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Το παπακάηω κείμενο αποηελεί ηην απομαγνηηοθώνηζη ηηρ ζςνένηεςξηρ ηος Γάλλος ζηοσαζηή
Αλαίν Νηε Μπενοςά ζηην ιζηοζελίδα ηος αμεπικάνικος ηλεκηπονικού πεπιοδικού “American
Renaissance”, η οποία δημοζιεύηηκε ζηιρ 22 Νοεμβπίος 2013.
Ακεξηθάληθε Αλαγέλλεζε: Δίπαηε όηη ε λεσηεξηθόηεηα είλαη ερζξόο ηεο ηαπηόηεηαο.
Μπνξείηε λα καο εμεγήζεηε απηή ηελ ηδέα πεξαηηέξσ;
Αιαίλ ληε Μπελνπά: ηαλ θάπνηνο κειεηά ηε λεσηεξηθόηεηα, πξέπεη λα ιάβεη ππ' όςηλ ηνπ δύν
έλλνηεο ηεο ιέμεο. Η πξώηε είλαη γλσζηή ζε όινπο. Δίλαη νη αιιαγέο ηεο δσήο πνπ έξρνληαη κε
πεξηζζόηεξν πιηθό πινύην. Αιιά ε λεσηεξηθόηεηα είλαη επίζεο ην πξντόλ κηαο ηδενινγίαο πνπ
εκθαλίζηεθε ηνλ 17ν θαη 18ν αηώλα, κε ηνλ Γηαθσηηζκό. Δίλαη ε ηδενινγία ηεο πξνόδνπ, ηεο
νπνίαο ε βαζηθή ηδέα είλαη όηη ε αλζξσπόηεηα ζα είλαη πάληα θαιύηεξε. Σν κέιινλ ζα είλαη
θαιύηεξν από ην παξόλ θαη ην παξόλ είλαη θαιύηεξν απ' όηη ην παξειζόλ. Γη' απηή ηελ
ηδενινγία, ην παξειζόλ δελ έρεη ηίπνηα λα καο δηδάμεη. Σν παξειζόλ είλαη έλα λεθξνηαθείν
αξρατθώλ εζίκσλ θαη παξάινγσλ πεξηνξηζκώλ. Αλη 'απηνύ, ν άλζξσπνο πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηε ινγηθή ηνπ γηα λα απνθαζίζεη ν ίδηνο ηη ζέιεη.
Η λεσηεξηθόηεηα πηνζεηεί επίζεο κία εληαία αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο. Η ηζηνξία δελ είλαη θπθιηθή,
όπσο ήηαλ γηα ηνπο Έιιελεο, αιιά είλαη κία επζεία γξακκή. Απηή ε ηδέα έξρεηαη από ηνλ
Υξηζηηαληζκό θαη ηνλ Ινπδατζκό, πνπ ππνζέηνπλ όηη ππάξρεη έλα απόιπην μεθίλεκα θαη έλα
απόιπην ηέινο ζηελ ηζηνξία. Η αλζξσπόηεηα είλαη, επίζεο, κ' απηό ην ζθεπηηθό, εληαία. ινη νη
ιανί πξέπεη λα πεξάζνπλ από ηα ίδηα ζηάδηα θαη λα θηάζνπλ ζην ίδην επίπεδν αλάπηπμεο. Απηόο
είλαη ν κύζνο ηεο αλάπηπμεο, ηεο ηερλνινγηθήο πξνόδνπ.
Έηζη, θαζεηί πνπ είλαη λέν έρεη θαη αμία, αθξηβώο επεηδή είλαη λέν. Τπάξρεη ν θεηηρηζκόο ηνπ
θαηλνθαλνύο. Άξα, όηαλ αλαθεξόκαζηε ζηε λεσηεξηθόηεηα, ζα πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππόςε
όρη κόλν ηελ πιηζηηθή αιιά θαη ηελ ηδενινγηθή δηάζηαζε. Η λεσηεξηθόηεηα είλαη εγγελώο
αληαγσληζηηθή ζηηο ζπιινγηθέο ηαπηόηεηεο, δηόηη ηέηνηεο ηαπηόηεηεο απνηεινύλ εκπόδηα ζηελ
πνξεία ηεο πξνόδνπ πξνο κία εληαία αλζξσπόηεηα.
Φπζηθά, ε λεσηεξηθόηεηα έρεη έλα δπλαηό νηθνλνκηθό ζπζηαηηθό ζηνηρείν. ηελ Δπξώπε
ζπλδέζεθε κε ηελ άλνδν ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ησλ εκπνξηθώλ αμηώλ ηεο. Απηό είλαη ην
πξόβιεκα ηνπ θαπηηαιηζκνύ. Θέιεη λα νξγαλώζεη πεξηζζόηεξεο αγνξέο - κία παγθόζκηα αγνξά,
κία πιαλεηηθή αγνξά - θαη νη ζπιινγηθέο ηαπηόηεηεο θαηαθεξκαηίδνπλ ηελ αγνξά απηή.
Οη Δπξσπαίνη έρνπλ ζπρλά επηθξίλεη ηηο Η.Π.Α σο κία πιηζηηθή θνηλσλία, αιιά θάζε
θνηλσλία δελ είλαη πιηζηηθή; Γελ είλαη κέξνο ηεο αλζξώπηλεο θύζεο λα ζέιεη πάληα
πεξηζζόηεξα;
Έρεηε δίθην. Τπό απηή ηελ έλλνηα ζα έιεγα όηη ζήκεξα είκαζηε όινη Ακεξηθάλνη. Καη είλαη

αιήζεηα όηη ε επηζπκία ηνπ λα έρεηο πεξηζζόηεξα είλαη κέξνο ηεο αλζξώπηλεο θύζεο. Η δηαθνξά
είλαη όηη κεγάιν κέξνο ηεο Δπξσπατθήο ζξεζθείαο θαη θηινζνθίαο είλαη βαζηζκέλν πάλσ ζε
αμίεο πην ζεκαληηθέο, κε ηελ πεπνίζεζε όηη γηα εζηθνύο ή ζξεζθεπηηθνύο ή θηινζνθηθνύο
ιόγνπο δελ πξέπεη λα ππνβάιινπκε ηνλ εαπηό καο ζηελ πιενλεμία θαη ηελ απιεζηία. Απηό δελ
ηζρύεη ζηελ Ακεξηθή εμαηηίαο ηεο πξνηεζηαληηθήο Καιβηληζηηθήο ηδέαο ησλ εθιεθηώλ - ν Θεόο
δείρλεη ηελ απνδνρή ηνπ δίλνληαο πινύην. Γλσξίδεηε ηε ζεσξία ηνπ Μαμ Βέκπεξ γηα ηε ζρέζε
κεηαμύ ηνπ Πξνηεζηαληηζκνύ θαη ηεο αλόδνπ ηνπ θαπηηαιηζκνύ. Ννκίδσ όηη απηά ηα ζηνηρεία
θάλνπλ ηε κεγάιε δηαθνξά.
