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~~^ To Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών στο Ινστιτούτο Βυζαντινών και 

Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Μονάχου 

Μολονότι οι νεοελληνικές σπουδές ως γενικός όρος ανήκαν εξαρχής στο ευρύ φά

σμα επιστημονικών κατευθύνσεων και φιλολογικών ενδιαφερόντων που κάλυ

πτε, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, το Σεμινάριο Μέσης και Νέας Ελληνικής Φιλο

λογίας (Seminar für mittel - und neugriechische Philologie) του Καρλ Κρούμπάχερ, ως 

αυτοτελής κλάδος σπουδών θεσμοθετήθηκαν μόλις το φθινόπωρο 1999. Από τον πε

ρασμένο χειμώνα το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Μονάχου 

παρέχει και πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού δι

πλώματος. Έτσι, εκατό χρόνια μετά την ίδρυση του παλαιότερου Ινστιτούτου Βυζαντι

νών Σπουδών και Νεοελληνικής Φιλολογίας της Γερμανίας, θα αναγορευτεί, πιθανότα

τα στις αρχές του ερχόμενου χρόνου, ο πρώτος διδάκτορας του Τμήματος Νεοελληνι

κών Σπουδών. 

Όπως είναι γνωστό, το Σεμινάριο Μέσης και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας -το ση

μερινό τριαδικό Ινστιτούτο Βυζαντινών, Νεοελληνικών Σπουδών και Ιστορίας της Βυζα

ντινής Τέχνης (Institut für Byzantinistik, Byzantinische Kunstgeschichte und Neo-

gräzistik)-του Πανεπιστημίου του Μονάχου αποτελεί θεσμικό επίτευγμα του πατριάρ

χη της ευρωπαϊκής Βυζαντινολογίας Καρλ Κρούμπάχερ (Karl Krumbacher, Kürnach 

1856 - Μόναχο 1909), συντάκτη της πρώτης Ιστορίας της Βυζαντινής Λογοτεχνίας (=ίραμ-

ματείας, 1891, 21897, ελλ. μτφ. Γ. Σωτηριάδη 1897-1900) ' και ιδρυτή τού έως σήμερα 

κορυφαίου επιστημονικού περιοδικού των Βυζαντινολόγων Byzantinische Zeitschrift 

(1892). Μετά την αναγόρευση του, το 1897, σε τακτικό καθηγητή Μέσης και Νεότερης 

Ελληνικής Φιλολογίας, ο Κρούμπάχερ, κάμπτοντας τις σοβαρές αντιστάσεις του Βαυα

ρικού Κοινοβουλίου και εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση από ελληνικές κυβερνητικές 

και ιδιωτικές πηγές, κατόρθωσε να δημιουργήσει τη βάση μιας εξειδικευμένης βιβλιο

θήκης και να ιδρύσει, με υπουργική απόφαση της 25.1.1898, το Σεμινάριο του, που 

εγκαινιάστηκε ένα χρόνο αργότερα, σε αίθουσες της τότε βόρειας πτέρυγας του πανε

πιστημίου (Adalbertstr.).2 

Ας σημειωθεί ότι ήδη από το 1892, ως έκτακτος ακόμη καθηγητής και έχοντας μό

λις αποπερατώσει τη θητεία του στη Μέση Εκπαίδευση -δίδασκε από το 1879 στο 

Ludwiggymnasium-, παρέδιδε σεμιναριακά μαθήματα στο ιδιωτικό του διαμέρισμα 

(Herzog-Max Str. 4), τα οποία παρακολουθούσαν, κατά το ακαδημαϊκό εξάμηνο 

1894/5, δώδεκα φοιτητές. Το τελευταίο έτος της διδασκαλίας του, ο αριθμός των τακτι

κών φοιτητών του έφθανε τους τριάντα -ανάμεσα τους αναφέρεται και μια ελληνίδα. 

