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Ο ΑΡΓΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
Ενώπιον των ευθυνών της βρίσκεται η ελληνική παροικία της 
Νέας Νότιας Ουαλίας όσον αφορά στην τύχη του τµήµατος Ελ-
ληνικών και Βυζαντινών Σπουδών στο αρχαιότερο πανεπιστήµιο 
της χώρας. Σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες του Κόσµου 
κάποια χρήµατα έχουν ήδη προσφερθεί και αναλυτικά 100,000 
δολάρια από διαθήκη της Ζωής Ακοµινάτου και 250,000 δολά-
ρια από την όµιλο επιχειρήσεων Πολίτη. Όπως θα διαβάσετε 
στο άρθρο-παρέµβαση του Καθηγητή Καραλή το συνολικό ποσό 
που χρειάζεται και το οποίο µπορεί να καταβληθεί σε δόσεις 
είναι 2 εκατ. δολάρια. Άραγε θα βρεθούν έγκαιρα τα χρήµατα ή 
θα επιτρέψουµε να χαθεί ή να υποβαθµιστεί η έδρα των ελληνι-
κών στο αρχαιότερο πανεπιστήµιο της χώρας; Θα επικρατήσει ο 

φατριασµός και τα προσωπικά συµφέροντα ή θα σταθούµε στο 
ύψος τους Λουράντου και θα κάνουµε το χρέος µας. Η έδρα δεν 
είναι µόνο τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται 
κι όπως τονίζει ο καθηγητής Βρασίδας Καραλής στο κείµενο του 
«Ακόµα και αν δεν συµφωνούµε µε τις επιλογές ή ακόµα και τις 
προσωπικότητες αυτών που διδάσκουν, πρέπει να σκεφτούµε 
αυτές τις πανεπιστηµιακές θέσεις, στο διηνεκές µέλλον, ώστε τα 
νέα ελληνικά να αποτελούν πάντοτε αναπόσπαστο πρόγραµµα 
και τµήµα του Πανεπιστηµίου για πάντα». Θα κάνουµε το χρέος 
µας ή θα µας ξελασπώσει όπως θέλουν οι πληροφορίες οµογε-
νής από άλλη Πολιτεία;

«O Κόσµος»

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΣΥ∆ΝΕΥ

Ή γιατί οι καλοί λογαριασμοί 
είναι καλοί για όλους
Γράφει ο Βρασίδας Καραλής

Π ολλές συζητήσεις γίνονται τον 
τελευταίο καιρό για την τύχη των 
νεοελληνικών, στο πανεπιστή-
µιο του Σύδνευ, µετά την συντα-

ξιοδότηση της δρ. Παναγιώτας Νάζου. Η 
µείωση του αριθµού των φοιτητών και 
η αναδιάρθρωση των προγραµµάτων 
που επιβάλλει το Πανεπιστήµιο έχει δη-
µιουργήσει µια νέα κατάσταση πραγµά-
των.
Μετά την αποχώρηση της ∆ρ Νάζου το 
τµήµα χρειάζεται ένα λέκτορα για την 
διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης 
γλώσσας. ∆ηλαδή το τµήµα χρειάζεται 
έναν γλωσσολόγο µε επιστηµονικό έργο 
πάνω στην διδασκαλία της ελληνικής 
και µε διδακτορικό τίτλο στην γλωσσο-
λογία.
∆υστυχώς, οι αριθµοί δεν επιτρέπουν 
στο Πανεπιστήµιο να χρηµατοδοτήσει 
µια πλήρη θέση στο επίπεδο λέκτορα. 
Εδώ είναι ακριβώς που χρειαζόµαστε 
την ελληνική παροικία. Για να καλυφθεί 
µια θέση λέκτορα στο πανεπιστήµιο του 
Σύδνευ υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύ-
σεις. Πρώτον, µια θέση µε διάρκεια τρία 
µε πέντε χρόνια και δεύτερο µια θέση 
µόνιµη.
Για την πρώτη λύση το συνολικό ποσό 
που χρειαζόµαστε είναι $800,000. Ο 
µισθός του λέκτορα καθορίζεται τη συµ-
φωνία του πανεπιστηµίου µε το συνδι-
κάτο και χρηµατοδοτείται για τα ασφαλι-
στικά δικαιώµατα από τα κέρδη επί της 
επενδύσεως του αρχικού κεφαλαίου.
Η δεύτερη λύση απαιτεί ένα συνολικό 
πόσο 2,000,000 δολαρίων  το οποίο 
µπορεί να καταβληθεί σε δόσεις µέσα 
σε δύο ή τρία χρόνια.
Αν θέλουµε να συνεχιστούν τα ελληνικά 
στο αρχαιότερα πανεπιστήµιο της Αυ-
στραλίας, το πανεπιστήµιο που κατέχει 
µια από τις υψηλότερες θέσεις παγκο-
σµίων στην κατάταξη ποιοτικού έργου, 
χρειαζόµαστε να δράσουµε µε τρόπο 
στρατηγικό και µακροπρόθεσµο. Το 

