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Η "πολιτική βιτρίνας« 
εδτ^ε νιά καλά 

τό "πολιτικό βιβλίο,,
'Ολοκληρώνουμε σήμερα τήν έρευνα μας γιά τήν κρίση τού πολιτικού βιβλίου στόν 

τόπο μας, δημοσιεύοντας τΙς άπόψεις τού καθηγητή Κώστα Σημίτη, τής πολιτειολόγου -  
κοινωνιολόγου Ιωάννας Καυταντζόγλου καί τού έκδότη Γιώργου Δαρδανού. "Οπως θά θυ
μούνται οΐ αναγνώστες μας στό πρώτο μέρος τής έρευνάς μας είχαν πάρει μέρος οΐ κα
θηγητές Γιώργος Βέλτσος καί Μάριος Νικολινάκος καί ό οικονομολόγος Θ. Πάγκαλος.



ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ
«Τ ό  μεγάλο ένδιαφέρον για  

τό πολιτικό βιβλίο τά τελευταία 
χρόνια ήταν έπακόλουθο του έν
τονου πολίτικου προβληματι
σμού πού προκάλεσαν δικτατο
ρία καί μεταπολίτευση. Κάθε 
φορά πού άρχουσες θεωρίες καί 
πλατεία άποδεκτές έρμηνεΐες ά- 
δυνατοΰν νά δώσουν πειστική α
πάντηση σέ κοινωνικοπολιτικά 
φαινόμενα όσοι ύφίστανται τον 
άντίκτυπο τών γεγονότων ψά
χνουν νά άνακαλύψουν νέες άλή- 
θειες, νά βρουν τήν πειστική ά- 
πάντηση πού τούς λείπει. Στρέ
φονται πρός τό βιβλίο. ‘Επιπρό
σθετα τό πολιτικό βιβλίο καί ι
διαίτερα οΐ μαρξιστικές άναλύ- 
σεις, οικονομικές, ιστορικές, πο
λιτικές ήταν πριν άπό τήν δι
κτατορία σχεδόν άνύπαρκτες. Ό  
συντηρητισμός τού πανεπιστημι
ακού κατεστημένου καί τό κυνη
γητό τών ύπηρεσιών ασφαλείας 
είχαν έπιβάλει στήν πράξη κα
θεστώς άπαγόρευσης τού προο
δευτικού πολιτικού βιβλίου. Ή  
δίψα γιά  τό καινούργιο ήταν 
γιά  τούτο τόσο μεγαλύτερη. ”Αν 
σήμερα τό ένδιαφέρον έχει άτο- 
νήσει, τούτο οφείλεται στο δτι

πέρασε η περίοδος τής έντονης 
πολιτικής ένασχόλησης καί άνα- 
ζήτησης. Οΐ νέες ιδέες δέν είναι 
πιά τόσο νέες. Διαδόθηκαν, συ
ζητήθηκαν. Τέλος ή ύπερπροσφο- 
ρά έφερε κορεσμό. Βρίσκει κα
νείς τόσα πολλά καί διάφορα 
βιβλία καί περιοδικά ώστε δέν 
θά άναζητήσει όπωσδήποτε τά 
καινούργιο. Οΐ νέες εκδόσεις μέ
σα στήν ύπάρχουσα πληθώρα δέν 
ποοκαλοΰν πιά προσοχή ή άνα- 
ζητοΰνται κύρια άπό πρόσωπα 
μέ ειδικές γνώσεις καί ενδιαφέ
ροντα.

Ή  Δεξιά δέν έχει βέβαια κα
νένα ένδιαφέρον γιά  νά προωθή
σει τό πολιτικό βιβλίο. 'Αλλά 
θάταν παράλογο νά πιστεύουμε 
ότι ή πτώση τού ενδιαφέροντος 
όφείλεται σέ συνειδητές ένέρ- 
γειες τής κυβέρνησης. Ό  τρόπος 
πού λειτουργεί ή άγορά συντε
λεί μόνος του στόν περιορισμό 
τής κίνησης τού πολιτικού βι
βλίου. Ή  μεγάλη ζήτηση προ- 
κάλεσε καί κακής ποιότητας προ 
σφορά. Πολλοί έκδοτες παρουσί
αζαν γιά  νά εκμεταλλευτούν τό 
κύμα τού ένδιαφέροντος ότιδή- 
ποτε έπεφτε στά χέρια τους. "Ε 
τσι κυκλοφόρησαν βιβλία, πρό
χειρα γραμμένα, πρόχειρα μετα
φρασμένα, πρόχειρα τυπωμένα. 
‘Ο  άναγνώστης, πού έχει άγορά- 
σει βιβλία άδιάβαστα, διστάζει 
νά ξαναπρομηθευθεί βιβλία χω
ρίς νά έλεγξει καλά τό περιεχό
μενό τους. "Αλλωστε σέ περίοδο 
πολιτικής όμαλότητας τά κυρί
αρχα πολιτιστικά πρότυπα καί 
ή έμπορευματική διαφήμιση 
στρέφουν τά ένδιαφέροντα τού 
κοινού μακρυά άπό τό κριτικό 
βιβλίο. Τά  «ρομάντζα» καί οΐ 
«περιπέτειες» κερδίζουν τό πά
νω χέρι.

