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ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΣ 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ Τσr ΕΛΛΗΝΑ,ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟ"f 
ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

Σ ΤΙΣ ΑΠΑΡΧΕΣ τοϋ 21 ου αίώνα ε!ναι σχε8όν ά8ύνατο νά προβληματι
στεί κανε(ς γι.ά τόν περιβάλλοντα κόσμο χωρ(ς νά άναφερθεί στψ 

Άμερική. Κάθε συζήτηση γιά τψ παι.8ε(α ή τή-J τεχνολσy(α, τή-J έπικοινω
ν(α ή τή θpησκεια, τψ πολιτική ή τψ · παγκοσμιοπο(ηση, τή μετανάστ�u
ση ή τή μουσική άναγκαστικά θά συμπεριλάβει κιχ( πασ(γνωστα .άμερικα
νικά φαινόμενα. Είτε κανε(ς γνωρ(ζει τή χώρα είτε Οχι, είτε τή. θαυμάζει 
είτε οχι, είτε qει 8εσμούς μέ αύτή είτε Οχι, θεωρεί ύποχpέωσή του νά λά
βει ύπόψη του τόν σημερινό της ρόλο. Ε!ναι οντως άμφιβολο άν ή Άμερική 
γνώρισε ποτέ μεγαλύτερη έπικαιpότητα κι άν ποτέ έvέπvευσε πιό �τονα 
κα1. άντιφιχτικά αtσθήματα. 

Παράλληλα μέ τό έv8ιαφέρον, αύξάνεταL κιχ( δ άριθμός των βιβλ!ών πού 
fχ?υν θέμα τψ Άμερική. Τ ά περισσ�ερα προσφέρουν οlκοvομικοπολι-rι.κές 
έπισκοπήσεις και προβλέψεις. 'Από τά πιό �λκυστικά εΙναι έκείvα πού συν-
8υάζουν ταξι.8ιωτικtς έντυπώσεις μέ κοινωνικές άναλόσει.ς, οοα 8ηλα8ή 
εΙναι βασισμένα σέ προσωπικές έμπειρ(ες άπό έπισχεψη ή 8ιαμοvή στή 
χώρα. Δέν πλεονεκτοϋν έπει.8ή έμπεριέχοuν περιaσότερη ά).#)εια άλλά 
έπει.8ή συνδυάζουν τή-J άφήγηση μέ τ-fΝ άνατομ(α κι lτσι λειτουpγοϋν ώς 

, . � , ·ο· , . , �. , '· , ιt - ιtλο • στοχαστικα οοοιπορικα. αναγvωστης ι:.�ει τηv εντυπωση. οτι υ ς ο 
σχολιασμός πηγάζει άπό μιά περιήγηση σέ συναρπαστικές πόλεις κα( μο
ναδικές τοποθεσ(ες, κι έτσι άπολαμβ!Χ,νει τή 8r.αpκή μετατόπιση της πpοο-

Ό Βασίλης ΛαμπpόΠουλος, πού έργάζετιχι στήν Άμεριχή άπό τό 1981 ώς χα;θηγητής 
Νέ<.>ν'Ελληνικών, κατέχει τψ Uρα Κ. Π. Καβάφη στά τμήματα Κλαtσtχηι; xod Συ-yχρι
τι.κ7jς Φι.λολογ(ας τοϋ Πcχνεttιστημlου τοϋ ΜLσι-γκαν. 
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πτικ1jς. Μπορεί κανεLς νά άπορριψει τό «άμερικανικό 6νεφο» άλλά 8έν 

μ�ορεί νά άντισταθεί στό πάντα άπρόβλεπτο άμερικανικό δ8οιπορικό. Δυό 

γαλλικά άντιπροσωπευτικά παρα8ειγματα άποτελοϋv τά βιβλlα Άμεpική 

τοϋ Ζάν Μπωντριγιάρ και Άμεpικανικ6ς G.ιγγος. Ταξι8εύοντας στήν Άμε

pικ1; στά. β-ήματα τοϋ Τοκβ(λ τοϋ Μπερνάρ-Άνρι Λεβύ. 
Βεβαιως άπό μιά άποψη κανεις 8έν μπορεί πιά νά ταξr.8έψει γιά. πρώτη 

φορά στήv Άμερικij 8ιότι ot πάντες έχουν πάει κι άς μήv έχουν βγεί άπό τή 

χώρα τους. Τήv έχουν �8η έπισκεφτεί χάρη στήv τηλεόραση και τόν κινη

ματογράφο, σέ λαϊκά περιο8ικά και έπιστημονικά βιβλlα, σέ ροϋχα και 

ύπολογιστές και τόσα άλλα άμερικανικά εί'8η και μέρη τοϋ πραγματικοϋ 

και τοϋ όνειρικοϋ κόσμου τους. (Η Άμερική 8έν ε!ναι πλέον κάπου 8ιότι βρι

σκεται παvτοϋ. Παρ' δλα αύτά, άρκετοl συνεχCζουν νά άκολουθοϋν τά βή

ματα τοϋ Άλέξις ντέ Τοκβιλ είς άναζήτηση έvός φαινομένου πού έχει πλέον 

λάβει �αγκόσμιες 8ιαστάσεις. · 

''Αν γιά τόν νόμιμο μετανάστη, τόν παράνομο φυγά8α, τόν πολιτικό πρό

σφυγα και τόν μεταπτυχιακό φοιτητη ή Άμερική άντιπροσωπεύει ινα 

ονειρο και μιά άπαρχή, γιά τ6ν 8ιανοούμενο και τόν καλλιτέχνη συνιστά ινα 

πολλαπλό (γεωγραφικό, ιστορικό� λογοτεχνικό, ρητορικό) τόπο. ιο Μωρις 

Ραβέλ έv8ιαφέρθηκε γιά μουσικά ί8ιώματα. ιο Μάξ Βέμπερ έρεόvησε τόν 

τρόπο ζω1jς. ιο Τέοντορ Άντόρvο άνέλυσε τήv πολιτιστική βιομηχανlα. ιο 

Ζάν-Λύκ Γκοντάρ μελέτησε· κινηματογραφικές τεχνικές. ιο Γιούργκεν Χά� 
μπερμας 8r.8άχτηκε άπό.τή σuνταγματικij θεωρlα. Ταυτόχρονα ή χώρα συ

νιστά γιά 'τόv Εύρωπαίο 8ιανοούμεvο f.vαv τόπο άπόλυτα άντιφατιχό - γνω

στό και μαζL ά-yvωστο, b.κυι:rτικό και άπωθητικό, αξιοθαύμαστο και άξιό·

μεμπτο, συναρπαστικό και βαρετό. οι άvτr.8ράσεις ποό προκαλεί 8ιαπvέό

νται άπό μιά άνυπέρβλητη άμφιθυμlα, δπως έγινε κατεξο� προφανέ� 
στήv άρχή τοϋ αίώνα μας, δταν ή χώρα κατηγορ#Jηκε πώς πρό8ωσε οοουs 

τήv έξr.8ανικευσαν. '18ού πώς τήv έξέφρασε αύτ'ή τήv άμφιθυμlα·δ Νικος Γ; 

Ξυ8άκης, κλεLvοv.τας τήv έπιφυλλ!8α του «1 like AmeήcaJ> (έφ. Ή Κα�η." 
μεpιν1;, 21�9.2001·): «ιΗ Άμερική δμως μας έκανε πάντα νά πιστεύουμε 

στήv πρόο8ο, στήv άφθονια, στήv εύμάρεια, λlγο παραπάνω άπ' δσο έπέ� 
τρεπε δ έγγεvijς σκεπτικισμός μας. 'Ήταν τό καταφύγιο γιά τούς φυ#r7 

τ1jς ταραγμένης Εύρώπης, ή Χαναάν τών πάμπτωχων. 'Ήταν .ή· �πε�ρ.g� 

πού ζηλεύαμε γιά τήv άθωότητά της, τό έφηβικό της τσουλούφι, τήv άφ.έ"r 
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λειά της, τόν πλοϋτο της. 'Ήταν· η έφηβεlα μας, τά πάρτι μας, τό ρόκ έν ρόλ 
μας. Μιά φαντασιωμέvη πατρι8α. Και ε!ναι !νας γιγας πού έvηλικιώθηκε 
μέσα σέ 8όο τεράστιες ώρες; 8ραματικά, και τώρα, τρομαγμένος, στιlζει 
έκ8ικηση και πόλεμο. Αύτή είναι ή Άμερική μας;» Τήv ί'8ια άπορlα έκφρά
ζει δ Ντlνος Σιώτης σέ �να ποlημα της συλλογ1jς Αύτοβιογpαφ(α έν6ς 
στ6χου (Κέ8ρος 2006) μέ τόν εGγλωττο τlτλο «Ποϋ π1jγε ή Άμεpικη;», 

. γραμμένο στή Βοστόνη τό 2004: 

[ ... ] ποϋ πήyε ή .ί!μεpική, τ{ άπέγινε ή λύσσα γιά ζωή 
τ6 θολ6 μάτι τής άνατpοπής, τ{ γ{ναν οί �ξεγέpσεις. 
τά θuελλώ8η άπογεύματα στlς έpωτικές σοφ{τες 

[�.:]Πώς πpοέκuψε τ6ση β«pβα.p6τητα, πώς τυφλώθηκε 
lτσι ό λα.6ς, ποι6ς θά σκουπlσει τ& μελαγχολικά 

. μάτια. τοu α.lώwχ, ποϋ π9jγε ή .ί!μεpική; 
. 

Ά8υνατεί.' κανεLς νά συνθέσει τίς έντuπώσει� του σέ μιά καθολική άποψη, 
πρώτον 8ιότι ή χώρα ε!ναι γεωγραφικά τεράστια, 8εύΠροv 8ιότι ε!vαι πλη
θυσμιακά πολλαπλή, κάl τρ(τον και σημαντικότερο 8ιότι ε!ναι χρονολογικά 
δστερη. "Αν ή Άνατολή λειτουργεί ώς τό ιfλλο της Δόσης, ή Άμεpικij συνι
στίi τό μετά. Γι' αύτό δ Εύρωπαίος έχει μαζι της μιά σχέσή ι)χι έ-τερότη
τας άλλά ύστερότητας, ταυτόχρονα καθυστέρησης και προό8ου. υ Γιώρ
γος Θεοτοκίiς 8ιατύπωσε αύτή τη σχέση μέ ιφεσο τρόπο: 

Δέ χωρεί άμφιβολ!α πώς τό ταξ�t στψ Άμερική ε!vαt, άπό τψ <Χποψη 
αύτή, άποκαλuπτικό. Συχνά, στά έΜφη της Σuμπολι.τε!αι;, μας κυρtε�εt 
μtά ισχυρή και παράξ�vη έvτύπωσή πώς ταξι.8εόούμε στό μέλλον, πώς 
lχουμε μεταφερθεί, σάν σέ Παραμύθι, σέ 'μι.άv αύριαvή έποχή. Βλέirουμε 
ξαφνικά καtνοόριες δφεις της ζω7jς, ποό μ«ς φαlνουvταt σάν πολό πιθανές 
προεκβολές τ1jζ 8ικης ί-ιας πραγματικότητας. 