ηηο Καζνιηθέο ρώξεο ηα ρξήκαηα είλαη πάληα ύπνπηα, αθόκα θη αλ ν θαζέλαο ζέιεη
πεξηζζόηεξα παξά ιηγόηεξα από απηά. Γηα παξάδεηγκα, ζηε Γαιιία ζα ήηαλ αδύλαην γηα έλαλ
πινύζην άλζξσπν λα εθιεγεί αξρεγόο ηνπ θξάηνπο. Καλέλαο δελ ζα ςήθηδε έλαλ
εθαηνκκπξηνύρν. Η ηδέα ζα ήηαλ απνθξνπζηηθή. Αιιά ζηελ Ακεξηθή αλ έλαο ππνςήθηνο είλαη
εθαηνκκπξηνύρνο, πηζηεύεηαη όηη είλαη επηηπρεκέλνο θαη έρεη ηθαλόηεηα.
Έηζη, ζηελ Δπξώπε νη άλζξσπνη θξύβνπλ ηη έρνπλ. Γελ ιέλε πόζα θεξδίδνπλ. ηελ Ακεξηθή
ππάξρεη έλα πάζνο γηα ηνπο αξηζκνύο θαη όια απνηεινύλ ππνινγίζηκεο πνζόηεηεο. Οη
Ακεξηθάλνη μέξνπλ πόζα έρνπλ πιεξώζεη γηα ηα πάληα. ηαλ νη Ακεξηθάλνη ηνπξίζηεο
πεγαίλνπλ ζηνλ Πύξγν ηνπ Άηθει ξσηάλε: ''Πόζα ζθαινπάηηα είλαη κέρξη ηελ θνξπθή”; Γελ
θαηαιαβαίλνπλ ηε δηαθνξά κεηαμύ πνζόηεηαο θαη πνηόηεηαο.
Υπάξρεη θάηη πέξα από ηνλ Καζνιηθηζκό πνπ έρεη πξνζηαηέςεη ηελ Δπξώπε από ηα ίδηα
επίπεδα ηνπ πιηζκνύ;
ρη πιένλ. ήκεξα όινη βιέπνπλ ηηο ίδηεο ηαηλίεο, αθνύλ ηελ ίδηα κνπζηθή, δνπλ ζε παξόκνηα
ζπίηηα. Απηό είλαη θάηη πνπ κε απαζρνιεί πνιύ. Έρσ ηαμηδέςεη πνιύ θαη θάζε ρξόλν βιέπσ ηνλ
θόζκν λα γίλεηαη όιν θαη πην όκνηνο. Απηό ην απνθαιώ ηδενινγία ηεο νκνηόηεηαο. Απηή ε
ηδενινγία κπνξεί λα πάξεη ζξεζθεπηηθέο θαη κε ζξεζθεπηηθέο κνξθέο, αιιά ε θεληξηθή ηδέα
είλαη όηη είκαζηε όινη κέξνο ηεο αλζξσπόηεηαο, είκαζηε αδέξθηα ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο. Ίζσο
ππάξρνπλ δηαθνξέο, αιιά απηέο είλαη αζήκαληεο θαη ζα πξέπεη λα εμαιεηθζνύλ ή λα
κεηαηξαπνύλ ζε απιή ιανγξαθία. Οη Ιλδηάλνη ηεο Ακεξηθήο ρνξεύνπλ ηνπο ρνξνύο ηνπο γηα ηνπο
ηνπξίζηεο, αιιά απηό δελ είλαη παξαδνζηαθή δσή.
Πνηα είλαη ε ιύζε ζην πξόβιεκα ηεο νκνηόηεηαο;
Γηα λα δνύκε ηηο ιύζεηο ζα πξέπεη λα αληηιεθζνύκε ηελ παγθνζκηνπνίεζε σο κία δηαιεθηηθή.
ζν πεξηζζόηεξν γίλεηαη ν θόζκνο νκνγελνπνηεκέλνο, ηόζν πεξηζζόηεξν ππάξρεη αληίζηαζε.
Έηζη, ε δύλακε πνπ νκνγελνπνηεί ηνλ πιαλήηε δεκηνπξγεί λέα είδε δηαηξέζεσλ. Μεξηθέο θνξέο
απηή ε αληίζηαζε κπνξεί λα είλαη ππεξβνιηθή, ιακβάλνληαο ηε κνξθή ηξνκνθξαηίαο γηα
παξάδεηγκα.
Η ιύζε είλαη λα δνπιέςνπκε ζε ηνπηθό επίπεδν. Πηζηεύσ αθξάδαληα ζηελ ηνπηθόηεηα.
Σνπηθόηεηα ζεκαίλεη πεξηζζόηεξε άκεζε δεκνθξαηία, ζεκαίλεη δεκηνπξγία απειεπζεξσκέλσλ
ρώξσλ. Γη' απηό δελ πηζηεύσ ηόζν πνιύ ζηελ πνιηηηθή. Πηζηεύσ όηη ε επνρή ησλ πνιηηηθώλ
θνκκάησλ έρεη ηειεηώζεη. Σα θόκκαηα ελαιιάζζνληαη ζηελ εμνπζία, αιιά δελ απνηεινύλ
πξαγκαηηθέο ιύζεηο. ηε Γαιιία είλαη ε Γεμηά ή ε Αξηζηεξά θαη όια κέλνπλ ίδηα.
