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Πολιτιστική πολιτική, συμμετοχή και άποκέντρωση

Οί πολιτιστικοί σύλλογοι λαϊκού πολιτισμού, διατηρώντας ακόμη 
έντονο το στοιχείο τής έντοπιότητας, κινούνται σε ένα πεδίο δράσης 
Ιδεολογικά φορτισμένο με την παράδοση, την Ιστορία κα'ι την 
ταυτότητα. Το πεδίο αυτό δράσης εκτείνεται άπδ την κληρονομιά τού 
παρελθόντος ώς την σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα 
κα'ι το συνεχώς μεταβαλλόμενο σήμερα. Σαφώς ό Πολιτισμός δεν είναι 
άποκομμένος κα'ι άνεξάρτητος από την Πολιτική, επομένως ολοένα 
καϊ ευρύτερα κα'ι οί πολιτιστικού σύλλογοι καλούνται ν’ άναλάβουν 
ενεργό πολιτικό κα'ι κοινωνικό ρόλο, επαναπροσδιορίζοντας την 
δράση κα'ι τούς στόχους τους. Προκεμιένου νά διερευνηθή κα'ι νά άνα- 
λυθή ό ρόλος τών πολιτιστικών συλλόγων όπως διαμορφώνεται σήμε
ρα, χρειάζεται κατ’ άρχάς νά έξετασθή συνοπτικά το σύγχρονο τοπίο 
τής πολιτιστικής πολιτικής με αφετηρία την έννοια τής Συμ-μετοχής.

Ή έννοια αυτή περιλαμβάνει τρεις, κυρίως, πτυχές:
1. Την συμμετοχή τού άτόμου ώς θεατή, ακροατή, άναγνώστη, δη

λαδή ώς “καταναλωτή” τού πολιτιστικού αγαθού ή τής πολιτι
στικής υπηρεσίας.
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2. Την συμμετοχή του άτόμου στην διαδικασία παραγωγής πολι
τιστικών αγαθών, δηλαδή στήν καλλιτεχνική δημιουργία, προς 
τήν όποια προσανατολίζονται πιο πρόσφατα οί πολιτιστικοί 
οργανισμοί, προσφέροντας έτσι στο άτομο τήν δυνατότητα πο
λιτιστικού αύτοπροσδιορισμοΰ κα'ι ανάπτυξης τής προσωπικής 
αισθητικής κα'ι καλλιτεχνικής έκφρασης.

3. Τήν συμμετοχή του πολίτη στα στάδια χάραξης τής πολιτι
στικής πολιτικής κα'ι στήν λήψη άποφάσεων σχετικά με το πο
λιτιστικό τοπίο το όποιο τον περιβάλλει κα'ι στο όποιο δια- 
βιώνει. Πρόκειται γιά μιάν έκφανση τής συμμετοχής με σαφή 
πολιτική χροιά, ή οποία χαρακτηρίζεται ώς προσέγγιση “άπό 
τήν βάση προς τήν κορυφή” (bottom-up) κα'ι ή οποία προτείνε- 
ται διεθνώς ολοένα κα'ι εύρΰτερα.

Ανάλογα με τό ποια έκφανση τής Συμμετοχής βρίσκεται στο 
επίκεντρο κάθε φορά, γίνεται λόγος γιά διαφορετικά συστήμα
τα πολιτιστικής πολιτικής. Ένα άπό τά βασικώτερα συστήματα 
είναι ό Πολιτιστικός Εκδημοκρατισμός, που άναπτΰχθηκε τήν δε
καετία του 1960. Άποσκοπεϊ στήν εξασφάλιση ίσων ευκαιριών γιά 
όλους τους πολίτες άναφορικά με τήν ελεύθερη πρόσβασή τους στά 
άγαθά τής τέχνης, πέρα άπό γεωγραφικούς, φυλετικούς, εθνικούς, 
μορφωτικούς, οικονομικούς, κινητικούς κα'ι άλλους περιορισμούς. 
Στήν πράξη ό πολιτιστικός εκδημοκρατισμός εκφράζεται με περιο
δείες τών μεγάλων εθνικών πολιτιστικών οργανισμών (πχ. Κρατικές 
’Ορχήστρες, ’Εθνικό Θέατρο, ’Εθνική Λυρική Σκηνή κ.τ.λ.) στήν πε
ριφέρεια, σε μιά προσπάθεια “μεταφοράς” τής επίσημης τέχνης εκτός 
τών κέντρων δημιουργίας της. ’Επίσης επιδιώκεται με τήν κατασκευή 
πολιτιστικών υποδομών έκτος τών πρωτευουσών κα'ι τών μεγάλων 
άστικών κέντρων, προκειμένου νά έπιτευχθή ή ισόρροπη άνάπτυ- 
ξη κέντρου κα'ι περιφέρειας. Στις κατασκευές αυτές κάποιες φορές 
λαμβάνονται ύπ’ όψιν οί άνάγκες τών άτόμων μέ άναπηρία γιά τήν 
άρση έπ'ι πλέον εμποδίων συμμετοχής. Τέλος, ό πολιτιστικός έκδη- 
μοκρατισμός ενθαρρύνει μέτρα τιμολόγησης τών εισιτηρίων τύπου 
“βεντάλιας”, εξασφαλίζοντας οίκονομικώτερη ή κα'ι δωρεάν άκόμη 
πρόσβαση στις οικονομικά άδύναμες ομάδες. Όμως, οί δράσεις πο
λιτιστικού έκδημοκρατισμού συχνά κρίνονται άρνητικά ώς επιδίω
ξη μετάδοσης τών πολιτισμικών άξιών τής πνευματικής ή/καί καλ
λιτεχνικής έλ'ιτ στον ευρύτερο πληθυσμό, έφ’ όσον ώς τέχνη γίνον
ται άποδεκτές οί καλλιτεχνικές μορφές πού προβάλλονται άπό τούς
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έπίσημους εθνικούς πολιτιστικούς φορείς. Εμφανής είναι δηλαδή ή 
προαναφερθεΐσα “άπδ τήν κορυφή προς τήν βάση” προσέγγιση, πού 
τείνει να παραγνωρίζη τα ιδιαίτερα ένδιαφέροντα, τις επιθυμίες κα'ι 
τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών περιοχών κα'ι 
τών κοινωνικών ομάδων.

