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ζούμε ελεύθεροι. Ο πολίτης από την Δύση
ποιες ταινίες και το ροκ-εν-ρολ, που είναι μιας
θεωρεί τον εαυτό του μια ανεξάρτητη, αυτόνομημορφής πολιτισμός. Ωστόσο, αν n Αμερική
οντότητα, πιστεύει ότι είναι ελεύθερος
έχει κάτι που πραγματικά την κάνει περήφανη
και κάνει στη ζωή του αυτό που θέλει. Βέβαια, είναι ότι, μολονότι έχουμε ακόμη διάφορα φυλετικά
πολλές φορές κάνει λάθος».
προβλήματα, είμαστε μια χώρα με τόσες
Αφού μιλάμε για ελευθερία, υποστηρίζετε
διαφορετικές ομάδες εθνικοτήτων και σε
ότι οι αμερικανοί πολίτες πρέπει να οπλοφορούν;«
γενικές γραμμές τα πάμε καλά μεταξύ μας και
Σε αυτό το θέμα ταλαντεύομαι αρκετά.
θα τα πηγαίνουμε κάθε χρόνο και καλύτερα.
Σίγουρα δεν θέλω να βγαίνει στους δρόμους
Βγάζω το καπέλο στην αμερικανική πολυπολιτισμικότητα,
οποιοσδήποτε και να σκοτώνει κόσμο. Από
είναι πραγματικά ένα πρότυπο
την άλλη όμως, δεν πιστεύω ότι είναι καλό να για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αλλά και
αφοπλίσεις εντελώς τον λαό. Αν το σκεφτείς,
αυτό, ξέρετε, μας έρχεται από την αρχαία Ελλάδα,
αυτό είναι το πρώτο που κάνει κάθε τύραννος
από την ιδέα της Δημοκρατίας, την αξία
μόλις έρθει στην εξουσία: αφοπλίζει τον λαό. της ελευθερίας και τον κανόνα δικαίου».
Φαντάσου, αν οι άνθρωποι στα γκέτο ήταν
Τα βιβλία σας διδάσκονται στις στρατιωτικές
οπλισμένοι, θα εξελισσόταν τελείως διαφορετικά
ακαδημίες των ΗΠΑ. Θεωρείτε ότι
κάθε σενάριο. Και n γενοκτονία στη Ρουάνταυπάρχουν ηθικοί και ανήθικοι πόλεμοι; «Σε
ή στο Νταρφούρ μπορεί να μη συνέβαινε
κάθε πόλεμο κάθε πλευρά στέκεται στη δική
αν οι άνθρωποι μπορούσαν να υπερασπιστούν
της οπτική των πραγμάτων. Αυτό είναι ανήθικο
τον εαυτό τους».
ευθύς εξαρχής. Αν βλέπαμε και τις δύο
Δηλαδή, το να είναι οπλισμένος ένας λαός
πλευρές, θα οδηγούμασταν στο τραπέζι των
μπορεί να τον βοηθήσει να διατηρήσει τη
διαπραγματεύσεων και δεν 0α αλληλοσκοτωνόμασταν.
Δημοκρατία; «Θα μπορούσε σίγουρα να αποτρέψει
Αλλά διαχρονικά, n κάθε πλευρά
πράγματα που θα ήθελαν να κάνουν
θεωρεί ότι έχει δίκιο».
κάποιοι εναντίον του».
Εχετε άποψη για τον Φιντέλ Κάστρο; «Θεωρώ
Να υπάρχουν έξι δισεκατομμύρια όπλα
ότι είναι πραγματικά ένας υπέροχος
για έξι δισεκατομμύρια ανθρώπους; «Οχι,
άνδρας, μια σπουδαία προσωπικότητα. Και
δεν υποστηρίζω αυτό. Απλώς λέω ότι δεν είναι ειλικρινά ποτέ δεν κατάλαβα ποια ήταν n μεγάλη
καλό να είναι εντελώς άοπλος ο λαός, γιατί
διαφορά ανάμεσα στην Κούβα και στις
αυτό τον κάνει να μην μπορεί να υπερασπιστεί
ΗΠΑ. Εντάξει, ήταν κομμουνιστές. Αλλά ποιος
