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Ελλnνολατρία και ελλnνοφοβία 
ΑΘΩΣ έχει γίνει διεθνώς γνωστό, 

στα αμερικανικά πανεπιστήμια μαίνεται 

εδώ και 10 χρόνια μια ευρύτατη διαμάχη 

που αφορά την ίδια τους την παράδοση, 

την ταυτότητα και την αποστολή. 

Το επίκεντρο αυτής της διαμάχης αποτελούν 

οι φιλολογικές σπουδές, αλλά το φαινόμενο 

καλύπτει και nς υπόλοιπες ανθρωπιστικές καθώς 

και πολλέs κοινωνικέs επιστήμεs. Η διαμάχη 
είναι γνωστή με πολλά ονόματα: η μάχη 

των βιβλίων, ο πόλεμος των κανόνων, 

η κατάρρευση των επιστημονικών κλάδων, 

πολιτική ευπρέπεια, πολυ-πολιτισμικότητα, 

ο διαμελισμός της Αμερικής, θυματολογία, 

η πολιτική της ταυτότητας κλπ. 

ή το επίπεδο του πολιτισμού, προτού χαλά καλά το καταλάβουμε 

σχεδόν κάθε διαφωνία φθάνει 

να εΕετάσει την προσφορά των Ελλήνων (των αρχαίων Ελλήνων, 

εννοείται) στο συγκεκριμένο θέμα. Ολες περίπου οι απόψεις 

μπορούν να καταταγούν σε δύο κατηγορίες: ελληνοφιλία 

και ελληνοφοβία. 

Ενα πρόσφατο παράδειγμα ελληνοφιλίας είναι 

η διαφήμιση που καταχωρήθηκε στον Τύπο 
για τη διαβόητη έκθεση του 1992 «Το ελληνικό 

θαύμα - Κλασική γλυπτική από τις απαρχές 

της δημοκρατίας, τον 5ο αιώνα π.Χ.», η οποία 

εγκαινιάστηκε στην Εθνική Πινακοθήκη 

Ασχέτως του ονόματος που κανείς προτιμά, 

αποτελεί αναντίρρητο γεγονός πως η ριzική 

αμφισβήτηση της ακαδημαϊκής παράδοσης 

ΓΡΑΦΕΙ 

της Ουάσιγκτον και μετά ταΕίδεψε σε άλλα 

μεγάλα μουσεία της Αμερικής. Ιδού μερικά 

αποσπάσματα: «Οπως είπε ο ποιητής Σέλλυ, 

"Είμαστε όλοι Ελληνες". Γέννημα 

ο Β. Λαμπρόπουλος 
της Δημοκρατίας, της Επινόησης, 

της Φιλοσοφίας, του Θεάτρου, της Ιστορίας, 

της Επιστήμης. και επιστημονικής ορθοδοΕίας του ουμανισμού, 

η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε πριν από 15 χρόνια 

σε διάφορα τμήματα Φιλολογίας, Αγγλικήs και άλλης, έχει πάρει 

διαστάσεις καθολικής διαφωνίαs σχεnκά με τη θέση που δικαιούται 

η δυτική κληρονομιά στον σύγχρονο οικουμενικό κόσμο. Μπορούμε 

πλέον να παρακολουθήσουμε nς σχεnκές συzητήσειs όχι μόνο 

σε επιστημονικά έντυπα και συγγράμματα, αλλά και στα μέσα 

μαzικής ενημέρωσης, στην επιλογή σχολικών εγχειριδίων, 

στη διοργάνωση εκθέσεων, 

στα πρακτικά της Γερουσίας και 

γενικά σε όλον τον δημόσιο χώρο. 

Υπάρχει μια συγκεκριμένη πλευρά 

της έντονης αυτής διαμάχης που 

συμβαίνει να εκφράzει αντιπροσωπευτικά 

το πνεύμα του όλου φαινομένου. Αργά 

ή γρήγορα, οι περισσότερες απόψεις 

σχετικά με το περιεχόμενο και τις ευθύνες 

των ανθρωπιστικών σπουδών καταλήγουν 

να πάρουν θέση στο zήτημα της σημασίας 

της Ελλάδος για τη δυnκή παράδοση. 