Ώς απάντηση στις αδυναμίες του πολιτιστικού εκδημοκρατισμού 
προτάθηκε το 1970 ή πολιτική τής Πολιτιστικής Δημοκρατίας. Ή τε
λευταία άπορρίπτει τήν άνωτερότητα συγκεκριμένων καλλιτεχνικών 
ειδών κα'ι αποδέχεται μιά διευρυμένη έννοια τού Πολιτισμού, ή οποία 
συμπεριλαμβάνει άξιες κα'ι πρότυπα ποικίλων κοινωνικών κα'ι πολι
τισμικών ομάδων1. Μέσω τής προσέγγισης “άπά τή βάση προς τήν κο
ρυφή” ενθαρρΰνεται ή συμμετοχή τών τοπικών κοινωνιών στήν λήψη 
άποφάσεων αναφορικά με τον προσδιορισμό κα'ι τήν υλοποίηση τών 
στόχων τής τοπικής κα'ι τής περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής. 
Αυτό πραγματοποιείται μέσω τών εκπροσώπων άφ’ ενός τών επισήμων 
τοπικών θεσμών διακυβέρνησης, όπως οί Ο.Τ.Α., κα'ι άφ’ έτέρου τών 
μικρότερων άλλά έξ ίσου σημαντικών τοπικών φορέων, όπως οί πολι
τιστικοί σύλλογοι. Με αυτό τον τρόπο πολιτιστικές δράσεις παράγον- 
ται άπδ τούς άμεσα ενδιαφερομένους αποκεντρωμένα κα'ι βάσει τών 
ειδικών χαρακτηριστικών κάθε περιοχής κα'ι κάθε κοινωνικής ομάδας, 
χωρ'ις νά έπιβάλλωνται αυτούσιες άπδ κάποια κεντρική άρχή. Στά έπι- 
διωκόμενα πλεονεκτήματα τού συστήματος αυτού άνήκουν ό πολιτι
στικός πλουραλισμός κα'ι ή καλλιέργεια τής άνοχής κα'ι τής κατανόη
σης αναφορικά με διαφορετικές μορφές πολιτιστικής έκφρασης, ô πο
λιτιστικός αύτοπροσδιορισμδς άτόμων κα'ι κοινωνικών ομάδων μέσω 
τής συμμετοχής τους στήν χάραξη πολιτιστικής πολιτικής, καθώς 
κα'ι ό σχεδιασμδς ιδιαίτερων πολιτικών γιά τον πολιτισμό κάθε περι
οχής οί όποιες συμπληρώνουν τις γενικωτέρου περιεχομένου κα'ι χα
ρακτήρα εθνικές πολιτιστικές πολιτικές.

Στήν εφαρμογή τών συστημάτων πού αναλύθηκαν άνωτέρω, πα
ρατηρούνται άδυναμίες τόσο σέ εθνικό όσο κα'ι σέ διεθνές επίπε
δο, μέ άποτέλεσμα τά δυο συστήματα νά έξακολουθούν νά συν
υπάρχουν. Αυτό διαφαίνεται στο περιεχόμενο τής έννοιας τής πολι
τιστικής αποκέντρωσης, ή οποία περιλαμβάνει τρεις πτυχές2:

1. Έ. Δ. Φεσσα-Έμμανουήλ, Πολιτιστική άνάπτνξη. Νέα πολίτικη ευθύνη στον 
έλληνικό χώρο, Όλκός, Αθήνα 1978, σσ. 16-17.

2. Ν. Kawashima, ‘Planning for equality? Decentralisation in cultural policy’ στο
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1. Την πολιτιστική αποκέντρωση, που άφορά την Γση καί δίκαιη 
κατανομή των τεχνών, καταρρίπτοντας όποιαδήποτε εμπόδια 
συμμετοχής.

2. Την οικονομική αποκέντρωση, που επιδιώκει τήν δίκαιη κα
τανομή τών δημοσίων πόρων σε όλη τήν χώρα καί σέ διάφορες 
πολιτιστικές ομάδες. Μέσω τής οικονομικής ενίσχυσης Ιδανικά 
παρέχεται στις επί, μέρους περιφερειακές ομάδες ή δυνατότητα 
αύτοπροσδιορισμοΰ κα'ι αυτενέργειας.

3. Τήν πολιτική αποκέντρωση, που συνίσταται στήν δημοκρατική 
διάχυση τής πολιτικής κα'ι διαχειριστικής εξουσίας σέ διαφορε
τικά έπίπεδα, κυβερνητικά κα'ι μη, αναφορικά μέ τήν χάραξη 
κα'ι τήν εφαρμογή τής πολιτιστικής πολιτικής.

Έπεξηγώντας, ή διευρυμένη έννοια τής αποκέντρωσης στον πο
λιτισμό ενσωματώνει στοιχεία τόσο του πολιτιστικού εκδημοκρα
τισμού (1η μορφή αποκέντρωσης) όσο κα'ι τής πολιτιστικής δημο
κρατίας (2η κα'ι 3η μορφή άποκέντρωσης).

Ή περίπτωση τής Ελλάδας

Στήν Ελλάδα μετά το 1980 έχουν γίνει προσπάθειες πολιτιστικής 
άποκέντρωσης κα'ι ένδυνάμωσης τής λαϊκής συμμετοχής στήν λήψη 
αποφάσεων. Πιο συγκεκριμένα, ένισχύθηκε νομοθετικά ό πολιτι
στικός ρόλος τών ’Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου 
ό Πολιτισμός ν’ άναχθή άπό υπόθεση τής κεντρικής άρχής κα'ι σέ 
υπόθεση τών τοπικών κοινωνιών. Οί προγραμματικές συμβάσεις με
ταξύ τών Ο.Τ.Α., κοινοτικών φορέων κα'ι διαφόρων Υπουργείων 
-ανάμεσα στά όποια κα'ι τό επονομαζόμενο μέχρι τό 2009 Υπουργείο 
Πολιτισμού, νύν Υπουργείο Πολιτισμού κα'ι Τουρισμού- προβλέπουν 
τήν ισόποση οικονομική συμμετοχή τών ύπογραφόντων μερών μέ 
στόχο τήν προαγωγή τού πολιτισμού μέ όρους περιφερειακούς κα'ι 
τοπικούς. Έπ'ι πλέον, έπιχορηγούνται πολιτιστικοί φορείς, σύλλογοι 
κα'ι οργανισμοί τής περιφέρειας κα'ι χρηματοδοτείται ή κατασκευή 
πολιτιστικών υποδομών κα'ι εκτός τών μεγάλων άστικών κέντρων 
(πχ. τά ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., τά πνευματικά/πολιτιστικά δημοτικά κέντρα

