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Η +ργανωτικI Eπιτρ+πI αυτIς της Hµερ2δας, την +π+2α ευRαριστO θερµ@
για την πρJσκλησI της, µ+υ XIτησε να παρ+υσι@σω µια εικJνα τ	υ Dic-

cionario Griego-Español (DGE), π+υ εκδ2δ+υµε στη Mαδρ2τη και τ+υ +π+2+υ +
5+ς τJµ+ς (απJ τ+ δα�νυµι ως τ+ δι�νυ/	ς) µJλις κυκλ+MJρησε. EπιπλP+ν, +ι
δι+ργανωτPς µ+, XIτησαν να παρ+υσι@σω µια παν+ραµικI θεOρηση των ελ-
ληνικOν σπ+υδOν στην Iσπαν2α.

Θα πρ+σπαθIσω να ανταπ+κριθO στα αιτIµατα αυτ@. ∆εν θα µπ+ρPσω
Jµως να τ+ κ@νω, αν πρOτα δεν εντ@Kω τα µεγ@λα αυτ@ XητIµατα σε Pνα ευρ,-
τερ+ πλα2σι+, αυτJ της ελληνικIς γλOσσας και της θPσης της αν@µεσα στις γλOσ-
σες τ+υ κJσµ+υ. Θα KεκινIσω λPγ+ντας λ2γα λJγια για τ+ DGE, αMIν+ντας τ+ κ,-
ρι+ D@ρ+ς της παρ+υσ2ασIς τ+υ στη ∆ρ. Gangutia, η +π+2α ε2ναι, Jπως κι εγO, επι-
κεMαλIς µιας +µ@δας ε2κ+σι ατJµων π+υ εργ@X+νται σε αυτJ τ+ πρJγραµµα.

T+ Pργ+ πραγµατ+π+ιε2ται υπJ την επ+πτε2α τ+υ Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas (AνOτατ+ ΣυµD+,λι+ για την Eπιστηµ+νικI Tρευνα)
της Iσπαν2ας. TR+υµε Pδρα τη Mαδρ2τη κι εργαXJµαστε στις εγκαταστ@σεις τ+υ
Iνστιτ+,τ+υ Φιλ+λ+γ2ας, Jπ+υ PR+υµε στη δι@θεσI µας µια εKαιρετικI DιDλι+θI-
κη για τις ελληνικPς σπ+υδPς, καθOς και επιστηµ+νικJ και δι+ικητικJ πρ+σωπικJ.
EπιπλP+ν, τ+ Yπ+υργε2+ Παιδε2ας της Iσπαν2ας µ@ς PRει ενισR,σει +ικ+ν+µικ@ για
την πρJσληψη και @λλων συνεργατOν. O ρυθµJς Pκδ+σης ε2ναι Pνας τJµ+ς αν@
τρ2α RρJνια, ενO ετ+ιµ@Xεται µια πλIρως αναθεωρηµPνη Pκδ+ση τ+υ A′ τJµ+υ.

Yταν τ+ Diccionario +λ+κληρωθε2, θα απ+τελε2 τ+ µεγαλ,τερ+ λεKικJ της
αρRα2ας ελληνικIς (απJ τη µυκηναϊκI ελληνικI τ+υ 13+υ αι. π.X. µPRρι τ+ν 6+ αι.
µ.X.), π+υ PRει εκπ+νηθε2 σε µια σ,γRρ+νη γλOσσα. T+ µPγεθJς τ+υ θα ε2ναι
τρεις M+ρPς µεγαλ,τερ+ απJ τ+ µεγαλ,τερ+ λεKικJ της επ+RIς µας, τ+ ελλην+-
αγγλικJ λεKικJ των Liddell-Scott-Jones. T+ λεKικJ µας Dασ2Xεται σε σηµασι+λ+-
γικ@ κριτIρια για την εσωτερικI +ργ@νωση των ληµµ@των, και Rρησιµ+π+ιε2 τις
πι+ πρJσMατες εκδJσεις αρRα2ων κειµPνων, επιγραMOν και παπ,ρων, στ+Rε,+-
ντας σε µια διεισδυτικI και πρ+ωθηµPνη ερµηνε2α.

Yλη η λεKικ+γραM2α στη ∆,ση πρ+PρRεται, Jπως ε2ναι γνωστJ, απJ την ελ-
ληνικI λεKικ+γραM2α, κυρ2ως της ελληνιστικIς περιJδ+υ. AπJ την επ+RI εκε2νη,
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η ελληνικI λεKικ+γραM2α ακ+λ+,θησε µια µακρ@ π+ρε2α π+υ κ+ρυMOθηκε µε τ+
λεKικJ των Liddell-Scott-Jones. ΩστJσ+, αυτJ τ+ εKαιρετικJ λεKικJ, παρ@ τις
DελτιOσεις π+υ Pγιναν στην 9η Pκδ+σI τ+υ, κατ@ τ+ δι@στηµα 1925-1940, και τα
συµπληρOµατα π+υ ακ+λ+,θησαν, δεν ε2ναι πλP+ν σε θPση να παρακ+λ+υθIσει
την εKPλιKη της Pρευνας για την αρRα2α ελληνικI γλOσσα.

T+ λεKιλJγι+ της ελληνικIς γλOσσας ε2ναι πρ@γµατι ανεK@ντλητ+. K@θε µP-
ρα νPες λPKεις εµMαν2X+νται σε επιγραMPς, παπ,ρ+υς και RειρJγραMα, και η
γνOση µας γι’ αυτPς αυK@νεται διαρκOς. Aναλ+γιστε2τε µJν+ Jτι 	 Kαν!νας
µας στ+ DGE περιλαµD@νει 3.000 συγγραMε2ς, 300 συλλ+γPς παπ,ρων και 270
επιγραMOν.

Γι’ αυτ+,ς τ+υς λJγ+υς KεκινIσαµε τ+ 1962, στην πρ+ των υπ+λ+γιστOν επ+-
RI, µια πρ+σπ@θεια Mαιν+µενικ@ δ+νκιRωτικI: να δηµι+υργIσ+υµε Pνα λεKικJ
της αρRα2ας ελληνικIς DασισµPν+ σε µια πι+ επιστηµ+νικI και πλIρη πρ+σPγγι-
ση. aταν κ@τι τ+ εντελOς απαρα2τητ+ για τη γνOση της ελληνικIς γλOσσας και
τ+υ ελληνικ+, π+λιτισµ+,, τις D@σεις της ∆υτικIς κ+υλτ+,ρας.

