


Γ Aorov ΧΑΡΙΝ 

i εiνα1 κα1 πώς λεηουργεi η ποi

ηση; Το ερώτημα έχε� τεθεi από 
τους πάντες στο παρελθόν κω θα 
τεθεi, προφανώς, από όλους κω 

στο μέλλον. Asizεi, όμως, iσως, 
τον κόπο να μην καμφθούμε κα1 

να παρακολουθούμε κατά κα1-

ρούς ορ1σμένες από ης απαντή
σε1ς 01 οποiες επ1χεφούντω στο 

προκληηκά γεν1κευηκό του περ1εχό
μενο - αν μη η άλλο γ1ατi καταφέρνουν 
να πουν κάη κάθε άλλο παρά γεν1κευ
ηκό, που αποδε1κνύετα1, αντiθετα, 
γρήγορα πάρα πολύ συγκεκρ�μένο. Δ1α

μο1άzε1 από τη μερ1ά του πω α101όδο

sος: η ποiηση εiνω σημανηκή γ1ατi ό
ταν επ1κ01νωνεi, επ1κο1νωνεi πάντα στο 
πρώτο εν1κό πρόσωπο κα1 μεταδiδε� 
στον συνομ1λητή της μ1αν ανεπανάλη
πτη εσωτερ1κή εμπεφiα. Η ποiηση, ό

μως, σπεύδε� να προσθέσε1 ο 
Gustaffsoη, δεν θα πρέπε1 να συγχέε
τω εs αυτού με τα πάθη, τα συνα10θή- f 
ματα κω ης υποσυνεiδητες ορμές επε1-
δή τα πάντα στην περiπτωσή της παi
zουν με την αμφ1Βολiα κα1 την αμφ1-
σημiα. Η συzήτηση, ΒέΒα1α, έτσ1 ανοi
γε� πολύ κω αiφνης δεν εiμω δ1όλου 

Βάzω το πρώτο τεύ

χος της κωνούρ1ας, 

εsαμην1αiας επ1θε

ώρησης «Πο1ηηκή», 

που δ1ευθύνετα1 α
πό τον Χάρη Βλα

Ερωτnματα 
ΒέΒωος πως το συ
μπέρασμα του 
Gustaffsoη θα έΒρ1-

σκε σύμφωνο τον 

Fhilip Larkiη, που 
μ1λώντας εν έτε1 

για τnν ποίnοn 
Β1ανό κα1 κυκλοφορεi από ης εκδόσε1ς 
«Πατάκη», κα1 Βρiσκω δύο κεiμενα που 
μ1λούν γ1α την ποiηση χωρiς κανέναν 
�εραηκό κομπασμό, αλλά κα1 χωρiς την 
παραμ1κρή αφηρημένη νύsη. Το ένα 
ητλοφορεiτα1 «Δοκiμ1α πο1ηηκής» κα1 
ανήκε� στη Νεοϋορκέzα Laura 
(Riddiηg) Jacksoη, η οποiα εγκατέλε1-

ψε κάπ01α σηγμή την ποiηση γ1α την 
κρ1ηκή (έγ1νε μέλος της μεσοπολεμ1-

κής ομάδας του «New Criticism»), χω
ρiς, ωστόσο, να πάψε� να γράφε� ποτέ 

γ1' αυτήν. Το άλλο κεiμενο επ1γράφε
τα1 «Συνηγορiα υπέρ της ποiησης» κα1 
ανήκε� σε έναν άνθρωπο της εποχής 
μας, τον Σουηδό π01ητή κω φ1λόσοφο 

Lars Gustaffsoη, ο οποiος zεi εδώ κω 
πολλά χρόν�α στην Αμερ1κή. 

Η Jackson, την οποiα έχε� μετα

φράσε1 ο Χρήστος Χρυσόπουλος, π1-

στεύε1 όη η ποiηση, παρά τη γοητεiα 
της, αποτελεi, με τον έναν ή με τον άλ
λο τρόπο, μ1α αποτυχημένη πράsη επ1-

κο1νωνiας, ένα Βήμα που γiνετα1 από το 

εγώ προς τον άλλο με το αποτέλεσμά 

του εκ των προτέρων ακυρωμένο. Η 

ποiηση δεν μπορεi να μας οδηγήσε1 σε 
ένα πλαiσ10 ομ1λiας εκτός των συμπε

φωνημένων (γ1ατi τότε κανεiς δεν θα 
μπορούσε να συνεννοηθεi με κανέναν), 
κ1 όλα τα υπόλο1πα αποτελούν μ1α με
γάλη αυταπάτη. Ο Gustaffsoη, που έ
χε� μεταφραστεi από τη Νiνα Μπούρη, 

1979 στον Johη Haffeηdeη δεν εμπο
δizετα1 δ1όλου από το Βρεταν1κό του 

φλέγμα προκε�μένου να δηλώσε1 την 
προσήλωσή του στον πόνο των πραγμά
των. Τα πο1ήματα, άλλωστε, του iδ1ου 
στην «Π01ηηκή» (σε μετάφραση Αλέ
sανδρου Απέργη, ο οποiος έχε� μετα
φράσε1 κα1 τη συνέντευsη) το επ1Βε
Βωώνουν περiτρανα. 

Και ο χορός καλά κρατεi μ1α κω 

κανένα πο1ηηκό zήτημα δεν τiθετα1 γ1α 
να λυθεi. Από τα υπόλο1πα περ1εχόμε

να του τεύχους sεχωρizω ης προχωρη
μένες, έντονα πα1γν1ώδε�ς πο1ηηκές 
συνθέσε�ς του Ευγέν1ου Αρανiτση κα1 
του Γ1ώργου Κοροπούλη, τα π01ήματα 

της Ζέφης Δαράκη κω του Κώστα Μαυ
ρουδή, όπως κω τα δοκiμ1α δύο εκ

προσώπων της νέας π01ηηκής γεν1άς 

γ1α ομοτέχνους του ελλην1κού ή του ευ
ρωπαϊκού (ηαλ1κού) παρελθόντος: ο 
Δημήτρης Ελευθεράκης γράφε� γ1α τον 
Νiκο Εγγονόπουλο κα1 ο Χάρης Ψαρ