ΑΕίzει λοιπόν οι ελληνιστές να προσέΕουν 

την ποικιλία των σύγχρονων θέσεων περί 

του ελληνισμού και των αΕιών του. 

Είτε αφορά τους διανοουμένουs, 

τα εκπαιδευτικά προγράμματα, 

την πολιτική, τις σχέσεις των φύλων 
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Ο κ. Βασίλης Λαμnρ6ποvλος' εivοι καθηγη
τής της Νεοε).ληvικής Φιλολογίας σrο Πολι· 
τειακό Πανεπιστήμιο του Οχ6ιο. 

Το ίδιο και η τέχνη, γέννημα κι αυτή 

της δημοκρατίας. Γιατί από την Ελλ!Jδα του 5ου αιώνα ο άνθρωπος 

έλαβε zωιi. Και τώρα η τέχνη του Χρυσού ελληνικού Αιώνα είναι 

εδώ για να την ερευνήσουμε, να την αγκαλιάσουμε, 

να την απολαύσουμε. ( ... ) Η τέχνη ως εΕέλιΕη, ως ελευθερία, 

ως το παν. Γιατί και τώρα, όπως και στην εποχή του Περικλή, 

η πολιτική ανθεί, η ιστορία Εαναγράφεται εΕαρχής και η τέχνη 

-

αφηγείται αυτά τα συμβάντα. 

Κι εμείς με δέος αναλογιzόμαστε 

το θαύμα της δημοκρατίας. Επομένως 

ναι, είμαστε όλοι Ελληνες». 

Το γραφτό αυτό δεν χρειάzεται, 

βέβαια, ειδική ρητορική ανάλυση. 

Το δεύτερο παράδειγμα προέρχεται 

από άρθρο των «Τάιμς της Νέας 

Υόρκης,, του Οκτωβρίου 1992 

με τίτλο «Στο Κολύμπια οι Αρχαίοι 

υφίστανται επίθεση σαν αρχαία 

είδωλα». Το άρθρο αρχίzει 

ως εΕής: «Στο συγκεκριμένο μάθημα 

του Πανεπιστημίου του Κολύμπια 

το θέμα ήταν η Πολιτεία, ένας 

διάλογος περί δικαίου 

και του ιδεώδους κράτους γραμμένος 

από έναν νεκρό λευκό ευρωπαίο 

άνδρα ονόματι Πλάτωνα. 

� ΣΕΛΙΔΑ2 

ΤΜΗΜΑΒ 
Κυριακή 

27 Νοεμβρίου 1994 

Το δοκίμιο 
περνά κρίσn 

Γιατί οι Ελλnνεs 
αδιαφορούν 
yια τον θεωρnτικό λόyο 

. •Σελlδα 3 

Ανέκδοτοs 
Γκάτσοs 

13 πρώιμα ποιιiματα 
rου ποιnτιi τns «Αμορyού» 

• Σελlδα 11 

Τpάφοvν 
Ν. ΧΑΊΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Θ.Π.ΤΑΣΙΟΣ 

Λ.ΠΟΛΚΑΣ 

ΝΙΚΗ ΛΟΪΖΙΔΗ 

Δ. ΜIΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Δ. Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ 

Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 

Π.ΕΥθΥΜΙΟΥ 

Η απόκρψpn 
zωιi του Μάο 

Ενα αποκαλυπτικό βιβλίο 
από τον ΛΙ ΖΙΣΟΥΙ, 
προσωπικό yιαrρό 
του Μεyάλου Τιμονιέρn 

• Σελiδεc; 12-13 

Η σύyκρουσn 
του Νίτσε 

με τον Βάγκνερ 
Μια φιλία που εlελiχθnκε 
σε διαμά.χn και έρχεται 
lανά στο προσκιiνιο 150 
χρόνια j.ιεrά τn yέννnσn 
του yερμανού φιλοσόφου 

•Σελiδα 6 



Νέεs Enoxis 
• 

Από τον άριο Απόλλωνα οτn μαύρn Αθnνά 
� Αλλά m συzήmσι:ι βάραινε μια ε
Ησου σοβαρή και μακρά διαμάχη σχετι
Κά με την αιία αυτών των νεκρών 
Ευρωπαίων, καθώs τουs αποκαλούν το 
θεμέλ10 του βασικού εκπαιδευτtχού 
προγράμματοs του Πανεπισmμίο�». 
Και ιδού πώs ο καθπγη'Πis ms Ιστοριαs 
που δί&ισκε το μάθημα παροοοίασε την 
Πολuεiα: «Ο Πλάτων πίστευε πωs η δι
καιοσύνη και η σωστή συμπεριφορά 
μπορούν να διδαχθούν, όn η παιδεία 
μπορεί να αλλάίει την ανθρώπινη φύση. 

