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Α ανθρώπινα

Κώστας Μουρσελάς
σuγγραφέαs, «Eθvas»

«Δεν έχω δει τόσουs ψεύτεs
συγκεντρωμένουs όσουs μέσα στn Βουλn»

Από τον ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΥΣΗ g.kiou sis@eleftherotypia .net

Ο Καποδίστριαs
τηs Ηθικήs
Οι «Σκέψει s για τον Καποδί
Από αρισrερά,

19.00 το φετινό εn ιτυ χnμ ένο

Μπόμπου,

τουs κύκλο, με ομιλnτι'ι τον α

πρόεδροs

καδ ημαϊκό Κωνσταντίνο Δε

Συililόγου Eflilfιvωv

σnοτόπουλ ο και με μία βαρυ

Επισrnμόνων
Eflβεrίas, Μαρία

4αφόν, φιflόfloyos,
Αρ γύρns
Σφουνrούρns,
ασrροφυσικόs,
Μάρθα Κούκκου,
ομόrιμn καθnγfιrρια
Ιαrρικfιs Παν/μίο υ

Ζυρίχns, Ανδρέαs

Κούκοs, πρόεδροs
Εrαιρείαs Mεilέrns
Εργου Ιωάννn
Καποδίσrρια,

Dr.

Fabian Zogg,
flέκropas Κflασι κfιs
Eililnvικfιs
Φιilοπογίαs
Παν/μίου Ζυρίχns

<<Σχολείο Νεοελληνικήs Γλώσσαs>> στην Ελβετία
1;:,:13:t;1ι@:,
Μετn

MARIAZAFON

δρύθnκε στn_δεκαετία _του

1

ρο μέσα στο πνεύμα του φι

λελλnνισμού. Σε πολλέs πό
tns Γερμανίαs, τns Ελβετίαs
και τns Αυστρίοs ιδρύθnκαν τότε
ανάλογοι σύλλογοι n ετοιρείεs.
Σnμερα ο Σύλλογοs HELLAS,
μ ε έ
λειs

δρα το Πανεπιστnμιο τns Ζυρίχns,
ασχολείται με τnν αρχαία, τn βυ
zαντινn και τn σύγχρονn Ελλάδα
μ ε σειρά οπό διαλέξειs αρχα ι ο
λογικέs, φιλολογικέs, κοινωνιο
λογικέs, ιστορικέs κτλ .
Δεν πρόκειται για έναν ελλπνι

κό σύλλογο, αλλά για Ελβετούs
(γερμανόφωνουs)
που αγαπούν τnν

Ελλάδα. Πρόεδροs
είνα ι ο Christian
Outsinger. Υπεύ
θυνn για τιs διαλέ
ξειs που αναφ έρο
ντο ι στnν Ελλρδα

είναι n Maria Zafon,
καθnγnφια Νεοελ

στριαs: n Πολιτικ11 στnν υnn
ρεσία τns Ηθικ11s ». Η εκδnλω

σn διοργανώνεται από τnν
«Εταιρεία Μελέτns Εργου Ιω

άννn Καποδίστρια» και θα γί
νει στο Μουσείο τns Πόλεωs

των Αθnνών - Ιδρυμα Βού
ρου-Ευταξία (Παπαρρnγο
nούλου 5-7, πλατεία Κλαυθ
μώνοs). « Η Εταιρεία Μελέτns
Εργου Ιωάννn Καποδίστρι α εί

ναι μια πραγματικά μοναδικι'ι
εn ι στnμονικ11 εταιρεία, που

σκοπό έχει τn μελέτn και τnν
ανάδειξn του έργου του πρώ

του κυβερνι'ιτn τns Ελλάδοs.
Είνα ι πλ ούσι ο το έργο τns τα
τελευταία χρόνια. Συγχαίρω

τουs νέουs ανθρώnουs που
δουλεύουν εθελοντι κά πάνω
σ' αυτό το σκοπό. Είμα ι κ ι εγώ

γία με ειδiκευσn όχι στον κλασι
κό, αλλά στο νεοελλnνικό τομέα .
Αρχικά nθελα να μάθω τn γλώσ

