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The Hellenic Center (to which Prometheas is a member) invites all to a New Year’s Eve
Dinner Dance at St. George Greek Orthodox Church, Bethesda, MD. We encourage all
our members and their friends to attend and support the event by sponsoring the Album
of the event (see attachments for more information)

Past Events
A lecture was delivered by Lars Brownworth to The Hellenic Society Prometheas on November
5, 2010. It was attended by 100 members and friends, and by 25 more via teleconferencing.
Lars Brownworth is the author of "Lost to the West: The Forgotten Byzantine Empire that
Rescued Western Civilization" (June 2010). The lecture can be viewed at:
http://www.youtube.com/user/anders94#g/c/84579A9A3816912D

Other Events and Announcements


'Cyprus: Crossroads of Civilizations' to Open at Smithsonian's National Museum of
Natural History from Sept. 29 through May 1, 2011: http://www.prnewswire.com/newsreleases/cyprus-crossroads-of-civilizations-to-open-at-smithsonian-in-september102952224.html. The exhibition is presented on the occasion of the 50th anniversary of
the independence of the Republic of Cyprus.



October 5, 2010 - January 3, 2011: Heroes: Mortals and Myths in Ancient Greece:
ONASSIS CULTURAL CENTER, New York

Websites of the month


http://www.youtube.com/v/bEIx-ioVN90&hl=en_GB&fs=1& Καιύηεξε ηαηλία κηθξνύ
κήθνπο ζην Γηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Οιπκπίαο γηα Παηδηά θαη Νένπο,
Καιύηεξε ηαηλία κηθξνύ κήθνπο ζην θεζηηβάι ηαηληώλ κηθξνύ κήθνπο Πάηξα θαη εηδηθό
βξαβείν,Δηδηθή Μλεία ζην Πεζθάξα Δπξσπατθό Φεζηηβάι Σαηληώλ Μηθξνύ Μήθνπο,
Δηδηθή Μλεία ζηελ Νάνπζα Φεζηηβάι Σαηληώλ Μηθξνύ Μήθνπο, Silber Metal ζην
Φεζηηβάι der Nationen, Silber Metal ζην Γηεζλέο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Des
Nightkommerziellen Films



Απσαίορ Γίολκορ: http://www.naftemporiki.gr/video/video.asp?id=27474&s=0 Μηα
ηαηλία 22 ιεπηώλ, δεκηνπξγεκέλε κε ην ζύζηεκα ηεο εηθνλνθηλεηηθή ηερληθήο
(animation) αλαπαξηζηά κε κνλαδηθό ηξόπν ην εμαηξεηηθό κλεκείν ηερληθνύ πνιηηηζκνύ
ηεο αξραίαο Διιάδαο, ηνλ Γίνιθν: κηα νδό από μεξάο γηα ηελ κεηαθνξά πινίσλ αλάκεζα
ζηνλ αξσληθό θαη ηνλ Κνξηλζηαθό θόιπν θαηά κήθνο ηνπ Ηζζκνύ ηεο Κνξίλζνπ, ηόηε
πνπ δελ ππήξρε ν πνξζκόο. Ζ ηαηλία παξνπζηάδεη πνιιέο άιιεο ηερλνινγηθέο
ιεπηνκέξεηεο, αιιά ζθελέο ηεο δσήο ησλ λαπηηθώλ εθείλεο ηεο καθξηλήο επνρήο: ηπρεξό
παηρλίδη, επίζθεςε ζηνλ λαό ηνπ Πνζεηδώλα, γιέληη ζε θαπειεηό, θαζώο θαη κηα
ζπλαηζζεκαηηθή ζπληπρία. Πξόθεηηαη γηα έλα έξγν-ζπκβνιή ζηελ κειέηε ηεο αξραίαο
ειιεληθήο Σερλνινγίαο, κηα παξαγσγή ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Δηαηξεία Μειέηεο Αξραίαο Διιεληθήο Σερλνινγίαο.



Απίστεστες υωτογραυίες απ τον Ελβετό Φιλέλληνα Fred Boissonnas ( 1900-22 )
http://www.scribd.com/doc/38082380/Amazing-Photos-From-Greece-by-Fred-Boissonnas

Books (new releases)


―Prodigal Daughter: A Journey to Byzantium‖ by Myrna Kostash



―Song of Wrath/The Peloponnesian War Begins‖ by J.E. Lendon



―Hostage to History: Cyprus from the Ottomans to Kissinger‖ by Christopher Hitchens,
(London and New York: Verso, 1997). "We are all prisoners of knowledge. To know
how Cyprus was betrayed, and to have studied the record of that betrayal, is to make
oneself unhappy and to spoil, perhaps for ever, one‘s pleasure in visiting one of the
world‘s most enchanting islands. Nothing will ever restore the looted treasures,
the bereaved families, the plundered villages and the groves and hillsides scalded with
napalm. Nor will anything mitigate the record of the callous and crude politicians who
regarded Cyprus as something on which to scribble their inane and conceited designs. But
fatalism would be the worst betrayal of all. The acceptance, the legitimization of what

was done–those things must be repudiated. Such a refusal has a value beyond Cyprus,
in showing that acquiescence in injustice is not ‗realism‘. Once the injustice has been set
down and described, and called by its right name, acquiescence in it becomes impossible.
That is why one writes about Cyprus in sorrow but more–much more–in anger."

News Articles
24-10-10
Απεβίωςε η Καίτη Χωματά
Μια από τισ ςυμπακζςτερεσ παρουςίεσ του χώρου του
ελλθνικοφ τραγουδιοφ, θ Καίτθ Χωματά, ζφυγε από τθ ηωι, ςτα
64 τθσ χρόνια, ςιμερα τα ξθμερώματα, ςτο νοςοκομείο Νίμιτσ,
όπου και νοςθλευόταν το τελευταίο διάςτθμα.

Ζ Καίηε Υσκαηά πνπ ζηε θσλή ηεο, ην «Νέν Κύκα» βξήθε
κηα από ηηο ηδαληθέο ηνπ εξκελεύηξηεο, ζπλέδεζε ην όλνκα
ηεο κε κεγάιεο επηηπρίεο ηνπ κνπζηθνύ ξεύκαηνο πνπ
θπξηάξρεζε ηελ δεθαεηία ηνπ '60 θαη ηνπ '70.
«Θα δηώμσ ηα ζύλλεθα, ζα γίλσ θεγγάξη», «Μηα αγάπε γηα
ην θαινθαίξη», «Να δηώμσ ηα ζύλλεθα», «Κη αλ ζ΄ αγαπώ
δελ ζ΄νξίδσ», «Σν Υξηζηηλάθη» « Ζ Μαξία ησλ Βξάρσλ»
είλαη κόλν ιίγνη ηίηινη κεγάισλ επηηπρηώλ ηεο, ελώ ν Γηάλλεο παλόο ήηαλ ν ζπλζέηεο κε ηνλ
νπνίν θαη ζπλεξγάζηεθε ηα πεξηζζόηεξα ρξόληα.
Ζ ηξαγνπδίζηξηα πεξηόδεπζε ζηα «ρξπζά ηεο ρξόληα» ζηελ νκνγέλεηα, ζηελ Ακεξηθή, ζηνλ
Καλαδά, ζηελ Γεξκαλία, ζηελ Κύπξν θαη ζε όιε ηελ Διιάδα.
Υηππεκέλε από ηνλ θαξθίλν ζε πνιύ λεαξή ειηθία, ηαιαηπσξήζεθε πεξίπνπ 28 ρξόληα, δίλνληαο
όκσο ηελ κάρε ηεο πάληα κε αμηνπξέπεηα.
Σελ ρεηκεξηλή ζεδόλ 2009-2010 ηξαγνύδεζε ζε κνπζηθή ζθελή ζην Γθάδη καδί κε άιινπο
ζπληειεζηέο ηνπ Νένπ Κύκαηνο, όπσο ηελ Πόπε Αζηεξηάδε, ηνλ Μηράιε Βηνιάξε, ηνλ Κώζηα
Καξάιε.
Γελλήζεθε ζηελ Πιάθα, ζπνύδαζε θιαζζηθό κπαιέην θαη ζε πνιύ κηθξή ειηθία ηελ αλαθάιπςε
ν Γηάλλεο Οηθνλνκίδεο, ν νπνίνο θαη ηελ έβαιε ζηνλ ρώξν ηεο κνπζηθήο. Ζηαλ παληξεκέλε θαη
είρε δύν θόξεο.
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Enjoy some songs of Kaiti Xomata:


