
ΠΩΣ φάνηκε στο πλούσιο αφιέρωμα 
του «Βήματος» (10 Ιουλίου), οι Νεοελ
ληνικές Σπουδές στην Αμερική δείχνουν 
ιδιαίτερη ευαισθησία προς τον ευρύτερο 
ακαδημαϊκό και πολιτιστικό τους χώρο. 
Ολοι οι συνεργάτες του αφιερώματος 
(καθώς και πολλοί ομλ).ητές στο 
συμπληρωματικό σεμινάριο της Σύρου) 

τόνισαν την υποχρέωσή τους να λάβουν υπό
ψη τα κοινωνικο-ιστορικά συμφραζόμενα του 
κλάδου ώστε να τον υπηρετήσουν δημιουργι
κότερα. 

Οποιος δε γνωρίζει το διαρκή μόχθο που 
καταβάλλουν όλοι ανεξαιρέτως οι εκτός 
Ελλάδος Νεοελληνιστές δε δικαιούται να τους 
ζητά «οδύνη». Πάντως ο καθηγητής κ. Α.-Φ. 
Χριστίδης («Το Βήμα», 21 Αυγούστου), με τα 
ανακλαστικά ενός ψυχροπολεμικού διανοού
μενου που υποψιάζεται πως κάθε έκφανση 
του αμερικανικού πολιτισμού είναι αποτέλε
σμα «μάρκετινγκ», εξανέστη και ζήτησε εξη
γήσεις για την προέλευση και αθωότητα της ε
πιτυχίας του κλάδου στην Αμερική. Αν διάβα
ζε τα κείμενα προσεκτικότερα, -θα παρατη
ρούσε πως, αντίθετα με τον καθηγητή κ. Α. 
Κιτροέφ (του οποίου τη μαρτυρία επικαλεί
ται), εγώ δεν αναφέρθηκα σε «νόμους της α
γοράς» αλλά μόνο στην «πρόκληση των και
ρών» και σε βάσιμα ακαδημαϊκά κριτήρια -
πτυχία, διδακτικές θέσεις, συνέδρια, εκδόσεις, 
μεθόδους. Δεν κάναμε τα Νεοελληνικά «προϊ
όν» αλλά έναν αξιόλογο επιστημονικό τομέα 
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ευρύτερου ενδιαφέροντος. Ας σημειωθεί ότι 
και Ευρωπαίοι συνάδελφοι που συχνά μιλούν 
στο «Βήμα» αναφέρονται σε «Ελληνες κεφα
λαιούχους» (Τσουκαλάς), «εκπαιδευτικές δα
πάνες» (Χέρινγκ), «μεταπρατική λογική» 
(Τζιόβας) και λογοτεχνικές «εξαγωγές» (Μά
κριτζ) - δηλαδή συζητούν τη θέση των Νεοελ
ληνικών στην «πιάτσα» (όπως θα έλεγε ο 
Μπουρντιέ). 

Το θέμα λοιπόν δεν είναι η «λογική της ακα
δημαϊκής αγοράς», όσο κι αν αυτή έχει τη ση
μασία της. Το θέμα είναι η καβαφική αγορά 
της πόλης των ιδεών. Εμείς επιτύχαμε να γί
νουμε πολίτες της χάρις στον ανοιχτό, εποικο
δομητικό και ισότιμο διάλογο με συναδέλφους 
σε συναφείς χώρους. Προφανώς ο κ. Χριστίδης 
δεν τρέφει κανένα ενδιαφέρον· για μια τέτοια 
θέση αφού, πέραν της καθολικής άρνησης, δεν 
προτείνει ούτε μια θετική άποψη για τα ζητή
ματα που μας απασχολούν. Ετσι, όπως φαίνε
ται από αυτή τη χαρακτηριστική αντιπαράθε
ση, οι Νεοελληνιστές αντιμετωπίζουν δυο επι-

λογές: να συμμετάσχουν ενεργά στις γενικότε
ρες ιδεολογικές ζυμώσεις που έμμεσα ή άμεσα 
επηρεάζουν την πορεία του κλάδου· ή να πε
ριοριστούν στην αρνητική κριτική κάθε τέτοιας 
ανάμιξης, κοιτάζοντας τη δουλειά τους χωρίς 
άλλες φιλοδοξίες. 

Οι Νεοελληνιστές της Αμερικής θεωρούν πως 
πολιτιστικές συγκρούσεις, θεσμικές εξελίξεις, 
φιλοσοφικές αναθεωρήσεις και μεθοδολογικές 
καινοτομίες δυνάμει όχι μόνο τους αφορούν 
αλλά και έχουν πολλά να τους διδάξουν. Συνε
πώς δοκιμάζουν σύγχρονες προσεγγίσεις από 
διάφορες επιστήμες για να δουν αν συμβάλ
λουν στο έργο τους, και με τη σειρά τους διδά
σκουν άλλους με τους πειραματισμούς τους. 
Ετσι π.χ. δημιούργησαν το δοκιμαστικό πρό
τυπο ενός Ελληνισμού άνευ έθνους, κέντρου, 

- ουσίας, ομοιογένειας, ταυτότητας και νοσταλ
γίας ώστε να δουν τι άλλοι αξιόπιστοι τρόποι 
τοποθέτησης του αντικειμένου τους ενδέχεται 
να προκύψουν. 

· 

Επιπλέον πιστεύουν πως αργά ή γρήγορα και 
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οι Νεοελληνιστές θα συναντήσουν στον ε
ρευνητικό δρόμο τους μεγάλα ελληνικά πρό
τυπα, θετικά και αρνητικά (όπως των Τζόυς, 
Πάουντ, Ανtόρνο, Αρεντ, Ντεριντά, Λυοτάρ, 
Σιξού, Γουώλκοτ και Μπερνάλ), και οφείλουν 
να λάβουν θέση απέναντί τους. Επομένως θεω
ρούν ως συνομιλητές τους όχι μόνο τους συνα
δέλφους του ειδικού κλάδου αλλά και όσους 
προβληματίζονται επί της σημασίας και επι
καιρότητας του ελληνικού πολιτιστικού φαινο
μένου. Καταλήγουν λοιπόν (πάντα ως επιστή
μονες που εργάζονται στην Αμερική) να μελε
τούν συγκεκριμένα φαινόμενα και έργα, προ
τείνοντας ταυτόχρονα νέες αντιλήψεις για την 
ενδεχόμενη αξία ενός ελληνικού ιδεώδους. Ο 
προσανατολισμός τους, παρά την έντονη ιστο
ρική του καταγωγή, είναι σαφώς προς το πα
ρόν και το μέλλον. 

Αυτή η ρηξικέλευθη και παρεμβατική στάση 
τους μπορεί να κατηγορηθεί για ρηχότητα από 
εκείνους ακριβώς που ακόμη προσπαθούν 
μυωπικά και μνησίκακα να αγνοήσουν την πα
γκόσμια απήχηση των ελληνοκεντρικών από
ψεων ενός Φρόυντ, Χάιντεγγερ ή Φουκώ. 
Αλλά η αγορά της «πόλης των ιδεών» δεν 
κυβερνάται ούτε από «τυχοδιώκτες» ούτε από 
ιδιώτες παρά από εκείνους που. είναι πρόθυμοι 
να αναλάβουν τη βαρειά κι επικίνδυνη ευθύνη 
της νομοθεσίας. 

* Ο κ. Βασίλης Λαμπρόπουλος είναι τακτικός 
καθηγητής της Νεοελληνικής Φιλολογίας στο 
Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο. 