Ο. Bennett, J. Ahearne (έκδ.) Research Papers. Centre for Cultural Policy Studies, 
Warwick, 2004, σ.65.
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κ.τ.λ.)· Τέλος, εφαρμόσθηκαν συγκεκριμένα προγράμματα πολιτι
στικής άποκέντρωσης: το Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεων είχε 
ώς στόχο νά υποστήριξή την πολιτιστική άνάπτυξη των περιοχών 
εκτός Αθηνών κα'ι Θεσσαλονίκης, δίνοντας σε κάθε μια άπδ τις 21 
συμμετέχουσες στο πρόγραμμα πόλεις την δυνατότητα νά επιλέξη 
κα'ι νά υποστήριξή Ιδιαίτερα κάποιον συγκεκριμένο τομέα πολιτι
σμού, ανάλογα με τις παραδόσεις, τις άνάγκες κα'ι τά ιδιαίτερα ενδι- 
αφέροντά της3. Το δε πρόγραμμα “Επικράτεια Πολιτισμού” έπεδίω- 
κε νά συνένωση πολιτιστικά την ελληνική επικράτεια μέσω τής δη
μιουργίας δικτύων επικοινωνίας κα'ι συνεργασίας άξιοποιώντας κα'ι 
τις νέες τεχνολογίες.

Οί άνωτέρω φιλόδοξες δράσεις είχαν ώς στόχο τήν Ισότιμη άνάπτυ
ξη όλων τών περιφερειών μέσω τής πολιτιστικής, οικονομικής κα'ι πο
λιτικής άποκέντρωσης. Ταυτόχρονα, εστόχευαν νά παρακινήσουν τις 
τοπικές αυτοδιοικήσεις νά άναλάβουν ενεργό δράση στον πολιτιστικό 
τομέα κα'ι νά προσφέρουν οικονομική κα'ι οργανωτική υποστήρι
ξη στά πρώτα βήματα προς αυτή τήν κατεύθυνση. Απώτερος στόχος 
ήταν ή σταδιακή αυτονόμηση τών Ο.Τ.Α. από τήν οικονομική κα'ι πο
λιτική εξάρτηση τού Κέντρου, όσον άφορά στήν στήριξη κα'ι προώθη
ση τού πολιτισμού στις κοινότητες ευθύνης τους. Οί φορείς τοπικής δι
ακυβέρνησης είχαν τήν ευκαιρία νά άντιμετωπίσουν τήν πολιτιστική 
άνάπτυξη ώς τοπική υπόθεση, νά έπωφεληθούν άπδ τήν χρηματοδο
τούμενη κατασκευή υποδομών, νά προστατεύσουν κα'ι νά προβάλουν 
τά ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά τών περιοχών τους αντι
τασσόμενοι στήν διεθνοποίηση κα'ι όμογενοποίηση, καθώς κα'ι ν’ 
άνταλλάξουν ιδέες κα'ι έμπειρίες με άλλες κοινοτικές ομάδες. Έπ'ι πλέ
ον, θά εδημιουργεΐτο μιά βάση πού θά έπέτρεπε κα'ι θά διευκόλυνε 
τήν άμεση συμμετοχή τών απανταχού πολιτών στήν λήψη αποφάσεων 
σχετικά μέ τά πολιτιστικά ζητήματα τού τόπου τους.

3. ’Ενδεικτικά άναφέρομε το Κέντρο Μουσικού Θεάτρου στον Βόλο, το Φωτογρα
φικό Κέντρο στήν Σκόπελο, το Κέντρο Μελέτης Μουσικής Παράδοσης Θράκης, 
Μικρός Ασίας κα'ι Εύξείνου Πόντου στήν Αλεξανδρούπολη, το Διεθνές Κέντρο 
Χορού στήν Καλαμάτα, το Πατρινό Καρναβάλι, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους στήν Δράμα, το Κέντρο Σύγχρονης Εικαστικής Δημιουργίας στο Ρέθυ
μνο. Παρά τούς άρχικούς φιλόδοξους στόχους δεν κατάφεραν όλα τά δημιουρ- 
γημένα κέντρα νά επιβιώσουν σε βάθος χρόνου μέ πολιτιστικό κόστος γιά τις 
έδρες τους. Λυπηρό παράδειγμα άπώλειας, τό Κέντρο Λαϊκών Δρωμένων στήν 
Κομοτηνή, τό όποιο άνέστειλε τήν λειτουργία του τό 2007.
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Παρά την αρχική αισιοδοξία, οί ένέργειες αυτές έχουν επιτύχει 
μόνο μερικώς τα έπιδιωκόμενα άποτελέσματα καί μέχρι σήμερα πα
ρατηρούνται άρκετά προβλήματα. Πρώτον, οί στόχοι τής άποκέντρω- 
σης δεν έντάχθηκαν σε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα πολιτιστικής 
πολιτικής, με άποτέλεσμα τα μέτρα να μην έξελιχθοϋν σε βιώσιμους 
θεσμούς, ούτε το κράτος νά μπορή να εκπλήρωσή πλήρως τον ρόλο 
που άνέλαβε. Δεύτερον, ή άνισοκατανομή πιστώσεων κα'ι υποδομών 
μεταξύ Άθηνών/Θεσσαλονίκης ή μεγάλων άστικών κέντρων κα'ι τής 
υπόλοιπης χώρας εξακολουθεί να ύφίσταται4. Τρίτον, οί Ο.Τ.Α. πα
ραμένουν οικονομικά κα'ι διοικητικά εξαρτημένοι άπά το Κράτος 
γιά τά πολιτιστικά προγράμματά τους, δεν προχωρούν σ'ε χάραξη 
πολιτιστικής πολιτικής σχετικής με τις ανάγκες τών τοπικών κοι
νωνιών, ενώ αναπαράγουν κεντρικά μοντέλα συντηρώντας τις πα
ρωχημένες τάσεις τού πολιτιστικού εκδημοκρατισμού. Τέταρτον, οί 
Ο.Τ.Α. τείνουν νά έπιδίδωνται, με κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, σε 
βραχυπρόθεσμες πολιτιστικές ενέργειες άμεσης άπόδοσης τύπου “πυ
ροτεχνήματος”, καθώς λειτουργούν μέ προχειρότητα, ερασιτεχνισμό 
κα'ι βάσει κριτηρίων προσωπικής πολιτικής ώφέλειας και πελατει
ακών σχέσεων5. Παρατηρώντας εν γένει τό πολιτιστικό πεδίο στην 
περιφέρεια, μπορούμε νά υποστηρίξομε ότι άκόμη δέν έχει έπιτευχθή 
σέ ικανοποιητικό βαθμό τό πραγματικό περιεχόμενο τής λαϊκής συμ
μετοχής μέ τις διαστάσεις πού άναλΰθηκαν ανωτέρω.

