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Prometheas Events


Friday, February 10, 8:00 pm: An Evening of Poetry and Music/Celebrating
100 Years since the birth of Odysseas Elytis at St. George Greek Orthodox
Church, Bethesda, MD (see flyer for more info)



Friday, March 2: Greek Movie at St. George Greek Orthodox Church, Bethesda, MD*



Sunday, March 25: Greek Independence Day at St. Katherine Church, VA*



Friday, May 4: Environmental Initiatives in Greece with Dr. Karamanlidis, at
St. Sophia Greek Orthodox Church*



Friday, May 11: «Η Πνιηηηθή Γηάζηαζε ηωλ Τξαγωδηώλ ηνπ Αηζρύινπ» by Dr.
Polyvia Parara*



Friday, May 18: Musical Evening*



Friday, June 15: Lecture on Diet, Spiritual and Physical Health*

* More information to be provided in future newsletters

Celebration of the Greek Letters Day
On Friday January 27, Prometheas celebrated the Greek Letters Day at St. George. Mrs. Despina
Fourniades was the MC for the event, which was well attended by representatives from the
Greek Embassy, the churches, the Greek schools and the community at large. The ceremony
started with the traditional cutting of Vassilopita and a few words by Fr. George Khitiri about the
Three Hierarchs.

Guest speaker was Dr. Theodora Predaris, Director of Language Acquisition and Title I, Fairfax
County Public Schools. She spoke about ―The intellectual, cultural and linguistic benefits of
learning Greek”.
The audience listened to three graduates of Greek schools, who are now attending college, Maria
George, Maria Romas and Antonis Mikalis give lively presentations about their experiences with
the Ionian Village Youth Camp, the Next Generation Initiative and the American Farm School in
Thessaloniki.
Following a six year tradition, Prometheas presented students of the parochial schools and The
Hellenic School of Potomac, who excelled in their studies of Greek language and culture, with
the Hellenic Culture Awards.
The recipients expressed their gratitude to their teachers, parents and Prometheas in eloquent
Greek.
The ceremony closed with an announcement by Prometheas President Mr. Karmiris, about the
Greek Education initiative that the Society has launched, with the objective to support area
schools in their efforts to improve the delivery of the Greek language and culture.
The evening ended with a wine and mezedakia reception.

Students who received Hellenic Culture Awards with Mr. Karmires and Mrs. Kakaes of
Prometheas

Students-speakers with Mr. Karmires and Mrs. Kakaes of Prometheas

Events of other organizations


Sunday, April 1, 4:00 pm: "An afternoon with the goddesses" by renowned author and
performer Agapi Stassinopoulos at the University of Baltimore (see flyer for more info)

Websites of the month


Cultural Affairs/Embassy of Greece blog: http://www.greekcultureintheus.blogspot.com/
where you can find lots of information on Greek culture in the USA and around the world.



Startup Greece: http://www.startupgreece.gov.gr/el



Greek in Schools: http://irisproject.org.uk/index.php/projects/greek-in-schools

Books
Ανεθοδιαζμός από ηην ποιόηηηα
Posted: 02 Jan 2012 03:02 AM PST

Χξῆζηνο Γηαλλαξᾶο
ηελ θαηλνχξγηα ρξνληά ζέισ λα μεθηλήζσ ηηο επηθπιιίδεο κνπ κηιψληαο γηα θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηελ
απφγλσζε πνπ πλίγεη ηελ Διιάδα. Λα πσ γηα ην θνπξάγην πνπ επηκέλεη λα καο ραξίδεη ε πνηφηεηα, φπνπ
ηε βξνχκε θαη ηελ ςειαθήζνπκε, αλππφηαθηε θαη ζηνλ πην ηζνπεδσηηθφ απειπηζκφ.
Θα εκπηζηεπζψ ινηπφλ ζηνλ αλαγλψζηε κνπ ηίηινπο βηβιίσλ: πνηα δηαβάζκαηα ζηε ρξνληά πνπ έθπγε κνπ
έδσζαλ ραξά, κε πινχηηζαλ θαη κε έηεξςαλ. Πεξηηηφ λα πξνζζέζσ φηη νη αλαθνξέο κνπ εθθξάδνπλ
ππνθεηκεληθέο, θνηλνχ αλαγλψζηε εθηηκήζεηο. Γελ έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο, επνκέλσο νχηε ηε θηινδνμία
έγθπξεο βηβιηνθξηζίαο, αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο.
Γχν απφ ηα κπζηζηνξήκαηα πνπ δηάβαζα, είρα ηελ ηχρε λα είλαη αξηζηνπξγήκαηα – ην βεβαηψλνπλ
λνκίδσ θαη νη εηδηθνί. Θα ηα ραξαθηήξηδα κέηξηα ή γλψκνλεο γηα λα μερσξίδεη θαλείο ην ζπλαξπαζηηθφ
απηφ ινγνηερληθφ είδνο απφ ηελ πιήζνπζα θαθνπνίεζή ηνπ ζηε ζχγρξνλε (ηδηαίηεξα ζηελ ειιαδηθή)
βηβιηαγνξά. Σν έλα ήηαλ «Τν εκβαηήξην ηνπ Ραληέηζθπ» (Radetzkymarsch) ηνπ Απζηξηαθνχ Γηφδεθ
Ρνη (Joseph Roth – θακία ζρέζε κε ηνλ ζνξπβνπνηφ Ακεξηθάλν Φίιηπ Ρνζ). πάληα λνκίδσ, πνιχ ζπάληα,
ε ηέρλε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο έρεη θηάζεη ζε ηέηνηα ραξηζκαηηθή αξηηφηεηα. Σν αθεγεκαηηθφ ηαιέλην, ε
αλαπαξαζηαηηθή ηθαλφηεηα, ε νηθνδφκεζε ησλ ραξαθηήξσλ, ε πνηνηηθή επαηζζεζία πνπ κεηακνξθψλεη
ηνλ ξεαιηζκφ ηεο πεξηγξαθήο ζε κεζεθηηθή απνθάιπςε, θάλνπλ ζπλαξπαζηηθή κηα ηζηνξία πνπ
θαζεαπηήλ ελδηαθέξεη, ζήκεξα ηνπιάρηζηνλ, ειάρηζηα ή θαζφινπ ηνλ αλαγλψζηε: Δίλαη ην παξαθκηαθφ
μεςχρηζκα ηεο Απζηξννπγγξηθήο Απηνθξαηνξίαο ζαξθσκέλν ζηηο ηξεηο γεληέο κηαο νηθνγέλεηαο: Ο
παηέξαο ήξσαο πνιέκνπ θαη ζχκβνιν θηινπαηξίαο, ν γηνο αλψηεξνο θξαηηθφο ππάιιεινο θαη ππφδεηγκα
πξνζήισζεο ζην θαζήθνλ, ν εγγνλφο έλα ρακέλν θνξκί, πξνζσπνπνίεζε ηεο θαηάξξεπζεο φισλ ησλ
ηδεσδψλ, πνπ έδηλαλ λφεκα ζηνλ εξσηζκφ ηνπ παηέξα, ζηελ άθακπηε ζπλέπεηα ηνπ γηνπ, ζηελ αθνζίσζε
θαη ησλ δχν ζηελ απηνθξαηνξία.
Ζ καγεία ηνπ κπζηζηνξήκαηνο είλαη ην ηιηγγηψδεο ηαιέλην ηεο γξαθήο, ην απίζηεπην ράξηζκα ηεο
γιψζζαο λα μαλαδσληαλεχεη ζην δηελεθέο πξφζσπα, ηνπία, ρεηξνλνκίεο, ήρνπο, θσηηζκφ, ζπγθηλήζεηο,
αηζζήζεηο. Ζ κεηάθξαζε ηεο Καξίαο Αγγειίδνπ έλα θαηφξζσκα, ληψζεη επγλσκνζχλε ν Διιελαο πνπ ηνπ
ραξίδεηαη αθνκνησκέλν απαξάκηιια ζηε γιψζζα ηνπ έλα ηέηνην αξηζηνχξγεκα. Οη Δθδφζεηο «Αγξα»
βεβαίσζαλ, γηα κηα αθφκα θνξά, ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθνξάο ηνπο.
Γεχηεξε κπζηζηνξεκαηηθή απφιαπζε, ην βηβιίν ηνπ εκπάζηηαλ Κπάξπ (Sebastian Barry) «Εηο γελ
Χαλαάλ» (On Canaan’s Side). ε πνιχ θαιή, δσληαλή κεηάθξαζε ηνπ Αχγνπζηνπ Θνξηψ – Δθδφζεηο

Θαζηαληψηε. Αιιε γιψζζα εδψ: ε ζπλερψο ηελησκέλε επαηζζεζία ηεο πνηεηηθήο κεηαθνξάο, ησλ
εηθνλνινγηθψλ ζπζρεηίζεσλ, ησλ απνθαιππηηθψλ ππαηληγκψλ.
Ζ πνηεηηθή γιψζζα ππεξεηεί κηα ζπλερψο ζπλαξπαζηηθή πινθή, κε ζπλερείο αηθληδηαζκνχο ηνπ
αλαγλψζηε, δίρσο ην παξακηθξφ ζηνηρείν εθδήηεζεο εληππσζηαζκνχ. Κεγάινο κάζηνξαο ηεο αθήγεζεο ν
Κπάξπ, ηε γιψζζα ηνπ ζα ηελ έιεγα δσγξαθηθή, πιαησληθή «δσγξαθία»: γξάθεη ηε δσή κε ηνλ
αθαηξεηηθφ ηξφπν ηεο Δηθφλαο πνπ ε εθθξαζηηθή ηεο δελ θηινδνμεί απηνηέιεηα, ππεξεηεί ηε «δηάβαζε επί
ην πξσηφηππνλ», ζηελ ακεζφηεηα ηνπ βηψκαηνο. Αθνκνηψλεη ε γιψζζα ηελ αλαηνκία ησλ πην θνθηεξψλ
πξνβιεκάησλ πνπ παξακνλεχνπλ ζηελ εθήκεξε χπαξμή καο, θσηηζκέλα ζην βηβιίν απφ κηαλ απίζηεπηε
σξηκφηεηα απηαπαξλεηηθήο απνδνρήο, ηξπθεξήο έκπξαθηεο ζπγγλψκεο γηα ηελ αλζξψπηλε αλεπάξθεηα.
Θάζε πηπρή ηξαγσδηθή ηεο αλεπάξθεηαο κεηακνξθψλεηαη απφ ηελ απηαπάξλεζε ζε απνθάιπςε ηεο
ηεξφηεηαο πνπ έρεη ε δσή ηφζν σο ζπληξηπηηθή νδχλε φζν θαη σο θνξχθσκα ραξάο – κηα ηεξφηεηα ρσξίο
ζηνιίδηα αμηνκηζζίαο ή εμηδαλίθεπζεο. πνπδαίν βηβιίν, ην μαλαιέσ.
Δρνπκε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε γιψζζα καο κεηαθξάζεηο πνπ είλαη θαζεαπηέο εμαίξεηα ινγνηερλήκαηα:
Λα ζπκίζσ ην «Σαμίδη ζηελ Αξκελία» ηνπ Κάληειζηακ, ζε κεηάθξαζε ηνπ Γηψξγνπ Χαβνπηζά
(«Ιλδηθηνο»), ην κπζηζηφξεκα «Ωθεαλόο», ηνπ Αιεζζάληξν Κπαξίθθν, ζε κεηάθξαζε Ιέλαο
Σαρκαδίδνπ (Παηάθεο), ηα αθεγήκαηα «Οη μεξηδωκέλνη» ηνπ W. G. Sebald, ζε κεηάθξαζε Γηάλλε
Θαιηθαηίδε («Αγξα») ή ην θαηλνχξγην ηψξα θαηφξζσκα ηεο Διέλεο Κπαθνπνχινπ λα κεηαθέξεη ζηα
ειιεληθά δχν ρηιηάδεο ζειίδεο θνξπθαίαο ξσζηθήο ινγνηερλίαο, ηηο «Ιζηνξίεο ηεο Κνιηκά», ηνπ
Βαξιαάκ αιάκνθ (ζε έλαλ ηφκν, ηππνγξαθηθφ αξηζηνηέρλεκα ηεο «Ηλδίθηνπ»), «ε θαιχηεξε πξφδα ζηε
Ρσζία ηνπ 20νχ αηψλα», «κνλαδηθή θφξκα ινγνηερλίαο, φπνπ ε ζχληνκε πξφηαζε ιεηηνπξγεί ζαλ
ραζηνχθη».
Ο ρψξνο ζηελφο, βηάδνκαη λα πεξάζσ ζε έλα ζεκαδηαθφ ηζηνξηθφ βηβιίν, γνληκφηαην, γηα κέλα,
αλάγλσζκα: πγγξαθέαο ν θνξπθαίνο κεζαησλνιφγνο Εαθ Ιε Γθνθ (Jacques Le Goff), ηεο ξεαιηζηηθήο
ζρνιήο ησλ Annales, θαη ηίηινο ην εξψηεκα: «Η Επξώπε γελλήζεθε ηνλ Μεζαίωλα;» (Δθδφζεηο
«Πφιηο»). Θα ηνικνχζα ηε γλψκε φηη απηφ ην βηβιίν ζα έπξεπε φρη απιψο λα ην έρνπλ δηαβάζεη, αιιά λα
ην έρνπλ αλαιπηηθά δηδαρζεί φζνη ζεκεξηλνί Διιελεο έξρνληαη ζε νπνηαδήπνηε επίζεκε επαθή κε
Γπηηθνεπξσπαίνπο – πνιηηηθνί, δεκνζηνγξάθνη, επηρεηξεκαηίεο, παλεπηζηεκηαθνί θ. η. φ. Ζ ηεθκεξησκέλε
βεβαηφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ηνπ βηβιίνπ είλαη, φηη ν ηίηινο ηνπ ζα κπνξνχζε λα παξαιιαγεί
ζπλεπέζηαηα θαη, ρσξίο εξσηεκαηηθφ, λα δηαηππσζεί: «Ζ Δπξψπε γελλήζεθε απφ ηε ξήμε κε ηνλ
Διιεληζκφ» ή «Ζ Δπξψπε γελλήζεθε απφ ην ρίζκα» ή «Ζ Δπξψπε γελλήζεθε απφ ηνλ αλζειιεληζκφ».
Οη παξαιιαγέο πνπ απνδίδνπλ αθξηβψο ηε ζχλνςε ηεο ηζηνξηθήο κειέηεο ηνπ Le Goff δελ παξαπέκπνπλ
ζε ηδενινγηθή αληίζεζε Γχζεο θαη Διιεληζκνχ, ζε αληηπαιφηεηα κε αίηηα ςπρνινγηθά ή πξνζέζεσλ. Ζ
ξήμε ήηαλ κηα ηζηνξηθή αλαγθαηφηεηα, ρσξίο απηήλ δελ ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη θαη λα κεγαινπξγήζεη
ηζηνξηθά ε κεηαξσκατθή Γχζε, the Barbarian West. ήκεξα κφλν κε ζπλείδεζε πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο
κπνξεί ν Διιεληζκφο λα κεηάζρεη ελεξγεηηθά θαη δεκηνπξγηθά ζην επξσπατθφ γίγλεζζαη, αιιηψο
πεξηηηεχεη. Θαίξηα πξφθιεζε ν Le Goff.

