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ΨΗΦΙΣΜΑ της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών
Η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών παρακολουθεί με ανησυχία τα τελευταία γεγονότα που αφορούν στο
Υπουργείο Πολιτισμού και συμμετέχει ενεργά στον προβληματισμό για την τύχη του ελληνικού
πολιτισμού, αλλά και ειδικότερα της μουσικής.
Η καθήλωση του προϋπολογισμού του ΥΠΠΟ σε ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό επί του Κρατικού
Προϋπολογισμού (από τα χαμηλότερα της Ευρώπης) δεν αφήνει πολλές ελπίδες για μια ριζική
βελτίωση. Αυτό που θα μπορούσε, ωστόσο, να γίνει –και είναι τώρα η ευκαιρία να γίνει- θα ήταν μια
ορθολογικότερη και διαφανής κατανομή των πιστώσεων, έτσι ώστε να ενισχύονται αναλογικά οι
ουσιαστικότερες δράσεις, μέσα στο πλαίσιο ενός μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού.
Ειδικότερα σε ότι αφορά στη μουσική, είναι εξοργιστική η υποτίμηση της ελληνικής κλασσικής
μουσικής, παλαιότερης και σύγχρονης. Απτά παραδείγματα:
Η ασάφεια της οικονομικής επιδότησης και η εξ αυτής προκύπτουσα ανασφάλεια, αλλά και
δυσπραγία, πολλών και σημαντικών μουσικών φορέων.
Η εγκατάλειψη σχεδίων υποδομής -όπως π.χ. η αίθουσα του Ωδείου Αθηνών, ή το Δημοτικό Θέατρο
Πειραιώς κ.α. -που θα μπορούσαν και την λειτουργικότητα κάποιων φορέων να βελτιώσουν, αλλά και
την επικοινωνία με το κοινό να αναβαθμίσουν.
Η απουσία μηχανισμών υποστήριξης της σύγχρονης δημιουργίας, όπως για παράδειγμα, οι
παραγγελίες για την σύνθεση έργων.
Η ανεπαρκέστατη στήριξη και διάχυση του ελληνικού πολιτισμού μέσα από σοβαρές εκπομπές των
Κρατικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Η εξόφθαλμη ανεπάρκεια των κρατικών φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την προβολή του
Ελληνικού Πολιτισμού εκτός Ελλάδος.
Η θεσμική απαξίωση των Ωδείων, που λειτουργούν ως αδιαβάθμητα, χωρίς δηλαδή να υπάγονται σε
μία από τις θεσμοθετημένες βαθμίδες της παιδείας μας.
Η ψευδεπίγραφη Ακαδημία Τεχνών, που ούτε πρακτικά, ούτε θεσμικά καλύπτει την ανάγκη για την
οποία υποτίθεται ότι ιδρύθηκε, την χορήγηση, δηλαδή, τίτλων σπουδών ισότιμων των Πανεπιστημίων,
μέσα από πλήρεις σπουδές, αντίστοιχες μ’ αυτές των ξένων Ακαδημιών-Πανεπιστημίων.
Όλα αυτά και πολλά άλλα που παραλείπουμε είναι απόρροια μιας εσφαλμένης αντίληψης περί
ελληνικού πολιτισμού, που φαίνεται ότι επικρατεί ιδιαίτερα στα υψηλότερα κλιμάκια του κρατικού
μας μηχανισμού και που θεωρεί ότι η Ελλάδα έχει να προσφέρει στον κόσμο ήλιο, θάλασσα,
σουβλάκι, συρτάκι και - στην καλύτερη περίπτωση – αρχαία μνημεία. Η υποτίμηση κάθε σύγχρονης
πνευματικής ή καλλιτεχνικής δραστηριότητας είναι προφανής.
Μήπως τώρα, μετά από τις τελευταίες τραγικές εξελίξεις και αποκαλύψεις, ήρθε η στιγμή για μια
γενναία αναθεώρηση του γενικότερου πλαισίου λειτουργίας, αλλά και των ιδεολογικών
προσανατολισμών του ΥΠΠΟ;
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