
Η δημόσια συζήτηση που άρ
χισε πριν από δύο χρόνια 
σε αυτές τις στήλες γύρω α-

- πό την πρόταση των νεοελ
ληνιστών του Οχάιο για έ

ναν οικουμενικό ελληνισμό συνεχί-
. ζεται. Μετά τη συνοπτική τοποθέτη

ση του ζητήματος από τον κ. Γρ. 
Τζουσδάνη (((Το Βήμω,, 
2.11.1995),- ο συνάδελφος κ. Δ. 
Τζιόβας. (((Το Βήμω,, 3.3.1996) 
προσέφερε μια οξυδερκή ταξινόμη
ση, αντιδιαστέλλοντας αυτή την α
ναθεωρητική πρόταση προς τις δύο 
κρατούσες απόψεις. · Πράγματι το 
πρόταγμα του ελληνισμού διαφορο-_ 
ποιείται ριζικά και από τη «συγχρο
νική πραγματιστική» άποψη, που 
περιορίζει το ενδιαφέρον της στους 
νεότερους χί>όνους, και από τη 
«διαχρονική. συντηρητική» άποψη, 
που αναζητεί στοιχεία συνέχειας 
και διάρκειας. Το μέλημα της πρώ-

- της είναι η ελλαδικότητα, της δεύ
τερης η ελληνικότητα. Και οι δύο 
ενδιαφέρονται σχεδόν αποκλειστι
κά να κατοχυρώσουν θεμελιώδη 
χαρακτηριστικά κάποιας ελληνικής 
τα-υτότητας και επομένως διακατέ
χονται από μια ταυτιστική λογική. 

Το πλεόνέκτημα της δικής μας 
έννοιας του ελληνισμού είναι πως 
ακυρώνει το αίτημα της ταυτότητας 
και επομένως δεν ενδιαφέρεται να. 
ορίσει ούτε ποιος είναι ο «Ελλη
νας» ούτε τι της ανήκει. Ετσι π.χ. α
ποφεύγει τη Σκύλλα της εθνογραφι
κής προσέγγισης, η οποία παράγει 
«γνήσιους» Ελληνες από τη μια με-

Ο κ. Βασίλης Λαμπρόπουλος είναι 
καθηyητής της Νεοελληνικής Φι� 
λοyίας στο Πολιτειακό Πανεπιστή
μιο του Οχάιο. 

ριά . �οι εξίσου αμιγείς «μειονότη
τες» από την άλλη. Αποφεύγει επί
σης τη Χάρυβδη της μεταφύσικής 
προσέγγισης,' η οποία κατασκευά
'ζεϊ μια αδιάσπαστη συνέχεια μετα
ξύ Ομηρικής, δημοτικής και Σεφε
ρικής ποίησης. Αντίθετα, ο ελληνι-

- σμός απορρίπτει τη φυλή, την κατα
γωγή, τη yη, τον χρόνο, το έθνος -
κράτος και γενικά κάθε κριτήριο ο
μοιογένειας που τελικά λειτουργεί 
ως τεκμήριο «αυθεντικότητας» με 
σκοπό να αστυνομεύσει φωνές και 
συνειδήσεις. 

· 
. 

Δεν · πρόκειΊaι για μεταφυσική 
ουσία αλλά για πολιτισίικό μόpφω
μα. Δεν αποτελεί αιώνια αλήθεια 
αλλά ιστορική κατηγορία. Δεν απο
κλέίει αλλά ενσωματώνει, δεν ταυ
τίζει αλλά θησαυρίζει. Ο ελληνι
σμός παραμένει ανοιχτός στην επί
δραση, στη σύγκραση, στη μετα
μόρφωση, σε κάθε δημιουργική του 
χρήση. Δεν ανήκει αποκλειστικά σε 
κανέναν, εξ ου και ο οικουμενικός 
του χαρακτήρας. 

Επομένως ο κ. Τζιόβας δέν πρέ
πει να ανησυχεί μήπως η πρόταση 
αυτή υποβιβάζει, ή ακόμη χειρότε
ρα απορρίπτει, την ελλαδική επι
κράτεια και παράδοση. Η κατηγο
ρία του ελληνισμού λειτουργεί αν-ε
δαφικά, όμως, όπως έχει δείξει η 
Αρτεμις Λεοντή (((Το Βήμα,,, 
23.7.95), είναι-έντονα τοπολοyική. 
Απορρίπτει τη ρητορική της αυτο
χθονίας και της ιθαyένείας αλλά εν
διαφέρεται νια τα εξελληνισμένα 
πεδία και στρώματα κάθε τόπου και 
πολιτισμού. Σκοπό δεν έχει να κα
ταδικάσει οποιαδήποτε περίοδο, 
χώρα ή πλευρά του ελληνικού πολι
τισμού αλλά να ενσωματώσει όσο 
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περιβάλλον διαλόγου αλλά και ά
μιλλας. Ο οικουμενικός ελληνισμός 
αποκλείει μόνον όσους θέλουν την 
Ελλάδα ή την ελληνικότητα για λο
γαριασμό τους, αρνούμενοι έτσι την 
οικουμενικότητά του. Η πρόταση 
αυτή είναι Καβαφικά -οικουμενική 
και όχι Σοκολικά αυτοκρατορική ή 
Δραyουμικά ΚQινοτιστική. 