News Articles
Press Release
NEXT GENERATION INITIATIVE LAUNCHES “GREEKS GIVE BACK” NATIONAL STUDENT COMPETITION
7,000 students called on to submit proposals for creative community service projects, and compete for
funding
A leading Greek American community organization is launching a national campaign this month to
recognize and support Greek American students who are active in community service. More than 7,000
Hellenic American students on over 200 college campuses throughout the U.S are being invited by the
Next Generation Initiative to submit proposals for service projects they will undertake in their local
communities. Up to ten proposals will receive small grants to implement smaller-scale projects, and the
three top teams in the Next Generation National Student Competition will be invited to present their
proposals to an independent panel of leaders in public service, education and the professions, at the
Greeks Give Back Competition Finals in Washington, DC later this year. All three finalists will receive
monetary grants to implement their projects.
The Greeks Give Back Challenge is inspired by Greek American students and Hellenic student
associations already involved in service to their campuses and communities.
“We learned from our Got Greek? National Student Research Study that there are some great examples
of what students are doing on and off their campuses to give back to their communities. We want to get
those stories out there, so people can see what young people are already doing,” says Leon Stavrou,
Executive Director of the Next Generation Initiative.
By organizing the competition, and offering support to teams with viable proposals, the backers of the
Greeks Give Back Challenge hope to recognize and and reward students who reach out to help others.
“Giving back is the hallmark of a leader — and the sign of a strong community. The students who make
an effort to lead and learn through community service and teamwork today, are the young men and
women who will be our leaders in the future,” says Stavrou.
“We aim to encourage all young Greek Americans to give back,” says Stavrou. Rep. John Sarbanes, the
Greek-American Congressman whose focus on Hellenism in the Public Service is resonating throughout
the Greek-American community, says the Next Generation National Student Competition “recognizes
the aspirations of younger Greek-Americans to vigorously engage in the broader society by giving back
in ways that make for a stronger and more just world.”
“When I first began to think about Hellenism in the Public Service, I was confident that we would

discover many able and energetic Greek-Americans giving back to the broader society,” says
Congressman Sarbanes. “The Next Generation Initiative recognizes the aspirations of younger GreekAmericans to vigorously engage in the broader society by giving back in ways that make for a stronger
and more just world in which we live.”
The Student Competition is a “thoughtful and inspiring way to help young Greek-Americans harness the
power of their imagination and ideas,” says Congressman Sarbanes. “By challenging students with
competitive grants for the creation of innovative concepts that will broadly impact society, the
Competition empowers young Greek-Americans with the tools needed to make their dreams a reality.”

The Next Generation National Student Competition is made possible by a generous grant from the Zapis
Charitable Foundation, along with additional support from the Maliotis Charitable Foundation,
the Gerondelis Foundation and others. The Competition welcomes proposals from student groups that
have experience conducting service projects and want to grow their efforts and impact, as well as from
small or new groups seeking to launch their first project aimed at community service.
“We invite students to make their voices heard by showing how they get involved and lead change on
their campus or in their community,” says Aphrodite Bouikidis, program director for the Initiative.
According to Bouikidis, the Competition guidelines call for “creative proposals, developed with guidance
from academic advisors and outside mentors, that emphasize community service, require teamwork,
involve their peers, reflect their heritage, and make a positive difference in the lives of others.”
The Competition is open to teams representing all or part of a Hellenic student association, individual
students of Hellenic descent who choose to work with members of an existing Hellenic
student association, as well as to students who are just forming a new Hellenic student association on
their campus.
Students win extra points for recruiting their peers in other campus clubs, alumni, off-campus peers, and
local community members or community organizations to partner with their team and participate in the
development and implementation of their projects.
By encouraging students to work with outside groups and mentors, the Initiative hopes the competition
will encourage more students get involved with each other and their local communities, challenging
them to get “outside the baklava box,” as Stavrou puts it.
For more information about the Next Generation National Student Competition, and to submit a
proposal, visit www.hellenext.org/got-greek. The Next Generation National Student Competition is an
outcome of the Got Greek? Project’s 2010 Next Generation National Student Research Study
(www.gotgreek.org), an in-depth academically-supervised study involving nearly 1,000 university
students of Hellenic descent, with the help of 50 Hellenic student associations and 30 Hellenic American

community-based organizations.
The Next Generation Initiative is a 501(c)(3) non-profit educational foundation that helps next
generation students gain the experience and skills through internships, fellowships, Master Classes and
other opportunities that introduce students to leaders and mentors in a wide range of fields and
professions, and strengthen their capacity to excel, innovate, collaborate, and serve as effective leaders
in their communities. Learn more at www.hellenext.org
Contact: Aphrodite Bouikidis
Cell phone: 262-412-3233; Email: aphroditeb@hellenext.org
#####

2012 Heritage Greece Program Now Accepting Applications... Program Looks
to Grow in 2012; Apply by February 15, 2012
WASHINGTON (January 23, 2012) — The National Hellenic Society (NHS), a foundation
focused on the preservation of Hellenic heritage in America through the sponsorship of
educational and charitable programs, is pleased to announce that applications are now being
accepted through to February 15, 2012 for this year‘s Heritage Greece Program. The program
dates are June 12 – 24, 2012.
―We are looking to build from last year‘s successful program and enroll a greater number of
students for 2012,‖ said NHS Executive Director Timothy Maniatis. ―We also look forward to
another fruitful year collaborating with DEREE, which does an excellent job of organizing a
first-class experience for the participants.‖
Heritage Greece is a complimentary, educational and cultural program offered by NHS and
organized by DEREE – The American College of Greece. It is designed to connect Greek
American college students who have never or seldom been to Greece with their ancestral
heritage.
―We are seeking 25 Greek- American college students who have grade point averages of 3.0 or
higher and have never been to Greece or haven‘t been to Greece in many years,‖ said Kathleen
M. Cross, Ph.D., vice president, North American Enrollment & Chief Technology Officer,
DEREE.
To apply, please visit http://www.acg.edu/hg-apply-now. Questions can be e-mailed to
heritagegreece@acg.edu
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Η ομογένεια αποχαιρέτιςε τον Νίκο Σταύρου, ένα από τα πιο άξια
παιδιά τησ
Γιϊργοσ Μπίςτθσ | Ουάςιγκτον

Φωτογραφία VOA Greek
Nικόλαοσ ταφρου ςε ςτοφτνιο τθσ VOA

Με ηνλ εξρνκό ηνπ 2012 ε νκνγέλεηα απνραηξέηηζε έλα από ηα πην αμηόινγα θαη αμηαγάπεηα
παηδηά ηεο, ηνλ δηαθεθξηκέλν πνιηηηθό επηζηήκνλα Νηθόιαν (Νίθν) ηαύξνπ, πνπ έθιεηζε γηα
πάληα ηα κάηηα ζηηο 29 ηνπ Γεθέκβξε, ζε ειηθία 76 ρξνλώλ.
Φίινη θαη ζπλεξγάηεο ηνπ κεηαζηάληνο ζπγθεληξώζεθαλ αλήκεξα ηεο Πξσηνρξνληάο ζε κεγάιε
αίζνπζα ηειεηώλ ηεο Οπάζηγθηνλ, όπνπ είρε εθηεζεί ε ζσξόο ηνπ, γηα λα ηηκήζνπλ ηελ δσή θαη
ην έξγν ηνπ θαη λα ζπκπαξαζηαζνύλ ηόζν ζηελ ρήξα ηνπ, ηελ Καηεξίλα ηαύξνπ, πνπ κε αγάπε
θαη αθνζίσζε κνηξάζηεθε κε ηνλ Νίθν ραξέο θαη ιύπεο κηαο πνιύρξνλεο ζπκβίσζεο, όζν θαη
ζηα αδέιθηα ηνπ, ηνλ Ζιία θαη ηνλ Παύιν, πνπ ήξζαλ λα ηνλ απνραηξεηήζνπλ από άιια κέξε
ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ κε ηηο ζπδύγνπο ηνπο, Δηξήλε θαη Φέε, αληίζηνηρα, θαη κεξηθνύο
καθξηλόηεξνπο ζπγγελείο.
Σν εγθώκην ηνπ αμέραζηνπ αθαδεκατθνύ έπιεμε ζηελ ζεκλή ηειεηή ν θηιέιιελαο
δεκνζηνγξάθνο Νηέτβηλη Μπάτληεξ (David Binder), αληαπνθξηηήο ηεο κεγάιεο έγθπξεο
εθεκεξίδαο Νηνύ Γηόξθ Σάτκο ζηελ Οπάζηγθηνλ, ν νπνίνο είπε κεηαμύ άιισλ όηη έλα έγγξαθν
πνπ έιαβε πξόζθαηα, ππνγεγξακκέλν από ηνλ Νίθν ηαύξνπ, ζα ην θπιά σο θόξε νθζαικνύ
γηαηί ην ζεσξεί σο ην πνιπηηκόηεξν έληππν πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ. Άιιε ζπγθηλεηηθή
νκηιία ήηαλ ηνπ Σελη Νηάγθλε (Ted Dagne), ελόο άιινηε θησρνύ καύξνπ θνηηεηή, ν νπνίνο κε
δάθξπα ζηα κάηηα εμέθξαζε επγλσκνζύλε ζηνλ Νίθν ηαύξνπ, πνπ ηνλ βνήζεζε πξηλ από 25

ρξόληα, ηόζν ζαλ θαζεγεηήο θαη θίινο όζν θαη ζαλ λα ήηαλ πξαγκαηηθόο γνληόο ηνπ, λα
νινθιεξώζεη ηηο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ηνπ θαη λα ηνλ βάιεη ζηνλ δξόκν γηα κηα επηηπρεκέλε
θαξηέξα. Καηά ηνλ Σέλη, παξόκνηα βνήζεηα έδηλε ν Νίθνο θαη ζε πνιινύο άιινπο ζπνπδαζηέο
πνπ ηελ ρξεηάδνληαλ.
Άιινη πνπ έηξεμαλ κέζα ζηελ βξνρή θαη ην θξύν γηα λα απνραηξεηίζνπλ ηνλ Νίθν ηαύξνπ
ήηαλ ν Σδν έζηαθ (Joe Sestak), θηιέιιελαο, πξώελ βνπιεπηήο από ηελ Πελζπιβαλία θαη
άιινηε κέινο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο πξνώζεζεο ειιεληθώλ ζεκάησλ ζην Κνγθξέζν, ν
επίζεο πξώελ βνπιεπηήο θαη δξηκύηαηνο επηθξηηήο ηεο ειιεληθήο ρνύληαο θαηά ηελ επηαεηία
1967-74, Λνύζηελ Νέηδη (Lucien Nedzi), κε ηνλ νπνίν ν Νίθνο ζπλεξγάζηεθε ζηελά καδί κε κηα
θνύρηα άιισλ εμερόλησλ νκνγελώλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ Διιάδα, ν
Ρέε Γηνύτλγθ (Raymond Ewing), πξώελ Πξέζβεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ζηελ Κύπξν θαη
βνεζόο ηνπ Νίθνπ ζηελ αξρηζπληαμία ηεο επεηεξίδαο Mediterranean Quarterly (Μεζόγεηνο),
θαη ν Δλη Νηίιεξη (Ed Dillery), πξώελ Δπηηεηξακκέλνο ηεο Ακεξηθαληθήο Πξεζβείαο ζηελ
Λεπθσζία.ρεδόλ όια ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο επεηεξίδαο απηήο, πνπ ππό ηελ
δηεύζπλζε ηνπ κεηαζηάληνο είρε εμειηρηεί ζε κηα αμηόπηζηε πεγή ζθέςεο θαη ελεκέξσζεο γύξσ
από πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ,
ήξζαλ θη έδσζαλ απηνπξνζώπσο ηα ζπιιππεηήξηά ηνπο ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ αείκλεζηνπ
νκνγελνύο.
Σελ Γεπηέξα 2 Ηαλνπαξίνπ, θίινη θαη ζπγγελείο ζπλόδεπζαλ ηνλ Νίθν ηαύξνπ ζηελ ηειεπηαία
ηνπ θαηνηθία. ηελ θεδεία, ηελ Διιάδα εθπξνζώπεζε ε Πξόμελνο Ιωάλλα Κξηεκπάξδε θαη ηελ
Κύπξν, ν νκόινγόο ηεο, Νεόθπηνο Κωλζηαληίλνπ. Άιινη νκνγελείο ηνπο νπνίνπο είδακε εθεί
ήηαλ ε Γέζπνηλα Σθεληέξε-Φνπξληάδε, δεμί ρέξη ηνπ Νίθνπ ζηελ επεηεξίδα Μεζόγεηνο, ν Σδηκ
Μαξθέηνο (Jim Marketos), εγεηηθό ζηέιερνο ηνπ Διιελνακεξηθαληθνύ Ηλζηηηνύηνπ, ν
Μελέιανο Σδέιηνο, (Menelaos Tzelios), πξώελ Πξόεδξνο ηεο Παλεπεηξσηηθήο Οκνζπνλδίαο
Ακεξηθήο, ν Παλαγηώηεο ίιεο (Pete Silis), πξώελ Πξόεδξνο ηνπ Ζπεηξσηηθνύ πιιόγνπ ηεο
Οπάζηγθηνλ, νη θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ Δηξήλε θαη Νίθνο Κπξηαθόπνπινο, ε πξώελ
νηθνλνκηθή ζύκβνπινο ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζηελ Οπάζηγθηνλ Σδνύιηα Κιώλε (Julia
Clones), ε πξώελ Πνιηηηζηηθή ύκβνπινο ηεο Ακεξηθαληθήο Πξεζβείαο ζηελ Αζήλα, Λίια
Μάξγηνπ (Lela Margiou), ν αληαπνθξηηήο ηεο Διεπζεξνηππίαο ζηελ Οπάζηγθηνλ Γεκήηξεο
Γήκαο (Dimitris Dimas) θαη ν αληαπνθξηηήο ηεο ηειεόξαζεο ηνπ Αληέλα ζηελ Νέα Τόξθε,
Θαλάζεο Σζίηζαο (Thanasis Tsitsas).
Ο Νίθνο ηαύξνπ γελλήζεθε βνξεηνεπεηξώηεο ζε κηα κηθξή πεξίνδν εηξήλεο ζηελ Γξηάζληαλε
(Griazdani) ηεο Αιβαλίαο θαη νη πξώηεο εληππώζεηο πνπ δεκηνύξγεζε ήηαλ ζπλπθαζκέλεο κε
αλζξώπνπο πνπ, όπσο έιεγε ν ίδηνο, δελ είραλ κάζεη ηίπνηε άιιν εθηόο από πνιέκνπο ζε
νιόθιεξε ηελ δσή ηνπο. Οη ηζηνξηθνί ηνπ 20νπ αηώλα καο έρνπλ πξνζθέξεη ηόλνπο πιηθνύ ζε
ζρέζε κε ηνπο πνιέκνπο απηνύο νη νπνίνη, θαηά ηνλ Νίθν, δηαηάξαμαλ ηηο δσέο εθαηνκκπξίσλ
αλζξώπσλ, θαηέζηξεςαλ αθόκε πεξηζζόηεξεο, αρξήζηεπζαλ θξάηε κε πνιύρξνλε ηζηνξία,
δεκηνύξγεζαλ θαηλνύξγηα, άιιαμαλ γεσγξαθηθά ζύλνξα θξαηώλ θαη επέβαιαλ λέεο εζληθέο
ηαπηόηεηεο. Αιιά ηα παηδηά απηήο ηεο πεξηόδνπ πόλνπ, όπσο ηελ ραξαθηεξίδεη ν Νίθνο
ηαύξνπ, αθέζεθαλ κόλα λα βξνύλε ηξόπνπο επηβίσζεο θαη ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ησλ
εθηαιηώλ πνπ εγθιεηζηήθαλ ζηηο ςπρέο ηνπο από ηηο θνβίεο πνπ πξνθάιεζαλ ελήιηθεο. ε
ζρεηηθό δνθίκην ηνπ, ν αείκλεζηνο νκνγελήο, επηζεκαίλεη πσο ηα παηδηά δελ απνθαζίδνπλ απηά
ηελ αθξηβή ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία έξρνληαη ζηελ δσή θαη ηδηαίηεξα ηα παηδηά ηεο δηθήο

