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1. Ol κοινές πολιτιστικές καταβολές 

1.1. Ή εξαιρετική γεωγραφική θέση της Μεσογείου,ή μορφολογία των ακτών της, 

τό πλήθος καί ή πολυμορφία των νησιών της,ή πολυποίκιλη γεωλογική δομή 

των περιοχών των τριών ηπείρων πού την περιβάλλουν οι μοναδικές κλιματο

λογικές συνθήκες της, οδήγησαν άρφαλώς στην δεσπόζουσα θέση πούχατεϊχε 

πάντοτε ή κλειστή αυτή θάλασσα στήνπαγκόομια Ιστορία καί στην παναθρώ-

πινη κουλτούρα. 

1.2. Ol άνθρωποι στό χώρο της Μεσογείου (σύμφωνα μέ τις πρόσφατες ενδεί

ξεις) δεν ήρθαν άπό άλλες περιοχές. 'Εδώ εμφανίστηκαν εξελίχθηκαν καί 

έδωσαν τά πρώτα δείγματα πολιτισμού. 

Βέβαια στά 3 εκατομμύρια χρόνια της έξελιχτικής διαδικασίας (άπ'τά 

όποια τά 10.000 μόνο εϊλκχι λίγο-πολύ γνωστά) οί μεσογειακοί αναμίχθηκαν 

πολλές φορές μέ πλήθος άλλων λαών πού προσεγγίσανε τή Μεσόγειο άπ'δλες 

τίς διευθύνσεις. "Ετσι οι λαοί πού κατοικούν σήμερα γύρω άπ'αύτήν δια

τηρούν σέ διαφορετικό βαθμό ò καθένας τά βασικά φυλετικά καί πολιτιστι

κά χαρακτηριστικά τών ντόπιων κατοίκων καθώς καί τών λαών μέ τους 

οποίους σέ διαδοχικά στάδια ήρθαν σέ επιμιξία. 

1.3. Ή θάλασσα της Μεσογείου, άπ'τούς χρόνους τουλάχιστον πού γνωρίζουμε 

καί μελετάμε συστηματικά τους πολιτισμούς, όχι μόνο δέν αποτέλεσε εμπό

διο γιά τίς διακινήσεις καί επαφές τών λαών,άλλα αντίθετα, γρήγορα 

έγινε ò δρόμος της μεταξύ τους επικοινωνίας. Καί πολύ περισσότερο έγι

νε, καί εξακολουθεί πάντοτε νά αποτελεί, βασικό κομμάτι τών μεγάλων 

δρόμων πού ενώνουν τήν*Ανατολή μέ τήν Ευρώπη καί την Αφρική. Στους 

νεώτερους χρόνους έγινε ή αφετηρία, γιά τήν πορεία προς τόν νέο Κόσμο, 

τήν 'Αμερική. Ενα μεγάλο τμήμα άλλωστε τών σύγχρονων αμερικάνικων λαών 

έλκει τήν φυλετική καί πολιτιστική καταγωγή του ακριβώς άπ'τούς μεσο

γειακούς λαούς. 

4. Ol Λαοί της Μεσογείου, στην μακρότατη διαδικασία της εξέλιξης τους 

διαφοροποιήθηκαν. 'Απέκτησαν Ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά αυτά 

ακριβώς πού τους διαφοροποιούν καί σάν λαούς μέ δική τους ̂ ταυτότητα, 

μέ δική της πολιττστική Ιδιαιτερότητα καί φυσιογνωμία σήμερα. Ίαύτό-

χοονα όμως, καί παρά τίς βασικές διαφορές πού κατά διαστήματα εμφανί

στηκαν ή καί υπάρχουν ανάμεσα στους μεσογειακούς λαούς (είτε στή βασική 

οίκονομικο-κοινωνική δομή, είτε στό πολιτιστικό εποικοδόμημα, ποτέ δέν 

έπαψαν νά υπάρχουν τά κοινά εκείνα χαρακτηριστικά πού μάς δίνουν τήν 

μεγάλη ενότητα της μεσογειακής κουλτούρας. Μιας κουλτούρας μέ τερά

στια ποικιλία, άλλα καί διαλεκτική (μέ συνεχή εναλλαγή τών αμοιβαίων πο-



- 2 -

λυούνθετων σχέσεων) ενότητα. 

1.5. Οι κοινωνικές καί πολιτιστικές εξελίξεις στό χώροτής Μεσογείου πέρασαν 

από πολλές φάσεις. Σέ πολλές καί μακρόχρονες περιόδους οι λαοί της 

περιοχής βρέθηκαν κάτω από κοινή εξουσία καί μέ αρκετά κοινά πολιτιστικά 

γνωρίσματα πού εκφράζανε τήνίδεολογία της εκάστοτε κυρίαρχης τάξης.'Αντί

θετα, τόσο σ'αύτές τίς περιόδους,όσο καί στις εποχές των μεγάλων διάφο

ρων καί συγκρούσεων πού σημειώθηκαν ανάμεσα στους μεσογειακούς λαούς 

(διαφορές πού εκφράζανε τίς αντιθέσεις των κοινωνικών συστημάτων πού 

κυριαρχούσανε) στό λαϊκό τους πολιτισμό υπήρχαν πάντοτε πολλά καί ση

μαντικά κοινά ή συγγενικά τουλάχιστον στοιχεία. 

1.6. Πολλά άπ'τά γεγονότα πού σημαδέψανε καί καθορίσανε την πολιτιστική εξέ

λιξη των λαών της Μεσογείου, εϋναι γεγονότα πού επίσης διαμορφώσανε 

τήν πορεία του παγκόσμιου πολιτισμού, χαρίζοντας του τίς περισσότερες 

άπ'τίς κορυφαίες κατακτήσεις του. Δέν είναι υπερβολή νά πούμε ότι άν 

αποφασίσουμε απλά καί μόνο νά σκιαγραφίσουμε τήν ιστορία του μεσογεια

κού πολιτισμού θά πρέπει ουσιαστικά νά καταπιαστούμε μέ όλες τίς μεγά

λες στιγμές καί ανεπανάληπτες παρακαταθήκες τοΰ πανα\>θρώπινου πνεύμα

τος καί της δημιουργίας του. "Ετσι εντελώς ενδεικτικά θά σημειώσουμε 

ελάχιστα στοιχεία άπ'τήν πολιτιστική ιστορία της Μεσογείου πού καθόρι

σαν τήν εξέλιξη καί τήν ανανέωση του παγκοσμίου πολιτισμού,αλλά 

καί τον εμπλουτισμό καί τή μεταλλαγή τών ίδεών πού οδηγήσανε τελικά 

στίς μεγάλες κοινωνικές ανακατατάξεις: 

α) *Η εξάπλωση καί εξέλιξη τών πρώτων γεωργικών πολιτισμών άπ'τήν ανατολή 

προς τίς άφρϋκανικές ακτές καθώς καί προς τήν μικρασία, τά βαλκάνια 

καί τήν υπόλοιπη Ευρώπη. Ίά δρια της πρωτόγονης ορδής εδώ ξεπεράστηκαν 

καί ò άνθρωπος μπήκε γιά πρώτη φορά στίς πρώτες φάσεις τών παραγωγικών 

σταδίων της εξέλιξης του. 

β) Ή δημιουργία τών πρώτων συστημάτων γραφής πού στη διάρκεια τών 

αιώνων εξελίχθηκαν στά σύγχρονα συστήματα γραφής παγκόσμιας χρήσης. 

γ) *Η ανάπτυξη τών έπισπτμών καί τών τεχνών τών ανατολικών λαών καί 

ιδιαίτερα του τεράστιου σέ χρονική αντοχή καί ποιότητα αρχαίου αιγυπτια

κού πολιτισμού. 