ράς y1α τον Umberto Saba. Last but 
ηοt least: η Δήμητρα Χρ10τοδούλου με
ταφράzε1 με ένα πολύ ανανεωμένο 

πνεύμα αρχαiους Ελληνες λυρ1κούς: 
Πiνδαρο, Καλλiνο, Τυρταiο, Αρχiλοχο 
κω Σαπφώ. Δεν μπορώ παρά να ευχη
θώ καλό ταsiδ1 στην «Πο1ηηκή». Ο αέ
ρας, άλλωστε, εiνα1 ήδη στα παν1ά της. 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

Ριzοσπαστισμός, ελεύθερο κω απροκατάληπτο 
πνεύμα, νέα ερευνητικά πεδία 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ* 

Πανεπιστημιακοί εκπρόσωποι των τριών Εταιρειών Ευρώπης, Αμερικής και 
Αυστραλίας αντήλλαξαν απόψεις για το παρόν και το μέλλον του κλάδου 
τους στο Πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών που 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Αψογοι διοργανωτές ήταν ο Δήμος 
Αθηναίων και ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με τη συμμετοχή 
των υπουργείων Πολιτισμού, Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, καθώς και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου. 

ταν η πρώτη φορά που σε συνέδριο 
εν Ελλάδι υπήρf,ε τόσο αθρόα συμ
μετοχή εf, Αμερικής. Την αμερ1κα

ν1κή εταφεiα, τη γνωστή Moderη 

Greek Studies Associatioη, εκπρο

σώπησαν 01 καθηγητές Georgios 
Aηagnostu, Vaηgelis Calotychos, 
Stathis Gourgouris, Fraηk Hess, 
Alexaηder Kitroeff, Martha 

Κliroηomos, Vassilis Lambropoulos, 
Neηi Paηourgia, George Syrimis, Kareη , 

νaη Dyck κω Goηda νaη Steeη. Η παρου
σiα τους συνέπεσε με την πιο πρόσφατη ελ-

πως στο σημερινό δ1εθνοπ01ημένο πανεπ1-
στήμ10 01 πολ1ησηκές σπουδές, 01 οποiες 
επωφελούντω από ης κατακτήσεις του με

τα-στρουκτουραλ1σμού, αποτελούν το πα

ραγωγικότερο πλαiσ10 μελέτης του νεότε

ρου 01κουμεν1κού Ελλην10μού καθώς α
νοiγουν νέα πεδiα γνώσης και φωτizουν α
γνοημένες γωνιές της νεότερης Ιστορiας. 
Αν αυτός ο προσανατολ10μός οδηγεi και 
στην αμφ10Βήτηση καθιερωμένων αρχών, 
αυτό θεωρεiτα1 και αναμενόμενο και πα
λωόθεν συσταηκό του ελληνικού στοχα

σμού. Σε αντiδραση, επιστήμονες και κρ1-

Η δυναμική των Ν εοεililηνικ 
λαδ1κή πολεμική εναντiον μιας συγκεκρι
μένης τάσης του κλάδου στα αμερ1καν1κά 
πανεπ1στήμ1α (μια πολεμική που συνεχizε
τω από τον ΦεΒρουάρ10) και έδωσε την ευ
κωρiα να συzητηθεi η ακριΒώς προτεiνουν 
01 εκφραστές της σης ΗΠΑ. 

Στόχο των επιθέσεων αποτελεi μια επ1-
στημον1κή τάση η οποiα διερευνά τη θέση 
των Νέων Ελληνικών στο σημερινό πανε
π10τήμ10. Οπως συμΒαiνε1 κατά περιό
δους, ο Ελληνισμός ως δ1δακηκό και ε
ρευνηηκό ανηκεiμενο έχει δεχθεi πρό
σφατα νέες σημα01οδοτήσε1ς και αf,10λο

γήσε1ς. Η παλαιά Ελλάς των ΒουΒών ε

ρειπiων του Γάλλου λόγωυ, του Γερμανού 

αρχαωλόγου, του Βρετανού π01ητή και του 
Αμερικανού ταf,1δ1ώτη έχει παρέλθει, μα
zi με αυτούς που τη δημιούργησαν. Σήμε
ρα η παγκόσμια διανόηση και έρευνα εν
δ1αφέροντα1 για την Ελλάδα της Τzούνηθ 
Μπάτλερ και όχι της Ινηθ Χάμιλτον, του 
Φουκό κω όχι του Μαλρό, του Χά1νερ Μi
λερ και όχι του Μάρην Χά1ντεγγερ, του 
Κάρτληz και όχι του Μπάουρα. Σήμερα 

π10τεύουμε πως ο Ν iτσε κέρδισε τον αγώ
να κατά του Β1λαμόΒης, και ο Πρωταγόρας 
κατά του Πλάτωνα. Ορ1σμένο1 λοιπόν Νε
οελληνιστές της Αμερικής προτεiνουν 

ηκοi στην Ελλάδα 01 οποiο1 προσκολλώ
νται ακόμη σης ελληνικές πολ1ησηκές ε
f,αγωγές του 1960, σπεύδουν να κολλή
σουν στους επιστήμονες του εf,ωτερ1κού 

δυηκόφοΒες εηκέτες ( «εκσυγχρον10μός», 
«παγκοσμ1οποiηση», «πολ1ηκή ορθότη

τtι», «μηδεν10μός», «πολυ-πολυησμ1κότη
τα») και να σπιλώσουν την πνευμαηκή 

κω επαγγελμαηκή υπόληψή τους. 
Εδώ κω περiπου 25 χρόνια τέτοιες επ1-

θέσε1ς έχουν γiνε1 συνήθεις. Κάθε τόσο 
Βρiσκετα1 μια αφορμή για να f,εοπάσει μια 
κατακραυγή εναντiον Αμερικανών Ν εοελ
λην1στών: μια δ1ατρ1Βή για το Μακεδονι

κό, ένα συνέδριο για το Κυπριακό, μια αν
θολογiα ποiησης, μια ανάλυση του Σεφέρη 

εμπνέουν ορισμένους να κατηγορήσουν 
τους υπερατλανηκούς επ10τήμονες ούτε λi
γο ούτε πολύ για εθνική με1οδοσiα. 01 επ1-
θέσε1ς εiνα1 τόσο τακηκές που έχουν γiνε1 
σχεδόν προΒλέψφες. Εf,iσου προΒλέψφη 

