
Κυρίες καί Κύριοι
Τόν Μάρτη του 1976 είχα έπισημάνει μέ ευκαιρία μιας πλατύτερης ανά
λυσης του προβλήματος τής ένταξης (στό φυλλάδιο του Πανελλήνιου 
Σοσιαλιστικού Κινήματος ‘Ελλάδα, καί Κοινή 'Αγορά. *0 άντίλογος ) 
μερικές άπό τίς πιθανές εξελίξεις στόν πολιτιστικό τομέα. Θά έπα- 
ναλάβω όρισμένες άπό τίς τότε σκέψεις
‘Η πολιτιστική δραστηριότητα -π.χ. ή λογοτεχνική ή ή μαυσική ζωή - 
καθορίζεται σέ μιά καπιταλιστική οικονομία, όπως τής σημερινής ‘Ελ
λάδας σέ μεγάλο βαθμό άπό τήν άνάγκη πραγματοποίησης κέρδους;Χωρίς 
κέρδη δέν είναι δυνατό νά έπιζήσουν ούτε ή εκδοτική ούτε ή κινημα
τογραφική έπιχείρηση, ούτε ό ζωγράφος ούτε ό έπιστήμονας.Έπειδή 
όμως τό κέρδος είναι τόσο μεγαλύτερο όσο μεγαλύτερος είναι ό κύκ
λος των προσώπων, στά όποια μπορεί νά διατεθεί τό προϊόν,κάθε έπι
χείρηση προτιμά νά παράγη προϊόντα πού απευθύνονται στήν πλειοψη- 
φία των άγοραστών καί άδιαφορεΐ γιά τίς προτιμήσεις τής μειονότητας.
* Η ‘Ελλάδα αποτελεί καί θά άποτελέσει μετά τήν ένταξη χωρίς κανένα 
πιά περιορισμό τμήμα τής εύρωπαϊκής πολιτιστικής άγοράς.Οί έπιχει- 
ρήσεις,πού καθορίζουν τήν πολιτιστική προσφορά στή Δυτική Εύρώπη, 
θά παίζουν αποφασιστικό ρόλο καί στόν ελληνικό χώρο. Τούτο θά οδη
γήσει σιγιά-σιγά στό νά έξομειωθεϊ ή πολιτιστική παραγωγή στόν τόπο 
μας μέ τήν προσφορά στίς υπόλοιπες χώρες τής Δυτικής Ευρώπης. Οι 
ελληνικές ιδιοτυπίες, τά ελληνικά χαρακτηριστικά θά έξαφανισθούν 
σιγά-σιγά, άλλά σταθερά.‘Η μουσική,ή λογοτεχνική ή ή εικαστική δρα
στηριότητα θά σχεδιάζονται μέ τίς άνάγκες τής εύρύτερης άγορας καί 
όχι μέ τίς απαιτήσεις τής ελληνικής μειοψηφίας. Έάν άνταποκρίνον- 
ται στίς επιθυμίες τού εύρύερου ευρωπαϊκού κοινού κινηματογραφικές 
υπερπαραγωγές ή ταινίες βίας, θά προσφέρονται καί στήν ‘Ελλάδα σχε
δόν αποκλειστικά οι ταινίες αύτές. Καμμιά κινηματογραφική εταιρία, 
πού θά θέλει νά διαθέσει τά προϊόντα της στόν εύρωπαϊκό χώρο, δέν 
θά γυρίσει ταινία πού νά αντικατοπτρίζει ελληνικές ιδιομορφίες. Μιά 
τέτοια ταινία μέ απήχηση μόνο σέ κοινό 8 εκατομμυρίων άντί τού δυ
νατού κοινού τών 240 εκατομμυρίων τής Ε.Ο.Κ., δέν θά μπορεί νά προσ
φέρει τό ίδιο κέρδος.
Οι Γάλλοι εξετάζοντας τά άποτελέσματα τής δραστηριότητας τών αμερι
κάνικων κινηματογραφικών έπιχειρήσεων στή Γαλλία,διαπίστωσαν ότι οι 
αμερικάνικες εταιρείες δέν άναλαμβάνουν νά χρηματοδοτήσουν μία ται
νία, παρά αφού τροποποιήσουν τό σενάριο, τούς διαλόγους, ή έπιλέξουν



άλλους ηθοποιούς, σέ τρόπο ώστε νά μεταβάλουν τό φίλμ σέ διεθνές 
προϊόν πού νά προβληθεί σέ όσο τό δυνατόν περισσότερες χώρες,δηλα
δή άφοϋ άπαλείψουν όποιαδήποτε γαλλική ιδιοτυπία.
