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Ποδζι∀κοωανια
∆ζι!κυϕ!:
Κα#δεµυ ζε ωσπανια∀ψχη ωσπ⌠∀τω⌠ρχ⌠ω τεϕ κσι∃#κι (ζοβ.
στρ. 157175), ∀∃χζ∃χ ϕεδνοχζε%νιε ωψραζψ υζνανια δλα ιχη ρο−
δζιχ⌠ω, δζιαδκ⌠ω, ναυχζψχιελι ι ωψχηοωαωχ⌠ω. Χζψτελνιχψ
οραζ ωσζψσχψ στυδενχι ωψδζια∀⌠ω ζαρζ∃δζανια ι πρζεδσι!βιορ−
χζο%χι σ∃ Ωαµ ζοβοωι∃ζανι!
Βρενδζιε Χοπελανδ, ρεδακτορ προωαδζ∃χεϕ ω ωψδαωνιχ−
τωιε Ηψπεριον, κτ⌠ρα δοκονα∀α ω τεϕ κσι∃#χε πεωνψχη ποπρα−
ωεκ ναϕωψ#σζεϕ κλασψ. Ποδζι!κοωανια τακ#ε δλα ωψϕ∃τκοωεγο
ζεσπο∀υ Ηψπεριον, δζι!κι κτ⌠ρεµυ τε κσι∃#κι ιστνιεϕ∃.
∆ορισ Μιχηαελσ ζ ∆ΣΜ Λιτεραρψ Αγενχψ ω Νοωψµ ϑορ−
κυ, ναλε#∃χεϕ δο %ωιατοωεϕ πιερωσζεϕ λιγι αγεντ⌠ω λιτεραχκιχη,
οραζ ∆ελιι Βερριγαν Φακισ, δζι!κι κτ⌠ρεϕ τα κσι∃#κα ποϕαωι σι!
να χα∀ψµ %ωιεχιε.
Πρζψϕαχιο∀οµ, κτ⌠ρζψ πρζψγλ∃δαλι σι! τεϕ κσι∃#χε ω τρακχιε
ϕεϕ ποωσταωανια ι δζι!κι κτ⌠ρψµ ζµιενι∀α σι! ονα να λεπσζε.
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Ωπροωαδζενιε

Στ⌠∀ ϕεστ δλα Αµερψκανινα σψµβολεµ #ψχια ροδζιννεγο. Πρζψ
νιµ δζιεχι σι! υχζ∃, ροζωιϕαϕ∃ αµβιχϕε, ναβιεραϕ∃ πεωνο%χι
σιεβιε, δοϕρζεωαϕ∃  ι ζαραβιαϕ∃ σοβιε να κλαπσψ. Ωσζψστκο πο
το, #εβψ πεωνεγο δνια δοϕ%& να σαµ σζχζψτ. Στ⌠∀ ω ροδζιννψµ
δοµυ  β∃δ( τακι χζψ ιννψ ϕεγο οδποωιεδνικ  στανοωι∀ χεν−
τρυµ #ψχια ροδζιννεγο κα#δεϕ χψωιλιζαχϕι ϕυ# οδ χηωιλι, γδψ
χζ∀οωιεκ ϕασκινιοωψ οδκρψ∀ ογιε∋.
∆οµοωα κολαχϕα το τρενινγ πρζεδ ωα#νψµι κολαχϕαµι
ω πρζψσζ∀ο%χι. Πρζψ στολε ωψποωιαδα σι! µοδλιτωψ, ωζνοσι
τοαστψ, υχζψ σι! δοβρψχη µανιερ, οµαωια προβλεµψ. Το πρζψ
στολε µιλιονψ δζιεχι σ∀υχηαϕ∃ λεκχϕι ο #ψχιυ ι βιζνεσιε, λεκχϕι
ποµοχνψχη ω δροδζε να σζχζψτψ κα#δεϕ προφεσϕι. Το πρζψ στο−
λε υχζψµψ σι! ιντερεσ⌠ω, προωαδζιµψ ϕε ι φιναλιζυϕεµψ. Πρζψ
στολε σταρσι πρζεκαζυϕ∃ µ∀οδσζψµ µ∃δρο%&, δο%ωιαδχζενιε
ι ζναϕοµο%& ηιστοριι.
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Κσι∃#κα τα οπιερα σι! να βεζχεννψχη ωσποµνιενιαχη λυ−
δζι, κτ⌠ρζψ δοταρλι να σζχζψτψ.
Ωζνιε%µψ ζατεµ τοαστ ζα ροδζιχ⌠ω, δζιαδκ⌠ω ι ωσπ⌠∀−
βιεσιαδνικ⌠ω ω κα#δψµ µιεϕσχυ να %ωιεχιε: Να ζδροωιε
ι ωσζελκιεϕ ποµψ%λνο%χι. ∆ζι!κυϕεµψ!.
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1
Κιεδψ Τηοµασ ϑεφφερσον
ϕαδα! σαµ

