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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

( Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας) 

 

Α. Πρόδρομοι: 

 

Βελεστινλής Ρήγας – Βηλαράς Ιωάννης – Χριστόπουλος Αθανάσιος) 

 

Β. Επτανησιακή Σχολή: ( Τέλος 18
ου

 – Τέλος 19
ου

 αιώνα) 

 

Βαλαωρίτης Αριστοτέλης – Κάλβος Ανδρέας – Λασκαράτος Ανδρέας – Μαβίλης Λορέντζος 

Μαρκοράς Γεράσιμος – Πολυλάς Ιάκωβος – Σολωμός Διονύσιος – Τυπάλδος Ιούλιος 

 

Γ. Α’ Αθηναϊκή Σχολή, Φαναριώτες – Ρομαντική Σχολή: ( 1830 – 1880) 

 

Βασιλειάδης Σπυρίδων – Βικέλας Δημήτριος – Ζαλοκώστας Γεώργιος – Παπαρρηγόπουλος Δημήτριος 

Παράσχος Αχιλλέας – Ραγκαβής Αλέξανδρος – Ροΐδης Εμμανουήλ – Σούτσος Αλεξ. – Σούτσος Παναγ. 

 

Δ. Νέα Αθηναϊκή Σχολή – Γενιά του ’80: ( 1880 – 1922) 

 

Άννινος Χαράλαμπος – Βιζυηνός Γεώργιος – Βλαχογιάννης Ιωάννης – Βουτυράς Δημοσθένης  

Γρυπάρης Ιωάννης – Δέλτα Πηνελόπη – Δροσίνης Γεώργιος – Εφταλιώτης Αργύρης – Θεοτόκης Κωνστ. 

Καμπούρογλου Δημήτριος – Καρκαβίτσας Ανδρέας – Κονδυλάκης Ιωάννης – Κρυστάλλης Κώστας 

Μαλακάσης Μιλτιάδης – Μελάς Σπύρος – Νιρβάνας Παύλος – Ξενόπουλος Γρηγόριος – Παλαμάς Κωστής 

Πάλλης Αλέξανδρος – Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος – Παπαντωνίου Ζαχαρίας – Πολέμης Ιωάννης 

Πολίτης Νικόλαος – Πορφύρας Λάμπρος – Προβελέγγιος Αριστομένης – Στρατήγης Γεώργιος 

Σουρής Γεώργιος – Χατζόπουλος Κωνσταντίνος – Χρηστομάνος Κωνσταντίνος – Ψυχάρης Γιάννης 

 

Ε. Ανένταχτοι: 

 

Καβάφης Κωνσταντίνος – Καζαντζάκης Νίκος – Βάρναλης Κώστας – Σικελιανός Άγγελος 

 

ΣΤ. Γενιά του Μεσοπολέμου: ( 1910 – 1930) 

 

Άγρας Τέλλος – Καρυωτάκης Κώστας – Κοτζιούλας Γιώργος – Λαπαθιώτης Ναπολέων 

Ουράνης Κώστας – Παπανικολάου Μήτσος – Πολυδούρη Μαρία – Φιλύρας Ρώμος 

 

Ζ. Γενιά του ’30: 

 

Βαλαωρίτης Νάνος – Βενέζης Ηλίας – Βρεττάκος Νικηφόρος – Γκάτσος Νίκος – Δούκας Στρατής  

Εγγονόπουλος Νίκος – Ελύτης Οδυσσέας – Εμπειρίκος Ανδρέας – Θεοτοκάς Γιώργος – Καββαδίας Νίκος 

Καραγάτσης Μιχάλης – Κόντογλου Φώτης – Λουντέμης Μενέλαος – Μελισσάνθη – Μυριβήλης Στρατής 

Μυρτιώτισσα – Ξεφλούδας Στέλιος – Παναγιωτόπουλος Ι. Μ. – Παπατσώνης Τάκης – Πεντζίκης Νίκος 

Πολίτης Κοσμάς – Πρεβελάκης Παντελής – Ράντος Νικήτας – Ρίτσος Γιάννης – Σαραντάρης Γιώργος 

Σεφέρης Γιώργος – Σκαρίμπας Γιάννης – Σωτηρίου Διδώ – Τερζάκης Άγγελος 

 

Η. Μεταπολεμική Γενιά: ( 1944 – 1974) 

 

Αλαβέρας Τηλέμαχος – Αλεξίου Έλλη – Αναγνωστάκης Μανώλης – Αποστολίδης Ρένος – Βακαλό Ελένη 
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Βαρβιτσιώτης Τάκης – Βασιλικός Βασίλης – Γονατάς Επαμεινώνδας – Δάλλας Γιάννης – Δικταίος Άρης 

Ιωάννου Γιώργος – Καρούζος Νίκος – Κάρτερ Γιώργος – Κοτζιάς Αλέξανδρος - Κουμανταρέας Μένης  

Κύρου Κλείτος – Λειβαδίτης Τάσος – Νάκου Λιλίκα – Παπαδίτσας Δημήτρης – Πατρίκιος Τίτος 

Πλασκοβίτης Σπύρος – Σαμαράκης Αντώνης – Σαχτούρης Μίλτος – Σινόπουλος Τάκης – Ταχτσής Κώστας 

Τσίρκας Στρατής – Χάκκας Μάριος – Χατζής Δημήτρης 

 

Θ. Σύγχρονοι – Γενιά του ’70: (1970 – Σήμερα) 

 

Βαγενάς Νάσος – Βαλτινός Θανάσης – Βαρβέρης Γιάννης – Γαλανάκη Ρέα – Γκανάς Μιχάλης 

Δημουλά Κική – Δούκα Μάρω – Ελευθερίου Μάνος – Ζέη Άλκη – Θέμελης Νίκος – Καπώνης Πάνος 

Κοντολέων Μάνος – Μαρκόπουλος Γιώργος – Μαυρουδής Κώστας – Ξανθούλης Γιάννης – Σαρή Ζωρζ 

Τριανταφύλλου Σώτη – Φακίνου Ευγενία – Φωστιέρης Αντώνης 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

 

 

Η νεοελληνική λογοτεχνία μπορεί να διακριθεί σχηματικά σε τρεις μεγάλες περιόδους: 

 Την υστεροβυζαντινή περίοδο, από την οποία έχουν ενδιαφέρον για τον μελετητή της 

νεοελληνικής λογοτεχνίας τα κείμενα σε δημώδη γλώσσα που προέρχονται είτε από περιοχές της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας είτε από φραγκοκρατούμενες περιοχές. 

 Την περίοδο 1453-1821, κατά την οποία παρουσιάζονται δύο διακριτοί πόλοι στην 

λογοτεχνική παραγωγή: οι φραγκοκρατούμενες (Κρήτη, Επτάνησα, Κύπρος) και οι τουρκοκρατούμενες περιοχές. 

Η μεγαλύτερη άνθηση παρουσιάζεται στις φραγκοκρατούμενες και ιδίως στην Κρήτη μέχρι το 1669. Τους δύο 

επόμενους αιώνες η λογοτεχνία επιζεί στα Επτάνησα και σταδιακά εμφανίζεται ένας νέος πόλος, το περιβάλλον 

των Φαναριωτών, που θα παίξει ρόλο στην περίοδο του Διαφωτισμού και στα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας. 

 Την νεότερη ελληνική λογοτεχνία, από το 1821 έως σήμερα: μετά την απελευθέρωση η 

λογοτεχνία στην Ελλάδα γνωρίζει μεγάλη άνθηση. Οι Έλληνες λογοτέχνες παρακολουθούν τις λογοτεχνικές 

εξελίξεις της Ευρώπης και συντονίζονται με αυτές, αξιοποιώντας παράλληλα τα στοιχεία της ελληνικής 

λογοτεχνικής και πνευματικής παράδοσης. 

Οι αρχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας 

Η χρονολογία 1453, έτος κατάλυσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, φαίνεται προβληματική ως αφετηρία της 

νεοελληνικής λογοτεχνίας επειδή δημιουργεί μια τομή στην λογοτεχνική παραγωγή η οποία δεν ανταποκρίνεται 

στην πραγματικότητα, αφού ανάμεσα στα κείμενα σε δημώδη γλώσσα της Βυζαντινής περιόδου και στα 

αντίστοιχα των πρώτων αιώνων μετά την άλωση υπάρχουν πολλές ομοιότητες, γλωσσικές και θεματικές. 

Επιπλέον, το γεγονός ότι στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου οι ιστορικοί (για παράδειγμα ο 

Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος) αναζητούσαν τις αρχές του Νέου Ελληνισμού στο ύστερο Βυζάντιο, σε 

συνδυασμό με το έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον εκείνης της εποχής για πολλά δημώδη κείμενα που τότε 

ανακαλύφθηκαν και εκδόθηκαν για πρώτη φορά, είχε δημιουργήσει ήδη μια παράδοση σύμφωνα με την οποία 

στα δημώδη κείμενα των τελευταίων αιώνων του Βυζαντίου διαφαίνονταν οι ρίζες της νεοελληνικής εθνικής 

συνείδησης και εντοπίζονταν οι απαρχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Για παράδειγμα ο Νικόλαος Πολίτης 

χαρακτήριζε τον Διγενή Ακρίτη «εθνικό έπος των νεωτέρων Ελλήνων» και διατύπωνε την άποψη ότι 

«ασφαλεστάτη αφετηρία της νέας ελληνικής ποιήσεως δύναται να χρησιμεύσει το εθνικόν έπος, εν ω 

παρακολουθούμεν την ιστορικήν ανάπτυξιν της ελληνικής ψυχής». Έτσι, ήδη σε κάποιες από τις πρώτες Ιστορίες 

της νεοελληνικής λογοτεχνίας του 20ου αι. (για παράδειγμα Άριστου Καμπάνη, Ιστορία της νεοελληνικής 

λογοτεχνίας (1000 μ.Χ.-1900) (1925), Ηλία Βουτιερίδη, Σύντομη ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας (1000-

1930) (1933), η εξέταση άρχιζε από τα βυζαντινά χρόνια, σχήμα που καθιερώθηκε και στις επόμενες Ιστορίες. Ο 

Λίνος Πολίτης στο πρώτο κεφάλαιο της Ιστορίας της Νεοελληνικής λογοτεχνίας (1978) του έγραφε σχετικά: 

«Στους τελευταίους αιώνες του Βυζαντίου παρουσιάζονται ορισμένα στοιχεία με έκδηλο χαρακτήρα, μπορούμε 

να πούμε, νεοελληνικό.[...] Από τον Διγενή έως τον Ερωτόκριτο υπάρχει ενότητα και εξέλιξη οργανική, 

αδιάσπαστη, ώστε μια τομή στα 1453 [...] θα ήταν αυθαίρετη.[..] Φυσικότερο είναι να παραδεχτούμε πως το 

νεοελληνικό στοιχείο φανερώνεται[...] από τα βυζαντινά ακόμη χρόνια, και να θεωρήσουμε πως η "δημώδης 

γραμματεία" της βυζαντινής εποχής [...] αποτελεί την αρχή της καθαυτό νέας ελληνικής λογοτεχνίας». 

Αντιθέτως, άλλοι μελετητές επέμεναν ιδιαιτέρως στα μεσαιωνικά χαρακτηριστικά της δημώδους παραγωγής των 

υστεροβυζαντινών και πρώτων μεταβυζαντινών χρόνων και πρότειναν άλλου είδους διακρίσεις: ο Εμμανουήλ 

Κριαράς χαρακτήριζε την περίοδο από το 1204 έως περίπου τα τέλη του 17ου αι. ως «υστεροβυζαντινή» ή 

«υστερομεσαιωνική» αλλά ταυτόχρονα και «πρωτονεοελληνική», αναγνωρίζοντας σε αυτήν την περίοδο της 

λογοτεχνίας διττό χαρακτήρα, με στοιχεία μεσαιωνικά και νεοελληνικά. Ο Γ.Π. Σαββίδης πρότεινε ως συμβολική 

χρονολογία αρχής της νεοελληνικής λογοτεχνίας το έτος της πρώτης έκδοσης του Απόκοπου, του πρώτου, απ' 

όσο γνωρίζουμε, νεοελληνικού λογοτεχνικού κειμένου που τυπώθηκε, δηλαδή το 1519 ή 1509 (όπως διορθώθηκε 
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αργότερα με την εύρεση μιας προγενέστερης έκδοσης), ενώ ο Στυλιανός Αλεξίου τοποθέτησε τις αρχές της 

νεοελληνικής λογοτεχνίας στα πρώτα έργα που έχουν τα χαρακτηριστικά της Αναγέννησης, δηλαδή τα κυπριακά 

ερωτικά ποιήματα και την περίοδο της ακμής της κρητικής λογοτεχνίας, προτείνοντας για τα προγενέστερα 

κείμενα τον όρο «βυζαντινή λογοτεχνία σε δημώδη γλώσσα» 

Η «νεοελληνική λογοτεχνία» ως το 1453 

Το πρώτο γραπτό μνημείο σε δημώδη γλώσσα, το οποίο θεωρείται παραδοσιακά ότι σηματοδοτεί την αρχή της 

νεοελληνικής λογοτεχνίας, είναι το έμμετρο επικό-μυθιστορηματικό αφήγημα γνωστό ως «Έπος του Διγενή 

Ακρίτη», του 11ου-12ου αι. Από τα μέσα του 12ου αιώνα έχουμε μια σειρά σατιρικών και ηθικοδιδακτικών 

ποιημάτων. Τα λεγόμενα Πτωχοπροδρομικά ποιήματα, που απευθύνονται στους αυτοκράτορες Ιωάννη Β' 

Κομνηνό και Μανουήλ Κομνηνό, εξιστορούν με σατιρικό τρόπο τα βάσανα του ποιητή από την ανυπόφορη 

γυναίκα του και την φτώχεια που ταλαιπωρεί τους ανθρώπους των γραμμάτων και σατιρίζουν τον κλήρο. Αντίθετα, 

ηθικοδιδακτικό στόχο έχουν τα ποιήματα Στίχοι γραμματικοί του Μιχαήλ Γλυκά και Ο Σπανέας. Μετά την άλωση 

της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους (1204) η χρήση της δημώδους επεκτάθηκε. Η πολυπληθέστερη ομάδα 

κειμένων σε δημώδη γλώσσα είναι έμμετρες μυθοπλαστικές αφηγήσεις που γενικά κατατάσσονται στο 

λογοτεχνικό είδος του μυθιστορήματος (ή ακριβέστερα της μυθιστορίας) και έχουν θεματολογία ερωτική ή 

μυθολογική. Τα έργα αυτά είναι είτε μεταφράσεις δυτικών έργων -λιγότερο ή περισσότερο πιστές- είτε πρωτότυπες 

συνθέσεις στις οποίες διασταυρώνεται η παράδοση των ελληνιστικών και λόγιων βυζαντινών μυθιστορημάτων με 

δυτικά πρότυπα. Τα πρωτότυπα έργα είναι τα: Αχιλληίς, Καλλίμαχος και Χρυσορρόη, Βέλθανδρος και Χρυσάντζα, 

Λίβιστρος και Ροδάμνη, Διήγησις γεναμένη εν Τροία, με ερωτικό περιεχόμενο, καθώς και τα περισσότερο ηρωικού 

χαρακτήρα έργα Διήγησις του Αλεξάνδρου και Ιστορία του Βελισσάριου. Τα μεταφρασμένα είναι τα: Ο Πόλεμος της 

Τρωάδος, Φλώριος και Πλάτζια-Φλώρα, Ιμπέριος και Μαργαρώνα, Απολλώνιος ο Τύριος, Θησηίδα (μετάφραση από 

τον Βοκκάκιο. Μια άλλη ομάδα έργων σε δημώδη γλώσσα είναι οι αλληγορικές διηγήσεις με πρωταγωνιστές ζώα 

ή φυτά, όπως τα ἐμμετρα Ο Φυσιολόγος, Ο Πουλολόγος, το Συναξάριον του τετιμημένου γαϊδάρου και το πεζό Ο 

Πωρικολόγος. Ακόμη, δημώδης γλώσσα χρησιμοποιήθηκε και σε χρονικά (τα έμμετρα Χρονικόν του Μορέως, 14ος 

αι., το Χρονικό των Τόκκων, 15ος αι., και τα πεζά κυπριακά χρονικά του Λεοντίου Μαχαιρά, 14ος αι. και του 

Γεωργίου Βουστρωνίου, 15ος αι.). Τέλος, τον 14ο αι. εμφανίζονται και τα πρώτα λογοτεχνικά έργα της κρητικής 

λογοτεχνίας: τα ποιήματα του Στέφανου Σαχλίκη, του Μαρίνου Φαλιέρου και του Λεονάρδου Ντελλαπόρτα που 

έζησαν και έγραψαν στο δεύτερο μισό του 14ου αι.  

Η λογοτεχνία ως την απελευθέρωση (1453-1821) 

Οι Φραγκοκρατούμενες περιοχές: Ρόδος, Επτάνησα, Κύπρος, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου 

 

Από την Ρόδο προέρχεται μια συλλογή ερωτικών ποιημάτων του 15ου αιώνα που είναι γνωστή με τον τίτλο 

Καταλόγια ή Ερωτοπαίγνια και ένα έμμετρο χρονικό με τίτλο Το θανατικό της Ρόδου, του Εμμανουήλ Λιμενίτη, 

που αναφέρεται στην επιδημία πανούκλας που έπληξε την Ρόδο το 1498-1499. Από τα Επτάνησα σώζονται τα 

στιχουργήματα του Κερκυραίου Ιάκωβου Τριβώλη Ιστορία του Ταγιαπιέρα (τυπώθηκε το 1528) και Ιστορία του ρε 

της Σκότζιας με την ρήγισσα της Εγγλιτέρας (τυπώθηκε το 1543) και του Ζακυνθηνού Μάρκου Δεφαράνα Λόγοι 

διδακτικοί του πατρός προς τον υιόν (1543) και Ιστορία της Σωσάννης (1569). Στην Κύπρο είχε αναπτυχθεί 

αξιόλογη πνευματική κίνηση μέχρι την άλωση από τους Τούρκους το 1571. Από τα μέσα του 16ου αι. προέρχεται 

μία συλλογή ερωτικών ποιημάτων, γνωστή με τον τίτλο Κυπριακά ερωτικά ποιήματα. Περιέχει 156 ποιήματα στην 

κυπριακή διάλεκτο, επηρεασμένα από την ιταλική ποίηση της Αναγέννησης και κυρίως από τον Πετράρχη. Σε 

αυτήν την συλλογή βρίσκονται τα πρώτα ελληνικά σονέτα. Η λογοτεχνική παραγωγή στην βενετοκρατούμενη 

Κρήτη διακρίνεται σε δύο περιόδους: την περίοδο της προετοιμασίας (ως το 1590 περίπου) και την περίοδο της 

ακμής (1590-1669). Τα ποιήματα της πρώτης περιόδου έχουν περιεχόμενο σατιρικό, ηθικοδιδακτικό, ιστορικό και 

σπανιότερα ερωτικό. Από την περίοδο αυτή περισσότερο γνωστά είναι τα ποιήματα Απόκοπος του Μπεργαδή, η 

Κοσμογέννησις του Γεώργιου Χούμνου, τα ανώνυμα Γαδάρου, λύκου και αλεπούς διήγησις ωραία, Ο κάτης και οι 
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ποντικοί, το Ερωτικόν ενύπνιον του Μαρίνου Φαλιέρου, το ανώνυμο Ριμάδα κόρης και νιου, η Συμφορά της Κρήτης 

του Μανόλη Σκλάβου. Κατά την δεύτερη περίοδο σημειώνεται η μεγάλη άνθηση κυρίως του θεάτρου και η 

καλλιέργεια του κρητικού ιδιώματος που εξυψώνεται σε άρτια επεξεργασμένη λογοτεχνική γλώσσα. Ο 

σημαντικότερος συγγραφέας θεατρικών έργων είναι ο Γεώργιος Χορτάτσης, συγγραφέας του πιο διαδεδομένου 

θεατρικού έργου της εποχής, της Ερωφίλης, αλλά και της κωμωδίας Κατσούρμπος (ενδεχομένως και του Στάθη) και 

του ποιμενικού δράματος Πανώρια. Άλλα θεατρικά έργα είναι η Θυσία του Αβραάμ (ενδεχομένως του Κορνάρου), 

ο Φορτουνάτος και ο Ζήνων. Από την ίδια περίοδο προέρχεται και η έμμετρη μυθιστορία Ερωτόκριτος του 

Κορνάρου καθώς και το ειδύλλιο Η Βοσκοπούλα. Παράλληλα με το κρητικό θέατρο, στα νησιά του Αιγαίου 

παρουσιάζεται ανάπτυξη της θεατρικής παραγωγής με έργα θρησκευτικού περιεχομένου. Αυτή η τάση σχετίζεται 

με την προσηλυτιστική δράση των ιησουιτών μοναχών στα κολέγια που είχαν ιδρύσει σε διάφορα νησιά του 

Αιγαίου, όπου οι θεατρικές παραστάσεις αποτελούσαν μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος. Αποτέλεσμα αυτού 

ήταν και η «απάντηση» ορθοδόξων ιερέων με άλλα θεατρικά έργα. Τα σωζόμενα κείμενα είναι 10 και 

παραδίδονται πλήρη ή αποσπασματικά. Σε αυτά εντοπίζονται επιδράσεις του κρητικού θεάτρου και ίχνη των 

τεχνοτροπιών του Μπαρόκ και του Ροκοκό. Από τη Χίο προέρχονται πέντε επώνυμα έργα του 17ου αι.: τρία 

γράφτηκαν από τον Μιχαήλ Βεστάρχη (Διάλογος της Υπεραγίας Θεοτόκου, Στίχοι... εις την Ανάστασιν του Κυρίου 

ημών Ιησού Χριστού, Στίχοι... εις τον Ελεάζαρον και τους επτά παίδας τους Μακκαβαίους...) και τα άλλα δύο από 

τους ορθόδοξους ιερείς Γρηγόριο Κονταράτο (Στίχοι... εις τους τρεις παίδας παρά Ναβουχοδονόσωρ βασιλέον 

βαλθείσιν εις την κάμινον...) και Γαβριήλ Προσοψά (Δράμα περί του γεννηθέντος τυφλού). Μεταγενέστερο, επίσης 

από την Χίο, είναι το έργο Δαβίδ. Από τις Κυκλάδες προέρχεται η Τραγέδια του Αγίου Δημητρίου, που 

παραστάθηκε στη Νάξο το 1723, και ένα άτιτλο πεζό δράμα για τον Ηρώδη και τη σφαγή των νηπίων (είναι 

μάλιστα το πρώτο νεοελληνικό θεατρικό σε πεζό λόγο). Σώζονται ακόμη αποσπάσματα από έργα για τον Άγιο 

Ισίδωρο και τον Άγιο Γεώργιο, καθώς και ένα τμήμα από έργο με μη θρησκευτικό περιεχόμενο, το ποιμενικό 

δράμα Καλλίμαχος και Ροδάμνια. 

Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα και Διασπορά 

 

Εκτός από τις φραγκοκρατούμενες περιοχές, καθαρά λογοτεχνική παραγωγή δεν εμφανίστηκε στην υπόλοιπη 

Ελλάδα. Όμως στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς (κυρίως της Βενετίας και στους κύκλους του 

Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης) άρχισε σταδιακά να αναπτύσσεται πνευματική κίνηση και να γίνονται 

προσπάθειες καλλιέργειας της ομιλούμενης γλώσσας, με στόχο την επικοινωνία με τον λαό. Αξιομνημόνευτος από 

αυτήν την άποψη είναι ο Νικόλαος Σοφιανός, Κερκυραίος λόγιος που έζησε τον 16αι. στην Βενετία και έγραψε 

γραμματική της νέας ελληνικής γλώσσας, η οποία όμως δεν δημοσιεύτηκε τότε. Η λαϊκή γλώσσα χρησιμοποιήθηκε 

κυρίως σε κείμενα θρησκευτικά, ομιλίες ή διασκευές θρησκευτικών κειμένων, όπως Η Παλαιά τε και Νέα Διαθήκη 

του Ιωαννίκιου Καρτάνου (1536), ο Θησαυρός του Δαμασκηνού Στουδίτη (1561 περίπου), ένα από τα αγαπημένα 

λαϊκά αναγνώσματα που είχε πολλές επανεκδόσεις κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας, οι Διδαχές του Αλέξιου 

Ραρτούρου (1560), ομιλίες και μεταφράσεις κειμένων του Μελέτιου Πηγά, Πατριάρχη Αλεξανδρείας (1549-1601) 

και του Μάξιμου Μαργούνιου (1530-1602). Κατά την διάρκεια του 17ου αι. συνεχίστηκε η συγγραφή 

θρησκευτικών κειμένων σε λαϊκή γλώσσα, όπως η Αμαρτωλών σωτηρία του Αγάπιου Λάνδου και αφηγήσεις 

θαυμάτων και Βίων Αγίων από τους Ιωάννη Μορεζήνο και του Νεόφυτο Ροδινό. Τα πιο αξιόλογα όμως δείγματα 

καλλιέργειας της λαϊκής γλώσσας προέρχονται από τον Φραγκίσκο Σκούφο (1644-1697), συγγραφέα εγχειριδίου 

ρητορικής με εξαιρετικά παραδείγματα σε απλή γλώσσα και τον Ηλία Μηνιάτη (1669-1714), τον μεγαλύτερο 

ρήτορα της περιόδου. Οι Διδαχές του Μηνιάτη είναι κείμενα σε δημοτική γλώσσα με περίτεχνα επεξεργασμένο 

ύφος σύμφωνα με τους κανόνες του λογοτεχνικού μπαρόκ. 

Η λογοτεχνία μέχρι την εποχή του Διαφωτισμού 

Μετά την άλωση της Κρήτης το 1669 οι μόνες πνευματικές εστίες που απέμειναν ήταν τα Επτάνησα, ο ελληνισμός 

της Διασποράς και το Φανάρι, αλλά παράλληλα υπήρξε σταδιακή οικονομική και πνευματική άνθηση και στις 

τουρκοκρατούμενες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Ο 18ος αι. συχνά χαρακτηρίζεται ως «αντιποιητικός», 



 7 

επειδή τα λογοτεχνικά έργα της εποχής δεν φτάνουν στο ύψος της κρητικής λογοτεχνίας. Αυτό δεν σημαίνει όμως 

ότι δεν υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα λογοτεχνικά δείγματα. Στα Επτάνησα παρατηρείται πνευματική κίνηση και 

μικρή άνθηση του θεάτρου, στην οποία συνετέλεσε και το γεγονός ότι πολλοί Κρήτες κατέφυγαν εκεί μετά την 

πτώση της Κρήτης στους Οθωμανούς. Βέβαια θεατρικά δείγματα υπήρχαν στα επτάνησα και πριν από το 1669, για 

παράδειγμα η ''Ευγένα'' του ζακυνθινού Θεόδωρου Μοντσελέζε που τυπώθηκε το 1646 και η μετάφραση του 

Pastor Fido (Ο Πιστός Βοσκός) από τον επίσης Ζακυνθινό Μιχαήλ Σουμμάκη, το 1658. Στις αρχές του 18ου αι. ο 

σημαντικότερος επτανήσιος ποιητής ήταν ο Κεφαλλονίτης Πέτρος Κατσαΐτης που έγραψε δύο θεατρικά έργα, την 

Ιφιγένεια (1720) και τον Θυέστη (1721) καθώς και το ποίημα Κλαυθμός Πελοποννήσου, ενώ πιθανολογείται επίσης 

ότι δικό του έργο είναι και το στιχούργημα Νέα ιστορία Αθέσθη Κυθηραίου που τυπώθηκε ανώνυμα το 1749 στην 

Βενετία. Η κρητική επίδραση είναι φανερή σε όλα αυτά τα έργα· εξάλλου το κρητικό θέατρο επιβίωνε και σε 

παραστάσεις έργων, γνωστές ως Ομιλίες. Ένα από τα πιο σημαντικά λογοτεχνικά γεγονότα των αρχών του 18ου αι. 

είναι η έκδοση της ποιητικής συλλογής Άνθη Ευλαβείας, από Έλληνες σπουδαστές του Φλαγγινιανού 

εκπαιδευτηρίου της Βενετίας, το 1708. Πνευματική και λογοτεχνική κίνηση αναπτύχθηκε επίσης στην 

Κωνσταντινούπολη, στους κύκλους του Πατριαρχείου και των Φαναριωτών, όπου έγιναν απόπειρες διαμόρφωσης 

μιας ποιητικής που χρησιμοποιούσε το ιδίωμα των ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

δύο στιχουργήματα των μέσων του 18ου αι., η Στοιχειομαχία του Ιωάννη Ρίζου Μανέ (1746), που περιγράφει την 

πάλη των φυσικών στοιχείων και η Βοσπορομαχία (1752) του Momars, υπηκόου της Αυστρίας που ζούσε στην 

Κωνσταντινούπολη, η οποία περιγράφει τον ανταγωνισμός μεταξύ των δύο ακτών του Βοσπόρου. Στο αστικό 

περιβάλλον του Φαναρίου και των Ελλήνων της διασποράς (κυρίως παραδουνάβιες ηγεμονίες) διαμορφώθηκε και 

η συνήθεια σύνταξης στιχουργημάτων ερωτικού περιεχομένου κυρίως που κυκλοφορούσαν σε ανώνυμες συλλογές, 

γνωστές ως «μισμαγιές». Από τον κύκλο των Φαναριωτών προέρχεται και ένα πεζό έργο που χαρακτηρίζεται 

συχνά ως η πρώτη απόπειρα σύνταξης μυθιστορήματος: είναι το Φιλοθέου Πάρεργα που γράφτηκε το 1718 από τον 

Νικόλαο Μαυροκορδάτο, αλλά τυπώθηκε το 1800. Στην ηπειρωτική Ελλάδα κυριαρχεί τον 18ο αι. η μορφή του 

Καισάριου Δαπόντε, πολυγραφότατου ποιητή και μοναχού που έγραψε πολλές χιλιάδες στίχους με περιεχόμενο 

αυτοβιογραφικό, ηθικοδιδακτικό και θρησκευτικό. 

Η ποίηση στην εποχή του Διαφωτισμού: Φαναριώτες, «πρόδρομοι» και Επτανήσιοι 

Το τελευταίο τέταρτο του 18ου αι. χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση του νεοελληνικού διαφωτισμού. Οι 

κυριότερες πνευματικές κατευθύνσεις της περιόδου είναι η συζήτηση για το γλωσσικό ζήτημα, το οποίο σχετίζεται 

άμεσα με το ζήτημα της παιδείας του έθνους, καθώς και η προετοιμασία της επανάστασης και της επακόλουθης 

πολιτικής και πνευματικής αναγέννησης. Στα χρόνια εκείνα παρατηρείται και μια μερική άνθηση του ποιητικού 

λόγου με δύο πόλους: από τη μία ποιητές που ανήκουν στο κλίμα των φαναριωτών και από την άλλη οι επτανήσιοι 

ποιητές που χαρακτηρίζονται ως προσολωμικοί. Κεντρικές προσωπικότητες όμως είναι οι λεγόμενοι «πρόδρομοι», 

ο Αθανάσιος Χριστόπουλος, ο Ρήγας Φεραίος και ο Ιωάννης Βηλαράς. Στο κλίμα των Φαναριωτών κινούνται 

ποιητές όπως ο Διονύσιος Φωτεινός (1777-1821), με γνωστότερο έργο του μία μεταγραφή του Ερωτόκριτου 

σύμφωνα με τις γλωσσικές και αισθητικές αντιλήψεις των φαναριωτών, ο Μιχαήλ Περδικάρης (1766-1828), που 

έγραψε την σκληρή σάτιρα Ερμήλος ή Διμοκριθηράκλειτος (1817), στην οποία ελέγχει αυστηρά τόσο τους 

κληρικούς όσο και τους αστούς υποστηρικτές των νέων ιδεών, και ο Γεώργιος Σακελλάριος (1765 -1838), που 

αξίζει να μνημονεύεται γιατί είναι από τους εισηγητές του προρομαντισμού στην Ελλάδα. Ως «πρόδρομοι» 

χαρακτηρίζονται οι Αθανάσιος Χριστόπουλος, Ρήγας Φεραίος και Ιωάννης Βηλαράς για τον προδρομικό ρόλο τους 

στην διάδοση της παιδείας, την καλλιέργεια της δημοτικής γλώσσας και την επίδρασή τους σε μεταγενέστερους 

λογοτέχνες. Εμπνευσμένοι από τις ιδέες του διαφωτισμού είχαν στόχο τον φωτισμό του γένους και με πλούσιο 

πρωτότυπο και μεταφραστικό έργο στην δημοτική γλώσσα επιδιώξαν την πνευματική αναγέννηση του ελληνισμού. 

Ο Ρήγας μετέφρασε λογοτεχνικά και επιστημονικά έργα και μετέφρασε ελεύθερα κάποια διηγήματα του Γάλλου 

Rétif de la Bretonne στο έργο του Σχολείον των ντελικάτων εραστών, στο οποίο ενσωμάτωσε πολλά φαναριώτικά 

ποιήματα. Ο Αθανάσιος Χριστόπουλος εξέδωσε το 1811 την συλλογή ποιημάτων Λυρικά, με ερωτικό, αρκαδικό 

και βακχικό περιεχόμενο, για τα οποία χαρακτηρίστηκε «ο νέος Ανακρέων». Λυρικά ποιήματα πιο κοντά στην 

δημοτική γλώσσα καθώς και σατιρικά έγραψε και ο Ιωάννης Βηλαράς, τα οποία εκδόθηκαν μετά τον θάνατό του. 

Ο Βηλαράς αξίζει βέβαια να μνημονεύεται και για την μαχητική υπεράσπιση της δημοτικής και για τις 
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πρωτοποριακές ιδέες του, όπως αυτή της καθιέρωσης της φωνητικής ορθογραφίας, τις οποίες υποστήριξε στο 

βιβλίο του Ρομέηκη γλόσα (1815). Στα τέλη του 18ου αι. παρατηρείται ακμή της ποίησης στην Ζάκυνθο και οι 

ποιητές της περιόδου χαρακτηρίζονται προσολωμικοί επειδή θεωρείται ότι με το έργο τους διαμόρφωσαν τις 

κατάλληλες συνθήκες για την πνευματική ανάπτυξη και την μελλοντική εμφάνιση και διαμόρφωση της 

επτανησιακής σχολής. Η ποίηση αυτή είναι κυρίως πατριωτική και σατιρική. Τα σημαντικότερα έργα είναι οι 

Θούριοι του Αντώνιου Μαρτελάου και του Νικόλαου Κούρτσολα και οι σάτιρες του Αντώνιου Κατήφορου και του 

Νικόλαου Κουτούζη. 

Η νεότερη ελληνική λογοτεχνία (1821 έως σήμερα) 

Ρομαντικά χρόνια (1820-1880) 

Το μεγάλο γεγονός της Επανάστασης του 1821 επηρέασε σημαντικά τη λογοτεχνία των πρώτων χρόνων του 

νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Μέσα στην δεκαετία του 1820 γράφτηκαν τα πρώτα ποιήματα με θέμα την 

Επανάσταση από δύο Επτανήσιους ποιητές, τον Σολωμό (Ύμνος εις την Ελευθερίαν, 1823) και τον Κάλβο (Λύρα, 

1824, Λυρικά, 1826). Η Επανάσταση αποτελούσε βασικό θέμα και στα ποιήματα των Αθηναίων ποιητών καθώς και 

σε αρκετά πεζογραφικά έργα των πρώτων χρόνων της περιόδου, ενώ το ρεύμα που καθόρισε την φυσιογνωμία της 

νεοελληνικής λογοτεχνίας ως το 1880 ήταν ο ρομαντισμός, που επηρέασε το έργο τόσο των Αθηναίων όσο και των 

Επτανησίων ποιητών, αν και εμφανίστηκε με διαφορετικές μορφές στην Αθήνα και τα Επτάνησα. Ο ρομαντικός 

χαρακτήρας της Επτανησιακής σχολής άρχισε να αναγνωρίζεται τα τελευταία χρόνια, επειδή η παλαιότερη κριτική 

αντιμετώπιζε αρνητικά τον ελληνικό ρομαντισμό, καθώς τον ταύτιζε με την καθαρεύουσα και τους εκφραστικούς 

τρόπους της Α' Αθηναϊκής Σχολής. 

Η ποίηση σε Αθήνα και Επτάνησα 

Τις πρώτες δεκαετίες μετά την Επανάσταση η ποίηση αναπτύχθηκε σε δύο πόλους, τα Επτάνησα και την Αθήνα. Η 

βασική διαφορά μεταξύ των δύο ποιητικών «σχολών» ήταν η χρήση της γλώσσας: οι σπουδαιότεροι Επτανήσιοι 

ποιητές έγραψαν στην δημοτική (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχε μεγάλος αριθμός ποιητών που έγραφαν σε 

καθαρεύουσα γλώσσα), ενώ στην Αθήνα η γλώσσα της ποίησης γινόταν όλο και πιο αρχαΐζουσα, υπό την επίδραση 

των μεγαλοϊδεατικών τάσεων και της επιθυμίας να αναδειχθεί η ιστορική συνέχεια μεταξύ αρχαίων και νέων 

Ελλήνων· η καθαρεύουσα επιβαλλόταν εξάλλου και από τους Ποιητικούς διαγωνισμούς. Ορόσημο για την 

εμφάνιση του ρομαντισμού της Α' Αθηναϊκής Σχολής είναι το 1831, έτος δημοσίευσης των ποιημάτων Οδοιπόρος 

του Παναγιώτη Σούτσου και Δήμος και Ελένη του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή. Η εξέλιξη της αθηναϊκής 

ρομαντικής ποίησης έχει διακριθεί σε τρεις φάσεις: «τα χρόνια της εξόρμησης» (1830-1850, που είναι περίοδος 

διαμόρφωσης της φυσιογνωμίας, «τα χρόνια της ακμής» (1850-1870), όταν οι κυριότεροι εκπρόσωποι 

(Αλέξανδρος Σούτσος, Π. Σούτσος, Ραγκαβής) έχουν φτάσει στην ωριμότητα, ενώ εμφανίζονται και νεότεροι 

(Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος, Σπυρίδων Βασιλειάδης). Τα χρόνια αυτά σηματοδοτούνται από την κυριαρχία των 

Ποιητικών διαγωνισμών του Πανεπιστημίου Αθηνών και την στροφή προς τον αρχαϊσμό. Η τελευταία δεκαετία 

ονομάζεται περίοδος της «παρακμής», γιατί τότε, και ενώ οι κυριότεροι εκπρόσωποι έχουν πεθάνει και οι 

Ποιητικοί διαγωνισμοί, φτάνουν σε ακραίες μορφές τα αρνητικά χαρακτηριστικά του ρεύματος (ατημέλητη 

έκφραση, υπερβολική μελαγχολία που έφτανε στην θανατολαγνεία). Κυρίαρχη ποιητική μορφή είναι ο Αχιλλέας 

Παράσχος, όμως μέσα στην δεκαετία αυτή εμφανίζονται και κάποιοι ποιητές που προαναγγέλλουν την εμφάνιση 

της Νέας Αθηναϊκής Σχολής, όπως ο Γεώργιος Βιζυηνός, ο Αριστομένης Προβελλέγγιος και ο Ιωάννης 

Παπαδιαμαντόπουλος. Στα Επτάνησα η ποίηση ακολουθεί διαφορετικές κατευθύνσεις υπό την επίδραση κυρίως 

της μακρόχρονης επαφής με την ιταλική παιδεία. Οι Επτανήσιοι ποιητές μπορούν, σχηματικά, να διακριθούν σε 

δύο ομάδες: τους «σολωμικούς ποιητές», που προσπάθησαν να ακολουθήσουν τον δρόμο του Διονύσιου Σολωμού, 

γράφοντας ποιήματα σε δημοτική γλώσσα με τον 15σύλλαβο του δημοτικού τραγουδιού ή σύντομες φόρμες της 

ιταλικής στιχουργίας, και τους ποιητές που ακολούθησαν προσωπικές επιλογές, όπως ο Ανδρέας Κάλβος, με την 

ιδιότυπη και μοναδικές στιχουργικές και γλωσσικές επιλογές του, ο Ανδρέας Λασκαράτος που συνέχισε την μακρά 
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σατιρική παράδοση των Επτανήσων και ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης που έχει κοινά στοιχεία τόσο με τους 

Επτανήσιους ποιητές (δημοτική γλώσσα) όσο και με τους αθηναίους ρομαντικούς (ρητορεία και στόμφος). 

Η πεζογραφία  

 

Η πεζογραφία μέχρι το 1880 καλλιεργήθηκε κυρίως στην Αθήνα και σε άλλα πνευματικά κέντρα όπως η Σύρος ή η 

Κωνσταντινούπολη, όχι όμως και στα Επτάνησα (με ελάχιστες εξαιρέσεις όπως Τα μυστήρια της Κεφαλλονιάς του 

Λασκαράτου και η Αυτοβιογραφία της Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου). Τα χρόνια αυτά είναι τα χρόνια της 

διαμόρφωσης του νεοελληνικού μυθιστορήματος και τα έργα παρουσιάζουν ποικιλία στην μορφή και το 

περιεχόμενο. Τα κυρίαρχα θέματα είναι περιπετειώδεις ερωτικές ιστορίες ή ιστορικά γεγονότα από την 

Επανάσταση ή παλιότερες περιόδους της ελληνικής ιστορίας, αλλά είναι εμφανής κάποιες φορές και η σατιρική ή η 

κριτική διάθεση. Η γλώσσα των κειμένων είναι η καθαρεύουσα με αρκετές διαβαθμίσεις από απλούστερες μορφές 

έως ακραία αρχαΐζουσα γλώσσα, ενώ παρατηρείται κάποιες φορές και προσπάθεια απόδοσης του προφορικού 

λόγου και των ιδιωματισμών. Το πιο διάσημο σήμερα έργο της περιόδου είναι η Πάπισσα Ιωάννα του Ροΐδη· άλλα 

έργα που ξεχώρισαν είναι ο Αυθέντης του Μορέως του Ραγκαβή, ο Θάνος Βλέκας του Παύλου Καλλιγά, η 

Στρατιωτική Ζωή εν Ελλάδι του Χαρίλαου Δημόπουλου και ο Λουκής Λάρας του Δημήτριου Βικέλα, ενώ 

μυθιστορήματα που ήταν δημοφιλή τότε, όπως η Ορφανή της Χίου και η Ηρωίς της Ελληνικής Επαναστάσεως 

ξεχάστηκαν μετά το 1880. 

 

1880-1930 

 

Η χρονολογία 1880 σηματοδοτεί μία σημαντική στροφή τόσο στην ποίηση όσο και στην πεζογραφία. Νέα 

ευρωπαϊκά ρεύματα, όπως ο παρνασσισμός, ο συμβολισμός ο ρεαλισμός και ο νατουραλισμός, είναι πλέον πηγές 

έμπνευσης των λογοτεχνών, ενώ η ανάπτυξη της επιστήμης της Λαογραφίας οδηγεί σε θεματική ανανέωση των 

λογοτεχνικών έργων. Παράλληλα η δημοτική καθιερώνεται στην ποίηση πρώτα και αργότερα και στην 

πεζογραφία. Η χρονιά 1930 είναι επίσης οριακή, αφού τότε εμφανίζονται τα πρώτα δείγματα του μοντερνισμού 

στην ποίηση και την πεζογραφία. Το χρονικό διάστημα μεταξύ των ετών 1880-1930 χαρακτηρίζεται από πλούσια 

παραγωγή ποιητικών και πεζών έργων, την εμφάνιση πολλών και σημαντικών λογοτεχνών και την κυριαρχία 

ποικίλων τάσεων. 

 

Η ποίηση 

 

Το 1880 εκδίδονται δύο ποιητικές συλλογές που σηματοδοτούν την εμφάνιση της Νέας Αθηναϊκής Σχολής: οι 

Στίχοι του Νίκου Καμπά και οι Ιστοί Αράχνης του Γεώργιου Δροσίνη. Η τεχνοτροπική αλλαγή και η απομάκρυνση 

από τον αθηναϊκό ρομαντισμό είναι εμφανής: η γλώσσα των ποιημάτων είναι δημοτική, τα θέματα είναι οικεία, 

καθημερινά, και οι τόνοι χαμηλοί. Ο κυριότερος εκπρόσωπος της γενιάς αυτής όμως είναι ο Κωστής Παλαμάς, που 

κυριάρχησε στην νεοελληνική πνευματική ζωή για τις επόμενες δεκαετίες. Το ποιητικό του έργο είναι πλούσιο και 

ποικίλο: εμπνέεται από θέματα καθημερινά, από την εσωτερική ζωή, από ιστορικά γεγονότα ή από την 

επικαιρότητα, γράφει είτε σύντομα ποιήματα είτε μεγαλύτερες, επικολυρικές συνθέσεις (Ο Δωδεκάλογος του 

Γύφτου, Η Φλογέρα του Βασιλιά), φροντίζοντας πάντα για την μορφική αρτιότητα του στίχου και εμπνεόμενος από 

την νεοελληνική ποιητική παράδοση αλλά και από τα σύγχρονα ευρωπαϊκά ρεύματα. Από τους πρώτους ποιητές 

της Γενιά του 1880, μόνο ο Παλαμάς παρουσίασε σημαντική εξέλιξη στην ποιητική του, ενώ σύντομα 

εμφανίστηκαν νεότεροι ποιητές που συνέχισαν την ανανέωση ακολουθώντας τα ρεύματα του παρνασσισμού (τα 

σονέτα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, του Λορέντζου Μαβίλη και του Ιωάννη Γρυπάρη) και του συμβολισμού 

(Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Λάμπρος Πορφύρας) ή δικούς τους εκφραστικούς δρόμους (Μιλτιάδης Μαλακάσης, 

Κώστας Κρυστάλλης). Τα χρόνια γύρω στα 1910, όταν ο Κωστής Παλαμάς έγραφε τις κεντρικές ποιητικές 

συνθέσεις του, τον Δωδεκάλογο του Γύφτου και την Φλογέρα του Βασιλιά, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου έφτανε 
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στην ωριμότητά του ο Κ. Π. Καβάφης, ο οποίος όμως έγινε ευρύτερα γνωστός στην Αθήνα μετά το 1920, κυρίως 

εξαιτίας της ιδιότυπης, για την ποιητική παράδοση της εποχής, γραφής του, με την καθαρεύουσα γλώσσα και τον 

σχεδόν πεζολογικό τόνο. Τα ίδια χρόνια όμως εμφανίστηκαν και νεότεροι ποιητές που ακολούθησαν προσωπικούς 

δρόμους και διαφοροποιήθηκαν από την ποίηση του Παλαμά. Ο πρώτος από αυτούς ήταν ο Άγγελος Σικελιανός με 

το εκτενές ποίημα «Αλαφροΐσκιωτος» το 1909, το οποίο ακολούθησαν πολλά εκτενή ή συντομότερα ποιήματα με 

χαρακτηριστικό τους τον πληθωρικό λυρισμό αλλά και την μερική αποδέσμευση από τον παραδοσιακό στίχο. 

Συνομήλικος του Σικελιανού ήταν ο Κώστας Βάρναλης ο οποίος έδωσε τα χαρακτηριστικότερα έργα του, στα 

οποία εκφράζονται οι αριστερές ιδεολογικές του πεποιθήσεις, μετά το 1920. Παράλληλα όμως, τα χρόνια του 

μεσοπολέμου έκανε την εμφάνισή της και μια ομάδα ποιητών που είχαν γεννηθεί περίπου στα 1890, οι οποίοι 

εξέφρασαν την απογοήτευση από την Μικρασιατική καταστροφή και την αποτυχία της «Μεγάλης Ιδέας» με μία 

ποίηση η οποία χαρακτηρίστηκε νεορομαντική ή νεοσυμβολιστική, με κύριο χαρακτηριστικό την απογοήτευση και 

την έλλειψη ιδανικών. Ο σημαντικότερος εκφραστής αυτών των αναζητήσεων ήταν ο Κώστας Καρυωτάκης. 

Η πεζογραφία 

 

Μετά το 1880 σημειώνεται αλλαγή στην θεματολογία και στον τρόπο πραγμάτευσης του υλικού από τους 

πεζογράφους. Ενώ κατά τα προηγούμενα χρόνια επικρατούσαν τα ρομαντικά-ερωτικά ή τα ιστορικά 

μυθιστορήματα, οι συγγραφείς μετά το 1880 καλλιέργησαν κυρίως το διήγημα και στράφηκαν σε θέματα από την 

καθημερινή ζωή της επαρχίας αρχικά και αργότερα των μεγαλουπόλεων. Η πεζογραφική παραγωγή της περιόδου 

χαρακτηρίζεται συνήθως με τον όρο ηθογραφία, που αναφέρεται στην πιστή αναπαράσταση των ηθών και του 

τρόπου ζωής μιας κοινότητας. Χρονολογία-σταθμός θεωρείται το έτος 1883, όταν δημοσιεύτηκε στο περιοδικό 

Εστία το πρώτο διήγημα του Γεώργιου Βιζυηνού, Το αμάρτημα της μητρός μου, ενώ ένα μήνα αργότερα 

προκηρύχθηκε από το ίδιο περιοδικό διαγωνισμός για συγγραφή διηγήματος. Η προκήρυξη παρότρυνε τους 

συγγραφείς να αξιοποιήσουν θέματα από την παραδοσιακή ζωή του λαού ή την ελληνική ιστορία και, παρόλο που 

τα διηγήματα που γράφτηκαν με αφορμή των διαγωνισμό δεν ήταν όλα επιτυχημένα, ή αρκετά από αυτά δεν ήταν 

τόσο διηγήματα όσο συλλογή λαογραφικού υλικού, η συγκεκριμένη θεματολογία επικράτησε κατά τις επόμενες 

δεκαετίες, με δύο γενικές κατευθύνσεις στον τρόπο αντιμετώπισης του θέματος: αφ’ ενός την ωραιοποιημένη και 

ειδυλλιακή απεικόνιση του αγροτικού τρόπου ζωής, με συχνή την πληθώρα λαογραφικών στοιχείων (όπως τα έργα 

των Γ. Δροσίνη, Κ. Κρυστάλλη κ.α.) και αφ’ ετέρου τις ποικιλότερες προοπτικές, όπως η ψυχογραφία (Γ. 

Βιζυηνός) ή ο ρεαλισμός και ο νατουραλισμός (Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Ανδρέας Καρκαβίτσας). Αυτοί οι 

τρεις συγγραφείς θεωρούνται οι κορυφαίοι αυτής της κατεύθυνσης. Από αυτούς, οι δύο πρώτοι έμειναν πιστοί στην 

καθαρεύουσα, ενώ ο Καρκαβίτσας στράφηκε γρήγορα προς την δημοτική, για την χρήση της οποίας στην 

πεζογραφία άνοιγαν νέοι ορίζοντες με Το Ταξίδι μου του Ψυχάρη και την σημαντικότερη απόπειρα του Παλαμά να 

γράψει πεζό κείμενο, το διήγημά του Θάνατος Παλληκαριού. Γύρω στα 1900 παρουσιάζεται μία νέα στροφή στην 

θεματική, αυτήν την φορά προς αστικά περιβάλλοντα. Ένας από τους πρωτεργάτες της «αστικής πεζογραφίας» 

είναι ο Γρηγόριος Ξενόπουλος που αναπαριστά στα μυθιστορήματά του το αστικό περιβάλλον της Αθήνας και της 

Ζακύνθου. Παράλληλα αρχίζουν να γράφονται έργα με εντονότερες κοινωνικές προοπτικές και νατουραλιστικές 

επιδράσεις που τοποθετούνται σε αστικά περιβάλλοντα όχι μόνο της Αθήνας αλλά και άλλων πόλεων, όπως τα 

έργα των Κωνσταντίνου Χρηστομάνου, Κώστα Χατζόπουλου, Κων/νου Θεοτόκη (βλ. για παράδειγμα Πίστομα), 

Δημοσθένη Βουτυρά και Πέτρου Πικρού. Τη δεκαετία του 1920, ενώ οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι της 

προηγούμενης γενιάς (Παπαδιαμάντης, Καρκαβίτσας, Θεοτόκης κ.α.) έχουν πεθάνει, εμφανίζονται κάποιοι 

πεζογράφοι που αργότερα έπαιξαν σημαντικό ρόλο ως εκπρόσωποι της γενιάς του '30, οι οποίοι είτε εμπνέονται 

από τις πρόσφατες εμπειρίες του Α' Παγκοσμίου πολέμου και της μικρασιατικής καταστροφής (Στράτης 

Μυριβήλης, Ηλίας Βενέζης), είτε ακολουθούν άλλους δρόμους, όπως ο Φώτης Κόντογλου με την«εξωτική» 

ιστορία Pedro Cazaz και ο Θράσος Καστανάκης με τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα των μυθιστορημάτων του. 



 11 

Η Γενιά του ’30 και η λογοτεχνία μέχρι το τέλος του εμφυλίου 

Τα χρόνια γύρω στο 1930 είναι τα χρόνια εμφάνισης μοντερνιστικών τάσεων στην ποίηση και την πεζογραφία, γι’ 

αυτό και οι συγγραφείς που πρωτοδημοσίευσαν έργα με ανανεωτική διάθεση εκείνη την περίοδο ή και λίγο 

νωρίτερα, εντάσσονται στην λεγόμενη «Γενιά του ’30». Το βασικό χαρακτηριστικό της ποιητικής ανανέωσης είναι 

η καθιέρωση του ελεύθερου στίχου και η εισαγωγή του υπερρεαλισμού, ενώ στην πεζογραφία καλλιεργείται 

ιδιαιτέρως το αστικό μυθιστόρημα και εμφανίζονται κάποιες μοντερνιστικές τάσεις όπως ο εσωτερικός μονόλογος. 

Η ποίηση της Γενιάς του '30 

Η ποιητική γενιά του ’30 συνδέεται με την πλήρη αποδέσμευση από τον παραδοσιακό στίχο. Δείγματα ελεύθερου 

στίχου πρωτοεμφανίστηκαν μέσα στην δεκαετία του ’20, με τα ποιήματα του Τ. Κ. Παπατσώνη, ενώ γύρω στα 

τέλη της δεκαετίας και στις αρχές της δεκαετίας του ’30 πύκνωσαν οι εκδόσεις ποιημάτων με ελεύθερο στίχο: το 

1929 εκδόθηκαν ποιήματα του Αναστάσιου Δρίβα, το 1930 η συλλογή Στου γλυτωμού του χάζι του Θεόδορου 

Ντόρρου, το 1933 τα ποιήματα του Νικήτα Ράντου και το 1933 του Γιώργου Σαραντάρη. Αντίθετα ποιητές που 

πρωταγωνίστησαν αργότερα στην «γενιά του ’30» με ποιήματα σε ελεύθερο στίχο ξεκίνησαν με παραδοσιακό, 

όπως ο Γιώργος Σεφέρης στις δύο πρώτες συλλογές του, Στροφή (1931) και Στέρνα (1932) και ο Γιάννης Ρίτσος 

στην συλλογή Τρακτέρ (1934) και τον Επιτάφιο (1936). Ο πιο σημαντικός σταθμός στην ποίηση της «γενιάς του 

’30» είναι το έτος 1935. Εκείνη την χρονιά, που κατά σύμπτωση δημοσιεύεται και η τελευταία συλλογή του 

Παλαμά, ιδρύεται το περιοδικό Νέα Γράμματα, με το οποίο συνεργάζονται οι κυριότεροι εκπρόσωποι της γενιάς, 

εκδίδεται το Μυθιστόρημα του Σεφέρη, δημοσιεύονται τα πρώτα ποιήματα του Ελύτη και εισάγεται στην Ελλάδα ο 

υπερρεαλισμός με την Υψικάμινο του Εμπειρίκου. Βέβαια οι ποιητές εξακολουθούν να υπηρετούν το συμβολισμό, 

που κυριάρχησε κυρίως κατά την προηγούμενη ποιητική γενιά. Μέσα στην ίδια δεκαετία δημοσίευσαν τα πρώτα 

ποιήματα σε ελεύθερο στίχο ο Ρίτσος και ο Βρεττάκος και πρωτοεμφανίστηκε και ο δεύτερος σημαντικός 

εκπρόσωπος του υπερρεαλισμού, ο Νίκος Εγγονόπουλος. 

Η πεζογραφία της γενιάς του '30 

Οι πεζογράφοι που εντάσσονται στην «Γενιά του '30» είναι σύνολο συγγραφέων με συχνά διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, αλλά με κοινό στόχο την ανανέωση της πεζογραφίας. Οι γενικές τάσεις που επικράτησαν μπορούν 

να διακριθούν σε τρεις ομάδες: πεζογράφους με καταγωγή από την Μικρά Ασία,που εμφανίστηκαν ήδη από την 

δεκαετία του '20 και έμειναν πιο κοντά στην παράδοση, εμπνεόμενοι κυρίως από τον τόπο καταγωγής τους και οι 

οποίοι συχνά αποκαλούνται «Αιολική Σχολή» (Στράτης Μυριβήλης, Ηλίας Βενέζης, Φώτης Κόντογλου και 

Στρατής Δούκας), τους πεζογράφους που ακολούθησαν κυρίως την τάση του αστικού ρεαλιστικού μυθιστορήματος 

(Γιώργος Θεοτοκάς, Άγγελος Τερζάκης, Μ. Καραγάτσης κ.α.) και τέλος πεζογράφους που εισήγαγαν 

μοντερνιστικές τάσεις όπως η παραβίαση των ρεαλιστικών συμβάσεων και νέες αφηγηματικές τεχνικές όπως ο 

εσωτερικός μονόλογος. Αυτή η ομάδα συχνά ονομάζεται «Σχολή της Θεσσαλονίκης», επειδή οι κύριοι εκπρόσωποι 

(Στέλιος Ξεφλούδας, Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης κ.α.) έζησαν και έδρασαν στην Θεσσαλονίκη. Μία αξιοσημείωτη 

τάση που παρατηρείται στην πεζογραφία της γενιάς του '30 μετά την δικτατορία του Μεταξά το 1936 είναι η 

στροφή πολλών συγγραφέων στο άμεσο ή απώτερο παρελθόν, δηλαδή σε αναμνήσεις από την παιδική τους ηλικία 

(για παράδειγμα ο Λεωνής του Θεοτοκά) ή ιστορικά μυθιστορήματα (όπως η Πριγκηπέσσα Ιζαμπώ του Τερζάκη). 

Αυτή η στροφή ερμηνεύεται ως εθελοντική «λογοκρισία» των συγγραφέων απέναντι στο καθεστώς αλλά 

σχετίζεται και με την αναζήτηση της εθνικής ταυτότητας και την αξιοποίηση της παράδοσης. 

Η λογοτεχνία κατά την διάρκεια της Κατοχής και του εμφυλίου 

 

Οι εμπειρίες του πολέμου επέδρασαν άμεσα στην λογοτεχνία της εποχής, και κυρίως στην ποίηση: σε πολλά 

ποιήματα που γράφτηκαν κατά την διάρκεια της δεκαετίας 1940 γίνονται αναφορές στο ιστορικό παρόν, είτε ευθέως, 

όπως στο Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας του Ελύτη, είτε μεταφορικά, με 
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αξιοποίηση της παράδοσης και του ιστορικού παρελθόντος (Ρωμιοσύνη του Ρίτσου) ή άλλων υπαινιγμών (Μπολιβάρ 

του Εγγονόπουλου. Στην πεζογραφία, αντιθέτως, η στροφή στο παρελθόν των συγγραφέων της γενιάς του '30 

ερμηνεύτηκε αρνητικά ως απόπειρα φυγής. Δεν έλειψαν βέβαια και πεζά έργα εμπνευσμένα από τις εμπειρίες του 

πολέμου, όπως το Πλατύ ποτάμι του Γιάννη Μπεράτη ή το Μνήμα της γριάς του Άγγελου Βλάχου, η αξιοποίηση 

όμως των εμπειριών του πολέμου στην πεζογραφία έγινε εντονότερη στην επόμενη δεκαετία. Παράλληλα, μέσα στην 

δεκαετία του 1940 δημοσιεύθηκε το μυθιστόρημα του Καζαντζάκη Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά αλλά και δύο 

έργα που θεωρούνται ότι άνοιξαν τον δρόμο σε τάσεις που επικράτησαν τις επόμενες δεκαετίες, τα Ψάθινα καπέλα 

της Μαργαρίτας Λυμπεράκη (1946) και το Contre-temps της Μιμίκας Κρανάκη (1947). 

Η μεταπολεμική λογοτεχνία 

 

Μεταπολεμική ποίηση 

 

Για τον χαρακτηρισμό της ποίησης της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς (αυτής δηλαδή που εμφανίστηκε κατά την 

δεκαετία του 1950 αλλά και νωρίτερα) έχουν προταθεί διάφορες κατηγοριοποιήσεις. Αναμφισβήτητα η πιο 

ευδιάκριτη ομάδα ποιητών είναι αυτή που γράφει ποίηση που χαρακτηρίζεται ως «κοινωνική» ή «πολιτική», στην 

οποία ανήκουν ποιητές με αριστερές πεποιθήσεις, οι οποίοι υπέστησαν διώξεις για τις ιδέες τους, όπως οι Μανόλης 

Αναγνωστάκης, Τάσος Λειβαδίτης, Τίτος Πατρίκιος. Άλλοι ποιητές που ξεχώρισαν, χωρίς να είναι εύκολο να 

ενταχθούν σε κάποια συγκεκριμένη τάση, είναι οι Μίλτος Σαχτούρης, Τάκης Σινόπουλος, Νίκος Καρούζος. Η 

ποίηση των δύο πρώτων, που παρουσιάζει το κοινό στοιχείο των εφιαλτικών εικόνων, της δυσφορίας και της οδύνης, 

έχει κατά καιρούς συνδεθεί με εφαρμογή κάποιων αρχών του υπερρεαλισμού, η οποία αποδίδεται και στα έργα 

άλλων ποιητών, όπως ο Γιάννης Δάλλας, ο Δημήτρης Παπαδίτσας ή η Ελένη Βακαλό, ενώ ο Καρούζος συχνά 

χαρακτηρίζεται ως «θρησκευτικός» ή «φιλοσοφικός» ποιητής εξαιτίας της στενής σχέσης του έργου του με την 

ορθόδοξη θρησκευτική παράδοση. Στη σύγχρονη ελληνική ποίηση επίσης συγκαταλέγονται οι Κική Δημουλά, Τάκης 

Βαρβιτσιώτης, Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ, Γιάννης Βαρβέρης, Γιάννης Κακουλίδης, Δημήτρης Καλοκύρης, Πάνος 

Καπώνης, Γιάννης Κοντός, Νάσος Βαγενάς, Γιώργος Βέης, Χάρης Βλαβιανός, Δημήτρης Π. Κρανιώτης, Αθηνά 

Παπαδάκη, Λευτέρης Πούλιος, Γιώργος Μαρκόπουλος, Τζένη Μαστοράκη, Κώστας Μαυρουδής, Αντώνης 

Φωστιέρης, Νατάσα Χατζηδάκι, Τηλέμαχος Χυτήρης. Οι περισσότεροι από αυτούς ανήκουν στην λεγόμενη Γενιά 

του '70 ή την «ποίηση της αμφισβήτησης» κατά τον ορισμό του Βάσου Βαρίκα. 

Μεταπολεμική πεζογραφία 

Οι πρώτοι μεταπολεμικοί πεζογράφοι αξιοποίησαν τις εμπειρίες του πολέμου του '40, της Κατοχής και του 

εμφυλίου πολέμου, σε έργα όπως η Πολιορκία του Αλέξανδρου Κοτζιά, η Πυραμίδα 67 του Ρένου Αποστολίδη και 

οι Ακυβέρνητες πολιτείες, του Στρατή Τσίρκα, έργο που ξεχωρίζει για την χρήση πολλών μοντέρνων αφηγηματικών 

τεχνικών. Ο άλλος σημαντικός θεματικός κύκλος από τον οποίον αντλούν οι πεζογράφοι είναι η καθημερινότητα 

και η ζωή στις πόλεις, με πιο γνωστούς εκπροσώπους τους Κώστα Ταχτσή, Γιώργο Ιωάννου, Μένη Κουμανταρέα, 

ενώ κάποιοι συγγραφείς αντιμετωπίζουν με κριτική ματιά και σκεπτικισμό την σύγχρονη οικονομική, κοινωνική 

και πολιτική πραγματικότητα, όπως ο Σπύρος Πλασκοβίτης στο Φράγμα, ο Βασίλης Βασιλικός στην Τριλογία ή ο 

Αντώνης Σαμαράκης στο Λάθος. Πιο πρωτοποριακές τάσεις, με αξιοποίηση μοντερνιστικών τεχνικών και 

αμφισβήτηση των ρεαλιστικών συμβάσεων εμφανίζονται σε έργα του Νίκου Καχτίτση και του Γιώργου Χειμωνά. 

Στη σύγχρονη ελληνική πεζογραφία επίσης ξεχωρίζουν οι Μάρω Δούκα, Διδώ Σωτηρίου, Νίκος Θέμελης, Ιωάννα 

Καρυστιάνη, Ευγενία Φακίνου, Ρέα Γαλανάκη, Θανάσης Βαλτινός, Σώτη Τριανταφύλλου, Γιάννης Ξανθούλης, 

Μάνος Κοντολέων, Παύλος Μάτεσις. 
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ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ ή ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ 

 

 
 

Ο Ρήγας Βελεστινλής ή Ρήγας Φεραίος θεωρείται εθνομάρτυρας και πρόδρομος της Ελληνικής 

Επανάστασης του 1821. Ο ίδιος υπέγραφε ως «Ρήγας Βελεστινλής» ή «Ρήγας ο Θεσσαλός» και ουδέποτε 

«Φεραίος», κάτι που ίσως να είναι δημιούργημα μεταγενέστερων λογίων. Γεννήθηκε στο Βελεστίνο, τις 

αρχαίες Φερές, το1757, από εύπορη οικογένεια. Από τη νεανική του ζωή τα μόνα γνωστά είναι ότι ο πατέρας 

του ονομαζόταν Γεώργιος Κυριαζής
 
(ο παππούς του Κωνσταντίνος Κυριαζής ή Κυρατζής από το Περιβόλι 

Γρεβενών εγκαταστάθηκε στο Βελεστίνο που είχε μεταβληθεί σε Περιβολιώτικη παροικία, στις αρχές του 

18ου αιώνα), ενώ η μητέρα του ονομαζόταν Μαρία και φέρεται πως είχε μία αδελφή, την Ασήμω. Ο 

Φραγκίσκος Πουκεβίλ αναφέρει πως είχε και ένα αδελφό, τον Κωστή, ο οποίος μάλιστα συμμετείχε στην 

επανάσταση του ‘21. Η οικογένεια του υπήρξε από τα θύματα της τουρκικής μανίας. Από αυτούς διασώθηκαν 

μόνο η μητέρα του με τον αδερφό του και μεταφέρθηκαν στη Βλαχία, όπου συντηρούνταν από τον Ρήγα. 

 

Βίος και επανάσταση 

Τα νεανικά χρόνια του Ρήγα Φεραίου είναι βυθισμένα στην αχλή του θρύλου και είναι δύσκολο να 

ανιχνευθούν τα πραγματικά γεγονότα, όπως και ένα μεγάλο μέρος από τις δραστηριότητές του αργότερα. 

Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα άτομα με τα οποία συνεργαζόταν συνελήφθησαν και 

εκτελέστηκαν, αλλά και οι περισσότερες από τις προκηρύξεις του καταστράφηκαν. Αργότερα η ανάγκη 

δημιουργίας εθνικών ηρώων του υπόδουλου έθνους, σε συνδυασμό με την έλλειψη σχετικής ιστοριογραφίας 

ανήγαγε πολλούς θρύλους περί του προσώπου του. Οι βασικότερες πληροφορίες για τον ίδιο και την 

οικογένειά του παρέχει ο Χριστόφορος Περραιβός που υπήρξε συνεργάτης του και συναγωνιστής. Σύμφωνα 

με τον Περραιβό τα πρώτα του γράμματα λέγεται ότι τα διδάχθηκε από ιερέα του Βελεστίνου και κατόπιν στη 

Ζαγορά. Καθώς διψούσε για μάθηση, ο πατέρας του τον έστειλε στα Αμπελάκια για περαιτέρω μόρφωση. 

Όταν επέστρεψε, έγινε δάσκαλος στην κοινότητα Κισσού Πηλίου. Στην ηλικία των είκοσι ετών σκότωσε στο 

Βελεστίνο έναν τούρκο πρόκριτο, επειδή του είχε συμπεριφερθεί δεσποτικά, και κατέφυγε στο Λιτόχωρο του 

Ολύμπου, όπου κατατάχθηκε στο σώμα των αρματολών του θείου του, Σπύρου Ζήρα. Αργότερα βρίσκεται 

στο Άγιο Όρος, φιλοξενούμενος του ηγουμένου της μονής Βατοπεδίου, Κοσμά με τον οποίο και ανέπτυξε 

στενή φιλία. Στην ίδια μονή συνδέθηκε φιλικά με τον συμπατριώτη του τον μοναχό Νικόδημο, ο οποίος του 
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είχε παραχωρήσει τα κλειδιά της βιβλιοθήκης της φημισμένης Αθενιάδας Σχολής για να εμπλουτίσει τς 

γνώσεις του. Στο Άγιο Όρος έμεινε πολύ λίγο. Ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη, μετά από πρόσκληση του 

Πρέσβη της Ρωσίας για σπουδές, στην οικία του οποίου γνώρισε τον Πρίγκιπα Αλέξανδρο Υψηλάντη (1726-

1806) μέγα διερμηνέα του Σουλτάνου και παππού του μετέπειτα αρχηγού της Φιλικής Εταιρίας, επίσης 

Αλέξανδρος Υψηλάντης (1792-1828). Στην Πόλη διεύρυνε τις σπουδές του στη γαλλική, στην ιταλική και τη 

γερμανική γλώσσα. Όταν ο Υψηλάντης έφυγε για το Ιάσιο, προκειμένου να γίνει ηγεμόνας της Μολδαβίας, ο 

Ρήγας τον ακολούθησε. Διαφωνώντας με τον Υψηλάντη έγινε γραμματέας του ηγεμόνα της Βλαχίας 

Νικόλαου Μαυρογένη, αδερφό του παππού της Μαντώς Μαυρογένους και ταξίδεψε για το Βουκουρέστι έδρα 

της ηγεμονίας, όντας πλέον στην ηλικία των 30 χρόνων. Μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο και την ήττα της 

Τουρκίας (1790) ο Μαυρογένης αποκεφαλίστηκε ως υπαίτιος της ήττας και ο Ρήγας κατέφυγε στη Βιέννη, 

την οποία έκανε έδρα της επαναστατικής δράσης του. Στη Βιέννη ταξίδεψε μαζί με τον Αυστριακό βαρώνο 

Ελληνικής καταγωγής Χριστόδουλο Λάνγκενφελτ-Κιρλιανό, ο οποίος τον έφερε σε επαφή με άλλους 

ομογενείς. Στη Βιέννη συνεργάτες του ήσαν κυρίως Έλληνες έμποροι ή σπουδαστές, αλλά οι σημαντικότεροι 

από αυτούς ήταν οι αδερφοί Πούλιου, από τη Σιάτιστα της Μακεδονίας, τυπογράφοι. Στο τυπογραφείο τους 

τύπωσε τον Θούριο και την Χάρτα που φιλοτεχνήθηκε από τον Αυστριακό λιθογράφο Φρανσουά Μίλλερ, 

την επαναστατική του προκήρυξη σε χιλιάδες αντίτυπα, προκειμένου να μοιραστούν στους Έλληνες των 

υπόλοιπων φιλελεύθερων περιοχών των Βαλκανίων, το Σχολείον των ντελικάτων Εραστών, το Φυσικής 

Απάνθισμα, το Ηθικός Τρίπους, Το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τα Δίκαια του ανθρώπου, 

καθώς και το Νέος Ανάχαρσις. Ο Ρήγας απέβλεπε στην απελευθέρωση και ενοποίηση όλων των Βαλκανικών 

λαών και φυσικά όλου του ελληνικού στοιχείου που ήταν διασκορπισμένο στην Ανατολή και τα ευρωπαϊκά 

κέντρα. Επηρεασμένος από τον ευρωπαϊκό Διαφωτισμό, πίστεψε βαθιά στην ανάγκη της επαφής των 

Ελλήνων με τις νέες ιδέες που σάρωναν την Ευρώπη και αυτό τον ώθησε στη συγγραφή ή μετάφραση 

βιβλίων σε δημώδη γλώσσα και τη σύνταξη της «Χάρτας», ενός μνημειώδους για την εποχή του χάρτη, 

διαστάσεων 2,07 x 2,07 μ, που αποτελείτο από επί μέρους τμήματα. Δύο έτη αργότερα, ο Άνθιμος Γαζής 

επιμελήθηκε μιας νέας έκδοσης της Χάρτας, μικροτέρων διαστάσεων (1,04 x 1,02 μ), με τον τίτλο Πίναξ 

Γεωγραφικός της Ελλάδος, χωρίς όμως να αναφέρει το όνομα του Ρήγα για να αποφύγει την αυστροουγγρική 

λογοκρισία. Παράλληλα με τις εκδοτικές του δραστηριότητες, ο Ρήγας προετοίμαζε και την αναχώρησή του 

από την Αυστρία, κυρίως εξαιτίας του επαναστατικού κλίματος που είχε καλλιεργήσει η Γαλλική 

Επανάσταση και της διάθεσής του να ενισχύσει τις προσπάθειες του Ναπολέοντα. Το 1792 η υπογραφή της 

Ρωσοτουρκικής συνθήκης ειρήνης στο Ιάσιο οδηγεί τις ελπίδες του Ρήγα για απελευθέρωση των Ελλήνων 

από τη Γαλλία και τον Βοναπάρτη. Οι πληροφορίες για τη μυστική επαναστατική δράση του Ρήγα είναι 

ασαφείς και προέρχονται κυρίως από μαρτυρίες βιογράφων και πληροφορίες τις οποίες απέσπασε η ανάκριση 

των αυστριακών αρχών μετά τη σύλληψη του Ρήγα και των συντρόφων του. Το συμπέρασμα ούτως ή άλλως 

είναι ότι δεν υπήρχε οργανωμένος επαναστατικός συνωμοτικός πυρήνας αλλά διάσπαρτες επαφές με 

ομοεθνείς, τους οποίους διέγειρε ο επαναστατικός ενθουσιασμός του Ρήγα. Το πιθανότερο και επικρατέστερο 

σενάριο που επικρατεί μέχρι σήμερα για τη σύλληψη του Ρήγα έχει να κάνει σχέση με τη τελευταία φάση 

προετοιμασίας του που συνδέεται με δύο επαναστατικές προκηρύξεις, το Επαναστατικό Μανιφέστο και την 

Προκήρυξη, που τυπώθηκε σε μεγάλο αριθμό αντιτύπων και είναι το εξής. Οι δύο προκηρύξεις στάλθηκαν 

στον Αντώνη Νιώτη στην Τεργέστη, για να τα παραλάβει ο Ρήγας μαζί με τον αφοσιωμένο του φίλο 

Χριστόφορο Περραιβό και να τα προωθήσει στην Ελλάδα. Η επιστολή, όμως, με την οποία ενημέρωνε ο 

Ρήγας για την αποστολή των εντύπων του, έπεσε στα χέρια του Δημητρίου Οικονόμου, εμπορικού συνεργάτη 

του Αντωνίου Κορωνιού, προς τον οποίο απευθυνόταν η επιστολή. Ο Οικονόμου κατέδωσε και τους δύο στην 

αυστριακή αστυνομία και συγκεκριμένα στον βαρόνο Πιττόνι, διοικητή της αστυνομίας στην Τεργέστη. Ο 

οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε το κυβερνήτη της πόλης Κόντε Πομπήιο Μπριγκίντο κι αυτός τον διέταξε 

να τον συλλάβει. Ο Ρήγας συνελήφθη στην Τεργέστη την 1
η
 Δεκεμβρίου του 1797μαζί με τον Περραιβό. 

Κατόπιν οδηγήθηκε στη Βιέννη, στις 14 Φεβρουαρίου 1798, όπου ανακρίθηκε μαζί με τους υπόλοιπους 

συντρόφους του. Κατάληξη των ανακρίσεων, σε συνδυασμό με τις συνεννοήσεις με τον Σουλτάνο, ήταν να 

εκτοπισθούν από τους συλληφθέντες οι Αυστριακοί και άλλων εθνοτήτων υπήκοοι για να δικαστούν από τις 

Αυστριακές αρχές, εκτός από τους Οθωμανούς, που απελάθηκαν και οδηγήθηκαν στην Οθωμανική 

επικράτεια για να υποστούν τις κυρώσεις του Σουλτάνου. Ο Ρήγας (41 χρονών) και οι επτά σύντροφοί του 
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που ανήκαν στην ίδια κατηγορία, ο Ευστράτιος Αργέντης (31 χρονών, έμπορος από τη Χίο), ο Δημήτριος 

Νικολίδης (32 χρονών,γιατρός από τα Ιωάννινα), ο Αντώνιος Κορωνιός (27 χρονών, έμπορος και λόγιος από 

τη Χίο), ο Ιωάννης Καρατζάς (31 χρονών, λόγιος από τη Λευκωσία της Κύπρου), ο Θεοχάρης Γεωργίου 

Τουρούντζιας (22 χρονών, έμπορος από την Σιάτιστα), ο Ιωάννης Εμμανουήλ (24 χρονών, φοιτητής της 

ιατρικής από την Καστοριά) και ο Παναγιώτης Εμμανουήλ (22 χρονών, αδερφός του προηγούμενου και 

υπάλληλος του Αργέντη), με συνοδεία των αυστριακών αρχών παραδόθηκαν στις 10 Μαΐου 1798 στους 

Τούρκους του Βελιγραδίου και φυλακίστηκαν στον πύργο Nebojša (Небојша), παραποτάμιο φρούριο του 

Βελιγραδίου. Εκεί, ύστερα από συνεχή βασανιστήρια, στις 24 Ιουνίου του 1798, στραγγαλίστηκαν και τα 

σώματά τους ρίχτηκαν στον Δούναβη. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι μόλις μαθεύτηκε η σύλληψη του Ρήγα 

πολλοί έκαναν έκκληση, στο σουλτάνο Σελίμ Γ’, για την απελευθέρωση του. Ανάμεσα σε αυτούς ο φίλος του 

Ρήγα, Οσμάν Πασβανόγλου, ηγεμόνας του Βιδινίου και ο Αλή Πασάς αλλά μάταια. 

Χαρακτηρισμοί για το έργο του Θούριος 

Αξίζει να αναφερθούν μερικές χαρακτηριστικές απόψεις για το ξεχωριστό αυτό έργο 

του Ρήγα. 

 Ο Γάλλος ιστορικός Φρανσουά Πουκεβίλ (François Pouqeville) είχε γράψει: 

«...Οι Έλληνες πολεμούσαν έχοντας στα χείλη τους τις τρομερές στροφές του 

Ρήγα...» 

 Ο αγωνιστής του 1821,δικαστής και ιστορικός Γεώργιος Τερτσέτης,το 

χαρακτήρισε ως <<Το ιερότερο άσμα της φυλής μας>> 

 Ο συγγραφέας Δημήτριος Φωτιάδης, είχε γράψει ότι: «Όσοι από τους 

Ιερολοχίτες στο Δραγατσάνι δεν βρήκαν το θάνατο στη μάχη παρά πέσανε στα 

χέρια των τυράννων, τραγουδάγανε το Θούριο όταν τους οδηγούσαν να τους 

σφάξουν...» 

 Ο ιστορικός Ιωάννης Κορδάτος τον ονόμασε «Παμβαλκανικό εμβατήριο». 

 Ενώ τέλος για τον ίδιο τον Ρήγα, ο θρυλικός Γέρος του Μοριά, Θεόδωρος 

Κολοκοτρώνης , είχε πει: «Εστάθη ο μεγαλύτερος ευεργέτης της φυλής μας. Το 

μελάνι του θα είναι πολύτιμο ενώπιον του Θεού, όσο το αίμα του άγιο.» 

Έργα  

 Το Σαγανάκι της Τρέλας, 1786. Το έργο αυτό τελικά αποδεικνύεται ότι δεν 

είναι του Ρήγα σύμφωνα με τις πρόσφατες έρευνες που δημοσιεύτηκαν και 

αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα 

http://www.karaberopoulos.gr/karaberopoulos/rhigas/68asp. 

 Φυσικής Απάνθισμα, Βιέννη 1790, στην ψηφιακή Βιβλιοθήκη 

Ελληνομνήμων. 

 Σχολείον των ντελικάτων Εραστών, Βιέννη 1790. 

 Ο Στρατηγός Κεβενχύλλερ ή Στρατιωτικόν Εγκόλπιον. 

 Επιπεδογραφία της Κωνσταντινουπόλεως, Βιέννη, 1796, στην ψηφιακή 

Βιβλιοθήκη Ελληνομνήμων. 

 Χαλκογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου,Βιέννη 1797 

 Νέα Χάρτα της Βλαχίας και μέρους της Τρανσυλβανίας, Βιέννη, 1797. 

 Γενική Χάρτα της Μολδαβίας, Βιέννη 1797. 

 Οι χάρτες Βλαχίας και Μολδαβίας του Ρήγα επανεκδόθηκαν με ευρετήρια και 

σχόλια με επιμέλεια του Δρ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου από την 

Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2005. 

 Χάρτα της Ελλάδος, Βιέννη 1797, στην ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ελληνομνήμων. 
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 Ηθικός Τρίπους, Βιέννη 1797. 

 Νέος Ανάχαρσις, μετάφραση του Voyage du jeune Anacharsis en Grece, του 

αββά J. Barthelemy, τόμος τέταρτος, μαζί με τον Γεώργιο Βεντότη, Βιέννη 

1797. Ο γιατρός Γεώργιος Σακελάριος, μετέφρασε και εξέδωσε τον πρώτο 

τόμο, Βιέννη 1797. 

 Νέα Πολιτική Διοίκησις των κατοίκων της Ρούμελης, της Μικράς ασίας, των 

Μεσογείων νήσων και της Βλαχομπογδανίας, Βιέννη 1797. Περιλάμβανε 

τέσσερα τμήματα: 

 Επαναστατική Προκήρυξις, Υπέρ των νόμων και της πατρίδος 

 Τα Δίκαια του ανθρώπου σε 35 άρθρα 

 Το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, σε 124 άρθρα 

 Θούριος. 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΗΛΑΡΑΣ 

 

 
 

 

Ο Ιωάννης Βηλαράς (1771 -1823) ήταν λυρικός και σατιρικός ποιητής και πεζογράφος, με σημαντική 

συνεισφορά στο γλωσσικό ζήτημα. Ασκούσε το επάγγελμα του γιατρού. 

Ο Ιωάννης Βηλαράς γεννήθηκε στα Κύθηρα, το1771, αλλά μεγάλωσε και σπούδασε στα Ιωάννινα, την 

πατρίδα του πατέρα του. Διδάχτηκε λατινικά, ιταλικά, γαλλικά και στοιχειώδη μαθηματικά. Ο πατέρας του 

ήταν επιφανής γιατρός στην περιοχή. Ο ίδιος σπούδασε από το 1789 ιατρική στην Ιταλία, συγκεκριμένα 

στην Πάδοβα όπου πήρε και το πτυχίο του και στην Μπολόνια. Με την επιστροφή του στην Ηπειρωτική 

πρωτεύουσα διορίστηκε ως προσωπικός γιατρός του Βελή πασά, γιου του Αλή πασά και του χαρεμιού του. 

Ο ίδιος διατηρούσε επικοινωνία με σημαντικούς πνευματικούς παράγοντες των Ιωαννίνων, όπως ο 

Αθανάσιος Ψαλίδας, αλλά και του τότε ελληνικού κόσμου. Μετά την πολιορκία των Ιωαννίνων, από τα 

τούρκικα στρατεύματα, ο Βηλαράς εγκατέλειψε τον Αλή Πασά για να εγκατασταθεί στο χωριό Τσεπέλοβο 

του Ζαγορίου. Εκεί πέθανε, ύστερα από 3 χρόνια 1823, αφήνοντας σε άσχημη οικονομική κατάσταση τη 

σύζυγό του και τους 2 γιούς του. Το μοναδικό του ποίημα που σχετίζεται με την οικογένειά του και έχει 

διασωθεί, είναι ένα τρυφερό πατρικό γράμμα προς έναν από τους 2 γιούς του. Από τα πιο άμεσα και ωραία 

έργα του ποιητή. 

Έργο  

Ο Βηλαράς ήταν από τους πρώτους ποιητές της νεοελληνικής ιστορίας και θεμελίωσε τις βάσεις της 

νεοελληνικής λογοτεχνίας. Υποστήριζε τον δημοτικισμό (χρησιμοποιούσε την δημοτική και όχι την κοινή) 

και επίσης εναντιωνόταν στην ιστορική ορθογραφία (τόνοι, πνεύματα και ομόηχα φωνήεντα). Το πιο 

γνωστό του έργο, Ρομεηκη γλοσα, το οποίο αφιέρωσε στον προσωπικό του φίλο Αθανάσιο Ψαλίδα, 

τυπώθηκε στην Κέρκυρα το1814, μέσα στο οποίο είναι διατυπωμένες οι γλωσσικές του πεποιθήσεις. Η 

γραμματική του αναπτυσσόταν σε χώρο δυό σελίδων. Άλλα έργα του είναι τα πεζά Αμαρτία και το 

περίφημο Γνώθι σαυτόν. Το 1953 εκδόθηκαν τα Άπαντα του Βηλαρά, που περιλαμβάνουν ερωτικά, 

σατιρικά και λυρικά ποιήματα, μύθους και αινίγματα. Δέχθηκε σημαντικές επιρροές από το αρκαδικό 

λογοτεχνικό ύφος. Πέρα από το πλούσιο συγγραφικό του έργο ο Βηλαράς μετάφρασε και αρχαία ελληνικά 

αποσπάσματα. 
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Εργογραφία  

Ποίηση 

 Ποιήματα και πεζά τινά, Κέρκυρα: Αθανάσιος Μ. Πολίτης, 1827. 

 Τα ποιήματα, Αθήνα: Φέξης 1916. 

 Θωρώ σου, Χλόη 

 Το φιλόπονο μελίσσι 

 Η γλυκυτάτη Ανοιξι 

Πεζογραφία 

 Η ρομεηκη γλοσα στην τηπογραφηα τον Κορφον 1814 (δηλ. τυπώθηκε στην 

Κέρκυρα το 1814), ή Μηκρη ορμηνια για τα γραματα κε την ορθογραφηα της 

ρομεηκης γλοσας (Ἀθήνα, Κουλτούρα,1979) 

 Μῦθοι, Ἐν Παρισίοις: Laine & Havard 1865. 

 Διαλέξεις περί ἑλλήνων ποιητῶν τοῦ ΙΘ' αἰῶνος, Ἐν Ἀθήναις: Τυπ. 

Σακελλαρίου 1916-17. 

 Ο Λογιώτατος ταξιδιώτης 

 Ο Λογιώτατος ή ο Κολοκυθούλης 

 Ἡ δημοτιστική ἀντίθεση στήν Κοραϊκή "Μέση ὁδό" Ἀθήνα: Ὀδυσσέας 1981. 
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

Ο Αθανάσιος Χριστόπουλος, ο «άλλος Ανακρέων» κατά τον Γεώργιο Σακελλάριο γεννήθηκε στην 

Καστοριά το Μάιο του 1772 και απεβίωσε στο Βουκουρέστι 19 Ιανουαρίου1847. Νομικός, Ανώτατος 

δικαστικός, λόγιος, ποιητής και Φιλικός. Για το ποιητικό του έργο χαρακτηρίζεται «πρόδρομος» (μαζί με τον 

Ιωάννη Βηλαρά και τον Ρήγα Βελεστινλή) επειδή θεωρείται, ότι άνοιξε νέους ποιητικούς δρόμους με την 

χρήση της δημοτικής γλώσσας. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει πραγματείες σε θέματα γλωσσικά, 

πολιτικά, φιλοσοφικά και φυσικών επιστημών, πολλές από τις οποίες όμως δεν έχουν σωθεί. Ο Αλέξανδρος 

Ρίζος Ραγκαβής, ο Δημήτριος Βερναρδάκης, ο Εμμανουήλ Ροΐδης κ.α. μίλησαν με πολύ επαινετικά λόγια για 

τη λυρική του προσφορά και το 1891 ο Κωνσταντίνος Καβάφης έγραψε ένα στιχούργημα με το τίτλο 

«Αθανάσιος Χριστόπουλος». 

 

Βίος 

Ο Αθανάσιος Χριστόπουλος γεννήθηκε στην Καστοριά. Πραγματοποίησε τις εγκύκλιες σπουδές του στο 

Λύκειο του Βουκουρεστίου, όπου είχε μεταναστεύσει ο κληρικός πατέρας το1780,όταν ο Αθανάσιος ήταν 

οκτώ ετών, πιεζόμενος από οικονομική ένδεια αλλά και από τις συνθήκες δουλείας στην πατρίδα του.
 
Πέρασε 

σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και μπορεί να θεωρηθεί «Φαναριώτης από 

εκλεκτική συγγένεια».
 
Ολοκλήρωσε εκεί την βασική εκπαίδευση (είναι πιθανό να είχε δάσκαλο και τον 

Γρηγόριο Κωνσταντά) και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Βούδας, όπου σπούδασε λατινική 

φιλολογία, φιλοσοφία και ιατρική, και στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβας, όπου σπούδασε νομικά. Μετά το 

πέρας των σπουδών του επέστρεψε στο Βουκουρέστι και μπήκε στην αυλή του ηγεμόνα της Βλαχίας (και 

αργότερα της Μολδαβίας) Αλέξανδρου Μουρούζη, όπου αρχικά δίδασκε τα παιδιά του ηγεμόνα και έγινε 

δικαστής και τιμήθηκε με τον τίτλο του «καμινάρη», ενώ παράλληλα ανέπτυξε και συγγραφική 
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δραστηριότητα: έγραψε ένα Δράμα ηρωικόν και ένα από τα σημαντικότερα έργα του, την Γραμματική της 

Αιολοδωρικής, ήτοι της ομιλουμένης τωρινής των Ελλήνων γλώσσας, στο οποίο υποστήριζε την χρήση της 

δημοτικής, η οποία κατά την άποψή του ήταν κράμα της αρχαίας δωρικής και αιολικής διαλέκτου. Μετά το 

1806 ο Χριστόπουλος ακολούθησε τον Μουρούζη στην  Κωνσταντινούπολη όταν εκείνος έχασε το αξίωμά 

του. Εκεί ήταν ευκολότερη η προσήλωσή του στο συγγραφικό έργο καθώς ήταν απαλλαγμένος από τα 

καθήκοντα του δικαστή και τα παιδιά του ηγεμόνα είχαν μεγαλώσει. Αυτή η εποχή ήταν πολύ γόνιμη: 

ανέλαβε την σύνταξη ενός λεξικού της Νέας Ελληνικής, μαζί με άλλους λόγιους ( Γρηγόριο Κωνσταντά, 

Άνθιμο Γαζή κ.α.) προσπάθησε να οργανώσει Πανεπιστήμιο στην Ζαγορά του Πηλίου, έγραψε μια 

πραγματεία σχετικά με την ύπαρξη κενού στην φύση, μια γλωσσολογική μελέτη Περί προφοράς, στην οποία 

προσπαθούσε να αναιρέσει τα επιχειρήματα του Εράσμου για την Προφορά της Κλασσικής Αρχαίας 

Ελληνικής Γλώσσας και μια πραγματεία Περί ποιητικής. Η ζωή του Χριστόπουλου διαταράχθηκε το1812, 

όταν ο ηγεμόνας Δημητράκης Μουρούζης, προστάτης των γραμμάτων, δολοφονήθηκε από τους Τούρκους. 

Διέφυγε τότε πάλι στο Βουκουρέστι, στην αυλή του ηγεμόνα Ιωάννη Καρατζά, όμως ένα μεγάλο τμήμα του 

έργου του (οι μελέτες για το κενό και την προφορά και το λεξικό που είχε ξεκινήσει) χάθηκε. Ο Ιωάννης 

Καρατζάς τον διόρισε εκ νέου δικαστή με τον τίτλο του Μεγάλου Λογοθέτη και του ανέθεσε να συντάξει νέα 

νομοθεσία για την Ηγεμονία της Βλαχίας. Ο Χριστόπουλος ασχολήθηκε συστηματικά με το έργο αυτό έως 

το1816.Το 1815 περίπου έγραψε ένα φιλοσοφικο-πολιτικό σύγγραμα, τα Πολιτικά φροντίσματα, που διέπεται 

από τις αρχές του Νικολό Μακιαβέλι. Το έργο αυτό ήταν αφορμή για αρνητική κριτική εναντίον του και δεν 

τυπώθηκε ποτέ όσο ζούσε. Το 1818 ο ηγεμόνας Ιωάννης Καρατζάς δραπέτευσε στην Δύση και ο 

Χριστόπουλος κατέφυγε στην πόλη Σιμπίνι της Τρανσυλβανίας. Εκεί μελέτησε και μετέφρασε έργα του 

Σέξτου Εμπειρικού και έγραψε τις μελέτες Στοιχείωσις της σκεπτικής φιλοσοφίας και Πολιτικά παράλληλα. 

Εκείνα τα χρόνια μυήθηκε και στην Φιλική Εταιρεία. Οι ειδήσεις για την δράση του ως Φιλικού και για την 

ζωή του κατά τα χρόνια της Επανάστασης είναι λιγοστές. Μετά την απελευθέρωση ο Χριστόπουλος 

επισκέφθηκε την Ελλάδα το1836, έμεινε όμως λιγότερο από ένα χρόνο και τελικά επέστρεψε στο Σιμπίνι 

όπου συνέχισε το συγγραφικό του έργο. Ασχολήθηκε κυρίως με την μετάφραση της Ιλιάδας, αρχικά σε 

ομοιοκατάληκτους και από το 1844 σε ανομοιοκατάληκτους στίχους και με τα Ελληνικά αρχαιολογήματα, 

εγχειρίδιο στο οποίο πραγματεύεται θέματα σχετικά με τα ελληνικά φύλα και τις αρχαίες διαλέκτους. 

Εργογραφία  

Ο Χριστόπουλος σήμερα μνημονεύεται κυρίως για το ποιητικό του έργο, την συλλογή Λυρικά που είχε γίνει 

πολύ δημοφιλής: κατά την διάρκεια της ζωής του εκδόθηκε 11 φορές (πρώτη έκδοση το 1811 στην Βιέννη). 

Τα ποιήματά του είναι σύντομες συνθέσεις επηρεασμένες από τον αρκαδισμό και τον ανακρεοντισμό (γι' 

αυτό και τον αποκαλούσαν «Νέο Ανακρέοντα»), με κομψή στιχουργική και εύθυμη διάθεση, που συχνά όμως 

επικρίθηκε ως ψυχρή και επιφανειακή. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι μεταφράσεις του από την 

αρχαιοελληνική γραμματεία, μία μετάφραση της ραψωδίας Α της Ιλιάδας και ποιημάτων της Σαπφούς. Τα 

Λυρικά του Χριστόπουλου ήταν κάποια από τα ποιήματα που μελέτησε ο Διονύσιος Σολωμός στην 

προσπάθειά του να διαμορφώσει την ποιητική του γλώσσα. 

Έργα του: 

 Γραμματική της Αιολοδωρικής, ήτοι της ομιλουμένης τωρινής των Ελλήνων 

γλώσσας, Βιέννη, 1805 

 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ περί της των οκτώ του λόγου μερών συντάξεως 

 Δράμα ηρωικόν, Βιέννη, 1805 

 Λυρικά, 1811 (πρώτη έκδοση, ακολούθησαν πολλές άλλες.) 

 Πολιτικά Παράλληλα, 1833 

 Ελληνικά Αρχαιολογήματα, 1853 

 Πολιτικά Σοφίσματα, ανέκδοτο. 
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ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ 

 

 

Με τον όρο Επτανησιακή Σχολή εννοούμε τη λογοτεχνική παραγωγή των Ιονίων Νήσων από τις τελευταίες 

δεκαετίας του 18ου αι. έως το τέλος του 19ου αι. Ο όρος επτανησιακή σχολή εισήχθη από τον Ροΐδη και τον 

Ασώπιο στο 2ο μισό του 19ου αιώνα και τον υιοθέτησε αργότερα ο Κωστής Παλαμάς στα κριτικά του 

δοκίμια για τους επτανήσιους ποιητές. Επίκεντρο αυτής της αξιόλογης παραγωγής είναι ο Διονύσιος 

Σολωμός. Σε αυτή την περίοδο, αντίθετα απ’ ό, τι συμβαίνει με την ποίηση έχουμε μικρή παραγωγή 

πεζογραφικών κειμένων. Σε τούτη τη μικρή παραγωγή ξεχωρίζει η Αυτοβιογραφία, της Ελισάβετ Μουτζάν-

Μαρτινέγκου1831, το πρώτο ελληνικό γυναικείο πεζογράφημα, μαρτυρία για την περιθωριοποιημένη θέση 

της γυναίκας σε σχέση με την πνευματική και κοινωνική ζωή της επτανησιακής πολιτισμικής επικράτειας. 

Στον αντίποδα της πεζογραφικής παραγωγής βρίσκεται η παραγωγή κριτικών δοκιμίων, φιλολογικών και 

αισθητικών μελετών, όπως ο Διάλογος του Δ. Σολωμού, τα «Προλεγόμενα» του Ιάκωβου Πολυλά στην 

έκδοση του έργου του Σολωμού και η μελέτη του Καλοσγούρου για τη μετάφραση του σαιξπηρικού Άμλετ 

από τον Ιάκωβο Πολυλά. Δυναμικό επίσης εμφανίζεται και το μεταφραστικό έργο σε ό, τι αφορά στην αρχαία 

ελληνική γραμματεία και τις νεότερες δυτικές λογοτεχνίες. Εκπρόσωποι τέλος της θεατρικής παραγωγής για 

την ίδια περίοδο στην επτανησιακή σχολή είναι οι θεατρικοί συγγραφείς Σαβόγιας Ρούσμελης, ο Δ. Γουζέλης 

και ο Ιωάννης Ζαμπέλιος. 

Περίοδοι της επτανησιακής ποίησης 

Προσολωμικοί ποιητές  

Προσολωμικοί θεωρούνται οι ποιητές της περιόδου από τα μέσα του 18ου ως την πρώτη εικοσαετία του 

19ου αι. Αυτοί οι ποιητές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως πρόδρομοι, επειδή προετοίμασαν το 

έδαφος για την μετέπειτα πνευματική πρόοδο των Επτανήσων. Οι ποιητές αυτοί είναι σχεδόν όλοι 

Ζακύνθιοι. 

Χαρακτηριστικά: 

 Επικαιρικά ποιήματα που απηχούν τις φιλελεύθερες ιδέες του Διαφωτισμού. 

 ροπή προς την αποκαλούμενη αρκαδική ποίηση. 

Σημαντικότεροι εκπρόσωποι: 

 Αντώνιος Μαρτελάος (1754-1819): Είχε φιλελεύθερες ιδέες και ήταν μέλος της φιλικής 

εταιρίας. Τα έργα του είναι κυρίως πατριωτικά (Θούριος, Ύμνος εις την περίφημον Γαλλίαν κ.α.) και κάποια 

από αυτά επηρέασαν τον Σολωμό. 

 Θωμάς Δανελάκης: Είχε φιλελεύθερες ιδέες, έγραψε πατριωτικά (Θούριος, διασκευή της 

Μασσαλιώτιδας) και σατιρικά ποιήματα. 

 Νικόλαος Κουτούζης (1741-1813): Κατ' εξοχήν σατιρικός ποιητής, με συντηρητικές 

ιδέες. 

 

Σολωμικοί ποιητές 

Το έργο τους φέρει τα ίχνη της σολωμικής επίδρασης, ενώ οι ίδιοι συνέβαλαν στη μελέτη και τη διάδοση 

της ποίησης του Σολωμού. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ο Αντ. Μάτεσης και το κοινωνικό ρομαντικό δράμα 
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του Ο Βασιλικός, ο Γεώργιος Τερτσέτης και η σημαντική προσπάθειά του για τη διάδοση της δημοτικής 

γλώσσας -Το φίλημα, Οι Γάμοι του Μ. Αλέξανδρου, Κόρρινα και Πίνδαρος- και ο επίσης δημοτικιστής 

Ιούλιος Τυπάλδος ο οποίος απέδωσε στα ελληνικά τμήμα της Ελευθερωμένης Ιερουσαλήμ του Torquato 

Tasso. Ακολουθούν οι Γεράσιμος Μαρκοράς με το έργο Ο Όρκος και ο Ιάκωβος Πολυλάς με περιορισμένο 

μεν ποιητικό και πεζογραφικό έργο, αλλά σημαντική συμβολή σε μεταφραστικά και κριτικά έργα. Εξέδωσε 

τα Ευρισκόμενα, το σύνολο των έργων του Δ. Σολωμού. 

 

Μετασολωμικοί ποιητές 

Δραστηριοποιούνται μετά το θάνατο του Σολωμού (1857). Ποιητές-μεταφραστές που έχουν δεχθεί 

επιδράσεις από τις κριτικές απόψεις του Πολυλά για την εφαρμογή ενός φιλόδοξου μεταφραστικού έργου 

εμπλουτισμού της επτανησιακής λογοτεχνίας με νεοελληνικές αποδόσεις έργων της αρχαιοελληνικής και 

της σύγχρονής τους ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Κυριότεροι εκπρόσωποι αυτής της περιόδου είναι ο Στ. 

Χρυσομάλλης, ο Γ. Καλοσγούρος –γνωστός για τα κριτικά του δοκίμια- και ο Ν. Κογεβίνας. 

 

Εξωσολωμικοί ποιητές 

 

Δεν ανήκουν στη σφαίρα επιρροής του Σολωμού. Κυριότεροι εκπρόσωποι των εξωσολωμικών ποιητών 

θεωρούνται ο Ανδρέας Κάλβος (1792-1869), ο έτερος κορυφαίος της επτανησιακής ποίησης, αν και στην 

εποχή του το έργο του αντιμετωπίστηκε με καχυποψία από τους συμπατριώτες του. Σημαντικός ποιητής 

είναι και ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης (1824-1879), που λειτουργεί και ως μεσολαβητής ανάμεσα στην 

επτανησιακή και την ελλαδική (αθηναϊκή) λογοτεχνία του 19ου αι. -Κυρά Φροσύνη, Αθανάσιος Διάκος, 

Αστραπόγιαννος, Φωτεινός. Με επιδράσεις από το γαλλικό ρομαντισμό προσπάθησε να αφηγηθεί την 

ελληνική ιστορία με έντεχνο τρόπο και να συμβάλλει στην εμπέδωση της εθνικής αυτογνωσίας. 

Ξεχωριστός υπήρξε επίσης ο Ανδρέας Λασκαράτος - Μυστήρια της Κεφαλονιάς, Ιδού ο Άνθρωπος- 

καταγραφέας ηθών με επαναστατικές ιδέες. Αφορίστηκε από την εκκλησία εξαιτίας της σύγκρουσής του 

με τον τοπικό κλήρο. 

 

 

Ελάσσονες και επίγονοι  

Ελάσσονες θεωρούνται ποιητές όπως ο Ιωάννης Πετριτσόπουλος, ο Σπ. Μελισσηνός, ο Π. Πανάς, οι Ανδρ. 

και Στ. Μαρτζώκης. Ως επίγονοι χαρακτηρίστηκαν ορισμένοι επτανήσιοι λογοτέχνες που δέχθηκαν έξω-

επτανησιακές επιδράσεις -κυρίως της αθηναϊκής σχολής. Ανάμεσά τους διακρίνονται οι Λορέντζος 

Μαβίλης με τα αριστοτεχνικά σονέτα του ο Γεράσιμος Σπαταλάς κι ο Μαρίνος Σγούρος. 

 

Γενικά χαρακτηριστικά της ποιητικής παραγωγής 

 σχεδόν αποκλειστική χρήση δημοτικής γλώσσας (και θεωρητική υποστήριξή 

της από τους περισσότερους) 

 έμπνευση από την ιταλική στιχουργία 

 ιδεαλιστική αντίληψη της τέχνης 

 ιδανισμός στην παρουσίαση της γυναίκας 
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 πατριδολατρία 

 αγάπη για την φύση(εξιδανίκευση αυτής) 

 πλούσια φαντασία, δύναμη και ενέργεια εικόνων 

 διάχυτη αγάπη για τον άνθρωπο και το κάλος 

 βαθιά ειλικρίνεια και αισθηματικότητα 

 ελευθερία και αγωνιστικότητα 

 θρησκεία, αγάπη και χρέος 
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ 

 

 
 

 

Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης (1824 - 1879) ήταν επικός ποιητής του αρματολισμού και ένας από τους πιο 

διακεκριμένους Επτανήσιους ποιητές του 19
ου

 αιώνα. 

 

Βιογραφικά στοιχεία 

Γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1824, από πατέρα ηπειρωτικής καταγωγής. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στη 

Λευκάδα και στην Κέρκυρα. Ύστερα πήγε στη Γαλλία και στην Ιταλία και σπούδασε νομικά. Το επάγγελμα 

του δικηγόρου δεν το εξάσκησε ποτέ. Αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στην ποίηση. Ήταν πλούσιος κι έμενε 

στο γραφικό νησάκι Μαδουρή. 

Σε ηλικία 25 ετών παντρεύτηκε την κόρη του λογίου της Βενετίας Αιμιλίου Τυπάλδου την Ελοΐζα, την 

οποία υπεραγαπούσε μέχρι το τέλος της ζωής του. Μελέτησε πολύ τη γνήσια γλώσσα του λαού και την 

έκανε όργανο, για να εκφράσει τις ιδέες του. Χρησιμοποιώντας επικολυρικό στίχο, ο Βαλαωρίτης έγραψε 

για τους άθλους των αγωνιστών του ‘21 . Τα ποιήματά του αγαπήθηκαν στην εποχή τους, αλλά 
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εξακολουθούν να εκτιμώνται ακόμη και σήμερα. Απέκτησε τον τίτλο του εθνικού ποιητή, ως ο πρώτος που 

έσκυψε «στις εγχώριες πηγές με την απόφαση να κάνει ελληνική ποίηση».Παράλληλα με την ποίηση 

επιδόθηκε και στην πολιτική. Ως βουλευτής της «Ιονίου Πολιτείας» επτά ολόκληρα χρόνια αγωνίστηκε για 

τα δίκαια των επτά νησιών. Μετά την ένωση των Επτανήσων, έδρασε ως βουλευτής στην Αθήνα. Οι 

αγορεύσεις του είχαν ποιητικό χαρακτήρα και η ρητορική του δεινότητα έμεινε αλησμόνητη. Τέλος 

αποτραβήχτηκε από την πολιτική, για να δοθεί ολοκληρωτικά στην υπόθεση της απελευθέρωσης της 

Ηπείρου. Έγραψε πολλά ποιήματα στα οποία διακρίνει κανείς μια πατριωτική ρωμαλεότητα, έναν 

ασυγκράτητο πατριωτισμό και μια αχαλίνωτη φαντασία. Από τα έργα του, που γνώρισαν επανειλημμένες 

εκδόσεις από τη βιβλιοθήκη Μαρασλή, σπουδαιότερα είναι τα εξής: Στιχουργήματα, Μνημόσυνα, Κυρά 

Φροσύνη, Θανάσης Διάκος, Φωτεινός, Αστραπόγιαννος κλπ. 

Πέθανε στη Λευκάδα το 1879 από καρδιακή πάθηση. 

 

Εργογραφία 

Ποιήματα  

 Η Κυρά Φροσύνη (1859) 

 Αθανάσιος Διάκος (1867) 

 Θανάσης Βάγιας (1867) 

 Αστραπόγιαννος (1867) 

 Ο ανδριάς του αοιδίμου Γρηγορίου του Ε (1872) 

 Ο Φωτεινός (ημιτελές) 

Συλλογές  

 Στιχουργήματα (1847) 

 Μνημόσυνα (1857) 

Διάφορα  

 Ποιήματα (δίτομο) (1891) 

 Έργα (1893) 

 Βίος και έργα (τρίτομο) (1907) 

 Ποιήματα ανέκδοτα (1937) 

 Τα άπαντα (δίτομο) (1968) 
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ 

 

 
 

 

Ο Ανδρέας Κάλβος (1792-1869) αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποιητές. Η 

νεοκλασικιστική του παιδεία και η ρομαντική του ψυχοσύνθεση συμπλέκουν στην ποίηση του το δραματικό 

με το ειδυλλιακό, το παγανιστικό με το χριστιανικό, τα αρχαιοελληνικά πρότυπα με την σύγχρονη 

επαναστατική επικαιρότητα, τον πουριτανισμό με τον λανθάνοντα ερωτισμό, την αυστηρότητα, τη 

μελαγχολία, την κλασικιστική φόρμα με το ρομαντικό περιεχόμενο, σύζευξη που είναι ορατή ακόμη και στη 

γλώσσα (αρχαΐζουσα με βάση δημοτική) και στη μετρική (αρχαϊκή στροφή και μέτρο που συχνά δημιουργεί, 

σε δεύτερο επίπεδο, δεκαπεντασύλλαβους). 

Βιογραφικά στοιχεία  

Σύγχρονος του Σολωμού, γεννήθηκε το 1792 στη Ζάκυνθο από μητέρα αρχοντοπούλα (την Ανδριανή 

Ρουκάνη) και από πατέρα μικροαστό και τυχοδιώκτη (τον Τζανέτο η Ιωάννη Κάλβο, πρώην ανθυπολοχαγό 

του βενετικού μισθοφορικού στρατού). Το 1802 ο πατέρας Κάλβος παίρνει τα δύο παιδιά του, τον Ανδρέα 

και τον κατά δύο χρόνια μικρότερο Νικόλαο, και εγκαταλείπει τη σύζυγο του για να εγκατασταθεί στο 

Λιβόρνο της Ιταλίας, γεγονός που παρέχει δυνατότητες μόρφωσης στον Κάλβο, ο οποίος, φιλομαθής καθώς 

είναι, πραγματοποιεί τις πρώτες επαφές του με τα ελληνικά γράμματα και την κλασική ελληνική και λατινική 

αρχαιότητα. Στο Λιβόρνο γράφει ο Κάλβος και το πρώτο του έργο, τον Ύμνο στονΝαπολέοντα, κείμενο 

προτρεπτικό αντιπολεμικό, που αργότερα αποκηρύσσει (κι έτσι γνωρίζουμε την ύπαρξη του, μιας που το ίδιο 

δεν σώζεται). Τον ίδιο χρόνο πηγαίνει για λίγους μήνες στην Πίζα, όπου εργάζεται ως γραμματέας και 

αμέσως μετά πηγαίνει στη Φλωρεντία, κέντρο τότε της πνευματικής ζωής και δημιουργίας. Τα δυο παιδιά 

μεγαλώνουν χωρίς οικογενειακή θαλπωρή. Η μητέρα χάνει τα ίχνη των παιδιών της και ο πατέρας 

εγκαταλείπει τα παιδιά, ταξιδεύοντας για τις δουλειές του. Το 1812 σημαδεύεται από τον θάνατο του πατέρα 

του και την ακόμη μεγαλύτερη οικονομική κάμψη που γνωρίζει αλλά παράλληλα και από την γνωριμία του 

με τον Ugo Foscolo, τον πιο τιμημένο Ιταλό ποιητή και λόγιο της εποχής. Ο Foscolo θα γίνει δάσκαλος, 

καθοδηγητής και μυητής του Κάλβου στον νεοκλασικισμό, στα αρχαϊκά πρότυπα, και στον πολιτικό 

φιλελευθερισμό. Το 1813ο Κάλβος, και υπό την σκιά του Foscolo, γράφει στα ιταλικά τις τρεις τραγωδίες: 

Θηραμένης, Δαναΐδες και Ιππίας. Επιπλέον ολοκληρώνει τέσσερις δραματικούς μονολόγους, σύμφωνα με 

τις νεοκλασικιστικές επιταγές. Ο Foscolo αυτοεξορίζεται στο τέλος του 1813στη Ζυρίχη για να αποφύγει το 

αυστριακό καθεστώς. Ο Κάλβος τον ξανασυναντά εκεί το 1816 και την ίδια εποχή πληροφορείται τον θάνατο 

της μητέρας του, γεγονός που τον συγκλονίζει. Εν τω μεταξύ έχει συνθέσει στα ιταλικά, από το1814, και την 

Ωδή εις Ιονίους. Στα τέλη του 1816 οι δύο φίλοι καταφεύγουν στην Αγγλία και η αλληλεπίδραση τους 

εξακολουθεί μέχρι τον Φεβρουάριο του 1817, όταν ο οξύθυμος και στρυφνός χαρακτήρας αμφοτέρων διαλύει 

τη φιλία τους. Ο Κάλβος εξασφαλίζει τα προς το ζειν παραδίδοντας ιδιαίτερα μαθήματα κυρίως ιταλικών και 

σε μικρότερο βαθμό ελληνικών. Μεταξύ 1817 και 1818 μεταφράζει στα νέα ελληνικά το Book of Common 

Prayer, το κατ' εξοχήν κανονικό βιβλίο της Αγγλικανικής Εκκλησίας, και επιμελείται φιλολογικά την ιταλική 



 27 

μετάφραση για λογαριασμό του εκδότη Bagster. Η νεοελληνική έκδοση θα κυκλοφορήσει το 1820 και η 

ιταλική το 1821, σε δύο σχήματα. Η πολύγλωττος έκδοση, σε οκτώ γλώσσες, θα τυπωθεί το 1821 σε σχήμα 

4ο. Στα 1818-19 δίνει διαλέξεις με θέμα τη σωστή προφορά των αρχαίων, οι οποίες προκαλούν αίσθηση. 

Συντάσσει και εκδίδει μια Νεοελληνική Γραμματική, μια Μέθοδο Εκμάθησης Ιταλικών σε τέσσερα μέρη (το 

τρίτο μέρος συνιστούν οι δικές του Danaidi) και ασχολείται με τη σύνταξη ενός αγγλοελληνικού λεξικού.Το 

Μάιο του1819, προσχώρησε στο Αγγλικανικό Δόγμα (he had conformed to the Church of England) και 

παντρεύεται την Τερέζα Τόμας η οποία πεθαίνει (πιθανότατα και η κόρη που είχαν εν τω μεταξύ αποκτήσει) 

ένα χρόνο αργότερα. Αποτυχημένη είναι και η ταυτόχρονη ερωτική του σχέση με την μαθήτρια του Σούζαν 

Ριντού. Τότε πιθανολογείται και μια απόπειρα αυτοκτονίας του Κάλβου (περίπου το1820). Τέλη Ιουλίου του 

1820 εγκαταλείπει την Αγγλία. Το 1819 τυπώνει και την πρώτη ελληνόφωνη ωδή του, «Ελπίς Πατρίδος». Το 

ποίημα θα ανευρεθεί από τον Λεύκιο Ζαφειρίου -σχεδόν 200 χρόνια μετά- στην βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου της Γλασκόβης και θα παρουσιαστεί στον τόμο «Ο Βίος και το Έργο του Ανδρέα Κάλβου» 

(Μεταίχμιο 2006).Τον Σεπτέμβριο του 1820 επιστρέφει στη Φλωρεντία με μια μικρής διάρκειας στάση στο 

Παρίσι. Εμπλέκεται στο κίνημα των Καρμπονάρων, συλλαμβάνεται και απελαύνεται στις 23 Απριλίου 

του1821. Καταφεύγει στη Γενεύη, όπου περιβάλλεται με αγάπη από τον φιλελληνικό κύκλο. Εργάζεται και 

πάλι ως καθηγητής ξένων γλωσσών, ενώ παράλληλα ασχολείται με την έκδοση ενός χειρογράφου της 

Ιλιάδας, που όμως δεν πραγματοποιείται. Συγκλονισμένος και συνεπαρμένος από το ξέσπασμα της 

επανάστασης, εκδίδει το 1824 το πρώτο μέρος του ελληνόγλωσσου -και του μόνου με υψηλή ποιητική αξία- 

έργου του, τη Λύρα, μια συλλογή 10 ωδών. Οι ωδές του σχεδόν αμέσως μεταφράζονται και στα γαλλικά και 

βρίσκουν ευνοϊκότατη υποδοχή. Στις αρχές του 1825 ο Κάλβος μεταβαίνει στο Παρίσι, όπου ένα χρόνο 

αργότερα δημοσιεύει ακόμη δέκα ωδές, με οικονομική ενίσχυση των φιλελλήνων, τα Λυρικά. Στο τέλος του 

Ιουλίου του 1826 πηγαίνει στο Ναύπλιο. Απογοητεύεται όμως από την επικρατούσα διχόνοια και από την 

αδιαφορία για τον ίδιο και το έργο του. Τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου πηγαίνει στην Κέρκυρα, όπου μέχρι 

το 1827 διδάσκει στην Ιόνιο Ακαδημία. Ως το1836, οπότε και επανατοποθετείται στην Ακαδημία, ασχολείται 

με ιδιαίτερα μαθήματα. Το 1841 αναλαμβάνει τη διεύθυνση του Κερκυραϊκού Γυμνασίου, παραιτείται όμως 

στο τέλος του χρόνου. Ταυτόχρονα συνεργάζεται με τοπικές εφημερίδες. Με τον Σολωμό, όπως μαρτυρείται, 

«είχε απλή γνωριμία».Στο τέλος του 1852 ο Κάλβος αφήνει την Κέρκυρα και εγκαθίσταται στο Louth της 

Αγγλίας, όπου ένα χρόνο αργότερα παντρεύεται την Charlotte Wadams και διδάσκει στο παρθεναγωγείο της 

μέχρι το τέλος της ζωής του, στις 3 Νοεμβρίου του1869.  

Εργογραφία  

 Ελληνόφωνο ποιητικό έργο 

1. Ελπίς Πατρίδος (1819) 

2. Η Λύρα (1824) 

3. Λυρικά (1826) 

 Ξενόγλωσσα έργα 

1. Ιππίας (τραγωδία) 

2. Θηραμένης 

3. Δαναΐδες 

4. Le Stagioni - Giovanni Meli 

5. Ωδή εις Ιονίους (1814) 

6. Σχέδιο νέων αρχών των Γραμμάτων 

7. Απολογία της αυτοκτονίας 

8. Italian lessons in four parts (1820) 

9. Έρευνα περί της φύσεως του διαφορικού υπολογισμού (1827) 

10. Χάριτες - αποσπάσματα, Φώσκολος (1846) 



 28 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ 

 

 
 

 

Ο Ανδρέας Λασκαράτος (1811 -1901) ήταν αξιόλογος σατιρικός ποιητής και πεζογράφος από την 

Κεφαλονιά. Αφορίστηκε από την Εκκλησία εξ αιτίας των σατιρικών βελών του κατά του επίσημου κλήρου. 

 

Βιογραφία 

Ο Ανδρέας Λασκαράτος γεννήθηκε το 1811 στο Ληξούρι και συγκεκριμένα στην εξοχική τοποθεσία 

Ριτσάτα, σε μία περίοδο που τα Επτάνησα περνούσαν από τη γαλλική στην αγγλική προστασία. Από τη 

φύση του ήταν ένα σπινθηροβόλο πνεύμα, άνθρωπος ιδιαίτερα ανήσυχος, έξυπνος και ετοιμόλογος. Υπήρξε 

έντονα σατιρικός και αμετακίνητος στις απόψεις του, παραδίδοντας έργα που έρχονται σε σύγκρουση με τις 

αντιλήψεις της εποχής του. Το γεγονός ότι δε δίσταζε να εκφράζει ελεύθερα και ανεπηρέαστα τις απόψεις 

του στηλιτεύοντας την υποκρισία, αποτέλεσε την κύρια αιτία για τη φυλάκιση, τους διωγμούς και τους 

αφορισμούς που υπέστη κυρίως από την εκκλησία αλλά και από τους διάφορους θιγόμενους της εποχής 

του. Έζησε ολόκληρη τη διαδικασία της Ένωσης με την Ελλάδα, και μάλιστα αγωνίστηκε σκληρά με την 

πέννα του ενάντια στα πιστεύω των ριζοσπαστών για άνευ όρων παράδοση των Ιονίων Νήσων στην 

Ελλάδα. Διέμεινε κατά τη διάρκεια των διωγμών του ανά περιόδους στην Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο και το 

Λονδίνο, ενώ τα τελευταία του χρόνια βρέθηκε στο Αργοστόλι. Ως γόνος πλούσιας οικογένειας 

γαιοκτημόνων, σπούδασε νομικά στο Παρίσι, όμως το επάγγελμα του νομικού το εξάσκησε μόνο όταν είχε 

οικονομική ανάγκη. Υπήρξε μαθητής του Ανδρέα Κάλβου, ενώ γνώρισε και τον Διονύσιο Σολωμό, κάτι 

που ασφαλώς επηρέασε τη μετέπειτα πορεία του. Ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία, την ποίηση, ενώ είναι 

πιο γνωστός ως λιβελογράφος. Ήταν παντρεμένος με την Πηνελόπη Κοργιαλένειου, από γνωστή και 

εύπορη οικογένεια του νησιού, με την οποία απέκτησε δύο γιους και εφτά κόρες. Εξέδωσε αρκετές 

σατιρικές εφημερίδες όπως ο «Λύχνος», καυτηριάζοντας αδιακρίτως την ανηθικότητα, την αδικία, την 

υποκρισία. Πολλές φορές καταφέρθηκε εναντίον των πολιτικών και της ανικανότητάς τους, ενώ πολέμησε 

σκληρά τις θρησκευτικές προλήψεις και δοξασίες, κυρίως δε την αυθαιρεσία της θρησκευτικής αρχής. Στις 

2 Μαρτίου 1856, ο μητροπολίτης Κεφαλονιάς Σπυρίδωνας Κοντομίχαλος, στην αγγλοκρατούμενη τότε 

Κεφαλονιά, αφορίζει τον Ανδρέα Λασκαράτο λόγω του βιβλίου του «Τα μυστήρια της Κεφαλονιάς» και 

φυσικά το βιβλίο. Ο αφορισμός είχε προαποφασιστεί και συνταχτεί νωρίτερα (φέρει την ημερομηνία 16 

Φεβρουαρίου 1856). Ο Λασκαράτος καταφεύγει κυνηγημένος στη Ζάκυνθο, αλλά στις 16 Μαρτίου 1856 

αφορίζεται και εκεί, από τον μητροπολίτη της, Νικόλαο Κοκκίνη. Πέθανε στο Αργοστόλι, όπου διέμενε 
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μετά από τους διωγμούς που υπέστη, το1901, αλλά το έργο του παραμένει διαχρονικό έως σήμερα. Όσοι το 

έχουν μελετήσει αντιλαμβάνονται ότι ήταν ένας άνθρωπος που έβλεπε ιδιαίτερα μπροστά για την εποχή του 

και σήμερα, όσα αυτός είχε προβλέψει και επιθυμούσε είτε αλλάξει είτε να εμποδίσει, έχουν κατά κανόνα 

επαληθευτεί. 

Κυριότερα έργα του είναι: 

 Τα μυστήρια της Κεφαλονιάς 

 Ιδού ο άνθρωπος ή ανθρώπινοι χαρακτήρες 

 Ποιήματα και ανέκδοτα 

 Οι καταδρομές μου εξαιτίας του «Λύχνου» 

 Απόκριση στον αφορισμό 

 Αυτοβιογραφία 

Εκδοθέντα έργα 

Από τα έργα του μετά θάνατον έχουν εκδοθεί κατά καιρούς τα ακόλουθα: 

 Ποιήματα, Φέξης, Αθήνα 1916 

 Στοχασμοί, Γανιάρης και Σία, 1921 

 Ήθη, έθιμα και δοξασίες της Κεφαλονιάς, Ελευθερουδάκης, Αθήνα 1924 

 Αυτοβιογραφία, Δημητράκος, Αθήνα 1927 

 Τα παθήματά μου και οι παρατηρήσεις μου στις φυλακές της Κεφαλονιάς, Κοντομάρης   

 και Σία, Αθήνα 1930 

 Τέχνη του δημηγορείν και συγγράφειν, Κολιατσάδα, Αθήνα 1954 

 Ποιήματα, Μαρής, Αθήνα 1958 

 Άπαντα, τόμοι 1-3, Αθήνα 1959 

 Βιογραφικά μου ενθυμήματα, Αθήνα 1966 

 Ιδού ο άνθρωπος, Πάπυρος, Αθήνα 1969 

 Ιδού ο άνθρωπος, Ερμής 1970 

 Ένα ανέκδοτο ποίημα, τυπ. Κείμενα, 1976 

 Ποιήματα, Μαρής, Αθήνα 1976 

 Αυτοβιογραφία, Γνώση, Αθήνα 1983 

 Ιδού ο άνθρωπος, Νέος σταθμός, Αθήνα 2001 

Ανέκδοτα περιστατικά 

 Στη γιορτή του, ένας γείτονάς του για να τον ειρωνευτεί του έστειλε με την 

υπηρέτριά του ως δώρο ένα καλάθι γεμάτο κέρατα κριαριού που πάνω είχε 

μια επιγραφή «Στη γιορτή σου». Βλέποντας αυτό ο Λασκαράτος βγαίνει έξω 

στον κήπο του και κόβει τα ωραιότερα άνθη και τα βάζει μέσα στο ίδιο 

καλάθι με την επιγραφή «Ό, τι διαθέτει ο καθένας σε αφθονία δωρίζει» και τα 

δίνει στην υπηρέτρια λέγοντας: «Δώσε αυτά κόρη μου στον κύριό σου». 

 Όταν ο επίσκοπος τον αφόρισε, κάποιος πήγε να τον επισκεφθεί για να του το 

αναγγείλει «Τα έμαθες σιορ-Ανδρέα, ο επίσκοπος σε αφόρισε» και τότε ο 

Λασκαράτος του απαντά: «Ευχαριστώ τον επίσκοπο για τον αφορισμό, αλλά 

θα τον παρακαλούσα πολύ να μου αφορίσει και τα παπούτσια των παιδιών 

μου για να μη λιώσουνε οι σόλες τους και υποβάλλομαι σε έξοδα». 
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ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΜΑΒΙΛΗΣ 

 

 

 

 

Βιογραφία 

Ο Λορέντζος Μαβίλης γεννήθηκε το 1860 στην Ιθάκη έχοντας όμως Ισπανική καταγωγή. Ο παππούς του, εκ 

πατρός, ήταν πρόξενος της Ισπανίας στην Κέρκυρα, όπου η οικογένειά του είχε εγκατασταθεί. Μάλιστα εκεί 

πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Εξωτερικά ο Λορέντζος Μαβίλης ήταν μεγαλόσωμος με γαλανά 

μάτια και ξανθά μαλλιά. Το 1880 αποφάσισε να πάει στην Γερμανία για να σπουδάσει φιλολογία και 

φιλοσοφία. Οι σπουδές του συνεχίστηκαν επί δεκατέσσερα χρόνια και μάλιστα επηρεάστηκε από τις θεωρίες 

του Νίτσε, την "Κριτική του Καθαρού Λόγου" του ορθολογικού Ιμμάνουελ Καντ και από την "Βουλησιαρχία" 

του απαισιόδοξου Αρθούρου Σοπενχάουερ. Ακόμα ασχολήθηκε με τα σανσκριτικά φιλοσοφικά κείμενα και 

μετέφρασε αποσπάσματα από το ινδικό έπος Μαχαμπχαράτα. Κατά την παραμονή του στη Γερμανία 

ασχολήθηκε με την σύνθεση λυρικών ποιημάτων (κυρίως σονέτων), και σκακιστικών προβλημάτων που 

δημοσιεύτηκαν σε γερμανικά έντυπα. 

Το 1887 συμμετείχε στο τουρνουά της Φραγκφούρτης. Δύο χρόνια αργότερα (1889) έλαβε μέρος στο 

σκακιστικό τουρνουά της πρωτεύουσας της νότιας Σιλεσίας Βρότσλαβ (Breslau) με το όνομα Sillibam. Το 1896 

ο Μαβίλης συμμετείχε στην επανάσταση της Κρήτης, πολεμώντας μαζί με τους αντάρτες στα κρητικά βουνά. 

Και το 1897 κατά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο συγκέντρωσε εβδομήντα Κερκυραίους εθελοντές και πήγαν να 

πολεμήσουν στην Ήπειρο, όπου και τραυματίστηκε στο χέρι. Τα έξοδα της εκστρατείας των εθελοντών τα 

κάλυπτε ο ίδιος. 

Το 1909 γίνεται ο ενθουσιώδης κήρυκας του ξεσηκωμού και το 1910 εκλέγεται ως βουλευτής της Κέρκυρας. 

Το 1911 υπερασπίζοντας τη δημοτική γλώσσα ως αντιπρόσωπος της Κέρκυρας μέσα στην Ελληνική Βουλή 

είπε απευθυνόμενος στους καθαρευουσιάνους: "Χυδαία γλώσσα δεν υπάρχει. Υπάρχουσι χυδαίοι άνθρωποι, 
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και υπάρχουσι πολλοί χυδαίοι άνθρωποι ομιλούντες την καθαρεύουσαν". ("Εφημερίς των συζητήσεων της 

Βουλής", Β' Αναθεωρητική Βουλή, 1911, σελ. 689, συνεδρίασις 36). Στις 28 Νοεμβρίου του 1912 γίνεται 

επικεφαλής του λόχου των εθελοντών και σκοτώνεται στη Μάχη του Δρίσκου κοντά στα Ιωάννινα κατά τον 

Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο. Λέγεται ότι διατηρούσε ερωτικό δεσμό με την ποιήτρια Μυρτιώτισσα - κατά 

κόσμον Θεώνη Δρακοπούλου - (1885-1968), η οποία υπηρέτησε την ερωτική ποίηση και το ποίημά της "Τι 

άλλο καλέ μου" (1925) είναι αφιερωμένο στη μνήμη του. 

 

Ποιητικό έργο  

Τα σονέτα του Μαβίλη είχαν άρτια μορφή και εξαίρετο περιεχόμενο, το οποίο 

πάντως χαρακτηρίζεται από ολοφάνερη απαισιοδοξία. Τα σονέτα του, με 

ενδεκασύλλαβους στίχους, είναι πολύ πιο επεξεργασμένα και περίτεχνα από των 

συγχρόνων του, (δες Κωστής Παλαμάς, "Πατρίδες",1895), και εισάγει νέα στοιχεία, 

όπως το να αρχίζει η πρόταση στην μέση του στίχου, να υπάρχει διάλογος, κλπ.. 

Ακολουθούν δυο παραδείγματα: 

Λήθη Καλλιπάτειρα 

 

Καλότυχοι οι νεκροί που λησμονάνε 

την πίκρια της ζωής. Όντας βυθήση 

ο ήλιος και το σούρουπο ακλουθήση, 

μην τους κλαις, ο καημός σου όσος και να 

'ναι. 

  

Τέτοιαν ώρα οι ψυχές διψούν και πάνε 

στης λησμονιάς την κρουσταλλένια βρύση• 

μα βούρκος το νεράκι θα μαυρίση, 

α' στάξη γι' αυτές δάκρυ όθε αγαπάνε. 

  

Κι αν πιούν θολό νερό ξαναθυμούνται, 

διαβαίνοντας λιβάδια από ασφοδίλι, 

πόνους παλιούς, που μέσα τους κοιμούνται... 

  

A' δε μπορής παρά να κλαις το δείλι, 

τους ζωντανούς τα μάτια σου ας θρηνήσουν: 

θέλουν – μα δε βολεί να λησμονήσουν. 