δ) Ή καίρια προσφορά της ελληνικής φιλοσοφίας, τέχνης καί επιστήμης 

πού άποτελέσανε ουσιαστικά τήν στήριξη καί απαρχή όλων τών μετέπειτα 

μεγάλων πολιτισμών. 
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ε) Ή προαφορά τών ρωμαίων στην επιστήμη του δικαίου καθώς και ή τερά

στια οργανωτική καί κατασκευαστική εμπειρία τους. 

*Η προσφορά τοϋ
Λ
άραβικοϋ κόσμου σ'δλα τά επίπεδα τοΰ πολιτισμού πού 

πέρα άπ'τή δική του ιδιαίτερα τεράστια σ' έκταση καί υψηλή σε ποιότητα 

δημιουργία μας διαφύλαξε μεγάλο μέρος τών αρχαίων ανατολικών καί του 

ελληνικού πολιτισμού,όταν ò •χριστιανικός κόσμος της δυτικής εύρώπης 

βούλιαζε στό σκοτάδι της πολιτιστικής Οπισθοδρόμησης. 

στ) *ίΓ
Τ
μεγάλη καλλιτεχνική καί αρχιτεκτονική δημιουργία τοϋ"βυζαντινοϋ 

κόσμου. 

ζ) Ή ανάπτυξη της μονοθεϊστικής αντίληψης. Ή δημιουργία, καί ώς 

τίς ημέρες μας επιβίωση, τών δύο μεγαλύτερων μονοθεϊστικών θρησκειών: 

τής χρτστιανικής καί τής -μωαμεθανικής. Αυτές ακριβώς (καί πέρα άπ' 

τίς βαθειές διαφορές πού εκφράσανε στή διάρκεια τών αιώνων ή τίς αρνη

τικές υπηρεσίες πού προσφέρανε καί προσφέρουνε σέ αντιδραστικά καθε

στώτα) προσδωσανε τόνοριστικό πολιτιστικό χαρακτήρα πού κληρονομήσαμε 

έμεϊς στό μεσογειακό χώρο. 

*Η αντιπαράθεση τών κοινωνικών πού εκφράσανε μπορεί νά δίχασε πολιτι

κά τους"λαούς τής Μεσογείου,άλλα άπό δύο διαφορετικούς δρόμους ò χρι

στιανικός καί ò μωαμεθανικός κόσμος γίνανε φορείς τής πάρα-πέρα εξέλι

ξης καί διάδοσης τής μεσογειακής αρχαίας κληρονομιάς καί παράδοσης. 

η) Χωρίς αμφιβολία όμως ή ιδιαιτερότητα εκείνη πού άποφαστικά χρωματί

ζει τό μεσογειακό πολιτισμό οφείλεται στή συνεχή διαλεκτική σχέση τής 

κάθε μικρής καίμεγάλης προσφοράς τω*> δομικών πολιτιστικών λιθαριών πού 

προσφέρανε καί προσφέρουνε γιά τό χτίσιμο του μέ περίσσιο μόχθο όλοι 

ανεξαιρέτως οι λαοί τής περιοχής. Μέ τίς συνέχεις διακινήσεις καί μό

νιμες αμφίδρομες καί πολύπλευρες διασυνδέσεις πού πάντοτε υπήρχαν ανά

μεσα τους πρόσφεραν καί δεχόντουσαν σέ μιά συνεχιζόμενη καί άνανεωούμενη 

σχέση τίς πολιτιστικές τους κατακτήσεις καί δημιουργίες. 

"Ολοι οι λαοί, δλες οι ομάδες πού υπήρξαν,εξελίχθηκαν, αφομοιώθηκαν, μεταλ

λάχθηκαν ώς τίς σημερινές εθνικές συγκροτήσεις στίς ακτές καί τά νησιά 

τής Μεσογείου. Καί τήν πορεία τους, τήν συμμετοχή τους στην κοινότητα 

αύτη, τήν βρίσκουμε συμπυκνωμένη στό σύνολο του μεσογειακού πολιτισμού 

μας. Καί~ άπό έκεϊ ακριβώς προκύπτει ή μοναδικότητα, ή μεγαλοσύνη, 

καί ή διάρκεια του. Εϋναι ή παλαιότερη πολιτιστική*ενότητα του πλανήτη 

μας πού παρά τους κλυδωνισμούς καί τίς περιπέτειες τών αίώνων συνεχίζε

ται ώς τίς ήμερες μας. 
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1.7. Τά συφέροντα τής εκάστοτε άρχουσας τάξης, κυρίως των μεγάλων μεσσγ ε ια

χών κρατών πού κατά διαστήματα κυριάρχησαν, συχνά σύρανε τους λαούς 

σέ σκληρές συγκρούσεις καί'όξύνανε τίς αντιθέσεις. Μολοντούτο, μέ τή 

διαδικασία αυτή, κάθε φορά καινούργια στοιχεία ξεπηδάγανε
Α
άπ*τή διαλε

κτική σύνθεση αυτών ~τών αντιθέσεων. Πρώτα στό πολιτιστικό επίπεδο 

συνήθως, άκό&Χ)9α στό κοινωνικό καί πολιτικό. Ol κοινωνικές αλλαγές Προ

ετοιμασμένες' άπ'τίς εξελίξεις στό χώρο τής κουλτούρας ανακαθόριζαν 

τίς αξίες καί τίς ιδέες καί μέ τήν αντίστροφη πορεία οδηγούσαν σέ 

τελευταία ανάλυση καί στις μεγάλες πολιτιστικές αλλαγές έως τήν επό

μενη κορύφωση καί ακμή τους. *Η Μεσόγειος, διχασμένη ή ενωμένη, κάτω 

απ'τήν κυριαρχία τών ελλήνων, τών Καρχηδονίων, τών ρωμαίων, των Βυζαντι

νών, τών αράβων, μέ τό σταυρό ή τήν ημισέληνο, μέ τή συμφωνία ή τίς 

αντιθέσεις ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΑΩΝ τραβούσε τό δρόμο τού κοινωνικού μετασχη

ματισμού καί της πολιτιστικής της ανέλιξης καί προόδου. 

2. Ή σημασία τού πολιτιστικού παράγοντα στην εθνική'απελευθέρωση καί 

*εθνική οικοδόμηση 

2.1. Άπ'τά βάθη της αρχαιότατης προϊστορίας ώς τους χρόνους της ανάπτυξης 

της αστικής κοινωνίας ή Μεσόγειος υπήρξε πάντοτε ò χώρος δλων τών 

μεγάλων κοινωνικών καί πολιτιστικών κατακτήσεων καί αλλαγών σέ παγ

κόσμια κλίμακα. Μέ τήν ανάπτυξη της καπιταλιστικής κοινωνίας τό κέντρο 

βάρους άρχισε σταδιακά καί σταθερά νά μετατίθεται προς τό βορρά. Σύντο

μα ò μεσογειακός χώρος προσδέθηκε μέ σκληρά δεσμά κατά τίς διάφορες φά

σεις ανάπτυξης τού καπιταλισμού καί κατά πολλούς τρόπους εξάρτησης. 

'Απ'τήν άμεση απροσχημάτιστη κατάκτηση ώς τήν νεοαποικιακή έμμεση κα

τοχή. 