Eπ2σης, κρ2ναµε απαρα2τητη µια ενηµPρωση διαMJρων περι+ROν τ+υ λεKι-
λ+γ2+υ της ελληνικIς: υπIρRαν σηµαντικ@ κεν@ π+υ Pπρεπε να καλυMθ+,ν,
Jπως αυτJ της µυκηναϊκIς ελληνικIς και των RριστιανOν συγγραMPων. Xρει@-
στηκε να γραMε2 Pνα λεKικJ της µυκηναϊκIς ελληνικIς απJ τ+ν F. Aura Jorro, τ+
+π+2+ εκδJθηκε σε δ,+ τJµ+υς απJ τ+ 1983 Pως τ+ 1993. ΣIµερα PRει τη µ+ρMI
DιDλ2+υ και συνδPεται µε τ+ DGE µε Pνα σ,στηµα αµM2δρ+µων συνδPσεων. Στη
συνPRεια, Rρει@στηκε να πρ+σθPσ+υµε πλIθ+ς νPων λPKεων απJ Rριστιανικ@
κε2µενα, καθOς και κ,ρια +νJµατα και τ+πων,µια, τα +π+2α δεν συµπεριλαµ-
D@ν+νται στ+ LSJ. EπιπλP+ν, Jλα αυτ@ τα στ+ιRε2α Pπρεπε να αναθεωρηθ+,ν µε
D@ση µια +ρισµPνη Pκδ+ση για κ@θε κε2µεν+. TPλ+ς, πρ+σθPσαµε µια KεRωριστI
παρ@γραM+ π+υ αM+ρ@ την ετυµ+λ+γ2α, κ@τι π+υ επ2σης απ+τελε2 νεωτερισµJ.

Yλη αυτI την εργασ2α την πραγµατ+π+ιIσαµε, συνδυ@X+ντας και µελετO-
ντας απευθε2ας κε2µενα, ευρετIρια, συµMραστικ+,ς καταλJγ+υς λPKεων, λεKικ@,
υπ+µνηµατισµPνες εκδJσεις και π+ικ2λη DιDλι+γραM2α. K@π+ια στιγµI εισαγ@-
γαµε τη RρIση ηλεκτρ+νικOν υπ+λ+γιστOν για απ+θIκευση δεδ+µPνων και @λ-
λ+υς σκ+π+,ς. AυτJ D+Iθησε σηµαντικ@ τ+ Pργ+ µας και µ@ς Pκανε ταR,τερ+υς:
τOρα εκδ2δ+υµε Pναν τJµ+ κ@θε τρ2α RρJνια, ενO ετ+ιµ@X+υµε και µια νPα Pκ-
δ+ση τ+υ 1+υ τJµ+υ µας DασισµPνη στη RρIση ηλεκτρ+νικOν µPσων. ΩστJσ+,
πρPπει να π+,µε Jτι η RρIση των υπ+λ+γιστOν δεν απ+κλε2ει καθJλ+υ την απευ-
θε2ας µελPτη των πηγOν και της DιDλι+γραM2αςZ @λλωστε, η +µ@δα µας πρPπει να
γρ@ψει και να συντ@Kει κ@θε λIµµα. Oι υπ+λ+γιστPς µ@ς D+ηθ+,ν π+λ, – αυτJ
ε2ναι Jλ+. Aλλ@ περισσJτερα θα σας πει η ∆ρ. Gangutia.

Περν@ω τOρα στ+ δε,τερ+ θPµα της +µιλ2ας µ+υ, τις σπ+υδPς των αρRα2ων
και νPων ελληνικOν σIµερα στην Iσπαν2α. MJν+ µPσα στα πλα2σια αυτ@ µπ+ρε2
να γ2νει καταν+ητI η γPννηση τ+υ λεKικ+, µας.
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Mπ+ρ+,µε να π+,µε Jτι η µελPτη των αρRα2ων ελληνικOν ανθε2 σIµερα στην
Iσπαν2α, αν και, πρ+ς τ+ παρJν, η εκµ@θησI τ+υς συναντ@ κ@π+ιες δυσκ+λ2ες.
Στην Iσπαν2α υπ@ρR+υν σIµερα εκατ+ντ@δες σπ+υδαστPς των αρRα2ων ελληνι-
κOν, τα +π+2α διδ@σκ+νται στη δευτερ+D@θµια εκπα2δευση και απ+τελ+,ν, πα-
ρ@λληλα µε τα λατινικ@, κλ@δ+ σπ+υδOν σε Jλα σRεδJν τα πανεπιστIµια. Yπ@ρ-
R+υν, επ2σης, εKειδικευµPνα περι+δικ@ π+υ αM+ρ+,ν τη µελPτη των αρRα2ων ελ-
ληνικOν, καθOς και @λλες εκδJσεις, Jπως µεταMρ@σεις και µ+ν+γραM2ες.

KαταρR@ς, Jλη αυτI η @νθηση Kεκ2νησε στα 1938, Jταν τα αρRα2α ελληνικ@
καθιερOθηκαν ως υπ+RρεωτικJ µ@θηµα στη δευτερ+D@θµια εκπα2δευση. Στη συ-
νPRεια, η µελPτη τ+υς PRασε PδαM+ς, αλλ@ τ+ αρRικJ Pναυσµα ε2Rε δ+θε2. Πριν
απJ τ+ν ισπανικJ εµM,λι+, τα ελληνικ@ δεν διδ@σκ+νταν στη δευτερ+D@θµια εκ-
πα2δευση: τ+ γνωστJ Instituto Escuela της Mαδρ2της, στ+ +π+2+ διδ@σκ+νταν
πρ+αιρετικ@ τα ελληνικ@, απ+τελ+,σε εKα2ρεση. Yσ+ν αM+ρ@ την τριτ+D@θµια
εκπα2δευση, η διδασκαλ2α τ+υς περι+ριXJταν στα ΠανεπιστIµια της Mαδρ2της,
της Σαλαµ@νκας και της BαρκελOνης. ^λλωστε, δ,+ απJ τ+υς πι+ επιMανε2ς κα-
θηγητPς αρRα2ων ελληνικOν, + Unamuno και + Segala, απ+D2ωσαν ακριDOς κατ@
τη δι@ρκεια τ+υ EµMυλ2+υ.