 

«Αρχόντισσα Ροδίτισσα, πώς μπήκες; 

Γυναίκες διώχνει μια συνήθεια αρχαία 

εδώθε». – «Έχω ένα ανίψι, τον 

Ευκλέα, 

τρία αδέρφια, γιό, πατέρα 

Ολυμπιονίκες• 

  

να με αφήσετε πρέπει, Ελλανοδίκες, 

και εγώ να καμαρώσω μέσ' στα ωραία 

κορμιά, που για το αγρίλι του Ηρακλέα 

παλεύουν, θιαμαστές ψυχές αντρίκειες. 

  

Με τες άλλες γυναίκες δεν είμαι όμοια• 

στον αιώνα το σόι μου θα φαντάζη 

με της αντρειάς τα αμάραντα 

προνόμια. 

  

Με μάλαμα γραμμένος το δοξάζει 

σε αστραφτερό κατεβατό μαρμάρου 

ύμνος χρυσός του αθάνατου 

Πινδάρου». 

 

 

 

 



 32 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΚΟΡΑΣ 

 

 
 

 

Ο Γεράσιμος Μαρκοράς (1826– 1911) ήταν έλληνας ποιητής, μαθητής του εθνικού ποιητή Διονύσιου 

Σολωμού. Ανήκει στους ‘’σολωμικούς ποιητές’’ της λεγόμενης Επτανησιακής Σχολής. Γιός του κερκυραίου 

δικαστικού και λόγιου Γεωργίου Μαρκορά και της Μαρίνας Βλασσοπούλου. 

Γεννήθηκε στην Κεφαλονιά και έλαβε την Γυμνασιακή του εκπαίδευση στην Κέρκυρα. Σε ηλικία 23 ετών 

έφυγε για την Ιταλία και σπούδασε νομικά. Συνέχισε τις σπουδές του στην Ιόνιο Ακαδημία απ' όπου 

αποφοίτησε και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα. 

Παρά τις σπουδές του στα νομικά, αφιερώθηκε στην ποίηση. Το 1864 συνέγραψε τον Ελληνικό Βασιλικό 

ύμνο τον οποίο μελοποίησε ο Νικόλαος Μάντζαρος. Το 1875 δημοσίευσε το πρώτο του ποίημα με τον τίτλο 

«Όρκος» και το 1890 εκδίδει την πρώτη του ποιητική συλλογή υπό τον τίτλο «Ποιητικά Έργα», στην οποία 

περιλαμβανόταν και ο «Όρκος». Το 1898 ακολουθεί η συλλογή του «Μικρά Ταξίδια». 

Επηρεασμένος από το διδάσκαλο του, στα ποιήματά του υπήρξε μελωδικός, αφηγηματικός και επιδέξιος 

χειριστής της δημοτικής. Ήταν φυσιολάτρης και πατριδολάτρης, κάτι που επηρέασε έντονα την ποίησή του. 

Μαζί με τους Ψυχάρη, Παλαμά, Καρκαβίτσα και Πολυλά συνέβαλε στην επιβολή της δημοτικής και στην 

αναγέννηση των νεοελληνικών γραμμάτων. 

Πέθανε στην Κέρκυρα στις 28 Αυγούστου του 1911. 
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ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΟΛΥΛΑΣ 

 

 
 

 

Ο Ιάκωβος Πολυλάς (1825-1896) ήταν Επτανήσιος συγγραφέας και κριτικός, διάσημος μαθητής και εκδότης 

του έργου του Σολωμού. Το λογοτεχνικό του έργο (ποιητικό και πεζογραφικό) είναι μικρής έκτασης. Έκανε 

επίσης μεταφράσεις αλλά είναι πιο γνωστός για τα κριτικά του έργα. 

 

Βίος 

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1825, από ευγενή οικογένεια με ρίζες από την Κωνσταντινούπολη. Έλαβε 

εξαιρετική μόρφωση, όπως άρμοζε σε έναν ευγενή, αλλά το πιο αποφασιστικό γεγονός για την εξέλιξή του 

ήταν η γνωριμία του με τον Σολωμό. Ο ποιητής επισκεπτόταν συχνά το σπίτι του Πολυλά, ως τον θάνατο της 

μητέρας του τελευταίου το 1841. Από τότε ως το 1847 οι σχέσεις του Πολυλά με τον Σολωμό διακόπηκαν 

προσωρινά κυρίως λόγω των υποχρεώσεων του Πολυλά για θέματα της πατρικής του περιουσίας. Από το 

1847 επανασυνδέεται με τον Σολωμό και αποτελεί μέλος του λογοτεχνικού κύκλου που συγκροτείται στην 

Κέρκυρα γύρω από τον εθνικό ποιητή, μαζί με τους Στέλιο και Γεράσιμο Μαρκορά, Ιούλιο Τυπάλδο, Κάρολο 

Μάνεση και άλλους, που αποτελούν την ομάδα των "σολωμικών ποιητών" της Επτανησιακής Σχολής. Την 

ίδια χρονιά παντρεύεται την Αιμιλία Σορδίνα, η οποία σύντομα αρρωσταίνει και το 1851 μεταβαίνουν στην 

Ιταλία για θεραπεία. Εκεί ο Πολυλάς συνεχίζει τη μελέτη του (ξένες φιλολογίες και αρχαιοελληνικά κείμενα). 

Το 1853 επιστρέφει για λίγο καιρό στην Κέρκυρα και ο Σολωμός- ιδιόρυθμος και μονήρης τύπος- τον 

αντιμετωπίζει με ψυχρότητα, κάτι που πικραίνει τον Πολυλά. ΤΟ 1854 η σύζυγός του πεθαίνει και εκείνος 

επιστρέφει οριστικά στην Ελλάδα. Όταν το 1857 ο Σολωμός πεθαίνει, ο Πολυλάς εκφωνεί τον επικήδειο 

λόγο. Από τότε ως το 1859 αφοσιώνεται στη συγκέντρωση και έκδοση των χειρογράφων του "δασκάλου", 

έργο ιδιαίτερα δύσκολο. Ο Πολυλάς ήταν υποστηρικτής της ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Το 1862 

ίδρυσε τον πολιτικό σύλλογο Αναγέννησις και εξέδιδε ομώνυμη εφημερίδα. Από το 1869 ως το 1879 εξελέγη 

τέσσερις φορές βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, με τον Χαρίλαο Τρικούπη. Το 1884 στράφηκε για 

λίγο προς την παράταξη του Δηλιγιάννη αλλά το 1890 προσέγγισε ξανά την τρικουπική παράταξη. Το 1892 

εγκατέλειψε οριστικά την πολιτική. Πέθανε το 1896. 

Έργο 

Ποιητικό  

Είναι περιορισμένης έκτασης. Τα πιο σημαντικά είναι 3 σονέτα και η Ωδή εις τον 

θάνατον του Διονυσίου Σολωμού. Έγραψε και άλλα στιχουργήματα μικρότερης αξίας. 

Πεζογραφικό  

Τρία διηγήματα τύπου ηθογραφικού 
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 Ένα μικρό λάθος, 1891 

 Η συγχώρεσις, 1892 

 Τα τρία φλωριά, 1892 

Κριτικό και φιλολογικό  

 Έκδοση των ποιημάτων του Σολωμού 1859. Τα προλεγόμενα του Πολυλά 

θεωρούνται σημαντικό μνημείο φιλολογικής κριτικής. 

 Δοκίμιο: "Πόθεν η μυστικοφοβία του κ.Σπυρίδωνος Ζαμπελίου". (απάντηση 

στο δοκίμιο του Ζαμπελίου για τον Σολωμό "Πόθεν η κοινή λέξις τραγουδώ" ), 

1860 

 Η φιλολογική μας γλώσσα, 1892 . Δοκίμιο στο οποίο υπερασπίζεται τη 

δημοτική. 

Μεταφράσεις  

 Η Τρικυμία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, 1855 

 Ομήρου Οδύσσεια.1875-1881 Ο Πολυλάς είναι ο πρώτος που εξέδωσε 

αυτοτελή μετάφραση έργου του Σαίξπηρ στην Ελλάδα. 

 Άμλετ του Σαίξπηρ. 1889 

 Ιλιάδος Ραψωδία Ζ, 1890. 

 Ολόκληρη η μετάφραση της Ιλιάδας δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό του, το 

1923. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ 

 

 
 

Ο Διονύσιος Σολωμός (8 Απριλίου1798 – 9 Φεβρουαρίου1857) ήταν Έλληνας ποιητής, περισσότερο γνωστός 

για τη συγγραφή του ποιήματος Ύμνος εις την Ελευθερίαν, οι πρώτες δύο στροφές του οποίου έγιναν ο εθνικός 

ύμνος της Ελλάδας. Κεντρικό πρόσωπο της Επτανησιακής Σχολής, ο Διονύσιος Σολωμός θεωρήθηκε και 

θεωρείται ο εθνικός ποιητής της Ελλάδας, όχι μόνον γιατί έγραψε τον Εθνικό Ύμνο, αλλά και γιατί αξιοποίησε 

την προγενέστερη ποιητική παράδοση (Κρητική λογοτεχνία, Δημοτικό τραγούδι) και ήταν ο πρώτος που 

καλλιέργησε συστηματικά τη δημοτική γλώσσα και άνοιξε τον δρόμο για τη χρησιμοποίησή της στη 

λογοτεχνία, αλλάζοντας ακόμη περισσότερο τη στάθμη της. Σύμφωνα με τις απόψεις του δημιουργούσε «από 

τον ρωμαντισμό μαζί με τον κλασικισμό ένα [...]είδος μιχτό, αλλά νόμιμο[...]». Εκτός από τον Ύμνον εις την 

Ελευθερίαν, τα σπουδαιότερα έργα του είναι: Ο Κρητικός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, Ο Πόρφυρας, Η Γυναίκα 

της Ζάκυθος, Λάμπρος. Το βασικό χαρακτηριστικό της ποιητικής παραγωγής του είναι η αποσπασματική 

μορφή: κανένα από τα ποιήματα που έγραψε μετά τον Ύμνο εις την Ελευθερίαν δεν είναι ολοκληρωμένο και με 

ελάχιστες εξαιρέσεις, τίποτα δεν δημοσιεύτηκε από τον ίδιο. Ο Κώστας Βάρναλης περιέγραψε εύστοχα την 

αποσπασματικότητα του σολωμικού έργου με τη φράση «...(Ο Σολωμός) πάντα τα έγραφε, αλλά ποτές του δεν 

τα έγραψε». 

Βίος 

Καταγωγή και παιδικά χρόνια 

Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο στις 8 Απριλίου 1798. Γονείς του ήταν ο κόντες Νικόλαος Σολωμός και η υπηρέτριά 

του, Αγγελική Νίκλη. Ο πατέρας του καταγόταν από οικογένεια Κρητικών προσφύγων που εγκαταστάθηκαν 

στη Ζάκυνθο το 1670, μετά την κατάληψη της Κρήτης το 1669 από τους Οθωμανούς. Το οικογενειακό τους 

όνομα στα ιταλικά παραδίδεται με διάφορες μορφές: Salamon, Salomon, Solomon, Salomone.
 
Η καταγωγή της 

μητέρας του είναι πιθανό να ήταν από την Μάνη. 
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Ο κόντες Νικόλαος Σολωμός χήρεψε το 1802 από την νόμιμη σύζυγό του, Μαρνέττα Κάκνη, με την οποία είχε 

αποκτήσει δύο παιδιά, τον Ρομπέρτο και την Έλενα. Από το 1796 όμως είχε δεσμό με την υπηρέτριά του, 

Αγγελική Νίκλη, με την οποία απέκτησε εκτός από τον Διονύσιο άλλον έναν γιο, τον Δημήτριο, μετέπειτα 

πρόεδρο της Ιονίου Βουλής, το 1801. Το ζευγάρι παντρεύτηκε μόλις την προπαραμονή του θανάτου του (27 

Φεβρουαρίου 1807) και τα παιδιά τους απέκτησαν τα δικαιώματα των νόμιμων τέκνων. Ο ποιητής πέρασε τα 

παιδικά του χρόνια ως το 1808 στο πατρικό του σπίτι στην Ζάκυνθο, υπό την επίβλεψη του δασκάλου του, αβά 

Σάντο Ρόσι, Ιταλού πρόσφυγα. Μετά τον θάνατο του πατέρα του ανέλαβε την κηδεμονία του ο κόντες 

Διονύσιος Μεσσαλάς, ενώ η μητέρα του παντρεύτηκε στις 15 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς τον Μανόλη 

Λεονταράκη. Την επόμενη χρονιά ο Μεσσαλάς έστειλε τον μικρό Διονύσιο στην Ιταλία για σπουδές, σύμφωνα 

με την συνήθεια των ευγενών των Επτανήσων, αλλά ενδεχομένως και λόγω του γάμου της Αγγελικής Νίκλη. 

Σπουδές στην Ιταλία 

Ο Σολωμός αναχώρησε για την Ιταλία μαζί με τον δάσκαλό του, ο οποίος επέστρεφε στην πατρίδα του, την 

Κρεμόνα. Γράφτηκε αρχικά στο Λύκειο της Αγίας Αικατερίνης στην Βενετία, όμως δυσκολευόταν να 

προσαρμοστεί στην αυστηρή πειθαρχία του σχολείου και γι' αυτό ο Ρόσι τον πήρε μαζί του στην Κρεμόνα, 

όπου τελείωσε το Λύκειο το1815. Τον Νοέμβριο του 1815 γράφτηκε στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 

της Παβίας, από την οποία αποφοίτησε το1817. Δεδομένων των φιλολογικών ενδιαφερόντων του, η άνθηση της 

ιταλικής λογοτεχνίας δεν τον άφησε ανεπηρέαστο. Καθώς μάλιστα μιλούσε πλέον θαυμάσια την ιταλική 

γλώσσα, άρχισε να γράφει ποιήματα στα ιταλικά. Τα σημαντικότερα από τα πρώτα ιταλικά ποιήματα που 

έγραψε εκείνην την περίοδο ήταν το Ode per la prima messa (Ωδή για την πρώτη λειτουργία) και La distruzione 

di Gerusalemme ( Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ). Εξάλλου γνωρίστηκε με γνωστά ονόματα της πνευματικής 

Ιταλίας (πιθανώς Μαντσόνι, Μόντι κ.ά.) οι οποίοι μάλιστα τον περιέβαλαν με το κλίμα του γαλλικού 

διαφωτισμού.
 
Ενσωματώθηκε στους λογοτεχνικούς κύκλους τους και τελειοποιούμενος στις ποιητικές 

κατακτήσεις του, εξελισσόταν σ' έναν καλό ποιητή της ιταλικής γλώσσας. 

Επιστροφή στην Ζάκυνθο 

Ο Σολωμός επέστρεψε στην Ζάκυνθο το1818, μετά το τέλος των σπουδών του. Στην Ζάκυνθο υπήρχε αξιόλογη 

πνευματική κίνηση ήδη από τον 18ο αιώνα (δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλοι οι προσωλομικοί ποιητές 

προέρχονταν από αυτό το νησί). Γι' αυτό ο Σολωμός βρήκε έναν κύκλο από ανθρώπους με ενδιαφέρον για την 

λογοτεχνία, με τους οποίους γρήγορα ανέπτυξε φιλικές σχέσεις. Οι σημαντικότεροι από αυτούς ήταν ο 

Αντώνιος Μάτεσης (συγγραφέας του Βασιλικού), ο Γεώργιος Τερτσέτης, ο Διονύσιος Ταγιαπιέρας (γιατρός, 

δημοτικιστής, φίλος του Ιωάννη Βηλαρά) και ο Νικόλαος Λούντζης. Συγκεντρώνονταν συχνά σε φιλικά σπίτια 

και διασκέδαζαν με αυτοσχέδια ποιήματα. Συχνά σατίριζαν στα ποιήματά τους έναν Ζακυνθινό γιατρό, τον 

Ροΐδη (τα ποιήματα του Σολωμού που σατιρίζουν τον γιατρό είναι Το Ιατροσυμβούλιο, Η Πρωτοχρονιά και οι 

Κρεμάλες). Επίσης, αυτοσχεδίαζαν ποιήματα σε δοσμένες ομοιοκαταληξίες και θέμα. Όπως ήταν φυσικό, ο 

Σολωμός ξεχώριζε εξ αιτίας του ποιητικού ταλέντου του. Τα ιταλικά ποιήματα που αυτοσχεδίασε εκείνην την 

εποχή, εκδόθηκαν το1822, με τον τίτλο Rime Improvvisate, η μοναδική ζώντος του Σολωμού δημοσιευμένη 

συλλογή. Με την επιστροφή στη Ζάκυνθο ο Σολωμός εκπληρώνει το ιδανικό του, όπως το αποκαλεί ο Κ. Θ. 

Δημαράς, και μαζεύει «εθνικά τραγούδια», δηλαδή δημοτικά τραγούδια από όλα τα μέρη της Ελλάδας σε μια 

προσπάθεια ανακάλυψης υλικού που θα γεμίσει το δικό του ποιητικό σχήμα.
 

Τα πρώτα ελληνικά έργα και η συνάντηση με το Σπυρίδωνα Τρικούπη 

Παράλληλα με τα ιταλικά ποιήματα, ο Σολωμός έκανε και τις πρώτες απόπειρες να γράψει στα Ελληνικά. 

Αυτό το εγχείρημα ήταν δύσκολο, όχι μόνο επειδή ο ποιητής δεν γνώριζε καλά την ελληνική γλώσσα, αφού η 

παιδεία του ήταν κλασική και ιταλική, αλλά και επειδή δεν υπήρχαν πολλά αξιόλογα ποιητικά έργα στην 

δημοτική γλώσσα, τα οποία θα μπορούσε να αξιοποιήσει ως πρότυπο. Για να διαμορφώσει το γλωσσικό του 

όργανο άρχισε να μελετά συστηματικά τα δημοτικά τραγούδια, το έργο των προσολωμικών ποιητών, δημώδη 
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και Κρητική λογοτεχνία, που ήταν τα καλύτερα ως τότε δείγματα της χρήσης της δημοτικής γλώσσας στη 

νεοελληνική λογοτεχνία. Τα ποιήματα που ξεχωρίζουν από τα έργα αυτής της περιόδου είναι η Ξανθούλα, η 

Αγνώριστη, Τα δυο αδέρφια και Η τρελή μάνα. Σημαντική για την στροφή του προς τη συγγραφή στα 

Ελληνικά θεωρείται η συνάντησή του το 1822 με τον Σπ. Τρικούπη. Ο Τρικούπης επισκέφθηκε την Ζάκυνθο 

το 1822 ως προσκεκλημένος του λόρδου Γκίλφορντ. Η φήμη του Σολωμού στο νησί ήταν ήδη μεγάλη και ο 

Τρικούπης θέλησε να τον γνωρίσει. Στη δεύτερη συνάντησή τους ο Σολωμός τού διάβασε το ιταλικό Ωδή για 

την πρώτη λειτουργία και ο Τρικούπης τού είπε «Η ποιητική σας ιδιοφυΐα σας επιφυλάσσει μια διαλεχτή θέση 

στον ιταλικό Παρνασσό. Αλλά οι πρώτες θέσεις εκεί είναι πιασμένες. Ο ελληνικός Παρνασσός δεν έχει ακόμη το 

Δάντη του». Ο Σολωμός τού εξήγησε ότι δεν γνώριζε καλά τα ελληνικά και ο Τρικούπης τον βοήθησε στην 

μελέτη των ποιημάτων του Χριστόπουλου. Ο αριστοκράτης Σολωμός αντίθετα από τον Κάλβο, ξεκινώντας 

από την ιταλική παιδεία, «ανακάλυψε τον νέο ελληνισμό σαν μια δύναμη άγνωστη, θαυμαστή και γονιμοποιό».
 

 Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν και η καθιέρωση του ποιητή 

 

Ο πρώτος σημαντικός σταθμός στην ελληνόγλωσση δημιουργία του Σολωμού ήταν ο Ύμνος εις την 

Ελευθερίαν που ολοκληρώθηκε τον Μάιο του1823, ποίημα εμπνευσμένο από την Ελληνική Επανάσταση του 

1821. Το ποίημα δημοσιεύθηκε και στην Ελλάδα (το 1824 στο πολιορκούμενο Μεσολόγγι) και στην Ευρώπη 

(1825 στο Παρίσι, σε γαλλική μετάφραση, αργότερα και σε άλλες γλώσσες) και η φήμη του ποιητή 

εξαπλώθηκε πέρα από τα στενά όρια του νησιού του. Σε αυτό το έργο εξ άλλου οφείλεται και η εκτίμηση που 

απολάμβανε ο Σολωμός μέχρι τον θάνατό του, αφού τα υπόλοιπα έργα του ήταν γνωστά μόνο στον στενό 

κύκλο των θαυμαστών και «μαθητών» του. Με τον Ύμνο εις την Ελευθερίαν άρχισε μια σημαντική περίοδος 

για την μετέπειτα διαμόρφωση του ποιητή: είναι η εποχή στην οποία έχει κατακτήσει πλέον την γλώσσα και 

προσπαθεί να δοκιμαστεί σε συνθετότερες μορφές, να διευρύνει τον κύκλο των εμπνεύσεών του και να 

εγκαταλείψει την ευκολία του αυτοσχεδιασμού. Καρπός των αναζητήσεων αυτής της περιόδου ήταν η Ωδή 

εις το θάνατο του Λόρδου Μπάιρον, ποίημα που έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον Ύμνο αλλά και πολλές 

αδυναμίες,
 
Η Καταστροφή των Ψαρών, ο Διάλογος, που αναφέρεται στην γλώσσα, η Γυναίκα της Ζάκυθος. 

 

Η εγκατάσταση στην Κέρκυρα: Τα πρώτα χρόνια  

 

Το1828, μετά από προστριβές και οικονομικές διαφορές με τον αδελφό του Δημήτριο για κληρονομικά 

ζητήματα, ο Σολωμός μετακόμισε στην Κέρκυρα, σημαντικό πνευματικό κέντρο των Επτανήσων εκείνη την 

εποχή. Αιτία της αναχώρησής δεν ήταν όμως μόνο τα οικογενειακά προβλήματα. Ο Σολωμός σχεδίαζε ήδη 

από το 1825 να ταξιδέψει στο νησί. Η Κέρκυρα θα του προσέφερε όχι μόνο ένα περιβάλλον πνευματικότερο, 

αλλά και την απομόνωση που ταίριαζε στον μονήρη και ιδιότροπο χαρακτήρα του και η οποία ήταν 

απαραίτητη για την μελέτη και την ενασχόλησή του με την ποίηση, σύμφωνα και με τις υψηλές αντιλήψεις 

που είχε για την Τέχνη. Γι’ αυτό και τα πρώτα χρόνια της ζωής του στην Κέρκυρα ήταν τα πιο ευτυχισμένα 

χρόνια Την εποχή εκείνη ξεκίνησε την εντατική μελέτη της γερμανικής ρομαντικής φιλοσοφίας και ποίησης 

(Hegel. Schlegel, Schiller, Goethe). Επειδή δεν γνώριζε γερμανικά, τα διάβαζε από ιταλικές μεταφράσεις που 

εκπονούσε γι’ αυτόν ο φίλος του Νικόλαος Λούντζης. Επίσης συνέχισε να επεξεργάζεται τα έργα Γυναίκα της 

Ζάκυθος και Λάμπρος, που είχε αρχίσει το 1826. 

 

1833: Η δίκη και τα μεγάλα έργα της ωριμότητας 

 

Την περίοδο 1833-1838 και ενώ οι σχέσεις με τον αδελφό του είχαν αποκατασταθεί, η ζωή του συνταράχθηκε 

από μια σειρά δίκες, με τις οποίες ο ετεροθαλής αδελφός του (από την πλευρά της μητέρας του) Ιωάννης 

Λεονταράκης διεκδικούσε τμήμα της πατρικής περιουσίας, με το επιχείρημα ότι ήταν και αυτός τέκνο του 

κόντε Νικόλαου Σολωμού, αφού η μητέρα του ήταν έγκυος πριν από το θάνατό του. Παρόλο που η κατάληξη 
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της περιπέτειας ήταν ευνοϊκή για αυτόν και τον αδελφό του, η δικαστική διαμάχη οδήγησε σε αποξένωση του 

Σολωμού από τη μητέρα του (πληγώθηκε πολύ από τη στάση της, κυρίως επειδή την υπεραγαπούσε) και στην 

απόσυρσή του από τη δημοσιότητα. Παρόλο που η δίκη επηρέασε πολύ τον ψυχισμό του ποιητή, δε στάθηκε 

ικανή να αναστείλει την ποιητική του δημιουργία. Το 1833 ξεκίνησε η ωριμότερη περίοδος της ποιητικής 

δημιουργίας του Σολωμού, αποτέλεσμα της οποίας ήταν τα (ανολοκλήρωτα) ποιήματα Ο Κρητικός (1833), 

Ελεύθεροι Πολιορκημένοι (έως το1845), Ο Πόρφυρας (1847), τα οποία αναγνωρίζονται ως τα καλύτερα έργα 

του. Παράλληλα σχεδίαζε και άλλα έργα, τα οποία όμως έμειναν είτε στο στάδιο των σχεδιασμάτων, είτε σε 

πολύ αποσπασματική μορφή, όπως τα Νικηφόρος Βρυέννιος, Εις το θάνατο Αιμιλίας Ροδόσταμο, Εις Φραγκίσκα 

Φραίζερ, Carmen Seculare. 

 

Ο κύκλος της Κέρκυρας 

 

Στην Κέρκυρα ο Σολωμός βρέθηκε σύντομα στο επίκεντρο ενός κύκλου θαυμαστών και ποιητών, ενός πυρήνα 

από πνευματικούς ανθρώπους με μεγάλη μόρφωση, με προοδευτικές και φιλελεύθερες ιδέες, με αισθητική 

κατάρτιση και με αυστηρές αξιώσεις για την τέχνη. Τα σημαντικότερα πρόσωπα που με τα οποία συσχετίστηκε 

ο ποιητής ήταν ο Νικόλαος Μάντζαρος , ο Ιωάννης και ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, ο Ερμάννος Λούντζης, ο Nicolo 

Tommaseo, ο Ανδρέας Μουστοξίδης, ο Πέτρος Βράιλας Αρμένης, ο Ιάκωβος Πολυλάς, ο Ιούλιος Τυπάλδος, ο 

Ανδρέας Λασκαράτος, ο Γεράσιμος Μαρκοράς. Οι Πολυλάς, Τυπάλδος και Μαρκοράς ήταν οι «μαθητές» του 

Σολωμού, οι ποιητές που συγκροτούν την τον κύκλο των ‘’σολωμικών ποιητών’’, από τον οποίο αρχίζει η 

ποιητική άνοδος της ελληνικής ποίησης, πολλές δεκαετίες πριν από την Αθήνα, όπου ο Κωστής Παλαμάς 

επιχείρησε μια δεύτερη ποιητική αναγέννηση, ως «αρχηγός» της Νέας Αθηναϊκής Σχολής. 

 

Τα τελευταία χρόνια  

 

Ο Σολωμός μετά το 1847 άρχισε να ξαναγράφει στα ιταλικά. Τα έργα της περιόδου είναι ημιτελή ποιήματα και 

πεζά σχεδιάσματα και κάποια από αυτά ίσως σχεδίαζε να μεταφέρει στα ελληνικά. Το 1851 εμφανίστηκαν και 

σοβαρά προβλήματα υγείας και ο χαρακτήρας του έγινε ακόμα πιο ιδιόρρυθμος. Αποκόπηκε από φιλικά του 

πρόσωπα, όπως τον Πολυλά (οι σχέσεις τους αποκαταστάθηκαν το 1854) και μετά και την τρίτη εγκεφαλική 

συμφόρηση που έπαθε το 1856 δεν έβγαινε πλέον από το σπίτι. Πέθανε τελικά τον Φεβρουάριο του1857. Ήταν 

τόσο γενική και στέρεα η φήμη του, ώστε όταν μαθεύτηκε ο θάνατός του, όλος ο λαός πένθησε. Το θέατρο της  

Κέρκυρας έκλεισε, η Ιόνιος Βουλή σταμάτησε τις εργασίες της και αποφάσισε να κηρυχθεί πένθος για τον 

ποιητή. Τα οστά του μεταφέρθηκαν στη Ζάκυνθο το1865 

 

Έργο  

Τα κυριότερα έργα 

Τα πρώτα ποιήματα του Σολωμού, αυτά της Ζακυνθινής περιόδου, ήταν κυρίως σύντομα στιχουργήματα στα 

πρότυπα των ιταλικών ποιημάτων, στο κλίμα του αρκαδισμού (για παράδειγμα Ο θάνατος του βοσκού, 

Ευρυκόμη), αλλά και του πρώιμου ρομαντισμού (Τρελή μάνα). Πρώτος σημαντικός σταθμός είναι ο Ύμνος εις 

την Ελευθερίαν (1823), χάρη στον οποίο καθιερώθηκε ως εθνικός ποιητής και απέκτησε τη φήμη που 

απολάμβανε ως το θάνατό του. Η δεκαετία 1823-1833 είναι καθοριστική για την μετέπειτα εξέλιξή του. Τότε ο 

ποιητής προσπάθησε να εγκαταλείψει την ευκολία του αυτοσχεδιασμού και άφησε οριστικά τον νεοκλασικισμό 

των ποιημάτων Ύμνος εις την Ελευθερίαν, Ωδή στον θάνατο του Λόρδου Βύρωνα και Εις Μάρκο Μπότσαρη, το 
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μόνο ποίημα που αφιερώνεται σε αγωνιστή του '21.Το 1824 συνέθεσε τον Διάλογο για τη γλώσσα. 

Συμμετέχουν τρία πρόσωπα: ο ποιητής, ο φίλος (σε πρώτο σχεδίασμα αναφέρεται ότι είναι ο Σπ. Τρικούπης) 

και ο σοφολογιότατος, αλλά στο μεγαλύτερο τμήμα συζητούν μόνο ο ποιητής και ο λόγιος. Ο ποιητής 

προσπαθεί να αποδείξει ότι η καθαρεύουσα είναι μια τεχνητή γλώσσα που δεν την έχει ανάγκη ούτε ο λαός 

ούτε η λογοτεχνία. Υποστηρίζει μια λογοτεχνική γλώσσα που θα στηρίζεται στη γλώσσα του λαού, αλλά 

βέβαια θα είναι επεξεργασμένη από τον ποιητή, με τη χαρακτηριστική φράση:«υποτάξου πρώτα στη γλώσσα του 

λαού και αν είσαι αρκετός, κυρίεψέ την». Χρησιμοποιεί τα επιχειρήματα του γαλλικού διαφωτισμού για τη 

χρήση των εθνικών γλωσσών και με παραδείγματα από την ιταλική ποίηση προσπαθεί να αποδείξει ότι καμία 

λέξη από μόνη της δεν είναι χυδαία, αλλά αποκτά την ιδιαίτερη αξία της μέσα στο ποίημα, σε συνδυασμό με τις 

άλλες λέξεις. Στο τέλος του έργου ο ποιητής εγκαταλείπει τα ορθολογικά επιχειρήματα και εκφράζει τις 

απόψεις του με πάθος. Το διάστημα 1824-1826 άρχισε να επεξεργάζεται το ποίημα Λάμπρος, το οποίο δεν 

ολοκληρώθηκε. Ο Λάμπρος είναι ένας ακραίος ρομαντικός ήρωας: έχει κάνει σχέση με μια νεαρή κοπέλα, τη 

Μαρία, και έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά χωρίς να παντρευτούν. Τα παιδιά τους τα έβαλε σε ένα 

ορφανοτροφείο. Όσον καιρό πολεμούσε κατά του Αλή Πασά, συναντήθηκε με την κόρη του χωρίς να την 

αναγνωρίσει, και έκανε ερωτικό δεσμό μαζί της. Όταν τελικά ανακάλυψε την αιμομιξία, από κάποια σημάδια 

που είχε η κόρη, και της το ομολόγησε, η κοπέλα αυτοκτόνησε. Επιστρέφοντας στο σπίτι του ο Λάμπρος 

αναγκάστηκε να ομολογήσει στη Μαρία το έγκλημά του και κατέφυγε σε μια εκκλησία για να βρει γαλήνη. 

Εκεί όμως η Θεία Δίκη του έστειλε τα φαντάσματα των τριών αγοριών του που τον καταδίωξαν. Ο ήρωας, 

κυνηγημένος, γκρεμίστηκε τελικά από ένα βράχο και η Μαρία, που είχε ήδη τρελαθεί, έπεσε στη λίμνη 

ελπίζοντας ότι στον ουρανό θα έβρισκε επιτέλους τη γαλήνη. Το 1826 παραδίδει το Η Φαρμακωμένη 

εκφράζοντας την αγανάκτησή του έναντι των συμπατριωτών του γιατί καταδίκασαν σε ηθικό θάνατο μια νέα 

κοπέλα.
 
Στην περίοδο 1826-1829 επεξεργαζόταν το πεζόμορφο ποίημα Γυναίκα της Ζάκυθος, εφιαλτική σάτιρα, 

που επεκτείνεται στο θέμα του Κακού.
 
Το έργο είναι αφήγηση ενός ιερομόναχου, του Διονυσίου, και η 

«Γυναίκα» είναι η χαρακτηριστικότερη έκφραση του Κακού. Λέγεται ότι αφορμή για τη σύνθεση αυτή ήταν 

ένα συγγενικό πρόσωπο του Σολωμού, και για αυτό ο αδερφός του ποιητή δεν επέτρεψε στον Πολυλά να το 

εκδώσει. Το 1829 έγραψε το Εις Μοναχήν για την Άννα Γεωργομίλα, όταν ενδύθηκε το μοναχικό σχήμα στη 

μονή Αγίων Θεοδώρων στην Κέρκυρα.
 
Το 1833 έγραψε το πρώτο σημαντικό έργο της ωριμότητας, τον 

Κρητικό, σε στίχο ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο, εμπνευσμένο από την Κρητική λογοτεχνία. Αφηγείται την 

ιστορία ενός Κρητικού που έφυγε από την Κρήτη μετά την αποτυχημένη επανάσταση του 1826, το ναυάγιο και 

την προσπάθειά του να σώσει την αγαπημένη του από την τρικυμία. Κεντρικό σημείο του ποιήματος είναι η 

εμφάνιση ενός οράματος, μιας Φεγγαροντυμένης. Ο αφηγητής της ιστορίας είναι ο ίδιος ο Κρητικός: την 

αφηγείται χρόνια μετά, όταν ζει μόνος ζητιανεύοντας, με αναδρομές στο παρελθόν (τη ζωή στην Κρήτη και το 

ναυάγιο) και προβολές στο μέλλον (τη Δευτέρα Παρουσία και τη συνάντηση με την αγαπημένη του στον 

Παράδεισο). Ο Κρητικός είναι αισθητικά το πιο ολοκληρωμένο ποίημα. Το κεντρικό πρόβλημα που απασχολεί 

τους φιλολόγους είναι η ερμηνεία της μορφής της «Φεγγαροντυμένης». Κατά τη δεκαετία 1833-1844 

επεξεργάστηκε και το Β’ Σχεδίασμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων, έργου που αναφέρεται στη δεύτερη 

πολιορκία του Μεσολογγίου και την ηρωική έξοδο των κατοίκων, σε ομοιοκατάληκτο δεκαπεντασύλλαβο. 

Μετά το 1845 άρχισε να το επεξεργάζεται σε άλλη μορφή, χωρίς ομοιοκαταληξία. Το ποίημα περιγράφει την 

κατάσταση στο Μεσολόγγι τις τελευταίες ημέρες της πολιορκίας, όταν είχαν εξαντληθεί τα τρόφιμα και ήταν 

βέβαιο ότι η πόλη θα έπεφτε. Για την ερμηνεία του ποιήματος είναι ιδιαίτερα χρήσιμες οι ιταλικές σημειώσεις 

του ποιητή, που έχουν προταχθεί στην έκδοση σε μετάφραση του Πολυλά. Κεντρικό θέμα είναι η δύναμη της 

θέλησης και η πάλη με τους πειρασμούς της φύσης, που γεννούν την επιθυμία για ζωή και μπορούν να 

αποπροσανατολίσουν τους αγωνιστές. Το τελευταίο έργο της ωριμότητας είναι ο Πόρφυρας, 1847, 

εμπνευσμένος από ένα πραγματικό περιστατικό, όταν ένας καρχαρίας κατασπάραξε έναν Άγγλο στρατιώτη που 

κολυμπούσε στο λιμάνι της Κέρκυρας. Ο Πόρφυρας είναι το πιο προβληματικό ως προς την ερμηνεία έργο, 

κυρίως λόγω της μορφής στην οποία έχει παραδοθεί. Αναφέρεται και αυτός στη σχέση φύσης - ανθρώπου και 

στη διάσταση μεταξύ σώματος (ύλης) και πνεύματος.
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Εργογραφία 

Ελληνικά Ποιήματα  

Τα πρώτα έργα 

Εις κόρην η οποία ανεθρέφετο μέσα εις μοναστήρι 
Στο θάνατο της μικρής 

ανεψιάς 
 

Πόθος (απόσπασμα) Η σκιά του Ομήρου  

Ανάμνησις Η Ευρυκόμη  

Εις φίλον ψυχορραγούντα O θάνατος της ορφανής  

Το όνειρο Ο θάνατος του βοσκού  

Προς τον Κύριον Λοδοβίκον Στράνη Η Ψυχούλα  

Προς τον Κύριον Γεώργιον Δε Ρώσση Η Αγνώριστη  

Κάκιωμα Η Ξανθούλα  

1823-1833: Η περίοδος της διαμόρφωσης 

Ύμνος εις την Ελευθερίαν (1823) Νεκρική Ωδή  

Ποίημα Λυρικό εις το θάνατο του Λορδ Μπάϊρον 

(1824) 
Εις μοναχήν (1829)  

Εις Μάρκο Μπότσαρη (1823) 
Εις το θάνατο κυρίας 

Αγγλίδας 
 

Η καταστροφή των Ψαρών (1824) Η Φαρμακωμένη στον Άδη  

Η Φαρμακωμένη (1826) Ο Λάμπρος (1829)  

Τα μεγάλα έργα της ωριμότητας 

Ο Κρητικός (1833) 

Ελεύθεροι Πολιορκημένοι (1826-1844) 

Ο Πόρφυρας (1849) 

Τα τελευταία σχεδιάσματα 

Νικηφόρος ο Βρυέννιος 
Προς τον Βασιλέα της 

Ελλάδας 
 

Εις το θάνατο Αιμιλίας Ροδόσταμο (1848) Ο Ανατολικός Πόλεμος  

Εις Φραγκίσκα Φραίζερ (1849) Carmen Seculare  

Εις το θάνατο της ανεψιάς του Ελληνίδα Μητέρα  

Σατιρικά 

Η Πρωτοχρονιά (1824) 

Το Ιατροσυμβούλιο (1825) 

Η Βίζιτα 

Το όνειρο (1826) 

Η Τρίχα (Σατιρικό του 1833) 

Ελληνικά πεζά  

O Διάλογος (1822-1825) 

Η Γυναίκα της Ζάκυθος (1826-1829) 
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Μεταφράσεις  

Η άνοιξη του Μεταστάσιου 

Το καλοκαίρι του Μεταστάσιου 

Ωδή του Πετράρχη 

Ιταλικά ποιήματα (επιλογή)  

Πρώιμα έργα 

La Distruzione di Gerusalemme (Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ) 

Ode per prima messa (Ωδή για την πρώτη λειτουργία) 

Rime Improvvisate (συλλογή, 1822) 

Ημιτελή ποιήματα της τελευταίας περιόδου 

La navicella Greca (Το ελληνικό καραβάκι) 
L' albero mistico (frammento- 

απόσπασμα) (Το μυστικό δέντρο) 
 

Saffo (Σαπφώ) 
L' avvelenata (frammenti) (Η 

φαρμακωμένη) 
 

Orfeo, sonetto (Ορφέας) 
Il giovane guerriero (frammenti)(ο νέος 

πολεμιστής) 
 

Sonetto in morte di Stelio Marcoran (Σονέτο 

στο θάνατο του Στέλιου Μαρκορά) 
  

Πεζά σχεδιάσματα ποιημάτων 

La madre Greca (Η ελληνίδα μητέρα) Orfeo (Ορφέας)  

La donna velata (Η γυναίκα με το μαγνάδι) Ο Πόρφυρας  

L'usignolo e lo sparviere (Το αηδόνι και το 

γεράκι) 
  

Ιταλικά πεζά  

Per Dr. Spiridione Gripari (Επικήδειος λόγος, 1820) 

Elogio di Ugo Foscolo (Επιμνημόσυνος λόγος, 1827) 
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ΙΟΥΛΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ 

 

 
 

 

Ο Ιούλιος Τυπάλδος Πρετεντέρης ήταν επτανήσιος ποιητής (1814-1883). Ανήκει στους λεγόμενους 

σολωμικούς ποιητές της Επτανησιακής Σχολής. 

 

Βίος 

Γεννήθηκε στο Ληξούρι το 1814. Οι οικογένειες των γονέων του ήταν παλιές αριστοκρατικές οικογένειες με 

μεγάλη μόρφωση και ο ποιητής από μικρός ήρθε σε επαφή με τα γράμματα κυρίως μέσω της μητέρας του που 

του μετέδωσε αυτήν την αγάπη. Σπούδασε νομικά στην Ιταλία, όπως όλοι οι νέοι του κύκλου του, και μετά 

την επιστροφή του το 1839 εντάχθηκε στον δικαστικό κλάδο. Υπηρέτησε ως ανακριτής, πρωτοδίκης και 

πρόεδρος των πρωτοδικών στην Κεφαλονιά, την Κέρκυρα και την Ζάκυνθο. Στη Ζάκυνθο γνώρισε την 

μέλλουσα σύζυγό του Λουΐζα δε Ρώσση, αδερφή του ποιητή Γεωργίου Κανδιάνου Ρώμα, η οποία έγινε η 

μούσα του και πηγή έμπνευσης για τα ποιήματά του. Αγωνίστηκε για την ελευθέρωση της Επτανήσου, 

θεωρούσε όμως πρόωρη την ένωση με την Ελλάδα και γι' αυτό ήταν υπέρ μέσων λύσεων. Αυτό είχε 

αποτέλεσμα να κατηγορηθεί από πολλούς. Του προσφέρθηκαν οι θέσεις Αρεοπαγίτη στην Αθήνα και 

πρεσβευτή στη Ρώμη, τις οποίες δεν αποδέχθηκε. Το 1867 παραιτήθηκε από το δικαστικό αξίωμα και πήγε 

για λόγους υγείας στην Φλωρεντία. Εκεί αφοσιώθηκε στο λογοτεχνικό του έργο. Το 1881, με την υγεία του 
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σε πολύ άσχημη κατάσταση, επέστρεψε στην Κέρκυρα. Πέθανε εκεί το 1883, χωρίς να προλάβει να 

ολοκληρώσει την συγκέντρωση και έκδοση του ποιητικού του έργου. 

 

Το έργο 

Η παραγωγή του είναι κυρίως ποιητική, πρωτότυπη και μεταφράσεις. Τα μόνα πεζά 

του είναι ο "Λόγος" στο μνημόσυνο του Σολωμού, το δοκίμιο για τη γλώσσα, η 

φιλολογική επιστολή προς τον Σπυρίδωνα δε Βιάζη και άλλες επιστολές. 

Πρωτότυπο ποιητικό έργο  

Η μόνη συλλογή που εξέδωσε είναι τα Ποιήματα διάφορα, το 1856. Έγραψε έκτοτε 

και άλλα ποιήματα τα οποία όμως δεν πρόλαβε να συγκεντρώσει και να εκδώσει. 

Μεταφράσεις  

 Απελευθερωμένη Ιερουσαλήμ του Τορκουάτο Τάσσο 

 2 από τις Νύχτες του Όσσιαν 
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Α’ Αθηναϊκή Σχολή 

(Φαναριώτες - ρομαντισμός) 

Με τον όρο Α’ Αθηναϊκή σχολή εννοούμε το σύνολο των ποιητών της περιόδου 1830-1880 που έδρασαν στην 

Αθήνα. Η ποιητική παραγωγή του νεοσύστατου ελληνικού κράτους αναπτύχθηκε σε δύο κέντρα με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, την Αθήνα και τα Επτάνησα. Στην Αθήνα κυριάρχησαν οι Φαναριώτες ενώ στα Επτάνησα ο 

κύκλος του Σολωμού. Το κύριο χαρακτηριστικό της Α’ Αθηναϊκής Σχολής είναι ο ρομαντισμός. Παρ' όλο που 

και στην Επτανησιακή ποίηση εντοπίζονται ρομαντικές εκδηλώσεις, έχει επικρατήσει χώρος ανάπτυξης του 

ρομαντισμού να θεωρείται κυρίως η Αθηναϊκή Σχολή. 

Ιστορική εξέλιξη 

 

Ορόσημο για την εμφάνιση του ρομαντισμού της Α΄ Αθηναϊκής Σχολής είναι το 1831, έτος δημοσίευσης των 

ποιημάτων Ο Οδοιπόρος του Παναγιώτη Σούτσου και Δήμος και Ελένη του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή. Τα 

χρόνια ως το 1850 ονομάζονται «τα χρόνια της εξόρμησης». Είναι η περίοδος στην οποία οι ποιητές 

προσπαθούν να διαμορφώσουν την φυσιογνωμία τους· η Επανάσταση είναι το βασικό γεγονός που τροφοδοτεί 

την ποίηση, οι λογοτέχνες αναζητούν εκφραστικούς τρόπους και χρησιμοποιούν ακόμα και την δημοτική (ή μία 

μορφή που την προσεγγίζει) και την καθαρεύουσα. Τα χρόνια 1850-1870 είναι τα χρόνια της ακμής. Οι 

κυριότεροι εκπρόσωποι (Αλέξανδρος Σούτσος, Π. Σούτσος, Ραγκαβής) έχουν φτάσει στην ωριμότητα, ενώ 

εμφανίζονται και νεότεροι (Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος, Σπυρίδων Βασιλειάδης). Τα χρόνια αυτά 

σηματοδοτούνται από την κυριαρχία των Ποιητικών διαγωνισμών του Πανεπιστημίου Αθηνών και την στροφή 

προς τον αρχαϊσμό, ενώ γίνονται όλο και πιο έντονα τα αρνητικά χαρακτηριστικά του Αθηναϊκού ρομαντισμού 

(ατημέλητη μορφή, υπερβολική μελαγχολία, στόμφος και ρητορισμός) τα οποία φτάνουν σε ακραίες μορφές 

(ακυρολεξία, θανατολαγνεία) κατά την τελευταία περίοδο, της παρακμής (1870-1880), όταν έχουν πεθάνει οι 

κυριότεροι εκπρόσωποι, έχουν παρακμάσει οι Ποιητικοί διαγωνισμοί και κυριαρχεί η μορφή του Αχιλλέα 

Παράσχου. 

 

Γενικά χαρακτηριστικά  

 αυστηρή καθαρεύουσα, χρήση δημοτικής κυρίως σε πατριωτικά ποιήματα που 

απευθύνονταν στον λαό 

 έμπνευση από τον γαλλικό ρομαντισμό και τον Μπάϊρον 

 επιδράσεις της φαναριώτικης στιχουργίας 

 επιφανειακή μίμηση του δημοτικού τραγουδιού, στα πατριωτικά κυρίως 

ποιήματα 

 ατημελησία μορφής, φλυαρία, ρητορισμός, ακυρολεξία 

 ιδίως κατά την τελευταία δεκαετία (δεκαετία της παρακμής), έντονη 

απαισιοδοξία και πεισιθάνατη διάθεση (Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος) 

Θεματολογία 

 

 πατριωτικά ποιήματα, με θέματα από την Ελληνική Επανάσταση 

 ερωτικά, μελαγχολικά και απαισιόδοξα ποιήματα 

 σατιρικά ποιήματα (κυρίως οι Αλέξανδρος Σούτσος και Θεόδωρος 

Ορφανίδης) 
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Κυριότεροι εκπρόσωποι 

 

 Παναγιώτης Σούτσος 

 Αλέξανδρος Σούτσος 

 Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής 

 Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος 

 Σπυρίδων Βασιλειάδης 

 Θεόδωρος Ορφανίδης 

 Γεώργιος Ζαλοκώστας 

 Ιωάννης Καρασούτσας 

 Ηλίας Τανταλίδης 

 Δημοσθένης Βαλαβάνης 

 Αχιλλέας Παράσχος 

Ποιητικοί διαγωνισμοί 

 

Από το 1851 ως το 1867 στην πνευματική ζωή της Αθήνας κυριαρχούσαν οι ποιητικοί 

διαγωνισμοί, οι οποίοι εξελίχθηκαν σε σημαντικό θεσμό, κάτι που αποδεικνύει την εξέχουσα θέση 

που κατείχε η ποίηση στην κοινωνία. Ο πρώτος Ράλλειος Διαγωνισμός προκυρήχθηκε το 1851, με 

στόχο την καλλιέργεια της ποίησης σε καθαρεύουσα γλώσσα, και απέρριπτε όσα ποιήματα 

υποβάλλονταν σε δημοτική. Το 1861 διακόπηκε ο Ράλλειος Διαγωνισμός και το 1862 

προκυρήχθηκε ο Βουτσιναίος. Κριτές στους ποιητικούς διαγωνισμούς ήταν πανεπιστημιακοί 

καθηγητές. Οι πιο γνωστοί ανάμεσα σ' αυτούς ήταν οι : Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Στέφανος 

Κουμανούδης, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος και Δημήτριος Βερναρδάκης. Η ανακοίνωση της 

κρίσης της επιτροπής και του νικητή γινόταν με πανηγυρικό τρόπο κάθε χρόνο στις 25 Μαρτίου 

και η τελετή ήταν κεντρικό γεγονός της πνευματικής και κοινωνικής ζωής. Οι κριτές των 

διαγωνισμών επεδίωκαν να περιορίσουν την επίδραση του ρομαντισμού και επέβαλαν κανόνες που 

χαρακτήριζαν τον κλασικισμό, όπως η αυστηρή διάκριση των ποιητικών ειδών. Απέρριπταν τις 

ακραίες εκδηλώσεις του ρομαντισμού κυρίως για πολιτικούς λόγους, και τον κατηγορούσαν ως 

ξενόφερτο και επικίνδυνο για τα χρηστά ήθη. 
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 

 

 
 

 

Ο Σπυρίδων Βασιλειάδης (Πάτρα, 1845 - Παρίσι, 1877) ήταν ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. 

 

Βιογραφία 

Γόνος πλούσιας οικογένειας, η οποία όμως χρεοκόπησε όταν ο ποιητής βρισκόταν σε νεαρή ηλικία. 

Μαθήτευσε στο Γυμνάσιο Πατρών και κατόπιν σπούδασε νομικά στην Αθήνα, όπου άσκησε και το 

επάγγελμα του αργότερα. Το 1874 σε ηλικία 29 ετών έφυγε για το Παρίσι. Ο Βασιλειάδης ανήκει στην Α΄ 

Αθηναϊκή σχολή με κύρια χαρακτηριστικά το ρομαντισμό και την χρήση της καθαρεύουσας. Είχε μελετήσει 

όπως πολλοί άλλοι βαθύτατα τους αρχαίους και τις παραδόσεις τους και είδε το κάλος που έκρυβαν, συνέχεια 

αυτού του κάλλους θεώρησε τη δημοτική παράδοση και γι' αυτό αγάπησε και το δημοτικό τραγούδι και 

υποστήριξε ότι η ελληνική ποίηση μπορεί να αντλήσει από την δημοτική μας παράδοση πολλά στοιχεία που 

θα της δημιουργήσουν μια νέα ποιητική αξία. Το δυστυχές είναι ότι αφού είχε πλέον αυτή την άποψη για το 

δημοτικό τραγούδι, ο ίδιος μόνο σε τρία έργα του πρόλαβε και χρησιμοποίησε την δημοτική γλώσσα αφού 

πέθανε μόλις σε ηλικία 32 ετών από φυματίωση. Πολλά από τα βιβλία, τα ποιήματα και θεατρικά έργα που 

έγραψε μεταφράστηκαν στα γαλλικά. Ήταν ιδρυτικό μέλος του Φιλολογικού συλλόγου "Παρνασσός". 

Ο χαρακτήρας του έργου του 

Οι ποιητικές του συλλογές αναγνωρίζονται στους διάφορους ποιητικούς διαγωνισμούς της εποχής. Στα 

ποιήματα του κυρίως υπάρχει η μελαγχολία και ο πόνος και κλίνει πιο πολύ προς την κενολόγο ρητορεία και 

την υπερβολή. Αργότερα θα εμπνευστεί από τη δημοτική παράδοση όπως προαναφέρθηκε.
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Συγγραφικό έργο 

Ποιήματα: 

 Εικόνες και κύματα 

 Έπεα πτερόεντα 

Θεατρικά έργα: 

 Έγγαμος ή Αυτόχειρ 

 Αμάλθεια 

 Σεμέλη 

 Γαλάτεια 

 Σκύλλα 

 Θάνη Κλεισθένη 

 Χίμαιρα 

 Οι Καλλέργαι -Λουκάς Νοταράς: δραματικά δοκίμια /Σ. Ν. Βασιλειάδη. 

Δικηγόρου πάρεργα. Εν Αθήναις :Τυπογραφία Δ. Κτενά και Σ. Οικονόμου, 

1869 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ 

 

 
 

 

Ο Δημήτριος Βικέλας (15 Φεβρουαρίου 1835 - 7 Ιουλίου 1908) ήταν Έλληνας λόγιος, ποιητής και πεζογράφος. 

Ως λογοτέχνης μνημονεύεται για το μυθιστόρημά του "Λουκής Λάρας", (1879), έργο πολύ σημαντικό για την 

εξέλιξη της νεοελληνικής πεζογραφίας. Είναι επίσης γνωστός για τη συμμετοχή του στην επιτροπή διοργάνωσης 

των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 1896. Μάλιστα, ήταν και ο πρώτος πρόεδρος της ΔΟΕ. 

 

Βιογραφία 

Η οικογένεια του πατέρα του, Εμμανουήλ Βικέλα, ήταν σπουδαία εμπορική οικογένεια με καταγωγή από τη 

Βέροια. Το αρχικό όνομά της ήταν Μπεκέλας. Η οικογένεια της μητέρας του Σμαράγδας ήταν η επίσης μεγάλη 

εμπορική οικογένεια Μελά. Η Σμαράγδα ήταν αδερφή του συγγραφέα Λέοντος Μελά. Ο Δημήτριος γεννήθηκε 

στη Σύρο αλλά από την ηλικία των τεσσάρων ετών εγκαταστάθηκε αρχικά στο Ναύπλιο και έπειτα στην 

Κωνσταντινούπολη. Λόγω των μετακινήσεων της οικογένειας αλλά και δικών του προβλημάτων υγείας η 

φοίτησή του στα σχολεία δεν ήταν τακτική. Η μητέρα του όμως ήταν πολύ καλλιεργημένη και του προσέφερε 

αρκετά μαθήματα κατ' οίκον. Ο ίδιος αργότερα ομολόγησε ότι σ' αυτήν όφειλε την κλίση του προς τα φιλολογικά 

ενδιαφέροντα. Σε κάποια από τις πολλές μετακινήσεις της οικογένειάς του ξαναβρέθηκε στη Σύρο, όπου και 

φοίτησε στο Λύκειο του Χρήστου Ευαγγελίδη. Εκεί, αυτός και ο συμμαθητής του Εμμανουήλ Ροΐδης, εξέδιδαν 

χειρόγραφη εφημερίδα. Το 1851 μετάφρασε την "Εσθήρ" του Ρακίνα. Το 1852 μετέβη στο Λονδίνο για 

επαγγελματική εξάσκηση και εργάστηκε ως υπάλληλος και ως συνέταιρος στον εμπορικό οίκο των αδελφών 

Μελά. Παράλληλα σπούδασε Βοτανική (το μόνο μάθημα που μπορούσε να παρακολουθήσει, λόγω ωραρίου), 

αλλά τα ενδιαφέροντά του ήταν φιλολογικά και μ' αυτά ασχολήθηκε κυρίως (μελέτη και μεταφράσεις). Από το 

1855 έγραφε και ποιήματα, τα οποία δημοσίευε σε εφημερίδες και περιοδικά της Αθήνας ή υπέβαλλε στους 

ποιητικούς διαγωνισμούς του Πανεπιστημίου. Το 1876 η εταιρεία Μελά διαλύθηκε και αποφάσισε να επιστρέψει 

στην Αθήνα. Λόγω όμως των προβλημάτων υγείας της συζύγου του έζησε αναγκαστικά πολλά χρόνια στο 

Παρίσι. Εκεί έγραψε και τον Λουκή Λάρα και πλήθος μεταφράσεων. Παράλληλα βέβαια ταξίδευε συχνά στην 

Αθήνα και στις εφημερίδες δημοσίευε τα διηγήματά του. Εν τω μεταξύ η υγεία της συζύγου του επιδεινωνόταν 

και αναγκάστηκε να την εγκλείσει σε ψυχιατρική κλινική. Αυτό του επέτρεψε να περνάει περισσότερο καιρό 

στην Ελλάδα και τελικά το 1897 να εγκατασταθεί οριστικά στην Αθήνα. Εκτός από τα επιστημονικά του έργα, 

ασχολήθηκε με έργα κοινωφελή. Το σημαντικότερο από αυτά είναι η ίδρυση του Συλλόγου προς διάδοσιν 

ωφελίμων βιβλίων, το 1899, με γραμματέα τον Γεώργιο Δροσίνη. Μετά το θάνατό του κληροδότησε την πλούσια 

βιβλιοθήκη του στον δήμο Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος ονόμασε τη βιβλιοθήκη του προς τιμήν του "Βικελαία 

Δημοτική Βιβλιοθήκη". 
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Ολυμπισμός 

Ο Δημήτριος Βικέλας έλαβε μέρος στο Διεθνές Αθλητικό Συνέδριο των Παρισίων το 1894 ,μετά από προτροπή 

του προέδρου του Πανελλήνιου Αθλητικού Συλλόγου Ιωάννη Φωκιανού, επειδή ο τελευταίος δεν μπορούσε να 

συμμετάσχει και επειδή ο Δημήτριος Βικέλας ήταν ήδη γνωστός Έλληνας λογοτέχνης στις Ευρωπαικές 

πρωτεύουσες με ισχυρές διασυνδέσεις. Η ιδέα του Βαρόνου Πιέρ ντε Κουμπερτέν για τον Ολυμπισμό και την 

αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων της αρχαιότητας στην σύγχρονη εποχή βρήκε σάρκα και οστά στο 

Συνέδριο, στο οποίο ιδρύθηκε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ,εκλέχθηκε πρώτος της πρόεδρος ο Δημήτριος 

Βικέλας ,και αποφασίστηκε να διεξαχθούν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα το 1896 μετά 

από πρόταση του Δημητρίου Βικέλα. 

Εργογραφία  

 Εσθήρ, τραγωδία του Ιωάννου Ρακίνα, και άλλα διάφορα ποιήματα. Εν 

Ερμουπόλει 1851 

 Στίχοι. Εν Λονδίνω 1862 

 Περί νεοελληνικής φιλολογίας, Εν Λονδίνω 1871 

 Περί Βυζαντινών. Μελέτη. Εν Λονδίνω 1874 

 Λουκής Λάρας, Αυτοβιογραφία γέροντος Χίου. Εν Αθήναις 1879 

 Διηγήματα, Εν Αθήναις 1887 

 Διαλέξεις και Αναμνήσεις, Εν Αθήναις 1893 

 Η ζωή μου. Παιδικαί αναμνήσεις. Νεανικοί χρόνοι, Εν Αθήναις 1908 

 μεταφράσεις έργων του Σαίξπηρ κ.α 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ 

 

 
 

Ο Γεώργιος Ζαλοκώστας ήταν ένας Έλληνας ποιητής. 

 

Βιογραφικό 

Γεννήθηκε το 1805 στο Συρράκο Ιωαννίνων. Ωστόσο η τυραννία του Αλή πασά και η καταδίωξη του πατέρα 

του, Χριστόφορου, από τους Τούρκους ανάγκασαν την οικογένεια του να καταφύγει στο Λιβόρνο της Ιταλίας. 

Εκεί σπούδασε ελληνική και ιταλική φιλολογία και αργότερα νομική, την οποία όμως δεν ολοκλήρωσε καθώς 

με την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 εγκατέλειψε την Ιταλία και επέστρεψε στην Ελλάδα. 

Έλαβε μέρος σε αρκετές μάχες εναντίον των Τούρκων, ενώ πήρε επίσης μέρος στην Έξοδο του Μεσολογγίου. 

Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στον Πύργο Ηλείας, όπου είχαν καταφύγει η μητέρα και η αδερφή του. Μετά το 
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θάνατο των γονιών του, τους οποίους έχασε μέσα σε μία ημέρα, κατέφυγε στην Αθήνα. Υπηρέτησε ως 

αξιωματικός του οικονομικού σώματος του στρατού. Ωστόσο έλαβε μέρος σα μία συνωμοσία εναντίον τον 

Βαυαρών με σκοπό την παραχώρηση συντάγματος με αποτέλεσμα ο Όθωνας να αποτρέψει κάθε πιθανότητα 

προαγωγής του. Από το γάμο του το 1840 απέκτησε εννιά παιδιά, από τα οποία επέζησαν μόλις τα δύο, γεγονός 

που τον συνέτριψε ψυχικά. Πέθανε στις 3 Σεπτεμβρίου 1858. Το 1962 τοποθετήθηκε στα Ιωάννινα προτομή 

του. Ο Γεώργιος Ζαλοκώστας χαρακτηρίστηκε θερμός πατριώτης, περήφανος και αξιοπρεπής. Από πολλούς 

θεωρείται ο καλύτερος ποιητής της εποχής του. Κοινή παραδοχή είναι επίσης ότι η ποίηση του σημαδεύτηκε 

ανεξίτηλα από την οικογενειακή του τραγωδία. Ενδεικτικό είναι το σχόλιο του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, που 

τον χαρακτηρίζει «ποιητή του πατρικού πόνου». 

Λογοτεχνικό έργο 

Η λογοτεχνική συνεισφορά του Γεώργιου Ζαλοκώστα είναι ποικιλόμορφη. Δεχόμενος επιρροές τόσο από την 

Αθηναϊκή όσο και από την Κερκυραϊκή Σχολή, συνέγραψε ποιήματα τόσο στην καθαρεύουσα όσο και τη 

δημοτική. Πολλά από τα ποιήματά του είναι πατριωτικά, σε αυτά χρησιμοποίησε κυρίως την καθαρεύουσα και 

άλλα πάλι λυρικά. Πολλά από τα μικρά λυρικά του ποιήματα μελοποιήθηκαν. Ενδεικτικά αναφέρεται «Το 

φίλημα» (Μια βοσκοπούλα αγάπησα). Άντλησε επίσης τη θεματολογία του από την τραγική οικογενειακή του 

κατάσταση. Το 1851 πήρε το πρώτο βραβείο στο Ράλλειο ποιητικό διαγωνισμό για το ποίημα του «Το 

Μεσολλόγιον». Αργότερα βραβεύτηκε και για τις ποιητικές συλλογές του: «Αρματωλοί και κλέφται» και 

«Ώραι Σχολής». Αξιοποίησε επίσης την καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας μεταφράζοντας ποιήματα Ιταλών 

λογοτεχνών, όπως ο Ούγος Φώσκολος και ο Τορκουάτο Τάσσο. Ασχολήθηκε ακόμη με τη ζωγραφική. Τα 

Άπαντά του εκδόθηκαν ένα χρόνο μετά το θάνατό του. 

Ενδεικτική εργογραφία  

 Η μάχη του Σοβελάκου 

 Σκιές του Φαλήρου 

 Το χάνι της Γραβιάς 

 Μπότσαρης 

 Χαροκαμένη 

 Το Μεσολόγγιον 

 Αρματωλοί και κλέφται 

 Ώραι Σχολής 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 
 

 

Ο Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος (1843 - Αθήνα 21 Μαρτίου 1873) ήταν Έλληνας θεατρικός συγγραφέας και 

ποιητής της Α' Αθηναϊκής Σχολής. 

 

Βιογραφικά στοιχεία 

Γεννήθηκε το 1843 στην Αθήνα. Πατέρας του ήταν ο ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος. Σπούδασε 

Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και αναγορεύτηκε διδάκτωρ το 1866 με θέμα της διατριβής του τη θεωρία 

του Πλάτωνα περί ποινής. Εργάσθηκε ως δικηγόρος και δημοσίευσε ιστορικές και φιλολογικές μελέτες. Το 

1869 ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του δημοσιεύοντας τη Συνοπτική Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως 

που χρησιμοποιήθηκε στα σχολεία. Πέθανε το 1873 από εγκεφαλική συμφόρηση σε ηλικία μόλις τριάντα 

χρόνων. 

 

Έργο 

Το 1861 σε ηλικία 18 χρονών δημοσιεύει ανώνυμα την πρώτη του μελέτη με τίτλο Σκέψεις ενός ληστού ή η 

καταδίκη της κοινωνίας, όπου φανερώνεται η φιλελεύθερη, αναρχική του διάθεση. Το 1864 βραβεύθηκε στον 

Νικοδήμειο διαγωνισμό η πραγματεία του Τα καθήκοντα του ανθρώπου ως χριστιανού και ως πολίτου. Το 1866 

πρωτοεμφανίζεται ως ποιητής με τη συλλογή του "Στόνοι", που βραβεύεται στον Βουτσιναίο διαγωνισμό. 

Ακολουθούν η συλλογή "Χελιδόνες" το 1867 και τα ποιήματα Ορφεύς (1868) και Πυγμαλίων (1869). 

Απομακρύνθηκε όμως από το περιβάλλον των ποιητικών διαγωνισμών. Έγραψε επίσης και θεατρικά έργα 

γραμμένα κυρίως σε πρόζα και όχι σε στίχους. Η πολιτική κωμωδία του, Συζύγου εκλογή, γνώρισε επιτυχία στην 

ελληνική σκηνή αλλά και μεταφράστηκε και παραστάθηκε στη Γαλλία και την Ιταλία. Το 1895 εκδόθηκαν 

διάφορα αδημοσίευτα έργα του υπό τον τίτλο "Ανέκδοτα". Το έργο του ανήκει στη Ρομαντική Σχολή. Είναι από 

τους κυριότερους εκπροσώπους της ακμής της Α΄ Αθηναϊκής Σχολής. Το έργο του είναι γραμμένο στην 



 53 

καθαρεύουσα. Τα ποιήματά του συνδυάζουν τις προσωπικές του αρετές με τα ελαττώματα της εποχής του. 

Χαρακτηρίζονται από έντονη απαισιοδοξία, στόμφο, ελεγειακό τόνο και φτωχή γλώσσα. Όλα αυτά δεν 

εξουδετερώνουν τον γνήσιο πόνο που φανερώνεται ακόμα πιο γνήσιος με την απλότητα των μέσων που 

χρησιμοποιούνται από τον ποιητή. 
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ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 

 

 
 

 

Ο Αχιλλέας Παράσχος (πραγματικό όνομα Νασάκης ή Νασίκογλου· Ναύπλιο 1838 - Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 

1895) ήταν Έλληνας ρομαντικός ποιητής του 19ου αιώνα, εκπρόσωπος της πρώτης Αθηναϊκής σχολής. 

Παράσχος ήταν το μικρό όνομα του πατέρα του. 

 

Βιογραφία  

Γεννήθηκε το Ναύπλιο και καταγόταν από τη Χίο. Νωρίς εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Διδάχθηκε Τα πρώτα 

γράμματα από τον αδελφό του Γεώργιο (1821-1886), επίσης ποιητή. Από όσα γνωρίζουμε δεν έκανε σπουδές 

και κατόρθωσε να μορφωθεί από τις εφημερίδες και τα βιβλία τα οποία διάβαζε. Δεν εργάστηκε ποτέ του, 

καθώς χρήματα και φήμη του έδιναν μονάχα οι στίχοι του. Οι πολιτικοί της εποχής τον διόριζαν σε διάφορες 

θέσεις μόνο και μόνο για να εισπράττει μισθό. Στα νεανικά του χρόνια αναμείχθηκε στη Χρυσή Νεολαία, 

οργάνωση η οποία είχε αντιοθωνική δράση, και εξ αιτίας της φυλακίσθηκε. Ωστόσο, όταν το 1867 πέθανε ο 

Όθων μετανιωμένος για τη στάση του έγραψε το Ελεγείον εις τον Όθωνα. Δημοσίευσε τους πρώτους στίχους 

του στα περιοδικά Αβδηρίτης και Χρυσαλλίς. Όταν το 1881 εξέδωσε τρεις τόμους με ποιήματά του, εισέπραξε 

το υπέρογκο για την εποχή ποσό των 50.000 δραχμών. Ωστόσο γρήγορα το σπατάλησε και άρχισε να ζητά 

βοήθεια από τους φίλους του. Ταξίδεψε στη Ρουμανία, την Αίγυπτο, τη Γαλλία και την Αγγλία όπου οι εκεί 

Έλληνες τον υποδέχθηκαν με αγάπη. Απεβίωσε το 1895 και ενταφιάστηκε στο Α’ Κοιμητήριο των Αθηνών. Η 

κηδεία του, με είκοσι επικήδειους, συγκέντρωσε πλήθος κόσμου και έγινε παρουσία και του τότε βασιλιά, 

Γεώργιου Α'. 

Αποτίμηση του έργου του 

Τον Παράσχο στην εποχή του τον θεωρούσαν εθνικό ποιητή. Η φήμη του έφτασε και στο τελευταίο χωριό της 

Ελλάδας και όταν απήγγειλε, ο κόσμος έσπευδε να τον ακούσει. Ωστόσο, η άκρως ρομαντική του ποίηση, τα 

μετέπειτα χρόνια παρωδήθηκε και λησμονήθηκε. Η γλώσσα του ήταν μικτή, κυρίως καθαρεύουσα, αλλά 

κάποιες φορές και γνήσια δημοτική στο ύφος του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Από τεχνικής άποψης, οι στίχοι του 

παρουσιάζουν κάποια ελαττώματα - όπως χασμωδίες και επαναλήψεις - και το ίδιο πολλές φορές συμβαίνει και 

με το περιεχόμενό τους, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν ένας ατάλαντος ποιητής. Ο ποιητής χώρισε τα 

ποιήματά του στις ενότητες Δάφνες (πατριωτικά), Ιτέας (ελεγειακά), Χλόη (παιδαγωγικά), και Φύλλα (διάφορα). 
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Ο Εμμανουήλ Ροΐδης έγραψε για τον Παράσχο: «Εις πάντα αυτού τα ποιήματα θαυμάζομεν κραυγάς 

ανερχομένας εις τα χείλη εκ των μυχών αληθώς αλγούσης καρδίας, ευγλώττους αποστροφάς, σφοδρότητα 

πάθους, μεταφοράς ποιητικωτάτας». Ο Δημήτριος Βερναδάκης τον αποκάλεσε «υπέροχο» και ανάλογο 

θαυμασμό προς το πρόσωπό του έδειχνε και ο Γρηγόριος Ξενόπουλος. Τέλος, για τον Κωστή Παλαμά 

αποτέλεσε «το λυρικό ίνδαλμα των νιάτων του». 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΙΖΟΣ ΡΑΓΚΑΒΗΣ 

 

 
 

 

Ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής (27 Δεκεμβρίου 1809-16 Ιανουαρίου 1892) ήταν φαναριώτης λόγιος, 

ρομαντικός ποιητής της Α' Αθηναϊκής Σχολής, πεζογράφος, καθηγητής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών και διπλωμάτης. 

 

Βιογραφία  

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 27 Δεκεμβρίου του 1809, αλλά τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στο 

Βουκουρέστι, στην αυλή του ηγεμόνα της Βλαχίας Αλέξανδρου Σούτσου, που ήταν συγγενής του, στην 

Στεφανούπολη (το σημερινό Μπρασόβ της Ρουμανίας) και την Οδησσό της Ρωσίας, όπου φοίτησε στο Λύκειο 

και τελικά στο Μόναχο από το 1825, όπου φοίτησε στη Στρατιωτική Σχολή της Βαυαρίας. Στην Ελλάδα 

(Ναύπλιο) εγκαταστάθηκε από το 1829, ως ανθυπολοχαγός του πυροβολικού, αλλά γρήγορα παραιτήθηκε, 

καθώς θεωρούσε ότι είχε αδικηθεί, αφού, όπως αναφέρει στα Απομνημονεύματά του, το κράτος, στην 

προσπάθεια να προσελκύσει ξένους αξιωματικούς στον Ελληνικό Στρατό, έδινε σ' αυτούς δύο βαθμούς 

ανώτερους από αυτούς που είχαν στην πατρίδα τους. Μετά την παραίτησή του από τον στρατό σταδιοδρόμησε 

σε διοικητικές και κυβερνητικές θέσεις. Κατά τα έτη 1831-1841 υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας του 

Υπουργείου Παιδείας, (επεξεργάστηκε σχέδιο για την οργάνωση της Μέσης Εκπαίδευσης και του 

Πανεπιστημίου) και 1841-1844 στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου επεξεργάστηκε σχέδιο για την 

καταπολέμηση της ληστείας, ενός από τα σοβαρότερα προβλήματα που απασχολούσαν το νεοσύστατο κράτος. 

Το 1844, όταν εφαρμόστηκε ο νόμος που απαγόρευε την υπηρέτηση ετεροχθόνων στο δημόσιο, απολύθηκε και 

διορίστηκε καθηγητής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην πνευματική ζωή της χώρας άρχισε να 

συμμετέχει ενεργά αμέσως μετά την άφιξή του στην Ελλάδα. Το ποίημά του Δήμος και Ελένη, που μαζί με τον 

Οδοιπόρο του Π. Σούτσου είναι το πρώτο έργο του αθηναϊκού ρομαντισμού, δημοσιεύτηκε το 1831 και 

ακολούθησε μεγάλος αριθμός λογοτεχνικών αλλά και επιστημονικών έργων. Το 1847 άρχισε να εκδίδει το 

περιοδικό Ευτέρπη μαζί με τον φίλο και συμμαθητή του Γρηγόριο Καμπούρογλου. Από το 1849 αποχώρησε 

από την Ευτέρπη και συμμετείχε στην έκδοση του περιοδικού Πανδώρα, μαζί με τους Νικόλαο Δραγούμη και 

Κων/νο Παπαρρηγόπουλο. Σε αυτά τα περιοδικά δημοσίευσε και αρκετά από τα διηγήματά του, καθώς και το 

μυθιστόρημα Ο Αυθέντης του Μορέως και τη νουβέλα Ο Συμβολαιογράφος. Από το 1851 συμμετείχε στην 

κριτική επιτροπή των ποιητικών διαγωνισμών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είχε μάλιστα επισημάνει τους 

κινδύνους από τις ακρότητες του ρομαντισμού, παρ' όλο που το 1837 ο πρόλογός του στο δραματικό έργο του 

Φροσύνη αποτελούσε κατά κάποιον τρόπο το μανιφέστο του ρομαντισμού στην Ελλάδα. Το 1856-1859 

διετέλεσε Υπουργός Εξωτερικών και το 1867 παραιτήθηκε από τη θέση του στο Πανεπιστήμιο, για να 
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αφοσιωθεί στο διπλωματικό του έργο. Υπηρέτησε ως πρεσβευτής της Ελλάδας στις ΗΠΑ (ο πρώτος Έλληνας 

πρεσβευτής εκεί), στην Κωνσταντινούπολη, στο Παρίσι και στο Βερολίνο μέχρι το 1887, όταν και 

συνταξιοδοτήθηκε. Οι απόψεις του για την ενίσχυση των ελληνικών προϊόντων, αποτέλεσαν την αιτία 

δημιουργίας ενός κινήματος της νεολαίας με ηγέτη τον γιο του και αποκορύφωμα τα Σκιαδικά. Πέθανε στην 

Αθήνα στις 16 Ιανουαρίου του 1892. 

 

Έργο 

Ο Α. Ρ. Ραγκαβής ήταν ευρυμαθής λόγιος με πολλά ενδιαφέροντα. Το οικογενειακό του περιβάλλον ήταν 

περιβάλλον λογίων: αδερφός της μητέρας του ήταν ο Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός και ξαδέρφια του οι λογοτέχνες 

Αλέξανδρος και Παναγιώτης Σούτσος. Στην αυλή του ηγεμόνα Αλέξανδρου Σούτσου στο Βουκουρέστι, όπου 

έζησε από το 1813 ως το 1821 ήρθε σε επαφή με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Στο Μόναχο είχε παρακολουθήσει 

μαθήματα του Σέλλινγκ και μιλούσε άπταιστα 2-3 ξένες γλώσσες. 

Ποιητικό έργο  

Πρωτοεμφανίστηκε με το εκτενές αφηγηματικό ποίημα Δήμος και Ελένη το 1831, που είναι γραμμένο 

σύμφωνα με την τεχνική του δημοτικού τραγουδιού και η γλώσσα του προσεγγίζει αρκετά την 

καθομιλουμένη. Την ίδια περίοδο επίσης έγραψε πολλά ποιήματα πατριωτικά, εμπνευσμένα από την ελληνική 

επανάσταση, τα οποία μιμούνται τους τρόπους του δημοτικού τραγουδιού. Το πιο γνωστό απ' αυτά είναι Ο 

Κλέφτης. Σε αυτά τα ποιήματα, τα οποία βέβαια απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό, η γλώσσα του προσεγγίζει 

τη δημοτική. Ένα από τα πιο αξιόλογα ποιήματά του είναι η Ωδή για τον Αθανάσιο Χριστόπουλο, ποίημα που 

επαινούσε και ο Διονύσιος Σολωμός. Τα πρώτα έργα του είναι επηρεασμένα από τον ρομαντισμό και στον 

πρόλογο του δραματικού έργου του Φροσύνη (1837) παρουσίαζε την ρομαντική λογοτεχνική θεωρία και 

αυτοχαρακτηριζόταν ρομαντικός. Σταδιακά όμως απέρριψε τον ακραίο ρομαντισμό: οι απόψεις του και η 

γραφή του άρχισαν να μεταβάλλονται προς τον κλασικισμό και η γλώσσα του να γίνεται ακόμα περισσότερο 

αρχαΐζουσα. Παραδείγματα τέτοιων έργων είναι οι εκτενείς ποιητικές συνθέσεις Διονύσου πλους (1864) και 

Γοργός ιέραξ (1871), με θέματα από την αρχαιότητα. Το ποιητικό του έργο κινείται στο κλίμα της Α' 

Αθηναϊκής Σχολής, υπερτερεί όμως σε σχέση με άλλα έργα των συγχρόνων του ποιητών αφού δεν έχει τα 

μειονεκτήματα του ατημέλητου ύφους και μέτρου και της έλλειψης ακριβολογίας. Η γλώσσα του είναι βέβαια 

αυστηρή καθαρεύουσα, αλλά πολύ κομψή και επιμελημένη. 

Πεζογραφικό έργο 

Στο πεζογραφικό του έργο δεσπόζει το ιστορικό μυθιστόρημα Ο Αυθέντης του Μορέως. Είναι το πρώτο 

νεοελληνικό ιστορικό μυθιστόρημα και ακολουθεί το πρότυπο του Sir Γουόλτερ Σκοτ. Έγραψε πολλά 

διηγήματα, σε μια εποχή που το αυτό το είδος δεν είχε γνωρίσει ακόμα την ανάπτυξη που γνώρισε αργότερα. 

Γι' αυτό κάποιοι μελετητές τον χαρακτηρίζουν "πατέρα του νεοελληνικού διηγήματος". Τα διηγήματά του 

βέβαια σπανίως διαδραματίζονται στην Ελλάδα και δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα, 

με εξαίρεση το εκτενέστερο απ' αυτά, Ο συμβολαιογράφος, ενώ κάποια είναι διασκευές ή παραφράσεις ξένων· 

αυτός και ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίον οι μεταγενέστεροι λογοτέχνες και κριτικοί τον 

«κατηγόρησαν» ότι δεν αξιοποίησε το συγγραφικό ταλέντο του για να δώσει «γνήσια ελληνικά» διηγήματα. 

Θεατρικό έργο 

Έγραψε αρκετά θεατρικά έργα, τραγικά και κωμικά, τα οποία όμως δεν γνώρισαν μεγάλη σκηνική επιτυχία 

κυρίως επειδή ήταν απρόσφορα για σκηνική παρουσίαση. Τα δραματικά του έργα είναι εμπνευσμένα από την 

ελληνική ιστορία, από την αρχαιότητα (Οι τριάκοντα), το βυζάντιο (Δούκας) ως την ελληνική επανάσταση (Η 



 58 

παραμονή). Στα κωμικά του έργα, το πιο γνωστό από τα οποία είναι Του Κουτρούλη ο γάμος, επιχείρησε την 

μορφολογική αναγέννηση της κλασικής αριστοφανικής κωμωδίας, με χρήση αρχαϊκών μέτρων, χορικών και 

παράβασης. Παράλληλα ο Ραγκαβής έπαιξε μεγάλο ρόλο και στην οργάνωση της θεατρικής ζωής της χώρας 

και συμμετείχε στις πρώτες προσπάθειες δημιουργίας θεατρικών φορέων και επιχειρήσεων (Φιλοδραματική 

Εταιρεία, Εταιρεία του εν Αθήναις Θεάτρου). Συχνά δίδασκε ηθοποιούς και επέβλεπε την προετοιμασία 

παραστάσεων και διοργάνωνε και ερασιτεχνικές παραστάσεις έργων με φοιτητές του Πανεπιστημίου. 

Η Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας 

Σημαντικό έργο του, ως προς την ιστορική του αξία, είναι η Ιστορία της νεοελληνικής φιλολογίας, πρώτη ως 

τότε συστηματική απόπειρα καταγραφής της ελληνικής λογοτεχνίας, στην οποία υπερασπίζεται τη λόγια 

γλώσσα και τη φαναριώτικη ποίηση. Θεωρεί ότι μόνο αυτή είναι άξια συνέχεια της αρχαίας ελληνικής 

λογοτεχνίας. Απορρίπτει τη δημοτική γλώσσα ως ακατάλληλη για να εκφράσει υψηλά ποιητικά νοήματα και 

το δημοτικό τραγούδι ως προϊόν της αμάθειας του λαού, που επιβίωσε μόνο επειδή κατά τη διάρκεια της 

Τουρκοκρατίας δεν υπήρχε άλλη, αξιολογότερη παραγωγή. Απορρίπτει επίσης και την κρητική λογοτεχνία, 

ως μίμηση ξένων προτύπων και μη γνήσια γλώσσα, γεμάτη ιταλισμούς. Για την επτανησιακή σχολή γράφει 

ότι υπάρχουν βέβαια ποιητές με ταλέντο, αλλά δεν αποδέχεται τη δημοτική γλώσσα που χρησιμοποιούσαν. 

Όπως είναι φυσικό, καταλήγει σε έπαινο της Α' Αθηναϊκής Σχολής και ιδιαιτέρως των δύο εξαδέρφων του, 

Αλέξανδρου και Παναγιώτη Σούτσου στους οποίους αφιερώνει περισσότερες σελίδες απ' ότι στον Κάλβο και 

τον Σολωμό! Απάντηση στην Ιστορία του Ραγκαβή έδωσε ο Ιούλιος Τυπάλδος με επιστολή προς τον 

Σπυρίδωνα δε Βιάζη, στην οποία ανασκευάζει όλες τις απόψεις του. 

Εργογραφία  

Ποίηση  

 Δήμος και Ελένη, 1831 

 Διάφορα ποιήματα, τ. Α 1837, τ. Β 1840 

 Διονύσου πλους, 1864 

 Γοργός ιέραξ, 1871 

(Στα Άπαντά του, τ. Α 1874 Λυρική ποίηση, Β 1874 Δραματική και διηγηματική 

ποίηση, Γ-Δ 1871 Δραματική ποίηση) 

Πεζογραφία  

 Διάφορα Διηγήματα τ. Α 1855, τ. Β 1857, τ. Γ 1859 

 Ο Αυθέντης του Μορέως, ιστορικό μυθιστόρημα, 1850 

(Στα Άπαντά του, τ. Η, Ι, ΙΑ Διηγήματα) 

Άλλα έργα  

 Μεταφράσεις αρχαίων δραμάτων, Δάντη, Σαίξπηρ, Γκαίτε, Σίλλερ (Άπαντα τ. 

Ε-Ζ 1875,Θ 1875,ΙΒ 1885,Ιθ 1889) 

 Αρχαιολογικές μελέτες (΄Απαντα τ. ΙΓ-ΙΔ 1885, ΙΕ-ΙΖ 1889) 

 Απομνημονεύματα τ. Α 1894, τ. Β 1895, τ. Γ-Δ 1930 

 Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 1877 στα Γαλλικά και 1882 στα 

Γερμανικά 

 Περίληψις Ιστορίας της Νεοελληνικής Φιλολογίας 1887 
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΪΔΗΣ 

 

 
 

 

Ο Εμμανουήλ Ροΐδης (28 Ιουλίου 1836 – 7 Ιανουαρίου 1904) ήταν σημαντικός Έλληνας λογοτέχνης. Θεωρείται 

ένας από τους πιο πνευματώδεις συγγραφείς που παρουσιάστηκαν στα ελληνικά γράμματα, ενώ το έργο του 

συγκροτείται από πολλά διαφορετικά είδη, όπως μυθιστορήματα, διηγήματα, κριτικές μελέτες, κείμενα πολιτικού 

περιεχομένου, μεταφράσεις και χρονογραφήματα. 

 

Βιογραφία  

Ο Εμμανουήλ Ροΐδης γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου 1836 στην Ερμούπολη της Σύρου από εύπορους και 

αριστοκρατικής καταγωγής (εκ Χίου) γονείς, τον Δημήτριο Ροΐδη και την Κορνηλία το γένος Ροδοκανάκη. Το 

1841 η οικογένειά του μετακόμισε στην Ιταλία λόγω του διορισμού του πατέρα του σε μεγάλο εμπορικό οίκο της 

εποχής, με έδρα τη Γένοβα, και αργότερα της υπηρεσίας του ως Γενικού Προξένου της Ελλάδας. Σε ηλικία 

δεκατριών ετών, και ενώ οι γονείς του είχαν εγκατασταθεί στο Ιάσιο, ο Ροΐδης επέστρεψε στην Ερμούπολη, όπου 

σπουδάζει εσωτερικός στο φημισμένο ελληνοαμερικανικό λύκειο Χ. Ευαγγελίδη. Συμμαθητής του ήταν ο λόγιος, 

συγγραφέας και έμπορος Δημήτριος Βικέλας και μαζί εξέδιδαν μια εβδομαδιαία χειρόγραφη εφημερίδα υπό τον 

τίτλο Μέλισσα. Το 1855 αποφοιτώντας εγκαταστάθηκε στο Βερολίνο για θεραπεία για το πρόβλημα της 

βαρηκοΐας που είχε εμφανιστεί από τα μαθητικά του χρόνια και συνέχισε να τον ταλαιπωρεί σε όλη τη ζωή του. 

Παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα φιλολογίας και φιλοσοφίας. Μετά από ένα χρόνο και εξ αιτίας της 

επιδείνωσης της υγείας του πήγε στο Ιάσιο και το 1857 στην Βραΐλα, όπου ανέλαβε την αλληλογραφία του 

εμπορικού οίκου του θείου του, Δημητρίου Ροδοκανάκη. Τότε ασχολήθηκε κρυφά με τη μετάφραση του 

Οδοιπορικού του Σατωβριάνδου, ο θείος του όμως το αντιλήφθηκε και τον παρότρυνε να την δημοσιεύσει. Την 

πλήρη μετάφραση εξέδωσε το 1860, έναν χρόνο αφού είχε εγκατασταθεί στην Αθήνα μαζί με την οικογένειά του. 

Την επόμενη χρονιά ακολούθησε τους γονείς του στην Αίγυπτο, για θεραπεία της μητέρας του, όμως μετά τον 

αιφνίδιο θάνατο του πατέρα του το 1862 επέστρεψε με την μητέρα του και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα, 

αποφασισμένος να μην ακολουθήσει τις εμπορικές δραστηριότητες που του είχε αφήσει ο πατέρας του αλλά να 

αφοσιωθεί στην ενασχόληση του με τα γράμματα. Το 1866 ολοκλήρωσε την συγγραφή του μυθιστορήματος 

Πάπισσα Ιωάννα, έργο μέσα από το οποίο σατιρίζει τον κλήρο της Δυτικής Εκκλησίας την περίοδο του 

Μεσαίωνα. Το βιβλίο αφορίστηκε από την Ιερά Σύνοδο (αφορισμός που άρθηκε αργότερα) αλλά με τις συνεχείς 

πέντε εκδόσεις του κατάφερε να καταξιώσει διεθνώς τον Ροΐδη (ως διάσημο ή μάλλον διαβόητο - κατά σημείωση 

του Αρίστου Καμπάνη), ο οποίος τα επόμενα χρόνια συνεργάστηκε με γαλλόφωνες εφημερίδες ενώ το 1870 έγινε 

και διευθυντής της εφημερίδας Grèce (Γκρες). Το 1873 απώλεσε σχεδόν όλη του την περιουσία που είχε 

επενδύσει σε μετοχές της Εταιρίας Λαυρίου και της Πιστωτικής. Τον Ιανουάριο του 1875 και για 18 μήνες 

εξέδιδε με τον Θέμο Άννινο το εβδομαδιαίο περιοδικό, χιουμοριστικό στην αρχή, σατιρικό κατόπιν, Ασμοδαίος 

μέσα από τις σελίδες του οποίου είχε τη δυνατότητα να σχολιάζει την δημόσια και πολιτική ζωή της Ελλάδας 
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καθώς και να συμμετέχει ενεργά σε αυτήν. Υπέγραφε με τα ψευδώνυμα «Θεοτούμπης», «Σκνίπας» και πολλά 

άλλα παρόμοια, τα περισσότερα μιας μόνο χρήσεως, αφού τα ψευδώνυμα αυτά φαίνεται πως ήταν συνήθως 

αναγραμματισμοί φράσεων που τόνιζαν κάτι που είχε αναφερθεί στο αντίστοιχο άρθρο. Kαυτηρίαζε τη 

κομματική συναλλαγή της εποχής του, υποστηρίζοντας όμως την πολιτική του Χαρίλαου Τρικούπη. Το 1877 

άρχισε η διαμάχη του με τον Άγγελο Βλάχο, με αφορμή ένα κριτικό του κείμενο με τίτλο «Περί Συγχρόνου 

Ελληνικής Ποιήσεως», στο οποίο στρεφόταν κατά του ακραίου ρομαντισμού και της πραγμάτωσής του στο έργο 

της Α' Αθηναϊκής Σχολής και των ποιητικών διαγωνισμών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1878 διορίστηκε 

έφορος στην Εθνική Βιβλιοθήκη, στην οποία εργαζόταν κατά την διάρκεια των κυβερνήσεων Τρικούπη, ενώ 

απολυόταν από τις κυβερνήσεις Δηλιγιάννη. Παράλληλα, εμφανιζόταν ως υπέρμαχος της δημοτικής με μια σειρά 

από γλωσσικές μελέτες αν και ο ίδιος έγραφε τα κείμενά του στην καθαρεύουσα. Το 1885 είχε ένα σοβαρό 

ατύχημα όταν τον χτύπησε μια άμαξα με αποτέλεσμα να σπάσει το σαγόνι του και να μην μπορεί να μιλήσει για 

μήνες. Το 1890 έχασε την ακοή του οριστικά. Την περίοδο 1890-1900 δημοσίευσε το μεγαλύτερο μέρος του 

καθαρά αφηγηματικού του έργου, που περιλαμβάνει αρκετά διηγήματα. Μέχρι το τέλος της ζωής του 

συνεργαζόταν με πολλά λογοτεχνικά περιοδικά και εφημερίδες της εποχής στα οποία δημοσίευε διηγήματα και 

κριτικά άρθρα. Πέθανε στην Αθήνα, στις 7 Ιανουαρίου 1904. 

Έργο 

Η Πάπισσα Ιωάννα  

Η Πάπισσα Ιωάννα είναι το πιο διάσημο από τα αφηγηματικά έργα του Ροΐδη και ένα από τα πιο γνωστά 

μυθιστορήματα της Νεοελληνικής λογοτεχνίας, με πολλές μεταφράσεις σε ξένες γλώσσες. Με το έργο αυτό ο 

συγγραφέας έρχεται σε ρήξη με την κρατούσα λογοτεχνική παράδοση, τον ρομαντισμό, και με την ενίσχυση του 

κύρους της Εκκλησίας. Η υπόθεση του έργου είναι ένας θρύλος του 9ου αι. αρκετά διαδεδομένος στην Ευρώπη, 

για μια γυναίκα που κατάφερε να ανέλθει στον παπικό θρόνο, έμεινε έγκυος και γέννησε κατά τη διάρκεια μιας 

λιτανείας, όπου και πέθανε. Ο Ροΐδης είχε πρωτοακούσει την ιστορία στη Γένοβα, όταν ήταν παιδί, και επειδή 

του είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, έκανε εκτεταμένη έρευνα σε βιβλιοθήκες στην Αθήνα και στη Γερμανία και 

συγκέντρωσε πλούσιο υλικό για την περίοδο στην οποία διαδραματίζεται το έργο. Επέμεινε ιδιαίτερα σε αυτή τη 

διάσταση του μυθιστορήματος, γι' αυτό και το εξέδωσε με τον υπότιτλο «Μεσαιωνική Μελέτη». Kαι πράγματι το 

έργο είναι πιστότατο στην απεικόνιση της εποχής του (οι πόλεις, τα ταξίδια, τα μοναστήρια, οι συνήθειες, 

αποδίδονται με εξαιρετική ακρίβεια). Το έργο εμφανώς παρουσιάζει τα αρνητικά της Καθολικής Εκκλησίας, 

αλλά είναι φανερό ότι η κριτική και η απόρριψη απευθύνονται κυρίως στην Ορθόδοξη. Γι' αυτό και οι 

αντιδράσεις απέναντί του ήταν τόσο έντονες. Στον αφορισμό του έργου ο συγγραφέας απάντησε αρχικά 

χιουμοριστικά, με τις υποτιθέμενες «Επιστολές ενός Αγρινιώτου» με την υπογραφή Διονύσιος Σουρλής (στην 

εφημερίδα Αυγή, Μάιος 1866) και έπειτα με σοβαρό -αλλά και πιο δηκτικό τόνο-με το «Ολίγαι λέξες εις 

απάντησιν της αφοριστικής εγκυκλίου της Συνόδου». 

Διηγήματα 

 Τα διηγήματα του Ροΐδη διαδραματίζονται στην Αθήνα και στην Ερμούπολη και στηρίζονται κυρίως σε 

προσωπικά του βιώματα. Είναι εμφανής σε όλα η κριτική του διάθεση εναντίον της κοινωνικής και πολιτικής 

πραγματικότητας. Χαρακτηριστικό είναι ότι πολλά έχουν ήρωες ζώα: η σύγκριση των ζώων με τον άνθρωπο 

είναι αρνητική εις βάρος του δευτέρου. 

Το ύφος του συγγραφέα  

Ο Ροΐδης είναι ο κατ' εξοχήν στυλίστας συγγραφέας και θεωρείται ότι είναι ο πρώτος που καθιέρωσε προσωπικό 

ύφος στη νεοελληνική λογοτεχνία. Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι το χιούμορ και η ειρωνεία, που 

επιτυγχάνεται κυρίως με την απροσδόκητη σύναψη αταίριαστων λέξεων και εννοιών. Ο ίδιος είχε παρομοιάσει το 

ύφος του με την μέθοδο της «κολοκυνθοπληγίας», δηλαδή του χτυπήματος στο κεφάλι του αναγνώστη με μια 
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ξερή κολοκύθα. Αυτό ήταν, όπως εξηγούσε, ένα «ανθυπνωτικόν φάρμακον», δηλαδή ο μόνος τρόπος για να 

κρατάει σε ενδιαφέρον και εγρήγορση τον (απαίδευτο) Έλληνα αναγνώστη. 

Η λογοτεχνική κριτική  

Ο Ροΐδης είναι ένας από τους οξυδερκέστερους Έλληνες κριτικούς. Διέβλεψε την φθορά του Αθηναϊκού 

Ρομαντισμού στην ποίηση και την πεζογραφία, ενίσχυσε τις ανανεωτικές προσπάθειες του περιοδικού Εστία στον 

τομέα του διηγήματος, στηλίτευσε τις υπερβολές της ηθογραφίας και κατέκρινε τον επαρχιωτισμό, δηλαδή τη 

φοβία για ξένες επιδράσεις στη λογοτεχνία. 

 

Η διαμάχη με τον Άγγελο Βλάχο 

Το 1877 ο Ροΐδης ήταν εισηγητής της κριτικής επιτροπής στον δραματικό διαγωνισμό του συλλόγου 

«Παρνασσός». Στην ομιλία του απέρριψε την ποιητική αξία όχι μόνο των υποβληθέντων στον διαγωνισμό έργων 

αλλά και εν γένει της ελληνικής ποιητικής παραγωγής της εποχής. Τη χαμηλή ποιότητα της ποίησης την απέδιδε 

στην απουσία κατάλληλης «περιρρέουσας ατμόσφαιρας». Οι απόψεις του απηχούν τη διδασκαλία του Taine, 

σύμφωνα με τον οποίον η τέχνη, ως κοινωνική εκδήλωση, εξαρτάται απόλυτα από το περιβάλλον και τις 

συνθήκες στις οποίες γεννάται. Δεδομένης λοιπόν της κατάστασης στην Ελλάδα ο Ροΐδης θεωρούσε λογική την 

χαμηλή ποιότητα της ποιητικής παραγωγής. Ένα μήνα μετά απάντησε στην ομιλία του Ροΐδη ο Άγγελος Βλάχος 

με την ομιλία «Περί νεωτέρας ελληνικής ποιήσεως και ιδίως περί Γεωργίου Ζαλοκώστα», στην οποία 

αντέκρουσε τις απόψεις περί της δημιουργίας του ποιητή υπό την επίδραση του κοινωνικού και πνευματικού 

περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας ότι οι ποιητές με ταλέντο γεννιούνται και ότι το έργο είναι αποτέλεσμα 

ποιητικής ευφυίας και όχι επίδρασης της κοινωνίας. Ο Γεώργιος Ζαλοκώστας ήταν το παράδειγμά του για την 

αξία της ποιητικής παραγωγής της εποχής. Ο Ροΐδης απάντησε με άλλες δύο μελέτες «Περί συγχρόνου 

Ελληνικής κριτικής» και «Περί συγχρόνου Ελληνικής ποιήσεως», στις οποίες επαίνεσε το έργο των 

«Προδρόμων» (Ιωάννης Βηλαράς, Αθανάσιος Χριστόπουλος), την Επτανησιακή Σχολή και από σύγχρονους 

ποιητές μόνο τον Βαλαωρίτη και τον Αχ. Παράσχο. Ο Άγγελος Βλάχος ανταπάντησε με το έργο «Ο Νέος 

Κριτικός» και ο Ροΐδης με το έργο «Τα Κείμενα» και έτσι έληξε η διαμάχη. 

Οι γλωσσικές μελέτες 

 

Ο Ροΐδης, παρ' όλο που ο ίδιος έγραψε σε καθαρεύουσα, υποστήριζε τη χρήση της δημοτικής στη λογοτεχνία. Οι 

κυριότερες μελέτες του στις οποίες αναφέρεται σε γλωσσικά θέματα είναι: Ο Πρόλογος στη μετάφραση του 

«Οδοιπορικού» του Σατωβριάνδου, Ο Πρόλογος στα «Πάρεργα», η μελέτη για το «Ταξίδι» του Γιάννη Ψυχάρη 

και, η σημαντικότερη και εκτενέστερη, τα «Είδωλα» (1893). Το πρόβλημα της «διγλωσσίας» το θεωρούσε εθνική 

συμφορά και επέρριπτε στους λογίους την ευθύνη για αυτό. Τη δημοτική γλώσσα τη θεωρούσε ισάξια της 

καθαρεύουσας σε πλούτο, ακρίβεια και σαφήνεια και πρότεινε για τη λογοτεχνική γλώσσα την σταδιακή 

απλοποίηση της καθαρεύουσας και τον εμπλουτισμό της δημοτικής ώστε τελικά να «συναντηθούν» σε μια 

γλώσσα. Σχετικά με το «Ταξίδι» του Γιάννη Ψυχάρη, έγραψε ότι ήταν θετικό το γεγονός ότι η ενασχόληση με τη 

γλώσσα πέρασε από τα χέρια των λογίων στα χέρια των επιστημόνων, επαίνεσε το έργο για την πιστή εφαρμογή 

των επιστημονικών πορισμάτων του συγγραφέα του, τόνισε την ανάγκη να υπάρχει συμφωνία μεταξύ γραπτού 

και προφορικού λόγου, αλλά απέρριψε και τις ακρότητες του συγγραφέα σημειώνοντας ότι δεν ήταν δυνατόν να 

αγνοηθεί η μακρόχρονη ιστορία της ελληνικής γλώσσας και οι τύποι που αποτυπώνουν αυτήν την επίδραση, 

δηλαδή οι προσμίξεις της δημοτικής με την καθαρεύουσα δεν ήταν δυνατό -ούτε αναγκαίο- να αποφευχθούν 

πλήρως. 
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Εργογραφία  

Μυθιστορήματα  

 Πάπισσα Ιωάννα (1866) 

Διηγήματα  

 Ιστορία ενός σκύλου (1893) 

 Ιστορία μιας γάτας (1893) 

 Ιστορία ενός αλόγου (1894) 

 Ψυχολογία Συριανού συζύγου (1894) 

 Η Μηλιά (στη δημοτική) (1895) 

 Το παράπονο ενός νεκροθάπτου (1895) 

Μελέτες, κείμενα  

 Περί συγχρόνου εν Ελλάδι κριτικής (1877) 

 Περί συγχρόνου ελληνικής ποιήσεως (1877) 

 Τα Κείμενα (1877) 

 Γεννηθήτω φως (1879) 

 Αριστοτέλης Βαλαωρίτης (1879) 

 Η Εθνική Βιβλιοθήκη εν έτει 1880 (1885) 

 Πάρεργα, επιμ. Δ. Ι. Σταματόπουλος (1885) 

 Το ταξίδι του Ψυχάρη (1888) 

 Τα Είδωλα (1893) 

Μεταφράσεις  

 Σατωβριάνδου Οδοιπορικόν. Από Παρισίων εις Ιεροσόλυμα και από 

Ιεροσολύμων εις Παρισίους. (1860) 

 Μακώλεϋ Ιστορία της Αγγλίας - 7 τόμοι 

 Ποιήματα του Έντγκαρ Άλαν Πόε 

 Ιστορία της Αγγλικής λογοτεχνίας 

Συλλογές  

 Διηγήματα 

 Συριανά διηγήματα Το ξεστούπωμα 

 Άπαντα - 7τομη έκδοση (1911-1914) 

 Άπαντα - 4τομη έκδοση (1940) 

 Εμμανουήλ Ροΐδης (1952) 

 Άπαντα - 2τομη έκδοση (1955) 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΤΣΟΣ 

 

 
 

Ο Αλέξανδρος Σούτσος (Κωνσταντινούπολη 1803- Αθήνα 1868) ήταν φαναριώτης ρομαντικός πεζογράφος, 

σατιρικός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας της Α’Αθηναϊκής Σχολής. Ήταν αδερφός του συγγραφέα 

Παναγιώτη Σούτσου και ξάδερφος του συγγραφέα και διπλωμάτη Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή. Το σύνολο του 

λογοτεχνικού έργου του έχει σατιρικό χαρακτήρα. Με αυτό ήθελε όχι μόνο να θίξει τα κακώς κείμενα αλλά και 

να «διδάξει», αναδεικνύοντας τα προβλήματα που αντιμετώπιζε το νεοσύστατο κράτος σε όλους τους τομείς. 

Στόχος της σάτιράς του ήταν κυρίως ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας και ο αδερφός του Αυγουστίνος και 

ο βασιλιάς Όθων, αλλά και οι πολιτικοί, οι βουλευτές, καθώς και καταστάσεις της κοινωνικής ζωής. 

 

Βίος 

Η οικογένεια του Σούτσου ήταν επιφανής φαναριώτικη οικογένεια της Κωνσταντινούπολης και πολλοί 

συγγενείς τους ασχολήθηκαν με τα γράμματα: αδερφός της μητέρας του ήταν ο ποιητής Ιάκωβος Ρίζος 

Νερουλός, ενώ και η αδερφή του, Αικατερίνη Σούτσου, ήταν ποιήτρια. Στην Κωνσταντινούπολη έκανε κατ’ 

οίκον μαθήματα με αξιόλογους λόγιους της εποχής, ενώ το από 1818 ως το 1820 ο Αλέξανδρος και ο 

Παναγιώτης Σούτσος φοίτησαν στην Σχολή της Χίου, όπου είχαν φημισμένους δασκάλους όπως ο Νεόφυτος 

Βάμβας και ο Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος. Το 1820, εξ αιτίας του θανάτου του πατέρα τους, Κωνσταντίνου 

Σούτσου, ο Αλέξανδρος και ο Παναγιώτης μετέβησαν στο Βουκουρέστι, όπου παρέμειναν για σύντομο χρονικό 

διάστημα κοντά στον θείο τους, Αλέξανδρο Σούτσο, ηγεμόνα της Βλαχίας. Τον Απρίλιο του 1820 αναχώρησαν 

για το Παρίσι, με συστατική επιστολή του θείου τους, για να συναντήσουν τον Κοραή. Τα χρόνια της 

παραμονής στο Παρίσι ήταν αποφασιστικά για την διαμόρφωση της προσωπικότητας του Αλέξανδρου Σούτσου 

αλλά και για την μελλοντική δράση του: επηρεάστηκε όχι μόνο από την διδασκαλία του Κοραή αλλά και από 

την πνευματική ατμόσφαιρα στην Γαλλία, ιδίως από το έργο ρομαντικών ποιητών όπως ο Λαμαρτίνος και ο 

Βερανζέρος. Το 1821 ο αδερφός του Δημήτριος σκοτώθηκε με τον Ιερό Λόχο στην Μάχη του Δραγατσανίου. 

Αυτό το γεγονός τον συγκλόνισε και άργησε πολύ να συνέλθει. Εκείνο το διάστημα μετέβη στην Ιταλία, 

ενδεχομένως για να αναρρώσει. Εκεί παρέμεινε τρία χρόνια και έγραψε πέντε τραγωδίες: Μάρκος Βότσαρης, 

Αναστάσιος Τσαμαδός, Ιωάννης Μαυρομιχάλης, Ορέστης, Βρούτος, από τις οποίες σώζεται μόνο ο Ορέστης. Το 

1825 ο Αλέξανδρος Σούτσος έφτασε στο Ναύπλιο μαζί με τον αδερφό του Παναγιώτη. Εκεί επεδίωξε να 
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αναπτύξει αγωνιστική δράση (ήθελε να πάει στο πολιορκημένο Μεσολόγγι), ενώ παράλληλα έγραφε και τα 

πρώτα του σατιρικά ποιήματα. Η σάτιρά του ήταν αυστηρή και στρεφόταν εναντίον όλων των κακώς κειμένων 

της πολιτικής και κοινωνικής ζωής και συχνά έθετε τη ζωή του σε κίνδυνο: το 1826 του επιτέθηκαν οπαδοί του 

Ζαΐμη επειδή είχε σατιρίσει την κυβέρνησή του. Το 1827 αναχώρησε και πάλι για το Παρίσι, όπου συνέχισε τις 

σπουδές του και έγραψε την Ιστορία της Ελληνικής επανάστασης (Histoire de la Révolution grecque), χωρίς να 

παραμελήσει και την πατριωτική δράση: εξέδιδε φυλλάδια που απευθύνονταν στους ξένους με σκοπό να 

ενημερώσουν για τον αγώνα των Ελλήνων. Στην Ελλάδα επέστρεψε στα τέλη του 1829 ή στις αρχές του 1830. 

Εγκαταστάθηκε πάλι στο Ναύπλιο, μαζί με τα άλλα μέλη της οικογένειάς του, και αφοσιώθηκε στην συγγραφή 

σατιρικών ποιημάτων και σατιρικών έργων. Αν και αρχικά συνεργάστηκε με τον Καποδίστρια, τον οποίον 

θεωρούσε λυτρωτή του έθνους, γρήγορα απογοητεύτηκε από την διακυβέρνησή του και άσκησε έντονη κριτική 

στο έργο του. Εξορίστηκε γι’ αυτόν τον λόγο τον Ιούνιο του 1831 και πήγε στην Ύδρα, όπου συγκεντρώνονταν 

οι διανοούμενοι και πολιτικοί που είχαν αντιπολιτευτική τοποθέτηση. Μετά την δολοφονία του Καποδίστρια ο 

Αλέξανδρος Σούτσος εξέφρασε την ικανοποίησή του με ένα θριαμβευτικό ποίημα στο οποίο εξυμνούσε τους 

δολοφόνους του κυβερνήτη. Χαιρέτησε με ενθουσιασμό τον ερχομό του Όθωνα, γράφοντας μάλιστα ποιήματα 

που απευθύνονταν στον νέο βασιλιά, αλλά σύντομα απογοητεύτηκε και από την διακυβέρνηση της 

Αντιβασιλείας και εξέφρασε την απογοήτευσή του στα έργα του και στην εφημερίδα Ελληνική πλάστιγξ που 

εξέδιδε , με αποτέλεσμα νέες διώξεις του, κατασχέσεις των έργων του και δίκες το 1840 και το 1858. Το ίδιο 

διάστημα όμως, όταν δεν διωκόταν ή δεν ήταν φυλακισμένος, περιόδευε σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο 

εξωτερικό, στην Κωνσταντινούπολη, την Αίγυπτο, την Ρωσία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ταυτόχρονα 

σχολίαζε με τα έργα του οτιδήποτε θεωρούσε μεμπτό και αντίθετο με τα συμφέροντα του έθνους αλλά και με 

τις φιλελεύθερες ιδέες με τις οποίες είχε γαλουχηθεί. Πέθανε το 1863, στην Σμύρνη. Λίγες μέρες πριν πεθάνει, 

έγραφε στον αδερφό του: «υπήρξα, ως γράφεις, η πέτρα της σφενδόνης, ην έρριψεν ο ύψιστος επί της κεφαλής 

δύο τυράννων». Τα οστά του μεταφέρθηκαν στην Αθήνα το 1875 με πρωτοβουλία του Αχιλλέα Παράσχου και 

του Συλλόγου Παρνασσός. 

 

Έργο 

Το κυρίως σώμα του έργου του είναι το ποιητικό. Τα κυριότερο ποιήματά του είναι οι 4 Σάτυραι που εξέδωσε 

από το 1825 ως το 1827, κατά την διάρκεια της πρώτης παραμονής του στην Ελλάδα, στις οποία σατίριζε την 

πολιτική και κοινωνική κατάσταση στο Ναύπλιο, το Πανόραμα της Ελλάδος, στο οποίο συγκέντρωσε τα 

ποιήματα με τα οποία σατίριζε τον Καποδίστρια, η Τουρκομάχος Ελλάς, επική περιγραφή της επανάστασης του 

'21 και η Επιστολή προς τον Βασιλέα της Ελλάδος Όθωνα, ένα από τα πιο γνωστά του ποιήματα, στο οποίο 

παρουσιάζει την πνευματική κατάσταση στην Ελλάδα. Αυτό το ποίημα είναι σημαντική πηγή για την άποψη 

των φαναριωτών συγγραφέων για την ελληνική λογοτεχνία. Δημοφιλές εκείνη την εποχή ήταν επίσης το 

εκτενές ποίημά του Ο Περιπλανώμενος, με πρότυπο το Childe Harold του Βύρωνα, που παρουσιάζει όλη την 

ιστορία της Ελλάδας και επικρίνει την σύγχρονη κατάστασή της. Το μοναδικό μυθιστόρημά του, Ο Εξόριστος 

του 1831, που δημοσιεύτηκε μετά από πολλά εμπόδια το 1835 με τον υπότιτλο «κωμικοτραγικόν ιστόρημα», 

είναι ένα ρομαντικό μυθιστόρημα με πλοκή παρόμοια με αυτή των υπολοίπων αισθηματικών μυθιστορημάτων 

της περιόδου, αλλά με έντονο πολιτικό και σατιρικό χαρακτήρα. Το έργο αυτό ήταν το πρώτο νεοελληνικό 

μυθιστόρημα που μεταφράστηκε σε ξένη γλώσσα (το 1837 στα γερμανικά, με τον τίτλο Der Verbannte des 

Jahres 1831). Το θεατρικό του έργο, εκτός από τις τραγωδίες που έγραψε στην Ιταλία και δεν σώθηκαν, 

περιλαμβάνει και τρεις κωμωδίες (Άσωτος, Πρωθυπουργός, Ατίθασος ποιητής, έργα αδύναμα, χωρίς 

ενδιαφέρουσα δράση. 
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Εργογραφία 

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά από τα έργα του: 

Ποιήματα  

 Σάτυραι (1827) 

 Πανόραμα της Ελλάδος, 1833 

 Ο περιπλανώμενος (1839) 

 Η Τουρκομάχος Ελλάς(1850) 

 Ο επιστάτης των εθνικών οικοδομών επί Ι. Καποδίστρια (1831) 

Πεζά  

 Histoire de la revolution grecque (1829) 

 Ο Εξόριστος του 1831, μυθιστόρημα (1835) 

Θεατρικά  

 Άσωτος (1830) 

 Πρωθυπουργός (1843) 

 Ατίθασος ποιητής (1843) 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΤΣΟΣ 

 

 
 

 

Ο Παναγιώτης Σούτσος (Κωνσταντινούπολη 1806- Αθήνα 1868) ήταν φαναριώτης ρομαντικός πεζογράφος 

και ποιητής της Α’ Αθηναϊκής Σχολής. Το εκτενές ποίημά του Ο Οδοιπόρος (1831) είναι το πρώτο ποιητικό 

έργο του αθηναϊκού ρομαντισμού και το μυθιστόρημά του Ο Λέανδρος (1834) είναι το πρώτο νεοελληνικό 

μυθιστόρημα. Ήταν αδερφός του σατιρικού συγγραφέα Αλέξανδρου Σούτσου και ξάδερφος του συγγραφέα 

και διπλωμάτη Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή. 

 

Βίος 

Η οικογένεια του Σούτσου ήταν επιφανής φαναριώτικη οικογένεια της Κωνσταντινούπολης και πολλοί 

συγγενείς τους ασχολήθηκαν με τα γράμματα: αδερφός της μητέρας του ήταν ο ποιητής Ιάκωβος Ρίζος 

Νερουλός, ενώ και η αδερφή του, Αικατερίνη Σούτσου, ήταν ποιήτρια. Στην Κωνσταντινούπολη έκανε κατ’ 

οίκον μαθήματα με αξιόλογους λόγιους της εποχής, ενώ το από 1818 ως το 1820 ο Παναγιώτης και ο 

Αλέξανδρος Σούτσος φοίτησαν στην Σχολή της Χίου, όπου είχαν φημισμένους δασκάλους όπως ο Νεόφυτος 

Βάμβας και ο Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος. Το 1820, εξ αιτίας του θανάτου του πατέρα τους, Κωνσταντίνου 

Σούτσου, ο Αλέξανδρος και ο Παναγιώτης μετέβησαν στο Βουκουρέστι, όπου παρέμειναν για σύντομο 

χρονικό διάστημα κοντά στον θείο τους, Αλέξανδρο Σούτσο, ηγεμόνα της Βλαχίας. Τον Απρίλιο του 1820 

αναχώρησαν για το Παρίσι, με συστατική επιστολή του θείου τους, για να συναντήσουν τον Κοραή. Στο 

Παρίσι τα δύο αδέρφια έμειναν περίπου για δύο χρόνια και πέρασαν άλλα τρία χρόνια στην Ιταλία, μέχρι την 

αναχώρησή τους για την Ελλάδα το 1825. Μετά την άφιξή του στην Ελλάδα ο Παναγιώτης Σούτσος 

εγκαταστάθηκε στο Ναύπλιο. Εκεί ανέπτυξε πολιτική δράση, ενώ παράλληλα έγραφε και τα πρώτα του 
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ποιήματα. Το 1830 διορίστηκε από τον Καποδίστρια Γραμματέας της Γερουσίας, αλλά σύντομα εναντιώθηκε 

στην πολιτική του κυβερνήτη και έχασε την θέση του. Χαιρέτησε με ενθουσιασμό τον ερχομό του Όθωνα, 

υποστήριξε το έργο της αντιβασιλείας στην εφημερίδα Ήλιος που εξέδιδε και ανέλαβε σημαντικές διοικητικές 

θέσεις, τις οποίες όμως έχασε το 1843 όταν ψηφίστηκε ο νόμος περί ετεροχθόνων, σύμφωνα με τον οποίον 

όσοι είχαν γεννηθεί σε υπόδουλες περιοχές θεωρούνταν ετερόχθονες και δεν είχαν δικαίωμα να διορίζονται 

στο δημόσιο. Από τότε οι πολιτικές του ιδέες μεταστράφηκαν σε ακραίο συντηρητισμό, κάτι που 

αντικατοπτρίζεται και στις γλωσσικές του απόψεις τις οποίες διατύπωσε στο δοκίμιό του Νέα σχολή του 

γραφομένου λόγου, το 1853. Παράλληλα η ζωή του σημαδεύτηκε τα χρόνια εκείνα από αρκετά δυσάρεστα 

γεγονότα: η πρώτη σύζυγός του Φλωρεντία Κοπανίτσα πέθανε το 1841 σε ηλικία 25 ετών και η δεύτερη, 

Σεβαστή ή Σμαράγδα Σούτσου το 1845, ενώ η τρίτη σύζυγός του Μαρίνα Λογοθέτη τον εγκατέλειψε το 1861. 

Στο ίδιο διάστημα ο αδερφός του Αλέξανδρος αντιμετώπιζε διαρκείς διώξεις για τα αντικυβερνητικά του 

αισθήματα. Πέθανε το 1868, μετά από μακροχρόνια προβλήματα υγείας, και ενώ είχε χάσει όλη την 

περιουσία του, και κηδεύτηκε δημοσία δαπάνη. 

 

Έργο 

Ο Παναγιώτης Σούτσος είναι ο εισηγητής του ρομαντισμού στην ποίηση και την πεζογραφία της Α’ 

Αθηναϊκής Σχολής με το ποίημα Οδοιπόρος (1831) και το μυθιστόρημα Λέανδρος (1834). Ο Οδοιπόρος είναι 

ένα διαλογικό ποίημα, με δραματική μορφή αλλά χωρίς σκηνική πρόθεση. Κεντρικό θέμα είναι ο έρωτας δύο 

νέων, του Οδοιπόρου και της Ραλλούς, ο οποίος παρουσιάζεται σύμφωνα με τα ρομαντικά μοτίβα, ένας 

έρωτας που συναντά εμπόδια, τελικά μένει ανεκπλήρωτος και οδηγεί τους δύο ήρωες στον θάνατο. Στο 

ποίημα υπάρχουν όλα τα μοτίβα της ρομαντικής λογοτεχνίας, όπως το μοτίβο της φυγής και της 

περιπλάνησης, η θρησκεία, η ερωτική απογοήτευση. Ο Σούτσος επεξεργαζόταν το ποίημα σε όλη την 

διάρκεια της ζωής του και σε κάθε τις επανεκδόσεις (1842, 1851, 1864) η γλώσσα του γινόταν όλο και πιο 

συντηρητική, ενώ η πρώτη μορφή ήταν αρκετά απλουστευμένη καθαρεύουσα, καθώς προσαρμοζόταν στην 

σταδιακή διαμόρφωση των γλωσσικών απόψεών του προς ακραίες αρχαϊστικές τάσεις. Στο σύνολο των 

ποιημάτων του Σούτσου δεσπόζει ο λυρικός και ελεγειακός τόνος, με κυρίαρχα θέματα την θρησκεία, τον 

έρωτα και την ελευθερία και με φανερή την επίδραση του γαλλικού ρομαντισμού, ιδίως της ποίησης του 

Λαμαρτίνου, ενώ υπάρχουν και κάποια σατιρικά, χωρίς όμως την δύναμη των σατιρικών έργων του αδερφού 

του. Ο Λέανδρος, το πρώτο μυθιστόρημα του απελευθερωμένου ελληνικού κράτους, είναι ένα επιστολικό 

μυθιστόρημα, με έντονη επίδραση από τα αντίστοιχα έργα Ultime lettere di Jacopo Ortis του Ούγκο Φόσκολο 

και Die Leiden des jungen Werthers του Γκαίτε. Το δεύτερο μυθιστόρημα|μυθιστόρημά του, Χαριτίνη ή το 

κάλλος της χριστιανικής θρησκείας, το οποίο σύμφωνα με τον υπότιτλό του («αντίδοτον των κατά της θεότητος 

του Ιησού Χριστού ληρημάτων του Ερνέστου Ρενάνου» έχει στόχο να ανατρέψει τις ιδέες του Ερνέστου Ρενάν, 

είναι λιγότερο επιτυχημένο καθώς υπερτερεί η διδακτική πρόθεση του συγγραφέα. Αξιοσημείωτα είναι και 

δύο διηγήματα του Σούτσου, τα οποία δημοσιεύτηκαν ανώνυμα στην εφημερίδα του Ήλιος, το σατιρικό 

Απονημονεύματα ενός ψιττακού, ένα έργο που ακολουθεί το συνηθισμένο μοτίβο ενός ομιλούντος ζώου που 

σχολιάζει και επικρίνει την συμπεριφορά των ανθρώπων, και το ημιτελές Τρισχιλιόπηχος, διήγημα 

επιστημονικής φαντασίας. Οι γλωσσικές απόψεις του Παναγιώτη Σούτσου διατυπώθηκαν στο δοκίμιό του 

Νέα Σχολή του γραφομένου λόγου ή ανάστασις της αρχαίας ελληνική γλώσσης εννοουμένης υπό πάντων, το 

1853. Ο Σούτσος ήταν αντίθετος στην «μέση οδό» που πρέσβευε ο Κοραής, την οποία χαρακτήριζε 

«Φραγκικόν και πτωχόν οικοδόμημα» και στο κείμενό του υποστήριζε την επιστροφή στην αρχαία ελληνική 

γλώσσα, αφού μόνο αυτή ήταν ενιαία και κατανοητή από όλους τους Έλληνες, σε αντίθεση με την δημοτική, 

η οποία είχε πολλές διαλέκτους που δεν ήταν πάντα κατανοητές. Τις γλωσσικές αντιλήψεις του Σούτσου 

αντέκρουσε ο Κωνσταντίνος Ασώπιος με το κείμενό του Τα Σούτσεια. 
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Εργογραφία  

Ποίηση (συλλογές)  

 Ποιήσεις, 1831 

 Η Κιθάρα, 1835 

Πεζογραφία  

 Ο Λέανδρος, μυθιστόρημα, 1834 

 Η Χαριτίνη ή Το Κάλλος της Χριστιανικής θρησκείας, μυθιστόρημα, 1864 

 Απομνημονεύματα ενός ψιττακού, διήγημα 

 Ο Τρισχιλιόπηχος, διήγημα 

Θέατρο  

 Ο Μεσσίας, 1839 

 Ο Ευθύμιος, 1839 

 Ο Καραϊσκάκης, 1842 

Δοκίμιο  

 Νέα Σχολή του γραφομένου λόγου ή Ανάστασις της αρχαίας ελληνικής 

εννοουμένης υπό πάντων, 1853 
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Νέα Αθηναϊκή Σχολή 

 

 

 

Γ. Στρατήγης, Γ. Δροσίνης, Ι. Πολέμης, Κ. Παλαμάς, Γ. Σουρής, Α. Προβελέγγιος 

 

 

 

Με τον όρο Νέα Αθηναϊκή Σχολή αναφερόμαστε στο σύνολο των ποιητών που εμφανίστηκαν στη νεοελληνική 

λογοτεχνία μετά το 1880, με προεξάρχουσα μορφή τον Κωστή Παλαμά. Ο όρος χρησιμοποιείται σε αντιδιαστολή 

προς την Α' Αθηναϊκή Σχολή. Αντ’ αυτού συχνά χρησιμοποιείται και ο όρος Γενιά του 1880, επειδή τα πρώτα 

ανανεωτικά έργα εμφανίστηκαν το 1880. Οι ποιητές της Γενιάς του 1880 ήταν νέοι ποιητές που αντιδρούσαν στις 

υπερβολές του αθηναϊκού ρομαντισμού και ενδιαφέρονταν για την καθιέρωση της δημοτικής στον ποιητικό λόγο. 

 

Η παρακμή του ρομαντισμού 

Κατά το διάστημα 1830-1880 στην ελληνική ποίηση κυριαρχούσε ο ρομαντισμός της Α’ Αθηναϊκής Σχολής, η 

οποία όμως είχε αρχίσει να παρακμάζει από το 1870 περίπου. Οι περισσότεροι ποιητές έγραφαν ατημέλητα, με 

αδιαφορία και για τη μορφή αλλά και για το περιεχόμενο των ποιημάτων: κατέφευγαν σε εύκολες 

ομοιοκαταληξίες χρησιμοποιώντας αταίριαστες λέξεις, με αποτέλεσμα όχι μόνο παράλογο, αλλά και συχνά 

κωμικό, ή εξέφραζαν υπερβολικά συναισθήματα απαισιοδοξίας και μελαγχολίας στα όρια του πενθισμού και της 

θανατολαγνείας. Κυρίαρχη γλώσσα της ποίησης ήταν η καθαρεύουσα και μάλιστα στους ποιητικούς 

διαγωνισμούς αρχικά απαγορευόταν η υποβολή ποιημάτων γραμμένων στη δημοτική. Η νέα γενιά όμως 

παρακολουθούσε τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, όπου ο ρομαντισμός είχε παρακμάσει και είχαν 

εμφανιστεί νέες τάσεις, όπως ο παρνασσισμός, και παράλληλα ενδιαφερόταν για το γλωσσικό ζήτημα και για τη 

χρήση της δημοτικής στη λογοτεχνία. Ήταν φυσικό λοιπόν οι εκφραστικές τους ανάγκες να μην καλύπτονται από 

την «παλαιά» ποίηση. 

 

Η αντίδραση και οι πρώτες ενδείξεις αλλαγής 

Ήδη από τη δεκαετία του 1870 είχαν εμφανιστεί αντιδράσεις για την παρακμή της ποίησης. Οι σπουδαιότερες απ' 

αυτές είναι: 

 Οι ίδιοι οι ρομαντικοί ποιητές σατίριζαν τα κακής ποιότητας ποιήματα. 

Παράδειγμα είναι το ποίημα του Παναγιώτη Πανά Νεοελληνική ποίησις. 

Ρωμαντική σχολή (1972) και οι σατιρικοί στίχοι του Δημήτριου 

Καμπούρογλου που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό του 1874, που παρωδούν 

τις υπερβολές, το ρητορισμό και τις ακυρολεξίες πολλών συγχρόνων τους 

ποιητών. 



 70 

 Η ομιλία του Ροΐδη στον "Παρνασσό" το 1877, με τίτλο "Περί συγχρόνου εν 

Ελλάδι ποιήσεως", που οδήγησε στη φιλολογική διαμάχη με τον Άγγελο 

Βλάχο. 

 Η έκδοση της σατιρικής εφημερίδας "Ραμπαγάς" το 1878, από δύο 

προοδευτικούς δημοσιογράφους που είχαν διωχθεί από την 

Κωνσταντινούπολη, τους Κλεάνθη Τριαντάφυλλο και Βλάση Γαβριηλίδη. 

Στις σελίδες αυτής της εφημερίδας πρωτοεμφανίστηκαν οι πρωτεργάτες της 

αλλαγής Κωστής Παλαμάς, Γεώργιος Δροσίνης, Ιωάννης Πολέμης, Γεώργιος 

Σουρής. 

 

Ποιητές στο μεταίχμιο μεταξύ παλαιάς και νέας ποίησης 

Όπως ήταν φυσικό, η ανανέωση του ποιητικού λόγου δεν μπορούσε να εκδηλωθεί χωρίς προετοιμασία, ούτε 

βέβαια να επικρατήσει αμέσως. Είναι ενδεικτικό εξ άλλου το γεγονός ότι και ο Κωστής Παλαμάς είχε υποβάλει 

στον προτελευταίο Βουτσιναίο διαγωνισμό το 1876 μια ποιητική συλλογή σε καθαρεύουσα, με τίτλο Ερώτων 

έπη, η οποία είχε χαρακτηριστεί από την κριτική επιτροπή ως «λογιωτάτου γραμματικού ψυχρότατα στιχουργικά 

γυμνάσματα». Κάποιοι ποιητές που εμφανίστηκαν στην δεκαετία 1870 με ποιήματα διαφορετικά από το κλίμα 

της Α' Αθηναϊκής Σχολής αλλά δεν ακολούθησαν αμέσως ή ολοκληρωτικά τις νέες τάσεις της γενιάς του 1880 

είναι οι Γεώργιος Βιζυηνός, Αριστομένης Προβελέγγιος, Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος. Αυτοί οι ποιητές 

ταλαντεύτηκαν μεταξύ καθαρεύουσας και δημοτικής και ο λόγος για τον οποίο θεωρούνται ότι βρίσκονται στο 

μεταίχμιο μεταξύ παλαιάς και Νέας Αθηναϊκής Σχολής είναι το γεγονός ότι δεν συνέχισαν τις υπερβολές των 

Αθηναίων ρομαντικών αλλά παρουσίασαν ποιήματα με επιμελημένο στίχο και συγκρατημένη ευαισθησία χωρίς 

ακραίους συναισθηματισμούς. Γι' αυτόν τον λόγο ο Κωστής Παλαμάς τους ενέτασε εν μέρει στην ομάδα των 

ποιητών της γενιάς του. 

 

Η αλλαγή του 1880 

Οι σημαντικότεροι σταθμοί 

Η χρονολογία 1880 έχει οριστεί ως ορόσημο διότι εκείνη τη χρονιά εκδόθηκαν δύο ποιητικές συλλογές που 

εκφράζουν αυτό ακριβώς το πνεύμα της αλλαγής: Οι Στίχοι του Νίκου Καμπά και οι Ιστοί Αράχνης του Δροσίνη. 

(Ο Δροσίνης υπέγραφε τα ποιήματά του στον "Ραμπαγά" με το ψευδώνυμο "Αράχνη"). Ο Κωστής Παλαμάς 

όρισε ως πρώτους σταθμούς στην ποιητική εξέλιξη της νέας γενιάς την συλλογή του Παπαδιαμαντόπουλου 

Τρυγόνες και Έχιδναι (1878), τους Στίχους του Καμπά και τα Ειδύλλια του Δροσίνη: «Οι Τρυγόνες και Έχιδναι σα 

ν' αποχαιρετούσαν κάτι που έσβυνεν· οι Στίχοι του Καμπά σαν να πρωτοχαιρετούσαν κάποιο ξημέρωμα. Του Γ. 

Δροσίνη τα Ειδύλλια σαν να το εβεβαίωναν».Το σπουδαιότερο ποιητικό γεγονός όμως ήταν η έκδοση της πρώτης 

ποιητικής συλλογής του Κωστή Παλαμά το 1886, με τίτλο Τα τραγούδια της πατρίδος μου. Από τότε ο Παλαμάς 

επιβλήθηκε και κυριάρχησε με το έργο του, με αποτέλεσμα όλη η παραγωγή της περιόδου, μέχρι τις αρχές του 

επόμενου αιώνα και την εμφάνιση νέων τάσεων, να κινείται «στη βαριά σκιά του Παλαμά», όπως είχε γράψει 

χαρακτηριστικά ο Κ. Θ. Δημαράς. 