Στό πλαίσιο αυτής τής προβληματικής, θά έξετάσομε τόν σύγχρο
νο ρόλο κα'ι τις προοπτικές τών πολιτιστικών συλλόγων.

Πολιτιστικοϊ Σύλλογοι: Στόχοι και άδυναμίες

Ένας άπό τούς κύριους στόχους τών πολυάριθμων πολιτιστικών 
συλλόγων τής Ελλάδας είναι ή καλλιέργεια κα'ι ή διατήρηση τών κοι
νωνικών δεσμών μεταξύ τών μελών μιας τοπικής κοινωνίας. Συνεπώς, 
στούς κόλπους τών συλλόγων ή έντοπιότητα άνάγεται σέ πρωταρ
χικής σημασίας έννοια, πού συνδέεται άρρηκτα μέ την ταυτότη
τα μιας συγκεκριμένης τοπικής κοινότητας, όπως έκφράζεται μέσα

4. Ντόρα Κόνσολα, Πολιτιστική δραστηριότητα καί κρατική πολίτικη στην 
Ελλάδα: ή περιφερειακή διάσταση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1999.

5. Ά. Βαγιονά, “Πολιτιστική ανάπτυξη καϊ τοπική αυτοδιοίκηση”, Τοπική αύτοδι- 
οίκηση, 1992, σ. 55.
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άπό την υλική άλλα κυρίως αυλή πολιτισμική κληρονομιά, ή όποια 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων χορούς, τραγούδια, έθιμα, μύθους καί, 
θρύλους, παραδόσεις, μορφές χειροτεχνίας κ.ά.6 ’Έτσι οί σύλλογοι λα
ϊκού πολιτισμού επιδιώκουν άφ1 ενός τήν διάσωση των υλικών και 
αυλών στοιχείων κα'ι τεκμηρίων τού λαϊκού πολιτισμού τής περιοχής 
τους, άφ1 ετέρου τήν μετάδοσή τους μέσω μαθημάτων, ομιλιών, εργα
στηρίων, σύστασης βιβλιοθηκών κ.τ.λ. Έπ'ι πλέον συνήθης στόχος τους 
είναι ή προβολή τού λαϊκού πολιτισμού μέσω εκδηλώσεων, εκδόσε
ων, δισκογραφίας, άξιοποίησης τών νέων τεχνολογικών μέσων κ.ά., 
ενώ στήν άρκετά σπάνια περίπτωση πού ό σύλλογος διαθέτει έξειδι- 
κευμένο προσωπικό ή συνεργάζεται μέ άκαδημαϊκούς ή άλλους σχε
τικούς φορείς, μπορεί νά επιδίδεται κα\ στήν εθνογραφική έρευνα.

Άπό πολιτική σκοπιά, οί σύλλογοι χαρακτηρίζονται άπό τήν 
προσπάθειά τους νά διατηρήσουν τήν οικονομική κα'ι τήν πολιτική 
αυτοτέλειά τους, όπως έκφράζεται μέσω τής άντίστασής τους στις 
όμογενοποιητικές τάσεις τού εθνικού κράτους καϊ μέσω μιας σκεπτι- 
κιστικής άντιμετώπισης τών κεντρικά οργανωμένων πολιτιστικών 
προγραμμάτων παράδοξο δμως είναι ότι, άν κα'ι οί σύλλογοι επι
διώκουν νά εξασφαλίσουν τήν κρατική υποστήριξη υπό τήν μορφή 
επιχορηγήσεων, εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια όταν τυχόν επιχο
ρηγήσεις δεν δίδωνται άνευ όρων, διότι θεωρούν ότι με αυτόν τον 
τρόπο το κράτος έπιδιώκει τον περιορισμό τής αυτονομίας τους7.

Στο πολύπλευρο έργο τους οί σύλλογοι άντιμετωπίζουν άρκετές 
πρακτικές άδυναμίες. Κατ’ άρχάς συνήθως δεν διαθέτουν καταρ
τισμένο κα'ι ειδικά έκπαιδευμένο προσωπικό, ένώ στηρίζονται στον 
ζήλο συγκεκριμένων άτόμων. Σε περίπτωση πού τά άτομα αυτά γιά 
όποιονδήποτε λόγο άποχωρήσουν άπδ τον σύλλογο, ό τελευταίος 
οδηγείται σε μαρασμό, ιδιαίτερα εάν στο μεταξύ δεν έχουν οργα- 
νωθή κα'ι παγιωθή βιώσιμες δομές και τρόποι άποτελεσματικής λει
τουργίας.

Δεύτερον, συχνά ό λαϊκός πολιτισμός άντιμετωπίζεται ως 
φολκλόρ ή ώς μουσειακό είδος. Οί δράσεις πολλών συλλόγων περι

6. UNESCO, Text of the Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural 
Heritage. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00006,2006.

7. Y. Scarpelos and H. Stratoudaki, ‘Mapping the twilight zone of Greek cultural 
policy’ στα ηλεκτρονικά πρακτικά τοΰ 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Έρευνας Πολι
τιστικής Πολιτικής, ICCPR, Βιέννη 2006, σ. 9.

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00006,2006
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ορίζονται σε χορευτικές παραστάσεις η άναβιώσεις τοπικών έθίμων, 
σε μια άγωνιώδη προσπάθεια διατήρησης τής λεγάμενης “αυθεν
τικότητας” μορφών, που έχουν χάσει τον ζωντανό κα'ι συνεχώς εξε
λισσόμενο χαρακτήρα τους. Τέτοιες εκδηλώσεις όμως έχουν περι
ορισμένο νόημα κα'ι ενδιαφέρον κα'ι δύσκολα εντάσσονται γό
νιμα στην καθημερινότητα τοϋ συγχρόνου άνθρώπου, κα'ι άκόμη λι- 
γώτερο τής νέας γενιάς.