εiνα1 η γκάμα των αγανακησμένων, η ο
ποiα, εκτός από πανεπ10τημ1ακούς διαφό
ρων κλάδων, περ1λαμΒάνε1 δημοσιογρά

φους, κρη1κούς, δοκ1μ1ογράφους, ακόμη 
και ιδιώτες 01 οποiο1 (όπως π10τοπο1ήθηκε 
f,ανά αυτούς τους μήνες από την μπλοyκό
σφαιρα) πολ1ηκά τοποθετούνται σπουδή-

ποτε μεταf,ύ κομμουν10μού κω «Χρυσής 

Αυγής». Πρόκεηα1 λοιπόν για μια συστη
μαηκή επiθεση που εδώ και ένα τέταρτο αι
ώνος εκδηλώνεται σε εφημερiδες, ένθετα, 
περ1οδ1κά, τηλεόραση κω δ1αδiκτυο, επι

στρατεύοντας ένα ευρύ φάσμα επιστημόνων, 
διανοουμένων κω καλληεχνών σε μια ο
f,εiα πολεμική, η οποiα απορρiπτει συλλή

Βδην τη «θεωρηηκή» τάση των Νεοελλη
νικών Σπουδών της Αμερικής. Δ1δακηκό, 
θεσμικό, πολ1ησηκό, πολ1ηκό έργο, όλα 
πετάγονται με Βδελυγμiα στα σκουπiδ1α, 
αρχizοντας φυσικά από το ερευνηηκό. 

Α νημέτωπο1 με τον «εf,ευτελ1σμό του δη

μόσιου διαλόγου» και τον «τον mo νεάντερ

ταλ αν ηαμερ1καν1σμό του δρόμου», επ1φα
νεiς πανεπ10τημ1ακοi και από ης δύο με
ριές του Ατλανηκού έχουν δ1καiως zητήσει 
μια στοιχειώδη αf,1οπρέπεια, κυρiως επειδή 
η κρατούσα ρητορική της πολεμικής εiνα1 ο 
τσαμπουκάς. Η κρ1ηκή ως τσαμπουκάς δεν 
καταδέχεται να εm χεφηματολοyήσει (τα ε
πιχειρήματα εiνω για τους αδυνάτους) ή να 
φιλοσοφήσει (η φ1λοσοφiα εiνω για τους α

νέραστους). Ο τσαμπουκάς f,ηγ1έτα1. Ούτε έ
χει κωρό για ης πολυτέλειες ενός διαλόγου: 

σπεύδει να μετατρέψει κάθε άτυχο συνομι
λητή σε αντiπαλο υποψήφ10 για κατατρό-
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ση στον κατακτητή, υπεράσπωη της παρά
δοσης καΙ θωράκΙση της ελληνΙκότητας. 

Επομένως το αμερΙκανΙκό πανεπωτήμΙο 
χρηματοδοτείτω από τον καrnταλωμό, κω 
μόνο ης ΒλέψεΙς του μπορεί να υπηρετήσπ. 
Γlα όσους Βάλλουν κατά των ΝεοελληνΙ
στών, υπάρχεΙ πάντα κάποΙα αμερΙκανΙκή 
συνωμοσία που τα ε�ηγεί όλα. Οντως η συ
νωμοσ10λογία δΙέπεΙ απολύτως τη λογΙκή 

τους: Γlατί, αναρωηούνταΙ, αυτοί ΟΙ καθη

yητάδες δΙαρκώς αμφ10Βητούν; Απλούστα

τα, τα παίρνουν. Πληρώνοντω αδρά από ελ

ληνΙκά υπουργεία κω αμερΙκανικά Ιδρύμα
τα, από τον ντόmο φορολογούμενο κω τον 
�ένο εm χεφηματία γΙα να υπονομεύουν τον 
δυηκό πολΙησμό, κω εΙδΙκά τα ελληνΙκά 
πρωτεία. Άλλωστε, αν δεν τα έπαφναν, γΙα
τί να φύγουν από την πατρίδα τους; ΤΙ τους 
φταίπ στον τόπο τους; Δεν τους αρέσεΙ η ελ

ληVΙΚή γραμμή; Σίγουρα όλοΙ τους πουλή

θηκαν στους �μπερΙαλωτές γΙα το κέρδος ... 
Η δύναμη της λογΙκής αυτής είνω α

προκάλυπτα συγκΙνη01ακή κω ηθΙκολο
γΙκή: Πώς μπορεί κανείς να μην πάρεΙ το 
μέρος του μΙκρού, του αδΙκημένου, του κα
ταπΙεσμένου; Το σχήμα ανηδΙαστέλλεΙ το 
άσπρο από το μαύρο κω καλεί τους πάντες 
να πάρουν το μέρος του καλού. Λεηουργεί 
δηλαδή σαν εκείνους τους στίχους που πα-

δες χΙλΙάδες δολάρΙα Ιδρυμάτων καΙ εταΙ

ρεΙών). Α νηθέτως, ενδΙαφέροντω να τον 

καλέσουν στην πατρίδα γΙα ομΙλίες κω α
νταλλαγές απόψεων. Είνω μόνον ΟΙ Ν εο
ελληνωτές κω άλλοΙ άνθρωπ01 των γραμ
μάτων που ανημετωπίzουν τους συγκεκρΙ

μένους υπερατλανηκούς συναδέλφους 
τους με απα�ίωση κω χλευασμό. Μήπως 
01 Ελλαδίτες καθηγητές της ΠληροφορΙ
κής, της ΙατρΙκής, του Πολυτεχνείου κω 

της ΦυσΙκής στερούνταΙ πολΙηκής ενημέ

ρωσης κω ευαωθησίας, κω είνω έτοΙμοΙ 
να δώσουν γην κω ύδωρ στον καπηαλΙ

σμό; ΟχΙ ΒέΒαΙα! Τότε η δΙακυΒεύετω 
στην επίθεσή κατά των ΝεοελληνΙστών, η 
οποία αποτελεί μοναδΙκή ε�αίρεση στα 
προγράμματα επαφών κω ανταλλαγών με
τα�ύ Ευρώπης κω ΑμερΙκής; 

