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o Aμερικαvιoμ6g τoυ μ€οoυ Aμερικαvoιj ε[vαι αvαvτlρρΠToξ, 6πω9 επloηg η
επιθυμ[α τoU vα συvvτηρηoει πdoη Θυo[α τηv πoλ0τιμη κληρovoμια τoυ. Παρ' dλα
αυτd', επικlvδυvεq ξ€vεg ιδ€εg €1oυv παρειoQρηoει στov πoλιτιομ6 τoυ, χωριξ vα τo
61ει αvτληΦΘεi. Ev τω μεταξ0, τo ξημ€ρωμα βρ[oκει τov αμ€ριμvo πατριιi-lτη vα
1oυ1oυλιαζει τυλιγμ€voζ στιξ πυτζd,μεξ τoυ, ρo01o αvατoλικ(q ιvδικηg πρo6λευσηζ,
ξαπλωμ6voξ σε €vα κρεβd'τι Qτιαγμ6vo oτo πρ6τυπo πoυ 61ει τιζ ρiζεc τoυ στηv
Περo[α η oτη Mικρα Ao[α. E[vαι κoυκoυλωμ€vog ωξ τ'αQτιd με μη αμερικαvικd
υλικα: βαμβακι πoυ πρωτoKαλλιεργηθηκε στηv lvδ[α'λιvαρι καMιεργημ€vo στη
Mdoη Avατoλη, μαMl απ6 €vα ζιbo τηg Mικραg Ao[αg rj μεταξι, τη χρηση τoυ oπoloυ
πριi-lτoι αvακαλυ ι.p αv o ι Kιv6ζo ι.

KαΘιilg ξυπvd'ει, ρlxvει μια ματιd αco ρoλ6ι, μια αvαKdλυι|.lη τoυ μεσα[ωvα
στηv Ευριi-lπη, oηκιi:vεται βιαoτικd, και πηγα('vει oτo μπαvιo. Eκε[, αv σταματηoει μια
oτιγμη για vα τo oκεQτε[, Θα πρ6πει vα αιoΘαvΘεl πωg βρ(.σKεται μπρooτα σε μια
μεγdλη αμεριKαvικη παρdδooη'Θα d1ει, Qυoικα, ακo0oει ιοτoρlεg o1ετικdζ με τηv
πoι6τητα Kαι τη oυp6τητα τωv ξ6vωv oυvηΘειΦv και θα γvωρ[ζει πωq oε καμια
αλλη xιbρα o μ€oog αvδραg η γυvα[κα δεv πλ6vεται μ€oα oε τ€τoια πoλυτθλεια.
oμωζ, oι επικlvδυvεg ξ€vεq επιρρodg τov ακoλoυΘo0v ακ6μη κι εδιil μ€oα. To γυαλ[
αvακαλ6QΘηκε απ6 τoυg αρ1α[oυg Aιγυπτ[oυg, τα πλακακια αco πατωμα Kαι τoυξ
τo[1oυg oτη Mικρα Ao[α, η πoρσελαvη στηv K[vα Kαι η τ€1vη τoυ oμαλτoυ απ6
Mεo6γειoυg καλλιτd1vεg τηv επo11η τoU 1αλκo0. Aκ6μη Kαι η μπαvι€ρα και η
τoυαλ6τα τoυ δεv ε[vαι παρα ελα1ιοτα διαμoρQωμ6vα αvτiγραQα τωv ρωμαtκιilv
πρωτ6τυπωv. H μ6vη γvηoια, καΘαρη Aμερικαvικη oυvειoQoρα o' αυτ6 τo o0voλo
ε[vαι τo Θερμαvτικ6 oιbμα, στo oπolo o πατριιilτηg μαξ με βιd'oη, αoυvεlδητα
ακoυμπd' τα oπioΘια τoυ.

Στo μπdvιo, o Aμερικαv6g πλdvεται με σαπo6vι πoυ εQευρ6Θηκε απ6 τoυξ
αρ1α[oυg Γαλdτεg. Στη oυv61εια, καΘαρlζει τα δ6vτια τoυ, μια επαvαστατικη
ευρωπαΤκη πρακτικη, η oπolα δεv κατ€Kτησε τηv Aμερικη ωξ τo τ6λo9 τoυ ]-8o'
αιιi.lvα. Mετα ξυρ[ζεταL, επαvαλαμβdvovταξ μια μαζo1ιoτικη τελετη πoυ εξ6λιξαv oι
αρ1α[oι Aιγ0πτιoι Kαι Σoυμ€ριoι ειδωλoλdτρεq ιερε[g. H διαδικαo[α γ['vεται λιγ6τερα
oδυvηρη επειδη τo ξυραQι τoυ ε(,vαι απ6 ατod,λι, μια oOvΘεoη απ6 oiδηρo Kαι
d'vΘρακα πoυ αvακαλιlQΘηκε στηv tvδlα η oτo Τoυρκεoτd,v. Στo τ€λog oκoυπlζεται
με μια τoυρκικη πετo6τα.