Έπ'ι πλέον, με κυρία πηγή πόρων τις εισφορές τών μελών τους κα'ι 
όποια έσοδα από τις έκδηλώσεις τους, οί πολιτιστικοί, σΰλλογοι άντι- 
μετωπίζουν οίκονομικές δυσχέρειες. Αυτή ή πραγματικότητα δεν 
επιτρέπει την άντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων, με έπόμενη την 
συνήθη άνεπάρκεια ή παντελή έλλειψη κατάλληλων υποδομών, χώρων, 
μηχανημάτων, μεθόδων συντήρησης παλαιών αντικειμένων κ.τ.λ.

Παράλληλα, οί έκδηλώσεις τών περισσοτέρων συλλόγων χαρα
κτηρίζονται άπδ έλλειψη πρωτοτυπίας, ενώ διοργανώνονται εκ τών 
ένόντων, χωρ'ις απώτερους στόχους ή μακροπρόθεσμο προγραμμα
τισμό8. Παράλληλα ή απουσία επιστημονικών μεθόδων συγκέντρω
σης ποσοτικών κα'ι ποιοτικών δεδομένων σχετικά με τις δράσεις τών 
συλλόγων κα'ι τά άποτελέσματά τους (που χαρακτηρίζει, βέβαια, κα'ι 
γενικώτερα το πολιτιστικό πεδίο τής Ελλάδας), δυσχεραίνει τόσο 
την αποτίμηση τής λειτουργίας τους, όσο κα'ι την χάραξη πολιτι
στικής πολιτικής βάσει απτών στοιχείων.

Τέλος, οί σύλλογοι χαρακτηρίζονται σε μεγάλο βαθμό άπδ εσω
στρέφεια, καθώς άποφεΰγουν τ'ις συνεργασίες με άλλους φορείς 
εντός ή εκτός τής κοινότητας, οί όποιες δυνητικά θά διευκόλυναν 
την προαγωγή κοινών στόχων κα'ι δράσεων κα'ι τήν αντιμετώπιση 
κοινών προβλημάτων.

Οί προοπτικές τών πολιτιστικών συλλόγων

Παρά τ'ις εγγενείς άδυναμίες κα'ι τ'ις εξωγενείς δυσκολίες, οί πο
λυάριθμοι στήν Ελλάδα σύλλογοι με αντικείμενο τον λαϊκό πολι
τισμό διαδραματίζουν σημαντικό πολιτιστικό ρόλο κυρίως σε το
πικό επίπεδο. Δεν μπορεί, λοιπόν, νά γίνεται λόγος γιά πολιτι

8. Ε. Γουλή, ‘Ίο μεγάλο πολιτιστικό έγχείρημα. Εθνικό Δίκτυο Πόλεων: πολλά 
προβλήματα στήν έφαρμογή’ στο Επίλογος'96, Γαλαΐος, Νοέμβριος 1996, σ. 77.
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στική πολιτική στην Ελλάδα χωρ'ις να λαμβάνωνται ύπ’ όψιν. 
Μπροστά στις προκλήσεις τού πολιτιστικού χώρου, όπως αναλυθή
καν προηγουμένως, οί πολιτιστικοί σύλλογοι οφείλουν άφ1 ενός να 
έκπληρώνουν τις ύπάρχουσες αποστολές τους με άποτελεσματικώτε- 
ρο τρόπο κα'ι άφ1 έτέρου να άναλάβουν νέους, συγχρόνους ρόλους.

Ή κεντρική άρχή, όπως διαφαίνεται άπό τον τρόπο λειτουργίας 
τοΰ Υπουργείου Πολιτισμού κα'ι Τουρισμού, μέχρι σήμερα δρά συγ
κεντρωτικά άναφορικά με τήν πολιτιστική κληρονομιά, όπως ή τε
λευταία ορίζεται άπό τον Ν. 3028/2002 (άρχαιότητες μέχρι το 1830 
μ.Χ.). Γιά τον Λαϊκό, όπως κα'ι γιά τον Σύγχρονο πολιτισμό, θέτει 
μέν κατευθυντήριες γραμμές, επιτρέπει όμως μεγαλύτερη αυτοδιάθε
ση σε άποκεντρωμένους φορείς κα'ι οργανισμούς. Όμολογουμένως 
οί σύλλογοι άποτελοΰν βασικούς πυρήνες διάσωσης κα'ι διάδοσης 
τοΰ λαϊκού πολιτισμού κα'ι έπωμίζονται τό καθήκον νά προβάλλουν 
κα'ι νά άναπτΰσσουν τις υλικές κα'ι αυλές, ζωντανές έκφάνσεις του 
μέ τρόπους πού δέν δΰνανται άλλοι φορείς, όπως γιά παράδειγμα τά 
λαογραφικά μουσεία τής χώρας μας, λόγω τοΰ στατικοΰ τρόπου μέ 
τον όποιο τά περισσότερα λειτουργούν -τουλάχιστον μέχρι σήμερα. 
Ακόμη περισσότερο, στον σύγχρονο ρόλο των συλλόγων εντάσσε
ται ή παροχή Γσων ευκαιριών κα'ι στ'ις ποικίλες εθνικές κα'ι φυλετικές 
ομάδες, πού πλέον διαβιώνουν στον έλλαδικό χώρο, προκειμένου 
νά προστατεύσουν κα'ι νά προβάλουν τον λαϊκό πολιτισμό τους. 
Ό ρόλος των συλλόγων χρειάζεται πλέον νά ξεφύγη άπό ένα τοπι- 
κιστικό, περιορισμένο έπίπεδο κα'ι νά άποκτήση πανελλαδική κα'ι 
-γιατ'ι όχι;- άκόμη ευρύτερη, διεθνή εμβέλεια.

