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«Τα Ευρωπάλια-1982 

και η «Πολιτιστική Διάσταση της Ευρώπης»: 

Κοινωνικά, Πολιτιστικά και Εκπαιδευτικά Μηνύματα» 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  Με αφορμή τη βράβευση του λογοτέχνη Α. Σαμαράκη στα Ευρωπάλια του 

1982, η εργασία πραγματεύεται την αλληλένδετη σχέση της κοινωνίας και του 

πολιτισμού. Μέσα από τη συνέντευξη του λογοτέχνη για το έργο του, αλιεύονται και 

διατυπώνονται τα μηνύματα, που ως πνευματικός άνθρωπος θέλησε να εκπέμψει. 

Αναφορά γίνεται ακόμα στην πολιτιστική διάσταση της Ευρώπης, και στην 

αξιοποίηση των εικαστικών και της λογοτεχνίας στο σχολικό πρόγραμμα με σκοπό 

την μετάδοση πολιτιστικών αξιών. 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1.Κοινωνία και Πολιτισμός 

2.H Ελλάδα στα Ευρωπάλια (1982) και οι δηλώσεις του Αντώνη Σαμαράκη. 

3.  «Η πολιτιστική διάσταση της Ευρώπης»: Gaston Egmond Thorn. 
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4. Αντί Επιλόγου: Πολιτισμός και Εκπαίδευση. 

5.Ελληνόγλωσες και Ξενόγλωσσες Βιβλιογραφικές Αναφορές. 

 

 

 

 

 

1. Κοινωνία και Πολιτισμός  

Παρά το ότι στις καθημερινές συζητήσεις η έννοια του πολιτισμού, προκαλεί 

συνειρμικές αναγωγές στα λεγόμενα «ανώτερα στοιχεία του νου», που οδηγούν με 

την σειρά τους στην αυτοπραγμάτωση και αυτο-ολοκλήρωση του ατόμου, όπως η 

τέχνη, η λογοτεχνία και η μουσική, ο A. Giddens, θα αναφέρει πως ο πολιτισμός 

μπορεί να διακριθεί από την κοινωνία (Giddens: 2002:σ. 68). Η κοινωνία είναι ένα 

σύστημα αμοιβαίων σχέσεων που συνδέει τα άτομα μεταξύ τους, και χωρίς τις 

κοινωνίες, οι πολιτισμοί δεν δύνανται να υπάρξουν. Το σημαντικό στοιχείο της 

σκέψης του συγγραφέα βέβαια, συνοψίζεται, όπως αναφέρει,  στο ότι «…άλλο τόσο 

δεν μπορούν να υπάρξουν και κοινωνίες χωρίς πολιτισμό. Χωρίς τον πολιτισμό δεν θα 

είμασταν ανθρώπινα όντα…δεν θα είχαμε γλώσσα να εκφραζόμαστε… δεν θα είχαμε 

συνείδηση του εαυτού μας…»  (Giddens: 2002:σ. 68). Οι απόψεις του U. Eco, για την 

φύση των πολιτιστικών αγαθών και την πνευματική και αισθητική ικανοποίηση που 

προσφέρουν, συγκλίνουν με του κοινωνιολόγου Α .Giddens, καθώς θα αναφέρει πως 

ένας πολίτης με αξιοπρέπεια, δεν είναι μόνο αυτός που θα ικανοποιήσει τις 

βιολογικές του ανάγκες για τροφή, στέγη και ύπνο, αλλά και εκείνος που μπορεί να 

εκτιμήσει και να απολαύσει την γνώση και την αισθητική εμπειρία ( Εco: 1992:σ.18). 

 Ο Ε. Β.Taylor θα ορίσει τον πολιτισμό και την κουλτούρα ως «το σύνθετο 

όλον που περιλαμβάνει τη γνώση, τις πεποιθήσεις, την τέχνη, την ηθική, το δίκαιο, τα 

έθιμα και τις άλλες ικανότητες ή συνήθειες που αποκτήθηκαν από τον άνθρωπο ως 

μέλος της κοινωνίας» (Cuche:2001:σ.33). Με αφορμή τις παραπάνω απόψεις και 



 
 Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 7 
 

3 

 

 ISSN 1792-7587 

διατυπώσεις, θα μπορούσαμε να πούμε πως τα πολιτισμικά προϊόντα σε όλες τους τις 

εκφάνσεις προσφέρουν την απαραίτητη ανθρωπιστική παιδεία, η οποία συνεισφέρει 

στην διαμόρφωση «καθολικών» ανθρώπων, στην εξευγένιση του πνεύματος, την 

απόκτηση της εσωτερικής ελευθερίας και την ισχυροποίηση των εσωτερικών 

αντιστάσεων των ανθρώπων.  