ΥπάρχεΙ ΚΙ ένα ακόμη μεγαλύτερο πα
ράδο�ο. ΑναρωηέταΙ κανείς: Αυτοί ΟΙ αμε

ρΙκανότροφοΙ υποτελείς της ηγεμονίας κω 
υπηρέτες του �μπερΙαλωμού π01ους απο

λογητές του κεφαλαίου επΙκαλούντω στα 
γραφτά τους; Με π01ους υπερασπωτές της 
εκμετάλλευσης ταυτίzονταΙ - με τους οΙκο
νομολόγους του ΣΙκάγου, τα γεράκΙα της 
Ουά01γκτον ή τους επηελείς των Ρεπου
μπλΙκανών; ΨάχνεΙ, αλλά δεν ΒρίσκεΙ κα
νέναν από αυτούς. ΜάλΙστα, με λίγες ε-

ών Σπουδών στην Αμερικη 
πωση. Δεν ακολουθεί συμΒάσεΙς, όπως η α
νταλλαγή Ιδεών ή η δημόσΙα ευπρέπεΙα. Ο 
τσαμπουκάς καρπαzώνπ όποΙον ΒρεΙ μπρο
στά του γΙα να επιΒραΒευθεί με το χάχανο 
των τzαμπατzήδων. Είνω άκρατα επΙθεη
κός εππδή τον ενδΙαφέρεΙ να Βγαίνπ πάντα 

κερδωμένος. Τέλος, η κρΙηκή ως τσαμπου

κάς προσΒάλλεΙ, ταππνώνεΙ, ε�ευτελizπ, υ
πονοώντας: «Αν νομίzετε πως έχω κυλΙσθεί 
στον ΒόρΒορο, περΙμένετε να δείτε πόσο ε
σμό είμω ακόμη έτοΙμος να εmστρατεύσω. 
ΚΙ αν με θεωρείτε αήθη, θα σας δεί�ω πως 
είμω ουηδανός». Ο τσαμπουκάς υπερθεμα

τίzπ σε ποταπότητα, αποστομώνοντας κάθε 

αντίπαλο με τον οχετό της αυτάρεσκης χυ
δωότητάς του. 

Μεταμοντέρνο και 
παyκοσμιοποίηση 

ΤΙ ακρillώς σηyματίzουν ΟΙ πολέμΙοΙ των 
ΝεοελληνΙστών της ΑμερΙκής; Η λογΙκή 
τους στηρizετω σε μΙα πλήρη ωοπέδωση: 
ε�Ισώνουν την αμερικανική εmστήμη με το 

μεταμοντέρνο ΚΙ αυτό με κατάργηση των Ι

δεωδών κι αυτό με την παyκοσμΙοποίηση ΚΙ 
αυτό με τον �μπερΙαλΙσμό. Κω σε αυτή την 
ε�ίσωση αντΙπαραθέτουν μΙαν άλλη: απόρ
ρΙψη του μεταμοντέρνου σημαίνπ αντίστα-
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ρακΙνούν παρέες αλλά κω πλήθη στα
δίων σε μΙα αμΙγή συλλογΙκή ταύηση: 
«γΙατί τ' άδΙκο το zούμε μέσ' από την κού
νΙα μας», «γΙατί 'χα χέρΙα καθαρά κω μΙα 
καρδΙά μεγάλη», «ΛευτερΙά κω ΡωμΙοσύ
νη είν' αδέρφΙα δίδυμα». ΟΙ επΙθέσεΙς κα

τά του αμερΙκανΙκού πανεπωτημίου επΙ

τρέπουν σε ορΙσμένους Ελλαδίτες κω άλ

λους Ευρωπαίους Νεοελληνωτές να πα
ραΒλέψουν τα προΒλήματα των δΙκών τους 
Ιδρυμάτων κω να ενωθούν σε μΙα συλλο
γΙκή αποστροφή προς ένα άλλο σύστημα 
αναλογΙzόμεν01: Μπορεί να έχουμε τα χά
λΙα μας, αλλά τουλάχωτον δεν είμαστε 

σαν τους χασάπηδες των λαών. 

ΠερΙέργως η αποστροφή αυτή έχεΙ στόχο 
αποκλεΙσηκά ΝεοελληνΙστές κω όχΙ κα

θηγητές σε άλλους κλάδους. Στο ΠανεπΙ
στήμ10 του Μί01γκαν, για παράδεΙγμα, ερ
γάzονταΙ περίπου πενήντα Ελληνες κω 
Ελληνο-ΑμερΙκανοί επωτήμονες. ΟΙ 
Ελλαδίτες συνάδελφοΙ του μηχανολόγου, 
του χημΙκού, του Β10λόγου και του παπυ
ρολόγου καθηγητή σέΒονταΙ την ποΙότητα 

της δουλε�άς του κω την επαγγελμαηκή 
του ακεραΙότητα ΚΙ επομένως δεν τον θεω
ρούν φερέφωνο του �μπερΙαλωμού (ΚΙ ας 
�έρουν πως χρηματοδοτείτω με εκατοντά-

�αφέσεΙς, ΟΙ Νεοελληνωτές δεν αναφέρο
νταΙ σε ΑμερΙκανούς θεωρηηκούς. Κατά 
κανόνα συνομΙλούν με Ιταλούς (Αγκά
μπεν, ΝέγκρΙ), Γάλλους (Μπανηού, Ραν-

01έρ), Βρετανούς (Ιγκλτον, Μπάμπα), Γερ
μανούς (Χάμπερμας,) κω άλλους Ευρω

παίους (Ζίzεκ). Μήπως τότε όλοΙ ΟΙ Ευρω

παίοΙ στοχαστές που παρου01άzονταΙ στη 
νεοελληνΙκή έρευνα ταυτίzοντω ΙδεολογΙ
κά με το Πεντάγωνο κω τη Γουόλ Στρη; 
Α νηθέτως, είνω γνωστοί επΙκρηές τους. 
Μήπως είνω ανθέλληνες; Κανείς δεν είπε 