Έξ ϊσου καίριος νέος ρόλος, πού οί πολιτιστικοί σύλλογοι κα- 
λοΰνται ολοένα κα'ι ευρύτερα νά διαδραματίσουν, είναι ή αφύπνι
ση κα'ι ή ενίσχυση τής λαϊκής συμμετοχής σέ όλο τό εύρος τοΰ περιε
χομένου της, όπως άναλύθηκε στήν αρχή τοΰ άρθρου. Δηλαδή:

1. Νά παρακινούν μέ άποτελεσματικά έπικοινωνιακά κα'ι έκπαι- 
δευτικά μέσα τήν συμμετοχή τών πολιτών στήν παρακολούθη
ση τών εκδηλώσεων, πού οί σύλλογοι διοργανώνουν κα'ι πα
ρουσιάζουν.

2. Νά ενθαρρύνουν άκόμη περισσότερο τήν ενεργητική συμμετοχή 
τών άνθρώπων κάθε ηλικίας στήν δημιουργία μορφών λαϊκού 
πολιτισμοΰ. Μέσω τής συμμετοχής τους σέ ομάδες χορού, τρα
γουδιού, χειροτεχνίας, τά άτομα ένεργοποιούν τό καλλιτεχνικό
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δυναμικό τους κα'ι κερδίζουν διεξόδους έκφρασης, ενώ προ
σεγγίζουν κα'ι γνωρίζουν τον λαϊκό πολιτισμό τής ομάδας, του 
τόπου ή τής χώρας τους, ό όποιος έτσι χάνει τον μουσειακό χα
ρακτήρα του κα'ι άνάγεται σε βασικό συστατικό στοιχείο τής 
καθημερινότητας των ατόμων. Ή ενεργός συμμετοχή μπορεί νά 
λάβη κα'ι άλλες μορφές, όπως, γιά παράδειγμα, καθοδηγούμενη 
συμμετοχή στήν εθνολογική έρευνα ή στήν όργανωτική/διοικη- 
τική υποστήριξη τού συλλόγου. Ή αξιοποίηση τής έθελοντικής 
συμμετοχής είναι συνήθης στους συλλόγους, όμως σε άρκετές πε
ριπτώσεις χρειάζεται καλύτερη οργάνωση, ευρύτερη προώθη
ση κα'ι μεγαλύτερη ένίσχυση των ανταποδοτικών οφελών γιά 
τούς εθελοντές, όπως είναι, γιά παράδειγμα, ή εκπαίδευσή τους 
σε διαφόρους τομείς τού λαϊκού πολιτισμού καθώς κα'ι τής λει
τουργίας τού συλλόγου, ή άπόδοση σε αυτούς βεβαιώσεων έθε
λοντικής εργασίας ή συστατικών επιστολών πού αποτελούν 
σημαντικό επαγγελματικό εφόδιο, καθώς κα'ι ή δημόσια ηθική 
άναγνώριση τής προσφοράς τους.

3. Άπδ τήν στιγμή πού οί σύλλογοι διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο 
στήν διάσωση κα'ι προβολή τού λαϊκού πολιτισμού, μπορούν 
κα'ι οφείλουν νά καλύψουν κα'ι τήν τρίτη εκδοχή τής έννοιας 
τής Συμμετοχής: νά λάβουν δηλαδή μέρος στήν χάραξη πολιτι
στικής πολιτικής τόσο γιά τ'ις κοινότητες πού υπηρετούν, όσο 
κα'ι γιά τήν ευρύτερη περιοχή κα'ι περιφέρεια σε συνεργασία 
με τούς Ο.Τ.Α. Ένασχολούμενοι με τήν Ιστορία κα'ι τ'ις πολιτι
σμικές παραδόσεις τού τόπου, οί σύλλογοι έχουν τήν δυνατότη
τα νά διακρίνουν τ'ις ανάγκες τών τοπικών κοινωνιών κα'ι νά 
προτείνουν άντίστοιχα προγράμματα πολιτιστικής πολιτικής, 
πού θά ενδιαφέρουν πραγματικά τήν κοινότητα καί, συνεπώς, 
θά ενσωματώνονται εύκολώτερα στήν ζωή τών πολιτών. ’Έτσι 
μπορεί νά πραγματοποιηθή ή έπιθυμητή “άπδ τήν βάση προς 
τήν κορυφή” δημοκρατική προσέγγιση, ένώ άποφεύγεται ή έκ 
τών άνω επιβολή πολιτισμικών προτύπων ξένων κα'ι άσχετων 
με τον έκάστοτε τόπο, πού λόγω αυτού άποδεικνύονται τ'ις πε
ρισσότερες φορές αδιάφορα κα'ι βραχύβια.

Προκειμένου οί σημαντικοί, ανωτέρω νέοι ρόλοι νά επιτευχθούν, 
είναι ανάγκη νά έκσυγχρονισθή ή νοοτροπία κα'ι ή λειτουργία τών 
συλλόγων κα'ι νά γίνη συνείδηση ή κεντρική σημασία, πού μπορούν
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και οφείλουν να αποκτήσουν στο σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι. 
Δεν μπορούμε να κάνωμε λόγο για διαχείριση κα'ι διάδοση του ελλη
νικού λαϊκού πολιτισμού, όταν ό τελευταίος προσεγγίζεται ώς φολ
κλορική κα'ι άπολιθωμένη μουσειακή μορφή που ενδιαφέρει μόνο 
εποχικά (πχ. σε έθνικές επετείους, θρησκευτικές εορτές κ.τ.λ.), ενώ 
αποξενώνει τις νεώτερες γενιές ώς κάτι άπηρχαιωμένο κα'ι ασύνδε
το μέ τήν σύγχρονη ζωή. Ό λαϊκός πολιτισμός χρειάζεται νά προ- 
σεγγισθή ώς κάτι ζωντανό κα'ι εξελισσόμενο, γιατ'ι μόνο έτσι θά 
μπορέσει ν’ άποτελέση σέ μακροπρόθεσμη βάση άναπόσπαστο μέρος 
τής καθημερινότητας τών πολιτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, 
αν κα'ι όχι άπό τον χώρο τών πολιτιστικών συλλόγων, προσφέρουν 
οί συναυλίες λαϊκής κα'ι παραδοσιακής μουσικής του Τμήματος Λα
ϊκής κα'ι Παραδοσιακής Μουσικής (TEI Ηπείρου) στήν ’Άρτα. Στήν 
καλοκαιρινή εβδομάδα τών “Ανοιχτών Πυλών”9 φοιτητές-μουσικοί 
τοΰ Τμήματος σέ εθελοντική συνεργασία μέ τους καθηγητές τους 
προσφέρουν στις πλατείες τής Άρτας συναυλίες γιά τήν τοπική 
κοινότητα. Βάσει τών δεδομένων άπό εκπονημένες έρευνες άπό τήν 
γράφουσα, ό θεσμός ήδη χαίρει εύρείας αποδοχής άπό άτομα όλων 
τών ηλικιών καϊ άποτελεΐ δημοφιλές οικογενειακό κα'ι κοινωνικό γε
γονός. Ακόμη περισσότερο, έχει εντάξει τήν λαϊκή κα'ι παραδοσι
ακή μουσική στον ζωντανό πολιτιστικό ιστό τής πόλης, άποφεΰγο- 
ντας τήν παγίδα τής βεβιασμένης έπιβολής μιας δόσης ‘φολκλορικής 
παράδοσης’ που σπάει γιά λίγο τήν καθημερινότητα γιά νά ξεχασθή 
χωρ'ις νά άφήση ίχνη έως τήν επόμενη χρονιά10.

