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Κινδυνεύει από την 
ένταξη τής Ελλάδας στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα η 
πολιτιστική ταυτότητα του 

τόπου; Οι γνώμες 
διχάζονται, όπως 

δείχνουν οι συνομιλίες, 
που δημοσιεύουμε. Ο 

πρώην Πρωθυπουργός 
Παναγιώτης 

Κανελλόπουλος καί ο 
Καθηγητής Κώστας 

Σημίτης είχαν τήν 
ευγένεια να 

παραχωρήσουν στον 
εκδότη και διευθυντή τού 
περιοδικού μας αυτές τις 

συνεντεύξεις για τό 
Ελβετικό Ραδιόφωνο. 

Μεταδόθηκαν τον 
περασμένο χρόνο, αλλά 

διατηρούν και σήμερα τό 
ενδιαφέρον τους. Γιά τήν 

απόδοση στα ελληνικά τήν 
ευθύνη έχει η Σύνταξη.

Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
καί Πολιτιστική Ταυτότητα 

τής Ελλάδας

Συνομιλίες 
μέ τόν Παναγιώτη Κανελλόπουλο 

καί τόν Κώστα Σημίτη

Τζερμιάς: Κύριε Πρόεδρε, έχετε γράψει μιά 
πολύτομη Ιστορία τού Ευρωπαϊκού Πνεύμα
τος. Σαν Έλληνας πολιτικός και διανοούμε
νος είστε λοιπόν κατ' εξοχήν αρμόδιος να 
εκφραστείτε γιά τήν προβληματική τής πνευ
ματικής καί πολιτιστικής σχέσης τής Ελλά
δας προς τήν Ευρώπη. Η Ελλάδα στέκεται ατό 
κατώφλι τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αυτό 
συνήθως αντιμετωπίζεται προπαντός με κοι
νωνικοοικονομικά καί πολιτικά κριτήρια. Τι 
σημαίνει όμως από πολιτιστική άποψη; Τι 
έχει μ ' άλλα λόγια να περιμένει στον πολιτι
στικό τομέα η Ελλάδα από τήν Ευρώπη καί η 
Ευρώπη από τήν Ελλάδα;

Κανελλόπουλος: Σάς ευχαριστώ πάρα πολύ, 
αγαπητέ κύριε Τζερμιά, γιά τήν ερώτηση, πού 
μού θέσατε. Σάς ευχαριστώ ιδιαίτερα, γιατί μού 
δίνετε τήν ευκαιρία νά εκφράσω πρός τούς Ελ
βετούς τις σκέψεις μου πάνω σ’ αυτό τό πρόβλη
μα.

Άρχισα νά γράψω τό βιβλίο μου γιά τήν Ιστο
ρία τού Ευρωπαϊκού Πνεύματος δυό χρόνια πριν

από τήν έκρηξη τού Δευτέρου Παγκοσμίου Πο
λέμου σ’ ένα μικρό νησί, όπου είχα εξοριστεί, 
γιατί ήμουν αντίπαλος τής τότε δικτατορίας. Άν 
καί είχα προβλέψει —  υπάρχει γι’ αυτό μιά γρα
πτή μαρτυρία —  πώς η καταστροφή ερχόταν 
αναπόφευκτα, τό βιβλίο, πού άρχισα νά γράψω, 
ήταν η έκφραση τής στέρεης πίστης μου στήν 
μεγάλη αποστολή τής μικρής μας ηπείρου, στήν 
ιστορική αναγκαιότητα μιάς Ενωμένης Ευρώ
πης.

Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν αυτοί, πού μέ ορι
σμένη έννοια ανακάλυψαν ή —  επιτρέψτε μου 
αυτή τήν έκφραση —  «εφεύρον» τήν Ευρώπη. 
Επιτρέψτε μου να ισχυριστώ, ότι οι Έλληνες δέν 
έπαψαν ποτέ νά είναι Ευρωπαίοι.