Αλλά η Πλατωνική στάση κυριαρχεί 
�α ολοκληρωτικά συστήματα. Στην 
Πλατωνική μέθοδο ο Λένιν ανακάλυψε 
πωs με mv παιδεία μπορείs να διαμορ
φώσειs τον τρόπο που σκέmονται οι ?ν
θρωποι. Το ίδιο έκαναν και οι ναzι -
πλύση εγκεφάλου». Το πρώτο παρά
δειγμα, η διαφήμιση για την έκθεση 
γλυπnκήs, εκπροσωπεί την ελλnνόφιλη 
στάση· ανυπόκριτο θαυμασμό για το γε
νεσιουργό ελληνικό θαύμα που κληρο
δότησε τον πολιnσμό σrην ανθρωπότη
τα. Το δεύτερο παράδειγμα εκπροσωπεί 
την ελληναpοβία· τον τρόμο του ελληνι
κού στοιχείου ωs εχθρικού, καταπιεσn
κού αλλά και ανυπέρβλητου προτύπου. 

• Η ταξιδιωτική 
φιλολογία 

Το άμεσο ερώτημα που τίθεται είναι: 
Γιατί οι Ελλnνεs; Γιατί τόσο ενδιαφέρον 
γ10 τον ελληνικό πολιτισμό και όχι οποι
οδήποτε άλλον; Αλλωστε ωs τα μέοο 
του 18ου αιώνα το κύριο ευρωπαϊκό 
πρότυπο δεν ήταν ελληνικό, αλλά ρω
μαϊκό - η.χ. όχι δημοκρατικό, αλλά ρε
πουμπλικανιχό. Πηγή μάθησηs και έ
μπνευσηs αποτελούσαν το ρωμαϊκό σύ
σmμα διακυβέρνnσηs, νομοθεσίαs, 
στρατού, οικογένειαs, ρητορικήs και η
θικήs. Είναι λοιπόν επιτακπκό να Αυμό
μαστε πωs το ελληνικό πολιπκό και πο
λιτιστικό πρότυπο είναι αρκετά πρΟΟφα
το, προέκυψε μόνο μετά τη Μεταρρύθ
μιση και πάνtωs δεν άρχισε να επιβάλ
λεται πριν από τον Βίνκελμαν. Οποιοs 
ενδιαφέρεται μπορεί να βρει μια γενεα
λογία του ελληνικού προτύπου κατά 
τουs τελευταίουs πέντε αιώνεs, και μά
λιστα των αντιπαραβολών του με το α
ντίσrοιχο εβραϊκό, σrο βιβλίο μου The 
Rise of Eurocentrism ( = Η Ανοδοs του 
Ευρωκενrρισμού), 1993. 