τέτοΙο πράγμα. Μα τότε η συμΒαίνεΙ; Πώς 

είνω δυνατόν ΟΙ Ν εοελληνΙστές των ΗΠΑ 

να υπηρετούν, όπως καταγγέλλετω εν 
ΕλλάδΙ, τον επεκταησμό αντλώντας από 

Ευρωπαίους αρωτερούς στοχαστές; 
ΦυσΙκά όλοΙ γνωρίzουν πως ΟΙ ψΙλοσο

ψΙκο-πολΙηκές θεωρίες που κυρΙαρχούν 
σήμερα σης ανθρωπΙσηκές σπουδές του 

αμερΙκανΙκού πανεπωτημίου υπερασπίzο
νταΙ τους φτωχούς, τους περΙθωρΙοπ01ημέ
νους, τους έγχρωμους, ης με10νότητες, ης 

γυναίκες, τα άτομα με εΙδΙκές ανάγκες, 
την ωότητα, την εφήνη, τα ανθρώπΙνα δΙ

κωώματα, την αυτοδΙάθεση των λαών. 
Σχεδόν όλες αυτές ΟΙ θεωρίες προέρχο-
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 19 
νταΙ από Ευρωπαiους στοχαστές καΙ καλ
λΙεργούνταΙ στην ΑμερΙκή από χΙλΙάδες 

Ευρωπαiους καθηγητές. Μήπως όλ01 αυ

τοi, μαzi με την αφρόκρεμα της ευρω
παiκής δΙανόησης που επωκέπτεταΙ δΙαρ
κώς τη Νέα Ηπε�ρο, εiναΙ επiσης τ01ρά
ΚΙα των πολυεθνΙκών; 

Υπάρχε� πάντως ένα μεizον μέρος του 
πανεπΙστημΙακού έργου τους που δεν συ

zητεiτω ποτέ, ΚΙ ας εiναΙ το ΠΙΟ Βαωκό -
το δΙδακηκό. Από την ΑνατολΙκή ώς τη 

Δυηκή Ακτή, ΟΙ Ν εοελληνωτές δΙδά

σκουν ελληνΙκή γλώσσα, λογοτεχνiα, τέ
χνη, μουωκή, Ιστορiα, κοΙνωνiα, πολεο
δομiα, φΙλοσοφiα σε Τμήματα Α νθρωπο
λογiας, Ιστορiας, Γλωσσολογiας, ΠολΙη
κής, ΦΙλολογiας. ΟΙ τάξ,ε�ς τους πολλές 
φορές γεμizουν. (Γ!α παράδεΙγμα, το πρώ

το εξ,άμηνο του 2008 το Ν εοελληνΙκό Πρό

γραμμα του ΜiσΙγκαν εiχε στα μαθήματά 
του 380 φοηητές, ΟΙ περωσότεροΙ μη ελ

ληνΙκής καταγωγής.) Αυτό συpΒαiνε� αρ
κετά συχνά, ώστε όχΙ μόνο να μην κλεi
νουν δΙδακηκές θέσε�ς (όπως γiνεταΙ τα 
τελευταiα χρόνΙα στην Ευρώπη), αλλά 
σταδΙακά να δημΙουργούνταΙ κω νέες. ΚΙ 
όμως, στην πρόοδο του δΙδακηκού τους 
έργου δεν αναφέρεταΙ κανεiς, iσως επε�δή 
01 ημητές τους φαντάzονταΙ πως εκεi δεν 
γiνεταΙ μάθημα αλλά πλύση εγκεφάλου 
καΙ πως ΟΙ ΑμερΙκανοi απόφοηοΙ στελε
χώνουν μυσηκές υπηρεσiες, οπότε εiναΙ 
το ΒρόμΙκο χρήμα κω όχΙ ο ελληνΙκός 
πολΙησμός που γεμizεΙ ης αiθουσες. 

ΟΙ πραγμαηκοi λόγ01 της πλαηάς απή

χησης στους φοηητές εiναΙ πολλοi. Το πα
νεπΙστήμΙο του 21ου αΙώνα εiναΙ παγκό
σμ10 καΙ αν01χτό, ψηφΙακό καΙ δΙκτυακό, 
απο-καλωδΙοποΙημένο καΙ απο-εδαφοποΙ
ημένο. ΟΙ ΝεοελληνΙστές προσαρμόzο

ντω σε αυτή τη νέα πραγμαηκότητα, η ο
ποiα ανοiγεΙ εξ,α�ρεηκές προοπηκές. Από 

μεμονωμένη οντότητα, το Ν εοελληνΙκό 
Πρόγραμμα εξ,ελiσσεταΙ σε κόμΒο συνά

ντησης πολλών ρευμάτων. Το παλΙό μο
ντέλο, το οποiο τηρούσε δΙακρηά χρονΙκά, 
γεωγραφΙκά κω επωτημονΙκά όρΙα, κα
ταργεiταΙ. ΟΙ Ν εοελληνΙστές δεν δΙδά

σκουν πλέον χωρΙστά γλώσσα, λογοτε

χνiα, κοΙνωνiα ή Ιστορiα, ούτε αρχizουν α
πό τον 180 ωώνα γΙα να καταλήξ,ουν 
γραμμΙκά στον 20ό. Τους ενδΙαφέρουν πε
ρΙσσότερο ΟΙ δΙασταυρώσε�ς κω αλληλε
ΠΙδράσεΙς. Γ!α παράδε�γμα, σε ένα μάθη
μα γΙα το ΑΙγαiο μπορούν να συναντη
θούν η φΙλόλογος με τον περΙΒαλλοντο
λόγο κω η ανθρωπολόγος με τον αρχηέ

κτονα, με αποτέλεσμα το συγκεκρΙμένο θέ

μα να φωτizεταΙ από πολλές πλευρές. ΕτοΙ 
η Ελλάδα λεηουργεi ως σταυροδρόμΙ όχΙ 

μόνο πολΙησμών, όπως λέγεταΙ πάντα, αλ
λά καΙ επΙστημονΙκών προσεγγiσεων. 
ΠροσεγγiσεΙς που συνδυάzουν δύο κω 

τρεΙς κλάδους αναδε�κνύουν ης πω σύν
θετες πλευρές της καΙ προσελκύουν πε

ρωσότερους φοηητές. Παράλληλα έχεΙ α
ναπτυχθεi μεγάλο ενδΙαφέρον γΙα υΒρΙδΙ

κά κω μεταΙχμΙακά φαΙνόμενα, το οποiο 
δεν ανημετωπizεΙ τον Ελληνωμό σαν κά
η αδΙαπέραστο καΙ ανάδελφο, αλλά ως πο

λΙησμό με έντονα συγκρηηκό χαρακτήρα, 
τονizοντας έτ01 με�κτά στοΙχεiα καΙ συνο

ρΙακές επΙμε�ξ,iες του. 

