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Στις ΗΠΑ 

ανθούν 

ξανά τα νέα 

ελληνικά 
Στο Πανεπιστήμιο τον Μίσιyκαν κάθε χρόνο 
οι εy yραφές μπορούν να φτάσουν τις 5.000 

Τnς ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑ 

Διστάζω πριν χτυπήσω την πόρτα 
τηs πανεπιστημιακήs αίθουσαs, ό
που διδάσκονται τα νέα ελληνικά σε 
φοιτητέs του Πανεπιστημίου του 
Μίσιγκαν στιs ΗΠΑ. Ο λόγοs είναι 
ότι μέσα από την τάξη ακούγεται 
-με πολλά ντεσιμπέλ ομολογουμέ
νωs- ένα τραγούδι των «Ημισκού
μπρ1α)), Η πρώτη σκέψη είναι ότι οι 
μαθη1έs στασίασαν και κάνουν 
του κεφαλιού τουs. Αλλά γιατi προ
τιμούν τα Ημ1σκούμπρια και όχι τον 
Jay Ζ; Μόλιs περνώ τελικό το κα
τώφλ1, βρίσκομαι προ ευχάριστηs 
έκπληξηs. ((Υπαiτιοs11 είναι ο κα
θηγnτήs Παναγιώτηs Παφiλns, που 

-

«Στην Αμερική, για να ε
πιζήσει ένα μάθημα 
πρέπει να έχει φοιτητές, 
άρα πρέπει ο διδάσκων 
να βρει τρόπονς να το 
κάνει ελκνστικό, ζωντανό 
και όχι απλώς να ακσ
λονθεί τη διδακτέα ύλη». 

λnνικού πολιτισμού με περίπου 
τριάντα καθηγητέs. Την ώpα που κά
ποια τμήματα ελληνικών σπουδών 
στην Ευρώπη καταργούντα1, στην 
Αμερική ανθούν. 

Μετά το αρχικό σοκ των «Ημι
σκούμπρια», συντρώμε με τον Βα
σίλη Λαμπρόπουλο σε ένα μπι
στρό. Ξενηεμένοs τριάντα χρόνια 
από την Ελλάδα, αφού δίδαξε πρώ
τα στο Οχάιο, εγκαταστάθηκε στο 
Μίσιγκαν. Μαs εξηγεί πώs εντάσ
σονται τα νέα ελληνικά στην πα
νεπιστημιακή ζωή: <<Το αμερικανι
κό εκπαιδευτικό σύστημα δίνει την 
ευκαιρiα στουs φοιτητέs του κολε
γiου να πάρουν μαθήματα από μια 
ευρεία γκάμα επιλογών. Ετσι μπο
ρεί κάποιοs να έχει επιλέξει, λ. χ., 
νέα ελληνικά, αστρονομία και μπα
λινέζικο θέατρο. Η πολυmαδήs εκ
παiδευσn δiνει στα παιδιά ευελιξία 
σκέψηs ώστε να ανταποκριθούν 
στιs απαιτήσειs τηs σnμερινήs οι
κονομiαs. Ξέρουμε πια ότι αυτό που 
σπουδάζειs δεν θα το χρnσιμοποι
ήσειs απαραiτητα στη ζωή σου. Πρέ
πει λοιπόν το ίδιο το πανεπιστήμ10 
να σου μάθει ότι οφείλειs να είσαι 
συνεχώs επανεκπαιδεύσιμοs». 

Γόητρο κοι περιέργεια 
Οι ωοιτητέs των ελλnνοκεvτοικών 

κάνει -μέσω YouTube- μtα απρό- μαθημάτων είναι συvήθωs παιδιά ευ
σμενη εισαγωγή στο μάθημα ελ- ρωπαϊκήs καταγωγήs, σπάνια α
ληνικήs γλώσσαs. J σιατικήs ή λατινοομερικανικήs πpο-

