
4 
�� 

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 12 

Συvέvτευςn pε τον κaθnynτri του Παvεπzστnp{ου του Μiσιyκαv, Baσiiln 

.. _ ,. - '71"'."' 

-- ·-·� -·:·':�- • • :.6 ·����::��\ ••• �-�,;..ΑΙ( . 

Η Εδρα Καβάφη 
στιsΗΠΑ 
δεν κινδυνεύει 

ΤnsΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 

Μπήκαμε αrσiωs στον τέταρτο μήνα του Ετουs Καβάφη κ1 α
κόμα περψένουμε να δούμε η εορτασηκέs εκδηλώσε1s θα 
πραγματοπ01ηθούν υπό την α�γiδα τηs Γεν1κήs Γραμματεiαs 
Πολ1ησμού. Στο Πανεπrστήμω του Μiσ1γκαν, πάντωs, όπου 
κα� η μοναδ1κή στον κόσμο έδρα με το όνομα του Αλεξανδρ1-
νού π01ητή, η μελέτη, η ερμηνεία κα� η προώθηση του καβαφ1-
κού έργου συνεχizοντα� ανεξάρτητα από επετεiουs. 

Η δημιουργία τηs Εδραs Καβάφη 
το 1999, στην πανεηιστημιούηολη 
του Αν Αρμπορ, στηρίχτηκε αποκλει
στικά σε αμερικανικά κεφάλαια -«α
πό ιο ελληνικό κράτοs δεν zητήθηκε 
δραχμή», θυμίzει ο κάτοχόs τηs, κα
θηγητήs Βασίληs Λαμπρόπουλοs. 
Οπωs μάλιστα ισχυρίzεται, •το μέλ
λον τηs είναι εξασφαλισμένο ειs το 
διηνεκέs, καθώs στο μεταξύ χρημα
τοδοτήθηκε πλήρωs τόσο από το Πα
νεπ1στήμιο όσο και από την ελληνική 
ομογένεια, ενώ εξακολουθεί να δέ
χεται διαpκώs χορηγίεs κω προικο
δοτήσειs, χάρη στιs επαφέs που καλ
λ�εpγούμε με Ελληνεs και φιλέλληνεs 
δωρητέs». 

Το πρόγραμμα σπουδών, που δι
ευθύνει ο 60χρονοs νεοελληνιστήs, 
ενταγμένο στα τμήματα Κλασικών 
Σπουδών και Συγκpιτικήs Φιλολο
γίαs ενόs από τα μεγαλύτερα δημό
σια πανεπιστήμια των ΗΠΑ, απα
σχολεί ακόμη δύο δ1δάσκοντεs πλή
ρουs απασχόλησηs, τη Δέσποινα 
Μαργωμένου κω την Αρτεμη Λεο
ντή. Σύμφωνα με τον Β. Λαμπρό
πουλο, «Κάθε εξάμηνο, στα αμιγώs 
νεοελληνικά μαθήματα έχουμε κο
ντά στουs 200 φοιτητέs, ενώ εκείνοι 
που παρακολουθούν ελληνικά μα
θήματα κάθε περιόδου και είδουs εί-

Το πρόγραμμα νεοεnnnνικών 
σπουδών, nου διευθύνει ο 
Bασίflns Λαμnρόnαυflοs σ' ένα 
αnό ro μεγαflύrερο δnμόσια 
nανεnισrfψια rων ΗΠΑ, ro 
nαρακοflουθούν, όnωs Πέει, γύρω 
σrουs 200 φoιrnrέs κάθε χρόνο 

ναι τουλάχιστον 2.000•. 