Από τόν 14ο μέχρι καί τόν 16ο αιώνα Έλλη
νες λόγιοι συμθάλανε αποφασιστικά στήν διάδο
ση τού ανθρωπισμού στήν Ιταλία, τό Παρίσι, τήν 
Ισπανία, τήν Γενεύη, τήν Χαϊδελθέργη. Ακόμα 
καί κατά τήν διάρκεια τής Τουρκοκρατίας, πού 
βάσταξε τέσσερις αιώνες, άφησαν χιλιάδες τήν 
σκλαβωμένη πατρίδα καί σπούδασαν σέ ευρω
παϊκά πανεπιστήμια.



Ιδρύθηκαν μάλιστα ανώτατες σχολές κλασι
κής παιδείας στις ηγεμονίες τού Δούναβη, πού ο 
Σουλτάνος καί η Υψηλή Πύλη είχαν εμπιστευθεί 
από τις πρώτες δεκαετίες τού 17ου αιώνα σέ 
ελληνικές προσωπικότητες, τούς λεγάμενους 
Φαναριώτες —  προσωπικότητες, πού ο Σουλτά
νος καί η Υψηλή Πύλη σέ κάμποσες περιπτώσεις 
αποκεφάλισαν.

Πριν από τό 1821, δηλαδή πριν από τήν έκρη
ξη τού Απελευθερωτικού Αγώνα τών Ελλήνων, 
ιδρύθηκαν στήν Ιταλία, τήν Βιέννη, τήν Τεργέ
στη, τήν Οδησσό καί σέ άλλες πόλεις τής Ευρώ
πης ελληνικές παροικίες, πού ανθούσαν καί 
έβγαζαν μάλιστα καί βιβλία καί περιοδικά.

Ένας από τούς μεγάλους Έλληνες τής Δια- 
σποράς, ο αντίπαλος τού Metternich Ιωάννης Κα- 
ποδίστριας, πού αργότερα έμελλε νά γίνει ο 
πρώτος αρχηγός τού νεοελληνικού κράτους, 
υπήρξε σάν εντολοδόχος τού Τσάρου Αλε
ξάνδρου τού Πρώτου ο αποφασιστικός υπερα
σπιστής τής ανεξαρτησίας τών Ελβετών καί ο 
σοφός αναμορφωτής τού ελβετικού ομοσπον
διακού συστήματος. Ανακηρύχτηκε επίτιμος πο
λίτης τής Γενεύης καί άλλων πόλεων τής Ελβε
τίας.

Ο σύγχρονός του Αδαμάντιος Κοραής, πού 
ζούσε στό Παρίσι, ονομάστηκε τό 1819 από τόν 
Paul-Louis Courier le patriarche de la Grèce savan
te, ο πατριάρχης τής λόγιας Ελλάδας.

«... Στήν ερώτηση λοιπόν, τι έχει νά περι
μένει από πολιτιστική άποψη η Ελλάδα 
από τήν Ευρώπη και η Ευρώπη από τήν 
Ελλάδα, έχει δώσει από πολύ καιρό τήν 
απάντηση η ίδια η ιστορία. Στόν αιώνα μας 
η ελληνική λογοτεχνία έχει γίνει συστατι
κό στοιχείο τής ευρωπαϊκής. Δέν έχομε 
παρά νά σκεφτουμε τόν Καζαντζάκη, τόν 
Καθάφη και τόν Σεφέρη. Μέ τήν ένταξη 
τής Ελλάδας στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
θά επιβεβαιωθεί μόνο ακόμα πιό εμφαντι- 
κά ένα φαινόμενο, πού υπάρχει τώρα και 

πολύ καιρό...»

Στήν ερώτηση λοιπόν, τί έχει νά περιμένει 
από πολιτιστική άποψη η Ελλάδα από τήν Ευρώ
πη καί η Ευρώπη από τήν Ελλάδα, έχει δώσει από 
πολύ καιρό τήν απάντηση η ίδια η Ιστορία. Στόν 
αιώνα μας η ελληνική λογοτεχνία έχει γίνει συ
στατικό στοιχείο τής ευρωπαϊκής. Δέν έχομε 
παρά νά σκεφτούμε τόν Καζαντζάκη, τόν Καβά- 
φη καί τόν Σεφέρη. Μέ τήν ένταξη τής Ελλάδας 
στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα θά επιβεβαιωθεί μό
νο ακόμα πιό εμφαντικά ένα φαινόμενο, πού 
υπάρχει τώρα καί πολύ καιρό.