EπιoτρdQovταζ απ6 τo μπαvιo, Θ0μα αoυvε[δητo μη αμερικαvικιilv
πρακτικιilv, παlρvει τα ρoιj1α τoυ απ6 μια καρ€κλα πoυ αvακαλιiQΘηκε στηv εγγ0ξ
Avατoλη και vτ0vεται. Φoραει 6vα οτενoραμμ€vo ρo01o, oτυλ πoυ πρodρ1εται απ6
τα κoλλητd ρo01α τωv αρχα[ωv voμαδωv στιζ ασιατικ€g oτ€πεg Kαι τo oτερειilvει με
κoυμπιd,, τα πρωτ6τυπα τωv oπolωv εμQαviαcηKαv στηv Eυριilπη oτo τ€λoξ τηξ
λlΘιvηg επoχηζ. Aυτ6 τo ρo01o ε[vαι καταMηλo για d,oκηoη oτo 0παιθρo σε ψυχρ6
κλ[μα, εvιil ε[vαι αρκετd αβoλo για τα αμερικαvικα καλoκα[ρια, για τα oπ[τια πoυ
61oυv Θ€ρμαvoη η για τo βαγκ6v λι. Παρ' 6λα αυτα, oι ξεv6Qερτεζ ιδ6ε9 η oυvηΘειεg
υπoδoυλιilvoυv τov ατυ1o αvδρα, ακ6μη KL αv η κoιvη λoγικη τo0 υπαγoρειjει πωg
€vα αυΘεvτικ6 αμερικdvικo ιvδιαvικo κoυoτo0μι με μoκαolvια θα ηταv κατα πoλιi
πιo αvετo. Eκεivoξ, 6μωξ, Qoρdει τα oτεvα παπo0τoια τoυ, δερματιvα, Qτιαγμ€vα
με μ€Θoδo πoυ εQευρ€θηKε στηv αρ1α[α A[γυπτo Kαι Koμμ€vα με τρ6πo πoυ €1ει τιg



ρiζεq τoU στηv αρ1α[α Eλλαδα. Eλdψει εdv ε[vαι καλoγυαλιoμ€vα-μια επloηg
ελληvικη ιδ6α. T6λog, τυλiγει oτo λαιμ6 τoυ μια αvoιμ6xρωμη ταιv[α, πoυ εivαι
επιβ[ωoη τηg εξ6λιξηg τωv Qoυλαριιilv πoυ Q6ραγαv oι Kρoατεζ τoU ]-7o' αιιi'lvα.
P[pει μια τελευτα[α ματια στov καΘρ€Qτη, μια παλιd μεσoγειακη εQε0ρεση Kαι
κατεβαlvει για πρωιv6.

EδdJ, μια καιvo0ρια oειρα ξ€vωv αvτιKειμ€vωv τoυ πρooQdρει τηv
απαιτoOμεvη d'vεοη. Τo Qαγητ6 και τo πoτ6 τoυ ε('vαι τoπoΘετημ6vα μπρooτd, τoυ
σε Kεραμικd, δo1ε[α, τo πληρεg 6voμα τωv oπolωv-κιv€ζικη πoρoελαvη- απoτελε[
δηλωoη τηξ πρo€λευoηq τoυg. To πιρo0vι τoυ ε[vαι εQειiρεoη τωv tταλιbv τoυ
Mεoα[ωvα Kαι τo κoυταλι τoυ ρωμαικηξ Kαταγωγηq. ΣυvηΘωζ, Θα αρ1[oει τo πρωιv6
τoυ με καQ6, dvα Qυτ6 απ6 τηv Aβηooυvlα πoυ πριilτα αvαKαλOQθηκε απ6 τoυζ
Αραβεq. o Aμερικαv6g μαλλov τov 1ρειαζεται γtα vα διιilξει καπoια πρωιvd,
oυμπτιi.lματα απ6 τηv κατ&χρηση oτo Qαγητ6 πoυ €καvε τo πρoηγo0μεvo βρd,δυ και
πoυ συvoδευ6ταv με αεριo01α πoτd., τα oπolα πρωτoκαταoκευαστηκαv στηv εγγ0q
Avατoλη η με απoσταγμ€vα πoυ αvακαλιiQΘηκαv απ6 τoυξ αλxημιoτ€g τηg Eυριilπηg
oτo Mεoα[ωvα. Av και oι Aραβεg €παιρvαv τov καQ6 τoυξ oκ€τo, εκεlvog Θα τov
γλυκdvει με ζα1αρη πoυ αvακαλ0QΘηκε στηv lvδ[α. Θα τov πoικλει με κρ6μα, πoυ η
τε1vικη τηg α}ιλα Kαι τo ζιilo απ' τo oπolo πρo€ρ1εται, 61oυv τηv πρo€λευoη τoυg
απ6 τη Mικρd, Aoiα.