εγώ τα νέο ελλnνικά, δίπλα στn Φι
λοσοφικn Σχολn στο ΑΠθ. Προ 
σφέρω μαθι'ιματα κάθε επιπέδου,
όπωs και κάθε χρόνο εντατικά μα
θι'ιματα στn θεσσαλονίκn. Eniσns
διοργανώνω βραδιέs "τάβλι" και
άλλεs δραστnριότnτεs που έχουν

και χαίρομαι που βλέπουν μία όλ
λn όψn τns Ελλάδαs από αυτn

Λένε γι α τον πρώτο κυβερν11-

σα και μόνο, μετά όμωs από ένσ

χρόνο, μου άρεσε τόσο πολύ n
νεοελλnνικn γλώσσα που μου
δnμιουργnθnκε n επιθυμία να τn
σπουδάσω σε nανεnιστnμιοκό ε
πίπεδο . Δεν το μετάνιωσα! Με
βοι'ιθnσαν οι Ελλnνεs πόρο πο
λύ, ειδικό στnν αρχn, οι καθnγn
τέs μου και οι συμφοιτnτέs μου, ό
ταν πάλευα ακόμα με τn γλώσ
σα . Εκανα και το μεταπτυχιακό

μου στn Βυzοντινn και Νεοελλn

νικn Φιλολογία και πρόσφατο ξε
κίνnσα με τn διδακτορικn μου δια
τριβι'ι πάνω σε εγχειρίδια νεοελ
λπνικών στο Πανεnιστnμιο του
Μονάχου, στnν κ . Μαριλίzα Μn
τσού» .

-

Ελληγικά γράμματα •..

«Ελλnνικόs nολιτισμόs, για μέ
να μ ία περιπέτεια με όλο και 
νούργιεs εκnλnξειs».

-

Σπουδάσατε στη
θεσσαλονiκη;

"Σχολείο Νεοελλ nνικι'ι s Γλώσ
σαs" για τnν ακρίβεια, ακριβώs

Ελλην ικό

Wlnthertur

σχέσn με τnν Ελλάδα. Πέρσι, για •
παράδειγμα, διοργάνωσα μία ελ
λnνικι'ι βραδιά με μουσικι'ι και χο
ρό για να μαzέψουμε λεφτά για
το παιδικό χωριό SOSστο Πλα
γιάρι τns θεσσαλονίκπs» .

-

Ενδιαφέρονται οι Ελβετοί;

«Αρχαία ελλnνικά όχι τόσο πο 
λύ, νέα ελλnνικά να ι. Αυτn τn στιγ

μn το φροντιστnριό μου δεν έχει
ούτε μία ελεύθερn θέσn για και

νούργιουs μαθnτέs. Εχω λίστα ο
ναμονι'ιs για κάθε μόθnμα που

προσφέρω . Οι Ελβετοί, που είναι •
επιμελέστατοι μοθnτέs, μαθαίνουν
ελλnνικό για διόφορουs λόγουs.
Κάνουν πεzοπορίεs στnν Ελλά 
δα, πnγοίνουν για μαθnματο χο

στο

ρού, κάνουν έρευ νεs ιστορικ έs,

στη Βόρεια Ελβε

σnόνια είνα ι οι "απλοί" τουρίστεs

σχολείο

τία;

«Μάλ ιστα . Γιατί όχι; Λέγεται

Ανατολή 07.32
Δύση 17.06

11

Ελλά δοs Ι ωάννn s Καnοδί

διαβάzουν ελλnνικn λογοτεχνία

που ξέρουμε. Ταξιδεύουν συνnθωs
σε μ έρn που δεν έχουν πολύ του
ρισμό και που δεν το ξέρει ο nο
λύs κόσμοs . Οι nροχωρnμένοι

που βαρεθnκαμε να τn διαβά
zουμε και να τnν ακούμε» .

-

Η κρfση στην Ελλάδα;

«Οι Ελβετοί είναι πολύ διακρι
τικοί άνθρωποι. Ποτέ δεν κρίνουν
και κυρfωs "δεν κατακρίνουν αν
θρώnουs και καταστάσειs. Μπο

ημερών

Εuστρατίου, Αυξεντίου
κα ι Ορέστου μαρτ., Λουκία s μ άρτυ ροs

Αuτοκ rνητα τεχνολογfαs
Euro 5 και ώs 140 g/km

τn μαs ότι ι'ιταν συγκεντρωτι 

κόs και ιδεαλιστ11 s συνάμα.
Ηταν σnουδαίοs κα ι γνnσιοs

nολ ιτικόs, με όραμα και με
δι ορατι κότnτα για το εφικτό.

