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<<Είμαστε εuλογnμέvοι να wραwιόμαστε>> 
Τnς ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΠοΥΡΝΑΡΑ 

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος καθηγητήs 
Νεοελληνικήs και Συγκριτικήs Φιλο
λογiαs στο Πανεπιστημίου του Μίσι
γκαν, κάτοχοs τηs Εδραs Καβάφη, ήρ
θε πρόσφατα στη χώρα μαs για μα δώ
σει δύο διαλέξειs, προσκεκλημένοs 
του Αμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών 
για το οποίο μιλά με θερμότατο λόγιο. 
Πριν από λίγο καιρό ο νεολληνιστήs 
βρέθηκε. οντιμέτωποs με πολλούs 

Ο Βασίλnς Λαμπρόπουλος, 

καθnγnτfις Νεοελλnνικfις 

και Συγκριηκfις Φιλολογίας 

στο Πανεπιοτfιμιο του Μί

σιγκαν, μιλάει οτnν «Κ» για 

τους Ελλnνες και m σχέσn 

τους με το παρελθόν. 

Ελληνεs φιλολόγουs εξαιτίαs μιαs δια
μάχηs για το θέμα τηs ελληνικότηταs 
στη λογοτεχνία. Σε συνέντευξή του 
στην «Κ» ανέλυσε στη ματιά του για 
τη σύγχρονη Ελλάδα και τουs τρό
πουs με τουs οποίουs κάνει τουs Αμε
ρικανούs φοιτητέs να την ανακαλύ
ψουν και να την αγαπήσουν. 

«Γεννήθηκα το 1953 και μεγάλωσα 
στο Μεταξουργείο. Τώρα που το ζω 
σαν επισκέπτηs βρίσκω τη γειτονιά 
συναρπαστική. Παλαιά ήταν ένα μείγ
μα ελληνικών τάξεων, περιοχών και ι
διολέκτων διότι εκεί είχαν εγκαταστα
θεί πολλοί Ελληνεs από την επαρχία. 
Σήμερα οι μετανάστεs δεν είναι εσω
τερικοί αλλά εξωτερικοί. Είναι μια πε
ριοχή με ζωντάνια που διαρκώs ανα
νεώνεται. Μετά τιs σπουδέs μου σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πήγα στην 
Αμερική όπου ζω και διδάσκω τα τε
λευταία 30 χρόνια», λέει στην «Κ». 

Με την πολυτέλεια τηs απόστασηs 
(χρονικήs και γεωγραφικήs) του ζητή
σαμε να περιγράψει τη σύγχρονη 
Ελλάδα: «Τουs τελευταίουs δύο αιώνεs 
ήταν πάντοτε έναs τόποs κοινωνικών 

ΑΏοφεύyουμε 
τις ευθύνες μας 

Ο νεολλnνιοτιiς Βασίλης Λαμπρόπουλος, καθnγnτιiς mς tδρας «Κα(3άφ11» στο Πανεπιστήμιο του Μiσιγκαν, από τα καλύ
τι!ρα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα των ΗΠΑ. Στα εργαλεiα mς διδασκαλίας του εiναι και το διάσημο sίte Youtube, μt
σα από το οποίο οι Αμερικανοί φοιmτtς, μαθαίνουν πολλά για m σύγχρονη ζωή σmν Ελλάδα (φωτο Αλtξ. Φιλιππίδης). 

Ρωτήσαμε τον Βασίλη Λαμηρό
ηουλο γιατί το φαινόμενο του α-, 
ντιαμερικανισμού είναι τόσο έντο
νο στην Ελλάδα. <<Επειδή η ελληνι
κή ρητορική και το σκεπτικό συ
χνά στρέφεται εναντίον του άδι
κου που μπορεί να είναι από την 
άκαρδη γυναίκα που μας παράτη
σε μέχρι τπν παγκόσμια ηγεμονία. 
Ο Ελλπνας βρίσκει στην αναμφι
σβήτητη αμερικανική ηγεμονία έ
ναν εύκολο στόχο. Στην αρχή ο α
ντιαμερικανισμός είναι εν μέρει 
δικα.ιολογnμένος, αλλά στη συνέ
χεια γίνεται μετάθεση ευθυνών 
και υπεραnλούστευσπ.Αποφεύ
γουμε τις ευθύνες μας. Οταν ό
μως τις αποδεχτούμε, διαπρέπου
με και έτσι εξηγείι:αι και η επrτυ
χία των Ελλήνων στο εξωτερικό. 
Πετυχαίνουμε εκτός Ελλάδας χά
ρη σε δύο χαρακτηριστικά. Το 
πρώτο είναι ο σκεπτικισμός που 
μας διακατέχει. Μας αρέσουν οι 
ερωτήσεις. Μας αρέσει να κάνου
με την καiάσταση πρόβλημα. Επί
σης είμαστε μαχητικοί, κάποτε α
νταγωνιστικοί, κάποτε συναγωνι
στικοί. Πάντως αποδεχόμαστε τις 
προκλήσεις. Σηκώνουμε το γάντι». 