'Ανάλογα φαινόμενα διαπιστώθηκαν στή Γαλλία καί στόν τομέα τής λγο- 
τεχνίας. Οι εισπράξεις των γάλλων συγγραφέων από τήν πώληση των 
βιβλίων τους στή Γαλλία είναι χαμηλές. Πολύ πιό ψηλές είναι οι 
αμοιβές πού εισπράττουν άπό τή μετάφραση καί διάθεση των έργων τους 
στίς ΗΠΑ. Οι Γάλλοι συγγράφεις διαλέγουν γιά τούτο τά θέματα των 
βιβλίων τους, έτσι ώστε νά έχουν απήχηση στίς ΗΠΑ.
‘0 επιχειρηματίας πρύ είναι ύποχρεωμένρς νά πραγματοπριήσει κέρδος, 
επιλέγει γιά παραγωγή τά προϊόντα μέ τό μικρότερο κόστος. Θά άπο- 
φύγει λογοτεχνικές,μουσικές ή κινηματογραφικές δημιουργίες πού Απαι
τούν πρόσθετα έξοδα. Θά προτιμήσει νά προσφέρει σέ όλους τό αύτό 
είδος.
Παράδειγμα γιά τίς επιπτώσεις τού κανόνα τούτου στήν ελληνική άγορά 
αποτελούν τά παιδικά περιοδικά. Στήν ‘Ελλάδα σημείωσε, πρόν άπό τό 
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αξιοσημείωτη επιτυχία τό περιοδικό "‘Η 
Διάπλαση των Παίδων",πού τήν έπιμέλειά του τήν είχε ένας άπό τούς 
γνωστότερους λογοτέχνες τής εποχής, ό Γρηγόριος Ξενόπουλος. Στάθηκαν 
επίσης στήν άγορά διάφορα άλλα περιοδικά, πού κατά καιρούς είχαν 
μορφωτικό επίπεδο. Σήμερα στήν άγορά κυριαρχούν προϊόντα άμερικανι- 
κών κυρίως οίκων, τό "Μίκυ Μάους","ό Ποπάϋ","ή Μανίνα" κλπ. Είναι 
πολύ πιό εύκολο καί φτηνό στόν επιχειρηματία νά μεταφράσει τό ξένο 
ανάγνωσμα καί νά τό εκτυπώσει, όπως άκριβώς κυκλοφορεί στό εξωτερικό 
παρά νά δημιουργήσει ό ίδιος μέ ψηλό κόστος -πλήρώνοντας π.χ. ένα 
λογοτέχνη - ειδικό γιά τήν ελληνική άγορά προϊόν.
Τό γεγονός, ότι τό "Μίκη Μάους" έχει εκτοπίσει τόν Καραγκιόζη δέν 
οφείλεται μόνο στό ότι ό Καραγκιόζης δέν έχει προσαρμοστεί στίς άνάγ 
κες τής βιομηχανικής κοινωνίας. Οι “Ελληνες συγγράφεις θά μπορούσαν 
νά πραγματοποιήσουν τήν προσαρμογή τούτη. 'Οφείλεται στό ότι τό 
κόστος τής έκδοσης ενός βελτιωμένου καί άναπτυγμένου Καραγκιόζη είνα 
άσύγκριτα μεγαλύτερο άπό τό κόστος αναπαραγωγής τού "Μίκυ Μάους" 
άρα καί τό κέρδος ελάχιστο, άν όχι ανύπαρκτο.
Τό θλιβερό άποτέλεσμα είναι τά παιδιά στήν ‘Ελλάδα νά διαβάζουν σή
μερα γιά τή "Σούγκαρ Τζόουνς, τό πιό γλυκό άστέρι τής πόπ" ή τή



"Μπονάντζα". Αύριο θά λιγοστέψουν άκόμη περισσότερο τά συνδεμένα 
μέ τό περιβάλλον, την ιστορική καί πολιτιστική παράδοσή μας έντυπα. 
Σέ λίγο θά ©ιαωημίζονται στους τοίχους μας οί τελευταίες αμερικάνι
κες ή γερμανικές έκδοτικές έπιτυχίες, τά "Σαγόνια του Καρχαρία" ή 
δ "Πόλεμος των ‘Υποβρυχίων".
