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Τ

ο πολυσυζητηµένο σκίτσο
του Γιάννη Καλαϊτζή µε τον
Σόιµπλε στο αναπηρικό καροτσάκι, τον υπερµεγέθη φαλλό, τις
ναζιστικές κραυγές και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης πέρασε σχεδόν
απαρατήρητο από τους Γερµανούς.
Αλλά έδειξε – πέρα από όλα τα άλλα – πόσο ζωντανά παραµένουν
τα στερεότυπα που αναβίωσαν ή
δηµιουργήθηκαν στη διάρκεια της
κρίσης. Ο σκιτσογράφος καταφεύγει
στο στερεότυπο του Ναζί Γερµανού
για τον Σόιµπλε, τον ταυτίζει µε το
απόλυτο κακό που κατά κοινή παραδοχή είναι οι Ναζί, αδιαφορώντας
για το γεγονός ότι αναφέρεται στον
τελευταίο, βαθύτατα ευρωπαϊστή,
πολιτικό παλιάς κοπής που διαθέτει
η Γερµανία.
Ούτε το εβδοµαδιαίο γερµανικό
περιοδικό «Φόκους» ενδιαφερόταν
πραγµατικά για το τι είναι η σηµερινή Ελλάδα όταν κυκλοφορούσε τον
Φεβρουάριο του 2010 µε πρωτοσέλιδο την Αφροδίτη της Μήλου να
σηκώνει το µεσαίο δάχτυλο στους
«απατεώνες στην ευρωοικογένεια».
Ενδιαφερόταν για το νέο στερεότυπο του «απατεώνα» Ελληνα χρησιµοποιώντας ως βασικό επιχείρηµα ότι
µετά την κλασική αρχαιότητα δεν
υπάρχει καµία δηµιουργική προσφορά πλέον από την Ελλάδα στο
πεδίο του πολιτισµού, των γραµµάτων και των τεχνών. Ο συντάκτης
του συγκεκριµένου δηµοσιεύµατος
παρέβλεπε (ή αγνοούσε;) π.χ. τα δύο
Νοµπέλ Λογοτεχνίας που δόθηκαν
µεταπολεµικά σε Ελληνες.
«Τα στερεότυπα είναι ο τόκος που
πληρώνουµε στις συλλογικότητές
µας και για να απαλειφθούν πρέπει να συζητήσουµε εκ νέου την
εικόνα των Ελλήνων για τους Γερµανούς και των Γερµανών για τους
Ελληνες» λέει ο Μίλτος Πεχλιβάνος,
καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών
στο Ελεύθερο Πανεπιστήµιο (FU)
του Βερολίνου. Ο διάλογος αυτός
αποκτά ένα νέο επιστηµονικό βήµα

στη Γερµανία: το Κέντρο Νέου Ελληνισµού CeMoG, που δρύθηκε στο
FU του Βερολίνου µε πρωτοβουλία
της Εδρας Νεοελληνικών Σπουδών.
Τη χρηµατοδότηση του CeMoG καλύπτει κατά 70% το Ιδρυµα Σταύρος
Νιάρχος.
Η ΣΩΣΤΗ ΣΤΙΓΜΗ. Είναι η «σωστή
κίνηση στη σωστή στιγµή» είπε ο
πρόεδρος του FU, καθηγητής Πέτερ-Αντρέ Αλτ στην εναρκτήρια
τελετή την περασµένη εβδοµάδα,
παραπέµποντας στο κύµα ευρωσκεπτικισµού που εκφράστηκε
στις πρόσφατες ευρωεκλογές. «Η
Ευρώπη δεν είναι µόνο το ευρώ»,
αλλά και οι κοινές αξίες που αποτελούν τον συνδετικό ιστό της Ευρώπης, υπενθύµισε η καθηγήτρια
Ντόρις Κόλες, πρύτανις της Φιλοσοφικής Σχολής στην οποία ανήκει
και το Ινστιτούτο Νεοελληνικών
Σπουδών µε το Κέντρο Νέου Ελληνισµού. Αυτές οι κοινές αξίες
προσδιορίζουν και την ευρωπαϊκή
ταυτότητα, τόνισε στην κεντρική
οµιλία ο καθηγητής και πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Βασίλιος Σκουρής αναπτύσσοντας
την επιστηµονική αλληλεπίδραση
στις σχέσεις Ελλάδας - Γερµανίας
από τη σύσταση του νεοελληνικού
κράτους µέχρι σήµερα.
Το CeMoG συνιστά σηµαντική
παρέµβαση στον χώρο της Γερµανίας, η οποία διαδραµατίζει σήµερα
καθοριστικό ρόλο στις ευρωπαϊκές
εξελίξεις. Εχει σηµαντική παρά-

