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Οι νεοελληνικές 
Ο ΑΦΙΕΡΩΜΑ του «Βήματος» (31 
Οκτ. 1993) στις νεοελληνικές 
σπουδές στην Ευρώπη δεν ήταν 
δυνατόν παρά να συνεχιστεί με τη 
συζήτηση για τις νεοελληνικές 
σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Απευθυνθήκαμε κυρίως σε πανεπι

νικών σπουδών που προέρχονται από δια· 
φορετικούς επιστημονικούς χώρους. Οι α· 
παντήσεις διαφέρουν τόσο ως προς την κα
ταγραφή όσο και ως προς την προτεινόμε
νη στρατηγική. Το ζήτημα όμως δεν αφο
ρά μόνο τον χώρο των σπουδών, δηλαδή 
της έρευνας και της μετάδοσης γνώσης, αλ
λά την ίδια την αντίληψη για τον ελληνι-

σμό και τη νεοελληνική κουλτούρα, για τη 
θέση τους στον σύγχρονο κόσμο. Η πα
ρουσίαση των αντίστοιχων θέσεων ελπί
ζουμε πως θα ανοίξει μια ενδιαφέρουσα 
συζήτηση. 

Την επιμέλεια του αφιερώματος είχε ο κ. 
Αντώνης Διάκος, καθηγητής της Ιστορίας 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. στημιακούς της δεύτερης γενιάς νεοελλη-

ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ γνωστό, 
κατά τα τελευταία 15 
περίπου χρόνια οι Νε
οελληνικές Σπουδές 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ α ν  
στην Αμερική μια με
γάλη στροφή προς νέ
ους θεματικούς, μεθο-

δολογικούς και θεωρητικούς 
ορίζοντες. 

Η στροφή αυτή υπαγορεύ
τηκε από συγκεκριμένες θε
σμικές και κοινωνικές ανά
γκες, οι οποίες μάλιστα ανα
φύονται πρόσφατα όλο και 
πιο συχνά και στην Ευρώπη, 
όπως π.χ. η περιθωριοποίηση 
l:ου ελληνικού πολιτισμού, η 
σύγκρουση των εθνοτήτων 
και το αίτημα της πολιτισμι
κής πολυμορφίας και εκπρο
σώπησης. 

Ανταποκρινόμενη στην πρό
κληση των καιρών (που φυσι
κά συμπεριλαμβάνει και την 
τρέχουσα κρίση της ελλαδικής 
συνείδησης), η Νεοελληνική 
Φιλολογία της Αμερικής δια
μόρφωσε μια εναλλακτική ερ
μηνεία του ελληνωμού (βλ. Β. 
Λαμπρόπουλου «Οι ερμηνείς 
της διασποράς», Χάρτης 12, · 

Σεπτέμβριος 1984 και Γρηγό
ρη Τζουσδάνη «Εναλλακτικές 
ερμηνείες του ελληνισμού», 
Βήμα 6.3.1994). 

Η άποψη αυτή βασίζεται 
στην αρχή ότι, από τον Ηρό
δοτο ως τον Μοισιόδακα, ο 
ελληνισμός δεν υπήρξε ποτέ 
μια εθνική, φυλετική ή γεω
γραφική (δηλαδή φυσική) ο
ντότητα, αλλά μια πολιτιστική 
και παιδαγωγική (και άρα ε
πινοημένη και μεταβλητή) κα
τηγορία. Φαινόμενα εθνικι
σμού, ομοιογένειας και ενότη
τας αποτελούν πρόσφατες ε
ξαιρέσεις στην ιστορία του. 