Απηόο είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίνλ ηόζνη πνιινί άλζξσπνη έρνπλ βαξεζεί απηό πνπ νλνκάδνπκε
''λέα ηάμε'' πνιηηηθώλ, ρξεκαηνδνηώλ, κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. Τπάξρεη κηα επξέσο

δηαδεδνκέλε αίζζεζε όηη απηή ε ηάμε δελ θαηαιαβαίλεη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηώλ, είλαη
απνκνλσκέλε, δελ είλαη πξνζεισκέλε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν έζλνο κε ην νπνίν έρεη θνηλά
ζπκθέξνληα, αιιά ζε κία δηεζλή λέα ηάμε. Απηόο είλαη έλαο από ηνπο ιόγνπο γηα ηελ άλνδν ησλ
ιεγόκελσλ ιατθηζηηθώλ θνκκάησλ, ε νπνία απνηειεί ην πην ελδηαθέξνλ πνιηηηθό θαηλόκελν ηα
ηειεπηαία δέθα ή είθνζη ρξόληα.
Πνηα είλαη κεξηθά παξαδείγκαηα αληίζηαζεο ζηελ παγθνζκηνπνίεζε;
Μεξηθέο ρώξεο αληηζηέθνληαη πνιύ θαιά. Η Κίλα, γηα παξάδεηγκα. Ήκνπλ ζηελ Κίλα πξηλ από
ιίγν θαηξό. Φπζηθά κπνξείηε λα δείηε λένπο αλζξώπνπο απνραπλσκέλνπο κε ηα video games,
iPods, iPads θαη BlackBerries, αιιά λνκίδσ πσο νη Κηλέδνη εγέηεο έρνπλ κία πνιύ ζαθή άπνςε
γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ θόζκνπ. Μεξηθέο ρώξεο πξαγκαηηθά πξνζπαζνύλ λα ζθεθηνύλ γηα ην
κέιινλ. Οη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, λαη, ζίγνπξα. Καζώο θαη ε Ρσζία θαη ε Κίλα, αιιά ζηελ
Δπξώπε, δελ ππάξρεη ηίπνηα.
Ννκίδεηε όηη νη Ακεξηθαλνί ζθέθηνληαη ζνβαξά ην κέιινλ;
ρη ν Ακεξηθάληθνο ιαόο, αιιά νη νκάδεο πξνβιεκαηηζκνύ θαη νη θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο
ζθέθηνληαη πνιύ ζνβαξά γηα ην κέιινλ.
Πεξηζζόηεξν απ' όηη ζηελ Δπξώπε;
Ναη, ζίγνπξα. Έρνπκε πνιηηηθνύο, αιιά όρη ζην ίδην επίπεδν κε ηηο δεμακελέο ζθέςεο ζηηο
Η.Π.Α.. Ίζσο κεξηθέο πνιηηηθέο ιέζρεο κπνξνύλ λα ζπγθξηζνύλ, αιιά ηίπνηε άιιν. Οη πνιηηηθνί
ζέινπλ απιά λα επαλεθιεγνύλ, έηζη, ην κέιινλ γη' απηνύο θηάλεη κέρξη ηελ επόκελε ρξνληά. Γελ
ζθέθηνληαη ζε παγθόζκην επίπεδν.
Αλ ν παγθόζκηνο θαπηηαιηζκόο είλαη ν ερζξόο ηεο ηαπηόηεηαο, κπνξείηε λα πεξηγξάςεηε
έλα ζύζηεκα νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο πνπ ζα ήηαλ θίινο κε ηελ ηαπηόηεηα;
Η νηθνλνκηθή δσή δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηηο ειεύζεξεο ζπλαιιαγέο θαη ζηηο εκπνξηθέο
αγνξέο. Μία νηθνλνκία πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηηο θνηλσληθέο πξαγκαηηθόηεηεο θαη δελ πξέπεη
λα είλαη απαιιαγκέλε από ηελ πνιηηηθή εμνπζία. Δίλαη απόιπηα εθηθηό λα ππάξρεη κία
νηθνλνκία θνηλσληθήο αιιειεγγύεο πνπ λα πεξηιακβάλεη έλαλ ηδησηηθό ηνκέα, έλαλ δεκόζην
ηνκέα, θαζώο θαη έλαλ ηνκέα εζεινληηθήο έλσζεο, όπσο είλαη νη ζπλεηαηξηζκνί εξγαδνκέλσλ. Η
δηθηαηνξία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ αγνξώλ πξέπεη λα θαηαζηξαθεί. Μία νηθνλνκία πξέπεη λα
είλαη βαζηζκέλε ζηελ πξαγκαηηθή παξαγσγή θαη όρη ζηελ νηθνλνκηθή θεξδνζθνπία. Πξέπεη λα
παιέςνπκε ελάληηα ζηελ απν-ηνπηθνπνίεζε πνπ πξνθαιείηαη από ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ε νπνία
θαηαιήγεη ζην ληάκπηλγθ ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη βιάπηεη ηηο εξγαηηθέο ηάμεηο αζθώληαο
θαζνδηθή πίεζε ζηνπο κηζζνύο. Οη ειεύζεξεο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμύ ησλ εζλώλ είλαη
θαιέο γηα όινπο κόλν εάλ απηά ηα έζλε βξίζθνληαη ζε ηαπηόζεκα επίπεδα νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο.
ηελ Δπξώπε, πξέπεη λα ππάξρεη ινγηθόο πξνζηαηεπηηζκόο πνπ λα εγγπάηαη κηζζνύο θαη έζνδα.
Πξέπεη επίζεο λα πξνσζήζνπκε, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ, ηελ θαηαλάισζε ησλ εκπνξεπκάησλ
εθεί όπνπ παξάγνληαη, κε έκθαζε ζηηο ηνπηθέο κεηαθνξέο θαη ζηηο νηθνλνκίεο εγγύηεηαο. Η
ηνπηθνπνίεζε ησλ νηθνλνκηώλ είλαη έλαο ηξόπνο γηα λα δηαηεξεζνύλ νη ζπιινγηθέο ηαπηόηεηεο
θαη λα απνθαηαζηαζνύλ νη θνηλσληθνί δεζκνί θαη ε ηνπηθή δεκνθξαηία, ζε έλα δεκόζην ρώξν
ζηνλ νπνίν εθθξάδεηαη ε ηζαγέλεηα.