-Τα τελευταfα χρόνια κυκλοφο
ρούν όλο και συχνότερο εκκλfι
σειs γιο να σωθούν νεοελληνικά 
προγράμματα σε πανεπισιfιμια 
του εξωτερικού. Εσεfs πώs το κο
ταφέρνετε; 

«Εχετε προσέξει πωs όλεs οι εκ
κλήσειs προέρχοντα1 από την Ευ
ρώπη -από Βρετανία, Γαλλία, Γερ
μανία, Ιταλία- και ποτέ από την 
Αμερική; Εχεrε επίσηs προσέξει 
πωs ποτέ δεν αναφέρουν πόσουs 
φοιτητέs έχουν; Τα αντίστοιχα προ
γράμματα τηs Αμεpικήs δεν κινδυ
νεύουν, κι έναs από τουs βασικούs 
λόγουs γι' αυτό είνω ότι επιδιώκουν 
να έχουν φοιτητέs και μάλιστα φο1-
τητέs που δεν κατάγονται από την 
Ελλάδα. Τόσο στην Ευρώπη όσο και 
στιs ΗΠΑ το μέλλον κάθε επιστημο
νικού κλάδου εξαρτάται από το φοι
τητικό ενδιαφέρον και από τη συ
γκριτική και διεπιστημονική έρευ
να. Κανένα πανεπιστήμιο δεν μπο
ρεί να πληρώνε1 καθηγητέs για να 
διδάσκουν σε άδε1εs αίθουσεs, πα
ραδοσιακά θέματα με απαρχα1ωμέ
νεs μεθόδουs. Οταν απειλούνται οι 
νεοελλην1κέs θέσε1s, δεν έχε� νόη
μα να επ1καλείτα1 κανείs την αρχαι
ότητα τηs ελλην1κήs ή τη σημασία 
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του κλάδου. Αν το κοινό των μαθη
μάτων αποτελείται από λιγοσωύs 
Κυπραίουs κι Ελλαδίτεs και κανέναν 
ξένο, γιατί το ξένο πανεπιστήμιο να 
προσλάβει ακόμη έναν νεοελληνιστή 
που δεν πρόκειται ν' ανοίξει διάλογο 
με άλλουs ερευνητικούs χώρουs;». 

- Γεγονόs πορομένει πωs οι ανθρω-
πιστικέs απουδέs όλο κοι υποβι
βάzονται ... 

•Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πα
ραδοσιακό δυτικό πανεπιστήμιο 
περνάει κρίση. Ομωs μαzί με την 
κριτική στον ύστερο καπιταλισμό, 
που σίγουρα φέρει μεγάλη ευθύνη, 
αs κάνουμε ταυτόχρονα κριτική κα1 
σ' εκείνουs ωυs νεοελληνιστέs οι ο
ποίοι, είτε από νωθρότητα είτε από 
αυταρέσκεια, έχασαν το πανεπιστη
μιακό ωυs κύροs μεταξύ φοιτητών 
και συναδέλφων και αναzπωύν σω
τήρεs την τελευταία στιγμή. Από την 
αμερικαν1κή σκοπιά, επαναλαμβά
νω, έχουμε κάθε λόγο να αισιοδο
ξούμε για το μέλλον των Νέων Ελλη
νικών. Ταυτόχρονα βέβαια οφείλου
με να μην εφησυχάzουμε. Τ i ποτε 
δεν είναι κεκτημένο, όλα διακυβεύ
ονται. Φοιτητέs, υποφοφίεs, διδα
κτικέs θέσειs, χορηγίεs, δωρεέs 
-πολλά μπορεί να χαθούν αν δεν τα 
κερδίzουμε με την καθημερινή προ
σπάθεια να προωθούμε τον Ελληνι
σμό ωs ένα αξιόλογο αντικείμενο 
γνώσπs και έρευναs .. 