Στο Αν Αρμπορ, τη μικρή πόλη έλευσηs. «Κάθε χρόνο, μόνο ένα μι
που..είy.αι_n.έδpα του περίφημου πα- -ΚΡό-1.J.έρο.s των φ_ο1τnτών μαs είναι 
νεπtστημίου (από τα καλύτερα δη- Ελληνοαμερικανοί. Τα ελληνικά μα
μόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα των θήματα έχουν γόητρο. 01 Ελληνεs 
ΗΠΑ μαζί με το Μπέρκλεϊ). τα νέα έχουν καλό όνομα στο πανεπιστή
ελληvtκά έχουν πολύ μεγάλη ζήτη- μιο, είναι δεμένοι μεταξύ τουs. 
ση. Το ίδιο ισχύει για το μάθημα που Πολλοί ξένοι έρχονται από περιέρ
δtδόσκει ο καθηγητήs Βασίληs Λα- γεια, είτε γιατί έχουν ακούσει καλά 
μπρόπουλοs, κάτοχοs τns έδραs Κ. λόγ10 από άλλουs που πήραν το μά
Π. Καβάφη, με θέμα την ελληνοα- θημα. Αλλοι αναπτύσσουν μια συ
μερικανική κουλτούρα, όπωs και για μπάθεια σε εμάs από κάποιον Ελλη
το μάθημα γtα την αρχαία και σύψ να φίλο ή συγκάτοικοιι, μαs εξηγεί. 
χρονn Αθήνα που διδάσκε1 η συ- <<Ο βασικόs στόχοs του δικού μου 
νάδελφοs και σύζυγόs του, καθη- μαθήματοs για την ελληνοαμερι
γήτρια Αρτεμη Λεοντή. Κάθε ακα- κανική κουλτούρα είναι να προ
δημαϊκό έτοs, οι εγγραφέs μπο- βληματιστούν τα παιδιά γtα τη 
ρούν να φτάσουν στα νεοελληνικά γλωσσ1κή, εθνική, φυλετική ταυ
μαθήματα τιs τετρακόσιεs και σε ελ- τότητα στην Αμερική μέσα από την 
ληνικά μαθήματα γενικά τιs πέντε οπτική γωνία τηs ελληνικήs περi
Χlλιάδεs. Το πανεπ1στήμιο καλύπτει πτωσns. Χρησιμοποιώ τουs Ελληνεs 
σχεδόν όλεs τιs περιόδουs του ελ- ωs πύλη εισόδου σε αυτά τα ζητή-
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Ενα τμήμα των παιδιών που μαθαίνουν νέα ελλΠνικά φωτογραφiζοντοι στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν με τους καθπγπτές 
Β. Λαμπρόπουλο, n. nαφίλπ (δεύτερπ αειρό, αριστερό) και Αρτεμπ Λεοντή (μπροστά δεξιό). 

ματα. Στιs ΗΠΑ, η ελληνική κοινό
τητα ανθίσταται ιδιαiτερα στην α
φομοίωση, χωρίs όμωs να παραμέ
νουμε κοινωνικό περιθώριο. Εχου
με ιστορία σε βάθοs χρόνου, κάτι 
που βοηθάει ιδιαίτερα όταν εξετά
ζουμε θέματα παράδοσηs». 

Η συζήτηση έρχεται αναπόφευκτα 
στιs ριζοσπαστικέs μεθόδουs διδα· 

σκαλίαs, όπωs το YouTube ή βίντεο 
με staηd up comedy: 

ιιΣτην Αμερική, είμαστε υπο
χρεωμένοι να κάνουμε το μάθημά 
μαs ενδιαφέρον, να αφουγκραζό
μαστε τα νέα δεδομένα τηs παιδα
γωγικήs. Στην Ευρώπη, υπάρχουν 
πολλέs περιπτώσειs νεοελληvtστών 
που, ακολουθώνταs την πεπατημέ-