 

Οι κυριότεροι εκπρόσωποι 

 

Οι ποιητές που πρωταγωνίστησαν στην εμφάνιση της γενιάς του 1880 ξεκίνησαν από τα ανανεωτικά έντυπα 

όπως ο Ραμπαγάς και το Μη χάνεσαι, όπου έγραφαν ποιήματα σατιρικά ή εμπνευσμένα από καθημερινά θέματα. 
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Εκτός από τους Παλαμά, Δροσίνη και Καμπά που αναφέρθηκαν προηγουμένως, τότε εμφανίστηκαν και άλλοι 

ποιητές όπως ο Γεώργιος Σουρής και ο Ιωάννης Πολέμης. Από αυτούς ουσιαστική εξέλιξη στην ποιητική του 

τέχνη παρουσίασε μόνο ο Παλαμάς. Ο Καμπάς εγκατέλειψε αμέσως την ποίηση, ενώ από τους υπόλοιπους, ο 

Σουρής ακολούθησε τον δρόμο της σάτιρας ενώ οι άλλοι παρέμειναν στο ίδιο ποιητικό επίπεδο, χωρίς ιδιαίτερη 

εξέλιξη ή ανανέωση της τεχνικής τους. Γύρω στα τέλη της δεκαετίας του '80 και μέσα στην δεκαετία του '90 

παρουσιάστηκαν νέοι ποιητές όπως ο Κώστας Κρυστάλλης, ο Αλέξανδρος Πάλλης, ο Αργύρης Εφταλιώτης και ο 

Ιωάννης Γρυπάρης. Στο τέλος του αιώνα έγινε μια νέα απόπειρα ανανέωσης της ποίησης από τον κύκλο των 

περιοδικών Η Τέχνη και Ο Διόνυσος. Οι ποιητές που ξεκίνησαν από τον κύκλο των περιοδικών αυτών 

ακολούθησαν κυρίως το ρεύμα του συμβολισμού, ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για τις βορειοευρωπαϊκές λογοτεχνίες 

(Γερμανία, Ρωσία, Σκανδιναβία) και άσκησαν κριτική ακόμα και σε αξίες που είχαν καθιερωθεί τις προηγούμενες 

δεκαετίες, όπως τον Ψυχάρη ή την ηθογραφία. Οι σημαντικότεροι ποιητές του κύκλου αυτού είναι οι 

Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Λάμπρος Πορφύρας, εκπρόσωποι του συμβολισμού, και ο Μιλτιάδης Μαλακάσης, 

που ακολούθησε δικούς του εκφραστικούς τρόπους χωρίς να εντάσσεται σε κάποιο ρεύμα. Ήταν ποιητές 

χαμηλών τόνων που έδρασαν κατά την περίοδο της μεγάλης ακμής του Παλαμά και παρέμειναν στην «βαριά 

σκιά» του, γι' αυτό και αναφέρονται σε αυτό το άρθρο. 

 

Τα χαρακτηριστικά της νέας ποίησης 

Η σημαντικότερη αλλαγή που έφεραν οι ποιητές της Νέας Αθηναϊκής Σχολής ήταν η ολοκληρωτική πλέον 

καθιέρωση της χρήσης της δημοτικής στην ποίηση. Εκτός όμως από την αλλαγή στην γλώσσα, έφεραν και 

γενικότερη ανανέωση του ποιητικού λόγου: εγκατέλειψαν τον στόμφο και τις ρητορικές εξάρσεις του αθηναϊκού 

ρομαντισμού και στράφηκαν σε θέματα περισσότερο οικεία και καθημερινά, που ευνοούσαν τους χαμηλούς 

τόνους. Ακόμη και το προσφιλές στους ρομαντικούς θέμα του έρωτα το χειρίστηκαν χωρίς συναισθηματικές 

εξάρσεις, με θερμότητα και γνησιότητα στην έκφραση των συναισθημάτων τους. Ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για 

την επιμελημένη μορφή του στίχου και προτίμησαν μικρά στροφικά σχήματα που η συντομία τους επέτρεπε την 

καλύτερη επεξεργασία. Σημαντικό ρόλο στην στιχουργική φροντίδα έπαιξε και η έμπνευση των περισσοτέρων 

από το ρεύμα του γαλλικού παρνασσισμού. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ο Γεώργιος Δροσίνης στην πρώτη του 

ποιητική συλλογή προέταξε μερικούς στίχους του Γάλλου Παρνασσιστή Coppée. Η φροντίδα για την 

στιχουργική επιμέλεια αποδεικνύεται ιδιαίτερα από την συχνή χρήση της μορφής του σονέτου, με 

χαρακτηριστικά δείγματα τα σονέτα του Παλαμά και του Γρυπάρη. Ένα άλλο γεγονός που έπαιξε σπουδαίο ρόλο 

στην ανανέωση των θεμάτων της ποίησης ήταν η ανάπτυξη της επιστήμης της Λαογραφίας χάρη στο έργο του 

Νικόλαου Πολίτη. Η λαογραφία προσέφερε στους λογοτέχνες της εποχής (όχι μόνο τους ποιητές, αλλά και τους 

πεζογράφους) νέα θέματα για έμπνευση, από την καθημερινή ζωή του λαού, αλλά και νέα ποιητικά πρότυπα 

(δημοτικό τραγούδι) από τα οποία θα μπορούσαν να παραδειγματιστούν. Η επίδραση από την ανάπτυξη της 

λαογραφίας είναι φανερή σε συλλογές όπως τα Ειδύλλια του Δροσίνη, τα Τραγούδια της Πατρίδος μου του 

Παλαμά αλλά και στην στιχουργική λίγο νεότερων ποιητών, όπως ο Κώστας Κρυστάλλης. Ανάλογη σημασία 

είχε και η μελέτη της μεσαιωνικής ελληνικής ιστορίας και λογοτεχνίας που άνθιζε εκείνη την εποχή: η ιστορία 

του Βυζαντίου και η δημώδης λογοτεχνία, όπως ο Διγενής Ακρίτας, προσέφεραν νέα θέματα που αξιοποιήθηκαν 

από ποιητές όπως ο Παλαμάς. Η γλωσσική διδασκαλία του Ψυχάρη ήταν και αυτή καθοριστική για την 

διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της ποιητικής γενιάς του 1880. Οι απόψεις του Ψυχάρη επέδρασαν ιδιαίτερα στο 

έργο δύο λογοτεχνών που έγραψαν ποιήματα και πεζά ακολουθώντας τις αρχές του Ψυχάρη, του Αλέξανδρου 

Πάλλη και του Αργύρη Εφταλιώτη. Προς το τέλος του αιώνα μια ανανέωση προήλθε από την εμφάνιση του 

συμβολισμού, που επηρέασε το έργο παλαιοτέρων όπως του Παλαμά και του Γρυπάρη , ενώ νέοι ποιητές όπως ο 

Κωνσταντίνος Χατζόπουλος και ο Λάμπρος Πορφύρας έγραψαν αποκλειστικά ακολουθώντας αυτό το ρεύμα. 
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ 

 

 
 

 

Ο Χαράλαμπος ή Μπάμπης Άννινος (Αργοστόλι 1852 - Αθήνα 1934) υπήρξε δημοσιογράφος, ποιητής και 

θεατρικός συγγραφέας ιδιαιτέρως δημοφιλής στην εποχή του. 

 

Βιογραφικά στοιχεία 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, όπου και εργάστηκε αρχικά ως γραφέας στο τελωνείο 

μέχρι το 1870, όπου μετεγκαταστάθηκε στην Αθήνα για να εργαστεί ως υπογραμματέας στην Εισαγγελία 

Αθηνών και για να επιδοθεί στη λογοτεχνία. Την ίδια χρονιά θα τιμηθεί με εύφημο μνεία στο Βουτσιναίο 

διαγωνισμό για την πρώτη του ποιητική συλλογή «Λυκαυγές». Αργότερα επιτυγχάνει θέση υπαλλήλου στο 

Προξενείο της Ρώμης και της Νάπολης. Τελικά επιστρέφει οριστικά στη Αθήνα και αποφασίζει να ασχοληθεί 

ενεργά με τη δημοσιογραφία το 1878. Από τότε έγραψε σε πολλές εφημερίδες («Νεολόγος των Αθηνών», 

«Εφημερίδα») και συνεργάστηκε με περιοδικά έντυπα (φιλολογικό έντυπο Παρνασσού, Ασμοδαίος, Μηνιαία 

Εικονογραφημένη Ίρις) της εποχής και έγινε γνωστός με διάφορα ψευδώνυμα: Αββακούμ, Ηρώδης Αττικός, 

Στρεψιάδης, Ρακοσυλλέκτης, Τενεκές κ.α. Υπήρξε από τους ιδρυτές και μόνιμους συντάκτες της εφημερίδας 

«Το Άστυ» και αρχισυντάκτης της Καθημερινής. Παράλληλα ασχολήθηκε με την ποίηση, την πεζογραφία, τη 

μετάφραση, την ιστοριογραφία και το δοκίμιο, ενώ έγινε ευρύτατα γνωστός για τα εύθυμα θεατρικά του έργα. 

Ενδεικτικό της επιτυχίας του είναι ότι το μονόπρακτο έργο του «Ζητείται υπηρέτης» επιλέχθηκε για την 

πρεμιέρα του Βασιλικού Θεάτρου το 1901. Επίσης, χάρη στην κωμική φλέβα του και τα αστεία λογοπαίγνιά 

του, διακρίθηκε στην συγγραφή επιθεώρησης: τα Παναθήναια (1907) (μουσική Θ. Σακελλαρίδη), σε 

συνεργασία με τον Γεώργιο Τσοκόπουλο, είχαν τόσο μεγάλη επιτυχία ώστε οδήγησε τους συγγραφείς στη 

δημιουργία των Νέων Παναθηναίων και σε μία μόνιμη συνεργασία (με την μετέπειτα προσθήκη στην ομάδα 

του Πολύβιου Δημητρακόπουλου). Ιδρυτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, συνιδρυτής της Ιστορικής και 

Εθνολογικής Εταιρείας, πρόεδρος των Εταιρείας Ελλήνων Δραματικών Συγγραφέων και συγγραφέας 

δημοφιλών θεατρικών έργων, ο πολυγραφότατος Άννινος τιμήθηκε για τη συνεισφορά του στο χώρο των 

γραμμάτων με βραβεία και διακρίσεις: παράσημο του Σωτήρος (1889), Χρυσούν Αριστείο των Γραμμάτων 

και Τεχνών (1914), Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών (1925). 

Διάφορες πληροφορίες 
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 Χειρόγραφα του λογοτέχνη βρίσκονται στο Γενικό Αρχείο του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού 

Αρχείου (Ε.Λ.Ι.Α.) 

 Θεωρείται ελευθεροτέκτονας (μασόνος) 

 Του αποδίδεται η πατρότητα της φράσης «τρέχα γύρευε και Νικολό καρτέρει». Λέγεται ότι ο Άννινος 

συνομιλώντας με τον Ροΐδη άκουσε το Νίκο Πολίτη να περιγράφει το σχέδιο του για την έκδοση λαογραφικού 

υλικού και παροιμιών και την πρόθεσή του να γυρίσει όλην την Ελλάδα, να βάλει φίλους του φιλόλογους να 

τον βοηθήσουν και να περιμένει μέχρι τη συγκέντρωση όλου του υλικού και του απάντησε: «Τόμου είναι έτσι, 

τρέχα γύρευε Νικολό μου και ύστερνα καρτέρει». 

 Συνυπέγραψε την επίσημη έκδοση της ιστορίας των 1ων Ολυμπιακών Αγώνων, μαζί με τους Τιμολέων 

Φιλήμων, Ν. Πολίτη 

 Απόσπασμα από την περιγραφή τελικού άρσης βαρών των 1ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 1896 του 

αυτόπτη μάρτυρα δημοσιογράφου και χρονικογράφου Χ. Αννίνου: «Αγωνίζονται εν τη παλαίστρα ο Σούμαν και 

ο Τσίτας. Αμφότεροι είναι στιβαροί, αλλά ο Γερμανός φαίνεται επιτηδειότερος. Η πάλη μένει αμφίρροπος επί 

πολύ, ότε τέλος ο Σούμαν αρπάζει ισχυρώς εκ της οσφύος τον αντιπαλόν του και μετά πολλάς προσπαθείας τον 

ρίπτει ύπτιον. Οι θεαταί ζητούν τότε δια κραυγών να προσέλθη και ο έταιρος παλαιστής Χριστόπουλος, αλλά ο 

δυστυχής νοσηλεύεται, παθών κατά την προτεραίαν κάταγμα ωμοπλάτης. Τοιουτοτρόπως μένει μόνον νικητής και 

τροπαιούχος ο Σούμαν και η γερμανική σημαία ανυψουμένη επί του ιστού και χαιρετιζομένη διαλαλεί την νίκη 

του». 

Εργογραφία 

Πεζογραφία  

 Εδώ κι εκεί. Αθήνα, τυπ. Δημητρίου Κορομηλά, 1884. 

 Αττικαί Ημέραι. Αθήνα, Ι. Ν. Σιδέρης, 1894. 

 Ο σύλλογος των εισαγγελέων και άλλα ευθυμογραφήματα. Αθήνα, Ελευθερουδάκης, [1925]. 

 Οι κύνες της Κωνσταντινουπόλεως. Αθήνα, Πατάκης, 1997. 

Δοκίμια  

 Δύο έλληνες ποιηταί• Δ. Παπαρρηγόπουλος και Σ. Βασιλειάδης. Αθήνα, Δ. και Π. 

Δημητράκος, 1923. 

 Τα πρώτα έτη του Ζαν Μωρεάς. Αθήνα, Δ. και Π. Δημητράκος, [1923]. 

Ιστοριογραφία  

 Ιστορικά σημειώματα• Μετά πολλών εικόνων. Αθήνα, τυπ. Εστίας, 1925. 

 Ο πόλεμος και η ανθρωπότης. Αθήνα, Δ. και Π. Δημητράκος, χ. χ. 

 1912• Νίκαι κατά βαρβάρων. Αθήνα, τυπ. Πετράκου, 1913. 

 Οι Ολυμπιακοί αγώνες 1896. Αθήνα, 1896. 

 Η απολογία του Οδυσσέως Ανδρούτσου • Η δολοφονία του. Αθήνα, Δημιουργία, 1996 

(έκδοση γ’). 

Θέατρο  

 Η νίκη του Λεωνίδα• Κωμωδία εις τέσσαρας πράξεις. Αθήνα, 1898. 

 Όποιος φυλάει τα ρούχα του και Ζητείται υπηρέτης• Κωμωδίαι μονόπρακτοι• Θέατρον 

ελληνικόν. Αθήνα, Φέξης, 1898. 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ 

 

 
 

 

Ο Γεώργιος Βιζυηνός (πραγματικό ονοματεπώνυμο Γεώργιος Μιχαήλ Σύρμας ή Μιχαηλίδης, Βιζύη 1849 - 

Αθήνα 1896), ήταν Έλληνας πεζογράφος, ποιητής και λόγιος. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους 

εκπροσώπους της ελληνικής λογοτεχνίας. 

 

Βιογραφικά στοιχεία 

Γεννήθηκε στη Βιζύη (ή Βιζώ) της Ανατολικής Θράκης το 1849, γιος πολύ φτωχικής οικογένειας. Σε ηλικία δέκα 

ετών οι γονείς του τον στέλνουν στην Κωνσταντινούπολη κοντά σε έναν θείο του για να μάθει ραπτική. 

Παραμένει εκεί μέχρι την ηλικία των 18, προστατευόμενος από τον Κύπριο έμπορο Γιάγκο Γεωργιάδη και 

αργότερα προστατευόμενος του αρχιεπισκόπου Κύπρου Σωφρονίου Β’ ζει για ένα διάστημα στην Κύπρο, όπου 

μάλιστα τον προόριζαν για τον ιερατικό κλάδο. Το 1872 γίνεται ιεροσπουδαστής στη Θεολογική Σχολή της 

Χάλκης, όπου το 1873 δημοσιεύει και την πρώτη του ποιητική συλλογή (Ποιητικά Πρωτόλεια). Μεταξύ των 

καθηγητών του αναφέρεται και ο ποιητής Ηλίας Τανταλίδης, ο οποίος διέκρινε στον Βιζυηνό στοιχεία ιδιαίτερου 

ταλέντου και ευφυίας ώστε τον σύστησε στον πλούσιο Γεώργιο Ζαρίφη. Το 1874 το επικό ποίημά του Κόδρος 

βραβεύεται στον Βουτσιναίο Ποιητικό Διαγωνισμό. Την ίδια χρονιά εγγράφεται στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, 

αλλά με δαπάνες του Ζαρίφη μεταβαίνει στη Γερμανία, στη Γοτίγγη, όπου σπουδάζει φιλολογία και φιλοσοφία 

στο διάστημα 1875-1878. Το 1876, η επόμενη ποιητική συλλογή του Άραις μάραις κουκουνάραις 

(μετονομάστηκε σε Βοσπορίδες Αύραι) βραβεύεται στον Βουτσιναίο Διαγωνισμό, στον οποίο το 1877 η συλλογή 

του Εσπερίδες επαινείται. Το 1881 τυπώνεται στη Λειψία η διδακτορική του διατριβή Das Kinderspiel in Bezug 

auf Psychologie und Paedagogik ("Το παιδικό παιχνίδι υπό έποψη ψυχολογική και παιδαγωγική".) Μέχρι το 1884 

ο Βιζυηνός επισκέπτεται το Παρίσι (1882), όπου γνωρίζει τον Δημήτριο Βικέλα, τον Marquis Queux de Saint-

Hilaire και την Juliette Lamber-Adam, και το Λονδίνο (1883), όπου σχετίζεται με τον πρεσβευτή Πέτρο Βράιλα-

Αρμένη. Παράλληλα, δημοσιεύει την ποιητική συλλογή Ατθίδες Αύραι. Την ίδια χρονιά (1883) δημοσιεύεται 
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στην Εστία το πρώτο μεγάλο διήγημά του Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως. Δημοσιεύονται επίσης το Ποίος ήτον 

ο φονεύς του αδελφού μου και Το αμάρτημα της μητρός μου. Το 1884, λόγω του θανάτου του προστάτη του, 

Ζαρίφη, υποχρεώνεται να επιστρέψει στην Αθήνα και διορίζεται καθηγητής σε γυμνάσιο. Ένα χρόνο αργότερα 

εκλέγεται υφηγητής στην έδρα της Ιστορίας της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με την επί υφηγεσία 

διατριβή Η φιλοσοφία του καλού παρά Πλωτίνω. Παράλληλα δημοσιεύονται τα διηγήματά του Αι συνέπειαι της 

παλαιάς ιστορίας και Το μόνον της ζωής του ταξείδιον. Εκείνη την εποχή αρχίζει να ασχολείται με ένα μεταλλείο 

στο Σαμάκοβο. Το 1886 γράφει το Ο Μοσκώβ-Σελήμ. Το 1892 προσβάλλεται από φρενική νόσο και καταλήγει 

έγκλειστος στο Δρομοκαΐτειο Ψυχιατρείο. Εκεί ζει βυθισμένος στις ουτοπικές εμμονές του για την εκμετάλλευση 

του μεταλλείου στην πατρίδα του και στο παραληρηματικό πάθος του για τη νεαρή Μπετίνα Φραβασίλη (14 

ετών), την οποία επιθυμούσε να νυμφευτεί. Ύστερα από τέσσερα χρόνια εγκλεισμού, πεθαίνει στις 15 Απριλίου 

του 1896 σε ηλικία 47 ετών. 

Έργο  

Ο Βιζυηνός, νους κριτικός, ιδιοφυής, φιλέρευνος, διδάσκει, μεταφράζει τις γνωστότερες ευρωπαϊκές μπαλάντες, 

συγγράφει μελέτες φιλοσοφικές, αισθητικές, ψυχολογικές, λαογραφικές αλλά και σχολικά εγχειρίδια και άρθρα 

για εγκυκλοπαιδικά λεξικά. Το αφηγηματικό του υλικό αντλημένο από προσωπικές και οικογενειακές μνήμες, 

από τις παραδόσεις και τα βιώματα της λαϊκής ζωής στην ιδιαίτερη πατρίδα του διοχετεύεται στα διηγήματά του. 

Το υλικό αυτό ενισχυμένο από το στέρεο υπόβαθρο της παιδείας του και την επιστημονική γνώση της 

ψυχολογίας ενσωματωμένο σε μια ποικίλη, πλούσια γλώσσα υψηλού ήθους (λόγια, λαϊκή, ιδιωματική) 

διοχετεύεται στα διηγήματά του. Έτσι ο Βιζυηνός αναπτύσσει τη μυθοπλασία του. Ανακαινιστής και 

πρωτοπόρος, ανοίγει το δρόμο της νεοελληνικής διηγηματογραφίας. Η αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο, η 

μυθιστορηματική πλαστικότητα των χαρακτήρων, οι δραματικές συγκρούσεις, η δομή, η δραματικότητα, η άρτια 

τεχνική της αφήγησης - η ενδιαφέρουσα διαπλοκή του ιστορικού και του αφηγηματικού χρόνου - είναι μερικά 

από τα βασικά γνωρίσματα του "Αμαρτήματος της μητρός μου" αλλά και των άλλων διηγημάτων του. Όλες οι 

μελέτες του -όπως και αρκετές ποιητικές συλλογές- εκδόθηκαν σε αυτοτελή τόμο. Τα διηγήματα και τα άρθρα 

δημοσιεύθηκαν σε διάφορα έντυπα της εποχής και δεν συγκεντρώθηκαν σε τόμο κατά τη διάρκεια της ζωής του. 

Από τα χειρόγραφά του σώζονται κάποιες επιστολές και αρκετά ποιήματα. Βλ. την έκδοση «Επιστολές» σε 

επιμέλεια Γ. Παπακώστα (Αθήνα: Πατάκης 2004) και για εκτενή βιβλιογραφικά τον Α´ τόμο της έκδοσης «Τα 

Ποιήματα» (Αθήνα: Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη 2003). 

Ποιητικές συλλογές  

 Ποιητικά Πρωτόλεια (1873) 

 Ο Κόδρος (1874) 

 Βοσπορίδες Αύραι (1876) 

 Ατθίδες Αύραι (1883) 

 Εσπερίδες (1877) 

 Λυρικά 

 Παιδικαί ποιήσεις 

Διηγήματα  

 Ο Άραψ και η κάμηλος αυτού (1879) - Παιδικό Αφήγημα 

 Το αμάρτημα της μητρός μου (1883) 

 Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως (1883) 

 Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου (1883) 

 Αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας (1884) 

 Το μόνον της ζωής του ταξείδιον (1884) 

 Πρωτομαγιά (1884) 
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 Ο Tρομάρας (1884) - Παιδικό Αφήγημα 

 Το Σκιάχτρο (1884) - Παιδικό Αφήγημα 

 Ο Κλέπτης (1884) - Παιδικό Αφήγημα 

 Μέσα εις το αμφιθέατρον (1890) - Παιδικό Αφήγημα 

 Πώς οικονομείται ο χρόνος (1890) - Παιδικό Αφήγημα 

 Ο Μοσκώβ-Σελήμ (1895) 

Άρθρα  

 Η Ελληνική δημοσιογραφία κατά το 1883 (1884) - Μετάφαση 

 Διατί η μηλιά δεν έγινε μηλέα (1885) 

 Μαργαρίτου Ευαγγελίδου, «Ιστορία της θεωρίας της γνώσεως» (1885) - 

Κριτική 

 Οι καλόγεροι και η λατρεία του Διονύσου εν Θράκη (1888) 

 Αι εικαστικαί τέχναι κατά την Α´ εικοσιπενταετηρίδα του Γεωργίου Α´ (1888) 

 Η Κέρκυρα (1891) - Μετάφαση 

 Αμερικανικαί Αρχαιότητες (1891) 

 Ερρίκος Ίβσεν (1892) 

 Ανά τον Ελικώνα, Βαλλίσματα (1894) 

Μελέτες  

Αυτοτελείς διατριβές και παιδαγωγικά εγχειρίδια. 

 Das Kinderspiel in Bezug auf Psychologie und Paedagogik ("Το παιχνίδι υπό 

έποψη ψυχολογική και παιδαγωγική"), Λειψία 1881 

 Η φιλοσοφία του καλού παρά Πλωτίνω, Λονδίνο 1883 

 Ψυχολογικαί μελέται επί του καλού, Αθήνα 1885 (Δίτομο) 

 Στοιχεία λογικής, Αθήνα 1885 

 Στοιχεία ψυχολογίας, Αθήνα 1888 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 
 

 

Βιογραφία 

 

Ο Γιάννης Βλαχογιάννης γεννήθηκε στη Ναύπακτο το 1867. Ο πατέρας του Οδυσσέας Βλάχος καταγόταν 

από γενιά Ρουμελιωτών αγωνιστών του 1821 και η μητέρα του Αναστασία Γκιώνη από το Σούλι. Είχε τρεις 

αδερφούς και τέσσερις αδερφές. Έμαθε τα πρώτα γράμματα στη Ναύπακτο και για τα γυμνασιακά μαθήματα 

ταξίδεψε στη Ζάκυνθο, την Κόρινθο και την Πάτρα. Το 1886 γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών στο 

τμήμα Φιλολογίας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του (τις οποίες δεν ολοκλήρωσε ποτέ), εργαζόταν ως 

οικοδιδάσκαλος και ως διορθωτής στην "Εφημερίδα" του Κορομηλά, ενώ αργότερα εργάστηκε ως συντάκτης 

στην Εστία. Εμφανίστηκε στα γράμματα δημοσιεύοντας μια σειρά από πεζογραφήματα με το ψευδώνυμο 

Γιάννης Επαχτίτης, γραμμένα στην δημοτική γλώσσα υπό την επιρροή του Ψυχάρη και του Παλαμά. Η 

κυριότερη συμβολή του όμως ήταν στις μεγάλες ιστοριοδιφικές έρευνες που διεξήγαγε διασώζοντας αρχεία, 

πολύτιμα απομνημονεύματα αγωνιστών και έγγραφα για την επανάσταση του 1821. Οι προσπάθειες αυτές 

στηρίχθηκαν οικονομικά από την οικογένεια Μπενάκη, αλλά και από άλλους οικονομικά ισχυρούς εμπόρους 

και αστούς, οι οποίοι χρηματοδοτούσαν μέσω συνδρομών εκδόσεις αρχείων Βλαχογιάννη. Το σπουδαιότερο 

του επίτευγμα, που ίσως καθόρισε σε πολύ μεγάλο βαθμό την λαϊκή πρόσληψη για το 1821 μέχρι τις μέρες 

μας, ήταν η εύρεση και η δημοσίευση το 1907 των απομνημονευμάτων του Ιωάννη Μακρυγιάννη. 

Συγκεκριμένα μελετώντας κάποια αρχεία υποψιάστηκε ότι ο Μακρυγιάννης πρέπει να είχε καταγράψει τα 

απομνημονεύματα του, έτσι απευθύνθηκε στον Κίτσο Μακρυγιάννη, και του ζήτησε να ψάξει μήπως ο 

πατέρας του είχε κρατήσει πουθενά κρυμμένα χειρόγραφα. Πραγματικά μετά από έρευνα, βρέθηκε το 

χειρόγραφο σε έναν τενεκέ στο υπόγειο του σπιτιού του Κίτσου Μακρυγιάννη και ο Βλαχογιάννης ανέλαβε 

το δύσκολο έργο να το επεξεργαστεί. Στο πρωτότυπο δεν υπάρχουν τόνοι και σημεία στίξεως και ο 

Βλαχογιάννης κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για την πιστή απόδοση του περιεχομένου. Το έργο εκδόθηκε 

πρώτη φορά στα 1907 από το τυπογραφείο του Σ. Κ. Βλαστού. Συνέχισε ακαταπόνητα σε όλη την διάρκεια 

του Μεσοπολέμου να ερευνά και να διασώζει στοιχεία για τους βίους του Κολοκοτρώνη, 

του Καραΐσκάκη και άλλων αγωνιστών. Επίσης πολύ σημαντική ήταν η ανεύρεση και η ανάδειξη των 

απομνημονευμάτων του Μακεδόνα αγωνιστή Κασομούλη, ο οποίος υπήρξε αυτόπτης μάρτυς πολλών 

σημαντικών γεγονότων της επανάστασης τα οποία και περιέγραψε με αξιοθαύμαστη ειλικρίνεια και 

λεπτομέρεια. Συνεργάστηκε επίσης στενά με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, στον οποίο ανάθεσε να κάνει 
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μεταφράσεις των έργων του Σκώτου Ιστορικού Φίνλαιϋ και του Θωμά Γκόρντον για την επανάσταση του 

1821. Οι μεταφράσεις ολοκληρώθηκαν με μεγάλη δυσκολία λόγω της οικονομικής στενότητας τόσο του 

Βλαχογιάννη (η οποία άλλωστε τον συνόδευσε σε όλη του την ζωή) όσο και του Παπαδιαμάντη, αλλά δεν 

δημοσιεύτηκαν ποτέ. Το 1910 ο Βλαχογιάννης εξέδωσε το πεντάτομο "Χιακόν Αρχείον" με πολύτιμα 

ιστορικά έγγραφα για την Χίο την εποχή της επανάστασης, όπως και ντοκουμέντα για την ολική καταστροφή 

της από τους Τούρκους. Έγινε γρήγορα δημοφιλής στους λογοτεχνικούς κύκλους και επαινέθηκε από τον 

Κωστή Παλαμά για το έργο του. Συνεργάστηκε με πολλά λογοτεχνικά περιοδικά (όπως τα Τέχνη, Ηγησώ, 

Μούσα) και ημερολόγια της εποχής του. Κατά την διάρκεια του Μεσοπολέμου ο Βλαχογιάννης αποτέλεσε 

πνευματικό πυλώνα του δημοτικισμού, του Ελληνοκεντρισμού αλλά και της αστικής αγάπης για την φύση και 

το χωριό ως αμόλυντης πηγής της γνήσια λαϊκής ψυχής. Η εργασία του υπήρξε εξαιρετικά συστηματική και 

συνέβαλε αποφασιστικά στην καταγραφή της ελληνικής ιστορίας του περασμένου αιώνα. Για την αρχειακή 

του έρευνα ο Βλαχογιάννης αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του ταξιδεύοντας στην Αλεξάνδρεια και το 

Λονδίνο, από τα ταξίδια αυτά όμως τίποτε δεν τον εντυπωσίασε από την Δύση και παραμένοντας ένας 

αυθεντικός ερμηνευτής και αμύντορας της λαϊκής ψυχής.  Το 1914 με δική του εισήγηση ιδρύθηκαν από τον 

Βενιζέλο τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, όπου διετέλεσε και πρώτος διευθυντής ως το 1937. Το 1927, χάρις 

την οικονομική συνδρομή του Εμμανουήλ Μπενάκη, εξέδωσε την περίφημη "Ιστορική ανθολογία", μια 

συλλογή από σύντομα ανέκδοτα και περιστατικά της εποχής του 1821. Κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 

1940, προσυπέγραψε την «Έκκληση των Ελλήνων Διανοουμένων» προς τους Διανοούμενους ολόκληρου του 

Κόσμου με την οποία αφενός μεν καυτηριάζονταν η κακόβουλη ιταλική επίθεση, αφετέρου δε, διέγειρε την 

παγκόσμια κοινή γνώμη σε επανάσταση συνειδήσεων για κοινό νέο πνευματικό Μαραθώνα. Στα χρόνια της 

Κατοχής, όταν ο πνευματικός βίος των Ελλήνων μπήκε χωρίς πυξίδα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, ο 

Βλαχογιάννης παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στην δύση της ζωής του, συνδέθηκε με τον Άγγελο 

Παπακώστα και τον βοήθησε στις έρευνες του για την διάσωση και έκδοση του αρχείου του Κολοκοτρώνη. 

Γενικά ο Βλαχογιάννης υπήρξε εχθρός κάθε είδους λογιοτατισμού, καθαρευουσιανισμού, ενώ πίστευε βαθιά 

στην δύναμη της λαϊκής ψυχής την οποία θεωρεί αποκλειστικό αυτουργό οποιασδήποτε σημαντικής 

Ιστορικής εξέλιξης. Θεωρεί ακατανόητο και τεχνητό κάθε διαχωρισμό του λαού, όπως και επιμένει με 

συγκινησιακή φόρτιση στα Ελληνικά χαρακτηριστικά του λαού.  Έτσι και τον αγώνα της εθνεγερσίας τον 

είδε ως αποκλειστικό δημιούργημα του Ελληνικού λαού, αντιμετωπίζοντας εχθρικά την "Φιλική Εταιρεία", 

τους λόγιους και τους "καλαμαράδες", ενώ ακόμη και τους στρατιωτικούς ηγήτορες του 1821 (όλοι ταπεινής 

λαϊκής καταγωγής), τους θεωρούσε γεννήματα της και ενεργήματα του λαού και όχι αυτοφυείς και 

ανεξάρτητους. Όπως επίσης και το στρατιωτικό γεγονός του 1821, ως εκδήλωση της αρετής και της ανδρείας, 

το προβάλλει πολύ περισσότερο από το πολιτικό, θεωρώντας (όχι λανθασμένα κατά την γνώμη μου) πως το 

δεύτερο οφείλει την ύπαρξη του στο πρώτο. Με τραχύ ακραίο δημοτικιστικό γλωσσικό ύφος στηλίτευε όλους 

τους πνευματικούς άνδρες της εποχής του που είχαν επηρεαστεί από τα φιλοσοφικά και κοινωνικά ρεύματα 

που είχαν δημιουργηθεί στην Δύση και πάσχιζαν να τα μεταφέρουν αυτούσια στην Ελλάδα. Έγραφε 

χαρακτηριστικά: "Δεν είναι καλά οι άνθρωποι. Είναι όλοι...ρευματικοί. Τους φάγανε τα πνευματικά 

ρεύματα της Ευρώπης. Ο Καημός τους είναι από τους πιο αστείους. Περνάνε τον Έλληνα για αράπη και 

τσακίζονται να τον ασπρίσουν στο μπάνιο με την βούρτσα!". Κατά την γνώμη του ο Ελληνικός λαός όφειλε 

να ακολουθήσει το ανόθευτο παράδειγμα ζωής του 1821, έναν ατόφιο ακέραιο τρόπο ζωής που βγήκε από το 

Ελληνικό χώμα και συνδεόταν με το ρωμαλέο ήθος των Αρχαίων Ελλήνων. Αυτό το ήθος, κατά τον 

Βλαχογιάννη, προσπάθησαν οι λόγιοι και οι πολιτικάντηδες να το διαφθείρουν μετατρέποντας το σε 

"καπελαδούρα" και "δημοσιοϋπαλληλίκι". Ο Βλαχογιάννης στο ιστοριοδιφικό του έργο δεν είναι 

αντικειμενικός, ούτε προσπαθεί να είναι, ούτε θέτει κάτι τέτοιο ως σκοπό του. Όταν ανατέμνει το 

Ιστοριογραφικό υλικό του φαίνεται η συγκίνηση του και η προσωπική συμμετοχή του, κάτι που όμως 

τραυματίζει καίρια την αίσθηση αντικειμενικότητας που οφείλει να έχει (η τουλάχιστον να επιδιώκει) κάθε 

έργο σχετικό με την επιστήμη της Ιστορίας. Ίσως για τον λόγο αυτό για πολλούς αναλυτές του, το έργο του 

Βλαχογιάννη δεν έχει καθαρά Ιστοριογραφικό χαρακτήρα αλλά σε κάποιες περιπτώσεις ρέπει προς την 

λαογραφία. Όπως αναφέρει γλαφυρά και ο Νίκος Καραπιδάκης: "Τον (Βλαχογιάννη) κυριαρχούν άνδρες και 

γυναίκες της Ιστορίας, που τον γοητεύουν από το χαρακτήρα τους, όσο αυτός δεν υπακούει σε στενές κομματικές 

αντιλήψεις, σε μικροσυμφέροντα, σε ψέματα. Τον απασχολεί πολύ και την αναδεικνύει διαρκώς με τα έργα του, 
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η πλευρά εκείνη των ανθρώπων, που από απλούς και καθημερινούς μπορεί να τους μετατρέψει σε ήρωες 

ξεχωριστούς, γοητευτικούς αλλά και μαρτυρικούς, αφού συχνά τους περιμένει ο θάνατος ή η προδοσία. Φαίνεται 

να είναι πεισμένος πως σ' αυτές τις εξαιρετικές συμπεριφορές κρύβεται η παράδοση και η αλήθεια, η ουσία της 

ελληνικής Ιστορίας, η ταυτότητα του πραγματικού Έλληνα. Η απόσταση δε κυρίως της καθημερινής ζωής από 

τέτοιες εξαιρετικές στιγμές, που του επεφύλασσαν οι εθνικοί μας άγιοι, έκαναν τον Βλαχογιάννη πιο 

μελαγχολικό αλλά ταυτόχρονα και πιο υπερήφανο στο πείσμα του να διαφυλάξει αξίες που η καθημερινότητα 

φαινόταν να απορρίπτει." Ο Βλαχογιάννης πέθανε το 1945 στην Αθήνα. 

 

Έργο 
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• Αρχεία της νεωτέρας Ελληνικής ιστορίας · Νικ. Κ. Κασομούλη αγωνιστού του Εικοσιένα Μακεδόνος Α΄. 
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• Άπαντα Α΄-Ζ΄. Αθήνα, Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων, 1965-1967. (επιμ. Γ.Κουρνούτος) 1. Για αναλυτική 

και βιβλιογραφία του Γιάννη Βλαχογιάννη βλ. Παπακώστας Άγγελος, Γιάννης Βλαχογιάννης (1867-1945)· 

Βιβλιογραφία. Αθήνα, 1948, Σαχίνης Απόστολος, Παλαιότεροι πεζογράφοι, σ.227-299. Αθήνα, Εστία, 1989 

και Πρακτικά του Α’ Συμποσίου Ναυπακτιακής λογοτεχνίας, σ.436. Αθήνα, Εταιρεία Ναυπακτιακών 

Μελετών, 1995. 
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ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΣ 

 

 
 

 

Ο Δημοσθένης Βουτυράς (1872-1958) ήταν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες διηγηματογράφους του 

Μεσοπολέμου. Στα έργα του περιγράφει κυρίως τις περιπέτειες των φτωχών ανθρώπων, των περιθωριακών και 

των απόκληρων. Πολλοί σύγχρονοί του λογοτέχνες επηρεάστηκαν από το έργο του. 

 

Η ζωή του 

Ο Δημοσθένης Βουτυράς γεννήθηκε το 1872 στην Κωνσταντινούπολη, όπου και πέρασε τα πρώτα παιδικά του 

χρόνια. Αργότερα εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στον Πειραιά, όπου ο πατέρας του διορίστηκε 

συμβολαιογράφος. Εκεί τελείωσε το Δημοτικό και ξεκίνησε το Γυμνάσιο, το οποίο όμως διέκοψε. Αν και ήταν 

καλλίφωνος, δεν καλλιέργησε το ταλέντο του λόγω του ιδιόρρυθμου χαρακτήρα του. Μετά τις κρίσεις 

επιληψίας που παρουσίασε, οι γονείς του ήταν ιδιαίτερα υπερπροστατευτικοί μαζί του. Το 1905, ο πατέρας του, 

που στο μεταξύ είχε αλλάξει επάγγελμα (είχε ανοίξει χυτήριο), αφού καταστράφηκε οικονομικά, αυτοκτόνησε. 

Η αυτοκτονία του πατέρα του προκάλεσε βαθιά θλίψη στο Δημοσθένη Βουτυρά και μελαγχολία. Αν και 

προσπάθησε αρχικά να συνεχίσει την επιχείρηση, την οδήγησε τελικά στην ολοκληρωτική πτώχευση και έτσι 

για να ζήσει αναγκάστηκε να πουλάει διηγήματά του σε εφημερίδες και περιοδικά. Ο Βουτυράς απέκτησε δύο 

κόρες από τον γάμο του, το 1903, οι οποίες έγιναν αργότερα η μια υψίφωνος της Λυρικής και καθηγήτρια 

φωνητικής (Ναυσικά Βουτυρά) και η άλλη ζωγράφος. Πέθανε το 1958. 

Το έργο του  

Πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα το 1901 στο πειραιώτικο περιοδικό «Το Περιοδικόν μας», με το διήγημά του 

"Λαγκάς", αλλά η καταξίωσή του προήλθε αρχικά από τον ελληνισμό της Διασποράς. Στην Αθήνα έγινε 

γνωστός μετά το 1920. Ο Βουτυράς ήταν ο συγγραφέας περισσότερο των φτωχών και των απόκληρων, των 

χαμηλών και εξαθλιωμένων κοινωνικών στρωμάτων. Έχοντας ζήσει δίπλα σε τέτοιους ανθρώπους, περιέγραψε 

τη ζωή και την ψυχοσύνθεσή τους με ζοφερά χρώματα, καθώς και την άρνηση τους να ενταχτούν στην 

οργανωμένη κοινωνία, υιοθετώντας πάντως παράλληλα και μια τάση προς την ουτοπία. Επίσης, τον 

απασχόλησε ο αναποφάσιστος άνθρωπος και η δυσκολία του να επιλέξει συγκεκριμένη δράση. 

Χαρακτηριστικό ορισμένων έργων του είναι επίσης ότι περιέχουν στοιχεία μεταφυσικής και επιστημονικής 

φαντασίας. 

Μερικά από τα έργα του: 

 Λαγκάς, 1901, που έγινε δεκτό με επαινετικά σχόλια από τον Παλαμά και τον 

Ξενόπουλο 

 Παπάς Ειδωλολάτρης και άλλα διηγήματα, 1920, 
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 Ζωή Αρρωστεμένη και άλλα διηγήματα 1921, 

 Το γκρέμισμα των Θεών και άλλα διηγήματα 1922 

 Ο θρήνος των βοδιών και άλλα διηγήματα 1923 

 Διωγμένη αγάπη και άλλα διηγήματα, 1923 

 Ο νέος Μωυσής 1923 

 Είκοσι διηγήματα, 1924 

 Αριστοκρατική γειτονιά και άλλα διηγήματα, 1924 

 Στη χώρα των σοφών και των αγρίων 1927 

 Ανάσταση νεκρών και άλλα διηγήματα, 1929 

 Η επανάσταση των ζώων και άλλα διηγήματα, 1929 

 Νύχτες μαγείας 1938 

 Αργό ξημέρωμα 1950, που ήταν το τελευταίο του βιβλίο 

 

Έχουν ακόμα εκδοθεί τα μυθιστορήματά του: «Η Σιδερένια Πόρτα», 1925, «Το σπίτι των Ερπετών», 1933 

και «Οι Τρικυμίες», 1945. Βιβλία του μεταφράστηκαν σε πολλές ξένες γλώσσες, μεταξύ των οποίων στα 

γαλλικά, στα γερμανικά και στα τουρκικά. Πολλά από τα έργα του που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες και 

περιοδικά μέχρι και σήμερα δεν έχουν συγκεντρωθεί σε κάποιον τόμο. Ασχολήθηκε ακόμη με τη συγγραφή 

σχολικών συγγραμμάτων, σε συνεργασία με τον Μ. Παπαμιχαήλ, τελικά όμως το αναγνωστικό τους, της 

τρίτης δημοτικού, καταργήθηκε από τη δικτατορία του Πάγκαλου. 

Βραβεία και κριτική στο έργο του 

Ο Βουτυράς βραβεύτηκε με το Εθνικό Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών το 1924 και με το Αριστείο του Δήμου 

Πειραιά το 1932. Αν και ενόσω ζούσε ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς συγγραφείς, ιδιαίτερα των νέων, 

δέχτηκε έντονη κριτική για την μορφή που είχαν τα διηγήματά του και κατηγορήθηκε για άγνοια των κανόνων 

συγγραφής. Έντονα επικριτικός ήταν απέναντί του ο Ξενόπουλος, μολονότι στην αρχή είχε εκφραστεί 

εγκωμιαστικά για τον Βουτυρά, με αφορμή τον "Λαγκά" και ο Κώστας Παρορίτης που τον επέκρινε για έλλειψη 

ενός κοινωνικού κριτηρίου, μιας σταθερής φιλοσοφικής θεωρίας. 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ 

 

 
 

 

Ο Ιωάννης Γρυπάρης (Σίφνος 1870 – Αθήνα 13 Μαρτίου 1942) ήταν Έλληνας μεταφραστής, λογοτέχνης και 

εκπαιδευτικός, ενώ διετέλεσε επίσης στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας και διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου. 

 

Βιογραφικά στοιχεία 

Ο πατέρας του, Νικόλαος Ι. Γρυπάρης (Αρτεμώνας Σίφνου 1832-1910), ήταν δάσκαλος και κατόπιν 

βιβλιοπώλης. Ο Ιωάννης Γρυπάρης γεννήθηκε στον Αρτεμώνα της Σίφνου στις 17/29 Ιουλίου 1870, όπου είχαν 

πάει για διακοπές οι γονείς του, οι οποίοι ήταν εγκατεστημένοι στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί άλλωστε 

μεγάλωσε και σπούδασε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Αργότερα βέβαια φοίτησε και στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, παίρνοντας πτυχίο φιλολογίας. Στην Κωνσταντινούπολη επέστρεψε ως δάσκαλος. Εκεί έκανε την 

πρώτη λογοτεχνική του εμφάνιση, το 1895, εκδίδοντας, μαζί με την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, τον Φιλήντα 

και άλλους, το πρωτοποριακό αλλά βραχύβιο περιοδικό Φιλολογική Ηχώ. Ταυτόχρονα έγραφε σε λογοτεχνικά 

περιοδικά μέχρι το 1897, που θα επανέλθει στην Αθήνα και θα αριστεύσει τελικά στις πτυχιακές εξετάσεις 

Φιλολογίας. Από τότε θα εργαστεί ως καθηγητής σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Το 1898 ιδρύει μαζί με 

τους Κώστα Χατζόπουλο και Γιάννη Καμπύση το προοδευτικό περιοδικό «Η Τέχνη», το οποίο θα προκαλέσει 

μεγάλη αίσθηση. Το 1911 παντρεύεται και φεύγει με υποτροφία στην Ευρώπη, όπου και θα διαμείνει ως το 

1914. Επανέρχεται στην Ελλάδα και στην εκπαίδευση ως γυμνασιάρχης, έπειτα ως επιθεωρητής και αργότερα 

ως υψηλόβαθμος υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας (Τμηματάρχης Α΄ στο Τμήμα Γραμμάτων και Τεχνών 

και Διευθυντής Επιστημών και Τεχνών). Το 1925 θα αρνηθεί θέση καθηγητή Μεσαιωνικής & Νεοελληνικής 

Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο, ενώ από το 1932 μέχρι το 1935 θα οριστεί πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής 

του Εθνικού Θεάτρου. Κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940 ο Ιωάννης Γρυπάρης μαζί με άλλους Έλληνες 

λογίους προσυπέγραψε την «Έκκληση των Ελλήνων Διανοουμένων προς τους Διανοούμενους ολόκληρου του 

Κόσμου», με την οποία αφενός μεν καυτηριαζόταν η κακόβουλη ιταλική επίθεση, αφετέρου δε, διέγειρε την 

παγκόσμια κοινή γνώμη σε επανάσταση συνειδήσεων για κοινό νέο πνευματικό Μαραθώνα. Λίγο καιρό μετά 

θα τον βρει ο θάνατος από πείνα κατά την περίοδο της κατοχής (1942). Ο Γρυπάρης συνέβαλε τα μέγιστα στην 

αναβίωση του αρχαίου δράματος με τις θεωρούμενες πλέον ως κλασικές μεταφράσεις του των αρχαίων 

τραγωδιών και για αυτόν τον λόγο έγινε γνωστός περισσότερο ως μεταφραστής. Μετέφρασε επίσης έργα ξένου 

ρεπερτορίου αλλά και άλλους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Στην ποίηση επηρεάστηκε από τον συμβολισμό 
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και τον παρνασσισμό και θεωρείται ότι εντάσσεται στα πλαίσια της Νέας Αθηναϊκής Σχολής. Βραβεύθηκε με 

το Αριστείο των Γραμμάτων και των Τεχνών για την ποιητική του συλλογή Σκαραβαίοι και Τερρακότες (1919). 

Άφησε γενικό κληρονόμο της μεγάλης περιουσίας του την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών που ανέλαβε σε 

συνεργασία με τον Δήμο Καλλιθέας να ιδρύσει «Μουσείο Γρυπάρη» και να δοθεί τ' όνομά του σε δρόμο της 

Καλλιθέας. Σήμερα η αλλοτινή οικία του ποιητή στην οδό Γρυπάρη 112 έχει κριθεί διατηρητέα, αλλά δεν έχει 

δημιουργηθεί ακόμα μουσείο. Μέρος των χειρογράφων του Γρυπάρη (ταυτίζεται με μέρος των περιεχομένων 

της έκδοσης Ο άγνωστος Γρυπάρης. Ανέκδοτα ποιήματα) φυλάσσονται στο Γενικό Αρχείο του Ελληνικού 

Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (Ε. Λ .Ι. Α.). 

Εργογραφία 

Πρώτες αυτοτελείς εκδόσεις  

Ποίηση  

 Σκαραβαίοι και τερρακότες. Αθήνα, Ι. Ν. Σιδέρης, [1919] 

Μεταφράσεις  

 Αισχύλου Ορέστεια  

o Αγαμέμνων. Αθήνα, ανάτυπο από το περ. Ηλύσια Β΄, 1906, σ.7-68. 

1906. και Αθήνα, Φέξης, 1911. 

o Χοηφόροι. Αθήνα, Φέξης, 1911. 

o Ευμενίδες. Αθήνα, Φέξης, 1911. 

 Αισχύλου Επτά επί Θήβας. Αθήνα, Φέξης, 1911. 

 Πλάτωνος Πολιτεία. Αθήνα, Φέξης, 1911 (τόμοι 2). 

 Πλάτωνος Ευθύδημος. Αθήνα, Φέξης, 1912. 

 Ερρίκου Χάινε Ταξιδιωτικές εικόνες. Αθήνα, Ελευθερουδάκης, 1925. 

 Goethe, Το παραμύθι της αλεπούς. Αθήνα, Ελευθερουδάκης, 1930. 

 Οι τραγωδίες του ΑισχύλουΙ•Ικέτιδες, Προμηθέας Δεσμώτης. Αθήνα, Δελφικές 

εορτές (τυπ. Σακελλάριου), 1930. 

 Σοφοκλέους Ηλέκτρα. Αθήνα, Εστία, 1936. 

 Σοφοκλέους Οιδίπους επί Κολωνώ. Αθήνα, Εστία, 1937. 

 Σοφοκλέους Φιλοκτήτης. Αθήνα, Εστία, 1937. 

 Οι τραγωδίες του Αισχύλου ΙΙ• Ορέστεια. Αθήνα, Εστία, 1938. 

 Σοφοκλέους Αντιγόνη. Αθήνα, Εστία, 1940. 

 Σοφοκλέους Αίας. Αθήνα, Εστία, 1940. 

 Φύλλα Τέχνης (τέσσερα τεύχη με ποιήματα). 1935. 

Συγκεντρωτικές εκδόσεις  

 Ο άγνωστος Γρυπάρης• Ανέκδοτα ποιήματα• Εισαγωγή Θ.Σπεράντσα. Αθήνα, 

Αστήρ, 1954. 

 Τα ποιήματα. Επιμέλεια Δημήτρης Δασκαλόπουλος. Αθήνα. Εστία. 

 Ιωάννης Γρυπάρης• Ο πρώτος μετασολωμικός• Βίος- Έργο- Εποχή. Αθήνα, 

Πηγή, 1971. 

 Γρυπάρης Άπαντα (επιμέλεια Γ. Βαλέτας, Αθήνα, εκδόσεις Δωρικός) 
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ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ 

 

 
 

 

Η Πηνελόπη Δέλτα, (Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου 1874 - Αθήνα 1941) ήταν Ελληνίδα συγγραφέας, γνωστή 

κυρίως από τα ιστορικά της μυθιστορήματα για παιδιά, η σημαντικότερη ίσως γυναικεία φυσιογνωμία στις 

κρίσιμες για τον Ελληνισμό πρώτες δεκαετίες του 20ου αι. Τρίτο παιδί του Εμμανουήλ Μπενάκη και της 

Βιργινίας Χωρέμη. Είχε δύο μεγαλύτερα αδέλφια, την Αλεξάνδρα και τον Αντώνη, τον γνωστό «Τρελαντώνη» 

του ομώνυμου βιβλίου της. Μετά τη γέννηση της Πηνελόπης ακολούθησαν άλλα τρία παιδιά, ο Κωνσταντίνος 

(που πέθανε σε ηλικία 2 χρόνων), ο Αλέξανδρος και η Αργίνη. 

 

Βιογραφία 

Η οικογένεια Μπενάκη μετακόμισε προσωρινά στην Αθήνα το 1882, όπου η Πηνελόπη παντρεύτηκε τον 

πλούσιο Φαναριώτη έμπορο Στέφανο Δέλτα το 1895. Μαζί του απέκτησε τρεις κόρες: τη Σοφία (μετέπειτα 

Μαυροκορδάτου), τη Βιργινία (μετέπειτα Ζάννα) και την Αλεξάνδρα (μετέπειτα Παπαδοπούλου). Επέστρεψαν 

στην Αλεξάνδρεια το 1905, όπου η Πηνελόπη γνώρισε τον Ίωνα Δραγούμη, τότε υποπρόξενο της Ελλάδας 

στην Αλεξάνδρεια. Ανάμεσά τους αναπτύχθηκε ένας μεγάλος έρωτας, η Πηνελόπη όμως δεν μπορεί να 

αντιταχθεί στις κοινωνικές επιταγές και την υποχρέωσή της απέναντι στο σύζυγο και τα παιδιά της. Η 

πλατωνική αυτή σχέση της Πηνελόπης Δέλτα με τον Δραγούμη τελειώνει το 1908, όταν αυτός συνδέεται με τη 

Μαρίκα Κοτοπούλη. Το 1910 εγκαινιάστηκε η μακρόχρονη αλληλογραφία της Δέλτα με το Γάλλο 

βυζαντινολόγο Γκυστάβ Σλυμπερζέ, που το βιβλίο του «Βυζαντινή Εποποιία» στάθηκε η σημαντικότερη πηγή 

έμπνευσής της για τη συγγραφή των μυθιστορημάτων της που αναφέρονται στη βυζαντινή ιστορία. Η Δέλτα 

που είχε μετακομίσει στη Φρανκφούρτη το 1906 εκδίδει το πρώτο της μυθιστόρημα, με τίτλο «Για την 

Πατρίδα», 1909. Το μυθιστόρημα εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και σύντομα 

ακολουθεί και το δεύτερο μυθιστόρημά της, «Τον Καιρό του Βουλγαροκτόνου». Το στρατιωτικό κίνημα στο 

Γουδί το 1909 την εμπνέει να γράψει το «Παραμύθι χωρίς όνομα» (1911). Το 1913 η οικογένεια Δέλτα 

επιστρέφει στην Αλεξάνδρεια και το 1916 εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Αθήνα, όπου ο πατέρας της Δέλτα, 

Εμμανουήλ Μπενάκης, είχε εκλεγεί δήμαρχος. Ανέπτυξαν στενή φιλία με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον οποίο 

και προσκαλούσαν συχνά στην εξοχική τους οικία στην Κηφισιά. Το 1925 εκδίδεται «Η ζωή του Χριστού», 

ενώ την ίδια χρονιά εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα της πολιομυελίτιδας, ασθένειας που θα την 

ταλαιπωρήσει μέχρι τον θάνατό της. Το 1929 ξεκίνησε τη συγγραφή της τριλογίας «Ρωμιοπούλες», η οποία 
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τελείωσε το 1939. Το πρώτο βιβλίο, «Το Ξύπνημα», καλύπτει γεγονότα των ετών 1895-1907, η «Λάβρα» 

καλύπτει τα έτη 1907-1909 και το «Σούρουπο» τα έτη 1914-1920. Εν τω μεταξύ, εκδόθηκαν άλλα τρία 

μυθιστορήματά της: ο «Τρελαντώνης» (1932), όπου περιγράφει τις περιπέτειες του αδερφού της, όταν όλα τα 

αδέρφια ήρθαν από την Αίγυπτο να περάσουν το καλοκαίρι με τη θεία τους (σε ένα σπίτι του Τσίλερ) στον 

Πειραιά, ο «Μάγκας» (1935), η ζωή στην Αλεξάνδρεια με τα μάτια του μικρού σκυλιού της οικογένειας, και τα 

«Μυστικά του Βάλτου» (1937), όπου η ιστορία εκτυλίσσεται γύρω από τη λίμνη των Γιαννιτσών κατά τη 

διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα. Το 1941 ο Φίλιππος Δραγούμης εμπιστεύεται στη Δέλτα τα ημερολόγια και 

το αρχείο του αδερφού του, Ίωνα Δραγούμη, στα οποία η Δέλτα πρόσθεσε περίπου 1000 χειρόγραφες σελίδες 

με σχόλια για το έργο του Δραγούμη. Στις 27 Απριλίου 1941, ημέρα κατά την οποία τα γερμανικά στρατεύματα 

καταλαμβάνουν την Αθήνα, η Πηνελόπη Δέλτα προσπαθεί να αυτοκτονήσει παίρνοντας δηλητήριο και τελικά 

φεύγει από τη ζωή πέντε ημέρες αργότερα, στις 2 Μαΐου 1941, ενώ είχαν ήδη προηγηθεί άλλες δύο απόπειρες 

αυτοκτονίας στο παρελθόν. Στον τάφο της, στον κήπο του σπιτιού της, χαράχτηκε η λέξη ΣIΩΠH. Το 2012 

κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Τετράγωνο η βιογραφία της, από την Μίτση Πικραμένου, με τίτλο ‘’Η κυρία με 

μαύρα’’, που είναι από πιο πετυχημένα βιβλία της εποχής. 

Έργα της Πηνελόπης Δέλτα 

 Για την Πατρίδα (1909) 

 Παραμύθι χωρίς όνομα (1910) 

 Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου (1909) 

 "Στο Κοτέτσι"(1922)(σαν βιβλίο εκδόθηκε μόλις το 2011) 

 Παραμύθια και άλλα (1915) 

 Η ζωή του Χριστού (1925) 

 Ο Τρελαντώνης (1932) 

 Πρώτες ενθυμήσεις (1932) 

 Ο Μάγκας (1937) 

 Στα μυστικά του βάλτου (1937) 

 Ρωμιοπούλες (1939) 

 Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος : ημερολόγιο, αναμνήσεις, μαρτυρίες, αλληλογραφία 

(1978) 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ 

 

 
 

 

Ο Γεώργιος Δροσίνης (9 Δεκεμβρίου 1859 - 3 Ιανουαρίου 1951) ήταν Έλληνας ποιητής, πεζογράφος και 

δημοσιογράφος. Ήταν ένας από τους πρωτοπόρους της ανανεωτικής Νέας Αθηναϊκής Σχολής στην ποίηση και 

της ηθογραφίας στην πεζογραφία. Η πρώτη ποιητική του συλλογή Ιστοί Αράχνης σηματοδότησε την εμφάνιση 

της Νέας Αθηναϊκής Σχολής ενώ το διήγημά του Χρυσούλα κέρδισε το πρώτο βραβείο στον πρώτο διαγωνισμό 

διηγήματος του περιοδικού «Η Εστία» το 1883. 

 

Βίος 

Γεννήθηκε σε ένα αρχοντικό της Πλάκας στην Αθήνα από γονείς Μεσολογγίτες. Ήταν γιος του Χρήστου 

Δροσίνη, που εργαζόταν ως ανώτατος υπάλληλος στο Υπουργείο Οικονομικών και της Αμαλίας 

Πετροκόκκινου, της οποίας η οικογένεια είχε κατεβεί στην Αθήνα με τον Καποδίστρια. Η οικογένεια του 

Δροσίνη, εκτός από εύπορη ήταν και γνωστή για τη συνεισφορά της στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 

1821. Παππούς του ήταν ο Γιώργης Καραγιώργης, που σκοτώθηκε στην Έξοδο του Μεσολογγίου το 1826 ενώ 

ο προπάππος του ήταν ο Καπετάν-Αναστάσης Δροσίνης, γνωστός και ως ο Πρωτοκλέφτης των Αγράφων. 

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και μεταγράφηκε στη φιλοσοφική σχολή μετά από σύσταση 

του Νικόλαου Πολίτη. Το 1885 συνέχισε τις σπουδές του στην Ιστορία της Τέχνης στο εξωτερικό, στα 

Πανεπιστήμια της Λειψίας, της Δρέσδης και του Βερολίνου, στη Γερμανία,
 
χωρίς όμως να πάρει κάποιο πτυχίο. 

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα ανέλαβε τη διεύθυνση του περιοδικού "Η Εστία", το οποίο μετέτρεψε σε 

καθημερινή εφημερίδα το 1894. Παράλληλα με την λογοτεχνική προσφορά του, συνεισέφερε σημαντικά σε 

πολλούς τομείς της πνευματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας: ήταν γραμματέας του "Συλλόγου προς 

διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων" που είχε ιδρύσει ο Δημήτριος Βικέλας από το 1899, διευθυντής του Τμήματος 

Γραμμάτων και Καλών Τεχνών του Υπουργείου Παιδείας (1914-1920) και 1922-1923 και τακτικό μέλος της 

Ακαδημίας Αθηνών από την ίδρυσή της το 1926. Το 1918 αγόρασε μαζί με τον αδελφό του το σπίτι του θείου 

τους Διομήδη Κυριακού στην Κηφισιά και από το 1939 έμενε μόνιμα στο οίκημα αυτό που είχε μετονομασθεί 

σε έπαυλη Αμαρυλλίδα. Έζησε εκεί τα δύσκολα χρόνια του πολέμου και της κατοχής μέχρι το τέλος της ζωής 

του την 3 Ιανουαρίου 1951. Το σπίτι αυτό έχει αναπαλαιωθεί, είναι σήμερα ιδιοκτησία του Δήμου Κηφισιάς 
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και στεγάζει τη Δημοτική Βιβλιοθήκη από το 1991 και το Μουσείο Δροσίνη από το 1997. Κατά τον 

Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940 ο Γεώργιος Δροσίνης μαζί με άλλους Έλληνες λογίους προσυπέγραψε την 

Έκκληση των Ελλήνων Διανοουμένων προς τους Διανοούμενους ολόκληρου του Κόσμου με την οποία αφενός 

μεν καυτηριάζονταν η κακόβουλη ιταλική επίθεση, αφετέρου δε, διέγειρε την παγκόσμια κοινή γνώμη σε 

επανάσταση συνειδήσεων για κοινό νέο πνευματικό Μαραθώνα. Τιμήθηκε με το Αριστείο των Γραμμάτων της 

«Ακαδημίας Αθηνών», ενώ το 1947 προτάθηκε από το Ελληνικό Κράτος για το βραβείο Νόμπελ, σε 

αναγνώριση της αξίας του έργου του, το οποίο τελικά απoνεμήθηκε στο Γάλλο λογοτέχνη Αντρέ Ζιντ (André 

Gide). 

Έργο 

Ο Γ. Δροσίνης ασχολήθηκε εξίσου με την πεζογραφία και την ποίηση, αλλά σημαντικότερο θεωρείται το 

ποιητικό του έργο. Άρχισε να δημοσιεύει τα πρώτα ποιήματά του το 1878 στην εφημερίδα "Ραμπαγάς", με το 

ψευδώνυμο "Αράχνη". Ανήκε στον κύκλο των προοδευτικών ποιητών (μαζί με τους Νίκο Καμπά και Κωστή 

Παλαμά), που επεδίωκαν να ανανεώσουν τον ποιητικό λόγο, να τον απαλλάξουν από τον στόμφο και την 

απαισιοδοξία της Α' Αθηναϊκής Σχολής και να καθιερώσουν την δημοτική ως επίσημη γλώσσα της λογοτεχνίας. 

Η χρονολογία έκδοσης της πρώτης του ποιητικής συλλογής, το 1880, είναι το ορόσημο της εμφάνισης της Νέας 

Αθηναϊκής Σχολής. Ο Δροσίνης συνέχισε να υπηρετεί την ποίηση ως το τέλος της ζωής του, χωρίς όμως η 

ποιητική του τέχνη να παρουσιάσει κάποια εξέλιξη. Τα πεζογραφικά έργα του Δροσίνη εντάσσονται στον χώρο 

της ηθογραφίας: απεικονίζουν σκηνές από την αγροτική ζωή, ήθη, έθιμα και παραδόσεις του λαού της υπαίθρου. 

Ο συγγραφέας εξ άλλου ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τη Λαογραφία (ήταν ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής 

Λαογραφικής Εταιρείας) και είχε ασχοληθεί με τη συλλογή τραγουδιών, εθίμων και παραδόσεων. Το κύριο 

γνώρισμά των μυθιστορημάτων και των διηγημάτων του είναι ο ειδυλλιακός χαρακτήρας. Παρ' όλο που στην 

ποίηση ήταν ένας από τους πρωτοπόρους του δημοτικισμού, οι γλωσσικές του επιλογές στην πεζογραφία ήταν 

συντηρητικότερες, κάτι που αποτελεί μια από τις βασικές αδυναμίες του πεζογραφικού του έργου. 

Εργογραφία  

Ποίηση  

 Ιστοί Αράχνης, 1880 

 Σταλακτίται, 1881 

 Ειδύλλια , 1884 

 Αμάραντα , 1890 

 Γαλήνη (1891-1902) , 1902 

 Φωτερά Σκοτάδια (1903-1914) , 1915 

 Κλειστά βλέφαρα (1914-1917) , 1918 

 Πύρινη Ρομφαία-Αλκυονίδες (1912-1921), 1921 

 Το μοιρολόι της όμορφης, 1927 

 Θα βραδιάζη (1915-1922), 1930 

 Είπε: (1912-1932), 1932 

 Φευγάτα Χελιδόνια (1911-1935), 1936 

 Σπίθες στη στάχτη, 1940 

 Λαμπες, 1947 

Μυθιστορήματα  

 Αμαρυλλίς, 1886 

 Το βοτάνι της αγάπης, 1901 

 Έρση (μυθιστόρημα), 1922 



 89 

 Ειρήνη (μυθιστόρημα), 1945 

Συλλογές διηγημάτων  

 Αγροτικαί επιστολαί, 1882 

 Διηγήματα και αναμνήσεις, 1886 

 Διηγήματα των αγρών και της πόλεως, 1904 

 Το ανθισμένο ξύλο-Τρεις εικόνες (διηγήματα), 1948 

Παραμύθια  

 Παιδικά παραμύθια, 1889 

 Ελληνική Χαλιμά. Τα ωραιότερα παραμύθια του ελληνικού λαού, 1921 και 1926 

Άλλα έργα  

 Σκόρπια φύλλα της ζωής μου (αναμνήσεις) 

 Παράδοξος γάμος (κωμωδία μονόπρακτη), 1878 

 Το μήλον (κωμωδία), 1884 

 Τρεις ημέραι εν Τήνω 

 Αι μέλισσαι 

 Αι όρνιθες 

 Το ψάρευμα 

 Συλλογαί φυσικής ιστορίας 

 Οι τυφλοί 

 Η σκοπευτική άσκησις του έθνους 

 Ο κυνηγός 

 Ημερολόγιο της πολιορκίας του Μεσολογγίου 

 Γεώργιος Νάζος 

 Επιστολαί του Νικολάου Γύζη 

 Ο Μπαρμπα-Δήμος 

 Θαλασσινα τραγουδια 
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ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ 

 

 
 

 

Το «Αργύρης Εφταλιώτης» είναι το φιλολογικό ψευδώνυμο του Έλληνα λογοτέχνη (ποιητή και 

πεζογράφου) Κλεάνθη Μιχαηλίδη (1 Ιουλίου 1849 – 1923). 

 

Η ζωή του 

Ο Εφταλιώτης γεννήθηκε στην κωμόπολη Μήθυμνα Λέσβου, όπου και διδάχθηκε τα πρώτα γράμματα από 

τον πατέρα του, ο οποίος είχε ιδρύσει και διατηρούσε εκεί ιδιωτικό σχολείο. Το 1866 όμως ο πατέρας του 

πέθανε, οπότε τον διαδέχθηκε ο ίδιος σε ηλικία 17 ετών ως δάσκαλος στο σχολείο! Αργότερα, ο 

Εφταλιώτης πήγε να εργασθεί στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στον εκεί εγκατεστημένο θείο του Κέπετζη. 

Ο θείος του τον έστειλε στο Μάντσεστερ, όπου είχε υποκατάστημα του εμπορικού οίκου του. Στην πόλη 

αυτή, το εμπορικό δαιμόνιο του μελλοντικού λογοτέχνη τον ώθησε να ανοίξει δική του εμπορική 

επιχείρηση. Μη μπορώντας να ανταγωνισθεί τελικώς το μεγάλο κεφάλαιο, κατέληξε ως υπάλληλος στον 

οίκο των Ράλληδων. Στο μεταξύ ο Εφταλιώτης είχε γνωρισθεί στο Μάντσεστερ με τον Αλέξανδρο Πάλλη, 

του οποίου οι θέσεις πάνω στο γλωσσικό ζήτημα κλόνισαν τις αρχικές δικές του. Παντρεύτηκε με την Elisa 

Graham. Από το Μάντσεστερ, ο Εφταλιώτης μετατέθηκε στο κατάστημα του Λίβερπουλ, και έπειτα στη 

Βομβάη της Ινδίας, όπου ήδη είχε μετατεθεί ο Πάλλης. Εκεί έμεναν στο ίδιο σπίτι και μπορούσαν έτσι να 

ανταλλάσσουν συχνά απόψεις για τα πνευματικά και λογοτεχνικά θέματα που τους απασχολούσαν, ιδίως 

για το γλωσσικό. Στη Βομβάη έμαθαν για το γλωσσικό κίνημα του δημοτικισμού του Γιάννη Ψυχάρη, στο 

οποίο προσχώρησαν με ενθουσιασμό για να αποτελέσουν τη μαχητική ηγεσία του μαζί με τον Ψυχάρη. Η 

πίστη του Εφταλιώτη στον δημοτικισμό ενέπνευσε όλα σχεδόν τα κείμενά του. Η πρώτη εμφάνιση του 

Εφταλιώτη στα γράμματα σημειώνεται με τη συμμετοχή του στον «Φιλαδέλφειο Διαγωνισμό» του 1889, 

όπου η ποιητική συλλογή του «Τραγούδια του ξενητεμένου» βραβεύθηκε και απέσπασε τον έπαινο της 

κριτικής επιτροπής. Τα λυρικά ποιήματα αυτής της συλλογής είναι διαποτισμένα με έντονη νοσταλγία της 

πατρικής γης και με τη λαϊκή παράδοση. Το ψευδώνυμο άλλωστε του ποιητή είναι απόρροια της νοσταλγίας 
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του: Προέρχεται από την Εφταλού, παραθαλάσσια τοποθεσία και σήμερα οικισμό στις βορειότερες ακτές 

της Λέσβου (το όνομα προέρχεται από το «Ευθαλού» = ευ + θάλλω, δηλαδή «πρασινίζω καλά»). Μάλιστα 

στην Ευθαλού αγόρασε αργότερα, επηρεασμένος, ένα χτήμα για να ηρεμεί ο Ηλίας Βενέζης. Ο Αργύρης 

Εφταλιώτης πέθανε στις 25 Ιουλίου του 1923, στην Αντίμπ (Antibes) της νότιας Γαλλίας, όπου είχε 

εγκατασταθεί αναζητώντας κατάλληλο κλίμα για την κλονισμένη υγεία του. Καθώς φαίνεται από τις 

επιστολές του, διατήρησε ως το τέλος της ζωής του την έντονη ανάμνηση του νησιού του, που το 

επισκέφθηκε συνολικά 5 φορές μετά την εγκατάστασή του στο εξωτερικό. 

Το έργο του 

Ποίηση  

Η ποίηση καλύπτει χρονικά μάλλον την περίοδο της νιότης του Εφταλιώτη, αφού μετά το 1890 συνέθεσε 

ελάχιστα ποιήματα. Το ποιητικό έργο του βρίσκεται κυρίως συγκεντρωμένο στη συλλογή «Παλιοί σκοποί» 

(1909), όπου είναι ενσωματωμένα και τα «Τραγούδια του ξενητεμένου». Πέρα από αυτή, υπάρχει το 

«Τραγούδι της Ζωής», που πρωτοκυκλοφόρησε σε γαλλική μετάφραση μετά τον θάνατό του από τον Μ. 

Βάλσα (1929), και τα επίσης μεταθανατίως δημοσιευμένα σονέτα «Αγάπης λόγια», τα οποία τύπωσε ο Γ. 

Βαλέτας. Από τα ποιήματα του Εφταλιώτη ξεχωρίζουν εκείνα όπου ο λαϊκός τόνος μαζί με ένα πηγαίο 

λυρισμό δίνει μια ιδιαίτερη γοητεία. Γραμματολογικώς, το ενδιαφέρον όλων παραμένει, αφού συνδέονται 

άμεσα με την περίοδο της ανόδου του δημοτικισμού. 

Πεζογραφία  

Το πεζό έργο του λογοτέχνη είναι πολύπλευρο. Αρχίζει χρονολογικά με τη συλλογή διηγημάτων 

«Νησιώτικες ιστορίες» (1894), με την οποία και εξασφάλισε μια θέση στη νεοελληνική διηγηματογραφία 

αμέσως μετά από εκείνη του Καρκαβίτσα. Στις ιστορίες του αυτές με το άφθονο ηθογραφικό υλικό 

ενυπάρχει η πνοή μιας γνήσιας ελληνικότητας, που δεν ξεπέφτει ποτέ στην κοινοτοπία και δεν καταφεύγει 

σε εύκολες λύσεις για να τραβήξει την προσοχή του αναγνώστη. Αξεπέραστος ανάμεσα στους ήρωες τους 

θεωρείται ο Μαρίνος Κοντάρας, του ομώνυμου διηγήματος. Το διήγημα αυτό μεταφράσθηκε και στη 

γαλλική γλώσσα από τον ελληνιστή γλωσσολόγο Ιμπέρ Περνό το 1901, ενώ το 1948 γυρίσθηκε και σε 

ελληνική κινηματογραφική ταινία με πρωταγωνιστή τον Μάνο Κατράκη. Αξιόλογο θεωρείται και το 

διήγημα «Μαζώχτρα» (1900), εμπνευσμένο από την Κρήτη και τις αλλεπάλληλες επαναστάσεις της τον 19ο 

αιώνα. Τα διηγήματα είναι η σημαντικότερη συνεισφορά του Εφταλιώτη στη νεοελληνική λογοτεχνία. 

Ωστόσο έγραψε και ένα μυθιστόρημα: το «Μανώλης ο Ντελμπεντέρης», που δημοσιεύθηκε στον πρώτο τόμο 

των «Απάντων» του το 1952. Το μυθιστόρημα αυτό έχει τα χαρακτηριστικά ελαττώματα που δυσκολεύουν 

την ανάγνωση πολλών κειμένων της εποχής του: φόρτο περιγραφών, μακροπερίοδο λόγο, λεξιθηρία κάποτε. 

Σε αντιστάθμισμα, τα προσόντα του είναι η ειλικρίνεια των προθέσεων, τα πλούσια και ποικίλα στοιχεία 

από μια ανεκμετάλλευτη ως τότε από τη νεοελληνική πεζογραφία θεματική: τον απόδημο ελληνισμό, που 

τον γνώρισε και ο ίδιος με πολύχρονη προσωπική επαφή. Για την ηθογραφική του δύναμη, ο Εφταλιώτης 

είχε συγκριθεί από τον Ψυχάρη με τον Ρώσο συγγραφέα Ιβάν Τουργκένιεφ. Πολλά από τα διηγήματα του 

Μυτιληνιού λογοτέχνη έχουν δημοσιευθεί στο λογοτεχνικό περιοδικό «Εστία» και είχαν μεταφρασθεί στα 

αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ισπανικά ήδη στα μέσα του εικοστού αιώνα. 

Υπόλοιπο πρωτότυπο έργο 

Ο Εφταλιώτης συνέγραψε τις «Φυλλάδες του Γεροδήμου» (1897) ως ένα ιστορικό ανάγνωσμα για παιδιά, 

αλλά η διάρθρωση και το περιεχόμενό τους τις καθιστά πιο προσιτές στους μεγάλους. Οι «Φυλλάδες» αυτές 

προαναγγέλλουν κατά κάποιο τρόπο το επόμενο έργο του, την «Ιστορία της Ρωμιοσύνης» (1901), με 

ευρύτερους στόχους και προοπτικές, που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ο Φώτος Πολίτης έγραψε για τον 

Εφταλιώτη: «Ποιητής δεν ήτο. Κατά βάθος ήτο πατριώτης αγνός. Ο αγών του υπήρξε κατ' εξοχήν κριτικός.». 
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Ιστορικό του έργο, αλλά σε διαφορετικό κλίμα, είναι και το «Οι μεγάλοι μας Βυζαντινοί», που βρέθηκε στα 

ανέκδοτα γραπτά του. Σε αυτό παρουσιάζει με γλαφυρότητα τους μεγάλους σταθμούς της βυζαντινής 

ιστορίας τονίζοντας τις προσωπικότητες που την καταξίωσαν. Ο Αργύρης Εφταλιώτης έγραψε και ένα 

θεατρικό έργο, τον «Βουρκόλακα» (1900), που πρωτοπαίχθηκε στη Βάρνα όταν υπήρχε εκεί ακμαίος 

ελληνισμός. Το έργο αντλεί από την πλούσια πηγή των δημοτικών τραγουδιών, ενώ αντανακλά με 

χαρακτηριστικό τρόπο και τις αισθητικές προτιμήσεις του συγγραφέα. Επιλογή από τα έργα του Εφταλιώτη 

εκδόθηκε το 1921 υπό τον τίτλο «Εκλεχτές σελίδες». 

Μεταφράσεις 

 

Σημαντικό είναι και το μεταφραστικό έργο του Εφταλιώτη. Εκτός από τις μεταφράσεις ποιημάτων των 

Πέρσι Σέλλεϋ, Βύρωνα, Λονγκφέλοου κ.ά., απέδωσε στη νεοελληνική στίχους των Μυτιληνιών αρχαίων 

ποιητών Σαπφούς και Αλκαίου. Αλλά το απόγειο της μεταφραστικής του δουλειάς είναι η απόδοση της 

Οδύσσειας του Ομήρου. Παρότι της αφιέρωσε πολλά χρόνια εντατικής εργασίας, δεν πρόφθασε να 

μεταφράσει τις τρεις τελευταίες ραψωδίες. Αποτόλμησε να τον συμπληρώσει σε αυτό ο Ν. Ποριώτης. Η 

μετάφραση της Οδύσσειας από τον Εφταλιώτη, παρά τις ατέλειές της, θεωρείται η καλύτερη ίσως 

απόδοση του ομηρικού έπους στη δημοτική νεοελληνική γλώσσα. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ 

 

 
 

 

Ο Στέφανος-Κωνσταντίνος Θεοτόκης (13 Μαρτίου 1872 - 1 Ιουλίου 1923) ήταν Έλληνας λογοτέχνης, 

(διηγηματογράφος), μεταφραστής και ποιητής, σημαντικός εκπρόσωπος της Επτανησιακής Σχολής. 

 

Βιογραφικά στοιχεία 

Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης γεννήθηκε στην Κέρκυρα και υπήρξε γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, τα μέλη της 

οποίας ενεπλάκησαν με την πολιτική και τη διπλωματία ήδη από το 14ο αι. Παρακολούθησε στο Παρίσι 

φιλολογία, μαθηματικά, ιατρική και χημεία χωρίς ωστόσο να λάβει κανένα δίπλωμα. Εκτός όμως της γαλλικής 

σπούδασε αγγλική, γερμανική, ιταλική και λατινική, καθώς και σανσκριτική. Έτσι πολύγλωσσος από νεαρά 

ηλικία, ασχολήθηκε πέραν της πεζογραφίας με τη μετάφραση και την ποίηση. Σε ηλικία 19 ετών έγραψε στη 

γαλλική το πρώτο του έργο "Η ζωή των ορέων" που δημοσιεύθηκε και από τον "Ερμή της Γαλλίας". 

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα εγκαταστάθηκε στη Κέρκυρα στον εξοχικό πύργο των Καρουσάδων. Συνδέθηκε με 

τον ποιητή Μαβίλη και προσχώρησε από τους πρώτους στη "δημοτικιστική κίνηση". Από τότε φαίνεται και να 

ασπάστηκε τις πρώτες σοσιαλιστικές ιδέες από τις οποίες και διακρίνονται τα έργα του. Συμμετείχε στην 

επανάσταση της Κρήτης το 1896, ως εθελοντής και στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στη Θεσσαλία 

επικεφαλής δικού του σώματος. Κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο έλαβε ενεργό μέρος στο κίνημα της 

Θεσσαλονίκης. Τότε και απώλεσε ολόκληρη τη προικώα περιουσία του στην Αυστρία (1917) οπότε και 

αναγκάσθηκε να δουλέψει αναλαμβάνοντας το γραφείο λογοκρισίας παντός εντύπου και αλληλογραφίας, θέση 

που διατήρησε για λίγο χρόνο. Στην ελληνική λογοτεχνία η πεζογραφία του Κ. Θεοτόκη είχε σημαντική 

προσφορά. Στα εκτενή διηγήματά του: "Η τιμή και το χρήμα", "Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα", "Ο 

κατάδικος" και "Οι σκλάβοι στα δεσμά τους" διακρίνεται η δραματικότητα της αφήγησης και η ρεαλιστική 

απόδοση της ζωής σε μια ηθογραφική ατμόσφαιρα, που διαπνέεται και από φιλοσοφική διάθεση. Τα σύντομα 

διηγήματά του τα οποία δημοσιεύτηκαν στην αρχή στο περιοδικό "Τέχνη", του Κ. Χατζόπουλου, και στο 

"Νουμά" και που αργότερα κυκλοφόρησαν με τον τίτλο "Κορφιάτικες ιστορίες", αποδίδουν με απλότητα και 

λιτότητα την Κερκυραϊκή ζωή της εποχής, με εικόνες αδρές και σκληρές. Γεγονός είναι ότι υπήρξε επηρεασμένος 

από τον Νίτσε από την πρώιμη περίοδο της συγγραφικής του δραστηριότητας, όταν έγραψε πεζογραφήματα όπως 

Το Πάθος (1899) και διηγήματα όπως το Πίστομα. Στη ποιητική του συγγραφή κυριαρχούν οι μεταφράσεις του 

Σαίξπηρ που απέδωσε έμμετρα τη "Τρικυμία", τον "Μάκβεθ", τον "Βασιλιά Ληρ" και τον "Οθέλλο". Επίσης 

μετέφρασε τα "Γεωργικά" του Βιργιλίου, τον "Έρμαν και Δωροθέα" του Γκαίτε, τον "Φαίδωνα" του Πλάτωνα, 

και από τη σανσκριτική τα: "Σακούνταλα", "Μαλαβίκα" και "Αγνημίτρα". Έγραψε επίσης και μερικά σονέτα που 

διακρίνονταν για τη λεπτότητα αισθήματος. Ο Κ. Θεοτόκης γνωρίζοντας τον σοσιαλισμό, συμμετείχε επίσης 

στην ίδρυση του Σοσιαλιστικού ομίλου και του Αλληλοβοηθητικού εργατικού συνδέσμου Κερκύρας (1910-
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1914), ενώ παράλληλα υποστήριξε το κίνημα για τη χειραφέτηση των γυναικών. 

Πέθανε στην Κέρκυρα, τον Ιούλιο του 1923 από καρκίνο. 

Εργογραφία 

 Vie de montagne, 1895 

 Το Πάθος, 1899. 

 Οι σκλάβοι στα δεσμά τους, Ελευθερουδάκης 1922. 

 Ιστορία της ινδικής λογοτεχνίας 

 Κατάδικος, (5η έκδ.), Κείμενα 1973 

 Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα 

 Ο παπά Ιορδάνης Περίχαρος και η ενορία του (ανολοκλήρωτο) 1923. 

 Η τιμή και το χρήμα 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ 

 

 

 
 

Βιογραφικό Σημείωμα 

 

Ο Δημήτριος Καμπούρογλου γεννήθηκε στην Αθήνα, γιος του κωνσταντινουπολίτη Γρηγορίου Καμπούρογλου, 

λόγιου και ιδρυτή της πρώτης εθνικής θεατρικής σκηνής στη χώρα μας, και της Μαριάννας το γένος Σωτηριανού 

- Γέροντος από την Αθήνα. Μεγάλωσε σε υψηλό πνευματικό περιβάλλον, καθώς και η μητέρα του ήταν 

εξαιρετικά μορφωμένη για την εποχή. Σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και άσκησε στη 

δικηγορία για δεκαπέντε χρόνια. Στη συνέχεια εργάστηκε στο δημόσιο τομέα [Πρωτοδικείο Αθηνών (1872-

1873), Αρχαιολογική Εταιρεία, Εθνική Βιβλιοθήκη, της οποίας διετέλεσε και διευθυντής (1904-1917)]. 

Ασχολήθηκε παράλληλα με τη δημοσιογραφία. Στα πλαίσια της δραστηριότητάς του συγκέντρωσε ιστορικό και 

χρονογραφικό υλικό για την Αθήνα, επανέκδωσε το ιδρυμένο από τον πατέρα του περιοδικό Εβδομάς, του 

οποίου ανέλαβε και τη διεύθυνση (1884-1886) και κυκλοφόρησε το λαογραφικό περιοδικό Δίπυλον (1910-1912). 

Τιμήθηκε με το κρατικό Αριστείο των Γραμμάτων (1923) και υπήρξε μέλος (από το 1927) και πρόεδρος (1934) 

της Ακαδημίας Αθηνών. Το 1932 γιόρτασε τα πενήντα χρόνια της φιλολογικής του δραστηριότητας στο σύλλογο 

Παρνασσός. Πέθανε στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Στη λογοτεχνία πρωτοεμφανίστηκε 

το 1872, φοιτητής ακόμη, με την υποβολή της κωμωδίας του Ευσυνειδησία και Ασυνειδησία στο Βουτσιναίο 

ποιητικό διαγωνισμό, στον οποίο βραβεύτηκε τον επόμενο χρόνο για την ποιητική συλλογή Η φωνή της καρδιάς 

μου. Ακολούθησαν πολλές δημοσιεύσεις και εκδόσεις έργων του, με τα οποία κάλυψε πολλούς τομείς του 

γραπτού λόγου. Ο Δημήτριος Καμπούρογλου ανήκει στους έλληνες πεζογράφους της λεγόμενης γενιάς του 1880. 

Στο σύνολο του έργου του κυριαρχεί η πρόθεσή του να καταγράψει την ιστορία της Αθήνας, για την οποία 

έτρεφε βαθιά αγάπη, και να αναδείξει μέσω του λόγου του την αδιάσπαστη συνέχεια του ελληνισμού στο 

πέρασμα των αιώνων. Για το λόγο αυτό στράφηκε τόσο στην ιστορική και λαογραφική μελέτη του παρελθόντος, 

κυρίως της περιόδου της τουρκοκρατίας, όσο και στην παρατήρηση της σύγχρονής του πραγματικότητας με 

έμφαση στα λαϊκά κοινωνικά στρώματα. Στον τομέα της γλώσσας κινήθηκε στα πλαίσια μιας συγκρατημένης 

δημοτικιστικής έκφρασης. 1. Για περισσότερα βιογραφικά στοιχεία του Δημήτριου Καμπούρογλου βλ. Γιάκος 

Δημ., «Καμπούρογλους Δημήτριος», Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας8. Αθήνα, Χάρη 
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Πάτση, χ.χ., Μερακλής Μ.Γ., «Δημήτριος Καμπούρογλου», Η ελληνική ποίηση· Ρομαντικοί – Εποχή του 

Παλαμά - Μεταπαλαμικοί· Ανθολογία – Γραμματολογία, σ.194-197. Αθήνα, Σοκόλης, 1977, Παπαγεωργίου 

Κώστας Γ., «Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλους», Η παλαιότερη πεζογραφία μας· Από τις αρχές της ως τον πρώτο 

παγκόσμιο πόλεμο Ζ’ (1880-1900), σ.52-69. Αθήνα, Σοκόλης, 1997, Σολωμού Αλίκη, «Καμπούρογλου 

Δημήτριος», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό4. Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1985 και Σπεράντσας Σ.Γ., 

«Καμπούρογλου Δημήτριος Γρ.», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια13. Αθήνα, Πυρσός, 1933. 

 

Εργογραφία 

 

Ι. Ποίηση 

• Η φωνή της καρδιάς μου. Αθήνα, 1873. 

• Παλαιαί αμαρτίαι · Λυρική συλλογή 1874. Αθήνα, 1882. 

• Μύθοι και διάλογοι προς χρήσιν των ανήβων. Αθήνα, 1881. 

• Στίχοι και μύθοι διά τα παιδιά. Αθήνα, Βιβλιοπωελίον της Εστίας, 1904. 

ΙΙ. Πεζογραφία 

• Απ’ το σκοτάδι της σκλαβιάς: Καλογέρου χειρόγραφον. Αθήνα, 1897. 

• Περασμένα χρόνια. Αθήνα, Εκδοτική Εταιρεία, 1911. 

• Παραμύθια· Επιθεωρηθέντα και συμπληρωθέντα. Δημοσιεύονται το δεύτερον. 

Αθήνα, Ι. Κολλάρος, 1912. 

• Διηγήματα. Αθήνα, Ι. Δ. Κολλάρος, 1915. 

• Αθηναϊκά διηγήματα. Αθήνα, 1915. 

• Αττικοί Έρωτες· Ιστορικόν διήγημα. Αθήνα, Ζηκάκης, 1921. 

• Μικρά διηγήματα. Αθήνα, Άγκυρα, 1921. 

• Η κυρά Τρισεύγενη και άλλα διηγήματα. Αθήνα, Παπαδημητρίου, 1924. 

• Της τύχης τα γραμμένα. Αθήνα, 1924. 

• Ιστορικά διηγήματα. Αθήνα, 1925. 

ΙΙΙ. Ιστορικές μελέτες 

• Ιστορία των Αθηνών επί Τουρκοκρατίας επί τη βάσει νέων πηγών, τ.1-3. Αθήνα, 

1889-1896. 

• Πίναξ των Επισκόπων, Αρχιερέων και Μητροπολιτών Αθηνών. Αθήνα, 1896. 

• Εισαγωγικά μελετήματα εις το ιστορικόν Αρχείον του Αγώνος. Αθήνα, 1901. 

• Μελέτη επί του βίου και της δράσεως του Παλαιών Πατρών Γερμανού 1771-1826. 

Αθήνα, τυπ. Ταρουσοπούλου, 1912. 

• Αρματωλοί και κλέφτες (1453-1821). Αθήνα, Άγκυρα, [1913]. 

• Το Ριζόκαστρον (Από τας παλαιάς Αθήνας)· Ιστορικός οδηγός. Αθήνα, τυπ. Εστίας, 

1920. 

• Το Δαφνί. Αθήνα, τυπ. Εστίας, 1920. 

• Τοπωνυμικά παράδοξα. Αθήνα, Ι.Κολλάρος, 1920. 

• Το Αθηναϊκόν αρχοντολόγιονΑ’· Οι άρχοντες Μπενιζέλοι. Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρης, 

1921. 

• Αι παλαιαί Αθήναι. Αθήνα, Γενικόν Βιβλιοπωλείον Μιχαήλ Δεπάστα, χ.χ. [1922]. 

• Μελέται και ΈρευναιΑ΄. Τα οικόσημα των Αθηνών εις τον Προφήτην Ηλίαν – Τα 

Αττικά – Η Δούκισσα της Πλακεντίας. Αθήνα, 1923-1926. 

• Η Δούκισσα της Πλακεντίας. Αθήνα, τυπ. Εστία, 1925. 

• Οι Χαλκοκονδύλαι. Αθήνα, τυπ.Εστία, 1926. 

• Η αφιλοκέρδεια του Νικηταρά. Αθήνα, 1927. 

• Περί του θρύλου της Ακαδημίας του Πλάτωνος εν Αθήναις. Αθήνα, 1927. 

• Περί του Αριστοτέλους Κουρτίδη. Αθήνα, 1929. 

• Οι Σαρακηνοί εν τη Αττική και εν Αθήναις κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. Αθήνα, 

1929. 
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• Αι Αθήναι κατά τα έτη 1775-1795. Αθήνα, Εστία, 1931. 

• Το ελληνικόν χειρόγραφον της Πετρουπόλεως. Αθήνα, 1932. 

• Η εκατονταετηρίς της απελευθερώσεως των Αθηνών. Αθήνα, 1933. 

• Η 25η Μαρτίου. Αθήνα, 1935. 

• Η Άλωσις των Αθηνών υπό των ΣαρακηνώνΑ’. Αθήνα, 1934. 

• Αι Αθήναι που φεύγουν. Αθήνα, χ.χ. 

• Λόγος περί εργασίας και ηλικίας – Περί εργασίας και τέχνης. Αθήνα, 1934. 

• Υπεραπολογία των παλαιών Αθηνών. Αθήνα, 1934. 

ΙV. Θέατρο 

• Ευσυνειδησία και Ασυνειδησία · Κωμωδία. Αθήνα, 1872. 

• Το παιδομάζωμα · Ιστορικόν δράμα. Αθήνα, 1896. 

• Στην ιτιά από κάτω· Δράμα ειδυλλιακόν. Αθήνα, 1898. 

• Η Νεράιδα του Κάστρου· Ιστορικόν αθηναϊκόν δράμα. Αθήνα, Δημητράκος, 1925. 

• Πρακτορείον Η Τρυγών• Κωμωδία εις μίαν πράξιν. Αθήνα, 1925. 

• Ο ιδεολόγος. Αλεξάνδρεια, Κασιγόνης, 1932. 

V. Άλλες εκδόσεις 

• Εικόνες και σατιρικαί διατριβαί. Αθήνα, τυπ. Ενώσεως, 1881. 

• Θρύψαλα, παλαιά και νέα. Αθήνα, Φέξης, 1911. 

• Ο Αναδρομάρης. Αθήνα, Φέξης, 1914. 

• Ο Αναδρομάρης της Αττικής. Αθήνα, Ζηκάκης, 1920. 

• Νέα Θρύψαλα. Αθήνα, 1923. 

• Αι γυναίκες του μεγάλου κόσμου. Αθήνα, Παντογνώστης, 1924. 

• Σειραί. Αθήνα, Δημητράκος, 1933. 

• Απομνημονεύματα μιας μακράς ζωής 1852-1932Α’. Αθήνα, Δημητράκος, 1934. 

• Άπαντα Α΄• Οι Σαρακηνοί εν Αθήναις. Αθήνα, 1935. 1. βλ. και Τροβάς Διον., Δημ. 

Καμπούρογλου· Η ζωή και το έργο του, σ.121-124. Αθήνα, Βασιλείου, 1981. 
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ 

 

 
 

 

Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας ήταν Έλληνας πεζογράφος (1865-1922)· ένας από τους τρεις μεγάλους 

εκπροσώπους της ηθογραφίας, μαζί με τους Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και Γεώργιο Βιζυηνό και ο κατ' εξοχήν 

εκπρόσωπος του νατουραλισμού στη νεοελληνική λογοτεχνία. 

 

Βίος 

Γεννήθηκε το 1865 στα Λεχαινά της Ηλείας. Έλαβε τη βασική εκπαίδευση στην ιδιαίτερη πατρίδα του, έπειτα 

στο Α' Γυμνάσιο Πατρών και σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. (αποφοίτησε το 1888). Μεγάλη 

του αγάπη όμως ήταν τα ταξίδια και γι' αυτό εργάστηκε ως γιατρός σε εμπορικό πλοίο και από το 1896 

κατατάχθηκε στο στρατό ως μόνιμος ανθυπίατρος. Έτσι εξασφάλισε τη δυνατότητα να ταξιδεύει σε όλη την 

Ελλάδα και γνώρισε από κοντά τη ζωή των ανθρώπων που περιγράφει στο έργο του. Κατέγραφε συστηματικά 

τις εντυπώσεις του από τα ταξίδια και πολλές απ' αυτές εκδόθηκαν όσο ζούσε. Ήταν οπαδός της Μεγάλης Ιδέας 

και συμμετείχε στην "Εθνική Εταιρεία". Το 1909 συμμετείχε στο "κίνημα στο Γουδί" ως μέλος του 

"Στρατιωτικού Συνδέσμου" και το 1910 έγινε μέλος του "Εκπαιδευτικού Ομίλου". Πήρε μέρος στους 

Βαλκανικούς Πολέμους ως στρατιωτικός γιατρός και το 1916 αντιτάχθηκε στο κίνημα της "Εθνικής Αμύνης". 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό και την εκτόπισή του στη Μυτιλήνη και αργότερα και την 

αποστράτευσή του. Το 1920 επανήλθε στο στρατό αλλά δύο χρόνια μετά με αίτησή του αποστρατεύτηκε για 

λόγους υγείας. Πέθανε στις 22 Οκτωβρίου του 1922 στο Μαρούσι Αττικής από καρκίνο του λάρυγγα. 

Έργο  

 Αρχικά δοκίμασε να ασχοληθεί με την ποίηση και το 1884 σχεδίαζε να εκδώσει μια ποιητική συλλογή με 

τίτλο "Απαρχαί". 

 Οι πρώτες πεζογραφικές απόπειρές του ήταν μυθιστορήματα ερωτικής ή ιστορικής έμπνευσης, 

εμπνευσμένα από το κλίμα του φθίνοντος τότε ρομαντισμού στην πεζογραφία. Στο αρχείο του βρέθηκαν πολλά 

προσχέδια τέτοιων έργων. 

 Από το 1885 άρχισε η τακτική συνεργασία του με εφημερίδες και περιοδικά της εποχής. Δημοσίευε κείμενα 

ποικίλου περιεχομένου: διηγήματα και νουβέλες, ταξιδιωτικές εντυπώσεις, λαογραφικά κείμενα, άρθρα 

γλωσσικά, πολιτικοκοινωνικά κ.α. Συχνά χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Πέτρος Αβράμης. 

 Η συγγραφική παραγωγή λογοτεχνικών έργων διήρκεσε ως το 1910. Έπειτα ο συγγραφέας, εκτός από τις 

δημοσιεύσεις παλαιότερων έργων, ασχολήθηκε με τη συγγραφή αναγνωσμάτων για σχολικά εγχειρίδια. 
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Χαρακτηριστικά του έργου του 

 Το 1890 δημοσιεύεται το πρώτο εκτενές, μετά τα διηγήματά του, έργο: η νουβέλα "Η Λυγερή". Το κεντρικό 

της θέμα είναι η ζωή των γυναικών στην αγροτική κοινωνία. 

 Το τελευταίο μυθιστόρημά του, ο "Αρχαιολόγος" (1904), θεωρείται λιγότερο επιτυχημένο. Εκφράζει με 

συμβολικό τρόπο τις απόψεις του συγγραφέα για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα. 

 Το επόμενο εκτενές έργο του είναι "Ο Ζητιάνος" (στην εφημερίδα "Εστία" 1896), εξαιρετικό δείγμα 

νατουραλισμού, που αναφέρεται στις συνθήκες εξαθλίωσης της ζωής των χωρικών. 

 Από τα διηγήματά του η πιο γνωστή συλλογή του είναι "Τα λόγια της πλώρης". Είναι σύντομα διηγήματα 

που στηρίζονται σε αφηγήσεις ναυτικών, που άκουσε ο συγγραφέας στα ταξίδια του. 

 Σε όλα τα έργα του, εκτός από τη Λυγερή, χρησιμοποίησε τη δημοτική γλώσσα. Η επεξεργασία του λόγου 

του είναι βασικό χαρακτηριστικό του έργου του και γι' αυτό χαρακτηρίζεται ως ο "κατ' εξοχήν στυλίστας" της 

δημοτικής γλώσσας. Η φροντίδα του για την καλλιέργεια του λόγου και το ύφος φαίνεται και από τις αλλαγές 

που πραγματοποιούσε στα έργα του μεταξύ των διαφόρων εκδόσεων. 

 Ήταν οπαδός της δημοτικής αλλά δεν αποδεχόταν τις γλωσσικές ακρότητες δημοτικιστών, όπως ο Γιάννης 

Ψυχάρης. Στόχος του ήταν η γλώσσα των έργων του να είναι κατανοητή από όλους. 

 Το έργο του είναι ηθογραφικό, δεν εντάσσεται όμως στην ομάδα των ηθογραφικών έργων που 

παρουσιάζουν εξιδανικευμένη και ειδυλλιακή εικόνα της αγροτικής ζωής ή αποτελούν απλά καταγραφή ηθών και 

εθίμων. Στα έργα του Καρκαβίτσα υπάρχουν πολλά στοιχεία λαϊκού πολιτισμού (ο συγγραφέας στα διάφορα 

ταξίδια του κατέγραφε προσεκτικά παρατηρήσεις για τη ζωή των κατοίκων και αξιοποιούσε πολλές απ' αυτές στο 

έργο του), όπως παραδόσεις, παροιμίες κ.α., η αντιμετώπιση των συνθηκών της ζωής όμως είναι κριτική και 

εστιάζει στα διάφορα προβλήματα (αμάθεια, εξαθλίωση, εκμετάλλευση, δυσχερής θέση της γυναίκας). Γι' αυτό 

και συνδέεται στενά με το ρεύμα του νατουραλισμού. Χαρακτηριστικά του νατουραλισμού που υπάρχουν στα 

έργα του είναι η ακριβής παρουσίαση της πραγματικότητας και η κυριαρχία της φύσης και των κατώτερων 

ενστίκτων πάνω στον άνθρωπο. 

Eκδόσεις των έργων του 

 Διηγήματα. Εν Αθήναις. 1892 

 Η Λυγερή Εν Αθήναις. 1896 

 Ο Ζητιάνος. Εν Αθήναις. 1897 

 Λόγια της Πλώρης Θαλασσινά Διηγήματα, 1899. 

 Παλιές Αγάπες(1885-1897). Αθήναι 1900 

 Ο Αρχαιολόγος, Αθήναι 1904 

 Διηγήματα του Γυλιού. Εν Αθήναις 1922 

 Διηγήματα για τα παλικάρια μας. Εν Αθήναις 1922 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ 

 

 
 

 

Ο Ιωάννης Κονδυλάκης (1861−1920) ήταν Έλληνας διηγηματογράφος και χρονογράφος. 

 

Βιογραφικά στοιχεία 

Γεννήθηκε στη Βιάννο της Κρήτης το 1861. Είχε έναν αδελφό, τον Χαράλαμπο Κονδυλάκη, δάσκαλο στο 

επάγγελμα. Το δημοτικό σχολείο το τελείωσε στο χωριό του, ενώ τα εφηβικά του χρόνια τα πέρασε στα Χανιά. 

Το 1884 αποφοίτησε από τη Βαρβάκειο Σχολή Αθηνών. Υπηρέτησε για ένα χρονικό διάστημα 5 ετών ως 

δάσκαλος στην Κρήτη, πριν την οριστική του εγκατάσταση στην Αθήνα. Εκεί άρχισε να ασχολείται με τη 

δημοσιογραφία και συνεργάστηκε με τις εφημερίδες Άστυ, Σκριπ και Εστία. Αρχικά χρησιμοποιούσε πολλά 
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ψευδώνυμα, αλλά στη πορεία κράτησε το «Διαβάτης». Για είκοσι χρόνια έγραφε το καθημερινό χρονογράφημα 

της εφημερίδας Εμπρός. Τα χρονογραφήματά του διακρίνονται για το κομψό προσωπικό ύφος τους, το χιούμορ 

και την οξύτητα της παρατήρησης. Ως λογοτέχνης παρουσιάζεται αρχικά με ηθογραφικά διηγήματα, για να 

φτάσει σε ένα αξιόλογο μυθιστόρημα, τον Πατούχα, που αν και παραμένει μέσα σε πλαίσια ηθογραφικά, 

προχωρεί σε βάθος ψυχολογικό και δυνατή διαγραφή χαρακτήρων. Έγραφε στην καθαρεύουσα. Ήταν ένας εκ 

των ιδρυτών και πρώτος πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ! Εκτός των άλλων, έμεινε στην ιστορία και ως ο «Πατέρας του 

χρονογραφήματος». Πέθανε το 1920, σε ηλικία 59 ετών. 

Έργα 

 Διηγήματα (1884) 

 Ο Πατούχας (1892) 

 Οι Άθλιοι των Αθηνών (1895) 

 Όταν ήμουν δάσκαλος και άλλα διηγήματα (1916) 

 Ενώ διέβαινα (1916) (χρονογραφήματα) 

 Πρώτη αγάπη (1919) (το μόνο έργο του στη δημοτική) 
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ 

 

 
 

 

Ο Κώστας Κρυστάλλης ή Κρουστάλλης (1868-1894) ήταν Έλληνας ποιητής και πεζογράφος της Νέας 

Αθηναϊκής σχολής. 

 

Βίος 

Ο Κώστας Κρουστάλλης γεννήθηκε στο Συρράκο της Ηπείρου, όπου και έζησε μέχρι τα δώδεκα. Το 1880 

γράφτηκε στη Ζωσιμαία Σχολή των Ιωαννίνων. Το 1887 δημοσίευσε το ποίημα «Αι σκιαί του Άδου», που 

αναφερόταν σε επεισόδια της Επανάστασης του 1821. Εξαιτίας αυτού διώχθηκε από τις τουρκικές αρχές και 

κατέφυγε στην Αθήνα, ενώ τα τουρκικά δικαστήρια τον καταδίκασαν ερήμην σε εικοσιπενταετή εξορία. Στην 

Αθήνα άλλαξε το οικογενειακό του όνομα σε Κρυστάλλης. Στην Αθήνα εργάστηκε αρχικά στο τυπογραφείο 

των εκδόσεων «Φέξη» και παράλληλα δημοσίευε ποιήματα. Το 1891 προσλήφθηκε ως συντάκτης στο 

περιοδικό «Εβδομάς», αλλά η συνεργασία του έληξε τον ίδιο χρόνο εξαιτίας διαφωνιών με τη διεύθυνση του 

περιοδικού. Έπειτα διορίστηκε ως υπάλληλος στους σιδηροδρόμους. Οι δύσκολες συνθήκες ζωής του είχαν 

αποτέλεσμα να προσβληθεί από φυματίωση. Μετακόμισε στην Κέρκυρα, ελπίζοντας ότι εκεί θα βελτιωθεί η 

υγεία του, η οποία όμως επιδεινώθηκε και τελικά πέθανε στις 22 Απριλίου του 1894 στην Άρτα, όπου έμενε η 

αδερφή του. 

Έργο 

Τα πρώτα του ποιήματα, Αι Σκιαί του Άδου και Ο Καλόγηρος της Κλεισούρας (1890), είχαν επικό χαρακτήρα, 

με επίδραση από τον Βαλαωρίτη. Αντιθέτως, με τις δύο ποιητικές συλλογές του που δημοσιεύτηκαν τα 

επόμενα χρόνια, εντάχθηκε στο πνευματικό κλίμα της Νέας Αθηναϊκής σχολής: επίδραση από το δημοτικό 

τραγούδι, λαογραφική θεματολογία. Η πρώτη του συλλογή, Αγροτικά (1891), πήρε έπαινο στο Δεύτερο 

Φιλαδέλφειο Ποιητικό Διαγωνισμό (τη χρονιά που βραβεύτηκε η συλλογή Τα μάτια της ψυχής μου του 

Παλαμά). Η δεύτερη και τελευταία συλλογή του, Ο τραγουδιστής του χωριού και της στάνης (1893), 
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διακρίθηκε επίσης σε διαγωνισμό. Το πεζογραφικό του έργο (συγκεντρωμένο στον τόμο Πεζογραφήματα), 

συμβαδίζει με το κλίμα της πεζογραφίας της γενιάς του 1880: δημοτική γλώσσα, ηθογραφία, καλλιέργεια του 

διηγήματος. Ασχολήθηκε επίσης με τη συλλογή ιστορικού και λαογραφικού υλικού και συνεργάστηκε με το 

εγκυκλοπαιδικό λεξικό των Μπαρτ και Χιρστ. 

Κριτική 

Την εποχή που όλοι εκθείαζαν τα τραγούδια του, ο Ξενόπουλος είχε ήδη διαγνώσει και επισημάνει τη μεγάλη 

σημασία του πεζογραφικού έργου του «ποιητή του βουνού και της στάνης». Ο Κρυστάλλης δεν είναι μόνον ο 

πρώτος που έγραψε στη δημοτική, ενώ ακόμα όλοι οι άλλοι αλληθώριζαν προς την καθαρεύουσα, 

παραπαίοντας ανάμεσα στις δύο γλώσσες. Μέσα στα ελάχιστα χρόνια που έζησε, πρόλαβε να μας δώσει 

κάποια δείγματα γραφής που φανερώνουν τον γεννημένο πεζογράφο. Στα διηγήματα του ο Κρυστάλλης είναι 

πληθωρικός, βιάζεται να τα πει όλα, σαν να προαισθάνεται πως δεν υπάρχει γι' αυτόν πίστωση χρόνου - η 

τόσο απαραίτητη για τη δουλειά ενός πεζογράφου. Η ζωντάνια του στις περιγραφές της φύσης ξαφνιάζει. Οι 

διάλογοι του έχουν την απλότητα και τη σοφία του λαϊκού λόγου. Κι ήταν ακόμα μόνο 26 χρονών. Ένα παιδί! 

Η ποίηση του Κρυστάλλη επικρίθηκε από πολλούς (όπως ο Γιάννης Αποστολάκης), οι οποίοι την θεώρησαν 

νεκρή ή δουλική μίμηση του δημοτικού τραγουδιού, σχοινοτενείς και αδιάφορες περιγραφές. Ο Παλαμάς είχε 

διαφορετική γνώμη. 

Η εποχή του 

Σε ένα μεταβατικό καιρό κατά τον οποίο οι λαογραφικές καταγραφές του Νικολάου Πολίτη όπλιζαν την αξία 

μιας επαναφοράς της παραμερισμένης λαϊκής παράδοσης, των ηθών και των δοξασιών της, ο Κρυστάλλης και 

πολλοί από τους τότε μονοδιάστατους ηθογράφους αποτελούσαν τον ασθενή αλλά ελλείποντα κρίκο, που όμως 

είχε καλές προσβάσεις στην κοινή γνώμη. Πάντως, η απήχηση του έργου του και οι έπαινοι που το συνόδευαν 

αποδίδουν τη γενικότερη ανάγκη του τότε κοινού που με το δημοσιογραφικό του αισθητήριο εξέφραζε ο 

Βλάσης Γαβριηλίδης για την επανασύνδεσή του με καταστάσεις από τις οποίες μόλις είχε αποσυνδεθεί, ζώντας 

σε ένα νόθο αστικό περιβάλλον που του είχε επιβάλει και υποβάλει μια νοοτροπία ευθυγράμμισης με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα.
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ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ 

 

 
 

 

Ο Μιλτιάδης Μαλακάσης (1869-1943) υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ποιητές του νεοελληνικού 

λυρισμού. Ασχολήθηκε επίσης με τη μετάφραση και την πεζογραφία. 

 

Η ζωή του 

Γεννήθηκε το 1869 στο Μεσολόγγι, από πλούσια οικογένεια. Αφού τελείωσε το δημοτικό και το 

Ελληνικό σχολείο στο Μεσολόγγι, χωρίς ιδιαίτερες επιδόσεις στα μαθήματα, τελείωσε το Α' Γυμνάσιο 

Πατρών και το 1885 πήγε στην Αθήνα και μπήκε εσωτερικός στο ιδιωτικό λύκειο Παπαγεωργίου. Στη 

συνέχεια γράφτηκε στη Νομική Σχολή, κατόπιν πίεσης της οικογένειάς του, την οποία όμως δεν τελείωσε 

ποτέ. Η οικονομική άνεση της οικογένειάς του τού έδωσε τη δυνατότητα να αφοσιωθεί στην ποίηση και 

τη λογοτεχνία για ολόκληρη τη ζωή του. Στην Αθήνα έζησε κοσμική ζωή και ήταν μέλος της Αθηναϊκής 

Λέσχης. Το 1897 γνωρίστηκε με τον Ελληνογάλλο ποιητή Ζαν Μωρεάς (Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλο) 

και η γνωριμία αυτή επηρέασε αποφασιστικά την ποίησή του και τη μετέπειτα λογοτεχνική του πορεία. Το 

1908 νυμφεύτηκε την κόρη του Επαμεινώνδα Δεληγιώργη, Ελίζα, και τον επόμενο χρόνο εγκαταστάθηκε 

μαζί της στο Παρίσι όπου μπήκε στον κύκλο του Μωρεάς και ήρθε σε επαφή με το γαλλικό πνευματικό 

κόσμο της εποχής. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1915, αφού προηγουμένως είχε ταξιδέψει στη Γερμανία, 

την Κωνσταντινούπολη κ.α. Το 1917 διορίστηκε κοσμήτορας και αργότερα διευθυντής της βιβλιοθήκης 

της Βουλής. Δεκαοκτώ χρόνια αργότερα παύθηκε από τη θέση αυτή, διορίστηκε όμως ξανά το 1936 για 

να παραιτηθεί τελικά την επόμενη χρονιά. Κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940 ο Μιλτιάδης 

Μαλακάσης μαζί με άλλους Έλληνες λογίους προσυπέγραψε την Έκκληση των Ελλήνων Διανοουμένων 

προς τους Διανοούμενους ολόκληρου του Κόσμου με την οποία αφενός μεν καυτηριαζόταν η κακόβουλη 

ιταλική επίθεση, αφετέρου δε, διήγειρε την παγκόσμια κοινή γνώμη σε επανάσταση συνειδήσεων για 

κοινό νέο πνευματικό Μαραθώνα. 

Έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του αποτραβηγμένος στο σπίτι του στο Ψυχικό και πέθανε στο 

νοσοκομείο Ευαγγελισμός από καρκίνο στις 27 Ιανουαρίου του 1943. 

Το έργο του 

Ο Μαλακάσης εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη λογοτεχνία από το περιοδικό Εβδομάς το 1885 

χρησιμοποιώντας στο πρώτο του δημοσίευμα τα αρχικά Μ. Μ. Πιο συστηματικά άρχισε να δημοσιεύει 

ποιήματα, πεζά και άρθρα, επτά χρόνια αργότερα, σε διάφορα περιοδικά κι εφημερίδες (Εστία, Διόνυσος, 

Τέχνη, Παναθήναια, Άστυ, Ακρόπολις κ.ά.). Αρκετά ποιήματά του δημοσίευσε και στον Νουμά. Συνολικά 

ολοκλήρωσε δέκα ποιητικές συλλογές (από τις οποίες η Κυρά του Πύργου σε θεατρική μορφή). Το 1904 

ίδρυσε μαζί με τον Κωνσταντίνο Χατζόπουλο και τον Λάμπρο Πορφύρα ίδρυσε την εταιρία «Εθνική 
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Γλώσσα» για την προβολή και την καθιέρωση της δημοτικής. Το 1924 τιμήθηκε με το Εθνικό Αριστείο 

Γραμμάτων και το 1932 εκλέχτηκε πρόεδρος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών. Συνολικά το ποιητικό του 

έργο του Μαλακάση χαρακτηρίζεται από απαισιόδοξη διάθεση. Άλλα χαρακτηριστικά της ποίησης του είναι 

η στιχουργική επιδεξιότητα και η μουσική αίσθηση. Όσο ζούσε, τύπωσε τα ποιητικά βιβλία: Συντρίμματα 

(1898) (ποιητική συλλογή αφιερωμένη στον Ζαν Μωρεάς), Ώρες (1903), Η Κυρά του Πύργου (1904, 

έμμετρο παραμυθόδραμα, δημοσιευμένο αρχικά στα Παναθήναια, τόμος Ζ΄, και κατόπιν χωριστά), 

Πεπρωμένα (1909), Ασφόδελοι (1918), Ο Μπαταριάς - Ο Τάκης Πλούμας – Μπάυρον (1920), Αντίφωνα 

(1931), Ερωτικό (1939) και τη μετάφραση του έργου Στροφές του Ζαν Μωρεάς (1920). Μετά το θάνατό 

του εκδόθηκαν Τα Μεσολογγίτικα (1946), με όλα τα δημοσιευμένα στις προηγούμενες συλλογές 

μεσολογγίτικα ποιήματά του, και το 1964 ο Γ. Βαλέτας συγκέντρωσε σε δύο τόμους το σύνολο του έργου 

του, με τίτλο Μαλακάσης: Άπαντα. Πρόσφατα, με φιλολογική επιμέλεια του Γιάννη Παπακώστα, έγινε νέα 

έκδοση των απάντων του σε τρεις τόμους: Ποιήματα(2005) και Πεζά (2006). Ορισμένοι μελετητές αλλά και 

ομότεχνοί του τον επέκριναν (ο Καβάφης τον ειρωνευόταν: «Τα τρίκλωνα και ξέκλωνα του Γρυπάρη», ενώ 

άλλος κριτικός μιλώντας για τον Μαλακάση είχε πει ότι είναι «ο Δροσίνης που πάει να γίνει Γρυπάρης») 

χαρακτηρίζοντάς τον «τραγουδιστή», με την έννοια ότι εξέφραζε στα ποιήματά του προσωπικά 

συναισθήματα αδιαφορώντας για τα δεινά του ανθρώπου και της χώρας και ότι ο στίχος του στερείται 

φιλοσοφικού στοχασμού. Ο Μαλακάσης το δεχόταν, λέγοντας: «Έχω τον τρόμο των ιδεών». Ο ποιητής 

Κώστας Καρυωτάκης έχει γράψει ένα ποίημα που αναφέρεται στον Μαλακάση με τίτλο: Μικρή ασυμφωνία 

σε Α μείζον. 

Εργογραφία 

Ι. Ποίηση 

• Συντρίμματα. Αθήνα, έκδοση της Τέχνης, 1899. 

• Ώρες. Αθήνα, τυπ. Νομικής, 1903. 

• Πεπρωμένα. Αθήνα, 1909. 

• Ασφόδελοι. Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρης, 1918. 

• Αντίφωνα. Αθήνα, 1925. 

• Το ερωτικό. Αθήνα, Πυρσός, 1939. 

• Η κυρά του Πύργου. Αθήνα, Π.Δ.Σακελλαρίου, 1904. 

• Ο Μπαταριάς. Αθήνα, 1919. 

ΙΙ. Λόγοι 

• Οι κατά την κηδείαν του Δημητρ. Χ. Καψάλη εκφωνειθέντες λόγοι και το απαγγελθέν ελεγείον· υπό του 

τελειοφοίτου της Νομικής Μηλτιάδου Μαλακάση. Αθήνα, τυπ. Π.Δ.Σακελλαρίου, 1891. 

ΙII. Μεταφράσεις 

• Jean Moreas· Οι στροφές. Αθήνα, Π.Α.Πετράκου, 1920. 

IV. Θέατρο 

• Η κυρά του Πύργου· Δράμα. Αθήνα, ανάτυπο από τα Παναθήναια, 1904. 

V.Συγκεντρωτικές εκδόσεις 

• Άπαντα Μαλακάση· Τόμος πρώτος ·Τα ποιήματα· Αναστύλωσε και έκρινε Γ.Βαλέτας. Αθήνα, Alvin 

Redman Hellas, 1964. 

• Άπαντα Μαλακάση· Τόμος δεύτερος· Διάφορα πεζά· Αναστύλωσε και έκρινε Γ.Βαλέτας. Αθήνα, Alvin 

Redman Hellas, 1964. 

• Τα ποιήματα• επιμέλεια Διονύσης Καψάλης. Αθήνα, Εστία,; 

• Τα μεσολογγίτικα. Αθήνα, Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη7, 1946 (και νέα έκδοση με επιμέλεια του 

Γ.Π.Σαββίδη, Αθήνα, Ερμής, 1995).  
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ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΑΣ 

 

 

 
Βιογραφικό Σημείωμα 

 

Ο Σπύρος Μελάς γεννήθηκε στη Ναύπακτο γιος πταισματοδίκη. Μετά το θάνατο του 

πατέρα του εγκαταστάθηκε, παιδί ακόμη, στον Πειραιά, όπου τέλειωσε το γυμνάσιο. 

Φοίτησε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, εγκατέλειψε όμως τις 

σπουδές του καθώς από νωρίς τον τράβηξαν η δημοσιογραφία και η τέχνη. Ήδη στα 

είκοσί του χρόνια ήταν τακτικός συνεργάτης του Άστεως και αργότερα στην 

Ακρόπολη, όπου δημοσίευσε και λογοτεχνικά πρωτόλεια, επηρεασμένα από τη 

γαλλική επιφυλλιδογραφία. Συντάκτης σε πολλές αθηναϊκές εφημερίδες (Εμπρός, 

Ημερήσια Νέα, Ημερήσιος Τηλέγραφος, Καθημερινή, Έθνος, Ελευθερία, Αθηναϊκά 

Νέα κ.α.), χρονογράφος, ανταποκριτής σε ευρωπαϊκές χώρες, τις Η.Π.Α. και την 

Αίγυπτο και εκδότης των περιοδικών Ιδέα (1933-1934) και Ελληνική Δημιουργία 

(1948-1954), ασχολήθηκε παράλληλα με το θέατρο, ως σκηνοθέτης, ηθοποιός και 

καθηγητής δραματολογίας. Σημαντικό ρόλο στη στροφή του στο θέατρο 

διαδραμάτισε η εμπειρία του από το Παρίσι, όπου έζησε κατά καιρούς για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα. Η πολυποίκιλη δραστηριότητά του κάλυψε χρονικά το πρώτο 

μισό του αιώνα μας και ο συγγραφέας πήρε ενεργό μέρος στις πολιτικές και 

κοινωνικές εξελίξεις της εποχής του. Με αφετηρία την προοδευτική πολιτική 

παράταξη οδηγήθηκε γύρω στο 1910 στο χώρο του σοσιαλισμού, στη συνέχεια στο 

κόμμα του Βενιζέλου και τέλος μέσω του περιοδικού Ιδέα στο χώρο του 

ελληνοκεντρικού ιδεοκρατισμού που ακολούθησε μια μερίδα της γενιάς του Τριάντα, 

όπου ανήκε και ο Γιώργος Θεοτοκάς. Ακαδημαϊκός από το 1935 στράφηκε προς την 

ιδεολογική συντήρηση, γεγονός που προκάλεσε αντιφατικές γνώμες των συγχρόνων 

του για το πρόσωπό του. Τις εμπειρίες του από τα ταξίδια του και την περίοδο που 

ήταν πολεμικός ανταποκριτής και λοχίας στο Βαλκανικό μέτωπο, κατέγραψε στους 

τόμους Από τα ταξίδια μου, Αμερική και Πολεμικές σελίδες. Το θεατρικό έργο του 

παρουσιάζει έντονα τα σημάδια από τη δραματουργία του Ίψεν και τη φιλοσοφία του 

Νίτσε, ενώ ο προσανατολισμός της γραφής του είναι σαφώς κοινωνικός. Ιδρυτής του 

Θεάτρου Τέχνης (1925) και της Ελευθέρας Σκηνής (1929 με τη Μαρίκα Κοτοπούλη 

και το Δημήτρη Μυράτ), φοίτησε σε σκηνοθετικά εργαστήρια του Παρισιού το 1928 

και το 1935 ανέλαβε τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή στο θίασο Καινούριο 

Θέατρο της κυρίας Αλίκης και του Κώστα Μουσούρη. Η σκηνοθετική του 

δραστηριότητα συνέβαλε στην ανανέωση του αθηναϊκού θεατρικού ρεπερτορίου και 

στην ευθυγράμμισή του με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό, ενώ έγραψε και θεατρικά έργα 

όπως ο Γιος του ίσκιου, το Κόκκινο πουκάμισο, το Άσπρο και το μαύρο, Μια νύχτα, 

μια ζωή, Ο Μπαμπάς εκπαιδεύεται, Παπαφλέσσας κ.α. Ασχολήθηκε επίσης με την 

ποίηση (στη νεανική του ηλικία), τη διηγηματογραφία και κυρίως με τη 

μυθιστορηματική ιστοριογραφία, όπου ξεχώρισε για τη γλαφυρότητα του ύφους του 

και την οικονομία της γραφής του. Πέθανε στην Αθήνα. 1. Για περισσότερα 
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βιογραφικά στοιχεία του Σπύρου Μελά βλ. Γιάκος Δημήτρης, «Μελάς Σπύρος», 

Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας10. Αθήνα, Χάρη Πάτση, 

χ.χ., Γουνελάς Χ.Δ., «Μελάς Σπύρος», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό6. Αθήνα, 

Εκδοτική Αθηνών, 1987, Μάτσας Νέστωρ, « », Νέα ΕστίαΜ΄, Χριστούγεννα 1966, 

αρ.947, σ.13 και Χατζηβασιλείου Βαγγέλης, «Σπύρος Μελάς», Η παλαιότερη 

πεζογραφία μας• Από τις αρχές της ως τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμοΙΑ΄ (1900 – 

1914), 326-343..Αθήνα, Σοκόλης, 1998. 

 

 

 

Εργογραφία 

 

Ι. Πεζογραφία 

• Ο γέρος του Μωριά· Βιογραφία, τόμοι 1-2. Αθήνα, Σαλίβερος, 1931.  

• Ο Ναύαρχος Μιαούλης· Βιογραφία. Αθήνα, Σαλίβερος, 1931. 

• Ματωμένα ράσα· Βιογραφίες. Αθήνα, Σαλίβερος, 1934. 

• Φιλικοί· Οι πρόδρομοι του ’21. Οι άνδρες που άνοιξαν στο γένος το δρόμο της 

λευτεριάς. Αθήνα, Μπίρης, 1960 (στη σειρά των Απάντων του, τ.3). 

• Μαντώ Μαυρογένους· Δ. Υψηλάντης• Ι. Καποδίστριας• Βιέννη, Κυκλάδες, Εύβοια. 

Αθήνα, 1968 (συγκεντρωτική έκδοση). 

• Το λιοντάρι της Ηπείρου· Αλή Πασάς και ράσα – Παραμονές του ’21. Αθήνα, 

Μπίρης, 1969 (έκδοση νέα, βελτιωμένη). 

• Πεγυότλ• Μ’ έναν πρόλογο του Άρη Δικταίου. Αθήνα, Φέξης, 1961. 

ΙΙ. Ιστορικές μελέτες 

• Το Εικοσιένα και η Κρήτη. Αθήνα, τυπ.Βλαστού, 1930.  

• Πολεμικαί σελίδες από τον Ελληνοτουρκικόν πόλεμον του 1912. Αθήνα, Φέξης, 

1913. 

• Η δόξα του ΄40 στα βουνά και τα πέλαγα. Φλογισμένα πέλαγα. Αθήνα, Αετός, 1947. 

• Η δόξα του ΄40 στα βουνά και τα πέλαγα. Δοξασμένα βουνά. Αθήνα, Αετός, 1947. 

• Η ελληνική ανόρθωση: 1909 – 1913. Η επανάσταση του 1909 – Ο γιος του 

Ψηλορείτη ανορθωτής – Οι πόλεμοι 1912 - 1913. Τόμοι 1-3. Αθήνα, Μπίρης, 1957-

19158. 

ΙΙΙ. Θέατρο 

• Ο γυιος του ίσκιου. Αθήνα, έκδοση των Παναθηναίων, 1908.  

• Το κόκκινο πουκάμισο. Αθήνα, τυπ. Μαίσνερ – Καργαδούρη, 1909.  

• Το χαλασμένο σπίτι· Δράμα σε τρία μέρη. Αθήνα, Ελευθερουδάκης 1909. 

• Το άσπρο και το μαύρο· Δράμα σε μέρη τρία. Αθήνα, Φέξης, 1914. 

• Μία νύχτα μια ζωή…· Δράμα σε μέρη τρία. Αθήνα, Βασιλείου, 1924. 

• Ο Ιούδας· Δράμα σε τέσσερα μέρη· Εικονογράφηση Κλ.Κλώνη. Αθήνα, 

Σαλίβερος,1934. 

• Παπαφλέσσας. Αθήνα, Σαλίβερος, 1937. 

• Ο Ρουμπής, η Κουμπή και τα κουμπιά. 1936. 

• Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται. Αθήνα, Σαλίβερος, 1935. 

• Πίσω στη γη. 1942. 

• Αργυροί γάμοι. Δράμα σε τρία μέρη. Αθήνα, Βιβλιοθήκη Ελληνικής Δημιουργίας, 

1943. 

• Έρωτα μαστροχαλαστή! 1943. 

• Βουβές αγάπες. 1944. 

• Η μέθοδος των τριών. 1953. 
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• Ο βασιλιάς και ο σκύλος. Κωμωδία σε πράξεις τρεις. Αθήνα, Δημητράκος, 1953. 

• Ρήγας Βελεστινλής. 1962. 

• Ιστορικό θέατρο. Το 1821 σε 14 έργα και σκετς. Στη σειρά των Απάντων, αρ.7. 

Αθήνα, Μπίρης, 1971. 

ΙV. Ταξιδιωτικά κείμενα - Χρονογραφήματα - Δοκίμια - Μελέτες 

• Σφυρίγματα· Σχέδια Π.Βυζαντίου. Αθήνα, τυπ.Καλλέργη, χ. χ. 

• Από τα ταξίδια μου. Αθήνα, Άγκυρα, 1916. 

• Αμερική· Εντυπώσεις ταξιδιού. Αθήνα, Αετός, 1952. 

• Κουβέντες του Φορτούνιο. Αθήνα, Σαλίβερος, 1936. 

• Κωστής Παλαμάς. Αθήνα, Παρθενών, 1943. 

• Τέχνη και ζωή· Δοκίμια. Αθήνα, Πήγασος, 1944. 

• Νεοελληνική λογοτεχνία• Μ’ έναν πρόλογο του Άρη Δικτάιου. Αθήνα, Φέξης, 

1962. 

• Για ένα καινούριο θέατρο. Αθήνα, έκδοση Παρασκηνίων, χ. χ. 

• Πενήντα χρόνια θέατρο. Αθήνα, Φέξης, 1960. 

• Άνδρες που έφτιαξαν την Αρχαία Ελλάδα. Αθήνα, Αλικιώτης & Υιοί, 1961. 

• Γυναίκες. Αθήνα, Εστία, χ. χ. 

• Δάσκαλοι του Γένους. Πνευματικές μορφές. Αθήνα, Μπίρης, 1971. 

V. Μεταφράσεις 

• Compayre Gabriel, Ο Πεσταλότσι και η στοιχειώδης εκπαίδευσις. Αθήνα, Άγκυρα, 

χ. χ. 

VI. Συγκεντρωτικές εκδόσεις 

• Άπαντα1-12. Αθήνα, Μπίρης, 1971-1972. 
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ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ 

 

 
 

 

Με το λογοτεχνικό ψευδώνυμο Παύλος Νιρβάνας είναι γνωστός ο μεγάλος Έλληνας λογοτέχνης Πέτρος Κ. 

Αποστολίδης. Ο πατέρας του, έμπορος Κωνσταντίνος Αποστόλου Κουμιώτης, ήταν από την Σκόπελο και η 

μητέρα του, Μαριέττα Ιωάννου Ράλλη, από τη Χίο. Γεννήθηκε στην Μαριούπολη της Ρωσίας (σήμερα ανήκει 

στην Ουκρανία) το 1866 και πέθανε στην Αθήνα στις 28 Νοεμβρίου 1937. 