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη
ελληνικής λογοτεχνίας είναι ένας
από τους τρεις πυλώνες του
Κέντρου. Σηµαντική πρωτοτυπία
του CeMoG είναι επίσης η εκδοτική
δραστηριότητα µε µαγιά τις εκδόσεις
Romiosini, που τα τελευταία
30 χρόνια συνέβαλαν σηµαντικά
στη µετάφραση και προώθηση
ελλήνων συγγραφέων στη Γερµανία

∆εν επέλεξαν τον Παρθενώνα αλλά
την Πορτάρα της Νάξου, ακουαρέλα
του Γερµανού Τόµας Χόπε
(1769-1831) για τη συνέχεια
του ελληνικού πολιτισµού.
Ούτε τον Ικαρο αλλά, µε διάθεση
αυτοσαρκασµού, τον Καραγκιόζη
πιλότο αντιµέτωπο µε την προηγµένη
τεχνολογία. Και τα δύο έργα
είναι από το Μουσείο Μπενάκη
δοση στην επιστηµονική έρευνα
της κλασικής αρχαιότητας και της
βυζαντινής περιόδου, που συµπληρώνεται µε το σκέλος της σύγχρονης Ελλάδας. «Υπάρχει ανάγκη να
επεξεργαστούµε εκ νέου τις ελληνογερµανικές σχέσεις – κατοχικές
και µετακατοχικές. Μας ενδιαφέρει
να ανοίξουµε αυτόν τον διάλογο
και να δώσουµε σαφή εικόνα της
σύγχρονης Ελλάδας στους Γερµανούς και της σύγχρονης Γερµανίας
στους Ελληνες» λέει ο κ. Πεχλιβάνος
στα «ΝΕΑ». Αλλά «δεν πρόκειται για
πολιτικό εγχείρηµα» διευκρινίζει, η
κύρια δουλειά του CeMoG θα είναι
τα συνέδρια, οι εκδόσεις βιβλίων, η
δηµιουργία βάσης δεδοµένων και
µικρές ερευνητικές υποτροφίες για
τη µελέτη της ιστορίας των ελληνογερµανικών σχέσεων.
«Το CeMoG ενισχύει τις υπάρχουσες δοµές για την πανεπιστηµιακή
έρευνα και διδασκαλία και διευρύνει διεπιστηµονικά το γνωστικό
πεδίο συµπεριλαµβάνοντας και τις
κοινωνικές επιστήµες. Θα αποτελεί έναν χώρο µελέτης ευρύτερα
της σύγχρονης Ελλάδας» λέει ο κ.
Πεχλιβάνος. Ενδεικτικές της κατεύθυνσης είναι οι τρεις πρώτες εκδηλώσεις του CeMoG: στο Γερµανικό
Ιστορικό Μουσείο θα συζητηθεί «η
δικτατορία των συνταγµαταρχών
στην Ελλάδα και η γερµανική κοινή
γνώµη» - αφιέρωµα στον Θανάση
Βαλτινό για να αναδειχθεί το έρχο
του στη Γερµανία - το πρώτο διεθνές συνέδριο για τον αντισηµιτισµό στην Ελλάδα σε συνεργασία µε
το Κέντρο Ερευνας αντισηµιτισµού
του FU και το ΕΚΚΕ.
Η επιστήµη από µόνη της επαρκεί
για να εκλείψουν τα στερεότυπα, ο
κ. Πεχλιβάνος δεν έχει αυταπάτες
επ’ αυτού. Εχει όµως διασφαλισµένη τη χρηµατοδότηση του CeMoG
από το Ιδρυµα Σταύρος Νιάρχος
για την επόµενη οκταετία µε µια
προσδοκία: «Σε οκτώ χρόνια να
µπορούµε να συζητάµε µετά λόγου
γνώσεως για τις ελληνογερµανικές
σχέσεις».