Kατ@ συνPπεια, η διδασκαλ2α της ελληνικIς στηρ2Rτηκε στ+ν αυτ+σRεδιασµJ.
Eκε2νη την επ+RI δεν υπIρRαν αρκετ+2 καθηγητPς ελληνικOν στην Iσπαν2α. Γι’
αυτJ, η υπ+RρεωτικI διδασκαλ2α της ελληνικIς στη δευτερ+D@θµια εκπα2δευση γι-
νJταν περισσJτερ+ στα Rαρτι@ και λιγJτερ+ στην πρ@Kη. ΠιθανJν +ι ν+µ+θPτες να
πρ+ROρησαν πPρα απJ τις πραγµατικPς δυνατJτητες της ROρας εκε2νη την επ+RI.

Σ,ντ+µα Jµως @ρRισε να διαµ+ρMOνεται Pνα σOµα IσπανOν καθηγητOν της
αρRα2ας ελληνικIς στη δευτερ+D@θµια εκπα2δευση. Παρ@λληλα, δραστηρι+-
π+ιIθηκαν τρ2α τµIµατα κλασικIς Mιλ+λ+γ2ας στη Mαδρ2τη, στη BαρκελOνη
και στη Σαλαµ@νκα (απJ Jπ+υ και κατ@γ+µαι). Στη συνPRεια επεκτ@θηκαν στη
ΣεD2λλη και στη Γραν@δα. Oι µPθ+δ+ι διδασκαλ2ας, π+υ στην αρRI Iταν ελλιπε2ς,
µε τ+ν καιρJ DελτιOθηκαν. YπIρRε Pλλειψη στα π@ντα: σε DιDλ2α, σε γραµµατι-
κPς, σε Pργα αναM+ρ@ς. Mε τη D+Iθεια µεταMρ@σεων και DιDλ2ων π+υ γρ@Mτη-
καν απευθε2ας στα ισπανικ@, +ι ελλε2ψεις σιγ@ σιγ@ καλ,Mθηκαν.

Tα πρ+DλIµατα στη διδασκαλ2α της αρRα2ας ελληνικIς @ρRισαν τη δεκαετ2α
τ+υ ’50, λJγω διαδ+RικOν µεταρρυθµ2σεων στη δευτερ+D@θµια εκπα2δευση. T+
1970 η διδασκαλ2α της αρRα2ας ελληνικIς σRεδJν εKαMαν2στηκε απJ τ+ γυµν@-
σι+. X@ρη στις πρ+σπ@θειες της Sociedad Española de Estudios Clásicos (Iσπα-
νικI Eταιρε2α KλασικOν Σπ+υδOν) και @λλων M2λων των κλασικOν σπ+υδOν,
διασOθηκαν τα αρRα2α ελληνικ@, Jπως @λλωστε και τα λατινικ@. ΩστJσ+, η δι-
δασκαλ2α τ+υς περι+ρ2στηκε σε δ,+ τ@Kεις και Pγινε πρ+αιρετικI. Mας κατPλα-
Dε κ@π+ια απ+γ+Iτευση, αλλ@, ακJµη και σε καθεστOς ανασM@λειας, η διδα-
σκαλ2α της ελληνικIς επιD2ωσε, @ριστ+ι µαθητPς ενδιαMPρθηκαν για αυτIν και +
αριθµJς των καθηγητOν µPσης εκπα2δευσης συνPRισε να αυK@νεται.
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Στη συνPRεια, αντιµετωπ2σαµε ακJµη µια εκπαιδευτικI µεταρρ,θµιση στη
µPση εκπα2δευση, η +π+2α @ρRισε να εMαρµJXεται τ+ 1984 και Pγινε νJµ+ς τ+υ
κρ@τ+υς τ+ 1991. Tα δ,+ RρJνια σπ+υδOν για τα αρRα2α και τα λατινικ@ δια-
τηρIθηκαν, αλλ@ +ι συνθIκες για την επιλ+γI τ+υς Pγιναν ακJµη πι+ αντ2K+-
ες. ΣIµερα, σRεδι@Xεται µια ακJµη µεταρρ,θµιση, π+υ υπ+τ2θεται Jτι θα ενι-
σR,σει τις ανθρωπιστικPς σπ+υδPς. Eλπ2X+υµε Jτι τα αρRα2α θα ωMεληθ+,ν
απJ αυτIν, αλλ@ τ+ νP+ πρJγραµµα σπ+υδOν για τ+ γυµν@σι+ δεν PRει ακJµη
+ριστικ+π+ιηθε2.

E@ν τα αρRα2α ελληνικ@ PR+υν επιDιOσει στην Iσπαν2α, αυτJ +Mε2λεται στ+
Jτι υπ@ρRει στη ROρα αυτI Pνα καλλιεργηµPν+ κ+ινJ, τ+ +π+2+ αναγνωρ2Xει
τ+υς δεσµ+,ς π+υ PR+υµε Jλ+ι εµε2ς +ι ∆υτικ+2 µε τ+ ελληνικJ παρελθJν και, πα-
ρ@λληλα, στ+ Jτι +ι M+ρε2ς π+υ καλλιεργ+,ν την αρRα2α ελληνικI στην Iσπαν2α
Rα2ρ+υν κ@π+ιας εκτ2µησης.

AυτI η εκτ2µηση πηγ@Xει απJ την αυKανJµενη παρ+υσ2α των αρRα2ων ελ-
ληνικOν στα ΠανεπιστIµια, απJ τ+ν π+λλαπλασιασµJ των εκδJσεων σRετικ@ µε
τ+ αντικε2µεν+ αυτJ και απJ τη γενικJτερη παρ+υσ2α µας στ+ π+λιτισµικJ γ2-
γνεσθαι της Iσπαν2ας µε DιDλ2α, εMηµερ2δες, διαλPKεις, συνPδρια, θεατρικPς πα-
ραστ@σεις, αρRαι+λ+γικ@ ταK2δια κ.@.