Εφεξής το Σεμινάριο θα λειτουργεί σαν πόλος έλξης για σπουδαστές και ερευνητές από 

όλη την Ευρώπη, ιδίως από τα Βαλκάνια. Πολλοί από τους μετέπειτα γνωστούς πανεπι

στημιακούς καθηγητές βυζαντινών και νεοελληνικών σπουδών -ο Anastasievic στο Βε

λιγράδι, ο Bänescu στο Βουκουρέστι, ο Mercati στη Ρώμη, οι Ν. Βέης και Κ. Άμαντος 

στην Αθήνα, ο Paul Maas στο Βερολίνο, ο Karl Dieterich στη Λειψία, ο Darkó, ο Henri 

Grégoire κ.ά- αποφοίτησαν από το Σεμινάριο του Μονάχου. 
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Ενδιαφέρον έχει η πληροφορία, που επιβεβαιώνουν οι πλείστοι βιογράφοι του ^ 

Κρούμπάχερ, ότι καθοριστική για τη στροφή του νεαρού φοιτητή κλασικής φιλολογίας 

προς τον μεσαιωνικό και νεότερο ελληνισμό υπήρξε, περισσότερο απ' ό,τι η προτροπή 

του διδασκάλου του Wilhelm von Christ, η στενή συναναστροφή του με τους έλληνες 

φοιτητές στο Μόναχο Νικόλαο Πολίτη, Αριστομένη Προβελέγγιο και Γ. Ιακωβίδη -ο τε

λευταίος τον δίδαξε και ζωγραφική.3 Τα πρώτα μαθήματα του Κρούμπάχερ κινούνταν 

θεματικά ανάμεσα σε δημώδη πρώιμα νεοελληνικά κείμενα και σε γραμματικές ασκή

σεις, από το 1886 στρέφεται συστηματικότερα προς την ιστορία της βυζαντινής γραμ

ματείας, με έμφαση στην ιστοριογραφία, και αργότερα, μετά την καθιέρωση του Σεμι

ναρίου, στην παλαιογραφία και την εκδοτική -χρησιμοποίησε μάλιστα από τους πρώ

τους τη φωτογραφική μέθοδο.4 Το όψιμο ενδιαφέρον του για τις σλαυικές σπουδές 

-πρόσφερε πρώτος μαθήματα ρωσικής γλώσσας, το 1901, και φρόντισε για την ίδρυ

ση της πρώτης έδρας Σλαυικών Σπουδών στο Μόναχο5- έδωσε επιχειρήματα στους κα-

θαρολόγους αντιπάλους του, με πρωτοστάτη τον τότε κοσμήτορα του Πανεπιστημίου 

Αθηνών Γ. Μιστριώτη, να τον κατηγορήσουν ως έμμισθο πράκτορα των Ρώσων (βλ. "Το 

πεντακοσιόδραχμοντου Κρουμβάχερ", εφ. Αθήναι 22.6.1908) μετά τη δημοσίευση και 

στα ελληνικά της περίφημης διάλεξης του στην Βαυαρική Ακαδημία των Επιστημών, στις 

15.11.1901, για "Το πρόβλημα της νεωτέρας γραφομένης ελληνικής" (1905). Έτσι, "αντί 

να του επιψηφίσουν σίτισιν εις το πρυτανείον της ευγνωμοσύνης των" (Νουμάς, 313, 

12.10.1908), οι σύγχρονοι του Έλληνες τον καταδίκασαν ως υπονομευτή της ελληνικής 

γλώσσας, "όπως παρασκευασθή εις Σλαυικήν δούλωσιν" (άίτ., 315, 26.10.1908). 

Μετά τον ξαφνικό θάνατο του Κρούμπάχερ το 1910, τη διεύθυνση του Σεμιναρίου, 

μετονομασμένου από τότε σε Ινστιτούτο, ανέλαβε ο παλαιότερος μαθητής του Άου-

γκουστ Χάιζενμπεργκ (August Heisenberg, Osnabrück 1869-Μόναχο 1930), ο πατέρας 

του νομπελίστα, στα είκοσι έξι του χρόνια, φυσικού Βέρνερ Χάιζενμπεργκ. Έχοντας επί

σης ξεκινήσει σπουδές κλασικής φιλολογίας στο Μάρμπουργκ και στο Μόναχο, ο Χάι

ζενμπεργκ παρακολούθησε από τους πρώτους τις παραδόσεις του μεγάλου βυζαντινο

λόγου και ειδικεύτηκε στη μελέτη των νεοελληνικών διαλέκτων, αλλά σε αντίθεση προς 

τον διδάσκαλο του παρέμεινε ώς το τέλος οπαδός της καθαρεύουσας.6 Συνιδρυτής το 

1913 της Ελληνογερμανικής Εταιρείας, αναγκάζεται να διακόψει την ίδια χρονιά την έκ

δοση της Byzantinische Zeitschrift και, με την κήρυξη του Α1 Παγκοσμίου Πολέμου, τις 

παραδόσεις του, για να υπηρετήσει ως λοχαγός. Το χειμερινό εξάμηνο 1918/19 τα μα

θήματα ξαναρχίζουν, με αισθητά περιορισμένη πλέον τη συμμετοχή ξένων φοιτητών. 