2.2. Μετά τό β'παγκόσμιο πόλεμο ή Μητρόπολη τού Καπιταλισμού μετατέθηκε ορι

στικά στίς ΗΠΑ ένώ ή Β. Ευρώπη ακολουθεί εξαρτημένη. Ή προσπάθεια 

ώστε ολόκληρος ò χώρος τής Μεσογείου νά επαχθεί στίς ύπό ανάπτυξη 

περιφερειακές περιοχές του Καπιταλιστικού συστήματος πετυχαίνει σέ με

γάλο βαθμό. 'Ορισμένα κράτη ανήκουν σ'αύτή τήν περιφέρεια ένώ σέ άλλα 

υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στον αναπτυγμένο βορρά τους καί τους 

υπό ανάπτυξη νότο. Τέλος τά έθνικοαπελευθερωτικά κινήματα έχουν οδη

γήσει πολλά μεσογειακά κράτη στην πραγματική εθνική τους'ανεξαρτησία 

καί στο "χτίσιμο τού σοσιαλισμού. Ειδική περίπτωση αποτελεί ή έγκατάστα-

ση του ιμπεριαλιστικού υποσταθμού τών ΗΠΑ στην Μεσόγειο μέ τήν δημιουρ

γία τού'Ισραήλ καί τήν ταυτόχρονη καταπάτηση τώνάπαράγραπτων δικαίων 

του παλαιστινιακού λαού. 
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Σ'ολους τους λαούς πού βρίσκονται έτσι KL'αλλιώς κάτω άπ'τήν ξένη κατο

χή η εξάρτηση αναπτύσσονται ισχυρά έθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. Τό 

ί'διο έγινε και στους λαούς της Μεσογείου άπ'τά πρώτα ήδη στάδια της 

υποτέλειας τους στά μεγάλα καπιταλιστικά κράτη τηςΤΙύρώπης. Καί τό 

ίδιο συμβαίνει σήμερα σέ όσα κράτη βρίσκονται ακόμα χάτω άπ'τήν επιρροή 

τήν εξάρτηση ή τήν κατοχή τού παγκόσμιου καπιταλισμοϋ. Εϋναι χαρακτη

ριστικό οτι σ'ολες τίς περιπτώσεις ανάπτυξης έθνικοαπελευθερωτικών κινη

μάτων προηγείται ενα κρίσιμο στάδιο ανάτασης του εθνικού φρονήματος των 

λαών πούστηρίζεται κυρίως στην ντόπια κουλτούρα καί τήν παράδοση. 

Συχνά oí ιστορικές συγκυρίες επιβάλλουν στους λαούς μιά μακρότατη δια

δικασία προετοιμασίας καί ανάπτυξης τού έθνίκοαπελευθερωτικοϋ .αγώνα. 

Καί είναι πολλές οί πεοιπτώσεις όπου μοναδικό όπλο των λαών αυτών, 

μοναδική ελπίδα καί απαντοχή στίς σκληρές καί αξεπέραστες δυσκολίες 

του αγώνα, απομένει ακριβώς ή πολιτστική παράδοση, ή μόνη πού κρατάει 

ζωντανή τήν αντίσταση καί τήν εθνική τους φυσιογνωμία. Στην εποχή μας 

ή "ή πάλη τών τάξεων" είναι κυρίως πάλη 'ανάμεσα στά μητροπολιτικά 

κέντρα τού καπιταλισμού καί τίς κοινωνίες πού λειτουργούν στην περι-

φέρεεά του δορυφορικά. "Ή αντιπαράθεση γίνεται ανάμεσα στον ιμπεριαλι

σμό καί τους λαούς πού ετοιμάζονται ή αγωνίζονται γιά τήν εθνική τους 

απελευθέρωση. Καί καθώς όλα τά σύγχρονα πειράματα κοινωνικού μετασχη

ματισμού διαμορφώθηκαν μέσα καί πέρα άπ'τούς έθνικοαπελευθρεωτικούς 

αγώνες, ή σημασία τού πολιτιστικού παράγοντα κύριου συστατικού καθώς 

είπαμε αυτής της διαδικασίας, είναι κυριολεκτικά επαναστατική. "Ετσι 

δ τομέας εκείνος της κουλτούρας πούέχφράζει τίς πρωτοποριακές λαϊκές 

δυνάμεις γίνεται ούσιαστικά~-ή πρωτοποριακή·, επαναστατική, αγωνιστική 

κουλτούρα πού εκφράζει τήν πορεία γιά τήν έθνικήν απελευθέρωση. Ή 

ίδια θ'άποτελέσει τήν βάση καί τό προζύμι γιά τήν οικοδόμηση τό ζύμωμα 

τήν ανάπτυξη καί τήν άνθιση της κουλτούρας πού θά ξεπηδήσει μετά τό 

στέριωμα της"
1
 λαϊκής κυριαρχίας καί τήν οριστική επιβολή της κοινωνικής 

αλλαγής. Ό λαϊκός πολιτισμός, φορέας όλων τών προαιώνιων πολιτιστικών 

κατακτήσεων, έν δυνάμει έκφραση όλης της μακρότατης πορείας τών λαών, 

θ'άποτελέσει έτσι τήν'απαρχή της δημιουργίας της κουλτούρας της σοσια

λιστικής κοινωνίας πού θά προκύψει άπ'τόν αντίστοιχο έθνικοαπελευθερωτι-

κό αγώνα. *Η εθνική οικοδόμηση θά στηριχθεί σ'αύτή τήν παοάδοοη, πού 

γιά κάθε λαό της Μεσογείου περικλείνει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινής 

καταβολής. Καί μ''αύτή τή διαδικασία, ò κάθε λαός, μέσα άπ'τή πορεία 

τού δικού του'άγώνα θά προχωρεί ουσιαστικά στην ανάπλαση καί αναδη

μιουργία της διαλεκτικής ενότητας της μεγάλης μεσογειακής πολιτιστικής 

κοινότητας. 
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Ή κουλτούρα τών λαών πού αγωνίζονται γιά την κατάσταση, τήν εδραίωση 

ή την προάσπιση της εθνικής τους ανεξαρτησίας είναι λοιπόν αποφασιστι

κό όπλο. Πριν επιτευχθεί ή εθνική απελευθέρωση τήν προετοιμάζει. Κατά 

τή διάρκεια τοϋ'άγώνα αποτελεί ενα καίριο,άξεδιάλυτο κομμάτι της γενικής 

προσπάθειας. Γι'αυτό όλοι οί τομείς της κουλτούρας πρέπει νά επαχθούν 

στους μηχανισμούς τής συνολικής προσπάθειας γιά τήν εθνική απελευθέρωση 

και τήν κοινωνική αλλαγή. Νά γίνουν ένας πόλος έλξης και συσπείρωσης 

του λαού και ακόμα περισσότερο ή μεγάλη δεξαμενή άπ'όπου θ'αντλήσουμε 

γιά τήν διαπεδαγώγηση του.
 ι
Η ανάπτυξη της κουλτούρας των λαών αίρει 

και τή διάσταση πού κάποτε μπορεί νά υπάρχει ανάμεσα στό πολιτιστικό 

καί τό πολιτικό επίπεδο. Καθώς και τά δύο στή πορεία του έθνιχοαπελευ-

θερωτικοϋ αγώνα ξεπηδάνε άπ'τήν ίδια διαδικασία έχουμε ενα πλήρη σσντονι-

σμό στά δύο επίπεδα τήν ενότητα πολιτικής καί κουλτούρας, τήν ενότητα 

περιεχόμενου καί έκφρασης,τήν ενότητα ενός περιεχόμενου τιού στοχεύει 

στην απελευθέρωση τών λαών καί τήν κοινωνική αλλαγή μέ τήν ίδια τή 

λαϊκή έκφραση στην τελειότερη πολύπλευρη διατύπωση της. *Η κουλτούρα σέ 

όλες τίς εκφράσεις της θά Βρει τόν πληρέστερο καί περισσότερο ολοκληρο-

μένο προορισμό της καθώς θά συμμετέχει στις δύο μορφές τοϋ'άγώνα. Τόν 

πολιτικό καί τόν πολιτιστικό. Λαοί, χωρίς πολιτιστική ανόρθωση καί 

ολοκλήρωση δέν κέρδισαν ποτέ τόν αγώνα. Καί ή άντεπανάσταοη, πανίσχυρη 

καραδοκεί πάντοτε είτε γιά νά συντρίψει τους έθνικοαπελευθερωτικούς 

αγώνες, είτε γιά νά παραπλανήσει τίς λαϊκές μάζες καί νά οπισθοδρομήσει 

έτσι τό λαϊκό κίνημα. Κάποτε, γιά σύντομο διάστημα, τό πετυχαίνει 

Ή γενική όμως πορεία τραβάει πάντοτε προς τά μπρος. 