Επομένως η «υβριδική» ή «συ
yκρητική» θεώρηση· του κ. Τζιόβα ε-· 
μπλουτίζει τη δική μας, αναδεικνύο
νtας τον διαπολιτισμικό της χαρα
κτήρα. Η πολυφωνία, η ετερογλωσ
σία, η ανομοιογένεια και η πολλα-

Λπλότητα είναι στοιχεία που έχουμε 
και εμείς τονίσει κατ' επανάληψη. 
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φωνίας μεταξύ μας. Ως προς την 
άλλη πηγή ανησυχίας, την. πιθανότη
τα σφετερισμού ή και αφελληνι
σμού, εδώ τα πράγματα γίνονται πιο 
.απαιτητικά. Αν έχουμε τη συνέπεια 
να δούμε τον ελληνισμό ως ιδιότητα 
και αγωγή που ανήκουν σε όποιον 
με τίμιο αγώνα τις κερδίζει '{και όχι 
σαν γενετικό προσδιορισμό που. κα
τέχει όποιος τον κληρονόμησε), τότε 
θα συμφωνήσουμε πως χρειάζεται 
γενναία και υπεύθυνη συμμετοχή σε 
αυτό τον αγώνα. Και ακόμη θα αντι
ληφθούμε πως μόνο με έναν Κόντο
γλου δεν μπορεί να διεκδικήσει κα
νείς αυτή τη σημαντική κατηγορία 
την ώρα που επίσης την διεκδικούν 
(και καλώς την διεκδίκούν) μαύροι 
και ομοφυλόφιλοι, συντηρητικοί 
προτεστάντες και προοδευτικοί Ε
βραίοι. Χρειάζονται και άλλοι ελλη
νικοί δημιουργοί, όπως οι Στραβίν
σκι, Μπρεχτ, Πικάσο και Πάουντ. Οι 
Ελληνες θα μπορέσουν να συμμετά
σχουν επάξια στη διαρκή διαπραγ
μάτευση και αναμόρφωση του ελλη
νισμού μόνον όταν δεχθούν πως αu-

- τό πρέπει να το κάνουν ως ισότιμοι 
δημιουργοί και όχι ως προvομιού-
χοι θεματοφύλακες. _ 

Αν πάντως ο ελληνισμός είναι 
ζήτημα παιδείας και όχι καταγω
γής, καλλιέργειας και όχι καi:οχής, 
ιστορικής πραγμάτωσης και όχι υ
περχρονικής σύλληψης, τότε επεί
γει ν<i καθορίσουμε το συγκεκριμέ
νο σύστημά αξιών που τον διέπουν, 
φορητών και εύπλαστων αξιών που 
τον συγκροτούν ως σύνΧρονη και ε
πίκαιρη άποψη βίου και πρόγραμ
μα δράσης. Αναγκαστικά μια τέτοια 
συστηματοποίηση προϋποθέτει μια 
επανε.ξέταση όχι jlόνο της νεωτερι
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«κλασικομ». Ετσι. έχουμε αρχίσει 
πολύ προσεκτικά μια παράλληλη 
εργασία και προς αυτή την κατεύ- , 
θυνση. 

Εκείνο που αξίζει πρώτα να τονι
σθεί είναι πως, ενώ η εθνογραφική · 
προσέγγιση της ελλαδικότητας και 
η μεταφυσική προσέγγιση της ελλη
νικότητας ακολουθούν αισθητικά 
πρότυπα οργανικής ομοιογένειας, η 
δική μας θεωpία του όικουμενικού 
ελληνισμού έχει αφετηρία μια ηθι
κο-πολιτική αντίληψη της ιστορίας, 
όπως τόνισε σωστά ο συνάδελφος 
κ. Α. Λιάκος (((Το Βήμω,, 
3.3.1996). Ο ελληνισμός είναι 'ζήτη
μα αφενός ήθους (δηλαδή κανόνων 
ελεύθερης κοινωνικής επικοινω
νίας) κaι αφετέρου πολιτείας (δη
λαδή συλλογικής αυτοθέσμισης του 
πολιτικού σώματος). 

Ηθος και πολιτεία συναρθρώνο
νται στα αιτήματα της πriιδείας, της 
δικαιοσύνης, της ισονομίας και της 
αρετής. Το μόρφωμα του οικουμε
νικού ελληνισμού· συμπεριλαμβάνει 
όλους εκείνους που σε μια συγκε
κριμένη ιστορική στιγμή και θέση, 
ανεξαρτήτως καταγωγής και ταυτό
τητας, ζητούν να κατοικήσουν τη yη 
εμπνεόμενοι από το αγωνιστικό ή
θος της συλλογικής αυτοδιοίκησης. 
Οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν σε 
μια ετερόνομη (κοινωνική, εθνική, 
·Θεολογική, βιολογική, κομματική) 
ηθική και που δεν διεκδικούν προ
νομιούχο πρόσβαση σε κάποιο σύ
στημα (ως εκλεκτοί ενός τόπου, λώ
ρου, αρχηγού, θεού ή προορισμού) 
δικαιούνται ίση συμμετοχή και ανα
γνώριση σε μια τέτοια-οικουμενική 
πολιτ�ία των ελεύθερα mοχαζόμε
νων πολιτών. Αύτή είναι η πόλiς 
πο11�έyεται_ελλην1σμ_ός _ _ /, 