   

 

 

2. Η Ελλάδα στα Ευρωπάλια (1982), και οι δηλώσεις του Α. Σαμαράκη  

Eίναι γεγονός πως το αντικείμενο της λογοτεχνίας, τα λεγόμενα «γράμματα», 

αποτελούν ένα εν δυνάμει υλικό των τεχνών, όπως παραδείγματος χάριν στην 

περίπτωση του ρεύματος του ρομαντισμού, όπου τα δημιουργήματα της λογοτεχνίας 

έδωσαν ώθηση στην εικαστική και γλυπτική καλλιτεχνική δημιουργία. Οι 

πνευματικοί άνθρωποι του χώρου της λογοτεχνίας, με τα έργα τους (περισσότερο από 

έναν πίνακα τον οποίον ο θεατής πρέπει να προσεγγίσει σε μια έκθεση, η μια 

πινακοθήκη) συνοδεύουν τον αναγνώστη στην οικία του, στην διαδρομή του προς την 

εργασία του, στις διακοπές του και οπουδήποτε αλλού, φέρνοντάς  τον έτσι σε συνεχή 

και άμεση επαφή με ερωτήματα και απαντήσεις σε σχέση με την κοινωνία και τη 

ζωή.   

Διαχρονικά και σε διεθνές επίπεδο, σε όλες τις γλώσσες, τους πολιτισμούς και 

τις κουλτούρες, τα λογοτεχνικά προϊόντα, οι λογοτέχνες και οι ποιητές καλλιεργούν 

αυτό που ο V.Hugo εξέφρασε ως «τη βελτίωση της ανθρώπινης διάννοιας», και το 

«πλημύρισμα του πολιτισμού με φώς»(Hugo:χ.χ. σ:119). Στην εργασία αυτή και 

μεταφερόμενοι στον 20ο αιώνα, θα αναδείξουμε  τη  βράβευση του Α. Σαμαράκη, από 

τον ευρωπαϊκό θεσμό των Ευρωπαλίων.  

Το έτος 1982, τα Ευρωπάλια ήταν αφιερωμένα στην Ελλάδα, και η επιτροπή 

αποφάσισε να τιμήσει τον  καταξιωμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο λογοτέχνη: 

Αντώνη Σαμαράκη. Το βραβείο απονεμήθηκε σε ειδική τελετή στις Βρυξέλλες 

παρουσία του τότε Έλληνα πρωθυπουργού, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
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Επιτροπής: Gaston Egmond Thorn, και της Βασίλισσας του Βελγίου. Το περιοδικό  

Ευρωπαϊκή Κοινότητα μάλιστα, είχε στο εξώφυλλο τη φωτογραφία του Α. Σαμαράκη.  

 

Περιοδικό: Ευρωπαϊκή Κοινότητα: Νοέμβριος –Δεκέμβριος 1982.Αριθ. 124,εξώφυλλο. 

Η πρόσκληση  για τη βράβευση αιφνιδίασε  τον λογοτέχνη, γνωστό για  την 

απλότητά  του. Όπως περιγράφεται, σε όλη τη διάρκεια της τελετής ήταν διάχυτο το 

κλίμα της συγκίνησης, αφού κορυφαίες προσωπικότητες επαίνεσαν το έργο του και 

του απένειμαν το βραβείο σε ένδειξη αναγνώρισης και τιμής για την προσφορά του, 

όχι μόνον στην Ελλάδα, αλλά και πέραν αυτής, αφού τα βιβλία του έχουν 

μεταφραστεί σε 29 ξένες γλώσσες. Όπως παρατηρεί και η Άννα Χαρίτου:  «τα 

περισσότερα βιβλία του έχουν γίνει best seller και έχουν μεταφραστεί σε 29  ξένες 

γλώσσες, Αυτή τη στιγμή ,το μυθιστόρημά του Το Λάθος κυκλοφορεί στην Κίνα. Αξίζει 

να λάβει κανείς υπόψη του ότι στην Κίνα έχουν ήδη μεταφραστεί κείμενα αρχαίων 

Ελλήνων συγγραφέων και από τους σύγχρονους, το βιβλίο του  Νίκου  Καζαντζάκη « 
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Καπετάν Μιχάλης» (Ευρωπαϊκή Κοινότητα:1982:σ.15). Το βραβείο επέδωσε στον  

Έλληνα λογοτέχνη η Βασίλισσα του Βελγίου, όπως φαίνεται στην φωτογραφία που 

ακολουθεί: 

-  

Περιοδικό: Ευρωπαϊκή Κοινότητα: Νοέμβριος –Δεκέμβριος 1982.Αριθ. 124.σ.15 

Οι δηλώσεις των πνευματικών ανθρώπων, που προέρχονται από τον χώρο των 

τεχνών και των γραμμάτων, με τις ευαίσθητες κεραίες που διαθέτουν σχετικά με τα 

προβλήματα της εκάστοτε κοινωνίας, δύνανται να κρύβουν σπουδαίες προτροπές και 

ενδιαφέρουσες απόψεις για την εξέλιξη των μελλοντικών  καταστάσεων. Για τον 

λόγο αυτόν, αξίζει να διερευνηθούν κάποιες από τις σκέψεις και απόψεις του Αντώνη 

Σαμαράκη, στη συνέντευξη που έδωσε στην Άννα Χαρίτου,  σχετικά με το βιβλίο 

του: Το Λάθος1. 