ηνπ γεληάο δελ ήηαλ πνηέ ζε ζέζε λα ειέγμνπλ ηηο πξώηεο εληππώζεηο από ηελ εκθάληζή ηνπο
ζηνλ θόζκν καο. ηηγκέο αγλόηεηαο θαη εθηάιηεο αθνινύζεζαλ από θνηλνύ ηηο δσέο ησλ λέσλ
ηεο γεληάο απηήο «πνπ έκειιε λα έξζεη ζηελ δσή ζε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία ε ηξέια
θπβεξλνύζε ηελ Δπξώπε θαη ε βαξβαξόηεηα εδξαίσλε ηελ επαίζρπληε παξνπζία ηεο ζηελ
βνπθνιηθή εθείλε γσληά ηεο Βαιθαληθήο ηελ νπνία θάπνηε έβιεπα ζαλ ζπίηη κνπ» έγξαςε
ραξαθηεξηζηηθά θάπνηε ν Νίθνο.
πσο θαίλεηαη από ην απόζπαζκα απηό ν Νίθνο ηαύξνπ απερζάλνληαλ ηνπο πνιέκνπο. Ήζειε
λα πξπηαλεύεη ζε θάζε πεξίπησζε ε ινγηθή θαη νιόθιεξνο ν θόζκνο λα δεη εηξεληθά. Ηδηαίηεξα
ην εύρνληαλ απηό γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Κύπξν, δύν ρώξεο πνπ ηηο είρε βαζεηά θπιαγκέλεο
ζηελ θαξδηά ηνπ θαη πνιύ πεξηζζόηεξν ζηελ ζθέςε ηνπ. πνηε ηα λέα από ηελ Διιάδα ήηαλ
επράξηζηα ν Νίθνο εκθαλίδνληαλ παληνύ επδηάζεηνο θαη γειαζηόο. Ζ ηειεπηαία θνξά πνπ
ζπλέβε ηνύην ήηαλ ζηηο κέξεο ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηνπ 2004. Ζ αγάπε ηνπ γηα ηελ Διιάδα
θαη ε ππεξεθάλεηα ηνπ γηα ηελ επηηπρεκέλε δηνξγάλσζε ηεο Οιπκπηάδαο ζηελ Αζήλα, είλαη
έθδειεο ζε ηειενπηηθή ζπλέληεπμε πνπ καο παξαρώξεζε ακέζσο κεηά ην κεγάιν εθείλν
αζιεηηθό γεγνλόο θαη ηελ νπνία παξαζέηνπκε ζηελ ζπλέρεηα.
Aιιά ν Νίθνο ηαύξνπ έβιεπε μεθάζαξα θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο Διιάδαο, πνιιέο θνξέο πνιύ
πξηλ απηά θαιά-θαιά εθδεισζνύλ. Σνλ Ηνύιην ηνπ 2011, ζε άιιε ζπλέληεπμε πνπ κνπ
παξαρώξεζε είρε επηζεκάλεη κεηαμύ άιισλ ηα εμήο:
«Ζ Διιάδα είλαη γλσζηή σο ε ρώξα ζηελ νπνία όινη έρνπλε δηθαίσκα ζπληάμεσο εθηόο από
ηνπο ηνπξίζηεο βέβαηα, αιιά νη πεξηζζόηεξνη ζεσξνύλ ηνπο θόξνπο σο εζεινληηθή ζπλεηζθνξά
πξνο ην θξάηνο. Ζ είζπξαμε ησλ θόξσλ πξέπεη λα γίλεηαη θαηά άκεκπην θαη αληηθεηκεληθό
ηξόπν. Δίλαη γλσζηό πιένλ όηη θπβεξλήζεηο θαη πνιηηηθνί παξάγνληεο έρνπλ απνηύρεη ζην λα
πείζνπλ ηνλ ειιεληθό ιαό ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε ηεο θνξνινγηθήο ζπλεηζθνξάο ηνπ γηα ηελ
δηαζθάιηζε ηεο επεκεξίαο ηεο ρώξαο. Καηά ηελ γλώκε κνπ απαηηείηαη άκεζα έλαο
ππεξθνκκαηηθόο ζεζκόο, απαιιαγκέλνο από πνιηηηθέο ζθνπηκόηεηεο, ν νπνίνο ζα παξέρεη ηελ
δπλαηόηεηα λα ζπιιέγνληαη θόξνη κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ρσξίο λα γίλνληαη δηαθξίζεηο,
ρσξίο λα δείρλνληαη πξνηηκήζεηο θαη ρσξίο λα ηίζεληαη πςειά ηζηάκελνη έμσ από ηα ρέξηα ηεο
θνξνινγηθήο ππεξεζίαο. Οη θπβεξλήζεηο θαη ηα θόκκαηα έρνπλ απνηύρεη ηειείσο ζην λα πείζνπλ
ηνλ ειιεληθό ιαό ζηελ αλάγθε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ πξνο ην θξάηνο γηα ηελ δηθή ηνπ επεκεξία».
ηαλ ζηελ ζπλέρεηα ξσηήζακε ηνλ Νίθν ηαύξνπ ηη ζα κπνξνύζε λα γίλεη γηα λα απμεζνύλ νη
μέλεο επελδύζεηο ζηελ Διιάδα, λα βειηησζεί ε παξαγσγηθόηεηά ηεο θαη λα πξνζειθπζηνύλ
πεξηζζόηεξνη μέλνη επηζθέπηεο γηα ηελ ηόλσζε ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζκνύ, πνπ είλαη θαη κηα από
ηηο θπξηόηεξεο πεγέο εηζνδήκαηνο ηεο ρώξαο, καο απάληεζε:
«Έρσ ακθίβνιεο ζθέςεηο γηα ην ζέκα ησλ επελδύζεσλ μέλσλ επηρεηξεκαηηώλ ζηελ Διιάδα. Ζ
ειιεληθή νηθνλνκία, πξώηνλ, δελ ήηαλε ηόζν κε παξαγσγηθή θαη κε αληαγσληζηηθή, όζν
ζεσξείηαη. Απηό βέβαηα ιακβάλεη ππόςε όιεο ηηο πηπρέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο,
πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο λαπηηιίαο, ηεο δηαθίλεζεο ελεξγείαο θαη άιισλ θιάδσλ.
Οη κνλάδεο νη νπνίεο είλαη ρακειήο παξαγσγήο είλαη νη εγρώξηεο κεγαινεπηρεηξήζεηο, νη νπνίεο
είλαη νπζηαζηηθά θξαηηθέο. Απηέο, πξέπεη άκεζα λα ηδησηηθνπνηεζνύλ, αιιά δελ πξέπεη λα
ηδησηηθνπνηεζνύλ κε πιεηζηεξηαζκό γηα επηινγή ηνπ θαηώηεξνπ κεηνδόηε, ηνπιάρηζηνλ ζηηο

πεξηπηώζεηο ηεο ΓΔΖ, ηνπ ΟΣΔ θαη άιισλ παξαγσγηθώλ κνλάδσλ.
Δπί ηνπ παξόληνο είλαη δύζθνιν ε Διιάδα λα αιιάμεη ηελ ζηάζε πνιιώλ μέλσλ επελδπηώλ
εθηόο θαη εάλ κέζα ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, αιιάμεη ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο θαη
αξρίζνπκε λα κηιάκε όρη έλαλ δαλεηνιήπηε αιιά γηα κηα ρώξα ε νπνία αμηνπνηεί μέλα θαη
κεγάια θεθάιαηα ζηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ κνλάδσλ ηεο. Ζ ζπδήηεζε ινηπόλ πξέπεη λα
αιιάμεη θαη ε Διιάδα λα παύζεη λα εκθαλίδεηαη σο επαίηεο θαη λα πξνβάιιεηαη ζαλ κηα ρώξα
δπλεηηθήο επεκεξίαο, ζαλ κηα ρώξα ε νπνία πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα επελδύζεηο.
Ο Σνπξηζκόο είλαη πάληνηε έλαο από ηνπο θπξηόηεξνπο παξάγνληεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
Αιιά ν Σνπξηζκόο είλαη εύζξαπζηνο πόξνο, δελ είλαη ζηαζεξόο. ηαλ κηιάκε γηα αζηάζεηεο,
όηαλ ζηελ παξνύζα πεξίπησζε κηιάκε γηα ζπλερείο δηακαξηπξίεο θαη δηαδειώζεηο, πνπ δίλνπλ
έλα θάζκα Διιάδαο σο ρώξαο ζε αλαζηάησζε, ν Σνπξηζκόο δελ λνκίδσ όηη βνεζείηαη θαηά
πνιύ.
Πξώηα από όια, θαηά ηελ γλώκε κνπ, ε ειιεληθή θπβέξλεζε θαη όια ηα πνιηηηθά θόκκαηα,
κεδελόο εμαηξνπκέλνπ, πξέπεη λα πείζνπλ ηνλ ειιεληθό ιαό γηα ηελ ζνβαξόηεηα ηεο
θαηαζηάζεσο πνπ αληηκεησπίδεη ε ρώξα. Μέρξη ηώξα δελ ην έρνπλε θάλεη. Καη ηα κέηξα
ιηηόηεηαο πνπ πέξαζαλ από ηελ Βνπιή ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα, εγθξίζεθαλ κε κόλνλ κία
ςήθν ηεο αληηπνιίηεπζεο. Ζ αληηπνιίηεπζε όπσο θαη ηα άιια πνιηηηθά θόκκαηα ζηελ Διιάδα
έρνπλ θαιά κπαιά. Καλέλαο όκσο δελ πξέπεη λα ππνβαζκίδεη ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαη λα
ηελ ρξεζηκνπνηεί σο κνριό γηα πξνώζεζε πνιηηηθώλ ζηόρσλ. Δίλαη θξίζηκε ε θαηάζηαζε θαη
δελ επηηξέπεηαη πνιηηηθνί αξρεγνί λα κηθξνπνιηηηθνινγνύλ ζε βάξνο ηνπ εζληθνύ ζπκθέξνληνο».
Ο Νίθνο ηαύξνπ ήηαλ έλαο ππέξνρνο άλζξσπνο, εηιηθξηλήο, έληηκνο θαη αμηνπξεπήο. Έθπγε από
ηα εγθόζκηα κε ηελ απνγνήηεπζε όηη παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηάβαιε επί 15 ρξόληα, δελ
θαηέζηε δπλαηόο ν εληνπηζκόο, ε εθηαθή θαη ε επηζηξνθή ζε απηόλ ησλ ιεηςάλσλ ηνπ αδειθνύ
ηνπ Γξεγόξε γηα λα ηνπ έθαλε κηα πξέπνπζα θεδεία, ζύκθσλα κε ηηο ειιελνρξηζηηαληθέο
παξαδόζεηο. Σελ ηζηνξία ηνπ Γξεγόξε ηαύξνπ, αθεγήζεθε ν βνπιεπηήο Νηόλαιηλ Πέελ
(DonaldPayne) από ηελ Νέα Τεξζέε κε ηνύηα ηα ιόγηα, ηνλ Οθηώβξε ηνπ 2006:
«Ο Γξεγόξεο ηαύξνπ, ζε ειηθία 23 ρξνλώλ εθηεινύζε επηθίλδπλεο θαηαζθνπεπηηθέο
απνζηνιέο ζηελ Αιβαλία γηα ηηο ειιεληθέο αξρέο. ηελ ηειεπηαία από ηηο απνζηνιέο ηνπ απηέο,
πνπ απέβιεπε ζηελ απνθαηάζηαζε ελόο δσηηθήο ζεκαζίαο δηθηύνπ, ην νπνίν είρε απνθαιύςεη ν
βξεηαλόο πξνδόηεο Κηκ Φίικπη, ν Γξεγόξεο επίζεο πξνδόζεθε, ζπλειήθζε, βαζαλίζηεθε,
πέξαζε από ζηξαηνδηθείν θαη ηέινο εθηειέζηεθε ζηηο 3 επηεκβξίνπ, 1953. ύκθσλα κε όιεο ηηο
ελδείμεηο, απηόο ήηαλ θαη ην ηειεπηαίν ζύκα ηνπ Φίικπη ζηελ Αιβαλία. πσο καζαίλσ, νη
ηειεπηαίεο ιέμεηο πνπ πξόθεξαλ ηα ρείιε ηνπ Γξεγόξε ζηνπο ζηξαηνδίθεο ηνπ ήηαλ: Θα
μαλαθάλσ ην ίδην, αλ κνπ δνζεί κηα αθόκε επθαηξία. Ο εξσηζκόο ηνπ έδσζε ειπίδα ζηνλ
Αιβαληθό ιαό όηη δελ είρε μεραζηεί. Σν ζάξξνο ηνπ Γξεγόξε ηαύξνπ αλαγλσξίζηεθε επίζεκα
κεηά ηνλ ζάλαηό ηνπ. Με απόθαζε ηεο Διιεληθήο θπβέξλεζεο ηνπ απελεκήζε ζηηο 19
επηεκβξίνπ 1991, ην Μεηάιιην Δμαίξεησλ Πξάμεσλ γηα ην ζζέλνο ηνπ θαη ηνλ αλεπαλάιεπην
εξσηζκό ηνπ».
Ο Νίθνο ηαύξνπ αλεζπρνύζε πσο κεηά ηνλ ζάλαηό ηνπ ε ππόζεζε ηνπ αδειθνύ ηνπ Γξεγόξε
ζα μεραζηεί. Σελ επαλαθέξνπκε ζήκεξα ζηελ δεκνζηόηεηα ζαλ θόξν ηηκήο πξνο ηνλ Νίθν θαη