Θα ειπίδαηε ζε κία Δπξώπε πνπ λα είλαη πεξηζζόηεξν ηνπηθά απηόλνκε;
Πξνζσπηθά, είκαη ππέξ κηαο πνιηηηθά ελσκέλεο Δπξώπεο, αιιά απηή ζα είλαη κία Δπξώπε ζηελ
νπνία όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο απνθάζεηο ζα πξέπεη λα παίξλνληαη ζε ηνπηθό επίπεδν.
Μηιάκε γηα ηελ αξρή ηεο “επηθνπξηθόηεηαο”, ζύκθσλα κε ηελ νπνία, όζν ην δπλαηόλ
πεξηζζόηεξν, θαη ζην ρακειόηεξν δπλαηό επίπεδν, νη άλζξσπνη απνθαζίδνπλ γηα ηα ζέκαηα πνπ
αθνξνύλ ηνπο εαπηνύο ηνπο.
Απηή ήηαλ ε αξρηθή ηδέα ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ. Κάζε πνιηηεία λα έρεη κεγάιε
απηνλνκία.
Αιιά ζηελ ηζηνξία ησλ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ε έλλνηα ηεο ιέμεο “θεληεξαιηζκόο” έρεη
αιιάμεη. Σώξα, όηαλ εκείο ιέκε “νκνζπνλδηαθό” απηό ζεκαίλεη θεληξηθή θπβέξλεζε, αθόκα θη
αλ ηα πξάγκαηα ήηαλ δηαθνξεηηθά ζηελ αξρή. Η ηζηνξία ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηεηώλ είλαη
πεξίπινθε.
Απηό ελλνώ. Η Δπξσπατθή Έλσζε δείρλεη ηελ ίδηα ηάζε. Μία θεληξηθή θπβέξλεζε ζέιεη
πάληα πεξηζζόηεξε δύλακε. Η Διβεηία θαίλεηαη λα είλαη κηα από ηηο ιίγεο εμαηξέζεηο ζ'
απηόλ ηνλ θαλόλα.
Μνπ αξέζεη ε Διβεηία πάξα πνιύ. Θα ήζεια ηελ επέθηαζε ηνπ ειβεηηθνύ κνληέινπ ζε
νιόθιεξε ηελ Δπξώπε. Μελ μερλάηε όηη ε δηαθνξά κεηαμύ ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο ζηελ
Δπξώπε (ε ιεγόκελε Δπξσπατθή Δπηηξνπή) θαη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη όηη ζηελ Δπξώπε
δελ εθιέγεηαη θαλ, από θαλέλαλ. Γελ ππάξρεη δεκνθξαηηθή λνκηκόηεηα ζ' απηό. Γελ ζέισ λα
επεθηαζώ ζρεηηθά κε ηελ αμία θαη ηα είδε ησλ εθινγώλ πνπ έρεηε ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο,
αιιά ηνπιάρηζηνλ εθεί ππάξρεη κηα εθινγή. ρη, όκσο, ζηε Γαιιία. Δκείο εθιέγνπκε έλα
Δπξσπατθό θνηλνβνύιην πνπ δελ έρεη ζρεδόλ θακία δύλακε θαη ν κόλνο ιόγνο πνπ νη άλζξσπνη
ελδηαθέξνληαη γηα απηέο ηηο εθινγέο είλαη επεηδή απνηεινύλ κία έλδεημε γηα ην πνηα θόκκαηα
είλαη πην δεκνθηιή ζε θάζε έζλνο.
Ννκίδεηε όηη είλαη δπλαηόλ λα ππάξμεη πνιηηηθά ελσκέλε Δπξώπε πνπ πξαγκαηηθά ζα
αθήλεη ηελ ηνπηθή ιήςε ησλ απνθάζεσλ ζηνπο ληόπηνπο;
Ναη. Τπάξρεη ην παξάδεηγκα ηεο Διβεηίαο. Φπζηθά, είλαη κία κηθξή ρώξα. Αιιά, ζηελ ηζηνξία
ηεο Δπξώπεο ππάξρνπλ δύν αληαγσληζηηθά κνληέια. Έλα είλαη ην έζλνο-θξάηνο, γηα ην νπνίν ε
Γαιιία απνηειεί ην ηέιεην παξάδεηγκα, αιιά θαη ε Αγγιία θαη ε Ιζπαλία είλαη επίζεο
παξαδείγκαηα. Σν άιιν κνληέιν είλαη ην απηνθξαηνξηθό: Ιηαιία, Γεξκαλία θαη νύησ θαζεμήο.
Ννκίδσ όηη ην κνληέιν ηεο απηνθξαηνξίαο είλαη πνιύ θαιύηεξν, δηόηη δελ ζπγθεληξώλεη δύλακε.
Αθήλεη δηθαηώκαηα θαη πνιηηηθή απηνλνκία ζηηο δηάθνξεο ρώξεο θαη πεξηνρέο. Έλα πξόζθαην
κνληέιν είλαη ε Απζηξν-Οπγγξηθή απηνθξαηνξία. Πεξηιάκβαλε 35 δηαθνξεηηθέο εζληθόηεηεο,
αιιά ιεηηνύξγεζε αξθεηά θαιά. Φπζηθά, ήηαλ εκπιεθόκελε ζε όια ηα πξνβιήκαηα ζηα
Βαιθάληα.
Γηα πνιιέο ρώξεο, νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο απνηεινύλ κία δπζάξεζηε παξνπζία, αιιά είλαη
απηό απιώο κία αληαλάθιαζε ηεο εμνπζίαο ηνπο; Δίλαη απιά ε ακεξηθάληθε εθδνρή ηεο
γαιιηθήο “πνιηηηζηηθήο απνζηνιήο” ή ηεο νηθνδόκεζεο ηεο βξεηαληθήο απηνθξαηνξίαο, ή
ππάξρεη θάηη δηαθνξεηηθό ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε Ακεξηθή επηβάιιεη ηηο ηδέεο ηεο ζηνλ
θόζκν;

ίγνπξα, ε Αγγιία, ε Γαιιία θαη ε Ιζπαλία είραλ κεγάιε επηξξνή ζηνλ θόζκν, αιιά ε δηαθνξά
είλαη όηη απηέο είλαη παιηέο ρώξεο. Έρνπλ πίζσ ηνπο 2.000 ή 3.000 ρξόληα, θαη ζε έλα ηόζν
κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ πνιηηηθή. ρη όπσο
ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Από ηελ αξρή έρεηε ηνλ κύζν ηεο “Πόιεο πάλσ ζηνλ Λόθν”, όπνπ
είζηε νη λένη εθιεθηνί άλζξσπνη, θύγαηε από ηελ δηεθζαξκέλε Δπξώπε κε ηηο κνλαξρίεο ηεο γηα
λα νηθνδνκήζεηε κηα λέα θνηλσλία, πνπ ζα ήηαλ ε θαιύηεξε ζηελ ηζηνξία.