AναMερθIκαµε στην πρ++δευτικI εK@πλωση των ελληνικOν σπ+υδOν στα
ΠανεπιστIµια, αρR2X+ντας απJ τα τµIµατα κλασικIς Mιλ+λ+γ2ας στη Mαδρ2τη,
τη Σαλαµ@νκα, τη BαρκελOνη, τη ΣεD2λλη και τη Γραν@δα, πανεπιστIµια µε µα-
κρα2ωνη παρ@δ+ση στις ανθρωπιστικPς σπ+υδPς. ΣIµερα υπ@ρR+υν τµIµατα
κλασικIς Mιλ+λ+γ2ας στα ΠανεπιστIµια τ+υ ODιPδ+, της BαλPνθια, της M@λαγα,
τ+υ Σαντι@γ+, τ+υ Bαλιαδ+λ2δ, της M+,ρθια, της Λα Λαγ+,να και της ΣαραγJ-
σα. AκJµη και σε περιπτOσεις Jπ+υ δεν υπ@ρRει τµIµα κλασικIς Mιλ+λ+γ2ας και
+ι σRετικPς σπ+υδPς ε2ναι περι+ρισµPνες, µπ+ρε2 κανε2ς να µ@θει ελληνικ@ µετα-
K, @λλων, στα ΠανεπιστIµια της ΠαµπλJνα, της ΛεJν, της ROρας των B@σκων,
της Eστρεµαδ+,ρα, τ+υ Aλικ@ντε, της Λας Π@λµας, της Π@λµα ντε MαγιJρκα
καθOς και στ+ Aν+ιRτJ ΠανεπιστIµι+ (Universidad de Distancia), Jπως επ2σης
και σε αρκετ@ πανεπιστηµιακ@ κ+λλPγια σε δι@M+ρες πJλεις.

AπJ την @λλη, τα ελληνικ@, ως πρ+αιρετικJ µ@θηµα, Dρ2σκ+νται στα πρ+-
γρ@µµατα σπ+υδOν +ρισµPνων τµηµ@των Iστ+ρ2ας και Φιλ+σ+M2ας, Jπ+υ µπ+-
ρε2 κανε2ς να Dρει µαθIµατα σRετικ@ µε τη Mιλ+σ+M2α, τη λ+γ+τεRν2α και την αρ-
Rαι+λ+γ2α της αρRα2ας Eλλ@δας.

AυτI η α,Kηση τ+υ ενδιαMPρ+ντ+ς για τα ελληνικ@ επPMερε DελτιOσεις στις
DιDλι+θIκες. Oι πι+ σηµαντικPς εKακ+λ+υθ+,ν να ε2ναι αυτPς π+υ Dρ2σκ+νται
στη Mαδρ2τη (στις εγκαταστ@σεις τ+υ Consejo Superior και σε αρκετ@ πανεπι-
στIµια), στη Σαλαµ@νκα και τη BαρκελOνη. H κατ@σταση PRει Dελτιωθε2 σηµα-
ντικ@ παντ+,, και µπ+ρε2 κ@π+ι+ς να εργαστε2 µε αKιOσεις π@νω στα αρRα2α ελ-
ληνικ@, σε π+λλ@ µPρη της Iσπαν2ας.
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AνPMερα Iδη τ+ Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, τ+υ +π+2+υ
τα τµIµατα Φιλ+λ+γ2ας και Iστ+ρ2ας δραστηρι+π+ι+,νται Pντ+να στ+ν κλ@δ+
µας. Στ+ πρOτ+, πPρα απJ την Pκδ+ση τ+υ DGE, υπ@ρRει η συλλ+γI Alma Mater
αρRα2ων EλλIνων και Λατ2νων συγγραMPων σε δ2γλωσση µ+ρMI, καθOς και τ+
Emerita, τ+ αρRαιJτερ+ και σηµαντικJτερ+ ισπανικJ περι+δικJ στ+ν κλ@δ+ µας.
Eπ2σης, απJ τ+ τµIµα Iστ+ρ2ας τ+υ Consejo Superior εκδ2δ+νται @λλα σRετικ@
επιστηµ+νικ@ περι+δικ@ Jπως τ+ Archivo Español de Arqueologia για την αρ-
Rα2α ιστ+ρ2α και αρRαι+λ+γ2α.

Yλη αυτI η αν@πτυKη των ελληνικOν σπ+υδOν και των κPντρων π+υ αM+-
ρ+,ν τη µελPτη τ+υς σηµα2νει Jτι υπ@ρR+υν, σIµερα, στην Iσπαν2α εκατ+ντ@δες
@τ+µα, τα +π+2α ασR+λ+,νται µε αυτPς τις σπ+υδPς, σε δι@M+ρ+υς τ+µε2ς.

AυτJ αντικατ+πτρ2Xεται και σε δραστηριJτητες Jπως η +ργ@νωση συνε-
δρ2ων. Στ+ 7+ ΣυνPδρι+ της Sociedad Española de EC (IσπανικI Eταιρε2α Kλα-
σικOν Σπ+υδOν) τ+ν ΣεπτPµDρι+ τ+υ 1987 συµµετε2Rαν 1.500 @τ+µα και παρ+υ-
σι@στηκαν π@νω απJ 300 ανακ+ινOσεις. ΠαρJµ+ια συνPδρια πραγµατ+π+ιIθη-
καν τ+ 1991 και τ+ 1995.

^λλη PνδειKη τ+υ ενδιαMPρ+ντ+ς για τα ελληνικ@ γρ@µµατα στην Iσπαν2α
απ+τελε2 και η Pκδ+ση επιστηµ+νικOν περι+δικOν. EκτJς απJ τα δ,+ π+υ πρ+-
αναMPρθηκαν, αK2Xει να µνηµ+νε,σ+υµε +ρισµPνα @λλα π+υ ασR+λ+,νται επ2σης
µε θPµατα λατινικIς γλOσσας και Mιλ+λ+γ2ας, Jπως ε2ναι τα Quadernos de
Filologia Clásica και Epos, π+υ εκδ2δ+νται στη Mαδρ2τη, τ+ Faventia και τ+
Ampurias στη BαρκελOνη, τ+ Myrtia στη M+,ρθια, τ+ Habis στη ΣεD2λλη, τ+
Zephyrus και τ+ Helmantica στη Σαλαµ@νκα, τ+ Minerva στ+ Bαλιαδ+λ2δ, τ+
Florentia Lliberritana στη Γραν@δα και τ+ Fortunatae στη Λα Λαγ+,να.