(Η Άμερική είναι καί καθυστερημένα κ"αι προχωρημένα μετά δπως τό με
ταβ�ομηχανικό, τό μετααποικιοκρατικό, τό μεταμοντέρνο, άκόμη και τό 
μεταφυσικό. Δέν !χει 8ικ'ή της, γηγε_vή άρχή. (Η άρχ'ή της ε!ναι άλλοu και 
πριν. Γι' αύτό τό θεμελιώ8εc; της κεlμενο 8έν ε!ναι �α έθνικό ποίημα, f.ια 
πανοραμικό μυθιστόρημα � lνα θεοκρατικό άφήγημα άλλά �να σύνταγμα, 
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8ηλα8ή τό άπλό κε(μενο ποό συνέταξε τίς Πολιτείες σέ (Ηνωμένες. (Η 
Άμερι.κή 8έν άρχ(ζει. κάποτε κι. eτσι. 8έν πηγα(νει. π(σω σέ άπαρχές. Έπει.8ή 
lπεται της άρχ.Ύ)ς, έπει.8ή 8έν 8ι.αθέτει. 8ι.κή της άρχή στήν όπάα νά έπι.
στρέψει., έπει.8ή άρχ(ζει. μετά, άρχίζει. 8ι.αρκώς. 'Έτσι έξηγε'Lται τό 6τι 
έκπροσωπεί τήν άπόλυτη μετανάστευση. (Ως γνωστόν, ό Άμερικανός με
ταναστεόει 3ι.αρκώς, άκόμη και έντός Άμερικης. 

Αύτό τό μετά: της Δόσης eχουν περιηγηθεί άρκετοι 'Έλληνες 8ι.ανοούμε
νοι. και συγγραφείς άπό τό τέλος της 8εκαετLας τοϋ 1940, καλεσμένοι άπό 
κρατικούς η t8ι.ωτικούς φορείς. Τά eξο&χ ήταν δλα πληρωμένα, τά ταξι8ι.α 
άψογα όργανωμένα καί �τούς έπισκέπτες παρείχετο κάθε 8ι.ευκόλυνση, 6πως 
π.χ. ξεναγοί καί 8ιερμηνεϊς. Σκοπός τοϋ κάθε ταξι8ιοϋ ηταν νά γνωρίσει ό 
έπισκέπτης πλευρές της χώρας ποό τόν έν8ιέφεραν, καί γι' αύτό ύπ'i)ρχε λε
πτομερής σχεοι.ασμός συναντήσεων, έπι�έψεων, γευμάτων και παντοει-
8ών έπαφών. (Η συστηματική χρηματο3ότηση τέτοιων ταξιοιών (στά πλαί
σια εύρότερων μορφωτικών άνταλλαγών) άρχισε κατά τόν πρώιμο Ψυχρό 
Πόλεμο, δταν φι.λελεόθεροι οιανοοόμενοι της Άμερικης σέ θέσεις ίσχύος 
έντός και έκτός κυβερνήσεως tκριναν πώς θά eπρεπε ή χώρα τους νά μιμη
θεί τό παρά8ειγμα της ΓαλλLας, της ΓερμανLας, της Άγγλίας καί της Ίτα-
"ι.t-� ----1 ' ' ' � ' λ ' ' ' ' θά ' ' ' Λι.w,, x.w. να ασκησει ουναμικη πο ιτιστικη επιρροη που ενισχυσει την 
πολιτι.κοοι.κονομι.κή της 8όναμη σέ συγκεκριμένα κράτη, οπως ή (ΕλλάΟα. 
'Έτσι., -γι.ά παρά8ει.γμα, μέ τό εύρό έκπαι.8ε�κό του πρόγραμμα τό 'Ίορυμα 
Φουλμπράιτ (πού τό 1948 άνοιξε στήν (Ελλά8α τό 8εότερο γραφείο του 
στόν κόσμο) ύποστηρ(ζει τήν άνταλλαγή φοιτητών, 8ι�ασκόντων, έπι.στη
μόνων, καλλιτεχνών κ.ά. μεταξό (Ηνωμένων Πολιτει.ών καί IJJ...λων χωρών. 

(Ο πρώτος Εύρωπα� συγγραφέας πού προσεκλήθη άπό τό πρόγραμμα 
πολιτιστι.κών q.νταλΝχ.γών τοϋ άμερικανικοϋ ύπουργείου 'Εξωτερικών ήταv 
ό Ήλ!ας Βενέζης δ όποϊος ταξι8εψε έπί πέντε μΎ]νες τό 1949. Οί έντυπώ
σεις Τόυ παρουσιάστηκαν σέ όμιλ(ες στή Φωνή της �εpικijς, οημοσιεύ
τηκαν μεταφρασμένες σέ άμερικανικές έφημερί8ες καί συγκεντρώθηκαν 
στό βι.βλLο .Ι!μεpικιχνική γη. Χpονικ6 έν6ς τtΧξι8ιοϋ &π' τ{ς &κτές τοϋ 
Ά τλtΧντικοϋ &5ς τ6ν Εlpηνικ6 ΚtΧ{ τ6ν Κ6λπο τοϋ Μεξικοϋ (Βιβλιοπωλείον 
της «(ΕστLας» 1954). Πρόκειται γιά μιά ίστορική περιήγηση ή όπάα 8ίνει 
πληροφορίες γιά τό παρελθόν κάθε τόπου και τήν παρουσία του στή φιλολο
γία, άρχ(ζοντας άΠό τήν άφιξη τών Πουριτανών και τίς άπαρχές της άμερι.;. 
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κανι.κης άνεξαρτησLας. Μεταξό άλ"λι»ν, προβληματ(ζεται. γιά τό μέλλον τljς 
έλληνι.κης ταυτότητας μετά άπό λLγες γενιές και πιστεύει. δτι θά συντηρη
θεί μέσ<f> ·της Όρθο0οξLας. 

· Έπισης καλεσμένος τοϋ ύπουργείου 'Εξωτερικών ήταν -ό Μ. Καραγά
τσης ό όπο'ϊος ταξί8εψε τό 1950. οι έντυπώσει.ς του 8ημοσιεύτηκαν τόν 
ι8ι.ο χρόνο μέ τόν γενι.κό τιτλο «Στόν άμέρι.μνον νέον κόσμον ... >> στη Βpα-
8υνή και άνα8ημοσι.εότηκαν στόν τόμο Πεpιπλάνηση στ6ν κ6σμοΑ Ταξι-
8ιωτr.χ.ές ένruπώσεις (Βι.βλιοπωλείον της. «(ΕστLας» 2002). Τό .θέμα της 
άμερικανι.κης βοηθεLας τιθεται. έξαρχης Και. παρουσιάζεται. μέ δροuς άμοι
βαlου σψφέpοντος τών 8ύο χωρών άλλά ή άφήγηση εΙναι. βασικά; άνεκ8a:.. 
τολογι.κή, καθώς σχολιάζει. άΟι.ακρlτως φόση, οίκονομLα, 8ι.ακυβφνφη, πο
λεο8ομLα, τεχνολογLα καί ·καθημερι.νή ζωή. "Αν και έντυπωσιάζεται ·3ε6-
ντως, δ συγγραφέας 8έν μπορεί νά μή οε'L μέ τυπι.κή εύρωπαϊκή συγκατά-
βαση τήν περιώνυμη «άφέλει.α» των κατοικων. . . 

. Στό έξίσου άνεκ8οτολογι.κό βιβλLο Κάτω &π' τούς ούptΧνοξύστει;; (Μιχ. 
1. ΣαλLβερος 1952) δ Δημήτρης Ψαθας άποτυπώνει μέ τ6 γνώριμο σατιρι
κό δφος του τοός ουό μΎ]νες πού πέρασε στή Νέα Ύόρκη. Πρόκειται λιγότε
ρο γr.ά ταξι.8ιωτι.κό και πολό περισσότερο γr.ά σενάριο κωμω8Lας βασι.σμένο 
σέ κοινή συνταγή: άλλεπάλληλοι 8ι.άλογοι. μέ άγαθοός χαρακτΎjρες, έπικ�ι.
νωνι.ακές παρεξηγήσεις, στι.γμές άμηχαν(ας, χον8ροει.8είς · άτάκες, κι. είκο
νογραφημένοι μέ τις έξlσου τυποποι.ημένες γελοιογραφιες τοϋ Φωκιωνα 
Δημητριά3η. "Αν και τά στερεότυπα κάθε ει8ους άφθονοϋν, στούς <<(Ομογε
νείς», τό τελευταίο κεφάλαι.ο, καταφέρνει νά άπορρLψει. τόν τόπο τοϋ χο
ντροκομμένου Μπροόκλη και νά άvαγνωρισει · έπιτυχ(ες (Ελλήνων οι όποϊοι 
8ιέπρεψαν χωρις νά χάσουν τήν ταυτότητά τους. Τό μόνο άλλο πράγμα ' 'Δ .,_ ' ' ι -L στην .:cψc.ρικη που πα ρνει. σ-w. σοβαρά εΙναι τά μουσεία κάθε ει8ους, -Μ 
( ι ' έπ μέ ' ' , 

' --οπο α επι.σκ τεται. την πρωτη ευκαι.ρr.α.. 
Μόνο τή Νέα Ύόρκη έπr:σκέφθηκε κι δ Πέτρος Χάρης ό δποίος έξέ3ω

σε, σάν άπό συγγραφι.κή ύποχρέωση και μόνο, τ6 πενιχρότατο Πολιτείες 
ΚtΧ( θά:λtΧσσες (χωρις έκ8ότη 1955). Ά�ό τ(ς τριάντα σελLΟες, μόνο οί τε
λευταίες 8έκα άναφέρονται. στόν πpοορι.σμό του ένώ οί ύπόλοιπες άρα8ι.ά-
ζουν κοινοτοπίες γr.ά τόν πλοϋ. . 

(Ο 8ι.ευθυντής ,_,της έφημερ(&χς Τ6 Bijμ.« Γεώργι.ος Συριώτης έπισκέ
φθηκε γι.ά πρώτη φορά 8εκατέσσερει.ς άπό τ(ς (Ηνωμένες .Πολιτείες σt 
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τέσσερειι; μ1jvει; μέ πρόσκληση τοϋ ύπουpγειου 'Εξωτερικών. Ή Άμεpιχή 

χωptς φαντriσ!α ... (Άετόι; 1954) άποτελεί περιστασr.ακή σuλλαγή &ρθpων 

κα! pα8ιοφωνικών δμιλιών στό Βημα, στή Νέα Έστtα, στή Φωνή της 
�εpικης Και στό BBC. •Εστιάζεται στή λειτουpγlα τοϋ 8ημοκρατικοϋ πο-

. λιτεύματοι; άλλά συζητα έπισηι; τήν άμερικανική νοοτροπlα κα( στάση 

ζωηι;. Ή όπτική γωνLα 8r.ατυπώνεται άπό τή 8εύτεpη κιόλας σελf8α: έάν δ 
σοβιετικός ή άλλοι; έπεκτατισμός έπι8ιώξουν μιά τελική άναμέτρηση, θά 
συντpιβοϋν πάνω στόν άμεριχανικό βράχο. Πρόκειται πιθανότατα γιά τό 
πιό ένθουσιω8ει; έλληνικό ταξι8ιωτικό βιβλιο γιά τήν Άμεριχή. Άχόμη χα( 

φαινόμενα ποό άλλοι ταξι8ιώτει; καυτηρlασαν, δπως τό φυλετικό και δ μα-
θ μό .ι�- έ ' • ' ' ' ά Μ - • Σ ' 

καρ ισ. · ι;, ι:;οω ρμηνευονται ως εσωτερικη αυτο μυνα. πορει ο υριω-

τηι; νά σημειώνει κάποr.α σκοτεινά σημεία, δμως τελικά καταφέρνει νά 8εί 
δλει; τ(ς άντιφάσεις της χώραι; ώς ζυμώσεις. 