                                                           
1  Η περιγραφή του ίδιου του λογοτέχνη σχετικά με το βιβλίο του το Λάθος και το περιεχόμενο του 
συνοψίζεται στα εξής:  «Ένα μυθιστόρημα. Μια ιστορία εξέγερσης νέων, παιδιών, ενάντια στο 
μοντέλο  ζωής που οι άλλοι ,όχι νέοι, θέλουν να επιβάλλουν  στη νέα γενιά με τη βία ψυχολογική ή 
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Ερωτώμενος για την Ευρώπη απάντησε:  «Ξεκινήσαμε στραβά. Δίνουμε 

έμφαση στα οικονομικά, παραγνωρίζοντας τον παράγοντα πολιτισμός. Ειλικρινά, αυτοί 

οι υπολογισμοί με φοβίζουν…Ωστόσο δεν χάνω τις ελπίδες μου, Είμαι ένας αισιόδοξος 

εταίρος» (Ευρωπαϊκή Κοινότητα:1982:σ.15).   

Σχετικά με τα μηνύματα του βιβλίου του Το Λάθος, ο λογοτέχνης απάντησε:   

«Γράφοντας Το Λάθος (1961-1965), ξεκίνησα  κυρίως  από περιπέτειες και βάσανα του 

λαού μας σε καιρούς στέρησης της ελευθερίας, σε ώρες οδύνης…Πολλά χρόνια πριν 

από το γράψιμο του   «Λάθους» με προβλημάτιζε τα θέμα εξουσία-άτομο, η παγίδευση 

του απλού καθημερινού ανθρώπου στα γρανάζια του συστήματος και ο απεγνωσμένος 

αγώνας του δεσμώτη να απελευθερωθεί από  αυτόν τον ασφυκτικό  εναγκαλισμό. Πικρή 

και αναμφισβήτητη αλήθεια, χίλιες δυο φορές επιβεβαιωμένη στο πέρασμα των 

αιώνων, είναι ο λόγος του Γάλλου  επαναστάτη   Σαιν-Ζύστ: Όλες οι τέχνες 

δημιούργησαν τα θαύματά τους, η τέχνη του κυβερνάν δεν παρήγαγε παρά τέρατα» 

(Ευρωπαϊκή Κοινότητα:1982:σ.15).   

Όπως ανέφερε και ο Γ. Σεφέρης «ο δεσμός του καλλιτέχνη με την εποχή του 

δεν είναι μόνο διανοητικός, ούτε συναισθηματικός, είναι καθαρά βιολογικός, ομφάλιος 

λώρος» (Σεφέρης:1945:σ.267). Όπως θα υποστηρίξει και η Β. Καλοκύρη, στο 

μυθιστόρημα του λογοτέχνη αμφισβητείται το ολοκληρωτικό καθεστώς, το οποίο 

καταπνίγει τις βαθύτερες επιδιώξεις και ανάγκες του ανθρώπου, σε μια προσπάθεια 

να τον μετατρέψει σε ένα παθητικό και άβουλο όν χωρίς κριτικό λογισμό 

(Καλοκύρη:1999:σ.384). Τελικά η «νίκη της ανθρωπιάς επάνω στην καταπίεση του 

ολοκληρωτισμού» οδηγεί στην λύση της υπόθεσης, αφήνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα 

στο τέλος του μυθιστορήματος (ό.π.). Η γράφουσα, παρατηρεί τον δυισμό μέσα στο 

μυθιστόρημα μεταξύ των συμβάσεων της κοινωνίας και της κουλτούρας που 

περιγράφεται στον αντίποδα με τις ανάγκες της ανθρώπινης φύσης. Έτσι, ο 

κρατούμενος που περιγράφεται ως εχθρός του καθεστώτος και τιμωρητέος, στην 

ανθρωπιστική του διάσταση εκφράζει τον συν-άνθρωπο, τον φίλο, το τεκμήριο 

αθωότητας σύμφωνα με το οποίο είναι συγχωρητέος. Η κατηγοριοποίηση ακόμα των 

ανθρώπων της κοινωνίας που εκφράζει το καθεστώς στο συγκεκριμένο έργο, σε 

                                                                                                                                                                      
σωματική βία. Οι νέοι  της ιστορίας που γράφω-όπως οι νέοι στον κόσμο μας σήμερα, σε μεγάλο 
έστω ποσοστό-εξεγείρονται και αρνούνται αυτόν τον  απάνθρωπο, άσχημο, παρανοϊκό τρόπο 
ζωής»(Ευρωπαϊκή Κοινότητα:1982:σ.16). 
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τίμιους-άτιμους, καλούς-κακούς, αντιτίθεται απόλυτα στον ανθρωπισμό που 

υπαγορεύει την αξιολόγηση των ανθρώπων βάσει της ποιότητας και των  αρχών που 

εκφράζουν(ό.π.:σ.385).   

Προχωρώντας στην απάντηση του Α. Σαμαράκη σε σχέση με τους νέους 

ανακαλύπτουμε τα εξής: «…Με ρωτήσατε πρωτύτερα  τι θα είχα να πω στους νέους. 