γηα λα ηηκήζνπκε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ «γηα ηελ ζπζία πνπ έθαλε ν Γξεγόξεο ζηνλ βσκό ηεο
ειεπζεξίαο».
Γηα ηνλ ζπληάθηε απηνύ ηνπ θνκκαηηνύ, ν Νίθνο ηαύξνπ δελ ήηαλ κόλνλ έλαο εμαίξεηνο
αλαιπηήο ησλ δηεζλώλ εμειίμεσλ θαη δάζθαινο, αιιά επίζεο θαιόο πξνζσπηθόο θίινο. Θα ηνλ
ζπκάκαη πάληα επδηάζεην θαη γειαζηό, λα κε πεξηκέλεη ζην θαηώθιη ηνπ ζπηηηνύ ηνπ, ρσξίο
γξαβάηεο θαη ζαθάθηα, θνξώληαο πέδηια θαη ζνξηζάθη, έηνηκν λα πάκε γηα αββαηνθύξηαθν
ςάξεκα ζε κηα αθηή ηεο πνιηηείαο Μαίξπιαλη, ζηνλ Αηιαληηθό. Ζ αιήζεηα είλαη πσο ηηο
πεξηζζόηεξεο θνξέο γπξίδακε ζην ζπίηη κε ηα ρέξηα αδεηαλά, γηαηί αληί λα έρνπκε ηελ πξνζνρή
ζηελ πεηνληά, πηάλακε πάλσ ζηνλ κόιν ηνπ ςαξέκαηνο, αηέξκνλεο ζπδεηήζεηο γηα ηηο εμειίμεηο
ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κύπξν. κσο έζησ θη έηζη, νη όκνξθεο εκπεηξίεο πνπ δήζακε εθείλα ηα
αββαηνθύξηαθα ζα κείλνπλ βαζεηά ραξαγκέλεο ζηελ ζύκεζε κνπ.
Πρόςβαςθ ςτο άρκρο ςτθν διεφκυνςθ:
http://www.voanews.com/greek/news/Stavrou-01-02-2012-136554388.html
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Τξαγηθνί ηίηινη ηέινπο ζε κηα «Αιιε Θάιαζζα» γηα ηνλ Θ. Αγγειόπνπιν
Υζεο βξάδπ, ιίγν πξηλ από ηα κεζάλπρηα, ε Διιάδα θαη ν θόζκνο έραζαλ έλαλ κεγάιν
δεκηνπξγό. Ο Θόδσξνο Αγγειόπνπινο, ν ζθελνζέηεο πνπ ράξηζε ζηε ρώξα καο δηεζλείο
δηαθξίζεηο, πνπ άθεζε ην απνηύπσκά ηνπ ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηέρλε, πνπ αγαπήζεθε,
ζαπκάζηεθε θαη ακθηζβεηήζεθε, πνπ έθεξε ηελ Διιάδα ζην πξνζθήλην ηεο δηεζλνύο
δεκηνπξγίαο, ηξαπκαηίζηεθε ζαλάζηκα ζε ηξνραίν ζηε δηάξθεηα ησλ γπξηζκάησλ ηεο ηειεπηαίαο
ηαηλίαο ηνπ «Ζ άιιε ζάιαζζα».
Αθεζε ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή ζην λνζνθνκείν «Μεηξνπόιηηαλ». Γύξσ ζηηο επηά ην απόγεπκα
θαη ελώ δηέζρηδε θάζεηα ηνλ πεξηθεξεηαθό δξόκν Γξαπεηζώλαο - Κεξαηζηλίνπ παξαζύξζεθε από
δίθπθιν πνπ νδεγνύζε εηδηθόο θξνπξόο εθηόο ππεξεζίαο. Ο ζθελνζέηεο κε ηελ πηώζε ππέζηε
βαξύηαηε θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε. Γηαθνκίζηεθε ζην λνζνθνκείν κε θαζπζηέξεζε (ην
αζζελνθόξν έθζαζε ύζηεξα από 40, πεξίπνπ, ιεπηά, δειώλνπλ ζπλεξγάηεο, απηόπηεο κάξηπξεο)
θαη παξά ηελ πξνζπάζεηα ησλ γηαηξώλ, δελ κπόξεζε λα θξαηεζεί ζηε δσή. Ζ βιάβε πνπ είρε
ζηνλ εγθέθαιν ήηαλ κε αλαζηξέςηκε. Δίρε ππνζηεί ήδε δύν θαξδηαθέο αλαθνπέο. Ζ πίεζε είρε
θηάζεη ζην ηξία. Ο Θόδσξνο Αγγειόπνπινο θαηέιεμε από ηα βαξύηαηα ζπλζιηπηηθά θαηάγκαηα
ζηε ιεθάλε, ιίγν πξηλ από ηα κεζάλπρηα.
ην ηζόγεην ηνπ «Μεηξνπόιηηαλ», ζπγθεληξσκέλνη εζνπνηνί, θίινη, ζθελνζέηεο, έθιαηγαλ
βνπβά, κε βιέκκαηα πνπ πξόδηδαλ ην ζνθ, ηνλ απόιπην αηθληδηαζκό. «Γελ έπαηξλε πνηέ θακία
πξνθύιαμε ζην γύξηζκα. Αθνζησλόηαλ ζηε ζθελή, ζην πιάλν, δελ ππνιόγηδε δπζθνιίεο,
θαθνπρίεο...», ζρνιίαδαλ. Οζνη παξαθνινπζνύζαλ ηε δηαδξνκή ηνπ από θνληά γλώξηδαλ ην
πάζνο, ην πείζκα θαη ηελ ηειεηνζεξία ηνπ. Ζ έληαζε θαη ε κεγάιε πξνζήισζε ζην έξγν ηνπ
έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαη ζην παξειζόλ πξνβιήκαηα ζηελ πγεία ηνπ. Οκσο, παξά ηηο αληίμνεο
ζπλζήθεο πνπ αληηκεηώπηδε, ε πεξηπέηεηα ηεο θάζε ηαηλίαο απνηεινύζε γη‘ απηόλ πεγή δσήο. «Ζ
άιιε ζάιαζζα» μεθίλεζε λα γπξίδεηαη κε πεξηνξηζκέλα νηθνλνκηθά. Σν γεγνλόο δελ εκπόδηζε 30

εζνπνηνύο, ηελ αθξόθξεκα ηνπ ειιεληθνύ ζεάηξνπ, λα πιαηζηώζνπλ ηνλ ζθελνζέηε.
Ο 77ρξνλνο ζθελνζέηεο βξηζθόηαλ ζηελ ηξίηε εβδνκάδα ησλ γπξηζκάησλ κε πξσηαγσληζηή ηνλ
Ηηαιό εζνπνηό Σόλη εξβίιν («Il divo»).
Ο Θόδσξνο Αγγειόπνπινο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 27 Απξηιίνπ ηνπ 1935. Δθαλε λνκηθέο
ζπνπδέο ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ, ηηο νπνίεο εγθαηέιεηςε πξηλ πάξεη ην πηπρίν ηνπ. Σν 1961
έθπγε ζην Παξίζη, όπνπ αξρηθά παξαθνινύζεζε ζηε νξβόλλε καζήκαηα γαιιηθήο θηινινγίαο
θαη θηικνγξαθίαο, θαζώο θαη καζήκαηα εζλνινγίαο θαη ζηε ζπλέρεηα καζήκαηα
θηλεκαηνγξάθνπ ζηελ IDHEC θαη ζην Mus�e de l‘ homme. Μεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ
Διιάδα ην 1964 θαη κέρξη ην 1967 εξγάζηεθε σο θξηηηθόο θηλεκαηνγξάθνπ ζηελ εθεκεξίδα
Γεκνθξαηηθή Αιιαγή, καδί κε ηνλ Βαζίιε Ραθαειίδε θαη ηελ Σώληα Μαξθεηάθε. Με ηνλ
θηλεκαηνγξάθν άξρηζε λα αζρνιείηαη ην 1965 θαη ην 1968 παξνπζίαζε ηελ πξώηε ηνπ κηθξνύ
κήθνπο ηαηλία, «Δθπνκπή», ζην Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο. Σν 1970, ε πξώηε
κεγάινπ κήθνπο ηαηλία ηνπ, «Αλαπαξάζηαζε», απέζπαζε ην πξώην βξαβείν ζην Φεζηηβάι
Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο, θαζώο θαη άιιεο δηαθξίζεηο ζην εμσηεξηθό, θαη ζεσξήζεθε ε
ηδξπηηθή ζπλζήθε ηνπ λένπ ειιεληθνύ θηλεκαηνγξάθνπ. Αθνινύζεζαλ νη «Μέξεο ηνπ ‘36», ν
«Θίαζνο» (1974, ζξηάκβεπζε δηεζλώο, ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο θαιύηεξεο ζηελ Ηζηνξία ηνπ
Παγθόζκηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ), νη «Κπλεγνί» (1977), ν «Μεγαιέμαλδξνο» (1980, Υξπζό
Ληνληάξη ζηε Βελεηία), «Σαμίδη ζηα Κύζεξα» (1984), «Μειηζζνθόκνο» (1986), «Σνπίν ζηελ
νκίριε» (1988) (Αξγπξό Ληνληάξη ζηε Βελεηία), «Σν κεηέσξν βήκα ηνπ πειαξγνύ» (1991), «Σν
βιέκκα ηνπ Οδπζζέα» (1995), «Μηα αησληόηεηα θαη κηα κέξα» (1998, Υξπζόο Φνίληθαο ζηηο
Κάλλεο), «Σν ιηβάδη πνπ δαθξύδεη» (2003), «Ζ ζθόλε ηνπ ρξόλνπ» (2008). Αθηεξώκαηα γηα ην
έξγν ηνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζ‘ όιν ηνλ θόζκν, ελώ ε θαηαγξαθή θαη κόλν ηεο δηεζλνύο
βηβιηνγξαθίαο γηα ην ζθελνζέηε ππεξβαίλεη ηηο 80 ζειίδεο. Ωο απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηνπ
θξαηάκε κηα θξάζε ηνπ Αθίξα Κνπξνζάβα: «Μέζα από ηνλ θαθό ηνπ ν Αγγειόπνπινο θνηηάδεη
ηα πξάγκαηα ελ ζησπή».
Ωο απνραηξεηηζκό κηα αθήγεζε ηνπ Σνλίλν Γθνπέξα (Ηηαινύ ζπγγξαθέα θαη ζπλζελαξηνγξάθνπ
ηνπ): «Θπκάκαη πάληα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζηεθόηαλ δίπια ζην κπαξ ηνπ θαθέ Σζεληξάιε
ζην αληαξθαληδέιν αθνζησκέλνο ζην θιηηδάλη ηνπ θαθέ. Μηθξέο γνπιηέο, κε κηα αησληόηεηα
απόζηαζε ε κία από ηελ άιιε. ―Δζείο πίλεηε ηνλ θαθέ‖, κνπ ιέεη ν Θόδσξνο γηα λα
δηθαηνινγήζεη ην καθξύ ηειεηνπξγηθό, ―εγώ ηνλ απνιακβάλσ‖».
Copyright: http://www.kathimerini.gr

Ο θόζκνο ηνπ Διύηε, ν κηθξόο, ν κέγαο!
Δθδνζε πνπ θιείλεη κηα ρξνληά γεκάηε από ηε ζθέςε ηνπ πνηεηή
Σεο Οιγαο ειια
ηηο 2 Ννεκβξίνπ ζπκπιεξώζεθαλ αθξηβώο 100 ρξόληα από ηε γέλλεζε ηνπ πνηεηή Οδπζζέα
Διύηε. Σν 2011 είρε θεξπρζεί επεηεηαθή ρξνληά. Καη πξάγκαηη ζηε δηάξθεηά ηεο είρακε ηελ

