
Μια σειρά πρόσφατα προγράμματα του ΡΙΚ έδωσαν την αφρρμη 

ν'αναθερμανθεΙ το μεγάλο πρόβλημα της ποι.ότητας τoυ , .~ι.κoύ πον 

προσφέρει το ίδρυμα. Κατάντησε νάναι γενικη πι.α η κατακραυγή 

για τα χαμηλής ποιότητας, κακόγουστα στην πΆειοψηφείατους, θεάματα 

για τ'αναμασήματα των αμερι,κανικων "σήριαλ" που προσβάλλουν την νοη

μοσύνη και υποβι.βάζουν το επίπεΦο του λαού. Πιστεύουμε, ότι είναΙ. 

καιρός το γενικό αίσθημα αγανάκτησης, που υπάρχει γύρω απ' αυτά τα 

θέματα, πηυ αφορούν την πνευματική τροφή του τόπου, να καναλιαστούν 

και να βρουν την έΚφΡαση τους σε κάποια ουσιασΤLκή εκστρατεία για 

/την αλλαγηl την πραγμα.τ~ν. 

Το όλο πρόβλημα προσλαββάνει ίσως ακόμη μεγαλύτερη οξύτητα 

γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν ενδείξεις, ότι οι αρμόδιοι το έχουν συλ

λάβει στο βάθος τοη. Η απόφαση λ.χ. για το πρόσωπο του νέου γενικo~ 

διεθθυντή του ιδρύματος πούρθε ύστερα από τόση δημόσια συζήτηση και 

τόσες δημόσιες επικρίσεις γύρω από το θέμα ΡΙΚ, το μόνο που εκ πρώ

της όψεως προσφέρει είναι συνέχισητης παληάς χρεωκoπημέν~ς κατάσταqQς. 

Έχουμε την άποψη ότι κι'αν ακόμη εξασφαλιστούν όλοι οιπόροι, 

που χρειάζεται το ίδρυμα τα προβληματα της ποιότητας της τροφής που 

προσφέρεται δεν θα βελτιωθούν σημαντι,κά (σ'ότι αφορά τουλάχιστο το 

μέρος εκείνο πούναι και το μεγαλύτερο πούχει σχέση με τις εισαγό

μενες ταινίες) γιατί δεν φαίνεται να υπάρχει στην διεύθυνση του διά

θεση για με.ακίνηση απότις σημερινές πηγές τροφοροσίας των προγραμ

μάτων του. Οι προσανατολισμοί ήτανκαι είναι σταθεροί προς μια κατεύ

θυνση σε βαθμό που καταντά πρόβλημα πρώτου μεγέθους να διαπεράσει τα 

στεγανά τoυ~ κάποια άλλη μη~γλόφωνη ταινία. Για να μη μιλήσουμε 
για τις ταινίες του σοσιαλιστικοή κόσμου, που μετρούνται στα δάχτηλα 

του ενός χl>ριού. 

Πρέκει να πούμε, ότι το όλο θέμα μέσα μαζικής επικοινωνίας και' 

η διείσδυση της αμερικανικής κυρίως μαζικής κουλτούρας σ'αυτά είvαι 

θέμα που απασχολεί πολύσοβαρά καιαστικές ακόμη κυβερνήσεις, που δεν 

μπορούν παρά ν'ανησυχούν γι,α την έκταση τωνκινδύνων, που δημιουργούνται 

και για την φυχική υγεία των λαων τους και για την υπόσκαψη της πολι

τιστι,κής τους ταυτότητας. Ενδεικτικό απ'αυτής της πλευράς είναι το 

γεγονός ότι ο ίδιος ο ρρωην διευθυντής της γαλλικηςτηλεόΡασης Ζακ 
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Τυμπό, επέκρινε τον κατακλυσμό των προγραμμάτων τ~g από αμερικανικές 

ταινΙες, που βάσει στοιχείων της ΟΥΝΕΣΚΟ, φτάνουν στο ποσοστό του 70% 
των ταινιών, που προβάλλονται από τα τηλεοπτικά συστήματα των αναπτυσ

σομένων χωριf>ν. 