As σημειωθεί πωs και η τεράστια τα
Ειδιωτική φιλολογία που αφορά την 
Ελλάδα είναι γεμάτη από ελληνόφιλεs 
και ελληνόφοβεs αντιδράσειs. Γνωστό 
είναι το παράδειγμα του Αμερικανού 
Χένρι Μίλερ που ήρθε σmν Ελλά&ι σrα 
τέλη τηs δεκαετίαs του '30 και γράφει 
στον Κολοοαό του Μαρουσιού: <(Με κά
θε τρόπο που μπορώ να φαντασθώ η 
Ελλάδα μού παρουσιάστηκε οον το κέ
ντρο του σύμπαντοs, ο ιδεώδηs τόποs 
ς;Jυνάντησηs ανθρώπου με άνθρωπο ε
νώπιον του θεού ( ... ). Η Ελλάδα με έ
κανε ελεύθερο και ολοκληρωμένο. Αι
σθάνθηκα έτοιμοs να αντιμετωπίσω τον 
δράκο και να τον σκοτώσω». Αλλιώs ό
μωs αισθάνθηκε ο Αυστριακόs Χόφ
μανσταλ, που ταΕίδεψε κατά mν πρώτη 
δεκαετία του 20ού αιώνα: «Και που εί
ναι αυτοί οι Ελλnνεs;, αναρωτήθηκα. 
Προσπάθησα να θυμηθώ, μα θυμήθηκα 
μόνο φήμεs ( ... ). Τουs μισούσα επειδή 
διάβηκαν πριν τόσο καιρό κι επίσns ε
πειδή διάβηκαν τόσο γοργά. Τουs λί
γουs τουs αιώνεs, mν ιστορία τουs, το 
κουβάρι από επινοήσειs, ψέματα, εια
πατήσειs, κούφια λόγια· και την αιώνιά 
τουs καυχησιά, την αιώνια αγωνία, την 
αστραπιαία εΕαφάνισπ». 

• Ελληνοφιλίες 
και ελληνοφοβίες 

Μαχnτικέs απόψειs για την Ελλάδα 
παίρνουν συχνά τη μορφή θετικήs ή αρ
νητικήs ούγκρισηs. Εδώ ο ελληνικόs 
πολιτισμόs παρουσιάzεται σαν πολύ κα
λύτεροs ή χειρότεροs του χριστιανικού, 
ισραηλιτικού, αιγυπτιακού, ινδικού, κι
νεzικού κλπ. Στην περίπτωση αυτή, η 
Ελλάδα δεν μελετάται αυτοτελώs αλλά 
συγκρiνεται προs μια ετερότητα - έναν 
άλλο πολιτισμό, θρησκεία, εθνικότητα ή 

σελίδα Β2" 

κοινωνικό σύστημα το οποίο αποτελεί ή 
κάποια μορφή βαρβαρότπταs, στην ο
ποία οι Ελληνεs αντιστάθηκαν, ή κά
ποια μορφή πθικήs ανωτερότηταs που η 
ει&Jλολαφία ποτέ δεν μπόρrοε να 
φθάσει. 

Αν τώρα εΕετάσουμε τα τελευταία 10-
15 χρόνια, τα χρόνια όπου μαίνεται και 
η αμερικανική διαμάχη για mν αΕία του 
δυτικού πολιτισμού, θα δούμε όn εντόs 
των δύο κυρίων θέσεων, τηs ελληναρι
λίαs και τηs ελληνοφοβίαs, έχουν ανα
πτυχθεί δύο τάσειs. Εντόs ms ελληνοφι
λίαs παρατηρούμε πρώτα m μεγάληs 
κλiμακαs επιστροφή ms μεταμοντέρναs 
τέχvπs στο κλασικό σε σημείο που να 
μιλάμε για μεταμοντέρνο κλασικισμό. 
Ιδιαίτερα στην αρχιτεκτονική, έχουμε 
μια πληθώρα κλασικών μοτίβων, θε
μάτφν και αναφορών που παραπέ
μπουν με τρόπο σοβαρό ή ειρωνικό 
στην αρχαiα παράδοση αντιδρώνταs 

στον ασκnτισμό του υψηλού μο
ντερνισμού. 

Η άλλη μείzων ελληνόφιλπ τάση 
παρουσιάzεται σm φιλοοοφία και 
ειδικά στη δημοφιλή επιστροφή 
τηs nθικ:ήs στον Αριστοτέλη. 
Προσπαθώνταs να υπερβούν 
τόσο τον Καντιανισμό όσο και 
τον ωφελιμισμό, φιλελεύθε
ροι και αριστεροί στοχαστέs 
Εαναδιαβάzουν τα Πολιrικά. 
και τα Ηθικά Νικομά:αια για να 
ανακαλύψουν αρχέs ισότηταs, αρε
τήs, ελευθερίαs, δικαιοούνηs ή συμπε
ριφοράs που θα μπορούσαν καλύτερα 
να εφαρμοοθούν στον σύΥΧfΧJνο μετα
επαναστατικό, μετα-απελευθερωτικό 
κόσμο. 