- Μπορεlτε να μαs δώσετε μια πιο 
σαφή εικόνα του πώs δουλεύετε 
στο Μlαιγκαν; 

«Το θέμα τns αποτελεσματικήs δι
δασκαλίαs μάs απασχολεί διαρκώs. 
Η Αρτεμιs Λεοντή, για παράδειγμα, 
που ενδ1αφέρεται ιδ1αίτερα για με
ταφραστικά zπτήματα, αφιέρωσε ό
λο το φθινοπωρ1νό εξάμηνο του 
'12 στο θέμα "Μετάφραση", καλώ
νταs τουs φοιτητέs να σκεφτούν 
πώs 01 ξένοι ταξιδιώτεs "μεταφρά
zουν" την Ελλάδα με όρουs δικών 
τουs προτύπων. Η Δέσποινα Μαρ
γωμένου, απ' τη μεριά τηs, συνερ
γάzεται με το ΑΠθ και το Κέντρο 
Διδασκαλίαs Ξένων Γλωσσών στο 
πρόγραμμα "Coηνersa tions of 
Cul ture" και, μέσω skype, φοιτπτέs 
που μαθαίνουν ελληνικά στο Μίσι
γκαν και αγγλικά στο Αριστοτέλειο 
ανταλλάσσουν απόψειs για συγκε
κριμένα κοινωνικοπολιτικά φαινό
μενα και την καθημερινή zωή τουs, 
μιλώνταs και γράφονταs στην ξένη 
γλώσσα. Η ίδια για το φετινό καλο
καίρι έχει οργανώσει το πρωτοπο
ριακό πρόγραμμα 'Άκτιβισμόs και 
Ελληνική Κληρονομιά σε καιρούs 
κρίσπs: μαθαίνονταs ελληνικά μέ
σω εθνογραφικήs έξερεύνησηs". 
Αποδέκτεs του είνα1 προχωρημένοι 
φοιτπτέs, οι οποίοι, παράλληλα με 
τα μαθήματά τουs, θα δουλέψουν 
με ακτιβιστικέs ομάδεs, εναλλακτι
κά δίκτυα συναλλαγών, πολιτιστι
κούs συλλόγουs, ντόπιουs παραγω
γούs και επιχειpπματίεs στη Λή
μνο, ένα νησί το οποίο παραμένει 
απομονωμένο στην άγονη γραμμή 
του Β. Αιγαίου•. 
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Εναs πολυπολιτισμικόs συγγραφέαs. 
-Το Ετοs Καβάφη πώs το γιορτάzετε; 

«Η επέτειοs .μαs δίνει την ευκαιρία να μιλή
σουμε για ένα συγγραφέα που είναι πολλα
πλόs -πολύ

.
κενφοs, πολύσημοs, πολυφωνι

κόs, πολυποληισμικόs- και ο οποίοs συνιστά 
ολόκληρο πεδίο καλλιτεχνικήs δημιουργίαs. 
Εδώ και μια δεκαετία, είμαστε το μόνο νεοελ
ληνικό πρόγραμμα διεθνώs που αναρτά στο 
Διαδίκτυο πολλέs από ns εκδηλώΟειs του. Χά
σατε μια ομιλία που κάναμε; Κανένα πρόβλη
μα. Μερ1κέs εβδομάδεs αργότερα θα τη βρείτε 
στην ιστοσελίδα μαs είτε ωs κείμενο είτε ωs 
βίντεο ... ». 

-Τι νομlzετε πωs δεν έχει ειπωθεl ακόμη για 
τον Καβάφη; 