 

Βιογραφία 

Σε μικρή ηλικία επιστρέφει στην Ελλάδα, στον Πειραιά, οπότε τελικά σπουδάζει στην ιατρική σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών (1883-1890). Το έτος 1890 κατατάσσεται στο Βασιλικό Ναυτικό, από όπου και 

παραιτείται με τον βαθμό του γενικού αρχιάτρου το 1922, έχοντας διατελέσει πρόεδρος της Ανώτατης 
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Υγειονομικής Επιτροπής του Ναυτικού και τμηματάρχης του Υπουργείου Ναυτικών επί Ελευθερίου Βενιζέλου. 

Ο Παύλος Νιρβάνας εξέδωσε πολλές ποιητικές συλλογές και δημοσίευσε πολλά χρονογραφήματα σε 

εφημερίδες. Διατηρούσε στενούς δεσμούς με αρκετούς λογοτέχνες της εποχής του και συνέβαλε στην ανάδειξη 

νεότερων λογοτεχνών π.χ. Ιωάννης Κονδυλάκης, Γρηγόριος Ξενόπουλος, Νίκος Καββαδίας
]
. Τον συνέδεε 

αδελφική φιλία με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Λογοτεχνικά, τοποθετείται στον κύκλο του Κωστή Παλαμά. 

Επηρεάζεται από τον αισθητισμό και το συμβολισμό, καθώς και από το φιλόσοφο Νίτσε. Η πεζογραφία του 

διέπεται από ηθογραφικά και ψυχογραφικά στοιχεία, ενώ γλωσσικά ξεκίνησε από καθαρεύουσα και κατέληξε 

στη δημοτική γλώσσα. Ο Τέλος Άγρας έγραψε πως "η ηθογραφία του είναι τραγική και αποκλίνει προς το 

ζωηρό λυρισμό, όταν δεν τρέπεται προς τον πραγματικό σαρκασμό", ενώ ο Κώστας Ουράνης ανέφερε πως 

"ακόμη και το χιούμορ του το χρησιμοποιεί για να προκαλέσει μειδίαμα και όχι για να καυτηριάσει. Το 1923, 

βραβεύτηκε για το λογοτεχνικό του έργο με το Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών, ενώ το 1928 έγινε μέλος της 

Ακαδημίας Αθηνών. Πέθανε από βρογχοπνευμονία στο Μαρούσι το 1937. 

Έργα 

Εμφανίστηκε στα γράμματα το 1884, όταν εξέδωσε την πρώτη ποιητική του συλλογή και άρχισε 

να δημοσιεύει χρονογραφήματα στις εφημερίδες Άστυ, Ακρόπολη και από το 1905 στην Εστία με 

το ψευδώνυμο Κύριος Άσοφος. Πήρε επίσης μέρος στην έκδοση του σατιρικού περιοδικού Αθήναι. 

Ασχολήθηκε με πολλά είδη γραπτού λόγου, όπως διηγήματα, ποιήματα, μυθιστορήματα, δράματα, 

κριτικές μελέτες, δοκίμια, θεατρικά έργα, χρονογραφήματα και τη «Γλωσσική Αυτοβιογραφία», 

ενώ ασχολήθηκε και με τη μετάφραση. 

 

 Δάφναι εις την 25ην Μαρτίου 1821 (1884) 

 Η φιλοσοφία του Νίτσε (1898) 

 Γλωσσική Αυτοβιογραφία (1905) 

 Παγά Λαλέουσα (1907) 

 Ο αρχιτέκτων Μάρθας (1907) 

 Το χελιδόνι (1908) 

 Μαρία Πενταγιώτισσα (1909) 

 Όταν σπάση τα δεσμά του (1910) 

 Το συναξάρι του παπα-Παρθένη (1915) 

 Αριστοτέλης Βαλαωρίτης (1916) 

 Η ηθική επίδρασις της επαναστάσεως (1923) 

 Το αγριολούλουδο (1924) 

 Ξενιτιά (1925) 

 Το έγκλημα του Ψυχικού (1928) 

 Εκλεκτές Ιστορίες (1930) 

 Ένας ίσκιος στη νύχτα (1934) 
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ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 
 

 

Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος (9 Δεκεμβρίου 1867 - 14 Ιανουαρίου 1951) ήταν Ζακυνθινός μυθιστοριογράφος, 

δημοσιογράφος και συγγραφέας θεατρικών έργων. Διετέλεσε αρχισυντάκτης στο θρυλικό πια περιοδικό "Η 

Διάπλασις των Παίδων" κατά την περίοδο 1896 - 1948. Κατά την αρχισυνταξία του Ξενόπουλου στο περιοδικό 

ήταν και ο βασικός του συντάκτης. Είναι χαρακτηριστική η υπογραφή του Σας ασπάζομαι, Φαίδων, που 

χρησιμοποιούσε στις επιστολές που υποτίθεται έστελνε στο περιοδικό. Ήταν ο ιδρυτής και εκδότης του 

περιοδικού Νέα Εστία, το οποίο εκδίδεται ακόμα και σήμερα. Το 1931 έγινε ακαδημαϊκός. Μαζί με τους Παλαμά, 

Σικελιανό και Καζαντζάκη ίδρυσε την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. 

 

Βίος 

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 9 Δεκεμβρίου 1867. Ο πατέρας του, Διονύσιος, καταγόταν από τη 

Ζάκυνθο και η μητέρα του Ευλαλία από την Πόλη. Ο Γρηγόριος έζησε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια στη 

Ζάκυνθο, μέχρι το 1883, όταν γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για να σπουδάσει Φυσικομαθηματικά, μετά 

από προτροπή του φίλου του Νικολάου Μοτσενίγου, ο οποίος σπούδαζε ήδη Φυσικομαθηματικός στην Αθήνα. 

Τις σπουδές του δεν τις ολοκλήρωσε ποτέ: από το πρώτο ήδη έτος είχε αρχίσει την ενασχόληση με τη 

λογοτεχνία, η οποία ήταν και η μοναδική πηγή εσόδων του. Από το 1892 εγκαταστάθηκε μόνιμα πλέον στην 

Αθήνα και το 1894 παντρεύτηκε την Ευφροσύνη Διογενίδη. Το ζευγάρι χώρισε ενάμιση χρόνο μετά, ενώ είχαν 

ήδη αποκτήσει μια κόρη και ο συγγραφέας παντρεύτηκε ξανά το 1901 την Χριστίνα Κανελλοπούλου, με την 

οποία απέκτησε άλλες δύο κόρες. Συνεργάστηκε με πλήθος εφημερίδων και περιοδικών στις οποίες δημοσίευε 

μελέτες, άρθρα, διηγήματα και μυθιστορήματα. Το 1894 ανέλαβε τη διεύθυνση της Εικονογραφημένης Εστίας, το 

1896 έγινε αρχισυντάκτης του περιοδικού Η Διάπλασις των Παίδων, του οποίου ήταν και συνδρομητής κατά τα 

παιδικά του χρόνια. Από το 1901 ως το 1912 δημοσίευε στο περιοδικό Παναθήναια λογοτεχνικά έργα και μελέτες 

και από το 1912 άρχισε να συνεργάζεται με την εφημερίδα Έθνος γράφοντας μυθιστορήματα σε συνέχειες. Το 

1927 ίδρυσε το περιοδικό Νέα Εστία, του οποίου ήταν διευθυντής ως το 1934. Κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο 

του 1940 ο Γρηγόριος Ξενόπουλος μαζί με άλλους Έλληνες λογίους προσυπέγραψε την Έκκληση των Ελλήνων 

Διανοουμένων προς τους Διανοούμενους ολόκληρου του Κόσμου με την οποία αφενός μεν καυτηριάζονταν η 

κακόβουλη ιταλική επίθεση, αφετέρου δε διέγειρε την παγκόσμια κοινή γνώμη σε επανάσταση συνειδήσεων για 

κοινό νέο πνευματικό Μαραθώνα. Πέθανε στην Αθήνα στις 14 Ιανουαρίου 1951 και κηδεύτηκε δημοσία δαπάνη. 

Πεζογραφικό 

Ο Ξενόπουλος ήταν πολυγραφότατος συγγραφέας. Έγραψε πάνω από 80 μυθιστορήματα και πλήθος διηγημάτων. 

Πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα το 1888 με το μυθιστόρημα " Ο "άνθρωπος του κόσμου". Αυτό και το 
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επόμενο μυθιστόρημά του, "Νικόλας Σιγαλός" (1890), "αθηναϊκά" μυθιστορήματα, ήταν αποτυχημένα. Έπειτα 

στράφηκε στην έμπνευση από την πατρίδα του και έγραψε κάποια από τα καλύτερά του έργα, "Μαργαρίτα 

Στέφα" (1893), "Κόκκινος βράχος" (1905). Ακολούθησαν έργα "αθηναϊκά", τα σημαντικότερα από τα οποία είναι 

"Ο πόλεμος" (1914) και " οι μυστικοί αρραβώνες" (1915) και το "ζακυνθινό" "Λάουρα" (1915), επίσης ένα από 

τα καλύτερά του. Η πιο φιλόδοξη συγγραφική του απόπειρα ήταν η κοινωνική τριλογία "Πλούσιοι και φτωχοί" 

(1919), "Τίμιοι και άτιμοι" (1921), "Τυχεροί και άτυχοι" (1924). Τα δύο πρώτα αναγνωρίζονται ως τα καλύτερα 

και πιο ώριμα έργα του. Άλλα αξιόλογα έργα του που ακολούθησαν είναι τα: "Αναδυομένη" (1923), "Ισαβέλλα" 

(1923), "Τερέζα Βάρμα-Δακόστα" (1925). Τα έργα του διαδραματίζονται στην Αθήνα και τη Ζάκυνθο. 

Θεωρείται ο εισηγητής του "αστικού μυθιστορήματος", δηλαδή του μυθιστορήματος που διαδραματίζεται στα 

αστικά κέντρα (βλ. Ελληνική πεζογραφία 1880-1930). Βασικό θέμα στα έργα του είναι ο έρωτας, κυρίως έρωτας 

μεταξύ ατόμων από διαφορετικές τάξεις. Η ικανότητά του να γράφει εύκολα και γρήγορα τον οδήγησε κάποιες 

φορές σε "εκπτώσεις" ως προς την ποιότητα. Πολλοί τον κατηγόρησαν, όταν άρχισε να δημοσιεύει 

μυθιστορήματα σε συνέχειες, ότι έκανε πολύ εύκολα παραχωρήσεις στα γούστα του αναγνωστικού κοινού και ότι 

χρησιμοποιούσε συχνά προκλητικές για την εποχή ερωτικές σκηνές για να κερδίζει χρήματα. Όλοι όμως 

επισημαίνουν αρετές του έργου του, όπως η αφηγηματική ευχέρεια, η ικανότητα να κρατά αμείωτο το 

ενδιαφέρον του αναγνώστη και η παρατηρητικότητα. 

Ο Ξενόπουλος και το αστικό μυθιστόρημα 

Τα έργα του Ξενόπουλου είναι περισσότερο για ψυχαγωγία παρά για φιλολογική ανάλυση. Ο αστικός ρεαλισμός 

που επικρατούσε αυτή την εποχή στην Ευρώπη και στην Αμερική επηρεάζει και τα έργα του Ξενόπουλου. Για το 

λόγο αυτό ο Ξενόπουλος θεωρείται από πολλούς εισηγητής του αστικού μυθιστορήματος με προσπάθειες για την 

αντανάκλαση της ίδιας της πραγματικότητας. Ας μη ξεχνάμε ότι ο Ξενόπουλος ανήκει στη γενιά του 1880, 

χρονολογία η οποία αποτελεί σταθμό στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας (Αρχή νεοελληνικής 

αναγέννησης με τον Παλαμά αλλά και τον Ροΐδη με το μυθιστόρημα του Πάπισσα Ιωάννα. Ο Ξενόπουλος υπήρξε 

γνώστης της σχετικής παράδοσης αλλά και καινοτόμος νεωτεριστής. Η στροφή του προς τον αστικό ρεαλισμό 

υπήρξε βασικά ιδιάζουσα παρέκκλιση από την ηθογραφία. Ο αστικός ρεαλισμός χρησίμευε για την κάλυψη του 

κενού – την απουσία ενός μέσου στρώματος αναγνωστών που θα λειτουργούσε ως ενδιάμεσος χώρος για μια 

πολύπλευρη ανάπτυξη λογοτεχνικής γραφής. Τα πρώτα του μυθιστορήματα εξελίσσονται στην Αθήνα με υλικό 

τη φοιτητική ζωή, πριν ο συγγραφέας κλείσει τα 30. Παραμένει πάντα ο ψυχογράφος. Ο Ξενόπουλος 

χρησιμοποιεί περιστατικά και από την ίδια του τη ζωή με τρόπο όμως που αυτά να περνάνε σαν φανταστικά. 

Θεατρικό 

Το πρώτο του θεατρικό έργο, Ο ψυχοπατέρας, παρουσιάστηκε το 1895. Από τις αρχές του αιώνα άρχισε να 

συνεργάζεται με τη Νέα Σκηνή του Κων/νου Χρηστομάνου. Τα σπουδαιότερα θεατρικά του έργα είναι: "Το 

μυστικό της κοντέσσας Βαλέραινας" (1904), η "Στέλλα Βιολάντη" (1909, με την Μαρίκα Κοτοπούλη), 

"Φοιτηταί". Ο Ξενόπουλος έγραψε συνολικά 46 διαφορετικά θεατρικά έργα. Το 1901 πρωταγωνίστηκε μαζί με 

τον Παλαμά για την ίδρυση της Νέας Σκηνής και χάρη στη γνώση ξένων γλωσσών ενημερωνόταν έγκαιρα για 

σημαντικά πνευματικά συμβάντα στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Έγραφε προλόγους για τον Ίψεν και ζούσε το 

θέατρο, ζυμωνόταν η καθημερινή ζωή του με αυτό. Πολλά δράματα του είχαν αρχικά γραφτεί ως πεζογραφήματα 

και έπειτα μεταφέρθηκαν στη σκηνή. (Π.χ. Έρως εσταυρωμένος - Στέλλα Βιολάντη). Μετέφρασε και διασκεύασε 

αρκετά ξένα έργα και η στάθμη της γραφής του ήταν σε όλες τις περιπτώσεις υψηλά. Συμμετείχε σε διάφορες 

επιτροπές δραματουργικών διαγωνισμών και το Βασιλικό Θέατρο της Αθήνας εγκαινιάστηκε στα 1932 με δικό 

του έργο «Ο θείος Όνειρος». Τα περισσότερα έργα του Ξενόπουλου είναι τρίπρακτα (28). Στην πρώτη πράξη 

τίθεται συνήθως το θέμα και χαρακτηρίζονται τα πρόσωπα, στη δεύτερη εντείνεται η πλοκή και κορυφώνεται το 

δράμα και στην τρίτη έρχεται η λύση. Ο Ξενόπουλος χτίζει μεθοδικά φράση με φράση, προετοιμάζει τα 

επερχόμενα περιστατικά που φαίνονται λίγο άσχετα με το κύριο θέμα, αλλά αποδεικνύονται αναγκαία. Η 

«Στέλλα Βιολάντη» (στην οποία προχωρεί με γρήγορο ρυθμό από την ευχάριστη ατμόσφαιρα ενός ζακυνθινού 
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σπιτιού στη συγκλονιστική κορύφωση του εκούσιου θανάτου της νύμφης) υπήρξε πρότυπο για άλλα 2 γνωστά 

θεατρικά έργα που αν και γράφτηκαν πιο μετά υστερούν σε δραματική τεχνική. 

Οι κατηγορίες των έργων του: Ο Ξενόπουλος έγραψε με την ίδια επιτυχία και δράματα και κωμωδίες κυρίως με 

θέμα τον έρωτα. Τα έργα του είναι ηθογραφίες που αναδεικνύουν τη ζωή μιας εποχής η μιας τοπικής κοινωνίας, 

τοπικές και εποχικές ιδιαιτερότητες παίρνουν συχνά ισχύ άγραφων νόμων που επιβάλλονται μέσα από την 

κοινωνία. Τα έργα του ταξινομούνται είτε στη Ζάκυνθο είτε στην Αθήνα και ο Ξενόπουλος έρχεται να γεφυρώσει 

το χάσμα μεταξύ των 2 Σχολών, της Αθηναϊκής και της Επτανησιακής. Ζακυνθινά έργα: Στέλλα Βιολάντη, 

Ραχήλ, Φωτεινή Σαράντη, Ο ποπολάρος Αθηναϊκά: Φοιτηταί, Ψυχοσάββατο, Το ανθρώπινο 

Κριτική 

Ιδιαιτέρως αξιόλογη ήταν η συμβολή του στην κριτική. Στο περιοδικό Παναθήναια δημοσίευσε πλήθος μελετών 

για πολλούς συγγραφείς, όπως τους Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, Γιάννη Καμπύση, Δημήτριο Βικέλα. Εκείνος 

πρωτοπαρουσίασε στο αθηναϊκό αναγνωστικό κοινό τον Κ. Π. Καβάφη, το 1903. 

Ο Ξενόπουλος και ο σοσιαλισμός 

Ο Ξενόπουλος, αν και προερχόταν από εύπορη οικογένεια δεν ήταν αριστοκράτης. Παρακολουθούσε ωστόσο τα 

προβλήματα των ανερχόμενων αστών όσο και των πιο φτωχών. Ερχόμενος στην Αθήνα έφερε μαζί του την ιδέα 

του ανθρωπιστικού σοσιαλισμού. Στην Αθήνα ήρθε σε επαφή με τον Δρακούλη και τους άλλους επικεφαλής του 

σοσιαλιστικού κόμματος, ενώθηκε με αυτούς και βοήθησε στην έκδοση των σοσιαλιστικών εφημερίδων 

«Άρδην» και «Κοινωνία». Το 1885 έγινε μάλιστα συντάκτης του «Άρδην». Τις θέσεις του για το σοσιαλισμό 

μπορούμε να δούμε καλύτερα στο Πλούσιοι και Φτωχοί. Ο Ξενόπουλος πίστευε σ’ ένα σοσιαλισμό που θα 

άλλαζε την κοινωνία χωρίς βίαιες ανατροπές. Σιγά-σιγά οι άνθρωποι θα καταλάβαιναν το συμφέρον τους, οι 

πλούσιοι και οι φτωχοί θα έρχονταν σε συνεννόηση χωρίς βία. Μόνο ο σοσιαλισμός θα μπορούσε να βάλει τέλος 

στο διαχωρισμό των 2 φυλών. Το ιδανικό του σοσιαλισμού θα εξασφάλιζε σε κάθε άνθρωπο οποιασδήποτε 

ράτσας τροφή, κατοικία και ενδυμασία, αλλά δεν μπορεί να καταλήξει ποτέ σε μία εντελώς ισότητα. Αρχικά ο 

Ξενόπουλος θεώρησε τις σοσιαλιστικές ιδέες τις μόνες που θα μπορούσαν να διορθώσουν την ανισότητα μεταξύ 

πλούσιων και φτωχών. Ωστόσο την εφαρμογή των σοσιαλιστικών ιδεών δεν την ήθελε βίαια με ανατροπές και 

επαναστάσεις που θα δημιουργούσαν θύματα. Με την άνοδο του πνευματικού επιπέδου του λαού –πίστευε- θα 

καταλάβαιναν οι άνθρωποι το πραγματικό τους συμφέρον. Για το λόγο αυτό θεωρούσε το γράψιμο ως οφειλή 

διαπαιδαγώγησης και έργο ευθύνης υπέρ του συνόλου. 

Εργογραφία 
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 Η Αναθρεφτή. Αθήνα, Γανιάρης, χ.χ. 

 Πετριές στον ήλιο. Αθήνα, Παπαδόπουλος, 1919. 

 Το Ζακυνθινό μαντήλι και άλλα δέκα διαλεχτά διηγήματα. Αθήνα, Γανιάρης, 

1921. 

 Αθηναϊκά διηγήματα· Ιστορία μιας χωρισμένης. Αθήνα, Γανιάρης, 1924. 

 Ο Μινώταυρος και άλλα νέα διηγήματα (1921-1924). Αλεξάνδρεια, εκδ. του 

περ. Γράμματα, 1925. 

 Πώς πολεμούν; Αθήνα, έκδοση της εφημερίδας Ελληνικόν Μέλλον, 1935. 
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 Αθανασία και άλλα 24 διηγήματα. Αθήνα, Οι φίλοι του βιβλίου, 1944. 
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 Θαύματα του Διαβόλου. Αθήνα, Ραφτάνης, 1883. 
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 Η τιμή του αδελφού Β΄. Αθήνα, Κολλάρος, 1923. 

 Ο κόσμος κι ο Κοσμάς. Αθήνα, Κολλάρος, 1923. 

 Ισαβέλλα. Αλεξάνδρεια, Κασιγόνης, 1923. 

 Η τρίμορφη γυναίκα. Αθήνα, Κολλάρος, 1924. 
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 Τερέζα Βάρμα Δακόστα - Ένας σύγχρονος Μεσαίωνας. Αθήνα, Κολλάρος, 
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 Ο Κατήφορος· Αθηναϊκόν μυθιστόρημα. Αθήνα, Κολλάρος, 1948. 
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ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 

 

 
 

 

Ο Κωστής Παλαμάς (Πάτρα, 13 Ιανουαρίου 1859 - Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 1943) ήταν ποιητής, πεζογράφος, 

θεατρικός συγγραφέας, ιστορικός και κριτικός της λογοτεχνίας. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους 

Έλληνες ποιητές, με σημαντική συνεισφορά στην εξέλιξη και ανανέωση της νεοελληνικής ποίησης. Αποτέλεσε 

κεντρική μορφή της λογοτεχνικής γενιάς του 1880, πρωτοπόρος, μαζί με το Νίκο Καμπά και το Γεώργιο 

Δροσίνη, της αποκαλούμενης Νέας Αθηναϊκής (ή Παλαμικής) σχολής. Επίσης, είχε σπουδάσει και ως θεατρικός 

παραγωγός της ελληνικής λογοτεχνίας. 

 

Βιογραφία  

Γεννήθηκε στην Πάτρα στις 13 Ιανουαρίου 1859 από γονείς που κατάγονταν από το Μεσολόγγι. Η οικογένεια 

του πατέρα του ήταν οικογένεια λογίων, με αξιόλογη πνευματική δραστηριότητα και ασχολούμενων με τη 

θρησκεία: Ο προπάππος του Παναγιώτης Παλαμάς (1722-1803) είχε ιδρύσει στο Μεσολόγγι την περίφημη 

"Παλαμαία Σχολή" και ο παππούς του Ιωάννης είχε διδάξει στην Πατριαρχική Ακαδημία της 

Κωνσταντινούπολης. Ο θείος του Ανδρέας Παλαμάς υπήρξε πρωτοψάλτης και υμνογράφος, τον οποίο ο Κωστής 

Παλαμάς αναφέρει στα "Διηγήματά" του (Β' έκδοση, 1929, σελ. 200). Ο Μιχαήλ Ευσταθίου Παλαμάς (αδελφός 

του Ανδρέα) και ο Πανάρετος Παλαμάς ήταν ασκητές. Ο Δημήτριος Ι. Παλαμάς, επίσης θείος του Κωστή, ήταν 

ψάλτης και υμνογράφος στο Μεσολόγγι Όταν ο ποιητής ήταν 6 χρονών έχασε και τους δύο γονείς του σε 

διάστημα σαράντα ημερών (Δεκέμβριος 1864-Φεβρουάριος 1865). Στενοί συγγενείς ανέλαβαν τότε τα τρία 

παιδιά της οικογένειας: το μικρότερο αδερφό του η αδερφή της μητέρας του και εκείνον και το μεγαλύτερο 

αδερφό του ο θείος τους Δημήτριος Παλαμάς, που κατοικούσε στο Μεσολόγγι. Εκεί έζησε από το 1867 ως το 

1875, σε ατμόσφαιρα μάλλον δυσάρεστη και καταθλιπτική, που ήταν φυσικό να επηρεάσει τον ευαίσθητο 

ψυχισμό του, όπως φαίνεται και από ποιήματα που αναφέρονται στην παιδική του ηλικία. Μετά την αποφοίτησή 

του από το γυμνάσιο, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα το 1875, όπου γράφτηκε στην Νομική Σχολή. Σύντομα όμως 

εγκατέλειψε τις σπουδές του αποφασισμένος να ασχοληθεί με τη λογοτεχνία. Το πρώτο του ποίημα το είχε 

γράψει σε ηλικία 9 ετών, μιμούμενος τα πρότυπα της εποχής του, "ποίημα για γέλια", όπως το χαρακτήρισε 

αργότερα ο ίδιος. Η αρχή του ποιήματος εκείνου ήταν: "Σ΄ αγαπώ εφώνησα, / κι εσύ μ΄ αστράπτον βλέμμα /Μη - 

μ΄ απεκρίθης - μη θνητέ, / τολμήσης να μιάνης / δια της παρουσίας σου / τας ώρας τας ωραίας / που έζησα στον 

κόσμον /...". 



 117 

Από το 1875 δημοσίευε σε εφημερίδες και περιοδικά διάφορα ποιήματα και το 1876 υπέβαλε στον Βουτσιναίο 

ποιητικό διαγωνισμό την ποιητική συλλογή Ερώτων Έπη, σε καθαρεύουσα, με σαφείς επηρεασμούς της Α’ 

Αθηναϊκής Σχολής. Η συλλογή απορρίφθηκε με το χαρακτηρισμό "λογιωτάτου γραμματικού ψυχρότατα 

στιχουργικά γυμνάσματα". Η πρώτη επίδραση της Α' Αθηναϊκής Σχολής ήταν το 1878 με την αυτοτελή έκδοση 

του ποίηματος "Μεσολόγγι". Από το 1898 εκείνος και οι δύο φίλοι και συμφοιτητές του Νίκος Καμπάς (με τον 

οποίο μοιραζόταν το ίδιο δωμάτιο) και Γεώργιος Δροσίνης άρχισαν να συνεργάζονται με τις πολιτικές-σατιρικές 

εφημερίδες "Ραμπαγάς" και "Μη χάνεσαι". Οι τρεις φίλοι είχαν συνειδητοποιήσει την παρακμή του αθηναϊκού 

ρομαντισμού και με το έργο τους παρουσίαζαν μια νέα ποιητική πρόταση, η οποία βέβαια ενόχλησε τους 

παλαιότερους ποιητές: τους αποκαλούσαν περιφρονητικά "παιδαρέλια" ή ποιητές της "Νέας Σχολής". Το 1886 

δημοσιεύτηκε η πρώτη του ποιητική συλλογή Τραγούδια της Πατρίδος μου στη δημοτική γλώσσα, η οποία 

εναρμονίζεται απόλυτα με το κλίμα της Νέας Αθηναϊκής Σχολής. Το 1887 παντρεύτηκε τη συμπατριώτισσά του 

Μαρία Βάλβη, με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά, μεταξύ των οποίων και ο Λέανδρος Παλαμάς. το 1889 

δημοσιεύτηκε ο Ύμνος εις την Αθηνάν, αφιερωμένος στη γυναίκα του, για τον οποίο βραβεύτηκε στον 

Φιλαδέλφειο ποιητικό διαγωνισμό την ίδια χρονιά. Ένδειξη της καθιέρωσής του ως ποιητή ήταν η ανάθεση της 

σύνθεσης του Ύμνου των Ολυμπιακών Αγώνων, το 1896. Το 1898, μετά το θάνατο του γιου του Άλκη σε ηλικία 

τεσσάρων ετών, δημοσίευσε την ποιητική σύνθεση "Ο Τάφος". Το 1897 διορίστηκε γραμματέας στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, απ' όπου αποχώρησε το 1928. Από την ίδια χρονιά (1897) άρχισε να δημοσιεύει τις 

σημαντικότερες ποιητικές του συλλογές και συνθέσεις, όπως οι "Ίαμβοι και Ανάπαιστοι" (1897), "Ασάλευτη 

Ζωή" (1904), "ο Δωδεκάλογος του Γύφτου" (1907), "Η Φλογέρα του Βασιλιά" (1910). Το 1918 του απονεμήθηκε 

το Εθνικό Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών, ενώ από το 1926 αποτέλεσε βασικό μέλος της Ακαδημίας των 

Αθηνών, της οποίας έγινε πρόεδρος το 1930. Κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940 ο Κωστής Παλαμάς μαζί 

με άλλους Έλληνες λογίους προσυπέγραψε την έκκληση των Ελλήνων Διανοουμένων προς τους διανοούμενους 

ολόκληρου του κόσμου, με την οποία αφ' ενός μεν καυτηριάζονταν η κακόβουλη ιταλική επίθεση, αφ' ετέρου δε, 

διέγειρε την παγκόσμια κοινή γνώμη σε επανάσταση συνειδήσεων για κοινό νέο πνευματικό Μαραθώνα. Πέθανε 

στις 27 Φεβρουαρίου του 1943 έπειτα από σοβαρή ασθένεια 40 ημέρες μετά το θάνατο της συζύγου του (τον 

οποίο δεν είχε πληροφορηθεί επειδή και η δική του υγεία ήταν σε κρίσιμη κατάσταση). Η κηδεία του έμεινε 

ιστορική, καθώς μπροστά σε έκπληκτους Γερμανούς κατακτητές χιλιάδες κόσμου τον συνόδευσε στην τελευταία 

του κατοικία, στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών, ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο. Η οικία του Παλαμά στην Πάτρα 

σώζεται ως σήμερα, στην οδό Κορίνθου 241. Τρία χρόνια πριν τη γέννηση του Παλαμά στο ίδιο σπίτι γεννήθηκε 

η μεγάλη Ιταλίδα πεζογράφος Ματθίλδη Σεράο. 

 Ήταν υποψήφιος για το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας αρκετές φορές από το 1926 έως το 

1940. 

 Σήμερα "τιμής ένεκεν" φέρεται αφιερωμένη στο όνομά του μεγάλη αίθουσα εκθέσεων του 

πολυχώρου Τεχνόπολις στην Αθήνα. 

 

Έργο  

Ο Παλαμάς ήταν ένας από τους πολυγραφότερους Έλληνες λογοτέχνες και πνευματικούς ανθρώπους. 

Δημοσίευσε συνολικά σαράντα ποιητικές συλλογές, καθώς και θεατρικά έργα, κριτικά και ιστορικά δοκίμια, 

συγκριτολογικές μελέτες και βιβλιοκριτικές. Την επιμέλεια της επανέκδοσης των έργων του μετά το θάνατό του 

ανέλαβε ο γιος του Λέανδρος Παλαμάς επίσης ποιητής και κριτικός της λογοτεχνίας 

Το ποιητικό έργο 

 

Το ποιητικό του έργο είναι μεγάλο σε έκταση και σε σημασία και είχε τεράστια απήχηση στην εποχή του. 

Διαμετρικά αντίθετες πολιτικές και πνευματικές προσωπικότητες, όπως ο Κωνσταντίνος Τσάτσος και ο Νίκος 
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Ζαχαριάδης αισθάνθηκαν την ανάγκη να τοποθετηθούν απέναντι στο Δωδεκάλογο του Γύφτου. Ο Μίκης 

Θεοδωράκης έχει πει ότι ο Παλαμάς είχε μεγαλύτερη επιρροή από 10 Πρωθυπουργούς. Το ενδιαφέρον για το 

έργο του μειώθηκε στη μεταπολεμική Ελλάδα, όταν αφενός επικράτησαν διαφορετικά αισθητικά ρεύματα και 

αφετέρου υποχώρησε το ενδιαφέρον για την ποίηση γενικότερα. Οι δύο πρώτες του συλλογές, Τραγούδια της 

πατρίδος μου και Τα μάτια της ψυχής μου είχαν ακόμα απηχήσεις του ρομαντισμού της Α' Αθηναϊκής Σχολής και 

κάποια κατάλοιπα καθαρεύουσας. Η πρώτη σημαντική στάση στο έργο του ήταν η συλλογή Ίαμβοι και 

Ανάπαιστοι (1897), κυρίως για την ανανεωμένη μετρική της, με την εναλλαγή ιαμβικού και αναπαιστικού ρυθμού 

(ο ίδιος επισήμανε ότι παρακινήθηκε από την μετρική του Κάλβου), αλλά και για την εκφραστική λιτότητα και 

σαφήνεια. Το επόμενο έργο του, ο Τάφος (1898), αποτελείται από ποιήματα - μοιρολόγια για τον θάνατο του γιου 

του Άλκη. Η πρώτη περίοδος της δημιουργίας του κλείνει με την συλλογή Ασάλευτη Ζωή (1904), η οποία 

περιέχει υλικό από όλα τα προηγούμενα χρόνια της δράσης του. Κεντρική θέση στη συλλογή έχουν τα ποιήματα 

Η Φοινικιά (αναγνωρίζεται ως το καλύτερο ίσως έργο του), Ασκραίος και Αλυσίδες (συναποτελούν την ενότητα 

"Μεγάλα οράματα") και η ενότητα σονέτων Πατρίδες. Η κορυφαία έκφραση της "λυρικής σκέψης" του Παλαμά 

είναι Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου (1907). Στο πνευματικό του ταξίδι ο Γύφτος θα γκρεμίσει και θα ξαναχτίσει 

τον κόσμον όλο. Θα απαρνηθεί τη δουλειά, την αγάπη, τη θρησκεία, τους αρχαίους, τους βυζαντινούς και όλες 

τις πατρίδες, αλλά και θα τα αναστήσει όλα μέσα από την Τέχνη, μαζί και τη μεγάλη χίμαιρα της εποχής, τη 

Μεγάλη Ιδέα. Θα υμνήσει τον ελεύθερο λαό του, αλλά θα τραγουδήσει και έναν νιτσεϊκό αδάκρυτο ήρωα. Θα 

καταλήξει προσκυνώντας τη Φύση και την Επιστήμη. 'Η Φλογέρα του βασιλιά (1910) διαδραματίζεται στο 

Βυζάντιο και αφηγείται το ταξίδι του Βασίλειου Β' ("Βουλγαροκτόνου") στην Αθήνα. Κεντρικό σημείο του έργου 

είναι το προσκύνημα του αυτοκράτορα στον Παρθενώνα, που έχει γίνει ναός της Παναγίας. Αυτό συμβολίζει για τον 

ποιητή τη σύνθεση και την ενότητα όλης της ιστορίας του Ελληνισμού, αρχαίας, βυζαντινής και σύγχρονης. Η 

έμπνευση της Φλογέρας του Βασιλιά είναι αποτέλεσμα και του ανανεωμένου τότε ενδιαφέροντος για το Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία, αλλά κυρίως του μακεδονικού αγώνα. Μετά τις μεγάλες συνθέσεις επανήλθε σε μικρότερες 

λυρικές φόρμες, με τις συλλογές Οι καημοί της Λιμνοθάλασσας και Η Πολιτεία και η Μοναξιά (1912), μαζί με τις 

οποίες εξέδωσε και τα σατιρικά ποιήματά του (Σατιρικά γυμνάσματα). Στις επόμενες συλλογές του γενικά δεν 

παρουσιάστηκε κάτι νέο στην ποιητική του εξέλιξη, παρά μόνο στις τελευταίες, Ο κύκλος των τετράστιχων (1929) 

και Οι νύχτες του Φήμιου(1935): αποτελούνται αποκλειστικά από σύντομα, τετράστιχα ποιήματα. 

Η σχέση με το δημοτικισμό  

Η εποχή της εμφάνισης του Κωστή Παλαμά, αλλά και των άλλων ποιητών της Νέας Αθηναϊκής Σχολής συνέπεσε 

με την έξαρση του προβληματισμού για το γλωσσικό ζήτημα: το 1888 εκδόθηκε το Ταξίδι μου του Ψυχάρη, ενώ 

είχε προηγηθεί η διαμάχη Κωνσταντίνου Κόντου- Δημ. Βερναρδάκη, το 1882. Ενώ σταδιακά στην ποίηση η 

δημοτική καθιερώθηκε (με τη συμβολή και των ποιητών της Νέας Αθηναϊκής Σχολής), στην πεζογραφία (και 

φυσικά στον επίσημο λόγο) επικρατούσε η καθαρεύουσα. Ο Παλαμάς, υποστηρικτής της δημοτικής, υποδέχθηκε 

με ευνοϊκή κριτική το Ταξίδι μου: μια μόλις μέρα αφ' ότου το διάβασε, έγραψε το άρθρο "Το επαναστατικόν 

βιβλίον του κ. Ψυχάρη", εκφράζοντας ενθουσιώδεις κρίσεις, χωρίς βέβαια να παραλείψει να επισημάνει και τις 

ακρότητες του συγγραφέα. Η υποστήριξή του προς όλες τις προσπάθειες καθιέρωσης της δημοτικής ήταν 

συνεχής και έμπρακτη: συνεργαζόταν με το περιοδικό-όργανο του δημοτικισμού Ο Νουμάς από το πρώτο κιόλας 

τεύχος και στη δημοτική έγραψε όχι μόνο τα ποιήματα, αλλά και τα (λίγα) διηγήματά του. Είναι αξιοσημείωτο το 

γεγονός ότι ενώ στο λογοτεχνικό (και αργότερα και στο κριτικό) έργο χρησιμοποιούσε τη δημοτική, ως 

Γραμματέας του Πανεπιστημίου ήταν υποχρεωμένος να συντάσσει τα επίσημα έγγραφα σε αυστηρή 

καθαρεύουσα: όπως ανέφερε ο ίδιος σε επιστολή του, στην φιλολογική του εργασία ήταν "μαλλιαρός" και στην 

υπηρεσία του "αττικιστής απ' την κορφή ως τα νύχια". Η επίσημη θέση του, όπως ήταν φυσικό, δύσκολα 

μπορούσε να συνδυαστεί με την υποστήριξη στο δημοτικισμό: βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο επιθέσεων, 

ειδικά κατά τα "Ευαγγελικά" (1901) και τα "Ορεστειακά" (1903). Παρά ταύτα ο ίδιος δε δίστασε να δηλώσει 

δημοσίως ότι ο δημοτικισμός ήταν η αρετή του (1908). 
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Κατάλογος έργων 

Ποιητικό έργο  

 Τραγούδια της πατρίδος μου (1886) 

 Ύμνος εις την Αθηνάν (1889) 

 Τα μάτια της ψυχής μου (1892) 

 Ίαμβοι και ανάπαιστοι (1897) 

 Ό Τάφος (1898) 

 Οι χαιρετισμοί της Ηλιογέννητης (1900) 

 Η ασάλευτη ζωή (1904) 

 Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου (1907) 

 Η φλογέρα του Βασιλιά (1910) 

 Οι καημοί της λιμνοθάλασσας (1912) 

 Σατιρικά Γυμνάσματα (1912) 

 Η πολιτεία και η μοναξιά (1912) 

 Βωμοί (1915) 

 Τα παράκαιρα (1919) 

 Τα δεκατετράστιχα (1919) 

 Οι πεντασύλλαβοι & Τα παθητικά κρυφομιλήματα, Οι λύκοι, Δυό λουλούδια από τα ξένα    

(1925) 

 Δειλοί και σκληροί στίχοι (1928) 

 Ο κύκλος των τετράστιχων (1929) 

 Περάσματα και χαιρετισμοί (1931) 

 Οι νύχτες του Φήμιου (1935) 

 Βραδινή φωτιά (1944, μεταθανάτια έκδοση επιμελημένη από τον γιό του Λέανδρο) 

 Η Κασσιανή 

 Τo φάντασμα 

Πεζογραφικό έργο  

 «Ο θάνατος του παλικαριού», 1901 

 «Διηγήματα», 1920 

Διηγήματα  

 Θάνατος παληκαριού, διήγημα, (1901) 

 Διηγήματα, 1920 

Θέατρο  

 Τρισεύγενη, δράμα (1903). 

Κριτική-Δοκίμιο  

Ήταν ένας από τους σημαντικότερους νεοέλληνες κριτικούς. Σε αυτόν οφείλεται η επανεκτίμηση του έργου των 

Ανδρέα Κάλβου, Διονύσιου Σολωμού, της Επτανησιακής Σχολής εν γένει, του Κώστα Κρυστάλλη και άλλων. 

 "Το έργο του Κρυστάλλη" (1894), 
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 "Σολωμός Η ζωή και το έργο του" (1901) 

 "Γράμματα" (2 τόμοι, 1904 - 1907) 

 "Ηρωικά πρόσωπα και κείμενα" (1911) 

 "Τα πρώτα κριτικά" (1913) 

 "Αριστοτέλης Βαλαωρίτης" (1914) 

 "Βιζυηνός και Κρυστάλλης" (1916) 

 "Ιούλιος Τυπάλδος" (1916) 

 "Πως τραγουδούμε τον θάνατο της κόρης" (1918) 

 "Πεζοί δρόμοι" (3 τόμοι 1929 - 1933) 

 "Ο Γκαίτε στην Ελλάδα" (1932) 

 "Τα χρόνια μου και τα χαρτιά μου" (1933) 

 "Η ποιητική μου" (1933) 

 "Πεζοί δρόμοι. Κάποιων νεκρών η ζωή" (1934) 

 "Τα χρόνια μου και τα χαρτιά μου" 2ος τόμος (1940). 

Μεταφράσεις  

 "Β΄Ολυμπιονικός" του Πινδάρου εφημ.΄΄Εστία΄΄, 1896 

 "ΙΔ΄Ολυμπιονικός" Πινδάρου, εφημ. ΄΄Ακρόπολις΄΄, 1896 

 "Πρόας ο Νικίου" υπό Αντρέ Λωρί, έκδοση Διάπλασης των Παίδων, 1898. 

 "Η Ελένη της Σπάρτης" του Αιμ. Βεράβεν 1906. 

 

Σημειώνεται ότι πρώτα έργα του Κ. Παλαμά που μεταφράστηκαν στην αγγλική γλώσσα ήταν "Η ασάλευτη ζωή", 

"Η τρισεύγενη", ο "θάνατος παλληκαριού" και ακολούθησαν άλλα. Στη δε γαλλική γλώσσα πρώτα ήταν "Ο 

τάφος", "Ο Δωδεκάλογος του γύφτου", ο "θάνατος παλληκαριού" κ.ά., ενώ πλείστα αποσπάσματα άλλων 

συλλογών μεταφράστηκαν σε διάφορες άλλες γλώσσες όπως στη γερμανική, ιταλική, ισπανική αραβική και 

τουρκική γλώσσα. 

Διακρίσεις 

Ανακύρηξή του σε κορυφαίο πεζογράφο και έναν από τους τρείς κορυφαίους ποιητές όλων των εποχών. 

Δημιουργία μουσείου με το όνομά του. 

Δημιουργία ιδρύματος με το όνομά του. 

Βράβευση του με το Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών το 1925 από την ακαδημία Αθηνών της οποίας διορίστηκε 

και μέλος το 1926, ενώ εξελέγη πρόεδρός της το 1930. 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ 

 

 
 

 

Ο Αλέξανδρος Πάλλης (Πειραιάς 1851 – Λίβερπουλ 1935) ήταν λογοτέχνης, πρωταγωνιστής στον αγώνα για 

την επικράτηση της δημοτικής γλώσσας (δημοτικισμός). 

 

Βιογραφικό Σημείωμα 

Ο Αλέξανδρος Πάλλης γεννήθηκε στον Πειραιά, καταγόταν όμως από τα Ιωάννινα 

της Ηπείρου. Ο πατέρας του Αλέξανδρος ήταν ειρηνοδίκης στον Πειραιά και η 

μητέρα του Παναγιωτίτσα το γένος Κοσκούρη προερχόταν από γενιά αγωνιστών του 

Μυστρά. Δεν πρόλαβε να γνωρίσει τον πατέρα του, καθώς πέθανε πριν τη γέννηση 

του γιου του. Μετά το θάνατο του συζύγου της η Παναγιωτίτσα μαζί με τα τέσσερα 

παιδιά της (τον Αναστάση, τον Αγαμέμνονα, τον Αλέξανδρο και την Ασπασία) 

μετακόμισε στην Πλάκα. Ο Πάλλης τέλειωσε το Γυμνάσιο στην Αθήνα και το 1869 

παρακολούθησε μαθήματα στη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας, αναγκάστηκε όμως 

να διακόψει τις σπουδές του για οικονομικούς λόγους και έφυγε για το Μάντσεστερ 

της Αγγλίας. Αρχικά εργάστηκε στο κατάστημα της θείας του, χήρας του Χρίστου 

Παρμενίδη, μετά το γάμο του όμως με την κόρη του Παντιά Ράλλη μπήκε στον 

εμπορικό οίκο των αδελφών Ράλλη και κατόπιν έφυγε για τη Βομβάη των Ινδιών, 

όπου γνωρίστηκε και συνδέθηκε φιλικά με τους Αργύρη Εφταλιώτη και Δ. Π. 

Πετροκόκκινο. Με τη σύζυγό του απέκτησαν πέντε παιδιά. Από το 1894 

εγκαταστάθηκε στο Λίβερπουλ ως το τέλος της ζωής του το 1935. Ο Πάλλης είναι 

γνωστός κυρίως ως πρωτοπόρος μαζί με τον Ψυχάρη και τον Εφταλιώτη του 

δημοτικιστικού αγώνα. Ολόκληρο το λογοτεχνικό έργο του, πρωτότυπο και 

μεταφραστικό είναι στρατευμένο στην υπεράσπιση της δημοτικής, ενώ παράλληλα 

στάθηκε και ο βασικός χρηματοδότης του κινήματος του δημοτικισμού, ενισχύοντας 

αρθρογράφους και συγγραφείς όπως ο Παλαμάς, ο Ξενόπουλος, ο Φιλήντας, ο 

Π.Νιρβάνας, έντυπα όπως ο Νουμάς, ο Λαός, η Ακρόπολη και εκδόσεις βιβλίων και 

φυλλαδίων σχετικών με το γλωσσικό ζήτημα. Το πρωτότυπο λογοτεχνικό του έργο 

αποτελείται από δύο ποιητικές συλλογές και ένα αφήγημα. Αξιοσημείωτη είναι η 

συγγραφή παιδικών ποιημάτων στη δημοτική στη συλλογή του Τραγουδάκια για 

παιδιά, και η αξιοποίηση της τεχνοτροπίας του δημοτικού τραγουδιού στη δεύτερη 
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συλλογή του με τίτλο Ταμπουράς και Κόπανος. Το αφήγημά του Μπρουσός 

εντάσσεται στην παράδοση του έργου του Ψυχάρη Το ταξίδι μου και στο ευρύτερο 

λογοτεχνικό ρεύμα της διδακτικής πεζογραφίας. Ως επί το πλείστον όμως ο Πάλλης 

ασχολήθηκε με τη λογοτεχνική μετάφραση, στοχεύοντας στην ανάδειξη της 

εκφραστικής επάρκειας της δημοτικής σ' όλα τα είδη του γραπτού λόγου. 

Γνωστότερες είναι οι μεταφράσεις του της Ιλιάδας του Ομήρου, καθώς επίσης της 

Καινής Διαθήκης (με τον τίτλο Νέα Διαθήκη), η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα 

Ακρόπολις από τις 9 Σεπτεμβρίου ως τις 20 Οκτωβρίου του 1901 και στάθηκε 

αφορμή για την έκρηξη των αντιδράσεων των εκκλησιαστικών και αντιπάλων του 

δημοτικισμού κύκλων. Οι παραπάνω αντιδράσεις οδήγησαν τον ίδιο χρόνο στις 

αιματηρές φοιτητικές συγκρούσεις στην Αθήνα, γνωστές ως τα «Ευαγγελικά», οι 

οποίες προκάλεσαν την παραίτηση της κυβέρνησης Θεοτόκη και του Αρχιεπισκόπου. 

Μετέφρασε επίσης έργα των αρχαίων τραγικών, του Σαίξπηρ, καθώς επίσης 

φιλολογικές, φιλοσοφικές, ιστορικές και άλλες επιστημονικές μελέτες. Μεγάλο μέρος 

του έργου συγκέντρωσε στα Κούφια καρύδια (Λίβερπουλ 1915) με το ψευδώνυμο 

Λέκας Αρβανίτης Μαλλιαρός. 1. Για περισσότερα βιογραφικά στοιχεία του 

Αλέξανδρου Πάλλη βλ. Ανεμούδη – Αρζόγλου Κρίστα, «Πάλλης Αλέξανδρος», 

Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό8. Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1988 και Παγανός Γ.Δ., 

«Αλέξανδρος Πάλλης», Η παλαιότερη πεζογραφική μας παράδοση: Από τις αρχές της 

ως τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμοΗ΄ (1880-1900). Αθήνα, Σοκόλης, 1997, Μερακλής 

Μ.Γ., «Αλέξανδρος Πάλλης», Η ελληνική ποίηση· Ρομαντικοί – Εποχή του Παλαμά - 

Μεταπαλαμικοί· Ανθολογία – Γραμματολογία, σ.270-274. Αθήνα, Σοκόλης, 1977, 

χ.σ., «Πάλλης Αλέξανδρος», Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας11. Αθήνα, Χάρη Πάτση, χ.χ. και «Χρονολόγιο Αλέξανδρου Πάλλη», 

Διαβάζω118, 8/5/1985, σ.16-18, 

 

Εργογραφία 

Ι. Ποίηση 

• Τραγουδάκια για παιδιά (μεταφράσεις από αγγλικά και γαλλικά ποιήματα). Αθήνα, 

τυπ. Σ. Κ. Βλαστού, 1889. 

• Ταμπουράς και Κόπανος· Τραγούδια Αλεξ.Πάλλη. Αθήνα, τυπ. Εστία, 1907. 

ΙΙ. Πεζογραφία 

• Μπρουσός. Αθήνα, Γανιάρης, 1923. (ανατύπωση από το Νουμά). 

ΙΙΙ. Μεταφράσεις - μελέτες 

• Σοφοκλέους Αντιγόνη. Αθήνα, τυπ. Περρή, 1879. 

• Θωμά Μαγίστρου· ήτοι Θεοδούλου Μοναχού · Εκλογή ονομάτων και ρημάτων 

αττικών. Αθήνα, τυπ. του Κάλλους, 1884. 

• Σοφοκλέους Αντιγόνη. Αθήνα, τυπ. Αττικού Μουσείου, 1885. (έκδοση δεύτερη 

συμπληρωμένη). 

• Η Ιλιάδα μεταφρασμένη από τον Αλεξανδρο Πάλλη · μέρος πρώτο, Α-Ζ'. Αθήνα, 

τυπ. Βλαστού, 1892. 

• Η Ιλιάδα μεταφρασμένη από τον Αλεξανδρο Πάλλη · μέρος δεύτερο, Η-Μ'. Αθήνα: 

τυπ. Βλαστού, 1900. 

• Η Ιλιάδα μεταφρασμένη από τον Αλεξανδρο Πάλλη. Παρίσι, τυπ. Chaponet, 1904. 

• Η Νέα Διαθήκη· Κατά το Βατικανό χερόγραφο, Μεταφρασμένη από τον Αλεξ. 

Πάλλη. Λίβερπουλ, The Liverpool Booksellers' Co, 1902. 

• Ο Κύκλωπας· Μεταφρασμένος από τον Αλεξ.Πάλλη. Λίβερπουλ, The Liverpool 
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Booksellers’ Co., 1906. 

• Βλάχικα λαϊκά τραγούδια. Λονδίνο, 1907 (με το ψευδώνυμο Λέκας Αρβανίτης). 

• Το αρβανίτικο ζήτημα· Γράμμα Αλεξ.Πάλλη. Αθήνα, 1907. 

• The epistle of Paul the Apostle to the Romans. Λίβερπουλ, The Liverpool 

Booksellers' Co, 1917. 

• To the Romans. Λίβερπουλ, The Liverpool Booksellers' Co, 1920. 

• A few notes on the Gospels according to St.Mark and St. Matthew. The Liverpool 

Booksellers' Co, 1903. 

• Notes on St. John and the Apocalypse. Οξφόρδη, University Press, 1927. 

• Notes on St. Luke and the Acts. Οξφόρδη, University Press, χ.χ. 

• Η περίφημη ιστορία του Εμπόρου της Βενετίας… απ' τον Αλεξ.Πάλλη. Αθήνα, 

Εστία, 1894. 

• Σαιξπήρου Φάλσταφ· Μετάφρασμα Αλεξ.Πάλλη. Αθήνα, τυπ. Εστία,1933. 

• Σαίξπηρ Ουίλλιαμ, Ο Βασιλιάς Ερρίκος ο Δ'. Αθήνα, Ίκαρος, 1961. 

• Καντ, Κριτικής του ΄Αδολου Λογισμού Μέρος πρώτο· Μετάφρασμα Γ.Μαρκέτη 

και Α.Πάλλη. Αθήνα, Εστία, 1904. 

• Karl Brugmann, Γραφτή και δημοτική και το γλωσσικό ζήτημα στην Ελλάδα. 

Αθήνα, ανάτυπο από το Νουμά, 1907. 

• Ήλιος και φεγγάρι. Αθήνα, τυπ. Γ.Σ.Βλαστού, 1901. 

ΙV.Συγκεντρωτικές εκδόσεις 

• Λέκα Αρβανίτη Μαλλιαρού, Κούφια Καρύδια. Λίβερπουλ, The Liverpool 

Booksellers' Co, 1915. 

• Άπαντα Νεοελλήνων Κλασσικών. Αθήνα, Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων, 1966. 1. 

Για περισσότερα εργογραφικά στοιχεία του Αλέξανδρου Πάλλη, βλ. Καλαμαράς 

Βασίλης, «Βιβλιογραφία Αλέξανδρου Πάλλη (1879-1985)», Διαβάζω118, 8/5/1985, 

51-52. 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

 

 
 

 

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (Σκιάθος 4 Μαρτίου 1851 - Σκιάθος 3 Ιανουαρίου 1911), «η κορυφή των 

κορυφών» κατά τον Κ. Π. Καβάφη, είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες λογοτέχνες, γνωστός και ως 

«ο άγιος των ελληνικών γραμμάτων». Έγραψε κυρίως διηγήματα, τα οποία κατέχουν περίοπτη θέση στη 

νεοελληνική λογοτεχνία. 

 

Ο βίος του 

Ο Παπαδιαμάντης γεννήθηκε στη Σκιάθο το 1851 και γονείς του ήταν ο ιερέας Αδαμάντιος Εμμανουήλ και η 

Αγγελική (Γκιουλώ) το γένος Μωραϊτίδη. Μεγάλωσε ανάμεσα σε εννιά παιδιά (τα δύο πέθαναν μικρά) και 

εξοικειώθηκε νωρίς με τα εκκλησιαστικά πράγματα, τη θρησκευτική ατμόσφαιρα, τις λειτουργίες, τα 

εξωκκλήσια και την ήσυχη ζωή του νησιώτικου περίγυρου. Όλα αυτά διαμόρφωσαν μια χριστιανοπρεπή 

ιδιοσυγκρασία, που διατήρησε με πείσμα ως το τέλος της ζωής του. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στο νησί 

του, εσωτερικός στην Ι. Μονή του Ευαγγελισμού. Φοίτησε στο Γυμνάσιο (με πολλές διακοπές, λόγω 

οικονομικών δυσκολιών) στη Χαλκίδα και στον Πειραιά και το τελείωσε στο Βαρβάκειο της Αθήνας. Πάντα 

φτωχός, άρχισε από μαθητής να κερδίζει το ψωμί του με παραδόσεις και προγυμνάσεις μαθητών. Το 1872 

επισκέφτηκε το Άγιο Όρος μαζί με τον φίλο του Νικόλαο Διανέλο, αργότερα μοναχό Νήφωνα, όπου παρέμεινε 

οκτώ μήνες ως δόκιμος μοναχός. Μη θεωρώντας τον εαυτό του άξιο να φέρει το «αγγελικό σχήμα», επέστρεψε 

στην Αθήνα και γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου, την οποία, με όλες τις προσπάθειες που 

έκανε, δεν την τελείωσε, γιατί η φτώχεια, η ανέχεια και η επισφαλής υγεία του τού στάθηκαν ανυπέρβλητα 

εμπόδια. Το ότι δεν πήρε το δίπλωμά του στοίχισε στον πατέρα του, ο οποίος τον περίμενε να γυρίσει 

καθηγητής στο νησί και να βοηθήσει τις τέσσερις αδελφές του. Οι τρεις από αυτές παρέμειναν ανύπαντρες και 

του παραστάθηκαν με αφοσίωση σε όλες τις δύσκολες στιγμές του - όπως όταν, επί παραδείγματι, 

απογοητευμένος από τη ζωή της Αθήνας, αναζητούσε καταφύγιο στη Σκιάθο. Ωστόσο, επειδή οι οικονομικές 

του ανάγκες ήταν πολλές, σύντομα αναγκαζόταν να επιστρέψει στην Αθήνα. 

Από τη στιγμή που γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο άρχισε να δημοσιογραφεί και να κάνει μεταφράσεις από τα 

Γαλλικά και Αγγλικά, γλώσσες που είχε μάθει σε βάθος και που λίγοι τις γνώριζαν τόσο καλά στην εποχή του. 

Οι απολαβές του όμως ήταν πενιχρές και αναγκαζόταν να ζει σε φτωχικά δωμάτια, όντας πάντα ολιγαρκής και 

λιτοδίαιτος. Η θέση του καλυτέρευσε κάπως, όταν γνωρίστηκε με τον προοδευτικό δημοσιογράφο και εκδότη 

Βλάση Γαβριηλίδη, που ίδρυσε την περίφημη για την εποχή της εφημερίδα Ακρόπολη. Η ζωή του όμως δεν 

άλλαξε. Αν και η αμοιβή του από την εργασία του στην "Ακρόπολη" ήταν υπέρογκη (έπαιρνε 200 και 250 

δραχμές το μήνα), ενώ κέρδιζε αρκετά και από τις -περιζήτητες- συνεργασίες του με άλλες εφημερίδες και 

περιοδικά, η οικονομική του κατάσταση στάθηκε για πάντα η αδύνατη πλευρά του. Ήταν σπάταλος και 

ανοργάνωτος όσον αφορά τη διαχείριση των χρημάτων του. Όταν έπαιρνε το μισθό του, πλήρωνε τα χρέη του 
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στην ταβέρνα του Κεχριμάνη, (όπου έτρωγε είκοσι εφτά ολόκληρα χρόνια), έδινε το νοίκι, έστελνε στη Σκιάθο, 

μοίραζε στους φτωχούς, σπαταλούσε χωρίς σκέψη για την αυριανή μέρα. Κι έτσι έμενε πάντα φτωχός και 

στενοχωρημένος, χωρίς να μπορεί να αγοράσει ακόμη και τα στοιχειώδη, ακόμα και ρούχα. Δεν μπορούσε να 

περιποιηθεί τον εαυτό του και η μεγάλη ανεμελιά του, συνοδευμένη από κάποια φυσική ραθυμία και 

νωθρότητα, με μια πλήρη αδιαφορία για τα βιοτικά, τον κρατούσε σε κατάσταση αθλιότητας. Άπλυτος, 

απεριποίητος, σχεδόν κουρελής, ενώ μπορούσε να ζει με αξιοπρέπεια, γιατί ήταν λιτότατος και ασκητικός, 

σκορπούσε τα λεφτά του και μόνο κάθε πρωτομηνιά είχε χρήματα στην τσέπη του. «Κατ' έκείνην την ήμέραν 

συνέβη να είμαι πλούσιος..» έχει γράψει κάπου. Ενδεικτικό της σχέσης του με τα χρήματα είναι το περιστατικό 

που αναφέρει ο Παύλος Νιρβάνας: όταν ο Παπαδιαμάντης ξεκίνησε τη συνεργασία του με την εφημερίδα "Το 

Άστυ", ο διευθυντής του προσέφερε για μισθό 150 δραχμές. Η απάντηση του Παπαδιαμάντη ήταν: «Πολλές 

είναι εκατόν πενήντα. Με φτάνουνε εκατό». Η βασανισμένη αυτή ζωή, η εντατική εργασία, το ξενύχτι και 

προπάντων το ποτό, που σιγά-σιγά του έγινε πάθος , καθώς και το τσιγάρο και η καθημερινή υπερβολική 

κούραση, κατέστρεψαν την υγεία του και τον έφεραν πρόωρα στο θάνατο. Παρόλο που γενικά στη ζωή του 

φαινόταν απλησίαστος, παρόλο που του άρεσε η μοναξιά και η απομόνωση και δεν έπιανε εύκολα φιλίες, στο 

Περιοδικό "Νέα Εστία" (Χριστούγεννα 1940) διαβάζουμε για εκείνους που πλησίαζε και φανέρωνε τον 

πλούσιο εσωτερικό του κόσμο: ". . Ελάχιστοι ήταν οι φίλοι του, όπως ο συγγραφέας και ερευνητής Γιάννης 

Βλαχογιάννης, ο ποιητής Μιλτιάδης Μαλακάσης και ένας δυο άλλοι. Ακόμα και προς το Βλάση Γαβριηλίδη, 

που του στάθηκε ως πατέρας, και τον ενθάρρυνε και τον βοηθούσε πάντα σε κάθε δύσκολη στιγμή, δεν έδειξε 

την αγάπη, που, ίσως, θα έπρεπε να δείξει. Του άρεσε να ζει στον κλειστό εσωτερικό του κόσμο και να ζητά 

την πνευματική ανακούφιση ζωγραφίζοντας τις αναμνήσεις του στα ποιήματά του και στον ποιητικότατο πεζό 

του λόγο, στα διάφορα διηγήματά του, που τα περισσότερα ξαναζωντανεύουν τους παλιούς θρύλους του 

νησιού του. Αυτός ο περίεργος και απόκοσμος τρόπος ζωής, με την παράλληλη προσήλωσή του στην 

Ορθόδοξη Εκκλησία και τη λειτουργική της παράδοση, τον έκανε να μοιάζει με κοσμοκαλόγερο. Συνήθιζε να 

ψάλλει στον Ι. Ναό του Αγίου Ελισσαίου ως δεξιός ψάλτης, ενώ στον ίδιο ναό έψαλλε ως αριστερός ψάλτης ο 

εξάδελφός του και συγγραφέας Αλέξανδρος Μωραϊτίδης και εφημέριος ήταν ο (στις μέρες μας ανακηρυγμένος 

Άγιος) παπα Νικόλας Πλανάς. 

Η ζωή του Παπαδιαμάντη μέρα με τη μέρα γινόταν δυσκολότερη. Η φτώχεια, το ποτό και η ασυλλόγιστη 

απλοχεριά του έγιναν αιτία να φτάσει σε απελπιστική κατάσταση, ενώ παράλληλα χειροτέρευε και η υγεία του. 

Κάποιοι φίλοι του (μεταξύ των οποίων οι Μιλτιάδης Μαλακάσης, Επαμεινώνδας Δεληγιώργης, Παύλος 

Νιρβάνας, Δημήτριος Κακλαμάνος, Αριστομένης Προβελέγγιος) διοργάνωσαν μια γιορτή στο Φιλολογικό 

Σύλλογο "Παρνασσός" το 1908 για τα λογοτεχνικά εικοσιπεντάχρονά του και κατάφεραν να συγκεντρώσουν 

ένα χρηματικό ποσό, με σκοπό να τον βοηθήσουν να βγει από το οικονομικό αδιέξοδο. Πράγματι, ο 

Παπαδιαμάντης κατόρθωσε να πληρώσει τα χρέη του και να αγοράσει για πρώτη φορά καινούρια ρούχα κι 

ετοιμάστηκε να επιστρέψει στη Σκιάθο. Μάταια ο Νιρβάνας (γιατρός ο ίδιος) προσπάθησε να τον πείσει να 

εισαχθεί στο νοσοκομείο. Στα τέλη του Μαρτίου του 1908 έφυγε για το νησί του, με σκοπό να μην ξαναγυρίσει 

στην πόλη «της δουλοπαροικίας και των πλουτοκρατών», όπως ο ίδιος έγραψε. Στο νησί του εξακολούθησε να 

κάνει τις μεταφράσεις που του έστελνε ο Γιάννης Βλαχογιάννης, για να έχει κάποιον πόρο ζωής, μα ύστερα από 

λίγο τα χέρια του πρήστηκαν και του ήταν δύσκολο να γράφει. Το ημερήσιο πρόγραμμά του περιλάμβανε πολύ 

πρωινό ξύπνημα, μια βόλτα στην ακρογιαλιά κι ύστερα εκκλησία. Μαζεύοντας τα ιστορικά του νησιού και τα 

παλιά χρονικά συνέθεσε τα τελευταία του διηγήματα πιο ώριμα και πιο ολοκληρωμένα. Ο Παπαδιαμάντης 

πέθανε τον Ιανουάριο του 1911, ύστερα από επιδείνωση της υγείας του. Η κηδεία του τελέστηκε μέσα στο 

πένθος όλων των απλών ανθρώπων του νησιού. Με την είδηση του θανάτου του, το πένθος έγινε πανελλήνιο. 

Έγιναν επίσημα μνημόσυνα στην Αθήνα, στην Πόλη, στην Αλεξάνδρεια και αλλού. Ορισμένοι ποιητές 

συνέθεσαν εγκωμιαστικά έργα (Μαλακάσης, Πορφύρας κ.ά.) και τα φιλολογικά περιοδικά της εποχής 

εξέδωσαν τιμητικά τεύχη, αφιερωμένα στη μνήμη του. Ο εκδοτικός οίκος Φέξη, λίγο αργότερα, άρχισε την 

έκδοση των έργων του, που έφτασαν τους έντεκα τόμους. Στα 1924, ο Ελευθερουδάκης εξέδωσε τα Άπαντά του 

με αρκετά ανέκδοτα διηγήματα. Το 1925 πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του στη Σκιάθο, 

ενώ στις εφημερίδες Ελεύθερον Βήμα και Πολιτεία δημοσιεύτηκαν τα τελευταία άγνωστα διηγήματά του. Το 

1933 έγιναν ομιλίες μπροστά στην προτομή του για το έργο του, με την παρουσία και συμμετοχή τετρακοσίων 
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Γάλλων διανοούμενων που επισκέφθηκαν τη Σκιάθο, καθώς και εκατόν πενήντα Ελλήνων λογοτεχνών και 

άλλων θαυμαστών του. Διηγήματα του Παπαδιαμάντη άρχισαν να εκδίδονται στα γαλλικά και πολλοί Γάλλοι 

ελληνιστές ασχολήθηκαν πλατύτερα με το έργο του. Το 1936 ο Γιώργος Κατσίμπαλης ετοίμασε την πρώτη 

βιβλιογραφία του, ενώ ξεκίνησε από τους Έλληνες λογοτέχνες η συστηματική κριτική του έργου του, άλλοτε 

θετική και άλλοτε αρνητική. Αν και η βιβλιογραφία γύρω από τη ζωή του είναι τεράστια, τόσο σε έκταση όσο 

και σε ποικιλία, σοβαρά κριτικά άρθρα, τα οποία να απορρέουν από μια αντικειμενική μελέτη του έργου του, 

δεν υπάρχουν ως το 1935. 

Το έργο του 

Μέσα στα περισσότερα διηγήματα του Παπαδιαμάντη, του συγγραφέα και υμνητή «του ρόδινου νησιού του», 

γίνεται συχνή αναφορά στο φυσικό περιβάλλον της Σκιάθου, στις ρεματιές, τις χαράδρες, τα υψώματα, με 

διαφορετική το καθένα βλάστηση. Επίσης αναφέρεται συχνά και η θαλασσινή της διαμόρφωση, με τα αμέτρητα 

λιμανάκια, τους κόρφους και τους κάβους, τους γκρεμούς, τις σπηλιές, τα νησάκια, τις αμμουδιές, τα 

ακρογιάλια. Αυτές οι αλησμόνητες παιδικές μνήμες κυριαρχούν στη σκέψη του Παπαδιαμάντη και τις κάνει 

διηγήματα, εμπλουτισμένα με τα θρησκευτικά βιώματά του και με τα βάσανα, τους καημούς και τις μικροχαρές 

της σκιαθίτικης φτωχολογιάς. Οι ήρωές του είναι ψαράδες, αγρότες, ιερωμένοι, μετανάστες, πολυφαμελίτες, 

εργένηδες, αναξιοπαθούσες χήρες, όμορφες ορφανές, αλλά και κακάσχημες μάγισσες και διάφορες αγύρτισσες. 

Όταν δεν έκανε τέχνη τις παιδικές του αναμνήσεις, έπαιρνε τα θέματά του από τη ζωή των φτωχογειτονιών της 

Αθήνας. Το υπόστρωμα συνήθως είναι θρησκευτικό. Το εξωτερικό περιβάλλον περιγράφεται με αληθινή 

λατρεία προς τη φύση. Υπάρχει όμως και μια οξύτατη ψυχολογική περιγραφή, μια εύστοχη διείσδυση στα βάθη 

του ψυχικού κόσμου των ηρώων του, που έκανε τόση εντύπωση, τόσο στους μετέπειτα χρόνους όσο και στην 

εποχή του, που πολλοί τον παρομοίασαν με τον Ντοστογιέφσκι. Ολόκληρη η ουσία της πεζογραφίας του 

περικλείεται μέσα σε μια φράση του ίδιου : «Το έπ' έμοι, ενόσω ζω, και αναπνέω καί σωφρονώ, δεν θα παύσω 

να υμνώ μετά λατρείας τον Χριστόν μου, να περιγράφω μετ' έρωτος την φύσιν, καί να ζωγραφώ μετά στοργής τα 

γνήσια ελληνικά ήθη». Στενότερα ηθογράφος στην αρχή, διεύρυνε με τον καιρό την ηθογραφία του και την 

τεχνική του, ώστε να θεωρείται ότι αυτός εγκαινίασε τη διηγηματογραφία στην Ελλάδα. Προσέδωσε στο έργο 

του τέτοια ποιότητα, που τον καθιέρωσε ως πρωταγωνιστή της ελληνικής πεζογραφίας. Οι εμπνεύσεις του, 

τροφοδοτούμενες από ένα απόθεμα μνήμης, διαποτίζονται από τον ποιητικό οίστρο και τη μαγεία του λόγου. 

Οι ήρωές του, απλοί, ταπεινοί, γραφικοί, βασανισμένοι, γίνονται οι πυρήνες των δραματικών συγκρούσεών 

τους με τη ζωή. Η καθαρεύουσα, που χρησιμοποιεί, σπάνια γίνεται δυσνόητη, γιατί διαπνέεται από τον 

κραδασμό και τη θέρμη του πλέον ευσυγκίνητου ανθρωπισμού. Ωστόσο, σιγά-σιγά απλοποιούσε τη γλώσσα, 

βάζοντας περισσότερα λαϊκά στοιχεία, και λίγο πριν το θάνατό του έγραψε και διηγήματα στη δημοτική. Τον 

διακρίνει ποιητικό ύφος, γόνιμη φαντασία και θρησκευτική κατάνυξη, η οποία τον συγκλόνιζε από την παιδική 

του ηλικία. Δεν περιορίζεται στην περιγραφική γοητεία, αλλά εισχωρεί στο δράμα της ανθρώπινης ψυχής. Στις 

εικόνες του, που έχουν την ίδια ζωγραφική γοητεία, είτε αναφέρονται στο Αιγαίο, είτε σε φτωχογειτονιά της 

Αθήνας, εμφυσά την πνοή της λυρικής του έξαρσης, ενσταλάζει το βυζαντινό μυστικισμό του και αποθέτει την 

τρυφερότητα της χριστιανικής του αγάπης. Εκτός από τα διηγήματα και τις νουβέλες έγραψε και ποιήματα 

θρησκευτικής έμπνευσης, που εξυμνούν τη μητέρα του και την Παναγία. Κι όμως ο Παπαδιαμάντης, που ήταν 

υπερήφανος για το διηγηματικό του έργο, του οποίου γνώριζε την πραγματική αξία, δε θεώρησε ποτέ του ότι 

ήταν και ποιητής, αν και η ποιητική πνοή αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό και του πεζού του λόγου. Χωρίς να 

ενδιαφέρεται για ρίμες και στολίδια, πέτυχε μια λιτότητα ελεύθερου στίχου, που αρκετά χρόνια αργότερα έγινε, 

σχεδόν, μόνιμο μοτίβο της νεοελληνικής ποίησης. Αν η πεζογραφία του έχει τη δυνατότητα να αντικειμενοποιεί 

και τα προσωπικά του βιώματα, η ποίηση του αντίθετα δεν εκφράζει παρά την προσωπική του εξομολόγηση. Η 

πρώτη του δειλή λογοτεχνική προσπάθεια πραγματώνεται με το μυθιστόρημα Η μετανάστις. Είναι ένα έργο του 

ξενιτεμένου ελληνισμού. Επικρίνει τον εκμοντερνισμό των μεταναστών, που κατ' αυτόν ξέχασαν τις γνήσιες 

ελληνικές παραδόσεις και χάλασαν την ψυχή τους. Με ηρωίδα την Ελληνίδα Μαρίνα Βεργίνη (μετανάστρια κι 

η ίδια), που κρατεί αχάλαστη την Ελλάδα μέσα της, πιστή στις εθνικές αρετές, με την αφοσίωσή της στο 

μνηστήρα της και μετά την εγκατάλειψή της, πληγωμένη στη λεπτή ευαισθησία της και στην ευγένεια της 

ψυχής της, οδηγείται, με καρτερικότητα και άδολη αγάπη προς όλους, στον τάφο. Ο συγγραφέας ξετυλίγει τα 
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χτυπήματα της μοίρας με τέτοια δύναμη, που υψώνει την ηρωίδα του στο επίπεδο μορφής της αρχαίας 

τραγωδίας και, μέσα από το δικό της τραγικό μεγαλείο, βρίσκει την ευκαιρία να ξεγυμνώσει και να 

καυτηριάσει τη διαφθορά του περίγυρου και την κακία της κοινωνίας. Στο δεύτερο μυθιστόρημά του Οι 

έμποροι των εθνών, ξεπερνάει την πρώτη του προσπάθεια και παρουσιάζει ένα έργο το οποίο δεν στάθηκε μόνο 

σημαντική προσφορά στην εποχή του, αλλά και σήμερα μπορεί να σταθεί δίπλα στα καλύτερα ιστορικά και 

ρομαντικά ελληνικά μυθιστορήματα. Μια πληθωρική φαντασία, σε συνδυασμό με ένα μεγάλο συγγραφικό 

ταλέντο, έδωσε ένα έργο πραγματικά γνήσιας καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ξαναζωντανεύει τη νησιώτικη 

Βενετοκρατία στην πρώτη της εξόρμηση για την κατάκτηση των Κυκλάδων και περιγράφει με δαντικές εικόνες 

την αγριότητα των Βενετών και των Γενοβέζων, που είχαν ως μόνο νόμο τους την αυθαιρεσία και την ωμή 

ιδιοτέλεια. Αυτοί είναι «οι έμποροι των εθνών», που η δίψα του χρήματος τούς μεταβάλει σε λύκους και 

απαίσιους φονιάδες των ήσυχων ανθρώπων των ελληνικών νησιών. Το τρίτο μυθιστόρημα του Παπαδιαμάντη, 

Η Γυφτοπούλα, είναι ένα συγγραφικό τόλμημα, και στη σύλληψη, και στη σύνθεση, και στη μορφή. 

Δημοσιευμένη σε συνέχειες, μήνες ολόκληρους στην Ακρόπολη του Γαβριηλίδη, είχε τόση επιτυχία στο 

αναγνωστικό κοινό και γενικά στους λογοτεχνικούς κύκλους, που δημιούργησε γύρω του τον θρύλο τού μάγου 

και του υπεράνθρωπου, καθώς ο συγγραφέας κρυβόταν στην αφάνεια και στην ανωνυμία. Η Γυφτοπούλα είναι 

ένα μυθιστόρημα για την Άλωση, ένας θρήνος για την Πόλη, από ένα μεγαλοϊδεάτη και Βυζαντινό, τον 

περίφημο φιλόσοφο Γεώργιο Γεμιστό Πλήθωνα. Για τον Παπαδιαμάντη ο Πλήθωνας είναι ένα σύμβολο, θετικό 

και αρνητικό. Τον θαυμάζει για την αρχαιολατρία του, τον αποδοκιμάζει για τη θρησκευτική του πλάνη και την 

άγονη προσπάθειά του να αναβιώσει τη θρησκεία της αρχαίας Ελλάδας. Το ανακάτωμα των Γύφτων στην 

ιστορία δίνει ένα ιδιαίτερο θέλγητρο στην πλοκή, με αναπάντεχες συμπτώσεις που κάνουν το μυθιστόρημα ένα 

απέραντο περιβόλι δολοπλοκιών, με ολοκληρωμένους ήρωες τον Πλήθωνα και την άτυχη κόρη του, με τον 

ακόμα πιο άτυχο ερωτά της με τον Γύφτο Μάχτο (στην αυγή της ευτυχίας τους σκοτώνονται και οι δυο κάτω 

από τα συντρίμμια των αγαλμάτων, που πέφτουν ξαφνικά από σεισμό την παραμονή της Άλωσης της Πόλης). 

Με τον Χρήστο Μηλιόνη ο Παπαδιαμάντης ξαναζωντανεύει τα ηρωικά χρόνια της Κλεφτουριάς, της εθνικής 

αντίστασης. Εκεί, κατά τον συγγραφέα, η λαϊκή ψυχή, παρατημένη από την ηγεσία της, πήρε στα χέρια της την 

τύχη του Έθνους. Είναι ένα προανάκρουσμα της παρουσίασης της νεοελληνικής ζωής, που ετοιμαζόταν να 

συνθέσει με τα διηγήματά του. Ο Παπαδιαμάντης πιστεύει πως η Επανάσταση δεν δικαιώθηκε. Ο λαός, που 

πολέμησε για να βρει την ελευθερία του, «απλώς και μόνον μετήλλαξεν τυράννους». Κατά τον συγγραφέα, οι 

τύραννοι αυτοί είναι ξενόδουλοι, λογιότατοι γραμματοσοφιστές, που με τις νόθες εκλογές κάθονταν στην 

πλάτη του φτωχού λαού, που τον περιφρονούσαν κιόλας. Την άθλια αυτή μετεπαναστατική κοινωνία θέλησε να 

στηλιτεύσει με το έργο του αυτό. Ο Χρήστος Μηλιόνης είναι ένα ιστορικό λογοτέχνημα, ίσως το καλύτερο που 

έχει δώσει ως σήμερα η νεοελληνική γραμματεία. Ο πυρήνας του έργου προέρχεται από το γνωστό δημοτικό 

τραγούδι για τον ηρωικό θάνατο τού Χρήστου Μηλιόνη. Το έργο αυτό δίνει την εικόνα μιας Κλεφτουριάς με 

αγνό ηρωισμό και ασίγαστη πίστη στην ελευθερία. Η Φόνισσα είναι η δεύτερη νουβέλα του Παπαδιαμάντη και 

θεωρείται, από τους περισσότερους, το αριστούργημά του. Ανήκει στα έργα της προχωρημένης ωριμότητάς 

του, της ρεαλιστικής περιόδου, και κλείνει μέσα του τα πιο γόνιμα στοιχεία της τέχνης του. Σύλληψη, σύνθεση, 

μορφή, περιεχόμενο και μύθος σχηματίζουν ένα σημαντικό έργο τέχνης. Είναι βγαλμένο από τα βάθη της 

ψυχής του συγγραφέα, από την τραγωδία του σπιτιού του, από τη μιζέρια του νησιού του, από τη μεγάλη 

δυστυχία των φτωχών ανθρώπων του λαού. Η σύνθεση του έργου είναι αριστοτεχνική και η ενότητα 

αδιάσπαστη. Η αφήγηση είναι γοργή, ρωμαλέα, συγκλονιστική, και παίρνει συμβολικό χαρακτήρα. Η τεχνική 

του Παπαδιαμάντη φτάνει στο κορύφωμά της, όταν το έγκλημα αναδύεται βουβό μέσα από τις τύψεις της 

φόνισσας, που η ίδια το καταδικάζει, ενώ, παράλληλα, την εξανθρωπίζει το, στο βάθος του, ανθρωπιστικό 

ιδανικό της. Τα Ρόδινα Ακρογιάλια, με υπότιτλο Κοινωνικόν μυθιστόρημα, είναι έργο που δείχνει την παρακμή 

και τα γηρατειά του συγγραφέα. Είναι ένα αφήγημα συμποσιακού τύπου, όπου οι συγκεντρωμένοι φιλοσοφούν 

ή διηγούνται ιστορίες. Οι δύο ήρωες του έργου, ο ναυτικός Διαμαντής ο Αγάλλος και ο βοσκός Πατσοστάθης, 

διηγούνται την ιστορία τους στον τρίτο ήρωα, τον αφηγητή, στον οποίο υποκρύπτεται ο Παπαδιαμάντης. Ο 

Αγάλλος, αλαφροΐσκιωτος από γενιά, έλειψε χρόνια στα βόρεια της Γαλλίας κι έχει γυρίσει τώρα, 

γεροντοπαλίκαρο, στο νησί του, ενώ ο Πατσοστάθης, αγροίκος βοσκός ή άπραγο αγρίμι, μένει για έντεκα 

χρόνια αρραβωνιασμένος επειδή του έχουν κάνει μάγια, αλλά και με μάγια παντρεύεται. Η νουβέλα μάς δίνει 

ανάγλυφη την εικόνα της ζωής στην ελληνική επαρχία του 19ου αιώνα και των ηθών στην ελληνική ύπαιθρο 
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της εποχής όσον αφορά τον γάμο και τις προσωπικές σχέσεις γενικότερα, αναδεικνύοντας -με τον μοναδικό 

τρόπο και την υψηλή ψυχογραφική δεινότητα του Παπαδιαμάντη- τα ανθρώπινα πάθη και τις ανθρώπινες 

αδυναμίες. Τις πολύ αξιόλογες περιγραφές του έργου αυτού θαύμαζε ιδιαίτερα ο Καβάφης. Ο Παπαδιαμάντης 

δεν ευτύχησε να δει τυπωμένο σε βιβλίο κανένα έργο του. Μετά το θάνατό του, τυπώθηκαν από τις εκδόσεις 

Φέξη (1912-1913) έντεκα τόμοι με όσα διηγήματα βρέθηκαν τότε. Πέντε τόμους εξέδωσε ο Οίκος 

Ελευθερουδάκη το 1925-1930 και έναν τόμο (Θαλασσινά διηγήματα) ο Αθ. Καραβίας το 1945. Το 1955, τα 

Άπαντά του εκδόθηκαν από τον Εκδ. Οίκο Δ. Δημητράκου, με βιογραφικά στοιχεία, κριτικά σχόλια και 

προλόγους σε γενική επιμέλεια Γ. Βαλέτα. Το 1963, τα Άπαντα του Παπαδιαμάντη εκδόθηκαν σε τρεις τόμους 

από την Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων, με προλόγους και επιμέλεια Μιχ. Περάνθη. Ο Παπαδιαμάντης, πέρα 

από τα τρία μυθιστορήματα και τα τρία εκτεταμένα διηγήματα (νουβέλες), έγραψε 180 διηγήματα και 40 

μελέτες και άρθρα. Τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη ανήκουν στην τρίτη περίοδο της εξέλιξής του, τη 

λεγόμενη νατουραλιστική περίοδο, που αρχίζει με το πρώτο του διήγημα το 1887 και φτάνει ως το 1892. Τα 

διηγήματα του είναι περιγραφικά, φυσιολατρικά, με έντονο χρωματισμό στα εκφραστικά μέσα, με ειδυλλιακή 

ατμόσφαιρα, υποταγμένα σε κανόνες και σχέδιο. Αυτά είναι: Το χριστόψωμο, Η χήρα παπαδιά, Η τελευταία 

βαπτιστική, Η υπηρέτρα, Ο σημαδιακός, Η σταχομαζώχτρα, Εξοχική Λαμπρή, Η χτυπημένη, Ο Πανταρώτας, Η 

παιδική πασχαλιά, Η μαυρομαντηλού, Το Πάσχα ρωμέϊκο, το Θέρος-έρος, Ο φτωχός άγιος, Η νοσταλγός, Μια 

ψυχή, Ο Αμερικάνος, Στο Χριστό στο Κάστρο, Στην Αγ' Αναστασά και το Όλόγυρα στη λίμνη. Σε αυτά μπορεί να 

καταταχθεί και το Έρως-ήρως'. Με το αριστούργημά του Ολόγυρα στη λίμνη, ο συγγραφέας αγγίζει όλες τις 

μορφές της ηθογραφίας, δημιουργώντας δική του τεχνική, και ξαφνιάζει με την πρωτοτυπία του. Εκτός από το 

διήγημά του Ολόγυρα στη Λίμνη, κορυφαία δημιουργία του μπορεί να θεωρηθεί και η Νοσταλγός. Με το 

Ολόγυρα στη λίμνη, ο Παπαδιαμάντης εγκαινιάζει την ποιητική πεζογραφία. Με έντονη πλαστική δύναμη, δίνει 

διάφανες περιγραφές και δροσερές εικόνες, καθαρές και έντονες, που κάνουν το διήγημα έναν πολυσύνθετο 

πίνακα της νησιώτικης ζωής, γεμάτο από ποικιλία μορφών. Από το 1892 ως το 1897, περίοδο όπου η Ελλάδα 

είδε τη χρεωκοπία, την πτώση του Τρικούπη και τον αποτυχημένο πόλεμο του '97, ο Παπαδιαμάντης, αληθινός 

πατριώτης και ζωντανός άνθρωπος, στηλιτεύει την κοινωνική διαφθορά και την πολιτική κατάσταση της 

χώρας. Τα διηγήματα του είναι κοινωνικής, σατιρικής, απόχρωσης. Με τη σάτιρά του προσπαθεί να ξυπνήσει 

την κοινωνία και να την οδηγήσει στην εθνική ανόρθωση. Αρχίζει με το διήγημα Οι Χαλασοχώρηδες και 

συνεχίζει με τα Τα δύο τέρατα, Ο καλόγερος, Τυφλοσύρτης, Ναυαγίων ναυάγια, Βαρδιάνος στα Σπόρκα κ.α. Με 

τους Ελαφροΐσκιωτους, μεταφέρει τη σάτιρά του στη Σκιάθο και χτυπάει τις λαϊκές δεισιδαιμονίες, τη μαγεία 

κλπ. Οι Παραπονεμένες και μερικά άλλα διηγήματα, όπως το Πατέρα στο σπίτι, ανήκουν στα αθηναϊκά 

διηγήματα. Ψυχολογικό είναι το διήγημα Φιλόστοργοι, και κοινωνικό το διήγημα Χωρίς στεφάνι. Άλλα 

διηγήματα αυτής της εποχής είναι τα Τα Χριστούγεννα του τεμπέλη, Ο Γαγάτος καί τ' άλογο, Απόλαυσις στη 

γειτονιά, Για τα ονόματα κ.ά. Από το 1897 αρχίζει η τρίτη περίοδος του διηγήματος του Παπαδιαμάντη, που την 

ονόμασαν περίοδο λυρισμού και πάθους. Ο εξωτερικός κόσμος υποχωρεί τώρα για να γίνει σκηνικό 

περίγραμμα, που μέσα του θα φωτιστούν οι μορφές του εσωτερικού κόσμου. Ο ζωγράφος γίνεται ποιητής, ο 

ηθογράφος λυρικός, ο σατιριστής δραματικός, ο νοσταλγός ψυχογράφος και πλάστης ανθρώπινων χαρακτήρων. 

Τα διηγήματα του ξεπέρασαν την εποχή του και έγιναν διαχρονικά για την ελληνική λογοτεχνία. Ξεδίπλωσε το 

ταλέντο του, εκδηλώνοντας μορφοπλαστικές ικανότητες μεγάλης δύναμης. Στην κορύφωση αυτής της περιόδου 

ανήκουν τα διηγήματα: Μερακλίδικα, Ο ξεπεσμένος δερβίσης, Ο γείτονας με το λαγούτο, Ο καλούμπας, Για την 

περηφάνια, Η στρίγγλα μάννα, Ο έρωτας στα χιόνια, Άγια και πεθαμένα, Τρελλή βραδιά, Τ' αγνάντεμα. Επίσης τα 

παιδικά: Δαιμόνια στο ρέμα, Υπό την βασιλικήν δρυν, Τα κρούσματα, Της Κοκκώνας το σπίτι, Το πνίξιμο του 

παιδιού, Γουτού-γουπατού, Ο Χριστός Ανέστη του Γιάννη, Ω! τα βασανάκια κ.ά. Ύστερα ακολουθούν σημαντικά 

διηγήματα με τον ίδιο λυρισμό και πάθος: Το όνειρο στο κύμα, Οι μάγισσες, Η φαρμακολύτρια, Αμαρτίας 

φάντασμα Επίσης, θα μπορούσαν να μπουν και Τα ρόδινα ακρογιάλια. Στην τέταρτη, και τελευταία, την 

ρεαλιστική-κοινωνική περίοδο, που οι κριτικοί χαρακτηρίζουν ως την εποχή των μεγάλων δημιουργιών του 

Παπαδιαμάντη, ανήκουν τα διηγήματα: Η τύχη απ' την Αμέρικα, έργο πνοής και ωμού ρεαλισμού, Κοκκώνα 

θάλασσα, Μάννα και κόρη, Η αποσώστρα, Η ξομπλιάστρα, Η συντέκνισσα, Τα δυο κούτσουρα, Θάνατος κόρης, 

Έρμη στα ξένα, Αλιβάνιστος, Τ' αγγέλιασμα, Η ασπροφουστανούσα, Η πεποικιλμένη, Το χατζόπουλο, Οι 

Κανταραίοι και Η Φόνισσα. 
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Κριτική 

 

Μερικοί φίλοι του δημοσιογράφοι, όπως ο Γαβριηλίδης, ο Ιωάννης Καμπούρογλου, ο Δημήτριος Κορομηλάς, ο 

Ιωάννης Ζερβός, ο Δημήτρης Χατζόπουλος (Μποέμ) είναι οι πρώτοι που μίλησαν, χωρίς επιφυλάξεις, 

εγκωμιαστικά για το έργο του. Όλοι όμως οι άλλοι και κυρίως οι κριτικοί λογοτέχνες, όπως ο Εμμανουήλ 

Ροΐδης, ο Άγγελος Βλάχος, ο Μιχαήλ Μητσάκης, ο Ιωάννης Δαμβέργης, ο Ιωάννης Κονδυλάκης, ο Γρηγόριος 

Ξενόπουλος δεν ανέφεραν ούτε λέξη για το έργο του, ειδικά όταν ζούσε. Έτσι, τον διεκδικούσαν οι 

δημοτικιστές, γιατί το έργο του ανήκει στην πρωτοπορία του καιρού του, αλλά δεν τον συμπαθούσαν για τη 

γλώσσα του. Το ίδιο και οι καθαρευουσιάνοι, γιατί είναι μεν γλωσσικά συντηρητικός, όμως λογοτεχνικά 

βρίσκεται έξω από το κλίμα τους. Κριτική, όσο ζούσε, εκτός από του Παλαμά στα 1899, και του Νιρβάνα στα 

1906, δε γράφτηκε καμιά (με εξαίρεση τη Νέα Ζωή της Αλεξάνδρειας) και στα είκοσιπεντάχρονά του στον 

Παρνασσό, το 1908, μόνο ο Νιρβάνας μίλησε. Μάταια, ο Γαβριηλίδης έγραφε: «Δεν είναι απλούς 

διηγηματογράφος, είναι πνευματικός και ηθικός εργάτης, αγωνιστής της προόδου, της ενημερώσεως, της 

δικαιοσύνης». Οι επιφυλάξεις εξακολουθούσαν. Ο πάντοτε παρατηρητικός Ξενόπουλος δίσταζε να διακηρύξει 

την αξία του Παπαδιαμάντη. Μόνο ο Παλαμάς, ο επισημότερος κριτικός της μεταψυχαρικής περιόδου, 

συνόψισε τα χαρακτηριστικά της διηγηματογραφικής φυσιογνωμίας του, που «δίνει την άυλη χαρά της τέχνης». 

Όπως γράφει, «ένα περιβόλι είναι ο κόσμος πού μας παρουσιάζει στις ιστορίες του... Παντού τα συγκεκριμένα και 

τα χειροπιαστά, ζωγραφιές των πραγμάτων, όχι άρθρα... Πρόσωπα, όχι δόγματα. Εικόνες, όχι φράσεις. 

Κουβέντες, όχι κηρύγματα, διηγήματα, όχι αγορεύσεις». Το ίδιο κάνει κι ο Νιρβάνας στα 1906: «Εκείνος πού θα 

δώσει μίαν ημέραν μακρινήν... την εικόνα του Παπαδιαμάντη, του πρώτου και μοναδικού της εποχής μας, δεν 

πρέπει να χωρίσει ποτέ τον συγγραφέα από τον άνθρωπον... Ο Παπαδιαμάντης δεν είναι γραμματάνθρωπος, είναι 

ποιητής». Αμέσως όμως μετά τον θάνατό του όλοι, ομόφωνα σχεδόν, τον εγκωμίασαν αυθόρμητα. Ο Γρ. 

Ξενόπουλος τον τίμησε με μια από τις καλύτερες κριτικές μελέτες του. Όπως έγραψε, «ο Παπαδιαμάντης δεν 

εψεύστηκε ποτέ, δεν εμιμήθη ποτέ, δεν έπροσποιήθη ποτέ, δεν εκιβδηλοποίησε ποτέ. Έκοψε μόνον ολόχρυσα 

νομίσματα από το μεταλλείον της ψυχής του, της αγνής και αδιαφθόρου... Η ψυχή του είναι καθαυτό η ρωμέικη 

λαϊκή ψυχή», ενώ θεωρεί αριστούργημα τού Παπαδιαμάντη την Φόνισσα και την χαρακτηρίζει «τραγωδίαν 

μεγαλοπρεπεστάτην». Ο Κώστας Αθάνατος κήρυξε ότι: «μετά τον Σολωμόν μόνον ο Παπαδιαμάντης υπάρχει 

σοβαρός εις τα νεοελληνικά γράμματα». Ο Φώτος Πολίτης με ένα αξιοπρόσεκτο άρθρο του, ανάμεσα στα άλλα 

έγραψε: «Ελλην γνήσιος καί συγγραφεύς ισχυρός εχάρισε σελίδας εξόχου αγνότητος και ηθικής ρώμης». 

Αργότερα τον συνέδεσε με τον Σολωμό: «Μόνο ο Παπαδιαμάντης κι ο Σολωμός μας έδωσαν έργα με συνολική 

σύλληψη ζωής, λυτρωμένα από το τυχαίο και το επεισοδιακό». Παράλληλα με τον Πολίτη, ο Κωστής Μπαστιάς 

στα 1928, αγωνιζόταν να κάνει τους νέους να συνειδητοποιήσουν το βαθύτερο νόημα της δημιουργικής 

απαγγελίας του Παπαδιαμάντη. Στα 1933, ο Φάνης Μιχαλόπουλος σε μια διεξοδική μελέτη του, εκτός των 

άλλων, τόνισε την παιδικότητα στη μορφή του Παπαδιαμάντη και εξέτασε το κοινωνικό περιεχόμενο της 

τέχνης του, υπό το πρίσμα των νέων ιδεών και με κοινωνιολογικά κριτήρια. Ο Άγγελος Τερζάκης, ο Τέλος 

Άγρας και πολλοί άλλοι, νέοι τότε, είχαν τις επιφυλάξεις τους, ακόμα κι όταν στα 1933 ο Γρηγόρης 

Ξενόπουλος, με ένα οξύτατο και αποστομωτικό άρθρο του, βάζει τα πράγματα στη θέση τους: "Είναι να γελά 

κανείς, γράφει, με μερικούς κριτικούς, που τα ελαττώματα (στη σύνθεση, στο ύφος, στη γλώσσα) αυτά, μαζί με την 

έλλειψη τάχα «κοινωνικού περιεχομένου», τα θεωρούν τόσο σπουδαία, ώστε ν' αρνιούνται κάθε σχεδόν αξία στον 

Παπαδιαμάντη... Ετσι περιφρονητικά τον ονομάζουν ηθογράφο, ενώ είναι ένας μεγάλος ψυχογράφος και 

δημιουργός. Βρίσκουν στενό τον ορίζοντά του, ενώ το έργο του, αυτό το σκιαθίτικο, είναι κόσμος ολόκληρος, και 

φωνάζουν πως δεν υπάρχουν «ιδέες», εκεί που δεν έπρεπε να βλέπουν παρά την ιδέα της τέχνης, την αλήθεια και 

την ομορφιά". Και τελειώνει το άρθρο του ο Ξενόπουλος με τη διαπίστωση πως ο Παπαδιαμάντης είναι 

«δημιουργός συγγραφέας, αξεπέραστος ακόμα από τους κατοπινούς του». 

Στα 1937, ο Γιώργος Κοτζιούλας με μια μελέτη του προσπαθεί να αποδείξει πως η περιφρονημένη νεοελληνική 

ηθογραφία είναι «ο ώριμος καρπός της εθνικής λογοτεχνίας μας» και ειδικότερα ο Παπαδιαμάντης είναι «ο 

μόνος μας μεγάλος συγγραφέας, που βγήκε από το λαό κι αφιερώθηκε σ' αυτόν». Τελευταίος στην περίοδο αυτή 

είναι ο χαρακτηρισμός του Μ. Μαλακάση, που θεωρεί τον Παπαδιαμάντη ποιητή του σκιόφωτος, αυτόματο 
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δημιουργό ανθρώπων και λυρικών καταστάσεων. «Πνεύμα Θεού φυσούσε και γεννούσε και ανάσταινε. 

Ανάσταινε πράγματα καί πρόσωπα... Είναι περισσότερο εκκλησιαστικός, παρά θρήσκος. Σοφός, αλλά γυμνωμένος 

από κάθε αγκάθι σοφίας. Είναι μέγας στην αληθινή σημασία της λέξεως. Είναι κλασικός. Όμοιος σε πολλά με τον 

Ντοστογιέφσκι, στερείται την εφευρετικότητα του μεγάλου Ρώσου και σώζεται από το καθετί που θα έκανε το έργο 

του ν' αρρωσταίνει ψυχές... Ποιητές και πεζογράφοι ελάχιστοι στο ανάστημά του». Θαυμαστής του 

Παπαδιαμάντη στάθηκε και ο Ζαν Μορεάς, που χαρακτήρισε το Μοιρολόγι της φώκιας αριστούργημα της 

παγκόσμιας φιλολογίας και υποσχέθηκε πώς θα το μεταφράσει κιόλας. Θεμελιακός, όμως, σταθμός όλης της 

κριτικογραφίας στάθηκε η σημαντική φιλολογική μελέτη του Γιώργου Βαλέτα, για τη ζωή, το έργο και την 

εποχή του Παπαδιαμάντη, η οποία είδε το φως τον Μάιο του 1940 και βραβεύτηκε με το Α' Βραβείο από την 

Ακαδημία Αθηνών. Η μελέτη αυτή πραγματικά αποτελεί ένα ορόσημο (αναθεωρημένη το 1955 από τον ίδιο 

τον κριτικό) στην κριτική θεώρηση τού συγγραφέα. Ύστερα ήρθε ο πόλεμος και η Κατοχή. Κι όμως, τα 

Χριστούγεννα του 1941 βγήκε ένα πολυσέλιδο αφιέρωμα της "Νέας Εστίας", με επιμέλεια του Γ. Βαλέτα, μέσα 

στο οποίο δόθηκαν τα σημαντικότερα στοιχεία για μια οριστική ιστορικοκριτική τοποθέτηση του 

Παπαδιαμάντη. Στο τεύχος αυτό συνεργάστηκαν σημαντικοί άνθρωποι των ελληνικών γραμμάτων όπως οι 

Άγγελος Σικελιανός, Μιλτιάδης Μαλακάσης, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Νίκος Βέης, ο Αρχιεπίσκοπος 

Αθηνών Δαμασκηνός, οι Δημήτριος Μπαλάνος, Άγγελος Τερζάκης, Γιάννης Χατζίνης, Δημήτριος Λουκάτος, 

Κωνσταντίνος Ρωμαίος, Νικόλαος Ποριώτης, Ηλίας Βενέζης, Τάκης Παπατσώνης, Μ. Καραγάτσης, Ναπολέων 

Λαπαθιώτης, Κωνσταντίνος Φαλτάιτς, Δημήτριος Εύαγγελίδης, Μιχαήλ Αργυρόπουλος, Γιώργος Κασιμάτης, 

Μυρτιώτισσα κ.ά. Επίσης καταχωρήθηκαν όλα τα ποιήματα των ποιητών που αφιερώθηκαν κατά καιρούς στον 

Παπαδιαμάντη. Στο τέλος δημοσιεύτηκε μια διεξοδική μελέτη του Πέτρου Χάρη που εξαίρει στον 

Παπαδιαμάντη τρεις αξίες: «Ό πεζογράφος που έμεινε όσο έπρεπε στην ηθογραφία, και προχώρησε όταν έπρεπε 

στην ψυχογραφία. Ο θαλασσογράφος. Ο ιδρυτής νέου λογοτεχνικού είδους, στα ελληνικά γράμματα, της 

εορταστικής διηγηματογραφίας». Και τονίζει: «αυτός έδειξε στον πεζό μας λόγο το δρόμο της αληθινής 

δημιουργίας, που είναι η πορεία του αληθινού ανθρώπου». Το ίδιο περιοδικό (Νέα Εστία), το Μάρτιο του 1951, 

αφιέρωσε κι άλλο τεύχος του στον Παπαδιαμάντη για τα εκατό χρόνια από τη γέννησή του. Και άλλα 

φιλολογικά περιοδικά τού έκαναν αφιερώματα και νεότερες έρευνες έφεραν νέα στοιχεία, βιογραφικά και 

έργογραφικά, στο φως. Βαθυστόχαστη είναι η μελέτη του Μ.Μ. Παπαϊωάννου στα 1948, με τον τίτλο "Η 

θρησκευτικότητα του Παπαδιαμάντη". Ο Παπαϊωάννου τοποθετεί ιστορικά την προσωπικότητα του 

Παπαδιαμάντη και συλλαμβάνει τη μορφή του συγγραφέα στις κεντρικές της γραμμές: «Η ψυχολογία της 

παρακμής και η απαισιοδοξία δεν άφηναν τον Παπαδιαμάντη να χαρεί το δράμα ενός καινούριου κόσμου. Δεν 

ήταν δυναμικός τύπος, ηρωικός, όπως ο Παλαμάς, ο Καρκαβίτσας. Κείνοι είχαν τ' όνειρο, ο Παπαδιαμάντης τη 

νοσταλγία. Οι δυο τους κοιτούσαν μπροστά, ο Παπαδιαμάντης πίσω». Η εργασία του Παπαϊωάννου άνοιξε τον 

δρόμο για το ξεκαθάρισμα και την τελική αποκατάσταση του Παπαδιαμάντη. Αξιολογότατο βιβλίο για τον 

Παπαδιαμάντη έγραψε ο Μιχαήλ Περάνθης, με τον τίτλο Ο Κοσμοκαλόγερος, το οποίο ζωντανεύει τη ζωή του 

συγγραφέα με τη μορφή σαγηνευτικού μυθιστορήματος. Είναι ένα βιβλίο που με σεβασμό στα ιστορικά 

δεδομένα, είναι γραμμένο με θελκτικό ύφος, ποιητικό άρωμα, δημιουργική πνοή και σωστή κατανόηση του 

έργου του Παπαδιαμάντη. Μετά την έκδοση των «Απάντων» του, η κριτική έχοντας στη διάθεσή της όλο το 

έργο του συγγραφέα, προσπαθεί να ερμηνεύσει το έργο του από όλες τις πλευρές. Έτσι οι εργασίες 

συνεχίζονται και αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο τεκμήριο για την εθνική σημασία του έργου τού Παπαδιαμάντη. 

Μέσα στο έργο του ο Παπαδιαμάντης μιλάει για την αρετή και την κακία, για τον αγώνα της εξύψωσης του 

ελληνικού έθνους, για τον Χριστιανισμό, που γι' αυτόν δεν είναι μόνο τυφλή πίστη, είναι σύστημα ζωής και 

αλήθειας. Επίσης μιλάει για την πολιτική κατάντια του καιρού του και προτείνει μέτρα για την ηθική 

ανάπλαση, μέτρα για την παιδεία, το χτύπημα του λογιοτατισμού και την αληθινή ανόρθωση της παιδείας, με 

το ζωντανό πνεύμα της λαϊκής παράδοσης. Χτύπησε τους γραμματοσοφιστές, τους τοκογλύφους και τους 

δημαγωγούς. Παρουσιάζεται πατριώτης με τα μάτια της ψυχής του γυρισμένα σε ένδοξες εποχές και κλαίει την 

παρακμή του ιδανικού της Μεγάλης Ιδέας στις ψυχές των συγχρόνων του. Επίσης μιλάει με πόνο για τη λαϊκή 

ζωή και για το σεβασμό του προς τους ταπεινούς και καταφρονεμένους. Έδειξε σε όλους τους τόνους την 

ελληνικότητά του με τις βαθύτερες μελέτες του για την αρχαιότητα, την Αλεξανδρινή εποχή, τη Βυζαντινή 

εποχή, την Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, όπως και τη νεότερη. Με την ιδιότυπη γλώσσα του, που με τη συνεχή 

της εξέλιξη έφτασε στον ατόφιο δημοτικό λόγο, παρ' όλη την αντίθεσή του στον ακραίο ψυχαρισμό, 
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παρουσίασε μια θρησκευτικότητα βασισμένη στις αρχές των πρώτων Χριστιανών. Υποστήριξε από τη μια 

πλευρά την πνευματική αναγέννηση, ενώ από την άλλη, στενά δεμένος με την παράδοση, προσπάθησε να την 

ανασύρει στη ζωή. Μακριά από τους λογίους, τους δημοσιογράφους και την κοινωνία της εποχής του, ζήτησε 

στα γραφικά ξωκκλησάκια, στους απλούς κι αδιάφθορους ανθρώπους του λαού, στη φύση, στη μοναξιά και τη 

σιωπή, στην ψυχική και πνευματική απομόνωση, να απαλύνει την απαισιοδοξία του για τη ζωή, για το 

«μάταιον, το συνθηματικόν και αγοραίον πάσης ανθρώπινης αξίας». 

Εργογραφία 

Μυθιστορήματα  

 Η Γυφτοπούλα (1884) 

 Η Μετανάστις (1880) 

 Οι Έμποροι των Εθνών (1883) 

Νουβέλες  

 Βαρδιάνος στα σπόρκα (1893) 

 Η Φόνισσα (1903) 

 Τα ρόδινα ακρογιάλια (1908) 

 Χρήστος Μηλιόνης (1885) 

Διηγήματα  

 Αγάπη στον κρεμνό 

 Άγια και πεθαμένα (1896) 

 Άλλος τύπος (1903) 

 Αμαρτίας φάντασμα (1900) 

 Άνθος του γιαλού (1906) 

 Αποκριάτικη νυχτιά (1892) 

 Απόλαυσις στη γειτονιά (1900) 

 Άσπρη σαν το χιόνι (1907) 

 Άψαλτος (1906) 

 Για τα ονόματα (1902) 

 Για την περηφάνια (1899) 

 Γουτού γουπατού (1899) 

 Γυνή πλέουσα (1905) 

 Εξοχική Λαμπρή (1890) 

 Εξοχικόν κρούσμα (1906) 

 Έρημο μνήμα (1910) 

 Έρμη στα ξένα (1906) 

 Έρως – Ήρως (1897) 

 Η Άκληρη (1905) 

 Η Αποσώστρα (1905) 

 Η Βλαχοπούλα (1892) 

 Η Γλυκοφιλούσα (1894) 

 Η Γραία κ' η θύελλα (1906) 

 Η Δασκαλομάννα (1894) 

 Η Επίσκεψις του αγίου Δεσπότη (1906) 

 Η Θητεία της πενθεράς (1902) 
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 Η Θεοδικία της δασκάλας (1906) 

 Η Ξομπλιαστήρα (1906) 

 Η Κάλτσα της Νώενας (1907) 

 Η Μακρακιστίνα (1906) 

 Η Μαούτα (1905) 

 Η Μαυρομαντηλού (1891) 

 Η Νοσταλγός (1894) 

 Η Ντελησυφέρω (1904) 

 Η Πεποικιλμένη (1909) 

 Η Πιτρόπισσα (1909) 

 Η Σταχομαζώχτρα (1889) 

 Η Στοιχειωμένη καμάρα (1904) 

 Η Συντέκνισσα (1903) 

 Η Τελευταία βαπτιστική (1888) 

 Η Τύχη απ' την Αμέρικα (1901) 

 Η Φαρμακολύτρια (1900) 

 Η Φωνή του Δράκου (1904) 

 Η Χήρα παπαδιά (1888) 

 Η Χήρα του Νεομάρτυρος (1905) 

 Η Χολεριασμένη (1901) 

 Η Χτυπημένη (1890) 

 Θάνατος κόρης (1907) 

 Θέρος – Έρος (1891) 

 Κοινωνική αρμονία (1906) 

 Κοκκώνα θάλασσα (1900) 

 Λαμπριάτικος ψάλτης (1893) 

 Με τον πεζόβολο (1907) 

 Μια ψυχή (1891) 

 Μικρά ψυχολογία (1903) 

 Ναυαγίων ναυάγια (1893) 

 Νεκρός ταξιδιώτης (1910) 

 Ο Αβασκαμός του Αγά (1896) 

 Ο Αειπλάνητος (1903) 

 Ο Αλιβάνιστος (1903) 

 Ο Αμερικάνος (1891) 

 Ο Ανάκατος (1910) 

 Ο Γαγάτος καί τ' άλογο (1900) 

 Ο Γείτονας με το λαγούτο (1900) 

 Ο Διδάχος (1906) 

 Ο Έρωτας στα χιόνια (1896) 

 Ο Κακόμης (1903) 

 Ο Καλόγερος (1892) 

 Ο Κοσμολαΐτης (1903) 

 Ο Ξεπεσμένος δερβίσης (1896) 

 Ο Πανδρολόγος (1902) 

 Ο Πανταρώτας (1891) 

 Ο Πεντάρφανος (1905) 

 Ο Πολιτισμός εις το χωρίον (1891) 

 Ο Σημαδιακός (1889) 

 Ο Τυφλοσύρτης (1892) 
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 Ο Χαραμάδος (1904) 

 Ο Χορός εις του κ. Περιάνδρου (1905) 

 Οι Δύο δράκοι (1906) 

 Οι Ελαφροΐσκιωτοι (1892) 

 Οι Κουκλοπαντρειές (1903) 

 Οι Λίρες του Ζάχου (1908) 

 Οι Μάγισσες (1900) 

 Οι Ναυαγοσώσται (1901) 

 Οι Παραπονεμένες (1899) 

 Οι Χαλασοχώρηδες (1892) 

 Ολόγυρα στη λίμνη (1892) 

 Όνειρο στο κύμα (1900) 

 Παιδική Πασχαλιά (1891) 

 Πάσχα ρωμέικο (1891) 

 Πατέρα στο σπίτι (1895) 

 Ποία εκ των δύο (1906) 

 Ρεμβασμός του Δεκαπενταυγούστου (1906) 

 Σταγόνα νερού (1906) 

 Στην Αγ. Αναστασά (1892) 

 Στο Χριστό, στο Κάστρο (1892) 

 Στρίγγλα μάννα (1902) 

 Τ' Αγνάντεμα (1899) 

 Τ' Αερικό στο δέντρο (1907) 

 Τ' Αστεράκι (1909) 

 Τ' Μπούφ' του π'λί (1904) 

 Τα Δαιμόνια στο ρέμα (1900) 

 Τα Δυό κούτσουρα (1904) 

 Τα Δυό τέρατα (1909) 

 Τα Καλαμπούρια ενός δασκάλου (1908) 

 Τα Κρούσματα (1903) 

 Τα Λιμανάκια (1907) 

 Τα Πτερόεντα δώρα (1907) 

 Τα Συχαρίκια (1894) 

 Τα Χριστούγεννα του τεμπέλη (1896) 

 Της Δασκάλας τα μάγια (1909) 

 Της Κοκκώνας το σπίτι (1893) 

 Το Γιαλόξυλο (1905) 

 Το Γράμμα στην Αμερική (1910) 

 Το Ενιαύσιον θύμα (1899) 

 Το Θαλάσσωμα (1906) 

 Το Θαύμα της Καισαριανής (1901) 

 Το Καμίνι (1907) 

 Το Κρυφό Μανδράκι (1906) 

 Το Μυρολόγι της φώκιας (1908) 

 Το «Νάμι» της (1906) 

 Το Νησί της Ουρανίτσας (1902) 

 Το Πνίξιμο του παιδιού (1900) 

 Το Σπιτάκι στο λιβάδι (1896) 

 Το Τυφλό σοκκάκι (1906) 

 Το Χριστός Ανέστη του Γιάννη 
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 Το Χριστόψωμο (1887) 

 Το Ψοφίμι (1906) 

 Τρελλή βραδυά (1901) 

 Υπηρέτρα (1888) 

 Υπό την βασιλικήν δρύν (1901) 

 Φιλόστοργοι (1895) 

 Φορτωμένα κόκκαλα (1907) 

 Φτωχός άγιος (1891) 

 Φώτα – Ολόφωτα (1894) 

 Χωρίς στεφάνι (1896) 

 Ωχ! Βασανάκια (1894) 

Ποιήματα  

 Στην Παναγίτσα στο Πυργί 

 Προς την μητέρα μου (1880) 

 Δέησις (1881) 

 Εκπτωτος ψυχή (1881) 

 Η κοιμισμένη βασιλοπούλα (1891) 

 Το ωραίον φάσμα (1895) 

 Εις τους αδελφούς Γιαννάκην και Κώστα Γ. Ραφτάκη (1902) 

 Νύχτα βασάνου (1903) 

 Επωδή παπά στη χολέρα (1879) 

 Επωδή γιατρού στη χολέρα (1879) 

 Το τραγούδι της Κατίνας (1892) 

 Εις ιππεύουσαν Παναγυριώτισσαν (1907) 

 Έρωτες στα κοπριά (1907) 

 Στην Παναγία τη Σαλονικιά (1908) 

 

Διακρίσεις  

 Βράβευσή του από την επίσημη πολιτεία με τον Χρυσό Σταυρό του Σωτήρος 

λίγο πριν από τον θάνατό του. 

 Δημιουργία μουσείου στην γενέτειρά του Σκιάθο με το όνομά του. 
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ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

 

 
 

 

Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου ήταν Έλληνας λογοτέχνης. Γεννήθηκε στη Γρανίτσα Ευρυτανίας το Φεβρουάριο του 

1877 και πέθανε στην Αθήνα το απόγευμα της 1ης Φεβρουαρίου 1940 από συγκοπή καρδιάς μέσα σε τραμ, 

πηγαίνοντας σε συνεδρίαση της Ακαδημίας Αθηνών. 

 

Βιογραφία 

Γεννήθηκε στη Γρανίτσα Ευρυτανίας το Φεβρουάριο του 1877 και πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στη 

Γρανίτσα, όπου υπηρετούσε ως δάσκαλος ο πατέρας του. Το 1890 έφυγαν και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα. 

Τελείωσε το γυμνάσιο και γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών την οποία δεν τελείωσε ποτέ. Παράλληλα 

σπουδάζει ζωγραφική. Αφοσιώθηκε από νωρίς στη δημοσιογραφία (που ήταν το μεγάλο του πάθος), ως πολιτικός 

αρθρογράφος, χρονογράφος και συγγραφέας τεχνοκριτικών άρθρων. Το 1912 έως το 1917 γίνεται Νομάρχης στη 

Ζάκυνθο, στην Καλαμάτα και άλλες πόλεις από την κυβέρνηση Βενιζέλου και το 1919 διορίζεται διευθυντής της 

Εθνικής Πινακοθήκης, όπου παρέμεινε 20 χρόνια. Το 1923 έλαβε το Αριστείον των Γραμμάτων και Τεχνών και 

το 1938 έγινε ακαδημαϊκός στην έδρα της Λογοτεχνίας, οπότε και εκφώνησε τον εισιτήριο λόγο του για τον 

Δομήνικο Θεοτοκόπουλο στη δημοτική γλώσσα. Τον χαρακτήρισαν "πρίγκιπα του νεοελληνικού λόγου", ενώ 

αποτύπωσε στο χαρτί την ελληνική επαρχία, με έμφαση στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Υπηρέτησε όλα τα είδη του 

λόγου. Ιδιαίτερη ήταν η επίδοση του στο δοκίμιο και την κριτική. 

Έργα  

Ποίηση 

 "Πολεμικά τραγούδια" (1898 – εμπνευσμένα από τον πόλεμο του 1897) 

 "Χελιδόνια" (1920 – παιδικά ποιήματα) 

 "Πεζοί ρυθμοί" (1923 – πεζοτράγουδα) 

 "Θεία Δώρα" (1932) 

Πεζογραφία 

 "Παρισινά Γράμματα" (1908-1910 – ανταταποκρίσεις από το Παρίσι, 

δημοσιευμένες στην εφημερίδα Εμπρός. Μεταθανάτια συγκεντρωτική-

επιλεκτική έκδοση). 
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 "Τα ψηλά βουνά" (1918 – Κρατικό Αναγνωστικό της Γ΄τάξης του Δημοτικού) 

 "Διηγήματα" (1927) 

 "Νεοελληνικά Αναγνώσματα" (1931 – για την Α΄ τάξη των Γυμνασίων) 

 "Βυζαντινός όρθρος" (1936) 

 "Η Θυσία" (1937) 

 "Σχεδιάσματα" (αισθητικά μελετήματα, κριτικά άρθρα, σύντομες μελέτες και 

χρονογραφήματα -μεταθανάτια συγκεντρωτική-επιλεκτική έκδοση). 

 "Ταξίδια" (μεταθανάτια συγκεντρωτική-επιλεκτική έκδοση). 

 "Κριτικά" (μεταθανάτια συγκεντρωτική-επιλεκτική έκδοση 1966 – κριτικά 

κείμενα λογοτεχνίας και, κυρίως, εικαστικών τεχνών) 

 "Όθων και η ρωμαντική δυναστεία" 

 "Άγιον Όρος" 

Θέατρο 

 "Ο Όρκος του πεθαμένου" (1929 – δραματοποίηση του δημοτικού τραγουδιού 

Του νεκρού αδελφού) 

 

Μεγάλο μέρος του έργου του παραμένει ανέκδοτο. Η απλότητα και η λιτότητα της 

ορεινής ζωής και το τοπίο της Ευρυτανίας, ιδιαίτερης πατρίδας του, έπλασαν τη 

φαντασία του και πλάτυναν τις διαστάσεις της πνευματικής του προσφοράς. 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ 

 

 

 

Βιογραφία  

Ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Ιωάννης Πολέμης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1862. Η καταγωγή του 

δικαστή πατέρα του, ήταν από την Άνδρο, ενώ η μητέρα του ήταν Αθηναία. Και δύο οικογένειες πάντως είχαν 

ρίζες βυζαντινές. Ξεκίνησε να γράφει ποίηση στα 13 χρόνια του. Ο Πολέμης ανέπτυξε από νωρίς φιλικούς 

δεσμούς με τον Γεώργιο Σουρή, τον Κρητικό ποιητή Εμμανουήλ Στρατουδάκη και τον Δημήτριο Καμπούρογλου. 

Όταν ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές εντάχθηκε στο σύλλογο νέων "Αι Μούσαι". Σπούδασε νομικά 

στην Αθήνα και για δύο χρόνια αισθητική και ιστορία της τέχνης στο Παρίσι. Τα πρώτα ποιήματά του, 

ακολουθώντας την συνήθεια της εποχής, τα έγραψε στην καθαρεύουσα. Διετέλεσε υπάλληλος του Υπουργείου 

Παιδείας και Γενικός Γραμματέας (1915) της Σχολής Καλών Τεχνών, ενώ υπήρξε ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος 

της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών συγγραφέων. Πέθανε από βρογχοπνευμονία στις 28 Μαΐου του 1924 στην 

Αθήνα. Η ποίησή του χαρακτηρίζεται από ευαισθησία και καλοσύνη, στοιχεία άλλωστε που χαρακτήρισαν και 

την ίδια του τη ζωή. Ο Ιωάννης Πολέμης εντάσσεται στη Νέα Αθηναϊκή Σχολή που αντιτάχτηκε στην υπερβολή 

και τον άκρατο ρομαντισμό, ενώ παράλληλα καθιέρωσε (όπως οι Παλαμάς, Δροσίνης) τη δημοτική γλώσσα στην 

ποίηση. Είναι ποιητής των χαμηλών τόνων, αισθηματικός, μελωδικός λυρικός και δραματικός. Το έργο του, που 

είχε πρωτοφανή λαϊκή απήχηση, διακρίνει ο μελωδικός στίχος, η απλότητα και ο αβίαστος συμβολισμός. Πολλά 

από τα ποιήματά του μελοποιήθηκαν. Το 1918 τιμήθηκε με το Αριστείο των Γραμμάτων για την ανεκτίμητη 

προσφορά του στα ελληνικά γράμματα. Ο Ιωάννης Πολέμης έγραψε ακόμα δράματα, ποιήματα για παιδιά, λίγα 

διηγήματα, ενώ επιμελήθηκε ποιητικές ανθολογίες. Ο Πολέμης επικρίθηκε συχνά και από τους συγχρόνους του 

και από τους μετέπειτα κριτικούς, για το χαμηλόφωνο ύφος του, για τον έντονο αισθηματισμό του, την έλλειψη 

ποιητικού βάθους και θεματικής πρωτοτυπίας. 

Εργογραφία  

Ποιητικές συλλογές  

 "Ποιήματα 1883" 

 "Χειμωνανθοί 1888" 

 "Αλάβαστρα 1900" 

 "Το Παλιό Βιολί 1909" 

 "Παιδική Λύρα 1914" 

 "Σπασμένα Μάρμαρα 1918" 
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 "Ειρηνικά 1919" 

 "Εξωτικά 1921" 

 "Κειμήλια 1922" 

 "Εσπερινός "(1923, η τελευταία) 

Τα θεατρικά του έργα  

Διακρίθηκε και ως θεατρικός συγγραφέας. Αναφέρουμε ενδεικτικά τα εξής θεατρικά 

έργα: 

 "Ο τραγουδιστής" 

 "Πτωχοπρόδρομος" 

 "Ο Βασιλιάς ανήλιαγος" 

 "Η γυναίκα" 

 "Στη χώρα των παραμυθιών" 

 "Το στοίχημα" 

 "Το μαγεμένο ποτήρι" 

 "Το Εικόνισμα" 

 "Γελιμέρ" 

 "Φρύνη" 

 "Το όνειρο" 

 "Στην άκρη του γκρεμού" 

 "Μια φορά κι έναν καιρό" 

Ξεχωρίζουν "Ο Βασιλιάς Ανήλιαγος" και το "Μια φορά κι έναν καιρό". 

Το μεταφραστικό του έργο  

Αξιόλογο είναι και το μεταφραστικό του έργο. Σ' αυτό περιλαμβάνονται μεταξύ 

άλλων και οι ακόλουθες μεταφράσεις: 

 Θεοκρίτου "Ειδύλλια", 

 Ευριπίδου "Ηλέκτρα", 

 Μολιέρου "Ο Κατά Φαντασίαν Ασθενής" και "Ο Αρχοντοχωριάτης" 
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

 

 
 

 

Ο Νικόλαος Πολίτης (Καλαμάτα 1852 - Αθήνα 1921) ήταν Έλληνας λαογράφος, καθηγητής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών. 

 

Βιογραφικά στοιχεία 

Μεγάλωσε στην Καλαμάτα, όπου και τελείωσε το σχολείο. Από τα μαθητικά του χρόνια είχε αναπτύξει 

ενδιαφέρον για την παραδοσιακή ζωή και, μαθητής γυμνασίου ακόμα, άρχισε να δημοσιεύει λαογραφικές 

μελέτες σε περιοδικά, όπως η Ευτέρπη και η Πανδώρα. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών φιλολογία (1868-

1872) και νομικά (1874-1875) και το 1870 έγινε μέλος του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» εξέδωσε από 

κοινού με τον Σπυρίδωνα Λάμπρο τα Νεοελληνικά Ανάλεκτα Παρνασσού. Το 1871 βραβεύτηκε για τη μελέτη του 

Νεοελληνική Μυθολογία. Στο διάστημα 1876-1880 παρακολούθησε σπουδές στο Μόναχο, όπου συνδέθηκε 

φιλικά με τον βυζαντινολόγο Καρλ Κρουμπάχερ. 

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα εργάστηκε αρχικά στη Βιβλιοθήκη της Βουλής και από το 1884 κατέλαβε 

θέσεις στο Υπουργείο Παιδείας, αρχικά ως Τμηματάρχης Μέσης Εκπαίδευσης και έπειτα Γενικός Διευθυντής. 

Εισηγήθηκε μάλιστα τη διδασκαλία της δημοτικής στα σχολεία. Το 1890 έγινε καθηγητής Μυθολογίας και 

Ελληνικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, του οποίου διατέλεσε και πρύτανης. 

Στο διάστημα 1889-1890 ήταν συνδιευθυντής του περιοδικού Εστία, μαζί με τον Γεώργιο Δροσίνη. Το 1908 

ίδρυσε την Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία (ο ίδιος είχε εισηγηθεί τον όρο «λαογραφία» ως αντίστοιχο των 

ευρωπαϊκών όρων Folklore και Volkskunde), το 1909 ξεκίνησε την έκδοση του περιοδικού Λαογραφία και το 

1918 ίδρυσε το Λαογραφικό Αρχείο. 
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Ο Πολίτης συστηματοποίησε το έργο της λαογραφίας, ώστε να καλύπτει όλο το φάσμα των εκδηλώσεων του 

παραδοσιακού βίου: μνημεία λόγου (τραγούδια, παροιμίες, ευχές, διηγήσεις κ.α.), κοινωνική οργάνωση, 

καθημερινή ζωή (ενδυμασία, τροφή, κατοικία), επαγγελματικό βίο (γεωργικό, ποιμενικό, ναυτικό), θρησκευτική 

ζωή, δίκαιο, λαϊκή φιλοσοφία και ιατρική, μαγεία και δεισιδαιμονικές συνήθειες, λαϊκή τέχνη, χορός και 

μουσική. Η ενθάρρυνση της μελέτης της παραδοσιακής ζωής αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη θεματική και την 

τεχνοτροπία των ποιητών της Γενιάς του 1880 και των εκπροσώπων της ηθογραφικής πεζογραφίας. 

Εργογραφία 

 Μελέται επί του βίου των νεωτέρων Ελλήνων (2 τ., 1871-1874) 

 Σπυρίδων Λάμπρος, Νικόλαος Πολίτης, επιμ. (1896). Die Olympischen Spiele 

776 - 1896 (Τόμος Α'). Αθήνα, Λειψία, Λονδίνο: Καρλ Μπεκ, F. Volckmar, H. 

Grevel and co. Ανακτήθηκε στις 14 Απριλίου 2010. 

 Παροιμίαι (4 τ., 1899-1902) 

 Παραδόσεις (1904) 

 Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού (1914) 
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ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ 

 

 
 

 

Ο Λάμπρος Πορφύρας (ψευδώνυμο του Δημητρίου Σύψωμου) ήταν λυρικός ποιητής της μεταπαλαμικής 

περιόδου. 

 

Βιογραφικό Σημείωμα 

 

Ο Λάμπρος Πορφύρας (ψευδώνυμο του Δημητρίου Συψώμου, από τα δύο ομώνυμα ποιήματα του Διονυσίου 

Σολωμού) γεννήθηκε στη Χίο, ήδη όμως από την παιδική του ηλικία εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του 

στην Ερμούπολη της Σύρου. Τέλειωσε το Ελληνικό Σχολείο στην Πλάκα και το Α΄ Γυμνάσιο Πειραιά. 

Μαθητής του Γυμνασίου ακόμη, δημοσίευσε το ποίημα Θλίψη του Μαρμάρου στην εφημερίδα Άστυ (1894). 

Αμέσως έγινε δημοφιλής στους λογοτεχνικούς κύκλους και προκάλεσε το ενδιαφέρον του Κωστή Παλαμά, 

ενώ συνδέθηκε στενά με τα περιοδικά Τέχνη (που στήριξε και οικονομικά) και Διόνυσος, τον Κωνσταντίνο 

Χατζόπουλο και τον Γιάννη Καμπύση. Σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, χωρίς όμως να 

ολοκληρώσει τη φοίτησή του. Μαχόμενος σοσιαλιστής και δημοτικιστής, υπήρξε μέλος του Εκπαιδευτικού 

Ομίλου και συνυπέγραψε το καταστατικό της Σοσιαλιστικής και δημοκρατικής Κίνησης. Το 1900 ταξίδεψε 

στο Παρίσι όπου ήρθε σε επαφή με τους εκεί λογοτεχνικούς κύκλους με τη μεσολάβηση του Ζαν Μορεάς, τη 

Ρώμη και το Λονδίνο. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα εγκαταστάθηκε στον Πειραιά, όπου έμεινε ως το θάνατό 

του το 1932, δημοσιεύοντας ποιήματα στα σημαντικότερα λογοτεχνικά περιοδικά της εποχής. 

Επιστρατεύτηκε δυο φορές κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Κατά τη διάρκεια της ζωής του εξέδωσε μια 

μόνο ποιητική συλλογή με τίτλο Σκιές, ενώ το 1932 με επιμέλεια του αδελφού του εκδόθηκαν και οι 

Μουσικές φωνές, συλλογή για την οποία είχε τιμηθεί με το Αριστείο των Γραμμάτων και των Τεχνών. 

Υπήρξε εξαιρετικά δημοφιλής ποιητής και τιμήθηκε με τον Αργυρούν Σταυρόν των Ιπποτών του Τάγματος 

και του Σωτήρος από τον βασιλιά Αλέξανδρο (1918) και με μετάλλιο από τον Δήμαρχο του Πειραιά Τάκη 

Παναγιωτόπουλο. Ο Πορφύρας ανήκει στους συμβολιστές ποιητές και δέχτηκε επιδράσεις από τους 

ευρωπαίους συμβολιστές και από την ποίηση του Διονυσίου Σολωμού και του Κωστή Παλαμά. 
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Εργογραφία 

 

Ι. Ποίηση 

• Σκιές. Αθήνα, Βιβλιοπωλείο Γ. Βασιλείου, 1920. 

• Οι μουσικές φωνές. Αθήνα, Τα χρονικά, 1934. 

ΙΙ. Συγκεντρωτικές εκδόσεις 

• Άπαντα• έκρινε Γ. Βαλέτας. Αθήνα, Πηγή, 1956 (και έκδοση β’ συμπληρωμένη, Αθήνα, Βασιλείου, χ. χ.). 

• Τα ποιήματα (1894-1932). Αθήνα, Ελληνική Βιβλιοθήκη/Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 1993.  
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ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ 

 

 
 

 

Ο Αριστομένης Προβελέγγιος (Εξάμπελα Σίφνος 1850 - Σίφνος 1936) ήταν Έλληνας πολιτικός, ποιητής, 

θεατρικός συγγραφέας, και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. 

Βιογραφία 

Ο Αριστομένης Προβελέγγιος γεννήθηκε στη Σίφνο και σπούδασε στη Φιλοσοφική 

Σχολή της Αθήνας, καθώς και στα πανεπιστήμια του Μονάχου, της Λειψίας και της 

Ιένας, όπου αναγορεύτηκε και διδάκτωρ Φιλολογίας και Ιστορίας της Τέχνης. 