επθαηξία λα μαλαζπκεζνύκε ηνλ πνηεηηθό ηνπ ιόγν, αιιά λα γλσξίζνπκε πνιιέο, δηαθνξεηηθέο
θαη άγλσζηεο ζηνπο πνιινύο πιεπξέο ηνπ. Δθδειώζεηο ζηήζεθαλ πνιιέο, εθζέζεηο δσγξαθηθήο,
ζπλέδξηα, ζπξαλνίμηα ελόο κηθξνύ λανύ -ηάκα ηνπ Διύηε- ζηε ίθηλν, εθδόζεηο. Πίζσ απ‘ όια
απηά, ε δηαξθήο κέξηκλα θαη αθνζίσζε ηεο πνηήηξηαο θαη ζπληξόθνπ ηνπ πνηεηή Ηνπιίηαο
Ζιηνπνύινπ.
Σειεπηαία, αιιά όρη έζραηε, ζαλ επηζηέγαζκα ζε όζα πξνεγήζεθαλ, ζαλ επίγεπζε ηεο ζθέςεο
θαη ηνπ ιόγνπ ηνπ πνηεηή, είλαη κηα έθδνζε πνπ κόιηο θπθινθόξεζε από ηνλ «Ηθαξν» (κε ηελ
επγεληθή ππνζηήξημε ηνπ Κνηλσθεινύο Ηδξύκαηνο Ησάλλε . Λάηζε θαη ηεο Enel Green Power
Hellas). Σηηινο, «Ο λαπηίινο ηνπ αηώλα», έλα ιεύθσκα πνπ καο δίλεη ηελ επθαηξία λα
μεθπιιίζνπκε ηνπο ζηαζκνύο ηεο δσήο ηνπ, ηεο ζθέςεο ηνπ, ηνπ έξγνπ ηνπ.
Υσξηζκέλν ζε έληεθα θεθάιαηα, κε δεθάδεο θσηνγξαθίεο από ηα ηαμίδηα, ηηο δηαδξνκέο ηνπ θαη
ηνπο πίλαθέο ηνπ, ην βηβιίν θαηαθέξλεη λα είλαη κηα ζύλζεζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ Διύηε θαη
κηα παξάιιειε καηηά ζε όζα ζπλέβαηλαλ ζηνλ θόζκν θαη δηακόξθσλαλ ηε καηηά ηνπ Διύηε.
«Δθεξα ηε δωή κνπ ώο εδώ»
Σν έθην παηδί ηνπ Παλαγηώηε Θ. Αιεπνπδέιε θαη ηεο Μαξίαο Βξαλά γελλήζεθε ζην Ζξάθιεην
ηεο Κξήηεο, ζηε ζπλνηθία «Δθηά Μπαιηάδεο», ηε ρξνληά πνπ πέζαλε ν Αιέμαλδξνο
Παπαδηακάληεο. Ζ Μπηηιήλε, ε Αζήλα θαη νη πέηζεο ήηαλ νη ηόπνη όπνπ έδεζε θαη κεγάισζε,
νη ηόπνη πνπ ηνλ δηακόξθσζαλ αξρηθά. Καη κεηά θη άιιεο γσληέο απηήο ηεο ρώξαο. «Δξρνκαη
από καθξηά. Οη ζπιιέθηξηεο ησλ θξόθσλ ηεο Θήξαο πνξεύνληαη πιάη κνπ, θη από θνληά,
παγεκέλεο κε ηνλ άλεκν ηνλ βόξεην, νη Μπξνθόξεο, σξαίεο κεο ζηα ηξηαληαθπιιηά ηνπο θαη ηε
ρξπζή ησλ αγγέισλ αληαλάθιαζε. Γέκηζα θαζ‘ νδόλ ρώκα θηηξηλσπό, θνθθηλσπό, θαζηαλό,
ξαβδώζεηο από πεηξώκαηα ζθνύξα, κπιε θαη κσβ, ζαλ απηά πνπ βιέπεηο, παξαπιένληαο ηηο
αθηέο ηεο Κύζλνπ Αύγνπζην κήλα», έγξαθε ρξόληα αξγόηεξα ζην «Δλ ιεπθώ».
Με ηα δηθά ηνπ ιόγηα, ηα ζθνξπηζκέλα ζηα έξγα ηνπ, ζρνιηάδεη ν Οδπζζέαο Διύηεο όια εθείλα
κε ηα νπνία θαηαπηάζηεθε ζηε δσή: ηα βηβιία, ηε γιώζζα, ηε κνπζηθή, ηε δσγξαθηθή, ην
Αηγαίν, ηε γεληά ηνπ ‘30, ηνπο θίινπο ηνπ θαη ηνπο ζπλνδνηπόξνπο ηνπ, ηνπο νκόηερλνύο ηνπ.
«Δλησζα ηε δεζηαζηά ησλ θίισλ ζαλ αζπίδα. Μπαίλνληαο ην 1936, γύξσ από ηα ―Νέα
Γξάκκαηα‖ είρε ζρεκαηηζζεί θηόιαο κηα νκάδα κε ζπκπαγή ελόηεηα, κε ζπλείδεζε
πξσηνπνξηαθή, κε δηαζέζεηο αγσληζηηθέο, κε πλεύκα αιιειεγγύο. Κη εμάιινπ, ν Τπεξξεαιηζκόο,
κε ηε κπζηεξηαθή νξνινγία ηνπ, κε ην κπζηηθό ηνπ Πάλζενλ, κε ηα Μαληθέζηα ηνπ, κε ηηο
πνιύγισζζεο εθδόζεηο ηνπ, αζθνύζε θάπνην δένο πάλσ ζηνπο αλεηδνπνίεηνπο αληηδξαζηηθνύο,
πνπ νξέγνληαλ ίζσο κάρε, αιιά δελ θάηεραλ θαζόινπ πνύ βξίζθεηαη θαη ηη ινγήο είλαη απηόο ν
ερζξόο», έγξαθε ζη‘ «Αλνηρηά ραξηηά».
«Οη αμίεο ηνπ Διύηε»
«Θα ζέιακε ην έηνο απηό λα είλαη ραξαθηεξηζκέλν από ηηο αμίεο ηνπ Διύηε. Να είλαη έλα έηνο
κε ην ήζνο θαη ηνλ πινύην ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, κε ηε ζεκαζία ηνπ θσηόο ζηε θπζηθή θαη
κεηαθπζηθή ηνπ δηάζηαζε, κε κηα ζπλερή ελαληίσζε ζηελ ηξέρνπζα αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ»,
έιεγε ε Ηνπιίηα Ζιηνπνύινπ, ζηηο αξρέο ηεο ρξνληάο, παξνπζηάδνληάο καο ηηο εθδειώζεηο θαη ηηο
δξάζεηο πνπ είραλ πξνγξακκαηηζηεί ζηε δηάξθεηα ηεο επεηεηαθήο ρξνληάο. Καη ηειηθά ην

θαηάθεξε, ίζσο πεξηζηαζηαθά, ίζσο πεξηνδηθά, αιιά όζνη ήξζαλ ζ‘ επαθή κε ην έξγν ηνπ Διύηε,
ην γισζζηθό θαη ην εηθαζηηθό, έζησ γηα ιίγν, ήηαλ ζαλ λα «επαλέθηεζαλ ηελ αζσόηεηά ηνπο».
Σν ηειεπηαίν «ξαληεβνύ» κε ην έηνο Διύηε είλαη έλα ζύληνκν αιιά πιήξεο πνξηξέην ηνπ
πνηεηή: «Αο κνπ επηηξαπεί, παξαθαιώ, λα κηιήζσ ζην όλνκα ηεο θσηεηλόηεηαο θαη ηεο
δηαθάλεηαο. Δπεηδή νη ηδηόηεηεο απηέο είλαη πνπ θαζνξίζαλε ην ρώξν κέζα ζηνλ νπνίν κνύ
εηάρζε λα κεγαιώζσ θαη λα δήζσ».
Hκεξνκελία : 26/11/11
Copyright: http://www.kathimerini.gr

Οδυσσέας Ελύτης: Τα υλικά που έπλασαν τον μύθο του
Γεκνζίεπζε: 19 Ννε. 2011
Ενα βιβλίο του ποιθτι αλλά χωρίσ τον ίδιο, τον τοποκετεί ςτα ιςτορικο-πολιτιςμικά ςυμφραηόμενα
του 20οφ αιώνα, εκτείνεται ςε 400 εικονογραφθμζνεσ ςελίδεσ, κόςτιςε 100.000 ευρώ και κάνει τθν
ζκπλθξθ
Οταν ο Γιαςζρ Αραφάτ επιβιβαηόταν ςτο πλοίο «Οδυςςζασ Ελφτθσ» εγκαταλείποντασ τον Λίβανο μετά
τισ ςφαγζσ των Παλαιςτινίων ςτθ άμπρα και τθ ατίλα, ο ζλλθνασ νομπελίςτασ ολοκλιρωνε τθν
ςυλλογι «Μικρόσ Ναυτίλοσ». Είχε πρόςφατα κυκλοφοριςει τα «Σρία ποιιματα με ςθμαία ευκαιρίασ»,
είχε μόλισ υπογράψει ζκκλθςθ για τθν επιςτροφι των Γλυπτϊν του Παρκενϊνα μαηί με τουσ Μόραλθ,
Σςαροφχθ, Γκίκα, κι ζκανε διλωςθ διαμαρτυρίασ για τθν ανακιρυξθ του ψευδοκράτουσ του Ντενκτάσ.
Ηταν θ χρονιά 1983.
Η κάκε εποχι κακορίηει τθ ςκζψθ, δίνει τουσ κϊδικεσ, κζτει ηωτικά ερωτιµατα που ο ποιθτισ, ο
καλλιτζχνθσ, ο αυκεντικόσ δθμιουργόσ, υιοκετεί, μεταποιεί, ανατρζπει, επεξεργάηεται ι απαντά,
διυλίηοντασ γεγονότα, ιδεολογίεσ, επαναςτάςεισ. Αυτόσ ο διάλογοσ αναδεικνφεται με τρόπο
υποδειγματικό και γοθτευτικό ςτο «Οδυςςζασ Ελφτθσ, ο Ναυτίλοσ του αιϊνα» (εκδ. Ικαροσ), ζνα βιβλίο
από τα ωραιότερα του 2011 που κυκλοφορεί τθ Δευτζρα. Εχει μορφι χορταςτικοφ λευκϊματοσ 400
ςελίδων αλλά ειδικό βάροσ φιλοςοφικοφ δοκιμίου, και μάσ δείχνει εντζλει πϊσ διαμορφϊνεται ζνασ
εκνικόσ ποιθτισ, ενϊ παράλλθλα φωτίηει τθν ιςτορία τθσ πνευματικισ αναηιτθςθσ και τθσ
καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ ςτθν Ελλάδα και ςτον κόςμο τον 20ό αιϊνα.
Ο αναγνϊςτθσ παρακολουκεί το ποιθτικό ταξίδι του Ελφτθ μζςα ςτο γενικότερο ιςτορικο-πολιτιςμικό
πλαίςιο του καιροφ του, διαβάηοντασ μια ανκολογία από ςφντομα κείμενά του (ποιιματα, δοκιμιακζσ
ςκζψεισ, αποςπάςματα από ομιλίεσ ι ςθμειϊςεισ του) και βλζποντασ να ηωντανεφει ο κόςμοσ του. Ολα
τα πνευματικά ρεφματα που τον επθρζαςαν, οι καλλιτζχνεσ που αγάπθςε, οι διάφοροι ςυνομιλθτζσ
του, τα γεγονότα που θλζκτριςαν τθν ατμόςφαιρα ςτθν οποία εργαηόταν - τα πάντα αποκτοφν
πρόςωπο.