«Μετά τη χούντα δεν υπήρξε αυτοκριτική» 
Ρωτάμε τον θασίλπ Λαμπρόπουλο 
ον n πνευμοτικιi κοτάρρευσn ήταν 
ένας λόγος που π Ελλάδα οδπγιiθπ
κε στπ σπμερινιi οικονομική κρίση. 
«Κάτι στράβωσε στα χρόν10 της 
χούντας. Η πνευμοτικιi αντiστασπ 
ούτε σθεναριi riτον ούτε έγκαιρη. 
Πόσο γρΓιγορα κάποιοι που ευογγε
λίίονταν αλλανέc έβαλαν τπν ουpά 
στα σκέλια! Εξοτμίστπκε π δυναμι
κή του 1965 κα1 του1966. Ο αντι
στασιακός λόγος εναντίον των.συ
νταγματαρχών δεν riτον αρκετό ρ1-
--ζοσnοστικός,_κατέφυ-y:ε σε_εuκο
λiες, nατρ1δοκοππλία, φοντομεντο
λtσμό. Η γενιά μου βρέθπκε να τρα
γουδάει αντάρτικο ενώ άκουγε 
Μπιτλς. Η Ελλάδα είχε Γλπνό και Ζο
χοριάδπ, ούτε Τρότσκι ούτε Γκράμ-
01. Είχε τον Καστοριάδn και τον 
nουλαντζά, που όμως έζπσον αλ
λού. Μετά τn χούντα δεν υπήρξε 
αυτογνωσία ούτε ουτοκριτικri. Πε
ράσαμε αυτιiν τπν επτόχρονπ ταπεi
νωσπ, αλλά τι μάθομε; Αντιθέτως, 
επικράτησε π τόση "τι θα κερδίσω 
εγώ για το ξύλο που έφαγα οπό τπν 
ΕΣΑ". nλήρπς εξαργύρωσπ τωv α· 
γώνων με θέσεις σε κρίσιμο πόστο. 
ο αντ1στασ1οκός ναρκισσισμός τπς 
περιόδου 1971- 74 κρατάει μέχρι 
σήμερα, διότι κανείς οπό αυτούς 

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλοc;, κάτο
χος τπς έδρας Κοβόφπ, μιλάει στην 
«Κ» γ10 τις σύγχρονες μεθόδους δ1-
δοσκολίος ελληνικών. 

τους ανθρώπους δεν έχει αποσυρ
θεί αλλά μονοπωλούν όλες τις θέ
σεις, στην πολιτικιi, στη δημόσια 
ζωri, στο πονεπιστιiμιο». 

νη, διδάσκουν τον κανόνα τηs 
γραμματείαs μαs, από τον 'Έρωτό
κριτο" του Κορνάρου μέχρ1 τον 
Σολωμό καt τον ''Ερωτικό Λόγο" του 
Σεφέρη. Εχουν καταφέρει έτσι να χά
σουν το φοιτητικό ενδιαφέρον και 
να συρρικνώσουν το κοινό τουs. Στιs 
ΗΠΑ, για να επιζήσει ένα μάθημα 
πρέπει να έχει φοιτητέs, άρα πρέπεt 
ο διδάσκων να βρει τρόπουs να το 
κάνει ελκυστικό, ζωντανό και όχι α
πλώs να ακολουθεί τη διδακτέα ύ
λη. Αν ξεκινήσειs από τον Ερωτό
κριτο, την Αναγέννηση, θα διδάξειs 
σε μια άδεια αίθουσα και του χρό
νου το μάθημα θα έχει καταργηθείιι. 

Προσφορά και ζήτηση 
Αρα, φταίνε οι Ευρωπαiοι που τα 

νεοελληνικά καταργούνται; 
<ιΤα πανεπιστήμια βεβαίωs δεν εί

ναι ανθελληνικό, απλώs λειτουργούν 
με ορισμένουs κανόνεs προσφοράs 
και ζήτησηs. Πολλοί συνάδελφοι, α
ντί να μάθουν να επtκοινωνούν με 
τουs δεκαοκτάχρονουs, να δώσουν 
τον καλύτερό τουs εαυτό για να προ
σελκύσουν νέουs φοιτητέs, πάνε 
στην Ελλάδα και ζητούν απίστευτα 
ποσά από υπουργεία και ιδρύματα. 