Γιά νά διαθέσουν οΐ επιχειρήσεις τής Κοινής 'Αγοράς τά προϊόντα τους 
θά έπιδιώξουν νά έθίσουν τό κοινό, νά τό προσαρμόσουν στά προϊόντα 
τους. 'Ελάχιστα είναι τά παιδιά πού ξέρουν καί ένδιαφέρονται γιά 
τό πώς δημιουργειται ένα "άστέρι τής πόπ". "Οταν όμως περιοδικό μέ 
75.000 φύλλα κυκλοφορία δημοσιεύσει συνεχώς σχετικές ιστορίες, τό 
κοινό θά διαμορφωθεί έτσι ώστε νά αγοράζει τή μουσική πόπ, νά άσπά- 
ζεται τά είδωλα πού του δημιουργούν καί νά διαβάζει τά περιοδικά πού 
τού περιγράφουν τή ζωή των αστέρων.
*Η διαφήμιση σπάνια έχει άμεσα αποτελέσματα. 'Επιδρά χάρη στήν καθη
μερινή έπανάληψη. Τό πρόσωπο εξοικειώνεται αρχικά μέ τήν παράσταση, 
τήν αποδέχεται καί τέλος τήν άσπάζεται. Παύει τότε πιά νά θεωρεί 
τήν παράστασή του σάν ξένη, τήν αντιλαμβάνεται σάν έκφραση τής δι
κής του προσωπικότητας. Κάτω άπό τήν άντατική διαφημιστική προσπά
θεια των επιχειρήσεων τής Κοινής 'Αγοράς τό πολιτιστικό περιβάλλον 
μας θά αλλάξει μέ τή συνεργία καί τήν άπο&χή μας, συνεργία καί απο
δοχή πού θά είναι αποτέλεσμα καεευθυνομένου έπηρεασμού.
Στήν Γαλλία διαπιστώθηκε ότι οι ξιισές διαφημίσεις στήν τηλεόραση 
προέρχονται άπό πολυεθνικές εταιρίες καί είναι όμοιες σέ όλες τίς 
χώρες τής Κοινής 'Αγοράς. Μέ τόν τρόπο τούτο παρατηρεί ή γαλλική 
έφημερίδα "Μόντ" έπιτυγχάνεται ή εξαφάνιση τής πολιτιστικής παράδο
σης γιά χάρη ομοιογενούς καί έκταμένης αγοράς. "Τά γλωσσικά ή πολι
τιστικά σύνορα άποτελούν έμπόδια,κόκκους άμμου, πού παρεμποδίζουν 
τήν καλή λειτουργία μιάς οικονομίας μέ διεθνή χαρακτήρα".
*Η έξέλιξη πού περιγράψαμε είναι λογικό επακόλουθο τού καπιταλιστι
κού συστήματος, πού κρατεί στή χώρα μας καί πού επιδιώκουμε νά άναπ- 
τύξουμε μέ τήν ένταξη στήν Ε.Ο.Κ. "Οσο πιό εξαρτημένη είναι ή χώρα 
άπό τή βοήθεια ξένων κεφαλαίων, τόσο πιό έντονη καί καθοριστική 
είναι ή παρουσία τών ξένων. Οί πολυεθνικές εταιρίες είσάγουν μαζί 
μέ τά προϊόντα τους τίς νοοτροπίες πού απαιτούνται γιά τήν κατανά
λωσή τους. Τίς είσάγουν άπ'ευθείας μέ τή βοήθεια τής διαφήμισης 
καί έμμεσα μέ τή βοήθεια τού μεταπρατικού στρώματος πού τούς μιμεί
ται καί επιβάλλει μέ τό παράδειγμά του τή μίμηση σέ πανεθνική κλί
μακα. * Η εξουσία τού ξένου κεφαλαίου καί τού συνδεδεμένου μέ αύτά



μεταπρατικοΰ στρώματος οδηγεί στους καθοριστικούς γιά τήν πολιτιστιν 
ανάπτυξη της χώρας τομείς, δπως π.χ. της τηλεόρασης καί της ραδιο- 
φωνίας,στό μαρασμό καί στήν εγκατάλειψη της έθνικής κληρονομιάς.