Τζερμιάς: Η σημερινή Ελλάδα είναι μιά χώ
ρα, πού ανήκει, άς πούμε, στήν πολιτιστική 
περιφέρεια τής Ευρώπης; Μήπως είναι μιά 
γέφυρα πρός άλλους κόσμους, π.χ. πρός τήν 
Ασ'ια και τήν Αφρική;

Κανελλόπουλος: Η Ελλάδα ανήκει μόνο γεω
γραφικά, όχι καί πολιτιστικά, στήν περιφέρεια 
τής Ευρώπης. Αυτή η γεωγραφική θέση τής Ελ
λάδας δέν θά είχε ιδιαίτερη σημασία γιά τήν 
Ευρώπη, άν οι Έλληνες δέν είχαν διατηρήσει 
ζωντανή τήν αρχαία παράδοση τής υψηλής 
κατανόησης τής Ασίας καί τής Αφρικής. Όπως 
στό παρελθόν, έτσι καί σήμερα, οι Έλληνες είναι 
ο πιό δυνατός συνδετικός κρίκος ανάμεσα στήν 
Ευρώπη καί στις ασιατικές καί αφρικανικές χώ
ρες τής Ανατολικής Μεσογείου.

Ακόμα καί σέ χώρες, πού βρίσκονται ακόμα 
πιό βαθιά στήν Ασία καί στήν Αφρική, διαπιστώ
νεται η επίδραση τών Ελλήνων. Οι Έλληνες δεί
χνουν περισσότερο από κάθε άλλο ευρωπαϊκό 
λαό κατανόηση καί σεβασμό γιά τά ήθη καί τά 
έθιμα τών λαών τής Μέσης Ανατολής καί τής 
Αφρικής. Συμμετέχουν στήν ζωή τους —  ελληνι
κές παροικίες υπάρχουν παντού —  καί διατη
ρούν ακόμα καί σήμερα τήν εμπιστοσύνη τών

λαών αυτών. Η Ελλάδα δέν θυμίζει αποικιοκρα
τία καί προτεκτοράτα.

Τζερμιάς: Θά έχει η ένταξη τής Ελλάδας 
στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα επιπτώσεις στό 
ελληνικό πολιτιστικό τοπίο; Άν ναι, ποιές; 
Συμμερίζεστε τόν φόβο εκείνων, που μιλούν 
γιά μιά απειλή κατά τής πνευματικής ταυτό
τητας τής Ελλάδας εξαιτίας τής ένταξης;

Κανελλόπουλος: Πώς είναι δυνατόν, αγαπητέ 
φίλε, νά σημάνει η ένταξη τής Ελλάδας στήν 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα κίνδυνο γιά τούς Έλλη
νες; Τό ελληνικό πολιτιστικό τοπίο δέν κινδύνε
ψε ούτε κάν κατά τήν μακρόχρονη κυριαρχία 
τών Ρωμαίων καί τών Τούρκων.

Τώρα, πού θ’ ανοίξουν όλες οι πόρτες, η 
πνευματική ταυτότητα τής Ελλάδας θά βρει 
ακόμα πιό έντονα τήν έκφρασή της. Η αρένα 
τού ελεύθερου πνευματικού συναγωνισμού δέν 
αποτελεί ποτέ κίνδυνο γιά εκείνους τούς λαούς, 
πού —  κι αυτό ισχύει γιά όλους τούς ευρωπαϊ
κούς λαούς —  έχουν αποκτήσει καί αποδείξει 
τήν ιδιομορφία τους μέσα σέ βαριές δοκιμασίες.

Τζερμιάς: Κύριε Πρόεδρε, σάς ευχαριστώ 
πάρα πολύ γι’ αυτήν τήν συνομιλία.