Δυστυ χώs, ι'ιταν π ολύ μπρο
στά από τον καιρό του», τονί

zει ο κ. Δεσ n οτοnουλοs. Η ε
ταιρεία επιθυμεί μ ε το έργο τns

κτλ., αλλά ενθουσιόzονται με τnν
όρεξn για zωn, για γλέντι, για χα
βαλέ, κάτι που τουs είναι εντελώs
άγνωστο. Στο σχολείο μου δεν έ
χω λιγότερουs μαθnτέs από παλιό,
μπορώ να πω το αντίθετο ισχύει.

και n ραγματοnο 111σιμο ε ίναι α

Οικονομολόγοs δεν είμαι, έτσι δεν
θα εκφέρω γνώμ n πάνω σ' αυτό
το ευαίσθnτο θέμα, αλλά υπάρχουν
εξελίξειs στnν Ελλάδα που είναι δn
μιούργπμα τns κρίσns και που μου
αρέσουν πάρα πολύ, π.χ. το να

ου Αθnνών. Σκοnόs τn s ετα ι

βοnθούνται οι άνθρωποι μεταξύ
τουs περισσότ ε ρο, το να προ

σφέρουν κάτι χωρίs λεφτά, το να
χαρίzουν λεφτά n αντικείμενα σε
αυτούs που τα χρειάzονται . Μακάρι
n νέα σαs ευαισθnσία που δnμι
ουργnθnκε να μείνει και αφού πε
ράσει n κρίσn».

Σήμερα στο κέντρο τns Αθι'ιναs κυκλοφορούν:

1,3,5,7,9

ένα από τα ιδρυτι κά τns μέλn.

ρεί να πρόσεξαν ότι στnν Ελλάδα
δεν υπάρχει n τόξn τns Ελβετfαs
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Σελήνη

Πολιτικόs τns Ευρώπns καί τns

όnωs το σχολείο, όπου έμαθα κι

λnVΙκns Φιλολογfαs,
Γερμανiδα τnν κα 
ταγωγn, αλλά Ελλn
νiδα στnν ψυχι'ι .

-

σ11μαντn δι ά λ εξn: «Ο Μέγαs

«Σπούδασα Ελλnνικn Φιλολο

·2_0

τον προnγουμενο αιωνα, ο 

στρι α » κλείνουν απόψε στι s

Αγαflιανfι Frίes

Αποθέματα νερού σε εκατ. κυβικά

1.141,07

981,89

964, 13

να αποδείξει πόσο επίκαιρο
κό μα και σι'ιμερα το όρα μ α

του Ιωάννn Καποδίστρια. Το
καταστατ ικό τn s εταιρείαs ε

γκρίθ nκε το 2012 με αnόφασn
του Μ ονομ ελού s Π ρωτοδικεί
ρείαs είναι

n δημιουργία ενόs

β11ματοs εnικοινωνίαs - λόγου

- δ ιαλόγου - μελέτns (ε n ιστn
μονικι'ιs) θεμάτων διερεύνn
σns του πολιτικού

- στρατ ιωτι 

κού - διπλωματικού - κοινωνι
κού - εκ πα ιδευτι κού - ο ι κονο
μικού έργου του Ιωάννn Κα 

ποδίστρ ια στnν Ελλάδα και
δ ιεθνώs. Γι α τnν εκnλ11ρωσn

του σκοπού τns, σε εθνικό τοπικό - περιφερ εια κό και διε

θνέs π ερ ι βάλλον,
δ ιεξάγει

n εταιρεία
11εν ισχύει έρε υνεs -

μελέτεs με ομάδεs εργασίαs ι'ι
εnιτροn έs από μέλn τns 11μη ,

σε συνεργασία με ελλnνικέs
και δι εθνείs ε πι στn μον ι κέs ο
μάδεs, εκπαιδευτικά ιδρύμα
τα, σωματεία , οργανισμούs
τοπικ11s αυτοδιοίκnσns, ιδρύ
ματα, κ .ο. κ.