Πολλοί ίσως αμφισβητήσουν τά παραπάνω συμπεράσματα μέ τή σκέψη ότι 
θά συνεχίσουν νά υπάρχουν έλληνικές επιχειρήσεις ποό θά προωθούν 
τήν ελληνική παραγωγή. Οι έλληνικές έπιχειρήσεις πού θά περιορισ
τούν μόνο στή ντόπια αγορά, θά υστερούν σέ ανταγωνιστικότητα καί 
σιγά, αλλά σταθερά, θά έκδιωχθούν άπό τίς εύρωστότερες ξένες. ‘Η 
ένταξη έπιπρόθετα θά δδηγήσει στή μαζική εξαγορά ντόπιων επιχειρή
σεων. Μιά πού θά είναι ελεύθερη ή κυκλοφορία κεφαλαίων καί ή μετα
φορά κερδών έξω άπό τήν ‘Ελλάδα οι πολυεθνικές έπιχειρήσεις δέ θά 
διστάσουν νά αγοράσουν κερδοφόρες έλληνικές έταιρείες, γιά νά εί- 
σέλθουν χωρίς πολύ κόπο καί απώλεια χρόνου στήν έλληνική άγορά. Στή 
Γερμανία τά τελευταία χρόνια πολλοί άπό τούς μεγάλους έκδοτικόύς 
οίκους (π.χ. Fischer - Verlag) εξαγοράστηκαν άπό αμερικανικές έπι- 
χειρήσεις ή δέχτηκαν τή συμμετοχή αμερικανικών κεφαλαίων.
‘Η εξέλιξη τούτη θά έχει καί πολιτιστικές επιδράσεις. Οι πολυεθνικές 
πολιτιστικές επιχειρήσεις δέν έπεμβαίνουν ανοιχτά στήν πολιτική εξέ
λιξη μιάς χώρας. Διαδίδουν όμως συστηματικά καί μέ όλα τά μέσα πού 
έχουν στή διάθεσή τους τίς δικές τους απόψεις γιά τήν οργάνωση τής 
κοινωνίας. 'Εμφανίζουν π.χ. τήν ύπαρξή τους σάν άναγκαία γιά τήν 
ελεύθερη διακίνηση τών ιδεών, αποσιωπούν τά τρωτά τού κοινωνικού 
συστήματος, καταπολεμούν κάθε προσπάθεια σοσιαλιστικού μετασχημα
τισμού, ενισχύουν έτσι συνεχώς τή θέση τών αστικών πολιτικών κομ
μάτων .
‘Η κριτική τούτη δέν είναι άπόρροιαύπερφύλαου εθνικισμού. *0 διέ&νισμό 
έχει πολλές μορφές. *0 διεθνισμός καί ή ευρωπαϊκή ιδέα πού οδηγούν 
στήν χωρίς όρους υποταγή τής πολιτιστικής μας ζωής στούς κανόνες τής 
καπιταλιστικής οικονομίας,καλύπτουν μέ ωραία λόγια σχέσεις εξουσίας 
καί χειροπιαστά οικονομικά συμφέροντα. 'Αντί γιά τήν έπαγ.γελόμενη 
πλουσιότερη πολιτιστική ζωή θά οδηγήσουν σέ όμοιόμορφη,μονότονη, 
ρηχή καί κατευθυνόμενη άπό τίς άνάγκες τής άγοράς προσφορά. Γιά νά 
άντιμετωπιστούν ή μέχρι σήμερα έξέλιξη καί τά προβλήματα τής έντα
ξης θά έπρεπε τό κράτος νά βοηθήσει έντατικά στή διατήρηση τής έθ- 
νικής κληρονομιάς καί στή δημιουργία μιάς ντόπιας έθνικής πολιτιστι



κής ζωής. 'Όμως ούτε πρόγραμμα γιά νά διαπιστωθούν οι ανάγκες ούτε 
μελέτες γιά τό τρόπο αντιμετώπισής τους υπάρχει.
Πρέπει γι'αύτό εμείς πού άρνούμαστε την ίσοπέδωση καί τόν υποβι
βασμό τής λαϊκής παράδοσης σέ μουσειακό άντικείμενο γιά νά διατη
ρήσουμε τήν ίδιαιτερότητά μας καί γιά νά κρατήσουμε άντιμέτωποι μέ 
τήν παλίρροια του έμπορευματικοϋ πολιτισμού ψηλά τή σημαία τής δη
μιουργίας τής βασισμένης στήν ντόπια καί ευρωπαϊκή παράδοση.