Πρόσφατα ο Ιδιος ο Υπουργός Πολιτισμού της ΓαλλΙας Ζακ Ααγκ μι

λώντας σε διεθνές συνέδριο συγγραφέων, ζωγράφων, ηθοποιών, μουσικών 

απηύθυνε έκκληση για ΙΙ μια πραγματική σταυροφορΙα ενάντια στον οικονο

μικό και πνευματικό ιμπεριαλισμό, 6πως τον αποκάλεσε, που δεν κατα

ληστεύει πια περιοχές ή πολύ σπάνια το κάνει αυτό αλλά καταληστεύει 

συνειδήσεις, τρόπο της σκέψης και της ζωής ••• ". Ο Ζακ Ααγκ αναφέρτηκε 

στην ομιλία του και συγκεκριμένα στο περιβ6ηφο IΙΝτα.λλας ΙΙ σαν κλασσικό 

δειγμα αυτής της νέας μoρφ~ς ξένης καταπίεσης. Η ομιλΙα του Γάλλου 

Υπυργον έγινε δεκτή όπως ήταν φυσικό με πικρόχολα σχόλια κι'άμερες 

επιθέσεις του αμερικανικού τύπου, που με ειρωνΙα τον κάλεσαν ν'αφήσει 

αττην ησυχία του το IIΝτάλλας". 

Ας σημειωθεί, 6τι οΖακ Λαγκ είχε εξαπολυσει και πριν από δυο 

χρόνια επΙθεση ενάντια στην διείσδυση της αμερικανικής μαζικής κουλτού

ρας στην ΓαλλΙα όταν, μιλώντας σε συνέδριο της ΟΏ{ΕΣΚΟ, είπε, πως 

πρέπει ν'αναληφθεΙ ~ά.πoια δρά.ση αν "δεν θέλουμε να γΙνουν άνΘρωποι -
σάντοutτς συμπιεσμένοι από τις πολυεθνικές εταιρεΙες". 

Ο Γ&λλος ΥΠΘυρ "· ς είχε μιλήσει και τότε για το "Ντάλλας" καΙ. για την 

'Ικουλτούρα" της Κόκα - κόλα. και είχε διερωτηθε! α.ν η μοίρα της Δύσης 

εΙναι να βλέπει συνεχώς τις ίδιες ταινίες, ν'ακούει την ίδια μουσική 

και να ντννεται μένα και τον αυτό τρόπο. ΑΙγο αργότερα σε μια ακρι~ 

βώς προσπάθεια αποδέσμευσης από τον αμερικανικό εναγκαλισμό η Γαλλία 

πρότεινε στην ΕΟΚ ένα ευρύσχέδιο γι.α μια "ανεξάρτητη Ευρώπη" στον 

φομέα ι,.:ι ;ης πολ'ι;τωτ ικής δ ραστη Ρ ι6τητας κα ι στοντομέα των μέσων μαζ 1.

κής επικοινωνίας, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και εισηγήσεις για την ανά

π~υξη της πολι.τιστικης υποδομής - εκδοτικά, κινηματογράφος, τηλεόραση, 

εταιρείες δίΟΚΘν κλπ. κλπ. 

Ι . ς"'\, \ •• - E~,(",\b"" 
,} -;;ς ~Q,.,~. -v\ lICi' ~ 

ΙΙΗ Γαλλία - δήλωσε στο περιο ικ IΙΣινέ Ρεβιου" ο γνωστός ηθοποι.ός 

ΑλαΙν Ντελόν - είναι αποικιοποιημένη". 

Την αποικιοκοίηση αυτή όχι απλώς της ΓαλλΙας αλλά κιΌλόκληρης 

της Δυτικής Ευρώπης την επεσή~νε κιΌ Άγγλος δημοσιογράφος Άντονυ 
ΣΙψον μ'άρθρο του στο IINLouaou·Cx ll • "Οι Αt'δ~)(.αv.ώ.L~ ~γραφε - συνεχΙ-
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ζουν vα ~χoνν την εντ6πωση, τ~ η ΔVΤLκη.ΕUΡώ~η δεν s(vαL ξεχωp~~τ~ 

ηπειρος, ότι εΙναι. Χ&ΤΙ. σαν uπερατλανΤLΧ~ προέκταση με εi.πρ6σθε1'ες 
πολι.τεΙει;, nov αναμένουν την ,φερι.κανοποΙηση. ,α,Ινετα,ι 61'1. δεν 
κατάλα.βαν ακόμη, 6τ ι. μ ι.~~&με &λλες yλ~σσες ••• tt • 

"Αγα.πητοΙ αποι.κιΦ ~ς - έγραφε ο Γ&λλοι; κρ~τι.κ6ς Γκυ Αμπέλ 

απευ6νν6μενος προς τους αμερι.χα.νο6ς. Δι,α.β&ζετε μ.ε την ησυχΙα σαc; 