Επομένως δεν μπορεί να πε
ριοριστεί στα όρια ενός 
συγκεκριμένου κράτους, αί
ματος ή τόπου αλλά αναφέρε
ται σε μια πολύμορφη, πολύ
φωνη και πολυεθνική συλλο
γική διαχρονική εμπειρία η ο
ποία συνίσταται στην αλληλε
πίδραση διαφορετικών λαών, 
παραδόσεων, θρησκειών, 
γλωσσών και αξιών. Αντί για 
τις συγκεντρωτικές τάσεις της 
εθνικής συσπείρωσης (Σεφε
ρικός νόστος), εκείνο που αξί
ζει να μελετηθεί είναι οι κε
ντρόφυγες δυνάμεις του ελλη
νικού ιδεώδους ( Δραγου μικός 
πολιτισμός) που επί τόσους 
αιώνες διαχέεται και μετα
μορφώνεται προς ασύμβατες 
κατευθύνσεις. 

Φυσικά αυτή η άποψη περί 
του ελληνισμού ως πολιτισμι
κής ( υπερ )αξίας ενσωματώνει 
και την απωθημένη για δεκαε
τίες διάσταση της διασποράς, 
όχι από νοσταλγία για μια χα
μένη αυτοκρατορία αλλά από 
ενδιαφέρον για τη δυναμική 
της παρουσία. 

Εξίσου με το πλούσιο πα
ρελθόν της διασποράς ενδια
φέρει η σημερινή της ανά τον 
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κόσμο φυσιογνωμία και 
συμβολή (με το έργο ενός Κα
χτίτση ή μιας Μπρούμα) στη 
διαμόρφωση μιας οικου μενι
κής ελληνικής ετερότητας που 
δεν ανήκει σε καμιά ομάδα ή 
πατρίδα. Εδώ δεν πρόκειται 
μόνο για τους απόδημους μα 
και για την ομογένεια που 
μπορεί να μην έχει λόγο ή τό
πο να επιστρέψει (όπως ο 
Φαρδούλης και ο Δεκαβάλ
λες). 

Ελλάδα του Μπάυρον, του 
Φλωμπέρ και του Χάιντεγγερ 
είναι εξίσου «πραγματική» με 
οποιαδήποτε άλλη. 

Εμπνευσμένη από τη νέα ε
πιστημολογική προσέγγιση 
που τονίζει την ετερογένεια, 
ετεροχθονία και ετερογλωσ
σία του ελληνισμού, η Φιλολο
γία της Αμερικής επιδίωξε να 
συμμετάσχει ισότιμα σε τρέ
χουσες συζητήσεις όπου μπο
ρεί να αναδείξει την ιδιαιτε- · 
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Η έμφαση στον ελληνισμό 
ως πολιτιστικό φαινόμενο και 

· πρότυπο χωρίς κέντρο ή ιδιο
κτήτες έκανε τις Νεοελληνικές 
Σπουδές να ασχοληθούν και 
με τη μελέτη του Δυτικού αλ
λά και διεθνούς Φιλελληνι
σμού και Ανθελληνισμού, των 
τρόπων δηλαδή με τους οποί
ους διάφοροι πολιτισμοί μετα
χειρίστηκαν το ελληνικό ιδεώ
δες. 

Το ζήτημα αυτό υπερβαίνει 
τα όρια της συγκριτικής φιλο
λογίας διότι αφορά την παρα
γωγή ενός ευρύτατου ιδεολο
γήματος σε διαφορετικά είδη 
γραφής (π.χ. ταξιδιωτικό α
φήγημα), έρευνας (π.χ. ψυχα
νάλυση) και στοχασμού (π.χ. 
φιλοσοφία). Δεν έχουμε ακό
μα αντιληφθεί επαρκώς πως η 

ρότητα και επικαιρότητα της 
ύστερης Βυζαντινής και νεώ
τερης γραμματείας. 

Μια τέτοια συζήτηση αφορά 
τις μειονοτικές γλώσσες, τις 
ήσσονες λογοτεχνίες και πα
ρόμοια περιθωριακά φαινόμε
να που παρουσιάζουν στοι
χεία αντίστασης στην εξουσία 
του κυρίαρχου λόγου. 

Ο Σολωμός, ο Βιζυηνός, ο 
Κατσαρός ή η Γαλανάκη προ
σφέρουν πλούσιο σχετικό υλι
κό. Μια παρεμφερής συζήτη
ση αφορά την κουλτούρα χω
ρών που αποτίναξαν την α
ποικιοκρατία. 