Αν τώρα στρέψουμε την προσοχή 
μαs σmν ελληνόφοβη πλευρά, θα πα
ρατηρήσουμε πρώτα μια τάση που δεν 
επιτίθεται σε ελληνικέs αΕίεs και επι
τυχίεs καθεαυτέs, όμωs ισχυρίzεται πωs 
στην πραγμαnκότητα δεν ήσαν ελληνι
κέs αλλά μια «κλεμμένη κληρονομιά». 
Το πιο γνωστό .προϊόν αυτήs τηs έ
ρευναs είναι το βιβλίο του Μάρτιν 
Μnερνάλ «Μαύρη Αθηνά. Οι αφρο-α
σιατικέs ρίzεs του κλασικο.ύ πολιn
σμού». Η άποψη αυτή παροοοιάzει τουs 
Ελληνεs σαν πολιnστικούs πειρατέs 
που κατέκλεψαν από τουs Μεσόγειουs 
γεiτονέs τουs πρωτότυπεs ιδέεs και ε
φευρέσειs. Υπάρχει φυσικά στο στρατό
πεδο αυτό μεγάλη διαφωνία ωs προs το 
ποιοs έκλεψε τι από ποιον, αφού οι επι
στήμονεs τείνουν να αποδίδουν προτε
ραιότητα στον λαό τηs ειδικότητάs τουs 
- Βαβυλωνίουs, Εβραίουs, Φοίνικεs, 
Αιγυπήουs κλn. (Παρόμοι-
ουs ισχυρισμούs βρί
σκουμε και αλλού, 
η.χ. όταν ο Οzάλ α
ποκαλεί τον Ομηρο 
συμπατριώτη του ή η 
Πρώην Γιουγκο
σλαβική Δημοκρα-
τία ms Μακεδονίαs διεκδικεί τον Αλέ
ίανδρο για λογαριασμό ms ). 

• Ενα κράμα λατρείας 
και αποστροφής 

Εχουμε ήδη συναντήσει την τελευταiα 
τάση που θα μνημονεύσω στην προανα
φερθείσα επίθεση κατά των κλασικών 
σπουδών. Εδώ η ελληνοφοβία μπορεί 
μερικέs φορέs να γίνει και μισελληνι
σμόs. Η Ελλάδα παρουοιάzεται σαν γε
νέτειρα κάθε κακού - πολιτικού, ηθικού, 
παιδαγωγικού, πνευματικού, κοινωνι
κού - με έναν τρόπο που ιχνηλατεί κάθε 
σύγχρονη διαφθορά και καταπίεση στον 
αρχαίο πολιτισμό. Ετσι ο rλλπνισμόs γi
νεται συνώνυμοs τηs παρακμήs, η λογι
κή συνώνυμη τηs εκμετάλλευσns, η ει
δωλολατρία του ηδονισμού, η φιλοσο
φία του μηδενισμού. Η άποψη αυτή έχει 
οδηγήσει ωs και σε εκκλήσειs για «α
φελληνισμό» των ανθρωπιστικών 
σπουδών, ιδιαίτερα ms φιλολογίαs. 

Είναι λοιπόν φανερό πωs οι Ελλnνεs 
επαινούνται για το ότι δημιούργησαν 
αυτό που ονομάzεται παιδεία, αλλά και 
κατηγορούvrαι για κάθε διαφθορά - για 
ανnθικόmτα, αναρχικότητα, μοιρολα
τρία, ναzισμό, σταλινισμό, πατριαρχία, 

