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Ο ΡΗΓΚΑΝ • • m ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΣ 

Το θέμα μαζική κουλτούρα επανήλθε τελευταία στην 
,.ΤTlκαφ6τητΙ;! σι;rrερα από την κήρυξη από μέρους τρυ Ρήγκα'l 

της σταυροφορίας ενάντια στις κομμουνιστικές ιδέες («Θα 

ρίξουμε rc'.' κομμουνισμό στη στάχτη της ιστορίας») και rnv 
ανάθεση του νέου 0\,;;0::' ~"υνηyητoίJ των μάγισσώνι σε 

φορείς. όπου η μαζ ι κή κουλτούρα θα διαδραματίζ",ι' 
πρωτεύοντα ρόλο, Ηδη το Κογκρέσο άρχισε τη συζήτηση 

ειδικού «Νομοσχεδίου για rn Δημοκρατία», όπως κατ' 
~UΦiΊfΗJμ:) έχει αποκληθεί, που ζ:';τά τη διάθεση μεγάλων 

~.oνδυλίων για νέες επενδύσεις στο χώρο των μέσων ~Ia~ : i;~f~ 
επικοινωνίας -στούντιο παραγωy~ς -;-.Jινιών, τηλεοmlκούς 

σ'a9μοίις, r~IAcl1I KOjVWV10KOUf) δορυφΌρους. που θα 
~:~)ι ·jΙ ίΤΌUV όλες τις ηπείρους. έκδοση πεΡ ΙOδ Ι Kι.iιν κτλ . κτλ . Θ' 

. aς:ΟJTQ,ιιιf30ύ,' στο έπακρο οι λεγόμενοι «αντιφρονούντ.::ς» 
λOγOT€XVες;-'θσ στρατόλογηθούν γΙΟ 'σκοπούς προπαγάνδας . 
Α;πρικανοϊ τουΡίστες. που επισκέmοντα l τις σοσιαλιστικές' 

χώρες. όπως επίσης και Αμερικανοί ευρωπαϊκής, ασιατικής κι 

αΦρlκανlκής προέλευσης. 

θtλoντιις η «ouάσιyιcτoν Ποσ .. 
να uπογραμμΙσΙ1 το μεγαΝ:πήβολο 
αl)τών των σxεδlων, την οικοuμενι· 
κότητά τοι>ς, σημεlb>σε ότι δε στρί· 

",νταl μόνο προς την Kατεi:ιθυνση 
ΤΟI) σΟό'\Ολιστικοi> κόσμοι> αλλά και 
ό'Μ)ν των άλλων YεΦyραφΙKώv πε· 
ρ",;ι ώ'/ , με ιδιαΙτερη έμφαση περ'Οο 
χέι:; .mως είναι η Νότιος λιιερική, η 
Μέση Ανατολή, η Ν.Α. Aoiα και η 
Αφρική. 

στοιχεία της ΟΥΝΕΣΚΟ τα 70% 
όλων των ταινιών τηλεόρασης στις 
άναπt\XΙοόμενες χώρες εΙναι αμερι· 
ιcανιJCής . πρotλεuσης ιcαl το ποσοστό 
α\)τό ανεβαΙνει οτο 80% όταν περά· 

σουμε στις ταlvlες, που προβάλλον· 

ται στις αΙθοοοες κινηματοΥΡά?"\). 

./!!ι;~;~~,'((~(ι .~~ "fiii~~~" 

Η ηλεκτρονική επανάσταση, τονΙ· 
ΖSται. έκ"νε n01J.oUc; ατις ΗΠΑ να 
,,,στέψουν, ότι UΠάΡXOl>ν τώρα απε· 

ριόριστες όυνατότητες οξάπλιοοης 
της αμερu;ανικ1!ς κοι>λτοόρας και 
μάλισro της \)ποκο\)λτοi>ρας, πο\) οξ. 