τι.ς στιβες των ι.στoρ .. ~ν εγκλ~ματoς, βλέπετε τι.ς γλu)~ν&λατες ται.νΙες 
Ουέστεον, α.νεβάζετε στα. δφη τα. γρατσοuνtσματα. των "ποωτσπορεtα.κ~vll 

σα.ς... Εμε(ς α.πό της πλευοάζ μας etλοuμε να δι.αβ&ζονμε 61'ι. πιο ωρα.Ιο 

α.πό τους λατι.νοαμερικάνονς,τους Ρώσσους, τους Ινδοός και &λλους με 

γάλους συγγραφεΙς. Θέλουμε vΑ λέπουμε σοβαρές, με ~eoc; ται.ν!ες, 

που παρά.γοντ ι. οπουδηποτε φτ εΙ. ν'χουν φηλή Ηαλλι,τεχνι.κη 1~0ι.6τητα. 

ΕμεCς θέλουμε voc παρακολουθο6με τι.ς τάσει.ς κα.ι. τι.ς χα.τακτησΕLς στι.ς 

ε1.Υ..α.στι.κές τέχνες λων των λαών". 

ο ερ~τημα που μπαΙνει. έχοντας όλα α. πι.ο π~νω υπ· όψη εΙναι. τ~ 

κάνουμε βρεΙς στην μι.κρ Κύπρο, πως αντι,δ η δ~κ μας κoινωνί~ , 

1tovvαL χίλι,ες φορές πιο τρωτ' .. ~π6 την ΓαλλΙα, γι.α.τ( δεν διαθέτεΙ, 

τι,ς γΡα.μμfς αντΙστασης που έχεΙ. η yαλλ(,κ~ κουλτουρα. }~αι πα. δοση, πως 

αντι,δρ~ το πνευμα.τι,κό μας μfτωπο, πως αντι,δ~ η κυβέρνηση στην κατα

λ~στευση των διy~ν μαζ συνειδήσεων. Οι 150,000 δέκτες τηλε6ρ~σης. 
που έχουμε καλuπτονν oυσ~αστικ ολόκληρο τον πλη υσμό μας. 1'απο. 

τέλεσμα, 01'1' δΙνει,το Ιδρυμα να μπαΙνει, αυτo~τως στο κ&Οε σπίτΙ" 

να γ(νεται, α.πoκλειστικ~ στι,ς περι,σσδτερες περι,πτώσει,ς τροφή μικρων 

και μεγ&λων, ι,δι.α(τερα όμως των νέων και,των παι.διων που τώρα δLCtμορ

φώνουν τα. γ06στα τους, τον τροπο αν1Τκρυσης της ζωης. 

Το ερώτημα που μπαΙνειεtvα.ι,Ζ Πως μπορο6με μ·αuτf) την σuνεχ~ 

δι.~βρωση που συντελείτα.ι την κά ε μfρα. μπροστά. στα μιίτι.α μας μετον 

καται.γLσμΟ της υποκουλτοuρας να δι,αΡvΜ ουμ.ε τη πολΙΤΙίοτ(,κή μας 

ταυτ6τητα για. την onota. μ(λησε με τ6ση ανησυχΙα καΙ. η π~6σ ατη Δι.ά
σκεφη των δεσμεvτ \ι στην Τζα.κάρτα.; rEIΛ~ .... ~"'7.ψ" Ιdlll;ς '(~\\f ι-:ι~ ~.hl~") 
eru\",'''' 10 ~i~~ IcV μ~ό~~~~ (;\u..., '~~O~()()I') ο..7.() ι~ d'<s-.ι.J\ι,h.k ~c.\.ιΙ~e~·~ J~ -Δvε.~ 
.... ι-. 't\ "'~"I α:"'ΙΟS~~~\\ν.~ ~J\\~G'~ 6''c"Q)~'). \ 'Ι I 

Δεν ε(να.ι. 'tuxtto Υ..α.τ& την &.πο,ιη μoυ~ παρα.τηρέΙτα.ι τα τελευ-
ταΙα xp6VLa. καΙ. μια κ&ΠΟL πτ~ση στην καοΌλα )~λλι.τεxνικη δημι.ουργΙα. 