•Μα δεν έχει ειπωθεί σχεδόν τίποτε! Ενώ ε
μπνέε1 συγγραφείs κα1 καλλιτέχνεs εδώ και δε
καετίεs, μόλΙs πρόσφατα έχε1 αρχίσει να ελκύ
ει ερμηνευτέs. Ο,η έχουμε ώs τώρα είναι κατά 
βάση εμπειρικέs τεκμηριώσε1s - φιλολογικέs, 
πραγμαωλογικέs, θεματικέs. Ξέρουμε τι έ
γραψε, πώs το κυκλοφόρησε, σε ποιουs συγ
γραφείs παραπέμπει, ποια υπαρκτά και μη 
πρόσωπα αναφέρει, η μυθολογικέs αναφορέs 
κάνει και τα παρόμοια. Εχει γίνει λοιπόν πολ
λή δουλειά υποδομήs, αλλά το ερμηνευτικό 
έργο μόλΙs τώρα αρχίzει. Ο Καβάφηs παραμέ
νει όσο ποτέ ανοιχτόs σε καινούργιεs προσεγ
γiσειs, οι οποίεs θα αναλύσουν το έργο του στο 
πλαίσιο των πιο σημαντικών σημερινών συ
zητήσεων για πολιτιστικά και κοινωνικά θέ
ματα. Και ποιοs δεν έχει αντλήσει από το έργο 
του! Ποιπτέs, πεzογράφοι, σκπνοθέτεs, zω
γράφοι, φωτογράφοι, οι πάντες! Αυτό έχει τε
ράστια σημασία. Λέγονταs "Καβάφηs" αναφε
ρόμαστε πλέον σε ένα μείzον πολΙησηκό φαι
νόμενο, σε ένα διαρκώs αναπτυσσόμενο μόρ
φωμα πολλών τεχνών. Αυτό το διαπίστωσα σα
φέστατα μέσα από ένα ερευνπηκό πρόγραμμα 
στο οποίο συνεργάzομαι εδώ και σχεδόν τρία 
χρόνια μ' ένα λαμπρό φίλο και συνάδελφο, 
ων πιανίστα Παντελή Πολυχρονίδη, που στα
διοδρομεί και στις δύο ηπείρουs•. 

-Τι ανακαλύψατε ακριβώs; 

«Ξεκινώντας από το κοινό μας ενδιαφέρον 
για τη μουσική και την ποίηση, αρχίσαμε να_ 
ψάχνουμε μελοποιήσειs του Καβάφη κι ανα
καλύψαμε πωs υπάρχουν εκαωντάδεs και σε 
πολλέs γλώσσεs. Κι ακόμα πως οι μελοποιή
σειs δεν αφορούν μεμονωμένα τραγούδια, 
αλλά και κύκλους τραγουδιών, καντάτεs, ορα
τόρια, όπερεs, καμπαρέ, τzαz κι ό,η άλλο μπο
ρεί κανείς να φανταστεί. Καβαφικά έργα έχουν 
γράψει κλασικοί συνθέτες, όπως ο Μητρό
πουλοs. ο Ευαγγελάωs και ο Αντωνίου. αλλά 
και έντεχνοι, όπως ο Παπαδημητρίου, ο Μού
τσης και ο Σπανόs. Εδώ ανοίγεται ένα συναρ
παστικό πεδίο μελέτης, όχι για το πώς η μου
σική υπηρετεί την ποίηση, ένα απολύτως α
νιαρό θέμα, αλλά για το πώs η μελοποίηση ερ
μηνεύει το ποίημα και τελικά παράγει και
νούργιο έργο. Από ων περσινό ΑπρίλΙο, λοι
πόν, οι δυο μαs, μαzί με τη διεθνώs καταξιω
μένη μέτzο σοπράνο Αλεξάνδρα Γκάρβαs, πα
ρουσιάzουμε σε Αμερική και Ευρώπη ένα ρε
σιτάλ με τραγούδια 17 συνθετών σε πέντε 
γλώσσες, δείχνονταs μια μεγάλη γκάμα καβα
φικών μουσικών ερμηνειών». 

-Τι απματοδοτεl για ααs το πέρασμα του 
Αρχεlου Καβάφη στο Ιδρυμα Ωνάση; 

«Το ίδρυμα Ωνάση υποστηρίzε1 εδώ και 
χρόνια το έργο της έδρας του Μίσιγκαν. Εκεί
νο χρηματοδότησε το 2002 την τριπλή έκθεση 
'Ό κόσμος του Καβάφη" και τη δίγλωσση έκ
δοση " ... Οι Ιθάκες η σημαίνουν: Αναγνώσεις 
του Καβάφη", και το ίδ10 επιχορήγησε την 
περσινή μουσική μαs περιοδεία σε έξι κορυ
φαία αμερικανικά πανεπιστήμια. Τώρα που α
πέκτησε το Αρχείο του ποιητή, πιστεύουμε 
πως η συνεργασία μας θα συνεχιστεί και θα 
εμπλουστιστεί». 