Μια αγάπη για ηο καλοκαίπι:
http://www.youtube.com/watch?v=IMY7T2xxMIA&feature=related



ηον οςπανό είν' ένα αζηέπι:
http://www.youtube.com/watch?v=UYapArT7QBk&feature=related



Θα διώξω ηα ζύνεθα:
http://www.youtube.com/watch?v=f474gX4dY4A&feature=related
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Walking to the Heart of Greece
By DAVID MASON
As a boy in 1940s Greece, my friend Costas, now a retired banker, had a pistol shoved in his face
by a communist guerrilla screaming that he wanted to requisition the family mule. Knowing that
the animal meant his family's survival in desperate times, Costas refused. He might have been
shot then and there if the guerrilla had not been restrained by more compassionate comrades.
Many years later, attending his nephew's wedding in Athens, Costas was stunned to recognize
the best man. It was the very fellow who had nearly killed him over a mule.
Such stories are common in Greece, where a merciless occupation by Germans and Italians
during World War II, violence between left and right, and foreign meddling during the civil war
(roughly 1945-49) and the Junta years (1967-74) left Greeks living cheek by jowl with people
they could never forgive.
Kevin Andrews experienced the dangers of the countryside during the civil war. "The Flight of
Ikaros," the book he produced from his travels, remains not only one of the greatest we have
about postwar Greece—memorializing a village culture that has almost vanished—but also one
of the most moving accounts I have ever read of people caught up in political turmoil. (It is
richer than George Orwell's "Homage to Catalonia" because Andrews spent more time getting to
know the people he wrote about.) "Flight" was first published in 1959 and last reprinted by
Penguin in 1984. For too many years, this rare account has languished out of print.
Time & Life Pictures/Getty Images

Born half English, half American in China in 1924, Andrews saw combat with the 10th
Mountain Division in Italy, graduated from Harvard in 1947, and set out to study archaeology in
Greece. A fellowship allowed him to spend years in country, working on a study of the ruins of
the medieval fortresses of the Pel o pon nese. The research was largely conducted on foot in
perilous times, when the mountains hid bands of guerillas and the rugged villages were full of
soldiers and suspicious police.

Though "Flight" occasionally sketches the larger political picture—the sources of the civil war and effects
of the Marshall Plan—Andrews's interests are consistently in the ordinary people he encounters. His
politics were clearly of the left, yet many of the villagers he befriended were rightists, royalists or worse.
Kostandí, a hardened killer living near the ruins of the Byzantine city of Mistras, is exuberantly generous
with his foreign friend. His wife grows to trust Andrews enough to tell him the gripping story of a recent
battle for the hilltop castle, where the guerrillas charged outnumbered soldiers. In her telling, it merges
with a crazy feud between Kostandí and his brother: "I said, 'Eh, Kotso, did you kill him?' because I saw
his clothes, his hands, his whole body covered with blood, but he only laughed. 'Him? No, he got away
through the upper gate. He'll be halfway across Taygetos by now. Why do you look at me like that? This
morning I killed sixteen men near Pend' Alónia. Now give me my baby and take my clothes and wash
them.' "

Kevin Andrews posing in the ruins of Mistras during his travels through the Peloponnese in the
early 1950s.

The villagers were intrigued by the foreigner dressed in rags who was as happy sleeping under
the stars as in their homes, and he captured their speech and manners. He had a perfect ear for
the conversation—the rumors, the paranoia, the generosity—of rural Greeks. Roger Jinkinson's
biography of Andrews, "American Ikaros" (2010), suggests that he was a difficult man, lacking
empathy for others. You would never guess it from the affectionate portraits in "Flight." The
book is full of intimate dramas. On a train to Athens he meets an old man and his youngest son,
Greeks who had been forced to leave Romania after the war and were essentially interned by the
Greek government. " 'You who come from America,' said the boy, 'tell me, is it possible to live
there like a human being? Is there a place in the world where one can live like a human being?'—

he repeated the phrase bitterly." After the father explains their woes—" 'Sorrow lasts as long as
life. Life is long; I can never remember a time when I was not alive,' he murmured absently"—
Andrews shares some "dusty, half-squashed grapes" with them so they can satisfy the demands
of hospitality.
Later, Andrews becomes koumbáros (godfather) to the child of a royalist shepherd, Andoni, a
man who finds a visit to Athens utterly baffling:
He looked across the shabby, humble, sprawling little town to the blurred outlines of the
mountains he knew better, and then back up at the columns of the Parthenon, and said, "Who
made these things, Koumbáre?"
"People who lived here thousands of years ago."
And he said, "Things like this are from God."
Distracted by his study of castles and a climb up Mount Olympus, Andrews took a long time
getting back to his godson's family in the book. When he finally did, it was to acknowledge that
he would soon return to America and did not know whether he would see them again. "At last
Andoni and I sat alone over the end of our meal. One of the girls came in and put on the table a
bag full of biscuits she and her mother had baked that morning, a bottle of some kind of red
syrup and a jar of sweets. " 'For you, Godfather,' she murmured softly, looking at me; then she
lowered her eyes and went out of the room. I sat gazing at the objects on the table and suddenly
turned my face to the wall. Andoni leaped up and clasped my head in his arm."
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“ Κηυηνείον «Η Ωραία Ελλάς” τοσ Σαράντοσ Καργάκοσ, Σσγγραυέως - Φιλολόγοσ Ιστορικού
Αθνύσ όηη ην κεγαιύηεξν ζήκεξα πξόβιεκα ησλ λέσλ καο είλαη ε αλεξγία. Γηαθσλώ. Δδώ θαί
ηξηάληα ρξόληα είλαη ε ...εξγαζία. Ο λένο δε θνβάηαη ηελ αλαδνπιεηά, θνβάηαη ηε δνπιεηά. Μηα
νηθνγελεηαθή αληίιεςε, όηη δνπιεηά είλαη ό,ηη δελ ιεξώλεη, επεθηάζεθε θαη ζην
λενζνπζνπδηζηηθό ζρνιείν κε επζύλε ησλ θνκκάησλ, πνπ γηα ιόγνπο ςεθνζεξίαο απεδόζεζαλ
ζε κία ρπδαία πνιηηηθή παηδνθνιαθείαο, ε νπνία κεηά ηε δηθηαηνξία, εμέζξεςε θαί δηακόξθσζε
δύν γεληέο «θνπινρέξεδσλ», παηδηώλ δειαδή πνύ δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ρέξηα
ηνπο -πέξα από ηε κνύληδα- γηα θακκηά εξγαζία από απηέο πνύ νλνκάδνληαη ρεηξσλαθηηθέο,
επεηδή -ηάρα- είλαη ηαπεηλσηηθέο...
Κη έπξεπε λα θαηαθιπζζεί ν ηόπνο από 1,5 εθαηνκκύξην ιαζξνκεηαλάζηεο, γηα λα απνδεηρζεί όηη
ζηελ Διιάδα ππήξρε δνπιεηά πνιιή αιι\' όρη δηάζεζε γηα δνπιεηά. Σα παηδηά -ηα κεγάια ζύκαηα
απηήο ηεο ηζηνξίαο- είραλ γαινπρεζεί κε ηε λννηξνπία ηνπ «White color workers». Έηζη ζήκεξα
ην πην θηελό εξγαηηθό θαί ππαιιειηθό δπλακηθό είλαη νη πηπρηνύρνη, πνπ δεηνύλ εξγαζία αθόκε
θαί ζηνλ ΟΣΔ σο έθηαθηνη ηειεθσλεηέο, πξνζθνκίδνληαο ζηα πηζηνπνηεηηθά πξνζόλησλ αθόκε

