ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η σημασία του πολιτισμού για το Κίνημα των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ είναι
μεγάλη, γιατί αφ’ ενός ο πολιτισμός μπορεί να γίνει ένα σημαντικό εργαλείο στην
έξοδο από την κρίση, και αφ’ ετέρου είναι πρόταση για μια κοινωνία καλύτερη και
σύγχρονη.
Ο πολιτισμός μας μπορεί να ξαναγίνει η ‘’βαριά μας βιομηχανία’’ και να αποτελέσει
πολύ σημαντική πηγή εσόδων.
Αυτό όμως πρέπει να γίνει μέσα σ΄ ένα πλαίσιο προστασίας του πολιτιστικού μας
πλούτου και μιας αισθητικής που να τον σέβεται.
Οι προτάσεις των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ έχουν σκοπό να προβάλουν και να
διαμορφώσουν την παιδεία των Ελλήνων και να εξάγουν το ‘’μοντέλο’’ αυτό και
στον υπόλοιπο κόσμο.
Προτείνονται:
Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Πολιτισμού (Ε.Σ.Π.), που θα έχει τον έλεγχο και τη
λειτουργία όλου του τομέα πολιτισμού. Θα απαρτίζεται από προσωπικότητες
υψηλού κύρους, οι οποίες θα προτείνονται και θα ελέγχονται διακομματικά.
Ναι

Όχι

Δημιουργία Διακομματικής Πολιτιστικής Επιτροπής (Δ.Π.Ε.), που θα έχει ελεγκτικό
ρόλο στο Ε.Σ.Π.
Ναι

Όχι

Χάραξη πολιτιστικής πολιτικής με προοπτική 10ετίας, κατόπιν αποφάσεων συλλογικών οργάνων στα οποία θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς του πολιτισμού.
Ναι

Όχι

Ταμείο Πολιτισμού, που θα υπάγεται στο Ε.Σ.Π. και θα ελέγχεται από τη Δ.Π.Ε. Τα
έσοδα του ταμείου θα προέρχονται από ποσοστό των εισιτηρίων σε αρχαιολογικούς
χώρους, μουσεία, ιστορικούς χώρους και ΜΜΕ.
Ναι

Όχι

Κ.Ε.Π. πολιτισμού, με ψηφιακή συναλλαγή, για να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες
στον τομέα του πολιτισμού.
Ναι

Όχι

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΜΟΥΣΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Φύλαξη από εξειδικευμένο προσωπικό, που θα έχει τα κατάλληλα προσόντα,
κατόπιν πιστοποίησης.
Ναι

Όχι

Αυστηρή νομοθεσία για τους αρχαιολογικούς χώρους και αναβάθμιση των εφοριών
αρχαιοτήτων με επαρκή προσωπικό φύλαξης.
Ναι

Όχι

Ολυμπιάδα αρχαίου δράματος κάθε τέσσερα χρόνια στα αρχαία Ελληνικά θέατρα.
Ναι

Όχι

Συνεργασία με Ελληνικά και ξένα ιδρύματα, για την καλύτερη ανάδειξη ιστορικών
χώρων, κατόπιν διαγωνισμών.
Ναι

Όχι

Σύγχρονες τεχνολογίες (3D animation) στην υπηρεσία των ιστορικών-αρχαιολογικών
χώρων, στα πρότυπα άλλων χωρών (π.χ. Βατερλό) κατόπιν διεθνών διαγωνισμών.
Ναι

Όχι

Υποδομές σε ιστορικούς χώρους για τη διοργάνωση παγκόσμιων Συνεδρίων (π.χ.
στρατιωτικά συνέδρια).
Ναι

Όχι

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΕΣ
Δημιουργία Ακαδημίας Τεχνών, στην οποία θα διδάσκουν κορυφαίες
προσωπικότητες της τέχνης και θα προσελκύονται σπουδαστές από γειτονικές
χώρες. Αυτό θα φέρει σημαντική εισροή συναλλάγματος.
Ναι

Όχι

Αναβάθμιση των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και ενίσχυση της συνεργασίας τους με τους σχολικούς
θεατρικούς θιάσους.
Ναι

Όχι

Ένταξη και των άλλων τεχνών στα προγράμματα των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Ναι

Όχι

Αναβάθμιση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, με έσοδα από ποσοστό (1%)
που θα παρακρατείται από τους φόρους στα ΜΜΕ.
Ναι

Όχι

Αναβάθμιση όλων των φεστιβάλ, κινηματογράφου, θεάτρου, χορού, μουσικής και
ένταξη και των σχολείων τέχνης στα προγράμματα των φεστιβάλ.
Ναι

Όχι

Κανένας περιορισμός στον αριθμό καθισμάτων και εμβαδού, των θεάτρων και όλων
παραστάσεων. Η προσφορά των ‘’μικρών’’ θεάτρων στη δημιουργία πολιτισμού
είναι ανεκτίμητη.
Ναι

Όχι

Αναβάθμιση του θεατρικού μουσείου και ένταξή του στο μουσείο τέχνης. Εκεί θα
ενταχθούν και όλες οι υπόλοιπες τέχνες. Ψηφιοποίηση του μουσείου τέχνης, ώστε
να έχουν πρόσβαση σ’ αυτό και οι πολίτες που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση,
αλλά και οι κάτοικοι του εξωτερικού.
Ναι

Όχι

Διατήρηση και αναβάθμιση της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, ως
εναλλακτική, πολιτιστική και ποιοτική πρόταση.
Ναι

Όχι

Καθιέρωση του προγράμματος ‘’ώρα πολιτισμού’’ σε όλα τα ΜΜΕ. Όσα ΜΜΕ
ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό, θα έχουν απαλλαγή ΦΠΑ στις ΔΕΚΟ, με την
προϋπόθεση ότι θα εντάξουν σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης (5μ.μ-10μ.μ) πολιτιστικό
ωριαίο πρόγραμμα τέσσερις φορές το μήνα, σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο
Πολιτισμού (ΕΣΠ).
Ναι

Όχι