"Αν και έμπνευσμένο άπό ταξι8ι, τό βιβλLο τοϋ Κωνσταντινου Τσάτσου 

Στtς ptζες τής &μεpικανικ9jς 8ημοκpατ!ας (Εύθύνη 1999) 8έν άποτελεί 

ταξι8ιωτικό. Άπλώς περιέχει λιγοστές μαρτυριες χωρις ποτέ νά 8ινει ήμε
pομηνιες .η τοποθεσιει; τοϋ ταξι8ιοϋ. Τό �pγο γράφτηκε τό 1954 (και 8ημο

σιεύτηκε σέ συνέχειες στή Νέα Έστtα . τό 1955) μέ σκοπό, δπως λέει ό 

πρόλογος, νά 4παντήσει σέ 8όο έpωτήματα. Πρώτον, γιατι ή ένιαlα Μναμη 

πού λεγόταν Εύρώπη lπαψε νά. ήγεϊ:ται και 8ιαλόεται. Δεότερον, πόση 
στερεότητα f.χουν ot νέες 8υνάμεr.ι; της Σοβιετικης 'Ένωσης και τών Ή νω

μένων Πολιτειών και τι νέει; άξιει; κομιζουν. Ό Τσάτσος άρχιζει μέ μr.ά βε
μπεριανή συζήτηση της σχέσης καλβινισμοϋ και καπιταλισμοϋ, και συνε'

χιζει 8ιερευνώνται; τLς θρησκευτικές, έθνικέι;, πολιτειακές και κοινωνικές 
ριζει; τηι; Άμερικης, παρέχονται; πολλά ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία. 
Δέν συμπεραινει δτι ή Άμερική ε!ναι άνώτεpη και συνιστα παρά8ειγμα 
πρός παγκόσμr.α μιμηση. Γράφονται; σέ άκα8ημα'ίκό δφοι;, έπαινεί τό καλά 
συγκροτημένο σύστημα της χώρας άλλά έπισης έπισημαινει προβλήματα, 
δπωι; τό φυλετικό, και κ<χτα8ικάζει τόν μακαρθισμό. 

Στό·βιβλLο τοu Θυμάμαι τήν �εpική (Τό έλληνικό βιβλιο 1963) ό Άν-

8ρέαι; Καραντώνης περιγράφει πώς ό «πνευματικός άκόλουθος» της άμερι
κανικηι; πρεσβεLαι; τοϋ πρότεινε lνα ταξι8ι τό δποίο τελικά κράτησε 8υό 

μ1jvει;. Άπό τή ·στιγμή πού συμφώνησε νά πάει, τό άρμό8ιο γραφέιο τοϋ 
ύποupγειου, σέ συνεννόηση μέ τόν ίδιο, σχε8ιασε μr.ά περιήγηση πού θά 
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ίκανοποιοϋσε τά προσωπικά του έν8ιαιpέροντα. 'Έτσι ε'[χε τήν εύκαιρ(α νά 
συναντήσει κρίτικούς, έκ86τει;, συγγραφείς, 8ημοσιογράφους, πανεπιστη
μιακούς, φιλέλληνες και φυσικά Έλληνοαμερικανούς 8r.ανοούμενους. Μπό
ρεσε έπισης και αύτόι; νά ίκαvοποιήσει τή μεγάλη του περιέργεr.α γιά μαι
σεία παντός είδους κα( νά έπισκεφτεί ΠΟ'λλά σέ κάθε πόλη. Περιγράφει 
χτιρια (ξενο8οχεία, πολυκαταστήματα), βγάζει ψυχολογικά συμπεράσματα 
(γιά τόν «άμερικανο άνθρωπο»}, σχολιάζει φαινόμενα (ή χινηση, ή ποικι
λlα, ή πpωτοβουλια) κι έπισημαινει προβλήματα (Μαϋροι, μοναξιά, δμοr.ο
μοpφια). Προπάντων δμως έντυπωσιάζεται άπό τή μελετημένη και άψογη 
όργάνωση ένός τέτοιου ταξι8ιοϋ μέ έπιχεντρο τά άμερικανικά γράμματα. 

Τό·ίδιο άχριβώς ταξι8ιωτικό "Πρότυπο φαινεται πώι; έφαρμόστηκε στήν 
περ(πτωση τοϋ Ε. Π. Παπανούτσου ό δποίος μέσα στό 1966 ταξι8εψε τήν 
άνοιξη (κι αύτός γιά πρώτη φορά, χι αύτόc; γιά 8υό μ1jvες), 8ημοσ(ευσε στό 
Βήμα 8ώ8εκα άρθρ« τόν Αϋγουστο και τέλ�ς κυκλοφόρησε τό βιβλlο του 
Άμ�pική. 'Ένα κεφάλαιο τής ίστοptας τοϋ άνθpώπου ("Ιχαρος 1966). Τό 
ταξι8ι όpγανώθηκε. μέ άποχλειστικό γνώμονα τά έν8ιαφέροντά του. "Η�η 
στήv εισαγωγή ό συγγραφέας τον(ζει 6τι, έπει8ή π1)γε γr.ά μελέτη κι οχ_ι 
γιά ψυχαγωγlα, έρεύνησε τό θέμα του χάνονται; έπιτόπιει; παρατηρήσεις, 
μιλώντας' μέ άρμο8ιοvς και συλλέγονται; πληροφοριεc; άπό βιβλια και lντυ
πα. 'Επισκέπτεται σχολεία και πανεπιp-τήμr.α και παρακολουθεί συνέ8ρια 
γr.ά νά μάθει τήν ίστορία και τά έπιτεόγματα τοϋ έκπαι8ευτικοϋ συστήμα
τος. Τό έν8ιαφέρον του έκτε(νεται άπό τήν άνάγκη οlκονομικης ύποστήρι
ξηc; τών Νεοελληνικών · Σποοοών &ς. τόν πανεπιστημιακό συναγερμό ένα:.. 
ντιον τοϋ πολέμου .τοϋ Βιετνάμ. Ή συστηματική περιγραφή της έκπα(8ευ
σης ώc; έθνικ1jι; έπέν8υσης πλαισιώνεται άπό πολιτικό σχολr.ασμό πού στήι 
άρχή τοϋ βιβλιου άναφέρεται στό μεταπολεμικό πέρασμα της Έλλά8αι; άπό 
άγγλική σέ άμερικανική κη8εμονία, και στό τέλοι; στόv κιν8υνο της ύπεpο
ψιας πού ό8frrησε παλαιότερους ίμitερr.αλισμούς στήν καταστροφή, δταν 8ιέ
πραξαν δβρειc; δπως αύτή τοϋ πολέμου. Ό τ(τλος τοϋ τελευταιου κεφαλαιαι 
έκφράζει τό 8ιλημμα: «Θά έ8ραιώσει η" θά καταστρέψει τή 8ημοκρατια τ6 
γέννημά της: ή Άμερική;» 

Τ ό βιβλιο μέ τόν πιό l.ντονα ταξι8ιωτικό χαρακτήρα ε!ναι τό �εpικα
νική &:νθpωπογεωγpαφtα. Ταξι8ιωτικ& χειp6γpαφα (Οί έκ8όσεις τών φι
λων 1976) τοϋ Κώστα Τσιpόπουλου τό δπόιο συνισταται σέ ήμερολογιακές 
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σημειώσεις γιά καθεμια άπό τ(ς 35 μέρες πού πέρασε ό συγγραφέας τό κα
λοχαlρι τοu 1966 8ιασχιζοντας και αύτός τή χώρα άπό τή Νέα Ύόρκη μέ- · 
σ� Σικάγου ώς τό Σάν Φρανσ(σκο κι έπιστρέφοντας μέσ� Νέας Όρλεά
νης. "Οπως 8ηλώνει ό τ(τλος, ή έμφαση έ8ώ ε!ναι στήν κοινωνια και τόν 
καθημερινό τρόπο ζω1jς. Τό έν8ιαφέρον γιά πολιτική είναι άνύπαρκτο, και 
γιά πολιτισμό περιορισμένο. Τό βιβλlο 8έν περιγράφει τοπlα οδτε άναλύει 
θεσμούς. Άπλώς παρακολουθεί τούς· Άμερικανούς μέσα στήν έλεύθερη κι 
έν8ι.αφέρουσα ζωή τους. 

Πολύ 8ιαφορετικό ε!ναι τό ταξι8ιωτικό Ή μυθολοy{α τijς 'Αμεpικής (Βι
βλιοπωλείον της <«Εστ(αι;» 1964) τοu Βασιλη Βασιλικοu, τοu όποιου τμή-

--� ι ι 'Έ θ ι ΊΊ' ι /\ΤΙ ιu_ .ι ματα πρω-ruοημοσιευτηκαν στην πι εωpηση εχνης, στη 1 Υεα .c.ιση(Χ, 

στις Θεpμοπύλες και στόν Τ αχυ8p6μο. Ό άφηγητής άντλεί άπό ένα ταξιδι 
πού lκανε άπό τόν. 'Ιούλιο ώς τόν Νοέμβριο 1960 μέ διπλή ύποτροφ(α άπό 
τό Διεθνές Ρόταρυ και τό 'Ί8ρυμα Φόρντ. !πάρχουν 8ύο μειζονα στοιχεία 
πού 8ιαφοροποιοuν τό έργο άπό δλα τά προηγούμενα. Τό πρώτο είναι ή 

άκατάσχετη άπέχθεια γιά τά πάvτα: ό άφηγητής συναντίi παντοϋ βρωμιά, 
φτήνεια κι άσημαντότητα. (Άκόμη και στούς •Ελληνοαμερικανούς τό μόνο 
πού βλέπει ε!ναι μιά μιζερη χα( ψεύτικη ζωή.) Δέν έπισκέπτεται μνημεία, 
μουσεία ·'9j μέγαρα άλλά νοσοκομεία, νεκροταφεία και καζlνο, γιατι άντι
στέκεται σέ κάθε 8ιάκριση μεταξύ σημαντι.κοu και άσήμαντου. Τό μόνο 
πράγμα πού οντως τόν έντυπωσιάζει ε!ναι τό πώς μέσα σέ ένα λεπτό πλέ· 
νεται και στεγνώνει lνα αύτοκlνητο. Τό 8εύτερο στοιχείο πού 8ιαφοροποιεί 
τό βι.βλlο τοϋτο ε1ναι πώς ε1ναι γραμμένο σέ !ναν άκατάπαυστο, άσθματι
κό ένεστώτα πού συχνά έκτεινεται σέ μεγάλες παραγράφους και δλοσέλι-
8ες προτάσεις. •Η άφήγηση 8έν 8ιακρ(νεται άπό καμιά αtσθηση ίστορ(αι;, 
άμερικανικ1jς '9j �λης, χα( όργανώνεται μέ βάση στιγμιότυπα χωρ(ς αίτ(ες 
η άποτελέσματα. Εrναι προφανές δτι πρόκειται γιά ενα άντιαμερικανικό 
βιβλlο γραμμένο μέ τελε(ως άμ1:ρικανικό τρόπο. "Οσο κι &ν ύποτ(θεται πώς 
ό άφηγητής άπορρLπτει τό «άμερικανικό ονειρο», τόσο ή τεχνική του άπο
καλόπτει δτι έσωτερ(κευσε τήν Άμερική περισσότερο άπό κάθε &λλο 
"Ελληνα ταξι8ιώτη. "Οπως qει έπισημάνει ή κριτική, μέ αύτό τό βιβλlο ό 
συγγραφέας βρlσκει τό άμερικανικό ίSφος τό όποίο καλλιεργεί σέ δλο τό 
κατοπινό έργο του. 