Το ελληνικό κράτοs γνωρiζει κα
λά εδώ και χρόνtα σε τι ανοδική ή 
καθοδική πορεία είναι τα προ
γράμματα. Δυστυχώs, δiνει σε όλα 
περiπου την iδια οιχονομική ενί
σχυση, και σε ά:Jα είναι σε κρίση πα
ραπάνω. Μήπωs τα χρήματα αυτά 
έπρεπε να δοθούν στα προγράμματα 
που κάνουν αποδεδειγμένα δημι
ουργ1κή δουλειά; Επιπλέον, θα έ
πρεπε να μαs στέλνουν κόθε χρό
νο οπτικοακουστικό υλικό, που 
δεν στοιχίζει τίποτα, από το "Δέκα" 
του Καραγάτση που προβλήθηκε 
πρόσφατα έωs παλιέs θεατρικέs πα
ραστάσειs». 

Κερδίζω πόντους 
και τη συμπάθεια 
συνομηλίκων μου 
Γιατί μαθαίνω ελληνικά. ((It's fuη!» απα
ντά συνοπτικά η Σάρα Τρέιβορ από την τά
ξη του Παναγιώτη Παφίλη κα1 δεν έχει κα
μιά σχέση με την Ελλάδα. <1Οταν είπα 
στουs γονείs μου ότι κάνω νέα ελληνικά, 
κατσούφιασαν. Μου είπαν "άντε να μάθε1s 
κάτι χρήσιμο όπωs τα ισπανικά". Εμένα 
όμωs το να μαθαίνω ελληνικά με κάνει να 
νιώθω ξεχωριστή από τα υπόλοιπα παιδιά». 

«Μαθαίνω ελληνικά, γιατi όλοι οι άλλοι 
μαθαiνουν ισπανικά και ήθελα να απο
στασιοποιnθώ. Οι γονείs μου εiναι από τη 
Σκανδιναβία, αλλά βρήκαν πολύ κουλ την 
απόφασή μου να μάθω μια τέτοια γλώσ
σα, αν και σπουδάζω βιοχημεία», λέει ο 
Κριs Γουόλτερs. 
«Οταν λέω στουs 
συνομηλίκουs 
μου ότι έχω γρα
φτεί στα νέα ελ
ληνικά, κερδiζω 
πόντουs στη συ
μπάθειά τουs. Το 
πρόβλημα εiναι η 
εξάσκηση». Ο 
Αντι Σνόου που 
σπουδάζει ιστο
ρiα κάνει μαθή
ματα ελληνικών, 
γιατί του χρησι
μεύουν στην ετυ
μολογία και στην 

«Μον φαινό
ταν μια γλώσ-
σα αστεία και 
ενδιαφέρον-
σα, αν και η 
μητέρα μον 
μον λέει να 
πάω στην 
Αστάρια για 
εζάσκηση». 

κατανόηση των εννοιών. «Εκτόs αυτού, 
όλα τα παιδιά που κάνουν ελληνικά έχουμε 
γίνει μια παρέα και δεν θέλω να τουs χά
σω. Δεν έχω κανένα Ελληνα συγγενή για 
να μιλάω μαζί του, αλλά τώρα πια έχω Fλλη
νεs φίλουs. Η γραμματική σαs είναι δύ
σκολη, δεν "παiζεται"». 

Ο εβραϊκήs καταγωγήs Στίβεν Σνάιντερ 
φοiτησε στο Μπρονξ σε ένα από τα ελά
χιστα αμ1γώs αμερικανικά σχολεiα στιs 
ΗΠΑ όπου διδάσκονται νέα ελληνικά. 
«Μου φαινόταν μια γλώσσα αστεία και εν
διαφέρουσα, πιο χαλαρή από τα γαλλικό. 
Η μαμά μου μού έκανε πλάκα και με ρώ
ταγε αν μάθαμε τiποτα '{1α τη φέτα. Αμα 
θέλω να κάνω εξάσκηση, πάω σε εστια
τόρια στην Αστόρια, είμαι Νεοϋορκέζοs. 
Το να μαθαiνειs ελληνtκά, σε βοηθάει να 
μάθειs όποια όλλη γλώσσα θέλειs». 

ο Αντι Σνόου και ο Κρις Γουόλτερς εiνα1 δύο 
Αμερικανοί φοιτπτές που μαθαίνουν νέα ελ
ληνικό στο Πανεnιστιiμιο του Μίσιγκαν. 


