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Ελλαδική αμφιθυμία 

και φαvcασιακό 
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Στον Ελλπνα τηs διασποράs που παρακολουθεί ζω
ντανά την ορκωμοσία του Ομπάμα από το δορυφο
ρικό κανάλι τηs ΕΡ'Γ εντύπωση προκαλεί αμέσωs η 
έμφαση στιs επιφυλάξειs. Δημοσιογράφοι και σχο
λιαστέs προειδοποιούν πωs πρέπει ο κόσμοs να μην 
περιμένει πολλά και να μην υπερεκτιμά τη νέα κυ
βέρνηση. Σχεδόν όλοι αμφιβάλλουν και δυσπιστούν. 
Αυτή η βαθιά αμφιθυμία πριν καν ληφθεί η πρώτη α
πόφαση στην Ουάσιγκτον, είναι διπλά αξιοσημείω
τη. Συνιστά κάτι αρκετά ξένο στον Αμερικανό, ο ο
ποίοs κατά κανόνα λατρεύει τιs εκκινήσειs. Οι κά
τοικοι του Νέου Κόσμου πιστεύουν πωs ο άνθρωποs 
παραμένει πάντα ικανόs να ξεκινά από την αρχή, να 
αλλάζει ταυτότητα, να ξαναφτιάχνει τη ζωή του. Τεί
νουν να τονίζουν τιs θεtικέs πλευρέs που έχει κάθε 
ατομικό ή συλλογικό ξεκίνημα. Η ελλαδική αμφιθυ
μία θυμίζει πόσο ισχυρό παραμένει το αμερικανικό 
φαντασιακό. Από την Αμερική ο υπόλοιποs κόσμοs 
περιμένει τα πάντα, γι' αυτό και τραυματίζεται όταν 
δεν τα βρίσκει. Με την ενίοτε κακή τουs πολιτική άλ
λεs χώρεs μαs απογοητεύουν - η Αμερική αισθανό
μαστε ότι μαs προδίδει. Κι αυτό γιατί, πέρα από το 
γεωγραφικό και το πληθυσμιακό όγκο τηs, η χώρα 
αυτή έχει τεράστιο εκτόπισμα στο παγκόσμιο φα
ντασιακό (παρεμπιπτόντωs, το ίδιο συμβαίνει και με 
την Ελλάδα αλλά υπό άλλουs όρουs). Το μέγεθόs τηs 
δεν είναι τόσο υλικό όσο ιδεολογικό επειδή συνιστά 
ένα ιδεολόγημα στη φαντασία και την επιθυμία εκα
τομμυρίων ανθρώπων. Επομένωs οι ενδοιασμοί 
στην ΕΡ'Γ προειδοποιούν το κοινό να μην ενθουσιά
ζεται, όπωs θα επιθυμούσε να κάνει, γιατί ξανά θα 
προδοθεί; Είτε τη μισούν είτε την αγαπούν, άνθρω
ποι σε όλο τον κόσμο φαντάζονται την Αμερική κι α
ναπτύσσουν μια ιδιαίτερη σχέση με τη φύση, την τέ
χνη, την οικονομία, την πολιτική τηs ώστε να τη φέ
ρουν κάπωs στα δικά τουs μέτρα. Και καλά κάνουν. 
Στο χώρο αυτού του φαντασιακού η εικόνα του νέου 
προέδρου και η ορκωμοσία έχουν ήδη αρχίσει να 
φέρνουν πολλέs τροποποιήσειs. Μια διαφορετική 
Αμερική φαίνεται να βγαίνει στο προσκήνιο που θα 
απαιτήσει μια αλλιώτικη σημειολογία. Αρχίζονταs α
πό το πρωτοφανέs αίσθημα πωs σήμερα Τρίτη η αν
θρωπότητα, όσουs ενδοιασμούs κι αν έχει, παρευρί-
σκεται στην τελετή. \ Ι f\ Θ \-\ tν\ Ε: � ι Ν ι-t 
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