Η Παρθtνος Αθηνά: αvτlyραφο 
του περίφημου tρvσυ του Φειδiα, 

που βρέθηκε στην ελληνική 
Ηράκλεια της Πελαyοvfας 

-

εθνοκεντρισμό κλπ. Τουs αποδίδεται η 
επινόηση των πιο αΕιόλογων και αΕιό
μεμπτων χαρακτηριστικών του ανθρώ
πινου πολιτισμού. Γενικεύονταs θα 
μπορούσαμε ακόμη να πούμε ότι σε κά
θε εποχή των νεότερων χρόνων διάφο
ροι διανοούμενοι ισχυρίzονται με αγαλ
λίαση ή τρόμο ότι ο κόσμοs γίνεται πε
ρισσότερο ή λιγότερο ελληνικόs. Βλέ
πουμε τελικά ότι η οιύτατη διαμάχη σχε
τικά με m σημασία του ελληνισμού για 
τιs ανθρωπιστικέs σπουδέs και τον 
ευρύτερο πολιτισμό, ένα θέμα που ήδη 
απασχολοίχ:Jε φοβερά τουs ρομαντικούs 
πριν από δύο αιώνεs, εΕακολουθεί και 
σήμερα. Πολλοί σημαντικοί στοχα<!1'έs 
zητούν ρητά από mν Ελλάδα να διδάΕει 
ή να οωπάσει, να επιστρέψει ή να μετα
νοήσει, να οδηγήσει ή να σβήσει. 

Τα πράγματα όμωs είναι ακόμη πιο 
περίπλοκα. Για να τονίσω τιs αντιθέσειs 
τουs, ωs το σημείο αυτό παρουσiασα τιs 
αντικρουόμενεs απόψειs με αρκετά 
σχηματικό τρόπο, σχεδόν σαν σύ
γκρουση του καλού με το κακό. ιμ.λά αν 

εΕετάσουμε προοειmκότερα μεμονωμέ
νεs αποτιμήσειs τns κλασικήs παράδο
σηs, θα δούμε πωs συνήθωs δεν είναι 
αποκλειστικά θετικέs ή αρνnπκέs. Αν 
και η μια ή άλλη άποψη μπορεί να επι
κρατεί, στην πραγμαπκότητα η στάση 
που εκφράzεται είναι αρκετά αμφίθυμη. 
Οταν ο Σίλερ προτείνει την Ελλάδα ωs 
πολmστικό πρότυπο στουs Γερμανούs, 
όταν ο Μάθιου Άρνολντ συνtστά τον ελ
ληνισμό σαν αντίδοτο στον αγγλικό φι
λισταϊσμό, όταν ο Κίρκεγχααρντ επιτί
θεται στην τραγική ήθική, όταν η μνήμη 
του Φρόυντ διαταράσσεται πάνω στην 
Ακρόπολη, προοπαθώνταs να χωνέψει 
πωs το μνημείο πράγματι υπάρχει, ή ό
ταν οι Αντόρνο και Χόρκχαϊμερ ανακα-

λύπτουν στον Οδυσσέα τον πρώτο 
καπιταλιστή - ·σε αυτά και πολλά 
παρόμοια παραδείγματα των τε
λευταίων τριών αιώνων παραm
ρούμε ένα κράμα θαυμασμού και 
φόβου, δέουs και υποψίαs, λα
τρείαs και αποσφοφήs. 

• «Ο δικέφαλος 
Ελληνας» 
Η πιο ταιριαστή λέΕn γι' αυτή 
τη στάση είναι «αμφι
θυμία». Αποτελείται από έ
ναν αιεδιάλυτο συνδυα
σμό θαυμασμού και μνη-
σικακίαs μπροστά σε έ
να σπουδαίο έργο, ένα 
μείzον στοιχείο τηs ί
διαs μαs τηs παράδο
σηs. Συνίσταται σε ε
κείνο το συγκεχυμέ
νο αίσθημα αγάπηs 
και μίσουs για μια 
βαριά κληρονομιά -
αγάπηs για την ικα
νότητά τηs να πα
ρηγορεί και να ε
μπνέει, μίσουs 
για τη δύναμή 
τηs να τρομάzει 
και να παραλύει 
Είναι λοιπόν τε
λικά εύκολο να 
βρούμε ελληνό
φιλα στοιχεία 
στην ελληνο
φοβία και ελλη
νόφοβα στοι
χεία στην ελλη
νοφιλία. ·το 
φαινόμενο αυτό 

έχει έΕυπνα α
ποκληθεί (<Ο 
δ ι κ έ φ α λ ο s  
Ελληναs». 