Διαφορετικές από τις θέσεις τού Παναγιώτη Κανελλόπουλου είναι οι απόψεις 
τού Κώστα Σημίτη. Υπενθυμίζουμε καί πάλι,ότι η συνέντευξή του δόθηκε τόν 
περασμένο χρόνο. Από τότε μεσολάβησαν στόν ευρωπαϊκό χώρο διάφορες 
εξελίξεις, πού κατά τόν Πρόεδρο τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ανδρέα Παπανδρέου, όπως 
βγαίνει από τή γνωστή συνέντευξή του στά «ΝΕΑ», έχουν τή σημασία τους. 
Νομίζουμε όμως, πώς η συνομιλία μέ τόν Κώστα Σημίτη διατηρεί τό ενδιαφέ
ρον της. Και συμμεριζόμαστε τήν άποψη τού Μιχ. Γ. Παπακωνσταντίνου,ότι η 
«Νέα Δημοκρατία» «δέν έκανε ποτέ συστηματική ανάλυση τών θέσεων τού 
κόμματος τής αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Τζερμιάς: Κύριε Σημίτη, είστε άνθρωπος τού 
πνεύματος καί ανήκετε στό Πανελλήνιο Σο
σιαλιστικό Κίνημα, πού Πρόεδρός του είναι ο 
Ανδρέας Παπανδρέου. Τό ΠΑΣΟΚ έχει ταχ
θεί κατά τής κυβερνητικής ευρωπαϊκής πολι
τικής. Κύριε Σημίτη, είστε αντίθετος πρός τήν 
ένταξη τής Ελλάδας στήν Ευρωπαϊκή Κοινό
τητα —  αυτό προπαντός γιά κοινωνικοοικο
νομικούς καί πολιτικούς λόγους. Πώς βλέπε
τε όμως τήν εισδοχή τής Ελλάδας στήν Κοι
νότητα από πολιτιστική άποψη; Μερικοί 
εκπρόσωποι τού ΠΑΣΟΚ εκφράζουν τόν φό

βο, ότι ή ένταξη θά έχει επιζήμιες επιπτώσεις 
στήν πνευματική καί πολιτιστική ταυτότητα 
τής χώρας. Συμμερίζεστε αυτή τήν άποψη;

Σημίτης: Η ένταξη τής Ελλάδας στήν Ευρωπαϊ
κή Κοινότητα θά έχει στόν πολιτιστικό τομέα 
θετικές επιπτώσεις. Θά έχομε καλύτερες σχέ
σεις πρός τήν Δυτική Ευρώπη. Η πολιτιστική αν
ταλλαγή θά ενισχυθεί. Τά νέα πνευματικά ρεύ
ματα τής Δυτικής Ευρώπης θά γίνονται γνωστά 
στήν Ελλάδα πολύ πιό γρήγορα. Η ελληνική πο
λιτιστική δραστηριότητα θά διαδοθεί σ’ ένα ευ



ρύτερο κύκλο στήν Ευρώπη.
Υπάρχουν όμως καί αρνητικές πλευρές. Καί 

τό κόμμα μας προσπάθησε νά εξάρει αυτές τις 
αρνητικές πλευρές, γιατί κατά τή συζήτηση γιά 
τήν ένταξη τονίστηκαν από τήν κυβερνητική 
παράταξη αποκλειστικά οι θετικές πλευρές.

Ποιές είναι αυτές οι αρνητικές πλευρές; Σέ 
μιά χώρα σάν τήν Ελλάδα, όπου επικρατεί τό 
κεφαλαιοκρατικό σύστημα, καθορίζεται καί η 
πολιτιστική δραστηριότητα από τήν αρχή τής 
επίτευξης όσο τό δυνατό μεγαλύτερου κέρ
δους. Χωρίς κέρδος δέν μπορεί νά επιβιώσει κα
μία επιχείρηση —  ούτε η επιχείρηση παραγωγής 
ταινιών ούτε ο ζωγράφος ούτε ο επιστήμονας. 
Όσο μεγαλύτερη είναι η αγορά, στήν οποία 
απευθύνεται κανείς, τόσο μεγαλύτερο είναι τό 
κέρδος.