Απηό πεγαίλεη ρέξη-ρέξη κε ηελ ακεξηθάληθε αηζηνδνμία. Μπνξεί λα ππάξρνπλ πνιιά
πξνβιήκαηα αιιά ζην ηέινο ε ηερλνινγία ζα ηα ιύζεη. Η ηερλνινγία δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα,
πνπ πηζηεύεηε όηη ζα ηα ιύζεη αθόκα πεξηζζόηεξε ηερλνινγία. Απηό ην αίζζεκα, ην νπνίν
ζπκκεξίδνληαη ηόζνη πνιινί Ακεξηθάλνη, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ απνκνλσηηζκό ή ζηνλ
Οπηιζνληζκό, ηνλ νπνίνλ ζέιεηε λα επηβάιεηε, αλ θαη όρη κε ηνλ παιηό ηξόπν. Θέιεηε όινη νη
άλζξσπνη λα Ακεξηθαλνπνηεζνύλ.
Παξαηεξώ όηη, όηαλ είκαη ζηελ Ακεξηθή, πάληα αθνύσ κνπζηθή, κνπζηθή ή ηειεόξαζε, αθόκα
θαη ζηα εζηηαηόξηα. Αιιά απηή είλαη πάληα ακεξηθάληθε κνπζηθή. Γελ αθνύσ πνηέ θαλέλαλ
ηξαγνπδηζηή ή κνπζηθό πνπ δελ είλαη Ακεξηθάλνο. ε πεξηνξηζκέλνπο θύθινπο κπνξείηε λα δείηε
κία γαιιηθή ηαηλία θαη ν θόζκνο κπνξεί λα γλσξίδεη ηελ Δληίζ Πηάθ ή ηνλ Μνξίο εβαιηέ. Αιιά
αλ πάηε ζηελ Δπξώπε ή νπνπδήπνηε αιινύ, ζα αθνύζεηε ηελ ίδηα κνπζηθή! ρη κόλν, αιιά σο
επί ην πιείζηνλ. ηαλ δελ είλαη γαιιηθή, είλαη ακεξηθάληθε. Γηαηί νη Γάιινη δελ αθνύλ θηλέδηθε
ή αθξηθάληθε ή ηζπαληθή ή δαλέδηθε κνπζηθή; Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο ηαηλίεο. Βιέπνπκε όιεο
ηηο ακεξηθάληθεο ηαηλίεο. Γελ βιέπνπκε γεξκαληθέο ή ηηαιηθέο ηαηλίεο, αθόκα θη αλ απηέο νη
ρώξεο είλαη πνιύ θνληά ζηε Γαιιία.
Η παγθνζκηνπνίεζε είλαη ην όρεκα γηα όια απηά. Σα αγγιηθά γίλνληαη ε παγθόζκηα γιώζζα,
όπνηνο δελ θαηαιαβαίλεη αγγιηθά δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην δηαδίθηπν. Έηζη εδώ
βξίζθνληαη δύν ιόγνη γηα ηνλ αληίθηππν ηεο Ακεξηθήο. Έλαο είλαη ν ηδενινγηθόο ιόγνο, αιιά ν
άιινο είλαη ε επίδξαζε ηεο σκήο δύλακεο. Απηό είλαη θπζηνινγηθό.
Από επξσπατθή ζθνπηά, ζίγνπξα θάπνηνο ζαλ ηνλ Τδσξηδ Μπνπο ζα ήηαλ αδύλαην λα γίλεη
αληηιεπηόο, επεηδή δελ ήηαλ καθηαβειηθόο ή έζησ ξαθηλαξηζκέλνο.
Γηα καο κνηάδεη ειίζηνο. ηελ Δπξώπε, έλαο θαιόο πνιηηηθόο ή πνιηηεπηήο είλαη θάπνηνο
θαιιηεξγεκέλνο ζε ζέκαηα πνιηηηθήο θηινζνθίαο θαη ινγνηερλίαο, ν νπνίνο έρεη κηα βαζηά
γλώζε ηνπ θόζκνπ, θαη πνπ βιέπεη ηελ ηζηνξία σο ηξαγσδία. Δίλαη θάπνηνο πνπ είλαη ξεαιηζηήο
ζηελ πνιηηηθή, πνπ δελ πξνζπαζεί λα θξύςεη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ πίζσ από ην πξνπέηαζκα ηνπ
εζηθνύ ιόγνπ. Οη Ακεξηθάλνη είλαη εληειώο δηαθνξεηηθνί. Βάδνπλ ην ρέξη ηνπο ζηελ θαξδηά θαη
κηιάλε γηα ειεπζεξία θαη δεκνθξαηία.
Υζεο, ήκνπλ ζην θηήξην Ρόλαιλη Ρήγθαλ ζηελ Οπάζηλγθηνλ, όπνπ είδα έλα απόθζεγκα ηνπ
Πξνέδξνπ Ρήγθαλ πνπ πήγαηλε θάπσο έηζη: “Γελ ππάξρνπλ όξηα ζηελ αλάπηπμε ή ζηελ
αλζξώπηλε επηπρία, αλ νη άλζξσπνη κπνξνύλ λα επηιέμνπλ ειεύζεξα ηα όλεηξα ηνπο”. Ση
ζεκαίλεη απηό; Σίπνηα. Αιιά κπνξείηε λα δείηε ηέηνηνπ είδνπο πξάγκαηα παληνύ.