τµήµα βασίζεται στην έρευνα, τις δηµο-
σιεύσεις και τους µεταπτυχιακούς φοιτη-
τές για να αποδείξει στο πανεπιστήµιο 
την ποιότητα της δουλειάς που επιτελεί 
µε τους προπτυχιακούς φοιτητές που 
γράφονται στα ελληνικά στο πρώτο έτος. 
Η θέση του καθηγητή θα παραµείνει ως 
έχει λόγω της δωρεάς του Sir Nicholas 
Laurantos,  και εποµένως γύρω από αυ-
τήν θα συνεχίσει να υπάρχει ένα τµήµα 
και πρόγραµµα νεοελληνικών σπου-
δών.
Η αξιολόγηση κάθε τµήµατος δεν γίνε-
ται πλέον µόνο µε τον αριθµό φοιτη-
τών που έχουν εγγραφεί στα µαθήµατά 
του αλλά από ένα σύνολο παραγόντων, 
βιβλία που εκδίδονται από τους διδά-
σκοντες, άρθρα που γράφονται από 
φοιτητές, αιτήσεις για χρηµατοδότηση 
ερευνητικών προγραµµάτων, συνέδρια, 
και γενικά το καθολικό κύρος που απο-
λαµβάνει το τµήµα ως κέντρο έρευνας 
και διδασκαλίας.
Το πανεπιστήµιο του Σύδνεϋ είναι το 
µόνο τριτοβάθµιο ίδρυµα στο οποίο 

διδάσκονται τα ελληνικά και το οποίο 
ανήκει στην ελίτ οµάδα που ονοµάζεται 
G8. Η οµάδα αυτή των θεωρούµενων 
καλύτερων ιδρυµάτων θέτει πάντα τα 
υψηλότερα κριτήρια αξιολόγησης για 
την πρόσληψη των καθηγητών του. 
Οι εν ενεργεία καθηγητές θα συνταξιο-
δοτηθούν κάποια στιγµή µέσα στα επό-
µενα χρόνια. Η παροικία πρέπει να σκε-
φτεί το µέλλον των νεοελληνικών στο 
σηµαντικότερο κέντρο ανθρωπιστικών 
σπουδών της Αυστραλίας µε διεθνές κύ-
ρος και παγκόσµια ακτινοβολία. Ακόµα 
και αν δεν συµφωνούµε µε τις επιλογές 
ή ακόµα και τις προσωπικότητες αυτών 
που διδάσκουν, πρέπει να σκεφτούµε 
αυτές τις πανεπιστηµιακές θέσεις, στο 
διηνεκές µέλλον, ώστε τα νέα ελληνι-
κά να αποτελούν πάντοτε αναπόσπαστο 
πρόγραµµα και τµήµα του Πανεπιστηµί-
ου για πάντα.
Για να γίνει αυτό πρέπει να σταµατήσου-
µε να σκεφτόµαστε µικροπολιτικά και µε 
εσωστρέφεια. Πρέπει να σκεφτόµαστε 
πως θα διδάσκονται ελληνικά σε είκοσι 

και πενήντα χρόνια από σήµερα. Αν χά-
σουµε το όραµα αυτό από τα µάτια µας, 
θα χάσουµε τις επόµενες γενιές που δεν 
θα ικανοποιούνται πλέον µε τα µπάρ-
µπεκιου και τα σουβλάκια.
Ελπίζω όλοι να κατανοήσουµε το µέ-
γεθος του προβλήµατος και τις µακρο-
πρόθεσµες συνέπειες που θα έχουν οι 
ενέργειές µας  ως παροικία σήµερα. Οι 
προσωπικές αντιδικίες και τα οργανω-
σιακά φέουδα πρέπει να παραµεριστούν 
για να κυριαρχήσει έστω για µια φορά 
το πραγµατικό εθνικό συµφέρον του Ελ-
ληνισµού και να τονιστεί το πατριωτικό 
καθήκον όλων απέναντι στην ελληνική 
παιδεία.
Ταπεινοί ήρωες όπως ο Sir Nicholas 
Laurantos έλυσαν το πρόβληµα του κα-
θηγητή των νέων ελληνικών δια παντός 
από το 1974. Είναι δυνατόν περίπου 
40 χρόνια µετά να µην µπορούµε να 
λύσουµε ένα τόσο µικρότερο που θα 
εξασφαλίσει την διδασκαλία των νέων 
ελληνικών για πάντα; Βρισκόµαστε σε 
παρακµή ή απλώς αυτοκτονούµε; 