Αν λοιπόν 
κατανοήσουμε 
τη σύγχρονη 
δ υ τ ι κ ή 
συμφυώs αντι

φατική και εναγώνια στάση προs την 
Ελλάδα, μπορούμε να εΕηγήσουμε κα
λύτερα τουs σnμερινούs πολιτιστικούs 
πολέμουs. Διότι η αμφίλογη αποτίμηση 
των επιτευγμάτων τουs δείχνει πωs το 
φλέγον zήτημα δεν είναι η αρχαιότητα 
των Ελλήνων αλλά η δική μαs νεωτερι
κότnτα. θα έλεγα ακόμη πωs είναι η 
προβληματική μαs σχέση με την ιστορία 
και τουs νόμουs ms που εφευρίσκει μια 
αρχαιότητα η οποία είναι ταυτόχρονα 
ευτυχήs και τραγική, λαμπρή και zαρε
ρή, πρότυπο και αντίπαλοs. Ο δικέφα
λοs Ελληναs κατασκευάzεται με τα δυο 
κεφάλια τηs νεωτερικόmταs, την πρόο
δο και την εΕάντληση. Βλέπουμε δύο 
Ελλάδεs γιατί εμείs οι νεότεροι είμαστε 
δίγνωμοι για το παρελθόν και mν ταυτό
τητά μαs. Η Ελλάδα είναι η σκnνή όπου 
δραματουργούμε τιs ειδωλολατρικέs 
και εικονομαχ:ικέs μαs φανtαοι�ειs. 
Οσο παραμένουμε αναποφάσιστοι για 
το ποιοι είμαστε και πού πάμε, μετέωροι 
μεταΕύ Βαβέλ και Αποκαλύψεωs, . η 
Ελλάδα θα παρέχει ένα μείzον πεδιο 
μάχηs για να διεΕάγονται οι πόλεμοι τηs 
νεωτερικότηταs - πολιτιστικοί, εθνικοί, 
πολιτικοί, θρησκευτικοί, γλωσσικοί κλπ. 

Οι παραπάνω σκέψειs προέκυψαν α
πό την καθημερινή πείρα τηs δι&ισκα
λίαs των νέων ελληνικών σε ένα πολι
τειακό πανεπιστήμιο των Ηνωμένων 

Πολιτειών κατά τα τελευταία 13 χρόνια. 
Σmν Αμερική, όπωs στον υπόλοιπο κό
σμο, τα νέα ελληνικά διακρίνοvrαι, δη
λαδή γίνοvrαι αντικείμενο διάιφισηs, α
πό το επίθετο «νέα», αντiθετα με τα αρ
χαία, τα οποία είναι γνωστά ωs απλώs 
«ελληνικά». Δεν υπάρχει κανείs άλλοs 
κλάδοs που να χαρακτnρίzεται, να τοπο
θετείται από έναν τέτοιο προσδιορισμό. 
Επομένωs εμείs οι νεοε.λλπνιστέs έ
χουμε το ιδιότυπο προνόμιο να ειδικευ
όμαστε στον πιο νεωτερικό κλάδο, τα 
νέα ελληνικά. Τίποτε δεν είναι πιο νεω
τερικό από τα ε.λλπνικά γιατί τίποτε δεν 
είναι πιο αρχαίο. Η μελέτη των νέων ελ
ληνικών είναι ει ορισμού μελέτη και μέ
τρηση του νεότερου και του νεωτερικού 
σε σύγκριση με το πρότυπο που ταυτό
χρονα το απελευθερώνει και το ακυρώ
νει, δηλαδή το ελληνικό πρότυπο. Και 
κάθε φορά που συzητάμε τη νεωτερικό
mτα με βάση το κλασικό τηs παρελθόν, 
με όρουs πολιτισμού, ελευθερίαs, δημο
κρατίαs και ανεΕάρmτου σιοχαομού, μι
λάμε τη γλώσσα των νέων ελληνικών. 

