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Πώς μπορεί, άραγε, να προωθήσει τους στόχους της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής μια θεατρική παράσταση του Άρθουρ Μίλλερ στην Αθήνα; Και
αντίστροφα, πόσο ζημιώνονται οι ίδιοι στόχοι από μια εντυπωσιακή επίδειξη
βιομηχανικών προϊόντων στο σοβιετικό περίπτερο της Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα στα οποία επιχειρεί να
απαντήσει το παρόν βιβλίο, μέσα από την παρουσίαση της στρατηγικής και
των μέσων που υιοθέτησε η πολιτιστική διπλωματία των Ηνωμένων Πολι
τειών στην Ελλάδα την περίοδο 1953-1973, υπό το πρίσμα της συγκρότησης της μεταπολεμικής αμερικανικής ηγεμονίας. Βασικό άξονα της μελέτης
αποτελεί η προσπάθεια των ΗΠΑ να οικοδομήσουν δίκτυα επιρροής, αναζητώντας και εξοικειώνοντας με τον αμερικανισμό τούς εν δυνάμει ηγέτες
της ελληνικής πολιτικής, οικονομικής και πνευματικής ζωής. Στηρίζεται στην
επεξεργασία ενός εκτεταμένου πρωτογενούς υλικού, το οποίο περιλαμβάνει
τα αρχεία του Bureau of Educational and Cultural Affairs του Υπουργείου
Εξωτερικών των ΗΠΑ, της United States Information Agency, καθώς και τα
προεδρικά Αρχεία Τρούμαν, Αϊζενχάουερ, Κέννεντυ και Τζόνσον, τα οποία
φωτίζουν τη διαμόρφωση των προπαγανδιστικών δράσεων και των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων της αμερικανικής κυβέρνησης.
Το βιβλίο παρακολουθεί τους στόχους, τις επιτυχίες και τις αστοχίες της
αμερικανικής πολιτιστικής διπλωματίας στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου,
σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στην ελληνική πολιτική σκηνή. Ξεχωριστή θεματικά θέση σε αυτήν την προβληματική αποτελεί η προσέγγιση της εξέλιξης των ερευνών κοινής γνώμης ως εργαλείου της αμερικανικής πολιτιστικής
διπλωματίας, με ιδιαίτερη αναφορά στις έρευνες που διενεργήθηκαν στην
Ελλάδα υπό αμερικανική επίβλεψη. Συνολικά, το βιβλίο εικονογραφεί μια
εποχή κατά την οποία η μάχη των δύο μεγάλων αντιπάλων, των ΗΠΑ και της
ΕΣΣΔ, προσέδωσε βαθύ πολιτικό περιεχόμενο στη σφαίρα της πολιτιστικής
δράσης.
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