Μιά άντ(φαση παράλληλη πρός αύτή τήν έλξη-άπώθηση έκφράζεται 
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στό κεlμενο τοu Σάκη Σερέφα «"Ενας &νθρωπος πού τοϋ τελε(ωσαν ol πό
λεις» (περ. Έντευκτήpιο, τχ. 68, Μάρτιος 2005) τ6 δπόιο άρχιζει μέ τόν 
πιό έπιγραμματικό τρόπο: «Δέν θυμ&μαι πότε πρωτομπΎjκα σέ σινεμά. 
Δέν θυμαμαι πότε πρωτοάκουσα τή φριχτή λέξη "μεθυσμεvάκι". Δέv θυ
μαμαι πότε πρωτοέφαγα τσιγεροσαρμά. Δέν θυμαμαι πότε ε!χα τήv πρώτη 
μου άνάμνηση. Θυμαμαι δμως πολύ καλά πότε μοϋ πρωτοηpθε μιά πελώ
ρια ορεξη νά πάω στή Νέα 1 όρκη». Θά μποροϋσε νά σταματήσει έ8ω 8ιότι 
ένα· δλοκληρωμένο κειμενο περι άρχης 8έν μπορεί νά lχει τέλος. "Ομως μοι
ραία συνεχιζεται γιά.λιγοστές σελ!8ες. Στά τέλη της 8εκαετ!ας τοϋ llJ70 ή 
άμερικανική μεγαλούπολη μαγεύει τ6ν 8εκαεφ't"άχρονο Βαλχάvιο. «Μέ λlγα 
λόγια, ή Νέα Ύόρκη 8έν ηταν μιά άπλή ύπόθεση έργασ(αι;, �ταν προϋπόθε
ση ζω1jς». Τελικά τό ταξι8ι πρέπει νά περιμένει ώς τ6 2000, δταν ό άφη
γητής πα(ρνει μιά άπό τ(ς ύποτροφ(ες γιά συγγραφείς τοϋ •18ρύματος 
Φουλμπράιτ. "Ομως εtκοσι τp(α χρόνια .άργότερα άντιλαμβάvεται πώς τά 
ί8ια τά χέρr.ά του ξεριζώνουν άπό τό Μανχάταν «αύτ6 πού ε!χα φυτέψει μέ
σα του .τόσα χρόνια: τ(ς φανταστικές ί8ιότητες πού τοϋ ε!χα προσάφει. [ ... ] 
Αύτό πού μέ περιείχε ηταν μιά πόλη ληγμένη)). Κι 6μως, ή πόλη α·uτή μό
λις σέ τέσσερεις μήνες 8ιαμονΎjς τόν έμπνέει νά συγκεντρώσει ύλικό γιά 
τέσσερα δ"Μκληρα βιβλια. 'Επιπλέον, ή έμπειρ(α τ6ν ύπ{)χρεώvει νά ποιρα-
8εχτεί: «Σήμερα, έχω πιά ξεμε(νει άπό πόλεις και 8έν ύπάρχει κανένα: νέο 
άστυ πού ή προσ8οκια της έπ(σκεφής του νά μέ κάνει νά παραμιλώ � ξη
μερώματα)), Ποι6ς ε!ναι λοιπόν πραγματικά «ληγμένος)), ·ή πόλη ή όπάα 
έξαχολουθεί νά έμπνέει βι.βλια η ό συγγραφέας πού οι πόλεις του qουν λή
ξει; Ί8ού ή άπάντηση τοϋ Γιώργου Χουλιάρα, τοϋ δπάου τ6 ταξι8ι. στις 
Ήνωμένες Πολιτείες συνεχιζεται άπό τ6 1969, στ6 κεLμενο <iH Άμεριχή 
8έν ε!ναι πιά έ8ώ)) (έφ. Έλευθεpοτυπlα, 12.8.1995): 

'Άν ή Άμερική 8έν ετναι πι.ά έκε(νη πού ξέραμε, ποι.ά � ε!νcΧι. ή ·&λά
&χ; Μ ήπωι; τελι.κά έπι.στρέφοντας μπορέσει νά βρε'L κιχνε(ς τά 8ι.αφορετικά 
έκείνα χαρακτηριστικά ποό θά tχανοπόιοϋσαν lναν "Ελλήνα, πού .ηθελε 8η
λα8ή νά εtναι. ξίνος, άλλά ήταν άΒόνατον νά γ!νει lνας ξένος ,,Ελλψας; 
Δέν μπορώ νά μιλήσω ύπεόθυνα πριν γυρ(σω στήν •Ελλά&ι καL άρχ(σω νά 
άσχολοϋμαι μέ τήν Άμερική. 

Αύτό (περιπου) έπραξε ό Μάνος Έμμ. Μάρκογλου γράφοντας �να βιβλlο 

24 5  



ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟ1ΆΟΣ 

πού άξιζει νά άνάφερθεί, �ω χα( άν 8έν ε!ναι προϊόν περιήγησης: Ή :4.με
pική δπως τήν ε'!8α (Παπαζήσης 2005, μέ προλόγους Βύρωνα Πολύ8ωρα 
και Γεράσιμοο Άποστολάτου). Άφοϋ άποφο(τησε άπό τ6 Κολλέyιο Ψυχι
κοϋ, δ συγγραφέας ( δ δποίος στα8ιο8ρόμησε ώς άνώτατο στέλεχος άσφαλι
στικης έταιρlας) πέρασε 8εχαέξι χρόνια ( 1946-1948 και 1952-1964) σπου
Μζοντας χα( δ�άσκοντας πολιτικές έπιστημες σέ άμερικανικά πανεπιστή
μια &σπου έπέστρεψε προσκεκλημένος της κυβερνησεως Γ. Παπανδρέου 
και άνέλαβε τήv όργάνωση τοϋ. Πανεπιστημ(ου Πατρών. Συγκροτημένο σέ 
συχνά άσύνδετες βινιέτες πού άσχολοϋνται μέ πράγματα άπό τόν πλοϋτο 
&ς τόν ψυτα κι άπό τψ παι.δε(α &ς τή διαφήμιση, τό βιβλ(ο αύτό πού κυ
κλοφόρησε σαράντα όλόκληρα χρόνια μετά τόν έπαναπατρισμό τοϋ συγγρα- · 
φέα μίλii γιά μιά χώρα πού, δπως ε!ναι φυσικό, άποτελεί πλέον παρελθόν. 

Μέ τψ έξάπλωση τοϋ κινηματογράφου και τόν έρχομό της τηλεόρασης 
στψ •Ελλάδα τό ταξι8ιωτικό γραφτό χάνει τήν πρώτη λειτουργικότητα 
και αfγλη του. Τό κοινό δέν χρειάζεται τήv άφήγηση τοϋ αύτόπτη μάρτυρα 
γιά νά γνωρ(σει ξένες χώρες. Γιά τό λl:ιγο αύτό, τό βιβλ(ο τοϋ Γιάννη Δια
κογιάννη ,Δυό φεγγά:pια �ν Άμεpική (χωρ(ς έκδότη 1992), άν κα! βασι
σμένο σέ δ8αιπορικό ένός μηνός τό καλοκαιρι τοϋ 1992, περιέχει λ(γες περι
γραφές καθώς έπικεντρώνεται σέ ένα πολιτικό κα( σ' ένα οίκονομικό θέμα. 
Τ ό πρώτο ε!ναι ό πυρετός της προεκλογικης έκστρατειας κατά τήv όποf.α ό 
άφηγητής παρακολουθεί συγκεντρώσεις τών Μο μεγάλων κομμάτων χα( 
συνομιλεί μέ γνωστούς ήγέτες χα( παράγοντες. Τό 8εύτερο θέμα ε!ναι ή 
ύποτιθέμεvη οtκονομική κρ(ση, τήv όποια συζητii μέ τραπεζ(τες, 8ημάρ
χοuς χα( ειδικοός.·Ή χώρα παρουσιάζεται σάν «γιγαντας μέ πήλινα π68ια» 
καθώς τό άμεριχανικό ονειρο μοιάζει νά χάνεται μαζ( μέ τόν 20ό αίώνα. 
Μέσα ·άπό συνεντεύξεις, γελοιογραφ(ες, φωτογραφ(ες χα( στατιστικές τό 
βιβλLο δ(νει τό στ(γμα της χώρας μιά συγκεκριμένη στιγμή, μεταξύ Ίου
λLου Και Αύγούστου 1992, δταν άπό πολιτική και οίκονομιχή άποψη ό άφη
γητής θεωρεί τό μέλλον της Άμερικης άβέβαιο. Πρόκειται 8ηλα8ή γιά ένα 
βραχύβιο 8ημοσιογραφικό έγχε(ρημα. 

' 

'Ι8r.αLτερα άπό τή 8εκαετ(α τοϋ 1990, τά βιβλ(α γιά τήv Άμερική αύξά
νονται άλλά ε!ναι σχε8όν άποκλειστικά μυθιστορήματα πού 8(νουν στό τα
ξι8ι πλοκή, δπως τά Δέκα χp6νια κ&:που ( 1994, 11987) τοϋ Ντ(νου Σιώτη, 
Οί8ιπ68ειο '46- '47 (1994) τοϋ Πέτρου Χαρτοκόλλη, Σάββατο βp&:8υ στήν 
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&κpη τής πόλης (1996) της Σώτης Τριανταφύλλου, Μήν ξεχαστώ καt 8έ 
γυptσω (1996) τοϋ Μπάμπη Τσικληρόποuλου, Μανχ&:ταν (1999) τοu Δημή
τρη Λιμπερόπουλου, Κουστούμι στό χώμα (2000) της 'Ιωάννας Καρυστιά
vη, Πεp{ rχίσθημ&:των (2001) τοϋ Μιχάλη Σπέγγου, Ένικ6ς άpιθμ6ς 
(2002) της Λένας Διβάνη, Νέrχ Τ6pκη. Καλοχα{pι χα{ μοwχξι& (2005) τοϋ 
ΦLλιππου Φιλ(ππου, Άμεpικ&:νικη κpαυγή (2005) τοϋ Μιχάλη Φακ(νου, 
:4.μεpικ&:vικη φούγκα (2006) τοϋ Άλέξη Σταμάτη και Ό (('Αμεpικ.&:νος)) 
(2006) της Μαρ(ας Μαυρ(κου. Τό φαι�όμενο ε!ναι t8ια(τερα άξιοσημε(ωτο 
διότι &ς τώρα ή έλληvική λογοτi.χν(α 8έν έν8ιαφέρθηκε σχε'Οόν ποτέ γιά τή 
ζωή στήv Άμερική παρά μόνο γιά τόν «Άμερικάνο», 8ηλαδή τόν "Ελληνα 
μετανάστη πού έπαναπατρ(ζεται. "Οπως φα(νεται στά σχετικά 8ιηγήματα 
της συλλοyϊjς Οί νικημένοι ( 1954) τοϋ 'Ηλ(α Βενέζη, άκόμη κι lSταν ένας 
"Ελληvας συγγραφέας ταξ(δευε στόν Νέο Κόσμο, οί όμογενείς ήταν οί μό
νοι κάτοικοι της χώρας πού τόν ένέπνεαν ώς λογοτέχνη. 'Ενώ τό εύρωπαϊ
κό μυθιστόρημα άσχολήθηκε μέ τ(ς κοινωνικές συνθηκες τοϋ Νέου Κόσμου 
άπό τlς άρχές τοϋ 20οϋ αίώνα, τό έλληvικό &ς πpόσφατα έμεινε προσκολ
λημένο στή φολκλορική t8έα της ξενιτtας. Άντιθετα, τό βραβευμένο βιβλLο 
τοϋ Άλέξη Σταμάτη συνLστα μιά μεταμοντέρνα διαδρομή άπό τψ Άιόβα 
στή Νέα Ύόρκη είς άναζήτησιν οχι της Άμερικης ή της 'Ελλάδας άλλά 
της ·ί8ιας της συγγραφικης ταυτότητας. 