θαί δηδαθηνξηθά! Γέκηζε ν ηόπνο παλεπηζηήκηα, ζρνιέο επί ζρνιώλ, επηζηεκνληθνύο θιάδνπο
αόξηζηνπο, νκηριώδεηο θαί αζαθείο, απξνζδηνξίζηνπ απνζηνιήο θαί ρξεζηκόηεηαο. Πηπρίαθηεξά ζηνλ άλεκν ζαλ ηηο ειπίδεο ησλ γνληώλ, πνύ πηζηεύνπλ όηη ηα παηδηά θαί κόλνλ κε ηα
«ληνθηνξά» ζα βξνπλ δνπιεηά. Έηζη παξάγνληαη επηζηήκνλεο πνύ είλαη δεθαζιεηέο ηνπ ηίπνηα,
ηθαλνί κόλνλ γηα ην δεκόζην ή γηα ππάιιεινη θάπνηαο πνιπεζληθήο.
Σνύηε ε παηδεία, πνύ όρη κόλν παηδεία δελ είλαη αιι\' νύηε θαλ εθπαίδεπζε, αθνύ δελ θαιιηεξγεί
θακκηά δεμηόηεηα, εθηόο από ηελ ξαζπκία, ηελ αλαβιεηηθόηεηα θαί ην θόβν ηεο δνπιεηάο, όρη
κόλν δελ θαιιηεξγεί ηνλ λέν εζσηεξηθά αιιά ηνλ πεηξώλεη δεκηνπξγηθά ζαλ ηα παηδηά ηεο
Νηόβεο. Σα θάλεη άρξεζηα ηα παηδηά γηα παξαγσγηθή εξγαζία, γηαηί ν ζεζκόο ηεο παπαγαιίαο
θαί ε λννηξνπία ηεο ήζζνλνο πξνζπάζεηαο, κε ην πξόζρεκα λα κελ ηα θνπξάζνπκε, ηνπο
αθαηξεί ηελ απηελέξγεηα, ηελ πξσηνβνπιία, ηε θαληαζία θαί ηελ πξσηνηππία. Σν ζρνιείν, αληί
λα καζαίλεη ηα παηδηά πώο λα καζαίλνπλ, ηα λεθξώλεη πλεπκαηηθά. Γελ ηα καζαίλεη πώο λα
ζθέπηνληαη αιιά κε ηί λα ζθέπηνληαη. Έηζη ηα θάλεη πηπρηνύρνπο βιάθεο. Βάδεη όξηα ζηνλ
νξίδνληα ηεο ζθέςεο θαί ησλ ελδηαθεξόλησλ. Σα ρακεινπνηεί. Σα θάλεη λα βιέπνπλ ζαλ ηα
ζθαζάξηα θνληά, θη όρη λα ζξώζθνπλ άλσ, λα έρνπλ έθεζε γηα θάηη πην πέξα, πην ηξαλό θαί πην
κεγάιν.
Καί ηνικώ λα ιέγσ αηζρξό, δηόηη πξσηίζησο ην «Αλαγλσζηηθό» πνύ πξέπεη λα είλαη επαγγέιην
πλεπκαηηθό εηδηθά ζην Γεκνηηθό, αληί λα θαιιηεξγεί ηελ αγάπε γηα ηε δνπιεηά, θαιιηεξγεί ηελ
απέρζεηα. Πνπ πηα, όπσο παιηά, ν έξσηαο γηα ηελ αγξνηηθή, ηε βνπθνιηθή θαί ηε ζαιαζζηλή
δσή; Ο λαύηεο δελ είλαη πξόηππν δσήο. Πξόηππν δσήο είλαη ν «ραξηνγηαθάο». Όζν θη αλ ήζαλ
θάπσο ξνκαληηθά ηα παιηά «Αλαγλσζηηθά», θαιιηεξγνύζαλ ηνλ έξσηα γηα ηε δνπιεηά. Αθνύσ
πώο δελ πάεη θαιά ε νηθνλνκία. Μα πσο λα πάεη, όηαλ κε ηε λαπηηιία πνύ πξνζθέξεη ην 5,6%
ηνπ ΑΔΠ αζρνιείηαη κόλν ην 1% ησλ Διιήλσλ; (Με ηνλ αγξνηηθό ηνκέα πνύ πξνζθέξεη ην 6,6%
ηνπ ΑΔΠ αζρνιείηαη ην 14,5% ηνπ πιεζπζκνύ). Γηεξσηώκαη, ηί είδνπο λαπηηθόο ιαόο είκαζηε,
όηαλ απνζηξεθόκαζηε ηελ ζάιαζζα θαί ζηα ειιεληθά θαξάβηα θπξηαξρνύλ Φηιηππηλέδνη,
Αιβαλνί θαί κειαςνί θάζε απνρξώζεσο; Σν ζρνιείν θαιιηεξγεί ηνλ έξσηα γηα ηελ ηεκπειηά, όρη
γηα δνπιεηά. Σα παλεπηζηήκηα θαί νη πνηθηιώλπκεο ζρνιέο επαπμάλνπλ ηνλ έξσηα απηό.
Πξάγκαηα πνύ κπνξνύλ λα δηδαρζνύλ εληόο εμακήλνπ -θαί κάιηζηα ζε ζεκηλαξηαθνύ ηύπνπ
καζήκαηα- απαηηνύλ ηεηξαεηία! Βγαίλνπλ ηα παηδηά από ηηο ζρνιέο θαί δηθαίσο δεηνύλ εξγαζία
κε βάζε ηα «πξνζόληα» ηνπο, αιιά ηέηνηεο εξγαζίεο πνύ δεηνύλ ηέηνηα πξνζόληα δελ ππάξρνπλ.
Αλ δελ απαηώκαη, ππάξρνπλ δύν ζρνιέο ζεαηξνινγίαο -πέξα από ηηο ηδησηηθέο ζεαηξηθέο ζρνιέοπνύ πξνζθέξνπλ άλσ ησλ 300 πηπρίσλ ην έηνο. Πνπ ζα βξνπλ δνπιεηά ηα παηδηά απηά;
Δκείο αθήζακε αδηαπαηδαγώγεηε ηελ εξγαηηθή θαί ηελ αγξνηηθή ηάμε. ηήλ πξώηε πεξάζακε
ζαλ ηδενινγία-ζενινγία ην ζύλζεκα «Νόκνο είλαη ην δίθην ηνπ εξγάηε» θαί ππνρξεώζακε
πιήζνο επηρεηξήζεηο λα θιείζνπλ ή λα κεηαθεξζνύλ αιινύ. Μεηά δηαθζείξακε ηνπο αγξόηεο κε
παξνρέο ρσξίο ππνρξεώζεηο θαί ηνπο δεκηνπξγήζακε λννηξνπία καραξαγηά. Γέκηζε ε επαξρία κε
«Κέληξα Πνιηηηζκνύ», νπνύ «κπαγηαληέξεο» θάζε ινγήο θαί θπιήο άλαβαλ πνύξν κε θσηηά
πεληνρίιηαξνπ! Σν κπνπθάιη κε ην νπίζθη βαπηίζηεθε ... αγξνηηθό! Σώξα, όκσο, πνύ έξρνληαη ηα
«εμ εζπεξίαο λέθε» ρηππάκε ην θεθάιη καο. Καί πνπ λα θζάζνπλ ηα «εμ Αλαηνιήο» ζαλ
εηζέιζεη ε Σνπξθία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε! Θα γίλεη ε Διιάο vallis flen-tium (-θνηιάο
θιαπζκώλσλ) θαί ζα θηλείηαη quasi osculaturium inter flen-tium (=ζαλ εθθξεκέο κεηαμύ ζιίςεσο
θαί νδύλεο).