Πρώτα-πρώτα, ευχαριστώ με όλη μου τη ψυχή για το κουράγιο και τη συγκίνηση που 

δίνει σε όλους μας και σ΄ μένα η τόσο ζωντανή κα δυναμική  παρουσία τους, η 

αγωνιστικότητα που τους διαπνέει…μείνετε  πάντα νέοι στην ψυχή και στο πνεύμα, θα 

τους έλεγα: Μην πάψετε να  αγωνίζεστε για την περιφρούρηση αυτής της ενδόμυχης 

νεότητας» (Ευρωπαϊκή Κοινότητα:1982:σ.16).  Πράγματι, οι νέοι άνθρωποι 

αναζητούν ιδανικά για να στεγάσουν τις ανησυχίες τους, αναζητούν πρότυπα, 

προσπαθούν να συγκροτήσουν την προσωπικότητά τους, και έχουν την ανάγκη να 

διαφοροποιηθούν, και να δείξουν «την υποκειμενική τους εταιρότητα». Παρά το ότι 

στερούνται κοινωνικής πείρας και βρίσκονται στο μεταίχμιο μεταξύ ανήλικης και 

ενήλικης ζωής, είναι καινοτόμοι, ριζοσπάστες, νεωτεριστές αλλά και φύσει και θέσει 

φορείς κοινωνικής αλλαγής. 

Η προτροπή και η άποψη του λογοτέχνη προς την νέα γενιά, φαίνεται ακόμα, 

στα εξής παρακάτω:  «… θέμα προσωπικού αγώνα  είναι να μην αλλοτριωθεί  

άνθρωπος από το Σύστημα. Ή έστω να μην του εκχωρήσει  τα ουσιαστικά στοιχεία του 

βαθύτερου εαυτού του- και μάλιστα , με αντάλλαγμα το χρήμα ή τη λεγόμενη κοινωνική 

προβολή και τα παρόμοια εξευτελιστικά της ανθρώπινης παρουσίας…Η νέα γενιά, στη 

μεγάλη πλειοψηφία της μάχεται το Σύστημα. Στη συνείδησή της, στην καρδιά της είναι 

κάτι που δεν το δέχεται το αρνείται. αισθάνεται για το Σύστημα  αποστροφή, 

απέχθεια…ο αγώνας  ενάντια στο Σύστημα  πρέπει να είναι όχι μόνο  ευρύτερος, 

συλλογικός αγώνας, στον πολιτιστικό, κοινωνικό χώρο αλλά και αγώνας μέσα μας. Δεν 

είναι καθόλου απλή  υπόθεση ένας τέτοιος αγώνας, θέλει και   «αρετήν και τόλμην» 

αλλά και συνέπεια αμετακίνητη» (Ευρωπαϊκή Κοινότητα:1982:σ.17).   

Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως παρότι η συνέντευξη αυτή έλαβε 

χώρα την δεκαετία του 1980, τα προβλήματα που διατυπώνει ο λογοτέχνης, 

συνεχίζουν να απασχολούν τις κοινωνίες, και μάλιστα έχουν εντατικοποιηθεί. Η 
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αλλοτρίωση για την οποία κάνει λόγο, το «σύστημα», το χρήμα, και η κοινωνική 

προβολή υπαινίσσονται έναν βαθύ κοινωνικό προβληματισμό. Η έντονη 

αστικοποίηση, η ανωνυμία του πλήθους, η μονομέρεια και η απομόνωση που 

προκύπτουν από την τεχνολογική έκρηξη, η ταύτιση του «έχειν» με το «είναι», η 

εντατικοποίηση της εργασίας και οι ανταγωνιστικές σχέσεις που παρατηρούνται σε 

όλα τα επίπεδα, είναι μερικά από τα προβλήματα τα οποία κάθε ηλικίας άνθρωποι 

καλούνται να αντιμετωπίσουν στις σύγχρονες κοινωνίες. 

 

Ο Αντώνης  Σαμαράκης   στο γραφείο του κατά την  συνέντευξή του(Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα:1982:σ.17). 

Εν κατακλείδι, γίνεται σαφές πως μέσα από το μυθιστόρημά του αναδύεται το 

αλλοτροιωμένο πολιτισμικό μοντέλο της μεταπολεμικής εποχής, το οποίο έρχεται μεν 

σε σύγκρουση με τις ανάγκες της ανθρώπινης φύσης, (Καλοκύρη:1999:σ.162) ο 

λογοτέχνης δε χαρίζει στην ιστορία του ένα αισιόδοξο και λυτρωτικό τέλος, με τον 

θρίαμβο της «ανθρωπιάς» απέναντι στο, όπως το αποκαλεί και ο ίδιος «σύστημα». 