H @νθηση των ελληνικOν σπ+υδOν Mα2νεται επ2σης και στις νPες εκδJσεις
και µεταMρ@σεις αρRα2ων κειµPνων.AνPMερα πρ+ +λ2γ+υ τη συλλ+γI Alma Mater,
στην +π+2α κυκλ+M+ρ+,ν π@νω απJ εKIντα τJµ+ι. Eπ2σης, κυκλ+M+ρ+,ν δ2-
γλωσσα Pργα στη συλλ+γI Bernat Metge και απJ τ+ν εκδ+τικJ +2κ+ Bosch. ΠρPπει,
ακJµη, να αναMPρ+υµε, εκτJς απJ αυτ+,ς, και τις µεταMρ@σεις π+υ κυκλ+M+-
ρ+,ν απJ τις εκδJσεις Alianza, Cátedra, Ediciones Clásicas, Akal και @λλες. H µε-
γαλ,τερη σειρ@ µεταMρ@σεων ε2ναι των εκδJσεων Gredos, µε 250 τ2τλ+υς.

AυτJ ε2Rε ως συνPπεια µια πλIρη ανανPωση των µεταMρ@σεων απJ τα αρ-
Rα2α ελληνικ@ στα ισπανικ@, κ@τι π+υ Iταν απαρα2τητ+, καθOς τJσ+ η γλOσσα
Jσ+ και τ+ λ+γ+τεRνικJ ,M+ς αλλ@X+υν, και +ι µεταMρ@σεις π+υ ε2Rαµε στη δι@-
θεσI µας ακ+λ+υθ+,σαν την παρ@δ+ση τ+υ 19+υ αιOνα. ΣIµερα, κ@π+ι+ς π+υ
θPλει να διαD@σει Yµηρ+ I Σ+M+κλI στα ισπανικ@ µπ+ρε2 να διαλPKει αν@µεσα
σε τPσσερις I πPντε µεταMρ@σεις για κ@θε συγγραMPα. E2ναι στην πλει+νJτητ@
τ+υς ακριDε2ς µεταMρ@σεις π+υ PR+υν γ2νει µε D@ση τ+ πρωτJτυπ+.

ΩστJσ+, αυτPς +ι δραστηριJτητες δεν ε2ναι +ι µJνες π+υ συµD@λλ+υν στη γνω-
ριµ2α των IσπανOν µε την αρRα2α Eλλ@δα. EδO πρPπει να αναMερθ+,ν +ι θεατρι-
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κPς παραστ@σεις θι@σων απJ την Eλλ@δα, την Iσπαν2α και @λλες ROρες.AK2Xει επ2-
σης ιδια2τερη µνε2α τ+ M+ιτητικJ MεστιD@λ θε@τρ+υ, π+υ κ@θε M@ι+ συγκεντρOνει
Rιλι@δες θεατOν στ+ ρωµαϊκJ θPατρ+ της ΣεγJµπριγα (Segóbriga).

∆εν πρPπει να KεR@σ+υµε τα ταK2δια π+υ πραγµατ+π+ι+,νται πρ+ς επ2σκε-
ψη αρRα2ων µνηµε2ων στην Eλλ@δα, στην Iταλ2α και σε @λλα µPρη. ∆εν υπ@ρRει
στην Iσπαν2α +,τε Pνας ενδιαMερJµεν+ς για τ+ν κλ@δ+ µας, π+υ να µην PRει επι-
σκεMθε2 τα µνηµε2α και τ+υς αρRαι+λ+γικ+,ς ROρ+υς της Eλλ@δας.

∆εν θα Iθελα Jµως να κλε2σω αυτJ τ+ τµIµα της +µιλ2ας µ+υ Rωρ2ς να ανα-
MPρω λ2γα ακJµη για τις δραστηριJτητες της Sociedad Española de Estudios
Clásicos (SEEC). Iδρ,θηκε τ+ 1953 και σIµερα αριθµε2 5.000 µPλη εγγεγραµµP-
να σε εικ+σιδ,+ παραρτIµατα σε Jλη τη ROρα. ∆ι+ικε2ται απJ Pνα KεντρικJ
ΣυµD+,λι+, τ+υ +π+2+υ PRω την τιµI να ε2µαι ΠρJεδρ+ς αυτI τη στιγµI. H SEEC
PRει συµD@λει απ+Mασιστικ@ στη διατIρηση και εK@πλωση των ελληνικOν και
λατινικOν σπ+υδOν στην Iσπαν2α, R@ρη στις εκστρατε2ες της και τις παρεµD@-
σεις της στις εκπαιδευτικPς αρRPς. K@θε τPσσερα RρJνια δι+ργανOνει τα
Congresos españoles de Estudios Clásicos, Jπως Iδη πρ+ανPMερα. ∆,+ M+ρPς
τ+ν RρJν+ εκδ2δει τ+ περι+δικJ Estudios Clásicos, µε RαρακτIρα εν µPρει επι-
στηµ+νικJ και, εν µPρει, διδακτικJ και πληρ+M+ριακJ.

AυτI ε2ναι µια συν+πτικI εικJνα των αρRαι+ελληνικOν σπ+υδOν στην
Iσπαν2α. Mετ@ τη δεκαετ2α τ+υ ’40 υπIρKε µια πραγµατικI @νθηση αυτOν των
σπ+υδOν, Jπως Pγινε και σε @λλες ROρες, τJσ+ απJ επιστηµ+νικI Jσ+ και απJ
διδακτικI @π+ψη, ακJµη κι αν, Jπως πρ+ανPMερα, υπ@ρR+υν πρ+DλIµατα στη
διδασκαλ2α των αρRα2ων ελληνικOν στη δευτερ+D@θµια και στην τριτ+D@θ-
µια εκπα2δευση.

Θα +λ+κληρOσω την +µιλ2α µ+υ κ@ν+ντας µια σ,ντ+µη αναM+ρ@ στις νε+-
ελληνικPς σπ+υδPς στην Iσπαν2α. Πιστε,ω Jτι θα σας Mανε2 ενδιαMPρ+υσα.

Oι νε+ελληνικPς σπ+υδPς PR+υν γνωρ2σει µεγ@λη @νθηση στην Iσπαν2α απJ
τη δεκαετ2α τ+υ εKIντα µPRρι σIµερα, ιδια2τερα τ+ τελευτα2+ δι@στηµα. Σε αυτJ τ+
κ2νηµα υπIρKα περισσJτερ+ παρατηρητIς παρ@ συµµετPRων, αλλ@ θεωρO Jτι, σε
αρκετPς περιστ@σεις, Pκανα +ρισµPνες κινIσεις π+υ τ+ εν2σRυσαν. Kαι + λJγ+ς π+υ
τ+ Pκανα ε2ναι Jτι κ@π+ια στιγµI PMτασα στ+ συµπPρασµα, και απJ πρ+σωπικI
µ+υ εµπειρ2α, Jτι η ελληνικI γλOσσα και + π+λιτισµJς ε2ναι Pνα ενια2+ σ,ν+λ+.