οσμώσεων, μεταμορφώσεων, οπισθο
χωρήσεων, προόδων. Είναι μια χώρα 
σε βρασμό, που διαπραγματεύεται έ
ναν καινούριο εαυτό, εκείνον τη's Ευ
ρωπαϊκήs Ενωσηs, τηs παγκοσμιοποί
ησηs, του 21ου αιώνα. Δυσκολεύεται, 
μπερδεύεται. Βρίσκει όμωs τον βημα
τισμό τηs. Εχει μια δυναμική. Είμαι σε 
μόνιμη επαφή με τη σύγχρονη Ελλά
δα, διότι τη διδάσκω καθημερινά. Εί
μαι νεοελληνιστήs. Είμαι υποχρεωμέ
νοs να ενημερώνω 18χρονουs Αμερι
κανούs για το τι συμβαίνει εδώ. Δια
βάζω τιs ελληνικέs εφημερίδεs στο 
Διαδίκτυο, ακούω τουs ίδιουs ραδιο
φωνικούs σταθμούs, βλέπω ελληνικά 
κανάλια μέσω δορυφόρου. Αυτό δημι-

ουργεί ένα καινούργιο, αλλά ιδιόρρυθ
μο αίσθημα. Εχω την εμπειρία του τι 
γίνεται στην Ελλάδα, χωρίs να ζω εδώ. 
Μια περίεργη εγγύτητα. Μια ετεροτο
πική συγχρονικότητα. Κάθομαι στα 
χιόνια του Μίσιγκαν και βλέπω την 
κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην 
Αθήνα. Καμιά φορά μου λείπουν οι πο
ρείεs που βλέπω στιs ειδήσειs ... ». 

Πώs όμωs έναs νεοελληνιστήs περι
γράφει την Ελλ:άδα σε 18χρονουs Αμε
ρικανούs; «Προσπαθώ να μιλάω για 
τον Ελληνισμό και όχι μόνο για τη χώ
ρα. Υπήρχε πάντα έναs Ελληνισμόs 
ταυτισμένοs με την Ελλάδα και έναs 
οικουμενικόs ελληνισμόs σε όλεs τιs 
ηπείρουs. Οι νεοελληνιστέs του εξω-

τερικού είμαστε ελληνοκεντρικοί, όχι 
ελλαδοκεντρικοί. Η Ελλάδα ήταν πά
ντα έναs τόποs όπου κανείs βρίσκει 
πεpισσότερα ερωτήματα παρά απα
ντήσειs. Είναι έναs πολιτισμόs που 
συνεχώs ερωτά και ερωτάται. Εξηγώ 
στουs φοιτητέs ότι αξίζει να ασχολη
θούμε μαζί του γιατί προσφέρει κάτι 
ασυνήθιστο. Τιs διαρκείs ενοχλητικέs 
ερωτήσειs για τα πράγματα. Αλλιώs 
δεν εξηγείται πώs μια τόσο μικρή γω
νίτσα στον χάρτη έχει παίξει έναν τό
σο σημαίνοντα ρόλο». 