"Ολοι οί λαοί της Μεσογείου αργά ή γρήγορα θά πετύχουν τήν εθνική τους 

ανεξαρτησία καί θά προχωρήσουν μαζί σέ μιά αδιάσπαστη Μεσογειακή Κοινό

τητα. 'Αλλά αυτό έχει μιά Βασική προϋπόθεση. "Οτι ò opóyoc πού θ'άκολου-

θήσουν οδηγεί ταυτόχρονα καί στό σοσιαλιστικό μετασχηματισμό τών κοινω

νιών. Μέσα στά όρια του Καπιταλιομοϋ είναι αδύνατον νά οργανώσουμε 

καί νά προωθήσουμε μιά ισόμετρη καί αύτοκεντρωμένη ανάπτυξη μέ προϋπό

θεση τήν εξυπηρέτηση τών προσδοκιών καί τών αναγκών τών λαών της περιο

χής. 'Επιτυχία καί ολοκλήρωση του οράματος της Μεσογειακής Κοινότητας 

ταυτίζεται μέ τό σοσιαλιστικό μετασχηματισμό. Καί Βασική γι'αύτό προϋ

πόθεση πέ.οα άπ'τήν αναγκαία πολιτική καί στρατιωτική ανεξαρτησία είναι 

ασφαλώς καί ήάνεξάρτητη πολιτιστική ανάπτυξη τών εθνών της Μεσογείου, 

μέοα σ'ενα ευρύτερο πλαίσιο ισότιμης ανάπτυξης της πολύμορφης μεσογεια

κής πολιτιστικής ενότητας. 

Ή σχέση του σοσιαλισμοϋ μέ τόν πολιτισμό δέν είναι δυνατόν νά -αποσυνδεθεί 
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άπό τόν ιστορικό ρόλο τών λαών τχού αγωνίζονται ενάντια στον καπιταλισμό. 

Αυτό αποτελεί την ουσία του προβλήματος καί θά καθορίσει τή στρατηγική 

και τή δράση. Άπ'αύτές τίς αμοιβαίες πολυσύνθετες σχέσεις θά βρεθούνε 

τά κριτήρια γιά τό σχεδιασμό καί τήν εφαρμογή της πολιτιστικής επιλογής 

στά διάφορα στάδια ανάπτυξης των κοινωνιών μας. 

*Ή πρόθεση μας νά φτάσουμε σέ μιά κοινωνία πραγματικά ανθρώπινη, όπου 

θά έχει οβύσει κάθε μορφή καταπίεσης καί έκμετάλευσης άνθρωπου άπό 

άνθρωπο προκαθορίζει τήν γενική στάση μας απέναντι στά πολιτιστικά προ

βλήματα πού δέν μπορεί νά μοιάζει μέ κανένα προηγούμενο ή παράλληλο γνω

στό μοντέλο. Σέ μιά τέτοια κοινωνία, όπως έμεϊς τήν οραματιζόμαστε, ò 

πολιττομός είναι δ τρόπος ζωής καί δουλειάς τού'άνθρωπου. Είναι ή επι

βεβαίωση της επιτυχίας του, της απόλυτης ελευθερίας του, της ολοκλήρω

σης του σέ ακέραιο απολυτρωμένο "Ανθρωπο. 

'Ορισμένες βασικές αρχές θά πρέπει επίσης νά αναγνωριστούν ώς αναγκαίες 

ποοϋποθέσεις γιά τά πολιτιστικά ζητήματα, αρχές πού'ισχύουν στά ενδιάμε

σα στάδια ως τήν ολοκλήρωση αυτού του σοσιαλιστικού στόχου. 

α) Ή κατανομή των πολιτιστικών άξιων πρέπει νά γίνεται μέ αυστηρά κρι

τήρια, όπως ακριβώς πρέπει νά γίνεται καί μέ τά υλικά αγαθά. "Ή διαχεί-

ρηση τών πολιτιστικών αγαθών πρέπει νά γίνεται μέ μοναδικό στόχο τήν 

σοσιαλιστική εξέλιξη της κοινωνίας. 

β) Ία κόμματα ή κινήματα πού θά ασκούν τήν εξουσία πρέπει νά άπορρίφουν 

τήν ιδέα της αναγνώρισης καί ανάπτυξης ενός πολιτισμού πού δήθεν αντι

προσωπεύει ορισμένη μόνο τάξη (μέ τή στενή έννοια τοΰ όρου) ή στρώμα

τα τού λαού, όπως επίσης όλα τά υποκατάστατα πολιτιστικά στοιχεία. 

Τό αντίθετο είναι βέβαιο ότι θά οδηγήσει σέ αξεπέραστες αντιθέσεις καί 

σέ τελική άρνηση γιά τήν εκπλήρωση τής ιστορικής τους αποστολής. 

'Αντίθετα πρέπει νά χαράξουν τήν στρατηγική γιά τήν ανάπτυξη καί εξέλιξη 

ενός συστήματος πού θά καλύπτει αναλογικά όλο τό φάσμα τών πολιτιστικών 

άξιων. 'Απαιτείται επίσης ή Κοινωνικοποίηση τών καθιερωμένων καί τών 

νέων πολιτιστικών άξιων καί ή ανακατανομή τους σύμφωνα μέ τά πραγματικά 

λαϊκά συμφέροντα καί τίς ανάγκες της γενικής πορείας, γιά τή σοσιαλιστι

κή ολοκλήρωση. 

γ) Πρέπει ήδη άπό τό στάδιο τού έθΛπκοαπελευθερωτικού αγώνα (πού περισ

σότερο μετά τήν κατάκτηση καί έδραίοχίη τήςάνεξαρτησίας) νά iinoe το ιμαστοΰν 

κατάλληλα καίάποτελεσματικά όργανα γιά νά εξασφαλ ττει ή προγραμματισμένη 

κοινωνικοποίηση, άλκχκατανομή καί αυτοδιαχείριση τών πολιτιστικών άξιων 



ώστε νά αποφεύγονται οΐ παλινδρομήσεις καί οπισθοδρομήσεις σέ περιπτώ

σεις ανάγκης και βίας. 

Ή επαφή με όλους τους εργαζόμενους πρέπει νά είναι μόνιμη καί αμφίδρομη 

γιατί ò πολιτισμός είναι τό κύριο μέσο γιά νά ολοκληρωθεί καί νά 

απολυτρωθεί ò άνθρωπος. 0Ì σύνθετες αυτές διαδικασίες, πολύ περισσότε

ρο γιά μας πού πέρα άπ'τό όραμα της εθνικής'ανόρθωσης βλέπουμε αναγκαίο 

καί τό στόχο της μεσογειακής πολιτικής καί πολιτιστικής ενότητας, 

απαιτούν δύσκολες μελέτες, επίπονο προγραμματισμό καί πραγματικά τε

ράστιες κοινές καί συντονισμένες προσπάθειες. 

δ) Ή κάθε κοινωνία εκφράζεται μέ τίς κυρίαρχες πολιτιστικές αξίες, ένώ 

παράλληλα επιβιώνουν καί έξελίοονταν οι πολιτιστικές αξίες των καταπιε

ζόμενων τάξεων καί στρωμάτων του λαοϋ πού βρίσκονται σέ συνεχή διαλεκτι

κή αντιθετική σχέση μεταξύ^τους. 'Οπολιτισμός στό σύνολο του δέν είναι 

άπ*ευθείας έκφραση της συγκεκριμμένης κοινωνικής στιγμής. "Εχει πορεία 

ανεξάρτητη καί μόνο σέ τελευταία ανάλυση εξαρτάται καθοριστικά άπ'τήν 

οριστικήάλλαγή της βασικής οικονομικοκοινωνικής δομής. 'Επομένως κάθε 

νέος κοινωνικός σχηματισμός πού οραματίζεται την ολοκλήρωση του στην 

πλήρη σοσιαλιστική κοινωνία δέν πρέπει νά απορρίπτει στό σύνολο τόν 

πολιτισμό του προηγούμενου σχηματισμού. 'Εκείνο πού χρειάζεται είναι 

ή καταγραφή,ή μαρξιστική ανάλυση καί ò αναπροσδιορισμός όλων των πολι

τιστικών άξιων ώστε νά ενταχθούν στό γενικό μοντέλο της νέας κοινωνίας, 

νά γίνουν στοιχεία κινητήρια τής πορείας προς την ανθρώπινη ολοκλήρωση. 