Aν o πατριιbτηq μαζ ε[vαι αρκετd συvτηρητικ6g ιboτε vα μ€vει
πρooκoλλημ€voq στo ovoμαζ6μεvo αμερικαvικ6 πρωιv6, Θα oυvoδε0σει τov καQ6
τoυ με πoρτoκαλαδα, πoλιτoγραQημ€vη στηv περιo21η τηζ Mεooγεloυ, χυμ6
Qρo0τωv πoλιτoγραQημ€vo στηv Περo[α η oταΦ6λια, πoλιτoγραQημ€vα oτη Mικρα
Aoiα. Θα ακoλoυΘηoει 6vα μπoλ με δημητριακd,, oι oπ6ρoιτωv oπolωv πρo€ρ1ovται
απ6 τηv εγγ6ξ Avατoλη, -δημητριακα τα oπolα ε['vαι επεξεργαoμ€vα με μεθ6δoυg
πoυ επloηg πρo6ρ1ovται απ6 εκε[. 'Eπειτα, Θα ακoλoυΘηooυv βαQλεq, μια
oκαvδιvαβικη δημιoυργ[α, με πoλ0 βoιiτυρo, 6vα κλαoικ6 αvατoλlτικo πo[κιλμα.
Παραλληλα, loωg πρooΘ€oει στo πρωιv6 τoU €vα αβγ6, απ6 πτηv6
πoλιτoγραQημdvo στη voτιoαvατoλικη Ao[α, η Qdτεg απ6 κρiαq ζιiloυ απ6 τηv iδια
περιo1η, παoτωμ€vo και Kαπvισμdvo με διαδικαolεq πoυ εξελ[1ΘηKαv στη β6ρεια
Eυριi:πη.

Πρωιv6, τ6λog. ToπoΘετε[ oτo κεQdλι τoυ €vα καπ€λo απ6 o1ηματιoμ€vo
κετo€ πoυ εQευρ6Θηκε απ6 τoυζ voμαδεg τηζ αvατoλικηg Ao[αq και, εd,v Qα(,vεται
vα βρ6ξει, Qoραει γαλ6τoεξ πoυ αvακαλ0QΘηκαv απ6 τoυg αρ1α[oυg Mεξικαvoυg
και πα[ρvει μια oμπρdλα πoυ εQευρ€Θηκε στηv lvδ[α. Mετα, τρ61ει vα πρoλαβει τo
τρ6vo, μια αγγλικη εQε0ρεση. Στo oταΘμ6 oταματαει 6vα λεπτ6 για vα αγoραoεt μια
εQημερ[δα και πληριilvει με voμ[oματα, αvτικεlμεvα πoυ επιvoηΘηκαv στηv αρ1αiα
Λυδ[α. Mε τo πoυ επιβιβdζεται, βoλειjεται στo καΘιoμα ιiloτε vα απoλα0oει τov
καπv6 εv6q τoιγαρoυ πoυ εQευρ€ΘηKε στo Mεξικ6 η εv6q πoιiρoυ πoυ εQευρ€Θηκε
στη Bραζλ[,α. Ev τωv μεταξ0, διαβdζει τα v€α τηζ ημ6ραq oε γραμματα πoυ τα
αvακdλυι|αv oι αρ1α(.oι Σημ[τεg, Qτιαγμ€vα με μια διαδικαoiα εμπvευσμ€vη oτη
Γερμαv[α πdvω oε υλικ6 πoυ εQευρ6ΘηKε στηv K[vα. KαΘιbq διαβdζει oτα πετα1τα
τo κ6ριo αρθρo πoυ υπoγραμμlζει τα Qρικτα απoτελ6σματα τηζ απoδo1ηζ τωv
ξdvωv ιδειi.lv, δεv Θα παραλεiι!ει vα ευχαριστηoει τo Θε6 τωv Eβραiωv σε μια ιvδo-
ευρωπαiκη γλιilooα, δι6τι ε[vαι εκατ6 τoιξ εκατ6 (δεκαδικ6 oιioτημα πoU
αvακαλ0QΘηκε απ6 τoυg'Eλληvεq) Aμερικαv6g (λ6ξη απ6 τov Aμ6ρικo Bεoπo0τoι,
lταλ6 γεωγραQo).