\)πηρετεί ιιλήρως τοι>ς ΠOλιΤΙKOi>ι; 
"αl ιδεoλoyu;oi>ι; στό;ιοι>ς της άρ
χο\.",ας τάξης έτσι πο\) να ιcαταστε( 
αυτή η ιco\)λ τoQρα lCΙ)ρlαρχη, ειcτoπ\· 
ζοντας α"όμ η , όπΟI) ε!ναl δl>νατό, ης 
εOνι"tς ιco\)λ roi>ρες. Ετσι ΠΟI) να 
μπ,,~υν οι ΗΠΑ, δηλΦνεταl ICI)vI ' 

"ί, να μιλο"ν απ' ΕUΘΕlας μδ ' τοι>ς' 
τωλίτες ιiλλιDν χωρών χωρ!ς να λαμ· 
~άνo\)ν Ι)πιι,ιη τις lCUβερνήoaς τοι>ς1 
Η ηλ.αcτρoνική επανάσταση ιcα&.· 

σ·.~ πιο εi>ιcoλη τη μεταφορά «αυτής 
της ανώ~ερης μορφής αμδΡIΙCανιKΉC; 
εrnρροής-, όπΦς απoιcιιλs!τaι, πάνω 
από tu ούνορα, "ατευ&1αv μtoα στα 
σπΙτια, uπό μορφή WΠ01lOlημtνων 

""ό"-,,ν Km ήχων, ΠΟI) μπoΡOi>ν να 
'εtα, ραπoi>ν μδ τον ιcoιρό .. CI'\&. 

ΕΌΤUΠα ouμ πε.ιnφoράς ιcω cnι:;,ιης. 
Ο πρcbην Διεu&vvtήι; to\) ΒΊ προ

pά"llatOC; της γαλλικής τηΜόρασης 
:σιc Τψπό μ' ανηcnι;τlΩ eπ&σ1\μανs 
• βtβλlo του r~ αΧό -τα ζητημστο : 
'Y<t'I, ότι 0\ ι<φ\OOόtερες αΧό τις 
~ ταινlις στη γαλλική τηλώρα. 
η ει ...... αμεριιc~ ΣόμfΦνα μι; 

Δεν εΙναl τηαio , πο\) ο Γάλλος 

υπο\)ργός ιco\)λ <oi>pα. Ζακ ΛαΎ1' μΙ· 
λησε ανοιχτά σε ouνδιάcn.:εψη της 
ΟΥΝΕΣΚΟ Υια τους κινδι)VΌι>ς από 
την αμδρικάνικη εισβολή στο χώρο 

. 
κομμουνισμο ~~Θα ρίξει τον 

στη · σταχτη της ιστορίας._ !~~ 

της κουλτοόρας. γιyαντιαlα oιιcόνoμΙKά και ouμφtρoν· 
Τώρα μδ την oξαπελlα Pήyιcαν οι τα ΠΟI> διαlCl)βε~ονταl και πσl> 

