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Ο ζωvrαvός πολιτισμός, κριτήριο 

για τnv αποδοτική προώθnσn 
Τ α τελευΊαία χρόνια αναπτύσσεται 

στην Ελλάδα ένα αξιοσημείωτο εν
διαφέρον για την προώθηση των Νεοελ
ληνικών Σπουδών στο εξωτερικό. Δημό
σιοι και ιδιωτικοί φορείs έχουν αντιληφθεί 
πωs η παρουσία του σύγχρονου ελληνι
κού πολιτισμού σε ξένα πανεπιστήμια εί
ναι επιβεβλημένη και επείγει. Προσπαθούν · 

λοιπόν να βοηθήσουν με τον καλύτερο τρό
πο. Ομωs συχνά η βοήθεια δίνεται περι
στασιακά και τελικά δεν πιάνει τόπο. Ο λό
γοs είναι πωs υπαγορεύεται από κινδυ
νοφοβία εμπνευσμένη από φήμεs κι όχι 
από προγραμματισμό βασισμένο σε πλη
ροφορίεs. Περνούν διάφοροι από υπουρ
γεία και ιδρύμαiα, για να αναγγείλουν κά
ποια εθνική καταστροφή: οι Τούρκοι θα 
ιδρύσουν μια έδρα, οι Σκοπιανοί θα προ
σφέρουν ένα μάθnμα, μαs σκότωσαν 
τον Ομηρο, έβγαλαν την Αθηνά μαύρη και 
τον Αλέξανδρο γκέι, θα κλείσουν ένα Τμή
μα κλπ. Τα ακούει ο αρμόδιοs και στη στιγ
μή πάει να κάνει κάτι, για να σταματήσει 
το κακό. Δεν συμβουλεύεται κάποιουs κα
θηγητέs που διδάσκουν στην ξένη χώρα, 
δεν διασταυρώνει πλnροφορίεs. Απλώs 
σπεύδει να συνδράμει. 

Βεβαίωs και ο πληροφοριοδότηs από το 
εξωτερικό και ο ντόπιοs υπεύθυνοs έχουν 
καλέs προθέσειs. Αυτό που δεν έχουν, εί
ναι ενήμερη και σφαιρική άποψη για τα 
Ελληνικά στο ξένο Πανεπιστήμιο. Επομέ
νωs η πυροσβεστική τουs αντιμετώπιση 
έχει ανωφελή αποτελέσματα: σπαiαλώνται 
ποσά για την ενίσχυση των Κλασικών 
Σπουδών και περιστασιακών σκοπών, α
ντί να διατεθούν για τιs Νεοελληvικέs Σπου
δέs και για μακροπρόθεσμα προγράμμα-

τα. Τελικά η επίκληση κινδύνων και η πε
ριγραφή συνωμοσιών λειτουργεί συναι
σθηματικά και αναστέλλει τον σχεδιασμό 
μιαs συστηματικήs πολιτικήs για την πε
ραιτέρω καλλιέργεια των Νέων Ελληνικών. 
Για μια τέτοια πολιτική οι ελλαδικοί φορείs 
χρειάζονται δύο εφόδια. Πρώτον, εξοι
κείωση με το εκπαιδευτικό σύστημα δια
φόρων χωρών, ώστε να γνωρίζουν πώs α
κριβώs λειτουργεί το πανεπιστήμιο σε κά
θε μια και να δίνουν την ανάλογη υπο
στήριξη. Δεύτερον, εξοικείωση με τη ση
μεριviί εικόνα τηs Ελλάδαs στον κόσμο κι 
όχι εκείνη του 1821, του 1940 ή του 1963. 
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