
Του Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΝΑΣ από τους κα
θοριστικούς παρά
γοντες που εγγυώ
νται το μέλλον ενός 
επιστημονικού χώ
ρου είναι η εκπαί
δευση φοιτητών ι

κανών να συνεχίσουν και να βελτιώ
σουν το απαιτούμενο διδακτικό και 
ερευνητικό έργο. Το 4ο συνέδριο για 
μεταπτυχιακούς φοιτητές των Βυζα
ντινών και Νεοελληνικών στην Αμερι
κή, που έγινε τον περασμένο μήνα, ό
πως πάντοτε στο Ohio State Univer
sity, έδωσε την ευκαιρία να διαπι
στωθεί η πρόοδος αυτού του χώρου 
στην προετοιμασία των αυριανών με
λετητών και καθηγητών. 

Οπως εξήγησαν οι συνεργάτες του 
αφιερώματος που έκανε «Το Βήμα» 
στο θέμα αυτό, τα Νεοελληνικά στην 
Αμερική δεν έχουν θεσμική ανεξαρ
τησία αλλά αποτελούν μέρος μεγαλύ
τερων Τμημάτων (Κλασικής ή Συγκρι
τικής Φιλολογίας, Ιστορίας κλπ.). Η 
αρνητική πλευρά αυτής της κατάστα
σης είναι πως το σύστημα συνήθως 
δεν παράγει (και σπάνια μπορεί να α
πορροφήσει) αμιγείς νεοελληνιστές 
αλλά επιστήμονες για τους οποίους ο 
Νεοελληνισμός αποτελεί μέρος μόνο 
της ειδίκευσής τους. Η θετική, όμως, 
πλευρά είναι πως τα Νεοελληνικά 
δεν απομονώνονται σε ξεχωριστό μέ-
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Το 4ο συνέδριο του Οχάιο 
ρος αλλά αντίθετα αποτελούν χώρο 
σύγκλισης και συνεργασίας πολλών 
επιστημών. Ετσι διευκολύνεται ο διά
λογος μεταξύ κλάδων και μεθόδων 
για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Στο 
φετινό συνέδριο του Οχάιο, π.χ., 
συμμετείχαν 30 νέοι φιλόλογοι, 
γλωσσολόγοι, ιστορικοί, βυζαντινο
λόγοι, ανθρωπολόγοι, πολιτικοί επι
στήμονες, κλασικοί φιλόλογοι κ.ά. 

Γενικά οι συνθήκες εργασίες στον 
αμερικανικό πανεπιστημιακό και 
πνευματικό χώρο (κάποτε ευεργετι
κές, κάποτε περιοριστικές μα πάντα 
απαιτητικές) κρατούν φοιτητές και 
καθηγητές σε εγρήγορση. Δεν είναι 
λοιπόν τυχαίο πως εδώ και 15 χρόνια 
ο πιο έντονος (και κάποτε αμφιλεγό
μενος) προβληματισμός για το νόημα, 
τη δικαιοδοσία, τη θέση και τον ρόλο 
των Νεοελληνικών στον 210 αιώνα 
συντελείται στην Αμερική. Δεν είναι 
τυχαίο πως η πρώτη σύγχρονη Εται
ρεία Νεοελληνικών Μελετών ιδρύθη
κε στην Αμερική (1968). Δεν είναι τυ
χαίο πως το πρώτο επιστημονικό· πε
ριοδικό με καθαρά νεοελληνικό προ
σανατολισμό εκδόθηκε στην Αμερική 
(1983). Ούτε είναι τυχαίο πως το μο
ναδικό στον κόσμο συνέδριο για με
ταπτυχιακούς βυζαντινολόγους και 
νεοελληνιστές διεξάγεται κάθε δύο 
χρόνια στην Αμερική. 

Το γεγονός ότι φέτος οι σύνεδροι 
προήλθαν από 18 πανεπιστήμια απο
δεικνύει πως, από μια άποψη, τα Νε
οελληνικά έχουν αποκτήσει αρκετό 
ακαδημαϊκό κύρος μέσα σε λίγα χρό
νια ώστε να μπορούν νόμιμα να εντα
χθούν σε πάμπολλους κλάδους, ακό
μα κι όταν ένα πανεπιστήμιο δεν δια-
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θέτει ειδικούς νεοελληνιστές. Από 
την άλλη μεριά, το γεγονός ότι μόνο 
3 ιδρύματα εκπροσωιiήθηκαν και α
πό βυζαντινολόγους και από νεοελ
ληνιστές υπενθυμίζει πως τα πανεπι
στήμια που καλλιεργούν συστηματικά 
τις μετα-κλασικές σπουδές σε όλα τα 
επίπεδα εξακολουθούν να είναι το 
Harvard, το Pήnceton και το Ohio 
State University. Αυτά τα πανεπιστή
μια έχουν γίνει διεθνή επίκεντρα με
ταπτυχιακών �ουδών χάρη σε ένα 
συνδυασμό επαρκούς ανθρωπίνου 
δυναμικού, πρωτοποριακού διδακτι-

κού προγραμματισμού, πλούσiου ε
ρευνητικού έργου και προπαντός μα
κρόπνοου ακαδημαϊκού οράματος 
για το επιστημολογικό περιεχόμενο 
του συγκεκριμένου αντικειμένου, δη
λαδή του ελληνισμού. 