'Υπάρχουν φυσικά στοιχεία στό πολιτιστικό έπικοδόμημα τής καπιταλιστικής 

κοινωνίας πού δέν αποτελούν πραγματικά αξίες πολιτιστικές. Ή πλατειά 

καί προσεκτική ανάλυση θά καθορίσουν ακριβώς την φύση καί τόν νέο ρόλο 

κάθε παλιού στοιχείου. Θά αντιταχθούμε σταθερά σέκάθε διαστρεβλωμένη 

έννοια πού σήμερα κατέχει τή θέση κάποιας αξίας καί θά απορρίψουμε κάθε 

πρόσβαση τής'άστικής αντίληψης γιά τόν πολιτισμό. Θά ξαναπλάσουμε 

τό περιβάλλον, τό σκοπό τής ζωής μας καί θά αναπτύξουμε μέ ανεξάρτητη 

αύτοδιαχειριστική συνείδηση τό καινούργιο σοσιαλιστικό μεσογειακό-πο

λιτισμό, συνέχεια τών μεγάλων παλιών πολιτισμών, καθαυτό όμως νέο καί 

μοναδικό. "Ενα μεγάλο ιδιαίτερο κομμάτι τού ^πανανθρώπινου πολιτισμού 

πού χαράζει στον πλανήτη μας. 

3. Πολιτιστική Καταπίεση καί ξένη πολιτιστική κυριαρχία 

3.1. Στον καπιταλιστικό κόσμο πολύ γρήγορα ò χώρος τής κουλτούρας έγινε γιά 

τους δημιουργούς ò χώρος τών χαμένων ψευδαισθήσεων. Καθώς τά πάντα 

καθορίζονταιέκεϊ άπό τήν δυνατότητα εμπορικού κέρδους όλα τά πολιτιστι-



κά αγαθά ύπαχθήκανε στους αισχρούς νόμους της εμπορευματικής κοινωνίας. 

Στίς κατεχόμενες και εξαρτώμενες άπ'τόν καπιταλισμό χώρες ευθύς εξ 

αρχής σημειώθηκαν ορισμένες ενέργειες πού συνδέονται τόσο με την παρα

πάνω άμεση ανάγκη λειτουργίας τών νόμων τοϋ καπιταλισμοϋ όσο καί μέ την 

ανάγκη εξουδετέρωσης της ντόπιας κουλτούρας σαν δραστικού παράγοντα στον 

έ ίνικοαπελευρωτικό αγώνα. 

"Ετσι τά καπιταλιστικά κράτη στην ιμπεριαλιστική φάση δεν κατάκλεψαν μό

νο τις πλουτοπαραγωγικές πηγές τών αποικιών άλλα ταυτόχρονα ληστέφανε 

σέ μιά πρωτοφανή κλίμακα καί κάθε στοιχείο ντόπιας κουλτούρας. "Αλλα, 

άπ'αύτά τά μοναδικά πολλές φορές δημιουργήματα,οδηγήθηκαν στους μεγάλους 

κλεπταποδόχους, τά μουσεία τών δυτικών πόλεων, άλλα σέ ιδιωτικές συλλο

γές, άλλα τεμαχίστηκαν, διαμελίστηκαν, κατασπαταλήθηκαν, εξαφανίστηκαν. 

*Η συμπεριφορά του καπιταλιστή απέναντι στά πολιτιστικά στοιχεία είναι 

ίδια μέ εκείνη του λύκου απέναντι στό κοπάδι τών προβάτων. Δέν σκοτώνει 

μόνο τό πρόβατο πού θά φάει. Κατασπαράζει όλο τό κοπάδι. 

Ή μεγάλη ακμή τοϋ πνευματικού πολιτισμού της αστικής τάξης είχε σβύσει 

πολύ γρήγορα, είχε ενταφιαστεί κάτω άπ'τά ερείπια της απελπισμένης 

επανάστασης τοϋ 1848,της Παρισινής Κομμούνας. "Εκτοτε δλα τά πνευματικά 

πολιτιστικά στοιχεία τοϋ Καπιταλιοτικοΰ κόσμου, εϋναι στοιχεία παρα-

κμιακά. "Ετσι ή λεηλασία τών πολιτιστικών στοιχείων απ' τους άλλους 

λαούς ζωογονούσε καί εξακολουθεί νά συμπληρώνει τήν τρομακτική αδυναμία 

τοϋ πνευματικοϋ πολιτισμού του καπιταλιοτικοΰ κόσμου. 

Ίαυτόχρσνα αποδυναμώνοντας άπ'τόν πολιτιστικό πλούτο τους λαούς, μειώ

νοντας τό καλλιτεχνικό τους αισθητήριο, τήν γνώση, τήν παιδεία, τήν δημιουρ

γική τους ικανότητα καί πολυμέρεια, μπορεί ευκολότερα ò Καπιταλισμός 

νά διαθέσει προϊόντα τυποποιημένα, ομοιόμορφα, χαμηλής καλλιτεχνικής ποιό

τητας, επιτυγχάνοντας έτσι τό μέγιστο δυνατό κέρδος. 

Ή τοπική πολιτιστική παράδοση σιγά - σιγά εκτοπίζεται, ή ποικιλία σβύ-

νει, γιά χάρη μιας ομοιομορφίας καί ισοπέδωσης, πού ξεκινάει αρχικά νά 

καλύψει τήν αγορά μιας χώρας, επεκτείνεται σέ ευρύτερες γεωγραφικές πε

ριοχές, γιά νά καταλήξει σέ ενα προϊόν παγκόσμιας κατανάλωσης. *Η πολι

τιστική κατοχή καί εξάρτηση είναι γιά τόν καπιταλισμό, έτσι καί αλλιώς, 

εξ ίσου αναγκαία μέ τήν πολιτική, τήν οικονομική καί τήν τεχνολογική. 

Ή πολιτιστική καταπίεση καί ή πολιτιστική κυριαρχία έχουν σαν κύριο στό

χο τά μέσα μαζικής ενημέρωσης καί πολιτιστικής έκφρασης: τήν τηλεόρα

ση, τον κινηματογράφο, τά έντυπα. Γι'αυτό άπό έκει ξεκινάει πάντοτε 

ή πολιτιστική αλλοτρίωση πού στοχεύει στην πνευματική χαύνωση τών 
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λαών. "Ό ρόλος της διαφήμησης σ'ολη αυτή τη διαδικασία είναι καίριος καί 

βρώμικος. 'Αποτελεί τό καλύτερο όπλο του καπιταλισμοϋ στην προσπάθεια' του 

γιά την πολιτιστική εξαθλίωση των λαών. 

"Ομως ή ανάγκη γιά όλο καί μεγαλύτερο κέρδοδ οδηγεί σε συνεχή έκμετάλευ-

οη δλων των πολιτιστικών στοιχείων τών εξαρτημένων λαών. 'Οτιδήποτε μπο

ρεί νά γίνει εμπορεύσιμο, αντιγράφεται, τυποποιείται,επαναλαμβάνεται σέ 

χιλιάδες αντίγραφα χάνοντας έτσι τήν μοναδικότητα καί τήν πολιτιστική 

του αξία. Παράλληλα λοιπόν μέ τήν καταστροφή έχουμε καί τόνύποβιβασμό 

του πολιτιστικουάγαθοϋ στο έσχατο όριο μέ τήν άκρατη καί άκριτη εμπορευ

ματοποίηση του. "Οπου τά στοιχεία της ντόπιας κουλτούρας δέν υποκύπτουν 

στην καπιταλιστική πολιτιστική κυριαρχία, διαφθείρονται, παγιοποιούνται, 

μουσεισποιουνται παύουν νά εξελίσσονται δημιουργικά, Οι δρόμοι της 

πολιτστικής αλλοτρίωσης εϋναι πολλοί καί οι δυνατότητες της καπιταλιστι

κής πολιτιστικής καταπίεσης πολύμορφες. 