 Η Β. Καλοκύρη μάλιστα, θα εντοπίσει πως τον λογοτέχνη απασχολεί έντονα 

το θέμα της μοναξιάς του μεταπολεμικού ανθρώπου, το οποίο αλιεύεται στο έργο του 
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Ζητείται Ελπίς (1954), όπου αναδύεται ο εγκλωβισμός του ανθρώπου στη μοναξιά του 

μεταπολεμικού κόσμου. Υπογραμμίζεται επίσης  η αντίδραση που φέρνει η μοναξιά 

των ανθρώπων στον κοινωνικό χώρο, αλλά και η αφύπνιση της ευαισθησίας τους, στο 

έργο του Η Ζούγκλα (1966) (Καλοκύρη:1999:σ.163).  

Μερικά στοιχεία της γραφής του λογοτέχνη αποτελούν επίσης η τάση του να 

«ξεγυμνώνει» την αλήθεια με τη χρήση της ειρωνίας και του σαρκασμού, ο 

συμβολικός τρόπος με τον οποίον μυεί τον αναγνώστη στους προβληματισμούς του, 

η σχεδόν απόλυτη έλλειψη επιθέτων αλλά και η κινηματογραφική απόδοση της 

εκάστοτε ιστορίας (Φανιάδης, Παπά:2012:10-11). 

 

3. «Η πολιτιστική διάσταση της Ευρώπης»: Gaston Egmond Thorn 

Ο Gaston Egmond Thorn στην τελετή τιμής στον Αντώνη Σαμαράκη έδωσε 

ομιλία με θέμα: «Η πολιτιστική διάσταση της Ευρώπης» και εφόσον εξέφρασε τα 

συγχαρητήρια στον τιμώμενο  προσπάθησε να  απαντήσει στο ερώτημα αν 

παράλληλα με την οικονομική υπάρχει και πολιτιστική κρίση. Ενώ δέχεται 

απερίφραστα την οικονομική κρίση, για την πολιτιστική κρίση είναι σαφής: «δεν 

νομίζω» (Ευρωπαϊκή Κοινότητα:1982:σ.18). Ο  G.E.Τhοrn  αναφέρεται στον 

ελεύθερο χρόνο και την αξιοποίησή του  με την καταφυγή στα Μ.Μ.Ε και τη 

δημιουργία μιας πολιτιστικής ευφορίας  που απορρέουν από την οργανωμένη παιδεία.  

Οι προκλήσεις  στην καθημερινότητα  θα μπορούσαν να διευρυνθούν σε 

ανθρώπινο δυναμικό, ώστε ταυτόχρονα να εμπλουτιστεί το πολιτιστικό περιβάλλον 

με  ποικιλία απόψεων και δραστηριοτήτων. Άλλη πρόκληση  είναι   η  αυθεντική  

παραγωγή προϊόντων  και η εδραίωση των δοκιμασμένων αναφορών στο  εσωτερικό 

και εξωτερικό περιβάλλον των ανθρώπων. Η Ευρωπαϊκή κοινότητα  σεβόμενη τις 

ατομικές επιδόσεις των φορέων της πολιτιστικής διαχείρισης  εξετάζει τη 

δημιουργική τους  σύλληψη. Οι συγκεκριμένες  παρεμβάσεις της  Επιτροπής της 

Ευρωπαϊκής κοινότητας είναι: (Ευρωπαϊκή Κοινότητα:1982:σ.19-20) 

 Μέτρα για τα συγγραφικά δικαιώματα. 

 Επαγγελματική εκπαίδευση στον πολιτιστικό τομέα. 
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 Χρηματοδότηση για την ενίσχυση της επαγγελματικής απασχόλησης. 

 Υποστήριξη του  «ζωντανού θεάματος», όπως το θέατρο, το μιούζικαλ, η  

χορογραφία. 

 Ενίσχυση των Μ.Μ.Ε ως πρώτη ύλη και αφετηρία για δημιουργία νέων 

δεδομένων για τους ερμηνευτές. 

Καθώς δεν υπάρχει αμφιβολία για την οικονομική διάσταση των πολιτισμικών 

προϊόντων, για την οποία ο G.A.Thorn θα κάνει λόγο όπως θα παρατηρήσουμε και 

στη συνέχεια, μπορούμε να ορίσουμε τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, 

ως τις βιομηχανίες που έχουν την προέλευσή τους στην ατομική δημιουργικότητα, 

την ικανότητα και το ταλέντο των ατόμων, και την δυνατότητα για την δημιουργία 

πλούτου και θέσεων εργασίας μέσα από την παραγωγή και την εκμετάλλευση της 

πνευματικής ιδιοκτησίας (Αυδίκος:2014:σ.36).  

Η σχολή της λεγόμενης πολιτικής οικονομίας του πολιτισμού, με κυριότερο 

εκφραστή της τον N.Graham, διατύπωσε κάποια χαρακτηριστικά των πολιτιστικών 

και δημιουργικών βιομηχανιών, τα οποία συνοψίζονται: στα υψηλά κόστη παραγωγής 

αυτών, χαμηλά έως μηδενικά κόστη αναπαραγωγής, αβέβαιη ζήτηση των 

καλλιτεχνικών έργων, άγνοια για το εάν το κοινό θα αγοράσει το προϊόν μαζικά ή όχι, 

και υψηλό ρίσκο στις επενδύσεις των πολιτιστικών προϊόντων(Αυδίκος:2014:σ.29). 