Μετά τήν ένταξη τής Ελλάδας στήν Ευρωπαϊ
κή Κοινότητα θά οδηγηθούμε λοιπόν στό νά παί
ζουν κι εδώ στήν χώρα μας στόν πολιτιστικό το
μέα αποφασιστικό ρόλο εκείνες οι επιχειρήσεις, 
πού παράγουν γιά τήν μεγαλύτερη αγορά κι όχι 
μόνο γιά τήν ελληνική. Αυτό σημαίνει, πώς θά 
υπάρχουν ολοένα καί λιγότερες επιχειρήσεις, 
πού θά παράγουν μόνο γιά τήν Ελλάδα. Θά γίνει 
προσπάθεια νά κερδηθεί η μεγαλύτερη αγορά 
τού δυτικοευρωπαϊκού χώρου. Η πολιτιστική 
δραστηριότητα στήν Ελλάδα θά αναγκαστεί νά 
προσαρμοστεί στήν συμπεριφορά τών Δυτικο- 
ευρωπαίων καταναλωτών. Η πολιτιστική ιδιο
μορφία τής Ελλάδας σιγά-σιγά θά χαθεί. Ολοένα 
καί θά λιγοστεύουν εκείνοι, πού θά είναι διατε
θειμένοι νά παράγουν γιά τήν μικρή, περιορι
σμένη αγορά.

Αυτή τή στιγμή έχομε στήν Ελλάδα ένα πολύ 
καλό παράδειγμα γιά τά παραπάνω: Πριν από τόν 
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχε στόν τόπο 
μας ένα πολύ φημισμένο παιδικό περιοδικό, πού 
εκδιδόταν από γνωστούς συγγραφείς. Μετά τόν 
Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε επίσης δύο καλής 
ποιότητας παιδικά περιοδικά. Σήμερα, όσο καί 
νά ψάξουμε, δέν βρίσκομε τίποτα τό ανάλογο. 
Κυκλοφορούν μόνο περιοδικά όπως τό Mickey 
Mouse, τό Lucky Luke καί τό Bonanza, πού δέν 
είναι τίποτε άλλο παρά μεταφράσεις φυλλαδίων 
από τήν Δυτική Ευρώπη καί τήν Αμερική. Γιατί 
παρατηρείται αυτό τό φαινόμενο; Γιατί ένα σω
στό παιδικό περιοδικό χρειάζεται πολλά έξοδα. 
Πρέπει νά πληρωθεί ο συγγραφέας. Πρέπει νά 
πληρωθούν οι παραγωγοί τού περιοδικού. Τά 
φυλλάδα τής μορφής Lucky Luke κ.λπ. βγαίνουν 
χωρίς μεγάλα έξοδα. Πληρώνεται μόνο ένας

μεταφραστής, πού μεταφράζει τά λίγα λόγια. 
Όλα τ’ άλλα έρχονται έτοιμα από τό εξωτερικό. 
Αυτό εξηγεί, γιατί δέν μπόρεσαν νά επιβιώσουν 
τά καλά περιοδικά.

Παρόμοια κατάσταση μπορεί νά διαπιστωθεί 
καί στόν χώρο τής μουσικής. Άλλοτε πουλιόν
ταν εδώ στήν Ελλάδα πολύ περισσότεροι δίσκοι 
μέ μουσική Ελλήνων συνθετών. Σήμερα προτι
μούν οι μεγάλες επιχειρήσεις δίσκων τήν μουσι
κή Pop (πού έρχεται έτοιμη από τό εξωτερικό) ή 
τήν δυτικοευρωπαϊκή μουσική. Επαναλαμβάνω: 
Αυτά τά δυό παραδείγματα δείχνουν, πώς χάνε
ται στούς δυό αυτούς χώρους η πολιτιστική ιδιο
μορφία τού τόπου.

Πρέπει νά έχομε ακόμα υπόψη μας, ότι στήν 
Ελλάδα είναι πολύ διαδομένος ο μιμητισμός. Η 
μακρόχρονη πολιτική καί οικονομική εξάρτηση 
έχει οδηγήσει στό νά θεωρείται κάθε τι τό ξένο 
καλύτερο ή ακόμα μάλιστα καί πολύ πιό προο
δευτικό. Στήν Ελλάδα τό επίθετο «ευρωπαϊκός» 
είναι ταυτόσημο μέ «καλύτερος». ΓΓ αυτό πο
λύς κόσμος τείνει στό νά αποδέχεται άκριτα ό,τι 
τού προσφέρεται σάν ευρωπαϊκό καί νά μήν εξε
τάζει, μήπως έτσι χάσει τήν ιδιομορφία του, τήν 
ταυτότητά του.