'Έχοντας περιέλθει. σχε8όν τελεlως στή σφαlρα της όθόνης και τ7jς λο
γοτεχνιας, ή Άμερική έχει γ(νει πιό γνώριμη και πιό φαντασιακή άπό πο
τέ. 'Έτσι, έν8έχεται στό άμεσο μέλλον δσο περισσότερο μιλiiμε τή γλι{jσσα 
της, τόσο λιγότερο νά τήv χαταλαβαlνουμε. "Οσο περισσότερο υίοθετοϋμε 
έρευνητικές μεθ68ους, τόσό λιγότερο νά συζητοϋμε φιλοσοφικές &ντιλή
ψεις. "Οσο περισσότερο άναλύουμε τήv έξωτερική πολιτική, τόσο λιγότερο 
νά μελετοϋμε τ-ψ πολιτειακή όργάvωση. Παρά8ειγμα ό Χρηστι:>ς Γr.ανναρiiς 
πού ταξι8εύει τό 1993 γιά ινα μήνα στις δύο άκτές γιά μιά σειρά �ιαλέ
ξεων. Οί έντυπώσεις του, μαζ( μέ έκεtνες άπό άνάλογο ταξιδι στψ Αύ
στραλια, έχ8όθηκαν μέ τόν τ(τλο .fί'6pιστη Έλλ&:8α (Δόμος 1994). Ό συγ
γραφέας 8έν έχει τό παραμικρό ένδιαφέρον γιά τήv Άμεριχή. Τόν περισσό
τερο χρόνο σκέφτεται μόνο τόν έλληvισμό χα( συναvτiΧ μόνο Έλλα8(τες, 
Έλληνοαμερικανούς και έλληvιστές. Ι\ι δταν συμβεί νά άναφερθεί στην ί8ια 
τήv Άμεpική, τό κάνει μόνο γιά νά παρατηρήσει τ( δέν έχει, άν και θά μπο-
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ροϋσε vά �χει, ή <Ελλά8α. Πρόκειται γιά fvα «κοvτσέρτο» γιά μιά μειοvε
_


ξ(α κι. l5χι γι.ά ((δυό άπο8ημίες», 6πως ισχυρίζεται δ ύπότιτλος. Γιά παρά
δειγμα, βλέποvτας στά ράφι.α βιβλιοπωλε(ωv τά μεταφρασμέvα έργα Ίών 
Φουκώ, Λυοτάρ, Ντερριντά καί Λακάv, άγανακτεί: <<Μέ ποιό μέτρο και 
ποιά έκτίμηση μέvει ιΧμετάφραστο καί &γvωστο στόν Άμερικανό άναγνώ
στη. τό τελε�αίο βιβλίο μέ τά πεζά τοϋ 'Ελότη, · τό 'Εν λεuκl{) - βιβλίο 
άσόγκριτο σέ άvθρώπιvη ώριμότητα, εύαισθησία καί γονιμότητα θεμα
τικης, σέ σχέση μέ τήv αύτάρεσκη κενολσγία τοϋ παριζιάνικου μηδενι
σμοu» (σ. 44). (Ο Γι.ανναράς οέν έφτασε ποτέ σέ ξένο τόπο. Άπλώς έφυγε 
άπό τόv δικό του εtς άvαζήτησιν μιίiς αύθεvτικης άλλά πάντα φευγαλέας 
πατρί8ας ποό άποκαλεί «άόριστη <Ελλά8α>>. 

'Έvα έξίσου έλληvοχεντρικό βιβλίο άποτελεί Ή άλλη Jιμεpική (Κέδρος 
1973) τοϋ Μήτσου Κασόλα, γραμμένο τό 1971-1972, πρωτοόημοσιευμένο 
σέ fνδεκα όλοσέλιδες συvέχειες στά Νέα τόν Ίοόλιο τοϋ 1972 καί βραβευ
μένο μέ Α' Κρατικό Βραβείο τό 1974. Αύτό τό «χρονικό» της μετανά
στευσης λειτουργεί ώς διπλή καταγγελία: στηλιτεύει μιά άφαvή Άμερική 
φτώχει.ας, άσημαντότητας κι άνηθικότητας, κρυμμέvη κάτω άπό έπιφα
νει.ακό πλοϋτο και πρόοδο, άλλά έπίσης μιά άποσιωπημένη Έλλά8ά μι-

ρό ά ,__ ι · ό θ ' ' • ' 'θ ' ( · κ τητας, ποτυχι.w,, χα αvικαν τητας, αμμεvη κατω απο ε νικη ικανο-

ποίηση καί αύτοπεποίθηση. <Ο άφηγητής χρειάστηκε νά κάνει γιά περισ

σότερο άπό fνα χρόνο διάφορες δουλειές στήν άφιλόξενη Νέα 1 όρκη καί νά 

ζήσει τοός "Έλληvες μεταvάστες γιά νά δεί καθρεφτισμένο στό φαγωμένο, 

σκυθρωπό πρόσωπό τους τό πρόσωπο της πατρίοας του ή όποία ίσως πε

θαίνει, 6πως τό άvαγγέλλει δ ί8ιος στόν Πρόλσγό του: 

'Έχετε δεί ποτέ σας ζώο λαβωμένο θανάσιμα νά κλωτσάει; Είμαι σ(γουρος 
έχετε δεί, καί ξέρετ� πώς 6σο κλωτσάει, τόσο περισσότερο αψ.α χάνει χα( 
δυνάμεις &ς τή στιγμή πού άδειά.ζει 6λο ·του.τό α'fμ.α, &ς τή στιγμή πού τά 
νεϋρα του χα( τά μέλη του άκινητοϋν σ' lναν τελευταίο σπασμό ... Άναρω
τιέμαι αν θάχει δ έλληνισ:μός τοϋ έξωτεριχοϋ αύτή τή μο(ρα -χι ειδικά της 
Άμεριχ1jς τών 8όο περίπου έχατομμυρ(ων Έλλήνω-r κι άκόμα, άν θάχει 
αύτή τή μάρα κι δ έλληνισμός τοϋ έσωτερικοϋ, μιας και τό lνα καθρέφτής 
στέκεται τοϋ άλλου; 

'Όπως άποκαλύπτει δ συγγραφέας, πρίv άλλάξει τόv τίτλο του δ Λευτέρης 
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Παπαδόπουλος τό βιβλίο λεγόταv Ή ιfλλ η Έλλά8α, και μάλιστα άvαφερό
ταv σέ τpείς τέτοιες: έκείvη τών όμογεvώv, έκε(νη τών συvταγματαρχώv κι 
έκείνη τών ώωνίων άξιών. Πάvτως ώς συγγραφική έπέvδυση, ή ειδεχθής 
άμερικανική έμπειρ(α τοϋ Κιχσόλα ήταν έξίσου παραγωγική μέ του Βασιλι
κοϋ καθώς, πέραν τοϋ βραβευμέvου αύτοϋ βιβλίου, τοϋ έvέπνευσε τουλlι:χ_ι
στον τρία άκόμη. 

Δέν συνέβη τό tοιο μέ τόv παιδίατρο χα( λσγοτέχvη Βάσο Η. Βσγι.ατζό
γλου δ δποίος, μετά άπό ταξί8ι στήν Άνατολική Άκτή τ6 1999-2000, �γρα
ψε τό άνεκοιήγητο �εpική. Δ�τpείς λυpικές 8οκιμές κα{ Ewx έπtμετpο 
('Ιωλκός 2003), τ6 πιό άvτιαμεpικανικό ταξιδιωτιχό της έλληναης γλώσ
σας. <Ο συγγραφέας δέν πηγαίvει πουθενά, 8έν παρατηρεί τίποτε, 8έv συ
νομιλεί μέ καvένα, οέν καταγράφε� κάτι συγκεκριμένο. Άπλώς μέσα σέ μιά 
έφιαλτική οιάθεση καταγγέλλει μιά άπέραvτη κεvότητα, χυ8αι6τητα, άση
μαντότητα και βαρβαρότητα. Πρόκειται γιά μιά έξαλλη, ύπερφίαλη χα( 
ρατσιστική άπόρριψη μtίiς όλόκληρης χώρας και ιστορ(ας της δπάας άκόμη 
και ή γλώσσα τόv άηοιάζει. Άναζητώντας τήν «άθέατη Άλ#Jεια)> της�
ρας καί τόν <(αιώvιο Νόμο» της 8ημιουργ(ας, δ συγγραφέας χρησιμοποιεί 
έναν τελείως κοινότοπο και άκατάσχeτο λυρισμό (μέ φράσεις ποό φτάνουv 
τ!ς ούο σελίδες) γιά νά 8ιαλευκάvει μεταφυσικοός γρ(φους. Δέν ε!vαι ή 
πρώτη φορά ποό κάποιος καταδικάζει συλλήβδηv τήν Άμερική. Εrvαι δμως 
μίiλλοv ή πρώτη ποό τό κάνει γράφοvτας έκθεση ιδεών πρώτης γυμνασίω. 