ηα παηδηά πνύ ιηώλνπλ ηα ληάηα ηνπο ζηα «θεθελεία», πνύ πάλε ζπίηη ηνπο λα θνηκεζνύλ ηελ
ώξα πνύ νη Αιβαλνί πάλε γηα δνπιεηά, ζα κνπ πείηε, ηη δνπιεηά; Οπνηαδήπνηε δνπιεηά, αξθεί λα
είλαη ηίκηα. Όηαλ κηθξνί -αθόκε ζην Γεκνηηθό- καζαίλακε απ\' έμσ ηνλ Σπξηαίν (πνηνο ηνικά
ζήκεξα λα δηδάμεη Σπξηαίν;) δελ ηνλ καζαίλακε γηα λα γίλνπκε πνιεκνραξείο αιιά γηα λα
λνηώζνπκε ληξνπή, όηαλ ζηελ κάρε ηεο δσήο, ζηελ πξώηε γξακκή είλαη νη παιαηόηεξνη, νη
«γεξαηνί» θαί νη λένη θξύβνληαη πίζσ από ηε ζθηά ηνπο. «Αηζρξόλ γαξ δε ηνύην... θείζζαη
πξόζζε λέσλ άλδξα παιαηόηεξνλ».
Λππάκαη πνύ ζα ην πσ, αιιά πξέπεη λα ην πσ: ην ζρνιείν, νη ζρνιέο θαί ηα ΜΜΔ ζαθάηεςαλ
θαί ζαθαηεύνπλ ηε λενιαία, γηαηί κηινύλ ζπλερώο γηα ηα δηθαηώκαηα ηεο -δηθαηώκαηα ζηελ
ηεκπειηά- θαί πνηέ γηα ππνρξεώζεηο, πνηέ γηα ρξένο, πνηέ γηα θαζήθνλ. Σν θαζήθνλ έγηλε
άγλσζηε ιέμε.
Καζεκεξηλε

Washington is once again taking pride of place in its classical
guitar tradition
By Anne Midgette
Washington Post Staff Writer
Sunday, October 24, 2010; E10

In 1920, musical life in Washington was spotty. There wasn't an orchestra, an opera company, a
proper concert hall. But when a Greek immigrant named Sophocles Papas settled here, there was,
soon enough, guitar.
Papas, self-taught himself, began teaching others. An initial radio performance led to curiosity
about the elegant sound he got from what people tended to think of as a populist instrument,
leading to more performances and more students.

He opened a guitar shop, organized a guitar orchestra, cultivated a friendship with Andrés
Segovia and continued spreading the guitar gospel. Eventually Washington emerged as
something of a mecca for young guitarists around the country. In the 1960s, American University
became the first academic institution in the country to offer a classical guitar major; Papas, of
course, was among its teachers.
Today, musical life in Washington is burgeoning, and the guitar, this season, is once again taking
pride of place. Washington already boasts the Marlow Guitar Series, which starts its 17th season
this weekend with a recital by the Chinese guitarist Xuefei Yang. The Uruguayan-born guitar
soloist Berta Rojas is gearing up for the fifth annual Ibero-American Guitar Festival here in June,
which she organizes.
And Strathmore is getting in on the act with an ambitious season-long focus on the guitar that
attempts to display the instrument in a number of its myriad stylistic forms, from new music to
bluegrass to jazz. It's the largest festival Strathmore has done yet, running from September into
May.
But holding the spotlight on the guitar can be difficult. It tends to waver. Is "guitar" the classical
instrument espoused by Papas, with nylon strings; or the electric guitar that's a staple of most
rock bands; or the Chinese pipa, or the early music lute? And is a "guitar scene" in Washington a
solid tradition -- the late Papas's store, the Guitar Shop, is still going strong on Connecticut
Avenue -- or simply a random assortment of isolated practitioners who all happen to be in
proximity?
The classical guitarists who run the Marlow series, including the series's director, Tim Healy, are
artistic heirs of Papas, but have little in common with, say, Chuck Brown, the "godfather of gogo," one of the District's most famous guitarists.
Tom Cole, an editor at NPR, has been hosting "G Strings," a weekly program focusing on guitar,
on Washington's Pacifica Radio for more than 30 years. "I think all guitarists feel a certain
kinship," he says, "but they're also a very odd breed."
Shelley Brown, Strathmore's vice president of programming, found that assembling a year-long
examination of guitar was "much more difficult" than the piano festival that Strathmore did last
year. "The history is much less documented" than the piano, she says, "and more disparate, and
maybe more interesting." Trying to do justice to the guitar's rich history in a single season was,
she says, "humbling."
"I underestimated how much interesting content there was," she adds. "I could have done three
times the amount of programming and educational programs that I did."
It's notable that she didn't pick a local focus. There are certainly local elements in the festival -for instance, the world premiere in May of a new piece by Aaron Grad, an area composerguitarist who recently moved to Washington state. But Washington's self-awareness as a center
of guitar seems to have waned -- although there are many practitioners who keep it active.

The Marlow series does carry the torch for D.C. guitar traditions to some extent -- at least in that
its namesake, John Marlow, a member of the Washington Guitar Quintet and the AU faculty,
was a Papas student. The Marlow series also continues to focus mainly on the tradition Papas
espoused -- though Papas wasn't too particular about who or what he taught, from banjo to
bouzouki. (According to another former student, Regis Ferruzza, he even once gave accordion
lessons, keeping a couple of weeks ahead of his pupil with the aid of a practice book.)
Papas's students certainly pursued a range of interests beyond the classical spectrum. One of the
most eminent was Charlie Byrd, the jazz guitarist (also a member of the Washington Guitar
Quintet) who helped popularize bossa nova in this country and whose club, Charlie's
Georgetown, was for a time a leading showcase for guitar in the Washington area.
If awareness of this tradition has dwindled, it may be because classical guitar in general has lost
a wee bit of its luster. David Spelman, head of the New York Guitar Festival, points to the period
in the 1960s and '70s when stars like Segovia, Julian Bream, Christopher Parkening and John
Williams were making waves: "There are not too many players today who have that prominence
in the classical music world," Spelman says.
Spelman grew up in Washington; it was Cole's radio show, rather than any local artists or
classical traditions, that helped shape him into a guitar fanatic, and he entered through the jazz,
rather than the classical, door. Like many young D.C. guitarists, he was drawn to the guitar
program at the Peabody Conservatory, one of the country's leaders (where Manuel Barrueco now
teaches). AU's program wasn't on his radar.
If Papas's influence lives on in Washington, it's in a de facto tradition of guitar education. For
countless kids, guitar is one of the most approachable ways into music. This is fostered not only
through university-level programs like the one at AU, or community music schools like the
Levine School of Music, the Washington Conservatory and the Potomac Arts Academy at
George Mason University (which hosts an annual Guitar Rendezvous headed by Larry Snitzler,
another Washington Guitar Quartet alum), or competitions like the Marlow's Beatty Music
Scholarship Competition for guitarists 18 and under. Increasingly, it's in the schools themselves.
In Fairfax County guitar is an integral part of the high school curriculum -- thanks to a musician
named Glen McCarthy who, in 1976, tired of life as a touring band member, settled down to
teach and discussed with the principal at Robinson High School what courses he might offer.
Piano was ruled out: too expensive. Guitar seemed about right. McCarthy's program has since
blossomed into one of the leading guitar programs in the country.
By now, there are guitar ensembles in all of Fairfax County's high schools, and in many schools
in Loudoun and Prince George's County as well. Every spring, the advanced guitar classes meet
for a guitar festival; one year, a high school group was featured on the Marlow series. The
program has won awards for innovation, and McCarthy, now retired, has become a fixture on the
guitar education scene -- teaching, among other things, a required class for all music education
majors at GMU.