Εκεί είναι ο Μπρετόν και θ παρζα των ςουρεαλιςτϊν, οι πίνακεσ του Ματίσ, του Χουάν Γκρισ, του
Μόραλθ, του Γκίκα ι θ εικόνα τθσ Παναγίασ τθσ Οδθγιτριασ, οι αφιερϊςεισ του Πικάςο, του Ουγκαρζτι
ι του Ελιάρ, φωτογραφίεσ από τθ «Μάντρα» του Αττίκ ι τα επτεμβριανά, ο Θεόφιλοσ, ο Πουλαντηάσ,
ο Κωνςταντίνοσ Καραμανλισ, ο Μανϊλθσ Ανδρόνικοσ, ο Θεοδωράκθσ, ο Εμπειρίκοσ, ο Σεριάντ ι οι
γυναίκεσ που υπιρξαν μοφςεσ του, τα εξϊφυλλα των βιβλίων του ι των δίςκων με μελοποιθμζνθ
ποίθςι του, και τα χειρόγραφά του όπου τόςο ςυχνά ςκιτςάριηε διάφορεσ μορφζσ.
Η εμπνευςμζνθ ςφλλθψθ αυτισ τθσ ζκδοςθσ ανικει ςτον άνκρωπο που μοιράςτθκε μαηί του τα
τελευταία 13 χρόνια τθσ ηωισ του: ςτθν ποιιτρια Ιουλίτα Ηλιοποφλου, θ οποία ζκανε τθν ανκολόγθςθ
των γραπτϊν του εντρυφϊντασ και ςτο προςωπικό αρχείο του, και επίςθσ επζλεξε τθν πλοφςια και
ςπάνια εικονογράφθςθ που λειτουργεί για τον αναγνϊςτθ ωσ παράλλθλθ αφιγθςθ τθσ πνευματικισ
περιπζτειασ του ποιθτι. Ο αναγνϊςτθσ κα διαβάςει λ.χ. το εγκϊμιο του Ελφτθ για τον Κάλβο και ςτο
πλάι κα δει ςε ζνα ςκίτςο, το πϊσ ο Ελφτθσ φαντάςτθκε τθν άγνωςτθ μορφι του.
Ο ποιθτισ και θ εποχι του
Σο βιβλίο είναι χωριςμζνο ςε ζντεκα ενότθτεσ και ξεκινά με ζνα εκτενζσ χρονολόγιο 70 ςελίδων που
διαβάηεται απνευςτί και παρουςιάηει τθ ςυνομιλία του ποιθτι με τον αιϊνα του. Εδϊ λ.χ. ο
αναγνϊςτθσ κα δει ότι ο Ελφτθσ αδυνατεί να εργαςτεί δθμιουργικά τθν εποχι που γίνεται το
πραξικόπθμα των ςυνταγματαρχϊν, που είναι και θ εποχι του Αραβοϊςραθλινοφ Πολζμου των Εξι
Ημερϊν, αλλά και θ χρονιά κατά τθν οποία ο Γκαμπριζλ Γκαρςία Μάρκεσ εκδίδει το αριςτοφργθμά του
«Εκατό χρόνια μοναξιά». Και κα ςυνειδθτοποιιςει ότι ο Ελφτθσ τιμάται με το Νομπζλ ςε μια κομβικι
πολιτικι ςτιγμι, αφοφ λίγουσ μινεσ νωρίτερα το 1979 οι ιςλαμιςτζσ του Χομεϊνί καταλαμβάνουν τθν
εξουςία ςτο Ιράν και υπογράφεται ςτο Ζάππειο θ ςυμφωνία ζνταξθσ τθσ Ελλάδασ ςτθν ΕΟΚ.
Ιδιαίτερο ενδιαφζρον ζχει και το κλίμα μζςα ςτο οποίο γεννιζται και πρωτοπαρουςιάηεται θ
μεγαλόπνοθ ςφνκεςι του «Αξιον Εςτί». Οταν ο Ελφτθσ αρχίηει να το δουλεφει ςυςτθματικά, τον
Απρίλιο του 1956, το ανκελλθνικό κλίμα ζχει φουντϊςει ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο. τθν
Κωνςταντινοφπολθ ζχουν γίνει οι βανδαλιςμοί των επτεμβριανϊν ενάντια ςτουσ Ρωμιοφσ, ςτθ μφρνθ
ζχουν γίνει ταραχζσ (1955), ο Αρχιεπίςκοποσ Μακάριοσ ζχει εκτοπιςτεί από τισ βρετανικζσ αρχζσ ςτισ
εχχζλλεσ (Μάρτιοσ 1956), και, από τθν άλλθ, ο εφζρθσ ζχει «αντιδράςει» με το ςθμαντικό «…Κφπρον,
οφ μ' εκζςπιςεν (1955) και ο Κωνςταντίνοσ Καραμανλισ ζχει ιδρφςει τθν ΕΡΕ και ζχει πάρει τισ εκλογζσ
(1956). Οταν τρία χρόνια αργότερα ο Ελφτθσ κατακζτει το πρϊτο αντίτυπο του «Αξιον Εςτί» ςτθν Εκνικι
Βιβλιοκικθ τον Δεκζμβριο του 1959, ζχει πλζον ιδρυκεί θ ανεξάρτθτθ Κυπριακι Δθμοκρατία, ο
Μακάριοσ ζχει εκλεγεί Πρόεδροσ, ο Νίκοσ Εγγονόπουλοσ ζχει δθμοςιεφςει το «Εν ανκθρϊ ζλλθνι
λόγω», ζχουν ςυμπλθρωκεί 102 χρόνια από τον κάνατο του ολωμοφ, και οι ζλλθνεσ καλλιτζχνεσ
ακοφγονται ςτο εξωτερικό: ο Μόραλθσ, ο Σςαροφχθσ και ο ϊχοσ εκκζτουν ζργα τουσ ςτθν Μπιενάλε
τθσ Βενετίασ, και ζχουν βραβευτεί με Νομπζλ ο Καμί, ο Παςτερνάκ και ο Καηιμόντο.
Σο «Αξιον Εςτί» κυκλοφορεί ςε βιβλίο τον Φεβρουάριο του 1960 και τον Νοζμβριο ο Ελφτθσ γνωρίηεται
με τον Καραμανλι και τιμάται με το Α' Κρατικό Βραβείο Ποίθςθσ. Σθν ίδια χρονιά ςτθν Αμερικι ανκεί
το κίνθμα των χίπισ και πεκαίνζι θ μθτζρα του, ζνασ αδελφόσ του, ο Καραγάτςθσ, ο μαζςτροσ Δθμιτρθσ
Μθτρόπουλοσ και ο Καμί. Σο 1964 όμωσ (ζναν χρόνο μετά τθν απονομι του Νομπζλ ςτον εφζρθ), παρ'

ότι το πολιτικό ςκθνικό ζχει αλλάξει ςτθν Ελλάδα και ο Γεϊργιοσ Παπανδρζου ζχει κερδίςει
πανθγυρικά τισ εκλογζσ του Φεβρουαρίου με τθν Ενωςθ Κζντρου, το υπουργείο Προεδρίασ κα αρνθκεί
τθν προγραμματιςμζνθ παρουςίαςθ ςτο Ηρϊδειο του μελοποιθμζνου από τον Θεοδωράκθ «Αξιον
Εςτί» (Αφγουςτοσ 1964). Σο ζργο κα αποςυρκεί και θ πρεμιζρα του κα δοκεί τελικά τον Οκτϊβριο ςτο
«Ρεξ» με τθ γνωςτι επιτυχία.
Γλϊςςα, Ευρϊπθ, ελλθνικότθτα
Η ενςυνείδθτθ ςτάςθ του Ελφτθ απζναντι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ωσ όργανο μαγείασ, ωσ πατρίδα και
πολιτιςμικι ταυτότθτα τονίηεται με ζμφαςθ ςτο λεφκωμα όπωσ, από τθν άλλθ, και θ ςχζςθ του με τθ
Δφςθ, θ διαςταφρωςι του με τα κινιματα τθσ καλλιτεχνικισ αμφιςβιτθςθσ και θ γνωριμία του με
μεγάλεσ μορφζσ των ευρωπαϊκϊν γραμμάτων.
Μια ιδιαίτερθ ενότθτα αφιερϊνεται ςτο «Αξιον Εςτί» ωσ ζργο κομβικό όπου αποτυπϊνονται οι
εκφραςτικζσ δυνατότθτεσ του Ελφτθ, οι λυρικζσ προκζςεισ του, οι οντολογικζσ και θκικζσ κζςεισ του,
και κυρίωσ ο επαναπροςδιοριςμόσ τθσ ελλθνικότθτασ που εκείνοσ ειςθγείται.
Μουςικι και ηωγραφικι
Οι κρυφζσ αγάπεσ του για τθ μουςικι και τθ ηωγραφικι ζχουν κι αυτζσ τθ κζςθ τουσ όπωσ και θ
παρουςίαςθ των βιβλίων του, των μεταφράςεϊν τουσ και τθσ κριτικισ πρόςλθψθσ του ζργου του από
το 1938 ζωσ το 2006.
Σο πιςτεφω του
«Και νά 'χεισ τθν ψυχι ςου ςτα δάχτυλα, ςτα μάτια, ςτα ρουκοφνια, ςτα χείλθ. Από κει μιλάει ο κόςμοσ.
Από κει βρίςκεισ τθν ιδιωτικι ςου οδό». Αυτι ιταν θ προτροπι του Ελφτθ ςτα 79 του, το 1990. Σο
αξιακό του ςφςτθμα («μάκε να προφζρεισ τθν πραγματικότθτα») ζχει κομβικι κζςθ προσ το τζλοσ του
«Ναυτίλου του αιϊνα» όπου αντιλαμβάνεται κανείσ με ποιον τρόπο ο Ελφτθσ διαβάηει το μυςτιριο τθσ
φπαρξθσ και ποιεσ διαφορετικζσ προτεραιότθτεσ προτείνει. Σο λεφκωμα κλείνει με ζνα εγκϊμιο ςτθ
μεταμορφωτικι δράςθ τθσ ποίθςθσ, που μασ εμπνζει να διεκδικοφμε τθν ελευκερία ςε όλα τα πεδία.
«Ποίθςθ», μάσ λζει ο Ελφτθσ, «είναι ζνα προκεχωρθμζνο φυλάκιο ςτισ ανεξερεφνθτεσ περιοχζσ τθσ
ηωισ».

Δθζηξαηεία γηα ηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό ζηελ Ακεξηθή από ηξεηο θίινπο
Μέζσ θνηλσληθήο ρξεκαηνδόηεζεο ζα ζηεζεί γηα 30 εκέξεο κηα γηγάληηα ππαίζξηα δηαθήκηζε
ζηελ θαξδηά ηεο Νέαο Τόξθεο
Σεο Ληλαο Γηαλλαξνπ
ε κηα ηόζν θξίζηκε ζηηγκή γηα ηε ρώξα, πόζε δύλακε κπνξεί λα έρεη έλα απιό ζύλζεκα; Πώο
κπνξεί ην ξπηίδηαζκα ηνπ λεξνύ πνπ πξνθαιεί κηα θακπάληα γηα ηε ζηήξημε ηεο Διιάδαο λα

εμειηρζεί ζε ρείκαξξν; Κακηά θνξά αξθεί κηα θαιή ηδέα. Δλεξγνπνηώληαο ηα αλαθιαζηηθά ηεο
θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ θαη ηα εξγαιεία ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ, ηξεηο θίινη απνθάζηζαλ λα
μεθηλήζνπλ κηα δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία γηα ηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό ζηηο ΖΠΑ. ηόρνο ε
ηνπνζέηεζε γηα 30 κέξεο κηαο γηγάληηαο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο (billboard) ζε θεληξηθό δξόκν ηεο
Νέαο Τόξθεο, ζηελ «θαξδηά» ηνπ νηθνλνκηθνύ θέληξνπ ηνπ θόζκνπ: «Οη Διιελεο ζαο
πξνζθαινύκε λα επηζθεθζείηε ηελ Διιάδα».
«Ζ πξσηνβνπιία έρεη δύν ζηόρνπο: Αθελόο, ηελ πξνώζεζε ηνπ ηνπξηζκνύ ηόζν κέζσ ηεο
δηαθήκηζεο όζν θαη κέζσ ηεο δεκνζηόηεηαο πνπ ζα ιάβεη ε εθζηξαηεία θαη, αθεηέξνπ, ηελ
απνζηνιή ελόο κελύκαηνο πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο όηη είλαη ζην ρέξη καο λα θάλνπκε ηε
δηαθνξά», ιέεη ζηελ «Κ» ν θ. Γηώξγνο Κιεηβνθηώηεο, ν νπνίνο από ην 2005 εξγάδεηαη ζην
εμσηεξηθό, αιιά δεη θαη αλαπλέεη γηα ηελ Διιάδα. Ζηαλ ν ίδηνο άιισζηε πνπ ην 2009 άλνημε
εθείλε ηελ πεξίθεκε ζειίδα ζην Facebook γηα λα πξνζθαιέζεη αλζξώπνπο λα θάλνπλ ηηο
δηαθνπέο ηνπο ζηελ Διιάδα, κηα πξσηνβνπιία πνπ έθηαζε ζε 170.000 ρξήζηεο από όιν ηνλ
θόζκν. «Ζ ηδέα ηεο καδηθήο ρξεκαηνδόηεζεο κηαο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο ήηαλ ην επόκελν
ζηνίρεκα», ιέεη, πεπνίζεζε πνπ κνηξάδεηαη κε ηνλ αξκεληθήο θαηαγσγήο Διιελα επηρεηξεκαηία
Ολίθ Παιαληδηάλ θαη ηνλ ηάζε Υατθάιε, εηδηθό ηεο επηθνηλσλίαο θαη γλσζηό κπιόγθεξ.
Τν πνζό–ζηόρνο
Σν εγρείξεκα (πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε εδώ: www. facebook. com/UPGreekTourism) ζα
πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ θνηλσληθήο ρξεκαηνδόηεζεο, δειαδή από ηηο κηθξέο ή κεγαιύηεξεο
πξνζθνξέο όζσλ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα. Δρεη ππνινγηζηεί όηη γηα
ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ απαηηνύληαη ζε πξώηε θάζε ηνπιάρηζηνλ 7.500 δνιάξηα. Σα
ρξήκαηα δελ ζα πεξάζνπλ από ηα ρέξηα ησλ δηνξγαλσηώλ, αιιά ζα ζπγθεληξσζνύλ κέζσ ηεο
αλεμάξηεηεο πιαηθόξκαο www. loudsauce.com, ε νπνία ζα αγνξάζεη θαη ηνλ δηαθεκηζηηθό
ρώξν ζηε Νέα Τόξθε (θξαηώληαο κηα κηθξή πξνκήζεηα). Οζν δηαξθεί ε θακπάληα, ηα ρξήκαηα
πνπ πξνζθέξνληαη ζα ιεηηνπξγνύλ σο ππόζρεζε (pledge) θαη ε ρξέσζε ησλ πηζησηηθώλ θαξηώλ
ζα γίλεηαη κόλνλ εθόζνλ ζπκπιεξσζεί ην πνζό–ζηόρνο.
«Ζ εκπεηξία από αληίζηνηρεο θακπάληεο δείρλεη όηη ε δύλακε πνπ δίλεη ε ζπκκεηνρή ζην
εγρείξεκα 400–500 πξνζώπσλ είλαη πνιύ κεγαιύηεξε από ηε δηαθεκηζηηθή δύλακε ησλ 7.500
δνιαξίσλ πνπ ζα ζπγθεληξσζνύλ», ζεκεηώλνπλ νη δηνξγαλσηέο (ζ.ζ. κηα ζθέςε είλαη ζηελ
αθίζα λα ηππσζνύλ θαη νη θσηνγξαθίεο όισλ ησλ ζπλδξνκεηώλ). «Ο ζηόρνο καο είλαη λα
θηλεηνπνηεζνύλ εθαηνληάδεο θαη ρηιηάδεο Διιελεο, θπξίσο ηνπ εμσηεξηθνύ. Δάλ ν θαζέλαο
θαιέζεη ηνπο θίινπο ηνπ λα επηζθεθζνύλ ηε ρώξα καο, ηόηε απηή ε ―από ζηόκα ζε ζηόκα‖
θηλεηνπνίεζε ζα έρεη αλππνιόγηζηε αμία».
Γηαηί ν ηνπξηζκόο; «Απνηειεί ην πην πξνλνκηαθό πεδίν ηεο Διιάδαο. Οζν ν ηνπξηζκόο ηεο
Διιάδαο πάεη θαιά, ηόζν κεγαιύηεξεο νη πξνζδνθίεο γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Δπηπιένλ, ν
ηνπξηζκόο αλαγλσξίδεηαη ζην εμσηεξηθό σο έλαο ρώξνο όπνπ ε Διιάδα έρεη, αθόκα θαη ζηηο
ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, λα πξνζθέξεη». Γελ είλαη ηπραίν όηη, ζύκθσλα κε ηνλ ύλδεζκν
Διιεληθώλ Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ, ε ζρεδόλ αλύπαξθηε πξνβνιή ηνπ ειιεληθνύ
ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο ζην εμσηεξηθό ζπγθξάηεζε ηελ αύμεζε ηνπ ηνπξηζκνύ ην 2011.
Κίλεκα ζπκπαξάζηαζεο