Γίνεται κατανοητό με αυτόν τον τρόπο πως  είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός και η 

εφαρμογή πολιτικών στήριξης και ανάπτυξης των δημιουργικών βιομηχανιών. Οι 

τρείς διακριτοί τομείς είναι η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για ένα λειτουργικό 

περιβάλλον για τις δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, η ενδυνάμωση και 

ανάπτυξή τους, και η διάχυση της δυναμικής τους και στην υπόλοιπη οικονομία και 

κοινωνία (ό.π.:σ.165). 

Τα στοιχεία αυτά επεξηγούν και δίνουν διέξοδο στην ολοκλήρωση της ομιλίας 

του G.A.Thorn o οποίος κάνει λόγο για την οικονομική διάσταση της καλλιτεχνικής 

δημιουργίας και τον ρόλο της Ευρώπης:   «τελειώνοντας, απευθύνομαι  στον κ. 

Σαμαράκη.  Η μεγάλη τιμή που του έγινε με οδηγεί  να θεωρήσω ότι αποτελεί και 

σήμερα, μεταξύ μας, τον εκπρόσωπο  όχι μόνον όλων των καλλιτεχνών  της χώρας του, 

αλλά και όλων των ανθρώπων  που δημιουργούν την Τέχνη-είναι η «Τέχνη». Η 

Επιτροπή έχει  υποχρέωση  απέναντί τους. Φυσικά ο ρόλος της δεν είναι να θέσει 
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πλαίσια μιας φιλοσοφίας της Τέχνης. Αλλά τα καθήκοντα της απέναντι στον πολιτιστικό 

τομέα είναι φέρει πρώτα σε πέρας της Ευρωπαϊκή ενοποίηση, της οποίας η πρώτη 

διάσταση είναι πολιτιστική αλλά και πολιτικοοικονομική . Εξηγούμαι, η ευρωπαϊκή 

πρόκληση συνίσταται αποκλειστικά στην εμφάνιση σε Κοινοτική κλίμακα μιας 

συνολικής οντότητας που, αντί να περιορίζει και να μειώνει τα έθνη, θα σέβεται και θα 

εμπλουτίζεται από την ποικιλία των πολιτιστικών τους παραδόσεων, των γλωσσών 

τους, των ιστορικών ιδιαιτεροτήτων τους, αλλά συνενώνοντας τις αγορές τους, τα μέσα 

τους και τις ικανότητές τους, κάθε φορά που η ευρωπαϊκή  βαθμίδα φαίνεται 

αποτελεσματικότερη από την εθνική» (Ευρωπαϊκή Κοινότητα:1982:σ.19-20). 

Λαμβάνοντας αφορμή από την κατακλείδα της ομιλίας του G.A.Thorn, 

ανακαλούμε το ότι, όπως υποστηρίζει ο P.Burke, καθώς οι αιώνες περνούν γίνεται 

όλο και πιο δύσκολο να διατηρηθεί μια «μόνωση» των πολιτισμών(Burke:2010:σ.93).  

Η πολιτισμική αλληλεπίδραση στην ανθρώπινη ιστορία, κατά τον συγγραφέα έχει 

κάποιες μακροπρόθεσμες εκβάσεις.  

To σενάριο της πολιτισμικής ομογενοποίησης κατά τους επικριτές του, κρύβει 

τον κίνδυνο της απώλειας της έννοιας του «τόπου», μιας «αμερικανοποίησης» του 

πολιτισμού (Burke:2010: σ.94). Το σενάριο της αντι-παγκοσμιοποίησης από την άλλη 

διαθέτει ένα μεγάλο βαθμό αντίστασης στην «εισβολή» παγκόσμιων μορφών 

πολιτισμού, με την αντίσταση αυτή τελικά να αποτυγχάνει καθώς η διακοπή της 

πορείας της ιστορίας ή η επιστροφή στο παρελθόν, είναι ανέφικτη (ό.π.:σ.98-100). 

Ένα τρίτο σενάριο κατά τον P.Burke, είναι το να γίνουν οι πολίτες των κοινωνιών 

«αμφι-πολιτισμικοί» βιώνοντας ουσιαστικά μια διπλή ζωή, με συμμετοχή στον 

παγκόσμιο πολιτισμό αλλά παράλληλα και την διατήρηση μιας τοπικής 

κουλτούρας(ό.π.:σ.100). Τέλος, το σενάριο της «κρεολοποίησης του κόσμου» για το 

οποίο οι επικριτές του, αγρυπνούν για τα πολιτισμικά στοιχεία, τα οποία μέσω του 

υβριδισμού χάνονται, έχει μια αναμφισβήτητα θετική προοπτική (ό.π.:σ.102). Αυτή 

δεν είναι άλλη από την σύνθεση και την εμφάνιση νέων μορφών, και κατά τον 

M.Sahlins «την δημιουργία μια νέας πολιτισμικής δομής ευρείας κλίμακας»(ό.π). 