Ένα άλλο στοιχείο, πού πρέπει επίσης νά πά- 
ρομε υπόψη, είναι η επίδραση τής δημοσιότη
τας. Ήδη στήν ελληνική τηλεόραση τό μεγαλύ
τερο μέρος τής δημοσιότητας —  δημοσιότητας, 
πού φορείς της είναι μεγάλες υπερεθνικές επι
χειρήσεις —  γίνεται όπως καί στις άλλες δυτι
κοευρωπαϊκές χώρες. Αυτό οδηγεί σέ αλλαγή 
τών κοινωνικοοικονομικών παραστάσεων, πού 
επικρατούν. Ο Έλληνας καταναλωτής, καί ο 
καταναλωτής στόν πολιτιστικό χώρο, ευθυγραμ
μίζεται πρός τόν Δυτικοευρωπαίο. Ένα μικρό 
παράδειγμα: καί στόν τόπο μας απόχτησε τό τσι
γάρο Marlboro ηγετική θέση, άν καί εμφανίζεται 
μέ τήν ίδια ρεκλάμα όπως στήν Δυτική Ευρώπη, 
δηλαδή μέ καουμπόηδες, αγελάδες καί άλλες 
παραστάσεις τελείως ανύπαρκτες στήν Ελλάδα.

Τέλος πρέπει νά αναφερθώ καί στήν επίδρα
ση τού τουρισμού. Άς πάρουμε τό παράδειγμα 
ενός τόπου σάν τόν Άγιο Νικόλαο τής Κρήτης, 
όπου πέντε ολόκληρους μήνες τού χρόνου ζούν 
πάνω από επτά χιλιάδες τουρίστες, ενώ οι ντό
πιοι είναι μόνο τρεις χιλιάδες. Δέν είναι δύσκο
λο νά φανταστεί κανείς, πόσο ριζική είναι η αλ
λαγή τής ταυτότητας αυτού τού τόπου. Ο Άγιος 
Νικόλαος «φτιάχνεται» γιά τούς ξένους τουρί
στες καί δέν παρουσιάζει πιά τήν εικόνα, πού



είχε πριν από πολλά χρόνια, όταν τόν κατοικού
σαν μόνο Έλληνες.

Τζερμιάς: Κάνει εντύπωση, κύριε Σημίτη, ότι 
γιά διακινδύνευση τής πνευματικής και πολι
τιστικής ταυτότητας τής Ελλάδας από τόν 
εξευρωπαϊσμό γίνεται λόγος καί σέ ακροδε- 
ξιούς, εθνικιστικούς κύκλους. Τό κόμμα σας 
ακολουθεί μιά προοδευτική πολιτική γραμ
μή. Δέν αισθάνεστε σέ κακή παρέα, όταν χρη
σιμοποιείτε εν μέρει μιά επιχειρηματολογία, 
πού θυμίζει τουλάχιστο σέ πρώτη ματιά αυ
τούς τούς αντιδραστικούς;

Σημίτης: Η επιχειρηματολογία μας είναι εντε
λώς διαφορετική από εκείνη τών αντιδραστικών. 
Οι τελευταίοι μιλούν γιά «ελληνοχριστιανικό πο
λιτισμό». Μιλούν γιά·μιάν «Ελλάδα Ελλήνων Χρι
στιανών», πού πρέπει, λένε, νά διασωθεί. Όπως 
σάς είπα, τά δικά μας τά επιχειρήματα είναι οικο
νομικά. Ανάγομε τήν εξέλιξη στήν αρχή τής επι
δίωξης τού μεγαλύτερου δυνατού κέρδους. Τά 
επιχειρήματά μας είναι καί πολιτικά. Ανάγομε 
τήν εξέλιξη στήν εξάρτηση τής χώρας καί πι
στεύομε, ότι η αποξένωση τού τόπου μπορεί νά 
αποφευχθεί μέ μιά μεταβολή τού κοινωνικοοι
κονομικού συστήματος. Η άκρα δεξιά δέν θέλει 
βέβαια ν’ αλλάξει αυτό τό σύστημα. Επιμένει 
μάλιστα στήν διατήρησή του.