Τα επόμενα χρόνια το Ινστιτούτο επανακτά σταδιακά την παλαιά του αίγλη, και στους 

φοιτητές του συγκαταλέγονται και πάλι αρκετοί Έλληνες, ανάμεσα τους ο Μανόλης 

Τριανταφυλλίδης, ο Ν. Βέης και ο Φαίδων Κουκούλες. Στους φοιτητικούς καταλόγους 

του 1930 αναφέρονται μεταξύ άλλωντα ονόματα του Γ. Κόλια,του Εμμ. Κριαρά,του Μα

ρίνου Καλλιγά, του Παν. Πατριαρχέα κ.ά. 

Στο πρόγραμμα σπουδών ο Χάιζενμπεργκ ακολούθησε κατά βάση την παράδοση 

του Κρούμπάχερ, δίνοντας έμφαση στην κριτική αποτίμηση των νέων εκδόσεων, στη με

λέτη της δημώδους βυζαντινής γραμματείας, στη μεταγραφή των χειρογράφων και στην 
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^m παλαιογραφία. Η γραμμή αυτή άρχισε να αλλάζει την εποχή του διαδόχου και μαθητή 

του Φραντς Νταίλγκερ (Franz Dölger, Kleinwallstadt 1891 - Μόναχο 1975), καθώς εί
χαν ήδη πολλαπλασιαστεί οι εκδόσεις βυζαντινών κειμένων, και το κέντρο βάρους των 
σεμιναριακών μαθημάτων μετατοπίστηκε εν μέρει προς τη βυζαντινή ιστορία και τον 
πολιτισμό. Ο Νταίλγκερ διατέλεσε καθηγητής και διευθυντής του Ινστιτούτου από το 
1932 ώς το 1959, με διακοπές στα χρόνια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όταν υπηρε

τούσε στη Βέρμαχτ, και λίγο μετά την είσοδο στο Μόναχο των Συμμαχικών Δυνάμεων, 
που τον έπαυσαν προσωρινά από τη θέση του. Μόλις το καλοκαίρι 1948 ξανάρχισαν 
τακτικότερα οι πανεπιστημιακές παραδόσεις, και ο αριθμός των φοιτητών, που από το 
1937 είχε μειωθεί κατακόρυφα, σταδιακά αυξήθηκε. Στους παλαιότερους μαθητές του 
Νταίλγκερ ανήκουν οι Θρασύβουλος Γεωργιάδης, Στυλιανός Καψωμένος, Λίνος Πολί
της, Κωνστ. Τρυπάνης και Αναστ. Χριστοφιλόπουλος, στους νεότερους η Βασιλική Πα-
πούλια, ο Ιωάννης Καραγιαννόπουλος, ο Μ. Θεοχάρης, ο Κ. Μουρατίδης κ.ά. 

Η βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου είχε ονομαστεί το Ελντοράντο των βυζαντινολόγων. 
Το νεοελληνικό της τμήμα, λιγότερο συστηματικά φροντισμένο, παρουσιάζει πληρότη
τα στον γλωσσικό και λεξικογραφικό τομέα, καθώς και πολλές πρώτες εκδόσεις λογο
τεχνικών έργων. Μετά το θάνατο του Κρούμπάχερ εμπλουτίστηκε με 2.000 βιβλία και 
6.000 ανάτυπα και φυλλάδια από το κληροδότημα του ιδρυτή της, το 1934 απέκτησε 
άλλους 400 τίτλους από την προσωπική βιβλιοθήκη του Ντήτεριχ, ενώ αργότερα προ
στέθηκαν και άλλα κληροδοτήματα (της Alice Gardner, του Theodor Preger, της Ακα
δημίας των Επιστημών της Βιέννης κ.λπ.). Στη διάρκεια του Πολέμου η βιβλιοθήκη με
ταφέρθηκε για ασφάλεια στο ανάκτορο Guttenburg (στο Mühldorf), και το 1945 μετα
κομίστηκε και πάλι στους πανεπιστημιακούς χώρους με σχετικά περιορισμένες απώλει
ες. Το 1957 αριθμούσε 17.000 τόμους και 36 σειρές επιστημονικών περιοδικών. 