E2ναι αλIθεια Jτι, ιστ+ρικ@, +ι ROρες µας υπIρKαν για µεγ@λα διαστIµατα
µακρι@ η µ2α απJ την @λλη. T+ BυX@ντι+ Iταν µια µακρινI περι+RI, µε την +π+2α
ε2Rαµε µJν+ σπ+ραδικPς επαMPς. Στη συνPRεια, η OθωµανικI αυτ+κρατ+ρ2α
Iταν για µεγ@λ+ Rρ+νικJ δι@στηµα εRθρικJς ROρ+ς, µε τ+ν +π+2+, αν εKαιρP-
σ+υµε τη NαυµαR2α της Nαυπ@κτ+υ, ερRJµαστε σε επαMI µακρι@ απJ την Eλλ@-
δα, στη BJρεια AMρικI.

ΩστJσ+, επαMPς υπIρRαν, Jπως περιPγραψα σε Pνα @ρθρ+ µ+υ µε τ2τλ+:
España y Grecia en su historia, π+υ δηµ+σιε,τηκε στ+ν 102+ τJµ+ τ+υ περι+δι-
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κ+, Estudios Clásicos (Adrados 1992). AνPγνωσα αυτJ τ+ κε2µεν+ στα ελληνικ@,
την @ν+ιKη τ+υ 2δι+υ RρJν+υ, Jταν η Aκαδηµ2α AθηνOν µ+υ Pκανε την τιµI να
µε ανακηρ,Kει αντεπιστPλλ+ν µPλ+ς της. H Aκαδηµ2α στη συνPRεια δηµ+σ2ευσε
τ+ κε2µεν+ αυτJ στα ελληνικ@.

∆εν θα Iθελα να επαναλ@Dω αυτ@ π+υ ε2πα τJτε. ΩστJσ+, θα Iθελα να
υπενθυµ2σω αυτJ π+υ επεσIµανα σε εκε2ν+ τ+ @ρθρ+ µε κ@π+ια µελαγR+λ2α, Jτι
δηλαδI, +ι επαMPς µας γ2ν+νταν κυρ2ως µPσω π+λPµων και κρ2σεων: την εκ-
στρατε2α των KαταλανOν στην Aνατ+λI, την @λωση της Kωνσταντιν+,π+λης
και την επακJλ+υθη @MιKη EλλIνων λ+γ2ων στην Iταλ2α και την Iσπαν2α, την εκ-
δ2ωKη των EDρα2ων, π+λλ+2 απJ τ+υς +π+2+υς εγκαταστ@θηκαν στην Eλλ@δα,
και τ+ν πJλεµ+ των EλλIνων για την ανεKαρτησ2α, στ+ν +π+2+ συµµετε2Rαν π+λ-
λ+2 Iσπαν+2 MιλPλληνες.

Aλλ@ στη συνPRεια, στ+ πρOτ+ µισJ αυτ+, τ+υ αιOνα, επIλθε κ@π+ια αλλη-
λ+γνωριµ2α µPσω της λ+γ+τεRν2ας. Aς σκεMτ+,µε λJγ+υ R@ρη, τη σRPση µεταK,
τ+υ Unamuno και τ+υ KαXαντX@κη, την επ2δραση π+υ ε2Rε στ+υς π+λιτιστικ+,ς
κ,κλ+υς της Iσπαν2ας τ+ περ2Mηµ+ +µαδικJ ταK2δι στην Eλλ@δα τ+ 1933, στ+
+π+2+ συµµετε2Rαν τJσες π+λλPς πρ+σωπικJτητες π+υ αργJτερα θα αναδει-
κν,+νταν σε π+ικ2λ+υς τ+µε2ς τ+υ ισπανικ+, π+λιτισµ+,.

bσως Jµως τ+ PδαM+ς να µην Iταν ακJµη Pτ+ιµ+ για περαιτPρω πρ+σPγγιση.
^λλωστε, αµPσως µετ@ KPσπασε + EµM,λι+ς ΠJλεµ+ς, Pνα γεγ+νJς καταστρ+-
MικJ για τ+ν ισπανικJ π+λιτισµJ.

Yπως πρ+ανPMερα, Jταν η µελPτη των αρRα2ων ελληνικOν συµπεριλIMθη-
κε ρητ@ στ+ν εκπαιδευτικJ σRεδιασµJ τ+υ 1938 και @ρRισε να δηµι+υργε2ται
Pνας πυρIνας Mιλ+λJγων καθηγητOν τ+υ γυµνασ2+υ –και αργJτερα τ+υ πανε-
πιστηµ2+υ– @ν+ιKε + δρJµ+ς για την @νθηση των αρRαι+ελληνικOν σπ+υδOν.
Στη συνPRεια, απJ τις αρRPς της δεκαετ2ας τ+υ ’50, @ρRισε να γ2νεται ευκ+λJτε-
ρ+ για τ+υς κλασικ+,ς MιλJλ+γ+υς και τ+υς αρRαι+λJγ+υς να ταKιδPψ+υν στην
Eλλ@δα. AισθανJµασταν καλ+δεR+,µεν+ι στην Eλλ@δα, Jπ+υ την 2δια επ+RI
@ρRισε να εµMαν2Xεται Pνα αυKανJµεν+ ενδιαMPρ+ν για τη µελPτη και τη µετ@-
Mραση της ισπανικIς λ+γ+τεRν2ας.

AυτJ σηµα2νει Jτι +ι νε+ελληνικPς σπ+υδPς στην Iσπαν2α πρ+κ,πτ+υν, λ+-
γικ@, µJν+ απJ τη µελPτη των αρRα2ων ελληνικOν. MαθIµατα νε+ελληνικIς
γλOσσας και λ+γ+τεRν2ας εισIRθησαν +υσιαστικ@ για πρOτη M+ρ@ σε πανεπι-
στηµιακ@ τµIµατα κλασικIς Mιλ+λ+γ2ας.