Ήκνπλ πξόζθαηα ζηε Νέα Τόξθε θαη επηζθέθζεθα ην θέληξν Ρνθθέιεξ. Δθεί ππάξρεη έλα
πιαθίδην κε απνθζέγκαηα ηνπ Νέιζνλ Ρνθθέιεξ: “Πηζηεύσ ζηελ αλζξσπόηεηα. Πηζηεύσ ζηελ
αγάπε. Πηζηεύσ ζηελ επηδίσμε ηεο επηπρίαο, αιιά ηίπνηα δελ είλαη πην ζεκαληηθό από ηελ
αγάπε”. Η δσή απηνύ ηνπ αλζξώπνπ ήηαλ λα βγάδεη ρξήκαηα, αιιά ιέεη πσο δελ ππάξρεη ηίπνηα

πην ζεκαληηθό από ηελ αγάπε. κσο δελ ήηαλ αγαπεζηάξεο, ήηαλ ρξεκαηηζηήο. Απηά ηα
πξάγκαηα είλαη πνιύ παξάμελα γηα ηνπο Δπξσπαίνπο.
Καη ππάξρνπλ ηόζα πνιιά πξάγκαηα πνπ έρνπλ έξζεη από ηελ Ακεξηθή ζηελ Δπξώπε θαη
εγθαηαζηάζεθαλ εθεί, όπσο νη κειέηεο ησλ θύισλ - άλζξσπνη ζαλ ηελ Σδνύληη Μπάηιεξ, πνπ
είλαη εληειώο ηξεινί. Σν ηξειό είδνο ηνπ θεκηληζκνύ. Γελ είκαη ελαληίνλ ηνπ θεκηληζκνύ.
Τπάξρεη έλα θαιό είδνο θεκηληζκνύ, ην νπνίν απνθαιώ ηαπηνηηθό θεκηληζκό, πνπ πξνζπαζεί λα
πξνσζήζεη ηηο ζειπθέο αμίεο θαη λα δείμεη όηη δελ είλαη θαηώηεξεο από ηηο αξζεληθέο. Αιιά,
απηή ε ακεξηθάληθε εθδνρή ηεο νηθνπκεληθήο ηζόηεηαο ηζρπξίδεηαη όηη δελ ππάξρεη δηαθνξά
κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ. Παξαδέρεηαη όηη ππάξρεη κηα κηθξή δηαθνξά: Γελληέζαη κε ην έλα
θύιν ή ην άιιν, αιιά απηό δελ είλαη θαη πνιύ ζεκαληηθό. Απηό πνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθό είλαη
όηη ην θύιν είλαη κία θνηλσληθή θαηαζθεπή θαη κπνξεί λα ην παξαιιειηζηεί κε ηελ θπιή. Φπιή
θαη θύιν δελ ππάξρνπλ δηόηη είλαη θνηλσληθέο θαηαζθεπέο, είλαη κνλάρα ό,ηη ιέεη ην κπαιό καο.
Θα γλσξίδεηε ίζσο όηη ηνλ ηειεπηαίν Μάην ε γαιιηθή θπβέξλεζε απνθάζηζε, είλαη λόκνο ηώξα,
όηη ε Γαιιηθή Γεκνθξαηία “δελ αλαγλσξίδεη ηελ ύπαξμε νπνηαζδήπνηε θπιήο”. Η θπιή δελ
ππάξρεη, αιιά ν ξαηζηζκόο ππάξρεη. Πξέπεη λα θαηαπνιεκήζνπκε ηνλ ξαηζηζκό, ν νπνίνο είλαη
πξνθαλώο έλα κίζνο γηα θάηη πνπ δελ ππάξρεη. Πεξηέξγσο, απηνί νη άλζξσπνη ηζρπξίδνληαη όηη
εθηηκνύλ ηελ αμία ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο, αιιά πώο κπνξεί λα ππάξρεη δηαθνξεηηθόηεηα, όηαλ
δελ ππάξρνπλ θπιέο; Πνιιέο από απηέο ηηο ηδενινγηθέο κόδεο ήξζαλ από ηελ Ακεξηθή.
Πνιινί Ακεξηθαλνί θαη Δπξσπαίνη, πνπ είλαη απνγνεηεπκέλνη κε ηελ θαηεύζπλζε ηελ
νπνία έρεη πάξεη ε ρώξα ηνπο, θάλνπλ ιόγν γηα ηελ πηζαλόηεηα ζπζηεκηθήο θαηάξξεπζεο.
Δζείο πξνβιέπεηε κία ηέηνηα θαηάξξεπζε;
Γελ πξνβιέπσ γηαηί είλαη αδύλαηνλ λα πξνβιεθζεί θάηη. Σν θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο ηζηνξίαο
είλαη όηη ηα πάληα είλαη αλνηρηά, ζπλεπώο απξόβιεπηα. ια ηα ζεκαληηθά γεγνλόηα ησλ
ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ δελ είραλ πξνβιεθζεί, αξρίδνληαο κε ηελ πηώζε ηνπ ηείρνπο ηνπ
Βεξνιίλνπ θαη ην ηέινο ηνπ νβηεηηθνύ ζπζηήκαηνο. Μεξηθνί άλζξσπνη, κε θαηαζηξνθηθή θαη
απαηζηόδνμε άπνςε, δελ ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη ε ηζηνξία είλαη αλνηρηή. Ννκίδνπλ όηη ηίπνηα δελ
κπνξεί λα αιιάμεη, όκσο ε αιιαγή είλαη πάληα δπλαηή, γηαηί ε αλζξώπηλε ηζηνξία είλαη αλνηρηή.
Γελ πξνβιέπσ θακηά θαηάξξεπζε, αιιά πηζηεύσ όηη ππάξρεη κηα δπλαηή πηζαλόηεηα γεληθήο
θαηάξξεπζεο.
Σνπιάρηζην ζηελ Δπξώπε έρνπκε ηελ εληύπσζε όηη ην πνιηηηθό ζύζηεκα έρεη εμαληιήζεη όιεο
ηηο πηζαλόηεηεο. Τπάξρεη επίζεο ε νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία, γηα κέλα, είλαη κία δηαξζξσηηθή,
θαη όρη έθηαθηε, θξίζε ηνπ θαπηηαιηζκνύ. Γελ κπνξείο λα δεηο γηα πάληα κε πίζησζε. Κνηηάμηε
ην δεκόζην ρξένο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ - Θεέ κνπ! Δκείο πάληα πξνζζέηνπκε ιίγν
πεξηζζόηεξν, ιίγν πεξηζζόηεξν, ιίγν πεξηζζόηεξν. Αιιά, “πεξηζζόηεξν” θαη “θαιύηεξν” είλαη
πνιύ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. Καλέλα δέληξν δελ κπνξεί λα θηάζεη ηνλ νπξαλό, έηζη, ζα
θαηαξξεύζεη ζίγνπξα.