Ω δω⌠χη πρζψπαδκαχη µανιερψ πρζψ στολε µυσζ∃ βψ& νιεσκα−
ζιτελνε: κιεδψ ϕεµψ ποσι∀εκ ω τοωαρζψστωιε ιννψχη ι κιεδψ
ϕεµψ γο σαµι. Πρζψ ροδζιννψµ οβιεδζιε, να λυνχηυ βιζνεσο−
ωψµ χζψ πρζψ οβοζοωψµ ογνισκυ  σποσ⌠β ϕεδζενια το
σπραωδζιαν κυλτυρψ. Πρζψ στολε ζαωι∃ζυϕε σι! σπ⌠∀κι, ζαρψσο−
ωυϕε πλανψ, ποδεϕµυϕε δεχψζϕε, ωψµιενια ινφορµαχϕε, δοβιϕα
ταργυ. Σποσ⌠β βψχια χζ∀οωιεκα πρζψ στολε χζ!στοκρο& ποζωαλα
ωεϕρζε& ω ϕεγο πραωδζιωψ χηαρακτερ. Χζψ ϕεστ το οσοβα ζ να−
λε#ψτ∃ κινδερσζτυβ∃, υπρζεϕµα, ζαιντερεσοωανα ροζµοω∃,
δοωχιπνα, σποστρζεγαωχζα, οπανοωανα? Χζψ τε# ωιδζιµψ
πρζεδ σοβ∃ νιεοπανοωανεγο, ιγνορυϕ∃χεγο ιννψχη #αρ∀οκα,
νιευµιεϕ∃χεγο σι! ζναλε(& αρογαντα ι προστακα?
Βρακ οδποωιεδνιχη µανιερ πρζψ στολε %ωιαδχζψ ο εγο−
ιζµιε ι λεκχεωα#ενιυ ιννψχη. Ζ ποωοδυ κιεπσκιχη µανιερ
πρζψ στολε νιχζεγο νιε ζα∀ατωιµψ. ∆λατεγο ζαχηοωψωανιε σι!
πρζψ στολε νιχζψµ προσιακ ναλε#ψ δο ναϕχι!#σζψχη πρζεστ!πστω
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τοωαρζψσκιχη. Ποδοβνα ζασαδα δοτψχζψ ϕεδζενια ω ποϕεδψν−
κ!. Οκαζυϕµψ σοβιε σαµεµυ τακι σζαχυνεκ, ϕακι οκαζυϕεµψ
ιννψµ. Βρψτψϕσχψ οφιχεροωιε ω οβοζαχη ϕενιεχκιχη ποδχζασ
δρυγιεϕ ωοϕνψ %ωιατοωεϕ δβαλι ο το, αβψ κα#δψ #ο∀νιερζ, βεζ
ωζγλ!δυ να ρανγ! ι ποµιµο πανυϕ∃χψχη φαταλνψχη ωαρυνκ⌠ω,
πρζεστρζεγα∀ ναλε#ψτψχη µανιερ πρζψ στολε. Τα δψσχψπλινα
πρζψποµινα∀α υωι!ζιονψµ ο ιχη χζ∀οωιεχζε∋στωιε ι δυχηο−
ωεϕ πρζεωαδζε.
Σκορο µοωα ο ϕεδζενιυ ω ποϕεδψνκ!, πρζψποµινα µι σι!
πρζεµ⌠ωιενιε πρεζψδεντα ϑοηνα Φ. Κεννεδψεγο, ωψγ∀οσζο−
νε ω 1962 ροκυ κυ χζχι αµερψκα∋σκιχη λαυρεατ⌠ω Ναγροδψ
Νοβλα. Κεννεδψ ποωιτα∀ νοβλιστ⌠ω, χζ∀ονκ⌠ω Κονγρεσυ Στα−
ν⌠ω Ζϕεδνοχζονψχη οραζ ιννψχη ζνακοµιτψχη γο%χι τακιµι
σ∀οωαµι: Οτο ναϕβαρδζιεϕ νιεζωψκ∀ε ναγροµαδζενιε ταλεντυ
ι λυδζκιεϕ ωιεδζψ, ϕακιε ογλ∃δανο ω Βια∀ψµ ∆οµυ, ζ τψµ
µο#ε ϕεδψνψµ ωψϕ∃τκιεµ, κιεδψ Τηοµασ ϑεφφερσον ϕαδα∀
σαµ.

Νιε υλεγα ω#τπλιωο%χι,
∃ε κιεδψ ωιελκι Τηοµασ ϑεφφερσον ϕαδα! σαµ,
δοβρψµ µανιεροµ νιχ νιε ζαγρα∃α!ο.
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