Αν και δεν έχουμε μάθει α
κόμα να βλέπουμε την Οθω
μανική αυτοκρατορία ως α
ποικιοκρατική δύναμη, μια 
σύγκριση ελληνικών έργων 

(από τους λόγους του Αρ. Βα
λαωρίτη ως την κριτική του 
Κάλας) με παρόμοια της Λα
τινικής Αμερικής ή της Νοτιο
ανατολικής Ασίας μπορεί να 
αποδειχθεί ωφελιμότατη. 

Ενας τρίτος χώρος συμμετο
χής είναι οι διεπιστημονικές 
σπουδές. Χάρη στην πρωτο
βουλία της να συνεργασθεί με 
άλλες επιστήμες (π.χ. ιστορία, 
ανθρωπολογία, κοινωνιολο
γία, γλωσσολογία) αλλά και 
να ενστερνισθεί μεθοδολογι
κά και άλλα διδάγματά τους, 
η μελέτη της λογοτεχνίας υπε
ρέβη τα ασφυκτικά όρια της 
κειμενολατρικής φιλολογίας 
και εξελίχθηκε σε σοβαρό το
μέα των πολιτιστικών 
σπουδών, οι οποίες ασχολού
νται με θέματα θεσμών, ιδεο
λογίας, κοινωνίας, γεωγρα
φίας, φύλου, παιδείας και 
ταυτότητας. 

Ετσι κοινωνικο-πολιτικά ε
ρωτήματα σχετικά με το πώς 
και από ποια συμφέροντα α
ποφασίζεται τι είναι «λογοτε
χνία», «κριτική», «έθνος» ή 
«Παράδοση» ήρθαν στο προ
σκήνιο. 

Από αυτή τη διαπλοκή σύγ
χρονων προβληματισμών και 
μεθόδων προέκυψε το αλλο
τροπικό μοντέλο ενός Καβα
φικού, πολυθεϊστικού ελληνι
σμού πέρα από εδάφη και σύ
νορα ο οποίος αντιστέκεται σε 
κάθε μεταφυσική της ταυτό
τητας, είτε εκείνη ομιλεί εξ ο
νόματος ενός «εκλεκτού» έ
θνους είτε μεταβάλλει ένα το
πικό πολιτιστικό μόρφωμα σε 
καταπιεσμένη «μειονότητα». 

Αποτέλεσμα όλων αυτών 
των εξελίξεων στην Αμερική 
είναι η σημερινή ακμαία πρό
οδος των Νεοελληνικών 
Σπουδών οι οποίες έχουν 
προσελκύσει ένα ευρύτερο 
κοινό φοιτητών, καθηγητών 
και διανοουμένων. 

Το μεγάλο πείραμα ήταν, α
ντί της θεσμικής αυτονομίας, 
που κατά κανόνα επιδίωξε ο 
κλάδος στην Ευρώπη (με α
ποτέλεσμα την ακαδημαϊκή 
απομόνωση και συρρίκνωση), 
να διεκδικηθεί η επιστημονι
κή και πνευματική ετερονο
μία (σύμφωνα με το πρότυπο 
ενός οικουμενικού και αποκε
ντρωμένου ελληνισμού), δη
λαδή η διάδοση του ελληνι
κού ιδεώδους ως σοβαρού α
ντικειμένου μέλετης σε όσο το 
δυνατόν περισσότερους κλά
δους. 

Οπως αποδεικνύεται από 
την εντυπωσιακή άνθηση των 
μεταπτυχιακών σπουδών, των 
υποτροφιών, των δημοσι
ευμάτων, των βιβλίων και των 
συνεδρίων, το πείραμα πέ
τυχε. 

* Ο κ. Βαοίλης Λαμπρό
πουλος είναι τακτικός καθη
γητής της Νεοελληνικής Φι
λολογίας οτο πολιτειακό Πα
vεπιοτήμιο του Οχάιο (Κολό
μπους). 
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