'Αλλά δέν άρκεϊ στον καπιταλισμό μόνο ή προσπάθεια αλλοίωσης τών επί 

μέρους πολιτισμών τών μεσογειακών λαών. Μεθοδεύεται παράλληλα καί έντο

να ή εξαφάνιση κατά κύριο λόγο όλων τών στοιχείων εκείνων πού αποδείχ

νουν τήν μεσογειακή πολιτιστική ενότητα, ένώ προβάλλεται καί υπερτονί

ζεται κάθε τι πούάναφέρεται στίς διαφορς πού υπάρχουν. Ίαυτόχρονα μέ 

παραποίηση της ιστορίας καί αυτών τών ίδιων τών πολιτιστικών στοιχείων 

καί τών έπιστημσνεκών ντουκουμέντων, καλλιεργείται ή ίδια αντίληψη. Ή 

ένταση τοϋ σωβινισμού (πού χαρακτηρίζει πάντοτε τά αστικά στρώματα δλων 

τών λαών) μέ κάθε μέσο καθώς καί ή όξυνση τών θρησκευτικών αντιθέσεων, 

μέ κατάλληλη προπαγάνδα επίσης είναι γερά όπλα στά χέρια του ιμπεριαλι

σμού ενάντια στην προσπάθεια τών λαών γιά τήν διατήρηση της ενότητας 

της μεσογειακής κουλτούρας καί της σωστής καί γόνιμης πολιτιστικής άλλη-

λοεπίρροής καί εξέλιξης. Καθώς τά μέσα έρευνας,πληροφόρησης καί προπα

γάνδας εϋναι σχεδόν απεριόριστα στίς μητροπόλεις τοϋ καπιταλισμοϋ, ή 

προσπάθεια του γιά τήν πολιτιστική αλλοίωση καί τόν πολιτιστικό κατακερ

ματισμό στην περιοχή της Μεοσογέίου,εχει δυστυχώς σημαντικές επιτυχίες. 

Σ'ολη αυτή τήν προσπάθεια έντονα αρνητικό ρόλο παίζουν ορισμένοι ξένοι 

φορείς πολιτιστικής δράσης εγκατεστημένοι στά μεσογειακά Κράτη ή καί 

ντόπια υποκατάστατα τους σέ μικρό ή μεγάλο βαθμό, διαβρωμένα άπ'τό μεγάλο 

κεφάλαιο. Δέν μπορούμε νά προστάζουμε ασφαλώς, ούτε εύκολα σ'όλα τά σχετι

κά Ιδρύματα αυτές τίς κατηγορίες γιατί πολλά είτε γιατίελέγχονται είτε 
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γιατί προσαρμόζονται στίς νέες συνθήκες έχουν λιγότερο ή περισσότερο 

θετική'προσφορά σήμερα. 

'Οπωσδήποτε εϋναι βέβαιο ότι ή πολιτιστική στρατηγική της διάβρωσης καί 

κυριαρχίας του ιμπεριαλισμού περνάει η επιβάλλεται μέσα άπό: εκπαιδευτι

κά ιδρύματα όλων τών επιπέδων (άπό πανεπιστήμια εως νηπιαγωγεία), - ξέ

νες ερευνητικές σχολές, ινστιτούτα, αποστολές (αρχαιολογικές, επιστημο

νικές κλπ.) - ξένες βιβλιοθήκες - τό σύστημα υποτροφιών γιά σπουδές 

στις καπιταλιστικές χώρες - τό μονοπώλιο υπερπολυτελών έι-ίδόσεων κ.ά. 

πολλά. 

3.6. Στην αλλοίωση του χαρακτήρα της Μεσογείου συμβάλλει αποτελεσματικά καί ή 

καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος μέσα οτό όποιο αναπτύχθηκε όλος ò 

πολιτισμός μας. Περιοχή προνομιακή χαθώς είπαμε έχει άπό χρόνια γίνει 

ò στόχος τών πυκνοκατοικημένων περιοχών της βόρειας κυρίως Ευρώπης. 

Ή άπρογραμμάτιοτχ) καί εντατική ανάπτυξη του τουρισμού έχει προκαλέσει 

ήδη πολλές καί μεγάλες καταστροφές οτό περιβάλλον. Κυρίως στις χώρες 

δπου ò τουρισμός βρίσκεται στά χέρια τοΰ μεγάλου κεφαλαίου. Ή καταστρο

φή εντείνεται μέ τήν αγορά τεράστιων εκτάσεων κυρίως στίς ακτές,άπό 

ξένους, γεγονός πού καί άμεσα δημιουργεί κινδύνους γιά τήν εθνική ανε

ξαρτησία τών λαών. 

"Ενας άλλος ακόμα μεγαλύτερος κίνδυνος γιά τό ευαίσθητο περιβάλλον της 

κλειστής θάλασσας της Μεσογείου, προέρχεται άπό τά απόβλητα τών μεγαλου

πόλεων καί κυρίως τών βιομηχανιών. *Η μόνιμη ανάγκη γιά μεγαλύτερο 

κέρδος, οδηγεί τά μεγάλα κυρίως συγκροτήματα τών μονοπωλίων στό νά μήν 

χρησιμοποιούν τά απαραίτητα μέτρα προστασίας καί καθαρισμού, άδιαφορόν-

τας γιά τήν μόλυνση καί τίς εκτεταμένες οικολογικές κατστροφές πού 

προξενούν. "Ηδη υπάρχουν μεγάλες περιοχές της Μεσογείου δπου σημειώνε

ται πλήρης οικολογική κατάρρευση. Κλειστοί κόλποι στό Αιγαίο, τήν 'Αδρια

τική καί άλλου είναι ήδη εντελώς- νεκροί. 

4. Υπεράσπιση τηςπολιτιστικής παράδοσης καί συνέχειας. Σχετικά μέτρα. 

4.1. "Εχοντας ύπ'όψει μας όσα παραπάνω συνοπτικά αναφέρθηκαν μπορούμε άμεσα 

νά φτάσουμε στό συμπέρασμα πώς ένα άπό τά κύρια σημεία της στρατηγικής 

πού πρέπει νά επεξεργαστούμε γιά τήν ανάπτυξη της περιοχής της μεσογείου 

πρέπει νά αναφέρεται στίς πολιτιστικές άξιες καί τό φυσικόμας περιβάλλον 

Καθώς ή τύχη τών λαών της Μεσογείου ήταν καί εξακολουθεί νά εϋναι κοινή, 

ή ευθύνη γιά τή χάραξη της κοινής στρατηγικής καί τόν συντονοσμό τών 

απαραίτητων ενεργειών ανήκει κατά κύριο λόγο στά σοσιαλιστικά Κόμματα 
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καί τά προοδευτικά Κινήματα τής περιοχής. Μέσα» οτά πλαίσια τών ευρύ

τερων προσπαθειών γιά την αντιμετώπιση της τεχνολογικής καί οικονομι

κής διείσδυσης καί δεοποτείας του δυτικοΰ κεφαλαίου, τά μέτρα που πρέπει 

νά πάρουμε γιά τη μελέτη, την διάσωση καί την παραπέρα εξέλιξη της 

τεράστιας καί πολύμορφης πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς καί την επανα

φορά καί διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας στη μεσογειακή λεκάνη 

πρέπει σύντομα άπό κοινού νά αποφασιστούν καί νά εφαρμοστούν. 