Διετέλεσε γραμματέας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1891-1892) και βουλευτής 

Μήλου από το 1899 ως το 1905. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του έζησε 

αποσυρμένος στη γενέτειρά του. Το 1926 εκλέχτηκε πρόσεδρο μέλος της Ακαδημίας 

Αθηνών. Τα λογοτεχνικά είδη με τα οποία ασχολήθηκε είναι η ποίηση και το θέατρο. 
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Τα ποιήματά του είναι λυρικά και επικολυρικά. Κατά τη διάρκεια των αθηναϊκών 

σπουδών του βραβεύτηκε στον ποιητικό διαγωνισμό του Πανεπιστημίου Αθηνών 

(1871) με το ποίημα Θησεύς και δημοσίευσε ποιήματα σε λογοτεχνικά περιοδικά και 

ημερολόγια. Ακολούθησαν δυο ακόμη συλλογές του στην Αθήνα, που συναποτελούν 

μαζί με τον Θησέα την επικολυρική φάση της ποίησής του. Το 1881 επέστρεψε από 

τη Γερμανία στην Αθήνα. Από το 1898 ξεκινά τυπικά η δεύτερη φάση της ποίησής 

του, με πρώτο σταθμό τη συλλογή Παλαιά και νέα, όπου εισήγαγε μια νέα γλωσσική 

έκφραση, μείγμα καθαρεύουσας και δημοτικής, καθώς και μια λυρικότερη 

θεματολογία. Ως ορόσημο στην αλλαγή των γλωσσικών του πεποιθήσεων θεωρήθηκε 

η επαφή του με το Νικόλαο Πολίτη και τον Εμμανουήλ Ροΐδη στα 1890 στην 

επιτροπή του Φιλαδέλφειου διαγωνισμού, όπου ο Προβελέγγιος ήταν επίσης μέλος. 

Για το θέατρο έγραψε δράματα και τραγωδίες, νεοκλασικιστικής τεχνοτροπίας. Από 

τα θεατρικά του έργα παραστάθηκαν ο Ρήγας η Φαίδρα η Ιόλη και η Επιστροφή του 

ασώτου ενώ ο Νικηφόρος Φωκάς βραβεύτηκε το 1915 στον Αβερώφειο διαγωνισμό. 

Το 1888 μετέφρασε το Faust του Goethe και το 1902 τη μελέτη του Lessing Λαοκόων 

ή περί των ορίων της ζωγραφικής και της ποίησης, και τα δύο σε γλώσσα 

καθαρεύουσα. Ο Προβελέγγιος έγραψε στην εκπνοή της Α΄ Αθηναϊκής Σχολής και 

στις αρχές της Νέας Αθηναϊκής Σχολής. Ο Παλαμάς υποστήριξε πως στο πρόσωπό 

του αντικατοπτρίστηκε η μετάβαση της ελληνικής λογοτεχνίας από το γερμανικό 

νεοκλασικισμό στον ελληνικό πραγματισμό. Κατά τη διάρκεια των βαλκανικών 

πολέμων έγραψε επίσης θουρίους και πατριωτικά ποιήματα. 1. Για περισσότερα 

βιογραφικά στοιχεία του Αριστομένη Προβελέγγιου βλ. Άγρας Τέλλος, 

«Προβελέγγιος Αριστομένης», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια20. Αθήνα, 

Πυρσός, 1932 (τώρα και στον τόμο Τέλλος Άγρας, Κριτικά Τόμος δεύτερος· 

Ποιητικά πρόσωπα και κείμενα· Φιλολογική επιμέλεια Κώστας Στεργιόπουλος, 

σ.260-264. Αθήνα, Ερμής, 1981), Αργυρίου Αλεξ., «Προβελέγγιος Αριστομένης», 

Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό8. Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1988, Κανακάρης 

Αντώνης, «Προβελέγγιος Αριστομένης», Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας11. Αθήνα, Χάρη Πάτση, χ.χ. και Μερακλής Μ.Γ., «Αριστομένης 

Προβελέγγιος», Η ελληνική ποίηση· Ρομαντικοί – Εποχή του Παλαμά - 

Μεταπαλαμικοί· Ανθολογία – Γραμματολογία, σ.172-175. Αθήνα, Σοκόλης, 1977. 

 

Εργογραφία 

Ι.Ποίηση 

• Θησεύς. Αθήνα, τυπ. Α.Καναριώτου και Ζ.Γρυπάρη, 1870. 

• Το μήλον της έριδος· Ποίημα. Αθήνα, τυπ. Ανδ.Κορομηλά, 1872. 

• Αδάμ και Εύα. 1873. 

• Η μάνα Ελλάς' ς τον Ποιητή. Αθήνα, τυπ.Παρνασσού, 1881. 

• Παλαιά και νέα ποιήματαΑ΄. Αθήνα, Κασδόνης, 1896. 

• Ποιήματα. Αθήνα, Εστία, 1916. 

• Διπλή ζωή. 1916. 

• Εμπρός στο άπειρον· Σφιγξ και Πήγασος. Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρης, 1926. 

• Χρυσοπηγή. Αθήνα, Σαλίβερος, 1930. 

• Το Αιγαίον. Αθήνα, ανάτυπο από τα πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, 1934. 

ΙΙ.Θέατρο 

• Ρήγας· Δράμα. Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρης, 1920. 

• Ασώτου επιστροφή. Αθήνα, Ι.Δ.Κολλάρος, 1925. 
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• Κόρη της Λήμνου. 1891. 

• Ιόλη. 1911. 

• Το δίλημμα. 1916. 

• Προς τη νίκη προς τη δόξα. 1913. 

• Νικηφόρος Φωκάς· Τραγωδία εις πράξεις πέντε. Αθήνα, Ι.Δ.Κολλάρος, 1916. 

• Φαίδρα· Τραγωδία. Αθήνα,Ι.Ν.Σιδέρης, 1916. 

• Ιφιγένεια εν Αυλίδι· Τραγωδία εις πράξεις τέσσαρας. Αθήνα,τυπ.Ρυθμός, 1936. 

ΙΙΙ.Μεταφράσεις 

• Γκαίτε, Φάουστ. Αθήνα, Μπεκ, 1887. 

• Λέσσιγκ. Λαοκόων · ή περί των ορίων της ζωγραφικής και της ποιήσεως.  

IV. Συγκεντρωτικές εκδόσεις 

• Είκοσι ποιήματα. Αθήνα, τυπ.Κείμενα, 1985. 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ 

 

 
 

 

Ο Γεώργιος Στρατήγης (1860-1938) ήταν Έλληνας δικηγόρος και σπουδαίος ποιητής και θεατρικός 

συγγραφέας. 

 

Βιογραφικό Σημείωμα 

 

Ο Γεώργιος Στρατήγης του Κωνσταντή γεννήθηκε στις Σπέτσες, καταγόταν από την Καστανίτσα Κυνουρίας 

και μεγάλωσε στον Πειραιά, όπου τελείωσε το γυμνάσιο. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου το 1883 αναγορεύτηκε διδάκτωρ. Συνέχισε τις σπουδές του στο Βερολίνο και 

το Παρίσι. Εργάστηκε ως δικηγόρος στον Πειραιά και την Αλεξάνδρεια. Το 1878, δεκαεννιά χρόνων μόλις, 

έδωσε μια διάλεξη για την Κόλαση του Δάντη. Στη λογοτεχνία εμφανίστηκε από το 1879 με ποιήματα που 

δημοσίευε με το ψευδώνυμο Font - General στο περιοδικό Μη χάνεσαι του Βλάση Γαβριηλίδη και τον 

επόμενο χρόνο εξέδωσε την πρώτη ποιητική συλλογή του με τίτλο Ροδοδάφναι. Το 1892 βραβεύτηκε στο 

Φιλαδέλφειο ποιητικό διαγωνισμό με το ποίημα Έρως και ψυχή. Ακολούθησαν οι συλλογές Τα τραγούδια 
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του σπιτιού και Τι λεν τα κύματα. Έγραψε επίσης θεατρικά έργα, από τα οποία τα πρώτα που παραστάθηκαν 

στις αθηναϊκές σκηνές ήταν οι μονόπρακτες κωμωδίες Ο γέρων του Υμηττού και Οι πλατωνικοί, μετέφρασε 

έργα των Σίλλερ, Γκαίτε, Σαίξπηρ, Ροστάν και άλλων. Δημοσίευσε μεταξύ άλλων την πραγματεία Περί της 

θείας κωμωδίας του Δάντη, έναν τόμο διηγημάτων με τίτλο Το βιβλίον της ψυχής καθώς επίσης φιλολογικές 

αναμνήσεις. Ο Γεώργιος Στρατήγης πέθανε το 1938 στον Πειραιά. 1. Για περισσότερα βιογραφικά στοιχεία 

του Γεώργιου Στρατήγη βλ. Βελλιανίτης Θ., «Στρατήγης Γεώργιος», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια22. 

Αθήνα, Πυρσός, 1933, Χατζημανωλάκης Γιάννης Ε., «Γεώργιος Στρατήγης (ο ποιητής και ο άνθρωπος», 

Φιλολογική ΣτέγηΣτ΄, ετ.23, 10-12/1988, αρ.46, σ.357-365 και χ.σ., «Στρατήγης Γεώργιος», Μεγάλη 

Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας12. Αθήνα, Χάρη Πάτση, χ.χ. 

 

Εργογραφία 

 

Ι. Ποίηση 

• Δύο επέτειοι. Αθήνα, 1892. 

• Νέα ποιήματα. Αθήνα, τυπ.Εστία, 1892. 

• Τραγούδια του σπιτιού. Αθήνα, έκδοση του περ. Παναθήναια, 1901. 

• Ηρώα και μνημόσυνα. Αθήνα, τυπ.Μαίσνερ – Καργαδούρη, 1902. 

• Μακεδονικά τραγούδια. Αθήνα, Εταιρεία Ελληνισμού, 1905. 

• Τραγούδια του νησιού. Αθήνα, τυπ. Μαίσνερ – Καργαδούρη, 1908. 

• Τρόπαια. Αθήνα, Μαίσνερ – Καργαδούρη, 1913. 

• Τι λεν τα κύματα. Αθήνα, Τύπος, 1918. 

• Τα πενήντα χρόνια. Αθήνα, 1927. 

ΙΙ. Πεζογραφία 

• Το βιβλίον της ψυχής. 1897. 

• Φιλολογικαί αναμνήσεις.  

• Η Τσουράνα. Αθήνα, 1943 (επιμέλεια – μεταγλώτισση από τα τσακώνικα Φαίδων 

Μπουμπουλίδης).  

ΙΙΙ. Θέατρο 

• Νικηφόρος Φωκάς.1896 (στον τόμο Όλη η ζωή μουΑ΄).  

• Σπαθί και λύρα. 1897 (στον τόμο Όλη η ζωή μουΑ΄). 

IV. Μεταφράσεις 

• Γκαίτε, Φαούστος. Αθήνα, τυπ. Κωνσταντινίδου, 1887. 

• Ραδιουργία και έρως του Σίλλερ. Αθήνα, Μπάρτ & Βίλμπεργκ, 1890. 

• Εδμόνδου Ροστάν, Συρανό δε Μπερζεράκ· Έμμετρον ηρωικόν δράμα εις πράξεις 

πέντε· Μεταφρασθέν υπό Γεωργίου Στρατήγη. Πειραιάς, Σφαίρα, 1899. 

• Όνειρον θερινής νυκτός του Σαίξπηρ. 1902. 

• Ασώτου επιστροφή. Αθήνα, Ι.Δ.Κολλάρος, 1925. 

V. Μελέτες 

• Η κόλασις του Δάντου. Αθήνα, τυπ. Αφών Βαρβαρήγων, 1878. 

VI. Συγκεντρωτικές εκδόσεις 

• Όλη η ζωή μου Α’. Αθήνα, Μαίσνερ – Καργαδούρη, 1910. 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΗΣ 

 

 
 

 

Ο Γεώργιος Σουρής (2 Φεβρουαρίου 1853 - 26 Αυγούστου 1919) ήταν ένας από τους σπουδαιότερους 

σατιρικούς ποιητές της νεότερης Ελλάδας, έχοντας χαρακτηριστεί ως «σύγχρονος Αριστοφάνης». 

 

Βιογραφικά στοιχεία 

Ο Γεώργιος Σουρής γεννήθηκε στη Σύρο και καταγόταν από τη μεριά του πατέρα του 

από τα Κύθηρα και από τη μεριά της μητέρας του από τη Χίο. Η οικογένειά του 

φιλοδοξούσε να σπουδάσει ο Γεώργιος θεολογία, οι οικονομικές συνθήκες ζωής τους 

όμως δεν το επέτρεψαν. Παρακολούθησε εγκύκλια μαθήματα στη γενέτειρά του και 

μαθήματα γυμνασίου στην Αθήνα ως το 1870, οπότε τέλειωσε το σχολείο και έφυγε 

για τρεις μήνες στο Ταγκαρόγκ της Ρωσίας για να εργαστεί ως υπάλληλος 

σιτεμπόρου. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα στράφηκε προς το χώρο του θεάτρου, 

συμμετέχοντας σε παραστάσεις ερασιτεχνικών θιάσων (σε ηλικία δεκαπέντε χρόνων 

είχε συμμετάσχει σε μια παράσταση τραγωδίας στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού). Η 

ενασχόλησή του με τη λογοτεχνία ξεκίνησε γύρω στο 1872, όταν δημοσίευσε 

ποιήματα στο περιοδικό Φως. Ακολούθησε το 1873 η έκδοση της ποιητικής συλλογής 

Συλλογή Λυρικών Ασμάτων και της κωμωδίας Από γαμβρός παράνυμφος, ενώ 

σταθμός στην πορεία του υπήρξε η έκδοση της σατιρικής ποιητικής συλλογής του Τα 

τραγούδια μου, που τιμήθηκε με έπαινο στο Βουτσιναίο διαγωνισμό το 1876. Το 

1879 ξεκίνησε μαθήματα στη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας, από την οποία δεν 

κατόρθωσε όμως να αποφοιτήσει, ενώ παράλληλα αρθρογραφούσε σε περιοδικά και 

εφημερίδες (Αριστοφάνης, Ραμπαγάς, Αρχίλοχος). Το 1881 παντρεύτηκε τη Μαρία 

Κωνσταντινίδου. Το σπίτι τους στην οδό Πινακωτών 15 (σημερινή Χαρ.Τρικούπη) 

υπήρξε ένα από τα γνωστότερα αθηναϊκά φιλολογικά σαλόνια. Συνέχισε να 

δημοσιεύει και να εκδίδει ποιήματα ως το 1902, από τα οποία αξίζει να αναφερθούν 
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οι σατιρικές συνθέσεις του Φασουλής φιλόσοφος και Δον Ζουάν που ανήκουν στην 

εξάτομη ποιητική συλλογή του Ποιήματα (1882-1902). Το πιο γνωστό έργο του 

Σουρή ωστόσο είναι η έκδοση του έμμετρου εβδομαδιαίου σατιρικού περιοδικού Ο 

Ρωμηός, που πρωτοκυκλοφόρησε στις 2 Απριλίου του 1883 και διήρκεσε με δύο 

προσωρινές διακοπές ως τις 17 Νοεμβρίου του 1918. Στο Ρωμηό έγραφε σχεδόν 

αποκλειστικά μόνο ο Σουρής (εξαίρεση αποτέλεσαν κάποια άρθρα του Δημητρίου 

Κόκκου στα πρώτα φύλλα). Η σάτιρα των άρθρων του στρεφόταν κατά πάντων, 

ακόμη και ισχυρών κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων. Ενδεικτική είναι η δίωξη 

που υπέστη ο Σουρής το 1897 με αφορμή σατιρικούς του προσώπου της βασίλισσας 

Όλγας στίχους του. Το 1886 παρασημοφορήθηκε από τον Χαρίλαο Τρικούπη και το 

1906 προτάθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων για το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας. Το 

1915 τιμήθηκε με το βασιλικό μετάλλιο των Γραμμάτων και των Τεχνών. Παράλληλα 

δεν έπαψε να ασχολείται με το θέατρο. Έγραψε έμμετρα θεατρικά έργα, κάποια από 

τα οποία (όπως η Χειραφέτησις, η Περιφέρεια και το Δεν έχει τα προσόντα) 

παραστάθηκαν με επιτυχία και πραγματοποίησε μια έμμετρη μετάφραση της 

κωμωδίας του Αριστοφάνη Νεφέλαι, η οποία ανέβηκε στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών 

το 1900 και στην Αίγυπτο το 1901 με δική του σκηνοθεσία. Στο τεράστιο σε όγκο 

έργο του περιλαμβάνονται επίσης άρθρα και δημοσιεύματα στα Ημερολόγια του 

Ρωμηού. Ο Γεώργιος Σουρής υπήρξε πολύ δημοφιλής στο πλατύ κοινό, λόγω του 

ευφυούς ευθυμογραφικού περιεχομένου των κειμένων του και της γλώσσας του, που 

αποτελεί μείγμα δημοτικής με τύπους της καθαρεύουσας. Η κριτική, σύγχρονή του 

και μεταγενέστερη διχάστηκε σε αμφισβητίες (όπως οι Παλαμάς και Ψυχάρης) και 

υποστηρικτές του (όπως ο Ξενόπουλος και ο Μάρκος Αυγέρης). 

1. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τα δημοσιεύματα Βαλέτας Γ.Μ., «Σουρής Γεώργιος», 

Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια22. Αθήνα, Πυρσός, 1933, Γιαλουράκης 

Μανώλης, «Σουρής Γεώργιος», Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας12. Αθήνα, Χάρη Πάτση, χ.χ. , Μερακλής Μ.Γ., «Γεώργιος Σουρής», Η 

ελληνική ποίηση· Ρομαντικοί – Εποχή του Παλαμά - Μεταπαλαμικοί· Ανθολογία – 

Γραμματολογία, σ.406-409. Αθήνα, Σοκόλης, 1977 και Σολωμού Αλίκη «Σουρής 

Γεώργιος», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό9α. Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1988. 

 

 

Εργογραφία 

Ι. Ποίηση 

• Τα τραγούδια μου. Αθήνα, 1876 (έπαινος Βουτσιναίου διαγωνισμού). 

• Λόγοι φιλιππικοί Θεοδώρου Δεληγιάννη. Αθήνα, 1878. 

• Κυανή βίβλος της Ελλάδος. Αθήνα, 1881. 

• Ποιήματα, τ.1-6. Αθήνα, τυπ.Αδελφών Περρή, τ.1, 1882, τ.2, 1883, τ.3-4, 1887, τ.5, 

1891, τ.6, 1892. 

• Συλλογή λυρικών ποιημάτων. Αθήνα,1873. 

• Τα αποκρηάτικα. Αθήνα, 1880.  

ΙΙ. Θέατρο 

• Από γαμπρός παράνυμφος. Αθήνα, 1873. 

• Άλλα αντ' άλλων: κωμωδία. Αθήνα, 1880. 

• Η επιστρατεία. Αθήνα, 1880. 

• Επιδημία. 1881. 
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• Αράμπης. 1882. 

• Ο Αναπαραδιάδης. Αθήνα, 1884. 

• Δεν έχει τα προσόντα. Αθήνα, 1885. 

• Η Περιφέρεια· Κωμωδία εις μίαν πράξιν. Αθήνα, τυπ. Κορίννης, 1886.  

• Η Χειραφέτησις. Αθήνα, 1901. 

ΙΙΙ. Μεταφράσεις 

• Αριστοφάνους Νεφέλαι· ‘Εμμετρος μετάφρασις Γεωργίου Σουρή. Αθήνα, Ελληνική 

Εκδοτική Εταιρεία, 1910. 

ΙV. Συγκεντρωτικές εκδόσεις 

• Τα Άπαντα Γεωργίου Σουρή, τ.1-5. (επιμ. Γ. Βαλέτας). Αθήνα. Γιοβάνης, 1966-

1967. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 
 

 

Ο Κωνσταντίνος (Κώστας) Χατζόπουλος (1868 - 1920) ήταν μυθιστοριογράφος, ποιητής, 

διηγηματογράφος, μεταφραστής και δοκιμιογράφος, από τους πρωτοπόρους του δημοτικισμού και του 

σοσιαλισμού στην Ελλάδα. 

 

Βιογραφία 

Γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1868, στο σχολαρχείο του οποίου φοίτησε. ΄Ηταν το πρώτο παιδί από τα πέντε - 

τρία αγόρια και δυο κορίτσια - του εμπόρου από το Βάλτο (Χαλκιόπουλο) Γιάννη Χατζόπουλου. Η μητέρα 

του, Θεοφανή Στάικου, ήταν μοναχοκόρη μιας από τις πλουσιότερες οικογένειες του Αγρινίου. Οι γονείς της 

ζήτησαν από το γαμπρό τους να πάρουν κοντά τους και να μεγαλώσουν το πρώτο παιδί τους, τον Κώστα. Ο 

Χατζόπουλος παρακολούθησε το γυμνάσιο στο Μεσολόγγι και στη συνέχεια φοίτησε στη Νομική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Επέστρεψε ως δικηγόρος στο Αγρίνιο. Έχοντας λύσει το βιοποριστικό του 

πρόβλημα, λόγω της μεγάλης κτηματικής περιουσίας, που κληρονόμησε από τους γονείς της μητέρας του, 

εγκατέλειψε το επάγγελμα πολύ σύντομα και αφιερώθηκε στη λογοτεχνία. Έτσι εγκαταστάθηκε και πάλι στην 

Αθήνα, όπου αναμίχθηκε ενεργά στην τότε πνευματική ζωή. Το 1897 πήρε μέρος ως έφεδρος αξιωματικός 

του στρατού στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο. Η εμπειρία του από την κατάσταση του ελληνικού στρατού ήταν 

απογοητευτική και αυτό, μαζί με την ιδεολογική στροφή του, συνετέλεσε στην τελική απόρριψη της Μεγάλης 

Ιδέας, γεγονός που εξέφρασε στο διήγημά του Αντάρτης (1907), το οποίο αναφέρεται ακριβώς στον πόλεμο 

αυτό. Ο Κωστής Παλαμάς, ένας από τους θαυμαστές του, ενθυμούμενος τα κοινά μαθητικά τους χρόνια στο 

Μεσολόγγι, γράφει: "...Τον αγναντεύω όξω από το σπίτι μου μαθητούδι, έφηβο, να προχωρεί στο δρόμο, 

φροντισμένο, κομψοντυμένο, στα κατάλευκα. Ύστερα από χρόνια βρεθήκαμε ανταμωμένοι στην Αθήνα. Εγώ 

πρεσβύτερος, κάπως ακουσμένος με τους στίχους μου, σκόρπιους εδώ κι εκεί. Ο Χατζόπουλος ήταν ένα έξυπνο 

παιδί, ζωηρό, ανυπόταχτο, διαχυτικό ή συμμαζεμένο, μα αξιαγάπητο, που μου κίνησε την προσοχή, μου ξύπνησε 
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τη συμπάθεια. Και στο τέλος το θαυμασμό. Αργότερα γράφτηκε στο πανεπιστήμιο στα νομικά. Και πήρε το 

δίπλωμά του, κατόρθωμα για τους ανθρώπους του είδους του".(Από τον πρόλογο του Τάκη Αδάμου στη δεύτερη 

έκδοση του ηθογραφίας του Χατζόπουλου "Ο πύργος του Ακροποτάμου". Αθήνα 1987). Στη Νεοελληνική 

Λογοτεχνία ο Κώστας Χατζόπουλος εμφανίστηκε σε νεαρή ηλικία, το 1884, δημοσιεύοντας το ποίημά του 

"Έλα Ξανθή" στην εφημερίδα "Εβδομάς". Χρησιμοποιούσε συνήθως το φιλολογικό ψευδώνυμο Πέτρος 

Βασιλικός. Ήταν δημοτικιστής και στον αγώνα μεταξύ καθαρευουσιάνων και δημοτικιστών που μαινόταν την 

εποχή εκείνη, βοήθησε με την έκδοση του βραχύβιου αλλά πρωτοποριακού περιοδικού "Η Τέχνη", που 

εξέδωσε από το 1897 ως το 1899. Το 1900 ο Κώστας Χατζόπουλος αναχώρησε για τη Γερμανία. Σπούδασε 

στο Μόναχο, στη Δρέσδη και στη Λειψία και εντρύφησε στη φιλολογία και την ποίηση των βόρειων λαών, 

που επηρέασαν το έργο του. Η διαμονή του στην Ευρώπη αποτέλεσε τομή στη ζωή του, καθώς εκεί 

παντρεύτηκε τη Φινλανδή σπουδάστρια Σάννυ Χάγκμαν (Sanny Haggman), η οποία υπήρξε υποδειγματική 

σύζυγος. Εκεί ασπάστηκε και τον Μαρξισμό. Ήταν ο πρώτος μεταφραστής στα ελληνικά του 

Κομμουνιστικού Μανιφέστου, των Μαρξ και Ένγκελς, που δημοσιεύτηκε στον "Εργάτη" του Βόλου το 1908. 

Επίσης, ίδρυσε στο Μόναχο τη "Σοσιαλιστική Δημοκρατική Ένωση". Τέλος, ίδρυσε στο Μόναχο και στο 

Βερολίνο "Αδελφάτα της Δημοτικής", όπου συγκεντρώνονταν Έλληνες και Γερμανοί διανοούμενοι που 

ενδιαφέρονταν για το ελληνικό γλωσσικό ζήτημα. Το 1914, με την έκρηξη του Α' Παγκόσμιου Πόλεμου, ο 

Κώστας Χατζόπουλος επέστρεψε στην Ελλάδα και άρχισε να δημοσιεύει τα διηγήματα και μυθιστορήματα 

που είχε γράψει κατά καιρούς στην Ελλάδα και τη Γερμανία. Το 1917 εργάστηκε σε μια υπηρεσία 

λογοκρισίας. Το 1920, και ενώ ταξίδευε με καράβι προς την Ιταλία, πέθανε εν πλω και θάφτηκε στο 

κοιμητήριο του Μπρίντεζι. Η γενέτειρα πόλη του, το Αγρίνιο, σε ένδειξη τιμής έδωσε το όνομά του σε 

κεντρική πλατεία της πόλης όπου βρίσκεται και ο ανδριάντας του. Με τη λογοτεχνία ασχολήθηκε και ο 

αδελφός του Δημήτρης Χατζόπουλος, γνωστός με το ψευδώνυμο Μποέμ, εκδότης του περιοδικού "ο 

Διόνυσος". 

Έργο 

Το έργο που άφησε ο Κώστας Χατζόπουλος είναι πλουσιότατο. Περιλαμβάνει: 

 Ποιητικές συλλογές: "Τραγούδια της ερημιάς" και "Ελεγεία και Ειδύλλια" (1898), "Απλοί 

τρόποι" και "Βραδινοί θρύλοι" (1920), που ανήκουν στη σχολή του συμβολισμού. 

 Πεζογραφία: "Το φθινόπωρο" (1917), "Αγάπη στo χωριό" (1910), "O πύργος του 

Aκροποτάμου" (1915), "Τάσω, Στό σκοτάδι και άλλα διηγήματα" (1916), "Aννιώ" και άλλα διηγήματα 

(μεταθανάτια έκδοση, 1923), "Υπεράνθρωπος" (1915) Στα έργα του αυτά ακολούθησε τις αρχές του 

ρεαλισμού και του νατουραλισμού, εκτός από το Φθινόπωρο που είναι γραμμένο με την τεχνική του 

συμβολισμού. Σε όλα διαφαίνεται ο κοινωνικός προβληματισμός, κυρίως για τη θέση της γυναίκας στην 

κοινωνία. 

 Κριτικό έργο: μελέτες για τους Παλαμά, Κρυστάλλη, Καμπύση κα. και γενικότερες 

μελέτες για τον συμβολισμό ("Η ψυχολογία του συμβολισμού") και τον σοσιαλισμό ("Σοσιαλισμός και 

Τέχνη", "Σοσιαλισμός και γλώσσα"). Είναι αξιοσημείωτο ότι με αρκετές μελέτες επιχείρησε να ανατρέψει 

καθιερωμένες απόψεις ακόμα και για λογοτέχνες όπως οι Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και Κωστής Παλαμάς, 

επισημαίνοντας αρνητικά στοιχεία του έργου τους. 

 Μεταφράσεις: μετέφρασε κάποια από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά θεατρικά έργα. 

Κάποιες από τις σπουδαιότερες μεταφράσεις του είναι:  

o Δωδέκατη Νύχτα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ 

o Ιφιγένεια στην Ταυρίδα και Φάουστ του Γιόχαν Βόλφγκανγκ Γκαίτε 

o Πέερ Γκυντ του Ίψενν 

o Ηλέκτρα του Χόφμανστάλ 
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Το μεταφραστικό του έργο στον τομέα του θεάτρου στόχευε στην καθιέρωση της δημοτικής, στην ανανέωση 

του θεατρικού ρεπερτορίου, στο οποίο κυριαρχούσαν κακής ποιότητας γαλλικά έργα και στην διεύρυνση των 

οριζόντων του θεατρικού κοινού. 

Εκδόσεις του έργου 

 Τα Άπαντα εκδόθηκαν το 1955 από τις εκδόσεις "Ίκαρος". 

 Σύγχρονες εκδόσεις:  

o Κωνσταντίνου Χατζόπουλου, Ποιήματα, "Νεοελληνική Βιβλιοθήκη", 

Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη. Εισαγωγή-φιλολογική επιμέλεια 

Γιώργος Βελουδής, Αθήνα 1992 

o Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Τα διηγήματα. Φιλολογική επιμέλεια: 

Έρη Σταυροπούλου. εκδ. Συνέχεια, Αθήνα 1989 

o Κ.Χατζόπουλος, Ο πύργος του Ακροπόταμου. Εισαγωγή-φιλολογική 

επιμέλεια: Γιώργος Βελουδής, "Οδυσσέας", Αθήνα 1986 

o Κ.Χατζόπουλος, Φθινόπωρο, "Νεοελληνική Βιβλιοθήκη", Ίδρυμα 

Κώστα και Ελένης Ουράνη. Εισαγωγή -φιλολογική επιμέλεια Πέτρος 

Χάρης, Αθήνα 1989 

o Κ. Χατζόπουλου, Κριτικά κείμενα. Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη. 

Αθήνα 1996 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ 

 

 
 

 

Ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος, (Αθήνα 1867-1911), υπήρξε λογοτέχνης, καθηγητής Πανεπιστημίου, 

μεταφραστής και θεατρικός σκηνοθέτης, μεγάλος ανανεωτής του ελληνικού θεάτρου. Έχει τιμηθεί με τον τίτλο 

του Βαρώνου και Ιππότη του τάγματος του Αγίου Ιωσήφ. 

 

Βιογραφικά στοιχεία  

Γιος του Αναστασίου Χρηστομάνου, καθηγητή της Χημείας (και αργότερα πρύτανη) του Πανεπιστημίου 

Αθηνών και της κόρης του αυλικού Βαυαρού γιατρού Λίντερμάγιερ, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1867. Σε ηλικία 

τεσσάρων περίπου ετών είχε ένα σοβαρό ατύχημα από πτώση που τραυμάτισε τη σπονδυλική του στήλη -και 

τον ψυχισμό του- και του προκάλεσε κύφωση. Ξεκίνησε σπουδές ιατρικής που όμως άφησε στη μέση (1887) 

για να στραφεί στη φιλολογία και τη φιλοσοφία. Έτσι βρέθηκε το 1888 στη Βιέννη, όπου ολοκλήρωσε τις 

σπουδές του -το 1891 αναγορεύτηκε διδάκτωρ στο πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ- και είχε την ευκαιρία να 

διευρύνει τα πνευματικά του ενδιαφέροντα. Εκεί το Μάιο του 1891 ζητήθηκε αρχικά από τον αδελφό του και -

κατόπιν της άρνησης του- από τον ίδιο το Χρηστομάνο να διδάξει ελληνικά στην Ελισάβετ της Βαυαρίας, 

περισσότερο γνωστή και ως πριγκίπισσα Σίσσυ. Τα αποσπασματικά τρία χρόνια (1891-1893) που πέρασε κοντά 

της ο Χρηστομάνος ως δάσκαλος αλλά και συνοδός της (ακόμα και σε σύντομο ταξίδι στο αυτοκρατορικό 

ανάκτορο της Κέρκυρας), θα τον σημαδέψουν βαθιά και θα τον ωθήσουν να διαμορφώσει λατρεία στο 

πρόσωπο της Σίσσυ. Μετά από επίσκεψη στο Βατικανό (1892) και μελέτη του καθολικού δόγματος, 

ασπάσθηκε τον καθολικισμό και αποφάσισε να μονάσει για ένα διάστημα 5 μηνών στο Μόντε Κασσίνο 

(Νοέμβριος 1892-Μάρτιος 1893). Επιστρέφει στη Βιέννη το 1895, όπου θα διοριστεί αρχικά λέκτορας και στη 

συνέχεια καθηγητής του Ινστιτούτου Ανατολικών Γλωσσών. Κατά την παραμονή του στη Βιέννη ο 

Χρηστομάνος είχε την ευκαιρία να συναναστραφεί με τους σημαντικότερους λογοτεχνικούς κύκλους (και 

ιδιαίτερα με την ομάδα του περιοδικού Wiener Rundschau) και να έρθει σε επαφή με τα κυρίαρχα καλλιτεχνικά 

ρεύματα της εποχής. Επηρεασμένος από το συμβολισμό, συγγράφει το ποιητικό έργο Orphische Lieder 

(Ορφικά Τραγούδια) και το ονειρόδραμα Die graue Frau (Η σταχτιά γυναίκα). Το 1898, λίγο μετά τη 

δολοφονία της αυτοκράτειρας, αποφάσισε να δημοσιεύσει ένα βιβλίο αφιερωμένο σ’ αυτήν, το «Tagebucher» 

(«Φύλλα ημερολογίου»), το οποίο όμως προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια των Ανακτόρων που, 

χαρακτηρίζοντας τον ως ανεπιθύμητο, τον υποχρεώνουν να παραιτηθεί από το Πανεπιστήμιο και να επιστρέψει 

στην Ελλάδα. Πράγματι, το Νοέμβριο του 1901 - και κατόπιν μικρής περιήγησης στη Γαλλία και στην Ιταλία- ο 

Χρηστομάνος επανέρχεται στην ελληνική πρωτεύουσα. Στην Αθήνα θα γίνει ιδρυτής του θιάσου Νέα Σκηνή 

και θα επηρεάσει βαθιά την εξέλιξη του νεοελληνικού θεάτρου εισάγοντας για πρώτη φορά την έννοια του 

σκηνοθέτη (παράλληλα με τον Θωμά Οικονόμου του Βασιλικού Θεάτρου), ανανεώνοντας το ρεπερτόριο της 

εποχής και συνεισφέροντας σε πιο σύγχρονες τεχνικές υποκριτικής. Αναφέρεται μάλιστα ότι το πρακτικό της 
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ίδρυσης της Νέας Σκηνής διαβάστηκε από τον ίδιο στο Θέατρο του Διονύσου την 27η Φεβρουαρίου του 1901 

μπροστά σε επιφανείς λογοτέχνες -μεταξύ των οποίων διακρίνουμε τους Κωστή Παλαμά, Παύλο Νιρβάνα και 

Γρηγόριο Ξενόπουλο- που το προσυπέγραψαν. Η Νέα σκηνή θα αποτελέσει εφαλτήριο για μία νέα γενιά 

ηθοποιών (Μήτσος Μυράτ, Τηλέμαχος Λεπενιώτης, Άγγελος Χρυσσομάλλης, Θεώνη Δρακοπούλου -ακόμα 

και ο ποιητής Αγγελος Σικελιανός με την αδελφή του Ελένη Πασαγιάννη) με πρωταγωνίστρια τη μεγάλη 

Κυβέλη, που θα αποτελέσει τη νέα μούσα του Χρηστομάνου. Το ρεπερτόριό του περιλαμβάνει ‘Ιψεν, Τολστόι, 

Τουργκένιεφ, Ανρί Μπεκ (τους οποίους μεταφράζει ο ίδιος) τους έλληνες Κορομηλά, Άννινο, Καμπύση, 

Ξενόπουλο κ.α. Επίσης μεταφράζει και παρουσιάζει για πρώτη φορά τους αρχαίους τραγικούς στη δημοτική 

(Άλκηστις, Αντιγόνη). Η Νέα Σκηνή, ενώ καλλιτεχνικά θα αποτελέσει σημείο αναφοράς του νεοελληνικού 

θεάτρου, θα καταστρέψει οικονομικά το Χρηστομάνο και θα κλείσει το φθινόπωρο του 1905. Το 1908 

μεταφράζει το «Tagebucher» στα ελληνικά ως «Το βιβλίο της αυτοκράτειρας Ελισσάβετ, σελίδες 

ημερολογίου» και αποστέλλει σε συνέχειες στην εφημερίδα «Πατρίς» το ρεαλιστικό ηθογράφημα της 

Αθηναϊκής κοινωνίας «Η κερένια κούκλα». Το 1909 εκδίδει το θεατρικό έργο «Τα τρία φιλιά» (Τραγική 

σονάτα σε τρία μέρη), το οποίο παρουσιάζεται χωρίς επιτυχία από το θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλη. Πεθαίνει 

στην Αθήνα το 1911. 

Απήχηση 

Ο βίος του Χρηστομάνου αντιμετωπίζεται συχνά σαν μία ακόμα δοξαστική λεπτομέρεια του μύθου της 

αυτοκράτειρας Ελισσάβετ και περιβάλλεται από το ρομαντικό παραμύθι, όπου ο ευγενής και χτυπημένος από τη 

μοίρα καμπούρης ερωτεύεται παθιασμένα αλλά πλατωνικά την απρόσιτη βασίλισσά του. Στην πραγματικότητα ο 

Χρηστομάνος υπήρξε ο πρώτος Έλληνας που είχε ευρωπαϊκή εκδοτική επιτυχία (με το πολυμεταφρασμένο 

"Tagebucher"), ενώ θεωρείται ο κατεξοχήν πρωτεργάτης του νεοελληνικού θεάτρου. Η προσπάθεια που έκανε με 

τη Νέα Σκηνή μνημονεύεται μέχρι τις μέρες μας ως η εκσυγχρονιστική στροφή του θεάτρου μας και η βάση της 

θεατρικής παιδείας του τόπου. Η γενικότερη συνεισφορά του στο ελληνικό θέατρο παραμένει ανεκτίμητη. Το 

μυθιστόρημά του "Κερένια κούκλα" θα γίνει θεατρικό έργο από τον Παντελή Χόρν, ταινία από τον Μιχ. Γλητσό 

(η πρώτη μεταφορά ελληνικού λογοτεχνικού έργου στον κινηματογράφο με πρωταγωνίστρια τη Βιργινία 

Διαμάντη, το 1916) και αργότερα σειρά στην ελληνική τηλεόραση. Το 1987 τη Κερένια κούκλα διασκεύασε 

τηλεοπτικά ο συγγραφέας Γιάννης Κανδήλας και παρουσιάστηκε στη ΕΤ 2.. Η προσωπικότητα του 

Χρηστομάνου και το έργο του συνεχίζουν να προκαλούν ακόμα και σήμερα το ενδιαφέρον λογοτεχνών και 

ανθρώπων του θεάτρου. 

Έργο 

Πεζογραφήματα  

 Το βιβλίο της Αυτοκράτειρας Ελισσάβετ. Αθήνα, 1908. 

 Η Κερένια κούκλα· Αθηναϊκό μυθιστόρημα. Αθήνα, Φέξης, 1911. 

Θέατρο  

 Die graue Frau. Βιέννη, 1898. 

 Τα τρία φιλιά· Τραγική σονάτα σε τρία μέρη. Αθήνα, εκδ.Πανός, 1909. 

 Η Σταχτυά γυναίκα. Αθήνα, χ.χ. 

 Ο κοντορεβυθούλης. Αθήνα, 1909. 

Ποίηση  

 Orphische Lieder. Βιέννη, 1899. 
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΥΧΑΡΗΣ 

 

 
 

 

Ο Γιάννης Ψυχάρης του Νικολάου (1854 - 1929), Έλληνας φιλόλογος και λογοτέχνης. 

 

Βιογραφία 

Γεννήθηκε στην Οδησσό της Ρωσίας (σημ. Ουκρανίας) στις 15 Μαΐου του 1854. Γιος του Νικολάου Ψυχάρη εκ 

Χίου, μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη και ολοκληρώνοντας την εγκύκλια μόρφωση σε ηλικία 15 ετών 

έφυγε για τη Μασσαλία, (Γαλλία), όπου και έμεινε κοντά στο θείο του ολοκληρώνοντας τη γυμνασιακή του 

μόρφωση. Σπούδασε φιλοσοφία, φιλολογία και γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης στο Παρίσι και 

στη Γερμανία γερμανική φιλολογία, καθώς και μεσαιωνική και νεοελληνική φιλολογία. Επανερχόμενος στο 

Παρίσι έγινε καθηγητής της έδρας της νεοελληνικής γλώσσας στη Σχολή Ανώτερων Σπουδών. Το 1904 

διαδέχθηκε τον καθηγητή του Εμίλ Λεγκράν στη Διεύθυνση της Σχολής Ανατολικών Γλωσσών όπου και 

δίδασκε μέχρι το θάνατό του. Πέθανε το 1929 ύστερα από μακροχρόνια ασθένεια. Ήταν παντρεμένος σε πρώτο 

γάμο με την Ρενάν, κόρη του γάλλου φιλοσόφου και θρησκειολόγου Ερνέστου Ρενάν, και σε δεύτερο με την 

Irene Baum. 

Έργο 

Ο Γιάννης Ψυχάρης είχε πλούσιο συγγραφικό έργο. Έγραψε ποιήματα, διηγήματα, μυθιστορήματα, θεατρικά 

έργα και δοκίμια πάνω στο γλωσσικό ζήτημα της νεοελληνικής γλώσσας, που ήταν και η σημαντικότατη 

προσφορά του στην ελληνική γλώσσα. Αγωνίστηκε με επιμονή για την καθιέρωση της τότε περιφρονημένης 

γλώσσας του λαού, της δημοτικής σε επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους. Από τις παραμονές ακόμα της 

Επανάστασης του 1821, ο Βηλαράς, ο Καταρτζής, ο Χριστόπουλος κ.α. προσπαθούσαν να καθιερώσουν τη 

δημοτική ως πανεθνική γλώσσα. Λίγα χρόνια αργότερα, το Μάιο του 1823 ο Διονύσιος Σολωμός έγραψε τον 
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Ύμνο εις την Ελευθερίαν στη δημοτική, που το 1865 έμελλε να γίνει ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Όμως μόνο 

με το Γιάννη Ψυχάρη το κίνημα του δημοτικισμού αποκτά την καθοδήγηση και τη δύναμη που χρειαζόταν για 

να αντιταχθεί στους υποστηρικτές της καθαρεύουσας . Το 1886 ο Ψυχάρης ταξιδεύει στην Ελλάδα, τόσο την 

ελεύθερη, όσο και τη σκλαβωμένη από τους Τούρκους και εμπνέεται από τις εμπειρίες που απέκτησε 

γράφοντας το 1888 το πεζογράφημα "Το ταξίδι μου", ένα έργο που θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντικό στην εποχή 

του και έλαβε ιδιαίτερα αρνητικές κριτικές από όσους ήταν ενάντια στη χρήση της δημοτικής γλώσσας. Το 

έργο αυτό τυπώθηκε στη Γαλλία και είναι το πρώτο ελληνικό πεζογράφημα που γράφτηκε με όλους τους 

κανόνες της νεοελληνικής γραμματικής. Ο Ψυχάρης είχε μελετήσει τη γλώσσα του λαού, τα τραγούδια, τους 

μύθους και τις παραδόσεις του και αποτύπωσε με σαφήνεια το σύστημα που λειτουργεί η λαϊκή μας γλώσσα. 

Μετά από "Το ταξίδι μου", δημοσίευσε μια σειρά από διηγήματα και μυθιστορήματα και 6 τόμους με 

αναμνήσεις, κριτικές και επιστημονικές μελέτες, κάτω από τον γενικό τίτλο "Ρόδα και μήλα". Το πρώτο του 

γλωσσικό έργο που εκδόθηκε το 1886 έχει τον τίτλο "Δοκίμιο της νεοελληνικής ιστορικής γραμματικής" και το 

ακολούθησαν πλήθος ακόμη μελέτες με αντικείμενο το γλωσσικό ζήτημα. 

Εργογραφία  

 Το ταξίδι μου (πεζογράφημα) 1889 (δεύτερος πρόλογος το 1896 και δεύτερη 

έκδοση το 1905) και (το κείμενο) 

 Ζούλια (διήγημα) 

 Το όνειρο του Γιαννίρη (μυθιστόρημα) 

 Ζωή κι αγάπη στη μοναξιά (μυθιστόρημα) 

 Στον ίσκιο του πλατάνου (διήγημα) 

 Αγνή (μυθιστόρημα) 

 Ρόδα και μήλα (δοκίμια) 

 Δοκίμιο της νεοελληνικής ιστορικής γραμματικής (δοκίμιο) 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ 

 

 
 

 

Ο Κωνσταντίνος Καβάφης (29 Απριλίου 1863 - 29 Απριλίου 1933) είναι ένας από τους σημαντικότερους 

Έλληνες ποιητές της σύγχρονης εποχής. 

 

Βιογραφία  

Ο Κωνσταντίνος Καβάφης γεννήθηκε στις 29 Απριλίου 1863 στην Αλεξάνδρεια, όπου οι γονείς του, 

εγκαταστάθηκαν εγκαταλείποντας την Κωνσταντινούπολη το 1840. Ήταν το ένατο παιδί του Πέτρου Καβάφη 

(1814-1870), μεγαλέμπορου βαμβακιού. Μετά το θάνατο του πατέρα του και την σταδιακή διάλυση της 

οικογενειακής επιχείρησης, η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Αγγλία (Λίβερπουλ και Λονδίνο) όπου έμεινε 

μέχρι το 1876. Στην Αλεξάνδρεια ο Kαβάφης διδάχτηκε Αγγλικά, Γαλλικά και Ελληνικά με οικοδιδάσκαλο και 

συμπλήρωσε τη μόρφωσή του για ένα-δύο χρόνια στο Ελληνικό Εκπαιδευτήριο της Αλεξάνδρειας. Έζησε 

επίσης για τρία χρόνια, που ήταν τα κρισιμότερα στην ψυχοδιανοητική του διαμόρφωση, στην Πόλη (1882-84). 

Το 1897 ταξίδεψε στο Παρίσι και το 1903 στην Αθήνα, χωρίς από τότε να μετακινηθεί από την Αλεξάνδρεια 

για τριάντα ολόκληρα χρόνια. Ύστερα από περιστασιακές απασχολήσεις σε χρηματιστηριακές επιχειρήσεις, 

αποφάσισε να γίνει δημόσιος υπάλληλος και διορίστηκε σε ηλικία 59 χρονών στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων 

1922. Από το 1886 άρχισε να δημοσιεύει ποιήματα επηρεασμένα από τους Αθηναίους ρομαντικούς ποιητές, 

χωρίς να τον έχει επηρεάσει καθόλου η στροφή της γενιάς του 80. Από το 1891, όταν εκδίδει σε αυτοτελές 

φυλλάδιο το ποίημα Κτίσται, και ιδίως το 1896, όταν γράφει τα Τείχη, το πρώτο αναγνωρισμένο, εμφανίζονται 

τα χαρακτηριστικά των ώριμων ποιημάτων του. Ο Καβάφης είναι γνωστός για την ειρωνεία του, ένα μοναδικό 

συνδυασμό λεκτικής και δραματικής ειρωνείας. Πολλοί όμως από τους αλλόγλωσσους ομότεχνους και 

αναγνώστες του (π.χ. Όντεν, Φόρστερ) αρχικά γνώρισαν και αγάπησαν τον ερωτικό Καβάφη. Το 1932, ο 

Καβάφης, άρρωστος από καρκίνο του λάρυγγα, πήγε για θεραπεία στην Αθήνα, όπου παρέμεινε αρκετό 

διάστημα, εισπράττοντας μια θερμότατη συμπάθεια από το πλήθος των θαυμαστών του. Επιστρέφοντας όμως 

στην Αλεξάνδρεια, η κατάστασή του χειροτέρεψε. Εισήχθη στο Νοσοκομείο της Ελληνικής Κοινότητας, όπου 

και πέθανε στις 29 Απριλίου του 1933, τη μέρα που συμπλήρωνε 70 χρόνια ζωής. 
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Ένα σύντομο αυτοβιογραφικό σημείωμα του ποιητή: 

«Είμαι Κωνσταντινουπολίτης την καταγωγήν, αλλά εγεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια - σ' ένα σπίτι της οδού Σερίφ· 

μικρός πολύ έφυγα, και αρκετό μέρος της παιδικής μου ηλικίας το πέρασα στην Αγγλία. Κατόπιν επισκέφθην την 

χώραν αυτήν μεγάλος, αλλά για μικρόν χρονικόν διάστημα. Διέμεινα και στη Γαλλία. Στην εφηβικήν μου ηλικίαν 

κατοίκησα υπέρ τα δύο έτη στην Κωνσταντινούπολη. Στην Ελλάδα είναι πολλά χρόνια που δεν επήγα. Η τελευταία 

μου εργασία ήταν υπαλλήλου εις ένα κυβερνητικόν γραφείον εξαρτώμενον από το υπουργείον των Δημοσίων 

Έργων της Αιγύπτου. Ξέρω Αγγλικά, Γαλλικά και ολίγα Ιταλικά». 

Το έργο του  

Σήμερα η ποίησή του όχι μόνο έχει επικρατήσει στην Ελλάδα, αλλά και κατέλαβε μία εξέχουσα θέση στην όλη 

ευρωπαϊκή ποίηση, ύστερα από τις μεταφράσεις των ποιημάτων του αρχικά στα Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά 

και κατόπιν σε πολλές άλλες γλώσσες. Το σώμα των Καβαφικών ποιημάτων περιλαμβάνει: Τα 154 ποιήματα που 

αναγνώρισε ο ίδιος (τα λεγόμενα Αναγνωρισμένα), τα 37 Αποκηρυγμένα ποιήματά του, τα περισσότερα νεανικά, 

σε ρομαντική καθαρεύουσα, τα οποία αργότερα αποκήρυξε, τα Ανέκδοτα, δηλαδή 75 ποιήματα που βρέθηκαν 

τελειωμένα στα χαρτιά του, καθώς και τα 30 Ατελή, που βρέθηκαν στα χαρτιά του χωρίς να έχουν πάρει την 

οριστική τους μορφή. Τύπωσε ο ίδιος το 1904 μια μικρή συλλογή με τον τίτλο Ποιήματα, στην οποία περιέλαβε 

τα ποιήματα: Φωνές, Επιθυμίες, Κεριά, Ένας γέρος, Δέησις, Οι ψυχές των γερόντων, Το πρώτο σκαλί, Διακοπή, 

Θερμοπύλες, Τα παράθυρα, Περιμένοντας τους βαρβάρους, Απιστία και Τα άλογα του Αχιλλέως. Η συλλογή, σε 

100-200 αντίτυπα, κυκλοφόρησε ιδιωτικά. Το 1910 τύπωσε πάλι τη συλλογή του, προσθέτοντας αλλά επτά 

ποιήματα: Τρώες, Μονοτονία, Η κηδεία του Σαρπηδόνος, Η συνοδεία του Διονύσου, Ο Βασιλεύς Δημήτριος, Τα 

βήματα και Ούτος εκείνος. Και αυτή η συλλογή διακινήθηκε από τον ίδιο σε άτομα που εκτιμούσε. Το 1935 

κυκλοφόρησε στην Αθήνα, με επιμέλεια της Ρίκας Σεγκοπούλου, η πρώτη πλήρης έκδοση των (154) Ποιημάτων 

του, που εξαντλήθηκε αμέσως. Δύο ακόμη ανατυπώσεις έγιναν μετά το 1948. Ο ποιητής επεξεργάζονταν επίμονα 

κάθε στίχο, κάποτε για χρόνια ολόκληρα, προτού τον δώσει στην δημοσιότητα. Σε αρκετές από τις εκδόσεις του 

υπάρχουν διορθώσεις από το χέρι του και συχνά όταν επεξεργαζόταν ξανά τα ποιήματά του τα τύπωνε 

διορθωμένα. 

Οι θεματικοί κύκλοι της καβαφικής ποίησης 

Ο ίδιος είχε κατατάξει τα ποιήματά του σε τρεις κατηγορίες: τα ιστορικά, τα φιλοσοφικά και τα ηδονικά ή 

αισθησιακά. 

 Τα ιστορικά ποιήματα εμπνέονται κυρίως από την ελληνιστική περίοδο, και στα 

περισσότερα έχει εξέχουσα θέση η Αλεξάνδρεια. Αρκετά άλλα προέρχονται από την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα 

και το Βυζάντιο, χωρίς να λείπουν και ποιήματα με μυθολογικές αναφορές (πχ Τρώες). Είναι χαρακτηριστικό το 

γεγονός ότι ο Καβάφης δεν εμπνέεται καθόλου από το πρόσφατο ιστορικό παρελθόν, δηλαδή την επανάσταση 

του ΄21, αλλά ούτε και από την κλασική αρχαιότητα. Οι περίοδοι που επιλέγει είναι περίοδοι παρακμής ή 

μεγάλων αλλαγών και οι περισσότεροι ήρωες του είναι "ηττημένοι". 

 Τα αισθησιακά ή ηδονικά ποιήματα, που είναι και τα πιο λυρικά, κυριαρχεί η ανάμνηση και 

η αναπόληση. Αυτό που προκαλεί τα συναισθήματα δεν είναι το παρόν, αλλά το παρελθόν, και πολύ συχνά ο 

οραματισμός 

 Τα φιλοσοφικά ποιήματα ονομάζονται από άλλους "διδακτικά". Ο Ε. Π. Παπανούτσος τα 

διαίρεσε στις εξής ομάδες: ποιήματα με "συμβουλές προς ομοτέχνους", δηλαδή ποιήματα για την ποίηση, και 

ποιήματα που πραγματεύονται άλλα θέματα, όπως το θέμα των Τειχών, την έννοια του χρέους (Θερμοπύλες), της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας (Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον), της μοίρας(Καισαρίων) κ.α. 

Διαχωρίζοντας το ποιητικό του έργο σε φιλοσοφικό, ιστορικό και ηδονικό, στα ποιήματά του αποτυπώνονται το 

ερωτικό στοιχείο, τη φιλοσοφική του σκέψη και η ιστορική του γνώση. Όσον αφορά στα ιστορικά του ποιήματα 

ιδιαίτερα, οφείλουμε να λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι τα συνέθεσε βιώνοντας την ατμόσφαιρα μιας πόλης που έγινε 
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κατά το ελληνιστικό της παρελθόν χωνευτήρι λαών και σταυροδρόμι πολιτισμών. Οι ήρωές του είναι γνωστά 

ιστορικά πρόσωπα ή γεννήματα της φαντασίας του και ο ποιητής αφηγείται στους χαρακτήρες που πλάθει 

ανθρώπινες συμπεριφορές σημαδεμένες από πρόσκαιρο της επιτυχίας και τη μοίρα που εξουδετερώνει την 

ανθρώπινη θέληση. Πόλεις της ανατολικής Μεσογείου -ιδιαίτερα η Αλεξάνδρεια όπως προαναφέρθηκε- είναι ο 

τόπος που λαμβάνουν χώρα τα περιστατικά των ποιημάτων και σύμφωνα με το περιεχόμενό τους 

χαρακτηρίζονται από τους σύγχρονους σχετικά ερευνητές της καβαφικής ποιητικής ως ψευδοϊστορικά, 

ιστορικοφανή και ιστοριογενή. Τη διαφορετικότητα ανάμεσα στα ιστορικά του ποιήματα επισήμανε ο ίδιος ο 

ποιητής, χωρίς όμως να τους δώσει ιδιαίτερη ονομασία. Εισηγητής του όρου «ψευδοϊστορικό» είναι ο Σεφέρης 

για να διαχωρίσει με αυτόν τα ποιήματα που χρησιμοποιούν το ιστορικό υλικό μεταφορικά, αλληγορικά 

δημιουργώντας ψεύτικες ιστορίες. Ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος με τη σειρά του εισηγήθηκε τον όρο 

«ιστορικοφανή». Εκεί εντάσσει τα ιστορικά ποιήματα, των οποίων τα φανταστικά πρόσωπα εμπλέκονται σε 

ιστορικό πλαίσιο που επενδύει την πλοκή. Ο Μιχάλης Πιερής θεώρησε αναγκαίο τον όρο «ιστοριογενή» για τα 

ποιήματα που γεννήθηκαν από άμεσο ιστορικό υλικό. Τέλος τα ερωτικά ή αισθησιακά ποιήματα του ηδονικού 

κύκλου του Καβάφη αποτελούν αναμνήσεις πραγματοποιημένων ή μη ερώτων εκφράζοντας τον ιδιότυπο 

ερωτισμό του, για τον οποίο έχουν τεθεί αρκετές αμφιβολίες. 

Η μορφή 

Η γλώσσα και η στιχουργική μορφή των ποιημάτων του Καβάφη ήταν ιδιόρρυθμες 

και πρωτοποριακές για την εποχή. Τα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι: 

 ιδιότυπη γλώσσα, μείγμα καθαρεύουσας και δημοτικής, με ιδιωματικά 

στοιχεία της Κωνσταντινούπολης 

 εξαιρετικά λιτός λόγος, με ελάχιστα επίθετα (όσα υπάρχουν έχουν πάντα 

ιδιαίτερη σημασία, δεν είναι ποτέ συμβατικά, κοσμητικά επίθετα) 

 ουδέτερη γλώσσα, σχεδόν πεζολογική, μακριά από τις ποιητικές συμβάσεις 

της εποχής. Η γλώσσα δεν αποκαλύπτει τα συναισθήματα 

 εξαιρετικά σύντομα ποιήματα 

 ιαμβικός ρυθμός αλλά τόσο επεξεργασμένος που συχνά είναι δύσκολο να 

διακριθεί 

 σχεδόν ολοκληρωτική απουσία ομοιοκαταληξίας 

 ιδιαίτερη σημασία στα σημεία στίξης: παίζουν ρόλο για το νόημα (πχ 

ειρωνεία) ή λειτουργούν ως οδηγίες απαγγελίας (πχ χαμήλωμα του τόνου της 

φωνής στις παρενθέσεις). 

Ο ποιητής 

Ο Καβάφης, όπως κάθε ποιητής, λειτουργεί κυρίως μέσω των συμβόλων. Η τέχνη του είναι η συγκέντρωση 

αρχετύπων, που δίνουν ένα φευγαλέο υπαινικτικό νόημα στο λόγο του. Αντλεί μνήμες από το παρελθόν, και τις 

αποθέτει στο παρόν, ενίοτε ως προειδοποίηση για τα μελλούμενα. Είναι τέτοια η σχέση του με τη συλλογική 

ψυχή και τα περιεχόμενά της, που θεωρείται προδρομικός της σχέσης της λογοτεχνίας του 20ου αιώνα με τη 

συλλογική συνείδηση. Ιδιαίτερο στοιχείο της τεχνικής του είναι μία σπάνιας υφής σκηνοθετική ικανότητα 

αντίστοιχη με αυτήν που συναντάει κανείς στον πεζογραφικό ή και θεατρικό λόγο. Άλλο ένα όμως 

χαρακτηριστικό του συμπληρωματικό του προαναφερόμενου είναι η τάση, μέσω του λόγου του, να υποδύεται 

περσόνες. Το εν λόγω χαρακτηριστικό δημιουργεί μια πολυεπίπεδη ποίηση αλλά και αινιγματικότητα μιας και 

είναι συχνά δυσδιάκριτο για τον αναγνώστη να αναγνωρίσει μέσω τίνος προσώπου μιλάει ο ίδιος ο ποιητής και 

με ποιο ταυτίζεται. Η συμβολιστική του τάση είναι έντονη και συνδυάζεται με λόγο λιτό αλλά διαχρονικά 

επίκαιρο. Η ειρωνική διάθεση, αυτό που αποκλήθηκε καβαφική ειρωνεία συνδυάζεται με την τραγικότητα της 

πραγματικότητας, για να καταστεί κοινωνικά διδακτική και οι ηδονιστικοί του προσανατολισμοί 

ανακατεύονται με κοινωνικές επισημάνσεις. Αναμφίβολα δεν είναι εύκολο να οριοθετήσει κανείς ξεκάθαρα σε 
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θεματικούς κύκλους την ποιητική του Καβάφη. Η ιστορία ανακατεύεται με τις αισθήσεις και το στοχασμό σε 

μια ενιαία οντότητα, αυτήν πιθανώς που ο ίδιος ο Καβάφης προσδιορίζει ως «ενιαίο καβαφικό κύκλο», αλλά σε 

κάθε ξεχωριστή περίπτωση, στον αμέσως επόμενο στίχο, η εναλλαγή δικαιώνει όσους χαρακτήρισαν την 

καβαφική ποίηση πρωτεϊκή. 
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ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 

 

 
 

 

Ο Νίκος Καζαντζάκης (18 Φεβρουαρίου 1883 - 26 Οκτωβρίου 1957) ήταν Έλληνας μυθιστοριογράφος, 

ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Αναγνωρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες 

λογοτέχνες και ως ο περισσότερο μεταφρασμένος παγκοσμίως. Έγινε ακόμα γνωστότερος μέσω της 

κινηματογραφικής απόδοσης των έργων του Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη 

Ζορμπά και Ο Τελευταίος Πειρασμός. 

 

Βιογραφία  

Ο Νίκος Καζαντζάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 18 Φεβρουαρίου του 1883, εποχή κατά την 

οποία το νησί αποτελούσε ακόμα μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήταν γιος του καταγόμενου από το 

χωριό Βαρβάροι (σημερινή Μυρτιά), εμπόρου γεωργικών προϊόντων και κρασιού, Μιχάλη Καζαντζάκη (1856 - 

1932), και της Μαρίας (-1932) και είχε δύο αδελφές. Στο Ηράκλειο έβγαλε το γυμνάσιο και το 1902 

εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου ξεκίνησε νομικές σπουδές. Εμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα το 1906 

δημοσιεύοντας το δοκίμιο Η Αρρώστια του Αιώνος και το πρώτο του μυθιστόρημα Όφις και Kρίνο (με το 

ψευδώνυμο Κάρμα Νιρβάμη). Τον επόμενο χρόνο ξεκίνησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι. Παράλληλα, 

σημαντική επίδραση στον Καζαντζάκη είχαν οι διαλέξεις του Ανρί Μπεργκσόν, τις οποίες παρακολουθούσε. 

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα, δημοσίευσε αρκετές κριτικές μελέτες σε διάφορα περιοδικά και εξέδωσε 

το 1909 τη διατριβή του επί υφηγεσία Ο Φρειδερίκος Νίτσε εν τη Φιλοσοφία του Δικαίου και της Πολιτείας. Το 

1910 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Το 1911 παντρεύτηκε τη Γαλάτεια Αλεξίου, στην εκκλησία του Αγίου 

Κωνσταντίνου, στο νεκροταφείο Ηρακλείου, κι αυτό γιατί φοβόταν τον πατέρα του, που δεν ήθελε για νύφη τη 

Γαλάτεια. Στον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο, το 1912, κατατάχτηκε εθελοντής, αποσπασμένος στο γραφείο του 

πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου. Στη συνέχεια, πρωτοστάτησε στην κίνηση για την ίδρυση του 

Εκπαιδευτικού Ομίλου, μέσω του οποίου συνδέθηκε φιλικά, το 1914, με τον ποιητή Άγγελο Σικελιανό. Μαζί 

ταξίδεψαν στο Άγιον Όρος, όπου διέμειναν περίπου σαράντα ημέρες, ενώ περιηγήθηκαν και σε πολλά ακόμα 

μέρη της Ελλάδας. Την περίοδο αυτή ήρθε σε επαφή και με το έργο του Δάντη, τον οποίο ο ίδιος χαρακτηρίζει 

στα ημερολόγιά του ως έναν από τους δασκάλους του, μαζί με τον Όμηρο και τον Μπεργκσόν. Το 1915 άρχισε 

μια επιχείρηση ξυλείας, που απέτυχε, στο Άγιο Όρος, μαζί με τον Ιωάννη Σκορδίλη. Το 1919 ο Ελευθέριος 

Βενιζέλος διόρισε τον Καζαντζάκη Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Περιθάλψεως με αποστολή τον 
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επαναπατρισμό Ελλήνων από την περιοχή του Καυκάσου. Οι εμπειρίες που αποκόμισε αξιοποιήθηκαν 

αργότερα στο μυθιστόρημα του Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται. Τον επόμενο χρόνο, μετά την ήττα του κόμματος 

των Φιλελευθέρων, ο Καζαντζάκης αποχώρησε από το Υπουργείο Περιθάλψεως και πραγματοποίησε αρκετά 

ταξίδια στην Ευρώπη. Το 1922 επισκέφτηκε τη Βιέννη, όπου ήρθε σε επαφή με το έργο του Φρόυντ και τις 

βουδιστικές γραφές. Επισκέφτηκε ακόμα τη Γερμανία, ενώ το 1924 έμεινε για τρεις μήνες στην Ιταλία. Την 

περίοδο 1923-1926 πραγματοποίησε επίσης αρκετά δημοσιογραφικά ταξίδια στη Σοβιετική Ένωση, την 

Παλαιστίνη, την Κύπρο και την Ισπανία, όπου του παραχώρησε συνέντευξη ο δικτάτορας Πρίμο ντε Ριβέρα. 

Τον Οκτώβριο του 1926 πήγε στη Ρώμη και πήρε συνέντευξη από τον Μπενίτο Μουσολίνι. Επίσης, εργάστηκε 

ως ανταποκριτής των εφημερίδων Ελεύθερος Τύπος και Η Καθημερινή. Είχε, βέβαια, γνωριστεί με την Ελένη 

Σαμίου, το 1924, - το διαζύγιο με την Γαλάτεια εκδόθηκε το 1926 - με την οποία έζησε 21 χρόνια χωρίς γάμο. 

Παντρεύτηκαν το 1945 κι αυτό γιατί με τον καλό του φίλο, τον Άγγελο Σικελιανό και τη δεύτερη γυναίκα του, 

θα πήγαιναν στις ΗΠΑ. Τον Αύγουστο του 1924, ο Καζαντζάκης φυλακίστηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, 

επειδή είχε αναλάβει την πνευματική ηγεσία μιας κομμουνιστικής οργάνωσης δυσαρεστημένων προσφύγων. Σ' 

αυτό το επεισόδιο αναφέρεται ο Παντελής Πρεβελάκης και η Έλλη Αλεξίου. Τον Μάιο του 1927 απομονώθηκε 

στην Αίγινα με σκοπό την ολοκλήρωση της Οδύσσειας. Τον ίδιο χρόνο ξεκίνησε την ανθολογία των 

ταξιδιωτικών του άρθρων για την έκδοση του πρώτου τόμου του Ταξιδεύοντας, ενώ το περιοδικό Αναγέννηση, 

του Δημήτρη Γλυνού, δημοσίευσε την Aσκητική, το φιλοσοφικό του έργο. Τον Οκτώβριο του 1927, ο 

Καζαντζάκης φεύγει για τη Μόσχα προσκαλεσμένος από την κυβέρνηση της Σοβιετικής Ένωσης, για να πάρει 

μέρος στις γιορτές για τα δεκάχρονα της Οκτωβριανής Επανάστασης. Εκεί γνωρίστηκε με τον Ελληνορουμάνο 

λογοτέχνη Παναΐτ Ιστράτι, μαζί με τον οποίον επέστρεψε στην Ελλάδα. Τον Ιανουάριο του 1928 στο θέατρο 

«Αλάμπρα», στην Αθήνα, μιλάνε εξυμνώντας τη Σοβιετική Ένωση, ο Καζαντζάκης και ο Ιστράτι. Στο τέλος 

της ομιλίας έγινε και διαδήλωση. Τόσο ο Καζαντζάκης όσο και ο συνδιοργανωτής της εκδήλωσης Δημήτρης 

Γληνός διώχθηκαν δικαστικά. Η δίκη ορίσθηκε στις 3 Απριλίου, αναβλήθηκε μερικές φορές και δεν έγινε ποτέ. 

Τον Απρίλιο, ο Καζαντζάκης, ξαναβρέθηκε στη Ρωσία, όπου ολοκλήρωσε ένα κινηματογραφικό σενάριο με 

θέμα τη Ρωσική Επανάσταση. Τον Μάιο του 1929 απομονώθηκε σε ένα αγρόκτημα στην Τσεχοσλοβακία, όπου 

ολοκλήρωσε στα γαλλικά τα μυθιστορήματα Toda-Raba (μετονομασία του αρχικού τίτλου Moscou a crie) και 

Kapetan Elia. Τα έργα αυτά εντάσσονταν στην προσπάθεια του Καζαντζάκη να καταξιωθεί διεθνώς ως 

συγγραφέας. Η γαλλική έκδοση του μυθιστορήματος Toda-Raba έγινε με το ψευδώνυμο Νικολάι Καζάν. Το 

1930 θα δικαζόταν, πάλι, ο Καζαντζάκης για αθεϊσμό, για την «Ασκητική». Η δίκη ορίσθηκε για τις 10 Ιουνίου, 

αλλά κι αυτή δεν έγινε ποτέ. Τo 1931 επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε εκ νέου στην Αίγινα, όπου 

ανέλαβε τη συγγραφή ενός γαλλοελληνικού λεξικού. Mετέφρασε ακόμα τη Θεία Κωμωδία του Δάντη. Επίσης, 

έγραψε ένα μέρος των ωδών, που τα ονόμασε "κάντα". Αυτά ενσωματώθηκαν, αργότερα, σ' έναν τόμο με τον 

τίτλο Τερτσίνες (1960). Αργότερα, ταξίδεψε στην Ισπανία ξεκινώντας παράλληλα τη μετάφραση έργων 

Ισπανών ποιητών. Το 1935 πραγματοποίησε ταξίδι στην Ιαπωνία και την Κίνα εμπλουτίζοντας τα ταξιδιωτικά 

του κείμενα. Το 1938 ολοκλήρωσε την Οδύσσεια, ένα επικό ποίημα στα πρότυπα της Οδύσσειας του Ομήρου, 

αποτελούμενο από συνολικά 33.333 στίχους και 24 ραψωδίες. Η «Οδύσσεια» είχε φτάσει τους 42.000 στίχους. 

Αφαίρεσε, όμως, μερικές χιλιάδες ο Καζαντζάκης, γιατί θεωρούσε γούρικο αριθμό το 3. Για το έργο αυτό ο 

Καζαντζάκης εργαζόταν για δεκατρία χρόνια και πριν την τελική του μορφή προηγήθηκαν οκτώ 

αναθεωρημένες γραφές. Η πρώτη αυτοέκδοση της «Οδύσσειας» έγινε στην Αθήνα τον Οκτώβρη του 1938 με 

χρήματα της Αμερικανίδας Joe MacLeod. Το ίδιο διάστημα, πλήθος κειμένων του δημοσιεύτηκαν σε 

εφημερίδες ή περιοδικά, ενώ το μυθιστόρημά του Ο Βραχόκηπος, που το είχε γράψει στα Γαλλικά, εκδόθηκε 

στην Ολλανδία και τη Χιλή. Κατά την περίοδο της κατοχής, συνεργάστηκε με τον Ιωάννη Κακριδή για την 

μετάφραση της Ιλιάδας. Το 1943 ολοκλήρωσε το γράψιμο του μυθιστορήματός του «Ο βίος και η πολιτεία του 

Αλέξη Ζορμπά». 

Μετά την αποχώρηση των Γερμανών, δραστηριοποιήθηκε έντονα στην ελληνική πολιτική ζωή, 

αναλαμβάνοντας την προεδρία της Σοσιαλιστικής Εργατικής Κίνησης, ενώ διετέλεσε και υπουργός άνευ 

χαρτοφυλακίου της κυβέρνησης του Σοφούλη από τις 26 Νοεμβρίου του 1945 έως τις 11 Ιανουαρίου του 1946. 

Παραιτήθηκε από το αξίωμά του μετά από την ένωση των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων. Το Μάρτιο του 

1945 προσπαθεί να πάρει μια θέση στην Ακαδημία της Αθήνας, αλλά αποτυγχάνει για δύο ψήφους. Τον 
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Νοέμβριο του ίδιου χρόνου παντρεύεται την Ελένη Σαμίου, στον Άι - Γιώργη τον Καρύτση, με κουμπάρους τον 

Άγγελο και την Άννα Σικελιανού. Τρεις φορές προτάθηκε ο Καζαντζάκης για το Βραβείο Νόμπελ. Την πρώτη 

απ' την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, που τον έχει Πρόεδρο, έχοντας συνυποψήφιό του τον Άγγελο 

Σικελιανό. Επίσης δυο φορές προτάθηκε, το 1952 και 1953, απ' τη Νορβηγική Εταιρεία Λογοτεχνών, ποτέ 

όμως απ' την Ακαδημία της Αθήνας. Τον επόμενο χρόνο διορίστηκε στην UNESCO με αποστολή την 

προώθηση μεταφράσεων κλασικών λογοτεχνικών έργων, με απώτερο στόχο τη γεφύρωση των διαφορετικών 

πολιτισμών. Παραιτήθηκε τελικά το 1948, προκειμένου να αφοσιωθεί στο λογοτεχνικό του έργο. Για τον σκοπό 

αυτό εγκαταστάθηκε στην Αντίμπ της Γαλλίας, όπου τα επόμενα χρόνια ακολούθησε μία ιδιαίτερα παραγωγική 

περίοδος, κατά την οποία ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο μέρος του πεζογραφικού του έργου. Το 1953 

προσβλήθηκε από μία μόλυνση στο μάτι, γεγονός που τον υποχρέωσε να νοσηλευτεί αρχικά στην Ολλανδία και 

αργότερα στο Παρίσι. Τελικά έχασε την όρασή του από το δεξί μάτι. Ενώ ο Καζαντζάκης είχε επιστρέψει από 

την Αντίμπ στην Ελλάδα, η Ορθόδοξη Εκκλησία εκκινούσε τη δίωξή του. Κατηγορήθηκε ως ιερόσυλος, με 

βάση αποσπάσματα από τον Kαπετάν Mιχάλη και το σύνολο του περιεχομένου του Τελευταίου Πειρασμού 

(1953), έργο το οποίο δεν είχε ακόμη κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Το 1954 η Ιερά Σύνοδος με έγγραφό της 

ζητούσε από την κυβέρνηση την απαγόρευση των βιβλίων του Νίκου Καζαντζάκη. Ο ίδιος ο Καζαντζάκης, 

απαντώντας στις απειλές της εκκλησίας για τον αφορισμό του, έγραψε σε επιστολή του: «Μου δώσατε μια 

κατάρα, Άγιοι Πατέρες, σας δίνω μια ευχή: Σας εύχομαι να 'ναι η συνείδησή σας τόσο καθαρή όσο η δική μου και 

να 'στε τόσο ηθικοί και θρήσκοι όσο είμαι εγώ». Τελικά η Εκκλησία της Ελλάδος δεν τόλμησε να προχωρήσει 

στον αφορισμό του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς ήταν αντίθετος σε κάτι τέτοιο ο οικουμενικός πατριάρχης 

Αθηναγόρας. Η Εκκλησία της Ελλάδας είναι αυτοκέφαλη και υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο μόνο 

δογματικά. Επομένως, για τις οποιεσδήποτε ποινές που θα επιβάλλει δε χρειάζεται την έγκριση του 

Πατριαρχείου. Βέβαια, τελικά δεν αφορίστηκε ο Καζαντζάκης, αλλά η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδας 

τον κατέκρινε και το όνομά του εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να φέρει το στίγμα αυτό της εκκλησίας. Επίσης, 

ο Τελευταίος Πειρασμός καταγράφτηκε στον Κατάλογο των Απαγορευμένων Βιβλίων της Ρωμαιοκαθολικής 

Εκκλησίας, το καταργηθέν πλέον Index Librorum Prohibitorum. Ο Καζαντζάκης απέστειλε τότε σχετικό 

τηλεγράφημα στην Επιτροπή του Index με τη φράση του χριστιανού απολογητή Τερτυλλιανού «Ad tuum, 

Domine, tribunal apello», δηλαδή «στο Δικαστήριό σου, Κύριε, κάνω έφεση». Ο «Ζορμπάς» του Καζαντζάκη, 

εκδόθηκε στο Παρίσι το 1947 και με την επανέκδοση του, το 1954, βραβεύτηκε, ως το καλύτερο ξένο βιβλίο 

της χρονιάς. Το 1955, ο συγγραφέας μαζί με τον Κακριδή αυτοχρηματοδότησαν την έκδοση της μετάφρασης 

της Ιλιάδας, ενώ την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε τελικά στην Ελλάδα ο Τελευταίος Πειρασμός. Τον επόμενο 

χρόνο, τιμήθηκε με το Βραβείο Ειρήνης στη Βιέννη, ένα βραβείο το οποίο προερχόταν από το σύνολο των τότε 

Σοσιαλιστικών χωρών. Καθώς μια από αυτές ήταν η Κίνα επιχείρησε δεύτερο ταξίδι εκεί τον Ιούνιο του 1957, 

προσκεκλημένος της κινεζικής κυβέρνησης. Επέστρεψε με κλονισμένη την υγεία του προσβληθείς από 

λευχαιμία. Νοσηλεύτηκε στην Κοπεγχάγη της Δανίας και το Φράιμπουργκ (Freiburg im Breisgau) της 

Γερμανίας, όπου τελικά κατέληξε στις 26 Οκτωβρίου του 1957 σε ηλικία 74 ετών. Εντούτοις, σύμφωνα με 

άλλες μαρτυρίες, η λευχαιμία εμφανίστηκε στον Καζαντζάκη κατά το χειμώνα του 1938, 19 χρόνια πριν απ' το 

τέλος του, το οποίο αποδίδεται σε βαριάς μορφής ασιατική γρίπη. Η σορός του μεταφέρθηκε στο στρατιωτικό 

αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Η Ελένη Καζαντζάκη ζήτησε από την Εκκλησία της Ελλάδος να τεθεί η σορός του 

σε λαϊκό προσκύνημα, επιθυμία την οποία ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Θεόκλητος απέρριψε. 

Έτσι, η σορός του συγγραφέα μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο. Έπειτα από μεγάλη λειτουργία στον Ναό του Αγίου 

Μηνά, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου και 17 ακόμη ιερέων, έγινε η ταφή του Νίκου 

Καζαντζάκη, στην οποία όμως εκείνοι δεν συμμετείχαν κατόπιν απαγόρευσης του Αρχιεπισκόπου. Η ταφή 

έγινε στην ντάπια Μαρτινέγκο, πάνω στα Βενετσάνικα τείχη, διότι η ταφή του σε νεκροταφείο απαγορεύτηκε 

από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος. Τη σορό συνόδευσαν ο τότε υπουργός Παιδείας Αχιλλέας 

Γεροκωστόπουλος και ο ιερέας Σταύρος Καρπαθιωτάκης, ο οποίος αργότερα τιμωρήθηκε. Στον τάφο του 

Νίκου Καζαντζάκη χαράχθηκε, όπως το θέλησε ο ίδιος, η επιγραφή: ‘’Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβούμαι τίποτα, 

είμαι λέφτερος.’’ 
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 Θέατρο Α' - Τραγωδίες με αρχαία θέματα: Προμηθέας (τριλογία), Κούρος, 

Οδυσσέας, Μέλισσα, Δίφρος, Αθήνα 1955 
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Παραβάτης, Νικηφόρος Φωκάς, Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, Δίφρος, 
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Αθήνα 1965 
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ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ 

 

 
 

O Κώστας Βάρναλης (Πύργος Βουλγαρίας 1884- Αθήνα 1974) ήταν Έλληνας λογοτέχνης. Έγραψε ποιήματα, 

αφηγηματικά έργα, κριτική και μεταφράσεις. Τιμήθηκε το 1959 με το Βραβείο Ειρήνης Λένιν. 

 

Βιογραφία 

Γεννήθηκε στον Πύργο (Μπουργκάς) της Βουλγαρίας το 1884, όπου βίωσε το κλίμα του ελληνοτουρκικού 

πολέμου του 1897. Το επίθετό του, αν όχι καλλιτεχνικό δηλώνει καταγωγή από τη Βάρνα όπου έμεναν πολλοί 

Έλληνες. Το 1898 τέλειωσε το Ελληνικό Σχολείο και συνέχισε την εκπαίδευσή του στα Ζαρίφεια διδασκαλεία 

της Φιλιππούπολης και έπειτα με την υποστήριξη του Μητροπολίτη Αγχιάλου ήρθε στην Αθήνα για να 

σπουδάσει Φιλολογία όπου και πήρε μέρος στη διαμάχη για το Γλωσσικό Ζήτημα ως υποστηρικτής των 

δημοτικιστών. Το 1907 συμμετείχε στην ίδρυση του ποιητικού περιοδικού Ηγησώ, το οποίο κυκλοφόρησε δέκα 

τεύχη. Το 1908 πήρε το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και άρχισε να εργάζεται στην εκπαίδευση 

στην αρχή στο ελληνικό διδασκαλείο του Πύργου (Μπουργκάς) σε ηλικία δεκαοχτώ ετών και στη συνέχεια 

στην Ελλάδα (στην Αμαλιάδα) και μεταξύ άλλων στην Ανωτάτη Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών. Διετέλεσε 

για πολλά χρόνια καθηγητής μέσης εκπαίδευσης ενώ εργάστηκε για βιοποριστικούς λόγους και ως 

δημοσιογράφος. Από το 1910 άρχισε να ασχολείται με τη λογοτεχνική μετάφραση και ως το 1916 ολοκλήρωσε 

τους Ηρακλείδες του Ευριπίδη, τον Αίαντα του Σοφοκλή, τα Απομνημονεύματα του Ξενοφώντα και τον 

Πειρασμό του Αγίου Αντωνίου του Φλωμπέρ. Μετά το δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο, στον οποίο πήρε μέρος, 

φοίτησε στο Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης του Γληνού. Το 1919 πήγε στο Παρίσι με υποτροφία και 

παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας, φιλολογίας, κοινωνιολογίας και αισθητικής. Τότε προσχώρησε στον 

μαρξισμό και τον διαλεκτικό υλισμό και αναθεώρησε τις προηγούμενες απόψεις του για την ποίηση, τόσο σε 

θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Καρπός αυτής της στροφής στάθηκε το ποίημα Προσκυνητής. Το 

καλοκαίρι του 1921 έγραψε στην Αίγινα ‘’Το Φως που καίει’’, που εξέδωσε ένα χρόνο αργότερα στην 

Αλεξάνδρεια με το ψευδώνυμο Δήμος Τανάλιας. Το 1922 δημοσίευσε επίσης τους Μοιραίους στο περιοδικό 

Νεολαία και τη Λευτεριά στο περιοδικό Μούσα. Το 1924 δίδαξε νεοελληνική λογοτεχνία στην Παιδαγωγική 

Ακαδημία υπό τη διεύθυνση του Γληνού. Το 1926 παύτηκε από τη θέση του ως καθηγητή της Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας, με αφορμή ένα δημοσίευμα της Εστίας που δημοσίευσε ένα απόσπασμα από Το φως που καίει. Ο 

Βάρναλης στράφηκε στη δημοσιογραφία και έφυγε για τη Γαλλία ως ανταποκριτής της Προόδου. Το 1927 

τύπωσε τους Σκλάβους Πολιορκημένους. Το 1929 παντρεύτηκε την ποιήτρια Δώρα Μοάτσου. Το 1932 

εξέδωσε την Αληθινή απολογία του Σωκράτη. Το 1935 πήρε μέρος ως αντιπρόσωπος των Ελλήνων 

συγγραφέων στο Συνέδριο Σοβιετικών Συγγραφέων στη Μόσχα και μετά εξορίστηκε στη Μυτιλήνη και τον 

Άγιο Ευστράτιο. Στην Κατοχή έλαβε μέρος στην Εθνική Αντίσταση, ως μέλος του ΕΑΜ. Tο 1956 τιμήθηκε 

από την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών και το 1959 τιμήθηκε με το βραβείο Λένιν. Είχαν προηγηθεί μεταξύ 

άλλων εκδόσεις των έργων του Ζωντανοί άνθρωποι, Το Ημερολόγιο της Πηνελόπης, Ποιητικά, Διχτάτορες, 

Αισθητικά- Κριτικά (δύο τόμοι). Το 1965 εκδόθηκε η τελευταία ποιητική συλλογή του με τίτλο Ελεύθερος 

κόσμος και το 1972 το θεατρικό έργο Άτταλος ο Γ΄. Υπήρξε συνεργάτης σε πολλά περιοδικά και 

εγκυκλοπαίδειες μεταξύ των οποίων και στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. Πέθανε στις 16 Δεκεμβρίου 

1974. 



 168 

 

Έργο 

 

Το έργο του είναι γραμμένο στη δημοτική και έχει καλά επιμελημένη μορφή και πλαστικότητα στην έκφραση. 

Χαρακτηρίζεται από θερμή λυρική φαντασία και σατιρική διάθεση με ενδιαφέρον για τον σύγχρονο άνθρωπο. 

Η ποίηση του, ιδιαίτερα, χαρακτηρίζεται από έντονο «διονυσιασμό», παιχνιδιάρικη διάθεση και βαθύ μουσικό 

αίσθημα που συνδυάζεται άριστα με τη σάτιρα, ενώ θεωρείται ένας από τους κυριότερους αριστερούς εργάτες 

της γλώσσας στην Ελλάδα. Ο Βάρναλης διατήρησε την ποιητική αλλά και την ανθρώπινη εγρήγορσή του μέχρι 

τα βαθιά του γεράματα. 

 

Ποίηση  

Ποιητικές συνθέσεις  

o Ο Προσκυνητής (1919) 

o Το Φως που καίει (Αλεξάνδρεια 1922 με το ψευδώνυμο Δήμος 

Τανάλιας). Το 1933 επανατυπώθηκε στην Αθήνα με αναθεωρήσεις. 

o Σκλάβοι Πολιορκημένοι (1927) 

 Ποιητικές συλλογές  
o Κηρήθρες (1905) 

o Ποιητικά (1956) 

o Ελεύθερος κόσμος (1965) 

o Οργή λαού (1975) 

 Πεζά και κριτικά έργα  
o Ο λαός των μουνούχων (Φιλ.ψευδ. Δήμος Τανάλιας) (1923) 

o Ο Σολωμός χωρίς μεταφυσική (1925) 

o Η Αληθινή απολογία του Σωκράτη (1931) 

o Αληθινοί άνθρωποι (1938) 

o Το ημερολόγιο της Πηνελόπης (1947) 

o Πεζός λόγος (1957) 

o Σολωμικά (1957) 

o Αισθητικά Κριτικά Α και Β (1958) 

o Άνθρωποι. Ζωντανοί - Αληθινοί (1958) 

o Οι δικτάτορες (1965) 

o Φιλολογικά Απομνημονεύματα (1980) 

 Θέατρο  
o Άτταλος ο Τρίτος (1972) 

 Μεταφράσεις  
o Αριστοφάνης - Βάτραχοι 

o Αριστοφάνης - Εκκλησιάζουσες 

o Αριστοφάνης - Ιππείς 

o Αριστοφάνης - Λυσιστράτη 

o Αριστοφάνης - Πλούτος 

o Ευριπίδης - Ιππόλυτος 

o Ευριπίδης - Τρωαδίτισσες 

o Κινέζικα τραγούδια 

o Μολιέρος - Μισάνθρωπος 

o Ευγένιος Ποτιέ - Η Διεθνής 
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ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ 

 

 
 

 

Ο Άγγελος Σικελιανός (15 Μαρτίου 1884 – 19 Ιουνίου 1951) ήταν ένας από τους μείζονες Έλληνες ποιητές. 

Το έργο του διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο. 

 

Βιογραφία 

Γεννήθηκε στη Λευκάδα, όπου και πέρασε τα παιδικά του χρόνια. Αποφοίτησε από το γυμνάσιο το 1900 και τον 

επόμενο χρόνο γράφτηκε στη Νομική Σχολή της Αθήνας, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσει ποτέ τις νομικές του 

σπουδές. Τα ενδιαφέροντά του ήταν καθαρά λογοτεχνικά και από νωρίς μελέτησε Όμηρο, Πίνδαρο, Ορφικούς 

και Πυθαγόρειους, λυρικούς ποιητές, προσωκρατικούς φιλοσόφους, Πλάτωνα, Αισχύλο αλλά και την Αγία 

Γραφή και ξένους λογοτέχνες όπως τον Ντ' Αννούντσιο. Τα επόμενα χρόνια πραγματοποίησε αρκετά ταξίδια και 

στράφηκε στην ποίηση και το θέατρο. Σημαντικό σταθμό στη ζωή του Σικελιανού αποτέλεσε ο γάμος του, το 

1907, με την Αμερικανίδα Eva Palmer, η οποία σπούδαζε στο Παρίσι ελληνική αρχαιολογία και χορογραφία. Ο 

γάμος τους τελέστηκε στην Αμερική, ενώ εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα το 1908. Εκείνη την περίοδο ο 

Σικελιανός ήρθε σε επαφή με αρκετούς πνευματικούς ανθρώπους και τελικά το 1909 δημοσίευσε την πρώτη του 

ποιητική συλλογή Αλαφροΐσκιωτος, η οποία προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση στους φιλολογικούς κύκλους, 

αναγνωριζόμενη ως έργο σταθμός στην ιστορία των νεοελληνικών γραμμάτων. Ακολούθησε μια περίοδος 

έντονης αναζήτησης. που καταλήγει στην έκδοση των τεσσάρων τόμων της ποιητικής συλλογής Πρόλογος στη 

Ζωή, Η Συνείδηση της Γης μου (1915), Η Συνείδηση της Φυλής μου (1915), Η Συνείδηση της Γυναίκας (1916) και 

Η Συνείδηση της Πίστης (1917). Ο Πρόλογος στη Ζωή ολοκληρώθηκε αργότερα με τη Συνείδηση της Προσωπικής 

Δημιουργίας. Ακολουθούν ακόμα τα χαρακτηριστικά ποιήματα Το Πάσχα των Ελλήνων και Μήτηρ Θεού, της 

περιόδου 1917 - 1920, καθώς και διάφορες συνεργασίες του με λογοτεχνικά περιοδικά της εποχής. Η 

αρχαιοελληνική πνευματική ατμόσφαιρα απασχόλησε βαθιά το Σικελιανό και συνέλαβε την ιδέα να 

δημιουργηθεί στους Δελφούς ένας παγκόσμιος πνευματικός πυρήνας ικανός να συνθέσει τις αντιθέσεις των λαών 

(«Δελφική Ιδέα»). Για το σκοπό αυτό ο Σικελιανός, με τη συμπαράσταση και την οικονομική αρωγή της γυναίκας 

του, δίνει πλήθος διαλέξεων και δημοσιεύει μελέτες και άρθρα. Παράλληλα, οργανώνει τις «Δελφικές Εορτές» 

στους Δελφούς με τις παραστάσεις του Προμηθέα Δεσμώτη (1927) και των Ικέτιδων (1930) του Αισχύλου να 

ανεβαίνουν στο αρχαίο θέατρο. Η «Δελφική Ιδέα» εκτός από τις αρχαίες παραστάσεις περιελάμβανε και την 

«Δελφική Ένωση», μια παγκόσμια ένωση για τη συναδέλφωση των λαών και το «Δελφικό Πανεπιστήμιο», 

στόχος του οποίου θα ήταν να συνθέσει σε έναν ενιαίο μύθο τις παραδόσεις όλων των λαών. Για τις 

πρωτοβουλίες αυτές, το 1929, η Ακαδημία Αθηνών του απένειμε αργυρό μετάλλιο για τη γενναία προσπάθεια 
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αναβίωσης των δελφικών αγώνων. Από το φιλόδοξο αυτό σχέδιο το μόνο που πραγματοποιήθηκε τελικά ήταν οι 

Δελφικές Εορτές, αλλά και αυτές οδήγησαν σε οικονομική καταστροφή και χωρισμό του ζεύγους, αφού η Εύα 

Πάλμερ εγκαταστάθηκε από τότε στην Αμερική και επέστρεψε μόνο μετά το θάνατο του ποιητή. Κατά τον 

Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940 ο Άγγελος Σικελιανός μαζί με άλλους Έλληνες λογίους προσυπέγραψε την 

Έκκληση των Ελλήνων Διανοουμένων προς τους Διανοούμενους ολόκληρου του Κόσμου με την οποία αφενός 

μεν καυτηριάζονταν η κακόβουλη ιταλική επίθεση, αφετέρου δε διέγειρε την παγκόσμια κοινή γνώμη σε 

επανάσταση συνειδήσεων για κοινό νέο πνευματικό Μαραθώνα. 

Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, ο Σικελιανός διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην πνευματική 

αντίσταση του λαού, με κορυφαία εκδήλωση το ποίημα και το λόγο που εκφώνησε στην κηδεία του Παλαμά το 

1943. Το 1946 εξελέγη πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, ενώ το 1949 ήταν υποψήφιος για το 

Βραβείο Νομπέλ. Ο Άγγελος Σικελιανός πέθανε στην Αθήνα το 1951 και θάφτηκε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. 

Εργογραφία 

Ποιήματα  

 Ο ποιητής εξέδωσε ο ίδιος τα έργα του σε τρεις τόμους με τον τίτλο Λυρικός 

Βίος (1946 Α και Β, 1947 Γ), αφήνοντας έξω κάποια έργα που δε θεώρησε 

απαραίτητο να συμπεριλάβει. 

 Το 1965 άρχισε η έκδοση των «Απάντων» του με επιμέλεια του Γ .Π. 

Σαββίδη. Εκδόθηκαν 5 τόμοι με το έργο που είχε δημοσιεύσει ο ποιητής 

(1965-1968) και έκτος τόμος (1969) με όσα ποιήματα είχε αφήσει εκτός του 

Λυρικού Βίου 

Πεζά κείμενα  

Συγκεντρωτική έκδοση των "Απάντων": 

 Πεζός Λόγος Α (1978) 

 Πεζός Λόγος Β (1980) 

 Πεζός Λόγος Γ (1981) 

 Πεζός Λόγος Δ (1983) 

 Πεζός Λόγος Ε (1985) 

Τραγωδίες  

 Ο Διθύραμβος του Ρόδου (1932) 

 Σίβυλλα (1940) 

 Ο Δαίδαλος στην Κρήτη (1942) 

 Ο Χριστός στη Ρώμη (1946) 

 Ο Θάνατος του Διγενή (1947) 

 Ασκληπιός (ημιτελής) 

Συγκεντρώθηκαν σε τρεις τόμους με τον τίτλο Θυμέλη, Α' και Β', 1950, Γ', 1954 
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Ποίηση - Επιστολογραφία - Πεζά Κείμενα - Ανθολογίες  

(Με Φιλολογική Επιμέλεια, Παρουσίαση, Σχολιασμό, Σημειώσεις, Γλωσσάριο). 

 Άγγελος Σικελιανός, Ανθολογία, Επιλογή – φιλολογική επιμέλεια Ζήσιμος 

Λορεντζάτος, Γλωσσάρι Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, «Ίκαρος», Αθήνα 1998. 

 Άγγελου Σικελιανού, Γράμματα, πρώτος τόμος (1902-1930), Φιλολογική 

επιμέλεια Κώστας Μπουρναζάκης, «Ίκαρος», Αθήνα 2000. 

 Άγγελου Σικελιανού, Γράμματα, δεύτερος τόμος (1931-1951), Φιλολογική 

επιμέλεια Κώστας Μπουρναζάκης, «Ίκαρος», Αθήνα 2000. 

 Άγγελου Σικελιανού, Αντίδωρο, Φιλολογική επιμέλεια Κώστας 

Μπουρναζάκης, «Ίκαρος», Αθήνα 2003. 

 Άγγελος Σικελιανός, Μήτηρ Θεού, Φιλολογική επιμέλεια Κώστας 

Μπουρναζάκης, «Ιδεόγραμμα», Αθήνα 2003. 

 Άγγελος Σικελιανός, Κήρυγμα Ηρωισμού, Φιλολογική επιμέλεια Κώστας 

Μπουρναζάκης, «Ίκαρος», Αθήνα 2004. 

 Άγγελος Σικελιανός, Γράμματα στην Εύα Πάλμερ Σικελιανού, Φιλολογική 

επιμέλεια Κώστας Μπουρναζάκης, «Ίκαρος», Αθήνα 2008. 
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Νεορομαντικοί-Νεοσυμβολιστές ποιητές του Μεσοπολέμου 

 

Οι ποιητές του Μεσοπολέμου που έγραψαν στο διάστημα 1910-1930 περίπου διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά 

που τους διαφοροποιούν από τους προγενέστερους ποιητές που εμφανίστηκαν μετά τον Παλαμά. Η ποίησή 

τους διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό υπό την επίδραση των ιστορικών γεγονότων και των πολιτικοκοινωνικών 

συνθηκών της περιόδου. Έτσι απέχει πολύ από την πατριδολατρία του Παλαμά, την έντονη λυρική διάθεση του 

Σικελιανού, τις σοσιαλιστικές ιδέες του Βάρναλη. Είναι ποίηση χαμηλών τόνων, που δείχνει εικόνα διάλυσης 

και παρακμής, χωρίς πίστη στις μεγάλες ιδέες που ως ένα βαθμό καθοδηγούσαν το έργο των προηγούμενων 

μεγάλων ποιητών. Κυρίαρχη μορφή αυτής της γενιάς είναι ο Κώστας Καρυωτάκης. 

Γενικά χαρακτηριστικά  

 

 απαισιοδοξία, μελαγχολία, αίσθηση του ανικανοποίητου του αδιεξόδου 

 απουσία ιδανικών, θρήνος για την απώλειά τους 

 στροφή στο άτομο 

 καταφύγιο στην ονειροπόληση και τη φυγή 

 περιφρόνηση της κοινωνίας 

 επίδραση από τον γαλλικό συμβολισμό 

 προσπάθειες ανανέωσης της παραδοσιακής ποίησης τόσο σε στιχουργικό 

επίπεδο ("παραβίαση" της αυστηρής μορφής του παραδοσιακού στίχου), όσο 

και σε επίπεδο περιεχομένου (σταδιακή χαλάρωση της λογικής, εμφάνιση του 

συνειρμού στη σύνθεση των ποιημάτων). 

 

Κυριότεροι εκπρόσωποι  

 Κώστας Καρυωτάκης (1896-1928) 

 Κώστας Ουράνης(1890-1953) 

 Ναπολέων Λαπαθιώτης(1888-1943) 

 Τέλλος Άγρας(1899-1944) 

 Ρώμος Φιλύρας(1889-1942) 

 Φώτος Γιοφύλλης(1887-1981) 

 Μήτσος Παπανικολάου(1900-1943) 

 Μαρία Πολυδούρη(1902-1930) 
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ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ 

 

 
 

 

Ο Τέλλος Άγρας (καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ευάγγελου Ιωάννου) είναι Έλληνας ποιητής, 

δοκιμιογράφος, μεταφραστής και κριτικός λογοτεχνίας. 

Βιογραφικά στοιχεία 

Γεννήθηκε στην Καλαμπάκα, όπου υπηρετούσε τότε ως σχολάρχης ο πατέρας του Γεώργιος Ιωάννου. Η 

μητέρα του λεγόταν Ειρήνη Βλάχου, ενώ ο μικρότερος αδερφός του Χρήστος. Το 1906 μετακόμισαν 

οικογενειακώς στο Λαύριο, όπου ο ποιητής τελείωσε το Δημοτικό και το Ελληνικό Σχολείο. Το 1907 

πρωτοεμφανίζεται στη στήλη της αλληλογραφίας του περιοδικού Η Διάπλασις των Παίδων και από το 1911 

έγραφε τακτικά στη στήλη συνεργασίας συνδρομητών του περιοδικού με το ψευδώνυμο Τέλλος Άγρας. Το 

1916 αποφοίτησε από το Γυμνάσιο και γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου 

έλαβε το πτυχίο του το 1923. Το Μάιο του ίδιου χρόνου γράφει στη Διάπλαση των Παίδων το πεζογράφημα 

‘‘Αποχαιρετισμός’‘. Συνεργάζεται και με άλλα περιοδικά, όπως με τη ‘‘Λύρα’‘, τον ‘‘Βωμό’‘, τους 

‘‘Νέους’‘ κ.ά. Το 1918 βραβεύεται στο Σεβαστοπούλειο διαγωνισμό, ενώ κερδίζει και βραβείο στο 

διαγωνισμό διηγήματος του περιοδικού Εσπερία στο Λονδίνο. Το 1921 έδωσε διάλεξη για τον Καβάφη στην 

αίθουσα του Ελληνικού Ωδείου. Την ίδια χρονιά μεταφράζει τις ‘‘Στροφές’‘ του γαλλόφωνου Έλληνα 

ποιητή Ζαν Μορεάς (Jean Moreas). Το 1924 εργάστηκε στο Υπουργείο Γεωργίας και το 1927 διορίστηκε 

στην Εθνική Βιβλιοθήκη, θέση που παρέμεινε ως το θάνατό του. Γράφει συχνά στο περιοδικό Νέα Εστία, 

της οποίας διετέλεσε και αρχισυντάκτης για ένα διάστημα, ενώ δημοσιεύει κείμενά του στα περιοδικά 

‘‘Γράμματα’‘, ‘‘Νέα Ζωή’‘, ‘‘Αλεξανδρινή Τέχνη’‘, το ‘‘Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου’‘ και σε πολλά 

άλλα έντυπα καθώς και στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια του Πυρσού. Το 1934 κυκλοφόρησαν Τα 

βουκολικά και τα εγκώμια, η πρώτη ποιητική του συλλογή και το 1939 η δεύτερη με τίτλο Καθημερινές, 

που τιμήθηκε το 1940 με το Κρατικό Βραβείο.fabio Στη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής χειροτέρεψε η 

ευαίσθητη κατάσταση της υγείας του. Το Νοέμβριο του 1944, χτυπημένος από αδέσποτη σφαίρα στον 

αστράγαλο, μεταφέρεται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου ξεψύχησε. 
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Απόψεις-Κρίσεις για το έργο του 

Ο Τέλλος Άγρας τοποθετείται στους έλληνες ποιητές του μεσοπολέμου, τους λεγόμενους νεορομαντικούς ή 

παρακμιακούς (Καρυωτάκης, Κλέων Παράσχος, Ναπολέων Λαπαθιώτης, Κώστας Ουράνης κ.α.). Το ποιητικό 

του έργο είναι αποτέλεσμα δημιουργικής αφομοίωσης του πνεύματος του γαλλικού συμβολισμού και 

αισθητισμού ( Moreas, Laforgue, Verlain, Mallarme, Baudelaire κ.α.) αλλά και της ελληνικής ποιητικής 

παράδοσης από το δημοτικό τραγούδι ως τον Ιωάννη Πολέμη, τον Κωστή Παλαμά, το Μιλτιάδη Μαλακάση 

και τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Κινήθηκε στα πλαίσια της εσωτερικότητας, της μελαγχολίας, της νοσηρότητας 

και της απαισιοδοξίας των συγχρόνων του, υιοθέτησε την ειδυλλιακή ενατένιση του παρελθόντος, ωστόσο 

παράλληλα χάρη στη βαθιά πνευματική του καλλιέργεια αρνήθηκε να παραδοθεί στην απελπισία και 

αγωνίστηκε να κρατηθεί από την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Πρέπει τέλος να σημειωθεί η αξία του 

κριτικού του έργου που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη οξυδέρκεια, ευαισθησία, βαθιά γνώση της φιλοσοφίας 

και επαρκή ενημέρωση για τις σύγχρονές του ευρωπαϊκές θεωρίες της λογοτεχνίας και τον τοποθετεί στην 

πρωτοπορία της νεοελληνικής κριτικής σκέψης. 

Εργογραφία 

Ποίηση  

 Τα Βουκολικά και τα Εγκώμια - Το φθινοπωρινό ειδύλλιο - Βουκολικά - 

Μεταφράσεις - Τα Εγκώμια - Παραφωνίες - Σπουδές - Μπαλάντες - 

Καθημερινές (1917-1924), εκδ. Δημητράκος, Αθήνα 1934. 

 Καθημερινές - Το σπίτι κ’ η γειτονιά - Αττική - Αγάπη (1923-1930), εκδ. 

Δημητράκος, Αθήνα χ.χ. 

 Τριαντάφυλλα μιανής ημέρας, επιμέλεια Κώστας Στεργιόπουλος, εκδ. 

Φέξης, Αθήνα 1965. 

 Επιλογή απ' τα ποιήματα, εκδ. Ερμής, 1996. 

Κριτική  

 Κριτικά, εκδ. Ερμής, 1995 

 Κριτικά, εκδ. Ερμής, 1984 

 Κριτικά, εκδ. Ερμής, 1981 

 Κριτικά, εκδ. Ερμής, 1980 

Μεταφράσεις  

 Moreas Jean, Οι Στροφές, εκδ. Ελευθερουδάκης, Αθήνα 1921. 

 Moreas Jean, Επιλογή από το ποιητικό του έργο, εκδ. Ζηκάκης, Αθήνα 1926. 

 Verlaine, Paul, Νυχτερινή φαντασία, εκδ. Ποταμός, 2003. 

Αλληλογραφία  

 Ο Τέλλος Άγρας εξομολογείται, Η αλληλογραφία του με τη Μαρία Μακρή, 

επιμέλεια Γιάννης Δάλλας, εκδ. Γαβριηλίδης, 2005, σελ. 215,  
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ 

 

 
 

 

Ο Κώστας Καρυωτάκης (30 Οκτωβρίου 1896 – 21 Ιουλίου 1928) ήταν Έλληνας ποιητής και πεζογράφος. 

Γεννήθηκε στην Τρίπολη στις 30 Οκτωβρίου 1896 και αυτοκτόνησε στην Πρέβεζα το απόγευμα της 21ης 

Ιουλίου 1928. Θεωρείται ως ο κυριότερος εκφραστής της σύγχρονης λυρικής ποίησης και τα έργα του έχουν 

μεταφραστεί σε περισσότερες από τριάντα γλώσσες. Η ποίησή του διδάσκεται σε αρκετά Πανεπιστήμια της 

Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Για το έργο του έχουν γραφεί εκατοντάδες εργασίες και βιβλία, 

πραγματοποιήθηκαν δε δεκάδες ειδικά συνέδρια. 

Βιογραφία  

Γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας το έτος 1896. Ήταν δευτερότοκο παιδί του νομομηχανικού Γεωργίου 

Καρυωτάκη, με καταγωγή από τα Χανιά, και της Αικατερίνης Σκάγιαννη από την Τρίπολη. Στο σπίτι της 

γεννήθηκε ο ποιητής και εκεί σήμερα στεγάζεται η διοίκηση του εκεί Πανεπιστημίου. Είχε μία αδελφή ένα 

χρόνο μεγαλύτερή του, τη Νίτσα, που παντρεύτηκε το δικηγόρο Παναγιώτη Νικολετόπουλο, και έναν αδελφό 

μικρότερο, το Θάνο, που γεννήθηκε το 1899 και σταδιοδρόμησε ως τραπεζικός υπάλληλος. Λόγω της 

εργασίας του πατέρα του, η οικογένειά του αναγκαζόταν να αλλάζει συχνά τόπο διαμονής. Τα παιδικά του 

χρόνια τα πέρασε στη Λευκάδα, το Αργοστόλι, τη Λάρισα, την Πάτρα, την Καλαμάτα, την Αθήνα (1909-

1911) και τα Χανιά όπου έμειναν ως το 1913 λόγω των συνεχών μεταθέσεων του πατέρα του. Στην εφηβική 
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του ηλικία 1909-1911 βρέθηκε στην Αθήνα και από το 1911-1913 στα Χανιά. Εκεί ερωτεύτηκε την Άννα 

Σκορδύλη. Αποφοίτησε το 1913 από το 1ο Γυμνάσιο Χανίων με βαθμό «λίαν καλώς». Από νεαρή ηλικία, 

περίπου δεκαέξι ετών, δημοσίευε ποιήματά του σε παιδικά περιοδικά, ενώ το όνομά του αναφέρεται και σε 

διαγωνισμό διηγήματος της Διαπλάσεως των παίδων.
 
Το 1914 ο Κώστας Kαρυωτάκης μετέβη στην Αθήνα 

για σπουδές στη Νομική Σχολή και στα τέλη του 1917 απέκτησε το πτυχίο του. Το 1916, φοιτητής στο Β΄ 

έτος Νομικής, άρχισε να δημοσιεύει ποιήματά του σε λαϊκά περιοδικά αλλά και σε εφημερίδες όπως η 

Ακρόπολη. Το 1917 ο πατέρας του απολύθηκε από το δημόσιο ως αντιβενιζελικός.
 
Το 1917 ο Καρυωτάκης 

πήρε το πτυχίο Νομικής με βαθμό "λίαν καλώς". Το 1918 επισκέφθηκε τους γονείς του στη Θεσσαλονίκη 

όπου έμεναν. Το 1919 επιστρατεύθηκε αλλά πήρε ολιγόμηνη αναβολή λόγω υγείας. Το ίδιο έτος έλαβε άδεια 

δικηγόρου και διορίσθηκε υπουργικός γραμματέας Α’ στη Θεσσαλονίκη, προφανώς για να είναι κοντά στους 

γονείς του. Στις 9 Μαρτίου 1919 έστειλε εξώδικο στο περιοδικό «Νουμάς» γιατί δεν του δημοσίευσε κριτική 

– ανακοίνωση για την ποιητική του συλλογή "Ο Πόνος του Ανθρώπου και των Πραμάτων" (φωτοτυπία 

διαθέσιμη). Το 1923 διορίστηκε στο Υπουργείο Υγιεινής Πρόνοιας και Κοινωνικής Αντιλήψεως, όπου 

επέδειξε σημαντικό έργο πρότασης νόμων που αφορούν τη δημόσια υγεία. Όμως τίποτε δεν υλοποιήθηκε 

γιατί ξέσπασε η δικτατορία του Πάγκαλου. Το 1926 ταξίδεψε στη Ρουμανία. Το 1927 εξέδωσε την ποιητική 

συλλογή «Ελεγεία και Σάτιρες». Το 1928 αποσπάσθηκε στην Πάτρα, αλλά αμέσως έφυγε για ταξίδι στο 

Παρίσι και μετά την επιστροφή του μετατέθηκε στη Νομαρχία Πρέβεζας. Για ένα διάστημα ο Καρυωτάκης 

επιχείρησε να ασκήσει το επάγγελμα του δικηγόρου, ωστόσο η έλλειψη πελατείας τον ώθησε στην 

αναζήτηση θέσης δημοσίου υπαλλήλου. Διορίστηκε υπουργικός γραμματέας Α΄ στη Νομαρχία 

Θεσσαλονίκης, ενώ, μετά την οριστική απαλλαγή του από τον ελληνικό στρατό (παρουσιάσθηκε μόνο για 

λίγες μέρες), τοποθετήθηκε σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων οι νομαρχίες Σύρου, Άρτας 

και Αθήνας. Στο τέλος για ν' αποφύγει τις μεταθέσεις απ' τη μια νομαρχία στην άλλη, μεταπήδησε στο 

Υπουργείο Πρόνοιας και μάλιστα στην κεντρική του υπηρεσία, στην Αθήνα. Η πρώτη του ποιητική συλλογή, 

Ο Πόνος του Ανθρώπου και των Πραμάτων, δημοσιεύτηκε το 1919. Τον ίδιο χρόνο εξέδωσε το σατιρικού 

περιεχομένου περιοδικό Η Γάμπα, του οποίου η δημοσίευση όμως απαγορεύτηκε μετά από έξι τεύχη 

κυκλοφορίας. Η δεύτερη συλλογή του, υπό τον τίτλο Νηπενθή, εκδόθηκε το 1921. Την ίδια περίοδο 

συνδέθηκε με την ποιήτρια Μαρία Πολυδούρη (1902-1930). Το Δεκέμβριο του 1927 εκδόθηκε η τελευταία 

του ποιητική συλλογή με τίτλο Ελεγεία και Σάτιρες. Τον Φεβρουαρίου του 1928 αποσπάστηκε στην πόλη της 

Πάτρας και λίγο αργότερα στην Πρέβεζα. Η επίσης ποιήτρια Μαρία Πολυδούρη γνώρισε τον Κώστα 

Καρυωτάκη το 1920 σε δημόσια υπηρεσία της Αθήνας όπου αμφότεροι εργάζονταν προσωρινά, και τον 

ερωτεύτηκε. Έχει γράψει σε επιστολή της σε κάποια φίλη της το εξής ιστορικό για τον Καρυωτάκη: «Στο 

κάτω-κάτω εγώ αγάπησα έναν ποιητή. Δεν αγάπησα έναν ήρωα. Αν ήθελα ήρωα, θα αγαπούσα τον Ανδρούτσο». 

Άλλη πληροφορία επίσης αναφέρει ότι η Μαρία Πολυδούρη τού είχε προτείνει γάμο, αλλά αυτός αρνήθηκε 

με τη δικαιολογία ότι «πάσχει από ανίατο αφροδίσιο νόσημα και δεν θέλει να πάρει στο λαιμό του καμιά 

γυναίκα». Αυτό, φαίνεται να ευσταθεί πλήρως, δεδομένου ότι έγραψε και το σχετικό ποίημα «Ωχρά 

Σπειροχαίτη», που είναι το όνομα του μικροβίου που προκαλεί τη σύφιλη. 

Στην Πρέβεζα 

Ο Κώστας Καρυωτάκης έφτασε στην Πρέβεζα με καράβι στις 18 Ιουνίου 1928, μετά από δυσμενή μετάθεση. 

Η θέση εργασίας του ήταν στη Νομαρχία Πρεβέζης, στο Γραφείο Εποικισμού και Αποκαταστάσεως 

Προσφύγων, στο κτήριο Πάλιου, της οδού Σπηλιάδου 10. Ο Κώστας Καρυωτάκης ως δικηγόρος της 

Νομαρχίας, είχε στα καθήκοντά του τη σύνταξη και τον έλεγχο των τίτλων κυριότητας των αγροτεμαχίων 

διανομής προς τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας). Η τότε Νομαρχία Πρέβεζας στεγαζόταν σε ένα διώροφο 

μεγάλο «επιβλητικό» κτήριο με κήπο στην οδό Σπηλιάδου 10, ιδιοκτησίας Πάλιου, που έχει γκρεμισθεί και 

εκεί ανεγέρθησαν δύο συνεχόμενες πολυκατοικίες. Το σπίτι που νοίκιασε και έμεινε τις τελευταίες μέρες της 

ζωής του ο Καρυωτάκης το 1928, βρίσκεται στην οδό Δαρδανελίων, στο λεγόμενο Σεϊτάν Παζάρ. Διατηρείται 

ακόμα ανέπαφο, υπάρχει αναμνηστική πλάκα, και κατοικούταν τη δεκαετία του '90 από την κυρία Λελόβα, 

κόρη της κυρίας Καλλιόπης Λυγκούρη (Πόπη), σπιτονοικοκυράς του Καρυωτάκη η οποία έχει πεθάνει και 

σήμερα κατοικείται από άλλους απογόνους. Η σπιτονοικοκυρά του Καρυωτάκη, Πηνελόπη Λυγκούρη, νεαρή 
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κοπέλα το 1928, δήλωσε στο ντοκιμαντέρ του Φρέντυ Γερμανού ότι «στο σπίτι ο Καρυωτάκης δεν είχε 

καθόλου βιβλία, παρά μόνο χειρόγραφα δικά του, τα οποία μετά το θάνατό του δεν ήξερε ότι ήταν ποιήματα και 

τα πέταξε»!!!. Επίσης δήλωσε ότι "Είχε τρία κουστούμια γαλλικά, που αγόρασε στο Παρίσι και ήταν πάντα 

άψογα ντυμένος με γραβάτα".. Λέγεται επίσης προφορικά, ότι "ο Καρυωτάκης ήρθε σε ρήξη με τον τότε 

Νομάρχη, ο οποίος πιθανώς χρηματιζόταν με λίρες Μικρασιατών στο θέμα της μη ισότιμης και δίκαιης παροχής 

αγροτεμαχίων".
 

Οι τελευταίες στιγμές και η αυτοκτονία 

Στο ντοκιμαντέρ του Φρέντυ Γερμανού, ο δήμαρχος Πρέβεζας τη διετία 1977-1978, Ηρακλής Ντούσιας, 

περιέγραψε ότι, δύο ώρες προ της αυτοκτονίας του, περί τις 2.30 μ.μ., ο Καρυωτάκης πήγε στο τότε 

παραλιακό καφενείο «Ο Ουράνιος Κήπος» στη θέση Βρυσούλα, ιδιοκτησίας τότε Νιόνιου Καλλίνικου, όπου 

παρήγγειλε και ήπιε μια βυσσινάδα. Ο καφεπώλης παραξενεύτηκε τότε, γιατί ο ποιητής τού άφησε στο 

τραπέζι 75 δραχμές πουρμπουάρ, ενώ η τιμή του αναψυκτικού ήταν 5 δρχ. Ζήτησε ένα τσιγάρο να καπνίσει 

και μια κόλλα χαρτί (τετράδιο) όπου έγραψε τις τελευταίες σημειώσεις του, οι οποίες βρέθηκαν στην τσέπη 

του και διασώθηκαν. Στο τέλος των σημειώσεων αυτών έγραψε μεταξύ των άλλων: «Συνιστώ σε όσους 

σκοπεύουν να αυτοκτονήσουν, να αποφύγουν τη μέθοδο του πνιγμού, εάν γνωρίζουν καλό κολύμπι. Εγώ 

ταλαιπωρήθηκα στη θάλασσα 10 ώρες και δεν κατάφερα τίποτα!». Ο γιος του οπλοπώλη Ιωάννη 

Αναγνωστόπουλου, πολιτικός μηχανικός ΤΕ, δηλώνει στο ντοκιμαντέρ του Φρέντυ Γερμανού ότι «την 

προηγουμένη ημέρα τής αυτοκτονίας ο Καρυωτάκης αγόρασε από το κατάστημα του πατέρα του ένα 

περίστροφο, με το οποίο επέστρεψε σε λίγες ώρες διαμαρτυρόμενος ότι είχε βλάβη, ενώ είχε ξεχάσει να βγάλει 

την ασφάλεια». Αυτό εξηγήθηκε ως πρόθεσή του να αυτοκτονήσει αυθημερόν. Το περίστροφο αυτό είναι 

τύπου Pieper Bayard 9mm, παραχωρήθηκε από τους απογόνους της οικογένειας Καρυωτάκη και εκτίθεται 

από το 2003 στο «Μουσείο Μπενάκη» στην Αθήνα (κτίριο Α, Βασ. Σοφίας). Τελικά, στις 21 Ιουλίου 1928, το 

απόγευμα 4.30 μ.μ., και σε ηλικία μόλις 32 ετών, ο Κώστας Καρυωτάκης περπάτησε από το καφενείο 

«Ουράνιος Κήπος» της Βρυσούλας προς τη θέση Βαθύ της Μαργαρώνας, μια απόσταση περίπου 400 μέτρων. 

Ξάπλωσε κάτω από έναν ευκάλυπτο και αυτοκτόνησε με πιστόλι στην καρδιά. Η τότε χωροφυλακή τράβηξε 

φωτογραφία του πτώματος η οποία έχει δημοσιευθεί και τον δείχνει κουστουμαρισμένο, με ψαθάκι και με το 

χέρι με το πιστόλι στο στήθος. Στη θέση αυτή βρίσκεται σήμερα το στρατόπεδο των καυσίμων της 8ης 

Μεραρχίας Πεζικού και υπάρχει εκεί αναμνηστική μαρμάρινη επιγραφή που τοποθέτησε η Περιηγητική 

Λέσχη Πρέβεζας το 1970. Η πινακίδα γράφει: «Εδώ, στις 21 Ιουλίου 1928, βρήκε τη γαλήνη με μια σφαίρα 

στην καρδιά ο ποιητής Κώστας Καρυωτάκης». 

Η τελευταία επιστολή 

Στην τσέπη του κουστουμιού του πτώματος του Κώστα Καρυωτάκη βρέθηκε επιστολή που γράφει τα εξής: 

«Είναι καιρός να φανερώσω την τραγωδία μου. Το μεγαλύτερό μου ελάττωμα στάθηκε η αχαλίνωτη περιέργειά 

μου, η νοσηρή φαντασία και η προσπάθειά μου να πληροφορηθώ για όλες τις συγκινήσεις, χωρίς τις 

περισσότερες, να μπορώ να τις αισθανθώ. Τη χυδαία όμως πράξη που μου αποδίδεται τη μισώ. Εζήτησα μόνο 

την ιδεατή ατμόσφαιρά της, την έσχατη πικρία. Ούτε είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για το επάγγελμα εκείνο. 

Ολόκληρο το παρελθόν μου πείθει γι' αυτό. Κάθε πραγματικότης μου ήταν αποκρουστική. Είχα τον ίλιγγο του 

κινδύνου. Και τον κίνδυνο που ήρθε τον δέχομαι με πρόθυμη καρδιά. Πληρώνω για όσους, καθώς εγώ, δεν 

έβλεπαν κανένα ιδανικό στη ζωή τους, έμειναν πάντα έρμαια των δισταγμών τους, ή εθεώρησαν την 

ύπαρξή τους παιχνίδι χωρίς ουσία. Τους βλέπω να έρχονται ολοένα περισσότεροι μαζί με τους αιώνες. Σ' 

αυτούς απευθύνομαι. Αφού εδοκίμασα όλες τις χαρές (!!!), είμαι έτοιμος για έναν ατιμωτικό θάνατο. Λυπούμαι 

τους δυστυχισμένους γονείς μου, λυπούμαι τα αδέλφια μου. Αλλά φεύγω με το μέτωπο ψηλά. Ήμουν άρρωστος. 

Σας παρακαλώ να τηλεγραφήσετε, για να προδιαθέση την οικογένειά μου, στο θείο μου Δημοσθένη Καρυωτάκη, 

οδός Μονής Προδρόμου, πάροδος Αριστοτέλους, Αθήνας» Κ.Γ.Κ. [Υ.Γ.] Και για ν' αλλάξουμε τόνο. 

Συμβουλεύω όσους ξέρουν κολύμπι να μην επιχειρήσουνε ποτέ να αυτοκτονήσουν δια θαλάσσης. Όλη νύχτα 

απόψε επί δέκα ώρες, εδερνόμουν με τα κύματα. Ήπια άφθονο νερό, αλλά κάθε τόσο, χωρίς να καταλάβω πώς, 
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το στόμα μου ανέβαινε στην επιφάνεια. Ωρισμένως, κάποτε, όταν μου δοθεί η ευκαιρία, θα γράψω τις 

εντυπώσεις ενός πνιγμένου». Κ. Γ. Κ. (Κώστας Γ. Καρυωτάκης). Ακόμα και σήμερα υπάρχουν απορίες και 

αντιθέσεις στην ερμηνεία αυτής της επιστολής. 

Άλλες απόψεις για τα αίτια της αυτοκτονίας 

Ένας λόγος που φαίνεται να ώθησε τον Καρυωτάκη στην αυτοκτονία είναι και η σύφιλη από την οποία 

πιθανολογείται ότι έπασχε. Ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γιώργος 

Σαββίδης, ο οποίος διέθετε το μεγαλύτερο αρχείο για τους Νεοέλληνες Λογοτέχνες, ερχόμενος σε επαφή με 

φίλους και συγγενείς του ποιητή, αποκάλυψε ότι ο Καρυωτάκης ήταν συφιλιδικός, και, μάλιστα, ο αδελφός 

του, Θανάσης Καρυωτάκης, θεωρούσε ότι η ασθένεια συνιστούσε προσβολή για την οικογένεια. Ο Γιώργος 

Μακρίδης, στη μελέτη του για τον Καρυωτάκη, διατυπώνει την άποψη ότι "ο ποιητής αυτοκτόνησε στην 

Πρέβεζα, όχι πιεζόμενος από τη μετάθεσή του εκεί, αλλά φοβούμενος να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική, 

όπως συνέβαινε με όλους τους συφιλιδικούς στο τελικό στάδιο της νόσου την περίοδο εκείνη". Θέλοντας, 

μάλιστα, να ισχυροποιήσει το επιχείρημά του, τονίζει ότι "δεν είναι δυνατόν ένας βαριά καταθλιπτικός 

ασθενής να αστειεύεται στο επιθανάτιο γράμμα του". Σύμφωνα με τον σύγχρονο ορισμό της κλινικής 

κατάθλιψης, ο ποιητής είναι βέβαιο ότι έπασχε από τη νόσο. Το έργο, πολύ πριν μάθει ότι πάσχει από σύφιλη 

το καλοκαίρι του 1922, η ζωή και ο θάνατος του συνιστούν ακράδαντες αποδείξεις για αυτό. Το πως η πρώτη 

νόσος ουσιαστικά τον οδήγησε στη δεύτερη, περιγράφεται στο τελευταίο του σημείωμα. Ο ρόλος που 

ενδεχομένως έπαιξε η γυναίκα και ο έρωτας στην αυτοκτονία του Καρυωτάκη δεν αναφέρεται ούτε ως 

υπαινιγμός στο τελευταίο του σημείωμα, αλλά δεν πρέπει να αγνοηθεί. Η ωραία και χειραφετημένη ποιήτρια 

Μαρία Πολυδούρη τον είχε ερωτευθεί και αυτός φάνηκε να ανταποκρίνεται. Κατά την Πολυδούρη μάλιστα 

ήταν εκείνος που πρώτος εξομολογήθηκε τον έρωτά του
.
 Του πρότεινε να παντρευτούν, μα εκείνος δεν 

θέλησε. Εκείνη το απέδωσε στο χρόνιο αφροδίσιο νόσημα από το οποίο έπασχε. Μαρτυρία του φίλου του Χ. 

Σακελλαριάδη, αλλά και το ημερολόγιο της Πολυδούρη, δείχνουν πως δεν είχαν οι δυο τους ολοκληρωμένες 

σεξουαλικές σχέσεις, αν και είχε ερωτικές επαφές με κοινές γυναίκες. Όπως παρατηρεί ο καθηγητής της 

Ψυχιατρικής Πέτρος Χαρτοκόλλης, «ήταν περισσότερο η αδυναμία ν’ αγαπήσει η αιτία που τον ώθησε στην 

αυτοκτονία παρά η στέρηση της γυναικείας αγάπης» Και συνεχίζει, «Το πρόβλημα του Καρυωτάκη ήταν ότι 

δεν μπορούσε να αγαπήσει τις γυναίκες που μπορούσαν να τον αγαπήσουν. Έχοντας μια πολύ κακήν ιδέα για 

τον εαυτό του την προέβαλλε στους άλλους-πολύ εύκολο για την φθονερή πραγματικότητα μέσα στην οποία 

ζούσε-πλάθοντας για τον εαυτό του μια ψεύτικη εικόνα ανωτερότητας, που κατέρρεε όταν μια γυναίκα τον 

απέρριπτε, ενώ τον έκανε να χάνει την εκτίμησή του, για μια γυναίκα που, σαν την Πολυδούρη, μπορούσε να 

τον αγαπήσει». 
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Λογοτεχνικό έργο 

Εκτός από το ποιητικό του έργο, ο Καρυωτάκης έγραψε επίσης πεζά ενώ έδωσε και 

μεταφράσεις ξένων λογοτεχνών, όπως του Φρανσουά Βιγιόν. 

Ποιήματα  

 Ο Πόνος του Ανθρώπου και των Πραμάτων (1919) 

 Νηπενθή (1921) 

 Ελεγεία και Σάτιρες (1927) 

 Τελευταία ποιήματα (1928) [Αισιοδοξία, Όταν κατέβουμε τη σκάλα..., Πρέβεζα] 

 Ανέκδοτα ποιήματα 

 Μεταφράσεις 

 Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΖΙΟΥΛΑΣ 

 

 
 

 

Ο Γιώργος Κοτζιούλας (1909 - 1956) ήταν ποιητής, πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας και κριτικός, με 

σημαντική συνεισφορά στην Εθνική Αντίσταση. 

 

Βιογραφία 

Ο Γιώργος Κοτζιούλας γεννήθηκε στην Πλατανούσσα (Ραψίστα) της Ηπείρου. Ο πατέρας του ήταν 

ταχυδρομικός διανομέας. Τέλειωσε το Δημοτικό σχολείο στη γενέτειρά του, και στη συνέχεια με πολύ κόπο 

και στερήσεις το Σχολαρχείο στο Καλέντζι Ιωαννίνων και το Γυμνάσιο στην Άρτα. Οι εμπειρίες του από την 

προσπάθεια να μορφωθεί μέσα σε συνθήκες έσχατης φτώχειας περιγράφονται συγκινητικά στο αφήγημα 

«Από μικρός στα γράμματα». Το 1926 ήρθε στην Αθήνα, όπου γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και παράλληλα με τις σπουδές του εργαζόταν ως διορθωτής και μεταφραστής σε 

αθηναϊκά περιοδικά και εφημερίδες. Η σκληρή δουλειά, η ανέχεια και οι στερήσεις αδυνάτισαν τον 

οργανισμό του. Το 1934 προσβλήθηκε από φυματίωση, αρρώστια που τον ταλαιπώρησε στην υπόλοιπη ζωή 

του. Τελικά πήρε το πτυχίο του το 1938. Το 1941 επέστρεψε στη γενέτειρά του. Πήρε μέρος στην Εθνική 

Αντίσταση και οργάνωσε το καλλιτεχνικό τμήμα της VIII Μεραρχίας ΕΛΑΣ Ηπείρου, του οποίου ήταν 

διευθυντής από το 1943 ως το 1945. Το 1944 ίδρυσε θεατρικό θίασο, τη «Λαϊκή Σκηνή», με τον οποίο 

περιόδευε στις ελεύθερες περιοχές της Ηπείρου, δημιουργώντας ένα θαυμάσιο θέατρο στα βουνά. Το 1945 

επέστρεψε στην Αθήνα. Το 1950 παντρεύτηκε την Εμορφία Κηπουρού και απέκτησε ένα γιο, τον Κώστα, 

σήμερα Διευθυντή σε δημόσιο Γυμνάσιο της Αθήνας. Πέθανε στην Αθήνα από καρδιακή προσβολή. 

Έργο 

Ο Κοτζιούλας ως ποιητής συνεχίζει την παράδοση των νεοσυμβολιστών και των νεορομαντικών και 

διακρίνεται για την ευχέρεια στον μετρικό στίχο και τις εύστοχες ομοιοκαταληξίες του (Αλέξ. Αργυρίου). 

Απέφυγε τον νεοτερικό στίχο και μάλιστα στο κριτικό του έργο συγκρούστηκε με τις νεοτερικές τάσεις στην 

ποίηση. Τα πεζά του είναι κυρίως βιωματικά και παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ αξιόλογο είναι και 

το μεταφραστικό του έργο, απ’ όπου ξεχωρίζουμε τους «Αθλίους» του Βίκτωρος Ουγκώ με ενδιαφέρουσα 

μεταφρασεολογικώς εισαγωγή. Μετά το θάνατό του, η οικογένεια και οι φίλοι του συγκέντρωσαν το έργο 

του. Τα «Άπαντά» του κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις «Δίφρος» σε τρεις τόμους. Ο πρώτος τόμος 
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περιλαμβάνει τα ποιήματα της προπολεμικής περιόδου (1928-1942), ο τρίτος τόμος ποιήματα εμπνευσμένα 

από την Εθνική Αντίσταση (1943-1956) κι ο δεύτερος τόμος τα πεζά. 

Εργογραφία 

Ποίηση 

 «Εφήμερα», 1932. 

 «Σιγανή Φωτιά», 1938 

 «Δευτέρα Παρουσία», 1938 

 «Ο Γρίφος», 1938 

 «Τρία ποιήματα προπολεμικά», 1946 

 «Ο Άρης», 1946 

 «Οι πρώτοι του αγώνα», 1946 

 «Φυγή στη φύση», 1952 

 «Ηπειρώτικα» 1954. 