Με αφορμή τις απόψεις του G.A.Thorn, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε πως 

η τέχνη, ως παγκόσμια γλώσσα, κατά τον J.Dewey, (Freeland:2001:σ.71) μπορεί να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην δημιουργία συνεκτικών δεσμών μεταξύ 
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διαφορετικών λαών. Οι πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ κρατών και μέσω 

εκδηλώσεων, δίνουν στα μέλη των νέων πολυπολιτισμικών κοινωνιών την ευκαιρία 

να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες του άλλων λαών, και να γίνει σαφές πως το 

διαφορετικό δεν είναι απαραίτητα κατώτερης σημασίας, ποιότητας ή σοβαρότητας.  

Κατά την C.Freeland, η τέχνη «έχει λάβει ποικίλες μορφές σε διαφορετικά ιστορικά 

αντικείμενα». Η τραγωδίες του 4ου αιώνα, οι κήποι των Βερσαλλιών που συμβολίζουν 

την σχέση του ανθρώπου με το υπερβατικό, αλλά και οι κήποι Zen κρύβουν την 

ξεχωριστή πολιτισμική ιστορία της κάθε μιας κουλτούρας2, και εκφράζουν «την ζωή 

μιας κοινότητας» (Freeland:2001:σ.59-60,71).  Σύμφωνα ακόμα με τον Κ. 

Παπαγεωργίου, η ιδέα της πολυπολιτισμικότητας, αναδεικνύει και προστατεύει το 

εθνοπολιτισμικό υπόβαθρο της κάθε κοινότητας γιατί αποδίδει στην κάθε μια από 

αυτές ξεχωριστή αξία και νόημα (Taylor:1997:σ.12). 

 

4. Αντί Επιλόγου: Πολιτισμός και Εκπαίδευση. 

 

Ο Ισοκράτης στον Πανηγυρικό του εκφράζει την απορία του  για τη διάκριση που 

γίνεται  στην αναγνώριση μεταξύ της  αθλητικής και της πνευματικής επίδοσης. Οι αθλητές 

προβάλλονται  περισσότερο λόγω της σωματικής ρώμης  στους αθλητικούς αγώνες και 

στεφανώνονταν τότε με το κότινο, σήμερα δε με απονομή άλλων  επάθλων. Ο Ισοκράτης 

ισχυρίζεται, ότι όσοι καρπώνονται  το έπαθλο  ατομικά  δεν  θα  επιφέρει ευεργετικά 

αποτελέσματα  στο σύνολο. Αντίθετα  οι ανακαλύψεις των πνευματικών ανθρώπων, που 

αναλίσκονται στο στίβο της  επιστήμης, των γραμμάτων και των τεχνών με τη γνώση και τα 

επιτεύγματά τους ευεργετούν εκατομμύρια  ανθρώπων. Ο Ισοκράτης διερωτάται: «Πολλές 

φορές απόρησα με αυτούς που καθιέρωσαν τις θρησκευτικές γιορτές και οργάνωσαν τους 

αθλητικούς αγώνες: Έκριναν άξιες για τόσο μεγάλα έπαθλα τις ικανότητες του σώματος, ενώ 

αυτούς που κοπίασαν προσωπικά για το κοινό καλό και καλλιέργησαν έτσι τον ψυχικό τους 

κόσμο ώστε να είναι σε θέση να ωφελήσει και τους άλλους, σ' αυτούς δεν έδωσαν καμιά τιμητική 

διάκριση. Και όμως το σωστό θα ήταν γι' αυτούς κυρίως να νοιαστούν· γιατί δυο φορές τόση 

                                                           
2 Ενδιαφέρουσα είναι η καταγωγή της λέξης «cultura», όπου κατά τον 13ο αιώνα σήμαινε την 
φροντίδα για τους αγρούς και τα ζώα, ενώ κατά τον 16ο αιώνα αποκτά την έννοια της καλλιέργειας 
μιας ικανότητας και την προσπάθεια που καταβάλλει το άτομο για να την αναπτύξει 
(Cuche:2001:σ.19). 
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δύναμη και αν αποχτήσουν οι αθλητές, οι άλλοι δε θα είχαν να κερδίσουν τίποτα παραπάνω»3.  

Χωρίς φυσικά να παραγνωρίζουμε τις σπουδαίες επιδόσεις των αθλητών σε διεθνείς αγώνες, 

μέσω των οποίων δεν τιμώνται μόνο οι ίδιοι αλλά και η χώρα προέλευσής τους, διαπιστώσαμε 

πως και οι αθλητές του πνεύματος (στην περίπτωση του  Αντώνη Σαμαράκη), τιμώνται και 

εκείνοι όχι μόνον από την πατρίδα τους, αλλά και από τους λαούς της ενωμένης  Ευρώπης.   