Τ ό ταξιδιωτικό ε�ος ποό. προέκυψε στά τέλη τijς δεκαετ(ας τοϋ 1940 
οιήρκεσε γr.ά συγκεκριμένους πολιτιστικοός Μγους εfκοσι πέvτε περ(που 
χρόνια, ένώ λίγο άpγότερα, στά μέσα της οεκαετ(ας τοϋ 1990, μεταλλά
χθηκε σέ πεζσγραφικό ε�ος ποό έξακολουθεί νά λειτουργεί μετά άπό δεχα
πέντε χρόvι.α. Περισσότερο άπό ποτέ &λλοτε, ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρου
σιάζουν στόv 21 ο αιώvα οι άναζητWεις μιάς έvαλλακτικης, και ειΒικά άπο
εδαφοποιημέvης, Άμερικ1jς δπωζ �ότή ποό δ Βαγγέλης Ραπτόπουλος άπο
καλεί άκριβέστατα Ή 8ική μου �εp;κή (ΚέΟpος 2002). Παιδι μιας (<άμε-. 
ρικανόπληκτης» γενιίiς, δ συγγραφέας. κρατάει ήμερολόγιο άπό τ(ς έξερευ
vήσεις του στό πέλαγος της πόπ κουλτοόρας, 6που άvακαλύπτει μι.άν ήπει
ρο ή όπάα συνιστίi μιά σόνθεση ύψηλης καί μαζικης λογοτεχν!ας. Δέν 
' έρε οτέ ' � ' ' JΙ._ .. -A-l 1!. ' " , αναφ ται π στηv ι.οι.α τη χωρα ου-τε �VΙΑ.Ιονουμε rι.ν τηv εχει επισκε-
φτεί. Τό βιβλίο περιλαμβάνει 47 ΚεLμενα πρωτοδημοσιευμένα σέ έφημερί-
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8ες και περιο8ικά μεταξό Άπριλ(ου 1995·και Φεβpουαρ(ου 2001 τά όπο!α 
συζητοϋν μέ άπpοκάλυπτο θαυμασμό μυθιστορήματα άστυνομικά, περιπε
τειώ8η, τρόμου, έπιστημονικ-'ης φαντασ(ας και γενικά τή λεγόμενη pulp 
λσyοτεχvια (μέ περιστασιακές άναφορές σέ κινηματογράφο και τηλεόραση) 
ή όπάα συγκροτεί τήν προσωπική του Άμερική. 

Στήν ι8ια κατηγορ(α τών Έλλήνων ποό, έπει8ή ε1ναι ξένοι στόν τόπο 

τους, έξεpευνοϋν συστηματικά μιά άποε8αφοποιημένη Άμερική άνήκει και 

ό Δημήτρης Άποστό)J)u πού έπιμελήθηκε τόν συλλογικό τόμο Α, δπως �ε

pική. tH ά.φηyηματική ίστοplα μι&ς ύπεp8ύναμ ης (Μαγικό κουτι 2007). 

Σ ' ' ' ιΗ Άμε ' - . � - ι λ , ,..J. τηiJ εισαγωγη· του, « ρικη της παr.οικης μου η ικιας», περιγt-Μ-φει 

τόν Νέο Κόσμο τοϋ κtνηματογpάφου: «Άνήκω σέ μιά γενιά πού μεγάλωσε 

περισσότερο στψ-1,θόνη παρά στή γειτονιά της.[ ... ] Μεγαλωνοντας λοιπόν -

στήν όθόνη, ένηλικιώθηκα στήν Άμερική τών όνε(ρων μου. [. .. ] Σκεφτό

μουν πώς πρέπει νά ήταν τό κέντρο τοϋ κόσμου, καθώς τά πάντα συνέβαι

ναν έκεί. [ ... ] 'Ήμουν τόσο έξοικειωμένος. μέ τήν Άμερική, ποό ήταν 5χι 

άπλά σάν νά τήν ε1χα έπισκεφθεί άλλά ένιωθα κομμάτι της. 'Ήξερα τά πά

ντα γι' αύτήν. Γνώριζα τή γεωγραφ(α της καλύτερα κι άπ' της Έλλά8ας». 

Κά�οια μέρα lSμως ό νέος της Άλεξαν8ρούπολης ξύπνησε κι άντιλήφθηκε 

μιά χώρα τεράστιων άντιθέσεων και άνισοτήτων. Θά περιμενε τότε κανε(ς 

πώς ή πραγματική Άμερική θά καταpγοϋσε τήν όνειρική. «Κι lSμως, αύτές 

οι τα�ν(ες,. άντι νά μέ κάνουν νά τή μισήσω, μ' έκαναν νά τήν άγαπήσω 

περισσότερο. [ ... ] ιΗ Άμερική άρχισε νά μέ άΠασχολεί σάν νά ήμουν πολ(

της της, καθώς ξε8ιπλωνόταν στό σελιλόιντ της ζωης μου». 'Έτσι ό συγ

γραφέας, θέλοντας νά κάνει «κουμάντο» στά ονειpά του, 8ιεκ8ικεί τή γνη

σιότητα της 8ικης του Άμεpικης, και μαζL μέ τούς έννέα συνεργάτες τοϋ 

τόμου ( δλοι πλψ ένός γεννημένοι τή 8εκαετια τοϋ 1970) άποφασιζει νά τήν 

καταγράψει. Γι' αύτή τήν παρέα ή λεγόμενη πραγματικότητα ε!ναι μύθος, 

και ό κινηματογράφος μιά βαθύτερη πραγματικότητα. '18ού ή προσέγγισή 

τους: «Γνωριζουμε τήν Άμεpική περισσότερο άπό τόν κινηματογράφο πάρά 

άπό τήν πραγματικότητα. Μήπως δσα ξέρουμε άπό τόν κινηματογράφο 

ε!ναι πραγματικότητα;[. .. ] Τό πε(ραμα ε!ναι άπλό: νά 8ιηγηθοϋμε ίστοριες 

πού άνατέμνουν μέ κριτική 8ιάθεσή τόν άμεpικανικό μύθο. Νά τις άντιπα

ραβάλουμε μέ τήν πραγματικότητα. Ό στόχος μεγαλεπήβολος: νά άπομυ

θοποιήσουμε τήν Άμεpική της παι8ικης μας ήλικιας. Νά τήν άντικρtσουμε 

ΤΟ ΤΑΞΙΔ ΤΟί ΕΛΛΗΝΑ ΔΙΑΝΟΟίΜΕΝΟί ΣΤΗΝ ΑΜΕ ΡΙΚΗ 

μέ ώριμότητα». ιΗ ί8ια ή χώρα λοιπόν θά καταρρ(ψει τοός μύθοl)ς της. Πη
γαινοντας �τσι άνορθό8οξα άπό τό σινεμά πρός τήν πεζογραφ(α, οί συνερ
γάτες άφηγοϋν αι ό καθένας τήν ίστορια μιάς άνατρεπτικης άμερικανικης 
ταιν(ας τών έτ ν 1987-2005 ή δπόια σημειωτέον ε!ναι ή8η γνωστή στό. έλ
λψικό κοινό. 'τές οί άφηγήσεις κινηματογραφικών π)J)κών ό'υνιστοϋν τ(ς 
ταξι8ιωτικές τ υς έντυπώσεις άπό μιά φαντασιακή χώρα. Στόν έπιΑDγο δ 
' 

λ ' ' ' ' Άμ ' - ι ό ά .�Ολ' ' ά ά επιμε ητης απ τυπωνει τψ · ερικη της ωριμ τητ ς του: « αυτ τ 

χρόνια, μιά σκ ψη πηγαινοερχόταν στό μυαλό μου. Γιατ( ή Άμερική μοϋ 
φαινόταν τόσο νώριμη; Άφοϋ 8έν τήν ε!χα έπισκεφτεί ποτέ![. .. ] Τήν Άμε
ρική τή β(ωνα αθημεριν&. Τήν έβλεπα, τή 8ιάβαζα, τψ &κουγα,.τή μύρι
ζα, τήν έπιανα . . tH Άμερική jjταν έ8ώ. 'Όλ' αύτά πού έβλεπα στις ταιν(ες, 
μοϋ.φα(νονταν νώpιμα γιά lναν πολύ άπλό λl:ιyο. Τά ζοϋσαl» Μά μέ ποιό 
τρόπο �ταν ή ξ νη χώρα στήν Έλλά8α, ωιως γιά κάποιον πού οέv τήι είχε 
' -

•Η ' ά τ.· ' αλ · ' .�Ολ' ' ά β ι επισκεφτει πο ; απ ντηση ε�ναι αποκ uπτικη: « αυτ συμ α -
νουν καθημεριν στή σημερινή έλλψική πραγματικότητα. Κι δμως, ε!ναι 
ά.κριβώς τά θέμ�τα τών ταινιών άπό τις όπο'Lες είναι έμπνευσμένες OL lστο
pιες πού μόλις 8 βάσατε. ιΗ σύγχρονη Έλλά8α ε!ναι καθρέπτης της Άμε
ρικης». 'Όσα λ πόν πραγματεύονται οί ξένες ταιν(ες άποτελοϋν έλληνικά 
ζητήματα. Κι οι νομlζουν πώς αύτά συμβα(νουν μόνο στόν ξένο κινημα
τογράφο άρνοϋν αι νά τά άντιμετωπισουν στή 8ική τους πραγματικότητα. 

Ό Γιώργος εοτοκώ;, δ δπο'ίος 8ιετέλεσε 8ιευθυντής τοϋ Έθνικοϋ Θεά
τρου τήν περιο�1950-1952, έμεινε στήν Άμερική άπό τόν Σεπτέμβριο τοϋ 
1952 �ς τόν Φ · ρουάρ'ιο τοϋ 1953 άσχολούμενος μέ τρ(α πολύ 8ιαφορετικά 
πράγματα. Π τον, προετοLμασε τήν έπ(σκεψη τοϋ Έθνικοϋ στή Νέα 
Τόpκη μεταξύ 4 Νοεμβριου και 9 Δεκεμβριου, δπου ή Κατινα Παξινοϋ 
και δ Άλέξης ινωτής πρωταγωνLστ:ησαν άντιστοLχως στήν Ήλέκτp« και 
τόν · Οί8lποJα τ ϋ Δημήτρη Ρο'.(.τήρη. Δεύτερον, �ανε μιά μεγάλη περιο
οεία θεάτρων ( έ ίοιαιτερη έμφαση σέ θεατρικά τμήματα πανεπιστημιων 
και φοιτητικές παραστάσεις) δπου συνάντησε καθηγητές, συγγραφείς, 
κριτικούς και κ ε εί8ους καλλtτέχν�. Τέλος, έκανε lνα «ταξL8ι μελέτης» 
και τό 1954 κ Ι λοφόρησε τό Δοκlμιο γιά τήv :4μεpική (1καpος), τοϋ 
όποιου τά περι σότερα κεφάλαια .8ημοσιεύτηκαν σέ πρώτη μορφή στήν 
Καθημεpι vή. Π κειται γιά τό πιό σύνθετο έλλψικό έργο γιά τή ιώρα 
αύτή. Ό κύριος κος του (κεφάλαια Ε'-ΙΒ') ά.φιερώνεται στόν δρισμό βα-
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σικών γενικών γνωρισμάτων τοϋ «άμερικανικοϋ χαρακτηρα». Τ ά !ξι αύτά 
γνωρ(σματα εΙναι: α) ή άνοιχτη έννοια τοϋ έθνους και ή σημασf.α της άφο
μάωσης σέ αύτό; β) ή έπι8ραση τών Πουριτανών στη σκέψη και τή συ
μπεριφορά, γ) νόμος και άναρχία στ'ήν έποχή των πρωτοπόρων, 8) κατα
νόηση και έξάσκηση της 8ημοκρατίας, ε) ή έγκαθι8ρυση ένότητας κατά τό 
όμοσπον8ι.ακό σύστημα και στ) τό όργανωτικό πvεϋμα σέ τοπικό και 8ιε
θνές έπιπε8ο. Συμπληρωματικά κεφάλαια συζητοϋν θέματα παώεf.ας, οίκο
γέvειας, θεάτρου, άρχιτεκτονικης και φυλετικών προβλημάτων. Τό δφος 
εΙναι 8οκιμιακά άπρόσωπο και μόνο τό προτελευταίο κεφάλαιο έπιτρέπει 
!ναν «άπολσyισμ6» ό όποίος συν8υάζει στοχασμό και συναLσθημα, θυμιζο
ντας πώς τ6 lργο βασ(στηκε σέ έπιτόπια έρευνα. Στά παραρτήματα ό Θε
οτοκW; προσθέτει έλληνικές 8ιαστάσεις στό έγχειρημά του. Ή σύντομη 
άλληλσyραφf.α Ά8αμαντιου Κοραη-Τόμας Τζέφφερσον 8ειχνει πρώιμο έν-
8ιαφέρον γι.ά τό πολιτικό σύστημα. Οί άναμνήσεις τοϋ Κωνσταντινουπολι
τη Άλέξαν8ροiJ Ριζου Ραγκαβη, πού ήταν ό πρώτος 'Έλλην πρέσβυς στ-ψ 
Ούάσιγκτον τό 1867-1868, καταγράφουν !να παλιό, έξ(.σου συναρπαστικό, 
ό8οιπορικό . •Η γοργή οίκονομικοκοινωνική άνο8ος τών •Ελληνοαμερικανών 
θυμιζει τή ζωντανή Παρουσf.α τοϋ έλληνισμοϋ στή Νέα 'Ήπειρο. 