At a time when musical traditions seem to be foundering in many areas, the guitar may remain
what it was when Sophocles Papas arrived in Washington -- a way to stimulate the community's
musical life.
Strathmore's Guitar Festival
Upcoming performances include the folk duo Cathy Fink and Marcy Marxer on Oct. 30, the
Bang on a Can All-Stars in an all-Steve Reich program on Nov. 11, the eclectic group Punch
Brothers with mandolin player Chris Thile on Nov. 12, Kris Kristofferson in a recital of solo
voice and guitar on Nov. 13, and the guitarist Ana Vidovic with flutist Anastasia Petanova on
Nov. 18. More information is at http://strathmore.org.
The Marlow Guitar Series
continues on Nov. 13 with a recital by the Chilean guitarist Carlos Perez and on Jan. 29 with the
Trio Bolero; concerts continue through April 16, when Berta Rojas will give a solo recital.
Information at http://marlowguitar.org.
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Σεξάζηηα άικαηα έρνπλ γίλεη ζηελ εμεξεύλεζε ηνπ Γηαζηήκαηνο, ζύκθσλα
κε ηνλ Έιιελα αζηξνθπζηθό, αθαδεκατθό θαη πξόεδξν ηνπ Δζληθνύ
πκβνπιίνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, ηακάηε Κξηκηδή. Όπσο ηόληζε ν θ.
Κξηκηδήο, ε αλζξώπηλε γλώζε, ζπγθξηλόκελε κε απηήλ πξηλ από 52 ρξόληα,
έρεη θάλεη ηεξάζηηα άικαηα.
«Έρνπκε θηάζεη έμσ από ην ειηαθό καο ζύζηεκα 17 δηζεθαηνκκύξηα
ρηιηόκεηξα από ηε γε. Σν ζήκα πνπ καο ζηέιλεη ην Βόγηαηδεξ θάλεη πάλσ
από 15,5 ώξεο λα θηάζεη ζηε γε θηλνύκελν κε ηαρύηεηα θσηόο. Ξέξνπκε
πνιιά γηα ην πιαλεηηθό καο ζύζηεκα», ηόληζε θαη πξόζζεζε όηη απηή ηε
ζηηγκή βξίζθεηαη δηαζηεκόπινην γύξσ από ηνλ Κξόλν, έλα άιιν ζα κπεη,
ζηηο 18 Μαξηίνπ ηνπ 2011, ζε ηξνρηά γύξσ από ηνλ Δξκή, ελώ έλα ηξίην
θαηεπζύλεηαη πξνο ηνλ Πινύησλα θαη ην νπνίν έρεη δηαλύζεη ηε κηζή
δηαδξνκή θαη ππνινγίδνπκε όηη ζα θηάζεη ζηνλ πξννξηζκό ηνπ ζηηο 14
Ηνπιίνπ ηνπ 2015.
Αλαθνξηθά κε ηα ακεξηθαληθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνζζειήλσζε
επαλδξσκέλσλ απνζηνιώλ, ν θ. Κξηκηδήο είπε όηη «ν πξόεδξνο Οκπάκα
έρεη θάλεη κηα βαζηθή, ξηδηθή αιιαγή ζην πξόγξακκα ηεο NASA θαη έρεη
αλαβάιεη ηελ επίζθεςε ζηε ειήλε, δίλνληαο κεγαιύηεξε βαξύηεηα ζηελ
αλάπηπμε ησλ ξνκπνηηθώλ δηαζηεκνπινίσλ γηα ηελ εμεξεύλεζε ησλ
αζηεξνεηδώλ θαη άιισλ πιαλεηώλ ηνπ ειηαθνύ καο ζπζηήκαηνο».
Ωζηόζν, πξόζζεζε, ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα αλάπηπμεο γηα ηελ πξνώζεζε

επαλδξσκέλνπ δηαζηεκνπινίνπ πξνο ηνλ Άξε ηα επόκελα 20 ρξόληα.
«Βέβαηα γηα ηελ απνζηνιή ζηε ειήλε εμαθνινπζνύλ λα εξγάδνληαη ε
Δπξσπατθή Έλσζε αιιά θαη ε Κίλα, ε νπνία πηζηεύσ ζηα επόκελα 15
ρξόληα ζα θαηαθέξεη λα πξνζζειελώζεη ην πξώην ηεο επαλδξσκέλν
δηαζηεκόπινην», είπε.
ε ό,ηη αθνξά ηε ζέζε ηεο Διιάδαο ν δηαθεθξηκέλνο Έιιελαο επηζηήκνλαο
είπε όηη δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπκβάιεη ζε θάπνην από ηα δηαζηεκηθά
πξνγξάκκαηα, σζηόζν, πξόζζεζε πσο ηα επόκελα ηξία κε πέληε ρξόληα
Έιιελεο επηζηήκνλεο ζα ζπκβάινπλ ζε έλα πείξακα γηα ηε θσηνγξάθεζε
ηνπ Ήιηνπ θαη ησλ ειηαθώλ εθιάκςεσλ.
Αλαθνξηθά κε ην Δζληθό πκβνύιην Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, ζην νπνίν
είλαη πξόεδξνο είπε όηη απηό έρεη ηελ επζύλε λα νξγαλώζεη ζε όινπο ηνπο
ηνκείο ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία.
«Θα εμεηάζεη ην πώο κπνξνύκε λα θάλνπκε ην ζηξαηεγηθό πιαίζην ώζηε λα
ππάξμνπλ επελδύζεηο ζηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία, βνεζώληαο ηηο
εηαηξίεο, αιιά θαη ζηελ απνξξόθεζε θνλδπιίσλ από ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε. Γηα ην ιόγν απηό, ζα ζπλεδξηάζνπκε από ηηο 24 κέρξη ηηο 27
Ννεκβξίνπ, όπνπ ζα πάξνπκε ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο», ηόληζε.
Απαληώληαο ζην εξώηεκα αλ ε παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε έρεη
επεξεάζεη ηελ έξεπλα θαη ηερλνινγία θαη πώο, ν θ. Κξηκηδήο είπε όηη «ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα νη ΖΠΑ αύμεζαλ ηα θνλδύιηα γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ
ηερλνινγία, δηόηη ν πξόεδξνο Οκπάκα πηζηεύεη όηη είλαη ε κεραλή γηα ηελ
αύμεζε ηνπ ΑΔΠ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ Δπξώπε, ελώ ζηελ
πεξίπησζε ηεο Κίλαο ζπλερίδνπλ θαλνληθά ηα πξνγξάκκαηά ηνπο».
Βιογπαθικά ζηοισεία
Ο Γξ ηακάηεο Κξηκηδήο γελλήζεθε ζην Βξνληάδν ηεο Υίνπ. πνύδαζε ζην
παλεπηζηήκην ηεο Μηλεζόηα, όπνπ έιαβε ην πηπρίν Φπζηθήο (1961), θαη ζηε
ζπλέρεηα ηεο Ατόβα, όπνπ απέθηεζε κεηαπηπρηαθό (1963) θαη δηδαθηνξηθό
(1965) ηίηιν. ήκεξα, είλαη επίηηκνο δηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Γηαζηεκηθήο
ζην εξγαζηήξην Δθαξκνζκέλεο Φπζηθήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Σδνλ Υόπθηλο
(Johns Hopkins).
Από ην 1991 θαη γηα 13 ρξόληα, ππήξμε δηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο
Γηαζηεκηθήο θαη επηθεθαιήο πνιιώλ δηαζηεκηθώλ απνζηνιώλ. Γηεύζπλε ηηο
δξαζηεξηόηεηεο πεξηζζόηεξσλ από 600 επηζηεκόλσλ, κεραληθώλ θαη άιινπ
ηερληθνύ πξνζσπηθνύ θαη πξνζσπηθνύ ππνζηήξημεο. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε
πάλσ από 60 απνζηνιέο θαη ζηελ θαηαζθεπή πεξηζζόηεξσλ από 175
επηζηεκνληθώλ νξγάλσλ. Έρεη δεκνζηεύζεη πεξηζζόηεξα από 370 άξζξα ζε