Οταν οργανώσαμε στο Πανεπιστή
μιο του Οχάιο το lo συνέδριο αυτού 
του είδους το 1988, η πρωτοβουλία 
φάνηκε σε πολλούς πρόωρη, αν όχι 
ριψοκίνδυνη. Υπήρχε πράγματι αρκε
τό μεταπτυχιακό ενδιαφέρον και υλι
κό γι' αυτόν τον χώρο; Εξι χρόνια αρ
γότερα, οι αμερικανικές εξελίξεις δι
καίωσαν την αισιοδοξία μας. Τα με
ταπτυχιακά συμπόσια έχουν καθιε
ρωθεί σε πολλές επιστήμες, η συμμε
τοχή και στα 4 συνέδρια που έχουμε 
συγκαλέσει υπήρξε αθρόα, η παρου
σία φοιτητών στις οργανωτικές δρα
στηριότητες του κλάδου έχει αυξηθεί 

· σημαντικά και τα Νεοελληνικά απέ
κτησαν εδώ και χρόνια, χάpη και πά
λι σε φοιτητική πρωτοβουλία, δικό 
τους διεθνές ηλεκτρονικό δίκτυο. 
Χωρίς την πίεση των στενών χρονι -
κών ορίων θα μnορούσαμε στο φετι
νό συνέδριο να είχαμε συμπεριλάβει 
ως και 40 ανακοινώσεις. Ο αριθμός 
θα ήταν ακόμη μεγαλύτερος αν ευρω
παίοι φοιτητές διέθεταν την ανα
γκαία οικονομική ενίσχυση για να 
παραστούν. 

Μια ματιά στο πρόγραμμα του lου 
συνεδρίου μάς επιτρέπει να βγάλου
με κι άλλα χρήσιμα συμπεράσματα. 
Π.χ. από τους 23 συνέδρους του 
1988 τουλάχιστον 9 κατέχουν ήδη 
σήμερα ακαδημαϊκές θέσεις ή μετα
διδακτορικές υποτροφίες - δηλαδή 
ένα σημαντικό μέρος των μεταπτυχια-

κών κερδίζουν επαwελματική ανα
γνώριση και δύναμη. Ετσι εξασφαλί
ζεται το μέλλον των Νεοελληνικών 
για την επόμενη γενιά. Αυτό αποκτά 
πρόσθετη σημασία αν αναλογισθού
με πως η συντριπτική πλειονότητα 
των αμερικανικών διδακτορικών στε
λεχώνει αμερικανικά ή πάντως αγ
γλόγλωσσα πανεπιστήμια. Επιπλέον 
πολλοί εκδίδουν τη διατριβή τους σε 
σοβαρούς εκδοτικούς οίκους, συμ
βάλλοντας έτσι άμεσα και στην έρευ
να και στην ευρύτερη αναγνώριση 
των Νεοελληνικών. 

Βεβαίως οι επιτυχίες συνοδεύο
νται από δυσκολίες, οι πρόοδοι από 
αντιξοότητες. Υπάρχει δυσπιστία εκ 
μέρους της διοίκησης. πολλών πανε
πιστημίων, γραφειοκρατικές περι
πλοκές, περιορισμοί προσωπικού 
που επιβάλλουν άλλα διδακτικά κα
θήκοντα, έλλειψη πόρων. Επιπλέον 
οι ευρύτερες ανταλλαγές με την Ευ
ρώπη θα βοηθούσαν αν δεν τις καθυ
στερούσε μια παλιά συναδελφική κα
χυποψία. 

Αλλά σε μια εποχή όπου το διε
θνές πολιτιστικό κύρος της Ελλάδος 
έχει μειωθεί, προέχει να τονίσουμε 
και να ενισχύσουμε τα θετικά ση
μεία, τις σοβαρές έρευνες, τους πα
ραγωγικούς επιστήμονες και τα ισχυ
ρά Προγράμματα Νεοελληνικών Με
λετών (Χωρίς φυσικά να εγκαταλεί
ψόυμε την κριτική των αδυναμιών). 
Καλλιέργεια μεταπτυχιακών σπου
δών σημαίνει εξασφάλιση του μέλ
λοντος ενός διεπιστημονικού χώρου, 
αλλά και ενός πολιτιστικού προτύ
που και μιας ολόκληρης φιλοσοφι
κής πρότασης. 
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