Εiνω επiσης αξ,Ιοσημεiωτο όη το δΙδα

κηκό πεδiο των Ν εοελληνωτών έχε� δΙ

ευρυνθεi αωθητά προς δύο κατευθύνσε�ς. 
Πρώτον, αν καΙ κέντρο της προσοχής τους 
παραμένεΙ η Ελλάδα, η προΒλημαηκή 
τους περΙλαμΒάνε� πλέον τους Ελληνες ό
λου του κόσμου. ΓΙ' αυτό μΙλούν γΙα κο
σμοπολΙηκό, γΙα δΙασπορΙκό, γΙα οΙκου

μενΙκό Ελληνωμό. ΕiναΙ φυ01κό το ση

μερΙνό παγκόσμΙο πανεπωτήμΙο να ενδΙα

φέρεταΙ γΙα τους απανταχού Ελληνες, ό
που ΚΙ αν Βρiσκοντω, ό,η ΚΙ αν κάνουν. 

Δεύτερον, αν καΙ κέντρο της προσοχής 
τους παραμένουν ΟΙ Ελληνες, η προΒλη
μαηκή τους περΙλαμΒάνεΙ πλέον κω την 
ε�κόνα των Ελλήνων που έπλασαν ΟΙ ξ,έ

νοΙ - ο λόγΙος, η περΙηγήτρΙα, ο φΙλόσο
φος, η αρχαΙολόγος. Αυτό συμΒαiνε� επε�
δή το μοντέλο των ξ,ένων κω επΙκράτησε 
παγκοσμiως καΙ επηρέασε πολύ τους iδΙ
ους τους Ελληνες. Παράλληλα λοΙπόν με 
τον οΙκουμενΙκό Ελληνωμό, τους Ν εοελ

ληνωτές απασχολεi καΙ ο ΙδεολογΙκός 
Ελληνωμός, δηλαδή η κατασκευή της 
Ελλάδας ως φαντα01ακού τόπου καΙ χρό

νου. ΓενΙκά εξ,υπακούεταΙ πως η δουλεΙά 
τους δΙαπνέεταΙ από αναστοχασμό, θεω
ρiα, δΙεπωτημονΙκότητα καΙ ης πολΙη
σμΙκές σπουδές, ώστε να συμπορεύεταΙ με 
ης ΠΙΟ προωθημένες επωτημονΙκές τά

σε�ς που δΙαμορφώθηκαν τα τελευταiα 30 
χρόνlΩ. 

ΜέχρΙ πρόσφατα, η ανάπτυξ,η των Νέων 
ΕλληνΙκών Βασiστηκε σε ένα μοντέλο συ
νέχεΙας - γ λωσσΙκής, ωτορΙκής, φυλεηκής 
κ.λπ. Αυτό δεν εiναΙ ούτε περiεργο ούτε 
κακό, αφού υπαγορευόταν από ης γενΙκό
τερες αρχές που έκαναν την παΙδεiα να υ

πηρετεi το έθνος-κράτος. Τώρα όμως ο i
δως ο κόσμος όπου zούμε έχεΙ αλλάξ,ε�, ΚΙ 
αυτό το πανεπΙστήμΙο το αναγνωρizεΙ. Το 

καΙνούρ10 μοντέλο εiναΙ η ετερότητα, ΚΙ α
πό αυτό εiναΙ λογΙκό να επηρεάzονταΙ καΙ 
ΟΙ ΝεοελληνΙστές. Αυτό σημαiνεΙ πως ναΙ 
μεν συνεχizουν να μΙλούν γΙα το παρελ
θόν, αλλά όχΙ σαν μΙα φυσΙκή ΚΙ αδΙάκοπη 
συνέχεΙα. Ν ω μεν συνεχizουν να συzητούν 

την ταυτότητα, αλλά την ανηλαμΒάνονταΙ 
με δΙαλεκηκό τρόπο. Αλλωστε ετερότητα 

δεν σημαiνεΙ ένας οπ01οσδήποτε άλλος. 
Εδώ μΙλάμε επωτημολογΙκά γΙα τη δΙαφο
ρά, όχΙ τους δΙαφορεηκούς, γΙα το ανοiκεΙο 
κω όχΙ τους άλλους εν γένεΙ. Κω ΒεΒαiως 

η συzήτηση ξ,εκΙνάεΙ από τη μεγάλη ετε

ρότητα της νεωτερΙκότητας, που εiνω η i
δΙα η νέα Ελλάδα. 

ΕiναΙ όμως προπάντων τα δημοωεύμα

τα των Ν εοελληνωτών που επωύρουν έ
ναν συνδυασμό θυpηδiας κω αηδiας, ΚΙ 

ας Βγαiνουν στα σοΒαρότερα περΙοδΙκά, 
ΚΙ ας εκδiδονταΙ από κορυφαiους οiκους. 
Ο λόγος που ένα θεωρηηκό άρθρο ή ΒΙ
Βλiο γΙα τον νεότερο ΕλληνΙσμό θορυΒεi 
εiναΙ ο ρΙzΙκός σκεπηκωμός του. Σης κοΙ

νωνΙκές καΙ ανθρωπΙσηκές σπουδές ο 
στοχασμός έχεΙ συχνά αμφ10Βητη01ακό 

χαρακτήρα καθώς υπηρετεi την επωτήμη 

καΙ όχΙ την πατρiδα, την προΒλημαηκή 
καΙ όχΙ την εκκλησiα, την έρευνα καΙ όχΙ 
την οΙκογένεΙα. Εiτε σε «δημό010» εiτε σε 
« ΙδΙωηκό» iδρυμα, ο καθηγητής δεν εiναΙ 
ποτέ δημόσΙος υπάλληλος. Επiσης, δεν 