Σελ ίδηα ζηηγκή, ππάξρνπλ νηθνινγηθά, δεκνγξαθηθά θαη κεηαλαζηεπηηθά πξνβιήκαηα.
Βξηζθόκαζηε ζαθώο ζην ηέινο από θάηη. Πηζαλώο, ζην ηέινο ηεο λεσηεξηθόηεηαο. Πνηέ ζηε δσή
κνπ δελ ζπκάκαη κία ζηηγκή θαηά ηελ νπνία όιεο νη πηζαλόηεηεο ήηαλ ηόζν αλνηρηέο, όζν είλαη
ζήκεξα. Βξηζθόκαζηε ζε έλαλ θόζκν κεηάβαζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ςπρξνύ πνιέκνπ ηα
πξάγκαηα ήηαλ απιά, ππήξραλ δύν ζπλαζπηζκνί, αιιά όρη πιένλ. Ση ζα γίλεη κε ηελ Ρσζία; Ση
ζα γίλεη κε ηελ Κίλα; ηελ Αθξηθή ζα έρνπκε δεκνγξαθηθή αύμεζε, ηόζν κεγάιε όπσο θαη ην

δεκόζην ρξένο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο.
Ννκίδσ όηη ε θαηάξξεπζε είλαη πηζαλή θαη κπνξεί λα είλαη αλαγθαία, αιιά δελ κπνξνύκε λα
βαζηζηνύκε ζ' απηό. Γελ κπνξνύκε λα θαζόκαζηε ζηελ θαξέθια καο θαη λα ιέκε: “Λνηπόλ,
αγαπεηνί θίινη, πεξηκέλσ ηελ απνθάιπςε”. πσο νη κάξηπξεο ηνπ Ιερσβά: “Σν ηέινο ηνπ
θόζκνπ πιεζηάδεη”. Έλαο θόζκνο κπνξεί λα ηειεηώζεη, αιιά όρη ν θόζκνο.
Η θαηάξξεπζε κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε γηα ηί;
Γηα αιιαγή. Οη Ακεξηθάλνη έρνπλ δήζεη από ην μεθίλεκα ηεο ρώξαο ηνπο, ιηγόηεξν ή
πεξηζζόηεξν, ην ίδην ζύζηεκα, έηζη, είλαη πνιύ εύθνιν γη' απηνύο λα πηζηεύνπλ όηη ην δηθό ηνπο
είλαη έλα θπζηθό ζύζηεκα. ηελ Δπξώπε, έρνπκε γλσξίζεη ηόζα πνιιά ζπζηήκαηα, ηόζεο
πνιιέο επαλαζηάζεηο, ηόζεο πνιιέο αληηθξνπόκελεο απόςεηο. Αξλνύκαη λα πεξηνξίδνκαη από ην
αλαπόθεπθην.
ύκθσλα κε ην ηζρύνλ ζύζηεκα, κόλν πεξηζσξηαθέο κεηαξξπζκίζεηο είλαη πηζαλέο. ηε Γαιιία,
ην Δζληθό Μέησπν αλεβαίλεη κε έλαλ πνιύ ελδηαθέξνληα ηξόπν. Γίλεηαη εγεηηθό πνιηηηθό
θόκκα, θάηη πνπ θαίλεηαη πνιύ παξάμελν αλ ζπκεζνύκε όηη, ιόγσ ηνπ εθινγηθνύ ζπζηήκαηνο,
έρεη κόιηο δύν κέιε ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ. Αιιά, αθόκα θη αλ ε Μαξίλ Λε Πελ εθιεγεί
πξόεδξνο - δελ λνκίδσ όηη απηό ζα ζπκβεί, αιιά δελ κπνξώ θαη λα ην απνθιείζσ - δελ ζα
ππάξμνπλ κεγάιεο αιιαγέο. Θα δνύκε ζην ίδην είδνο θνηλσλίαο, βιέπνληαο ηηο ίδηεο ηαηλίεο,
παίδνληαο κε ηα ίδηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, θαη νύησ θαζεμήο.
Έρεηε κηιήζεη γηα ην πόζν πνιύπινθε θαη πνιιαπιή είλαη ε ηαπηόηεηα. Απνηειείηαη από
ηε γιώζζα, ηελ ηζηνξία, ην επάγγεικα, ηελ εζληθόηεηα, ην θύιν θιπ, αιιά γηαηί ε θπιή δελ
κπνξεί λα είλαη κέξνο κίαο ζπιινγηθήο ηαπηόηεηαο, ηνπιάρηζην γηα ηνπο ιεπθνύο
αλζξώπνπο;
Δλλνείηε ζηελ Δπξώπε;
Δλλνώ παληνύ.
Δίλαη αθόκα πην απαγνξεπκέλν ζηελ Δπξώπε. ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, είλαη απνδεθηό από
ηνπο πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο όηη νη θπιέο ππάξρνπλ - θαη ζην κπαιό κνπ, ε απνδνρή ηεο
θπιήο είλαη πνιύ δηαθνξεηηθή από ηνλ ξαηζηζκό - αιιά ζηελ Δπξώπε δελ είλαη έηζη. ηηο
Ηλσκέλεο Πνιηηείεο έρεηε θπιεηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Μπνξείηε λα πάηε ζηελ θπβέξλεζε θαη
λα βξείηε ηα πάληα γηα ηα θπιεηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εγθιεκάησλ θαη
θνηλσληθά κνηίβσλ. Η ζπιινγή απηνύ ηνπ είδνπο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ είλαη απαγνξεπκέλε
ζηελ Δπξώπε, θαη ζίγνπξα ζηε Γαιιία.