ιciνδ\)νoι αυτοΙ .~μαKώνOνται ΥιαΤΙ πασχίζο\)ν on.εyvOl<.lμtνα ν' αναιcό-
οι ιci>ιcλoι .αΙνοl της αμερlιcάνικης ψο\)ν τη ροή της '.ατoρlας ιcαι την 
άΡχοοοας τ~ης, πο\) με&δei>o\)ν αποχώρησή τοι>ς α::ό την "ovlστρα 
ήδη τη'! πoρεlα προς τον «περιορl· της. ΧρησιμΟΠΟIι!>'ιτας γι' αl>τό 
σμένο. ""ρηνιιcό πόλεμο, στρέφουν οιιοιοδήοιΟ18 μέσο -από το φασι-
πιο προγραμματισμένα την επίθεσή σμό "αl τον πόλεμο μέΧρι τη διαιΡθο-
τοι>ς στο πνε\)ματιιcό-ιδεoλoyιιcό μέ· ρά των ouνειδήσεων , 
τ_ο χρησιμοποιώντας προς τoQτo Να επανtλθol>μδ όμα><; στο θέμα 
όλοι>ς τοι>ς μoxλoi>ι;, ΠΟI> διαθέτοl>ν αμδΡIΙCάνικη μαζική i::>\)λotoQρα (ιcαι 
ιcαl, πο\) δεν μπορουν να \)ποτιμη' δεν εννooiJμε ycvιιcό, την ΙCO\)λ τo~ρα 
θοόν. Στη βία "αl ΤΟ πορνό, που ΠΟI> δημιol>ρrεΙται στις ΗΠΑ αλΑ:ά 
ouν6έτο\)ν τον άξονα των ιcα· το uποπροϊόν της, τη μαζική κοl>λ· 
τασnooσμάτων της μαζικής "οl>λ· τούρα), . το ποιον τη " "αl το τι θα 
<oi>pα. θα προστεθεl σαν εμ~νώς npt_ να aWjItνO\)~\t από τις να.; 
τρΙτο στοιχεlo (όΧι πα><; διrν uπήρxε βιομηχαν\ες, που θ' Q·.aλάβouv ,την 
"ΡOηyoi>μι;vα) ο αΝΤUCΟμμΟUVlOμός ιcατασιcεuή των νέων " P<"tbvtOlV της. 
ιCOL YIMJCJ) η σπίλωση της ιcά& προ- θάταν lαα><; uιcόmμη Υια την ΠSΡI-
oo.ιmlC'ής ιδtας. , σταση μια αναφορά στον ιμΠVβlXl'fή 
Ο σιcoταδισμός, ΙΙΟ\) ιπtβαλ& η της νέας σταuιxι.oPlα~, ΤΟI) ΡόναΛντ 

ISΡΉ I!ξhαση στα χρόνια τοl) Με· Pήyιcαν, π~\) παριμ πιμπτόντα><; την 
αα\α)να διrν μnoριl να παραβληθιΙ μι; φdνησc μδ τψ πρόηφατη oμιλlα 
την απoιrτήνφση στην ' oπolα ', το\) στο Βριτανι"ό ~Όινoβoόλιo ιcαι 
oπρΦxνsι το .βlOμηχαvιιclHnραt\Φ- ταν 011010 αξΙΙ;SΙ να 11\>;n:ι&1, ότι ιcα· , 
τικό. σQμπMyμα πο\) ελty;τι:ι σήι.ι&- τηΥόρησ& δημόσια ο ",Oιbην λμδΡI-
ρα το IIΆVΤΑ στην ιo;τuρόuρη xcbρα ' ι:ανός Γlρoιxnιιστής Φοι)λμπστράίτ, 
το\) ιcαιnταλισμoι). Και τoQτo οαν ·' · ότι ΙΙpoσ1WθιI να λι)σa', όλα -τα ιιρο-
ληφ60i>ν uπόyη ιcoι. το ιmιρσόy;τρo- βλήμcιτα μι; χολλυΥοl)ν\'ΙΟνό τρόπο 1 
να μtαα,. ιrou XΡΗΙΙOμoπoιoι1νtαι Υια λυτή αιcριβώς η xo:u.UYOl>ντιoyή 
«την ιιλόση το\) ι:yιcίφάλoυ. ιcol τα ιcαταβoλ1\ ΤΟI> Pfry'ιcαν, '10 'Υ'ΎΟνός 

δηλαδή, όη ο σημδρινός Αμερικανός νιοθήιcες- μδ παραλλιlyές του 
Πρόεδρος διαμορφώθηκε εκεΙ όπο\) η cncλ ηροi> "αι αδίστα"του αλλά ICI 

μαζική ΙCOl>λ τoQρα έ;(ει να επιδεlξsι αJCαταμάχητου tvαντι το\) Υυναlκεlo\) 
τα σημαντιJCότερά της smui>yjIatB φύλοl> npάlC'tOpα, nOUXQ το δl"αIΦ-
δΙ"", από μόνο τοI> Ιμφαση οτοιις μα να σιcoτώ_ όλοι>ς ειcεlνouς, πο\) 