δημοωεύε� γΙα να αποκαλύψεΙ μΙα αλή
θε�α ή να καθΙερώσεΙ ένα γεγονός, αλλά 

γΙα να προσεγγiσεΙ ένα θέμα, να θέσεΙ έ

να zήτημα, να προωθήσεΙ μΙα συzήτηση. 
Η προσφορά του εiνω πνευμαηκή, όχΙ 
στενά εργαλεΙακή. ΕτοΙ η εργασiα του έχε� 
έντονα ρηξ,Ικέλευθο, πε�ραμαηκό χαρα
κτήρα καΙ συχνά δΙέπεταΙ από ανάλογο 

σκεπηκΙσμό. Ομως ΟΙ υπερασπωτές των 

ακατάλυτων Ιδεωδών καΙ των ωωνiων α

ξ,Ιών εκλαμΒάνουν τον σκεπηκΙσμό γΙα 
μηδενΙσμό καΙ την αμφΙΒολiα γΙα άρνη
ση. Ακούν γΙα κρΙηκή σε θεσμούς, αρχές 
καΙ αρχαΙότητες καΙ φρiττουν: Πού θα πά
εΙ αυτό, δΙαμαρτύρονταΙ; Δεν θα μεiνεΙ τi

ποτε όρθΙο; ΚΙ αντi ΟΙ iδΙΟΙ να αναρωτη
θούν πώς κατασκευάzονταΙ τα ηθΙκά, ω
σθηηκά, εθνΙκά καΙ άλλα λάΒαρα που υ

ψώνεΙ σε κάθε επέτε�ο το πολΙησηκό κα

τεστημένο της χώρας τους, Βλέπουν τον α
ναστοχασμό των δΙαφόρων κλάδων (την έ
σχατη επωτημονΙκή υπευθυνότητα) σαν 
μΙα ακόμη απεΙλή στην εθνΙκή ανεξ,αρ-
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τησiα: Τ1 Κiρκεγκαρντ η Κiσ1νγκερ, όλ01 
τους μας zηλεύουν. 

Η ατμόσφαιρα του 1968 

Φέτος που κλεiνουν σαράντα χρόν1α α
πό ης εsεγέρσε1ς του 1968 μπορούμε να 
ανηληφθούμε sεκάθαρα πώς 01 Ευρω
παi01 μεταμοντέρνο� στοχαστές, που στη 
δεκαετiα του 1970 έθεσαν τη σύγχρονη 

κρiση αs1ών ως κρiση KGl ενν01ών KGl 
θεσμών, συνέχ1σαν το ρ1zοσπασηκό πρό

ταγμα της θεμελ1ακής αμφ1σ.Βήτησης ό
λων των συμ.Βάσεων που αρθρώθηκε σε 

τόσες χώρες εκεiνη τη σημαδ�ακή χρο

ν1ά. Καθώς εiνα1 γνωστό, παράλληλα με 
το πολ1ηκό πρόταγμα, 01 εsεγέρσε�ς του 
1968 εiχαν ένα εf;iσου ανατρεπηκό φ1λο
σοφ1κό πρόταγμα που zητούσε την αυτο
νομiα της σκέψης. Δεν εiνα� τυχαiο που 

το πανεπ10τήμ10 έπα�sε έναν τόσο σημα
νηκό ρόλο σε αυτές. Τα συνθήματα των 
δ1αδηλωτών δ1εκδ1κούσαν το δ1καiωμα 

της έρευνας να αμφω.Βητεi κα� να ανα1-
ρεi. 01 στοχαστές του μετα-μοντερνωμού 
κα� του μετα-στρουκτουραλωμού προ
σπάθησαν να συνεχiσουν με φ1λοσοφ1κή 

ευθύνη κα� ανάλογη εμ.Βέλε�α αυτή τη 

σκεπηκωηκή παράδοση, φέρνοντάς τη 

στο αμφ1θέατρο, στο σεμ1νάρ10, στη .Β1-
.Βλ10θήκη, στο συνέδρ10. Σήμερα 01 μα

θητές τους εsακολουθούν να επ1μένουν 
πως δεν γiνετα1 να τεθούν όρ1α στην αμ
φ1σ.Βήτηση ούτε φραγμοi στην αμφ1.Βο
λiα. Καμiα αsiα δεν εiνα1 �ερή, κανένας 
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κανόνας δεν εiνα1 απόλυτος. 
Η μεταμοντέρνα σκέψη που απορρiπτε1 

την ετερονομiα κάθε υπερ.Βαηκού αs1α
κού συστήματος αποτελεi τη φυσ1κή συ
νέχε�α του 1968, δ1όη επεsεργάzετα1 έναν 
φ1λοσοφ1κό ρ1zοσπασησμό που επανεsε

τάzε1 τα θεμέλ1α του ποληωμού, επωη
μαiνοντας �δεολογ1κούς μηχανωμούς κα
ταστολής κα� καταπiεσης. Εκεi εντάσσο
ντα1 κα� ορ10μένο1 Ν εοελληνωτές της 

Αμερ1κής που, επφένοντας στο πολ1ηκο
φ1λοσοφ1κό πρόταγμα της αυτοθέσμωης, 

μένουν πωτοi στην επωτημολογiα της ρ1-
z1κής, ανυποχώρητης αμφω.Βήτησης που 
γράφτηκε στους τοiχους του Παρ101ού, της 
Φρανκφούρτης, της Πράγας κα1 του Μπέρ
κλεϊ Κ1 όταν κάπο1ος πατρ1δοκάπηλος 
τους zητεi Πlστοπ01ηηκό εθν1κοφ ροσύ
νης, θυμούντα1 το πάντα επiκα�ρο σύνθη

μα του 1968: «Προσοχή - φ1λόδοs01 κα
ρ1ερiστες μπορεi τώρα να μεταμφ1εστούν 

σε "προοδευηκούς"». Οντως, γ�α τέτο10υς 
«προοδευηκούς», η ελλην1κότητα δεν εi
να1 αsiα, εiνα1 καρ1έρα. 