Ζ πξσηνβνπιία ησλ ηξηώλ θίισλ έξρεηαη ζε θαιό «κνκέληνπκ» γηα ηελ Διιάδα, θαζώο ζε
εμέιημε βξίζθεηαη θίλεκα ζπκπαξάζηαζεο πξνο ηε ρώξα καο από Δπξσπαίνπο πνιίηεο πνπ
δεηνύλ ζπκβνιηθά ηελ ειιεληθή ππεθνόηεηα. Ζ ηδέα μεθίλεζε από ηε Ναλη ηεο Γαιιίαο θαη έλα
θείκελν κε ηίηιν «Γηα αιιειεγγύε είκαη θη εγώ Διιελαο», πνπ ζήκεξα θπθινθνξεί ζε δεθάδεο
γιώζζεο (jesuisgrec.blogspot.com). Σελ ίδηα ώξα, πξσηνβνπιίεο ζπγθέληξσζεο ηξνθίκσλ, όπσο
ε εθζηξαηεία «Οινη καδί κπνξνύκε», πνπ πινπνηεί ν ΚΑΪ, «αγθαιηάδεηαη» από Δπξσπαίνπο
πνιίηεο, πνπ κεηαδίδνπλ ην κήλπκα θαη νξγαλώλνπλ ζπιινγή εηδώλ πξώηεο αλάγθεο.
Hκεξνκελία : 7/1/12
Copyright: http://www.kathimerini.gr
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With Work Scarce in Athens, Greeks Go Back to the Land
By RACHEL DONADIO

Eirini Vourloumis for The New York Times

Vassilis Ballas and his wife, Roula Boura, extracted the gum from a mastic tree on their
400-tree farm in Chios, Greece.
CHIOS, Greece — Nikos Gavalas and Alexandra Tricha, both 31 and trained as agriculturalists,
were frustrated working on poorly paying, short-term contracts in Athens, where jobs are scarce
and the cost of living is high. So last year, they decided to start a new project: growing edible
snails for export.
As Greece‘s blighted economy plunges further into the abyss, the couple are joining with an
exodus of Greeks who are fleeing to the countryside and looking to the nation‘s rich rural past as
a guide to the future. They acknowledge that it is a peculiar undertaking, with more manual labor

than they, as college graduates, ever imagined doing. But in a country starved by austerity even
as it teeters on the brink of default, it seemed as good a gamble as any.
Mr. Gavalas and Ms. Tricha chose to move back to his native Chios, an Aegean island closer to
Izmir, Turkey, than to Athens. They set up their boutique farm using $50,000 from their
families‘ life savings. That investment has yet to pay off; they will have their first harvest later
this year. But the couple are confident about their decision.
―When I call my friends and relatives in Athens, they tell me there‘s no hope, everything is going
from bad to worse,‖ Ms. Tricha said on a recent afternoon, as she walked through her
greenhouse, where thousands of snails lumbered along on rows of damp wooden boards. ―So I
think our choice was good.‖
Unemployment in Greece is now 18 percent, rising to 35 percent for young people between the
ages of 15 and 29 — up from 12 percent and 24 percent, respectively, in late 2010. But the
agricultural sector has been one of the few to show gains since the crisis hit, adding 32,000 jobs
between 2008 and 2010 — most of them taken by Greeks, not migrant workers from abroad,
according to a study released this fall by the Pan-Hellenic Confederation of Agricultural
Associations.
―The biggest increase is in middle-aged people between 45 and 65 years old,‖ said Yannis
Tsiforos, the director of the confederation. ―This shows us that they had a different sort of
employment in the past.‖
In Greece, as elsewhere in the Mediterranean, most families have traditionally invested heavily
in real estate and land, which are seen as far more stable than financial investments, and it is
common for even low-income Greeks to have inherited family property. Increasingly, as the hard
times bite deeper, many Greeks are deciding or being forced to fall back on that last line of
defense.
Enrollment in agricultural schools is also on the rise. Panos Kanellis, the president of the
American Farm School in Salonika, which was founded in 1904 and offers kindergarten through
high school as well as continuing education in sustainable agriculture, said applications tripled in
the past two years and enrollment in classes like cheesemaking and winemaking has been rising.
Mr. Kanellis says that young people frequently come to him and say: ―I have two acres from my
grandfather in such-and-such a place. Can I do something with it?‖
A growing number of Greeks are asking themselves that question, and some are deciding they
can. ―I think a lot of people will do this,‖ Ms. Tricha said. ―In big cities, there‘s no future for
them. For young people, the only choice is for them to go to the countryside or to go abroad.‖
If the refugees from the cities are expecting an easy or idyllic existence in the countryside, they
are quickly disabused of such notions. In 2006, Vassilis Ballas and his wife, Roula Boura, both
36, left their jobs in Athens, where he worked in content management at a Web site and she in
marketing, to move to Chios, where his grandparents were from.

That was before the financial crisis, but they wanted a change and decided to try their luck
cultivating mastic trees, which grow only in southern Chios and produce an aniselike resin that is
harvested and crystallized to produce mastic liquor, foodstuffs, candles and soap.
―It was a personal decision,‖ Mr. Ballas said. ―We were thinking of moving out of Athens, and a
friend told us, ‗My grandmother produces 100 kilos of mastic going out on her own with a
donkey,‘ ‖ or about 220 pounds, Mr. Ballas recalled, a crop for which a producer can earn
around $40 a pound wholesale. But the couple found that mastic cultivation was much more
difficult than they supposed. So while they still have 400 mastic trees, they have broadened into
mastic-related ecotourism to make ends meet.
Such undertakings — which on Chios includes a fledgling wine cooperative, Ariousios, which is
working to resuscitate an ancient grape varietal, Chiotiko krassero — indicate that there is
money to be made in agriculture and tourism.
Some young Greeks are returning not to the land but to the sea, joining another venerable Greek
industry. Since 2008, the number of applications to maritime schools across Greece has
quadrupled to nearly 7,000, according to the Naval Ministry.
Yannis Menis, 27, a Chios native, said he had a promising career ahead of him as a nuclear
physicist. But just shy of his Ph.D., he could not afford to continue his studies and decided to
follow in his father‘s footsteps as a ship engineer, responsible for ship maintenance.
Mr. Menis started maritime school in Chios in September. ―My family opposed my wish to
enroll; they were asking me, ‗Did you study all those years for nothing?‘ ‖ he said. ―I didn‘t tell
anyone on board about my scientific past,‖ he added. ―Everywhere in Greece it‘s a disadvantage
to be overqualified now.‖
At a troubled moment when the debt crisis has eroded the country‘s recent economic gains —
perhaps irrevocably — there is much debate about whether a return to the land or the sea is a step
forward or backward.
Ms. Tricha knows where she stands. ―My parents were from the countryside. They were farmers
when they were young. I studied to avoid becoming a farmer. They were teachers. And then their
daughter studied and then went back to being a farmer,‖ she said. Nevertheless, she added, ―for
me it‘s like going forward, because I think we neglected the land.‖
Yiannis Makridakis, 40, a Greek novelist whose work touches on themes of tradition and
regionalism, represents a different strain of refugee, with a more political tinge. He said he
moved from Athens to Chios in 2010 as an act of defiance against a global financial system he
found unsustainable. He bought property with a well and grows his own vegetables.
―I came to the conclusion that I want to live this insignificant life of mine as one human being
among others,‖ Mr. Makridakis said on a sunny afternoon, looking down from his balcony on the
rooftops of his village, Volissos, and the blue sea below. ―According to the old ways, where
people work to secure their basic needs.‖

Others find the trend discouraging. In the walled medieval village of Mesta, Georgia Poumpoura,
73, stood under a grape arbor outside her small stone house and chatted with friends. She said
she divides her time between Athens, where she raised her family, and Mesta, where she grew up
in poverty and where her monthly pension, which has been cut by the government‘s austerity
plan, stretches further.
―I have three sons,‖ she said. ―One is a civil engineer, one an electrical engineer, another a
mechanical engineer. All three are unemployed. They‘re having a hard time in Athens. Here we
manage to make ends meet, but we spend less,‖ she said of herself and her husband, who is also
retired.
But she said she would be disappointed if her sons returned to Chios. ―I worked so hard to make
my children and grandchildren go to college,‖ she said. ―I don‘t want them to come back. It
would be a waste of all that effort.‖
Beyond the numbers, the impulse to return to Greece‘s rural roots itself represents a telling new
tendency since the onset of the crisis — a turning inward, a quiet kind of national pride in
response to the overall gloom. Dimitris Kaloupis, who left his job as a construction worker 20
years ago during the boom years and now is a full-time farmer in Volissos, raises his own
animals and vegetables and runs a local tavern. He said he thought Greece could handle this
crisis, as it had many others.
―We invented civilization, and we‘ll take it back,‖ Mr. Kaloupis said over a lunch of stewed
lamb that he raised himself. If the Greek economy really plummets beyond repair, ―I will take
the rock in my hand and squeeze it, and from the water that comes out of it, I‘ll make pilaf to
feed my daughter. We‘ll manage.‖
Dimitris Bounias contributed reporting.
New York Times
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Greek Yogurt a Boon for New York State
By WILLIAM NEUMAN

Sales of Greek yogurt are booming, benefiting from a perception that the food is healthier than
regular yogurt and other snacks.
―It‘s an indulgent texture, but it‘s also guilt-free,‖ said David J. Browne, a senior analyst for
Mintel International Group, a consumer research firm.

Greek yogurt has certainly been healthy for the economy in New York. Two of the leading
brands, Chobani and Fage, have their main production plants in upstate New York and are
expanding their operations.
Alpina Foods, the United States arm of a major South American dairy company, is building a
$20 million plant in Batavia to make Greek yogurt topped with granola. And state economic
development officials are said to be negotiating with another major food maker to set up a dairy
products plant in the same area, creating the possibility for what one executive called a ―yogurt
cluster.‖
Often twice as expensive as regular yogurt, Greek yogurt has most of the water and whey
strained out, making it richer in protein and giving it the density of sour cream.
National retail sales of the thicker style of yogurt more than doubled last year, jumping to $821
million for a 52-week period ending in October, excluding Walmart stores, according to Mintel.
The research firm projects that the strong sales growth will most likely continue this year.
New York‘s dairy farmers are among the biggest beneficiaries of the public‘s love affair with
Greek yogurt, because it takes much more milk to make Greek yogurt than regular yogurt. ―This
is a ‗once every two or three generations‘ situation,‖ said Bruce Krupke, executive vice president
of the Northeast Dairy Foods Association. ―All of the right forces have come together to make it
very attractive to build in New York state.‖
Data compiled by the New York State Department of Agriculture and Markets shows that the
state produced 368 million pounds of yogurt in 2010, nearly 40 percent more than the previous
year. Over five years, production rose almost 60 percent. Much of that increase is for Greek
yogurt production.
And the growth is continuing. Through a combination of new plants and expansions, within a
few years, the state could produce twice as much yogurt as it made in 2010.
―We‘re literally building as we speak to keep up with demand,‖ said Russell B. Evans, Fage‘s
director of United States marketing.
Fage, based in Greece, is credited with introducing many Americans to Greek yogurt and thereby
starting the boom. The company chose to open its plant in Johnstown, N.Y., in 2008 partly
because it was close to New York City, where a large community of people of Greek descent
made a ready market familiar with their product. But the appeal turned out to be much broader.
The Johnstown plant had an initial capacity of 26 million pounds a year and last year produced
123 million pounds. Its planned expansion, which is expected to take about two years, would
allow the company to make up to 352 million pounds a year.
AgroFarma, founded by a Turkish immigrant, began making Greek-style yogurt under the
Chobani brand name four years ago at a former Kraft Foods plant in South Edmeston, N.Y. Now
the leading American maker of Greek yogurt, the company currently takes in about three million

pounds of milk a day, from which it makes a million pounds of yogurt. When the current phase
of expansion is done in the spring, the plant‘s capacity will increase by about a third, said Mikael
B. Pedersen, the chief operating officer of AgroFarma. (Chobani also recently announced plans
to build a $128 million plant in Idaho, to better supply markets across the country.)
The Greek yogurt boom has translated into jobs in rural areas of New York that badly need them.
Chobani said it currently employed about 900 people in New York and expected to add about
100 more. Fage said it had about 240 full-time employees and expected to add about 150. The
new Alpina plant in Batavia will employ about 50 people.
―We went for many, many years in this state with regard to dairy manufacturing generally
without seeing any remodeling of plants of any scale,‖ said Patrick M. Hooker, senior director of
industrial development of the Empire State Development Corporation, a state-controlled
economic development agency.
Then came Greek yogurt. Mr. Hooker said that yogurt making was a big jobs creator, compared
with many other forms of agricultural production.
To make yogurt, farmers have to grow crops, ―which are fed to cows, and cows need to be
milked, and milk needs to be trucked and processed and cultured and made into yogurt and then
trucked again and sent to consumers,‖ Mr. Hooker said. ―It‘s a huge multiplier.‖
What‘s more, because Greek-style yogurt is strained to give it a denser texture, more milk is
required to make it. Industry executives said it typically took about three pounds of milk to make
one pound of Greek-style yogurt, compared with the single pound of milk needed to make a
pound of traditional yogurt.
―The growth in dairy manufacturing, particularly in the Greek yogurt category, has really been a
fantastic boon for New York dairy farmers,‖ said Julie C. Suarez, director of public policy for
the New York Farm Bureau, a trade group for farmers. She cited an estimate by Cornell
University that New York farmers would have to increase milk production by 15 percent in the
next two years to keep up with demand.
Because milk prices are governed by a complex system of federal controls, there is not always a
straight line between increased demand and higher prices. Milk prices across the country
increased last year, after slumping badly during the recession. Still, the demand from yogurt
makers in New York has contributed to higher milk prices, partly through premiums offered by
processors to insure high-quality supply.
Ms. Suarez said that farmers benefited from having a reliable market for their milk close by. It
gives them security when they make plans to expand their herds and it reduces their
transportation costs for the milk.
New York may be the fastest-growing producer of yogurt, but other states have seen production
rise as well. California produces more milk than any other state and is the nation‘s leading yogurt

producer. Yogurt production in California was 620 million pounds in 2009, the last year data was
available. That was an increase of 6.5 percent from the previous year.
Tennessee is another state that saw a big jump in yogurt production, partly because of the
expansion of a major Yoplait plant in the state.
―Stop and think,‖ said John Sanford, a dairy regulator with the Tennessee Department of
Agriculture, discussing the reasons for the yogurt boom. ―It‘s nutritious. It‘s safe, it‘s healthy and
it‘s delicious. How can you be any better?‖
This article has been revised to reflect the following correction:
Correction: January 12, 2012
An earlier version of this article misstated the initial, current and expected capacity of the
Johnstown yogurt plant. Its initial capacity was 26 million pounds (not 24 million pounds),
which rose to 123 million pounds last year (not 104 million pounds currently) and its expansion
will allow it to make 352 million pounds a year (not 160 million pounds).
New York Times