Ή προσέγγιση τοϋ λαϊκού πολιτισμού ώς ζωντανού στοιχείου 
προϋποθέτει τήν άλλαγή νοοτροπίας τών θεραπόντων κα'ι μελών τών 
συλλόγων. Είναι άνάγκη νά γίνη κατανοητό τό σύγχρονο τοπίο μέ 
όλες τις προκλήσεις του κα'ι οί σύλλογοι νά προβληματισθοϋν, ν’ ανα
θεωρήσουν όλα όσα έλάμβαναν ώς δεδομένα κα'ι νά επανεξετάσουν 
τήν άποστολή που μπορούν νά εκπληρώνουν στϊς σύγχρονες κοι
νωνίες. Δεδομένης τής δύσκολης διεθνώς οικονομικής συγ-κυρίας, 
άποτελεΐ μάλλον ουτοπία νά θεωρούμε ότι, τουλάχιστον στό άμεσο 
μέλλον, οί κρατικές αρχές θά αυξήσουν τήν οικονομική ενίσχυση γιά

9. Θεσμός που θεσπίστηκε το 2004.
10. Μ. Kouri, ‘Towards regional cultural regeneration. The case of the city of Arta in 

Epirus’, στα ηλεκτρονικά πρακτικά τοΰ 5ου Διεθνούς Συνεδρίου ’Έρευνας Πο
λιτιστικής Πολιτικής, ICCPR, Κωνσταντινούπολη 2008.
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τον πολιτισμό. Αναγκαίο λοιπόν για τους συλλόγους είναι να επι
διώξουν οικονομική καί, οργανωτική αύτάρκεια, άναπροσαρμόζο- 
ντας τις δομές τους κα'ι βελτιώνοντας την διαχείριση των οικονο
μικών, άνθρώπινων, υλικών καί άλλων πόρων τους. Έξ Γσου σημα
ντικός είναι ό προγραμματισμός τών δράσεων τών συλλόγων - έρευ- 
νητικών, έκπαιδευτικών καί, λοιπών- σε βάθος χρόνου. Οί σύλλο
γοι δεν άρκεϊ απλώς να γνωρίζουν ποιο'ι είναι οί στόχοι κα'ι ή απο
στολή τους, άλλα κα'ι νά χαράζουν μακροπρόθεσμα προγράμματα, 
καθ’ ότι μόνο έτσι πραγματοποιούνται δύσκολοι ποιοτικοί, στόχοι, 
όπως είναι ή γαλούχηση τής νέας γενιάς με διαχρονικά στοιχεία τής 
παράδοσης ή το μπόλιασμα αύτοϋ που θεωρούμε “παράδοση” με 
νέα στοιχεία. Ακολούθως προτείνεται ή υιοθέτηση αρχών τής ’Επι
στημονικής Διοίκησης (Management) άλλα κα'ι Έπικοινωνίας/Προ- 
βολής του έργου τους (Marketing), που μπορούν νά συμβάλουν 
στην εξυγίανση κα'ι στήν οργάνωση τού τρόπου λειτουργίας τών 
συλλόγων, στον περιορισμό τής κακοδιαχείρισης κα'ι στήν εξοι
κονόμηση πόρων, καθώς κα'ι στήν εξασφάλιση μεγαλύτερης συμμε
τοχής μελών, θεατών άλλά κα'ι χορηγών. Σε μιά τέτοια προσπάθεια 
αναδιάρθρωσης τής λειτουργίας κα'ι τών δομών τους, οί σύλλογοι 
μπορούν νά έξεΰρουν άρωγοΰς διάφορους φορείς, όπως άκαδημα- 
ϊκά κα'ι εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις κα'ι άλλες κοινοτικές 
ομάδες, λόγου χάρη ΚΑΠΗ, σχολεία, μειονότητες κ.τ.λ. Συνεπώς, 
οί σύλλογοι οφείλουν νά ξεπεράσουν τάσεις εσωστρέφειας κα'ι νά 
έπιδιώξουν τήν δημιουργία βάσεων επικοινωνίας, συνεργασίας κα'ι 
συντονισμού ένεργειών με άλλους φορείς κα'ι οργανισμούς, έτσι 
ώστε νά άλληλοβοηθοϋνται γιά τήν επίτευξη κοινών, κοινωφελών 
στόχων.