'Η  σημερινή κατάσταση θά 
μπορούσε νά άλλάξει μέ σημαν
τική βελτίωση τής  ̂ ποιότητας 
τού πολιτικού βιβλίου, μέ βι
βλία καλά καί άπλά γραμμένα, 
μέ ουσιαστικό περιεχόμενο καί 
καλή έκτύπωση. Τό κύριο έμπό- 
6ιο είναι τό μικρό μέγεθος τής 
άγοράς. Μιά καλή έκδοση στοι
χίζει τόσο ώστε είναι_ προβλη
ματικό αν θά καλυφθούν τά έξο
δά της σέ σύντομο χρόνο. Θά- 
πρεπε γιά  τούτο καί οΐ έκδοτες 
νά συνεταιρισθοΰν καί νά υπάρ
ξουν κρατικές ένισχύσεις γιά  
σοβαρές έπιστημονικές εκδόσεις 
καί έρευνητικά συγγράμματα. 
Δύο προϋποθέσεις πού δύσκολα 
μπορούν νά έκπληρωθοΰν άπό τή 
σημερινή κυβέρνηση».



/Τβί

Κ. Σημίτης

Τό μεγάλο ένδιαφέρον γιά τό πολιτικό βιβλίο τά τελευταία 
χρόνια ήταν έπακόλουθο του έντονου πολίτικου προβληματισμού πού 
προκάλεσαν δικτατορία καί μεταπολίτευση. Κάθε φορά πού αρχου- 
σες θεωρίες καί πλατειά άποδεκτές έρμηνεΐες άδυνατούν νά δώ
σουν πειστική απάντηση σε κοινωνικοπολιτικά φαινόμενα όσοι ύ- 
φίσταται τδν άντίκτυπο των γεγονότων ψάχνουν νά άνακαλύψουν νέες 
αλήθειες, νά βρουν τήν πειστική απάντηση πού τούς λείπει. 
Στρέφονται πρός τό βιβλίο. Επιπρόσθετα τό πολιτικό βιβλίο καί 
ιδιαίτερα οι μαρξιστικές αναλύσεις, οίκονομικές, ιστορικές, πολι
τικές ήταν πρίν άπό τή δικτατορία σχεδόν άνύπαρκτες. *0 συντη
ρητισμός του πανεπιστημιακού κατεσημένου καίτό κυνηγητό των υ
πηρεσιών άσφαλείας είχαν έπιβάλει στήν πράξη καθεστώς άπαγόρευσης 
του προοδευτικού πολιτικού βιβλίου. 'II δίψα γιά τό καινούργιο 
ήταν γιά τούτο τόσο μεγαλύτερη. "Αν σήμερα τό ένδιαφέρον έχει 
άτονήσει, τούτο όφείλεται στό ότι πέρασε ή περώδος τής έντονης 
πολιτικής ένασχόλησης καί αναζήτησης. Οί νέες ιδέες δέν είναι 
πιά τόσο νέες. Διαδόθηκαν, συζητήθηκαν, Τέλος ή ύπερπροσφορά 
έφερε κορεσμό. Βρίσκει κανείς τόσα πολλά καί διάφορα βιβλία 
καί περιοδικά ώστε δέν θά άναζητήσει οπωσδήποτε τό καινούργιο.
Οι νέες έκδόσεις μέσα στήν ύπάρχουσα πληθώρα δέν προκαλούν πιά 
προσοχή ή άναζητούνται κύρια άπό πρόσωπα μέ είδικές γνώσεις 
καί ένδιαφέροντα.

'Η Δεξιά δέν έχει βέβαια κανένα ένδιαφέρον γιά νά προωθήσει 
τό πολιτικό βιβλίο. *Λλλά θάταν παράλογο νά πιστεύουμε ότι ή 
πτώση τού ένδιαφέροντος όφείλεται σέ συνειδητές ένέργειες τής 
κυβέρνησης. *0 τρόπος πού λειτουργεί ή άγορά συντελεί μόνος του 
στδν περιορισμό τής κίνησης τού πολιτικού βιβλίου. Ή μεγάλη 
Γήτηση προκάλεσε καί κακής ποιότητας προσφορά. Πολλοί έκδότες 
παρουσιάζαν γιά νά έκμεταλλευτούν τό κύμα τού ένδιαφέροντος ο
τιδήποτε έπεφτε στά χέρια τους. "Βτσι κυκλοφόρησαν βιβλία, πρό
χειρα γραμμένα, πρόχειρα μεταφρασμένα, πρόχειρα τυπωμένα. *0 
άναγνώστης,πού έχει άγοράσει βιβλία αδιάβαστα, διστάζει νά ξα- 
ναπρομηθευθεΐ βιβλία χωρίς νά έλέγξει καλά τό περιεχόμενό τους. 
"Αλλωστε σέ περίοδο πολιτικής 'μαλότητας τά κυρίαρχα πολιτιστι
κά πρότυπα καί ή έμπορευματική διαφήμιση στρέφουν τά ένδιαφέ
ροντα τού κοινού μακρυά άπό τό κριτικό βιβλίό. Τά "ρομάντΓα" 
καί οί "περιπέτειες" κερδίζουν τό πάνω χέρι.



*Η σημερινή κατάσταση Οά μπορούσε νά άλλάξει με σημαντική 
βελτίωση τής ποιότητας του πολίτικου βιβλίου, με βιβλία καλά 
καί απλά γραμμένα, μέ ούσιαστικό περιεχόμενο κάί καλή έκτύπωση. 
Τό κύριο έμπόδιο είναι τό μικρό μέγεθος τής άγορας. 1Αι& καλή 
έκδοση στοιχίξει τόσο ώστε είναι προβληματικό άν 0ά καλυφθούν 
τά έξοδά της σέ σύντομο χρόνο. Θάπρέπε γιά τούτο καί οί έκδδτες 
νά συνεταιρισθοΰν καί νά υπάρξουν κρατικές ένισχύσεις γιά σο
βαρές έπιστημονικές έκδόσεις καί έρευνητικά συγγράμματα. Δύο 
προϋποθέσεις πού δύσκολα μπορούν νά έκπληρωθοϋν άπό τή σημερινή 
κυβέρνηση.