Αλαθνηλώζεθαλ ηα Κξαηηθά Βξαβεία Λνγνηερλίαο 2011
ηνλ Νηίλν Υξηζηηαλόπνπιν ην Μεγάιν Βξαβείν Γξακκάησλ.
ηνπο Νηίλν Υξηζηηαλόπνπιν, Θσκά Κνξνβίλε, Γηώξγν Μαξθόπνπιν, Υξήζην Οηθνλόκνπ
απνλέκνληαη ηα κεγάια Κξαηηθά Βξαβεία Λνγνηερλίαο γηα ην 2011, ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε
ηεο Δπηηξνπήο Κξαηηθώλ Βξαβείσλ ηνπ ππνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ, πνπ αλαθνηλώζεθε ζήκεξα.
Δηδηθόηεξα, ηα βξαβεία έρνπλ σο εμήο:
ΜΔΓΑΛΟ ΒΡΑΒΔΗΟ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ
Απνλέκεηαη θαηά πιεηνςεθία ζηνλ Νηίλν Υξηζηηαλόπνπιν, γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ.
ΒΡΑΒΔΗΟ ΜΤΘΗΣΟΡΖΜΑΣΟ
Απνλέκεηαη νκόθσλα ζηνλ Θσκά Κνξνβίλε, γηα ην έξγν ηνπ κε ηίηιν «Ο γύξνο ηνπ ζαλάηνπ»,
εθδόζεηο Άγξα.
ΒΡΑΒΔΗΟ ΓΗΖΓΖΜΑΣΟ- ΝΟΤΒΔΛΑ
Απνλέκεηαη θαηά πιεηνςεθία ζηνλ Υξήζην Οηθνλόκνπ, γηα ην έξγν ηνπ κε ηίηιν «Κάηη ζα γίλεη,
ζα δεηο», εθδόζεηο Πόιηο.

ΒΡΑΒΔΗΟ ΠΟΗΖΖ
Απνλέκεηαη νκόθσλα ζηνλ Γηώξγν Μαξθόπνπιν, γηα ην έξγν ηνπ κε ηίηιν «Κξπθόο θπλεγόο»,
εθδόζεηο Κέδξνο.
ΒΡΑΒΔΗΟ ΓΟΚΗΜΗΟΤ-ΚΡΗΣΗΚΖ
Απνλέκεηαη νκόθσλα, εμ εκηζείαο ζηε Γεσξγία Γθόηζε γηα ην έξγν ηεο κε ηίηιν «Ζ
δηεζλνπνίεζηο ηεο θαληαζίαο-ρέζεηο ηεο ειιεληθήο κε ηηο μέλεο ινγνηερλίεο ηνλ 19ν αηώλα»,
εθδόζεηο Gutenberg θαη ζηε Βελεηία Απνζηνιίδνπ γηα ην έξγν ηεο κε ηίηιν «Σξαύκα θαη
κλήκε:Ζ πεδνγξαθία ησλ πνιηηηθώλ πξνζθύγσλ», εθδόζεηο Πόιηο.
ΒΡΑΒΔΗΟ ΜΑΡΣΤΡΗΑ-ΒΗΟΓΡΑΦΗΑ-ΥΡΟΝΗΚΟΤ-ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
Σν βξαβείν Υξνληθνύ-Μαξηπξίαο απνλέκεηαη θαηά πιεηνςεθία ζηνλ Γηώξγν Υ. Θενράξε, γηα ην
έξγν ηνπ κε ηίηιν «Γίζηνκν: 10 Ηνπλίνπ 1944-Σν νινθαύησκα», εθδόζεηο ύγρξνλε Έθθξαζε.
ΒΡΑΒΔΗΟ ΠΡΩΣΟΔΜΦΑΝΗΕΟΜΔΝΟΤ ΤΓΓΡΑΦΔΑ
Απνλέκεηαη νκόθσλα εμ εκηζείαο ζηνλ Mηράιε Γελλάξε γηα ην έξγν ηνπ κε ηίηιν «Πξίγθηπεο
θαη δνινθόλνη», εθδόζεηο Ίλδηθηνο θαη ζηνλ Θνδσξή Ραθόπνπιν γηα ην έξγν ηνπ κε ηίηιν
«Φαγηνύκ», εθδόζεηο Μαλδξαγόξαο.
Τπελζπκίδεηαη όηη ε Δπηηξνπή απαξηίδεηαη από ηνπο: Νίθν Γαββέηα, ζπγγξαθέα θαη θξηηηθό
Λνγνηερλίαο (πξόεδξνο), Λίδπ Σζηξηκώθνπ, θαζεγήηξηα Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθε (αληηπξόεδξνο), Υξίζην Αζηεξίνπ, ζπγγξαθέα, Γεκήηξε Καξγηώηε, επίθνπξν
θαζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Σίλα Μαλδειαξά, θξηηηθό Λνγνηερλίαο, Γεκήηξε Μίγγα,
ζπγγξαθέα, Αλδξέα Μήηζνπ, ζπγγξαθέα θαη Λίλα Παληαιέσλ, θξηηηθό Λνγνηερλίαο.
www.kathimerini.grμε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
Hκεξνκελία : 23-01-12Copyright: http://www.kathimerini.gr

Η δηθή καο, αιεζηλή Διιάδα
Σνπ Ν. . Υξηζηνδνπιαθε*
Ζηαλ Παξαζθεπή θαη 13. Ηαλνπάξηνο ηνπ 2012. Οινη καδί, ζηνηβαγκέλνη ζε κηα αίζνπζα,
μεθηλήζακε κεη' εκπνδίσλ ηελ παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Βιέπεηε, ν
ζύιινγνο ησλ θνηηεηώλ, δειαδή νη θνκκαηηθνί εγθάζεηνη, καο είραλ πεηάμεη έμσ από ην
ακθηζέαηξν, ρσξίο λα καο ξσηήζνπλ. Δπξεπε, ιέεη, λα θάλνπλ ζπλέιεπζε πξνθεηκέλνπ λα
πξνεηνηκαζηνύλ γηα ηελ παλαηηηθή απεξγία ηεο 17εο Ηαλνπαξίνπ θαη θπζηθά βξήθαλ λα ηελ
θάλνπλ ηελ ώξα ησλ καζεκάησλ. Γεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο.

Γησγκέλνη ινηπόλ εκείο, αλαδεηήζακε κηα αίζνπζα ζεκηλαξίσλ θαη ηε γεκίζακε. Δίλαη
ζπγθινληζηηθό λα δηαπηζηώλεη θαλείο πόζν καθξηά βξίζθνληαη νη πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο από ηελ
αζιηόηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηα παλεπηζηήκηα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Hξζαλ ζην κάζεκα.
Βξήθα επθαηξία λα ηνπο δείμσ έλα άξζξν από ην ηειεπηαίν ηεύρνο ηνπ πνιύ γλσζηνύ
επηζηεκνληθνύ πεξηνδηθνύ Nature. Ο ηίηινο ήηαλ «Οη 40 θνξπθαίεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ ζηελ
έξεπλα». Ζ Διιάδα, ζύκθσλα κε ην πνιύ απζηεξό απηό αγγιηθό πεξηνδηθό, θαηέρεη ηελ 21ε
ζέζε. Αθξηβώο από πάλσ είλαη ε Ηζπαλία. Μία ζέζε πην πάλσ ε Γαιιία θαη, ζηε 18ε ζέζε, νη
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. ηελ πξώηε ζέζε βξίζθεηαη ε Διβεηία θαη αθνινπζνύλ όιεο νη
ζθαλδηλαβηθέο ρώξεο.
Οινη ζηελ αίζνπζα γλσξίδακε όηη ε Πνιηηεία, πξνζπνηνύκελε όηη ελδηαθέξεηαη, ρξεκαηνδνηεί
ηελ έξεπλα πνιύ ιηγόηεξν απ' ό,ηη ρξεκαηνδνηεί ηα θόκκαηα γηα λα θνξντδεύνπλ ηελ θνηλσλία.
Σα παηδηά εληππσζηάζηεθαλ θη εγώ βξήθα ηελ επθαηξία λα ηνπο πσ όηη «απηή είλαη ε δηθή κνπ
Διιάδα». Δπρήζεθα λα γίλεη θαη δηθή ηνπο θαη μεθηλήζακε ην κάζεκα.
Γελ πέξαζαλ πέληε ιεπηά, ε πόξηα άλνημε ρσξίο θάπνηνο λα ρηππήζεη, θαη εηζέβαιαλ ζηελ
αίζνπζα νη ζπλδηθαιηζηέο. Με ηε γλσζηή εθεκεξίδα ππό κάιεο άξρηζαλ: «πλάδειθνη, απηή ηελ
ώξα έπξεπε λα είζηε ζηε γεληθή ζπλέιεπζε όπνπ έρνπκε λα ζπδεηήζνπκε πνιύ ζνβαξά ζέκαηα
θαη όρη λα θάλεηε κάζεκα. Αλ απηόο ζαο εθβηάδεη…», θαη ζπλέρηζαλ πξνπειαθίδνληαο εκέλα γηα
ηνλ νπνίνλ γλσξίδνπλ θαιά πνηα ζπκθέξνληα εμππεξεηεί, γηα λα θαηαιήμνπλ «…ζεθσζείηε
ηώξα λα θαηεβείηε ζηε ζπλέιεπζε»
Ζ αληίδξαζε ησλ θνηηεηώλ ήηαλ αθαξηαία. Σνπιάρηζηνλ ηξηάληα άηνκα ζεθώζεθαλ όξζηα
θσλάδνληαο: «Αληε ηζαθηζηείηε από εδώ πέξα», «Γελ ζα καο ππνδείμεηε εζείο ηη ζα θάλνπκε»,
«Γηαηί θάλεηε ηε ζπλέιεπζε ηελ ώξα ησλ καζεκάησλ, αθνύ ππάξρεη εηδηθή ώξα ζην πξόγξακκα
γηα ηνλ ζθνπό απηό;». Αληεμαλ δέθα ιεπηά νη εηζβνιείο, παίδνληαο ηελ θαζέηα ηνπο, θαη
εμαθαλίζηεθαλ θαζπβξίδνληαο εκέλα θαη ηνπο ππόινηπνπο αληηδξαζηηθνύο…
Αληαιιάμακε κεξηθέο θνπβέληεο κε ηα παηδηά πνπ μέξνπλ θαιά όηη θαη ηηο θηλεηνπνηήζεηο ηνπο
κπνξνύλ λα θάλνπλ αιιά θαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο λα είλαη ζπλεπείο, θαη πξνζπαζήζακε λα
μεθηλήζνπκε μαλά ην κάζεκα.
Σόηε ζπλέβε απηό πνπ ζέισ λα κνηξαζηώ καδί ζαο. Μηα θνηηήηξηα ζήθσζε ην ρέξη ηεο θαη
δήηεζε ηνλ ιόγν. Αξρηζε λα κηιάεη:
«Δίλαη αιήζεηα όηη όινη δνύκε δύζθνιεο ζηηγκέο ζ' απηόλ ηνλ ηόπν. Δκείο νη λένη ην
θαηαιαβαίλνπκε πεξηζζόηεξν. Πεξάζακε κεξηθά ρξόληα πνπ δελ βιέπακε ηνλ ήιην
πξνεηνηκάδνληαο ηνλ εαπηό καο γηα λα κπνύκε ζην παλεπηζηήκην. Βξηζθόκαζηε ηώξα εδώ γηα λα
ζπνπδάζνπκε θαη έρνπκε όινπο απηνύο λα βάδνπλ ζπλερώο εκπόδηα κπξνζηά καο. Πώο ζα πάεη
κπξνζηά απηόο ν ηόπνο όηαλ εγώ πνπ ζέισ λα ηνλ θάλσ θαιύηεξν ππνθέξσ γηα λα κάζσ δπν
γξάκκαηα; πγρσξέζηε κε γηα ηε ζπγθίλεζή κνπ αιιά δελ αληέρσ άιιν». Απηά είπε ε θνπέια
θαη μέζπαζε ζε ιπγκνύο.

«Γελ κπνξώ λα ζε ζπγρσξήζσ», ηεο απάληεζα, «από ην βάζνο ηεο θαξδηάο κνπ όκσο, ζέισ λα
ζε επραξηζηήζσ γη' απηό πνπ καο πξνζέθεξεο. Πξνζέζεζεο ζηε δηθή κνπ Διιάδα θάηη πνιύ
ζπνπδαίν. Να είζαη θαιά».
Καη ζπλερίζακε ην κάζεκα.
Απηά ζπλέβεζαλ ζην Σκήκα Βηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ηελ Παξαζθεπή, 13
Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2012.
Σα δάθξπα απηήο ηεο θνπέιαο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκθνηηεηώλ ηεο κέζα ζηελ αίζνπζα κε
έπεηζαλ όηη ε δηθή κνπ Διιάδα, ε αιεζηλή Διιάδα, είλαη δσληαλή θαη ζα θαηαθέξεη λα
μεπεξάζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ άθξνλεο, ιηπνβαξείο θαη απάηξηδεο πνιηηηθνί ηήο δεκηνύξγεζαλ.
Θα μεπεξάζεη ηελ παγθόζκηα ριεύε ζηελ νπνία ηελ εμέζεζαλ θαη ζα βξεζεί επηθεθαιήο όρη κε
ηε βνήζεηα ησλ αξραίσλ ηεο πξνγόλσλ κόλν, αιιά κε ηε δύλακε θαη ηελ εηιηθξίλεηα ησλ λέσλ
παηδηώλ πνπ είρα κπξνζηά κνπ εθείλε ηελ Παξαζθεπή. Να είλαη όια ηνπο θαιά.
* Ο δξ Ν. . Υξηζηνδνπιάθεο είλαη αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.
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