-Πώs θα αχολιάzατε την κρlαη που περνάει 
τα τελευταlα χρόνια η Ελλάδα; 

«Δεν επαρκώ για να μιλήσω γενικά για την 
τρέχουσα κρίση, αλλά μπορώ να καταθέσω την 
προσωπική μου μαρτυρία ειδικά για την πνευ-

ματική κρίση. Ο στοχαστικός σκοταδισμός, 
που θριάμβευσε με τη μεταπολίτευση και συ
νεχίzει να κυριαρχεί, άρχισε κάπου τρία χρό
νια πριν πέσει η δικτατορία, όταν το φοιτηηκό 
ιdνημα αντιστάθηκε στα τσάμικα της χούντας 
με πεντοzάληδεs, όταν η προοδευηκή σκέψη 
αναzήτησε εναλλακηκά πρότυπης αυωνομίαs 
στο Βουνό, το Ξερονήσι και το Αγιον Ορος. 
Ηδπ από τα ύστερα χρόνια της χούνταs κάθε 
φιλοσοφική αναzήτηση ήταν καταδικασμένη, 
κάθε μορφήs σκεπηκισμόs εθεωρείτο βλα
σφημία. Ή ήσουν με το Κόμμα ή ήσουν μετα
μοντέρνοs, ή με ων Μάριο Χάκκα ή με ων Ρο
λάν Μπαρτ. Ετσι η καταρράκωση της ελλαδι
κήs πανεπιστημιακής έρευναs και σκέψηs άρ
χισε το 1974 με τιs καλύτερες αντιστασιακές 
περγαμπνέs, όταν ιδεολογικά και πολΙηστικά 
η Ρωμιοσύνη είχε ήδη διαδεχτεί την Ελλάδα 
Ελλήνων Χριστιανών, όπωs και ο Λαόs το 
Εθνος». 

- Γι' αυτό αποφααfαατε να φύγετε; 

•Οσοι λΙγοσωί ήμασταν εναντίον κάθε με
ταφυσικήs και κάθε ένταξης, χαρακτπριzόμα
σταν "χαοτικοί" ... Το 1977 είδα με τρόμο τη 
σημερινή πνευματική κρίση να έρχεται και 
κατάλαβα πως ως επιστήμων δεν είχα μέλλον 
στην πατρίδα μου. Κι έτσ1, το "79. με την πρώ
τη ευκαιρία. έφυγα οριστικά αποφασισμένος 
να σταδιοδρομήσω στο εξωτερικό. Εδώ και 32 

χρόνια είμαι καθπγπτήs Νεοελληνικήs Φιλο
λογίας στην Αμερική. Εγινα τακτικόs καθπγη
τήs στα 40 μου όχι επειδή είμαι σπουδαίοs ε
ρευνπτήs, αλλά επειδή τα λίγα που κατάφερα 
να κάνω εκτιμήθηκαν και δεν έγιναν αντικεί
μενο χλεύης ή δυσφήμπσηs. Μου αρέσουν οι 
zωγραφιέs τns θάλασσαs. Αντίθετα με τον 
στρυφνό Σεφέρη, όμως, δεν βλέπω τις φλέβες 
των ανθρώπων σαν ένα δίχτυ που μας πιά
νουν οι θεοί ούτε πιστεύω ότι είναι η μοίρα 
μας να μας σπαράσσουν τα σκυλΙά. Οι φίλοι 
μου είναι πολλοί•. 