τον εαυτό του όταν χρειαστεί».
νοιάζεται; 0α ευχόμουν να υπήρχαν πιο φιλικά
αισθήματα στην ιστορία μεταξύ ημών και των
Τι είδους αυτοκρατορία είναι οι σημερινές
ΗΠΑ; «Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει ποτέ κάποιαΚουβανών. Οι Κουβανοί, ξέρετε, είναι εξαιρετικοί
αυτοκρατορία παρόμοια με τη σημερινή
παίκτες του μπέιζμπολ και πάντα εκτιμούσα
Αμερική. Οι Αμερικανοί δεν είναι μια ράτσα
ότι θα έπρεπε να είχαμε μερικές ομάδες
πολεμιστών, αλλά μια ράτσα μηχανών. Η αμερικανική
μπέιζμπολ εκεί. Δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε
νοοτροπία δεν είναι σαν τη ρωμαϊκή,
να στρέψουμε τιν Κάστρο στους Ρώσους».
τη σπαρτιατική ή τη μακεδονική. Δεν είναι
Οταν κάποιος διαβάζει ένα βιβλίο μπορεί
καν σαν τη βρετανική. Η μεγάλη πλειονότητα να καταλάβει και τον χαρακτήρα του συγγραφέα;
των Αμερικανών δεν επιθυμεί να φτάσει
«Σίγουρα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι
ως την άκρη του κόσμου και να κατακτήσει
περισσότεροι συγγραφείς επανέρχονται στα ίδια
ανθρώπους. Ενδιαφερόμαστε περισσότερο
θέματα».
να είμαστε εδώ και να ζούμε τη ζωή μας. Τα
Ποιο από τα βιβλία σας νομίζετε on δείχνει
αμερικανικά εμπορικά συμφέροντα μας έκαναν τον δικό σας χαρακτήρα; «Ολα. Γιατίσε όλα τα
να εμπλακούμε με τον υπόλοιπο κόσμο,
βιβλία μου ανπμετωπίζω τη ζωή σαν μια μάχη.
αλλά στην ψυχολογία των αμερικανών πολιτών Ολη μας n ζωή είναι μια πόλη με την αυτοκαταστροφή
υπάρχει ένα πολύ έντονο στοιχείο απομόνωσης.
και τις δυνάμεις που μας υπονομεύουν
Θα ήθελαν απλώς να γυρίζουν στο
εσωτερικά: n τεμπελιά, n αναβλητικότητα,
σπίτι τους κάθε μέρα».
n αλαζονεία, ο φόβος είναι μερικά ελαττώματα
Ο Κλεμανσό είχε πει ότι «οι ΗΠΑ είναι μια
που πρέπει να διαχειριστούμε. Στο πρώτο μου
βιβλίο "Οι αρετές του πολέμου", που αφορούσε
χώρα που πέρασε από τη βαρβαρότητα στην
παρακμή, δίχως να αγγίξει τον πολιτισμό».
τον Μέγα Αλέξανδρο, μιλάω για τις αρετές
«Και είχε δίκιο. Οι Αμερικανοί έχουμε ένα είδος που πρέπει να έχει κάποιος για να κερδίσει τον
πόλεμο. Επειδή, λοιπόν, πιστεύω ότι n ζωή είναι
πολιτισμού που δεν θα τον χαρακτήριζες
πόλεμος, αυτό που προσπαθώ να πετύχω
υψηλό, αν και υπάρχουν βέβαια n τζαζ, κά¬
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είναι να αναπτύξωαυτές τις αρετές και να τις σπίτιμου και όταν διαβάζωοτιδήποτεαπότην
εντάξω ογπ ζωή μου. Αρετές, όπωςn καρτερικότητα,
αρχαία εποχή με αγγίζει αμέσωςκαι αυτό μου
n ανιδιοτέλεια, "dynameis" που θα συμβαίνει σε όλη μου τη ζωή. Και μου συμβαίνει
λέγαμεκαι στα ελληνικά».
μόνο με την Ελλάδα».