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη πξαθηηθά ζπλεδξίσλ.
Δίλαη κέινο ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, ελώ έρεη ιάβεη θαη δεθάδεο δηαθξίζεηο.
Έρεη ηηκεζεί κε ην Μεηάιιην Δμαηξεηηθώλ Δπηζηεκνληθώλ Δπηηεπγκάησλ
(Medal for Exceptional Scientific Achievement) ηεο NASA δπν θνξέο: ην
1981 θαη ην 1986.
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΣΗΔΞΟΤΗΑΣΖ ΜΔΞΗΚΑΝΟ ΠΟΗΖΣΖ ΚΑΗ ΠΔΕΟΓΡΑΦΟ
CARLOS MONTEMAYOR, ΔΝ ΔΗΓΔΗ ΜΝΖΜΟΤΝΟΤ

ηηο 27 ηνπ πεξαζκέλνπ Φιεβάξε πέζαλε, μαθληθά γηα όινπο, ελλνώ όρη κόλν ηνπο δηθνύο ηνπ
θαη ηνπο θίινπο ηνπ, αιιά θαη γηα νιόθιεξε ηε ρώξα ηνπ (ζα επεθηαζώ ζε απηό) ν Μεμηθαλόο πνηεηήο
θαη πεδνγξάθνο Carlos Montemayor. Ήηαλ 63 εηώλ.
Με ηνλ Μνληεκαγηόξ κε ζπλέδεε θηιία θνληά εηθνζηπέληε ρξόλσλ. Μνπ ηνλ είρε ζπζηήζεη ν
επίζεο καθαξίηεο Πεξνπβηαλόο πνηεηήο Υαβηέξ νινγθνύξελ. Ζ έθπιεμή κνπ ήηαλ κεγάιε γηαηί ηνλ είρα
δεη ζηελ Οπάζηγθηνλ όπνπ δσ κόλν δπν κήλεο πξηλ από ην ζάλαηό ηνπ, θαη δε θαηλόηαλ αλαρσξεηήο. Δίρε
έξζεη λα δώζεη κία δηάιεμε θη έβαιε ζην πξόγξακκα κηα κέξα αθόκα γηα λα ηδσζνύκε. Σα ηειεπηαία
ρξόληα ηαμίδεπε πνιύ εθηόο Ακεξηθαληθήο επείξνπ, θπξίσ ζηελ Δπξώπε, όπνπ θπθινθνξνύλ ηα
κπζηζηνξήκαηά ηνπ, θαη ε επηθνηλσλία καο ήηαλ πεξηζζόηεξν ηειεθσληθή, όηαλ βξηζθόηαλ ζην Μεμηθό.
Μάζαηλα όκσο λέα ηνπ από ηνλ αλεςηό ηνπ, θαζεγεηή ηεο Αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθίαο, επίζεο
Κάξινο Μνληεκαγηόξ, πνπ δηδάζθεη ζ‘ έλα από ηα εδώ παλεπηζηήκηα. Πξόζθαηα είρε θάκεη θη έλα ηαμίδη
ζηελ Κίλα, όπνπ ηνλ είραλ θαιέζεη λα δώζεη θάπνηεο δηαιέμεηο, θαη κνπ έδσζε θαη κηα πνηεηηθή ζπιινγή
ηνπ εκπλεπζκέλε από απηή ηελ εκπεηξία.
Ο Κάξινο Μνληεκαγηόξ ήηαλ από εθείλεο ηηο βαζηά αλζξώπηλεο θαη δπλακηθέο θπζηνγλσκίεο πνπ
μερσξίδνπλ θαη αγαπηώληαη γηα ην θσο θαη ηελ θαηάθαζε ηεο δσήο πνπ εθπέκπνπλ πξσηίζησο ζαλ
άλζξσπνη, κεηά έξρεηαη απηό πνπ θάλνπλ. Δμέπεκπε εθείλε ηελ εγγελή αγάπε θαη θαηαλόεζε γηα ηνλ
άλζξσπν πνπ ππνθέξεη θαη πνπ θεξδίδεη ηελ θαξδηά ησλ πνιιώλ, ηδηαίηεξα ησλ θησρώλ αλζξώπσλ.
Όια ηνπ ηα κπζηζηνξήκαηα έρνπλ λα θάκνπλ κε ηνπο μεζεθσκνύο ησλ θησρώλ Μεμηθαλώλ πνπ
ππνθέξνπλ θαη κε ηνπο αξρεγνύο απηώλ ησλ εμεγέξζεσλ. Ζ ηειεπηαία ηέηνηα εμέγεξζε κε ηελ νπνία
αζρνιήζεθε άκεζα θαη ήηαλ, ίζσο, ν κόλνο πνπ γλώξηδε ηα αίηηά ηεο ζε βάζνο, ήηαλ ν μεζεθσκόο ηεο
θησρνινγηάο ζηελ επαξρία Σζηάπαο, λα μεκεξώλεη πξσηνρξνληά έδώ θαη θάπνπ δεθαηξία ρξόληα. Όινη
έκεηλαλ εκβξόληεηνη θαη όινη ήζειαλ λα κάζνπλ, θαη ν κόλνο πνπ μεθαθαζάξηζε πώο είραλ ηα πξάγκαηα,
από ηνλ ηύπν, από ηελ ηειεόξαζε θαη από ην ξαδηόθσλν, ήηαλ ν Μνληεκαγηόξ. Μεηά έγξαςε θη έλα
βηβιίν γη‘ απηό ην επεηζόδην ηεο ζύγρξνλεο κεμηθαληθήο ηζηνξίαο.
Αιιά ε επαθή ηνπ κε ηνλ θόζκν ηεο ππαίζξνπ (κε ηηο θπιέο ησλ γεγελώλ Μεμηθαλώλ πνπ δελ
κηιάλε αθόκα ηζπαληθά), είρε θηόιαο μεθηλήζεη από ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70, όηαλ ζηαικέλνο από
ηελ θπβέξλεζε ηνπ Μεμηθνύ, καδί κε ην Υνπάλ Ρνύιθν, ηνλ άιιν γλσζηό Μεμηθαλό πεδνγξάθν,

