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Κοινωνία

Είναι βιώσιμες σήμερα οι ελλη-
νικές σπουδές στα πανεπιστήμια 
του εξωτερικού; Πώς επιβιώ-
νουν περίπου 200 προγράμμα-
τα διδασκαλίας και εξάπλωσης 
της ελληνικής κουλτούρας, 200 
έδρες Ελληνικών Σπουδών, 
όταν το ίδιο το ελληνικό κράτος 
δεν κάνει σχεδόν τίποτε για να 
τις στηρίξει; Και μέσα σε αυτές, 
οι 65 πυρήνες των πολύτιμων νε-
οελληνικών σπουδών που είναι 
σήμερα ενταγμένοι στα τμήματα 
Κλασικών Σπουδών των ανω-
τάτων ιδρυμάτων της υφηλίου; 

Στις ΗΠΑ, οι οποίες απο-
τελούν και το προπύργιο των 
ελληνικών σπουδών ανά τον 
κόσμο, φαίνεται ότι οι πολίτες 
αλλά και οι καθηγητές των πα-
νεπιστημίων εφαρμόζουν έναν 
ιδιότυπο ακτιβισμό. Εναν ακτι-
βισμό που αποκαλύπτει ότι ο 
Ελληνισμός, πολιτιστική «ανά-
σα» σε άλλες χρονικές περιό-
δους, που κυκλοφορούσε στα 
πέρατα της οικουμένης, έχει 
ακόμη τον δικό του τρόπο να 

επιβιώνει και να διαδίδεται. Οι 
σύγχρονοι συμπαραστάτες του 
δε, ιδιώτες δωρητές, η Ομογέ-
νεια, μια δραστήρια νέα γενιά. 

Το Πρόγραμμα Νεοελλη-
νικών Σπουδών του πολιτεια-
κού Πανεπιστημίου του Οχά-
ιο προσφέρει ένα ενδιαφέρον 
παράδειγμα. «Ας μιλήσουμε 
για την έννοια του ελληνοα-
μερικανικού πολιτισμού» λέει 
στο «Βήμα» ο διευθυντής του 
Προγράμματος κ. Γιώργος 
Αναγνώστου. «Τα νεοελληνικά 
προγράμματα είναι δυναμικές 
εστίες αυτού του πολιτισμού, 
καθώς δεν προσφέρουν μόνο 
μόρφωση υψηλών προδιαγρα-
φών, αλλά και για τις αξίες που 
προσφέρουν στην κοινωνία. 
Συνθέτουν έναν ζωτικό χώρο 
πολιτισμικής δημοκρατίας» 
προσθέτει χαρακτηριστικά. 

Πρωτοπόροι  
στην καινοτομία
Το Κρατικό Πανεπιστήμιο του 
Οχάιο αποτελεί σήμερα ένα από 
τα μεγαλύτερα και παλαιότε-
ρα (ιδρύθηκε το 1870) δημόσια 
ανώτατα ιδρύματα των ΗΠΑ με 

περίπου 60.000 φοιτητές και 
δωρεές που συνολικά φθάνουν 
τα 7 δισ. δολάρια! Δυνατά του 
σημεία είναι τόσο η διδασκαλία 
όσο και η έρευνα στα αντικεί-
μενα που θεραπεύει.

Βρίσκεται μεταξύ των 20 κα-
λύτερων δημόσιων πανεπιστημί-
ων των ΗΠΑ και των 12 κορυ-
φαίων ανώτατων ιδρυμάτων της 
χώρας σε θέματα έρευνας. Πρό-
σφατα δε ανακηρύχθηκε ένα 
από τα πρώτα πανεπιστήμια στη 
χώρα σε θέματα καινοτομίας. 
Προσφέρει σήμερα περισσό-
τερα από 12.000 διαφορετικά 
προγράμματα σε 18 σχολές, με 
200 διαφορετικά ακαδημαϊκά 
κέντρα και ινστιτούτα. 

Εκεί ο κ. Αναγνώστου και ο 
διακεκριμένος συνάδελφός του 
κ. Γρηγόρης Τζουσδάνης στη-
ρίζουν ένα τμήμα με λαμπρούς 
φοιτητές, διδάσκοντας τον σύγ-
χρονο ελληνικό πολιτισμό και 
γλώσσα. Εκατόν πενήντα φοι-
τητές παίρνουν μαθήματα ετη-
σίως στο πρόγραμμα, το οποίο 
λειτουργεί από το 1975, έχοντας 
μορφώσει με τις νεοελληνικές 
σπουδές εκατοντάδες νέους 

και νέες. Η μόρφωση δε των 
Ελλήνων δεύτερης και τρίτης 
γενιάς στις ΗΠΑ είναι μια από 
τις κεντρικές αποστολές του, 
ενώ το συγκεκριμένο τμήμα έχει 
μεγάλη ιστορία σε θέματα της 
ελληνικής Διασποράς. 