Ενα από τα προβλήματα που έχει να 
αντιμεΊ:ωπίσει ο Βασiληs Λαμπρόπου
λοs είναι ότι ενώ ο ίδιοs μεγαλώνει οι 
μαθητέs του παραμένουν πάντα στην 

ίδια ηλικία: 18 ετών. Πρέπει λοιπόν να 
βρίσκει συνέχεια νέουs κώδικεs για να 
επικοινωνήσει μαζί τουs και να τουs 
μιλήσει για την σύγχρονη Ελλάδα. 
«Εχω το βάροs του να πρέπει να απευ
θύνομαι σε έναν αέναο 18άρη και να 
γίνομαι κατανοητόs. Ακούω ραπ και 
είμαι ενημερωμένοs μουσικά. Αν απα
ντήσειs με ένα στίχο τηs Μαντόνα 
κερδίζειs τουs φοιτη'τέs. Είναι η γλώσ
σα συνεννόησηs με τουs φοιτητέs 
μου. Εγώ διδάσκω χρησιμοποιώνταs 
το You tube. Αναθέτω στουs φοιτητέs 
-ανάλογα με το πόσο καλά γνωρίζουν 
τα ελληνικά- να βλέπουν από ελληνι
κά τραγούδια μέχρι Λάκη Λαζόπουλο 
και από Μαρία Κάλλαs μέχρι την τε-

λευταία σκηνή του 'Άμέρικα - Αμέρι
κα". Τουs λέω ότι η Ελλάδα τουs αφο
ρά όχι μόνο διότι είναι το λίκνο του 
δυτικού πολιτισμού. Αυτό έγινε όμωs 
πριν από 2�500 χρόνια. Η Ελλάδα είναι 
ένα παράδειγμα όπου μπορεί να δει 
κανείs σε μικρή κλίμακα να διαδραμα
τίζονται διλήμματα του πολιτισμού 
που μαs αφορούν όλουs. Αν εξοικειω
θούν με αυτά που έχει αντιμετωπίσει 
ο Ελληναs στον νεότερο κόσμο θα 
δουν ερωτήματα, προβλήματα, απο
ρίεs, δυσκολίεs το οποία αντιμετωπί
ζουν ωs νέοι άvθρωποι. Είτε είναι η ει
σβολή σε μια ξένη χώρα, οι σχέσειs 
των φύλων, η θρησκευτική ελευθερία, 
η κοινωνική Δικαιοσύνη, η σύγχρονη 
κοινωνική, πολιτική, οικονομική αγω
γή του πολίτη. Είμαστε από τουs ελά
χιστουs πολιτισμούs που μπορούμε να 
πούμε στουs Αμερικανούs: "το ελληνι
κό στοιχείο είναι στη ζωή σου, απλώs 
δεν το ξέρειs". Η γλώσσα έχει ελληνι
κά στοιχεία, το κτίριο του πανεπιστη
μίου έχει κίονεs, στην αμερικανική 
λογοτεχνία ή τιs ταινίεs υπάρχουν 
Ελληνεs ήρωεs. Η Ελλάδα δεν είναι 
κάτι ξένο αλλά οικείο». 

Το χρονικό βάθος 
Γιατί όμωs η Ελλάδα είναι καλό case 

study; «Η Ελλάδα έχει μερικέs ιδιαιτε
ρότητεs. Διαθέτει χρονικό βάθοs. 
Μπορούμε να πάμεrιιο πίσω στην ι
στορία 

Η ελληνική ιστορία όj.ιωs δεν είναι 
μια συνεχήs γραμμή. Ηδη ο Αριστοφά
νηs τρώγεται και λέει "πού είναι τα 
χρόνια του Σοφοκλή και του Αισχύ
λου". Αυτή είναι η σχέση μαs με το πα
ρελθόν. Είμαστε ευλογημένοι να τυ
ραννιόμαστε. Να ζούμε μια ασυνέχεια. 
Αυτή όμωs είναι η συνέχειά μαs. Ανα
ζητούμε πάντα έναν Ελληνισμό που 
νομίζαμε ότι ήταν πιο ακέραιοs, καθα
ρότεροs, αυτούσιοs, ενοποιημένοs. 
Και δεν κατορθώνουμε να τον πιάσου
με. Αυτό μαs δημιουργεί ένα σύμπλεγ
μα, μια συνεχή ανησυχία. Αν το αφή
σουμε να μαs φέρει βόλτα, τότε γίνε
ται υστερία και εθνικισμόs. Αν το αντι
μετωπίσουμε όμωs σαν ωραία πρόκλη
ση τότε κατορθώνουμε έναν καινούρ
γιο Ελληνισμό που είναι ο δικόs μαs». 