πεξηδάβαδαλ ηελ κεμηθαληθή ύπαηζξν γηα λα θαηαγξάςνπλ ηηο δηάθνξεο γεγελείο γιώζζεο (κάγηα, αζηέθα,
κηζηέθα, ηζηηζηκέθα, ηνιηέθα, θιπ), όπνπ κηιηώληαλ αθόκα, πξηλ εμεθαληζηνύλ κε ηε δηάδνζε ηεο
ηειεόξαζεο (θαη πνπ είλαη θάπνπ ηξηάληα). Απηή ε επαθή ήηαλ θαζνξηζηηθή γηα ην κεηέπεηηα έξγν ηνπ
Μνληεκαγηόξ, αιιά θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνπο αγώλεο απηώλ ησλ αλζξώπσλ πνπ δελ απνηεινύλ
πάληα είδεζε γηα λα ην κάζεη θη ν έμσ θόζκνο.
Έηζη, όια ηνπ ηα κπζηζηνξήκαηα έρνπλ λα θάκνπλ κε ηηο αλαμηνπαζνύζεο θησρνινγηέο απηνύ ηνπ
θόζκνπ ηνπ πεξηζσξίνπ θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο. Ζ δε πνίεζή ηνπ είλαη θη απηή, θπξίσο, εκπλεπζκέλε από
ηελ κεμηθαληθή ύπαηζξν, θαη είλαη παλζετζηηθή θαη δηάθαλε: είλαη κηα πνίεζε πνπ κεηακνξθώλεη ηελ
πξαγκαηηθόηεηα κεηαγγίδνληάο ηεο πνηεηηθό παικό. Δμ άιινπ, γελλήζεθε θαη πέξαζε ηα παηδηθά ηνπ
ρξόληα ζηελ ύπαηζξν ηεο επαξρίαο Σζηγνπάγνπα. Αθνύζηε απηό ην πνίεκα, εκπλεπζκέλν από κηαλ άιιε
ύπαηζξν: ηελ θηλεδηθή, όπσο είπα, πνπ είλαη από ηα πην πξόζθαηα πνπ έγξαςε.

Ζ ΑΝΑΜΟΝΖ

Πεηάλε νη αγξηόπαπηεο ζην δάζνο ηνπ ρσξηνύ.
Με ηελ απγή νη ιεπθέο θαη γθξίδεο ζηινπέηεο ηνπο
καθξαίλνπλ από ηα ρξπζά λεξά ηνπ πνηακνύ πέξα από ηα βνπλά.
Δπίζεο θεύγνπλ από ην ρεηκώλα
ηα θύιια ησλ δέληξσλ ηνπ δάζνπο,
ην πξάζηλν ρνξηάξη θαη η‘ αγθάζηα ηεο όρζεο.
Όρη από ηνλ αηζέξα, όπσο νη αγξηόπαπηεο.
Απηά θεύγνπλ από ηε γε, πέθηνπλ, παηηνύληαη
θαζώο μεξαίλνληαη ζην έδαθνο θαη ιεζκνληνύληαη
πεξηκέλνλνληαο, ζαλόο ζην έδαθνο, λα μαλαγελλεζνύλ,
λα πξαζηλίζνπλ πάιη νπσο θη νη άλζξσπνη,
όπσο νη γέξνη θαη ν Ληλ Σζάν,
ην παηδί πνπ πέζαλε ρηεο.

Σα κπζηζηνξήκαηα ηνπ Κάξινο Μνληεκαγηόξ είραλ επηηπρία όρη κόλν ζηα ηζπαληθά, αιιά θαη ζηηο
επξσπατθέο ρώξεο όπνπ κεηαθξάζηεθαλ: γαιιηθά, ηηαιηθά, αγγιηθά θαη πνξηνγαιηθά. Έλα από απηά, ην
―Πόιεκνο ζηνλ παξάδεηζν‖ (είλαη κηα ηνπνζεζία ζηελ επαξρία Γθεξξέξν), κνπ είπε όηη ζα ην έβγαλε θη

έλαο εθδνηηηόο νίθνο ησλ Αζελώλ, θαη θάλακε θηόιαο ζρέδηα γηα ην ηαμίδη ηνπ ζηελ Αζήλα γηα ηελ
παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ. Δπίζεο, ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ ηδσζήθακε κηιήζακε θαη γηα κηα πνηεηηθή
αλζνιόγεζε ησλ πνηεκάησλ ηνπ πνπ ζα κεηάθξαδα εγώ. Αιιά ν ζάλαηνο δελ καο έδσζε θαηξό. Από ηελ
ηειεπηαία θνξά πνπ ηνλ είδα κηιήζακε πάλσ ζ‘ απηό δπν θνξέο ζην ηειέθσλν. Σνπ δήηεζα λα κνπ
ζηείιεη έλα γξάκκα κε ηα δηθαηώκαηα. Μνπ είπε πσο λαη, ζύληνκα. Αιιά δελ πξόιαβε. Γηα ηελ αξξώζηηα
πνπ ηνλ ζθόησζε δελ κνπ αλάθεξε ηίπνηα, νύηε θαη ζε θαλέλαλ από ηνπο δηθνύο ηνπ. Ήηαλ γελλαίνο
άλζξσπνο.
Δθηόο από πνίεζε θαη κπζηζηνξήκαηα, ν Μνληεκαγηόξ έγξαςε δηεγήκαηα, δηάθνξα βηβιία
δνθηκίσλ θαη κεηαθξάζεσλ, από ηα πνξηνγαιηθά θαη ηα αξραία ειιεληθά, θαζώο θαη κεηαγισηηίζεηο
δηεγεκάησλ θαη πνηεκάησλ από γεγελείο κεμηθαληθέο γιώζζεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο. ΄Ήηαλ θινγεξόο
ειιελνιάηξεο θαη είρε κεηαθξάζεη όια ηα ζσδόκελα απνζπάζκαηα ηεο απθώο, θη έλαλ ηόκν κε ηνπο
βνπθνιηθνύο πνηεηέο ηεο Διιεληθήο αξραηόηεηαο. Δπίζεο, από θνηλνύ, είρακε θάλεη κία αλζνινγία κε
ηξηάληα ζύγρξνλνπο έιιελεο πνηεηέο πνπ θπθινθόξεζε από ην ―Απηόλνκν Παλεπηζηήκην ηνπ Μεμηθνύ‖,
θαη ελ ζπλερεία από ην ―Καζνιηθό Παλεπηζηήκην‖ ηεο Λίκα.
Όηαλ θάλακε ηε κεηάθξαζε κε ηνπο ζύγγρξνλνπο Έιιελεο πνηεηέο, ηνλ επηζθέθηεθα ζην ζπίηη
ηνπ, ζ‘ έλαλ από ηνπο ειάρηζηνπο αλήθνξνπο πνπ μερσξίδνπλ ζηελ απέξαληε πεδηάδα ηεο Πόιεο ηνπ
Μεμηθνύ. Κάλακε θαη κηα ειιελν-κεμηθαληθή βξαδηά πνπ έκεηλε αιεζκόλεηε ζηνπο ζπλδαηηπκώλεο.
Αλάκεζά ηνπο ήηαλ θαη ν άιινο ειιελνιάηξεο πνηεηήο από ηελ Κνινκβία, ν Άιβαξν Μνύηηο, πνπ
ζπγθηλήζεθε ηόζν όηαλ δηάβαζα ην πνίεκά ηνπ ―Ο νπζάξνο‖ ζηα ειιεληθά θαη πνπ γη‘ απηόλ ―ην κόλν
πνιηηηθό γεγνλόο πνπ ηνλ ελδηέθεξε παξγκαηηθά, ήηαλ ε πηώζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο ζηνπο απίζηνπο
ην 1453‖. Έηζη έρεη πεη ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή.
Ο Κάξινο Μνλξεκαγηόξ εξγάζηεθε σο θαζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ θαη γηα έλα δηάζηεκα ήηαλ
γξακκαηέαο ηνπ Κνιιεγίνπ ηνπ Μεμηθνύ, έλα ίδξπκα πνπ κέιε ηνπ είλαη εμέρνπζεο θπζηνγλσκίεο ησλ
γξακκάησλ, ησλ επηζηεκώλ, ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ ηερλώλ. Άθεζε όκσο απηήλ ηε ζέζε γηα λα αθνζησζεί
απεξίζπαζηα ζηε ινγνηερλία θαη λα εμνηθνλνκεί ηα πξνο ην δελ από απηήλ θαη από ηελ αξζξνγξαθία ηνπ.
Γηα όζνπο είρακε ηελ ηύρε λα ηνλ γλσξίζνπκε πξνζσπηθά, ήηαλ εγθάξδηνο θαη αθνζησκέλνο
θίινο, κηα επράξηζηε ζπληξνθηά πνπ ιάκπξπλαλ νη γλώζεηο ηνπ επί παληόο επηζηεηνύ. Ζ αξζξνγξαθία
ηνπ, αιιά θπξίσο νη εκθαλίζεηο ηνπ ζηελ ηειεόξαζε θαη νη νκηιίεο ηνπ ζην ξαδηόθσλν, ηνλ είραλ θάκεη
κία από ηηο πην γλσζηέο θπζηνγλσκίεο ηεο κεμηθαληθήο δσήο, θαη από ηηο πην αγαπεηέο.
Αλάκεζα ζηα ηόζα ηαιέληα ηνπ, είρε θαη κηα εθπιεθηηθή θσλή δξακαηηθνύ ηελόξνπ, ηελ νπνία
θαιιηεξγνύζε θαη δελ ηζηγθνπλεπόηαλ λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα δηαζθεδάζεη ηνπο θίινπο, ζε κηα
ηαβέξλα ή ζε θάπνηα νκήγπξε. ην ηξαγνύδη είρε δάζθαιν ηνλ Μεμηθαλό βαξύηνλν Ρνκπέξην
Μπνπληνπέινο, πνπ είρε ζηαδηδξνκήζεη ζηελ Δπξώπε θαη είρε ηξαγνπδήζεη θαη θάπνηεο όπεξεο κε ηνλ
Έιιελα βαζύθσλν Νίθν Εαραξίνπ. Όηαλ ηνπ είπα όηη είρα γλσξίζεη ηνλ Εαραξίνπ πξνζσπηθά, ζηελ
Αζήλα, ζηε δεθαεηία ηνπ πελήληα, κε θέξαζε κηα νιόθιεξε κπνπθάια ηεθίια! Ήηαλ θίινη. Σέηνηεο,
επράξηζηεο, είλαη νη ζύκεζεο πνπ έρσ από ηνλ Κάξινο Μνληεκαγηόξ.
Πεξίπνπ έλα ρξόλν πξηλ από ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ ηνλ είδα ζηελ Οπάζηγθηνλ, είρακε
ζπλαληεζεί ζηε Νέα Τόξθε, πνπ ηνλ είραλ θαιέζεη γηα κία δηάιεμε. Δθεί ήηαλ θαη ν αλεςηόο ηνπ πνπ
αλάθεξα θαη θάγακε όινη καδί ζε κηα ηαβέξλα ηνπ Γθξήλνπτηο Βίιιαηδ. Όηαλ ηειεηώζακε, έηζη, a