«Οι Ελληνοαμερικανοί 
αντλούν υπερηφάνεια από τη 
σύνδεσή τους με το αρχαίο ιδε-
ώδες της δημοκρατίας. Δεν 
χρειάζεται να πάνε μακριά για 
να βιώσουν μια σύγχρονη έκ-
φρασή της: Θα τη βιώσουν 
στον τρόπο με τον οποίο οι 
νεοελληνιστές διδάσκουν και 
διαδίδουν την κουλτούρα μας» 
λέει ο κ. Αναγνώστου. 

Παρότι όμως οι κλασικές 
σπουδές έρχονται ξανά στην 
επιφάνεια, μετά την επέλαση 
των θετικών σπουδών και της 
Τεχνητής Νοημοσύνης σε ολό-
κληρη την υφήλιο, καθώς και 
τους προβληματισμούς που έχει 
δημιουργήσει, φαίνεται ότι η 
οικονομική κρίση εξακολου-
θεί να χτυπάει την εξάπλωσή 
τους. «Η λύση έχει εντοπιστεί 
στις ιδιωτικές χορηγίες» λέει ο 
κ. Αναγνώστου, προσθέτοντας: 

«Στις ΗΠΑ σημαντικές έδρες 
έχουν χορηγίες είτε από ιδιώ-
τες είτε από θεσμούς, κοινό-
τητες ή πολιτιστικούς οργανι-
σμούς. Κάτι που άλλωστε θα 
μπορούσε να λειτουργήσει και 
στα ελληνικά πανεπιστήμια, 
τα οποία ακόμα και σήμερα, 
παρότι ο νόμος το επιτρέπει, 
ούτε το ενθαρρύνουν ούτε το 
αποδέχονται, καθώς βρίσκο-
νται στο έλεος κουκουλοφό-
ρων και βίαιων μειοψηφιών».

Η έρευνα και η διδασκαλία 
έτσι μένουν ζωντανές όσον 
αφορά τον ελληνικό πολιτισμό 
στο εξωτερικό. Βασικό συστατι-
κό τους είναι η ανάγκη επαφής 
με τις τοπικές κοινωνίες στις 
πόλεις στις οποίες εδρεύουν τα 
πανεπιστήμια που προσφέρουν 
τις σπουδές του, αλλά και η γε-
νικότερη ανάγκη συντονισμού 
της χρηματοδότησης αλλά και 
του περιεχομένου τους. Ετσι, 
κρίσιμη θα ήταν τελικά και η 
δημιουργία ενός κεντρικού συ-
ντονιστικού οργάνου για τις ελ-
ληνικές σπουδές στο εξωτερικό. 

ρεπορταζ ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ενα πρόγραμμα με διακρίσεις
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Το Νεοελληνικό Πρόγραμμα στο Πα-
νεπιστήμιο του Οχάιο έχει διακριθεί 
επανειλημμένως και έχει συμβάλει 
μεταξύ άλλων και στη μελέτη της ελ-
ληνικής λογοτεχνίας και της σχέσης 
της με την κοινωνία. Φιλοξενεί μάλι-
στα καθηγητές που έχουν συνεισφέ-
ρει στο επιστημονικό αυτό πεδίο και 
αναγνωρίζονται σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο. 

Είναι σήμερα το μοναδικό τμήμα 
αντίστοιχων σπουδών στις ΗΠΑ που 
έχει αποκλειστικής απασχόλησης πα-
νεπιστημιακούς καθηγητές με πλήρες 
ωράριο, αφιερωμένο στη μελέτη της 
ελληνικής Διασποράς και των Ελλη-
νοαμερικανών. 

Μεταξύ των άλλων δραστηριοτή-
των του είναι το Εργαστήριο για την 
Ελληνική Διαλεκτολογία, το Τμήμα 
Γλωσσολογίας, όπου μάλιστα διδά-
σκει ο διεθνούς φήμης καθηγητής 
Brian Joseph, ειδήμων στη διαχρο-
νική γλωσσολογία της Ελλάδας, το 
Τμήμα Κλασικών και Βυζαντινών 

Σπουδών με καθηγητή τον κ. Αντώ-
νη Καλδέλλη κ.ά.