Κατά κα�ρούς ακούγοντα1 μερ1κές φω
νές που συνωτούν ψυχρα�μiα: Ας μην ω
θούμε τα πράγματα στα άκρα, ας επ1δεi
sουμε μετρ10πάθε1α, ας αποφύγουμε την 
πόλωση. (Κατ' �δiαν 01 iδ1ες φωνές σε πα
ρηγορούν: «Αυτός λέε� τέτο1α εδώ κα� 
χρόν1α, μη δiνε�ς σημασiα». «Τφή σου 
που σε έ.Βρωε». Φυωκά δεν παραδέχοντα1 
πως, χάρη στη δ1κή τους ανοχή, η θεσμ1-
κή �σχύς του τόσα χρόν1α παραμένε1 α

μεiωτη.) Μήπως άραγε έφτασε η ώρα να 
κάνουμε μ1α ποληωμένη συzήτηση; 
Ομως εδώ δεν πρόκεηα1 γ1α μεθοδολογ1-
κή δ1αφωνiα αλλά γ1α φ1λοσοφ1κή δ1α
φορά: όπως πολλοi έχουν σωστά τονiσε� 
sανά Καl sανά, 01 «λόγ01» δ1αφέρουν ρ1-

ΖlΚά, τα «παραδεiγματα» δεν εφάπτοντα1 
πουθενά. Δ1α.Βάzουμε τελε1ώς δ1αφορεη

κά .Β1Βλiα. Δεν εiνα1 λο1πόν θέμα να συμ

φωνήσουμε η εννοούμε όταν μ1λάμε γ1α 
το ένα ή το άλλο εiδος. 

Είστε υπέρ ή κατά; 

Το θέμα εiνα� η κάνε� ένας πνευμαη

κός άνθρωπος της Ελλάδας όταν Νεοελ

λην1στές που έχουν κερδiσε� με το έργο 

τους δ1εθνές επ10τημον1κό κύρος, εμπαi
zοντα1 κα1 λο1δορούντα1 στην πατρiδα 
τους. Το θέμα εiνα1 η κάνε� όταν καθηγη
τές που δ1δάσκουν τον σύγχρονο πολ1η
σμό μας σε χ1λ1άδες Αμερ1κανούς φοηη-

τές, συκοφαντούντα� κα1 καθυΒρizοντα1 
στην Ελλάδα. Το θέμα εiνα� η κάνε� ένας 

πνευμαηκός άνθρωπος της Ελλάδος όταν 
συμπατρ1ώτες του που συμΒάλλουν στην 
ανάπτυsη επηυχημένων Ν εοελλην1κών 
Προγραμμάτων, περ1οδ1κών κα� συνε
δρiων, γυρizουν στην πατρiδα τους γ1α να 
μάθουν πως εiνα� ανεπ1θύμητο1. Κοντολο
γiς, όταν 01 πρέσΒε1ς του Ελλην1σμού συ
ναντούν παντού αλλού ενθάρρυνση, ενώ 
στην Ελλάδα δέχοντα1 μαθήματα ανηλε

ούς εθν1κοφροσύνης απ' όσους επ1δ1ώ

κουν να μονοπωλήσουν τον πατρ1ωησμό, 
δεν εiνα� π1α κα�ρός γ1α ήπ10υς τόνους, 
μετρ1οπάθε1ες κα� υπεκφυγές, αλλά γ1α 
μ1α απλή πολ1ηκή απόφαση, την «Από
φαση» του Αναγνωστάκη, την οποiα οφεi
λουν να ανημετωπiσουν 01 πνευμαηκοi 

άνθρωπ01 του τόπου που παρακολουθούν 
την τρέχουσα δ1αμάχη εδώ κα� πέντε μή

νες: 
Εiστε υπέρ i1 κατά;/Σκεφτεiτε το καλά. 

θα πεp1pέvω. 
Το πρόσφατο Παγκόσμ10 Συνέδρ10 Ν ε

οελλην1κών Σπουδών στο Μέγαρο Αθη

νών επέτυχε να προσφέρε1 εsαiρετες συν

θήκες γ1α μ1α πολύπλευρη ενημέρωση 
κα� ανταλλαγή απόψεων μεταs ύ ε�δ1κών 

από όλο τον κόσμο. Εκεi έγ1νε φανερό 
πως ο κα�ρός της δ1αμάχης γ1α την κρ1η

κή θεωρiα, την ερμηνεiα, τον κανόνα, τον 

ανθρωπωμό κα� τη δυηκή παράδοση έχε� 

παρέλθε1 ορ1σηκά δ1όη η μεταμοντέρνα 

σκέψη έχε� καταλάΒε� κεντρ1κή θέση σε 

όλες σχεδόν ης ανθρωπωηκές επωτήμες. 

Επομένως, 01 Νεοελληνωτές της Αμερ1-
κής δεν έχουν λόγο να ασχολούντα1 με 

σκ1αμαχiες που προέρχοντα1 από ψυχρο
πολεμ1κές αγκυλώσε1ς κω ύστερους ε

θν1κ1σμούς. Α νηθέτως, α10θάνοντα1 με

γάλη . �κανοποiηση γ1α την πρόοδο του 

κλάδου, που Βρiσκε1 τα Νέα Ελλην1κά 

στο αμερ1καν1κό πανεπ1στήμ10 σε �σχυρό

τερη θέση από ποτέ. Επiσης, σης συνε
δρ1άσε1ς του Μεγάρου Μουωκής Αθηνών 

δ1απiστωσαν με χαρά πως έχουν πολλά α
κόμη να μάθουν από την πεiρα δ1ακεκρ1-

μένων συναδέλφων, 01 οποi01 προάγουν 

σε όλες ης ηπεiρους τη μελέτη του 01κου

μεν1κού Ελλην1σμού. 

* Ο Βασiλnς Λαpπpόπουλος κατέχε1 τnv 

Eopa Κ. Π. ΚαΒάφn στο Παvεπ1στiφ10 του 

Miωyκav κω εivω αvππpόεδpος τnς Ετω

pεiας Νεοελλnv1κώv Σπουδών τnς Αpεp1κi1.ς 
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