Mπ+ρO να µιλIσω για τ+ ΠανεπιστIµι+ της Mαδρ2της, τ+ µ+ναδικJ τJτε
στη Mαδρ2τη, τ+ +π+2+ σIµερα +ν+µ@Xεται Complutense. Στη δεκαετ2α τ+υ ’60,
εκµεταλλευJµεν+ι τη δυνατJτητα εισαγωγIς +ρισµPνων µαθηµ@των επιλ+γIς, +
εκλιπOν καθηγητIς Fernández-Galiano κι εγO πIραµε την πρωτ+D+υλ2α να πρ+-
τε2ν+υµε Pνα µ@θηµα νPας ελληνικIς γλOσσας, καθOς και να ενισR,σ+υµε ταK2-
δια και παραµ+νI στην Eλλ@δα για Jσ+υς ενδιαMPρ+νταν για αυτPς τις σπ+υδPς.
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M+υ PρR+νται στ+ ν+υ τα +νJµατα κ@π+ιων, απJ τ+υς πρOτ+υς την επ+RI εκε2-
νη, Jπως της Goyita Núñez (π+υ σ,ντ+µα @ρRισε να διδ@σκει νPα ελληνικ@ στ+
ΠανεπιστIµι+), τ+υ José Ma Egea, τ+υ Pedro Bádenas και π+λλOν @λλων αργJ-
τερα. cEτσι, πρωτ+@ρRισε να λειτ+υργε2 σR+λI νPων ελληνικOν στην Iσπαν2α. H
µ+ναδικI µ+υ συµD+λI συν2σταται στ+ Jτι D+Iθησα στη δηµι+υργ2α της µαX2 µε
τ+ν καθηγητI Fernández-Galiano.

Yπως πρ+ανPMερα, την επ+RI εκε2νη υπIρRαν µJν+ τρ2α τµIµατα KλασικIς
Φιλ+λ+γ2ας στην Iσπαν2α: στη Mαδρ2τη, στη Σαλαµ@νκα και στη BαρκελOνη. Tη
δεκαετ2α τ+υ ’60 στ+ πανεπιστIµι+ της BαρκελOνης εµMαν2στηκε Pνα νε+-ελλη-
νικJ κ2νηµα παρ@λληλα µε Jσα συνPDαιναν στη Mαδρ2τη. T+ κ2νηµα πρ+ωθ+,-
σε + καθηγητIς José Alsina και + µαθητIς τ+υ Carles Miralles. dστερα Iλθε +
Alexis Eudaldo Solá και @λλ+ι. H Pκδ+ση (1966) τ+υ τJµ+υ La literatura griega
medieval y moderna (µαX2 µε ανθ+λJγι+) απJ τ+υς Alsina και Miralles, καθOς
και η δηµ+σ2ευση τ+υ @ρθρ+υ τ+υς: La literatura griega moderna: esbozo
histórico y bibliográfico στ+ Estudios Clásicos (1963) απ+τPλεσαν πρωτ+π+ριακPς
πρ+σπ@θειες π+υ @σκησαν τερ@στια επ2δραση.

Π@νω σε αυτPς τις D@σεις Pγινε δυνατI η αν@πτυKη των νε+ελληνικOν και
DυXαντινOν σπ+υδOν στις δεκαετ2ες τ+υ ’60 και τ+υ ’70. Στην αρRI συµµετε2Rαν
σε αυτJ τ+ κ2νηµα Iσπαν+2 καθηγητPς κλασικIς Mιλ+λ+γ2ας, στη συνPRεια, Jµως,
πρPπει να αναMPρ+υµε και Tλληνες καθηγητPς εγκατεστηµPν+υς στην Iσπαν2α.
ΠρPπει επ2σης να πρ+σθPσ+υµε και Pναν ακJµη πυρIνα ενδιαMερ+µPνων: τ+υς
Iσπαν+,ς π+ιητPς π+υ, εντυπωσιασµPν+ι απJ τη λ@µψη της νε+ελληνικIς π+2η-
σης, απ+M@σισαν να µελετIσ+υν τη γλOσσα και επιπλP+ν µετPMρασαν και αM+-
µ+2ωσαν Tλληνες π+ιητPς. OρισµPν+ι απJ αυτ+,ς ε2Rαν επ2σης σπ+υδ@σει κλα-
σικI Mιλ+λ+γ2α.

E@ν επρJκειτ+ να κ@νω µια επισκJπηση της σηµερινIς κατ@στασης των νε-
+ελληνικOν σπ+υδOν στην Iσπαν2α, θα Pπρεπε να αναMPρω τα πανεπιστIµια και
@λλα κPντρα διδασκαλ2ας, τις επιστηµ+νικPς εταιρε2ες και τα συνPδρια, τις µε-
ταMρ@σεις ελληνικIς λ+γ+τεRν2ας και τις εκδJσεις γενικ@. Θα κ@νω µια µνε2α
Jλων αυτOν, αλλ@ XητO να συγRωρIσετε τ+ν συν+πτικJ της RαρακτIρα. TPλ+ς,
θα κλε2σω την παρPµDασI µ+υ µε µια αναM+ρ@ στ+ µPλλ+ν των σπ+υδOν αυτOν
στην Iσπαν2α.

Tα νPα ελληνικ@ διδ@σκ+νται, Jπως πρ+ανPMερα, σε αρκετ@ πανεπιστIµια
ως µ@θηµα επιλ+γIς στα τµIµατα κλασικIς Mιλ+λ+γ2ας, καθOς και σε ινστιτ+,-
τα (KPνων) γλωσσOν, ιδια2τερα στα Escuelas Oficiales de Idiomas (KρατικPς
ΣR+λPς ΓλωσσOν).

E2ναι µια ενθαρρυντικI εικJνα, αν τη συγκρ2νει κανε2ς µε αυτIν π+υ υπIρ-
Rε µPRρι πριν απJ λ2γα µJλις RρJνια. ∆εν ν+µ2Xω Jτι ε2ναι η Oρα να παραθPσω
κατ@λ+γ+ µε τα +νJµατα των καθηγητOν, + +π+2+ς, αναγκαστικ@, δεν µπ+ρε2 να
τ+υς συµπεριλ@Dει Jλ+υς. AπJ την @λλη µερι@, +Mε2λω να αναMPρω τα µαθIµα-
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τα νPας ελληνικIς, π+υ πρ+σMPρ+νται σε AθIνα και Θεσσαλ+ν2κη και τα +π+2α
PR+υν συµD@λει π+λ, στη δι@δ+ση αυτOν των σπ+υδOν στην Iσπαν2α. Γ2ν+νται
επ2σης και @λλα µαθIµατα στην Eλλ@δα, τα +π+2α δι+ργανOν+υν Tλληνες και
Iσπαν+2 καθηγητPς.