•Ο πόλεμος 
των πολιτισμών 

ΑΗzει λοιπόν να το πάρουμε απόφα
ση πωs ο κλάδοs των νέων ελληνικών, 
όπωs και κάθε τι ελληνικό στον σύγχρο
νο κόσμο, είναι δικέφαλοs: αποτελείται 
όχι ,μόνο από το καθεαυτό αντικείμενό 
του, αλλά και από το τεράστιο πολιτιστι� 
κό φαινόμενο που λέγεται δυτικό ελλη
νικό ιδεώδεs ή πρότυπο. Και σήμερα το 
γεγονόs αυτό μαs δίνει το μεγάλο πλεο
νέκτημα να μελετήσουμε τον πόλεμο 
των πολιτισμών από την ειδική αυτή 
σκοπιά που συνδυάzει μοναδικά το νε
ωτερικό και το ελληνικό. Ταυτοχρόνωs 
μαs δίνει επίσns το πλεονέκτημα να πά
ρουμε θέση στον πόλεμο αυτόν, τώρα 
μάλιστα που εΕαπλώνεται γοργά στην 
Ευρώπη και σε άλλεs ππείρουs, με και
νούργιεs ιδέεs και προτάσειs σχετικά με 
το αντικείμενό μαs και τον περιβάλλο
ντα χώρο του. Μια τέτοια πρόταση είναι 
και η αναθεωρητική περί Ελλάδοs αντi
ληψη που αρκετοί νεοελληνιστέs τηs 
Αμερικήs έχουν αρχίσει να επεΕεργάzο
νται τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για 
μια αντίληψη σύνθετη και πολύπλοκη 
που προβάλλει έναν ελληνισμό ανομοι
ογενή, ετερόκλητο, πολυστρωματικό, 
πολυ-πολιτισμικό και διασπορικό - έ
ναν ελληνισμό που δεν μπορεί να πε
ριοριστεί μόνο σε μια εθνική, φυλεπκή 
ή θρησκευτική ομάδα, αλλά αποτελεi 
μια ρευστή πολιτιστική κατηγορία με α
νοιχτά σύνορα. 

Ο ελληνισμόs υπήρ&: πάντα μια εύ
πλαστη έννοια, μια εύκαμπτη ιδιότητα -
η ποιότητα zωήs μιαs πλατιάs πολιτιστι
κήs κοινότηταs παρά έναs δοτόs, σταθε
ρόs, βιολογικόs ή γεωγραφικόs ή ακό
μη και γλωσσικόs προσδιορισμόs. ΑΗ
zει λοιπόν να Εανασκεφθούμε τον ελλη
νισμό όχι σαν <<τόπο υπερουράνιο» ή 
«εκλεκτό λαό}}' αλλά ωs πολυφωνικό 
πεδίο και τρόπο συμπεριφοράs, σκέψηs 
και δράσηs ο οποίοs δεν ανήκει μόνιμα 
σε κανέναν ούτε καθορίzεται από αιώ
νια χαρακτnρισnκά. Με αφετηρία αυτή 
την αντίληψη ενδιαφέρει να προχωρή
σουμε παραπέρα και να σκεφθούμε n 
είδουs ελληνισμό (πάντα με μικρό «Ε») 
θα θέλαμε σήμερα - δηλαδή ποια εκδο
χή ή μετάηλασή του θα μαs φαινόταν 
σήμερα πιο επίκαιρη, χρήσιμη και δημι
ουργική. Αφήνονtαs πίσω τον άριο 
Απόλλωνα και τη μαύρη Αθηνά, την 
Ελλάδα δηλαδή που δημιούργησε ή λε
ηλάτησε τα πάντα, γίνεται μια συστnμα
·τική προσπάθεια να επινοηθεί μια δια
φορετική, που να ανταποκρίνεται σε ση
μερινά προβλήματα και αιτήματα. Για 
τον σκοπό αυτόν χρειάzεται η έννοια ε
νόs ελληνισμού πολλαπλού, αποκε
ντρωμένου και υπερεθνικού, ενόs ελλη
νισμού με δικέs του ούγχρονεs ηθικο
πολιτικέs αΕίεs, ο οποίοs απευθύνεται 
ωs πρόταση και πρόκληση στη διεθνή 
πνευματική κοινότητα γιατί πιστεύει 
πωs την αφορά. Με τον τρόπο αυτόν 
μπορούμε επίσηs να Εεπεράσουμε την 
απλή μελέτη του αντικειμένου μαs και 
να συμβάλουμε στην αναθεώρηση και 
ανάπλασή του. 

κυριακή 27 Νοεμβρίου 1994 