Τζερμιάς: Τό κίνημα γιά τήν ενοποίηση τής 
Ευρώπης θά οδηγήσει τελικά κατά τήν γνώμη 
σας σέ μιά ομοιομορφία καί ισοπέδωση κι 
έτσι θά εξαφανιστούν π.χ. πολύτιμα στοιχεία 
τής μακρόχρονης λαϊκής παράδοσης τής Ελ
λάδας;

Σημίτης: Υπογράμμισα ήδη, ότι τό κίνημα γιά 
τήν ενοποίηση τής Ευρώπης, όπως προωθείται 
μέ τήν ένταξη τής Ελλάδας στήν Ευρωπαϊκή Κοι
νότητα, θά οδηγήσει πραγματικά στήν ομοιο
μορφία. Τό άν χαθούν πολύτιμα στοιχεία τού 
ελληνικού λαϊκού πολιτισμού εξαρτάται φυσικά 
από τήν αντίδραση τών ελληνικών κυβερνή
σεων. Πιστεύομε, πώς υπάρχει ένας τέτοιος κίν
δυνος καί ότι συνεπώς οι ελληνικές κυβερνή
σεις θά έπρεπε νά πάρουν τά αναγκαία μέτρα, 
γιά να διασωθεί η πολιτιστική κληρονομιά. Μέ

χρι τώρα δέν έχουν παρθεί τέτοια μέτρα σέ ικα
νοποιητικό βαθμό. Έχομε τή γνώμη, πώς στόν 
τομέα αυτό πρέπει νά γίνουν πολύ περισσότερα 
πράγματα, προπαντός γιά τήν προαγωγή τής πο
λιτιστικής δραστηριότητας ατό συγγραφικό, 
μουσικό καί καλλιτεχνικό πεδίο.

Τζερμιάς: Αλλά,κύριε Σημίτη, ορισμένες επι
δράσεις καί επιπτώσεις απ' αυτές, πού ανα
φέρατε, δέν παρατηρούνται ήδη τώρα —  δη
λαδή ανεξάρητα απ’ τήν ένταξη τής Ελλάδας 
στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα;

Σημίτης: Πολύ σωστά. Οι επιπτώσεις υπάρχουν 
κιόλας, γιατί ακριβώς έχομε τό ίδιο σύστημα, 
όπως στήν Δυτική Ευρώπη, καί η εμπορική συ
ναλλαγή είναι ελεύθερη. Έτσι η εξέλιξη τού συ
στήματος στή Δυτική Ευρώπη επιδρά άμεσα 
στήν Ελλάδα.

Τζερμιάς: Γιατί ξεκινάτε από τήν σκέψη, ότι η 
Ενωμένη Ευρώπη θά είναι αναγκαστικά αντι
δραστική; Δέν μπορείτε νά φανταστείτε μιά 
ελεύθερη καί δημοκρατική Ευρώπη, όπου θά 
επικρατεί κοινωνική δικαιοσύνη;

Σημίτης: Δέν λέμε, ότι η Ενωμένη Ευρώπη θά 
είναι αντιδραστική. Πιστεύομε, ότι η Ενωμένη 
Ευρώπη, όπως πραγματοποιείται σήμερα από 
τήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα, δέν μπορεί νά είναι 
προοδευτική, γιατί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
περιλαμβάνει μόνο ένα μέρος τής Ευρώπης. Οι 
χώρες, πού συγκροτούν τήν Ευρωπαϊκή Κοινό
τητα, έχουν ένα κοινωνικοοικονομικό σύστημα, 
πού δέν υπηρετεί τήν πρόοδο. Μέ τήν διεύρυν
ση τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας όπως γίνεται τώ
ρα, τό σύστημα αυτό δέν θ’ αλλάξει. Πιστεύομε, 
πώς θά μπορούσε νά υπάρξει πάρα πολύ καλά 
μιά προοδευτική Ενωμένη Ευρώπη. Αλλά θά 
έπρεπε νά συμμετάσχουν στήν Κοινότητα πολύ 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες κι αυτή θά 
έπρεπε νά ήταν μιά Ευρώπη τών λαών κι όχι μιά 
Ευρώπη, γιά νά τό πώ κοντολογίς, τών μεγάλων 
επιχειρήσεων καί τών υπαλλήλων τής Ευρωπαϊ
κής Κοινότητας.

Τζερμιάς: Κύριε Σημίτη, σάς ευχαριστώ πά
ρα πολύ γιά τήν συνομιλία.