Στην πρ@Kη, η δραστηριJτητα στ+ν ROρ+ των νε+ελληνικOν σπ+υδOν δεν
περι+ρ2Xεται πλP+ν στα Jρια των κρατικOν M+ρPων. Yπ@ρRει η Sociedad
Hispano-helénica, η +π+2α πρJσMατα δι+ργ@νωσε συµπJσια στη Mαδρ2τη, Bι-
τJρια και Γραν@δα. Θα Iθελα επ2σης να κ@νω ιδια2τερη µνε2α στ+ συµπJσι+ µε
θPµα: La presencia de la lengua griega en España τ+ +π+2+ πραγµατ+π+ιIθηκε
τ+ν ΣεπτPµDρι+ τ+υ 1992 στ+υς ∆ελM+,ς. Eκε2 συγκεντρOθηκε Pνας σηµαντι-
κJς αριθµJς IσπανOν και EλλIνων ελληνιστOν, ειδικOν σε δι@M+ρες περιJδ+υς
της ελληνικIς γλOσσας και κ+υλτ+,ρας. T+ συµπJσι+ δι+ργανOθηκε απJ τ+
Yπ+υργε2+ Π+λιτισµ+, της Eλλ@δας, την ελληνικI ΠρεσDε2α στη Mαδρ2τη και τ+
Instituto Cultural Español en Atenas. 

Yλα αυτ@ συµD@δισαν µε τη σταδιακI σ,σταση DιDλι+θηκOν µε DιDλι+γρα-
M2α για τη DυXαντινI και τη νPα ελληνικI, σε αρκετ@ πανεπιστIµια, και τη δηµι-
+υργ2α +ργ@νων για τη διδασκαλ2α της νPας ελληνικIς. EδO πρPπει να αναMP-
ρ+υµε τ+ περι+δικJ Erytheia π+υ εκδ2δεται απJ τη Sociedad Hispano-helénica.
Eπ2σης αMιερOνεται ROρ+ς σε αυτPς τις σπ+υδPς στις εκδJσεις της Sociedad
Española de EC.

H κυκλ+M+ρ2α σIµερα π+λλOν µεταMρασµPνων Pργων της νε+ελληνικIς λ+-
γ+τεRν2ας ε2Rε ευρ,τερες συνPπειες. ΣκPMτ+µαι, πρOτ+ν απ’ Jλ+υς, τ+ν KαXα-
ντX@κη, π+υ @ν+ιKε τ+ν δρJµ+ για @λλ+υς συγγραMε2ς πριν απJ π+λ, καιρJ.
∆εν ε2ναι δυνατJν να µνηµ+νε,σω εδO Jλ+υς τ+υς συγγραMε2ς και τ+υς µετα-
MραστPς τ+υς. Θα Iθελα, ωστJσ+, να αναMPρω τ+ν Eλ,τη, την Kαραπ@ν+υ, τ+ν
KαD@Mη, τ+ν Σαµαρ@κη, τ+ν ΣεMPρη, τ+ν Tσ@τσ+, τ+ν BενPXη, τ+ν P2τσ+, τ+ν
Aναγνωστ@κη, τ+ν K+υτσ+RPρα κ.@. H νε+ελληνικI λ+γ+τεRν2α δεν ε2ναι πια
@γνωστη στην Iσπαν2α, Jπως δεν ε2ναι @γνωστη και η σ,γRρ+νη ισπανικI λ+γ+-
τεRν2α στην Eλλ@δα.

Σε αυτIν την π+ρε2α δεν ε2µαστε µJν+ι µας. Στη BραXιλ2α, στη XιλI, στην
AργεντινI, στ+ MεKικJ υπ@ρRει Pνα διαρκOς αυKανJµεν+ ενδιαMPρ+ν για την
ελληνικI γλOσσα και λ+γ+τεRν2α. AυτJ PRει επηρε@σει Jλ+υς τ+υς καλλιεργη-
µPν+υς ανθρOπ+υς αλλ@ ιδια2τερα τ+υς µελετητPς της κλασικIς αρRαιJτητας.

Kατ@ συνPπεια, +ι πρ++πτικPς ε2ναι καλPς. Aς π+,µε κ@τι και για αυτPς. Στ+
πανεπιστηµιακJ επ2πεδ+ ε2ναι σηµαντικJ να επεκταθε2 και να διευρυνθε2 αυτJ
π+υ Iδη υπ@ρRει: Iδη µιλIσαµε γι’ αυτJ. EκτJς απJ τα πανεπιστIµια, υπ@ρ-
R+υν +ι ΣR+λPς ΓλωσσOν: για την Oρα τα νPα ελληνικ@ διδ@σκ+νται σε τρεις
απJ αυτPς. O αριθµJς τ+υς θα πρPπει να αυKηθε2.

EπιπλP+ν, στη δευτερ+D@θµια εκπα2δευση υπ@ρRει δυνατJτητα να εισαRθε2
ως µ@θηµα επιλ+γIς η νPα ελληνικI ως «δε,τερη γλOσσα». H Sociedad Española
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de EC, της +π+2ας, Jπως πρ+ε2πα, PRω την τιµI να ε2µαι ΠρJεδρ+ς, PRει διεKα-
γ@γει σκληρJ αγOνα ενOπι+ν των αρROν, για να µπ+ρPσει να υπ@ρKει αυτI η δυ-
νατJτητα.

Tτσι PR+υν τα πρ@γµατα. TRει γ2νει µια τερ@στια πρJ+δ+ς αλλ@ υπ@ρRει
ακJµη αρκετJς ROρ+ς για αν@πτυKη. ΩστJσ+, ε2ναι απαρα2τητ+ να συνεργα-
στ+,ν +ι @νθρωπ+ι π+υ µελετ+,ν τις δι@M+ρες περιJδ+υς της ελληνικIς γλOσσας
και να µην διασπOνται.

ΚαταλIγω µε τη MιλJδ+Kη σκPψη να τεθε2 τ+ DGE µας µPσα στ+ γενικJτε-
ρ+ πλα2σι+ των ελληνικOν σπ+υδOν και της καλλιPργειας των αρRαι+ελληνικOν
και νε+ελληνικOν σπ+υδOν στην Iσπαν2α.

Aυτ@ ε2Rα να πω. EυRαριστO π+λ,.

Mετ01ραση CHRIS MARKHAM
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