Πεζογραφία 

 «Το κακό συναπάντημα κι άλλα διηγήματα» 1939 

 «Θεσσαλικό παζάρι» 1945 

 «Από μικρός στα γράμματα» 1954 

 «Όταν ήμουν με τον Άρη», 1965 

 «Θέατρο στα βουνά», 1976. 

Δοκίμια 

 «Ο Στρατής Μυριβήλης και η πολεμική λογοτεχνία», 1931. 

 «Πού τραβάει η ποίηση;», 1950 

 «Η σχολή του Καρυωτάκη και ο κύκλος των ομογενών», 1952 
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ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ 

 

 
 

 

Ο Ναπολέων Λαπαθιώτης (31 Οκτωβρίου 1888 – 8 Ιανουαρίου 1944) ήταν Έλληνας ποιητής του 

μεσοπολέμου. 

 

Βιογραφία 

Γεννήθηκε στην Αθήνα, τη νύχτα προς τα ξημερώματα της 31ης Οκτωβρίου 1888 σε ένα σπίτι της πλατείας 

Αγίων Θεοδώρων. Ο πατέρας του, Λεωνίδας Λαπαθιώτης (1854-1942), κυπριακής καταγωγής, ήταν 

μαθηματικός και ανώτατος στρατιωτικός, που διετέλεσε βουλευτής το 1903-1905 και έγινε υπουργός των 

στρατιωτικών το 1909. Η μητέρα του, Βασιλική Παπαδοπούλου, ήταν ανιψιά του Χαρίλαου Τρικούπη. Άρχισε 

να γράφει ποιήματα από παιδί. Ένα πρωτόλειο έμμετρο δράμα του εκδόθηκε με φροντίδα του πατέρα του. Στα 

γράμματα εμφανίστηκε επίσημα το 1905, στο περιοδικό Νουμάς. Το 1907 μαζί με άλλους εννιά νεαρούς 

λογοτέχνες ίδρυσαν το περιοδικό Ηγησώ. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου και το 1909 πήρε 

δίπλωμα νομικής, αλλά ποτέ δεν άσκησε το επάγγελμα. Το φθινόπωρο του 1916, μαζί με τον πατέρα του, 

εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη και προσχώρησαν στο κίνημα της Εθνικής Άμυνας. Το πρώτο εξάμηνο του 

1917, ο Λαπαθιώτης συνόδεψε τον πατέρα του στην Αίγυπτο για την στρατολόγηση εθελοντών για τον στρατό 

του κράτους της Θεσσαλονίκης. Στην Αίγυπτο γνώρισε τον Κ. Καβάφη. Κατατάχτηκε στον στρατό ως 

ανθυπολοχαγός-διερμηνέας, θέση που διατήρησε ως το 1921. Εκτός από ποιήματα, έγραψε επίσης πάνω από 

100 πεζογραφήματα, πολλές δεκάδες διηγήματα, καθώς και επιφυλλίδες και κριτικά και αισθητικά κείμενα. Το 

έργο του βρίσκεται σκορπισμένο σε περιοδικά και εφημερίδες. Η μοναδική του ποιητική συλλογή 

δημοσιεύτηκε το 1939, ενώ μετά τον θάνατό του, ο Άρης Δικταίος εξέδωσε, το 1964, τα ποιήματά του. 

Αυτοκτόνησε τη νύχτα της 7ης προς 8η Ιανουαρίου 1944, φτωχός και καταπονημένος από τα ναρκωτικά. Η 

κηδεία του έγινε με έρανο των φίλων του. Ζούσε σε διώροφο νεοκλασικό αρχοντικό κάτω από το λόφο του 

Στρέφη. Στο σπίτι αυτό έζησε πάνω από 40 χρόνια και εκεί έγραψε το μεγαλύτερο μέρος του ποιητικού έργου 

του αλλά και αυτοκτόνησε. Το κινηματογραφικό έργο Μετέωρο και σκιά (1985) βασίζεται στην ζωή του. 
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Άλλες απόψεις για τα αίτια της αυτοκτονίας  

Αυτοκτόνησε στο σπίτι του με το πιστόλι του πατέρα του, στρατιωτικού, ο οποίος πέθανε στις αρχές της 

γερμανικής Κατοχής, περίπου τέσσερα χρόνια ύστερα από τη μητέρα του ποιητή, αφήνοντάς τον ορφανό, ηθικά 

και οικονομικά απροστάτευτο. Γιατί παρά τον ελευθεριάζοντα τρόπο διαβίωσής του και την ευφυΐα του, το 

ταλέντο του, τις σπουδές και τη γλωσσομάθειά του, «ο Λαπαθιώτης δεν κατάφερε ποτέ να ανεξαρτητοποιηθεί 

από τους γονείς του.» Ο ίδιος φιλοξενούσε στο σπίτι του, κατά τα φαινόμενα εν γνώσει του πατέρα του, 

νεαρούς άντρες του υποκόσμου. «Ο ίδιος θεωρούσε την ομοφυλοφιλία ως μια φυσιολογική, αν όχι ανώτερη, 

πιο εξελιγμένη μορφή σεξουαλικότητας.» Όπως λέει ο Άρης Δικταίος, «...αυτό που κυρίως στάθηκε σαν ο 

μέγιστος συντελεστής της καταστροφής του ήταν τ΄ότι δεν τον απασχολούσαν οι βιοτικές μέριμνες. Ελεύθερος 

να ζήσει τη ζωή του όπως ήθελε, άρχισε να κυκλοφορεί μόνο τη νύχτα, εγκαταλειπόμενος με ηδονή στις 

οποιεσδήποτε, φανερές ή μύχιες τάσεις του, χωρίς την παραμικρή αυτοπειθαρχία.»
 

Ο χαρακτήρας της ποίησής του 

Στα πρώτα του ποιήματα είναι επηρεασμένος από τον αισθητισμό και τον αισθησιασμό που κυριαρχεί στις 

αρχές του εικοστού αιώνα, και τους Ουώλτερ Χορέισο Πέιτερ (Walter Horatio Pater, 1839 - 1894 και Όσκαρ 

Ουάιλντ, ενώ στα τελευταία του καταλήγει σε «τόνους απελπισμένους και μελαγχολικούς, όπου κυριαρχεί το 

αίσθημα του χαμένου ιδανικού και της νοσταλγίας»
 

Έργα 

  «Οι Περιπέτειες του Κονστάν Λαβρέτ» ημιτελές μυθιστόρημα (πρωτόλειο)  

  «Νέρων ο Τύραννος», 1901 θεατρικό παιδικό έργο, που το τύπωσε ο πατέρας του  

  «ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ», άρθρο στο Νουμά 1916  

  «Η Ζωή μου», ημιτελής αυτοβιογραφία (φτάνει έως το 1917) που δημοσιεύτηκε σε 

συνέχειες στο περιοδικό Μπουκέτο το 1940 

 

Ποιήματα  

 Τα καημένα τα πουλάκια 

 Τα χλωμά τα κοριτσάκια 

 Έχω ένα αηδόνι... 

 Ποιητής 

 Μυστικό... 

 Επεισόδιο 

 Η χαρά 

 Συντριβή 

 Αναμνήσεις 

 Το παλιό μας τραγούδι 

 Μικρό Τραγούδι 

 Παραμύθι 

 Πόθος 

 Στο νυχτερινό κέντρο 

 Χειμωνιάτικο τοπίο 

 Εκ βαθέων 

 Στη φυλακή... 

 Κούραση 
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 Κλείσε τα παράθυρα 

 Φαντάσματα 

 Βαθύ κι εξαίσιο βράδυ 

 Μοναξιά 

 Εκάτης πάθη 

 Νυχτερινό 

 Οι μπερντέδες 

 Ερωτικό 

 Οι κύκνοι το φθινόπωρο 

 Λυπήσου 

 Προσμένω πάλι 

 Σπαραγμός 

 Άτιτλο 

 1939 

 Φάντασμα 

 Προσμονή 

 Είμαι μόνος... 

 Ερινύες 

 Βαο, γαο, δαο 

 Τραγούδι 

 Όταν βραδιάζει 

 Ένας χαμένος κύκλος 

 Αποχαιρετισμοί στη μουσική 

 Αποχαιρετισμός 

 Αποχαιρετιστήριο 

 Κραυγή 
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ΚΩΣΤΑΣ ΟΥΡΑΝΗΣ 

 

 
 

 

O Κώστας Ουράνης ήταν Έλληνας ποιητής, πεζογράφος, κριτικός λογοτεχνίας, μεταφραστής, δοκιμιογράφος 

και δημοσιογράφος. 

 

Βιογραφία  

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Το πραγματικό του όνομα ήταν Κλέαρχος Νιάρχος ή Νεάρχου (όπως το 

άλλαξε ο ίδιος) και ήταν γιος του Νικόλαου Νιάρχου από την Κυνουρία και της Αγγελικής Γιαννούση από το 

Λεωνίδιο Αρκαδίας. Εκεί ο ποιητής πέρασε τα παιδικά του χρόνια. Φοίτησε στο γυμνάσιο του Ναυπλίου και 

αποφοίτησε από το Λύκειο Χατζηχρήστου και τη Ροβέρτειο Σχολή στην Κωνσταντινούπολη. Στα 1908 

εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και για κάποιο διάστημα έγραφε στην εφημερίδα Ακρόπολις του Βλάση 

Γαβριηλίδη. Στη συνέχεια θέλησε να συνεχίσει τις σπουδές του αλλά και να ταξιδεύει, όπως του άρεσε, 

προσβλήθηκε όμως στο Παρίσι από φυματίωση και νοσηλεύτηκε σε σανατόριο του Νταβός της Ελβετίας, όπου 

γνώρισε την πρώτη του γυναίκα, την πορτογαλέζα Μανουέλα Σαντιάγκο. Διορίστηκε στα 1920 και για τέσσερα 

χρόνια γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Λισαβόνα. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Αθήνα και εργάστηκε σε 

εφημερίδες και περιοδικά σαν χρονογράφος, συντάκτης, ανταποκριτής ή έκτακτος απεσταλμένος: διευθυντής 

στον Ελεύθερο Λόγο, συνεργάτης στο Νουμά, τα Γράμματα και τη Νέα Ζωή Αλεξάνδρειας, τη Δάφνη, τον 

Καλλιτέχνη, τη Μούσα, το Ελεύθερο Βήμα, τον Ελεύθερο Λόγο, τον Εθνικό Κήρυκα της Αμερικής κ.ά. Στα 

1930 χώρισε και παντρεύτηκε την συγγραφέα και κριτικό της λογοτεχνίας Ελένη Νεγρεπόντη, που είχε το 

καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Άλκης Θρύλος. Κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής η υγεία του επιδεινώθηκε. 

Πέθανε τελικά στα 1953 στο σανατόριο Παπανικολάου από καρδιακή προσβολή. 

Έργο  

Από τη μαθητική του ακόμα ηλικία ο Ουράνης ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία δημοσιεύοντας ποιήματά του στο 

περιοδικό Ελλάς. Στα 1909 δημοσιεύτηκε η πρώτη του συλλογή Σαν Όνειρα, που αργότερα αποκήρυξε. Ως 
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πρώτο του έργο ο ίδιος θεωρούσε τη συλλογή Spleen (1912). Από ποιήματα δημοσιευμένα σε περιοδικά και 

εφημερίδες απαρτίστηκαν οι συλλογές Νοσταλγίες (1920) και Αποδημίες. Στο έργο του φαίνεται να επηρεάζεται 

από τον Γάλλο ποιητή Σαρλ Μπωντλαίρ. Κυριαρχούν οι συμβολισμός, ο νεορομαντισμός και ο 

κοσμοπολιτισμός ενώ από τα ποιήματά του αναδύονται έντονη μελαγχολία, νοσταλγία, πλήξη, διάθεση φυγής, 

καθώς και μια αίσθηση ανεκπλήρωτου. Έγραψε επίσης πεζογραφήματα καθώς και ταξιδιωτική λογοτεχνία (ως 

δημοσιογράφος και ανταποκριτής ταξίδεψε σ' όλο τον κόσμο και με αναφορά τα ταξίδια του έγραψε 

ταξιδιωτικά βιβλία), χρονογραφήματα, δοκίμια (κυρίως για θέματα εικαστικών τεχνών) ενώ ασχολήθηκε και με 

τη λογοτεχνική κριτική και τη μετάφραση. Αρχείο του λογοτέχνη υπάρχει στο Ελληνικό Λογοτεχνικό και 

Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) 

Εργογραφία  

Πρώτες εκδόσεις  

 Σαν όνειρα (ποίηση), 1909 

 Spleen (ποίηση), 1912 

 Νοσταλγίες (ποίηση), 1920 

 Κάρολος Μπωντλαίρ (κριτική μελέτη), Αλεξάνδρεια 1918 

 Sol y Sombra (ταξιδιωτικά), 1934 

 Σινά, το Θεοβάδιστον Όρος (ταξιδιωτικά), 1944 

 Γλαυκοί Δρόμοι (ταξιδιωτικά), 1947 

 Ταξίδια στην Ελλάδα (ταξιδιωτικά), 1949 

 Αχιλλεύς Παράσχος (μυθιστορηματική βιογραφία) 

 Ποιήματα (συγκεντρωτική έκδοση), 1953 

 Ιταλία (ταξιδιωτικά), 1953 

 Ισπανία (ταξιδιωτικά), 1954 

 Δικοί μας και ξένοι (3 τόμοι) (κριτική), 1954-1956 

 Στιγμιότυπα (κριτική), 1958 

 Αναβίωση, 1955 

 Αποχρώσεις, 1956 

 Από τον Ατλαντικό στη Μαύρη Θάλασσα (ταξιδιωτικά), 1957 

Ποιήματα, πεζά  

 Ποιήματα, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας 2009 

 Ποιήματα, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας 2008 

 Γλαυκοί δρόμοι. Βορινές θάλασσες, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας 1999 

 Ελλάδα, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας 1998 

 Ισπανία, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας 1997 

 Ένα ειδύλλιο, εκδ. Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη 1992 

 Αναβίωση, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας 

 Από τον Ατλαντικό στη Μαύρη Θάλασσα, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας 

 Αποχρώσεις, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας 

 Δικοί μας και ξένοι, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας 

 Στιγμιότυπα, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας 

 Ταξίδια, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας 

Συλλογικά έργα  

 Η νεοελληνική ερωτική ποίηση, εκδ. Ελευθεροτυπία 2010 
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 3.000 χρόνια ελληνική ερωτική ποίηση, εκδ. Εκδοτική Θεσσαλονίκης 2008 

 Η ελληνική ποίηση του 20ού αιώνα, εκδ. Μεταίχμιο 2008 

 Ανθολογία της ελληνικής ποίησης (20ός αιώνας), εκδ. Κότινος 2007 

 Κυριακές μες στο χειμώνα, εκδ. Σοκόλη-Κουλεδάκη 2006 

 Ποιητές του μεσοπολέμου, εκδ. Καστανιώτη 2004 

 Βόλος: Μια πόλη στη λογοτεχνία, εκδ. Μεταίχμιο 2001 

 Ανθολογία λογοτεχνικών κειμένων για το Άγιον Όρος, εκδ. Ιωλκός 2000 

 Κούλας Πράτσικα έργα και ημέρες, εκδ. Ευθύνη 1991 

 Η χαμηλή φωνή, εκδ. Νεφέλη 1990 

Μεταφράσεις  

 Edgar Allan Poe, 1809-1849, Το κοράκι. Nevermore, εκδ. Περίπλους 2008 

 Mark Twain, 1835-1910, Χιουμοριστικά διηγήματα, εκδ. Ηριδανός 
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ΜΗΤΣΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

 
 

Ο Μήτσος Παπανικολάου (1900-1943) ήταν ποιητής του μεσοπολέμου. 

 

Βιογραφικό Σημείωμα 

 

Ο Μήτσος Παπανικολάου γεννήθηκε στην Ύδρα, όπου πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Σε παιδική 

ηλικία ταξίδεψε με την οικογένειά του στην Τύνιδα, τη Μάλτα, τη Νότιο Ιταλία και την Τριπολίτιδα. Μετά το 

ταξίδι η οικογένεια εγκαταστάθηκε στον Πειραιά, όπου ο Παπανικολάου τέλειωσε το Γυμνάσιο. Μαθητής 

ακόμα ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία και εμφανίστηκε στο χώρο των γραμμάτων από τις σελίδες του 

περιοδικού Διάπλασις των Παίδων με το ψευδώνυμο Νικητής της Αύριον. Τότε γνωρίστηκε με τους Τέλλο 

Άγρα, Πέτρο Χάρη και Μιχαήλ Στασινόπουλο. Ακολούθησαν δημοσιεύσεις του στο Βωμό, τη Μούσα, το 

Νουμά, τα Νέα Γράμματα, τη Σύγχρονη Σκέψη [Σικάγου] και άλλα περιοδικά της εποχής, πότε με το 

πραγματικό του όνομα και πότε με ψευδώνυμο. Γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από 

όπου όμως δεν αποφοίτησε ποτέ. Υπηρέτησε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας στη χωροφυλακή 

και σύντομα στράφηκε στην επαγγελματική δημοσιογραφία (αρχισυντάκτης στο περιοδικό Παιδικός Αστήρ, 

διευθυντής στο Μπουκέτο ως το κλείσιμό του στη διάρκεια της κατοχής). Καθοριστική για τη ζωή του στάθηκε 

η φιλία του με το Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Οι κακουχίες της γερμανικής κατοχής και η κατάχρηση ναρκωτικών 

ουσιών τον οδήγησαν στην κατάρρευση. Μετά το 1940 ξεπούλησε την περιουσία του και εγκαταστάθηκε με τη 

μητέρα του στην Κοκκινιά. Κατέληξε στο τμήμα τοξικομανών του Δημόσιου Ψυχιατρείου και φάνηκε να 

ξεπερνά τον εθισμό του, ωστόσο υπέκυψε ξανά και πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών τον Οκτώβρη 

του 1943. Είχε προηγουμένως φτάσει στην απόλυτη εξαθλίωση και κυκλοφορούσε ζητιανεύοντας στους 

δρόμους της Αθήνας. Το λογοτεχνικό έργο του Μήτσου Παπανικολάου είναι ποιητικό, πρωτότυπο και 
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μεταφραστικό. Υπήρξε κυρίως συμβολιστής και αισθητιστής ποιητής με επιρροές από τους Maeterlinck, 

Verhaaren, Valery, Apollinaire, Baudelaire, Poe, Wilde, Laforgue, Milosz και άλλους, έργα των οποίων 

μετέφρασε και δημοσίευσε στα περιοδικά της εποχής. Ήταν ενημερωμένος γύρω από τη ευρωπαϊκή 

λογοτεχνική κίνηση και θαύμαζε το Λουίτζι Πιραντέλλο, τον Αντρέ Ζιντ, το Γιάκομπσεν. Η ποίησή του 

χαρακτηρίζεται από την αίσθηση της νοσταλγίας του παρελθόντος και από την τάση φυγής και τοποθετείται 

στο χώρο της αθηναϊκής παρακμιακής ποίησης του μεσοπολέμου. Από τους στίχους του απουσιάζει συνειδητά 

ο συναισθηματισμός. Στον Παπανικολάου κυριαρχεί η μεταφυσική αναζήτηση της ερωτικής ηδονής και η 

αγωνία απέναντι στο θάνατο 2 . Οι ποιητικές του μεταφράσεις υπήρξαν εξαιρετικά προσεγμένες, συνεπείς και 

αριστοτεχνικές. Παράλληλα ασχολήθηκε με τη λογοτεχνική κριτική (από τις στήλες της Νέας Εστίας κυρίως, 

κατά τη διετία 1939-1941 και των Νεοελληνικών Γραμμάτων), προσανατολισμένος και εδώ προς την ποίηση. 

Ως κριτικός υπήρξε εξαιρετικά οξυδερκής και εύστοχος. Ήταν από τους πρώτους έλληνες που δέχτηκαν τα 

μηνύματα του ευρωπαϊκού υπερρεαλισμού και επισήμανε την αξία ποιητών όπως ο Σεφέρης και ο Ελύτης στα 

πρώτα τους βήματα. Δημοσιευμένα ποιήματά του υπάρχουν στα περιοδικά 'Διάπλαση των παίδων', 'Βωμός', 

'Νεοελληνική Λογοτεχνία', 'Νέα Εστία', 'Μπουκέττο' κ.ά. Μάλιστα τα ποιήματά του 'Μέσα στη βουή του 

δρόμου' , 'Καραβάκι (Βραδινοί Θάνατοι)[2002] , 'Χειμώνας'[2004] και 'Ώρες'[2007] έχουν μελοποιηθεί με 

ιδιαίτερη επιτυχία από το συγκρότημα Ντομενικα (Domenica). 

 

 

 

 Εργογραφία 
 

• Ποιήματα · Εισαγωγή και επιμέλεια Τάσου Κόρφη. Θεσσαλονίκη, Διαγώνιος, 1966. 

• Μεταφράσεις · Επιμέλεια Τάσου Κόρφη. Θεσσαλονίκη, Διαγώνιος, 1968. 

• Κριτικά · Επιμέλεια Τάσου Κόρφη. Αθήνα, Πρόσπερος, 1980. 
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ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ 

 

 

 

 

 

Η Μαρία Πολυδούρη (1 Απριλίου 1902 - 29 Απριλίου 1930) ήταν Ελληνίδα ποιήτρια της νεορομαντικής 

σχολής. 

 

Βιογραφία 

Γεννήθηκε την 1η Απριλίου 1902 στην Καλαμάτα και ήταν κόρη του φιλολόγου Ευγένιου Πολυδούρη και 

της Κυριακής Μαρκάτου, μιας γυναίκας με πρώιμες φεμινιστικές αντιλήψεις. Ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές 

της σπουδές στην Καλαμάτα, ενώ είχε φοιτήσει σε σχολεία του Γυθείου και των Φιλιατρών. Στα γράμματα 

εμφανίστηκε σε ηλικία 14 ετών με το πεζοτράγουδο "Ο πόνος της μάνας". Αναφέρεται στο θάνατο ενός 

ναυτικού που ξέβρασαν τα κύματα στις ακτές των Φιλιατρών και είναι επηρεασμένο από τα μοιρολόγια που 

άκουγε στη Μάνη. Στα 16 της διορίστηκε στη Νομαρχία Μεσσηνίας και παράλληλα εξέφρασε ζωηρό 

ενδιαφέρον για το γυναικείο ζήτημα. Το 1920, σε διάστημα σαράντα ημερών, έχασε και τους δύο γονείς της. 

Το 1921 μετατέθηκε στη Νομαρχία Αθηνών και παράλληλα εγγράφηκε στη Νομική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην υπηρεσία της εργαζόταν και ο ομότεχνός της Κώστας Καρυωτάκης. 

Γνωρίστηκαν και μεταξύ τους αναπτύχθηκε ένας σφοδρός έρωτας, που μπορεί να κράτησε λίγο, αλλά 

επηρέασε καθοριστικά τη ζωή και το έργο της. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 1922. Η 

Μαρία ήταν τότε 20 ετών, ενώ ο Καρυωτάκης 26. Εκείνη είχε δημοσιεύσει κάποια πρωτόλεια ποιήματα, ενώ 

εκείνος είχε εκδόσει δύο ποιητικές συλλογές, τον "Πόνο των ανθρώπων και των πραμάτων" (1919) και τα 

"Νηπενθή" (1921) και είχε ήδη κερδίσει την εκτίμηση κάποιων κριτικών και ομότεχνών του. Το καλοκαίρι 

του 1922 ο Καρυωτάκης ανακάλυψε ότι έπασχε από σύφιλη, μία νόσο που τότε ήταν ανίατη και αποτελούσε 

κοινωνικό στίγμα. Ενημέρωσε αμέσως την αγαπημένη του Μαρία και της ζήτησε να χωρίσουν. Εκείνη του 

πρότεινε να παντρευτούν χωρίς να κάνουν παιδιά, όμως εκείνος ήταν πολύ περήφανος για να δεχτεί τη θυσία 
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της. Η Μαρία αμφέβαλε για την ειλικρίνειά του και θεώρησε ότι η ασθένειά του ήταν πρόσχημα του εραστή 

της για να την εγκαταλείψει. Το 1924 μπήκε στη ζωή της ο δικηγόρος Αριστοτέλης Γεωργίου, που μόλις είχε 

επιστρέψει από το Παρίσι. Ήταν νέος, ωραίος και πλούσιος και η Πολυδούρη τον αρραβωνιάστηκε στις 

αρχές του 1925. Η Μαρία όμως αγαπούσε πάντα τον Καρυωτάκη. Παρά την αφοσίωση του αρραβωνιαστικού 

της, η Πολυδούρη δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί σοβαρά σε καμία δραστηριότητα. Έχασε τη δουλειά της 

στο δημόσιο μετά από αλλεπάλληλες απουσίες και εγκατέλειψε τη Νομική. Φοίτησε στη Δραματική Σχολή 

του Εθνικού Θεάτρου και μάλιστα πρόλαβε να εμφανιστεί ως ηθοποιός σε μία παράσταση. Το καλοκαίρι του 

1926 διέλυσε τον αρραβώνα της και έφυγε για το Παρίσι. Σπούδασε ραπτική αλλά δεν πρόλαβε να εργαστεί 

γιατί προσβλήθηκε από φυματίωση. Επέστρεψε στην Αθήνα και συνέχισε τη νοσηλεία της στη "Σωτηρία" 

όπου έμαθε για την αυτοκτονία του πρώην εραστή της, Κώστα Καρυωτάκη. Τον ίδιο χρόνο κυκλοφόρησε την 

πρώτη της ποιητική συλλογή "Οι τρίλλιες που σβήνουν" και το 1929 τη δεύτερη, "Ηχώ στο χάος". Η 

Πολυδούρη άφησε δύο πεζά έργα, το Ημερολόγιό της και μία ατιτλοφόρητη νουβέλα με την οποία σαρκάζει 

ανελέητα το συντηρητισμό και την υποκρισία της εποχής της. Η φυματίωση όμως τελικά την κατέβαλε και τα 

ξημερώματα της 29ης Απριλίου 1930 άφησε την τελευταία της πνοή με ενέσεις μορφίνης που της πέρασε 

ένας φίλος της στην Κλινική Χριστομάνου. 

Έργο 

Η Μαρία Πολυδούρη ανήκει στη γενιά του 1920 που καλλιέργησε το αίσθημα του ανικανοποίητου και της 

παρακμής. Ο έρωτας και ο θάνατος είναι οι δύο άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφεται η ποίησή της. 

Είναι μεστή από πηγαίο λυρισμό που ξεσπά σε βαθιά θλίψη και κάποτε σε σπαραγμό, με εμφανείς επιδράσεις 

από τον έρωτα της ζωής της, Κώστα Καρυωτάκη, αλλά και τα μανιάτικα μοιρολόγια. Οι συναισθηματικές και 

συγκινησιακές εξάρσεις της Πολυδούρη καλύπτουν συχνά κάποιες τεχνικές αδυναμίες και στιχουργικές 

ευκολίες του έργου της. Ο Κώστας Σεργιόπουλος έχει πει για την Πολυδούρη: "Η Μαρία Πολυδούρη έγραφε τα 

ποιήματά της όπως και το ατομικό της ημερολόγιο. Η μεταστοιχείωση γινόταν αυτόματα και πηγαία {...}, γι' αυτήν 

η έκφραση εσήμαινε κατ' ευθείαν μεταγραφή των γεγονότων του εσωτερικού της κόσμου στην ποιητική γλώσσα με 

όλες τις γενικεύσεις και τις υπερβολές που της υπαγόρευε η ρομαντική της φύση...". 

Τα Άπαντα της Μαρίας Πολυδούρη κυκλοφορούν από τις εκδόσεις "Αστάρτη", σε επιμέλεια Τάκη Μενδράκου. 

Ο συγγραφέας και ποιητής Κωστής Γκιμοσούλης έχει γράψει μία μυθιστορηματική βιογραφία της με τον τίτλο 

"Βρέχει Φως". Ποιήματά της έχουν μελοποιήσει Έλληνες συνθέτες, κλασικοί, έντεχνοι και ροκ. Ανάμεσά τους 

οι Μενέλαος Παλλάντιος, Κωστής Κριτσωτάκης, Νίκος Μαμαγκάκης, Γιάννης Σπανός, Νότης Μαυρουδής, 

Γιώργος Αρκομάνης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Μιχάλης Κουμπιός, Στέλιος Μποτωνάκης και το συγκρότημα 

"Πληνθέτες". 
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ΡΩΜΟΣ ΦΙΛΥΡΑΣ 

 

 
 

 

Ο Ρώμος Φιλύρας (1898-1942) ήταν  Έλληνας ποιητής του Μεσοπολέμου. 

 

Βιογραφικό 

Το πραγματικό του όνομα ήταν Ιωάννης ή Γιάγκος Β. Οικονομόπουλος. Γεννήθηκε στο Δερβένι Κορινθίας το 

1898 και πέθανε στην Αθήνα, στις 9 Σεπτεμβρίου 1942. Μορφώθηκε κατ' οίκον από τον πατέρα του, που 

ήταν εκπαιδευτικός. Στα 14 του εγκατασταθήκανε στην Αθήνα όπου εργάστηκε σε αθηναϊκές εφημερίδες ως 

δημοσιογράφος. Παράλληλα άρχισε να γράφει ποιήματα («Το Δερβένι μας») αλλά και μερικά 

πεζογραφήματα. Πέρασε πολλές περιπέτειες και μεταπτώσεις σ' όλο τον υγιή του βίο. Το 1920, συνεπεία 

αφροδισιακού νοσήματος, πέρασε τα σύνορα της ουτοπίας και του δράματος, για να υποκύψει στη τρέλα. Το 

1927 κλείστηκε στο Ψυχιατρείο, για να μη κατορθώσει να βγει ποτέ από 'κει. Δε σταμάτησε να γράφει, 

άλλοτε καλά και στρωτά κι άλλοτε παντελώς αλλοπρόσαλλα ποιήματα, τα οποία συνέγραφε σε χαρτί του 

ψυχιατρείου και τα χάριζε αφειδώς στους επισκέπτες. Πέθανε το 1942, στις 9 Σεπτεμβρίου, στο 

"Δρομοκαΐτειο" Θεραπευτήριο. 

Χαρακτηριστικά του έργου του 

Στην ποίηση του, διαφαίνεται η πρόθεσή του να χρησιμοποιήσει νέες λυρικές φόρμες αλλά και φραστικούς 

νεωτερισμούς, ενώ δεν λείπει η μουσικότητα και ο ρομαντισμός. 

Εργογραφία 

1. Εξέδωσε έξι ποιητικές συλλογές που δημοσιεύτηκαν στα περιοδικά 

"Ακρίτας", "Ηγησώ", "Οικογένεια", "Μπουκέτο", "Νουμάς", "Νέα Εστία", 

"Παναθήναια" κ.α. 

2. Ρώμου Φιλύρα: Πορτραίτα και Κειμήλια - Ανέκδοτα ποιήματα. Με την 

φροντίδα του Ναπ. Παπαγιωργίου, Αθήνα 1981. 
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ΝΑΝΟΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ 

 

 
 

Ο Νάνος Βαλαωρίτης γεννήθηκε το 1921 στη Λωζάνη της Ελβετίας. Είναι ποιητής και συγγραφέας, 

δισέγγονος του ποιητή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Από την μητέρα του είναι εγγονός του εφοπλιστή και 

πολιτευτή των Σπετσών Ιωάννη Λεωνίδα. Σπούδασε νομικά, φιλολογία (Αγγλική και Γαλλική) στα 

πανεπιστήμια των Αθηνών, Λονδίνου, και Σορβόνης. 

 

Βίος  

Γεννήθηκε στην Λωζάννη της Ελβετίας και είναι γιος του διπλωμάτη Κωνσταντίνου Βαλαωρίτη, γιου του 

Ιωάννη Βαλαωρίτη. Γράφει από νέος — πρωτοδημοσιεύει στα Νέα Γράμματα το 1939. Το 1944 δραπετεύει απ' 

την γερμανοκρατούμενη Ελλάδα μέσω του Αιγαίου στην Τουρκία, από εκεί στη Μέση Ανατολή και τελικά 

στην Αίγυπτο όπου συναντάει τον Σεφέρη ο οποίος υπηρετούσε την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση ως 

γραμματέας της ελληνικής πρεσβείας στο Κάιρο. Το 1944 μετά από προτροπή του Σεφέρη ο Βαλαωρίτης 

ταξιδεύει στο Λονδίνο για να βοηθήσει στην ανάπτυξη λογοτεχνικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας. 

Συναντά τους Τ.Σ. Έλιοτ, Γ.Χ. Όντεν, Ντύλαν Τόμας και εργάζεται για τον Λούις ΜακΝις στο BBC. Εκτός 

από τη μελέτη αγγλικής λογοτεχνίας στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου, κάνει και μεταφράσεις (στα αγγλικά) 

Ελλήνων μοντερνιστών ποιητών, μεταξύ των οποίων του Ελύτη και του Εμπειρίκου. Το 1947 εκδίδει την 

Τιμωρία των Μάγων, την πρώτη του ποιητική συλλογή, στο Λονδίνο. Από το 1954 μέχρι το 1960 συμμετέχει 

στην ομάδα των σουρεαλιστών του Παρισιού. Το 1960 επιστρέφει στην Ελλάδα, και ανάμεσα 1963 και 1967 

είναι ο εκδότης και διευθυντής του λογοτεχνικού περιοδικού Πάλι. Όταν η χούντα έρχεται στην εξουσία το 

1967, νιώθει πως δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αυτοεξοριστεί, έτσι το 1968 ταξιδεύει στις ΗΠΑ όπου και 

διδάσκει συγκριτική λογοτεχνία και δημιουργικό γράψιμο στο πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο, μια θέση που 

κράτησε για 25 χρόνια. Το 1983 βραβεύεται με το Α' Κρατικό Βραβείο Ποίησης για τη συλλογή του Μερικές 

γυναίκες (ενώ είχε αρνηθεί ανάλογη βράβευση το 1958. Το 1976 είχε, επίσης, αρνηθεί την πρόταση να γίνει 

αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών). Το Δεκέμβριο του 2009 του απονεμήθηκε το Μεγάλο Βραβείο 
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Λογοτεχνίας για το σύνολο του έργου του. Θεατρικά του έργα έχουν παιχτεί σε Παρίσι, Σπολέτο, Άαρους, και 

Αθήνα. Έχει συνεργαστεί με τα λογοτεχνικά περιοδικά Τετράδιο, Σήμα, Horizon, New Writing και Daylight. 

 

Έργα 

Ποίηση  

 Η Τιμωρία των Μάγων, ιδιωτική έκδοση 1947 

 Κεντρική Στοά, ιδιωτική έκδοση 1958 

 Terre de Diamant, ιδιωτική έκδοση 1958 

 Κάποιος 1963 

 Hired Hieroglyrhs 1970 

 Dipomatic Relations 1971 

 Ανώνυμο Ποίημα του Φωτεινού Αηγιάννη 1977 

 Εστίες Μικροβίων 1977 

 Ο Ήρωας του Τυχαίου 1979 

 Flash Bloom 1980 

 Η Πουπουλένια Εξομολόγηση 1982 

 Μερικές Γυναίκες, Α' Κρατικό Βραβείο Ποίησης 1983 

 Ο Διαμαντένιος Γαληνευτής 1981 

 Ποιήματα 1 1983 

 Στο Κάτω Κάτω της Γραφής 1984 

 Ο Έγχρωμος Στυλογράφος 1986 

 Ποιήματα 2 1987 

 Ανιδεογράμματα 1996 

 Ήλιος, ο δήμιος μιας πράσινης σκέψης 1996 

 Αλληγορική Κασσάνδρα 1998 

Πεζά  

 Ο Προδότης του Γραπτού Λόγου, διηγήματα 1980 

 Απ' τα Κόκκαλα Βγαλμένη, μυθιστόρημα 1982 

 Ο Θησαυρός του Ξέρξη, μυθιστόρημα 1984 

 Η Δολοφονία, νουβέλα 1984 

 Ο Ομιλών Πίθηκος ή Παραμυθολογία 1986 

 My Afterlife Quaranteed, διηγήματα 1990 

 Η Ζωή μου Μετά Θάνατον Εγγυημένη, διηγήματα 1993 

 Παραμυθολογία 1996 

 Ο Σκύλος του Θεού 1998 

 Τα Σπασμένα Χέρια της Αφροδίτης της Μήλου 2002 

 Γνωρίζετε την Ελπινίκη;, διηγήματα 2005 

Δοκίμια  

 Ανδρέας Εμπειρικός 1989 

 Για μια Θεωρία της Γραφής 1990 

 Μοντερνισμός, Πρωτοπορία και Πάλι 1997 

 Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Ένας Ρομαντικός 1998 
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ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΖΗΣ 

 

 
 

 

Ο Ηλίας Βενέζης (πραγματικό όνομα Ηλίας Μέλλος, 1904 Αϊβαλί - 1973 Αθήνα) ήταν Έλληνας συγγραφέας, 

μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Έγινε γνωστός για τα μυθιστορήματά του Αιολική Γη, Το νούμερο 31328 και το 

θεατρικό έργο Μπλοκ C. Έγινε ο πρώτος Έλληνας συγγραφέας του οποίου τα έργα μεταφράστηκαν σε πολλές 

γλώσσες, κάνοντας γνωστή την ελληνική λογοτεχνία στο εξωτερικό. 

 

Βιογραφικά στοιχεία  

Γεννήθηκε στο Αϊβαλί της Μικράς Ασίας στις 4 Μαρτίου 1904, σύμφωνα με αυτοβιογραφικό του σημείωμα, 

σύμφωνα όμως με άλλες πληροφορίες από επίσημα έγγραφα πρέπει να είχε γεννηθεί το 1898. Ο πατέρας του, 

Μιχαήλ Μέλλος, καταγόταν από την Κεφαλλονιά και η μητέρα του από τη Λέσβο. Βενέζης λεγόταν ο παππούς 

του Δημήτριος από την πλευρά του πατέρα του. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του τα έζησε στο Αϊβαλί, μέχρι τον 

Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1914, όταν και εγκαταστάθηκε με τη μητέρα και τα αδέρφια του στη Μυτιλήνη μέχρι 

το 1919. Το 1922 η οικογένειά του εγκατέλειψε οριστικά πλέον τη Μικρά Ασία, ο ίδιος όμως δεν πρόλαβε να 

επιβιβαστεί στο πλοίο: αιχμαλωτίστηκε και εστάλη στα εργατικά τάγματα για 14 μήνες. Οι εμπειρίες του από 

τα εργατικά τάγματα περιέχονται στο πρώτο μυθιστόρημά του, Το νούμερο 31328. Το 1923 απελευθερώθηκε 

και επέστρεψε στη Μυτιλήνη. Εκεί υπήρχε αξιόλογη λογοτεχνική κίνηση με πρωτεργάτη τον Στράτη 

Μυριβήλη. Αυτός μάλιστα τον παρακίνησε να καταγράψει την αιχμαλωσία του και έλεγε χαρακτηριστικά ότι 

"του έμαθε πώς να κρατάει το μολύβι στο χέρι". Το Νούμερο 31328 δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά σε 

συνέχειες το 1924 στην εφημερίδα Καμπάνα της Μυτιλήνης, διευθυντής της οποίας ήταν ο Μυριβήλης. Στη 

Μυτιλήνη εργαζόταν στην Τράπεζα της Ελλάδος και το 1932 πήρε μετάθεση και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην 

Αθήνα. Διώχθηκε για τις πολιτικές του ιδέες από τον νόμο του "Ιδιωνύμου", από τη δικτατορία του Μεταξά και 

κατά τη διάρκεια της Κατοχής συνελήφθη με την κατηγορία ότι σε συγκέντρωση του προσωπικού της 

Τράπεζας είχε μιλήσει για ελευθερία. Φυλακίστηκε στο "Μπλοκ C" των φυλακών Αβέρωφ και η εκτέλεσή του 

απετράπη έπειτα από αντιδράσεις του πνευματικού κόσμου. Μετά τον πόλεμο διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στην 

πνευματική ζωή της χώρας με επίσημες θέσεις όπως του Διευθύνοντος συμβούλου του Εθνικού Θεάτρου, 

Αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Το 1957 εξελέγη μέλος της 

Ακαδημίας Αθηνών. Παράλληλα το έργο του γνώριζε πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα με συνεχείς 

επανεκδόσεις και στο εξωτερικό με πολλές μεταφράσεις. Τα τρία τελευταία χρόνια της ζωής του (1971-1973) 

υπέφερε από σοβαρό πρόβλημα υγείας. Πέθανε στις 3 Αυγούστου 1973 στην Αθήνα, από καρκίνο του λάρυγγα. 

Κηδεύτηκε και τάφηκε στη Μήθυμνα (Μόλυβο) της Λέσβου. 
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Εργογραφία 

Μυθιστορήματα  

 Το νούμερο 31328 (1931) 

 Γαλήνη (1939) 

 Αιολική Γη (1943) 

 Ωκεανός (1956) 

 Το Μυθιστόρημα των Τεσσάρων, μαζί με τους Μυριβήλη, Καραγάτση, 

Τερζάκη (1958) 

Διηγήματα  

 Μανώλης Λέκας (συλλογή, 1927) 

 Αιγαίο (συλλογή, 1941) 

 Ακήφ (διήγημα, 1944) 

 Άνεμοι (συλλογή, 1944) 

 Ώρα Πολέμου (συλλογή, 1946) 

 Οι νικημένοι (συλλογή, 1954) 

 Αρχιπέλαγος (συλλογή, 1969) 

Ταξιδιωτικά και αφηγήσεις  

 Φθινόπωρο στην Ιταλία (ταξιδιωτικό, 1950) 

 Αμερικανική Γη (ταξιδιωτικό, 1955) 

 Αργοναύτες (χρονικά και ταξίδια, 1962) 

 Εφταλού (αφηγήσεις, 1972) 

 Περιηγήσεις (ταξιδιωτικό, 1973) 

 Στις ελληνικές θάλασσες (αφηγήσεις, 1973) 

 Μικρασία Χαίρε (αφηγήσεις, 1974) 

Ραδιόφωνο  

 Πλοία και Θάλασσες (συγγραφή & αφήγηση, 1969) 

 Έλληνες και Ξένοι Περιηγητές (συγγραφή & αφήγηση, 1970) 

Θέατρο  

 Μπλοκ C (θεατρικό, 1963) 

Άλλα έργα  

 Έξοδος (χρονικό της κατοχής, 1950) 

 Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός (ιστορικό, 1952) 

 Χρονικόν της Τραπέζης της Ελλάδος (ιστορικό, 1955) 

 Εμμανουήλ Τσουδερός (ιστορικό, 1966) 
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ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ 

 

 
 

 

O Νικηφόρος Βρεττάκος (Κροκεές Λακωνίας 1 Ιανουαρίου 1912 – Αθήνα 4 Αυγούστου 1991) ήταν Έλληνας 

ποιητής και πεζογράφος. 

 

Βίος  

Ο Νικηφόρος Βρεττάκος γεννήθηκε στις Κροκεές Λακωνίας την 1η Ιανουαρίου 1912. Έζησε τα παιδικά του 

χρόνια στο πατρικό του κτήμα στην Πλούμιτσα, κοντά στον Ταΰγετο και τα μαθητικά του στις Κροκεές και το 

Γύθειο, από το Γυμνάσιο του οποίου αποφοίτησε. Νέος εγκαταστάθηκε στην Αθήνα για σπουδές που δεν 

πραγματοποίησε- και άσκησε διάφορα επαγγέλματα ως ιδιωτικός υπάλληλος (1930-1938) και έπειτα ως 

δημόσιος υπάλληλος (1938-1947) και ως φιλολογικός συντάκτης περιοδικών και εφημερίδων. Πήρε μέρος στον 

Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940-41 και ύστερα στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές του ΕΑΜ. Το 1954 

εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στον Πειραιά. Την περίοδο της δικτατορίας (1967-74) έζησε αυτοεξόριστος σε 

χώρες της Ευρώπης. Ο Νικηφόρος Βρεττάκος είναι ένας σημαντικός σύγχρονος Έλληνας ποιητής, που 

διακρίνεται για τον βαθύτατο ανθρωπισμό της ποίησής του και την ιδιομορφία των εμπνεύσεών του. Ποιήματά 

του μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες. Υπήρξε μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών. Πήρε μέρος σε 

πολλά ποιητικά συνέδρια και φεστιβάλ στο Λονδίνο, στην Αχρίδα της τότε Γιουγκοσλαβίας κ.α. Τιμήθηκε με δύο 

Πρώτα Κρατικά Βραβεία (1940 και 1956), το Βραβείο Εθνικής Αντίστασης (1945), το Βραβείο της Ακαδημίας 

Αθηνών (1976), με το βραβείο Ουράνη κ.ά. Το 1980 πραγματοποίησε τα αποκαλυπτήρια του μνημείου του 

«αγνώστου ναυτικού» στο λιμάνι του Γυθείου. Το 1987 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Ήταν κάτοικος 

Αθηνών (οδός Φιλολάου) και ομιλούσε Γαλλικά και Ιταλικά. Ο Νικηφόρος Βρεττάκος απεβίωσε στις 4 

Αυγούστου του 1991. Ο Δήμος Αθηναίων απονέμει ένα λογοτεχνικό βραβείο στη μνήμη του. Το Αρχείο του έχει 

δωρηθεί και σώζεται στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. Το 2012 κυκλοφόρησε η Ανθολογία ποίησης 

και πεζού λόγου ,αφιέρωμα στα 100 χρόνια του Νικηφόρου Βρεττάκου με κείμενα από διακεκριμένους ποιητές 

και λογοτέχνες. Tην ανθολογία προλόγισε ο ιστορικός τέχνης Λεόντιος Πετμεζάς. 

Έργο 

Το κύριο έργο του Βρεττάκου είναι ποιητικό. Σε ξεχωριστούς τόμους εκδόθηκαν οι 

ποιητικές του συλλογές: 

 Κάτω από σκιές και φώτα (1929), 
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 Κατεβαίνοντας στη σιγή των αιώνων (1933), 

 Ο πόλεμος (1935), 

 Οι γκριμάτσες του ανθρώπου (1935), 

 Η επιστολή του Κύκνου (1937), 

 Το ταξίδι του Αρχάγγελου (1938), 

 Μαργαρίτα, εικόνες από το ηλιοβασίλεμα (1939), 

 Το μεσουράνημα της φωτιάς (1940), 

 Ηρωική Συμφωνία (1944), 

 33 Ημέρες (1945), 

 Η παραμυθένια πολιτεία (1947), 

 Το βιβλίο της Μαργαρίτας (1949), 

 Ο Ταΰγετος και η σιωπή (1949), 

 Τα θολά ποτάμια (1950), 

 Πλούμιτσα (1951), 

 Έξοδος με το άλογο (1952), 

 Γράμμα στον Ρ. Οππενχάιμερ (1954), 

 Τα ποιήματα 1929-1951 (1956), 

 Ο χρόνος και το ποτάμι (1957), 

 Η μητέρα μου στην εκκλησία (1957), 

 Βασιλική Δρυς (1958), 

 Το βάθος του κόσμου (1961), 

 Αυτοβιογραφία (1961), 

 Εκλογή (επιλογή από τις προηγούμενες συλλογές (1965), 

 Οδοιπορία (συνολική έκδοση του ποιητικού του έργου σε 3 τόμους, 1972), 

 Διαμαρτυρία (1974), 

 Ωδή στον ήλιο (1974), 

 Το ποτάμι Μπόες και τα εφτά ελεγεία (1975), 

 Απογευματινό ηλιοτρόπιο (1976), 

 Ανάριθμα (1979), 

 Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη (1981) κ.ά. 

 Τα μυστικα ονειρα του Φαμπιου(2009) 

Παράλληλα ασχολήθηκε με την πεζογραφία και την κριτική. 

Σε ξεχωριστούς τόμους εκδόθηκαν τα πεζά έργα του: 

 Το γυμνό παιδί (1939), 

 Το αγρίμι (αυτοβιογραφία, 1945), 

 Δύο άνθρωποι μιλούν για την ειρήνη του κόσμου (1949), 

 Ο ένας από τους δύο κόσμους (1958), 

 Νίκος Καζαντζάκης, η αγωνία του και το έργο του (1959), 

 Οδύνη (μυθιστόρημα στα αγγλικά, Νέα Υόρκη, 1969), 

 Μπροστά στο ίδιο ποτάμι (1972), 

 Μαρτυρίες μιας κρίσιμης εποχής (1979) κ.ά. 

Έγραψε επίσης μία τραγωδία με τον τίτλο Ο Προμηθέας (1978). 
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ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ 

 

 
 

 

Ο Νίκος Γκάτσος (8 Δεκεμβρίου 1911 - 12 Μαΐου 1992) ήταν σημαντικός Έλληνας ποιητής, μεταφραστής και 

στιχουργός. 

 

Βιογραφία 

Ο Νίκος Γκάτσος γεννήθηκε στην Ασέα Αρκαδίας από τους αγρότες Γεώργιο Γκάτσο και Βασιλική 

Βασιλοπούλου. Σε ηλικία πέντε ετών έμεινε ορφανός από πατέρα, ο οποίος, από τους πρώτους μετανάστες στην 

Αμερική, πέθανε στο πλοίο και τον πέταξαν στον Ατλαντικό. Τέλειωσε το Δημοτικό στην Ασέα και το Γυμνάσιο 

στην κοντινή Τρίπολη, όπου γνώρισε τα λογοτεχνικά βιβλία, τις μεθόδους αυτοδιδασκαλίας ξένων γλωσσών, το 

θέατρο και τον κινηματογράφο. Έτσι, όταν το 1930 μετέβη στην Αθήνα για να εγγραφεί στη Φιλοσοφική Σχολή 

του Πανεπιστημίου Αθηνών (διέκοψε μετά το δεύτερο έτος), ήξερε αρκετά καλά Αγγλικά και Γαλλικά, είχε 

μελετήσει τον Παλαμά, τον Σολωμό και το δημοτικό τραγούδι και παρακολουθούσε τις νεωτεριστικές τάσεις 

στην ποίηση της Ευρώπης. Στην Αθήνα εγκαταστάθηκε με τη μητέρα του και την αδερφή του και άρχισε να 

έρχεται σε επαφή με τους λογοτεχνικούς κύκλους της εποχής. Πρωτοδημοσίευσε ποιήματά του, μικρά σε έκταση 

και με κλασικό ύφος, στα περιοδικά "Νέα Εστία" (1931-32) και "Ρυθμός" (1933). Την ίδια περίοδο δημοσίευσε 

κριτικά σημειώματα στα περιοδικά "Μακεδονικές Ημέρες", "Ρυθμός" και "Τα Νέα Γράμματα" (για τον Κωστή 

Μπαστιά, την Μυρτιώτισσα και τον Θράσο Καστανάκη αντίστοιχα), ενώ αργότερα συνεργάστηκε με τα 

"Καλλιτεχνικά Νέα" και τα "Φιλολογικά χρονικά". Καθοριστική υπήρξε η γνωριμία του με τον Οδυσσέα Ελύτη 

το 1936. Συνδέθηκε με το ρεύμα του ελληνικού υπερρεαλισμού. Το μοναδικό βιβλίο που εξέδωσε όσο ζούσε 

είναι η ποιητική σύνθεση "Αμοργός" (Αετός, 1943), η οποία θεωρείται κορυφαία δημιουργία του ελληνικού 

υπερρεαλισμού με τεράστια επίδραση στους νεότερους ποιητές. (Δες: Δημοσθένης Κούρτοβικ, Έλληνες 

Μεταπολεμικοί Συγγραφείς, Εκδ. Πατάκη,1995). Έκτοτε δημοσίευσε τρία ακόμη ποιήματα: το "Ελεγείο" (1946, 

περ. Φιλολογικά Χρονικά) και το "Ο ιππότης κι ο θάνατος" (1947, περ. Μικρό Τετράδιο), που από το 1969 και 

μετά περιέχονται στο βιβλίο "Αμοργός", και το "Τραγούδι του παλιού καιρού" (1963, περ. Ο Ταχυδρόμος), 

αφιερωμένο στον Γιώργο Σεφέρη. Ο Γκάτσος ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη μετάφραση θεατρικών έργων, κυρίως 

για λογαριασμό του Εθνικού Θεάτρου, του Θεάτρου Τέχνης και του Λαϊκού Θεάτρου. Αφορμή υπήρξε το έργο 

"Ματωμένος γάμος" του Ισπανού ποιητή Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, που το μετέφρασε το 1943, εκδόθηκε από 

τον Ίκαρο το 1945 και ανέβηκε από τον Κάρολο Κουν στο Θέατρο Τέχνης το 1948. Μετέφρασε δύο ακόμη 

θεατρικά έργα του Λόρκα, "Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα" (1954) και "Ο Περλιμπλίν και η Μπελίσα" (1959), 

και όλα μαζί με τις μεταφράσεις των ποιημάτων "Θρήνος για τον Ιγνάθιο Σάντσιεθ Μεχίας" και "Παραλογή του 

μισούπνου" από το 1990 και μετά εκδίδονται συγκεντρωμένα στον τόμο: Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, "Θέατρο και 

ποίηση", απόδοση Νίκου Γκάτσου. Μετέφρασε, επίσης, επτά μονόπρακτα του Τεννεσσή Ουίλλιαμς (1955-59), τη 

"Φουέντε Οβεχούνα" του Λόπε δε Βέγα (1959), τον "Ιώβ" του Άρτσιμπαλντ Μακ Λης (1959), τον "Πατέρα" του 
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Αυγούστου Στρίντμπεργκ (1962), το "Ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα" του Ευγένιου Ο΄Νηλ (1965) 

και άλλα που εκδίδονται σταδιακά από τις Εκδόσεις Πατάκη. Παράλληλα και για βιοποριστικούς λόγους 

συνεργάστηκε με την "Αγγλοελληνική επιθεώρηση" ως μεταφραστής και με την Ελληνική Ραδιοφωνία ως 

μεταφραστής, διασκευαστής και ραδιοσκηνοθέτης. Η μεγάλη συνεισφορά του Γκάτσου, ωστόσο, είναι στο 

τραγούδι ως στιχουργού. Έφερε την ποίηση στον στίχο και κατάφερε να δώσει, κυρίως μέσω της συνεργασίας 

του με τον Μάνο Χατζιδάκι, τον κανόνα του ποιητικού τραγουδιού. Συνεργάστηκε, επίσης, με τον Μίκη 

Θεοδωράκη, τον Σταύρο Ξαρχάκο, τον Δήμο Μούτση, τον Λουκιανό Κηλαηδόνη, τον Χριστόδουλο Χάλαρη, 

καθώς και με νεώτερους συνθέτες. Γράφοντας συνήθως πάνω στη μελωδία, με πρώτο το "Χάρτινο το 

φεγγαράκι", μίλησαν στις καρδιές του κόσμου πολλά μεμονωμένα τραγούδια του, καθώς κυκλοφορούσαν σε 

δισκάκια 45 στροφών, αλλά και ως αυτούσιοι κύκλοι όπως η "Μυθολογία" (1965), το "Ένα μεσημέρι" (1966), η 

"Επιστροφή" (1970), το "Σπίτι μου σπιτάκι μου" (1972), οι "Δροσουλίτες" 1975, η "Αθανασία" (1976), "Τα 

παράλογα" (1976), το "Ρεμπέτικο" (1983), η "Ενδεκάτη εντολή" (1985) ή οι "Αντικατοπτρισμοί" (1993). Το 

σύνολο του στιχουργικού του έργου βρίσκεται συγκεντρωμένο στον τόμο "Όλα τα τραγούδια" (εκδ. Πατάκη, 

1999). Ποιήματα και στίχοι του έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά, Γαλλικά, Δανέζικα, Ισπανικά, Ιταλικά, 

Καταλανικά, Κορεατικά, Σουηδικά, Τουρκικά, Φινλανδικά. Το 1987 τιμήθηκε με το Βραβείο του Δήμου 

Αθηναίων για το σύνολο του έργου του, ενώ το 1991 του απονεμήθηκε ο τίτλος του Αντεπιστέλλοντος Μέλους 

της Βασιλικής Ακαδημίας Καλών Γραμμάτων της Βαρκελώνης για τη συμβολή του στη διάδοση της ισπανικής 

λογοτεχνίας στην Ελλάδα. 

Εργογραφία 

Ποίηση  

 Αμοργός [Αμοργός 1943), «Ο ιππότης κι ο θάνατος», «Ελεγείο» – σε νέα 

έκδοση], εκδ. «Πατάκης», Αθήνα 2000. 

 Δάνεισε τα μετάξια στον άνεμο [Ανέκδοτα ποιήματα/σχεδιάσματα], εκδ. 

«Ίκαρος», Αθήνα 19994. 

 Τα προ της «Αμοργού» ποιήματα (1931-1933) 

Στίχοι  

Όλα τα τραγούδια [συγκεντρωτική έκδοση των στίχων του], εκδ. «Πατάκης», Αθήνα 

1999. 

Μεταφράσεις  

  Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, Θέατρο και ποίηση, [συγκεντρωτική νέα έκδοση: 

Ματωμένος γάμος, Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα, Ο Περλιμπλίν και η 

Μπελίσα (θέατρο), και «Θρήνος για τον Ιγνάθιο Σάντσιεθ 

Μεχίας», «Παραλογή του μισοΰπνου» (ποίηση)], εκδ. «Πατάκης», Αθήνα 

2000. 

  Αύγουστος Στρίντμπεργκ,  Ο Πατέρας, εκδ. «Πατάκης», Αθήνα 2001. 

  Λόπε Δε Βέγα,'Φουέντε Οβεχούνα  [διασκευή], εκδ. «Πατάκης», Αθήνα 2001. 

  Άρτσιμπαλντ Μακ Λης,Ιώβ, εκδ. «Πατάκης», Αθήνα 2003. 

  Ευγένιος Ο’Νηλ, Ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα , εκδ. «Πατάκης», 

Αθήνα 2004. 

  Ραμόν Δελ Βάλιε-Ινκλάν, Τα κέρατα του Δον Φριολέρα, εκδ. «Πατάκης», 

Αθήνα 2004. 

  Τενεσσή Ουίλλιαμς, Μονόπρακτα , [«Χαιρετισμούς απ’ τη Βέρθα»,  «Μίλα 

μου σαν τη βροχή κι άσε με ν’ ακούω…»,  «Η Λαίδη Φθειροσόλ»,  «Προς 
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κατεδάφισιν»,  «Μην κλαις μωρό του Ρούνυ»,  «Είκοσι εφτά βαγόνια γεμάτα 

μπαμπάκι»], εκδ. «Πατάκης», Αθήνα 2005. 

Δισκογραφία  

Σε μουσική Μάνου Χατζιδάκι  

 1965: «Μυθολογία», με τον Γιώργο Ρωμανό. 

 1965: «Ματωμένος γάμος», (από το θεατρικό έργο του F. G. Lorca, σε 

μετάφραση Νίκου Γκάτσου), με τον Λάκη Παππά. 

 1970: «Επιστροφή», με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση και τη Δήμητρα Γαλάνη. 

 1971: «Της Γης το Χρυσάφι», με τον Μανώλη Μητσιά και τη Δήμητρα 

Γαλάνη. 

 1976: «Αθανασία», με τον Μανώλη Μητσιά και τη Δήμητρα Γαλάνη. 

 1976: «Τα Παράλογα», με την Μαρία Φαραντούρη, τον Μίκη Θεοδωράκη, 

τον Διονύση Σαββόπουλο, την Μελίνα Μερκούρη και τον Ηλία Λιούγκο. 

 1986: «Χειμωνιάτικος Ήλιος», με τον Μανώλη Μητσιά. 

 1986: «Σκοτεινή Μητέρα», με την Μαρία Φαραντούρη. 

 1988: «Οι Μύθοι μιας Γυναίκας», με τη Νάνα Μούσχουρη. 

 1993: «Αντικατοπτρισμοί», με την Αλίκη Καγιαλόγλου (ο Γκάτσος έγραψε 

τους στίχους πάνω στις μελωδίες του έργου: "Reflections" που ηχογραφήθηκε 

το 1969, κατά την παραμονή του Μ. Χατζιδάκι στην Αμερική, με την μπάντα 

New York Rock & Roll Ensemble). 

Μεμονωμένα τραγούδια σε μουσική Μάνου Χατζιδάκι βρίσκονται 
στα έργα  

 1961: «Ελλάς, η χώρα των ονείρων», με τη Νάνα Μούσχουρη [τραγούδια του 

ομώνυμου Γερμανικού ντοκιμαντέρ του Wolfgang Mueller-Sehn (1960-61)]. 

 1963: «America America», (μουσική και τραγούδια για την ομώνυμη ταινία 

του Εlia Kazan). 

 1963: «Aliki My Love», (μουσική και τραγούδια για την ταινία του Rudolf 

Mate με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Jess Conrand). 

 1965: «Ματωμένος γάμος», (από το θεατρικό έργο του F. G. Lorca, σε 

μετάφραση Νίκου Γκάτσου), με τον Λάκη Παππά. 

 1972: «Σπίτι μου σπιτάκι μου», («Κάνε τη ζωή δροσιά», «Δεν είχες όνομα», 

«Σπίτι μου σπιτάκι μου» ), με την Νάνα Μούσχουρη. 

 1973. «Ο Μεγάλος Ερωτικός», («Πέρα στο θολό ποτάμι», του F. G. Lorca, σε 

μετάφραση Νίκου Γκάτσου), με τη Φλέρυ Νταντωνάκη. 

 1977: «Οι γειτονιές του φεγγαριού», με την Φλέρυ Νταντωνάκη. 

 1980: «Μεθυσμένο Κορίτσι" με την Μαργαρίτα Ζορμπαλά. 

 1982: «Πορνογραφία" (τραγουδούν Βασίλης Λέκκας, Γιάννα Κατσαγιώργη, 

Ηλίας Λιούγκος, Μαριάννα Ευστρατίου-Παγκάκη, Έλλη Πασπαλά). 

 1983: «Ατέλειωτος Δρόμος», με τη Δήμητρα Γαλάνη. 

 1983: «Memed My Hawk», (Μουσική για την ομώνυμη ταινία του Peter 

Ustinov) με το τραγούδι "Memed Αγάπη μου" που ηχογραφήθηκε ειδικά για 

την ελληνική έκδοση του δίσκου, τον Νοέμβριο του 1983 (ερμηνεία Έλλης 

Πασπαλά). 

 1984: «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι», με την Φλέρυ Νταντωνάκη, κ. ά. 
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 1986: «4 Τραγούδια απ' την Ρωμαϊκή Αγορά», με τον Βασίλη Λέκκα. 

 1986: «Ο Μάνος Χατζιδάκις στη Ρωμαϊκή Αγορά. 35 Τραγούδια 1947-1985», 

(Τραγουδούν: Βασίλης Λέκκας, Έλλη Πασπαλά, Ηλίας Λιούγκος & η Μαρία 

Φαραντούρη). 

 1986: «Η Μαρία Φαραντούρη στο Olympia», (Ζωντανή ηχογράφηση 

συναυλίας της Μαρίας Φαραντούρη στο θέατρο Οlympia στο Παρίσι.). 

 1987: «Η Λαϊκή Αγορά. 30 τραγούδια 1959-1975», με τον Βασίλη Λέκκα, την 

Έλλη Πασπαλά, τον Ηλία Λιούγκο & τoν Γιώργο Νταλάρα. 

 1988: «Το Ελληνικό πρόσωπο του Γιώργου Νταλάρα», (με το νέο τραγούδι σε 

στίχους του Νίκου Γκάτσου «Στον Σείριο υπάρχουνε παιδιά»). 

Σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη  

 1974: «Θαλασσινά φεγγάρια», με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση, την Βίκυ 

Μοσχολιού και με την συμμετοχή της Μαρίας Φαραντούρη. 

Μεμονωμένα τραγούδια σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη βρίσκονται 
στα έργα  

 1961: «Αρχιπέλαγος», με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση και την Μαίρη Λίντα. 

 1964: «Πολιτεία Β΄», με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση. 

Σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου  

 1966: «Ένα μεσημέρι», με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση, την Βίκυ Μοσχολιού, 

και τον Σταμάτη Κόκοτα. 

 1969: «Θρήνος για τον Ιγνάθιο Σάντσιεθ Μεχίας» (από το ποιητικό έργο του 

F. G. Lorca, σε μετάφραση Νίκου Γκάτσου), με τους Μάνο Κατράκη και 

Κώστα Πασχάλη. 

 1974: «Νύν και Αεί», με την Βίκυ Μοσχολιού και τον Νίκο Δημητράτο. 

 1983: «Ρεμπέτικο», με τον Νίκο Δημητράτο, τον Τάκη Μπίνη, και την 

Σωτηρία Λεονάρδου. 

 1991: «Τα κατά Μάρκον», με τον Γιώργο Νταλάρα. 

 1994: «Αγάπη είν' η ζωή», (έξι τραγούδια σε στίχους του Ν. Γκάτσου), με την 

Νάνα Μούσχουρη. 

Μεμονωμένα τραγούδια σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου 
βρίσκονται στα έργα  

 1972: «Σπίτι μου σπιτάκι μου», («Ποιος Θεός το θέλησε», «Όλα είναι 

τυχερά», «Βάλε τον ήλιο σύνορο», «Ο Ξένος» και «Βαρκαρόλα -Μη λυγίζετε 

παιδιά»), με την Νάνα Μούσχουρη. 

 1974: «Συλλογή», («Μπαρμπαγιάννη Μακρυγιάννη», «Παλικάρι στα 

Σφακιά», «Γεια σου χαρά σου Βενετιά» και «Η κόρη του πασά»), με τον Νίκο 

Ξυλούρη 

Σε μουσική Χριστόδουλου Χάλαρη  

 1975: «Δροσουλίτες», με τον Χρύσανθο και την Δήμητρα Γαλάνη. 
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Σε μουσική Δήμου Μούτση  

 1968: «Κάποιο καλοκαίρι», με τον Σταμάτη Κόκοτα, τη Μαρία Δουράκη και 

την Ελένη Ροδά. 

 1969: «Ένα χαμόγελο», με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση, τον Σταμάτη Κόκοτα, 

και την Δήμητρα Γαλάνη. 

 1979: «Το Δρομολόγιο», με τον Μανώλη Μητσιά 

Σε μουσική Λουκιανού Κηλαηδόνη  

 1972: «Κόκκινη κλωστή», με τον Μανώλη Μητσιά και την Δήμητρα Γαλάνη. 

 1976: «Περίπατος», με τον Μανώλη Μητσιά. 

Σε μουσική Γιώργου Χατζηνάσιου  

 1985: «Η ενδεκάτη εντολή», με την Νάνα Μούσχουρη. 

Σε μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου  

 2003: «Λένη» (τέσσερα τραγούδια σε στίχους του Ν.Γκάτσου), με τη Φωτεινή 

Δάρρα 

Μεμονωμένα τραγούδια σε μουσική διαφόρων συνθετών  

 1958: «Χάρτινο το φεγγαράκι», «Έλα πάρε μου τη λύπη», σε μουσική Μάνου 

Χατζιδάκι, με την Νάνα Μούσχουρη. 

 1962: «Τραγούδι του δρόμου», σε μουσική Μάνου Λοΐζου, με τον Γιώργο 

Μούτσιο. 

 1963: «Θαλασσοπούλια μου», «Το τραγούδι της Σειρήνας», σε μουσική 

Μάνου Χατζιδάκι, με την Μαίρη Λίντα. 

 1965: «Πάει ο καιρός» , «Στο Λαύριο γίνεται χορός», σε μουσική Μάνου 

Χατζιδάκι, με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση. 

 1998: «Τραγούδι του παλιού καιρού» (σε μουσική Ηλία Ανδριόπουλου), με 

τον Μανώλη Μητσιά. 

 1998: «Μικραίνει το φεγγάρι», σε μουσική Μάνου Χατζιδάκι, με την Νένα 

Βενετσάνου. 
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ΣΤΡΑΤΗΣ ΔΟΥΚΑΣ 

 

 
 

 

Ο Στρατής Δούκας (Μοσχονήσια της Μικράς Ασίας 1895- Αθήνα 26 Νοεμβρίου 1983) ήταν πεζογράφος, 

ζωγράφος και θεωρητικός της τέχνης.
 

 

Βιογραφία  

Αποφοίτησε από το γυμνάσιο Κυδωνιών (Αϊβαλί) Μικράς Ασίας και στη συνέχεια φοίτησε στη νομική σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά διέκοψε τις σπουδές του εξαιτίας της κήρυξης του Α΄Παγκοσμίου πολέμου. Μετά 

το κίνημα της Θεσσαλονίκης 1916 υπηρέτησε ως εθελοντής στην Εθνική Άμυνα. Πήρε μέρος στις μάχες του 

μακεδονικού μετώπου και της Μικράς Ασίας, όπου τραυματίστηκε. Για την πολεμική του δράση τιμήθηκε με το 

αριστείο ανδρείας. Το σημαντικότερο βιβλίο του η «Ιστορία ενός αιχμαλώτου» (1929). Μετά την Μικρασιατική 

Καταστροφή και την αποστράτευσή του 1923, ενδιαφέρθηκε για τη μεταφύτευση στην Ελλάδα των ανατολίτικων 

βιοτεχνιών και, συγκεκριμένα, της αγγειοπλαστικής της Κιουτάχειας και της ανατολίτικης ταπητουργίας. 

Παράλληλα έχοντας συνάψει φιλικές σχέσεις με πολλούς καλλιτέχνες και ιδιαίτερα με τους Φώτη Κόντογλου, 

Παπαλουκά και Γιαννούλη Χαλεπά, άρχισε να ενδιαφέρεται ζωηρά για τη ζωγραφική. Ωστόσο το το ζωγραφικό 

έργο του ήταν μικρό και δεν τον κατατάσσει στους σημαντικούς ζωγράφους. Στο 1929 ο Δούκας εξέδωσε την 

Ιστορία ενός αιχμαλώτου, ένα είδος αφηγήματος- ντοκουμέντου, με το οποίο αναγνωρίστηκε αμέσως ως ένας 

από τους σημαντικότερους πεζογράφους της γενιάς του. 
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Έργα  

Ο Δούκας έγραψε πεζογραφήματα, βιογραφίες και κριτικά έργα: 

Πεζογραφήματα  

 Εις εαυτόν (1930) 

 Γράμματα και συνομιλίες (1965) 

 Οδοιπόρος (1968) 

 Δεσμός (1970) 

 Ενώτια (1974) 

Βιογραφίες  

 Γιαννούλης Χαλεπάς, νέα βιογραφικά (1952) 

 Γιαννούλης Χαλεπάς, κατάλογος των έργων του (1962) 

 Ο βίος ενός Αγίου (Χαλεπάς) (1967) 

 Το εικονογραφικό έπος της Ανατολικής Εκκλησίας 1948 

 Ο Ζωγράφος Σπύρος Παπαλουκάς (1966) 

Κριτικά έργα  

 Υποθέσεις και λύσεις (1970) 

 Μαρτυρίες και κρίσεις (1972) 

Στο Δήμος Ζωγράφου έχει οργανωθεί το Μουσείο Στρατή Δούκα, όπου εκτίθενται τα 

χειρόγραφα και τα σχέδια του. 
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ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 
 

 

Ο Νίκος Εγγονόπουλος του Παναγιώτη (21 Οκτωβρίου 1907 - 31 Οκτωβρίου 1985) ήταν Έλληνας 

καθηγητής του Ε. Μ. Πολυτεχνείου, ζωγράφος, σκηνογράφος και ποιητής. Θεωρείται ένας από τους 

μείζονες εκπροσώπους της γενιάς του '30, ενώ αποτέλεσε και έναν από τους κύριους εκφραστές του 

υπερρεαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα. Το έργο του περιλαμβάνει ακόμα μεταφράσεις, κριτικές μελέτες 

και δοκίμια. 

 

Βιογραφικά στοιχεία 

Γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1907 στην Αθήνα και πραγματοποίησε τις βασικές του σπουδές εσωτερικός σε 

Λύκειο του Παρισιού. Το 1927 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία και μετά την απόλυσή του εργάστηκε 

ως μεταφραστής σε τράπεζα και γραφέας στο Πανεπιστήμιο, ενώ το 1930 διορίστηκε στο Υπουργείο 

Δημοσίων Έργων ως σχεδιαστής στη Διεύθυνση Σχεδίων Πόλεων. Το 1932 γράφτηκε στην Σχολή Καλών 

Τεχνών, όπου μαθήτευσε κοντά στον Κωνσταντίνο Παρθένη, ενώ παράλληλα παρακολουθούσε μαθήματα 

βυζαντινής τέχνης στο εργαστήριο των Φώτη Κόντογλου και Α. Ξυγγόπουλου, μαζί με το Γιάννη Τσαρούχη. 

Έκανε ελεύθερες σπουδές σε Παρίσι, Βιέννη, Μόναχο και Ιταλία. Δίδαξε στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του 

Ε.Μ.Π., ζωγραφική, ιστορία της τέχνης και σκηνογραφία από το 1938, διαδοχικά ως επιμελητής, έκτακτος, 

μόνιμος και τακτικός καθηγητής. Την ίδια περίοδο γνωρίστηκε με άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες, μεταξύ 

των οποίων ο Ανδρέας Εμπειρίκος, ο Γιάννης Μόραλης και ο Τζόρτζιο ντε Κίρικο. Σε όλο το διάστημα των 

σπουδών ζωγραφικής ο Εγγονόπουλος παρέμεινε στη θέση του στο Υπουργείο και το 1934 τοποθετήθηκε 

στην Τοπογραφική Υπηρεσία, όπου μετά από έξι χρόνια μονιμοποιήθηκε με το βαθμό του Σχεδιαστή Α΄ 

Τάξεως. Τα πρώτα δείγματα της ζωγραφικής του παρουσιάστηκαν το 1938 στην Έκθεση Τέχνη της 

Νεοελληνικής Παραδόσεως και αποτελούσαν έργα που απεικόνιζαν παλαιά σπίτια της Δυτικής Μακεδονίας. 

Την ίδια χρονιά σημειώθηκε και η είσοδός του στα ελληνικά γράμματα, αρχικά με τη δημοσίευση 

μεταφράσεων σε ποιήματα του Τριστάν Τζαρά και λίγο αργότερα, τον Ιούνιο του 1938, με την κυκλοφορία 

της πρώτης του ποιητικής συλλογής με τον τίτλο Μην ομιλείτε χωρεις τον οδηγό. Το Σεπτέμβριο του 1939 

εκδόθηκε η δεύτερη ποιητική του συλλογή, Τα Κλειδοκύμβαλα της Σιωπής, ενώ το Νοέμβριο 

πραγματοποιήθηκε η πρώτη ατομική έκθεση ζωγραφικής του, στο σπίτι του Νίκου Καλαμάρη. Την ίδια 

περίοδο εργάστηκε για την παράσταση της Ηλέκτρας του Σοφοκλή στο Θέατρο Κοτοπούλη, σχεδιάζοντας τα 
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κοστούμια των ηθοποιών και συμμετείχε σε ομαδική έκθεση Ελλήνων καλλιτεχνών στη Νέα Υόρκη. Το 1945 

αποσπάστηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ως βοηθός στην έδρα Διακοσμητικής και Ελευθέρου 

Σχεδίου, θέση που διατήρησε μέχρι το 1956. Το 1949 συμμετείχε στην ίδρυση του καλλιτεχνικού ομίλου 

Αρμός με σκοπό την προώθηση μιας σύγχρονης αισθητικής πρότασης στον ελληνικό χώρο, μαζί με άλλα μέλη 

στα οποία περιλαμβάνονταν οι ζωγράφοι Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Μόραλης και Τσαρούχης. Παράλληλα 

εργάστηκε στο Υπουργείο Οικισμού και Ανοικοδομήσεως και σε συνεργασία με την αρχιτεκτονική ομάδα 

του Δημήτρη Πικιώνη σχεδιάζε νέα κτίρια. Τα επόμενα χρόνια συμμετείχε σε αρκετές ομαδικές εκθέσεις, ενώ 

το 1954 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 27η Μπιενάλε της Βενετίας με συνολικά 72 έργα του. Την ίδια 

περίοδο εκλέχθηκε μόνιμος επιμελητής του Πολυτεχνείου και παραιτήθηκε οριστικά από το Υπουργείο 

Δημοσίων Έργων. Το 1958 του απονεμήθηκε το Πρώτο Κρατικό Βραβείο Ποίησης του Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας για την ποιητική συλλογή Εν Ανθηρώ Έλληνι Λόγω, ενώ το 1966 τιμήθηκε για το ζωγραφικό του 

έργο από το βασιλιά Κωνσταντίνο Β’ με το παράσημο του Χρυσού Σταυρού του Γεωργίου Α’. Το κρατικό 

βραβείο ποίησης θα του απονεμηθεί αργότερα για δεύτερη φορά το 1979, καθώς και το παράσημο του 

Ταξιάρχη του Φοίνικος. Υπήρξε μέλος του Καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου, της Ελληνικής Εταιρίας 

Αισθητικής, της Societe Europeennee de Culture κ.ά. Μιλούσε αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. Ήταν μόνιμος 

κάτοικος Αθηνών (οδού Αναγνωστοπούλου). Πίνακές του υπάρχουν στην Εθνική Πινακοθήκη, στις 

Δημοτικές Πινακοθήκες Αθηνών, Ρόδου, Θεσσαλονίκης, στο Μουσείο Θεάτρου στο Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο και σε ιδιωτικές συλλογές. Πέθανε το 1985 από ανακοπή καρδιάς και η κηδεία του 

πραγματοποιήθηκε δημοσία δαπάνη στο Α’ Νεκροταφείο της Αθήνας. Ποιήματα του Εγγονόπουλου έχουν 

μεταφραστεί στα γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά, δανικά, πολωνικά, ουγγρικά και τη βενετική διάλεκτο. 

Επιπλέον έχουν μελοποιηθεί από το Νίκο Μαμαγκάκη και τον Αργύρη Κουνάδη, ο οποίος έγραψε τη μουσική 

υπόκρουση στο ποίημα Μπολιβάρ για το δίσκο της εταιρίας Διόνυσος, σε απαγγελία του ίδιου του 

Εγγονόπουλου. Το έτος 2007 ανακηρύχθηκε από τον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας ως "Έτος Ν. 

Εγγονόπουλου". 

Εργογραφία 

Ποίηση  

 Μην ομιλείτε εις τον οδηγόν (1938, 1966, 1977) 

 Τα κλειδοκύμβαλα της σιωπής (1939, 1966, 1977) 

 7 Ποιήματα, εκδ. Ίκαρος, (1944, 1999, ISBN 960-7721-45-4 

 Στην κοιλάδα με τους ροδώνες, εκδ. Ίκαρος, 1978, ISBN 960-7233-03-4 

 Μπολιβάρ, ένα ελληνικό ποίημα, (1944, 1962, 1968, και 1978 εκδ. Ίκαρος, 

ISBN 960-7233-38-7 

 Ελευσίς (1948, 1977) 

 Η επιστροφή των πουλιών (1946, 1977) 

 Στη κοιλάδα με τους ροδώνες (1978) 

 Το μέτρον: ο άνθρωπος. Πέντε ποιήματα και δέκα πίνακες, εκδ. Ύψιλον (2005) 

 Μυθολογία = Mythology, μετάφραση  David Connolly, Ύψιλον (2006) 

 Ωραίος σαν Έλληνας = The Beauty of a Greek: Poems : Ποιήματα, 

ανθολόγηση και μετάφραση David Connolly, εκδ. Ύψιλον (2007) 

Πεζά  

 Ο Καραγκιόζης: Ένα ελληνικό θέατρο σκιών, Ύψιλον (1981 

 Ν. Εγγονόπουλος, Πεζά κείμενα, εκδ. Ύψιλον (1987) 



 208 

Δισκογραφία  

 Ο Εγγονόπουλος διαβάζει Εγγονόπουλο, Διόνυσος 

 2010 "Η ύδρα των πουλιών" (φωνή Δημήτρης Πουλικάκος, μουσική Socos) 
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ 

 

 
 

Ο Οδυσσέας Ελύτης (2 Νοεμβρίου 1911 - 18 Μαρτίου 1996), φιλολογικό ψευδώνυμο του Οδυσσέα 

Αλεπουδέλλη, ήταν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, μέλος της λογοτεχνικής γενιάς του '30. 

Διακρίθηκε το 1960 με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης και το 1979 με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, ο 

δεύτερος και τελευταίος μέχρι σήμερα Έλληνας που τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ. Γνωστότερα ποιητικά του 

έργα είναι τα Άξιον Εστί, Ήλιος ο πρώτος, Προσανατολισμοί κ.α. Διαμόρφωσε ένα προσωπικό ποιητικό 

ιδίωμα και θεωρείται ένας από τους ανανεωτές της ελληνικής ποίησης. Πολλά ποιήματά του μελοποιήθηκαν, 

ενώ συλλογές του έχουν μεταφραστεί μέχρι σήμερα σε πολλές ξένες γλώσσες. Το έργο του περιλάμβανε 

ακόμα μεταφράσεις ποιητικών και θεατρικών έργων. Υπήρξε μέλος της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Έργων 

Τέχνης και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κριτικής, Αντιπρόσωπος στις Rencontres Internationales της Γενεύης 

και Incontro Romano della Cultura της Ρώμης. 

 

Βιογραφία 

Ο Οδυσσέας Ελύτης γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 1911 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ήταν το τελευταίο 

από τα έξι παιδιά του Παναγιώτη Αλεπουδέλλη και της Μαρίας Βρανά. Ο πατέρας του καταγόταν από τον 

συνοικισμό Καλαμιάρης της Παναγιούδας Λέσβου και είχε εγκατασταθεί στην πόλη του Ηρακλείου από το 

1895, όταν σε συνεργασία με τον αδελφό του ίδρυσε ένα εργοστάσιο σαπωνοποιίας και πυρηνελαιουργίας. Το 

παλαιότερο όνομα της οικογένειας Αλεπουδέλλη ήταν Λεμονός, και αργότερα μετασχηματίστηκε σε Αλεπός. 

Η μητέρα του καταγόταν από τον Παππάδο της Λέσβου. Το 1914 ο πατέρας του μετέφερε τα εργοστάσιά του 

στον Πειραιά και η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. O Οδυσσέας Ελύτης εγγράφηκε το 1917 στο 

ιδιωτικό σχολείο Δ. Ν. Μακρή, όπου φοίτησε για επτά χρόνια, έχοντας μεταξύ άλλων δασκάλους του τον Ι. 

Μ. Παναγιωτόπουλο και τον Ι. Θ. Κακριδή. Τα πρώτα καλοκαίρια της ζωής του πέρασαν στην Κρήτη, τη 

Λέσβο και τις Σπέτσες. Τον Νοέμβριο του 1920, μετά την πτώση του Βενιζέλου, η οικογένειά του 

αντιμετώπισε διώξεις, εξαιτίας της προσήλωσής της στις βενιζελικές ιδέες. Ο ίδιος ο Βενιζέλος είχε στενές 
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σχέσεις με την οικογένεια και είχε φιλοξενηθεί συχνά στην οικία της στο κτήμα του Ακλειδιού. 

Αποκορύφωμα των διώξεων που γνώρισε η οικογένειά του ήταν η σύλληψη του πατέρα του. Το 1923 

ταξίδεψε οικογενειακώς στην Ευρώπη, επισκεπτόμενος την Ιταλία, την Ελβετία, τη Γερμανία και τη 

Γιουγκοσλαβία. Στη Λωζάνη ο ποιητής είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον εξόριστο μετά την 

πτώση του Ελευθέριο Βενιζέλο. Το φθινόπωρο του 1924 εγγράφηκε στο Γ’ Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών και 

συνεργάστηκε στο περιοδικό Η Διάπλασις των Παίδων, χρησιμοποιώντας διάφορα ψευδώνυμα. Όπως ο ίδιος 

ομολογεί (πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία δίνει ο Ελύτης στο βιβλίο του Ανοιχτά Χαρτιά), πρωτογνώρισε τη 

νεοελληνική λογοτεχνία, αυτός ο θρεμμένος με παγκόσμια έργα του πνεύματος, που ξόδευε όλα του τα 

χρήματα αγοράζοντας βιβλία και περιοδικά. Εκτός από την ενασχόλησή του με τη λογοτεχνία, ασχολήθηκε 

ενεργά με ορειβατικές εκδρομές στα βουνά της Αττικής και αντιδρώντας στη διάθεσή του για διάβασμα 

στράφηκε στον αθλητισμό. Ακόμη και τα βιβλία που αγόραζε έπρεπε να έχουν σχέση με την ελληνική φύση: 

Καμπούρογλου, Κ.Πασαγιάννης, Στ. Γρανίτσας, κι ένας τρίτομος «Οδηγός της Ελλάδος». Την Άνοιξη του 

1927 μία υπερκόπωση και μία αδενοπάθεια τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει τις φίλαθλες τάσεις του 

καθηλώνοντάς τον στο κρεβάτι για περίπου τρεις μήνες. Ακολούθησαν ελαφρά συμπτώματα νευρασθένειας 

και περίπου την ίδια περίοδο στράφηκε οριστικά προς τη λογοτεχνία, γεγονός που συνέπεσε με την εμφάνιση 

αρκετών νέων λογοτεχνικών περιοδικών, όπως η Νέα Εστία και τα Ελληνικά Γράμματα. Το καλοκαίρι του 

1928 πήρε το απολυτήριο του γυμνασίου με βαθμό 7
3/11

. Μετά από πιέσεις των γονέων του, αποφάσισε να 

σπουδάσει χημικός, ξεκινώντας ειδικά φροντιστήρια για τις εισαγωγικές εξετάσεις του επόμενου έτους. Την 

ίδια περίοδο ήρθε σε επαφή με το έργο του Καβάφη και του Κάλβου ανανεώνοντας τη γνωριμία του με τη 

θελκτική αρχαία λυρική ποίηση. Παράλληλα ανακάλυψε το έργο του Πωλ Ελυάρ και των Γάλλων 

υπερρεαλιστών, που επέδρασαν σημαντικά στις ιδέες του για τη λογοτεχνία, σύμφωνα με τον ίδιο: «...μ’ 

ανάγκασαν να προσέξω κι αδίστακτα να παραδεχτώ τις δυνατότητες που παρουσίαζε, στην ουσία της ελεύθερης 

ενάσκησης της, η λυρική ποίηση». Κάτω από την επίδραση της λογοτεχνικής του στροφής, παραιτήθηκε από 

την πρόθεση να ασχοληθεί με τη χημεία και το 1930 εγγράφηκε στη Νομική Σχολή της Αθήνας. Όταν το 

1933 ιδρύθηκε η Ιδεοκρατική Φιλοσοφική Ομάδα στο πανεπιστήμιο, με τη συμμετοχή των Κ. Τσάτσου, Π. 

Κανελλόπουλου, Ι. Θεοδωρακόπουλου και Ι. Συκουτρή, ο Ελύτης ήταν ένας από τους εκπροσώπους των 

φοιτητών, συμμετέχοντας στα "Συμπόσια του Σαββάτου" που διοργανώνονταν. Την ίδια εποχή μελέτησε τη 

σύγχρονη ελληνική ποίηση του Καίσαρος Εμμανουήλ (τον Παράφωνο αυλό), τη συλλογή Στου γλιτωμού το 

χάζι του Θεοδώρου Ντόρου, τη Στροφή (1931) του Γιώργου Σεφέρη και τα Ποιήματα (1933) του Νικήτα 

Ράντου. Με ενθουσιασμό συνέχισε παράλληλα τις περιπλανήσεις του στην Ελλάδα, τις οποίες περιγράφει ο 

ίδιος: "Πιονιέροι αληθινοί, μέρες και μέρες προχωρούσαμε νηστικοί και αξύριστοι, πιασμένοι από το αμάξωμα 

μιας ετοιμοθάνατης Σεβρολέτ, ανεβοκατεβαίνοντας αμμολόφους, διασχίζοντας λιμνοθάλασσες, μέσα σε σύννεφα 

σκόνης ή κάτω από ανελέητες νεροποντές, καβαλικεύαμε ολοένα όλα τα εμπόδια και τρώγαμε τα χιλιόμετρα με 

μιαν αχορταγιά που μονάχα τα είκοσί μας χρόνια και η αγάπη μας γι' αυτή τη μικρή γη που ανακαλύπταμε, 

μπορούσαν να δικαιολογήσουν".
 
 Την ίδια περίοδο συνδέθηκε στενότερα με τον Γιώργο Σαραντάρη (1908-

1941), ο οποίος τον ενθάρρυνε στις ποιητικές του προσπάθειες, όταν ακόμα ο Ελύτης ταλαντευόταν σχετικά 

με το αν έπρεπε να δημοσιεύσει τα έργα του, ενώ τον έφερε σε επαφή και με τον κύκλο των Νέων Γραμμάτων 

(1935-1940, 1944). Το περιοδικό αυτό, με διευθυντή τον Αντρέα Καραντώνη και συνεργάτες παλιούς και 

νεότερους αξιόλογους Έλληνες λογοτέχνες, όπως οι (Γιώργος Σεφέρης, Γεώργιος Θεοτοκάς, Άγγελος 

Τερζάκης, Κοσμάς Πολίτης, Άγγελος Σικελιανός κ.ά.), έφερε στην Ελλάδα τις σύγχρονες δυτικές 

καλλιτεχνικές τάσεις και γνώρισε στο αναγνωστικό κοινό κυρίως τους νεότερους ποιητές, με τη μετάφραση 

αντιπροσωπευτικών έργων τους ή με άρθρα κατατοπιστικά για την ποίησή τους. Έγινε το πνευματικό όργανο 

της γενιάς του ’30 που φιλοξένησε στις στήλες του όλα τα νεωτεριστικά στοιχεία, κρίνοντας ευνοϊκά και 

προβάλλοντας τις δημιουργίες των νέων Ελλήνων ποιητών. Όπως ο Ελύτης αναγνωρίζει, το 1935 στάθηκε 

μια ιδιαίτερη χρονιά στην πνευματική πορεία του. Τον Ιανουάριο κυκλοφόρησε το περιοδικό Νέα Γράμματα. 

Τον Φεβρουάριο γνώρισε τον Ανδρέα Εμπειρίκο, που χαρακτηριστικά τον περιέγραψε: «...ο μεγάλης αντοχής 

αθλητής της φαντασίας, με γήπεδο την οικουμένη ολόκληρη και διασκελισμό τον Έρωτα. Το έργο του, κάθε του 

καινούργιο έργο, ζωσμένο από ένα μικρό ουράνιο τόξο, είναι μια υπόσχεση προς την ανθρωπότητα, μια δωρεά 

που αν δεν την κρατούν ακόμα όλοι στα χέρια τους είναι αποκλειστικά και μόνον από δική τους αναξιότητα». 

Τον ίδιο μήνα ο Εμπειρίκος έδωσε διάλεξη με θέμα «Υπερρεαλισμός, μια νέα ποιητική σχολή», που αποτέλεσε 
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και την πρώτη επίσημη παρουσίαση του υπερρεαλισμού στο ελληνικό κοινό. Οι δύο ποιητές συνδέθηκαν με 

στενή φιλία, που κράτησε πάνω από 25 χρόνια. Τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, εκτός από το Μυθιστόρημα του 

Σεφέρη, κυκλοφόρησε η ποιητική συλλογή Υψικάμινος του Εμπειρίκου, με ποίηση ορθόδοξα υπερρεαλιστική. 

Ο Ελύτης, δέκα χρόνια νεότερος, είδε να ανοίγεται μπροστά του διάπλατη μια πόρτα σε μια νέα ποιητική 

πραγματικότητα, όπου μπορούσε με τα δικά του εφόδια να θεμελιώσει το ποιητικό του οικοδόμημα. Το 

Πάσχα οι δυο φίλοι επισκέφτηκαν τη Λέσβο, όπου με τη συμπαράσταση των Μυτιληνιών ζωγράφων Ορέστη 

Κανέλλη και Τάκη Ελευθεριάδη ήρθαν σε επαφή με την τέχνη του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου, που είχε 

πεθάνει έναν χρόνο πριν. Κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης του κύκλου των Νέων Γραμμάτων στο σπίτι 

του ποιητή Γ. Κ. Κατσίμπαλη, οι παριστάμενοι κράτησαν ορισμένα χειρόγραφα του Ελύτη, με το πρόσχημα 

να τα μελετήσουν καλύτερα, και τα στοιχειοθέτησαν κρυφά με το ψευδώνυμο "Οδυσσέας Βρανάς", με στόχο 

τη δημοσίευσή τους, παρουσιάζοντάς τα αργότερα στον ίδιο τον Ελύτη. Αυτός αρχικά ζήτησε την απόσυρσή 

τους απευθύνοντας ειδική επιστολή στον Κατσίμπαλη, ωστόσο τελικά πείστηκε να δημοσιευτούν 

αποδεχόμενος το επίσης ψευδώνυμο "Οδυσσέας Ελύτης". Η δημοσίευση των πρώτων ποιημάτων του στα Νέα 

Γράμματα έγινε τον Νοέμβριο του 1935, στο 11ο τεύχος του περιοδικού. Ο Ελύτης δημοσίευσε επίσης 

μεταφράσεις ποιημάτων του Ελυάρ και στο προλογικό του άρθρο παρουσιάζει τον δημιουργό τους ως τον 

ποιητή που «Ό,τι γράφει φτάνει αμέσως στην καρδιά μας, μας χτυπάει κατάστηθα σαν κύμα ζωής άλλης 

βγαλμένης από το άθροισμα των πιο μαγικών ονείρων μας». Το 1936, στην «Α΄ Διεθνή Υπερρεαλιστική 

Έκθεση των Αθηνών», ο Ελύτης παρουσίασε ζωγραφικούς πίνακες με την τεχνική της χαρτοκολλητικής 

(collage). Εκείνη τη χρονιά, η ομάδα των νέων λογοτεχνών ήταν πιο στέρεη και μεγαλύτερη. Ο Ελύτης 

γνωρίστηκε επίσης με τον ποιητή Νίκο Γκάτσο, που μερικά χρόνια αργότερα τύπωσε την υπερρεαλιστική 

«Αμοργό». Το 1937 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών στην Κέρκυρα, 

αλληλογραφώντας παράλληλα με τον Νίκο Γκάτσο και τον Γιώργο Σεφέρη, που βρίσκονταν στην Κορυτσά. 

Λίγο μετά την απόλυσή του, τον επόμενο χρόνο, ο Μήτσος Παπανικολάου δημοσίευσε το άρθρο "Ο ποιητής 

Οδυσσέας Ελύτης" στα Νέα Γράμματα, το οποίο συνέβαλε στην καθιέρωσή του. Το 1939 εγκατέλειψε 

οριστικά τις νομικές σπουδές και, μετά από αρκετές δημοσιεύσεις ποιημάτων του σε περιοδικά, τυπώθηκε η 

πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο Προσανατολισμοί. Τον επόμενο χρόνο, μεταφράστηκαν για πρώτη 

φορά ποιήματά του σε ξένη γλώσσα, όταν ο Samuel Baud Bovy δημοσίευσε ένα άρθρο για την ελληνική 

ποίηση στο ελβετικό περιοδικό Formes et Couleurs.
 
Με την έναρξη του πολέμου ο Ελύτης κατατάχθηκε ως 

ανθυπολοχαγός στη Διοίκηση του Στρατηγείου Α΄ Σώματος Στρατού. Στις 13 Δεκεμβρίου 1940 μετατέθηκε 

στη ζώνη πυρός και στις 26 Φεβρουαρίου του επόμενου χρόνου μεταφέρθηκε με σοβαρό κρούσμα κοιλιακού 

τύφου στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Στη διάρκεια της κατοχής υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του «Κύκλου 

Παλαμά», που ιδρύθηκε στις 30 Μαΐου του 1943. Εκεί, την Άνοιξη του 1942 ανακοινώνει το δοκίμιό του «Η 

αληθινή φυσιογνωμία και η λυρική τόλμη του Α. Κάλβου». 

Τον Νοέμβριο του 1943 εκδόθηκε η συλλογή «Ο Ήλιος ο Πρώτος μαζί με τις Παραλλαγές πάνω σε μια 

αχτίδα», σε 6.000 αριθμημένα αντίτυπα, ένας ύμνος του Ελύτη στη χαρά της ζωής και στην ομορφιά της 

φύσης. Στα Νέα Γράμματα που άρχισαν να επανεκδίδονται το 1944, δημοσίευσε το δοκίμιό του «Τα 

κορίτσια», ενώ από το 1945 ξεκίνησε η συνεργασία του με το περιοδικό Τετράδιο μεταφράζοντας ποιήματα 

του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και παρουσιάζοντας σε πρώτη δημοσίευση το ποιητικό του έργο Άσμα Ηρωικό 

και Πένθιμο για τον χαμένο Ανθυπολοχαγό της Αλβανίας. Το έργο αυτό φαίνεται να συνέγραψε το 1941 ή το 

1943 και, σύμφωνα με μία άποψη, το συνέθεσε για να τιμήσει τους συμπολεμιστές του στην Αλβανία ενώ, 

κατά άλλη, το έγραψε για τον φίλο του ποιητή Γιώργο Σαραντάρη, ο οποίος επίσης πολέμησε στην Αλβανία 

και πέθανε αφού μεταφέρθηκε βαριά άρρωστος στην Αθήνα. 

Ο πόλεμος του ’40 του έδωσε την έμπνευση και για άλλα έργα, την Καλωσύνη στις Λυκοποριές, την 

Αλβανιάδα και τη, χαμένη οριστικά, Βαρβαρία. Την περίοδο 1945-1946 διορίστηκε για ένα μικρό διάστημα 

Διευθυντής Προγράμματος στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, έπειτα από σχετική σύσταση του Σεφέρη, που 

ήταν διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αντιβασιλέα Αρχιεπισκόπου Αθηνών Δαμασκηνού. 

Συνεργάστηκε επίσης με την «Αγγλοελληνική Επιθεώρηση», όπου δημοσίευσε ορισμένα δοκίμια, την 

«Ελευθερία» και την «Καθημερινή», όπου διατήρησε ως το 1948 μια στήλη τεχνοκριτικής. Το 1948 ταξίδεψε 
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στην Ελβετία, για να εγκατασταθεί στη συνέχεια στο Παρίσι, όπου παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας 

στη Σορβόνη. Περιγράφοντας τις εντυπώσεις του από την παραμονή του στη Γαλλία, σχολίασε τα 

συναισθήματα και τις σκέψεις του: «Ένα ταξίδι που θα μ’ έφερνε πιο κοντά στις πηγές της μοντέρνας τέχνης, 

συλλογιζόμουνα. Χωρίς να λογαριάζω ότι θα μ’ έφερνε συνάμα πολύ κοντά και στις παλιές μου αγάπες, στα 

κέντρα όπου είχαν δράσει οι πρώτοι Υπερρεαλιστές, στα καφενεία όπου είχαν συζητηθεί τα Μανιφέστα, στη Rue 

de l’Odeon και στην Place Blanche, στο Montparnasse και στο St. Germain des Prés». Στο Παρίσι υπήρξε 

ιδρυτικό μέλος της Association Internationale des Critiques d’Art ενώ είχε επίσης την ευκαιρία να γνωριστεί 

με τους Αντρέ Μπρετόν, Πωλ Ελυάρ, Αλμπέρ Καμύ, Τριστάν Τζαρά, Πιερ Ζαν Ζουβ, Ζουάν Μιρό και 

άλλους. Με τη βοήθεια του Ελληνογάλλου τεχνοκριτικού E. Teriade, που πρώτος είχε προσέξει την αξία του 

έργου του συμπατριώτη του Θεόφιλου, συνάντησε τους μεγάλους ζωγράφους Ανρί Ματίς, Μαρκ Σαγκάλ, 

Αλμπέρτο Τζιακομέτι, Τζόρτζιο ντε Κίρικο και Πάμπλο Πικάσο, για του οποίου το έργο έγραψε αργότερα 

άρθρα και αφιέρωσε στην τέχνη του το ποίημα «Ωδή στον Πικασσό». Το καλοκαίρι του 1950 ταξίδεψε στην 

Ισπανία ενώ κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Λονδίνο, από τα τέλη του 1950 μέχρι τον Μάιο 1951, 

συνεργάστηκε με το BBC πραγματοποιώντας τέσσερις ραδιοφωνικές ομιλίες. Λίγο νωρίτερα είχε ξεκινήσει 

τη σύνθεση του Άξιον Εστί. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, το 1952 έγινε μέλος της «Ομάδας των 

Δώδεκα», που κάθε χρόνο απένειμε βραβεία λογοτεχνίας, από την οποία παραιτήθηκε τον Μάρτιο του 1953, 

αλλά επανήλθε δύο χρόνια αργότερα. Το 1953 ανέλαβε και πάλι για έναν χρόνο τη Διεύθυνση Προγράμματος 

του Ε.Ι.Ρ., διορισμένος από την κυβέρνηση Παπάγου, θέση από την οποία παραιτήθηκε τον επόμενο χρόνο. 

Στο τέλος του έτους έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Πολιτισμού στη Βενετία και μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του θεάτρου Τέχνης του Κάρολου Κουν. Το 1958, μετά από μία δεκαπενταετή 

περίπου περίοδο ποιητικής σιωπής, δημοσιεύτηκαν αποσπάσματα από το Άξιον Εστί στην Επιθεώρηση 

Τέχνης. Το έργο εκδόθηκε τον Μάρτιο του 1960 από τις εκδόσεις Ίκαρος, αν και φέρεται τυπωμένο τον 

Δεκέμβριο του 1959. Λίγους μήνες αργότερα απέσπασε για το Άξιον Εστί το Α’ Κρατικό Βραβείο Ποίησης. 

Την ίδια περίοδο εκδόθηκαν και οι «Έξη και Μία Τύψεις για τον Ουρανό». Το 1961 με κυβερνητική 

πρόσκληση επισκέφτηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες από τα τέλη Μαρτίου έως τις αρχές Ιουνίου. Τον επόμενο 

χρόνο μετά από ένα ταξίδι στη Ρώμη επισκέφτηκε τη Σοβιετική Ένωση, προσκεκλημένος μαζί με τον Ανδρέα 

Εμπειρίκο και τον Γιώργο Θεοτοκά. Το δρομολόγιο που ακολούθησαν περιλάμβανε την Οδησσό, τη Μόσχα, 

όπου έδωσε μία συνέντευξη, και το Λένινγκραντ. Το 1964 ξεκίνησε η ηχογράφηση του μελοποιημένου Άξιον 

Εστί από τον Μίκη Θεοδωράκη, ενώ η συνεργασία του Ελύτη με τον συνθέτη είχε ξεκινήσει ήδη από το 1961. 

Το ορατόριο του Θεοδωράκη εντάχθηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών και επρόκειτο αρχικά να παρουσιαστεί στο 

Ηρώδειο, ωστόσο το Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως αρνήθηκε να το παραχωρήσει, με αποτέλεσμα ο 

Ελύτης και ο Θεοδωράκης να αποσύρουν το έργο, το οποίο παρουσιάστηκε τελικά στις 19 Οκτωβρίου στο 

κινηματοθέατρο Rex. Τo 1965 του απονεμήθηκε από τον Βασιλέα Κωνσταντίνο το παράσημο του Ταξιάρχου 

του Φοίνικος και το επόμενο διάστημα ολοκλήρωσε τη συλλογή δοκιμίων που θα συγκροτούσαν τα Ανοιχτά 

Χαρτιά. Παράλληλα πραγματοποίησε ταξίδια στη Σόφια, καλεσμένος της Ένωσης Βουλγάρων Συγγραφέων 

και στην Αίγυπτο. Μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967, απείχε από τη δημοσιότητα ασχολούμενος 

κυρίως με τη ζωγραφική και την τεχνική του κολάζ, ενώ αρνήθηκε πρόταση να απαγγείλει ποιήματά του στο 

Παρίσι εξαιτίας της δικτατορίας που επικρατούσε. Στις 3 Μαΐου του 1969 εγκατέλειψε την Ελλάδα και 

εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου ξεκίνησε τη συγγραφή της συλλογής Φωτόδεντρο. Λίγους μήνες αργότερα 

επισκέφτηκε για ένα διάστημα την Κύπρο, ενώ το 1971 επέστρεψε στην Ελλάδα και τον επόμενο χρόνο 

αρνήθηκε να παραλάβει το "Μεγάλο Βραβείο Λογοτεχνίας" που είχε θεσπίσει η δικτατορία. Μετά την πτώση 

της δικτατορίας, διορίστηκε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε. Ι .Ρ .Τ. και μέλος για δεύτερη 

φορά του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου (1974 - 1977). Παρά την πρόταση της Νέας 

Δημοκρατίας να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο των βουλευτών Επικρατείας, ο Ελύτης αρνήθηκε, 

παραμένοντας πιστός στην αρχή του να μην αναμιγνύεται ενεργά στην πολιτική πρακτική. Το 1977 αρνήθηκε 

επίσης την αναγόρευσή του ως Ακαδημαϊκού.   

‘’   Τότε όμως η Ποίηση; Τι αντιπροσωπεύει μέσα σε μια τέτοια κοινωνία; Απαντώ: τον μόνο χώρο όπου η 

δύναμη του αριθμού δεν έχει πέραση. Και ακριβώς, η εφετινή απόφασή σας να τιμήσετε στο πρόσωπό μου 

την ποίηση μιας μικρής χώρας δείχνει σε πόσο αρμονική ανταπόκριση βρίσκεστε με την χαριστική αντίληψη 
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της τέχνης, την αντίληψη ότι η τέχνη είναι η μόνη εναπομένουσα πολέμιος της ισχύος που κατήντησε να έχει 

στους καιρούς μας η ποσοτική αποτίμηση των αξιών. ‘’    

Κατά τα χρόνια που ακολούθησαν συνέχισε το πολύπλευρο πνευματικό του έργο. Το 1978 αναγορεύτηκε 

επίτιμος διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ το 1979 

τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Η αναγγελία της απονομής του βραβείου από τη Σουηδική 

Ακαδημία έγινε στις 18 Οκτωβρίου "για την ποίησή του, η οποία, με φόντο την ελληνική παράδοση, ζωντανεύει 

με αισθηματοποιημένη δύναμη και πνευματική καθαρότητα βλέμματος τον αγώνα του σύγχρονου ανθρώπου για 

ελευθερία και δημιουργικότητα", σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης. Ο Ελύτης παρέστη στην 

καθιερωμένη τελετή απονομής του βραβείου στις 10 Δεκεμβρίου του 1979, παραλαμβάνοντάς το από τον 

Βασιλέα Κάρολο Γουστάβο και γνωρίζοντας παγκόσμια δημοσιότητα. Τον επόμενο χρόνο κατέθεσε το χρυσό 

μετάλλιο και τα διπλώματα του βραβείου στο Μουσείο Μπενάκη. Την απονομή του Νόμπελ ακολούθησαν 

τιμητικές διακρίσεις εντός και εκτός Ελλάδας, μεταξύ αυτών και η απονομή φόρου τιμής σε ειδική 

συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων, η αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου της 

Σορβόνης, η ίδρυση έδρας νεοελληνικών σπουδών με τίτλο "Έδρα Ελύτη" στο πανεπιστήμιο Rutgers του 

Νιου Τζέρσεϊ, καθώς και η απονομή του αργυρού μεταλλίου Benson από τη Βασιλική Φιλολογική Εταιρεία 

του Λονδίνου. Πέθανε στις 18 Μαρτίου του 1996 από ανακοπή καρδιάς στην Αθήνα. 
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ 

 

 
 

 

Ο Ανδρέας Εμπειρίκος (2 Σεπτεμβρίου 1901 - 3 Αυγούστου 1975) ήταν Έλληνας ποιητής, πεζογράφος, 

φωτογράφος και ψυχαναλυτής. Γεννημένος στη Μπράιλα της Ρουμανίας, εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 

1902 και αργότερα παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας και αγγλικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών και στο King's College του Λονδίνου. Την περίοδο 1926-1931 έζησε στο Παρίσι, όπου συνδέθηκε με 

τον κύκλο των υπερρεαλιστών και ασχολήθηκε ενεργά με την ψυχανάλυση, κοντά στον ιδρυτή της 

Ψυχαναλυτικής Εταιρείας του Παρισιού, Ρενέ Λαφόργκ. Το 1931 εγκαταστάθηκε οριστικά στην Ελλάδα, 

πραγματοποιώντας την πρώτη εμφάνισή του στα ελληνικά γράμματα το 1935. Ως λογοτέχνης ανήκει στη 

Γενιά του '30 και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού υπερρεαλισμού. Ο 

Εμπειρίκος υπήρξε εισηγητής του υπερρεαλισμού στην Ελλάδα, καθώς και ο πρώτος που άσκησε την 

ψυχανάλυση στον ελληνικό χώρο, ασκώντας την ψυχαναλυτική πρακτική κατά την περίοδο 1935-1951. 

Χαρακτηρίζεται ως ένας από τους κατεξοχήν «οραματιστές ποιητές», κατέχοντας περίοπτη θέση στον 

ελληνικό λογοτεχνικό κανόνα, παρά τη δυσπιστία με την οποία αντιμετωπίστηκε αρχικά το έργο του. Από το 

σύνολο του έργου του ξεχωρίζει η πρώτη ποιητική συλλογή του, με τίτλο Υψικάμινος, ως το πρώτο αμιγώς 

υπερρεαλιστικό κείμενο στην Ελλάδα, ενώ ανάμεσα στα πεζά έργα του διακρίνεται το τολμηρό 

ερωτογράφημα Ο Μέγας Ανατολικός, που προκάλεσε αντιδράσεις για την ελευθεροστομία και το ερωτικό 

περιεχόμενό του. Σημαντικό τμήμα του έργου του εκδόθηκε μετά τον θάνατό του. 

Βιογραφία 

Ο Εμπειρίκος γεννήθηκε το 1901 στη Μπράιλα της Ρουμανίας. Οι γονείς του απέκτησαν τρία ακόμη αγόρια, 

τον Μαρή, τον Δημοσθένη που πέθανε νέος και τον Κίμωνα. Ο πατέρας του, Λεωνίδας Ανδρ. Εμπειρίκος ήταν 

εφοπλιστής, γόνος παλαιάς οικογένειας ναυτικών με καταγωγή από την Άνδρο. Μαζί με τους αδελφούς του 

Μιχάλη και Μαρή Εμπειρίκο, υπήρξε ιδρυτής της Εθνικής Ατμοπλοΐας Ελλάδος (1939-1935), της Embiricos 

Brothers, της Byron Steamship Co. Ltd. καθώς και άλλων εταιρειών. Την περίοδο 1917-18 υπήρξε επίσης 

βουλευτής της κυβέρνησης Βενιζέλου και υπουργός Επισιτισμού. Η μητέρα του Ανδρέα Εμπειρίκου, Στεφανία, 

ήταν κόρη του Λεωνίδα Κυδωνιέως από την Άνδρο και της Ρωσίδας Σολωμονίδος Κοβαλένκο, από το Κίεβο. 

Το 1902 η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου και έξι χρόνια αργότερα στην Αθήνα. 
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Την περίοδο 1912-17 φοίτησε στο γυμνάσιο της Σχολής Μακρή και στη συνέχεια υπηρέτησε τη θητεία του στο 

ναυτικό. Γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας, αλλά σύντομα διέκοψε τις σπουδές 

του και μετακόμισε στη Λωζάνη, όπου είχε εγκατασταθεί η μητέρα του μετά τον χωρισμό της από τον πατέρα 

του. Εκεί παρακολούθησε οικονομικά μαθήματα στο πανεπιστήμιο και έγραψε τα πρώτα του ποιήματα. Ο 

Οδυσσέας Ελύτης αναφέρει για τα πρώιμα ποιητικά του έργα πως «η συναισθηματική του εκτόνωση σε στίχους 

είχε αρχίσει τόσο πρόωρα που σε ηλικία είκοσι χρονών να διαθέτει ήδη στο ενεργητικό του ένα πλήθος 

ποιήματα γραμμένα πάνω στ' αχνάρια των ποιητών που κάθε φορά τον γοήτευαν περισσότερο, κατ' εξοχήν του 

Κωστή Παλαμά». Την περίοδο 1921-25 εργάστηκε στην οικογενειακή ναυτιλιακή εταιρεία Byron Steamship 

Co. Ltd. του Λονδίνου και παράλληλα σπούδασε φιλοσοφία και αγγλική φιλολογία. Το 1926 ήρθε σε διάσταση 

με τον πατέρα του και ταξίδεψε στο Παρίσι, όπου αποφάσισε να ασχοληθεί με την ψυχανάλυση. Κοντά στον 

René Laforgue, Ρενέ Λαφόργκ, ο οποίος υπήρξε ιδρυτικό μέλος και πρώτος πρόεδρος της Ψυχαναλυτικής 

Εταιρείας Παρισίων, έκανε προσωπική και διδακτική ανάλυση. Συνδέθηκε με αρκετούς Γάλλους ψυχαναλυτές, 

μεταξύ αυτών και ο Φρουά Γουιτμάν, ο οποίος είχε ενδιαφέρον για τη μοντέρνα ποίηση και περίπου το 1929 

έφερε σε επαφή τον Εμπειρίκο με την ομάδα των υπερρεαλιστών. Ο Εμπειρίκος επέστρεψε στην Ελλάδα το 

1931 και εργάστηκε για ένα διάστημα στα ναυπηγεία του πατέρα του, πριν παραιτηθεί έχοντας αποφασίσει να 

αφοσιωθεί στη λογοτεχνία και την ψυχανάλυση. Στις 25 Ιανουαρίου του 1935 έδωσε μία ιστορικά σημαντική 

διάλεξη «Περί συρρεαλισμού» στη Λέσχη Καλλιτεχνών εισάγοντας ουσιαστικά τον υπερρεαλισμό στον 

ελληνικό χώρο. Για τον αντίκτυπό της ο Ελύτης έγραψε πως η διάλεξη έγινε «μπροστά σε μερικούς βλοσυρούς 

αστούς που άκουγαν, φανερά ενοχλημένοι, ότι εκτός από τον Κονδύλη και τον Τσαλδάρη υπήρχαν και άλλοι 

ενδιαφέροντες άνθρωποι στον κόσμο, που τους έλεγαν Φρόυντ ή Μπρετόν». Τον Μάρτιο του ίδιου έτους 

εξέδωσε την πρώτη ποιητική συλλογή του, με τίτλο Υψικάμινος, η οποία περιείχε 63 πεζόμορφα ποιήματα και 

τυπώθηκε στις εκδόσεις «Κασταλία». Την ίδια περίοδο γνωρίστηκε με τον Οδυσσέα Ελύτη, με τον οποίο 

επισκέφτηκε το σπίτι του ζωγράφου Θεόφιλου στη Μυτιλήνη. Από το 1935 άρχισε να ασκεί την ψυχανάλυση 

ως επάγγελμα, αναγνωρισμένος από τη Διεθνή Ψυχαναλυτική Ένωση ως «διδάσκων ψυχαναλυτής», ενώ 

παράλληλα αφοσιώθηκε στη λογοτεχνία, συνεχίζοντας τις προσπάθειες διάδοσης και υπεράσπισης του 

υπερρεαλισμού. Την περίοδο 5-29 Μαρτίου του 1936 οργάνωσε στο σπίτι του «Επίδειξη σουρρεαλιστικών 

έργων», η οποία περιλάμβανε έργα των Μαξ Ερνστ, Όσκαρ Ντομίνγκεζ και άλλων ζωγράφων, σπάνια βιβλία, 

πρώτες εκδόσεις υπερρεαλιστών, τα μανιφέστα του κινήματος και φωτογραφικό υλικό. Είχε προηγηθεί μια 

αποτυχημένη προσπάθεια έκδοσης ενός περιοδικού εντύπου για τον υπερρεαλισμό (Ο Θίασος) μαζί με τον 

Ελύτη και τον Νικόλα Κάλα. Το 1938 μετέφρασε κείμενα του Αντρέ Μπρετόν στο τεύχος Υπερ(ρ)εαλισμός Α', 

ενώ ποιήματα από τη συλλογή του Ενδοχώρα δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά στο περιοδικό Νέα Γράμματα. 

Παράλληλα, έως και το 1939, πραγματοποιούσε τακτικά ταξίδια στη Γαλλία, προκειμένου να διατηρεί τις 

επαφές του με τους Γάλλους υπερρεαλιστές. Το 1940 παντρεύτηκε την ποιήτρια Μάτση Χατζηλαζάρου με την 

οποία χώρισε το 1944. Στο διάστημα της κατοχής ο Εμπειρίκος οργάνωνε στο σπίτι του συγκεντρώσεις φίλων 

λογοτεχνών, όπου διαβάζονταν αποσπάσματα των έργων τους, καθώς και άλλων νέων συγγραφέων. Αρχικά οι 

συναντήσεις αυτές αφορούσαν λίγους στενούς φίλους του Εμπειρίκου, ωστόσο σύντομα διευρύνθηκαν και 

έφθασαν να περιλαμβάνουν έναν ευρύ κύκλο καλλιτεχνών, με συμμετοχή ποιητών όπως ο Νίκος Γκάτσος, ο 

Νίκος Εγγονόπουλος, ο Νάνος Βαλαωρίτης και άλλοι. Κατά τα Δεκεμβριανά, στις 31 Δεκεμβρίου, συνελήφθη 

από την ΟΠΛΑ, πέρασε από ανάκριση και οδηγήθηκε μαζί με άλλους ομήρους που σχημάτιζαν φάλαγγα, στο 

χωριό Κρώρα. Κοντά στη Θήβα ο Eμπειρίκος διέφυγε και επέστρεψε στην Αθήνα. Το 1945 άρχισε να γράφει 

το τολμηρό μυθιστόρημα Ο Μέγας Ανατολικός, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε τα κείμενα Ζεμφύρα ή Το μυστικό 

της Πασιφάης και Βεατρίκη ή Ένας έρωτας του Buffalo Bill. Δημοσίευσε επίσης ένα κείμενο για τον Νίκο 

Εγγονόπουλο στο περιοδικό Τετράδιο με τίτλο «Νικόλαος Εγγονόπουλος ή το θαύμα του Ελμπασάν και του 

Βοσπόρου», ενώ τυπώθηκε και η Ενδοχώρα, από τις εκδόσεις του περιοδικού Τετράδιο. Παντρεύτηκε για 

δεύτερη φορά το 1947 με τη Βιβίκα Ζήση και το 1948 συμμετείχε στην πρώτη ελληνική ψυχαναλυτική ομάδα 

με τους Γιώργο Ζαβιτζιάνο και Δημήτρη Κουρέτα. Την ίδια χρονιά σημειώθηκε ο θάνατος του πατέρα του στη 

Γενεύη. Το 1962 μαζί με τον Ελύτη και τον Γιώργο Θεοτοκά ταξίδεψαν στην Σοβιετική Ένωση ύστερα από 

πρόσκληση του Συνδέσμου «Ε.Σ.Σ.Δ. – Ελλάς», προκειμένου να έρθουν σε επαφή με τους πνευματικούς 

ανθρώπους της Σοβιετικής Ένωσης και να αποκτήσουν εικόνα για τα δρώμενα στη χώρα. Ο Εμπειρίκος 

κατέγραψε τις εμπειρίες του σε ημερολόγιο, ενώ μετά το ταξίδι αυτό έγραψε το ποίημα Ες Ες Eς Ερ Ρωσσία. 
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Το 1963 πραγματοποίησε μια ομιλία αφιερωμένη στον Νίκο Εγγονόπουλο, στην αίθουσα του Αθηναϊκού 

Τεχνολογικού Ινστιτούτου, με την ευκαιρία της ατομικής έκθεσης του ζωγράφου. Τον επόμενο χρόνο 

ολοκλήρωσε το μακροσκελές επικό ποίημα Η άσπρη φάλαινα (παραλλαγαί στο μέγα θέμα του Moby-Dick του 

Herman Melville), απόσπασμα του οποίου δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Συντέλεια (1991), ενώ τρία χρόνια 

αργότερα ξεκίνησε τη συγγραφή του [Άρμαλα ή] Εισαγωγή σε μία πόλι, κείμενο που θα αποτελούσε την 

εισαγωγή ενός νέου μυθιστορήματος, το οποίο όμως δεν ολοκληρώθηκε. Στις 26 Ιανουαρίου 1971 έδωσε 

διάλεξη στο Κολέγιο Αθηνών για τη μοντέρνα ποίηση και το 1973 μίλησε για το έργο του στη Φιλοσοφική 

Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τη χρονιά αυτή σημειώθηκε και ο θάνατος της μητέρας του. Ο 

Ανδρέας Εμπειρίκος πέθανε στην Κηφισιά στις 3 Αυγούστου 1975, σε ηλικία 74 ετών, από καρκίνο του 

πνεύμονα. Μετά τον θάνατό του, εκδόθηκε για πρώτη φορά το μυθιστόρημα Ο Μέγας Ανατολικός (1990-1992) 

σε οκτώ τόμους. Το 2001, με αφορμή τα εκατό χρόνια από τη γέννησή του, τιμήθηκε από το Υπουργείο 

Πολιτισμού και το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου με τον εορτασμό του Έτους Εμπειρίκου, που συνοδεύτηκε από 

πολυάριθμες τιμητικές εκδηλώσεις, με σκοπό την επανεξέταση και προβολή του έργου του. 

Έργο  

Λογοτεχνία 

Η εμφάνιση του Εμπειρίκου στα ελληνικά γράμματα έγινε το 1935, με την έκδοση της πρώτης ποιητικής 

συλλογής του, Υψικάμινος, η οποία κυκλοφόρησε σε διακόσια πενήντα αντίτυπα που εξαντλήθηκαν. Κατά τον 

ίδιο, το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού προκλήθηκε διότι το έργο θεωρήθηκε «σκανδαλώδες, γραμμένα 

από έναν παράφρονα». H Υψικάμινος έχει χαρακτηριστεί ως το πρώτο δημοσιευμένο υπερρεαλιστικό ποιητικό 

κείμενο στην Ελλάδα, το οποίο αντιπροσωπεύει την κατεξοχήν «λυρική» περίοδο του Εμπειρίκου. Κατά τον 

ίδιο τον Εμπειρίκο υπήρξε η πρώτη πραγματική εκδήλωση και πράξη του υπερρεαλισμού στην Ελλάδα. Η 

συλλογή περιέχει 63 πεζόμορφα ποιήματα, μικρής έκτασης και χαρακτηρίζεται από την ιδιοτυπία της γλώσσας 

του Εμπειρίκου, με λόγιους τύπους και σχηματισμούς. Η δεύτερη ποιητική συλλογή του, Ενδοχώρα, εκδόθηκε 

δέκα χρόνια αργότερα, αν και η έκδοσή της είχε αναγγελθεί από το 1937. Περιέχει 112 ποιήματα, γραμμένα την 

περίοδο 1934-7 και χαρακτηρίζεται από εμφανείς διαφορές σε σύγκριση με την Υψικάμινο, τόσο στη μορφή 

των ποιημάτων όσο και στη «λογικότερη» χρήση της γλώσσας και τη συνακόλουθη θεματική τους καθαρότητα. 

Χαρακτηρίζεται ακόμα ως έργο στο οποίο επιχειρείται η σύζευξη του υπερρεαλισμού με την ελληνική λαϊκή 

παράδοση. Σε αντίθεση με την Υψικάμινο που αντιμετωπίστηκε με ειρωνεία και χλευασμό από τους 

περισσότερους κριτικούς, η Ενδοχώρα επαινέθηκε και υπήρξε δημοφιλέστερη, ωστόσο και οι δύο συλλογές 

άσκησαν αποφασιστική επίδραση σε σύγχρονους λογοτέχνες, κυρίως στον Οδυσσέα Ελύτη, στον Νικόλαο 

Κάλα, στον Νίκο Γκάτσο και στον Νίκο Εγγονόπουλο. Το 1960 τυπώθηκαν τα Γραπτά ή Προσωπική 

Μυθολογία, έργο που από τον τίτλο του μαρτυρά τον μυθοποιητικό χαρακτήρα του. Γράφτηκε κατά τη δεκαετία 

1936-46 και ορισμένα αποσπάσματά του δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Νέα Γράμματα πριν την έκδοση του. 

Αποτελείται από τρεις ενότητες που τιτλοφορούνται Μυθιστορίαι, Τα γεγονότα και εγώ και Πρόσωπα και Έπη 

αντίστοιχα, περιέχοντας αφηγηματικά κείμενα σχετιζόμενα περισσότερο με τον πεζό λόγο. Οι μυθιστορίες 

ανακαλούν το ρομάντζο των ελληνιστικών χρόνων και το ερωτικό ιπποτικό μυθιστόρημα των Βυζαντινών, ενώ 

η δεύτερη ενότητα της συλλογής αποτελείται από μυθοποιημένες ιστορίες με κεντρικό πρωταγωνιστή ή 

αφηγητή τον συγγραφέα τους. Στη μεγαλύτερη σε έκταση ενότητα Πρόσωπα και Έπη, οι εξιστορήσεις 

επικεντρώνονται γύρω από ιστορικά πρόσωπα ή μυθολογικά θέματα, μαρτυρώντας τη στροφή του Εμπειρίκου 

στην ελληνική παράδοση και λογοτεχνία. Εκδοτικά μεταγενέστερο των Γραπτών υπήρξε το πρώτο μεγάλο 

αφηγηματικό κείμενο του Εμπειρίκου, με τίτλο Αργώ ή Πλους αεροστάτου. Δημοσιεύτηκε σε συνέχειες το 

1964-5, στο περιοδικό Πάλι και μεταφράστηκε τον ίδιο χρόνο από τον Michel Saunier στο γαλλικό περιοδικό 

Mercure de France. Η έκδοση του συνέβη με σημαντική καθυστέρηση το 1980. Η συγγραφή της Αργώς 

τοποθετείται πριν τη συλλογή των Γραπτών ή τουλάχιστον παράλληλα με αυτή. Το έργο πραγματεύεται δύο 

παράλληλες ερωτικές ιστορίες και φέρει πιο καθαρά δείγματα της μεταγενέστερης πορείας που ακολούθησε ο 

Εμπειρίκος, σε ό,τι αφορά την διακήρυξη ενός κοσμικού και ιδεολογικού συστήματος για τη δημιουργία ενός 

ελεύθερου, αταξικού και ερωτικά απελευθερωμένου κόσμου. Η ποιητική συλλογή Οκτάνα εκφράζει επίσης ένα 
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συγκροτημένο φιλοσοφικό και κοσμικό σύστημα, πραγματευόμενη τον έρωτα, τον θάνατο και το όραμα ενός 

νέου κόσμου ως βασικά θέματα. Αποτελείται από 31 πεζά κείμενα, λυρικής διάθεσης, τα οποία καλύπτουν μία 

μεγάλη χρονική περίοδο, γραμμένα από το 1942 μέχρι το 1965. Στο κείμενο της συλλογής με τίτλο Όχι 

Μπραζίλια μα Οκτάνα (1965), ο Εμπειρίκος αναφέρεται στη δημιουργία μίας νέας πόλης που θα ονομαστεί 

Οκτάνα, συνοψίζοντας τις αρχές μιας «ερωτικής, φροϋδικής φιλοσοφίας, επικεντρωμένης στη σεξουαλική 

επιθυμία» και με προτεραιότητα στην καθαρά πνευματική λειτουργία της ποίησης. Η Οκτάνα έχει 

χαρακτηριστεί ως η υπέρτατη διακήρυξη τού Εμπειρίκου και οριακό πιστεύω του, ενώ όπως ο ίδιος ο 

Εμπειρίκος τονίζει, αποτελεί μια ουτοπική παγκόσμια πολιτεία «όχι πολιτικής μα ψυχικής ενότητος με 

ανέπαφες τις πνευματικές και εθνικές ιδιομορφίες εκάστης εθνικής ολότητος, εις μίαν πλήρη και αρραγή 

αδελφοσύνη εθνών, λαών και ατόμων, με πλήρη σεβασμό εκάστου». Στην ίδια συλλογή περιέχονται τέσσερα 

πεζά ποιήματα, γραμμένα την περίοδο 1963-4, με αναφορές σε ποιητές της μπητ γενιάς, που φανερώνουν την 

ιδεολογική του συγγένεια με τα ειρηνιστικά αλλά και αναρχικά κηρύγματά της. Στο ποίημα Οι Μπεάτοι ή της 

μή συμμορφώσεως οι Άγιοι, ο Εμπειρίκος αναφέρεται εκτενώς σε λογοτεχνικούς ομοϊδεάτες του ή άλλες 

μορφές που του άσκησαν επίδραση, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τους Τζακ Κέρουακ, Άλλεν Γκίνσμπεργκ, 

Ε. Α. Πόε, Σίγκμουντ Φρόυντ, Μαρξ, Χένρυ Μίλλερ, Νίτσε, Βίκτωρ Ουγκό, Σικελιανό, Λένιν και Κ.Π. 