ιcινδi>νouς, ΕΧΟl>μδ στην προ"ειμένη ouνωμοταi>ν ενάντια σταν «ελεΟΟερο 
1ιιφΙπτφση «φτuoτό. tvα αu6εντl"ό κόσμο •. Η τάση θάναl όχι απλώς να 
δημlOUρ'yημα της αμδριιcανιlC'ής μαζl· ΙCΛιμα"αιθεi η ιδεολοΥικ1\. επΙθεση 
lC'ής ιcοl)λτοi>ρας, πο\) το θεωρεΙ μά· . του ιμπεριαλισμοι) αλλά ιcul να 
λιστα xpέoc; το\) να την αναπαραΥά- προσλάβει πιο έντονα πoλιτιιcό σιco-
ysι 08 βελtIΦμένη μάλιστα έκδοση. ταδlσt\ιcό περιεχόμενο. Και στό;ιος 
Oιcτώ χρόνια από το 19S4 και μδτά εδιb διrν .Ιναι απλώς οι Koμμo\)νισt>· 
ο "όοι>-μπόll Pήy'ιcαν βρioJCονταν "ές ιδtεc (αυτές εΙναι πάντα το προ-
στην άμι;ση εργoδoσlα της «τt;tνε· "άλιιμμα) αλλά oλόιcληρo το ,άσμα 
ρολ Eλ.tιcτΡΙlC» διαφημίζοντας τα των προοόευ""ών ιδεών, πο\) αντα· 
IlΡOtbvτα της στην τηλεόραση. Γι' ναιcλoi>ν τη θέληση των λαών Υια 
Oll'tb IC\ 1Ιταν πολό ,uσιoλoyιιcό τα ι.ί.Α;ιιθερία; δημoιcρατία, ιcolνωνική 
ινδάλματα τοιι Pή'yιcαν να αντλoi>ν- ' ιιρόοδο, ιιρήνη "αl ouναδtλφoxτη. 
ται μίσα αιτ' αll'tόν ακριβώς το Στό;ιος εiναι αuτές 'ΙΟι)τες οι πολιτι· 
χώρο. Ο τt;ι!μι; Μπο", λ.χ. ιlναl Υια . ιmι:tς ιcαταιcτήcmς της cινθρφπότη· 
τον Pήy'ιcαν η ιδανιιc1\ σVyxρoνη τας μtoα στΟ\>ς αιιbνες. 
μορφή, rlYαI .~ αιιό τοιις Π\Ο .' Αιι' ιδώ ιcι η αvnμnώmση oll'tώv 
μrrάλoιις Δνtρες. ΙΙΟI) ιμfOVl<mlιcαν .• 1φν α1)ξημtvΦν ιcιYδi>νΦν σwν ιuαΙ. 
110ft 010 ιιρoσrfιvιo fης Ι010ΡIαι;." ~ σ&ητο χΦρο 101) IIV81)μαtoc; ιcαl των 
λνήιm ο Tςιtμι; Μιιοντ στην ιcατη·" '. ιδcΦν, όπσ" διαιιλάθoνταt ιcαι 0\ αν
ΎOρlα «των νoμoθιndιν , των Ο1ρα- , θρΦmYOι xαραnήρις, αllιnελ.d ιca· 
τιamιcά!ν ηyιτdιν, των ιρςuνητΦν, etJιcov u-.,Jστης σημασ\ας όχι απλιbς 
ιιΟ\) Aνolξαν ICOIvoi>yριοι>ς δρό- Υια τouς ΙCOjIjIO\MO'tt.ς αλλά ' ICO\ Υια 
μouς." Ι Η τάση λοιπό,ν τώρα θάναι όλοι>ς τouς ιιατριdmς-δημoKράτες. 
να "awdl>01Oi>ν 0\ μayάλ&ς ΙCΆΙ 0\ roΔ άλις τις εθνιιcές ιcouλ τoQρcι;. 
μιιcρtς oθόvις "-ιcuι οι ιδ\σrnιrtι; ._ - ί ' n. IIAIOlllwa 
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