"Αν τό θέμα εΙναι ή πληρέστερη κατανόηση της Άμερικης, τό σημείο 
άναφοριiς ε!ναι ή Εύρώπη, ΙSπως φα!νεται στά Μο κεφάλαια πού πλαισιώ
νουν τ6 βtβλlο. Τό πρώτο συζητα τ'ήν έπ(μονη «έθνική έν8οσκόπηση» τ-ψ 
( { -- αλ - ' Άμ ' ' .,, θ ρό ' έ οποι.ιχ προκ ει στην ερικη μια αισ ηση κατωτε τητας απ ναντι 
στ'ήν Εύρώπη, ένώ τό τελευταίο τ'ήν κατωτερότητα πού παρουσιάζει ή 
Εύρώπη μετά άπό τέσσερεις αίώνες παγκόσμιας ήγεμον(ας. Φτάνοντας 
σ�ή · Δυτική Άκτή, ό άφηγητής, ό όποίος κατάγεται άπό τό Αtγαίο, 
αίσθάνεται. πώς έκεί σταματα ή Δύση και γεωγραφικά (8ιότι αύτό εΙναι. 
τό 6ρι.ο της ήπε(pου) και ιστορικά (8ι.ότι αύτ6 ε!ναι τό 6ριο της πpο68ου). 
Άπό τό όρι.ακό τοϋτο σημείο καταλαβαίνει καλύτερα τ(ς Μο τεράστιες 
προκλήσεις πού άντιμετωπ(ζει ή σημερινή Εύρώπη μέ τή μειωμένη 8η
μι.ουpγικότητα και τά πολλά συμπτώματα κάμψης. Τήν έξωτερι.κή πρό
κληση άποτελεί ή Σοβιετική ttΕνωση της όποίας ή έπικράτηση θά ίσο8υ
ναμοϋσε μέ νLκη τών Περσών στόν Μαραθώνα. Την έσωτερική άπειλή συ
νιστα ή παρακμή τοϋ παρα8οσιακοϋ έθνικοϋ κράτους ή όποια μπορεί νά 
έπιφέρει 8ιεθvή άναρχf.α. 
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-Ο Θεοτοκας άντιλαμβάνεται έξαρχης την Άμερική ώς τό μετά της Δύ
σης - ώς κάτι πού έν8έχεται νά άκολουθήσει 8ι.ότι. ε!ναι 8uνατ6ν, πι.θα-ιόν, 
μέλλον κι. έπομένως έπι.τρέπει στόν έπισκέπτη vά εlχάσει. και vά πει.ραμα
τι.στεί. Πιστεύει μάλιστα πώς αύτό εΙναι σύνεπές μέ τή ρητά πολι'tΤ.Χή 
προβληματική πού έγκαιν.f.ασε ό Τοκβιλ. 'Έτσι ό Κωνσταντινουπολιτης 
8ιανοούμενος άνακαλύπτει ξανά στην Άμεpική τά πολιτικά και πολιτιστι
κά 8ιλήμματα της πατρ(8ας wυ τής Ίωνf.ας άπό .τούς Μη8ικοός &>ς τούς 
Παγκόσμιους Πολέμους τοϋ αtώvα του. Κι έπει8ή θεωρεί τά 8ιλήμματα 
αύτά άποφασιστικ1jς σημασ{.ας γι.ά όλόκληρη τή Δύση, έπιμένει. πώς έπε(
γει νά τά άντιμετωπίσει ή Εύρώπη. Ή πρότασή του 8έν εΙναι vά συνταχθεί 
μέ την Άμερική, δσο κι άν έλ"λΩχεύει ό σοβιετιχός κlν8uνος. Έμπνεόμεvος 
άπό τό όμοσποv8ι.ακό πρότυπο, όραματιζεται. μι.ά «ήπειρωτική Εόρώπη•): 

Στά 1 83 1 ,  δ . νέος Tocqueville �γε στψ Άμερική γιά. νά μελετήσει τή 
Δημοκρατια. ΈξετιΧζονται;; τούς θεσμούς και τή ζωή τών ··Ενωμένων Πολι
τειών, θέλησε ν' άντλήσει 3�άγματα γr.ά. τ(ς 3ύνατότητες της Δημοχρα
τlας, γιά. τις πιθανές, 3ηλιχ3ή, έξελlξεις της Εύρώπης και τ�ϋ κόσμου . Ό 
Εύρωπαίος ποό . πηγα!νε� σήμερα στ� 'Ενωμένες Πολι.τεϊες πρέπει, πριν 
άπ' δτι3ήποτε &λλο, vά προσπαθήσει νά σuλλάβεl. και κάπως νά ζήσει τό 
δμοσπον3ι.αχό τους πνεuμα. Μονάχα !τσι θ' άρ):Lσει νά νιώθει Κάτι «πό 
τόν �ιχ6 πολι.-Μμό χι άπό τή vόοτρΟπlα του, μά θά &:ί m6 χά&ρά, 
άπό άντανάκλασή, χίχι τ6 θέμα της Εύρώπης. Θά γuρLσει. μέ τό αrσθημα 
πώς !ριξε μέριχb; ματιές στό μέλλον. 

·ο καλ' ' , ά • ·· e - ή · ' ' • { __ υτερος τροπος για ν .αποφευχ: ει< παρακμη την οποι.ιχ πpοανq-
γέλλει. ή τρέχουσα μειωμένη πvευματr.κότητα της Γηpαιας 'Ηπε{ρου ε'Ι\Ιαι 
ό ' - - • μέ Ε ' , . τ καινοuργιο πvευμα μιας ενω νης uρωπης; . 

•Η � .ι.... - Θ - � - '· ' l..t:t__ , ' �ποψ,1 τοu Η εοτοκα οιατηρει. :τη:σημα�τικη 1&1,ι.ιχ της στη συγχρονη 
έλλα.8ική πραγματικότητα, δποu τό θέμα «Άμερική» ύπΟβόσκει. μέν πα
ντοϋ άλλά σχε8όν ·ποτέ 8έν τιθεται. . ρητά; 8ηλα8ή ώς ζήτημα (κι. οχι ώς 
αίτημα ή σύνθημα). ΧαρακτηριστιχCi- παρά8ει.γμα άποτελοϋν ή μετα•ιά
στευση και ή 8ιασποpά οί όποίες άπα�τοϋv. συχνά ( σέ ταινLες και τραγού-
8ια, άνταποκρισεις και 8ι.ηγήματα, κειμήλια και αύτοβιογραφLες) άλλά &έν 

' ' ' ' - - s_ ι λέ .d. lt\!> ' ·--�.' τους αφιερωνονται αρχεια, μουσε.ια, r.στορ ες, με τες · ,1 ι::ορες - στψ JW.Λυ-
τερη περ(πτωση, κυκλοφορεί σπαν(ως κ«ποι.ο φωτσypαφικό λεύκωμα ή 
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άφιέρωμα λογοτεχvικοϋ περι�ικοϋ (δπως έκείvο ποϋ έκαvε τά Χριστούγεν
vα τοϋ 1955 ή Νέα Έστtα στόv ««Ελληνισμό της Άμερικηςη ), γιvεται κά
ποια lκθεση (δπως «Ot 'Έλληvες στή Διασπορά, 15ος-21ος αίώvας» πού 
έπιμελήθηκαv οί 'Ιωάννης Κ. Χασιώτης, 'Όλγα Κατσιαρ81j-Ηeήng χα( 
Εύρυ8(κη Α. Άμπατζη) ή φεστιβάλ ταιvιών (δπως «Σέ ξένο τόπο: cH μετα
νάστευση στόν έλληv.ικό κιvηματογράφο, 1 956-2006» πού έπιμελήθηκε ό 
Θάνος Άvαστόπουλος γιά τό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονιχης τοϋ 
2006) . 'Όταv πρόκειται γιά τις περιώνυμες «χαμένες πατρι8ες» (στήν 
Άσ!α, τ-ψ Άφρr.κή ή τά Βαλκάνια), τόσο τά μέσα μαζιχης έπιχοινων!ας δσο 
και ή έπιστημοvιχή κοινότητα 8ραστηριοποιοϋνται ένθουσιω8ώς. 'Όταν 
πρόκειται γ ιά ύπάρχουσες πατρι8ες ( στή · Βόρεια Άμεριχή, τή Δυτική 
Εύρώπη ή τψ Αύστραλ!α), τό έν8ιαφέρον γιά τή συλλογή, καταγραφή κα( 
άνάλυση ο ίου8ήποτε ύλικοϋ εΙναι περιπου άνόπαρκτο, δσο κι &ν ή προσπά
θεια θά ηταν πολό εύκολότερη. Γι ' αύτό γνωριζουμε τόν παρελθόντα έλλη
νίσμό χωριών της Μικράς Άσ(ας καλύτερα άπό τόν παρόντα έλληvισμό 
άμεριχανικών μεγαλουπόλεων. Πρόκειται . βεβαιως γιά τ6 πλέγμα πού ό 
Γιώρ-yος Χουλtάρας άποχάλεσε «8ιασποροφοβ!α και όμογενειολαγνειαn στό 
όμώνυμο κειμεvό -του στόν Έπlλογο 1995. Αύτή ή στάση πρός τούς cΕλλη..: 
νοαμερικανούς έκπροσωπεί τή γενικότερη. έλλα8ιχή στάση πρός καθετ( 
άμεpιχανιχό. Άναμφισβήτητα ή άμεριχανική χουλτο�ρα παιζει μειζονα ρόλο 
στή σύγχρονη έλλ,α8ιχή ζωή. 'Όσο δμως . ό ρόλος αύτός αύξάνει, τόσο οί 
ύποχρεώσεις της γνώσης Και της εύθύνης μπορεt νά άτονοϋν. dΟσο ·εύκολό
τερα οί άνθρωποι ζοϋν άμερικανοπρεπώς και 8ια8ηλώνουv άντιαμερικανικά, 
τόσο 8υσχολότερα έν8έχεται νά άvαπτύξουv σύνθετες άπόψεις γιά τό άμε
ριχανικό φαιvόμενο στό δποίο μετέχουν. 