Καβάφη. Ο τίτλος αποτελεί ταυτόχρονη αναφορά στους μπητ (beat) ποιητές, αλλά και στο λατινικό beati 

(=ευλογημένοι, μακάριοι). Το 1984 εκδόθηκε η ποιητική συλλογή Αι Γενεαί Πάσαι ή Η Σήμερον ως αύριον και 

ως χθες. Οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη μίας συλλογής με τον τίτλο Η Σήμερον ως αύριον και ως χθες 

δόθηκαν για πρώτη φορά στο πρώτο τεύχος του περιοδικού Τραμ (1976), όπου δημοσιεύτηκε το ποίημα της 

συλλογής με τίτλο Στο φως της πανηγυρικής αυτής ημέρας, χρονολογημένο το 1966. Ποιήματα από την ίδια 

συλλογή δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά το 1965 στο περιοδικό Πάλι (τεύχος 5, σελ. 336-342). Θεωρείται πως 

η συλλογή συγκροτήθηκε την περίοδο 1965-72, χωρίς όμως να εγκαταλείψει ο Εμπειρίκος το χειρόγραφό του 

μέχρι το τέλος της ζωής του. H μορφή και η θεματολογία του έργου βρίσκεται πλησιέστερα σε εκείνες της 

Ενδοχώρας. Το μοναδικό μυθιστόρημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, το οκτάτομο έργο Ο Μέγας Ανατολικός, 

δημοσιεύτηκε την περίοδο 1990-92 και συνιστά ένα από τα πλέον τολμηρά και ογκώδη μυθιστορήματα της 

νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας. Ο Εμπειρίκος επεξεργάστηκε το έργο από το 1945 σχεδόν μέχρι το τέλος της 

ζωής του, αν και ελάχιστες μαρτυρίες για αυτό ή αποσπάσματα του εμφανίστηκαν δημόσια μέχρι την έκδοσή 

του. Χαρακτηρίστηκε ως το μείζον έργο του και έγινε αποδεκτό με άκρατο ενθουσιασμό ή βίαιη επίκριση, 

προκαλώντας έντονες αντιδράσεις εξαιτίας της ελευθεροστομίας του και του ερωτικού περιεχομένου του. Το 

1995, με αφορμή τα είκοσι χρόνια από τον θάνατό του, εκδόθηκε αυτοτελώς το ποίημα Ες-ες-ες-ερ Ρωσία, το 

οποίο αποτελεί ένα είδος χρονικού της επίσκεψης του στη Ρωσία, το Δεκέμβριο του 1962. Το ποίημα είναι 

αξιοσημείωτο ως πηγή αυτοβιογραφικών στοιχείων, πολιτικό σχόλιο της εποχής στην οποία γράφτηκε, αλλά 

και ως ιστορικό ντοκουμέντο. Το 1998 εκδόθηκε το πεζό Ζεμφύρα ή Το μυστικόν της Πασιφάης, έργο που 

εντάσσεται στα πλαίσια μίας ανέκδοτης τριλογίας του Εμπειρίκου με τίτλο Τα Χαϊμαλιά του Έρωτα και των 

Αρμάτων, στην οποία περιλαμβάνονται η Αργώ ή Πλους αεροστάτου και το πεζό Βεατρίκη ή Ο Έρωτας του 

Buffalo Bill. Η συγγραφή της Ζεμφύρας ολοκληρώθηκε στις 15 Ιουνίου του 1945, όπως δηλώνεται στο τέλος 

του έργου, δεν γνωρίζουμε όμως πότε άρχισε. Μαζί με την Αργώ θεωρείται «δορυφόρος» του Μεγάλου 

Ανατολικού, μεταφέροντας σε σμίκρυνση τη μεγάλη τοιχογραφία του τελευταίου, αν και ως κείμενα διατηρούν 

την ανεξαρτησία τους, διαθέτοντας πρωτότυπα θέματα. Η Ζεμφύρα πραγματεύεται τον έρωτα ενός λιονταριού 

και της θηριοδαμάστριάς του, θέμα που μπορεί να ανιχνευτεί για πρώτη φορά στο ποίημα Λέοντες ωρυόμενοι 

επί στήθους παρθένου της Υψικαμίνου. Ο ελληνικός μύθος της Πασιφάης, που υπήρξε βασίλισσα της Κρήτης 

και μητέρα του Μινώταυρου, απασχόλησε ελάχιστα τους νεότερους Έλληνες ποιητές, ωστόσο ο Εμπειρίκος τον 

συνέδεσε με το κεντρικό θέμα του έργου του, που αφορά στον παρά φύση έρωτα της Ζεμφύρας. Το 2004 και 

2006 ανακαλύφθηκε το χαμένο προπολεμικό αρχείο του Εμπειρίκου, το οποίο περιλαμβάνει φωτογραφίες και 

επιστολές, μία εκδοχή της Ενδοχώρας και των Γραπτών, την μοναδική σωζώμενη, δακτυλόγραφη μορφή της 

Υψικαμίνου, το κείμενο της περίφημης διάλεξης Περί Σουρρεαλισμού, αλλά και τα πρό του 1935 ποιήματα, τα 

οποία συγκροτούν μία συλλογή με τίτλο Προϊστορία ή Καταγωγή. Το τελευταίο εύρημα φέρει ειδικό βάρος, 

διότι μαζί με τις επιστολές φανερώνει τις παλαμικές και ψυχαρικές επιρροές του Εμπειρίκου και τις πρώιμες 

απόψεις του πάνω στην γλώσσα και την ποίηση προ της σύνδεσής του με το υπερρρεαλιστικό κίνημα. 



 218 

Κριτική και αποτίμηση  

Ο Εμπειρίκος, όπως και συνολικά ο ελληνικός υπερρεαλισμός, αντιμετώπισε για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

ειδικότερα τη δεκαετία 1935-45, σκληρή κριτική, συχνά στα όρια του χλευασμού. H έκδοση της Υψικαμίνου 

συνοδεύτηκε από σύντομες αναφορές στον τύπο της εποχής, πολλές από τις οποίες βρίσκονταν στα όρια της 

ειρωνείας. Ο Στρατής Μυριβήλης, στην πρώτη παρουσίαση του βιβλίου, το περιέγραψε ως εύθυμο και 

πολύτιμο βιβλίο τέρψεως για οικογενειακές συναναστροφές, ενώ αργότερα υπήρξε περισσότερο ειρωνικός 

στην κριτική του. Μέσα από την Υψικάμινο, ο Κώστας Ουράνης αναγνώρισε στο πρόσωπο του Εμπειρίκου τον 

«πρώτο και μοναδικό αντιπρόσωπο του συρρεαλισμού στην Ελλάδα», αναγνωρίζοντας όμως στο έργο του, την 

«παγερή λαμπρότητα του στείρου και του ανωφελούς». Ένα χρόνο αργότερα, ο Κ. Μπαστιάς αναφέρθηκε στο 

«μοναδικό λεκτικό πλούτο» και κάποια «φραστική μυστικότητα» του έργου». Συνολικά, η Υψικάμινος 

αντιμετωπίστηκε λιγότερο ως ποιητικό γεγονός και περισσότερο ως παραδοξολογία που παραμελήθηκε και 

σχεδόν χλευάστηκε. Ο ίδιος ο Εμπειρίκος, στο κριτικό του κείμενο Νικόλαος Εγγονόπουλος ή το θαύμα του 

Ελμπασάν εκφράστηκε αρνητικά απέναντι στους κριτικούς, ομολογώντας πως δεν έτρεφε συμπάθεια απέναντί 

τους. Μεγάλο μέρος της πρώιμης κριτικής που του ασκήθηκε ήταν συνυφασμένη με την αμήχανη και 

επιφυλακτική στάση απέναντι στο ίδιο το κίνημα του υπερρεαλισμού. Ο Εμπειρίκος σχολίασε τη στάση αυτή, 

αναφερόμενος το 1939 σε επιφυλάξεις «χαρακτηριστικές της λιποψυχίας των κριτικών για όσα αποτελούν τη 

σπονδυλική στήλη και την ουσία της [υπερρεαλιστικής] θεωρίας», θεωρώντας πως οι περισσότεροι δεν 

κατανόησαν το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον υπερρεαλισμό. Η έκδοση της Ενδοχώρας το 1946, συνοδεύτηκε 

από περισσότερο ευμενείς κριτικές παρουσιάσεις, όπως του λογοτέχνη Αντρέα Καραντώνη, του Ασημ. 

Πανσέληνου και του Αιμ. Χουρμούζιου. Ο πρώτος χαρακτήρισε τον Εμπειρίκο ως τον πιο ολοκληρωμένο 

σύγχρονο διονυσιακό ποιητή, συγκρίνοντάς τον με την περίπτωση του Σικελιανού και επισημαίνοντας 

ειδικότερα πως αντικατέστησε τον μυθολογικό αρχαϊσμό του με την ρεαλιστική παρουσία του φροϋδικού 

πανερωτισμού. Ανάλογη κριτική άσκησε αργότερα και ο Νάνος Βαλαωρίτης, συνδέοντας το έργο του 

Εμπειρίκου με εκείνο του Σικελιανού, ως προς τις συγκεκριμένες ιδεολογίες που ο καθένας προέβαλε στο έργο 

του – ο Σικελιανός τον μυστικισμό και ο Εμπειρίκος τον υπερρεαλισμό – κατατάσσοντας τους στο 

«διονυσιακό» τομέα της ποίησης. Ο Καραντώνης αναφέρθηκε επίσης στον «γλωσσικό εξωτισμό» τού 

Εμπειρίκου, τον οποίο παρουσίασε ως έναν από τους νεοτεριστές της ελληνικής ποίησης. Στο ίδιο πνεύμα, ο 

Πανσέληνος αναγνώρισε στην Ενδοχώρα αρετές όπως ο λυρισμός της, η εντέλεια στην έκφραση και η 

ελληνικότητά της, απορρίπτοντας συγχρόνως την ερμητικότητα, τον ατομισμό και τν λογιωτατισμό της, 

κατατάσσοντας τη συλλογή στην «ποίηση της παρακμής». Ο Χουρμούζιος αναγνώρισε, με τη σειρά του, τους 

λυρικούς εκφραστικούς τρόπους του Εμπειρίκου, άρρηκτα συνδεδεμένους με το διονυσιακό ή βακχικό 

στοιχείο, καλώντας τον ωστόσο να αποστατήσει από το ποιητικό του ιδεώδες. Η Ενδοχώρα κατέχει ιδιαίτερη 

θέση ακόμα και για τους νεότερους κριτικούς, έχοντας χαρακτηριστεί ως το υψηλότερο σημείο της ποιητικής 

παραγωγής του Εμπειρίκου, περιέχοντας τα αρτιότερα και περισσότερο ολοκληρωμένα ποιήματα. Για μεγάλο 

διάστημα, το ποιητικό έργο τού Εμπειρίκου αγνοήθηκε, όχι μόνο στους ελληνικούς λογοτεχνικούς κύκλους, 

αλλά και στους κύκλους των υπερρεαλιστών εκτός Ελλάδας, όπου παρέμεινε πρακτικά άγνωστο. Σημαντική 

συμβολή στην αποδοχή του είχε η συμφιλίωση της «συντηρητικής» κριτικής με τον υπερρεαλισμό – με σημείο 

αναφοράς το άρθρο του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου «Συμφιλίωση με τον συρρεαλισμό» (1938) – η οποία 

ευνοήθηκε επίσης από τα μετριοπαθή δείγματα γραφής του ελληνικού υπερρεαλισμού, όπως επιχειρήθηκε να 

πραγματωθεί με τη συνεισφορά άλλων λογοτεχνών, όπως του Ελύτη με τις συλλογές Προσανατολισμοί και 

Σποράδες, του Νίκου Γκάτσου με την Αμοργό, αλλά και την Ενδοχώρα του ίδιου τού Εμπειρίκου, που 

θεωρήθηκε πως απομακρυνόταν από τον «ακραίο» υπερρεαλισμό της Υψικαμίνου. Μετά τον θάνατο του 

Εμπειρίκου η αποδοχή τού έργου του έγινε σχεδόν καθολική, και ο ίδιος θεωρήθηκε μία από τις μείζονες 

παρουσίες στη νεοελληνική ποίηση, χωρίς ωστόσο να τύχει ανάλογης αναγνώρισης με άλλους ποιητές της 

Γενιάς του '30, όπως ο Γιώργος Σεφέρης ή ο Οδυσσέας Ελύτης. Η νεότερη κριτική τοποθέτησε τον Εμπειρίκο 

στην κορυφή της ιεραρχίας του ελληνικού υπερρεαλισμού, χωρίς ωστόσο να θεωρούνται πλήρως δεδομένοι οι 

δεσμοί του με τις προγραμματικές αρχές του υπερρεαλισμού. Αν και ο Εμπειρίκος δεν επιχείρησε να 

διευκολύνει την κατανόηση του έργου του ή να το εξηγήσει μέσα από θεωρητικά κείμενα, για τη μέθοδο που 

ακολούθησε και τους βασικούς άξονες της ποιητικής του, σημαντικές πληροφορίες αντλούνται από το κείμενο 
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που έγραψε αντί προλόγου στα Γραπτά, με τίτλο Αμούρ-Αμούρ. Στο προλογικό αυτό κείμενο, ο Εμπειρίκος 

εκθέτει ουσιαστικά την υπερρεαλιστική τεχνική που ο ίδιος αφομοίωσε, στην προσπάθειά του να συμπεριλάβει 

στα ποιήματά του όλα τα στοιχεία που στην καθιερωμένη ποίηση αποκλείονται, δηλώνοντας παράλληλα πως 

βοηθήθηκε στην ταχεία κατανόηση του υπερρεαλισμού από τις ψυχαναλυτικές γνώσεις του και τη φιλοσοφία 

του Φρίντριχ Ένγκελς. Αν και χρησιμοποίησε την αυτόματη γραφή, δεν περιορίστηκε σε αυτή. Υπό την έννοια 

της αυστηρής εφαρμογής του υπερρεαλιστικού αυτοματισμού, ο Εμπείρικος δεν θεωρούσε πως τα έργα του, 

πέραν μίας ημερομηνίας, ήταν υπερρεαλιστικά, ωστόσο κατά τον ίδιο, εξακολούθησε να διατηρεί ένα 

σύνδεσμο με τον υπερρεαλισμό μέσα από μία ελεγχόμενη – όχι απαραίτητα λογική – χρήση της γλώσσας. 

Ολόκληρο το λογοτεχνικό έργο του θεωρείται άρηκτα συνδεδεμένο με την κλασική, φροϋδική προοπτική της 

ψυχαναλυτικής πρακτικής, ενώ κατά τον ίδιο τον Εμπειρίκο, ο υπερρεαλισμός αποτελούσε την εφαρμογή της 

ψυχανάλυσης στην τέχνη. Σύμφωνα με τον Ελύτη, στον βαθμό που εφάρμοσε τον αυτοματισμό, ο Εμπειρίκος 

το επιχείρησε όχι τόσο για να «αφεθεί στη ροή του ασυνειδήτου, όσο για να θέσει υπό αμφισβήτηση 

θεμελιακούς νόμους της λειτουργίας μας», ώστε τοποθετώντας σε ίση μοίρα το λογικό και το παράλογο, να 

εξαλείψει «τις διακρίσεις που ανέκαθεν στήριξαν την Ελληνο-Δυτική διανόηση». Κατά τον Δ. Ν. Μαρωνίτη, οι 

πέντε συστατικοί-γραμματικοί χαρακτήρες της ποιητικής του Εμπειρίκου είναι η χρήση της κλητικής 

προσφώνησης, η θριαμβική κατάληξη του ποιήματος, η διδακτική ή διατακτική προστακτική, το θαυμαστικό 

επίθετο και η επαναφορά της ίδιας λέξης ή έκφρασης. Η γλώσσα της ποιητικής του Εμπειρίκου αποτέλεσε 

επίσης στοιχείο κριτικής ανάλυσης. Ο ίδιος αναφερόταν στη χρήση της καθαρεύουσας ως μία φυσική συνέπεια 

της εκπαίδευσής του, θεωρώντας τα εκφραστικά του μέσα στη δημοτική ως ακαδημαϊκά και «ψεύτικα». Κατά 

τον Ελύτη, η καθαρεύουσα προσφερόταν ως μέσο που τον διευκόλυνε να συμπαραθέτει εκφραστικούς τύπους 

διαφορετικών στρωμάτων και προελεύσεων. Σύμφωνα με τον Γκυ Σωνιέ, η φωνητική και η μορφολογία του 

Εμπειρίκου είναι πολύ συχνά λόγιες, ωστόσο η βάση της σύνταξής του είναι σαφώς δημοτική. H λεξιπλαστική 

ικανότητά του έχει επίσης τονιστεί, ειδικότερα η τάση του να χρησιμοποιεί δημοτικές καταλήξεις σε λόγιες 

λέξεις, πλάθοντας επίσης λόγιες λέξεις πάνω σε λαϊκές ρίζες ή ακόμα και βωμολοχίες. Η «μεικτή» γλώσσα του 

Εμπειρίκου επιτρέπει κατά συνέπεια την αξιοποίηση του πλούτου της νεοελληνικής γλώσσας, πέραν των ορίων 

δημοτικής και καθαρεύουσας, θέτοντας στην υπηρεσία της εκφραστικότητας την ελεύθερη χρήση όλων των 

δυνατοτήτων της. Όπως σημειώνει ο Δ. Ν. Μαρωνίτης, η επιλεκτική καθαρεύουσα του Εμπειρίκου 

κατοχυρώνει τον κηρυγματικό τόνο των ποιημάτων του, καθώς του προσφέρει άφθονα τεχνήματα ρητορικής 

πειθούς, έτσι ώστε ο ιδεολογικός οίστρος του ποιητή να μεταφράζεται σε γλωσσικό οίστρο. Ορισμένοι 

μελετητές του έργου του έχουν επισημάνει τη χρήση αναγραμματισμών, ενώ ως ιδιαίτερα δυσεπίλυτοι 

αναγραμματισμοί θεωρούνται όσοι εμφανίζονται στο ποίημα Η νήσος των Ροβινσώνων, που περικλείεται στη 

συλλογή Οκτάνα. Χρήση αναγραμματισμών θεωρείται πως γίνεται επίσης στο ποίημα Οι χαρταετοί (Οκτάνα), 

στο «Άρμαλα Πόρανα και Βέλμα», από το ποίημα Στροφές Στροφάλων της Ενδοχώρας, καθώς και στα 

ποιήματα «Τορανίνα Εχμπατομβία» (Υψικάμινος) και «Μεγαμπέρχα» (Ενδοχώρα). 

Εργογραφία 

Ποιήματα και Πεζά  

Έργα που δημοσιεύθηκαν πλήρως ή τμηματικά κατά τη διάρκεια της ζωής του Α. Ε. 

(χρονολογική σειρά με βάση την πρώτη τους πλήρη δημοσίευση σε βιβλίο). 

 Υψικάμινος («Κασταλία» 1935) 

 Ενδοχώρα (1934-1937) («Το Τετράδιο» 1945) 

 Γραπτά ή Προσωπική Μυθολογία (1936-1946) («Δίφρος» 1960) 

 Οκτάνα («Ίκαρος» 1980· γράφεται μεταξύ 1942-1965) 

 Aι γενεαί πάσαι ή Η σήμερον ως αύριον και ως χθες («Άγρα» 1984· 

συγκροτείται μεταξύ 1965-1971) 

 Ο Μέγας Ανατολικός (Αποσπάσματα του 52ου κεφαλαίου: Περ. ΠΑΛΙ 1966, 

πλήρης έκδοση σε οκτώ τόμους: «Άγρα» 1990-1992 και Ανθολόγιον: «Άγρα» 
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2011· η συγγραφή και επεξεργασία του έργου διήρκεσε από το 1945 μέχρι 

σχεδόν το τέλος της ζωής του Εμπειρίκου) 

 Τα χαϊμαλιά του έρωτα και των αρμάτων: Αργώ ή Πλους αεροστάτου 

(Τμηματικά: Περ. ΠΑΛΙ 1964, πλήρως: «Ύψιλον» 1980), Ζεμφύρα ή Το 

μυστικόν της Πασιφάης («Άγρα» 1998), Βεατρίκη ή Ο έρωτας του Buffalo Bill 

(«Άγρα» 2012 στη συγκεντρωτική έκδοση όλης της τριλογίας, η οποία 

γράφεται μεταξύ 1944-1945) 

Μεταφράσεις  

 Υπερ[ρ]εαλισμός Α («Γκοβόστης» 1938 και 1992) Μετάφραση των κειμένων 

του Μπρετόν από τον Α. Ε. 

 Τρεις διαλέξεις εισαγωγής εις την ψυχανάλυσιν υπό της Α. Β. Υ. Πριγκιπίσσης 

Μαρίας του Γεωργίου («Εκδόσεις Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Ομάδος» 1950) 

 Pablo Picasso: Τα τρία κοριτσάκια («Άγρα» 1979) 

Δημόσια Κείμενα, Αρθρα & Ομιλίες  

 Περί Σουρρεαλισμού (1935) («Άγρα» 2009) 

 Δια τον σουρρεαλισμόν εις την τέχνην και την ζωήν (Συνέντευξη στον Κ. 

Μπαστιά, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 30.03.36) 

 Από τας εκθέσεις: Ορέστης Κανέλλης (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 10.11.36) 

 Λίγα λόγια για τη Μαρία Βοναπάρτη (Εισαγωγή στο βιβλιο της Η λανθάνουσα 

νεκροφιλία στο έργο του Έδγαρ Πόε, «Κορυδαλός» 1944) 

 Νικόλαος Εγγονόπουλος ή το θαύμα του Ελμπασάν και του Βοσπόρου 

(ΤΕΤΡΑΔΙΟ, τευχ. 3, Δεκ. 1945 και μαζί με την Διάλεξη για τον Νίκο 

Εγγονόπουλο (1963), «Άγρα» 1999) 

 Χαιρετισμός στον Απόστολον Μελαχρινόν (Συμμετοχή σε συλλογικό τόμο, 

«Κύκλος» 1948) 

 Μία περίπτωσις ιδεοψυχαναγκαστικής νευρώσεως με πρόωρες εκσπερματώσεις 

(«Revue Fran. de Psychanalyse», Νο. 3, Ιουλ.-Σεπ. 1950 και «Άγρα» 2001 

μαζί με άλλα ανέκδοτα ψυχαναλυτικά κείμενα) 

 Ορέστης Κανέλλης (ΖΥΓΟΣ, τευχ. 48, Νοε. 1959) 

 Ομιλούν οι ειδικοί: Η Ψυχανάλυσις στη ζωή μας (Συνομιλία με τους Δ. 

Κουρέτα και Δ. Μυράτ. Μετάδοση: 08.03.61 και περίληψη στον τόμο 

Ηθογραφικά ταξίδια στην Ελλάδα. Θέατρο. Ομιλούν οι ειδικοί, ΕΙΡ 1961) 

 Ομιλούν οι ειδικοί: Τι είναι ο Υπερρεαλισμός (Συνομιλία με τους Ν. Γκάτσο 

και Α. Καραντώνη. Μετάδοση: 20.09.61 και περίληψη στον τόμο Ηθογραφικά 

ταξίδια στην Ελλάδα. Θέατρο. Ομιλούν οι ειδικοί, ΕΙΡ 1961 και το πλήρες 

κείμενο: ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ, φύλλο 6, Ιουν. 1982) 

 Θρίαμβος της αισθησιακής ζωγραφικής (ΖΥΓΟΣ, τευχ. 72-75, Νοε. 1961-Φεβ. 

1962, στον τόμο: Γιάννης Τσαρούχης, Μάτην ωνείδισαν την ψυχήν μου, 

«Καστανιώτης» 1992 και στο βιβλίο-cd «Ο Γιάννης Τσαρούχης διαβάζει 

Καβάφη στο σπίτι του Ανδρέα Εμπειρίκου», «Άγρα» 2004) 

 Μαρία Βοναπάρτη (ΕΠΟΧΕΣ, τευχ. 6, Οκτ. 1963 και πρόλογος στο βιβλίο της 

Ταύτιση κόρης και πεθαμένης μητέρας, «Άγρα» 1984) 

 Δισκοθήκη ποιητών. Μια ενδιαφέρουσα πρες κόνφερανς (Άρθρο του Κ. 

Τσοπολίδη με γνώμη του Εμπειρίκου, ΑΥΓΗ 05.11.1964) 

 Μάχομαι δια την απελευθέρωσιν του έρωτα (Αθήνα, Μάρτης 1967) 

(Συνέντευξη στην Α. Σκαρπαλέζου, ΗΡΙΔΑΝΟΣ, τευχ. 4, Φλε.-Μαρ. 1976) 



 221 

 Ο Μεγάλος έλληνας ποιητής. Πώς τον βλέπουν Έλληνες και ξένοι συγγραφείς-

ποιηταί (Γνώμη για τον Σεφέρη, ΤΑ ΝΕΑ 28.02.1970) 

 Διάλεξη στο Κολλέγιο Αθηνών για την Μοντέρνα ποίηση (1971) (ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, 

τευχ. 1744, Απρ. 2002) 

 Για τον Ορέστη Κανέλλη (Δίφυλλο πνευματικού κέντρου «Ώρα» 1972) 

 Για την Νίκη Καραγάτση (Δίφυλλο πνευματικού κέντρου «Ώρα» 1973 και 

στον τόμο 57 Κείμενα για την Νίκη Καραγάτση, «Άγρα» 2002) 

 Ποιητικό εργαστήρι: Συζήτηση με διδάσκοντες και φοιτητές 

(Μαγνητοσκοπημένη εκδήλωση που φυλάγεται στο Σπουδαστήριο Ν. Ε. 

Φιλολογίας, Θεσσαλονίκη 22.05.1973) 

Κατάλοιπα  

Αυτοτελείς εκδόσεις. Εξαιρούνται κομμάτια του αρχείου του Α. Ε. που 

δημοσιεύτηκαν κατά καιρούς σε εφημερίδες και περιοδικά μετά το θάνατό του. 

 Ες Ες Eς Ερ Ρωσσία (Ανέκδοτο ποίημα, έκδοση για τα 20 χρόνια από το 

θάνατο του ποιητή· «Άγρα» 1995) 

 Ταξίδι στη Ρωσσία: Ημερολόγιο και φωτογραφίες (Δεκέμβριος 1962) («Άγρα» 

2001) 

 Φωτοφράκτης: Οι φωτογραφίες του Ανδρέα Εμπειρίκου («Άγρα» 2001) 

 Ένα ποίημα, ένα γράμμα, μία δήλωση (έκδοση εκτός εμπορίου, «Άγρα» 2001) 

 Η Άνδρος του Ανδρέα Εμπειρίκου («Άγρα» 2004) 

 Γράμματα στον πατέρα, τον αδελφό του Μαράκη και την μητέρα («Άγρα» 2009) 

 Το θέαμα του μπογιατιού ως κινούμενου τοπίου (1933) (Από την ανέκδοτη 

συλλογή Προϊστορία ή Καταγωγή, έκδοση εκτός εμπορίου, «Άγρα» 2009) 

Δισκογραφία  

 Ο Εμπειρίκος διαβάζει Εμπειρίκο («Διόνυσος» 1964) 

 Ο Εμπειρίκος διαβάζει Εμπειρίκο ΙΙ («Διόνυσος» 1979) 

 Ο Γιάννης Τσαρούχης διαβάζει Καβάφη στο σπίτι του Ανδρέα Εμπειρίκου 

(«Άγρα» 2004) 

Το ποίημά του με τίτλο Διάφανες αυλαίες έχει μελοποιηθεί από τον τραγουδοποιό 

Θανάση Παπακωνσταντίνου στον δίσκο του Αγία Νοσταλγία. Ο Μέγας Ανατολικός 

και άλλα ποιήματα του Εμπειρίκου έχουν μελοποιηθεί επίσης από τον Παναγιώτη 

Βήχο. Τέλος, το ποίημα "Θεόφιλος Χατζημιχαήλ" έχει μελοποιηθεί από τους 

αδερφούς Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα. 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ 

 

 
 

 

Ο Γεώργιος Θεοτοκάς (27 Αυγούστου 1905-30 Οκτωβρίου 1966) ήταν Έλληνας λογοτέχνης και δικηγόρος. 

Αποτέλεσε έναν από τους εκπροσώπους της γενιάς του ’30. 

 

Βιογραφία  

Ο Γιώργος Θεοτοκάς γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Οι γονείς του, Ανδρονίκη και Μιχάλης κατάγονταν 

από τη Χίο. Φοίτησε στο Ελληνογαλλικό Λύκειο της Κωνσταντινούπολης. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή το 

1922, η οικογένεια Θεοτοκά εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Στην πρωτεύουσα ο Θεοτοκάς φοίτησε στη Νομική 

Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε το 1927. Στη συνέχεια μετέβη στο Παρίσι και στο 

Λονδίνο για να ικανοποιήσει τις πνευματικές και επαγγελματικές του αναζητήσεις: σπουδάζει νομικά, ιστορία, 

φιλοσοφία. Επέστρεψε λίγο αργότερα στην Αθήνα και εργάστηκε ως δικηγόρος. Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκε 

έντονα στον πνευματικό χώρο: Το 1929 εξέδωσε το δοκίμιό του Ελεύθερο Πνεύμα, που εκ των υστέρων 

χαρακτηρίστηκε ως "μανιφέστο" της Γενιάς του '30 και συνεργαζόταν με λογοτεχνικά περιοδικά, ενώ το 1933 

κυκλοφόρησε το πρώτο λογοτεχνικό του έργο, το πρώτο μέρος του μυθιστορήματος Αργώ. Η Ακαδημία Αθηνών 

τον βράβευσε με το Bραβείο πεζογραφίας το 1939 για το μυθιστόρημά του Το Δαιμόνιο. Το έργο του διακόπηκε 

όμως προσωρινά λόγω του ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940: Κατατάχθηκε ως εθελοντής στον ελληνικό 

στρατό, όμως δεν πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο, παρά τις πολλές προσπάθειές του να σταλεί στην πρώτη 

γραμμή. Αποπέμπεται και επανακατάσσεται τον Μάρτιο του 1941. Ασχολήθηκε ξανά με τη λογοτεχνία μετά τον 

πόλεμο. Για την προσφορά του βραβεύτηκε με το κρατικό λογοτεχνικό Bραβείο για το δοκίμιο το 1957 για το 

έργο του "Τα Προβλήματα του καιρού μας". Διετέλεσε διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου τις περιόδους 1945-

1947 και 1952-1953. Ακόμη, υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος από το 1961, 

έτος ίδρυσης του. Εξάλλου, ο Γεώργιος Θεοτοκάς ασχολήθηκε και με την πολιτική. Υπήρξε υποψήφιος 

βουλευτής του Νομού Χίου το 1955, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την εκλογή του. Μετά από δεκαετή συζυγικό 

βίο με τη Ναυσικά Στεργίου, χήρεψε το 1959. Το 1966 ξαναπαντρεύτηκε, αυτή τη φορά την Κοραλία Ανδρειάδη. 

Πέθανε το 1966 στην Αθήνα. 

Έργο 

Πολυταξιδεμένος και καλλιεργημένος ο Γιώργος Θεοτοκάς άφησε ένα πλούσιο λογοτεχνικό έργο με πολυάριθμα 

δοκίμια, θεατρικά έργα, κριτικές, μυθιστορήματα, ταξιδιωτικά, κ.λπ., που μεταφράστηκαν σε πολυάριθμες ξένες 

γλώσσες. Κατά τη διαμονή του στο Λονδίνο, έγραψε το δοκίμιο Ελεύθερο Πνεύμα, που τον καταξίωσε ως τον 

εκπρόσωπο της "γενιάς του ’30". Πρόκειται για τολμηρό έργο που ελέγχει και σχεδόν απορρίπτει όλη την 

προγενέστερη λογοτεχνική παραγωγή (ιδίως την ηθογραφία), απορρίπτει το δογματισμό και το φανατισμό στην 

κριτική και καταθέτει τις απόψεις του για την ανανέωση της ελληνικής λογοτεχνίας. Ο Θεοτοκάς υπήρξε 

ένθερμος οπαδός του δημοτικισμού. Κατά τα φοιτητικά του χρόνια ήρθε σε επαφή με τις προσωπικότητες του 
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δημοτικισμού, όπως τον Γιάννη Ψυχάρη, και διετέλεσε γραμματέας της οργάνωσης "Φοιτητική Συντροφιά", ενός 

φοιτητικού σωματείου που είχε στόχο την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας. Μάλιστα, για τη δράση του αυτή 

κινδύνευσε να αποβληθεί από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάτι που τελικά δεν έγινε και έτσι ολοκλήρωσε τις 

σπουδές του. Τα μυθιστορήματα του Θεοτοκά είναι χαρακτηριστικά δείγματα του αστικού μυθιστορήματος, 

όπως αυτό διαμορφώθηκε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία του 19ου αι. και προσπαθούν να αποδώσουν τη σύνθετη 

εικόνα της ελληνικής κοινωνίας της εποχής του. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η θεατρική του παραγωγή. Τα έργα 

του βασίζονται στην ελληνική παράδοση, από την αρχαιότητα μέχρι την πρόσφατη ιστορία. Εμπνέονται από 

θρύλους, δημοτικά τραγούδια ή ιστορικά γεγονότα. 

Εργογραφία 

Μυθιστορήματα  

 Αργώ, τόμος Α 1933, τόμος Β 1936, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1998 

 Το Δαιμόνιο, 1938, εκδ. Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, 2012 

 Λεωνής, (1940), εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2004 

 Ασθενείς και Οδοιπόροι, μέρος Α (Ιερά Οδός) 1950, ολοκληρωμένη έκδοση 

1964, εκδ.Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2005 

 Οι Καμπάνες, 1970, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2002 

 Το 1985 δημοσιεύτηκε η πρώτη μορφή του Λεωνή μαζί με το ημερολόγιο 

εργασίας του Λεωνή και τα διηγήματα της "Παιδικής ηλικίας", με γενικό 

τίτλο Σημαίες στον ήλιο. 

Διηγήματα  

 Ευριπίδης Πεντοζάλης και Άλλες Ιστορίες (1937) 

Δοκίμια  

 Ελεύθερο Πνεύμα, 1929, με το ψευδώνυμο Ορέστης Διγενής, 

εκδ.Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1998 

 Εμπρός στο κοινωνικό πρόβλημα, 1932 

 Στο κατώφλι των νέων καιρών, 1945 

 Προβλήματα του καιρού μας, 1956 

 Πνευματική Πορεία, 1961 

 Αναζητώντας τη διαύγεια. Δοκίμια για τη νεότερη ελληνική και ευρωπαϊκή 

λογοτεχνία, εκδ.Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2005 

 Στοχασμοί και θέσεις. Πολιτικά κείμενα. 1925-1966, τομ.2, πρόλογος Νίκος 

Αλιβιζάτος, επιμ. Νίκος Αλιβιζάτος, -Μ. Τσαπόγας, Αθήνα, Εστία, 1996 

Θεατρικά έργα  

 Θεατρικά έργα Α΄, Νεοελληνικό θέατρο: Αντάρα στ' Ανάπλι, Το γεφύρι της 

Άρτας, Όνειρο του Δωδεκάμερου, Το κάστρο της Ωριάς, Το παιχνίδι της τρέλας 

και της φρονιμάδας,Συναπάντημα στην Πεντέλη, Το τίμημα της λευτεριάς, εκδ. 

Εστία 1965 

 Θεατρικά έργα Β΄, Έργα διάφορα: Πέφτει το βράδυ, Αλκιβιάδης, Ο τελευταίος 

πόλεμος, Λάκκαινα, Σκληρές ρίζες, Η άκρη του δρόμου, εκδ. Εστία 1966 
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Ταξιδιωτικά  

 Δοκίμιο για την Αμερική, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2009 

 Ταξίδι στη Μέση Ανατολή και στο Άγιον Όρος, (1961) 

 Ταξίδια: Περσία, Ρουμανία, Σοβιετική Ένωση, Βουλγαρία ,εκδ. 

Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1971 

Άλλα έργα  

 Ώρες Αργίας, 1931 

 Ημερολόγιο της "Αργώς" και του "Δαιμονίου", 1939 

 Τετράδια Ημερολογίου 1939-1953, εκδ.Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2005 

 Στοχασμοί και Θέσεις, Πολιτικά Κείμενα: 1925-1949 Και 1950-1966, Τόμοι 

Α΄ Και Β΄, εκδ.Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1996 

 Η Ορθοδοξία στον Καιρό Μας, εκδ.Εκδόσεις των Φίλων, 1975 

 Μια Αλληλογραφία 
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ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ 

 

 
 

 

Ο Νίκος Καββαδίας (11 Ιανουαρίου 1910 - 10 Φεβρουαρίου 1975) ήταν Έλληνας ποιητής και πεζογράφος. 

 

Βιογραφία 

Ο Νίκος Καββαδίας γεννήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 1910 στο Νίκολσκι Ουσουρίσκι, μια επαρχιακή πόλη της 

περιοχής του Χαρμπίν στη Μαντζουρία, από γονείς Κεφαλονίτες, το Χαρίλαο Καββαδία και τη Δωροθέα 

Αγγελάτου της γνωστής οικογένειας εφοπλιστών της Κεφαλονιάς. Σ’ αυτή τη μικρή Ρωσική πόλη, γεννιούνται 

και άλλα δυο παιδιά: η Τζένια (Ευγενία) κι ο Μήκιας (Δημήτρης). Ο πατέρας Χαρίλαος Καββαδίας διατηρούσε 

γραφείο γενικού εμπορίου διακινώντας μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων με κύριο πελάτη τον τσαρικό στρατό. 

Το 1914, με την έκρηξη του Πολέμου, η οικογένεια έρχεται στην Ελλάδα κι εγκαθίσταται στο Αργοστόλι, ενώ ο 

πατέρας επιστρέφει στις επιχειρήσεις του στη Ρωσία, όπου καταστρέφεται οικονομικά. Το 1917, κατά τη 

διάρκεια της Οκτωβριανής Επανάστασης, φυλακίζεται. Γυρίζει και πάλι στην Ελλάδα το 1921, τσακισμένος και 

ανίκανος να προσαρμοσθεί στην ελληνική πραγματικότητα. Μετά το Αργοστόλι, η οικογένεια εγκαθίσταται στον 

Πειραιά. Ο Καββαδίας πηγαίνει στο Δημοτικό κι είναι συμμαθητής με το Γιάννη Τσαρούχη. Διαβάζει Ιούλιο 

Βερν και διάφορα βιβλία περιπέτειας. Στο Γυμνάσιο γνωρίζεται με το συγγραφέα και ιατρό του Πολεμικού 

Ναυτικού Παύλο Νιρβάνα. Δεκαοκτώ ετών, αρχίζει να δημοσιεύει ποιήματα στο περιοδικό της Μεγάλης 

Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας με το ψευδώνυμο Πέτρος Βαλχάλας. Τελειώνοντας το Γυμνάσιο, δίνει εξετάσεις 

στην Ιατρική Σχολή. Όμως την ίδια περίοδο πεθαίνει ο πατέρας του και αναγκάζεται να εργαστεί σε ναυτικό 

γραφείο. Συνεχίζει όμως να συνεργάζεται με διάφορα φιλολογικά περιοδικά. Το Νοέμβριο του 1928, ο 

Καββαδίας βγάζει ναυτικό φυλλάδιο και μπαρκάρει ως "ναυτόπαις" τον επόμενο χρόνο στο φορτηγό "Άγιος 

Νικόλαος". Το 1934, η οικογένεια μετακομίζει από τον Πειραιά στην Αθήνα. Το σπίτι της γίνεται τόπος 

συγκέντρωσης λογοτεχνών, ζωγράφων και ποιητών. Ο Καββαδίας την εποχή εκείνη περιγράφεται ως ένας 

λιγομίλητος απλός άνθρωπος, ατημέλητος, χαριτωμένος, εγκάρδιος, με ανεξάντλητο χιούμορ, αγαπητός στους 

πάντες. Το 1938 στρατεύεται και υπηρετεί στην Ξάνθη με την ειδικότητα του ημιονηγού, ενώ το 1939 παίρνει το 

δίπλωμα του ραδιοτηλεγραφητή κατωτέρας τάξεως. Στον πόλεμο του ’40 φεύγει για την Αλβανία, όπου υπηρετεί 

αρχικά ως ημιονηγός τραυματιοφορέας και αργότερα λόγω της ειδικότητάς που είχε ως ασυρματιστής 

χρησιμοποιείται στο σταθμό υποκλοπής της ΙΙΙ Μεραρχίας. Στη διάρκεια της Κατοχής, ο Καββαδίας περνάει στις 

γραμμές της Εθνικής Αντίστασης και γίνεται μέλος του ΕΑΜ. Την ίδια ακριβώς περίοδο γίνεται και μέλος του 

ΚΚΕ. Εντάσσεται, επιπλέον, στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, παρά το γεγονός ότι είχε τυπώσει τότε μόνο 

ένα βιβλίο, το Μαραμπού, ενώ το όριο ήταν τα τρία βιβλία. Είναι όμως ενεργός λογοτεχνικά, γράφοντας 
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ποιήματα, ορισμένα εξ' αυτών Αντιστασιακά, με πιο χαρακτηριστικό το ποίημα "Στον τάφο του ΕΠΟΝίτη". Στις 

αρχές του 1945 γίνεται επικεφαλής του ΕΑΜ Λογοτεχνών-Ποιητών, θέση την οποία παραχωρεί στις 6 Οκτώβρη 

του ίδιου έτους στον Νικηφόρο Βρεττάκο, εξαιτίας της αναχώρησής του από την Ελλάδα με το πλοίο "Κορινθία". 

Η ασφάλεια του έδωσε άδεια, καθώς θεωρείτο ανενεργός κομμουνιστής. Από το 1954 μέχρι και το 1974, 

ταξιδεύει διαρκώς με πολύ μικρά διαλείμματα. Μέσα στη χρονική αυτή περίοδο, τα πιο σημαντικά γεγονότα στη 

ζωή του ποιητή αφορούν το θάνατο του πιο μικρού του αδερφού, Αργύρη, το 1957, την κυκλοφορία της 

«Βάρδιας» στα γαλλικά το 1959, την επανέκδοση του «Μαραμπού» και του «Πούσι» το 1961 από τις εκδόσεις 

Γαλαξίας, το θάνατο της μητέρας του το 1965 και τη γέννηση του Φίλιππου το 1966, γιου της ανιψιάς του 

Έλγκας. Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του, και συγκεκριμένα το 1954, συνέβη το εξής περιστατικό: Ενώ ο 

ποιητής εργαζόταν σε "ποστάλι" (καράβι μικρών αποστάσεων, επιβατηγό),ταξίδεψε με το καράβι του ο Γιώργος 

Σεφέρης. Τόσο κατά την τυπική υποδοχή των ταξιδιωτών, όσο και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο Σεφέρης δεν 

μπήκε καν στη διαδικασία να χαιρετίσει τον Καββαδία. Το γεγονός πίκρανε ιδιαίτερα τον Καββαδία, που 

θεωρούσε ότι η λογοτεχνική γενιά του '30, στην οποία ανήκε και ο ίδιος, τον υποτιμούσε. Το 1975, στην Αθήνα, 

στην κλινική «Άγιοι Απόστολοι», αφήνει την τελευταία του πνοή ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο. Κηδεύτηκε 

στο Α΄ Νεκροταφείο με παρουσία πολλών ανθρώπων των γραμμάτων και της τέχνης. 

Εργογραφία 

Ποίηση  

 Σινιάλο (1961) 

 Το μαχαίρι 

 Εσμεράλδα 

 Μαραμπού (1933) 

 Πούσι (1947) 

 Τραβέρσο (1975) 

 Το ημερολόγιο ενός τιμονιέρη: Αθησαύριστα πεζογραφήματα και ποιήματα, 

επιμέλεια Guy (Michel) Saunier. Αθήνα: Άγρα, 2005 

Πεζογραφία  

 Βάρδια (1954) 

 Λι (1987) 

 Του πολέμου/Στ' άλογό μου (1987) 

Το μικρό πεζό "Λι" γυρίστηκε σε κινηματογραφική ταινία το 1995 με τίτλο "Between 

the devil and the deep blue sea". Το διήγημα του Νίκου Καββαδία "Του πολέμου", 

που εξιστορεί την φιλοξενία ενός Έλληνα στρατιώτη από έναν Αρβανίτη κατά την 

διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, γυρίστηκε σε ταινία και σε σκηνοθεσία του 

Χρήστου Παληγιαννόπουλου. 
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 

 

 

 
 

 

Ο Μ. Καραγάτσης (23 Ιουνίου 1908- 14 Σεπτεμβρίου 1960) ήταν Έλληνας πεζογράφος, ένας από τους 

σημαντικότερους συγγραφείς της "Γενιάς του '30". Το πραγματικό του όνομα ήταν Δημήτριος Ροδόπουλος. 

Το ψευδώνυμο Καραγάτσης προήλθε από το δέντρο πτελέα ή καραγάτσι στο εξοχικό της οικογένειάς του στη 

Ραψάνη της Θεσσαλίας, όπου περνούσε τα περισσότερα εφηβικά καλοκαίρια του. Εκεί συνήθιζε να διαβάζει 

καθισμένος κάτω από ένα καραγάτσι που βρισκόταν στον περίβολο της εκκλησίας του χωριού. Το "Μ." του 

ψευδωνύμου του προήλθε πιθανότατα από το ρώσικο όνομα "Μίτια" (ρωσική εκδοχή του Δημήτρης), με το 

οποίο τον αποκαλούσαν φίλοι και συμφοιτητές του, λόγω της μεγάλης του αγάπης για τον Φιοντόρ 

Ντοστογιέφσκι και ιδιαίτερα για το έργο "Αδερφοί Καραμαζώφ". Το γεγονός ότι υπέγραφε τα έργα του ως 

"Μ. Καραγάτσης" προκάλεσε σύγχυση σε αρκετούς φιλολόγους, που συχνά ερμήνευαν το "Μ" ως Μιχάλης, 

λόγω των ηρώων του, Μιχάλη Καραμάνου (στον Γιούγκερμαν) και Μιχάλη Ρούση (στον Μεγάλο ύπνο), που 

θεωρούνται περσόνες του συγγραφέα. 

 

Βίος 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1908. Ο πατέρας του, Γεώργιος Ροδόπουλος, ήταν δικηγόρος και πολιτικός, με 

καταγωγή από την Πάτρα, αλλά εγκατεστημένος στη Λάρισα. Η μητέρα του, Ανθή, καταγόταν από τον 

Τύρναβο. Ο συγγραφέας ήταν το πέμπτο και τελευταίο παιδί της οικογένειας, με μεγάλη διαφορά ηλικίας 

από τα αδέλφια του (18 χρόνια από το πρώτο και 12 από το τέταρτο). Πέρασε την παιδική του ηλικία σε 

διάφορες πόλεις εξ αιτίας των μετακινήσεων της οικογένειάς του: το Δημοτικό το παρακολούθησε στη 

Λάρισα και το Γυμνάσιο το τελείωσε στη Θεσσαλονίκη, όπου τον έστειλε ο πατέρας του ως τιμωρία, επειδή 

είχε πλαστογραφήσει την υπογραφή του σε σχολικό έλεγχο. Μετά την ολοκλήρωση της βασικής 

εκπαίδευσης γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γκρενόμπλ, στη Γαλλία. Για 

οικονομικούς λόγους επέστρεψε στην Αθήνα, ένα χρόνο μετά, και γράφτηκε στη Νομική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, απ' όπου αποφοίτησε το 1930. Εκεί μάλιστα είχε συμφοιτητές και άλλους 

λογοτέχνες, όπως τους Οδ. Ελύτη, Αγγ. Τερζάκη, Γ. Θεοτοκά. Στην εφηβική του ηλικία έγραφε ποιήματα, 

σύντομα όμως εγκατέλειψε την ενασχόληση με την ποίηση και στραφήκε στην πεζογραφία. Ως πεζογράφος 

πρωτοεμφανίστηκε το 1927 με το διήγημα "Η κυρία Νίτσα", το οποίο υποβλήθηκε στο διαγωνισμό της 
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Νέας Εστίας και πήρε τον 3ο έπαινο. Ήταν αυτοβιογραφικό διήγημα εμπνευσμένο από τον παιδικό του 

έρωτα για μια εικοσάχρονη δασκάλα του στο δημοτικό σχολείο στη Λάρισα. Το πρώτο του μυθιστόρημα 

ήταν Ο συνταγματάρχης Λιάπκιν, το 1933. Προηγουμένως είχε δημοσιεύσει πολλά διηγήματα, ενώ 

παράλληλα εργαζόταν ως νομικός σύμβουλος σε μια Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλειών. Από το 1946 ανέλαβε 

τη θεατρική στήλη της εφημερίδας Βραδυνή και το 1952 άρχισε να εργάζεται στη διαφημιστική εταιρεία 

ΑΔΕΛ. Το 1956 και το 1958 ήταν υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα των Προοδευτικών του Σπ. 

Μαρκεζίνη. Δεν είχε κάνει καμία προεκλογική προετοιμασία και όπως ήταν φυσικό, απέτυχε και τις δύο 

φορές. Όταν κάποιος τον ρώτησε γιατί είχε θέσει υποψηφιότητα, απάντησε ότι το έκανε για να πάρει 

ψήφους από τον αδερφό του Κωνσταντίνο Ροδόπουλο, υποψήφιο με την ΕΡΕ. Το 1958 έπαθε ένα σοβαρό 

έμφραγμα, που οδήγησε στη σταδιακή αποξένωσή του από τους φιλικούς κύκλους. Συνέχισε όμως να 

εργάζεται και να γράφει: είχε ξεκινήσει το έργο Το 10, που θα ήταν το πρώτο μέρος μιας τετραλογίας. Δεν 

πρόλαβε όμως να το ολοκληρώσει: στις 13 Σεπτεμβρίου 1960 έπαθε έμφραγμα και λίγες ώρες μετά, στις 

04:15 τα ξημερώματα της 14ης Σεπτεμβρίου, πέθανε. 

Έργο  

Τα πρώτα έργα του Καραγάτση, από το 1925 ως το 1933, ήταν διηγήματα. Από αυτά, όσα γράφτηκαν πριν 

από το 1927, δεν τα εξέδωσε ο ίδιος. Το 1933, με το μυθιστόρημα Συνταγματάρχης Λιάπκιν, εγκαινιάστηκε 

η ώριμη περίοδος της πεζογραφίας του. Τα τρία πρώτα μυθιστορήματά του, Συνταγματάρχης Λιάπκιν, 

Χίμαιρα, Γιούγκερμαν, αποτελούν μια τριλογία με τίτλο Εγκλιματισμός κάτω από τον Φοίβο. Κοινό τους 

θέμα είναι η αποτυχημένη προσπάθεια τριών ξένων που βρέθηκαν στην Ελλάδα να προσαρμοστούν: ο 

συνταγματάρχης Λιάπκιν ήταν υπαρκτό πρόσωπο, ο Ρώσος στρατιωτικός Βασίλι Βασίλιεβιτς Νταβίντωφ, ο 

οποίος μετά τη Ρωσική Επανάσταση βρέθηκε στη Λάρισα, όπου εργαζόταν στη Γεωργική Σχολή. Ο 

κεντρικός ήρωας του Γιούγκερμαν ήταν επίσης Ρώσος στρατιωτικός, ο οποίος εξελίχθηκε σε μεγάλο 

οικονομικό παράγοντα της Αθήνας. Η ηρωίδα της Χίμαιρας, Μαρίνα, ήταν Γαλλίδα, παντρεμένη με 

Έλληνα ναυτικό, που ζούσε στη Σύρο. Και οι τρεις ήρωες απέτυχαν να "εγκλιματιστούν" και τελικά 

οδηγήθηκαν στην καταστροφή. Επόμενος σημαντικός σταθμός στην πεζογραφία του ήταν το Χαμένο νησί, 

έργο που ξεχωρίζει από την υπόλοιπη πεζογραφία του εξ αιτίας της απόστασής του από το ρεαλισμό και τη 

σύγχρονη πραγματικότητα. (Ο ίδιος το χαρακτήρισε "φανταστική νουβέλα"). Κεντρικός ήρωας του έργου 

είναι ο Γερόλυμος Αβαράτος, δεύτερος πλοίαρχος και μοναδικός επιζών από το πλήρωμα ενός πλοίου που 

ναυάγησε στην Τήλο. Ο ήρωας αναγκάστηκε να μείνει στο νησί για καιρό εξαιτίας άσχημων καιρικών 

συνθηκών. Σταδιακά οι κάτοικοι του νησιού παρατήρησαν περίεργα κλιματολογικά φαινόμενα, 

διαπίστωσαν ότι οι πυξίδες έδιναν λανθασμένες συντεταγμένες και τέλος αποκαλύφθηκε ότι το νησί είχε 

αποκοπεί από την υφαλοκρηπίδα και έπειτα από ταξίδι στη θάλασσα σταθεροποιήθηκε στον Ειρηνικό 

Ωκεανό με το όνομα Ταϊλί. Στη συνέχεια ο συγγραφέας επιχείρησε να γράψει μια ευρεία, ιστορικού 

περιεχομένου σύνθεση, με γενικό τίτλο Ο κόσμος που πεθαίνει. Η σειρά θα περιελάμβανε 10 βιβλία που θα 

αναφέρονταν στην ιστορία μιας οικογένειας από το 1821 ως τη σύγχρονη εποχή. Από αυτά έγραψε τελικά 

μόνο τρία: Ο κοτζάμπασης του Καστρόπυργου, Αίμα χαμένο και κερδισμένο, Τα στερνά του Μίχαλου. Ο 

ήρωας του Κοτζάμπαση του Καστρόπυργου, Μίχαλος Ρούσης, ήταν έλληνας προεστός που αιχμαλωτίστηκε 

από τους Τούρκους και αλλαξοπίστησε, για να σώσει τη ζωή του. Η ιστορία βασίζεται σε πραγματικά 

γεγονότα από τη ζωή ενός προγόνου του, του Μήτρου Ροδηθάνα ή Ροδόπουλου. Παρ' όλο που ο 

συγγραφέας δεν ολοκλήρωσε αυτή τη σύνθεση, συνέχισε να ενδιαφέρεται για ιστορικά θέματα και να 

εμπνέεται από αυτά: έκανε την απόπειρα να γράψει ένα καθαρά ιστορικό έργο, την Ιστορία των Ελλήνων, 

από το οποίο έγραψε τελικά μόνο τον πρώτο τόμο για την αρχαία Ελλάδα και έγραψε τη μυθιστορηματική 

βιογραφία Βασίλης Λάσκος, για τον πλοίαρχο του υποβρυχίου "Κατσώνης". Το τελευταίο έργο του σχετικό 

με την ιστορία έχει τελείως διαφορετικό χαρακτήρα: το Σέργιος και Βάκχος, με πρωταγωνιστές τους Αγίους 

Σέργιο και Βάκχο, είναι σατιρική και καυστική κριτική και απομυθοποίηση της Ιστορίας. Προς το τέλος της 

ζωής του σχεδίαζε άλλη μια ενότητα τεσσάρων έργων, από την οποία πρόλαβε να ξεκινήσει μόνο Το 10. Το 

έργο διαδραματίζεται σε μια λαϊκή πολυκατοικία του Πειραιά. Μάλιστα ο συγγραφέας επισκεπτόταν κάθε 

πρωί το λιμάνι και παρατηρούσε την κίνηση και τη ζωή εκεί για να αντλήσει υλικό. Το τμήμα που πρόλαβε 



 229 

να γράψει μας αφήνει να υποθέσουμε ότι, αν ολοκληρωνόταν, το έργο θα ήταν σίγουρα ένα από τα 

καλύτερά του. Ο χαρακτηρισμός που απέδωσαν οι περισσότεροι κριτικοί της λογοτεχνίας στον Καραγάτση 

ήταν «γεννημένος πεζογράφος». Όλοι αναγνώριζαν την αφηγηματική του ευχέρεια και τη δημιουργική 

φαντασία του. Ειδικά η φαντασία του είναι αυτό που τον ξεχωρίζει από τους περισσότερους πεζογράφους 

και όχι μόνο αυτούς της γενιάς του ‘30. Πολλοί τον κατηγόρησαν ως προχειρογράφο, που δεν ενδιαφερόταν 

για την επιμέλεια της μορφής των έργων του. Η αλήθεια είναι ότι τα χειρόγραφά του δείχνουν ότι σπάνια 

έκανε αλλαγές στα έργα του, αλλά αυτό αποδεικνύει ακριβώς την αφηγηματική ευχέρεια που έλειπε από 

πολλούς συγγραφείς της γενιάς του. 

Κατάλογος έργων 

Μυθιστορήματα  

 Ο συνταγματάρχης Λιάπκιν, 1933 

 Χίμαιρα, 1936. Αναθεωρημένο ως Η Μεγάλη Χίμαιρα, 1953 

 Γιούγκερμαν, 1938 

 Τα στερνά του Γιούγκερμαν, 1941 (προηγούμενη μορφή του έργου ήταν οι δύο 

νουβέλες Το βουνό των λύκων και Ο γυρισμός του Γιούγκερμαν) 

 Λειτουργία σε λα ύφεσις, 1943 

 Νυχτερινή ιστορία, 1943 

 To χαμένο νησί , 1943 

 Ο κοτζάμπασης του Καστρόπυργου, 1944 

 Ο μεγάλος ύπνος, 1946 

 Ένας χαμένος κόσμος, 1946 

 Αίμα χαμένο και κερδισμένο, 1947 

 Τα στερνά του Μίχαλου, 1949 

 Άμρι α Μούγκου (Στο χέρι του Θεού), 1954 

 Ο θάνατος κι ο Θόδωρος, 1954 

 Ο κίτρινος φάκελος (Α’ και Β’), 1956 

 Το Μυθιστόρημα των Τεσσάρων, μαζί με τους Ηλ.Βενέζη, Αγγ. Τερζάκη, Στ. 

Μυριβήλη, 1958 

 Σέργιος και Βάκχος (Α΄και Β΄), 1959 

 Το 10 (ημιτελές), 1964 

 Η θαυμαστή ιστορία των αγίων Σέργιου και Βάκχου, 1973 

Συλλογές διηγημάτων  

 Το συναξάρι των αμαρτωλών, 1935 

 Η λιτανεία των ασεβών, 1940 

 Νυχτερινή ιστορία, 1943 

 Το μπουρίνι, 1943 

 Πυρετός 1945 

 Το νερό της βροχής, 1950 

 Το μεγάλο συναξάρι, 1951 

 Η μεγάλη λιτανεία, 1956 

 Νεανικά διηγήματα, 1993 

 Ιστορίες αμαρτίας και αγιοσύνης, 200 

 Η κυρία Νίτσα 
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Κριτική  

 Μ. Καραγάτση, Κριτική Θεάτρου, 1946-1960. Πρόλογος Κώστας 

Γεωργουσόπουλος. Εισαγωγή-Επιμέλεια: Ιωσήφ Βιβιλάκης, έκδοση 

Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 1999. 

Άλλα έργα  

 Βασίλης Λάσκος, 1948, μυθιστορηματική βιογραφία 

 Η Ιστορία των Ελλήνων, 1952 

 σενάριο της κινηματογραφικής ταινίας "Καταδρομή", που σκηνοθέτησε ο 

ίδιος 

 Το μπαρ Ελδοράδο, θεατρικό, 1946 

 Κάρμεν, θεατρικό, 1948 

 Περιπλάνηση στον κόσμο, 2002, ταξιδιωτικό 
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ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ 

 

 
 

Ο Φώτης Κόντογλου (πραγματικό όνομα Φώτιος Αποστολέλης: Αϊβαλί Μικράς Ασίας, 8 Νοεμβρίου 1895 – 

Αθήνα, 13 Ιουλίου 1965) ήταν έλληνας λογοτέχνης και ζωγράφος. Αναζήτησε την «ελληνικότητα», δηλαδή 

μία αυθεντική έκφραση, επιστρέφοντας στην ελληνική παράδοση, τόσο στο λογοτεχνικό όσο και στο 

ζωγραφικό του έργο. Είχε ακόμα σημαντικότατη συμβολή στον χώρο της βυζαντινής εικονογραφίας. Σήμερα 

θεωρείται ως ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους της «Γενιάς του Τριάντα». Μαθητές του ήταν ο 

Γιάννης Τσαρούχης, ο Νίκος Εγγονόπουλος, κ. ά 

 

Η ζωή του  

Ο Φώτης Κόντογλου, γιος του Νικόλαου Αποστολέλλη και της Δέσπως Κόντογλου, γεννήθηκε στο Αϊβαλί το 

1895. Ένα χρόνο μετά έχασε τον πατέρα του και την κηδεμονία αυτού και τριών μεγαλύτερων αδερφιών του 

ανέλαβε ο θείος του Στέφανος Κόντογλου, ηγούμενος της μονής της Αγίας Παρασκευής, στον οποίο 

οφείλεται και η χρήση του επωνύμου της οικογένειας της μητέρας του. Τα παιδικά και νεανικά του χρόνια τα 

έζησε στο Αϊβαλί. Εκεί τελείωσε το σχολείο το 1912· στο Γυμνάσιο ήταν συμμαθητής με τον λογοτέχνη και 

ζωγράφο Στρατή Δούκα και ήταν μέλος μιας ομάδας μαθητών που εξέδιδε το περιοδικό Μέλισσα, το οποίο ο 

Κόντογλου διακοσμούσε με ζωγραφιές. Μετά την αποφοίτησή του γράφτηκε στη Σχολή Καλών Τεχνών στην 

Αθήνα, από την οποία δεν αποφοίτησε ποτέ. Το 1914 εγκατέλειψε τη σχολή του και πήγε στο Παρίσι, όπου 

μελέτησε το έργο διαφόρων σχολών ζωγραφικής. Παράλληλα συνεργαζόταν με το περιοδικό Illustration και 

το 1916 κέρδισε το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό του περιοδικού για την εικονογράφηση βιβλίου, για την 

εικονογράφηση της Πείνας του Κνουτ Χάμσουν. Το 1917 έκανε ταξίδια στην Ισπανία και την Πορτογαλία 

και το 1918 επέστρεψε στην Γαλλία. Τότε έγραψε και το πρώτο του λογοτεχνικό βιβλίο, το Pedro Cazas. 

Επέστρεψε στην πατρίδα του το 1919, μετά την λήξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί ίδρυσε τον 

πνευματικό σύλλογο "Νέοι Άνθρωποι", στον οποίο συμμετείχαν επίσης ο Ηλίας Βενέζης, ο Στρατής Δούκας, 

ο Ευάγγελος Δαδιώτης, ο Πάνος Βαλσαμάκης και άλλοι εξέχοντες λόγιοι, και εξέδωσε το Pedro Cazas και 

διορίστηκε στο Παρθεναγωγείο Κυδωνίων, όπου δίδασκε Γαλλική Γλώσσα και Ιστορία της Τέχνης. Μετά τη 

Μικρασιατική Καταστροφή πήγε αρχικά στη Μυτιλήνη και έπειτα στην Αθήνα, μετά από πρόσκληση 

Ελλήνων λογοτεχνών που διάβασαν το βιβλίο του και ενθουσιάστηκαν, όπως η Έλλη Αλεξίου, ο Μάρκος 

Αυγέρης, η Γαλάτεια Καζαντζάκη και ο Νίκος Καζαντζάκης. Το 1923 έκανε ταξίδι στο Άγιο Όρος· εκεί 

ανακάλυψε τη βυζαντινή ζωγραφική, αντέγραψε πολλά έργα και έγραψε αρκετά κείμενα. Όταν επέστρεψε, 

εξέδωσε το λεύκωμα Η Τέχνη του Άθω και έκανε μια πρώτη έκθεση με έργα ζωγραφικής του. Το 1925 

παντρεύτηκε τη Μαρία Χατζηκαμπούρη και εγκαταστάθηκε στη Νέα Ιωνία. Εργάστηκε ως συντηρητής 

εικόνων σε μουσεία (στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας, στον Μυστρά, στο Κοπτικό Μουσείο στο Κάιρο) 

και ως αγιογράφος σε ναούς (στην Καπνικαρέα, στην Αγία Βαρβάρα του Αιγάλεω, στον Άγιο Ανδρέα της 
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οδού Λευκωσίας στην Αθήνα, στον Άγιος Γεώργιο Κυψέλης, στα παρεκκλήσια Ζαΐμη στο Ρίο και 

Πεσμαζόγλου στην Κηφισιά, στη Ζωοδόχο Πηγή στην Παιανία, στη Μητρόπολη της Ρόδου και αλλού), ενώ 

έκανε και την εικονογράφηση του Δημαρχείου Αθηνών. Αντιδρώντας στον εκδυτικισμό αγωνίστηκε για την 

επαναφορά της παραδοσιακής αγιογραφίας: μαζί με τον Κωστή Μπαστιά και τον Βασίλη Μουστάκη 

κυκλοφόρησαν το περιοδικό ‘’Κιβωτός’’, όπου με άρθρα και φωτογραφικό υλικό ενίσχυαν τον αγώνα του 

Κόντογλου. Μια τέτοια προσπάθεια περιέκλειε και κάποια μειονεκτήματα: ο Κόντογλου κουβαλούσε από την 

περίοδο της μαθητείας του στο Παρίσι την αγάπη των Εμπρεσιονιστών για τις πρωτόγονες τέχνες και 

επιστρέφοντας στην Ελλάδα μελέτησε και αντέγραψε τα έργα της βυζαντινής ζωγραφικής με τέτοια κριτήρια. 

Έτσι η βυζαντινή εικόνα έπρεπε να είναι καθαρή και ανόθευτη από κάθε άλλη επίδραση. Ένα πνεύμα 

στρατεύσεως θα χαρακτηρίσει την δημιουργία του, καθώς «ο ίδιος μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο θα γράψει 

πως αποφασίζει να αφιερώσει το τάλαντό του στο Χριστό», κάτι που απουσίαζε στους πρώτους Χριστιανούς 

και τους Βυζαντινούς. Γι’ αυτό και η ποιοτική διαφορά ανάμεσα στον προπολεμικό και τον μεταπολεμικό 

Κόντογλου. Πριν τον πόλεμο θα εισηγηθεί στον Αναστάσιο Ορλάνδο, Διευθυντή της Υπηρεσίας 

αναστηλώσεως και συντηρήσεως αρχαίων και Βυζαντινών μνημείων του Υπουργείου Παιδείας, οι εκκλησίες 

να χτίζονται και να διακοσμούνται με τοιχογραφίες βυζαντινότροπες Πέθανε στην Αθήνα στις 13 Ιουλίου 

1965, έπειτα από μετεγχειρητική μόλυνση. Τιμήθηκε με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών (1961 για το 

βιβλίο Έκφρασις της Ορθοδόξου Εικονογραφίας, με το Βραβείο «Πουρφίνα» της Ομάδας των Δώδεκα (1963) 

για το βιβλίο Το Αϊβαλί, η πατρίδα μου και με το Εθνικό Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών της Ακαδημίας 

Αθηνών για το σύνολο του έργου του. 

Εργογραφία  

 Ταξείδια σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και της Ανατολής, περιγραφικά του τί 

ακούμε από τα χρόνια των Βυζαντινών, των Φράγκων, των Βενετσάνων και 

των Τούρκων, 1928. 

 Ο θεός Κόνανος καί τό μοναστήρι του το λεγόμενο καταβύθιση, Νικολόπουλου, 

1943. 

 Ιστορίες καί περιστατικά κι' άλλα γραψίματα λογής λογής, Νικολόπουλου, 

1944. 

 Ο κουρσάρος Πέδρο Καζάς, Γλάρος, 1944. 

 Έλληνας θαλασσινός στις θάλασσες της νοτιάς, Γλάρος, 1944. 

 Η Αφρική και οι θάλασσες της Νοτιάς, Γλάρος, 1944. 

 Οι αρχαίοι άνθρωποι της Ανατολής: Ιστορία αληθινή, Νικολόπουλος, 1945. 

 Ημερολόγιον παιδικόν του 1949, Αποστολική Διακονία, 1949 

 Το Αϊβαλί, η πατρίδα μου, Παπαδημητρίου, 2000. 

 Παναγία και Υπεραγία: Η μετά τόκον παρθένος και μετά θάνατον ζώσα, Αρμός, 

2000. 

 Γίγαντες ταπεινοί, Ακρίτας, 2000. 

 Το ασάλευτο θεμέλιο, επιμέλεια Κώστας Σαρδελής, Ακρίτας, 2000. 

 Μικρό Εορταστικό, Ακρίτας, 2000. 

 Ανέστη Χριστός: Η δοκιμασία του λογικού, Αρμός, 2001 

 Μυστικά άνθη: Ήγουν: Κείμενα γύρω από τις αθάνατες αξίες της ορθόδοξης 

ζωής, Παπαδημητρίου, 2001 

 Χριστού γέννησις: Το φοβερόν μυστήριον, Αρμός, 2001 

 Για να πάρουμε μια ιδέα περί ζωγραφικής, Αθήνα : Αρμός, 2002. 

 Σκληρό τάμα, εικονογράφηση Γιώργου Κόρδη, Αρμός, 2003. 

 Το πάρσιμο της Πόλης, εικονογράφηση Σταμάτης Μπονάτσος, Ακρίτας, 2003. 

 Ταξιδευτές κι ονειροπόλοι, επιμέλεια Νίκος Αγνάντος, Ακρίτας, 2005. 
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ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ 

 

 
 

Ο Μενέλαος Λουντέμης (1912 - 22 Ιανουαρίου 1977), κατά κόσμον Δημήτριος (Τάκης) Βαλασιάδης, ήταν 

Έλληνας λογοτέχνης που γεννήθηκε στο χωριό Αγία Κυριακή της Ανατολικής Θράκης το 1912. Το 

λογοτεχνικό του ψευδώνυμο το εμπνεύστηκε από τον ποταμό Λουδία της μετέπειτα πατρίδας του. 

 

Βιογραφικό  

Ήταν το μοναδικό αγόρι από τα πέντε παιδιά του Γρηγόρη Μπαλάσογλου (που με την εγκατάσταση του στην 

Ελλάδα έγινε Βαλασιάδης) και της Δόμνας Τσουφλίδη. Πρωτοεμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα σε πολύ 

νεαρή ηλικία, δημοσιεύοντας ποιητικές συλλογές στην «Αγροτική Ιδέα» της Έδεσσας το 1927 και το 1928, τις 

οποίες υπέγραφε με το πραγματικό του όνομα (Τάκης Βαλασιάδης). Γύρω στο 1930 δημοσιεύει ποιήματα και 

διηγήματα του στο περιοδικό «Νέα Εστία». Η πρώτη φορά που χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο του ήταν το 

1934 στο διήγημα «Μια νύχτα με πολλά φώτα κάτω από μια πόλη με πολλά αστέρια». Τιμήθηκε με το Μέγα 

Κρατικό Βραβείο Πεζογραφίας για τη συλλογή διηγημάτων του «Τα πλοία δεν άραξαν» το 1938 και με τη 

Χρυσή Δάφνη Πανευρώπης στο Παρίσι το 1951. Προς τιμήν του, στο Βουκουρέστι δόθηκε το όνομα του σε 

δημόσιο κτίριο (Λουντέμειο Μέγαρο). Σύμφωνα με το Βασίλη Βασιλικό, «θεωρείται ο πιο πολυδιαβασμένος 

Έλληνας έπειτα από τον Νίκο Καζαντζάκη». Πρόσφυγας από την Γιάλοβα στον Μεγάλο Ξεριζωμό, 

εγκαθίσταται με την οικογένεια του πρώτα στην Αίγινα, μετά στην Έδεσσα και τελικά στο χωριό 

Εξαπλάτανος της Πέλλας, στο οποίο έζησε από το 1923 μέχρι το 1932 που έφυγε για την Κοζάνη. Έζησε για 

λίγο στο κρατικό οικοτροφείο της Έδεσσας. Η οικογένεια του ήταν εύπορη, αλλά χρεωκόπησε κατά τη 

Μικρασιατική Καταστροφή και ο Λουντέμης αναγκάστηκε να εργαστεί σκληρά στην εφηβεία του ως 

λαντζιέρης, λούστρος, ψάλτης, δάσκαλος σε χωριά της Αλμωπίας, ακόμη και ως επιστάτης στα υπό 

κατασκευή την εποχή εκείνη, έργα του Γαλλικού ποταμού. Στην Δ΄ τάξη του - εξατάξιου τότε - Γυμνασίου 

«απεσύρθη» για πολιτικούς λόγους και αποβλήθηκε απ' όλα τα Γυμνάσια της χώρας. Μέσα από μια οδύσσεια 

συνεχών μετακινήσεων, από την Έδεσσα σε ένα οικοτροφείο της Κοζάνης κι από εκεί στο Βόλο, 

ακολουθώντας κάποιο περιφερόμενο «μπουλούκι» της εποχής, φτάνει τελικά στην Αθήνα και συνδέεται 

στενά με τους Κώστα Βάρναλη, Άγγελο Σικελιανό και Μιλτιάδη Μαλακάση. Ο τελευταίος θα τον βοηθήσει 
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να διοριστεί βιβλιοθηκάριος της «Αθηναϊκής Λέσχης» το 1938 και να ανασάνει κάπως οικονομικά. Την ίδια 

εποχή, η φιλία του με τον καθηγητή της Φιλοσοφικής Νικόλαο Βέη, θα τον βοηθήσει να παρακολουθήσει ως 

ακροατής μαθήματα στη Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών. Θα ακολουθήσουν αρκετές συγγραφικές επιτυχίες 

και θα γίνει μέλος της Eταιρίας Eλλήνων Λογοτεχνών, με πρόεδρο τότε τον Nίκο Kαζαντζάκη. Στην κατοχή 

πήρε ενεργό μέρος στην Εθνική Αντίσταση στο πλευρό του ΕΑΜ και διετέλεσε γραμματέας της οργάνωσης 

διανοουμένων. Κατά τον εμφύλιο συλλαμβάνεται για τα αριστερά του φρονήματα, δικάζεται για εσχάτη 

προδοσία και καταδικάζεται σε θάνατο - ποινή που δεν εκτελέστηκε ποτέ. Αντ' αυτού, εξορίζεται σε 

στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Μακρόνησο και στον Άη Στράτη, μαζί με το Θεοδωράκη και τον Ρίτσο. Το 

1958 δικάζεται εκ νέου για το βιβλίο του «Βουρκωμένες μέρες» και απαγορεύεται η κυκλοφορία των βιβλίων 

του. Μετά τη δίκη εκπατρίζεται στο Βουκουρέστι και το 1967 χάνει την ελληνική ιθαγένεια από τη 

δικτατορία του Παπαδόπουλου.
 
Στη Ρουμανία συνεχίζει το συγγραφικό του έργο, ως και λίγο μετά τη 

μεταπολίτευση. Την περίοδο της αυτοεξορίας ο Λουντέμης πραγματοποίησε αρκετά ταξίδια, φτάνοντας μέχρι 

την Κίνα και το Βιετνάμ. Το οδοιπορικό του αυτό το αποτύπωσε το 1966 στο βιβλίο του «Μπατ-Τάι». Το 

1976 επανακτά την ελληνική του ιθαγένεια και επιστρέφει στην Ελλάδα. Ένα χρόνο αργότερα, το 1977, 

πεθαίνει από καρδιακή προσβολή και η σορός του εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα. 

Μεταφράσεις και μελοποιήσεις των έργων του  

Βιβλία του μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες, κυρίως στις ανατολικές χώρες, όπως η Πολωνία, η Ρουμανία, 

η Βουλγαρία κ.α. Επίσης κάποια απ' αυτά μεταφράστηκαν στα κινεζικά και στα βιετναμέζικα. Στην Ευρώπη 

δημοσιεύθηκαν αρκετά αποσπάσματα από το έργο του, κυρίως σε καλλιτεχνικά περιοδικά και εφημερίδες. Tο 

μυθιστόρημα του «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα» έχει μεταφραστεί και στα γερμανικά. Κάποια ποιήματα του 

μελοποιήθηκαν, με γνωστότερα το «Ερωτικό κάλεσμα» από τους αδερφούς Κατσιμίχα και το «Οι κερασιές θ’ 

ανθίσουνε και φέτος» που ερμηνεύει ο Αντώνης Καλογιάννης σε μουσική του Σπύρου Σαμοΐλη. 

Πνευματική κληρονομιά 

Ο Μενέλαος Λουντέμης άφησε πίσω του πνευματική κληρονομιά περίπου σαρανταπέντε βιβλίων, που τον 

καθιστούν έναν από τους πολυγραφότερους έλληνες συγγραφείς και μια κόρη, τη Μυρτώ. Ο Λουντέμης 

ανήκει στους έλληνες λογοτέχνες του μεσοπολέμου που στράφηκαν προς τον κοινωνικό ρεαλισμό. Το έργο 

του καθίσταται ιδιότυπο λόγω του "ερασιτεχνικού" τρόπου γραφής του συγγραφέα, τον οποίον υπηρέτησε με 

πλήρη συνείδηση, καθώς ο ίδιος υποστήριζε πως δεν τον ενδιαφέρει η Τέχνη. Αντίθετα, σκοπός του είναι η 

καταγραφή της πραγματικότητας και η κατάδειξη της κοινωνικής ανισότητας. Το έργο του εντάσσεται στο 

ρεύμα του σοσιαλιστικού ρεαλισμού (Μαξίμ Γκόρκι, Κνουτ Χάμσουν). Χαρακτηρίζεται από τη ρεαλιστική 

απεικόνιση τοπίων και προσώπων με έντονη αισθηματολογία, που αγγίζει κάποτε και το μελοδραματισμό, 

βιωματική γραφή, ηθογραφικά και συμβολικά στοιχεία. Ο Λουντέμης έχει την τάση να στρέφεται γύρω από 

ένα κεντρικό πρόσωπο - αφηγητή, που ανήκει στους περιθωριακούς τύπους των καταπιεσμένων κοινωνικά 

στρωμάτων και μας δίνει την προσωπική οπτική της μοναξιάς, του ανεκπλήρωτου έρωτα και της δυστυχίας 

του κόσμου. 

Εργογραφία  

1. «Τα πλοία δεν άραξαν», Αθήνα, εκδ. Γκοβόστης, διηγήματα (1938) ISBN 

960-344-915-6 

2. «Περιμένοντας το ουράνιο τόξο», Αθήνα, διηγήματα (1940) 

3. «Γλυκοχάραμα», Αθήνα, διηγήματα (1944) 

4. «Το τραγούδι των διψασμένων», Αθήνα, εκδ. Δωρικός, διηγήματα (1966) 

5. «Βουρκωμένες μέρες», Αθήνα, διηγήματα (1953) ISBN 960-344-914-8 

6. «Αυτοί που φέρανε την καταχνιά», Αθήνα, διηγήματα (1946) ISBN 960-393-

140-3 
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7. «Έκσταση», Αθήνα, εκδ. Αετός, μυθιστόρημα (1943) ISBN 960-393-139-X 

8. «Καληνύχτα ζωή», Αθήνα, μυθιστόρημα (1946) ISBN 960-393-138-1 

9. «Οι κερασιές θ' ανθίσουν και φέτος», Αθήνα, εκδ. Μόρφωση, μυθιστόρημα 

(1956) ISBN 960-393-978-4 

10. «Συννεφιάζει», Αθήνα, μυθιστόρημα (1946) ISBN 960-344-837-0 

11. «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα», Αθήνα, εκδ. Δίφρος, μυθιστόρημα (1956) ISBN 

960-344-768-4 

12. «Η φυλακή του Kάτω Kόσμου», Αθήνα, εκδ. Δωρικός, μυθιστόρημα (1964) 

ISBN 960-393-312-0 

13. «Το ρολόι του κόσμου χτυπά μεσάνυχτα», Αθήνα, εκδ. Κέδρος, μυθιστόρημα 

(1963) ISBN 960-344-888-5 

14. «Τότε που κυνηγούσα τους ανέμους», Αθήνα, εκδ. Δίφρος, μυθιστόρημα 

(1956) ISBN 960-393-137-3 

15. «Λύσσα», μυθιστόρημα 

16. «Τρόπαια Α΄», (Η οπτασία του Μαραθώνα), μυθιστόρημα 

17. «Τρόπαια Β΄», (Σαλαμίνα), μυθιστόρημα 

18. «Κάτω απ' τα κάστρα της ελπίδας», μυθιστόρημα ISBN 960-393-183-7 

19. «Το κρασί των δειλών», (Σαρκοφάγοι Ι), Αθήνα, Πολιτικές και λογοτεχνικές 

εκδόσεις, μυθιστόρημα (1965)  ISBN 960-393-023-7 

20. «Οι ήρωες κοιμούνται ανήσυχα», (Σαρκοφάγοι ΙΙ), Αθήνα, εκδ. Δωρικός, 

μυθιστόρημα (1974) 

21. «Ο άγγελος με τα γύψινα φτερά», (Σαρκοφάγοι ΙΙΙ), Αθήνα, εκδ. Δωρικός, 

μυθιστόρημα (1974) 

22. «Οδός Αβύσσου αριθμός 0», Αθήνα, εκδ. Βιβλιοεκδοτική, μυθιστόρημα 

(1962) ISBN 960-344-820-6 

23. «Θυμωμένα στάχυα», Αθήνα, εκδ. Δωρικός, μυθιστόρημα (1965) ISBN 960-

344-993-8 

24. «Αγέλαστη Άνοιξη», μυθιστόρημα ISBN 960-393-024-5 

25. «Της γης οι αντρειωμένοι...», Αθήνα, βιογραφίες (1976) 

26. «Οι αρχιτέκτονες του τρόμου», Αθήνα, εκδ. Δωρικός, σατυρικό (1966) 

27. «Οι κεραυνοί ξεσπούν», Αθήνα, εκδ. Κάδμος, θεατρικό (1958) 

28. «Θα κλάψω αύριο», (σκηνικό ρομάντσο), Αθήνα, εκδ. Δωρικός, θεατρικό 

(1975) 

29. «Ανθισμένο όνειρο», Αθήνα, εκδ. Δωρικός, θεατρικό (1975) 

30. «Ταξίδια του χαμού», Αθήνα, εκδ. Δωρικός, θεατρικό (1975) 

31. «Πικρή θάλασσα», (ελληνική θαλασσογραφία), Αθήνα, εκδ. Δωρικός, 

θεατρικό (1976) 

32. «Μπατ-Τάι», (Οδοιπορικό στο Βιετνάμ), Αθήνα, εκδ. Δωρικός, ταξιδιωτικό 

(1966) 

33. «Ταξίδι στην απεραντοσύνη», (Οδοιπορικό), Αθήνα, εκδ. Δωρικός, πολ. 

δοκίμιο (1976) 

34. «Οι Δήμιοι με τ’ άσπρα γάντια», Αθήνα, εκδ. Δωρικός, θεατρικό δράμα 

(1978) 

35. «Δαίδαλος», σε εικονογράφηση Γ.Πανετέα, Αθήνα, εκδ. Δωρικός, παιδικά 

διηγήματα ISBN 960-393-136-5 

36. «Ίκαρος», παιδικά διηγήματα ISBN 960-344-835-4 

37. «Ηρακλής», Αθήνα, εκδ. Δωρικός, παιδικά διηγήματα (1976) ISBN 960-393-

135-7 

38. «Θησέας», παιδικά διηγήματα ISBN 960-344-771-4 
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39. «Ο μεγάλος Δεκέμβρης», Αθήνα, εκδ. Μαρής-Κοροντζής, παιδικά διηγήματα 

(1945) 

40. «Κραυγή στα πέρατα», Αθήνα, εκδ. Παλμός, ποιητική συλλογή (1954) 

41. «Θρηνολόι και άσμα για το σταυρωμένο νησί», Αθήνα, εκδ. Δωρικός, 

ποιητική συλλογή (1975) 

42. «Το σπαθί και το φιλί», Αθήνα, εκδ. Δωρικός, ποιητική συλλογή (1967) 

43. «Κοντσέρτο για δύο μυδράλια και ένα αηδόνι», Αθήνα, εκδ. Δωρικός, 

ποιητική συλλογή (1973) 

44. «Πυρπολημένη μνήμη», Αθήνα, εκδ. Δωρικός (1975) 

45. «Οι εφτά κύκλοι της μοναξιάς», Αθήνα, εκδ. Δωρικός, ποιητική συλλογή 

(1975) 

46. «Τραγουδώ για την Κύπρο», Αθήνα, εκδ. Μόρφωση, ποιήμα (1956) 

47. «Ο λυράρης (Μιλτιάδης Μαλακάσης)», Αθήνα, εκδ. Δωρικός (1974) 

48. «Ο κονταρομάχος (Κώστας Βάρναλης)», Αθήνα, εκδ. Δωρικός (1974) 

49. «Ο εξάγγελος (Άγγελος Σικελιανός)», Αθήνα, εκδ. Δωρικός, ποίηση (1976) 

50. «Καραγκιόζης ο Έλληνας», Αθήνα, εκδ. Δωρικός 

51. «Ο γολγοθάς μιας ελπίδας», Αθήνα, εκδ. Δωρικός 

52. «Μενέλαος Λουντέμης Απανθίσματα», Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράμματα 

(2004) του Δαυίδ Ναχμία 

Μεταφράσεις  

 «Το σπίτι της ομίχλης», Θεόδωρου Κωνσταντίν, μυθιστόρημα 

 «Μορομέτε», Μαρίν Πρέντα, μυθιστόρημα 

 «Και τους καταδικάσα όλους σε θάνατο», Τίτους Πόποβιτς, μυθιστόρημα 

 «Πέρα απ' τς αμμόλοφους», Φάνους Νεάγκου, μυθιστόρημα 

 «Πύρινα άλογα», Ίον Μπραντ, ποίηση 

 «Το λουλούδι της στάχτης», Εουτζέν Ζεμπελεάνου, Αθήνα, εκδ. Δωρικός, 

ποίηση (1974) 

 «Οι φρουροί των ανέμων», Βίρτζιλ Θεοδορέσκου, ποίηση 

 «Ο ιππότης της μοναξιάς», Ζέο Ντιμιτρέσκου, ποίηση 

 «Σαρκασμοί και εφιάλτες», Μαρίν Σορέσκου, ποίηση 

 «Ένας άνθρωπος Οστην αγορά», Ντομίτρου Ποπέσκου, ποίηση 

 «Άσπιλοι κι αμόλυντοι», Χόρια Λοβινέσκου, Αθήνα, εκδ. Δωρικός, θεατρικό-

σατυρικό (1975) 
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ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ 

 

 

 
 

Βιογραφικό Σημείωμα 

 

Η Μελισσάνθη (πραγματικό όνομα Ήβη Κούγια-Σκανδαλάκη) γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε γαλλική και 

γερμανική φιλολογία στο Γαλλικό Ινστιτούτο και στην Abendschule Αθηνών αντίστοιχα και φοίτησε στην 

προπολεμική Δημοσιογραφική Σχολή Αθηνών. Ασχολήθηκε επίσης με την αγγλική γλώσσα, τη μουσική, τη 

ζωγραφική και το χορό. Εργάστηκε ως καθηγήτρια γαλλικών σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία και ως 

δημοσιογράφος. Το 1932 παντρεύτηκε τον Ιωάννη Ν. Σκανδαλάκη, δικηγόρο, πολιτικό και συγγραφέα 

φιλοσοφικών πραγματειών. Συνεργάστηκε σε λογοτεχνικές και θεατρικές εκπομπές του Ελληνικού Ιδρύματος 

Ραδιοφωνίας (1945-1955), ήταν μέλος της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς (1961-1972), της επιτροπής 

Κρατικών Βραβείων (1969-1975), του Κύκλου για το παιδικό βιβλίο (1969-1971). Πέθανε στην Αθήνα. Στο 

χώρο της λογοτεχνίας πρωτοεμφανίστηκε το 1930 με την έκδοση της ποιητικής συλλογής Φωνές εντόμου και το 

1931 κυκλοφόρησε τη λιθογραφημένη ποιητική συλλογή Προφητείες, η οποία αποτέλεσε το λογοτεχνικό 

γεγονός της χρονιάς. Η ποίηση της Μελισσάνθης τοποθετείται στο χώρο του υπαρξισμού και της μεταφυσικής 

αγωνίας. Ξεκίνησε να γράφει ποίηση στα πλαίσια της παραδοσιακής στιχουργικής και οδηγήθηκε σταδιακά 

προς τον ελεύθερο στίχο (από το 1945), επιλογή που οδήγησε και σε μια ανάλογη ανανέωση των θεματικών και 

γλωσσικών της επιλογών. Ασχολήθηκε επίσης με το φιλοσοφικό δοκίμιο και τις λογοτεχνικές μεταφράσεις. 

Τιμήθηκε με τον Έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών (1936), την Εύφημο Μνεία Βραβείου Παλαμά, το Β΄ Κρατικό 

Βραβείο Ποίησης (1965), το Παράσημο Χρυσούς Σταυρός Τάγματος Εποποιίας, το Α΄ Κρατικό Βραβείο 

Ποίησης (1976), το Βραβείο του Ιδρύματος Ουράνη, το Βραβείο Μεταφραστών, το Μετάλλιο Δήμου Πειραιώς 

και το Αργυρούν Μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών. Ποιήματά της έχουν μεταφραστεί σε πολλές ξένες 

γλώσσες.  
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Εργογραφία 

 

Ι. Ποίηση 

• Φωνές εντόμου· Ποιήματα. Αθήνα, Αντωνόπουλος, 1930. 

• Προφητείες. Αθήνα, 1931. 

• Η Φλεγόμενη βάτος. Αθήνα, 1935. 

• Γυρισμός του Ασώτου. Αθήνα, 1936. 

• Ωσαννά και Οραματισμός. Αθήνα, Αντωνόπουλος, 1939. 

• Λυρική Εξομολόγηση · Φωτόδραμα. Αθήνα, 1945. 

• Η εποχή του Ύπνου και της Αγρύπνιας. Αθήνα, 1950. 

• Ανθρώπινο Σχήμα· Ποιήματα. Αθήνα, Δίφρος, 1961. 

• Το Φράγμα της Σιωπής. Αθήνα, Δίφρος, 1965. 

• Εκλογή· Ποιήματα. Αθήνα, 1965. 

• Μικρή εκλογή 1930-1961. Αθήνα, 1970. 

• Εκλογή 1961-1965. Αθήνα, 1970. 

• Εκλογή 1961-1977. Αθήνα, 1979. 

• Τα Νέα Ποιήματα 1974-1982. Αθήνα, Πρόσπερος, 1982. 

ΙΙ. Δοκίμιο 

• Νύξεις· Επιμέλεια εκδόσεως Ντενίζ Ρώντα – Τυπογραφικές διορθώσεις Μαίρη Ρωντά. Αθήνα, Ρωντάς, 1985. 

ΙΙΙ. Παιδική λογοτεχνία 

• Ο μικρός αδελφός · Θέατρο. Αθήνα, 1960. 

• Με τους αρχαίους θεούς · Παιδικές ιστορίες. Αθήνα, Ευρωεκδοτική, 1985. 

ΙV. Μεταφράσεις 

• Γκαρνιέ Πιερ, Εκλογή. Αθήνα, Δίφρος,1965. 

• Ντίκινσον Έμιλυ, Ποιήματα. Θεσσαλονίκη, Η μικρή Εγνατία, 1980. 

• Βαλερύ Πωλ, Χορός και Ψυχή· Πρόλογος – Μετάφραση Μελισσάνθης. Αθήνα, Διάττων, 1988. 

V. Συγκεντρωτικές εκδόσεις 

• Εκλογή. 1930-1950. Αθήνα, 1965. 

• Τα Ποιήματα της Μελισσάνθης (1930-1974). Αθήνα, Οι εκδόσεις των Φίλων, 1975. 

• Οδοιπορικό · Ποιήματα 1930-1984. Αθήνα, 1986. 
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ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ 

 

 
 

Ο Στράτης Μυριβήλης (1892 - 1969) ήταν Έλληνας πεζογράφος της Γενιάς του '30. Το πραγματικό του 

όνομα ήταν Ευστράτιος Σταματόπουλος.
 

 

Βίος 

Γεννήθηκε στη Συκαμιά της Λέσβου στις 30 Ιουνίου 1892, όπου και έζησε ως το 1969. Κατά τα πρώτα του 

σχολικά χρόνια αδιαφορούσε για τα μαθήματα και δεν άντεχε την πειθαρχία του σχολείου. Παρόλα αυτά στο 

Γυμνάσιο η λογοτεχνία κίνησε έντονα το ενδιαφέρον του. Η Λέσβος εκείνη την εποχή γνώριζε μεγάλη 

πνευματική άνθηση και ο Μυριβήλης ήρθε σε επαφή με τους πνευματικούς κύκλους του νησιού και άρχισε να 

συνεργάζεται με εφημερίδες και περιοδικά. Παράλληλα, επειδή αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, 

εργαζόταν ως δάσκαλος. Το 1912 μετακόμισε στην Αθήνα, όπου γράφτηκε στη Φιλοσοφική και τη Νομική 

Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως συντάκτης σε διάφορες εφημερίδες. Την ίδια 

χρονιά κατατάχθηκε στον στρατό ως εθελοντής και πολέμησε στους Βαλκανικούς πολέμους, στον Α' 

Παγκόσμιο Πόλεμο και στη Μικρασιατική εκστρατεία. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή επέστρεψε στη 

Λέσβο, όπου και παρέμεινε ως το 1932. Εκεί ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία και τη λογοτεχνία. Επίσης 

εξέδιδε δύο εφημερίδες, την "Καμπάνα" (1923-1924) και τον "Ταχυδρόμο" (μέχρι την εγκατάστασή του στην 

Αθήνα το 1932). Συνέχισε να συνεργάζεται με διάφορες εφημερίδες ("Η Καθημερινή", "Ακρόπολις", "Η 

Πρωία"), περιοδικά ("Νέα Εστία", "Το Ναυτικό μας", "Στρατιωτικά Νέα") και τον Ραδιοφωνικό Σταθμό 

Αθηνών. Παράλληλα, από το 1938 ως το 1955 εργαζόταν στη βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων. Το 1940 

τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο πεζογραφίας για τη συλλογή διηγημάτων Το γαλάζιο βιβλίο και το 1958 έγινε 

Ακαδημαϊκός. Κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940 ο Στρατής Μυριβήλης μαζί με άλλους Έλληνες 

λογίους προσυπέγραψε την Έκκληση των Ελλήνων Διανοουμένων προς τους Διανοούμενους ολόκληρου του 

Κόσμου με την οποία αφενός μεν καυτηριάζονταν η κακόβουλη ιταλική επίθεση, αφετέρου δε, διέγειρε την 

παγκόσμια κοινή γνώμη σε επανάσταση συνειδήσεων για κοινό νέο πνευματικό Μαραθώνα. Κατά τη διάρκεια 

του εμφυλίου πολέμου τάχθηκε με ζήλο εναντίον των κομμουνιστών. Πέθανε στην Αθήνα, στις 19 Ιουλίου 

1969, από βρογχοπνευμονία. 



 240 

Έργο 

Πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα το 1915, με τα διηγήματα Κόκκινες ιστορίες. Η πρώτη περίοδος του έργου 

του είναι εμπνευσμένη από το παρόν ή το άμεσο παρελθόν, τη ζωή στη Μυτιλήνη και κυρίως τις εμπειρίες του 

από τον πόλεμο. Αποκορύφωση της έκφρασης του αντιπολεμικού πνεύματος είναι το μυθιστόρημα Η ζωή εν 

τάφω (1924). Αυτή η περίοδος ολοκληρώνεται το 1932 με το μυθιστόρημα Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια. Κατά 

τη δεύτερη περίοδο στράφηκε στο παρελθόν και τις αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία. Τα έργα της 

περιόδου είναι οι νουβέλες Ο Βασίλης ο Αρβανίτης (1943), Τα παγανά (1945), Ο Παν (1946), το μυθιστόρημα Η 

Παναγιά η Γοργόνα (1949) και οι συλλογές διηγημάτων Το πράσινο βιβλίο (1935), Το γαλάζιο βιβλίο (1939), Το 

κόκκινο βιβλίο (1952) και Το βυσσινί βιβλίο (1959). 

Συλλογές διηγημάτων  

 Κόκκινες ιστορίες, 1915 

 Διηγήματα, 1928 

 Το πράσινο βιβλίο, 1936 

 Το γαλάζιο βιβλίο, 1939 

 Το κόκκινο βιβλίο, 1952 

 Το βυσινί βιβλίο, 1959 

Μυθιστορήματα  

 Η Ζωή εν τάφω, 1924 α' έκδοση, 1930 β' έκδοση με διαφοροποιήσεις και 

προσθήκες 

 Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια, 1932 

 Η Παναγιά η Γοργόνα (δημοσιεύτηκε με τίτλο Η Παναγιά η Ψαροπούλα το 

1939 σε συνέχειες. Στη συνέχεια αποσπάσματά του δημοσιεύτηκαν σε 

εφημερίδες και οριστικά εκδόθηκε το 1949). 

 Το Μυθιστόρημα των Τεσσάρων (μαζί με τους Καραγάτση, Τερζάκη, Βενέζη), 

1958. 

Νουβέλες  

 Ο Βασίλης ο Αρβανίτης (πρώτη μορφή 1934, δεύτερη μορφή περιλαμβάνεται 

στο Γαλάζιο Βιβλίο, και οριστική μορφή το 1943/44) 

 Τα παγανά, 1945 

 Ο Παν, 1946 

Άλλα έργα  

 Ο αργοναύτης (παιδικό μυθιστόρημα), 1936 

 Το τραγούδι της Γης-ελληνική συμφωνία. Λυρικό πεζογράφημα., 1937 

 Μικρές φωτιές (ποιητική συλλογή), 1942 

 Ιωάννης Γρυπάρης· Σκαραβαίοι και Τερρακότες (διάλεξη της 11ης/4/1943 στο 

θέατρο Κυβέλη), 1943 

 Το Πνεύμα της 28ης Οκτωβρίου (δοκίμιο), 1945 

 Απ' την Ελλάδα (ταξιδιωτικό), 1954 

 Μιλάμε για την Τέχνη (δοκίμιο), 1958 

 Το λογοτεχνικό τέταρτο (δοκίμιο - εκπομπές από ραδιόφωνο), 1962 

 Αγνάντεμα Α: Ο Παλαμάς στη ζωή μου (δοκίμιο), 1963 
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ΜΥΡΤΙΩΤΙΣΣΑ 

 

 
 

 

Η Θεώνη Δρακοπούλου (1885- 4 Αυγούστου 1968) ήταν ηθοποιός και ποιήτρια, γνωστή και με το 

ψευδώνυμο Μυρτιώτισσα. 

 

Βιογραφία 

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1885, στο προάστιο Μπεμπέκι. Ο πατέρας της, Αριστομένης 

Δρακόπουλος, ήταν γιος της Θεώνης Καλαμογδάρτη και εγγονός του Ανδρέα Καλαμογδάρτη, γόνου 

αρχοντικής Πατρινής οικογένειας. Υπηρετούσε στην Κωνσταντινούπολη ως πρώτος διερμηνέας της 

Ελληνικής Πρεσβείας κι είχε την καλλιέργεια αλλά και όλα τα μέσα και να προσφέρει στην κόρη του τη 

μόρφωση που απαιτούσε η πρώιμη καλλιτεχνική της ιδιοσυγκρασία. Έξι χρόνια μετά τη γέννηση της Θεώνης, 

ο πατέρας της διορίστηκε γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην τουρκοκρατούμενη τότε Κρήτη, όπου 

μετακόμισε μαζί με την οικογένειά του. Μετά από παραμονή δυο χρόνων στο νησί εγκαταστάθηκαν οριστικά 

στην Αθήνα, όπου η Θεώνη φοίτησε στη Σχολή Χιλλ της Πλάκας. Από μαθητική ηλικία είχε κλίση προς την 

ποίηση και το θέατρο. Πήρε μέρος σε ερασιτεχνικές παραστάσεις αρχαίου δράματος, παρακολούθησε 

μαθήματα στη Βασιλική Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου. Ως ηθοποιός εμφανίστηκε από τη "Νέα Σκηνή" 

του Κωνσταντίνου Χρηστομάνου. Το 1904 έλαβε μέρος στη παράσταση της "Αντιγόνης" του Σοφοκλή κι 

έπαιξε επίσης στο Δημοτικό και το Εθνικό Θέατρο. Αναγκάστηκε ωστόσο να διακόψει τη θεατρική της 

σταδιοδρομία, λόγω αντίδρασης της οικογένειάς της. Παντρεύτηκε το Σπυρίδωνα Παππά, που ήταν ξάδελφος 

της, και εγκαταστάθηκε μαζί του στο Παρίσι όπου συνέχισε τις δραματικές σπουδές στην Κρατική 

Δραματική Σχολή. Από το γάμο της, απέκτησε ένα γιο, το Γιώργο Παππά, ο οποίος έγινε διάσημος 

πρωταγωνιστής του ελληνικού θεάτρου. Ο γάμος της όμως δεν έμελλε να διαρκέσει πολύ. Μετά το χωρισμό, 

επέστρεψε στην Ελλάδα όπου εργάστηκε ως καθηγήτρια απαγγελίας στο Ωδείο Αθηνών. Καθοριστική για 

την ποιητική της έκφραση στάθηκε η γνωριμία και ο έρωτάς της με τον ποιητή Λορέντζο Μαβίλη. Μετά τον 

δραματικό θάνατο του τελευταίου στη μάχη του Δρίσκου το 1912, η 27χρονη Μυρτιώτισσα στράφηκε στην 

ποίηση για να εκφράσει τον πόνο της. 
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Το έργο της 

Είναι από τις σημαντικότερες γυναικείες φυσιογνωμίες στο χώρο της νεοελληνικής ποίησης. Το ποιητικό 

έργο της Μυρτιώτισσας κυριαρχείται από έντονο λυρισμό, ενώ συχνά θέματά της είναι η φύση και το δίπτυχο 

έρωτας-θάνατος. Σημαντική για τη ζωή της στάθηκε επίσης η βαθιά φιλία που τη συνέδεε με τον Κωστή 

Παλαμά, ο οποίος στάθηκε καθοδηγητής της. Εξέδωσε τα ποιητικά έργα «Τραγούδια» (1919), «Κίτρινες 

φλόγες» (1925) (με πρόλογο του Κ. Παλαμά, 1925), «Δώρα αγάπης» (1932, Βραβείο της Ακαδημίας 

Αθηνών) και «Κραυγές» (1939, Κρατικό Βραβείο) ενώ το 1953 κυκλοφόρησε ένα συγκεντρωτικό έργο με 

τίτλο «Ποιήματα». Επίσης, μετά τον πρόωρο χαμό του γιου της, το 1958, έγραψε το χρονικό «Ο Γιώργος 

Παππάς στα παιδικά του χρόνια» που εκδόθηκε το 1962. Τιμήθηκε με κρατικά βραβεία ποίησης (το 1932 για 

τα 'Δώρα της αγάπης' και το 1939 για τις 'Κραυγές'). Τα τελευταία χρόνια της ζωής της υπέφερε από διαβήτη. 

Πέθανε έπειτα από καρδιακή προσβολή στην Αθήνα την Κυριακή 4 Αυγούστου του 1968. Η ταφή της έγινε 

στον οικογενειακό τάφο της οικογένειας Δρακοπούλου στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Το αρχείο της 

οικογένειας Καλαμογδάρτη δώρισε τα "Ποιήματα" στον ξάδελφο της Γεώργιο Παπαδιαμαντόπουλο και 

αυτός με τη σειρά του στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. 

Εργογραφία 

Ι. Ποίηση 

• Τραγούδια. Αθήνα, Τύπος, 1919. 

• Κίτρινες φλόγες. Αθήνα, 1925. 

• Τα δώρα της αγάπης. Αθήνα, 1932. 

• Κραυγές. Αθήνα, 1939. 

ΙΙ. Πεζογραφία 

• Ο Γιώργος Παππάς στα παιδικά του χρόνια. Αθήνα, 1962. 

ΙΙΙ. Ανθολογίες 

• Ελληνικά ποιήματα, κατάλληλα για απαγγελία. Αθήνα, 1921. 

• Παιδική ανθολογία1-2. Αθήνα, 1930. 

ΙV. Μεταφράσεις 

• Κοντέσσα ντε Νοάιγ, Ποιήματα· Μετάφραση Μυρτιώτισσας. Αθήνα, 1928. 

• Ευριπίδη, Μήδεια. Αθήνα, 1932. 

V. Συγκεντρωτικές εκδόσεις 

• Ποιήματα. Αθήνα, 1953. 

• Μυρτιώτισσας Άπαντα (με πρόλογο του Τάσου Αθανασιάδη και εισαγωγή του Ανδρέα Καραντώνη). 

Αθήνα, Alvin Redman Hellas, 1965. 
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ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ 

 

 
 

 

Ο Στέλιος Ξεφλούδας (1902−1984) ήταν Έλληνας συγγραφέας. 

 

Βιογραφία  

Γεννημένος στην Άμφισσα το 1902, ο Στέλιος Ξεφλούδας πολιτογραφήθηκε εξαρχής ως ένας από τους 

πεζογράφους της Θεσσαλονίκης, αυτούς που συσπειρώθηκαν γύρω από το περιοδικό της πόλης, Μακεδονικές 

Ημέρες και καλλιέργησαν την αφηγηματική τεχνική του «εσωτερικού μονολόγου». Ο Ξεφλούδας ξεκίνησε τις 

φιλολογικές σπουδές του στην Αθήνα και την περίοδο 1928-1930 βρίσκεται στο Παρίσι για να τις ολοκληρώσει. 

Τo 1930 έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να εργαστεί ως καθηγητής και την ίδια χρονιά εκδίδει το πρώτο βιβλίο, Τα 

τετράδια του Παύλου Φωτεινού, το οποίο θα θεωρηθεί από την κριτική ως αντιπροσωπευτικό και πρώτο δείγμα 

της τεχνικής που είναι γνωστή ως «εσωτερικός μονόλογος». Πλοκή χαλαρή ως ανύπαρκτη, αδιάκοπη και 

ανεξέλεγκτη καταγραφή σκέψεων και αναμνήσεων με τη ροή που οι ίδιες έχουν, αποστασιοποίηση μ' ένα λόγο 

από τις τεχνικές του «αστικού μυθιστορήματος» που καλλιέργησε η αθηναϊκή «γενιά του ΄30» είναι τα 

χαρακτηριστικά που εν γένει σηματοδοτούν τη νεοτερική γραφή, που αντικατοπτρίζεται όντως στο βιβλίο του 

Ξεφλούδα, με θεματικό υλικό την περίοδο που έμεινε στο Παρίσι. Δύο χρόνια μετά, το 1932, εκδίδεται στη 

Θεσσαλονίκη το περιοδικό Μακεδονικές Ημέρες, στις σελίδες του οποίου θα φιλοξενηθούν έκτοτε ακόμη πιο 

αντιπροσωπευτικά, αλλά και αξιόλογα, δείγματα γραφής αυτού του είδους. Στους βασικούς συνεργάτες του 

συγκαταλέγεται και ο Ξεφλούδας, ο οποίος την ίδια χρονιά (1932) θα εκδώσει το δεύτερο βιβλίο του με τίτλο 

Εσωτερική Συμφωνία, όπου η αφήγηση εμπλέκει συνειδητό και υποσυνείδητο, ενώ μια ρέουσα ποιητική γλώσσα 

και η διαφαινόμενη ευαισθησία καθιστούν το βιβλίο ένα από τα καλύτερα επιτεύγματα του συγγραφέα. Από τον 

Απρίλιο του 1936 ως το 1940 είναι ο υπεύθυνος του λογοτεχνικού περιοδικού Olimpo, που εκδίδεται με χορηγία 

του ιταλικού κράτους. Αρχικά παρουσιάζονται έργα ιταλικής ποίησης και λογοτεχνίας και στα επόμενα τεύχη 

υπάρχουν ιταλικά ποιήματα που μεταφράζει ο ίδιος στα ελληνικά. Σε ένα παρόμοιο αναμνησιολογικό κλίμα θα 

κινηθούν τα επόμενα δύο βιβλία τού Ξεφλούδα, Εύα (1934) και Κύκλος (1940). Κατά την διάρκεια του 

Ελληνοϊταλικού πολέμου ο συγγραφέας υπηρετεί ως αξιωματικός στο μέτωπο. Η εμπειρία του πολέμου θα τον 

σημαδέψει βαθιά και θα αποτελέσει το θεματικό υλικό για τα μεταπολεμικά βιβλία του Άνθρωποι του μύθου 

(1944) αλλά και (εν μέρει) για το Οδυσσέας χωρίς Ιθάκη (1957), το οποίο θα αποσπάσει και το Β΄ Κρατικό 

Βραβείο Μυθιστορήματος της επόμενης χρονιάς. Θα ακολουθήσουν τα «μυθιστορήματα» (ο όρος επιβάλλεται να 

μπει σε εισαγωγικά λόγω των σταθερών τεχνικών προτιμήσεων του συγγραφέα) Εσύ ο κύριος Χ κι ένας μικρός 

πρίγκιπας (1960, Α’ Κρατικό Βραβείο) Μέρες μέσα στο σκοτάδι (1982). Όσο περνά ο καιρός, ο Ξεφλούδας 

αλλάζει θεματική, αντλεί από σύγχρονα βιώματα και γεγονότα, τα οποία προσπαθεί να συμβιβάσει με την 

αφηγηματική τεχνική που έχει υιοθετήσει, μέχρις ενός σημείου βέβαια. Μολονότι τα ύστερα βιβλία του 

παρουσιάζουν ίσως μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον μέσο αναγνώστη, διαθέτοντας άλλωστε σοβαρές αξιώσεις, η 
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προπολεμική παραγωγή του, με τον μελαγχολικό και εσωστρεφή της χαρακτήρα, ασκεί μια ιδιαίτερη γοητεία. Ο 

Στέλιος Ξεφλούδας συνέγραψε επίσης τα μελετήματα Νιρβάνας, Χρηστομάνος και άλλοι (1953), Το νεοελληνικό 

μυθιστόρημα (γραμμένο στα Γαλλικά, 1953), Το σύγχρονο μυθιστόρημα (1955). Απεβίωσε στις 27 Νοεμβρίου 

1984. 

Επιλεγμένα έργα  

 Τα τετράδια του Παύλου Φωτεινού (1930) 

 Εσωτερική συμφωνία (1932) 

 Εύα (1934) 

 Κύκλος (1940) 

 Άνθρωποι του μύθου (1944) 

 Οδυσσέας χωρίς Ιθάκη (1957) 

 Εσύ ο κύριος Χ κι ένας μικρός πρίγκιπας (1960, Α΄ Κρατικό βραβείο 

μυθιστορήματος) 

 Νιρβάνας, Χρηστομάνος και άλλοι (1953) 

 Το σύγχρονο μυθιστόρημα (1955) 

 Ταξιδιωτικά (1956) 
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Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 
 

 

Ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος (Ιωάννης Μιχαήλ Παναγιωτόπουλος, 23 Οκτωβρίου 1901 – 17 Απριλίου 1982) ήταν 

σημαντικός Έλληνας συγγραφέας, δοκιμιογράφος, ποιητής, κριτικός και εκπαιδευτικός του 20ου αιώνα. 

 

Βιογραφία  

Ο Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, του Μιχαήλ και της Ειρήνης, γεννήθηκε στο Αιτωλικό της Αιτωλοακαρνανίας. Το 

1910 η οικογένειά του μετακόμισε λόγω οικονομικών δυσχερειών στην Αθήνα, όπου και εγκαταστάθηκε. 

Φοίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1919 –1923) και παράλληλα ασχολήθηκε με 

περιοδικά όπως η «Διάπλασις των Παίδων» και η «Μούσα», είτε δημοσιεύοντας κείμενα είτε συμμετέχοντας στη 

διεύθυνσή τους. Έκανε την εμφάνισή του στα γράμματα το 1924, με "Το βιβλίο της Μιράντας". Εργάστηκε στο 

«Ελληνικόν Εκπαιδευτήριον Δ. Ν. Μακρή», το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε «Ελληνικόν Εκπαιδευτήριον 

Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου – Δ. Β. Ελευθεριάδη» και έπειτα σε «Ελληνικόν Εκπαιδευτήριον – Σχολή Ι. Μ. 

Παναγιωτόπουλου» (όνομα που διατηρεί έως και σήμερα). Ανάπτυξε επίσης πλούσια διδακτική και πολιτισμική 

δράση. Διετέλεσε υπηρεσιακός Yπουργός Πολιτισμού και Επιστημών στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου 

Καραμανλή ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 1974, καθώς και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης. Ο Παναγιωτόπουλος πέθανε το Μεγάλο Σάββατο, στις 17 Απριλίου 

1982 και κηδεύτηκε στο Νεκροταφείο Αμαρουσίου. 

Διακρίσεις  

 Έπαθλο Παλαμά, μαζί με τον Γιώργο Σεφέρη (1944) 

 Πρώτο Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος για το μυθιστόρημα «Τα εφτά κοιμισμένα 

παιδιά» (1956) 

 Πρώτο Κρατικό Βραβείο Ταξιδιωτικής Λογοτεχνίας για το έργο του «Η Αφρική 

αφυπνίζεται» (1963) 

 Πρώτο Κρατικό Βραβείο Δοκιμίου για τη έργο του «Ο Σύγχρονος Άνθρωπος» (1966) 

 Βραβείο Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών για το έργο του «Οι Σκληροί Καιροί» (1972) 

 Αναγόρευσή του ως επίτιμου διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών (1974) 
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Επιλεγμένα έργα 

Πεζογραφία: 

 Οι δυο και η νύχτα 

 Αστροφεγγιά 

 Χαμοζωή 

 Οι Αιχμάλωτοι 

 Ασφυξία 

 Τα εφτά κοιμισμένα παιδιά 

 Το δαχτυλίδι με τα παραμύθια 

 Μεβλανά ο Εξαίσιος – Το παραμύθι μιας ζωής 

Ποίηση: 

 Το βιβλίο της Μιράντας 

 Λυρικά σχέδια 

 Αλκυόνη 

 Ο κύκλος των ζωδίων 

 Το παράθυρο του κόσμου 

Ταξιδιωτικά: 

 Μορφές της ελληνικής γης 

 Ελληνικοί Ορίζοντες 

 Πολιτείες της Ανατολής 

 Ο κόσμος της Κίνας κι ένα επίμετρο: μια ματιά στη Ρωσία 

 Η Αφρική Αφυπνίζεται 

Δοκίμια: 

 Ο στοχασμός και ο λόγος 

 Ομιλίες της γυμνής ψυχής 

 Ο σύγχρονος άνθρωπος 

 Οι σκληροί καιροί 

 Η ηθική του συμφέροντος 

 Όρθιες ψυχές 

Κριτική: 

 Το ποιητικό έργο του Κωστή Παλαμά 

 Τα Πρόσωπα και τα κείμενα (σε έξι μέρη: Δρόμοι Παράλληλοι, Ανήσυχα χρόνια, Κωστής 

Παλαμάς, Κ. Π. Καβάφης, Ο λυρικός λόγος, Τα ελληνικά και τα ξένα) 
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ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ 

 

 
 

 

Ο Τάκης Παπατσώνης ή Παπατσώνης Τ.Κ. (1895-1976) ήταν Έλληνας ποιητής. 

 

Βιογραφία 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1895. Πατέρας του ήταν ο Κωνσταντίνος Παπατσώνης, μητέρα του η Αικατερίνη 

Πρασσά. Σχολείο πήγε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Άρχισε να δημοσιεύει ποιήματα στην εφημερίδα 

«Ακρόπολις». Μετά το σχολείο γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο, παρακολουθώντας πολιτικές επιστήμες μέχρι το 

1920. Το 1927 πήγε στην Γενεύη για να συνεχίσει τις σπουδές του. Υπηρέτησε στο Υπουργείο Οικονομικών από 

το 1914 για σαράντα χρόνια και προβιβάστηκε στην θέση του Γενικού Γραμματέα. Το 1938 αποσύρθηκε στο 

Άγιο Όρος, όπου έζησε τον μοναχικό βίο για πολλούς μήνες. Παντρεύτηκε το 1932 και έκανε ένα παιδί. 

Περιηγήθηκε το Βελιγράδι, την Κωνσταντινούπολη, Ιταλία, Πράγα, Ελβετία, Γαλλία, Βερολίνο, Δρέσδη, Αγγλία, 

Ισπανία, Βουκουρέστι, Βέρνη, Καρπάθια, Νέα Υόρκη, Κούβα, Σικάγο, και Σαν Ντιέγο. Απεβίωσε το 1976. 
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Διακρίσεις 

Ο Παπατσώνης είχε πολλές και σημαντικές θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Έγινε αντιπρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εμπορικής Τράπεζας (1941), Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής 

Πινακοθήκης (1953-1964), Αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Θεάτρου (1955-1964), 

Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής (1963 και 1966 αντίστοιχα). Βραβεύτηκε με το 

γαλλικό παράσημο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής (1920), ενώ του απονεμήθηκε το πρώτο Κρατικό 

Βραβείο Ποίησης (1963). Το 1967 έγινε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. 

 

Η ποιητική του 

Η ποιητική του Παπατσώνη αποτελεί ένα ιδιαίτερο μείγμα φαινομενικά ετερόκλιτων στοιχείων. Από την μία 

πλευρά διακρίνουμε σε αυτήν μια θρησκευτικής υφής ατμόσφαιρα και από την άλλη έναν ευρύτερο στοχασμό 

πάνω στα ανθρώπινα που, υφολογικά, αντλεί δάνεια και από την καβαφική τεχνοτροπία. 

 

Ενδεικτική Εργογραφία 

 Εκλογή Α΄. Αθήνα, Κασταλία, 1934. 

 Ursa Minor· Κι ένα ακόμη ποίημα. Αθήνα, Ίκαρος, 1944. 

 Εκλογή Β΄. Αθήνα, Ίκαρος, 1962. 

 Δεκαπέντε ανέκδοτα ποιήματα· Κριτική παρουσίαση Γιάννας Νταουντάκη. 

Αθήνα, Κουλτούρα, 1979. 

 Ο τετραπέρατος κόσμος Α΄. Αθήνα, Ίκαρος, 1966. 

 Φώτα από τον τάφο· (Αφιέρωμα στον Σατωβριάνδο). Αθήνα, ανάτυπο από τη 

Νέα Εστία, τεύχος Χριστουγέννων 1968. 

 Ο τετραπέρατος κόσμος Β΄· Λήρος και λόγος Εξωλογικό σχόλιο πάνω σε δύο 

σχόλια Juvenilia του Edgar Allan Poe. Αθήνα, Ίκαρος, 1976. 

 Όπου ην κήπος. Αθήνα, Οι εκδόσεις των φίλων, 1972. 

 Ένα τρίπτυχο από τον παράδεισο του Δάντε. 1963. 

 Εθνεγερσία, Σολωμός-Κάλβος. 1970. 

 Dante Aligheri (1265-1965). 1965. 

 Friedrich Holderlin. 1970. 

 Άσκηση στον Άθω· ήτοι πηδάλιον νηπτικόν για περιδιάβαση του Όρους. 

Αθήνα, Ίκαρος, 1963. 

 Μολδοβαλαχικά του μύθου· Ite, missa est. Αθήνα, Ίκαρος, 1965. 

 Τ.Σ.Έλιοτ, Ερημότοπος. Αθήνα, εκδ.περ. Κύκλος, 1933. 

 Paul Claudel, Στίχοι εξορίας, Ο Δρόμος του Σταυρού, Ο Κλήρος του 

μεσημεριού. 1940. 

 Aragon, Τρία ποιήματα. 1945. 

 Saint - John Perse, Ανάβαση - Edgar Allan Poe, Ταμερλάνος Μεταφρασμένα 

από τα γαλλικό και αγγλικό πρωτότυπα από τον .Κ.Παπατζώνη. Αθήνα, 1957. 

 Paul Claudel, Ο κλήρος του μεσημεριού Δράμα σε τρεις πράξεις Μετάφραση 

Τ.Κ.Παπατσώνη. 1973. 

 Ζαν Ανούιγ, Μπέκετ ή Η τιμή του Θεού Δράμα σε τέσσερις πράξεις 

Μετάφραση Τ.Κ.Παπατσώνη. Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού 

Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1981. 

 Edgar Allan Poe, Ταμερλάνος. Αθήνα, Διάτων, 1984. 
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ΝΙΚΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ 

 

 
 

 

Βιογραφικό Σημείωμα 

 

Ο Νίκος - Γαβριήλ Πεντζίκης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, τέταρτο παιδί του Γαβριήλ Πεντζίκη και της 

Μαρίας το γένος Ιωαννίδου. Είχε τρεις αδερφές, από τις οποίες η Χρυσούλα ήταν η ποιήτρια Ζωή Καρέλλη. 

Ο πατέρας του ήταν φαρμακοποιός και η μητέρα του δασκάλα. Στο δημοτικό σχολείο πήγε για πρώτη φορά 

το 1919 στην έκτη τάξη· τα προηγούμενα χρόνια είχε κάνει μαθήματα στο σπίτι. Το 1921 ταξίδεψε με την 

οικογένειά του στη Βουδαπέστη, το Βελιγράδι και τη Βιέννη. Σε ηλικία δεκατεσσάρων ετών συνέταξε μια 

Παγκόσμια Γεωγραφία που εγκρίθηκε αρχικά από το Υπουργείο Παιδείας, η έγκριση ωστόσο ανακλήθηκε 

όταν έγινε γνωστή η ηλικία του. Τότε άρχισε να γράφει τα πρώτα του ποιήματα. Το 1926 έφυγε για σπουδές 

Οπτικής και Φαρμακευτικής στο Παρίσι, όπου γνωρίστηκε με τον Γιάννη Ψυχάρη, και μετά από δυο χρόνια 

πήρε πτυχίο Φυσιολογίας οπτικής. Το 1927 πέθανε ο πατέρας του και η οικογένεια αντιμετώπισε οικονομικές 

δυσκολίες. Από 1928 ως το 1929 σπούδασε Φαρμακευτική και Βοτανική στο Πανεπιστήμιο του 

Στρασβούργου · αποφοίτησε το 1929. Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και από το 1930 ως το 1955 ανέλαβε το 

φαρμακείο του πατέρα του, που έγινε ένα από τα γνωστότερα λογοτεχνικά στέκια της πόλης. Από το 1953 και 

ως το 1969 εργάστηκε ως ιατρικός επισκέπτης. Το 1933 επισκέφτηκε για πρώτη φορά το Άγιο Όρος (ως το 

θάνατό του ξαναπήγε ενενηντατρείς φορές), όπου ξεκίνησε την ενασχόλησή του με τη ζωγραφική. Το 1940 

επιστρατεύτηκε και εκπαιδεύτηκε στο Ληγουριό, δεν πρόλαβε ωστόσο να πολεμήσει, καθώς προηγήθηκε η 

συνθηκολόγηση με τους γερμανούς. Το 1943 γράφτηκε στο Κ.Κ.Ε. Ένα χρόνο αργότερα συμμετείχε για 

πρώτη φορά σε έκθεση ζωγραφικής στο ανθοπωλείο Ευρυβιάδη Κωνσταντινίδη. Το 1946 αναγκάστηκε για 

οικονομικούς λόγους να συνεταιριστεί στο πατρικό φαρμακείο. Το 1948 παντρεύτηκε τη Νίκη Λαζαρίδου, με 

την οποία απέκτησε ένα γιο τον Γαβριήλ. Γύρω στο 1967 ξεκίνησε η σταδιακή ψυχική απομάκρυνσή του από 

τα εγκόσμια και η καθημερινή του ενασχόληση με τον Συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, 

που κράτησε ώς το τέλος της ζωής του και σημάδεψε την μετέπειτα καλλιτεχνική του παραγωγή. Ταξίδεψε 

στην Ολλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Αγγλία και το Στρασβούργο, (1986 και 1989). Ως 

ζωγράφος πήρε μέρος σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις ζωγραφικής σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και του 

εξωτερικού (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (1951), Γαλλικό Ινστιτούτο 

Θεσσαλονίκης (1952), γκαλερί Ζυγός της Αθήνας (1958),αίθουσα Τέχνη (1960 και 1966), όγδοη Πανελλήνια 

Έκθεση Θεσσαλονίκης (1965), Ινστιτούτο Goethe της Αθήνας (1969), Κύπρος (1970), Λονδίνο (1971), 

γκαλερί Κρεωνίδη (1976),γκαλερί Κοχλίας (1982), Ιταλία (1984), Εθνική Πινακοθήκη (1985), Βελίδειο 

Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (1985), Κιλκίς (1986), Βαφοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο (1986) και 

αλλού). Πέθανε από καρδιακή ανακοπή το 1993.  

Στο χώρο της λογοτεχνίας πρωτοεμφανίστηκε το 1934 με το μυθιστόρημα Ανδρέας Δημακούδης (ένας νέος 

μονάχος), υπογράφοντας ως Κοσμάς Σταυράκιος. Από το 1935 άρχισε η μακρόχρονη συνεργασία του με 

πολλά περιοδικά και εφημερίδες της Θεσσαλονίκης (Το 3ο μάτι, Μακεδονικές Ημέρες, Φιλολογικά Χρονικά, 

Κοχλίας - του οποίου υπήρξε ιδρυτικό μέλος από το 1945 -, Το Φύλλο του Λαού, Η Δευτέρα, ο Αιώνας μας, 

Μορφές, Σημερινά Γράμματα, Διαγώνιος, Ενδοχώρα, Ευθύνη κ.α.), όπου δημοσίευσε πεζογραφήματα, 
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ποιήματα, μεταφράσεις και άρθρα . Έργα του μεταφράστηκαν στα γαλλικά, ιταλικά, ολλανδικά και 

γερμανικά. Τιμήθηκε με τη γαλλική διάκριση Palmes d’ Officier d’ Academie (1952), τον Αργυρό σταυρό 

του Τάγματος του Φοίνικα (1971), το οφφίκιο του Μεγάλου Άρχοντος Μυρεψού της του Χριστού Μεγάλης 

Εκκλησίας (1971), το Α΄ Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος (1982 για το έργο του Πόλεως και νομού 

Δράμας παραμυθία) το βραβείο Gottfried - Herder στη Βιέννη (1989). Το 1988 αναγορεύτηκε επίτιμος 

διδάκτωρ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πήρε μέρος σε τηλεοπτικές εκπομπές λόγου και 

σε λογοτεχνικές εκδηλώσεις και έδωσε πολλές διαλέξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το λογοτεχνικό έργο 

του Νίκου - Γαβριήλ Πεντζίκη εντάσσεται τυπικά στη γενιά του ’30 και μάλιστα ανάμεσα στους 

πρωτοπόρους συγγραφείς που εισηγήθηκαν τη συνειρμική γραφή υπό την επίδραση του μοντερνισμού στη 

νεοελληνική πεζογραφία. Διαχωρίζεται ωστόσο από τους συγχρόνους του, κυρίως λόγω της έντασης με την 

οποία οικειοποιήθηκε και αξιοποίησε τόσο τα σύγχρονά του λογοτεχνικά ρεύματα, όσο και την παράδοση της 

νεοελληνικής πεζογραφίας στο πλαίσιο της ορθοδοξίας (όπως αυτή καλλιεργήθηκε κυρίως από τον 

Παπαδιαμάντη). Κάποια από τα χαρακτηριστικά στοιχεία του πολύμορφου έργου του είναι η ευρεία θεματική 

του (που πηγάζει από ιστορικά, γεωγραφικά, λογοτεχνικά, θρησκευτικά και άλλα συμφραζόμενα), η συχνή 

χρήση του εσωτερικού μονολόγου και της μεταφοράς με παραπομπές στη βυζαντινή εικαστική τέχνη, η 

θρησκευτική προσήλωση και η μεγάλη αγάπη του για τη γενέτειρά του. 

 

Εργογραφία 

 

Ι. Ποίηση 

• Εικόνες. Αθήνα, τυπ. Κρομιδά, 1944. 

• Ανακομιδή. Θεσσαλονίκη, 1961. 

ΙΙ. Πεζογραφία 

• Ανδρέας Δημακούδης· Ένας νέος μονάχος. Θεσσαλονίκη,1935 (με το ψευδώνυμο Σταυράκιος Κοσμάς) (και 

δεύτερη έκδοση με αλλαγές και τίτλο Ανδρέας Δημακούδης και άλλες μαρτυρίες χαμού και δεύτερης 

πανοπλίας, Θεσσαλονίκη, ΑΣΕ, 1977). 

• Ο πεθαμένος και η ανάσταση. Αθήνα, Γ. Κρομίδας, 1944. 

• Πραγματογνωσία· Κείμενο σε συνέχεια. Θεσσαλονίκη, 1950. 

• Αρχιτεκτονική της σκόρπιας ζωής. Αθήνα, Ίκαρος, 1963. 

• Το μυθιστόρημα της κυρίας Έρσης. Αθήνα, έκδοση του περ. Ταχυδρόμος, 1966. 

• Μητέρα Θεσσαλονίκη. Αθήνα, Κέδρος, 1970. 

• Συνοδεία· Πεζογραφήματα. Αθήνα, Ίκαρος, 1971. 

• Ομιλήματα. Αθήνα, Οι εκδόσεις των Φίλων, 1972. 

• Σημειώσεις εκατό ημερών. Αθήνα, 1973. 

• Αρχείον· Βιβλίον έρωτος ήτοι της Αγάπης που χαρίζει ως φως οικουμενικό ο Κύριος. Αθήνα, Οι εκδόσεις 

των Φίλων, 1974. 

• Βοροφρύνη. Αθήνα, Άγρα, 1982. 

• Πόλεως και νομού Δράμας παραμυθία. Αθήνα, Άγρα, 1986. 

• Εγκατάλοιπα Ιωάννη Κνίτελλη· Παρουσίαση Γιάννης Δάλλας. Αθήνα, Συνέχεια, 1994. 

• Ψιλή ή περισπωμένη. Αθήνα, Άγρα, 1995. 

ΙΙΙ. Δοκίμια - Φιλοσοφία 

• Προς εκκλησιασμόν. Θεσσαλονίκη, 1979. 

• Υδάτων υπερεκχείλιση. Θεσσαλονίκη, έκδοση του περ.Παρατηρητής, 1990. 

IV. Συγκεντρωτικές εκδόσεις 

• Πραγματογνωσία· και άλλα επτά κείμενα μυθοπλασίας γεωγραφικής. Θεσσαλονίκη, ΑΣΕ, 1977. 

• Αντρέας Δημακούδης· Και άλλες μαρτυρίες χαμού και δεύτερης πανοπλίας. Θεσσαλονίκη, ΑΣΕ, 1977. 

• Αρχιτεκτονική της σκόρπιας ζωής και άλλα μεταγενέστερα κείμενα. Θεσσαλονίκη, ΑΣΕ, 1978. 

• Παλαιότερα ποιήματα και νεώτερα πεζά. Θεσσαλονίκη, ΑΣΕ, 1980. (1935-1971). 
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ΚΟΣΜΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

 

 
 

 

Ο Κοσμάς Πολίτης (1888-1974) ήταν ένας απ' τους σημαντικότερους πεζογράφους της γενιάς του '30. Το 

πραγματικό του όνομα ήταν Πάρις (Παρασκευάς) Ταβελούδης. Τα χαρακτηριστικότερα έργα του είναι τα 

μυθιστορήματα Eroïca (1938) και Στου Χατζηφράγκου (1962). 