Τά μέτρα πού πρέπει νά ληφθούν γιά την υπεράσπιση τής πολιτιστικής 

φυσιογνωμίας των λαών πρέπει νά έχουν κύριους στόχους: 

α) Τη μελέτη καί διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς δλων των επο

χών έτσι ώστε νά γίνουν τό γερό θεμέλιο γιά τήν παραπέρα πολιτιστική 

εξέλιξη των λαών. 

β) Τον έλεγχο πάνω οτά ξένα πολιτιστικά στοιχεία ώστενά αποτραπεί ή παρα

πέρα καπιταλιστική πολιτ-οστική διείσδυση καί κυριαρχία, ένώ ταυτόχρονα 

θά αξιολογούνται καί θά αξιοποιούνται τά ξένα εκείνα πολιτιστικά στοιχεία 

πού μπορούν νά μπολιαστούν στην ντόπια κουλτούρα καί νά εϋναι ευεργετι

κά γιά τήν παραπέρα εξέλιξη της, μέ τή γενική προοπτική πάντοτε τής 

ανασυγκρότησης καί ακμής τοΰ κοινού μεσογειακούπολύμορφου καί πολυσή

μαντου πολιτισμού. 

γ) Τήν δημιουργία κατάλληλων συνθηκών καί προϋποθέσεων γιά τήν ανάπτυ

ξη και συνεχήέξέλιξη τοΰ ντόπιου λαϊκού πολιτισμού. 

Όπου τά σοσιαλιστικά κόμματα καί προοδευτικά κινήματα ασκούν ή συμμετέ

χουν στην εξουσία έχουν τήν ευθύνη νά επεξεργάζονται συγκεκριμμένη τα

κτική γιά τήν εφαρμογή τών στόχων αυτών μέσα ora πλαίσια τών αναπτυξια

κών προγραμμάταν τους. "Οπου οι οργανώσεις αυτές βρίσκονται άκομα στό 

στάδιο τοΰ έθνικοαπελευθερωτικοΰ αγώνα θά εντάξουν τους στόχους αυτούς 

στην ευρύτερη στρατηγική τοΰ αγώνα τους, αποκτώντας άλλωστε έτσι τό 

ακατανίκητο δπλο τής εθνικής, λαϊκής κουλτούρας, άλλα καί προγραμματί

ζοντας δλα εκείνα τά άμεσα μέτρα πούμποροΰν νά πάρουν γιά τήν προάσπιση 

της πολιτιστικήςκληρονομιας. Θά διαφωτίζουν τό λαό καί θά ξεσκεπάζουν 

κάθε στιγμή τήν στρατηγική καί τακτική τοΰ καπιταλισμού καί τών 

ντόπιων εντολοδόχων του. 

Παράλληλα πρέπει νά χαραχτεί ή κοινή στρατηγική καί μέ τά μέσα πού 

κάθε οργάνωση έχει στή διάθεση της νάέφαρμοστεΐή κατάλληλη τακτική γιά τό 

σταμάτημα τής οικολογικής υποβάθμισης πού τείνει ραγδαία στην πλήρη οικο

λογική κατάρρευση τής περιοχής. *Η ανόρθωση καί επαναφορά τήςίσορρο-
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πίας είναι ένα έργο τεράστιο, άλλα κυριολεκτικά ή επιτυχία του εϋναι 

ζήτημα ζωής η θανάτου όχι μόνο γιά τά ζωντανά πλάσματα και τόν άνθρωπο 

της μεσογειακής λεκάνης, άλλα ευρύτερα ολόκληρης της γεωσφαίρας. 

Στά πλαίσια των μελετών γιά τήνάντιμετώπιση της διείσδυσης της δυτικής 

τεχνολογίας καί την ανάπτυξη τεχνολογίας πού θά εξυπηρετεί αποτελεσματι

κά τίς ανάγκες των λαών της Μεσογείου, ιδιαίτερη έμφαση θά πρέπει νά 

δοθεί στά κεφάλαια πού αναφέρονται στά διάφορα προβλήματα της μόλυνσης 

καί καταστροφής του περιβάλλοντος, καθώς στίς πολιτικές καί τεχνικές 

μεθόδους επαναφοράς της οικολογικής ισορροπίας. 

5. Πολιτιστική συνεργασία γιά την ανάπτυξη τηςμεσογειακης ενότητας καί 

αλληλεγγύης. Συγκεκριμμένες προτάσεις. 

5.1. "Εναάκόμα καθήκον τών σοσιαλιστικών κομμάτων καί προοδευτικών κινημάτων 

τών λαών της Μεσογείου εϋναι: νά οργανώσουν, νά εντείνουν καί νά συντο

νίσουν τίς προσπάθειες τους ώστε, όχι μόνο ν'αντιμετωπιστούν οι κατα

στροφικές ενέργειες του καπιταλιομοϋ, άλλα πολύ περισσότερο νά ξαναβρε

θούν σ'δλη τους τήν έκταση καί ένταση οι πολιτιστικές σχέσεις μέσα στά 

πλαίσια του κοινού οράματος γιά μιά Μεσόγειο οριστικά απελευθερωμένη, 

ενωμένη καί σοσιαλιστική. 

Οι λαοί της Μεσογείου πρέπει νά γνωρίσουν καλά τίς κοινές καταβολές 

τους, τους κοινούς αγώνες, τά κοινά ήθη καί έθιμα, τίς κοινές αξίες 

(μ'άλλα λόγια σ'ολόκληρο τό πολιτιστικό έπικοδόμημα. Καί ταυτόχρονα νά 

βρουν τρόπους καί νά εφαρμόσουν μεθόδους ώστε νά ξεπεράσουν τίς δυσκο

λίες επαφών καί γνωριμίας πού μπαίνουν άπ'τίς διαφορετικές γλώσσες, θρη

σκείες, κοινωνικά συστήματα καί τίς διαφορετικές πολιτικές έπί μέρους 

εκτιμήσεις. *0 πολιτισμός ενώνει τους λαούς καί οΐ. μεσογειακοί λαοί 

αγωνίζονται σήμερα γ ι'αυτήν ακριβώς τήν ενότητα. Παλεύουν γιά τήν 

εθνική τους ανεξαρτησία καί τήν εθνική τους οικοδόμηση. Θά ενώσουν 

λοιπόν τύςπολιτικές καί πολιτιστικές δυνάμεις τους σέ αδιάσπαστο κοινό 

μέτωπο^ ενάντια στίς δυνάμεις του ιμπεριαλισμού καί της πολιτιστικής 

αλλοτρίωσης. Γιά νά ξαναβρούν τήν διαλεκτική πολιτιστική ένόττρα της 

αρχαίας αυτής κοιτίδας όλων τών μεγάλων πολιτισμών. Γιά νά ξαναδώσουν 

στον κόσμο, ακόμα μιά φορά τίς μεγάλες πνευματικές δημιουργίες καί τή 

μεγάλη κοινωνική αλλαγή. 

5.2. Φυσικά καί στον τομέα αυτό αναγκαία εϋναι ή χάραξη ξεκάθαρης καί ενιαίας 

στρατηγικής.*È εφαρμογή μέ τήν κατάλληλη κατά περίπτωση τακτική καθώς 

καί ή εξειδίκευση θεμάτων θά πρέπει νά γίνει άπό Κέντρα πού θά ίδρυθοϋν 

• 
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(δτχου δεν υπάρχουν ήδη) , θά εξοπλιστούν καί οπτελεχωθοϋν κατάλληλα. 

OL βασικές κατευθυντήριες γραμμές πού πρέπει νά γίνουν ευρύτερα απο

δεκτές είναι: 

α) Διάσωση τών ντόπιων πολιτιστικών στοιχείων ολων των λαών, δλων των 

εποχών, καί επιστημονική μελέτη τους. 'Εκλαΐκευση τους ώστε νά γίνον

ται κτήμα δλων τών λαών. 

Παραπέρα δημιουργική μετεξέλιξη τους. 

β) 'Επισήμανση τών κοινών μεσογειακών πολιτιστικών στοιχείων. 