Κάθε καλοκαίρι το Τμήμα συνεργά-
ζεται με το πρόγραμμα των ελληνικών 
σπουδών ΘΥΕΣΠΑ του Πανεπιστημίου 
Αθηνών που προσφέρει υποτροφίες 
σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς 
φοιτητές και μέλη του διδακτικού προ-
σωπικού σε γνωστικά αντικείμενα που 
έχουν σχέση με τις ελληνικές σπουδές. 
Ο δρ Χριστόφορος Μπράουν είναι η 
ψυχή αυτών των προσπαθειών.

«Η ελληνική ταυτότητα σημαίνει 
πολλά σήμερα στις ΗΠΑ» λέει ο κ. 
Αναγνώστου. «Πρόσφατα παρατήρη-
σα ότι στο πλαίσιο του ελληνοαμε-
ρικανικού πολιτισμού αναπτύσσεται 
μια πρωτοβουλία, και συγκεκριμένα 
το εγχείρημα να οριστεί ο Ελληνας 
στην Αμερική ως εκείνος ο πολί-
της που συμμετέχει στα κοινά με 
γνώμονα το κοινό καλό, την υπερά-
σπιση των πολιτικών δικαιωμάτων 
για όλους και τη μόρφωση για τα 
κοινωνικά προβλήματα που αντιμε-

τωπίζουν διάφορες ευπαθείς ομά-
δες. Συνάμα γίνονται προσπάθειες 
να διερευνηθεί πώς συμβάλλει η 
ελληνική πολιτισμική κληρονομιά 
στη διαμόρφωση του πολίτη με 
αυτόν τον τρόπο. Οι νεοελληνικές 
σπουδές στο αμερικανικό πανεπι-
στήμιο αντιμετωπίζουν πολλαπλές 
προκλήσεις» συνεχίζει. «Και τα νε-
οελληνικά προγράμματα θα έπρεπε 
να έχουν ευρύτερη παρουσία στον 
δημόσιο, μη πανεπιστημιακό χώρο. 
Οπως λένε συχνά φοιτητές μας, τα 
μαθήματα που προσφέρουμε απο-
τελούν πηγή αυτογνωσίας. Συχνά οι 
μαθητές μας αναφέρουν τη φράση 
“μέσα από τα μαθήματα επιτέλους 
κατάλαβα την οικογένειά μου και 
τον εαυτό μου”. Τα προγράμμα-
τα προσφέρουν επίσης στους φοι-
τητές μια πρωτόγνωρη οπτική για 
τη σύγχρονη Ελλάδα, μια οπτική η 
οποία συμβάλλει στη γνωριμία τους 
με τον πολιτισμό της χώρας πέρα 
από στερεότυπα».

ΕΙΠΕ

Γιώργος Αναγνώ-
στου, διευθυντής 
του Προγράμ-
ματος Νεοελλη-
νικών Σπουδών 
του Πολιτειακού 
Πανεπιστημίου 
του Οχάιο: «Οι 
Ελληνοαμερικα-
νοί αντλούν υπε-
ρηφάνεια από τη 
σύνδεσή τους με 
το αρχαίο ιδεώδες 
της δημοκρατίας. 
Δεν χρειάζεται να 
πάνε μακριά για 
να βιώσουν μια 
σύγχρονη έκ-
φρασή της: Θα 
τη βιώσουν στον 
τρόπο με τον 
οποίο οι νεοελλη-
νιστές διδάσκουν 
και διαδίδουν την 
κουλτούρα μας»

Το παράδειγμα του Πανεπιστημίου του Οχάιο  
και οι διακρίσεις του προγράμματος μελέτης  
της ελληνικής λογοτεχνίας και της σχέσης της  
με την κοινωνία

Οι ελληνικές 
σπουδές δυναμικές 
εστίες στα διεθνή 
πανεπιστήμια

Εκατόν πενήντα 
φοιτητές παίρνουν 
μαθήματα ετησίως 
στο πρόγραμμα 
Νεοελληνικών 
Σπουδών του 
Πολιτειακού 
Πανεπιστημίου του 
Οχάιο

Η αναγγελία του προγράμματος Νεοελληνικών Σπουδών για 
το ακαδημαϊκό έτος 1976-1977
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