Ή εκπαίδευση παίζει βασικό ρόλο στήν σταδιακή άλλαγή νο
οτροπιών κα'ι παγιωμένων τάσεων. Το προσωπικό, τά μέλη κα'ι οί 
εθελοντές τών συλλόγων χρειάζεται νά ενημερωθούν εις βάθος άνα- 
φορικά μέ τήν προβληματική τής “ζωντανής” προσέγγισης του λα
ϊκού πολιτισμού, παρακολουθώντας ή άκόμη κα'ι διοργανώνοντας 
έπϊ τοΰτω ειδικά σεμινάρια, συνέδρια ή ημερίδες. Άφ1 έτέρου, ή 
εκπαίδευση τού ανθρώπινου δυναμικού τών συλλόγων σέ ζητήμα
τα οργάνωσης, διαχείρισης, προβολής κα'ι χρήσης νέων τεχνολογιών 
κα'ι ή άνάλογη άναπροσαρμογή τής δράσης τού δυναμικού αυτού 
εντός τών συλλόγων οδηγούν στήν άποτελεσματικώτερη άξιοποίη-
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ση τών υπαρχόντων πόρων καί, επομένως, σε βέλτιστα ποσοτικά 
κα'ι ποιοτικά αποτελέσματα. Ένας τρόπος να έπιτευχθή ή πρότα
ση αυτή είναι μέσω χορηγιών άπό τον επιχειρηματικό κλάδο: άς μην 
ξεχνάμε ότι ή χορηγία δεν λαμβάνει μόνο οικονομική ή υλική μορφή, 
άλλα περιλαμβάνει καϊ μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω του “δανει
σμού” ειδικού προσωπικού, ό όποιος εντάσσεται στο πλαίσιο τής 
πολυσυζητημένης εταιρικής εύθΰνης, που άπασχολεΐ τις σύγχρο
νες επιχειρήσεις. ’Άλλωστε, τά οφέλη γιά τίς εταιρείες είναι έξ ίσου 
θελκτικά. Ή προσφερθεΐσα άρωγή σε κάποιον πολιτιστικό σύλλο
γο ενισχύει τήν δημόσια εικόνα τής έταιρείας στήν τοπική κοι
νωνία, ενώ οί άμφίδρομες σχέσεις συνεργασίας που δημιουργούνται, 
άνοίγουν ένα νέο πεδίο δράσης κα'ι γιά τόν σύλλογο: ή μεταφορά 
πτυχών του λαϊκού πολιτισμού υπό τήν μορφή παραστάσεων, ομι
λιών κα'ι εργαστηρίων άπό τόν χώρο του συλλόγου στον χώρο τής 
έταιρείας άποτελεΐ έναν ιδανικό τρόπο νά προσεγγισθή μιά νέα 
μερίδα κοινού, καί, ενδεχομένως, νά κερδηθοΰν νέοι ύποστηρικτές 
κα'ι μέλη άφ1 ενός γιά τόν σύλλογο, άφ1 ετέρου γιά τόν λαϊκό πολι
τισμό. Άλλωστε, οργανωμένες δράσεις λαϊκού πολιτισμού σέ χώρους 
καθημερινούς ή/καί εργασίας “ζωντανεύουν” τόν λαϊκό πολιτισμό 
καϊ τόν ενσωματώνουν στήν καθημερινότητα, πού, όπως άναλύθηκε 
προηγουμένως, αποτελεί ένα άπό τά σύγχρονα ζητούμενα.

Τέλος, καϊ ερχόμενοι στό ευαίσθητο ζήτημα τού κακώς εννοούμε
νου έθνικισμοΰ, οί σύλλογοι δεν πρέπει νά δροΰν ώς γκέτο άλλά 
ως άνοιχτόμυαλες μονάδες λαϊκής συμμετοχής, πού δεν αποκλείουν 
μέλη τής κοινότητας λόγω τής καταγωγής, τής φυλής, τού μορφωτι
κού ή οικονομικού επιπέδου, τής κοινωνικής τους τάξης ή άκόμη κα'ι 
τών πολιτικών ή θρησκευτικών τους πεποιθήσεων. Ό πολιτισμός καϊ 
δή ό λαϊκός δεν περικλείεται σέ στεγανά, ούτε μπορεί αυτόματα νά 
όριοθετηθή, άφού οί άνταλλαγές καϊ οί επιρροές μεταξύ τών πολι
τισμικών στοιχείων ποικίλων ομάδων είναι συνεχείς κα'ι άνεξέλεγ- 
κτες. Τό στοιχείο τής απειλής τού Άλλου, τού Ξένου, είναι πιό έντο
νο στις άκριτικές περιοχές, ιδιαίτερα δέ όταν ύπάρχη ή αίσθηση ότι 
ή υποστήριξη τού κεντρικού κράτους υστερεί. Οί γόνιμες πολιτι
σμικές άνταλλαγές όμως άνέκαθεν υπήρξαν στοιχείο τής ελληνικής 
ταυτότητας καϊ κουλτούρας, κα'ι ένας πολιτισμός πού γνωρίζει τήν 
ιστορία, τό παρελθόν κα'ι τις παραδόσεις του, άνέχεται, αποδέχε
ται καϊ προσφέρει τήν ευκαιρία κα'ι σέ άλλες πολιτισμικές ομάδες
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νά προβάλουν την πολιτισμική ιδιαιτερότητα τους. Ή προσέγγιση 
των πολιτισμών, όταν γίνεται με άμοιβαΐο σεβασμό κα'ι έπιθυμία 
για άμφίδρομο διάλογο, μόνο οφέλη μπορεί να άποφέρη, αλληλοκα
τανόηση κα'ι αρμονική, ειρηνική συμβίωση.

Συνοψίζοντας

Μέχρι σήμερα κα'ι γιά διαφόρους λόγους που άναλΰθηκαν, ό 
ρόλος των πολιτιστικών συλλόγων, κα'ι Ιδιαίτερα εκείνων που άσχο- 
λοΰνται με τον λαϊκό πολιτισμό, είναι ύποτιμημένος κα'ι γιά πολλούς 
περιορίζεται στήν προβολή ενός κακέκτυπου φολκλόρ.

Στήν νέα πραγματικότητα οί σύλλογοι καλούνται νά έκπληρώσουν 
άποτελεσματικώτερα καϊ με πιο σύγχρονα μέσα τήν βασική τους 
άποστολή τής διάσωσης, προβολής κα'ι ανάπτυξης τού λαϊκού πολι
τισμού, καϊ ταυτόχρονα ν’ άποτελέσουν πυρήνες κινητοποίησης τού 
πολίτη γιά νά συμμετάσχη όχι μόνο στήν οργανωτική διαδικασία 
κα'ι στήν καλλιτεχνική παραγωγή άλλά κα'ι στήν λήψη πολιτικών 
άποφάσεων σχετικά με τον πολιτισμό πού θά άνθήσει στον τόπο πού 
διαβιώνει.

Οί ευέλικτες δομές των συλλόγων έπιτρέπουν τήν ένεργοποίηση 
τού άτόμου σέ ποικίλα επίπεδα, όμως απαραίτητες προϋποθέσεις 
είναι άφ1 ένδς ή συνειδητοποίηση τού νέου ρόλου τών συλλόγων, 
κα'ι άφ’ ετέρου ή διαχειριστική κα'ι οργανωτική αναδιοργάνωση τών 
τελευταίων γιά τήν αντιμετώπιση τών προκλήσεων τού σύγχρονου 
περιβάλλοντος.
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