Τό Δοκ(μιο τοϋ Θεοτοχii άποτελεί σπάνια έξα(ρεση .στήν έλλα8ιχή 
άπώθηση μι&ς συστηματιχης προβληματικης γιά τήν Άμεριχή. Θά μπο 
ροϋσε βεβα(ως κανεις νά τό έπικρ(νει μέ βάση τις συνθηκες ύπό τ(ς όποίες 
γράφτηκε, τήν ψυχροπολεμική του έποχή, τή φιλελεύθερη ί8εολογια του 
και άλλες συνιστώσες της ταυτό.τητάς του . Ετναι έπισης φυσικό μετά άπό 
μισό αίώνα κάποια σημεία τοϋ έργου νά έχόυv ξεπεραστεί. dΕνα δμως 
πράγμα πού παραμένει έπιχαιρq· εΙναι . ή ύψηλή συναισθηση εύθύνης ή 
όπο!α άρθpώvεται στ-ψ πρώτη κιόλας σελι8α: « Πιστεύω πώς ή έπιχοινω
νια μας μέ τ-ψ Άμεριχή [ . . . ] εΙναι, άναγκαστικά, πράξη ύπεύθυvη. Θέλω 
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νά πώ ύπεόθυvη μέ τόν πιό άμεσο τρόπο: ήθικά, πολιτικά, κοινωνικά, πρα
κτικά». Στήν t8ια σελι8α ό συγγραφέας τονιζει δτι «τό χόριο θέμα ποό 
έπιβάλλει στή φαντασια μας και στή σκέψη μας ή Άμεριχή ε!ναι [. .. ] τό 
Μέλλον της Άνθρωπότητας>> . Τ ό βιβλιο άξιζει νά ξανα8ιαβαστεί 8ιότι ό 
Θεοτοχiiς μελετii συστηματικά τ-ψ Άμεpιχή άλλά 8έν τή στοχάζεται χα
θαυτήν. Στοχάζεται τήν Εύpώπη μέ τ-ψ Άμεριχή. Έξισου έπικαιρο, καθώς 
8ειχνει ή 8ιεθνής βιβλιογραφια, παραμένει τό 8οχιμιο ώς ε�ος ποό ταιριά
ζει στψ πολυπλοκότητα της άμεριχανιχης περιπτωσης. 

''Οvτας τό μετά: της Εύpώπης, της Δόσης δλης, της νεωτεριχότητας, ή 
Άμεριχή βοηθii νά στοχαστεί χανεις τό μέλλον ώς έν8εχόμενο, τή 8υνατό
τητα ώς πιθανότητα. Δέν πρόκειται γιά μιά μεσσιανική ή άποχαλυπτιχή 
προοπτική. Έ8ώ και αίώνες ή χώρα αύτή συνιστii lνα πολιτικοκοινωνικό 
πεlραμα σέ 8ιαρκή έξέλιξη. 'Έχει τέτοια κλlμακα και τόση πολυπλοκότητα 
πού τό πειραμα άvελισσεται ταυτόχροvα σέ πολλά έπιπε8α και ύπό περιο
ρισμένο μόνο έλεγχο . Προσφέρεται λοιπόν σέ μελέτη άπό τή σκοπιά τοϋ 
άνοιχτοϋ μέλλοντος. Ετναι έν8ειχτιχό δτι κατά τό τελευτοcίο μισό τοϋ 20οϋ 
αίώvα ήταν πλείστα τά φαινόμενα ποό ή Εύpώπη παρατήρησε άρχικά στ-ψ 
άλλη �θη τοϋ Ά τλαντιχοϋ και τά θεώρησε έν πpώτοις έξωτικά ή φαι.8ρά -
ή παγκοσμιοποιηση, ό φεμινισμός, ή πολυπολιτισμικότητα, ή άπ�όμηση, 
τό 8ια8ικτυο, ή ψηφιοποιηση, ή άνακύκλωση, τό ήλεκτρονιχό ταχυ8ρομείο, 
ή πανεπιστημιακή άξιολόγηση. Κι δμως δλα αύτά &έσχισαν σύντομα τόv 
ώχεανό, μπΎjχαν στόν εύρωπαϊχό τρόπο σκέψης και όμιλιας, και συwφάν
θηκαν μέ τή 8ημόσια και ί8ιωτιχή ζωή. Συχνά μάλιστα lμειvαν άμετάφρα
στα, 8ιατηpώντας τό άγγλικό' τους ονομα σέ πολλές γλώσσες. Μπορεί χα
νεlς νά τά κατα8ικάσει δλα αύτά ώς αίσχρή άμερικανοποιηση και άπόλυτη 
άλλοτριωση. Μπορεί δμως Κlχ.ι νά τά μελετήσει lγκαιρα, καθώς άναφόο
νται, και νά τοποθετηθεί άνάλογα. co Άvτώνης Λιάκος στό άρθρο «Γιατι 
ύπάρχει άντιαμερικανισμός ; η ( έφ. Τ 6 Βήμα, 23 .9.200 1 ) έπισήμανε· πώς 
ύπάρχει «άντιαμερικανισμός και άντιαμερικανισμός. Αύτός δσων 8έν qουν 
ί8έα άπό τψ Άμερική και έχείνος δσων τψ ξέρουν καλά, τψ άγαποϋν και 
τή μισοϋν ταυτόχρονα». 'Άλλωστε, άς μή λησμονοϋμε δτι, τουλάχιστον άπό 
τψ έποχή της άνεξαρτησιας της, ή ίσχυρότερη και . πειστιχότερη κριτική 
κάθε άμεριχανιχ1jς δβρεως προ1jλθε άπό τό άμεριχανικό τpαyοό8ι, ποιημα, 
φιλμ, σύνθημα, 8οκ(μιο, μανιφέστο, πανεπιστημιακό μάθημα και θεατρικό 
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lργο. «Ο κόσμος lμαθε νά έπικρ(νει τήν άντι.8pαστική Άμερική άπό προο-
� ι 'Δ, . .,.,. ' οευτικους �ικανους. 

Γιά κάποιο τουΜχιστον 8ιάστημα, ή Άμερική θά έξακολουθήσει νά 
παιζει lvαν σημαντικό κα( προπάντων ένδιαφέροντα ρόλο στό μέλλον Πjς 
Δύσης κα( τοϋ ύπόλοιπου κόσμου. Άνεξάρτητα άπό τά συμπεράσματά του, 
τό Δοκ(μιο τοϋ Θεοτοκα ε!ναι σοβαρό 8είγμα κριτικ1jς ένασχόλησης μέ 
6, τι 8ιακuβεόεται έχει 'Άλλωστε ή άνατομlα τοϋ μετά πού αύτή τή στιγ
μή συμβα€νει νά άποκαλείται Άμερική θά βοηθήσει νά σκεφτοuμε έπ(σης 
και τό μετά τήν ί'8ια τήν Άμερική. CH προει.8οποιηση τοu Στάθη Γουρ-yοuρη 
στό κε(μενο ««Η Άμερική ε!ναι άναπόφευκτα μερική>> ( πεp. Πλcχν68ιοv, 

' ) ' , ιά , β , ' , . 'Η τχ. 42, Ίουνιος 2007 παραμενει καιρια γ τη μετα ατικη εποχη μας. « 
Άμερική 8έν μπορεί ποτέ νά άποτελέσει άντικείμενο συνολιχ1jς άντίληψης. 
Οί άντιφάσεr.ς ποό τψ συντελοϋν, οχι μόνο ώς κοινωνικές συντεταγμένες 
άλλά 6σον άφορα τό ί'8ιο της τό φαντασιακό, λειτουργοuν σέ άπαράμιλλη 
-μαλλον, σέ έντελώς άπροσδιόριστη- κλιμακα και δέν είναι δυνατόν νά 
ύποταγοϋν σέ κάποια έκ τών προτέρων διαμορφωμένη κοινωνική θεωρία. 
'Εννοώ, πέρα άπό τήν διάθεση λογοπαιγνίου, δτι όποιαδήποτε σπουδή και 
κατανόηση τής κοινων(ας της Άμερικης, είτε ίστορικά είτ� έπί τοu παρό
ντος, ε!ναι άναπόφευκτα μερική. «Οποιαδήποτε γενική .έρμηνε(α, ή δποlα 
τουλάχιστον 8έν θά μπορεί νά σηκώσει τό βάρος τοϋ άνολοκλήρωτου συ
μπεράσματος ή τοϋ έν γένει άντιφατικοϋ πεδιου γνώσης, ε!ναι καταδικα
σμένη στψ άποτuχlα». 

Στις άπαρχές τοϋ 21  ου αίώνα ε!ναι οντως 8όσκολο νά μιλήσει κανεις 
θετικά γιά τήι Άμερική χωρις νά φανεί δτι θριαμβολογεί, δτι τάσσεται μέ 
τήν έκμετάλλευση τοϋ ά8υνάτου και τό δικαιο τοϋ ίσχυροτέρου. Ε!ναι 
δμως 8υσκολ&τερο νά μιλήσει γιά άξlες ( δπως ή έλευθερlα, ή ίσότητα καL ή 
8ικαtοσόνη), γr.ά θεσμοός ( δπως τό μουσείο, τό πανεπιστήμιο και τό φε
στιβάλ) και γιά φλέγοντα θέματα (δπως τά δικαιώματα, οί μειονότητες 
και οί ταυτότητες) χωρις νά συμπεριλάβει τήν άμερικανική έμπειpια. 
Μπορεί κανεις νά περιμένει τό τέλος της άμεpικανικης αύτοκρατορ(ας, πού 
lχει συχνά άναγγελθεί. Μπορεί νά άπορριψει συλλήβδην τήν άμερικανική 
ήγεμονlα lστω κι �ν μιλα τή γλώσσα της. Μπορεί δμως και νά ταχθεί μέ 
τήν άμερικανική άμφι.σβήτηση και . νά άγωνιστεί μαζι της γιά �ναν καλύ� 
τερο κόσμο έ8ώ και τώρα. Πολλοι παρομοιάζουν τήν Άμεpική μέ τή Ρώμη 
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στήν άκμή ή παρακμή της. Άπό μιά έλληνική σκοπιά rσως θά άξιζε νά πα
ρομοιαστεί περισσότερο μέ τήν Άθηναϊκή ήγεμονlα τοϋ πέμπτου αίώνα ή 
όποlα γνώρισε f.ναν πρωτοφανή συνδυασμό άκμης και άγριότητας, έλευθε
ρ(ας και · καταπιεσης. Τ� τραγικά διλήμματα πού παγιδεψαν τούς Άθη
ναιους μεταξύ 8ημοκρατ(ας και· 8ημαγωγ(ας φα(νεται πώς qουν έπιστρέ.:. 
ψει σήμερα σέ πιό άκράιες μορφές. "Αν κανε(ς στοχαστεί τήν Άμερική μέ 
μέ ' Άθ '  _ .,  Χρ - Α' ' " ρέσε ά '  ι τρο την ψα του υστεροu υσου ιωνα, ισως μπο ι ν αποφασ - . 
σει καλύτερα ποιά Άμερική τόν άφορα και τ( σχέση θέλει νά lχει μαζ( της. 