δας, πού θα επιλέγατε
έναν τοίχο

να γράψετε

κάτι σε

εκεί δίπλα; «Οταν ήρθα στην

Ελλάδα για πρώτη φορά, επισκεφθήκαμε
τον Πολυγωνικό τοίχο στους Δελφούς, στον
Πιστεύετε ότι το κύριο καθήκον ενός συγγραφέα,Αφού θαυμάζετε την αρχαία Ελλάδα, πιστεύετε
οποίο υπάρχει ένας κατάλογος με ονόματα
κυρίως ιστορικού, είναι να «απογοητεύσει»
και στο Δωδεκάθεο; «Είμαιπολύεξοικειωμένος
σκλάβωνπου είχαν απελευθερωθεί.Ηταν πολύ
τη χώρα του; «Μου αρέσει αυτό.
με την ιδέα των ολύμπιων θεών.
μικρά τα γράμματα, αλλά όλο αυτό ήταν
Πιστεύω επίσης ότι πρέπεινα είσαι απόλυτα Οταν επισκέφθηκα τους Δελφούς, την Ολυμπίατόσο συγκινητικό, που με έκανε να κλάψω.
ειλικρινής. Και ας απογοητεύσειςκαι την οικογένειά και τον Παρθενώνα, ένιωσα πολύέντονα Τόσο ευγνώμονες πρέπει να ήταν που απελευθερώ
σου. Και όλους, αν χρειαστεί».
την παρουσία των θεών του Ολύμπου.Αυτό
ώστε προσεύχονταν στον
Πιστεύετε στο κάρμα ή σε κάτι προδιαγεγραμμένο;
που ξέρουμε είναι ότι οι Ελληνες βρέθηκαν Θεό και Τον ευχαριστούσαν. 0α ήθελα,
«Κοιτάξτε. Ερχόμαστε σε αυτόν στην καλύτερη στιγμή τους όταν συνέπλεαν λοιπόν, να γράψω εκεί: "Εύχομαι όλοι οι άνθρωποι
τον κόσμο και αμέσως σχεδόν υπάρχουνθέματαμε τους θεούς τους. Νιώθω ότι, κατά μία έννοια,
να ήταν ελεύθεροι και να έγραφαν τα
που δεν μας απασχολούν καθόλου και άλλα είναι ακόμη γύρω και αν τους τιμούσατε ονόματά τους σε αυτόν τον τοίχο"».
Θέλει προσπάθεια όμως αυτό. «Γι' αυτό
πουασκούν μια φοβερή συναισθηματική περισσότερο,νομίζω ότι θα έκανε τη διαφορά.
δύναμη επάνωμας. Και n ερώτηση είναι "γιατί;". Είναικάπωςσαν τους Ινδιάνουςτης Αμερικής, λέω: "Ξεκουνήσου και άσε το βόλεμα, γιατί
Δείτε εμένα, για παράδειγμα. Είμαι ένας πουείχαν τους δικούς τους θεούς και όταν ήρθε δεν θα βγάλεις άκρη". Μην περιμένεις ότι θα
Αμερικανός και ξέρω ότι δεν έχω ελληνικό
ο "λευκός άνθρωπος"και τους έπεισεμε τη
μαςσώσεικανένας διεθνήςοργανισμός,καμία
αίμα μέσα μου. Γιατί όμως είμαι τόσο γοητευμένος
βία να τους εγκαταλείψουν, ποτέ πιαδεν ήταν κυβέρνηση και κανένα αφεντικό. Μόνο ο καθένας
με τους αρχαίουςΕλληνες;Η αρχαίαΡώμη το ίδιο. Ολοι οι ιστορικοί λαοί πήγανπολύχειρότερα μας μπορεί να πάρει τη ζωή του και τη
δεν με απασχολεί καθόλου! Ξέρω απλώς
όταν εγκατέλειψαν τις ρίζες τους».
μοίρα του στα χέρια του και να τη βελτιώσει ή
Από όλα τα κτίσματα της αρχαίας Ελλά¬
πως όταν είμαι στην Ελλάδα νιώθω σαν στο
να την αλλάξει». ·
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