capella, θαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, ηξαγνύδεζε ηελ άξηα ηνπ ηελόξνπ από ηνπο ―Παιηάηζνπο‖ ηνπ
Λενλθαβάιιν, πξνο θαηάπιεμε αιιά θαη ελζνζζηαζκό ησλ ζακώλσλ!
Έηζη ήηαλ ν Κάξινο Μνληεκαγηόξ πνπ κνπ γλώξηζε Υαβηέξ νινγθνύξελ πξηλ θνληά
εηθνζηπέληε ρξόληα. Σν έξγν ηνπ έρεη απνζπάζεη πεξηζζόηαξα από δεθαπέληε βξαβεία θαη δηαθξίζεηο.
Μόλν κεξηθνύο κήλεο πξηλ πεζάλεη ηνπ απνλεκήζεθε, από ηνλ ίδην ηνλ Πξόεδξν ηνπ Μεμηθνύ, ην Δζληθό
Βξαβείν ησλ Δπηζηεκώλ θαη ησλ Σερλώλ, ε αλώηεξε δηάθξηζε ηεο ρώξαο, ε νπνία ζπλνδεύεηαη θαη από
έλα ζεκαληηθό ρξεκαηηθό πνζό. Απηό ζα ηνλ μαιάθξσλε από ηελ αξζξνγξαθία, όπσο κνπ είπε όηαλ ηνπ
ηειεθώλεζα γηα λα ηνλ ζπγραξώ. Αιιά δελ πξόιαβε λα ην ραξεί. Δπίζεο ήηαλ κέινο ηεο Μεμηθαληθήο
Αθαδεκίαο θαη αληεπηζηέινλ κέινο ηεο Βαζηιηθήο Αθαδεκίαο ηεο Ηζπαλίαο.
Ο Κάξινο Μνληεκαγηόξ ήηαλ κηα θσηεηλή θπζηνγλσκία πνπ κε όηη έθαλε πξόβαιε ηα γξάκκαηα
ηεο παηξίδαο ηνπ. Ο ζάλαηόο ηνπ ήηαλ έλα ζιηβεξό γεγνλόο γηα όινπο. Ζ θεδεία ηνπ ζα γηλόηαλ δεκνζία
δαπάλε. Αιιά ε επηζπκία ηνπ ήηαλ λα απνηεθξσζεί. Έηζη, ε ηέθξα ηνπ εθηέζεθε ζηελ αίζνπζα ηεο
Αθαδεκίαο, ηεο νπνίαο ήηαλ κέινο, όπνπ εθθσλήθαλ ιόγνη θαη παξαπξέζεθε πνιύο θόζκνο. ηε
ζπλέρεηα ε θπβέξλεζε έθαλε ην ίδην εθζέηνληάο ηελ ζην ―Δζληθό Ηλζηηηνύην Καιώλ Σερλώλ‖. Δίρε
παληξεπηεί ηξεηο θνξέο θαη άθεζε πίζσ ηνπ ηέζζεξα παηδηά θαη εγγόληα.
ε όια ηα παξαπάλσ, πξνζζέησ ην ιόγν ηεο θηιίαο κνπ θαη ηε ζιίςε πνπ αηζζάλζνκαη γηα ην
ζάλαηό ηνπ.

Ρήγαο Καππάηνο

Αθόκα έλα πνίεκα από ηελ ηειεπηαία ζπιινγή ηνπ Κάξινο Μνληεκαγηόξ:

Ζ ΑΤΓΖ
Ο Κίηξηλνο Πνηακόο επεθηείλεη ηνλ ρξπζό πινύην ηνπ
πάλσ ζηε γε, ζηελ άθξε ηεο νκίριεο θαη ησλ βνπλώλ.
Ο ήιηνο γελληέηαη θαη ςάρλεη λα βξεί ηηο αληαύγεηέο ηνπ,
ζέιεη λα ζπλαληεζεί κε ην ρξπζάθη ησλ λεξώλ ηνπ θόζκνπ.
Ο ζηξαηεγόο Υζνύλ Σηαλγθ καδεύεη θόηζν ηα καιιηά ηνπ
θαη μεθαζαξίδεη ηηο ζθέςεηο ηνπ.
Κνηηάδεη ην ζηξάηεπκά ηνπ:
νη ζηξαηηώηεο εηνηκάδνπλ ηα ηόμα θαη ηα βέιε ηνπο,
γπαιίδνπλ ηα ζπαζηά θαη ηα ζηηιέηα θαη ζηγνπξεύνπλ ηηο αζπίδεο ηνπο.

Σα ζπαζηά ζηξάθηνπλ ζηα βνπλά
ζαλ λέεο πεγέο λεξνύ ηνπ Κίηξηλνπ Πνηακνύ.
Ο ζηξαηεγόο Υζνπλ Σηαλγθ ζθέθηεηαη ζησπειά:
―Απηά είλαη ηα όπια ηεο Απγήο‖.