Το I960 ανέλαβε διευθυντής του Ινστιτούτου ο Χανς Γκέοργκ Μπεκ (Hans-Georg 
Beck, Schneizlreuth 1910 - Μόναχο 1999), που παρέμεινε ώς το 1975, και τον διαδέ
χθηκε, από το 1976 ώς το 2001, ο μαθητής του Άρμιν Χόλβεγκ (Armin Hohlweg). Η πα
ράδοση συνεχίζεται, καθώς πριν από λίγους μήνες ανέλαβε τη διεύθυνση του Ινστιτού
του ο άλλοτε μαθητής του Χόλβεγκ, Άλμπρεχτ Μπέργκερ (Albrecht Berger). Η αναβάθ
μιση του Ινστιτούτου τις τελευταίες δεκαετίες πιστοποιείται από το γεγονός ότι στο δυ
ναμικό του προστέθηκαν αρχικά άλλες δύο πανεπιστημιακές θέσεις Ιστορίας της Τέχνης 
και μία θέση Βυζαντινολογίας: η Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης εκπροσωπήθηκε μεταξύ 
1975 και 1992 από τον καθηγητή ΜάρσελΣτάνισλάους Ρέστλε (Marceli Stanislaus Restie) 
αλλά δυστυχώς εν συνεχεία καταργήθηκε, η Ύστερη Αρχαιότητα και η Πρωτοχριστιανι
κή Τέχνη διδάσκονται από το 1987 από τον καθηγητή Γιοχάννες Γκέοργκ Ντέκερς 
(Johannes Georg Deckers). Από τις αρχές του 1986 ώςτη συνταξιοδότηση του, το 2001, 
Βυζαντινή Ιστορία και Φιλολογία δίδαξε και ο καθηγητής Franz Tinnefeid, του οποίου 
επίσης η θέση δεν υφίσταται πλέον. Στο μόνιμο επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτού
του ανήκουν σήμερα, στον τομέα της Βυζαντινολογίας, η κ. Ελένη Παπαδημητρίου και 
στον τομέα της Ιστορίας Βυζαντινής Τέχνης η δρ. Χρυσούλα Ρανουτσάκη. 



Δεν κατόρθωσα να εξακριβώσω σε ποια χρονική στιγμή δημιουργήθηκε, στο πλαί

σιο του Ινστιτούτου, ειδικό λεκτοράτο για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας και 

λογοτεχνίας. Τη θέση του λέκτορα κατείχε πάντως από το 1968 ώς το 1985, που έγινε 

καθηγητής Νεοελληνικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννί

νων, ο Γιώργος Βελουδής. Μετά τον διορισμό του, τον διαδέχτηκαν σε αυτό τον τομέα 

η Μαρία Κακαβούλια, ο Γιώργος Δανέζης, ο Ιωάννης Τζιώτης, η Χρύσα Ρανουτσάκη, η 

Ασπασία Παυλοπούλου και η Αγλαΐα Αλεξίου-Πούλχερ. 

Τη δεκαετία του 1990, με ενέργειες του καθηγητή Άρμιν Χόλβεγκ και τη συναίνεση 

του τότε πρύτανη Steinmann, ζητήθηκε η αρωγή της ελληνικής κυβέρνησης για να δη

μιουργηθεί στο Ινστιτούτο μια θέση καθηγητή Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. 

Η υπουργός πολιτισμού κ. Ψαρούδα-Μπενάκη, αναγνωρίζοντας τη σημασία μιας νεο

ελληνικής έδρας στη Βαυαρία, όπου παραμένει ακόμη δυναμική η παρουσία της ελλη

νικής κοινότητας και ταυτόχρονα επιβιώνει σε μεγάλο βαθμό η φιλελληνική παράδοση 

που είχε εγκαινιάσει ο Λουδοβίκος Α', αποδέχτηκε την πρόταση να προικοδοτηθεί η 

πανεπιστημιακή θέση επί ένα χρόνο από το ελληνικό δημόσιο. Στο οικονομικό αίτημα 

ανταποκρίθηκε έμπρακτα τον Νοέμβριο 1993 η αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη, η θέση 

προκηρύχτηκε, και από το θερινό εξάμηνο 1995 ξεκίνησαν, πειραματικά στην αρχή, οι 

παραδόσεις του πρώτου καθηγητή, Φώτη Δημητρακόπουλου, ο οποίος αναγκάστηκε να 

αποχωρήσει ύστερα από δύο χρόνια για προσωπικούς λόγους. Από τον Αύγουστο 1999 

τη θέση ανέλαβε, μετά την εκλογή της, η υπογράφουσα. 