 Διερευνώντας την έννοια του πολιτισμού και του πνεύματος στα πλαίσια της 

εκπαίδευσης, και καθότι η λογοτεχνία, αλλά και τα εικαστικά, αποτελούν αντικείμενα του 

αναλυτικού προγράμματος σπουδών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

κρίσιμο είναι να διερευνήσουμε την αληθινή έννοια του ρήματος  «εκ-παιδεύω», όπως αυτή 

ορίζεται από τον Denis De Rougemont: «Η αληθινή έννοια του εκ-παιδεύω, στην εποχή μας 

είναι σύμφωνη με την ίδια την ετυμολογία της λέξης: Εκ-παιδεύω, οδηγώ προς τα έξω, οδηγώ το 

άτομο απ’ την αμάθεια, στη γνώση, απ’ το ένστικτο στον κριτικό λογισμό, από το βασίλειο της 

αδιαμφισβήτητης και προστατευτικής ιερότητας, στην προσωπική περιπέτεια, στην αυτονομία, 

στην ανάληψη κινδύνων» (De Rougemont:1973:σ.:88).  

Η εκπαιδευτική διαδικασία που θα λάβει υπόψιν της αυτές τις προτροπές, δύναται να 

ωφελήσει και να ενισχύσει τους μελλοντικούς ενήλικες επιστήμονες και διανοούμενους, ώστε 

μέσα από την πορεία και το έργο τους να αποκαταστήσουν και να αναδομήσουν την 

κατολίσθηση των αξιών, την παρακμή των προτύπων και την ισοπέδωση των νοημάτων που 

επέφεραν οι συνθήκες που επικρατούν στις σύγχρονες κοινωνίες.   

Οι πολιτιστικές επιρροές συχνά διαπαιδαγωγούν και μορφώνουν τους νέους, 

καλλιεργώντας μια ανθρωπιστική παιδεία και ενισχύοντας τη δημιουργικότητα των μαθητών. 

Ιδιαίτερα στα λογοτεχνικά κείμενα αναδύονται μηνύματα ανθρωπισμού ,τα οποία γίνονται 

άμεσα αντιληπτά και πολλές φορές αποκτούν μια βιωματική διάσταση, καθώς ο μαθητής 

ταυτίζεται με τους ήρωες και συναισθάνεται ένα κώδικα αξιών που θέτει ως στόχο να 

εξανθρωπίσει και όχι να εκτεχνικεύσει το σύγχρονο άνθρωπο. 

  Όσον αφορά την σχολική αισθητική αγωγή και δημιουργία, η θεματολογία, που 

ουσιαστικά θα δώσει την ώθηση στους μαθητές να δημιουργήσουν εικαστικά, είναι σημαντικό 

να επιλέγονται με προσοχή, ώστε να προκαλούν την αυτενέργεια των μαθητών, να 

καλλιεργούν την ευρηματικότητά τους, την ερευνητική διάθεση, την τολμηρή φαντασία, την 

δημιουργική σκέψη και την παρατήρηση (Μουζάκης-Νεολής:1990:σ.14). Κρίσιμο είναι ακόμα 

τα θέματα αυτά να προβληματίζουν τον μαθητή στους τομείς που συνθέτουν την ανθρώπινη 
                                                           
3 (ανακτήθηκε από: http://www.greek-
language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=46).  

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=46
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=46
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ζωή και την δραστηριότητα και να περιέχουν την δυνατότητα δημιουργίας ενδιαφέροντος σε 

κάθε ηλικία (ό.π.).  

Ο εκπαιδευτικός με την σειρά του, στα μαθήματα αυτά, αλλά και σε κάθε γνωστικό 

αντικείμενο, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν του τις προτροπές των C.Rogers,που υποστήριξε 

πως οι μόνες γνώσεις που δύνανται να επηρεάσουν την συμπεριφορά ενός ατόμου, είναι 

εκείνες που θα ανακαλύψει και θα οικειοποιηθεί μόνο του, αλλά και του R. Dreikurs που 

παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς να καλλιεργούν την αποκλίνουσα σκέψη, να είναι 

ευφάνταστοι, και να μην ενδιαφέρονται μόνο για «ακριβείς απαντήσεις» σε «ακριβείς 

ερωτήσεις» (Μουζάκης-Νεολής:1990:σ.10). 

  

Ας μη ξεχνάμε πως η έμφυτη εικαστική γλώσσα, μέχρι την ηλικία των εννέα 

ετών, αποτελεί το θεμέλιο της οικοδόμησης όλων των μεγάλων αρχαίων εικαστικών 

πολιτισμών (Μουζάκης-Νεολής:1990:σ.17), και για τον λόγο αυτό η χρησιμοποίηση 

και καλλιέργειά της, οδηγεί στην φράση «ψυχή κάθε πολιτισμού είναι ο πολιτισμός της 

ψυχής». 

 

Summary 

 The article deals with the interdependent relationship of society and culture 

on the occasion of the award of A. Samarakis to the Europalia in 1982. Through the 

writer's interview for his work, we discover the messages that he, as a spiritual man, 

wanted to emit. Reference is also made to the cultural dimension of Europe, but also 

to the role of education through literature, in order to inspire and transmit cultural 

values. 
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