ηε Γαιιία κπνξείηε λα θαηεγνξηνπνίεζεηε ηνπο αλζξώπνπ σο μέλνπο ή Γάιινπο πνιίηεο, αιιά
πνιινί κεηαλάζηεο έρνπλ γαιιηθή ππεθνόηεηα. Μεξηθέο θνξέο ηελ παίξλνπλ απηόκαηα. όηαλ
γελληνύληαη εθεί. Έηζη, νη θνηλσληνιόγνη πνπ ζέινπλ λα κειεηήζνπλ έλα θπιεηηθό δήηεκα πξέπεη
λα εμεηάζνπλ έκκεζα ηέηνηα πξάγκαηα, σο ηαηξηθέο ζηαηηζηηθέο. Καλείο δελ γλσξίδεη πόζνη
καύξνη ππάξρνπλ ζηε Γαιιία. Έρνπκε κηα ηδέα, θπζηθά, αιιά, επίζεκα, νη θπιεηηθέο
ζηαηηζηηθέο είλαη απαγνξεπκέλεο γηαηί “νη θπιέο δελ ππάξρνπλ”. Απηέο νη θπιεηηθέο ζηαηηζηηθέο
ίζσο ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ξαηζηζηέο. Θα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηνύλ
πνξίζκαηα γηα ην έγθιεκα, γηα παξάδεηγκα.

Αιιά, γηα λα επαλέιζνπκε ζην ζέκα ηεο ηαπηόηεηαο, αλεζπρώ όηη νη άλζξσπνη ζηε Γαιιία πνπ
ζέινπλ λα ππεξαζπηζηνύλ ηελ ηαπηόηεηα θαίλεηαη λα είλαη νη πξώηνη πνπ δελ γλσξίδνπλ ηη
ζεκαίλεη ηαπηόηεηα. Γίλνπλ κόλν έλαλ αξλεηηθό νξηζκό ηεο: “Γελ είκαη κεηαλάζηεο”. Δληάμεη,
δελ είζαη κεηαλάζηεο, αιιά ηη είζαη; “Δίκαη Γάιινο”. κσο, θπζηθά, είζαη ηόζα πνιιά άιια
πξάγκαηα ηαπηόρξνλα. Δίζαη έλαο άλδξαο ή κία γπλαίθα, είζαη έλαο δεκνζηνγξάθνο ή έλαο
παξαγσγόο, είζαη νκνθπιόθηινο ή εηεξνθπιόθηινο, γελλήζεθεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή
θιπ. Η ηαπηόηεηα είλαη πνιύπινθε.
Πώο βιέπεηε ηνλ εαπηό ζαο δηαθνξεηηθό από ηνπο Ταπηνηηθνύο;
Αλ ζπγθξίλσ εζάο κε εκέλα, ε πξώηε δηαθνξά είλαη όηη εγώ έρσ ηελ επίγλσζε ηεο θπιήο θαη ηεο
ζεκαζίαο ηεο θπιήο, αιιά δελ δίλσ ζε απηή ηελ ππεξβνιηθή όπσο εζείο. Γηα κέλα είλαη έλαο
παξάγνληαο, αιιά κόλν έλαο κεηαμύ άιισλ.
Η δεύηεξε δηαθνξά είλαη όηη δελ πνιεκάσ γηα ηε ιεπθή θπιή. Γελ πνιεκάσ γηα ηε Γαιιία.
Πνιεκάσ γηα κία θνζκνζεσξία. Δίκαη έλαο θηιόζνθνο, έλαο ζεσξεηηθόο, θαη πνιεκάσ γηα λα
εμεγήζσ ηελ θνζκνζεσξία κνπ. Καη ζ' απηή ηελ θνζκνζεσξία, ε Δπξώπε, ε θπιή, ν πνιηηηζκόο
θαη ε ηαπηόηεηα έρνπλ ηνπο ξόινπο ηνπο. Γελ απνθιείνληαη. Αιιά, θπξίσο, δνπιεύσ γηα ηελ
ππεξάζπηζε κίαο θνζκνζεσξίαο. Φπζηθά, κε ελδηαθέξεη πνιύ ην κέιινλ θαη ην πεπξσκέλν ηνπ
δηθνύ κνπ έζλνπο, ηεο θπιήο κνπ, ηνπ πνιηηηζκνύ κνπ, αιιά επίζεο κε ελδηαθέξεη ην κέιινλ
θάζε άιιεο νκάδαο.
Η κεηαλάζηεπζε είλαη ζαθώο έλα πξόβιεκα. Πξνθαιεί πνιύ αθξαίεο θνηλσληθέο παζνγέλεηεο.
Αιιά, ε ηαπηόηεηά καο, ε ηαπηόηεηα ησλ κεηαλαζηώλ, όιεο νη ηαπηόηεηεο ζηνλ θόζκν, έρνπλ
έλαλ θνηλό ερζξό, θαη απηόο ν θνηλόο ερζξόο είλαη ην ζύζηεκα πνπ θαηαζηξέθεη ηηο ηαπηόηεηεο
θαη ηηο δηαθνξεηηθόηεηεο παληνύ. Απηό ην ζύζηεκα είλαη ν ερζξόο, όρη ν Άιινο. Απηό είλαη ην
βαζηθό κνπ πηζηεύσ.
Υπάξρεη θάηη ζπγθεθξηκέλν πνπ ζα ζέιαηε λα πείηε ζην Ακεξηθάληθν αθξναηήξην;
Απηό πνπ ζα ήζεια λα πσ ζηελ Ακεξηθή είλαη λα πξνζπαζεί λα είλαη ιίγν πην αλνηρηή ζηνλ
ππόινηπν θόζκν. Πξνζπαζήζηε λα γλσξίζεηε άιιεο ρώξεο θαη όρη κόλν λα ηηο επηζθέπηεζηε σο
ηνπξίζηεο. Ωο ηνπξίζηεο δελ κπνξείηε λα δείηε πνιιά. Υξεηάδεηαη λα θαηαιάβεηε όηη ζε όιν ηνλ
θόζκν νη άλζξσπνη κπνξεί λα ζθέθηνληαη δηαθνξεηηθά. Γελ ιέσ όηη απηνί είλαη θαιύηεξνη ή
ρεηξόηεξνη, αιιά δέρνκαη απηέο ηηο δηαθνξέο, γηαηί έλαο θόζκνο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο είλαη έλαο
πινπζηόηεξνο θόζκνο. Ο πινύηνο ηνπ θόζκνπ είλαη ε πνηθηινκνξθία ηνπ, ε πξαγκαηηθή
πνηθηινκνξθία ηνπ.