γ) "Ελεγχος τών ξένων πολιτιστικών στοιχείων. Καταπολέμηση δλων εκεί

νων πού άσκοϋν αρνητική επιρροή. Ξεκαθάρισμα καί ενσωμάτωση της θετι

κής προοδευτικής προσφοράς. 

δ) 'Ανάπτυξη κατά προτεραιότητα πολιτιστικών δραστηριοτήτων, σχέσεων καί 

ανταλλαγών ανάμεσα στά μεσογειακά κράτη ή τά προοδευτικά τους κόμματα 

καί κινήματα. Ειδικότερα μποροϋν νά τεθούν σάν άμεσοι στόχοι: 

6.1. "Ιδρυση σχολών γιά τήν εκμάθηση τών μεσογειακών γλωσσών, σέ δλα τά 

μεσογειακά κράτη. 

6.2. "Ιδρυση πανεπιστημιακών εδρών γιά τους πολιτισμούς τών άλλων μεσο

γειακών Κρατών. 

6.3. "Ιδρυση (ή ανάπτυξη δπου υπάρχουν) τμημάτων στίς βιβλιοθήκες καί 

συνεχής, εντεινόμενος πλουτισμός τους μέ βιβλία αναφερόμενα στά μεσογεια

κά πολιτιστικά κλπ. ζητήματα. 

δ.4. 'Εξάλειψη άπ'τά διδακτικά βιβλία τών σωβινιστικών απόψεων. 

Τονισμός τών κοινών πολιτιστικών στοιχείων. 

6.5. Δημιουργία προϋποθέσεων γιά ανταλλαγή πληροφόρησης καί συνεργα

σίας σέ δλα τά πολιτιστικά ζητήματα. 

6.6. Καθιέρωση υποτροφιών σ'δλα τά επίπεδα καί γιά δλες τίς πολιτιστίτ 

κές δραστηριότητες. 

6.7. 'Εκλαΐκευση καί πληροφόρηση πάνω σέ θέματα καί κοινή άντίλτιψη 

γιά τήν μεσογειακή πολιτιστική ταυτότητα καί ενότητα. 

6.8. Γνωριμία μέ τά σύγχρονα, ζωντανά,εξελισσόμενα λαϊκά πολιτιστικά 

στοιχεία. 'Ενίσχυση καί προβολή τουςάπ'τά μαζικά μέσα ενημέρωσης κατά 

προτεραιότητα. 
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5. Πολιτιστική συνεργασία ανάμεσα στά μεσογειακά κράτη κααά προτεραιότητα 

Συνεργασία μέ δλα τά κράτη άλλα μέ τη βασική προϋπόθεση τόν αλληλοσε

βασμό στίς πολιτιστικές αντιλήψεις καί κατευθύνσεις. 

Καταπολέμηση καί άρνηση συνεργασίας μέ κάθε epopèa πού διαιωνίζει μέ 

τήν πολιτιστική παχ πολιτική δράση του τήν αλλοτρίωση, τήν εξάρτηση 

τήν καταπίεση,είτε ξένο είναι είτε ντόπιο υποκατάστατο της ιμπερια

λιστικής διείσδυσης. 

Ανάπτυξη τών ντόπιων φορέων σχεδιασμού καίδράσης στά πολιτιστικά ζητή

ματα Χατά προτεραιότητα. 

6. 'Ανάληψη συντονισμένης προσπάθειας, ώστε δλη ή πληροφόρηση καί προβολή 

(βιβλία - κινηματογράφος -ΤΥ κλπ.)γύρω άπ'τά μεσογειακά πολιτιστικά 

ζητήματα ν'άναληφθεϊ άπ'τά ίδια τά μεσογειακά κράτη ή νά γίνεται κάτω 

άπ'τόν άμεσο έλεγχο τους. 

Οι παραπάνω βασικές θέσεις χρειάζονται βέβαια επεξεργασία καί ανάπτυξη ώστε 

νά καλύψουν όλους τους τομείς των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Πρόκειται 

γιά έργο μεγάλης κλίμακας καί ιδιαίτερης βαρύτητας. Γι'αυτό πρέπει, 

ν'άναληφθεϊ άπό φορέα πού νά γνωρίζει τά βασικά πολιτικά, οικονομικά καί κοι

νωνικά προβλήματα της Μεσογείου. 

Προτείνουμε σ'αύτή τή φάση, ν'αναπτυχθεί ή εργασία αυτή στό "Κέντρο Μεσογεια

κών Μελετών" κάτω άπ'τή βασική διεύθυνση του οποίου θ'άναπτυχθεϋ καί δρα

στηριοποιηθεί ένα είδικό "Τμήμα Πολιτιστικής Δραστηριότητας" γιά τήν πολιτιστι

κή ενότητα τών λαών της Μεσογείου. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Τό ΠΑΣΟΚ ήδη άπ'τή Συδιάσκεψη της Βαρκελώνης εϋχε θέσει, σαν έναν άπ'τούς 

κύριους στόχους τής"Μόνιμης Γραμματείας τών Μεσογειακών Προοδευτικών Σοσια

λιστικών 'Οργανισμών" νά επεξεργαστεί συγκεκριμένους τρόπους "γιά την πολι

τιστική συνεργασία ανάμεσα σέ ίσους αδελφούς λαούς πού συνδέονται μέ κοι

νούς αγώνες". 

Στή Συνδιάσκεψη της Μάλτας επαναλάβαμε ότι σκοπεύουμε νά επεξεργαστούμε μιά 

στρατηγική γιά οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη τής περιοχής της Μεσογείου 

πού θά εξασφαλίζει επίσης "δτι ή οίκονομική ανάπτυξη μέ βάση τον κοινωνικό 

προγραμματισμό, θά πάρει μορφή καί σχήμα πού νά δίνει τό κατάλληλο βάρος 

στίς κοινωνικές, πολιτικές καί πολιτιστικές αξίες πού συμπεριλαμβάνουν, 

μεταξύ άλλων τήν διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης μας καί του φυσικού 

περ ι βάλλοντος." 

Στό "Ντοκουμέντο της Μάλτας" περιλαμβάνονται αρκετά σημεία σχετικά μέ τά πο

λιτιστικά προβλήματα της Μεσογείου καί τήν ανάγκη της συνεργασίας καί στό 

πολιτιστικό επίπεδο. 

Γι'αυτούς τους λόγους καί συνειδητοποιώντας δτι oL Μεσογειακ*£ς Προοδευτικές 

Σοσιαλιστικές 'Οργανώσεις είναι ένα ενωμένο μέτωπο σοσιαλιστικών δυνάμεων 

πού αποσκοπεί στην ανέλιξη της πολιτιστικής μας ενότητας, γιά τήν επίτευξη 

της ειρήνης κα' της ασφάλειας, καθώς καί της ευημερίας τών λαών μας, θεωρεί 

επιτακτική ανάγκη νά συγκεντρώσουμε τίς δυνάμεις μας γιά τή διευθέτηση βασι

κών προβλημάτων εντείνοντας τίς σχέσεις μεταξύ τών λαών μας. 

Αυτές τίς ημέρες μέ τίς αποφάσεις πού θά πάρουμε άπό κοινοΟ έδώ στην 'Αθήνα, 

θά πρέπει νά κάνουμε πιά όχι άλλο ένα βήμα προς αυτούς τους ήδη αποδεκτούς 

γενικούς στόχους, άλλα ένα πραγματικό άλμα προς τά εμπρός. Ή ανάγκη γιά τήν 

επίτευξη της πολιτιστικής μας ενότητας καί τήν αποκατάσταση της οικολογικής 

ισορροπίας στην μεγάλη αλμυρή λίμνη μας είναι άμεση. 

Καί επιτρέψτε μου αντλώντας άπ'τήν τεράστια παρακαταθήκη αυτής της κοινής πο

λιτιστικής μας κληρονομιάς νά επαναλάβω τό λόγο του μεγάλου φιλόσοφου 'Ηράκλει

του: "Οι καιροί οΰ μενετοί". 