τον τόπου, μια κ&ποι.α. ρυ-γή απ τα κα.υτ οΙμα.τα του που. Il πε ι.ρ

ρεhuσα. ατμΟσ<Ραι.ρα., που την δημιουργουν πολλοC πα γοντες μα.ζΙ 6μως 

Ηα.ι, τα Η.εντρΙσματα. της πνευμα.τι.)ι~ς τρoφ~ς που προσφlρεται, οι ει,116νες 
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δηλαδή xaL οΙ. ήχοΙ., ο τρόπος ζωής καΙ. συμπεΡLφοράς που επιβάλλουν, δεν 

δίνεΙ. κενΤΡLσματα, YLaTt συγκαλύπτεΙ. μ' ένα απατηλό επίστρωμα τον 

πραγματικό πρόσωπο της K~πρoυ. Η υπoκoυλτo~ρα δεν είναΙ. φυσLκά 

μονοπώλιο στα χέρια του ΡΙΚ. Τελευταία τα υποπροϊόντα αυτά της 

τέχνης στιβάζονται σε απίθανες ποσότητες στα βίντεο-κλαμπς, που γέ

μισαν ΤLς γεLτονLές των π6λεων γLα να καλύπτουν ΤLς ανάγκες των 30 
και πλέον ΧLλιάδων κατόχων συσκευών βίντεο. ΚαΙ. τα βίντεο " .. $' 
κλαμπς είναΙ. πλημμυΡLσμένα από όλων των λογLών τις ταινίες, που 

δLαθέτει η πλo~σLα a1V'OPάo της υποκουλτούρας των ΗΠΑ καΙ. τι.ς Αγγλίας. 

Κι'επειδή, ΚL'αυτό είναι πολύ σημαντικό, οντε όπωςπρέπεL οδηγοί 

υπάρχουν γι.α το ΠΟLόν των ταινιών αυτών αλλά ούτε καLελληνικοί υπό

ΤLτλο .. υπάρχουν στις τ~νΙες, ΔΙ. κασέττες που κατ' εξοχή κυκλοφορούν 

είναΙ. ακρι.βώς εκείνες που δεν χρεLάζονταL τον λόγο και. τις σύνθετες 

πλοκές - δηλαδή οι. πορνό κι.'εκείνες της βίας και της έτσι καλουμενης 

δράσης, εκείνες δηλαδή όπου εκφράζεταΙ. με τον πι.ο έντονο τρόπο η 

τυποποι.ημένη μαζι.κήκουλτουρα, το σύγχρονο 6nLO των λαών. 

Καιρός πράγματι για μια σταυροφορία κι'εδώ στο νησί, στην 

ελευθερη αυτη Κέρκυρα, γύρωαπ'αυτά τα τόσο ζωΤLκά αλλά xaL τόσο ~{~~ 
του πεΡLθωρΙ~ της ποι.6τητας της πνευμαΤLκής τροφής, της 
πολLΤLστικής μας ζωής. Κι'6ταν λέμε σταυροφορία δεν εννοούμε ευκαι! 

ριακές εκρήξεις αγανάκτησης και απλές διαπι.στώσεις αλλά μια πραγμα

τική διάθεση να γίνουν συγκεΚΡLμένα οργανωμένα ~ήματα προς όλες ΤLς 

κατευθυνσεLς. Το κράτος έχεΙ. κατ'αρχή τον λόγο. ΚαΙ. πρέπεΙ. να 

ΠLεστεί να πάρεL τον λόγο, να δLαμορφώσεL πολι.ΤLκή επί των πολι.τιστι.-
, θ μά .\.~~ δ ' , έ' , κων ε των ΠOυ~~~νεται. την Lαμορφωνουν κι. ασΤLΚ ς ακομη κυβερνη-

σεις. Τα πνευματικά σωματεία επίσης να συνειδητοποι.ησουν, ότι 

• 

έχουν ειδικές ευθ~νες ,'αυτόν τον χώρο. Ένα συμπόσιο γύρω απ'αυτά 

τα θέματα θα μπoρo~σε να σθγκεντρώσεL τι.ς πιο πλατειές καλλιτεχνι.κές 

δυνάμεις καΙ. να Tιq συσπε~ρώσει μάλιστα σε μι.α εκστρατεία εξυγίανσης. 

Η εξυγί~ση πάντως θα πρέπει ν'αρχΙσεL από το ΡΙΚ λ6γω της 
θέσης που κατέχεΙ. μέσα στην ζωή μας και προς τα εκεί θα πρέπει να 

στραφεί κυρίως η προσοχή όλων • 
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