Ύστερα από έξι εξάμηνα ομαλής λειτουργίας του προγράμματος σπουδών, το Τμή

μα Νεοελληνικών Σπουδών συγκεντρώνει περί τους σαράντα φοιτητές - από τους οποί

ους οι μισοί περίπου τις έχουν επιλέξει ως κύρια σπουδή (Hauptfach). Οι παραδόσεις 

και τα σεμινάρια επικεντρώνονται κατά βάση σε θέματα λογοτεχνίας, συγκριτολογικής 

έρευνας και ιστορίας του πολιτισμού. Ένα πρόσθετο σεμινάριο για την ιστορία της ελ

ληνικής γλώσσας καλύπτεται από το περασμένο εξάμηνο από τον διδάκτορα Κλασικής 

Φιλολογίας και πρώην επιστημονικό συνεργάτη του Ινστιτούτου Χρήστο Καρβούνη. Τα 

τέσσερα τμήματα Νέων Ελληνικών προσφέρουν η δρ. Χρ. Ρανουτσάκη, η υποψήφια δι

δάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μαρία Οικονόμου και, από το τρέχον εξά

μηνο, η καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης Δέσποινα Μαυρομουστάκου, την οποία το 

Υπουργείο Παιδείας, με παρέμβαση της κ. Πριόβολου, είχε την ευαισθησία να διαθέσει 

στο Ινστιτούτο μας μετά την απρογραμμάτιστη κατάργηση, από τη διοίκηση του Πανε

πιστημίου, της θέσης του λέκτορος. 

Τον περασμένο Ιούλιο, οι τρεις κλάδοι σπουδών του Ινστιτούτου οργάνωσαν, με την 

ενίσχυση του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ιδρύματος Λεβέντη, διήμερο επιστημονι

κό συνέδριο με θέμα την ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισμό της Κύπρου. Τα πρακτι

κά του Συνεδρίου ετοιμάζονται ήδη για έκδοση. Οι εργασίες του Συμποσίου πλαισιώ

θηκαν από την παράσταση, σε μεγάλο θέατρο του Μονάχου, του δραματοποιημένου 

Χρονικού του Λεοντίου Μαχαιρά από το "θεατρικό Εργαστήρι του Πανεπιστημίου Κύ

πρου" (σε σκηνοθεσία Μιχάλη Πιερή) και από δεκαήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην 

Κύπρο. Για το επόμενο εξάμηνο έχει προγραμματιστεί διεπιστημονικός κύκλος διάλεξε-



^ m ων με θέμα την κάθοδο στον Άδη, καθώς και κοινή διδακτική ενότητα με επίκεντρο τον 

ελληνισμό της Βενετίας. Επίσης βρίσκεται πλέον στα σκαριά το πρώτο ερευνητικό πρό

γραμμα του Τμήματος με αντικείμενο την ελληνική δοκιμιογραφία. 

Η νεοελληνική βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου ενισχύεται με τις τρέχουσες εκδόσεις νε

οελληνικής φιλολογίας και λογοτεχνικών κειμένων και περιοδικών, χάρη και στην τα

κτική υποστήριξη του Ιδρύματος Ουράνη. Θα ήταν ίσως πρόωρο, αν όχι αλλαζονικό, 

να μιλήσει κανείς για σχετική άνθιση των Νεοελληνικών Σπουδών στο Μόναχο σε μια 

συγκυρία που σφραγίζεται από την περικοπή πανεπιστημιακών θέσεων σε ολόκληρη 

την Ευρώπη για λόγους ενός νέου πνεύματος οικονομίας και γενικότερα από τη μείω

ση του ενδιαφέροντος περισσότερο των κυβερνήσεων παρά των ίδιων των φοιτητών για 

τις επιστήμες του ανθρώπου. Ασφαλώς η επόμενη δεκαετία θα είναι κρίσιμη για την επι

βίωση των Νεοελληνικών Σπουδών παγκοσμίως, καθώς φαίνεται πως λιγοστεύουν ολο

ένα εκείνοι που αναζητούν "με την ψυχή τους την Ελλάδα". 

Μαριλίζα Μητσού, 

καθηγήτρια Νεοελληνικών Σπουδών, 

στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου 
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3. Το ενδιαφέρον του Κρούμπάχερ για τη νεότερη Ελλάδα είχε αρχικά κινήσει, καθώς φαί
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