 

Βιογραφία 

Γεννήθηκε στις 16 Μαρτίου 1888 στην Αθήνα. Ο έμπορος πατέρας του, Λεωνίδας, καταγόταν από τη 

Μυτιλήνη και η μητέρα του, Καλλιόπη Χατζημάρκου, από το Αϊβαλί. Η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στη 

Σμύρνη το 1890, έπειτα από οικονομική καταστροφή. Τα παιδικά του χρόνια δεν ήταν ευχάριστα: ο πατέρας 

του ήταν αυταρχικός και η φιλάσθενη μητέρα του πέθανε όταν εκείνος ήταν 12 χρονών. Τη φροντίδα του 

ανέλαβε μια γαλλίδα δασκάλα και η 18 χρόνια μεγαλύτερη αδερφή του Μαρία. Ως γόνος μεσοαστικής 

οικογένειας, φοίτησε στην περίφημη Ευαγγελική Σχολή (1900-1904) και στο Αμερικάνικο Κολέγιο της 

Σμύρνης (1904-1905), χωρίς ποτέ να πάρει απολυτήριο: εγκατέλειψε τις σπουδές του και άρχισε να εργάζεται 

στην Τράπεζα Ανατολής (1905-1911) και στη συνέχεια, 1911-1919, στην Wiener Bank. Το 1918 ερωτεύτηκε 

κεραυνοβόλα και παντρεύτηκε την Κλάρα Κρέσπι, ευγενή αυστροουγγρικής καταγωγής. Ένα χρόνα μετά 

απέκτησαν μια κόρη, τη Φοίβη (Κνούλη). Από το 1919 ως το 1922 εργαζόταν στην Crédit Foncier d' Algérie et 

de Tunisie της Σμύρνης. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή εγκατέλειψε τη Σμύρνη και εγκαταστάθηκε 

αρχικά στο Παρίσι (1922-1923, έπειτα στο Λονδίνο, όπου εργαζόταν στο εκεί υποκατάστημα της Ιονικής 

Τράπεζας, και τελικά το 1924 στην Αθήνα, όπου έγινε και υποδιευθυντής της Τράπεζας, ένα χρόνο μετά. Στα 

γράμματα εμφανίστηκε αιφνίδια, το 1930, σε ηλικία 42 ετών, ενώ ήδη είχε αξιόλογη επαγγελματική 

σταδιοδρομία, με το μυθιστόρημα Λεμονοδάσος. Η επιτυχία του έργου ήταν μεγάλη και προκαλεί ιδιαίτερη 

εντύπωση το γεγονός ότι ο ίδιος δεν έκανε καμία ενέργεια για να προβληθεί (Αναγνωστάκη 1992, σ. 254). Το 

1934 μετατέθηκε στην Πάτρα, όπου ανέλαβε την υποδιεύθυνση του υποκαταστήματος της τράπεζας, ενώ εν τω 

μεταξύ είχε συνάψει σχέση με μια άλλη γυναίκα και είχε εγκαταλείψει την οικογένειά του. Κατά την παραμονή 

του στην Πάτρα έγραψε την Eroica, που εκδόθηκε το 1938 και τιμήθηκε με το Κρατικό Bραβείο 

μυθιστορήματος την επόμενη χρονιά, και δημοσίευσε σε συνέχειες στο περιοδικό Νέα Γράμματα την Κυρία 

Ελεονώρα (1935) και το 1939, στο ίδιο περιοδικό, τη Μαρίνα. Το 1942 πέθανε η κόρη του κατά τη διάρκεια του 
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τοκετού. Αυτό το γεγονός τον συγκλόνισε και θεώρησε τον εαυτό του υπεύθυνο, καθώς πίστευε ότι αν δεν είχε 

εγκαταλείψει το σπίτι του, η κοπέλα θα ζούσε ακόμα. Επέστρεψε τότε στη γυναίκα του, με την οποία 

επανασυνδέθηκε. Εν τω μεταξύ, επειδή κατά τη διάρκεια της ασθένειας της κόρης του είχε παρατείνει 

αδικαιολόγητα την άδειά του, σύμφωνα με την κρίση της υπηρεσίας του, απολύθηκε. Η Τράπεζα αργότερα 

τροποποίησε τα επίσημα στοιχεία ώστε να φαίνεται ότι δεν απολύθηκε, αλλά παραιτήθηκε οικειοθελώς. Από 

τότε ζούσε αποκλειστικά από τις μεταφράσεις του και από την πενιχρή σύνταξη που του πλήρωνε η Τράπεζα 

μέχρι το 1945. Επιπλέον πούλησε την κατοικία του στο Παλαιό Ψυχικό σε κάποιον μαυραγορίτη, στον οποίον 

πλήρωνε ενοίκιο για να παραμένει εκεί. (Αργότερα, το 1945 περίπου, το σπίτι του δημεύτηκε και πλήρωνε 

ενοίκιο στο Δημόσιο). Το 1944 έγινε μέλος του Κ.Κ.Ε. και το 1945 δημοσίευσε το μυθιστόρημα Το Γυρί, που 

αντικατοπτρίζει τους κοινωνικούς προβληματισμούς του. Ιδρυτικό μέλος της Ε. Δ. Α, κατήλθε στις εκλογές 

στην περιφέρεια Πατρών, χωρίς να εκλεγεί, το 1951. Το 1960 τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο διηγήματος για 

την Κορομηλιά (είχε δημοσιευτεί το 1946). Την ίδια χρονιά ο Μιχ. Κακογιάννης μεταφέρει την Eroica στον 

κινηματογράφο. Το 1961 εξελέγη επίτιμος Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και ένα χρόνο 

αργότερα δημοσίευσε το μυθιστόρημα "Στου Χατζηφράγκου", για το οποίο πήρε το Α' Κρατικό βραβείο 

μυθιστορήματος το 1964. Το 1967, την ημέρα του πραξικοπήματος, πέθανε η σύζυγός του κι ο ίδιος συνελήφθη 

και ανακρίθηκε ως αριστερός. Αφέθηκε τελικά ελεύθερος μετά από παρέμβαση της Τατιάνας Μιλιέξ. Ο 

κλονισμός από το θάνατο της γυναίκας του ήταν μεγάλος, αλλά δεν τον εμπόδισε να αρχίσει να γράφει ένα νέο 

έργο (Τέρμα), το οποίο δεν ολοκληρώθηκε γραπτώς (ο συγγραφέας όμως είχε συλλάβει όλο το σχέδιο του 

βιβλίου), αλλά εκδόθηκε μετά το θάνατό του από τον Γ. Ν.  Πεντζίκη. Το 1973 εισήχθη στον Ευαγγελισμό με 

αναπνευστική και καρδιακή ανεπάρκεια, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε οίκο ευγηρίας. Το 1974 

νοσηλεύτηκε ξανά στον Ευαγγελισμό όπου και πέθανε, στις 23 Φεβρουαρίου. 

Το έργο 

Η εμφάνιση του Κοσμά Πολίτη στην νεοελληνική πεζογραφία ήταν αιφνίδια και εντυπωσιακή: το πρώτο του 

μυθιστόρημα, το Λεμονοδάσος, (1930), έγινε δεκτό ενθουσιωδώς από την κριτική· ο Αντρέας Καραντώνης 

(Καραντώνης 1977, σελ. 160), αναφέρει σχετικά: "πρωτοφάνηκε στα γράμματά μας, όχι με τον συνηθισμένο 

τρόπο, που φανερώνονται οι λογοτέχνες, ακόμα και οι καλύτεροι, προετοιμάζοντας δηλαδή την επιβολή του, 

αρχίζοντας να γράφει από νέος, να δημοσιεύει δειλά σε περιοδικά και σιγά-σιγά να χρίεται άνθρωπος των 

γραμμάτων, αλλά με μια εισβολή απροσδόκητη και συναρπαστική...". Το έργο, παρά τον μελοδραματικό 

χαρακτήρα του, σφύζει από ζωή, νεανικότητα και αγάπη για τη φύση, κάτι που το διαφοροποιούσε από την 

ατμόσφαιρα των περισσότερων μυθιστορημάτων της εποχής και που ήταν ο βασικός λόγος για την θετικότατη 

υποδοχή του. Τα τρία πρώτα μυθιστορήματα του Πολίτη, Λεμονοδάσος, Εκάτη και Εroïca έχουν χαρακτήρα 

κοσμοπολίτικο. Το κεντρικό θέμα αυτών των μυθιστορημάτων είναι η αναζήτηση της "αυθεντικής ζωής" (Vitti 

1977, σελ. 339). Στα δύο πρώτα έργα οι ήρωες είναι ενήλικοι, ενώ στην Eroïca ο συγγραφέας στράφηκε στον 

κόσμο της εφηβικής ηλικίας για να αναζητήσει εκεί την αυθεντικότητα. Από το μυθιστόρημα Το Γυρί (1944), 

παράλληλα με την ιδεολογική μεταστροφή του συγγραφέα, σημειώνεται θεματική μεταβολή και στην 

πεζογραφία του: το ενδιαφέρον του μετατοπίζεται πλέον στις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις και τους λαϊκούς 

ανθρώπους και εστιάζει στο καθημερινό και το συνηθισμένο (Σαχίνης 1967, σ.), αντί για το απόλυτο και το 

ιδανικό. Από την ίδια οπτική γωνία περιγράφει και την Σμύρνη στο τελευταίο του ολοκληρωμένο μυθιστόρημα, 

Στου Χατζηφράγκου (1962). Πρωταγωνίστρια του έργου είναι η ίδια η Σμύρνη, και η συγκεκριμένα η λαϊκή 

συνοικία Χατζηφράγκου. Όλο το έργο διαδραματίζεται στα 1902, με εξαίρεση ένα εμβόλιμο τμήμα στο μέσον 

του βιβλίου, την "Πάροδο", όπου ένα από τα παιδιά της λαϊκής συνοικίας και πρόσφυγας πια στην Αθήνα του 

1962 αφηγείται την καταστροφή της πόλης το 1922. Η "Πάροδος" είναι ένα από τα πιο συγκλονιστικά κείμενα 

που έχουν γραφτεί για την Μικρασιατική Καταστροφή. Αυτό που αναγνωρίστηκε αμέσως ως το αξιολογότερο 

χαρακτηριστικό της πεζογραφίας του Κοσμά Πολίτη ήταν η "ποιητικότητα" και ο "λυρισμός". Ο Mario Vitti 

(Vitti 1977, σελ. 329-337) ερμηνεύει την ποιητικότητα ως "συγκινησιακή φόρτιση" στην περιγραφή του 

τοπίου. Το δεύτερο σημαντικότερο χαρακτηριστικό της πεζογραφικής τέχνης του Πολίτη ήταν η συνεχής 

ανανέωση, όχι μόνο θεματολογικά, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αλλά και μορφολογικά.
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Εργογραφία 

Πρωτότυπο έργο  

 Λεμονοδάσος, μυθιστόρημα, 1930 

 Εκάτη, μυθιστόρημα, 1933 

 Ελεονόρα, διήγημα, 1935 

 Εroïca, μυθιστόρημα, 1937 

 Μαρίνα, διήγημα, 1939 

 Τζούλια, διήγημα, 1943 

 Το Γυρί, μυθιστόρημα, 1944 

 Το ρέμα, διήγημα, 1945 

 Ένα διπλό, διήγημα, 1945 

 Η κορομηλιά, νουβέλα, 1946 

 Santa Barbara (απόσπασμα), εφημ. Η Μάχη, 6.11.49, σ. 2. 

 Κωνσταντίνος ο Μέγας, θεατρικό, 1957 

 Πρώτη Ανάσταση, διήγημα, 1959 

 Στου Χατζηφράγκου, μυθιστόρημα, 1962 

 Μάρκο Πόλο. Πρωτότυπη εργασία πάνω στα ταξίδια του, 1967 

 Τέρμα (ημιτελές), μυθιστόρημα, 1975 

 Καϊάφας, αφήγημα, 1976 

Μεταφραστικό έργο  

Το μεταφραστικό έργο του Κοσμά Πολίτη ήταν πλούσιο και ιδιαίτερα σημαντικό, 

καθώς μετέφρασε πολλά από τα σπουδαιότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. 

Ενδεικτικά κάποιες από τις κυριότερες μεταφράσεις του: 

 Pearl Buck, Ανατολικός άνεμος, δυτικός άνεμος 

 A.J. Cronin, Τα άγουρα χρόνια 

 James Joyce, Οι Δουβλινέζοι 

 Elia Kazan, Ο συμβιβασμός 

 Edgar Allan Poe, Αλλόκοτες ιστορίες 

 John Steinbeck, Τα σταφύλια της οργής 

 Lev Tolstoi, Πόλεμος και Ειρήνη 

 Giuseppe Di Lampedusa, Γατόπαρδος 

 Dale Carnegie, Πώς να αποκτούμε φίλους και να επηρεάζουμε το περιβάλλον 

μας 
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ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ 

 

 

 
 

Ο Παντελής Πρεβελάκης (Ρέθυμνο, 18 Φεβρουαρίου 1909 - Αθήνα, 15 Μαρτίου 1986) ήταν Κρητικός 

λογοτέχνης και καθηγητής της Ιστορίας της Τέχνης στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Καλλιέργησε όλα 

σχεδόν τα είδη της λογοτεχνίας, συγγράφοντας πεζά, ποιητικά και θεατρικά έργα. Μετέφρασε πλήθος 

κειμένων από τις κυριότερες ευρωπαϊκές γλώσσες. Διακρίθηκε επίσης στην δοκιμιογραφία και στη συγγραφή 

επιστημονικών συγγραμμάτων στην ιστορία της τέχνης, ειδικά στην τέχνη της Ιταλικής Αναγέννησης. Είναι 

όμως περισσότερο γνωστός ως ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της πεζογραφίας της Γενιάς του 

΄30. 

 

Βίος 

Γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 1909 στο Ρέθυμνο. Εκεί έζησε μέχρι 17 ετών. Το 1926 μετακόμισε στην 

Αθήνα και γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1928 μεταγράφηκε στη Φιλοσοφική 

Σχολή και το 1930 αναχώρησε για σπουδές στο Παρίσι. Εκεί φοίτησε στη Σχολή Γραμμάτων της Σορβόννης 

και στο Ινστιτούτο Τέχνης και Αρχαιολογίας. Μετά της επιστροφή του στην Ελλάδα το 1932 ασχολήθηκε με τη 

διδακτορική διατριβή του, που υποβλήθηκε το 1935 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα διεκδίκησε 

την έδρα της Ιστορίας της Τέχνης στο ίδιο Πανεπιστήμιο και την ίδια χρονιά εξελέγη στην έδρα Ιστορίας της 

νεότερης Τέχνης, ο διορισμός του όμως δεν εγκρίθηκε για πολιτικούς λόγους. Το 1937 διορίστηκε στη 

Διεύθυνση Καλών Τεχνών του Υπουργείου Παιδείας, το 1938 άρχισε να διδάσκει στη Δραματική Σχολή του 

Εθνικού Θεάτρου και το 1939 εξελέγη καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Στον πόλεμο του 1940 

υπέβαλε δύο φορές το αίτημα να καταταγεί ως εθελοντής, αλλά απορρίφθηκε. Εξέφρασε όμως με τον δικό του 

τρόπο την αντίστασή του: αγωνίστηκε για τη διάσωση των εκθεμάτων των Μουσείων και διέκοψε τη 

δημοσιοποίηση έργων του. Μετά τον πόλεμο συνέχισε την ακαδημαϊκή διδασκαλία και την πνευματική και 

πολιτιστική δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια της επταετίας αρνήθηκε διάφορες θέσεις και διακρίσεις που του 

απένειμε η δικτατορική κυβέρνηση και διέθετε τα νέα έργα του εκτός εμπορίου (Νέος Ερωτόκριτος, Αντίστροφη 

Μέτρηση). Το 1977 βραβεύθηκε με το Αριστείο Γραμμάτων της Ακαδημίας Αθηνών και την ίδια χρονιά έγινε 

ακαδημαϊκός. Πέθανε στην Αθήνα το 1986. 

Το έργο 

Ο Παντελής Πρεβελάκης πρωτοεμφανίστηκε στη λογοτεχνία ως ποιητής, το 1928, με το επύλλιο Στρατιώτες, 

που αναφέρεται στους κρητικούς στρατιώτες που πολέμησαν στην Μικρασιατική εκστρατεία. Την ίδια χρονιά 
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δημοσίευσε και το δεύτερο έργο του, θεατρικό αυτή τη φορά, το μονόπρακτο Ο μίμος. Τα επόμενα χρόνια ως 

το 1937 διέκοψε προσωρινά τη λογοτεχνική του δράση: ήταν τα χρόνια που σπούδαζε στο Παρίσι (1930-1932), 

εκπονούσε τη διδακτορική διατριβή του και προσπαθούσε να αποκατασταθεί επαγγελματικά στο 

Πανεπιστήμιο. Κατά το διάστημα εκείνο εξέδωσε τις μελέτες Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (1930) και Δοκίμιο 

γενικής εισαγωγής στην ιστορία της τέχνης (1934). Το 1937 πραγματοποίησε συγγραφική στροφή προς την 

πεζογραφία, με Το χρονικό μιας Πολιτείας. Έκτοτε ασχολήθηκε συστηματικά με τον πεζό λόγο και έγραψε 

συνολικά 11 μυθιστορήματα, δεν εγκατέλειψε όμως ούτε την ποίηση ούτε το θέατρο: δημοσίευσε άλλες τρεις 

ποιητικές συλλογές και την ποιητική σύνθεση Νέος Ερωτόκριτος και 9 θεατρικά έργα. 

Το πεζογραφικό έργο 

Το πρώτο έργο του Πρεβελάκη ήταν η μυθιστορία Το χρονικό μιας Πολιτείας, ένα οδοιπορικό στο Ρέθυμνο των 

ετών 1898-1924, με κύριο χαρακτηριστικό τη νοσταλγία για μια γοητεία που δεν υπάρχει πια. Το επόμενο 

μυθιστόρημά του, Ο θάνατος του Μέδικου (1939), είναι το μόνο έργο του που δεν διαδραματίζεται στην Κρήτη. 

Τοποθετείται στην Φλωρεντία την εποχή της Αναγέννησης και πραγματεύεται το θέμα του θανάτου ως 

προσωπικής επιλογής και πράξης εκδήλωσης της ατομικής ελευθερίας. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου δεν δημοσίευσε κανένα έργο, όμως επεξεργάστηκε τα επόμενα έργα, το Παντέρμη Κρήτη και την 

τριλογία Ο Κρητικός. Η Παντέρμη Κρήτη (δημοσίευση το 1945) είναι, όπως αναφέρει και ο υπότιτλος, χρονικό 

της κρητικής εξέγερσης του 1866. Δεν πρόκειται βέβαια για ιστορική έρευνα, παρ’ όλο που στο τέλος του 

έργου παρατίθεται βιβλιογραφία, αλλά για λογοτεχνική ανασύνθεση των ιστορικών γεγονότων. Η τριλογία Ο 

Κρητικός (1948-1950) μπορεί να θεωρηθεί ως οργανική συνέχεια της Παντέρμης Κρήτης. Το πρώτο μέρος της 

τριλογίας, Το δέντρο, παρουσιάζει τον κεντρικό ήρωα, τον Κωνσταντή, από τη γέννησή του ως την ενηλικίωσή 

του. Το δεύτερο μέρος, Η πρώτη λευτεριά, αναφέρεται στα γεγονότα των χρόνων 1895-1898, που οδήγησαν 

στην εγκαθίδρυση του καθεστώτος αυτονομίας της νήσου (αυτό συμβολίζει και ο τίτλος). Το τρίτο μέρος, Η 

πολιτεία, παρουσιάζει τις προσπάθειες των Κρητών να οργανώσουν τη διακυβέρνηση και να διευρύνουν και τα 

γεγονότα τα σχετικά με το Κίνημα του Θερίσου. Η επόμενη τριλογία του, Δρόμοι της δημιουργίας, είναι 

απεικόνιση της πνευματικής πορείας του ίδιου του συγγραφέα. Στο πρώτο μέρος, Ο Ήλιος του Θανάτου, ο 

ήρωας Γιωργάκης μεγαλώνει μαζί με τη θεία του, τη θειά-Ρουσάκη και η προσωπικότητά του διαμορφώνεται 

υπό την επίδραση της θείας αλλά και ενός διανοούμενου, του Λοΐζου Νταμολίνου. Τα δύο αυτά άτομα 

εκπροσωπούν δύο αντίθετες κοσμοθεωρίες. Η θεια-Ρουσάκη, που είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες 

χαρακτήρες των μυθιστορημάτων του Πρεβελάκη, είναι η αυθεντική έκφραση της λαϊκής σοφίας, ενώ ο 

μηδενιστής Νταμολίνος εκπροσωπεί την εγγράμματη σοφία, η οποία δεν έχει πάντα θετικές επιδράσεις στην 

ψυχοσύνθεση του ανθρώπου. Το δεύτερο μέρος της τριλογίας, Η κεφαλή της Μέδουσας, παρουσιάζει τον ήρωα 

στην Αθήνα, αντιμέτωπο με την ιδεολογική κρίση του μεσοπολέμου (που παρουσιάζεται συμβολικά ως 

«κεφαλή της Μέδουσας»). Ο ήρωας αντιμετωπίζει την κρίση με μόνο όπλο την καλλιτεχνική δημιουργία. Το 

τρίτο μέρος, Ο άρτος των Αγγέλων, με τον υπότιτλο «Περιπέτεια στην Ιθάκη», αφηγείται την επιστροφή του 

ήρωα στη γενέθλια γη (Ρέθυμνο, η προσωπική του «Ιθάκη») και την εσωτερική του κρίση. Η τελευταία 

ημιτελής τριλογία Ερημίτες και αποσυνάγωγοι δεν παρουσιάζει την οργανική συνοχή των δύο προηγούμενων. 

Το πρώτο μέρος, Ο Άγγελος στο πηγάδι, ασχολείται με μεταφυσικά ζητήματα. Ο ήρωας, ένας δόκιμος μοναχός, 

δοκιμάζεται από την εσωτερική του κρίση και τον προβληματισμό του για την σχέση του με τους ανθρώπους, 

τον κόσμο και τον Θεό. Το έργο διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας και οι δοκιμασίες 

του ήρωα αντιστοιχούν με τα Άγια Πάθη. Το δεύτερο μέρος της τριλογίας, Αντίστροφη μέτρηση, δημοσιεύτηκε 

και κυκλοφόρησε ιδιωτικά κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, το 1974. Ο ήρωας του βιβλίου είναι ένας 

καθηγητής Πανεπιστημίου, που την επομένη ημέρα του πραξικοπήματος ορκίζεται μπροστά στους φοιτητές 

του ότι εάν σε έναν χρόνο δεν αποκατασταθεί η δημοκρατία, θα αυτοκτονήσει. Ένα χρόνο μετά πραγματοποιεί 

την υπόσχεσή του, παρ’ όλο που βρίσκεται αντιμέτωπος με το δίλημμα της επιλογής ανάμεσα στον έρωτα για 

μια φοιτήτριά του και την ηθική του δέσμευση. Κάποια από τα προβλήματα που θίγονται στο έργο είναι ο 

ρόλος του διανοούμενου και ο θάνατος ως προσωπική επιλογή και ως πράξη διαμαρτυρίας. 
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Εργογραφία 

Ποίηση  

 Στρατιώτες, επύλλιο (1928) 

 Η γυμνή ποίηση (1939) 

 Η πιο γυμνή ποίηση (1941) 

 Ο Νέος Ερωτόκριτος (1973) 

Πεζογραφία  

 Το χρονικό μιας πολιτείας (1938) 

 Ο θάνατος του Μέδικου (1939) 

 Παντέρμη Κρήτη, Χρονικό του Σηκωμού του ‘66(1945) 

 Η τριλογία του Κρητικού .Περιλαμβάνει τα έργα:  

o Ο Κρητικός, Το δέντρο (1948) 

o Ο Κρητικός, Πρώτη Λευτεριά (1949) 

o Ο Κρητικός, Η Πολιτεία (1950) 

 Οι δρόμοι της δημιουργίας. Τριλογία με τα έργα  

o Ο ήλιος του θανάτου (1959) 

o Η κεφαλή της Μέδουσας, Ένα έτος μαθητείας στον αιώνα μου (1963) 

o Ο άρτος των αγγέλων. Περιπέτεια στην Ιθάκη (1966) 

 Ερημίτες και αποσυνάγωγοι. Ημιτελής τριλογία με τα έργα  

o Ο άγγελος στο πηγάδι. Μια Μεγαλοβδομάδα. (1970) 

o Η αντίστροφη μέτρηση (1974) 

Θέατρο  

 Ο μίμος (1928) 

 Μοναξιά (1937) 

 Το ιερό σφάγιο (1952) 

 Τα χέρια του ζωντανού Θεού (1955) 

 Ο Λάζαρος (1954) 

 Το ηφαίστειο (1962) 

 Το χέρι του σκοτωμένου (1971) 

 Δύο κρητικά δράματα, Η δεύτερη εντολή, Το τρελό αίμα (1974) 

 Μουσαφιραίοι στο Στεπαντσίκοβο (1972) 

Δοκίμιο  

Έγραψε πολλές μελέτες για θέματα καλλιτεχνικά και λογοτεχνικά. Κάποιες από αυτές 

είναι: 

 Ο ποιητής και το ποίημα της Οδύσσειας 

 Ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Συνολική θεώρηση του έργου του. 

 Άγγελος Σικελιανός. Τρία κεφάλαια βιογραφίας 

 Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ιστορική μονογραφία 

 Ο Γκρέκο στη Ρώμη, δοκίμιο μορφολογίας 

 Θεοτοκόπουλος, τα βιογραφικά. 
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ΝΙΚΗΤΑΣ ΡΑΝΤΟΣ 

 

 
 

 

Ο Νικόλας Κάλας ή Νικήτας Ράντος (Ελβετία 27 Μαΐου 1907-Η.Π.Α. 31 Δεκεμβρίου 1988, πραγματικό 

όνομα Νικόλαος Καλαμάρης) ήταν Έλληνας ποιητής. Χρησιμοποιούσε επίσης τα ψευδώνυμα Μ. Σπιέρος και 

N.Calas στα θεωρητικά και κριτικά του κείμενα. Είναι ένας από τους πρώτους ποιητές που χρησιμοποίησαν 

ελεύθερο στίχο στην δεκαετία του ’30. 

 

Βιογραφία 

Γεννήθηκε στη Λωζάνη της Ελβετίας το 1907. Σε βρεφική ηλικία εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στην 

Αθήνα, όπου έζησε ως το 1934 και σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τη διάρκεια 

των σπουδών του ήταν μέλος της Φοιτητικής Συντροφιάς, όπου γνωρίστηκε με τον Γιώργο Θεοτοκά και τον 

Ηλία Τσιριμώκο και άλλα μέλη του Εκπαιδευτικού Ομίλου, στα χνάρια του Δημήτρη Γληνού. Το 1933 

εξέδωσε ως Νικήτας Ράντος την πρώτη του συλλογή, Ποιήματα, και το 1934 αναχώρησε για το Παρίσι, όπου 

εντάχθηκε στην υπερρεαλιστική ομάδα. Στα προλεγόμενα ενός τρίτου μανιφέστου του υπερρεαλισμού, ο Αντρέ 

Μπρετόν τον κατέταξε στα «πιο φωτεινά και τα πιο τολμηρά» μυαλά της εποχής. Στη συνέχεια μοίρασε τη ζωή 

του ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι (από το 1937 και για δύο χρόνια έμεινε μόνιμα στη γαλλική 

πρωτεύουσα) και από το 1939 και για ένα χρόνο έμεινε στη Λισσαβόνα. Στο Παρίσι ήρθε σε επαφή με τα τότε 

πρωτοποριακά καλλιτεχνικά ρεύματα, ιδιαίτερα με το σουρεαλισμό. Το 1942 εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη. 

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου υπηρέτησε εθελοντικά στο Office of war information και 

το 1945 πήρε την αμερικανική υπηκοότητα. Εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Columbia, ως συνεργάτης στο 

πρόγραμμα Research in Contemporary Cultures και στο Πανεπιστήμιο Fairleigh Dickinson του New Jersey, 

όπου κατείχε τη θέση του associate professor of Art. Στην Ελλάδα επέστρεψε για λίγο στη δεκαετία του 1960, 

οπότε συνεργάστηκε με το περιοδικό Πάλι, έφυγε και επέστρεψε μετά τη μεταπολίτευση του 1974. Κατά τη 

διάρκεια της δεύτερης αυτής επίσκεψής του έδωσε διαλέξεις και συνεργάστηκε με τα περιοδικά Χνάρι και 

Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα, με τα οποία συνεργαζόταν ο φίλος του Μιχάλης Ράπτης (Pablo). Λίγο αργότερα 

επέστρεψε στις Η.Π.Α., όπου παρέμεινε ως το θάνατό του. Στα γράμματα πρωτοεμφανίστηκε το 1929 με 

δημοσιεύσεις άρθρων στα περιοδικά Φοιτητική Συντροφιά, Νουμάς και Πειθαρχία. Το 1932 εξέδωσε την 

πρώτη ποιητική συλλογή που είχε τίτλο Ποιήματα. Ενδεικτικές των επιρροών του από τα ρεύματα του 

γερμανικού εξπρεσιονισμού, του ρωσικού φουτουρισμού και του υπερρεαλισμού είναι οι ποιητικές πλακέτες 

Ποιητικά Τετράδια που κυκλοφόρησε το 1936. Μαζί με τον Τάκη Παπατσώνη ο Ράντος υπήρξε πρώτος 

μεταφραστής του Τόμας Έλιοτ στα ελληνικά. Ο θεωρητικός προβληματισμός του Ράντου ξεκίνησε από το 

χώρο του ορθόδοξου μαρξισμού για να οδηγηθεί σταδιακά σε μια εκλεκτικότερη θεώρηση του σοσιαλισμού με 

επιρροές από τη θεωρία της ψυχανάλυσης του Freud. Αντιπροσωπευτικό του στοχασμού του είναι το δοκίμιο 

Foyers d’ incendie, εκδομένο στο Παρίσι το 1938. Εδώ πρωτοχρησιμοποίησε το ψευδώνυμο Nicolas Calas, με 

το οποίο συνεργάστηκε με τα έντυπα View, Possibilities, Tiger’s eye, Art News, Art International, Arts 
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Magazine, Art in America, Art Forum, XX Siecle, Colloquio και άλλα. Το 1977 τιμήθηκε με το Κρατικό 

βραβείο ποίησης για την συλλογή του Οδός Νικήτα Ράντου, που είχε δημοσιεύσει με το ψευδώνυμο Νικόλας 

Κάλας. 

 

Εργογραφία 

 

• Ποιήματα. Αθήνα, Πυρσός, 1932 (με το ψευδώνυμο Ράντος). 

• Τετράδιο Α’ (πλακέτα). Αθήνα, 1933 (με το ψευδώνυμο Ράντος). 

• Τετράδιο Β’ (πλακέτα). Αθήνα, 1933 (με το ψευδώνυμο Ράντος). 

• Τετράδιο Γ’ (πλακέτα). Αθήνα, 1934 (με το ψευδώνυμο Ράντος).  

• Τετράδιο Δ’ (πλακέτα). Αθήνα, 1936 (με το ψευδώνυμο Ράντος). 

• Οδός Νικήτα Ράντου. Αθήνα, Ίκαρος,1977 (με το ψευδώνυμο Νικόλας Κάλας). 

• Φως και γραφή. Αθήνα, Ίκαρος, 1983. 

• Κατάλογος έκθεσης Γκαλερί Ζουμπουλάκη. Αθήνα, 1985. 

• Καθρέφτες του νου. 1977. 

• Κείμενα ποιητικής και αισθητικής· Θεώρηση - Επιμέλεια Αλεξ. Αργυρίου. Αθήνα, Πλέθρον, 1982.  

• Η τέχνη την εποχή της διακύβευσης και άλλα δοκίμια του Νικόλα Κάλας· μτφ. Α.Παππάς. Αθήνα, Άγρα, 

1997. 

• Εστίες πυρκαγιάς· Πρόλογος Αλεξάνδρα Δεληγιώργη· Μετάφραση Γιάννα Σαββίδου. Αθήνα, Gutenberg, 

199; 

• Γιώργος Θεοτοκάς – Νικόλας Κάλας· Μια αλληλογραφία· Εισαγωγή – Επιμέλεια Ιωάννας Κωνσταντουλάκη 

– Χάντζου. Αθήνα, Πρόσπερος, 1989. 1. Για αναλυτικότερα εργογραφικά στοιχεία του Νικόλα Κάλας, που 

περιλαμβάνουν και τα ξενόγλωσσα έργα του, αυτοτελώς εκδεδομένα και δημοσιευμένα, βλ. Νικολοπούλου 

Βάσω, Κείμενα ποιητικής και αισθητικής του Νικόλα Κάλας, σ.311-315. Αθήνα, Πλέθρον, 1982 και 

Δεληγιώργη Αλεξάνδρα, Ά - νοστον ήμαρ· Οδοιπορικό της σκέψης του Νικόλα Κάλας, σ.165-168. Αθήνα, 

Άγρα, 1997. 
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ 

 

 
 

 

Ο Γιάννης Ρίτσος (Μονεμβασιά 1 Μαΐου 1909 - Αθήνα 11 Νοεμβρίου 1990) ήταν Έλληνας ποιητής. 

Δημοσίευσε πάνω από εκατό ποιητικές συλλογές και συνθέσεις, εννέα μυθιστορήματα, τέσσερα θεατρικά έργα 

και μελέτες. Πολλές μεταφράσεις, χρονογραφήματα και άλλα δημοσιεύματα συμπληρώνουν το έργο του. 

 

Βιογραφία 

Γεννήθηκε στη Μονεμβασιά την Πρωτομαγιά του 1909. Η οικογένειά του, μεγαλοκτηματίες της περιοχής, 

καταστράφηκε οικονομικά λίγα χρόνια αργότερα και, το χειρότερο, βυθίστηκε στο πένθος. Το 1921 πεθαίνει 

φυματικός ο μεγάλος γιος, δόκιμος αξιωματικός του ναυτικού, καθώς και η μητέρα, το λατρεμένο πρόσωπο 

του ποιητή, από την ίδια αρρώστια. Το «νεκρό σπίτι» έμελλε να σφραγίσει τη ζωή και το έργο του. Τα πρώτα 

του ποιήματα δημοσιεύονται στη "Διάπλαση των παίδων" το 1924, με το ψευδώνυμο «Ιδανικό όραμα». Το 

1925 εγκαθίσταται στην Αθήνα, όπου εργάζεται για λίγο ως δακτυλογράφος και αντιγραφέας συμβολαίων. Το 

επόμενο έτος προσβάλλεται κι αυτός από φυματίωση. Η ζωή του για πολλά χρόνια θα μοιράζεται ανάμεσα σε 

φθισιατρεία και σε διάφορες δουλειές με εξευτελιστικούς όρους (ηθοποιός, χορευτής, διορθωτής και 

επιμελητής κειμένων). Στο σανατόριο "Σωτηρία" όπου νοσηλεύεται (1927-30) μυείται στον μαρξισμό από 

μέλη του ΚΚΕ. Το «ιδανικό όραμα» ανακαλύπτει το κοινωνικό όραμα. 

1934-36: Χρησιμοποιώντας τον παραδοσιακό στίχο, στις συλλογές «Τρακτέρ» (1934), «Πυραμίδες» (1935), 

εκφράζει τους νέους προσανατολισμούς του, επιχειρώντας μια ρήξη που αποδεικνύεται, όμως, αρκετά 

επώδυνη. 

Τον Μάιο του 1936 η αιματηρή καταστολή της διαδήλωσης των απεργών καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη τού 

εμπνέει τον «Επιτάφιο», μοιρολόι της μάνας μπροστά στο σώμα του σκοτωμένου γιου της, που μετατρέπεται 

σε κοινωνική διαμαρτυρία. Αντίτυπα του "Επιτάφιου" ρίχτηκαν στην πυρά από τη δικτατορία της 4ης 

Αυγούστου, μαζί με άλλα βιβλία, σε ειδική "τελετή" στους Στύλους του Ολυμπίου Διός.  
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1937-43: Είναι η περίοδος της λυρικής έκρηξης. Το 1937, συγκλονισμένος από την ψυχική ασθένεια της 

αδελφής του Λούλας, που οδηγείται στο Δαφνί, γράφει «Το τραγούδι της αδελφής μου» (στο ίδιο ίδρυμα 

βρίσκεται ο πατέρας του από το 1932). Είναι το ποίημα που θα του εξασφαλίσει το «χρίσμα» από τον 

ηλικιωμένο Παλαμά: «Παραμερίζουμε, Ποιητή, για να περάσεις». 

Η «Εαρινή συμφωνία» (1938) έρχεται να επουλώσει πληγές: ψυχική ανάταση μπροστά στο θαύμα του 

πρωτοφανέρωτου έρωτα. Στο «Εμβατήριο του ωκεανού» (1940) το όνειρο του μεγάλου ταξιδιού τρέφεται με 

μνήμες του μονεμβασιώτικου βράχου. 

Την έντονη μουσικότητα διαδέχεται ένας υπόγειος ρυθμός στην «Παλιά μαζούρκα σε ρυθμό βροχής» (1943) 

και στη «Δοκιμασία» (1943), όπου κάνουν την εμφάνισή τους σταδιακά συμβολικές αναφορές στη ζοφερή 

κατοχική πραγματικότητα. 

1944-53: Σε όλη τη διάρκεια της Κατοχής ο ποιητής είναι καθηλωμένος στο κρεβάτι από σοβαρή υποτροπή 

της αρρώστιας. Συμμετέχει στο καλλιτεχνικό τμήμα του ΕΑΜ. Πολλά από τα γραπτά του, μεταξύ των οποίων 

και ένα πολυσέλιδο μυθιστόρημα, καταστράφηκαν στα Δεκεμβριανά. Στον Εμφύλιο, εξορίζεται στη Λήμνο 

(1948), στη Μακρόνησο (1949), στον Αϊ-Στράτη (1950). Απελευθερώνεται το 1952. 

Από την «Τελευταία π. Α. εκατονταετία» (1942), που γράφεται παράλληλα με τη «Δοκιμασία», αρχίζει μια 

καινούργια περίοδος, η οποία καλύπτει όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια. Πρόκειται σχεδόν αποκλειστικά για 

ποιήματα του αγώνα και της εξορίας, τα οποία, αν και διαφέρουν μορφολογικά μεταξύ τους, τα συνδέουν η 

θεματική συνάφεια και η νωπή ιστορική εμπειρία. 

Η κοινότητα του πόνου θα εκφραστεί με τη μορφή του χορικού («Τρία χορικά», 1944-47). Την εποποιία της 

Αντίστασης ζωντανεύουν τα δίδυμα έργα «Ρωμιοσύνη» και «Η Κυρά των Αμπελιών» (1945-47). Στον 

«Πέτρινο χρόνο» (1949), ο λόγος απογυμνώνεται, γίνεται κραυγή που ανεβαίνει από την κόλαση της 

Μακρονήσου. Συμπύκνωση, εξομολογητικότητα στα απέριττα «Ημερολόγια εξορίας». Παράλληλα, ένα 

ποίημα ποταμός (5.500 στίχοι), «Οι γειτονιές του κόσμου» (1949-51), «χρονικό» της δεκαετίας 1940-50. Με 

πολλά ενδιάμεσα στάδια, ο κύκλος κλείνει με την «Ανυπόταχτη πολιτεία» (1952-53), συνειδητοποίηση του 

βάθους της ήττας της αριστεράς με την επιστροφή στη μουδιασμένη και «εκσυγχρονιζόμενη» Αθήνα. 

Προσπάθεια επανένταξης και εσωτερικός αγώνας για την ανάκτηση των χαμένων ελπίδων. 

1954-67: Το 1954 ο Ρίτσος παντρεύεται τη γιατρό Γαρυφαλιά (Φαλίτσα) Γεωργιάδη. Τα χρόνια που 

ακολουθούν είναι ανάπαυλα ειρήνης και γαλήνης στο σπιτικό περιβάλλον. Τη γέννηση της κόρης του Έρης 

ακολουθεί χαρίζει το ευφρόσυνο «Πρωινό άστρο» (1955). Η εποχή αυτή θα φέρει καινούργια καρποφορία. 

Εσωτερικές διεργασίες και αντικειμενικές συνθήκες αποδεσμεύουν πολύτιμη ύλη που θα οδηγήσει το έργο του 

στην αιχμή της σύγχρονης ποίησης. Είναι η περίοδος των υψηλών συλλήψεων και των ευρηματικών μορφικών 

τρόπων της «Τέταρτης διάστασης» (1972), που εγκαινιάζεται με την κλασική στην οικονομία της και την 

υποβλητική της γοητεία «Σονάτα του σεληνόφωτος» (1956, Α΄ Κρατικό Βραβείο Ποίησης). 

Στα πολύστιχα αυτά ποιήματα –δραματικοί μονόλογοι τα περισσότερα–, ο Ρίτσος με διαφορετικά προσωπεία, 

σύγχρονα ή μυθολογικά, θα επιχειρήσει καταβυθίσεις στο σκοτεινό πηγάδι της ψυχής και του υποσυνείδητου, 

θα μιλήσει για τη μοναξιά, την ερωτική στέρηση, το γήρασμα του σώματος και των πραγμάτων («Σονάτα...», 

«Το νεκρό σπίτι», 1959• «Κάτω απ’ τον ίσκιο του βουνού», 1960), θα αναδείξει την αξία της απλής ζωής όπου 

συντελείται το θαύμα, αποενοχοποιώντας τον αντιήρωα («Ισμήνη», 1972), θα ανατάμει τις συνειδησιακές 

συγκρούσεις του ατόμου-φορέα της κοινωνικής πράξης («Ορέστης», 1966• «Φιλοκτήτης», 1965). Επίσης, θα 

επιχειρήσει μια δυναμική ανακατάκτηση του χρόνου μέσα από την ατομική και ιστορική μνήμη («Όταν 

έρχεται ο Ξένος», 1958). 

Παράλληλα με τις συνθέσεις της «Τέταρτης διάστασης», καλλιεργεί συστηματικά το ολιγόστιχο ποίημα, που 

δείχνει να συμπυκνώνει τους πληθωρικούς μονολόγους. Λιτό, συχνά αινιγματικό, καταγράφει χαμηλόφωνα τις 

ελάχιστες χειρονομίες, τους ψυχικούς κραδασμούς, καθηλώνει το φευγαλέο καθαγιάζοντας την 

καθημερινότητα. Ο ποιητής διαλέγεται με τον κόσμο των πραγμάτων (έπιπλα, σκεύη, εργαλεία της δουλειάς), 

αυτών των «απλών, απτών, αδιανόητων και κατευναστικών αντικειμένων, αυτών των μικρών συσσωρευτών 

της χρήσιμης ανθρώπινης ενέργειας», καθώς λέει ο ίδιος σχολιάζοντας τις «Μαρτυρίες» (1963, 1966). 

1967-72: Αμέσως μετά το πραξικόπημα του 1967, ο Ρίτσος οδηγείται πάλι στην εξορία (Γυάρος, Λέρος) και, 

στη συνέχεια, τίθεται σε κατ’ οίκον περιορισμό στη Σάμο έως το τέλος του 1970. Παράλληλα, αντιμετωπίζει 
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το φάσμα του θανάτου (νοσηλεύεται στον "Άγιο Σάββα" φρουρούμενος). Από την άλλη, η διάσπαση του ΚΚΕ 

και η επέμβαση στην Τσεχοσλοβακία κάθε άλλο παρά θα τονώσουν το ηθικό του. Και όμως, η ζοφερή 

επταετία θα είναι η πιο παραγωγική του περίοδος. Το πλήθος των βραβείων και των τιμητικών διακρίσεων στο 

εξωτερικό, όπως και οι μεταφράσεις ποιημάτων του σε διάφορες γλώσσες μαρτυρούν την ολοένα και 

μεγαλύτερη απήχηση του έργου του. 

Η τριπλή συλλογή «Πέτρες, Επαναλήψεις, Κιγκλίδωμα» (1968-69) εκδόθηκε δίγλωσση στη Γαλλία: 

καταγγελία του καθεστώτος, έκφραση πικρίας, αλλά και αίσθημα «απορφανισμού», απόρροια της κρίσης στις 

σοσιαλιστικές χώρες. Χωρίς να λείπει η αντιστασιακή δόνηση, όπως στο χορικό «Ο Αφανισμός της Μήλος» 

(1974), ή στα «Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας» (1973), το κύριο σώμα των ποιημάτων αυτών 

διαποτίζεται από αίσθηση ματαιότητας και θανάτου. Σε συλλογές όπως «Ο τοίχος μέσα στον καθρέφτη» 

(1974), «Διάδρομος και Σκάλα» (1973), «Γραφή τυφλού» (1979) εισβάλλει ο κόσμος του «ημερινού και 

νυχτερινού εφιάλτη». Ένας κόσμος σακατεμένος, παραμορφωμένος, παρανοϊκός. 

Αλλά και σε μονολόγους της «Τέταρτης διάστασης» (1972), όπως ο «Αγαμέμνων», η «Χρυσόθεμις», «Η 

Ελένη», «Η επιστροφή της Ιφιγένειας», το κέντρο βάρους μετατοπίζεται στο υπαρξιακό πεδίο. Είναι η ώρα 

των απολογισμών: ο Τρωικός Πόλεμος, η θυσία της Ιφιγένειας, η καθαρτήρια μητροκτονία θέτουν τώρα το 

τραγικό αναπάντητο ερώτημα: Προς τι; 

Και όμως, κατά την περίοδο της δικτατορίας θα ακουστούν συνθέσεις εξόδου που προοιωνίζονται μια 

καρποφόρα δημιουργία, ενδεικτική της εγρήγορσης, της θεληματικότητας και του πάθους του ακατάβλητου 

ποιητή. 

1972-83: Η "Γκραγκάντα" (1972) και το "Κωδωνοστάσιο" (1974) ευαγγελίζονται τον αντιδικτατορικό 

ξεσηκωμό (Πολυτεχνείο), αλλά και εγκαινιάζουν νέους εκφραστικούς τρόπους. Μετα-υπερρεαλιστική, 

εξπρεσιονιστική γραφή, αμάλγαμα λόγιας και λαϊκής γλώσσας. Ένας κόσμος ρευστός, όπου άνθρωποι, ζώα, 

πράγματα συνδιαλέγονται απειθάρχητα: «...Και τα λόγια διασταυρούμενα, ανταποκρίσεις, απομακρύνσεις, 

παρεξηγήσεις, τυχαίες συνέχειες –το πιότερο μονόλογοι– λόγια ασυνάρτητα, ασήμαντα, ερευνητικά, 

αναπάντητα, απαραίτητα...», σχολιάζει ο ίδιος. Ένα αλλόκοτο σύμπαν μυρμηγκιάζει στην αστείρευτη 

φαντασία του ποιητή. Ίσως αυτό να σημαίνει ο τίτλος «Γίγνεσθαι» (συγκεντρωτικός τόμος που εκδόθηκε το 

1988), σε σχέση μ’ ένα προηγούμενο «είναι». Τα «Επινίκια», επίσης συγκεντρωτικός τόμος που περικλείει 

ποιητικές συνθέσεις από το 1977 έως το 1983, ανακαλούν επικές μνήμες που προβάλλονται στο μέλλον. 

Ενορατικές συλλήψεις του υπερώριμου Ρίτσου, ο οποίος επενδύει, με όλη την ποιητική σκευή του και τον 

παράφορο λυρισμό του, άλλη μια φορά στο ιστορικό στοίχημα. 

Προέκταση της ποίησής του η πεζή εννεαλογία «Εικονοστάσιο Ανώνυμων Αγίων» (1983-86), σύντηξη 

ατομικών και κοινωνικών βιωμάτων, αλλά και ερωτικών φαντασιώσεων. 

Ο Γιάννης Ρίτσος πέθανε στις 11 Νοεμβρίου 1990, αφήνοντας πενήντα (!) ανέκδοτες συλλογές ποιημάτων. 

Οι συλλογές που εκδόθηκαν αμέσως μετά το θάνατό του με τον τίτλο «Αργά, πολύ αργά μέσα στη νύχτα» 

(1991) είναι η ύστατη χειρονομία του. Απογοητευμένος από τη διάψευση των προσδοκιών του, κοιτάζει 

κατάματα το θάνατο μεταγγίζοντας και τις τελευταίες στιγμές του στο λόγο. «Γεύση βαθιά του τέλους 

προηγείται του ποιήματος. Αρχή». 

 

 

 

Βραβεία 

 Πρώτο Κρατικό Βραβείο ποίησης "Η Σονάτα του σεληνόφωτος" (1956) 

 Μέγα διεθνές βραβείο ποίησης (Βέλγιο, 1972) 

 Διεθνές βραβείο "Γκεόργκι Δημητρώφ" (Βουλγαρία, 1975) 

 Mέγα βραβείο ποίησης "Αλφρέ ντε Βινύ" (Γαλλία, 1975) 

 Διεθνές βραβείο "Αίτνα-Ταορμίνα" (Ιταλία, 1976) 

 "Βραβείο Ειρήνης του Λένιν" (ΕΣΣΔ, 1977) 

 Διεθνές βραβείο "Μποντέλο" (1978) 
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Εργογραφία 

Ποιήματα  

 «Τρακτέρ », (1934) 

 «Πυραμίδες», (1935) 

 «Επιτάφιος», (1936) 

 «Το τραγούδι της αδελφής μου», (1937) 

 «Εαρινή συμφωνία», (1938) 

 «Το εμβατήριο του ωκεανού», (1940) 

 «Παλιά μαζούρκα σε ρυθμό βροχής», (1943) 

 «Δοκιμασία», (1943) 

 «Ο σύντροφός μας», (1945) 

 «Ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο», (1952) 

 «Αγρύπνια», (1954) 

 «Πρωινό άστρο», (1955) 

 «Η σονάτα του σεληνόφωτος», (1956) 

 «Χρονικό», (1957) 

 «Αποχαιρετισμός», (1957) 

 «Χειμερινή διαύγεια», (1957) 

 «Πέτρινος χρόνος», (1957) 

 «Οι γειτονιές του κόσμου», (1957) 

 «Οταν έρχεται ο ξένος», (1958) 

 «Ανυπόταχτη πολιτεία», (1958) 

 «Η αρχιτεκτονική των δέντρων», (1958) 

 «Οι γερόντισσες κ' η θάλασσα», (1959) 

 «Υδρία », (1957) 

 «Το παράθυρο», (1960) 

 «Η γέφυρα», (1960) 

 «Ο Μαύρος Αγιος», (1961) 

 «Το νεκρό σπίτι», (1962) 

 «Κάτω απ' τον ίσκιο του βουνού», (1962) 

 «Το δέντρο της φυλακής και οι γυναίκες», (1963) 

 «12 ποιήματα για τον Καβάφη», (1963) 

 «Μαρτυρίες Α», (1963) 

 «Παιχνίδια τ'ουρανού και του νερού», (1964) 

 «Φιλοκτήτης», (1965) 

 «Ρωμιοσύνη», (1966) 

 «Μαρτυρίες Β», (1966) 

 «Ορέστης», (1966) 

 «Όστραβα», (1967) 

 «Πέτρες, Επαναλήψεις, Κιγκλίδωμα», (1972) 

 «Η Ελένη», (1972) 

 «Χειρονομίες», (1972) 

 «Τέταρτη διάσταση», (1972) 

 «Η επιστροφή της Ιφιγένειας», (1972) 

 «Χρυσόθεμις», (1972) 

 «Ισμήνη», (1972) 

 «Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας», (1973) 

 «Διάδρομος και σκάλα», (1973) 
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 «Γκραγκάντα», (1973) 

 «Σεπτήρια και Δαφνηφόρια», (1973) 

 «Ο αφανισμός της Μήλος», (1974) 

 «Υμνος και θρήνος για την Κύπρο», (1974) 

 «Καπνισμένο τσουκάλι», (1974) 

 «Κωδωνοστάσιο», (1974) 

 «Χάρτινα », (1974) 

 «Ο τοίχος μέσα στον καθρέφτη», (1974) 

 «Η Κυρά των Αμπελιών», (1975) 

 «Η τελευταία προ Ανθρώπου Εκατονταετία», (1975) 

 «Τα επικαιρικά», (1975) 

 «Ημερολόγιο εξορίας», (1975) 

 «Μαντατοφόρες», (1975) 

 «Θυρωρείο», (1976) 

 «Το μακρινό», (1977) 

 «Γιγνεσθαι», (1977) 

 «Βολιδοσκόπος», (1978) 

 Τοιχοκολλητής, (1978) 

 Τροχονόμος, (1978) 

 Η Πύλη, (1978) 

 Το σώμα και το αίμα, (1978) 

 Μονεβασιώτισσες, (1978) 

 Το τερατώδες αριστούργημα, (1978) 

 Φαίδρα, (1978) 

 Λοιπόν;, (1978) 

 «Το ρόπτρο»,(1978) 

 Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα, (1978) 

 «Γραφή Τυφλού»,(1979) 

 Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού, (1980) 

 Διαφάνεια, (1980) 

 Πάροδος, (1980) 

 Μονόχορδα, (1980) 

 «Τα ερωτικά»,(1981) 

 Συντροφικά τραγούδια, (1981) 

 Υπόκωφα, (1982) 

 Μονοβασιά, (1982) 

 Το χορικό των σφουγγαράδων, (1983) 

 Τειρεσίας, (1983) 

 Με το σκούντημα του αγκώνα, (1984) 

 Ταναγραίες, (1984) 

 «Ανταποκρίσεις», (1987) 

 3Χ111 Τρίστιχα, (1987) 

 Αργά πολύ αργά μέσα στη νύχτα, (1991) 

Συλλογές  

 «Ποιήματα - Α τόμος», (1961) 

 «Ποιήματα - Β τόμος», (1961) 

 «12 ποιήματα για τον Καβάφη», (1963) 

 «Μαρτυρίες - Σειρά 1η», (1963) 



 264 

 «Ποιήματα - Γ τόμος», (1964) 

 «Μαρτυρίες - Σειρά 2η», (1966) 

 «Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας», (1973) 

 «Ποιήματα - Δ τόμος», (1975) 

Θεατρικά  

 «Μια γυναίκα πλάι στη θάλασσα », (1942) 

 «Πέρα απ'τον ίσκιο των κυπαρισσιών», (1947) 

 «Τα ραβδιά των τυφλών», (1959) 

 «Ο λόφος με το συντριβάνι» 

Μεταφράσεις  

 «Α.Μπλόκ: Οι δώδεκα», (1957) 

 «Ανθολογία Ρουμανικής ποίησης», (1961) 

 «Αττίλα Γιόζεφ: Ποιήματα», (1963) 

 «Μαγιακόφσκι: Ποιήματα», (1964) 

 «Ντόρας Γκαμπέ: Εγώ, η μητέρα μου και ο κόσμος», (1965) 

 «Ιλία 'Ερεμπουργκ: Το δέντρο», (1966) 

 «Ναζίμ Χικμέτ: Ποιήματα», (1966) 

 «Ανθολογία Τσέχων και Σλοβάκων ποιητών», (1966) 

 «Νικόλας Γκιλλιέν: Ο μεγάλος ζωολογικός κήπος», (1966) 

 «Α.Τολστόη : Η γκρινιάρα κατσίκα», (1976) 

 «Φ.Φαριάντ: Ονειρα με χαρταετούς και περιστέρια», (1988) 

 «Χο τσι Μινχ: Ημερολόγιο της φυλακής» 

Ταξιδιωτικά  

 «Εντυπώσεις από τη Σοβιετική Ενωση», (1956) 

 «Ιταλικό τρίπτυχο», (1982) 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ 

 

 
 

Ο Γιώργος Σαραντάρης (Κωνσταντινούπολη, 20 Απριλίου 1908 - Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 1941) ήταν Έλληνας 

ποιητής, φιλόσοφος και δοκιμιογράφος της Γενιάς του '30. 

 

Η ζωή του 

Γόνος οικογένειας Ελλήνων εμπόρων με καταγωγή από το Λεωνίδιο Αρκαδίας που διέμεναν στην Ιταλία, είχε 

την ευκαιρία να ανατραφεί σε ένα αστικό και σχετικά προοδευτικό, σε σχέση με τα ελληνικά δεδομένα, 

περιβάλλον. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια στην Ιταλία, όπου έζησε από το 1910 έως το 

1931. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα ωστόσο, τον κέρδισε η ποίηση. Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Γιώργος 

Σαραντάρης εμφορούμενος από συναισθήματα φιλοπατρίας συμμετείχε στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο στην πρώτη 

γραμμή του Αλβανικού μετώπου, όπου αρρώστησε από τύφο. Πέθανε ύστερα από την επιστροφή του στην 

Αθήνα το 1941. 

 

Το έργο του  

Η ποίηση του Γιώργου Σαραντάρη υπήρξε αρκετά πρωτοποριακή για τα δεδομένα των ιδεών που επικρατούσαν 

την εποχή του Μεσοπολέμου στους αθηναϊκούς λογοτεχνικούς κύκλους. Υπήρξε λάτρης της λεγόμενης "καθαρής 

ποίησης". Έχοντας γνώση των ευρωπαϊκών διανοητικών κι αισθητικών ρευμάτων, χρησιμοποίησε στα ποιήματά 

του τον ελεύθερο στίχο, ενώ στις αναζητήσεις του περιέλαβε προβληματισμούς που έλκουν την επιρροή τους από 

την ιταλική ποίηση, το έργο του Ντοστογιέφσκι, από τις φιλοσοφικές ιδέες του Νίτσε, του Σαίρεν Κίρκεγκωρ 

αλλά και από τον υπαρξισμό. Το έργο του δεν συνάντησε ευρεία αποδοχή στην εποχή του, επηρέασε ωστόσο την 

ελληνική ποίηση βαθιά και ουσιαστικά. Η συμβολή του αναγνωρίστηκε από τον Οδυσσέα Ελύτη, ο οποίος 

επηρεάστηκε σαφώς από συμβολικές εικόνες που κυριαρχούν στο έργο του Σαραντάρη: γυναίκα, θάλασσα, 



 266 

μοναξιά, ουρανός, πουλιά. Για τον λόγο αυτό, ο νομπελίστας Ελύτης, πέραν του ότι έχει αφιερώσει στον ποιητή 

το ποίημα Γιώργος Σαραντάρης κάνει ειδική μνεία γι' αυτόν στο έργο του Ανοιχτά Χαρτιά (Ίκαρος 1974) όπου 

αναφέρει για τον πρόωρο χαμό του ποιητή, αλλά και για την σχέση του με τα λογοτεχνικά σαλόνια της εποχής τα 

εξής: "Ήταν η μόνη και πιο άδικη απώλεια [...] Θέλω απροκάλυπτα να καταγγείλω το επιστρατευτικό σύστημα 

που επικρατούσε την εποχή εκείνη και που, δεν ξέρω πως, κατάφερε να κρατήσει στα γραφεία και τις 

επιμελητείες όλα τα χοντρόπετσα θηρία των αθηναϊκών ζαχαροπλαστείων και να ξαποστείλει στην πρώτη 

γραμμή το πιο αγνό και ανυπεράσπιστο πλάσμα. Έναν εύθραστο διανοούμενο που μόλις στεκόταν στα πόδια του. 

 

Εργογραφία 

Ποιητικές συλλογές  

 Οι αγάπες του χρόνου, Αθήνα, χ. ε. 1934 

 Τα ουράνια, Αθήνα, χ. ε. 1934 

 Αστέρια, Αθήνα, χ. ε. 1935 

 Στους φίλους μιας άλλης χαράς, Αθήνα, Νεοελληνική Λογοτεχνία 1940 

Δοκίμια  

 Συμβολή σε μια φιλοσοφία της ύπαρξης, Αθήνα, χ. ε. 1937 

 Η παρουσία του ανθρώπου, Αθήνα, Κύκλος 1938 

 Δοκίμια λογικής σα θεωρία του απολύτου και μη απολύτου, Αθήνα, 

Αντωνόπουλος 1939 

Πεζά  

 Γράμματα σε μια γυναίκα, Αθήνα, Κύκλος 1936 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ 

 

 
 

Ο Γιώργος Σεφέρης (Σμύρνη 13 Μαρτίου 1900 – Αθήνα 20 Σεπτεμβρίου 1971) είναι ένας από τους 

σημαντικότερους Έλληνες ποιητές και εκ των δύο μοναδικών βραβευμένων με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 

Ελλήνων, μαζί με τον Οδυσσέα Ελύτη. 

 

Βιογραφία  

Το πραγματικό του όνομα ήταν Γεώργιος Σεφεριάδης. Γεννήθηκε στη Σμύρνη στις 13 Μαρτίου του 1900 και 

ήταν ο πρωτότοκος γιος του Στέλιου και της Δέσπως (το γένος Γ. Τενεκίδη) Σεφεριάδη. Το 1906 αρχίζει η 

μαθητική του εκπαίδευση στο Λύκειο Χ. Αρώνη. Το 1914, εποχή κατά την οποία άρχισε να γράφει τους πρώτους 

στίχους του, με το ξέσπασμα του Μεγάλου Πολέμου κατά τη θερινή περίοδο του έτους, η οικογένεια 

μετανάστευσε στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Σεφέρης ενεγράφη στο Πρότυπο Κλασσικό Γυμνάσιο Αθηνών, από το 

οποίο αποφοίτησε το 1917. Στις 14 Ιουλίου του ίδιου έτους, η μητέρα του μαζί με τους δύο γιους και την κόρη 

της Ιωάννα (μετέπειτα σύζυγο Κ. Τσάτσου) μετέβη στο Παρίσι, όπου ο πατέρας τους Στέλιος εργαζόταν ως 

δικηγόρος. Ο Γιώργος Σεφέρης έμεινε εκεί μέχρι το καλοκαίρι του 1924, ακολουθώντας σπουδές λογοτεχνίας και 

αποκτώντας το πτυχίο της Νομικής, οπότε μετέβη στο Λονδίνο για την τελειοποίηση των αγγλικών του εν όψει 

των εξετάσεων στο Υπoυργείο Εξωτερικών. Το 1925 επιστρέφει στην Αθήνα και το 1927 διορίζεται στη 

διπλωματική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ως ακόλουθος πρεσβείας. Κατά το ίδιο έτος πεθαίνει η 

μητέρα του, Δέσπω. Τον Ιούλιο του 1928 δημοσιεύει στη Νέα Εστία, επώνυμα ως Γ. Σεφεριάδης, το "Μια βραδιά 

με τον Κύριο Τεστ", μετάφραση έργου του Βαλερί. Το 1929 συνοδεύει τον Εδουάρδο Εριό σε ταξίδι του στην 

Ελλάδα. Τον Μάιο του 1931 εκδίδεται με το ψευδώνυμο Γ. Σεφέρης η "Στροφή" και τον ίδιο χρόνο διορίζεται 

υποπρόξενος και έπειτα διευθύνων του ελληνικού Γενικού Προξενείου του Λονδίνου, όπου θα παραμείνει μέχρι 

και το 1934. Τον Μάιο του 1932 δημοσιεύεται το έργο του Μια νύχτα στην ακρογιαλιά και τον Οκτώβριο η 

Στέρνα, αφιερωμένη στον Γιώργο Αποστολίδη. Το 1933 ο πατέρας του, Στέλιος, εκλέγεται Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και εγγράφεται ως μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Το 1934 ο Γ. Σεφέρης επιστρέφει 

στην Αθήνα και τον Ιανουάριο του 1935 αρχίζει η συνεργασία του με τις εκδόσεις Νέα Γράμματα, 

αναδημοσιεύοντας τη Στέρνα. Το 1936 διορίζεται πρόξενος στη Κορυτσά, όπου θα παραμείνει μέχρι το 1938. 

Στις 13 Φεβρουαρίου του 1937 δημοσιεύει στα Νέα Γράμματα επιστολή του περί της δημοτικής γλώσσας. Το 

1938 μετατίθεται στην Αθήνα ως προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εξωτερικού Τύπου του Υφυπουργείου Τύπου 

και Πληροφοριών. Το 1941 ο Γιώργος Σεφέρης νυμφεύεται τη Μαρία Ζάννου και στις 22 Απριλίου το ζεύγος 

ακολουθεί την ελληνική κυβέρνηση, που μέσω Κρήτης στις 16 Μαΐου καταφθάνει στην Αίγυπτο και παραμένει 

στην Αλεξάνδρεια. Τον Αύγουστο ο Γιώργος Σεφέρης συνοδεύει την Πριγκίπισσα Διαδόχου Φρειδερίκη και τα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Giorgos_Seferis_1963.jpg
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δύο της παιδιά, Σοφία και Κωνσταντίνο, στο Γιοχάνεσμπουργκ και από εκεί στην Πραιτόρια υπηρετώντας στην 

εκεί Ελληνική Πρεσβεία μέχρι το 1942. Λόγω της διπλωματικής ιδιότητάς του, η ζωή του Γιώργου Σεφέρη 

χαρακτηριζόταν από συνεχείς μετακινήσεις. Έτσι, ως ακόλουθος κι αργότερα ως πρέσβης, υπηρέτησε σε πολλές 

ελληνικές πρεσβείες του εξωτερικού, γεγονός το οποίο καθόρισε σημαντικά το έργο του. Αν και η παιδεία και 

εκπαίδευσή του του ήταν περισσότερο ευρωπαϊκή παρά ελληνική, εκείνος όχι μόνο δεν απαρνήθηκε την 

ελληνική λογοτεχνία, αλλά την καλλιέργησε σε βάθος με σκοπό να την ανανεώσει. Η ποίησή του επηρεάστηκε 

από τον Έλιοτ (T.S Elliot), τον Κλωντέλ, το Βαλερί και τον Πάουντ (Ezra Pound). Το γεγονός όμως που χάραξε 

ανεξίτηλα τη σφραγίδα του στη συνείδηση του ποιητή ήταν η εθνική καταστροφή του 1922 κι ο ξεριζωμός του 

μικρασιατικού ελληνισμού. Το 1963 η φήμη του Σεφέρη ξεφεύγει από τα εθνικά όρια και εξαπλώνεται σε 

ολόκληρο τον κόσμο. Καρπός της η βράβευσή του με το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας από τη Σουηδική 

Ακαδημία Επιστημών. Είναι ο πρώτος Έλληνας που τιμήθηκε με το παγκοσμίως ανώτερο βραβείο πνευματικής 

προσφοράς. Έως σήμερα ακολούθησε μόνο ο Οδυσσέας Ελύτης, το 1979. Το 1967 η δικτατορία των 

Συνταγματαρχών κατέλυσε το Σύνταγμα στην Ελλάδα αναστέλλοντας τις ατομικές ελευθερίες. Ο Σεφέρης 

εκδηλώθηκε έντονα εναντίον της τόσο γραπτά όσο και με δημόσιες ρητές δηλώσεις του. Στις 28 Μαρτίου 1969 ο 

Σεφέρης μίλησε για πρώτη φορά δημόσια εναντίον της Χούντας και γι' αυτό το λόγο του αφαιρέθηκε ο τίτλος του 

πρέσβη επί τιμή, καθώς και το δικαίωμα χρήσης διπλωματικού διαβατηρίου. Δύο χρόνια αργότερα, στις 20 

Σεπτεμβρίου του 1971, ο Γιώργος Σεφέρης πέθανε και η κηδεία του εξελίχθηκε σε σιωπηρή πορεία κατά της 

δικτατορίας. Μετά τον θάνατό του εκδόθηκε το προσωπικό του ημερολόγιο με τίτλο «Μέρες…» καθώς και το 

«Πολιτικό» του ημερολόγιο. 

Χαρακτηριστικά της ποίησης του Γ. Σεφέρη 

Περιεχόμενο 

α) Είναι μια ποίηση που εμφανίζεται ως απαισιόδοξη, βαρύθυμη και μελαγχολική, απ' την οποία όμως δεν 

απουσιάζουν εκλάμψεις αισιοδοξίας 

β) Ο λόγος του είναι συμβολικός και υπαινικτικός 

γ) Βασικά θέματα του η αρχαία και νεότερη ελληνική παράδοση και η συνάντησή της με τον σύγχρονο 

ευρωπαϊκό πολιτισμό, η μελαγχολία για τη μοίρα του ελληνισμού, η νοσταλγία του απόδημου και οι χαμένες 

πατρίδες. 

 

Εργογραφία 

Ποιητικές συλλογές  

 Στροφή, Εστία, Αθήνα 1931 

 Πάνω σ' έναν ξένο στίχο, Εστία, Αθήνα 1931 

 Η Στέρνα, Εστία, Αθήνα 1932 

 Σχέδια στο περιθώριο, ανάτυπο από Τα Νέα Γράμματα, Αθήνα 1935 

 Μυθιστόρημα, Κασταλία, Αθήνα 1935 

 Γυμνοπαιδία, ανάτυπο από Τα Νέα Γράμματα, Αθήνα 1936 

 Τετράδιο Γυμνασμάτων (1928-1937), τυπ. Ταρουσοπούλου, Αθήνα 1940 

 Ημερολόγιο καταστρώματος Α’, τυπ. Ταρουσοπούλου, Αθήνα 1940 

 Ημερολόγιο καταστρώματος Β’, ιδιωτική έκδοση, Αλεξάνδρεια 1944 

 Ημερολόγιο καταστρώματος Β’, Ίκαρος, Αθήνα 1945 

 Τελευταίος σταθμός, ανάτυπο από Το Τετράδιο, 1947 

 Κίχλη, Ίκαρος, Αθήνα 1947 

 Ημερολόγιο καταστρώματος Γ’ (με τον τίτλο Κύπρον, ου μ'εθέσπισεν), Ίκαρος, 

Αθήνα 1955 
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 Τρία κρυφά ποιήματα, τυπ. Γαλλικού Ινστιτούτου, Αθήνα 1966 

 Τετράδιο Γυμνασμάτων Β’, Ίκαρος, 1976 (μεταθανάτια έκδοση) 

 Επί Ασπαλάθων..., "Le Μonde", Αθήνα 1971 (μεταθανάτια έκδοση) 

Μυθιστορήματα  

 Έξι νύχτες στην Ακρόπολη, Ερμής, Αθήνα 1974 (μεταθανάτια έκδοση) 

 Βαρνάβας Καλοστέφανος, Μ. Ι. Ε. Τ., Αθήνα 2007 (μεταθανάτια έκδοση, 

ημιτελές) 

Δοκίμια  

 Δοκιμές, τυπ. Γιούλη, Κάιρο 1944 

 Δοκιμές, Φέξης, Αθήνα 1962 

 Εκλογή από τις Δοκιμές, Γαλαξίας, Αθήνα 1966 

 Δοκιμές, Ίκαρος, Αθήνα 1992 (μεταθανάτια έκδοση) 

Μεταφράσεις  

 Θ. Σ. Έλιοτ, Η έρημη χώρα και άλλα ποιήματα, Ίκαρος, Αθήνα 1949 

 Θ. Σ. Έλιοτ, Φονικό στην Εκκλησιά, Ίκαρος, Αθήνα 1963 

 Αντιγραφές, Ίκαρος, Αθήνα 1965 

 Άσμα Ασμάτων, χ. ε., Αθήνα 1965 

 Η Αποκάλυψη του Ιωάννη, Ίκαρος, Αθήνα 1966 
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ 

 

 
 

 

Ο Γιάννης Σκαρίμπας (Αγία Ευθυμία Παρνασσίδος, 28 Σεπτεμβρίου 1893 – Χαλκίδα, 21 Ιανουαρίου 1984) 

ήταν Έλληνας λογοτέχνης, κριτικός, θεατρικός συγγραφέας, ποιητής και πεζογράφος. Το έργο του, 

εντυπωσιακό σε έκταση και ποικιλία, σημαδεύτηκε από την έντονη αντιδικία του με τις καθιερωμένες αξίες της 

ζωής και του αστικού πολιτισμού. Εισήγαγε επίσης υπερρεαλιστικά στοιχεία στην ελληνική πεζογραφία. 

Θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους της ελληνικής λογοτεχνίας. 

 

Η ζωή του  

Ο Γιάννης Σκαρίμπας ήταν γόνος ιστορικής οικογένειας από την Αγία Ευθυμία της Φωκίδας, αφού ο πατέρας 

του, Ευθύμιος Σκαρίμπας, ήταν απόγονος αγωνιστών της Επανάστασης του 1821. Ξεκίνησε τις εγκύκλιες 

σπουδές του στο Αίγιο και τις ολοκλήρωσε στην Πάτρα στο Α' Γυμνάσιο Πατρών. Υπηρέτησε στον Ελληνικό 

Στρατό ως ανθυπασπιστής στο 5/42 Σύνταγμα Ευζώνων. Διορίστηκε τελωνοσταθμάρχης στην Ερέτρια (πρώην 

Νέα Ψαρά) και το 1915 εγκαταστάθηκε στη Χαλκίδα, για να εργαστεί εκεί ως εκτελωνιστής. Στα γράμματα 

εμφανίστηκε κατά τη δεκαετία του 1910 με ποιήματα και πεζά που δημοσίευσε σε διάφορα περιοδικά της 

Αθήνας και στις εφημερίδες Εύριπος και Εύβοια της Χαλκίδας, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Κάλλις 

Εσπερινός. Η πρώτη του επίσημη εμφάνιση με το πραγματικό του όνομα έγινε το 1929, όταν έλαβε το Α΄ 

βραβείο διηγήματος για το πεζό Ο καπετάν Σουμερλής ο Στουραΐτης, το οποίο δημοσίευσε στο περιοδικό 

Ελληνικά Γράμματα. Ο μπαρμπα-Γιάννης Σκαρίμπας, όπως ήταν γνωστός στους φίλους του, έζησε όλη του τη 

ζωή στη Χαλκίδα και ταξίδεψε ελάχιστα. Πέθανε στις 21 Ιανουαρίου 1984 και τάφηκε στο κάστρο του 

Καράμπαμπα. 

Εργογραφία 

 Καϋμοί στο Γριπονήσι, διηγήματα (1930) 

 Το θείο τραγί, διηγήματα (1933) 

 Μαριάμπας, μυθιστόρημα (1935) 

 Ουλαλούμ, ποιήματα (1936) 

 Το σόλο του Φίγκαρω, μυθιστόρημα (1939) 

 Εαυτούληδες, ποιήματα (1950) 
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 Ο ήχος του κώδωνος, θέατρο (1950) 

 Το Βατερλώ δύο γελοίων, μυθιστόρημα (1959) 

 Η μαθητευομένη των τακουνιών, τρεις νουβέλες (1961) 

 Βοϊδάγγελοι, ποιήματα (1968) 

 Άπαντες στίχοι, ποιήματα (1970) 

 Το ’21 και η αλήθεια, Η τράπουλα και Οι γαλατάδες, ιστορία (1971–1977) 

 Ο σεβαλιέ σερβάν της Κυρίας, θέατρο (1971) 

 Η περίπολος Ζ΄, χρονικό από τον Α΄ Παγκ. Πόλεμο (1972) 

 Τυφλοβδομάδα στη Χαλκίδα, διηγήματα (1973) 

 Φυγή προς τα εμπρός, μυθιστόρημα (1976) 

 Τρεις άδειες καρέκλες, διηγήματα (1976) 

 Αντι-Καραγκιόζης ο Μέγας, θέατρο (1977) 

 Τα πουλιά με το λάστιχο, χρονογραφήματα (1978) 

 Τα καγκουρώ, θέατρο (1979) 

 Σπαζοκεφαλιές στον ουρανό, αντιδιηγήματα (1979) 

 Η κυρία του τραίνου, θέατρο (1980) 

 Ο πάτερ Συνέσιος, θέατρο (1980) 
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ΔΙΔΩ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

 

 
 

 

Η Διδώ Σωτηρίου (Αϊδίνιο 12 Απριλίου 1909-Αθήνα 23 Σεπτεμβρίου 2004) ήταν Ελληνίδα συγγραφέας και 

δημοσιογράφος. 

 

Βιογραφικά στοιχεία 

Η Διδώ Σωτηρίου γεννήθηκε στο Αϊδίνι της Μικράς Ασίας, κόρη του Ευάγγελου Παππά και της Μαριάνθης 

Παπαδοπούλου. Το 1919 εγκαταστάθηκε με την οικογένειά της στη Σμύρνη και μετά την καταστροφή του 

1922 κατέφυγαν στην Ελλάδα. Στην Αθήνα ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της με δασκάλους μεταξύ 

άλλων τους λογοτέχνες Κώστα Παρορίτη και Σοφία Μαυροειδή-Παπαδάκη. Φοίτησε στο γαλλικό ινστιτούτο 

Αθηνών και το 1937 παρακολούθησε για λίγους μήνες μαθήματα γαλλικής λογοτεχνίας στο πανεπιστήμιο της 

Σορβόννης. Από το 1936 στράφηκε επαγγελματικά προς τη δημοσιογραφία. Συνεργάστηκε με το περιοδικό 

Γυναίκα (ως αρχισυντάκτρια) και τις εφημερίδες Νέος Κόσμος και Ριζοσπάστης (αρχισυντάκτρια από το 

1944), ενώ κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής συνεργάστηκε με τις Μέλπω Αξιώτη, Έλλη Αλεξίου, 

Έλλη Παππά, Τιτίκα Δαμασκηνού, Ηλέκτρα Αποστόλου, Χρύσα χατζηβασιλείου και άλλες ελληνίδες της 

αντίστασης. Πήρε μέρος στο συνέδριο της Κοινωνίας των Εθνών στη Γενεύη το 1935, όπου γνωρίστηκε με τη 

σύντροφο του Λένιν Αλεξάνδρα Κολοντάι και στο ιδρυτικό συνέδριο της Δημοκρατικής Ομοσπονδίας 

Γυναικών το 1945 στο Παρίσι. Στη λογοτεχνία πρωτοεμφανίστηκε το 1959 με την έκδοση του 

μυθιστορήματος "Οι νεκροί περιμένουν". Έργα της μεταφράστηκαν σε πολλές ξένες γλώσσες. Το 

μυθιστόρημά της Ματωμένα χώματα έχει κυκλοφορήσει σε 250.000 περίπου αντίτυπα. Η Διδώ Σωτηρίου 

ανήκει στους έλληνες πεζογράφους του μεσοπολέμου. Το έργο της κινείται στα πλαίσια του ρεαλισμού με 

έντονη την παρουσία του αυτοβιογραφικού στοιχείου και της συναισθηματικής συμμετοχής του συγγραφέως 

στις περιπέτειες των ηρώων της, και αντλεί τη θεματολογία του από τη μικρασιατική καταστροφή, την 

περίοδο του εμφυλίου και την μετά τον εμφύλιο περίοδο της ελληνικής ιστορίας. Με τα "Ματωμένα χώματα" 

η Σωτηρίου εγκαινίασε την πορεία της προς μια γραφή που συνδυάζει τη μυθιστορηματική τεχνική με μια 

προοπτική εξέτασης των θεμάτων της από ιστορική σκοπιά, πορεία που συνέχισε και στα δύο επόμενα 

μυθιστορήματά της την "Εντολή", με θέμα την υπόθεση Μπελογιάννη και το "Κατεδαφιζόμεθα". Το 2001 η 
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Εταιρία Ελλήνων Συγγραφέων καθιέρωσε προς τιμήν της το βραβείο "Διδώ Σωτηρίου", το οποίο απονέμεται 

"σε ξένο ή Έλληνα συγγραφέα που με τη γραφή του αναδεικνύει την επικοινωνία των λαών και των 

πολιτισμών μέσα από την πολιτισμική διαφορετικότητα Πέθανε το 2004. 

Βραβεύσεις 

 Βραβείο Ελληνοτουρκικής Φιλίας Αμπντί Ιπεκτσί (1983) 

 Ειδικό Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας (1989) 

 Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών (1990) 

 Βραβείο του Ελληνικού Ινστιτούτου της Αγγλίας (1993) 

Εργογραφία 

Ι. Πεζογραφία 

• Οι νεκροί περιμένουν. Αθήνα, Κέδρος, 1959. 

• Ματωμένα χώματα. Αθήνα, Κέδρος, 1962. 

• Εντολή. Αθήνα, Κέδρος, 1976. 

• Κατεδαφιζόμεθα. Αθήνα, Κέδρος, 1982. 

• Ηλέκτρα (μυθιστορηματική βιογραφία της Ηλέκτρας Αποστόλου). Αθήνα, 1961. 

• Μέσα στις φλόγες. Αθήνα, Κέδρος, 1978. 

• Επισκέπτες. Αθήνα, Κέδρος, 1979. 

• Σύμπτωση. Αθήνα, Πυρσός, 1939. 

ΙΙ. Δοκίμιο 

• Η μικρασιατική καταστροφή και η στρατηγική του ιμπεριαλισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Αθήνα, 

Κέδρος, 1975 (δοκίμιο). 

ΙΙΙ. Συγκεντρωτικές εκδόσεις 

• Δύο θεατρικά κείμενα και ένας μονόλογος. Αθήνα, Κέδρος, 1995. 

• Θέατρο. Αθήνα, Κέδρος, 1995. 
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ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ 

 

 
 

 

O Άγγελος Τερζάκης (1907-1979) ήταν έλληνας λογοτέχνης της γενιάς του ‘30 και δοκιμιογράφος. Έγραψε 

διηγήματα, μυθιστορήματα και θεατρικά έργα. Πολύ αξιόλογο είναι το δοκιμιακό του έργο: Αυτός και ο 

Θεοτοκάς είναι οι κύριοι εκφραστές του θεωρητικού προβληματισμού και των αναζητήσεων της ανανεωτικής 

γενιάς του ‘30. 

 

Βίος  

Γεννήθηκε στο Ναύπλιο στις 16 Φεβρουαρίου του 1907 και έζησε εκεί μέχρι το 1915, όταν και πήγε στην 

Αθήνα, όπου τελείωσε το Γυμνάσιο και σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έλαβε την άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος το 1929, αλλά εγκατέλειψε σύντομα τη δικηγορία για να αφοσιωθεί στη λογοτεχνία. 

Στα γράμματα εμφανίστηκε το 1925 με τη συλλογή διηγημάτων Ο ξεχασμένος και έκτοτε ασχολήθηκε 

συστηματικά με την πεζογραφία και το θέατρο, όπου πρωτοεμφανίστηκε το 1936 με το έργο του "Αυτοκράτωρ 

Μιχαήλ" που ανέβασε τον ίδιο χρόνο το Εθνικό Θέατρο. Παράλληλα διηύθυνε και τα βραχύβια περιοδικά Πνοή 

και Λόγος. Το 1937 έγινε γραμματέας του Εθνικού Θεάτρου και αργότερα καλλιτεχνικός και γενικός 

διευθυντής του Δραματολογίου του (1954). Πήρε μέρος στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο (1940-1941) και 

κατέγραψε τις εμπειρίες του σε κάποια από τα διηγήματά του και κυρίως στο βιβλίο του "Απρίλης". Το 1964 

συνέγραψε για λογαριασμό του Γενικού Επιτελείου Στρατού το χρονικό του πολέμου, το οποίο εκδόθηκε με 

τον τίτλο "Ελληνική Εποποιΐα 1940-41". Μετά τον πόλεμο συνέχισε την ενασχόλησή του με τα γράμματα: 

αρθρογραφούσε για πολλά χρόνια στην εφημερίδα Το Βήμα (φιλολογικός συνεργάτης) και από το 1948 

θεατρικός κριτικός. Επίσης υπήρξε και διευθυντής του περιοδικού Εποχές. Το 1969 τιμήθηκε με το Αριστείο 

Γραμμάτων της Ακαδημίας Αθηνών και το 1974 έγινε Ακαδημαϊκός. Πέθανε στις 3 Αυγούστου 1979 στην 

Αθήνα. 

Το έργο 

Πεζογραφικό έργο 

Ο Τερζάκης ξεκίνησε τη λογοτεχνική πορεία του κατά τη δεκαετία του 1920 με δύο συλλογές διηγημάτων, Ο 

ξεχασμένος (1925) και Φθινοπωρινή συμφωνία (1929). Στα έργα αυτά δε φαίνεται τόσο το προσωπικό του 

ύφος, όσο οι διάφορες λογοτεχνικές επιδράσεις από άλλους συγγραφείς. Κατά τη δεκαετία του 1930 στράφηκε 

στο μυθιστόρημα, όπως και όλοι οι λογοτέχνες της γενιάς του, χωρίς όμως να εγκαταλείψει τα διηγήματα. Τα 

μυθιστορήματα του Τερζάκη, με εξαίρεση την Πριγκηπέσσα Ιζαμπώ και Το ταξίδι με τον Έσπερο, είναι αστικά 

μυθιστορήματα που απεικονίζουν την ελληνική κοινωνία του Μεσοπολέμου. Χαρακτηριστικό όλων είναι το 

καταθλιπτικό κλίμα, η ασφυκτική ατμόσφαιρα, οι ήρωες-δέσμιοι της οικονομικής στενότητας και των 
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κοινωνικών προκαταλήψεων και η απαισιοδοξία. Η Πριγκηπέσσα Ιζαμπώ θεωρείται το αρτιότερο πεζογράφημα 

του Τερζάκη και ένα από τα καλύτερα, ιστορικά και μη, μυθιστορήματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Είναι 

ιστορικό μυθιστόρημα εμπνευσμένο από την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Αναφέρεται στην εξέγερση των 

Ελλήνων και Σλάβων το 1293, που οδήγησε στην κατάληψη του φράγκικου κάστρου της Καλαμάτας και ο 

κεντρικός άξονας του έργου είναι ο έρωτας ανάμεσα στην Ιζαμπώ, κόρη του Γουλιέλμου Βιλλαρδουίνου, και 

τον ηγέτη της εξέγερσης Νικηφόρο Σγουρό. Το 1975 παρουσιάστηκε στην ελληνική κρατική τηλεόραση το 

μυθιστόρημα του Τερζάκη Μενεξέδενια Πολιτεία.Τη τηλεοπτική διασκευή του βιβλίου έκανε ο συγγραφέας 

Γιάννης Κανδήλας. Στη σειρά πρωταγωνιστούσε ο Θάνος Κωτσόπουλος. 

Εργογραφία 

Μυθιστορήματα  

 Δεσμώτες (1932) 

 Η παρακμή των Σκληρών (1933) 

 Η μενεξεδένια πολιτεία (1937) 

 Η πριγκηπέσσα Ιζαμπώ (1945) 

 Ταξίδι με τον Έσπερο (1946) 

 Το λυκόφως των ανθρώπων (δημοσιεύθηκε σε συνέχειες το 1947, εκδόθηκε το 

1989) 

 Δίχως Θεό (1951) 

 Η μυστική ζωή (1957) 

 Το Μυθιστόρημα των Τεσσάρων (μαζί με τους Καραγάτση, Μυριβήλη, 

Βενέζη), 1958 

Ιστορικά  

 Η Ελληνική Εποποιΐα 1940-1941, Χρονικό του Ελληνοϊταλικού Πολέμου 

1940-41 (ΕΣΤΙΑ, 1964 και 2η έκδοση, Γενικό Επιτελείο Στρατού, 1990) 

Συλλογές διηγημάτων  

 Ο ξεχασμένος (1925) 

 Φθινοπωρινή συμφωνία (1929) 

 Του έρωτα και του θανάτου (1943) 

 Απρίλης (1946) 

 Η στοργή [νουβέλα] (1944) 

Θεατρικά έργα  

 Αυτοκράτωρ Μιχαήλ (1936) 

 Γαμήλιο Εμβατήριο (1937) 

 Ο σταυρός και το σπαθί (1939) 

 Είλωτες (1939) 

 Ο εξουσιαστής (1942) 

 Το μεγάλο παιχνίδι (1944) 

 Αγνή (1949) 

 Θεοφανώ (1956) 

 Νύχτα στη Μεσόγειο (1957) 

 Τα λύτρα της ευτυχίας (1959) 



 276 

 Θωμάς ο δίψυχος (1962) 

 Ο πρόγονος (1970) 
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ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ 

 

 
 

 

Ο Τηλέμαχος Αλαβέρας (1926 - 2007) ήταν βραβευμένος δοκιμιογράφος και συγγραφέας. 

 

Βιογραφικό Σημείωμα 

 

Ο Τηλέμαχος Αλαβέρας γεννήθηκε στη Φιλιππούπολη της Ανατολικής Ρωμυλίας, ένα χρόνο μετά τη γέννησή 

του όμως εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη μέχρι το θάνατό του. Κατά τη διάρκεια του 

ελληνικού εμφυλίου πολέμησε ως έφεδρος ανθυπολοχαγός. Εργάστηκε ως ιδιωτικός υπάλληλος, έμπορος, 

μεταφραστής, δημοσιογράφος και επιμελητής εκδόσεων. Πρωτοεμφανίστηκε στο χώρο της λογοτεχνίας από 

τις στήλες του περιοδικού Μακεδονικόν Ημερολόγιον με τη δημοσίευση του διηγήματος Μακεδονίτικα 

βουνά. Συνεργάστηκε με τα περιοδικά Μορφές, Μακεδονικά Γράμματα, Ελληνική Δημιουργία, Λόγος, 

Κριτική , Νέα Εστία, Η λέξη και τις εφημερίδες Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Εσπερινή Ώρα, Παγγαίο, 

Ελληνικός Βορράς, ενώ υπήρξε συνιδρυτής (μαζί με το Χρήστο Ντάλια) και εκδότης του λογοτεχνικού 

περιοδικού της Θεσσαλονίκης Νέα Πορεία. Το 1947 εξέδωσε το πρώτο του έργο. Έχει γράψει 16 συλλογές 

διηγημάτων και μυθιστορήματα , καθώς επίσης δοκίμια και ένα θεατρικό έργο. Το 1962 μαζί με άλλους ήταν 

ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης. Από το 1955 ως το 1957 πραγματοποίησε 

ραδιοφωνικές εκπομπές στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Θεσσαλονίκης και υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος της Εταιρείας 

Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης και από το 1980 μέχρι τις μέρες μας εκλέγεται κάθε φορά πρόεδρός της. Πήρε 

μέρος σε λογοτεχνικά συνέδρια και συμπόσια. Τιμήθηκε με το Α’ Κρατικό Βραβείο Διηγήματος (1977 για το 

έργο του Απ’ αφορμή) το βραβείο αφηγηματικού πεζού λόγου της Ακαδημίας Αθηνών (1987 για το Γωνιές 

και όψεις) και το Κρατικό Βραβείο μαρτυρίας – χρονικού (1991 για το έργο του Σ’ ευθεία γραμμή). Το 2007 

βραβεύτηκε με το Μεγάλο Βραβείο Λογοτεχνίας, για τη συνολική του προσφορά στη λογοτεχνία. Έργα του 

μεταφράστηκαν στα γερμανικά, φλαμανδικά, ιταλικά, σερβικά, βουλγαρικά, πολωνικά. Ο Τηλέμαχος 

Αλαβέρας ανήκει στους μεταπολεμικούς πεζογράφους της Θεσσαλονίκης και είναι ένας από τους πρώτους 

συγγραφείς που αξιοποίησαν θεματικά την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου. Το έργο του κινείται συμβατικά 

στο χώρο της ρεαλιστικής και κατά το δυνατό αντικειμενικής απεικόνισης καταστάσεων, στο βάθος όμως 

αποτελεί μια σχεδόν επιστημονικής ακρίβειας καταγραφή εσωτερικών καταστάσεων των ηρώων του, έντονα 

επηρεασμένη από τις προσωπικές εμπειρίες του συγγραφέα και στο πλαίσιο της κοσμοθεωρίας που μέσα απ’ 



 278 

αυτές διαμόρφωσε. Από τα γνωστότερα έργα του είναι ο Οδοστρωτήρας και το Ως κυλιόμενος τάπης. Έργα 

του έχουν μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες. Πέθανε στις 30 Ιουνίου του 2007. 

Εργογραφία 

Ι. Πεζογραφία 

• Τ’ αγρίμια τ’ άλλου δάσους. Θεσσαλονίκη, έκδοση ΟΣ. Υ.Μ., 1952. 

• Το ρολόγι. Θεσσαλονίκη, 1957. 

• Το μισό του φεγγαριού. Θεσσαλονίκη, 1960. 

• Οδοστρωτήρας. Θεσσαλονίκη, 1963. 

• Απ’ αφορμή· Διηγήματα. Θεσσαλονίκη, έκδοση Νέας Πορείας, 1976. 

• Γωνίες και όψεις. Θεσσαλονίκη, έκδοση Νέας Πορείας, 1985. 

• Αρχείον Αβερκίου Σβερκιάδη. 1987. 

• Σ’ ευθεία γραμμή. 1990. 

• Ως κυλιόμενος τάπης. Αθήνα, Καστανιώτης, 1998. 

ΙΙ. Δοκίμιο 

• Το σημερινό συγγραφικό πρόβλημα. Θεσσαλονίκη, 1961. 

• Διηγηματογράφοι της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινίδης, 1970. 

• Σημειώσεις. 1990. 

ΙΙΙ. Θέατρο 

• Οι άλλοι. Θεσσαλονίκη, 1971.  

ΙV. Χρονικό 

• Σ’ ευθεία γραμμή· (Ταξίδι στην Πολωνία). Θεσσαλονίκη, έκδοση του περ. Νέα Πορεία, 1991. 
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ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ 

 

 
 

 

Η Έλλη Αλεξίου, του Στυλιανού, (1894-1988) ήταν λογοτέχνης, πεζογράφος και παιδαγωγός. 

 

Βιογραφικά στοιχεία  

Η Έλλη Αλεξίου γεννήθηκε στις 22 Μαΐου του 1894 στο Ηράκλειο Κρήτης. Σπούδασε στο Διδασκαλείο 

Ηρακλείου και για έξι χρόνια υπηρέτησε ως δασκάλα στο Γ' Χριστιανικό Παρθεναγωγείο και στη "Στέγη 

Μικρών Αδελφών". Το 1920 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα μετά το γάμο της με το Βασίλη Δασκαλάκη. 

Ακολούθησε σπουδές Παιδαγωγικών και Φιλολογίας, όπου και διορίστηκε καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης 

διδάσκοντας 19 χρόνια. Συμμετείχε στην Εθνική Αντίσταση (ΕΑΜ Λογοτεχνών). Το 1945 μετέβη για 

σπουδές στη Σορβόνη, απ’ όπου έλαβε δίπλωμα φωνητικής και γαλλικής, ενώ παράλληλα δίδασκε σε σχολεία 

της ελληνικής παροικίας αλλά της αφαιρέθηκε η ελληνική ιθαγένεια και δεν μπόρεσε να επιστρέψει στην 

Ελλάδα. Από το 1949 μέχρι το 1962 διορίστηκε εκπαιδευτικός σύμβουλος για τα ελληνικά σχολεία των 

σοσιαλιστικών χωρών. Μετά από αναγκαστική προσφυγιά, λόγω των επανειλημμένων διώξεων που υπέστη 

από την ανάμιξή της σε προοδευτικά κινήματα, επέστρεψε στην Ελλάδα το 1962. Αργότερα όμως συνελήφθη 

και το 1965 βρέθηκε στις φυλακές Αβέρωφ. Στη συνέχεια ελευθερώθηκε και μετέβη στη Ρουμανία ως το 

1966, οπότε και επέστρεψε οριστικά στην Ελλάδα. Με την επιστροφή της συνελήφθη με βάση βούλευμα 

εναντίον της που είχε εκδοθεί το 1952, δικάστηκε και απαλλάχθηκε. Έκτοτε και μέχρι το θάνατό της, στις 28 

Σεπτεμβρίου του 1988, αφιερώθηκε στη λογοτεχνία. Τα έργα της διακρίνονται για τον ποιητικό ρεαλισμό του 

ύφους καθώς και για τον κοινωνικοπολιτικό προβληματισμό τους. Ανηψιός της ήταν ο Παύλος 

Σιδηρόπουλος, ενώ η ίδια ήταν αδελφή της Γαλάτειας Καζαντζάκη. Για πολλά χρόνια συζούσε με τον ποιητή 

Μάρκο Αυγέρη. Η Έλλη Αλεξίου είχε λάβει μέρος στο Α' και Β' Συνέδριο της Ειρήνης, στο Παρίσι (1947) 

και Βαρσοβία (1950) αντίστοιχα, καθώς και στα Συνέδρια: των Διανοουμένων, στο Βρότσλαβ Πολωνίας 

(1948), για το Παιδί στη Βιέννη (1952), για τη Γυναίκα, στη Κοπεγχάγη (1953) κ.ά. όπως και της 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Βερολίνο 1957). Υπήρξε μέλος του Συλλόγου Γυναικών Επιστημόνων, της 

Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, της Πανελλήνιας Κίνησης για την Ύφεση και την Ειρήνη κ.ά. Μιλούσε 

επίσης γαλλικά, γερμανικά και ρωσικά. Ήταν μόνιμος κάτοικος Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας). 

 

 

Επιλεγμένα έργα 

 Άνθρωποι (1938) 

 Λούμπεν (1940) 

 Γ’ Χριστιανικόν Παρθεναγωγείον (1938) 
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 Με τη λύρα (1958) 

 Αναχωρήσεις και μεταλλαγές (1962) 3 τόμοι. 

 Σπουδή (11 διηγήματα) (1972) 

 Για να γίνει μεγάλος, βιογραφία του Καζαντζάκη (1966) 

 Υπέρ των ζώντων, (11 διηγήματα) (1972) 

 Ήθελε να την λένε κυρία 

 Μυστήρια 

 Ο Χοντρούλης και η Πηδηχτή 

 Προσοχή! Συνάνθρωποι (1978) 

 Σκληροί αγώνες για μικρή ζωή 
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ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ 

 

 
 

 

Ο Μανώλης Αναγνωστάκης (Θεσσαλονίκη, 10 Μαρτίου 1925 – Αθήνα, 23 Ιουνίου 2005) ήταν Έλληνας 

ποιητής της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. 

 

Βιογραφία  

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου σπούδασε ιατρική. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής συμμετείχε στην ΕΠΟΝ. 

Κατά τη διετία 1943-1944 ήταν αρχισυντάκτης του περιοδικού "Ξεκίνημα", που ανήκε στον εκπολιτιστικό 

όμιλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είχε έντονη πολιτική δράση στο φοιτητικό κίνημα, για την οποία 

φυλακίστηκε το 1948, ενώ το 1949 καταδικάστηκε σε θάνατο από έκτακτο στρατοδικείο. Βγήκε από τη φυλακή 

με την γενική αμνηστία το 1951. Την περίοδο 1955-1956 ειδικεύτηκε ως ακτινολόγος στη Βιέννη και κατόπιν 

άσκησε το επάγγελμα του ακτινολόγου για ένα διάστημα στη Θεσσαλονίκη, ενώ το 1978 εγκαταστάθηκε στην 

Αθήνα. Δημοσίευσε κείμενά του για πρώτη φορά στο περιοδικό Πειραϊκά Γράμματα (1942) και αργότερα στο 

φοιτητικό περιοδικό Ξεκίνημα (1944), του οποίου υπήρξε και αρχισυντάκτης για μία περίοδο. Ποιήματά του, 

καθώς και κριτικές δημοσιεύτηκαν αργότερα σε αρκετά περιοδικά. Την περίοδο 1959-1961 εξέδιδε το 

περιοδικό Κριτική, ενώ υπήρξε μέλος της εκδοτικής ομάδας των Δεκαοκτώ κειμένων (1970), των Νέων 

Κειμένων και του περιοδικού Η Συνέχεια (1973). Το 1986 του απονεμήθηκε το Κρατικό Βραβείο Ποίησης, ενώ 

το 1997 ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνθέτες όπως ο Μίκης 

Θεοδωράκης, ο Θάνος Μικρούτσικος και ο Μιχάλης Γρηγορίου έχουν μελοποιήσει αρκετά ποιήματά του, ενώ 

έργα του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Καταγόταν από το χωριό 

Ρούστικα Ρεθύμνης, όπου σώζεται το σπίτι του πατέρα του. 

Η υπαρξιακή διάσταση της ποίησης του Μανόλη Αναγνωστάκη  

Ο Μανόλης Αναγνωστάκης και οι περισσότεροι από τους ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς “Δεν είναι 

τυχαίο ότι μοιράζονται ως ποιητές, πέρα από τις όποιες διαφορές στη γλώσσα, έναν αγωνιώδη μόχθο για το 

νόημα της ίδιας τους της ύπαρξης, για να καταλήξουν στη διαπίστωση που θα τους απορυθμίσει: η «ποιητική 

λειτουργία» είναι τόσο περιθωριακή όσο και αναποτελεσματική.”. 

“Η έντονα υπαρξιακή διάσταση της ποίησης του Αναγνωστάκη – ιδίως της ποιητικής παραγωγής του πριν από 

το Στόχο, που όντως είναι η πλέον πολιτική του ποιητική κατάθεση – γίνεται αισθητή ως επισήμανση σε 

ορισμένες προσεγγίσεις όπως των Γιάννη Δάλλα, Στέφανου Μπεκατώρου, Άννας Τζούμα, Αλέξανδρου 

Αργυρίου, Βιτσέντζο Ορσίνα, ενώ στο μελέτημα του Νάσου Βαγενά 
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«Ξαναδιαβάζοντας τον Αναγνωστάκη» το ζήτημα τίθεται ρητά, με πειστικότητα και διαύγεια: «Δεν γνωρίζω 

άλλον Έλληνα ποιητή», τονίζει ο Βαγενάς, «με τόσο στρατευμένο πολιτικό βίο, που να διοχετεύει τόσο λίγα 

από τα στοιχεία της ιδεολογικής του ταυτότητας στο ποιητικό του έργο ( το φαινόμενο θα πρέπει να οφείλεται 

κατά κύριο λόγο, στην υψηλή αισθητική συνείδηση του Αναγνωστάκη)».” 

Η μη ύπαρξη – ο θάνατος – απασχολεί τον ποιητή από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του στο λογοτεχνικό 

χώρο. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά; “Ο θάνατος μπαινοβγαίνει διαρκώς σ’ ολόκληρη 

την ύπαρξή του, μέσα από τις τρύπες που άνοιγαν οι σφαίρες των αποσπασμάτων στα διάτρητα σώματα των 

συντρόφων του”. Πόλεμος. Κατοχή. Εμφύλιος. Απώλειες φίλων. Η καταδίκη του ίδιου εις θάνατον. Είναι 

μερικά από τα γεγονότα που συνθέτουν το τοπίο μέσα στο οποίο ξεκινά και εξελίσσεται η πνευματική του 

δραστηριότητα. […] Σε φόντο σελίδων Με πένθιμο χρώμα […] …Νόμισα πως θα πνιγόμουνα! […] Τον πρώτο 

Μάρτη, στον πόλεμο, γνώρισα έναν Εγγλέζο θερμαστή Που μου διηγήθηκε ολόκληρη την ιστορία του Σαμ 

Ντέυλαν “Είναι αργά” μου είπε κάποτε “θα ‘πρεπε πια να πηγαίνουμε Μα δεν είναι ανάγκη επιτέλους να κλαίτε 

τόσο πολύ για έναν άνθρωπο που σκοτώθηκε […] 

“Ήταν ένας τρόπος για να εκφραστώ” λέει ο ίδιος για την ενασχόληση του με την ποιητική. […] ( Γιατί η 

ποίηση δεν είναι ο τρόπος να μιλήσουμε, Αλλά ο καλύτερος τοίχος να κρύψουμε το πρόσωπό μας). 

“Αυτός είναι ο Χάρης” λέει ο ποιητής δείχνοντας μια φωτογραφία με ένα τσούρμο νεαρών ανδρών. Το ποίημα 

Χάρης 1944 δε μας εισάγει στο κλίμα του θανάτου αλλά αποτελεί μια από τις κορυφαίες στιγμές 

“συγκέντρωσης” αυτού του κυριαρχικού “συστατικού”. Το ίδιο μπορούμε να πούμε για τα ποιήματα Εδώ…, 

Όταν τα βράδια…, καθώς και το σημείωμα της σελ. 12 από το Περιθώριο ’68-’69. Η αγάπη είναι ο φόβος… 

και το σημείωμα της σελ. 34 από το Περιθώριο ’68-’69 παρατίθενται ως συμπληρωματικά μαζί με τα υπόλοιπα 

ποιήματα. 

Εκτός από τις ποικίλες προσεγγίσεις ολόκληρου του κύκλου που κλείνει με τις Εποχές 324, το σημείωμα της 

σελ. 34 μας φανερώνει τη στάση ζωής του Μανόλη Αναγνωστάκη αλλά και το βλέμμα προς τους “άλλους” 

αυτούς που δεν ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο, ακόμη και προς τους Επιγόνους, αυτούς που “Λιθοβολούν τους 

ξένους,” και “θύουν σ’ ομοιώματα”. Ο “σπαραγμός του πνεύματος του ποιητή” στο ποίημα Σκυφτοί 

περάσανε…καθρεφτίζει την πιο βαθιά υπαρξιακή αγωνία. […] ( Πώς θα ζήσουμε με μια κατάμαυρη σκιά στη 

θύμηση επάνω; Πώς θα κοιμίσουμε τα είκοσι χρόνια μας στη θάλασσα της λησμονιάς; ) Μη ύπαρξη – θάνατος 

– για τον ποιητή, τον κάθε ποιητή, είναι και η σιωπή. Το θέμα της σιωπής του Αναγνωστάκη πραγματεύονται 

συχνά οι αναφερόμενοι στο έργο του. 

“ Ο Αναγνωστάκης”, γράφει ο Γιώργος Καφταντζής το 1955, “τοποθέτησε στη βιτρίνα της νέας μας ποίησης 

ένα καινούριο μπουκαλάκι με άγνωστο δηλητήριο. Μα αν έλειπε δε θα ‘ξερε κανείς πως η ζωή μας αυτούς τους 

καιρούς είχε την κατρακύλα της. Είναι για την ελληνική τέχνη ότι ο πόνος για το κορμί το ανθρώπινο. 

Προειδοποιεί τον κίνδυνο.”. Όπως στο ποίημα Αφιέρωση ή το σημείωμα της σελ. 13 από το Περιθώριο ’68-

’69. Και απαντά σ’ αυτόν τον κίνδυνο πάλι με ποίηση η οποία, όπως επισημαίνει η Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου 

σταχυολογώντας τον ποιητή, είναι “απόδειξη, όχι επίδειξη”. 

Εργογραφία 

 Εποχές, Θεσσαλονίκη, ιδιωτ. έκδοση, 1945, σ σ. 32. 

 Εποχές 2, Σέρρες, ιδιωτ. έκδοση, 1948, σ σ. 24 

 Εποχές 3, Θεσσαλονίκη, ιδιωτ. έκδοση, 1954, σσ. 16. 

 Τα Ποιήματα (1941-1956) (Εποχές, Εποχές 2, Παρενθέσεις, Εποχές 3, Η Συνέχεια 2), Αθήνα, ιδιωτ. έκδοση, 

1956. 

 Η Συνέχεια 3, Θεσσαλονίκη, ιδιωτ. έκδοση, 1962, σ σ. 32. 

 Υπέρ και Κατά, Θεσσαλονίκη, Α.Σ.Ε., 1965, σ σ. 112. 

 Τα Ποιήματα (1941-1971), (Εποχές, Εποχές 2, Παρενθέσεις, Εποχές 3, Η Συνέχεια 2, Η Συνέχεια 3, Ο 

στόχος), Θεσσαλονίκη, ιδιωτ. έκδοση, 1971· Αθήνα, Πλειάς, 1976· Αθήνα, Στιγμή, 1985· Αθήνα, Νεφέλη, 

2000, σσ. 192, ISBN 960-211-538-6. 

 Αντιδογματικά: Άρθρα και σημειώματα (1946-1977), Αθήνα, Πλειάς, 1978· Αθήνα, Στιγμή, 1985, σ σ. 232. 
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 Το περιθώριο '68-69, Αθήνα, Πλειάς, 1979· Αθήνα, Στιγμή, 1985· Αθήνα, Νεφέλη, 2000, σ σ. 48, ISBN 

960-211-552-1. 

 Μανούσος Φάσσης: Παιδική Μούσα (τραγούδια για την προσχολική και σχολική ηλικία), Αθήνα, Αμοργός, 

1980. 

 Υ.Γ., Αθήνα, ιδιωτ. έκδοση, 1983· Αθήνα, Νεφέλη, 1992, σ σ. 40. 

 Τα Συμπληρωματικά (σημειώσεις κριτικής), Αθήνα, Στιγμή, 1985, σ σ. 176. 

 Ο ποιητής Μανούσος Φάσσης. Η ζωή και το έργο του. Μία πρώτη απόπειρα κριτικής προσέγγισης, Αθήνα, 

Στιγμή, 1987, σ σ. 144. ISBN 960-269-029-1. 

 Η χαμηλή φωνή: Τα λυρικά μιας περασμένης εποχής στους παλιούς ρυθμούς - μία προσωπική ανθολογία του 

Μανόλη Αναγνωστάκη, Αθήνα, Νεφέλη, 1990, σ σ. 224. 

Δισκογραφία (σε στίχους του ποιητή) 

 Μίκης Θεοδωράκης, Αρκαδία 8 («Μιλώ», «Χάρης»), 1974 

 Μίκης Θεοδωράκης, Μπαλάντες", 1975, επανέκδοση 2004 

 Μιχάλης Γρηγορίου, Η αγάπη είναι ο φόβος, 1980 

 Ο Μανώλης Αναγνωστάκης διαβάζει Αναγνωστάκη, σειρά Διόνυσος – 

Ελληνικά Ποιήματα, 1977 
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ΡΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 

 

 
 

 

Ο Ρένος Αποστολίδης (Αθήνα, 2 Μαρτίου 1924 – Αθήνα, 10 Μαρτίου 2004) ήταν Έλληνας συγγραφέας, 

φιλόλογος και κριτικός της λογοτεχνίας της μεταπολεμικής γενιάς. 

 

Βιογραφία 

Πατέρας του ήταν ο Ηρακλής Ν. Αποστολίδης, δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης σε πολλές αθηναϊκές 

εφημερίδες, διευθυντής της Εγκυκλοπαιδείας του εκδοτικού οίκου Πυρσός, διευθυντής της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης (1945–1959) και δημιουργός της πρώτης Ανθολογίας Ποίησης και Διηγήματος. Η μητέρα του, 

Ελπινίκη, το γένος Ζαμπέλη, ήταν δασκάλα. Το 1935 τέλειωσε το δημοτικό σχολείο και το 1941 το 

Βαρβάκειο Γυμνάσιο, όπου στις 28 Οκτωβρίου του 1941 οργάνωσε μαθητική αποχή. Κατά τη διάρκεια της 

γερμανικής κατοχής παρέμεινε αμέτοχος. Μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, έζησε από κοντά τα 

τραγικά γεγονότα των Δεκεμβριανών του 1944. Από το 1945 σπουδάζει στο τμήμα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά αναγκάστηκε να διακόψει τις σπουδές του, γιατί τον κάλεσαν 

να υπηρετήσει στον Ελληνικό Στρατό κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου. Ζώντας από κοντά την καταστροφή 

και τον θάνατο, ορκίστηκε να ρίξει μήτε μία σφαίρα και να καταγράψει ό, τι ζούσε επί δυόμισι χρόνια  στον 

Γράμμο, το Βίτσι και κατά τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις της Ρούμελης και της Πελοποννήσου. Μόλις 

απολύθηκε, δημοσίευσε την Πυραμίδα 67, ένα από τα πιο αυθεντικά κείμενα για τον Εμφύλιο Πόλεμο. Το 

1950 ολοκλήρωσε τις σπουδές του, για να διδάξει κατόπιν Αρχαία και Νέα Ελληνικά, Ιστορία και Λατινικά 

σε ιδιωτικά αθηναϊκά γυμνάσια. Η πρώτη του συγγραφική του εμφάνιση έγινε το 1944, με τη δημοσίευση του 

δοκιμίου «Καιρός τού είναι» στο περιοδικό Γράμματα. Έναν χρόνο αργότερα, εξέδωσε την πρώτη του 

συλλογή δοκιμίων Τρεις σταθμοί μιας πορείας. Συνεργάστηκε με πολλές εφημερίδες και περιοδικά της 

Αθήνας ως συντάκτης στα έντυπα Ελευθερία, Νίκη, Εικόνες, Γνώσεις, Νεώτερον Λεξικόν Ηλίου, Ανεξάρτητος 

Τύπος και άλλων εκδόσεων, αλλά και ως κριτικός βιβλίων στα έντυπα Γράμματα, Φοιτητική Φωνή, Δελτίον 

του Βιβλίου, Κύκλος, Κοχλίας, Νέα Εστία, Νέοι Ρυθμοί, Νέες Εικόνες, Έθνος, Εθνικός Κήρυκας, Εποπτεία και 

Νέα Κοινωνιολογία. Από το 1951 ανέλαβε την αρχισυνταξία και την κριτική στήλη στο περιοδικό Ο Αιώνας 

μας, και το 1952 ίδρυσε με τον πατέρα του το περιοδικό Τα Νέα Ελληνικά, από τις σελίδες του οποίου άσκησε 

έντονη κριτική «εναντίον του πολιτικού και λογοτεχνικού κατεστημένου», και ιδιαιτέρως κατά της «Γενιάς 

του '30», καταλογίζοντας σε αυτήν «πνευματική και ηθική ανεπάρκεια». Για τη στάση του αυτή, οι κριτικοί 

της εποχής τον αγνόησαν περιφρονητικά, ενώ είχε μηνύσει ο Μ. Καραγάτσης τον ίδιο και τον πατέρα του για 

λόγους πνευματικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, το 1960 έλαβε το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος για τη συλλογή 

διηγημάτων Ιστορίες από τις Νότιες Ακτές. Από το 1962 έως το 1964, διετέλεσε συνεργάτης της Γενικής 

Διεύθυνσης του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Στις κοινοβουλευτικές εκλογές του 1963 κατήλθε 

υποψήφιος βουλευτής υπό τον Σπυρίδωνα Μαρκεζίνη, και στις δημοτικές εκλογές του 1964 κατήλθε 
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υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων. Το 1965 ο Ρένος Αποστολίδης ήταν επικεφαλής του 

οργισμένου πλήθους που είχε εισβάλλει στη Βουλή πράξη για την οποία συνελήφθη και καταδικάστηκε σε 

δυόμισι έτη φυλάκιση, εκτίοντας συνολικά τρεις μήνες. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, το 1969, κατάφερε 

να υποβάλλει τη δημοσίευση σε συνέχειες στον αθηναϊκό Τύπο της Ανθολογίας Διηγήματος του Ηρακλή Ν. 

Αποστολίδη υπό τον όρο να μην λογοκριθούν τα κείμενά του. Η δημοσίευση, ωστόσο, της δικής του 

νουβέλας Ο Α2, με θέμα τον Εμφύλιο, προκάλεσε την επέμβαση της λογοκρισίας και τη διακοπή της 

δημοσίευσής της. Μετά τη δικτατορία και έως το 1979, συνέχισε να γράφει κριτικές στο περιοδικό Τετράμηνα 

και δημοσίευσε αρκετά έργα του. Στα τελευταία του χρόνια έκανε δημόσιες διαλέξεις και εμφανίζονταν στην 

τηλεόραση για θέματα της ελληνικής γλώσσας και παιδείας και λογοτεχνίας, ενώ υπήρξε επίτιμος 

καλεσμένος σε παρουσιάσεις έργων του. Ήταν υποστηρικτής του πολυτονικού συστήματος γραφής, της 

ιστορικής ελληνικής ορθογραφίας και της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών στην εκπαίδευση από το 

πρωτότυπο. Πέθανε στις 10 Μαρτίου του 2004 χτυπημένος από οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Μιας και ήταν 

αγνωστικός και ελευθεριακός η ταφή του έγινε χωρίς θρησκευτική τελετή. 

Το έργο του 

Το δημοσιευμένο έργο του Ρένου Αποστολίδη ανέρχεται στα τριάντα βιβλία με διηγήματα, δοκίμια και 

κριτική. Επιμελήθηκε την κλασική επτάτομη Ανθολογία Ποίησης και Διηγήματος και μετέφρασε και σχολίασε 

με τους γιους του, Ήρκο και Στάντη, την εξάτομη Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Διαδόχων και Επιγόνων 

του Droysen. Μαζί με τους γιους του, εξέδωσε επίσης την σχολιασμένη έκδοση των Απάντων του Καβάφη. 

Βασικό χαρακτηριστικό του πεζογραφικού έργου του είναι η κυριαρχία της παρεμβολής του συγγραφέα στη 

ροή της αφήγησης και η έκφραση της προσωπικής του άποψης και οπτικής του μύθου με τρόπο άμεσο. Κύρια 

πηγή της θεματολογίας του είναι η περίοδος της γερμανικής κατοχής και του ελληνικού Εμφυλίου. Τα 

ιστορικά γεγονότα αυτής της περιόδου τα εντάσσει στην αφήγησή του, «τόσο για να κρίνει τις αρνητικές τους 

επιπτώσεις όσο και για να τονίσει το υπαρξιακό αδιέξοδο στο οποίο οδηγούν τους ήρωες του». Στα 

μεταγενέστερα έργα του στράφηκε προς την σύγχρονη πραγματικότητα, διατηρώντας ωστόσο την άποψή του 

για τις επιπτώσεις του Εμφυλίου στην μετέπειτα πολιτική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας. Το αρχείο του, με 

δημοσιεύματα, επιστολές κι ανέκδοτα κείμενα, ξεπερνάει τις 40.000 σελίδες. Σε DVD κυκλοφορούν τα 

καλύτερα αποσπάσματα του ντοκιμαντέρ Ο Εμφύλιος μέσα μας (που βασίστηκε στην Πυραμίδα 67) σε 

σκηνοθεσία Κώστα Φέρρη. Έργα του μεταφράστηκαν στα ολλανδικά, γερμανικά, γαλλικά και ιταλικά. 

Εργογραφία 

Δικά του έργα  

 Τρεις σταθμοί μιας πορείας, 1945 

 Τα φτερά του πελαργού, 1949 

 Ποιητικά γράμματα, 1949 

 Πυραμίδα 67, 2006, 6η έκδοση (πρώτη έκδοση 1950) 

 Τα Νέα Ελληνικά (περιοδικό), 1952, 1957, 1966–1967 

 Ιστορίες από τις νότιες ακτές, 1960 

 Το κριτήριο, 1960 

 Ο γρασαδόρος και τα χειρόγραφα του Max Tod, 1970 

 Κριτική του Μεταπολέμου, 1970 

 Βορά στο θηρίο, 1963 

 Κατηγορώ, 1963 

 Στη γέμιση του φεγγαριού, 1981 

 Ο Α2, 1995 (πρώτη έκδοση 1968) 

 Κλειδιά, 1968 

 Η άλλη ιστορία, 1972 
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 Ανθύλη, 1973 

 Από τον κόσμο ΡΑ, 1973 

 Τετράμηνα (περιοδικό), 1974–1979 

 Αντι-τύπος, 1975 

 Renos, 1977 

 Καμμένα φτερά, 1978 

 Άξονες, 1979 

 Οι Ερινύες, 1980 

 Ημερολόγια της Ανθολογίας, 1980 –1983 

 ΚΑΙΓΕ, 1982 

 Οι εξάγγελοι, 1984 

 Η αυτοκρατορία των σκουπιδιών, 1989 

 Οι γάτες, 1989 

 Ο κεραυνός, 1991 

 Η δίνη, 1993 

 Στον κυνηγημένο καιρό, 1993 

 Απάντηση στην «Πυραμίδα 67», 1996 

 Αυτός που γαβγίζουν οι σκύλοι, 1998 

 Ουλάν Μπατόρ, 1999 

 Το μαύρο καράβι, 2004 

Ανθολογίες  

 Ανθολογία της Νεοελληνικής Γραμματείας, Ποίηση, 3 τόμοι. Διήγημα, 4 τόμοι. 

Φιλολογικά έργα  

(Πρόκειται περί έργων που ο Ρένος Αποστολίδης, μαζί με τους γιους του Ήρκο και 

Στάντη Αποστολίδη, επιμελήθηκε ή μετέφρασε, σχολίασε εκτενώς και εξέδωσε.) 

 Κ. Π. Καβάφης, Ποιήματα: Άπαντα τα δημοσιευμένα, 2003 

 J. G. Droysen, Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 2 τόμοι, 1993 

 J. G. Droysen, Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 2 τόμοι, 1996–1999 

 J. G. Droysen, Ιστορία των Διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 2 τόμοι, 2002 

 J. G. Droysen, Ιστορία των Επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 2 τόμοι, 2006 
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ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑΛΟ 

 

 
 

 

Η Ελένη Βακαλό (1921-2001) ήταν ποιήτρια, κριτικός εικαστικών, και ιστορικός τέχνης. 

 

Βιογραφία 

Η Ελένη Βακαλό ποιήτρια και τεχνοκριτικός, γεννήθηκε το 1921 στην Κωνσταντινούπολη και μεγάλωσε στην 

Αθήνα όπου και πέθανε το 2001. Σπούδασε στο Παν/ιο Αθηνών Ιστορία και Αρχαιολογία (1940-1945) και 

παρακολούθησε μαθήματα Ιστορίας της τέχνης στη Σορβόνη (1948). 'Το 1944 παντρεύτηκε τον ζωγράφο 

Γιώργο Βακαλό. Ίδρυσε μαζί με τον σύζυγό της την ομώνυμη σχολή διακοσμητικών και εφαρμοσμένων 

τεχνών, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με την διδασκαλία ιστορίας της τέχνης. Δημοσίευσε πολλά βιβλία, 

ποιητικά, δοκίμια για την τέχνη κ.ά., έκανε εκπομπές τέχνης στο ραδιόφωνο, ενώ κατείχε συστηματικά τη 

στήλη της τεχνοκριτικής στην εφημερίδα «Τα Νέα» για 23 χρόνια, εκτός από την περίοδο της επταετούς 

δικτατορίας. Είναι η πρώτη θεωρητικός στην Ελλάδα που θα χρησιμοποιήσει τον όρο «προσομοίωση» για να 

περιγράψει την σχέση θεατή - έργου τέχνης, η πρώτη που θα επισημάνει την ανάγκη μελέτης της τέχνης «Από 

την Πλευρά του Θεατή» (1989), ενώ θα αναφερθεί στην τέχνη ως γνωσιακό, διεπιδραστικό και ενσώματο 

εντέλει φαινόμενο. Η Βακαλό πρότεινε και δημιούργησε μια αυτόφωτη αισθητική θεωρία χωρίς ίχνος 

ακαδημαϊκού σχολαστικισμού. Ως τεχνοκριτικός -και αυτό είναι το κατ' εξοχήν σημαντικό- πρότεινε μια ως ένα 

βαθμό δική της θεωρία που συνομιλούσε διεθνώς με τις μόλις ιδρυόμενες επιστήμες του δομισμού, της 

σημειολογίας, ή της πολιτισμικής ανθρωπολογίας.  Φιλοδόξησε με το πολυσχιδές έργο της, να εγκαινιάσει μια 

νέα ματιά, μια νέα γραμμή οράσεως των πραγμάτων. Η συνολική αναγνώριση του έργου της ήρθε το 1997 με 

το βραβείο της Ακαδημίας, ενώ το 1991 της απονεμήθηκε το Α κρατικό βραβείο ποίησης, και, τέλος, το 1998 

αναγορεύτηκε επίτιμη διδάκτωρ του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. Στην ελληνική λογοτεχνία εμφανίστηκε το 1944 με δημοσίευση ποιημάτων της στο περιοδικό 

Νέα Γράμματα και μέχρι το 1997 εξέδωσε συνολικά 14 βιβλία ποιητικών συλλογών και δύο συγκεντρωτικές 

τους εκδόσεις (1981, 1995). Τοποθετείται από τους κριτικούς στην πρώτη μεταπολεμική γενιά των ποιητών, 

στον ευρύτερο χώρο του μεταϋπερρεαλισμού μαζί με τους Μ. Σαχτούρη, Ν. Βαλαωρίτη, Μ. Αραβαντινού, Τ. 

Σινόπουλο, Ε. Kακναβάτο, Τ. Bαρβιτσιώτη, Α. Nικολαΐδη, Ν.Δ. Kαρούζο. Το ποιητικό της έργο χωρισμένο σε 

τέσσερις περιόδους από το 1944 έως το 1997 αποτελεί ουσιαστικά ένα κειμενικό συνεχές, σπονδυλωτά 

διαρθρωμένο μέσα από τις επιμέρους συνθέσεις του.  Την ποιητική μυθολογία και κοσμολογία της κατοικούν 

γυναίκες, τυφλοί, παιδιά, θηρία, ζωγράφοι και λογοτέχνες, πρόσωπα του κόσμου και οι ιστορίες τους, το νερό, 

το δάσος, το τρωκτικό των θεμελίων, τα έγκατα της γης, ο κήπος, η θάλασσα, φυτά και ψάρια, το πουλί. Όλα 

αυτά είναι για την συγγραφέα δυνάμει ανατρεπτικές, δημιουργικές και ποιητικές εντέλει οντότητες. Εστιάζει 

στο γένος των ανθρώπων, στην ανθρώπινη κοινότητα και όχι στο πρόσωπο, παίζει με τις έννοιες της ιστορίας, 

της εξουσίας και της αθωότητας, χωρίς ποτέ η γραφή της να ολοκληρώνεται με ένα αφηγηματικό επιμύθιο.  
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Στοιχεία της φύσης, η ύλη και η ενέργεια, ο χώρος μέσα στην κοσμική του προοπτική, οι μορφές στο χώρο, τα 

έμβια όντα, όλα συνδέονται σε ένα οργανικό συνεχές, σε μια αλυσίδα αέναων μετασχηματισμών και 

μορφογενέσεων. Η αρχή της προσομοίωσης διαπερνά και την ποιητική της ματιά. Τίποτα δεν εξαφανίζεται ή 

δεν πεθαίνει, αλλά μετατρέπεται, παίρνει άλλες μορφές. Το ένα μπαίνει στην θέση του άλλου. Η αφή παίρνει 

την θέση της όρασης, ο πόνος και η τρέλα την θέση της γνώσης, το φαινομενικά άδειο κυοφορεί τη νέα ζωή, η 

αθωότητα γίνεται άλλη εξουσία, η αρρώστια άλλος έρως ζωής. Το λίγο γεννάει το πολύ, από το γνωστό ή από 

το αισθητό οικειωνόμαστε το αφηρημένο ή το άγνωστο. Από το οργανικό στο ανόργανο, από την σύνθεση στην 

αποσύνθεση, αυτή η κίνηση που χαρακτηρίζει το αέναο κοσμικό γίγνεσθαι εμπνέει την ποιήτρια. Στα ποιήματά 

της καταγράφεται ένα κολλάζ κινούμενων εικόνων. Οι μορφές σχηματίζονται και αποσχηματίζονται, γεμίζουν 

και αδειάζουν από σάρκα και χρώμα, κίνηση και δράση, οι μορφές ξεχωρίζουν από το φόντο και μετά πάλι 

υποχωρούν στο φόντο. Είναι σαφής στα ποιήματά της η επίδραση και ο απόηχος από την θεωρία των 

μορφολόγων της Gestalt, αλλά και της θεωρίας του Arnheim για την οπτική αντίληψη. Εξ άλλου όλη η τέχνη 

(ζωγραφική, λογοτεχνία κ.ά.) συνιστούν για τη Βακαλό χειρονομία και «συμπεριφορά», κίνηση προς τον κόσμο 

(1989, 1975, 1999).  Στο ευρύ φάσμα του ποιητικού έργου της ενσωματώνονται ποικίλα και ετερογενή 

στοιχεία. Πρόκειται για μια ποίηση που αντλεί από τους προσωκρατικούς φιλοσόφους ή τη βιολογία αλλά και 

συγγενεύει με ποιητές όπως ο Wallace Stevens ή η Marianne Moore. Χωρίς λοιπόν να ανήκει αυστηρά σε 

συγκεκριμένες ομάδες ή κινήματα, η ποιητική γραφή της Βακαλό με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες εικόνες, 

αλλά και με ένα οριακό παιχνίδι με τη σύνταξη και με τη σχέση γλώσσας - νοήματος συγγενεύει εκλεκτικά με 

πολλά πρωτοποριακά μεταπολεμικά διεθνή κινήματα, όπως π.χ. ο νεοϋπερρεαλισμός, η «Συγκεκριμένη 

Ποίηση» [Konkrete Poesie] της δεκαετίας του 1950, ή η γλωσσοκεντρική ποίηση των δεκαετιών 1970 και 

1980. Ήδη από το 1970, με τα δοκίμιά και τα ποιήματά της, ανοίγει το δρόμο σε κάθε είδους πειραματισμούς 

που σχετίζονται με την διεπίδραση εικόνας και λέξης. Πρωτοποριακή θα χαρακτηρίζαμε, επίσης, την άποψη 

της Βακαλό για το τι είναι ποιητικό και ποίηση: αποαισθητικοποιεί την σχέση ζωής-τέχνης. Η ποίηση υπάρχει 

παντού, φτάνει να τη δούμε, να «ανοίξουμε» τα μάτια, όπως είπε και η ίδια χαρακτηριστικά μιλώντας για την 

δική της ποίηση σε συνέντευξή της στο Μ. Μήτρα (Γ' Πρόγραμμα 1992) 

Βραβεύσεις 

 Α’ Κρατικό Βραβείο Ποίησης 1991 

 Βραβείο Δοκιμίου Ακαδημίας Αθηνών 1997 

 Επίτιμος διδάκτωρ του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης 1998 

 Επίτιμου Διδάκτορος του Πανεπιστημίου του Derby 2000 

 

Εργογραφία 

Ποιητικές Συλλογές  

 Θέμα και Παραλλαγές. Αθήνα, Ίκαρος, 1945. 

 Αναμνήσεις από μια εφιαλτική πολιτεία. Αθήνα, 1948. 

 Στη μορφή των θεωρημάτων. Αθήνα, 1951. 

 Το Δάσος. Αθήνα, Καραβία, 1954. 

 Τοιχογραφία. Αθήνα, Οι Φίλοι της Λογοτεχνίας, 1956. 

 Ημερολόγιο της ηλικίας. Αθήνα, Δίφρος, 1958. 

 Περιγραφή του σώματος. Αθήνα, Δίφρος, 1959. 

 Η Έννοια των τυφλών. Αθήνα 1962. 

 Ο Τρόπος να Κινδυνεύομε. Αθήνα 1966. 
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 Γενεαλογία/ Genealogy. [Δίγλωσση έκδοση] Απόδοση στα αγγλικά, Paul 

Merchant, The Rougemont Press, 1971. 

 Του Κόσμου. Αθήνα, Κέδρος, 1978. 

 Οι παλάβρες της Κυρά Ροδαλίνας, Αθήνα, Ύψιλον, 1984. 

 Γεγονότα και Ιστορίες της Κυρά - Ροδαλίνας. Αθήνα, Ύψιλον, 1990. 

 Το Άλλο του Πράγματος. Ποίηση 1954-1994. Αθήνα, Νεφέλη, 1995. 

 Επιλεγόμενα. Αθήνα, Νεφέλη, 1997 

Θεωρία της Τέχνης  

 Εισαγωγή σε Θέματα Ζωγραφικής. Αθήνα: ΣΣΚΤ, 1960. 

 12 Μαθήματα για τη Σύγχρονη Τέχνη. Αθήνα, Καλλιτεχνικό Πνευματικό 

Κέντρο "Ώρα", 1973. 

 Η Έννοια των Μορφών. Ανάγνωση της Τέχνης. Αθήνα, Καλλιτεχνικό 

Πνευματικό Κέντρο "Ωρα", 1975. 

 Η Φυσιογνωμία της Μεταπολεμικής Τέχνης στην Ελλάδα. Τόμος Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄. 

Αφαίρεση. Αθήνα, Κέδρος, 1981-1984. 

 Από την Πλευρά του Θεατή. Δοκίμια. Αθήνα, Κέδρος, 1989. 

 Γιώργος Βακαλό. Το θέλγητρο της γραφής. Αθήνα, έκδ. Γκαλερί Νέες Μορφές, 

1994. 

 Κριτική Εικαστικών Τεχνών (1950-1974), τόμοι Α΄& Β' , Αθήνα, Κέδρος, 

1996. 
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ΤΑΚΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

 

 
 

Ο Τάκης Βαρβιτσιώτης (1916 - 1 Φεβρουαρίου 2011) ήταν Έλληνας ποιητής, αντεπιστέλλον μέλος της 

Ακαδημίας Αθηνών. Ήταν «βαθύς γνώστης της λυρικής τέχνης[...], ποιητής Ευρωπαίος, που του αξίζει ο 

έπαινος όχι μόνο της ιδιαίτερης του πατρίδας αλλά των καλλιεργημένων ανθρώπων όλου του κόσμου», 

σύμφωνα με τον Οδυσσέα Ελύτη. 

 

Βιογραφικό Σημείωμα 

 

Ο Τάκης Βαρβιτσιώτης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου σπούδασε νομικά και εργάστηκε ως δικηγόρος 

από το 1940 ως το 1968. Την πρώτη του εμφάνιση στο χώρο της λογοτεχνίας πραγματοποίησε το 1937 με 

δημοσιεύσεις στίχων στο περιοδικό Μακεδονικές Ημέρες. Η πρώτη του ποιητική συλλογή είχε τίτλο Φύλλα 

Ύπνου και εκδόθηκε το 1949. Από τα πρώτα ποιητικά του βήματα ο Τάκης Βαρβιτσιώτης δέχτηκε έντονες 

επιρροές από το καλλιτεχνικό ρεύμα του υπερρεαλισμού (κυρίως από τους Ρεβερντύ και Ελυάρ). Μετέφρασε 

Μπωντλαίρ, Λόρκα, Απολλιναίρ, Ελυάρ και άλλους συγγραφείς και ασχολήθηκε με λογοτεχνικές μελέτες. 

Στην ποίησή του κυριαρχούν ονειρικά και φυσιολατρικά στοιχεία, ενώ έντονη είναι η μουσικότητα του λόγου 

του. Ως σταθμός στο έργο του θεωρείται η ποιητική συλλογή Το πέπλο και το χαμόγελο (1963). Τιμήθηκε με 

το Βραβείο Ποίησης της Ομάδας των 12 (1959), με το Α’ Κρατικό Βραβείο του Δήμου Θεσσαλονίκης 

(1959), με το Βραβείο Ποίησης της Ακαδημίας Αθηνών (1978), με το Χρυσό Μετάλλιο της Λουβαίν με το 

Χρυσό Μετάλλιο του Ροταριανού Ομίλου. Ταξίδεψε στην Αμερική (1965) και τη Ρουμανία (1979), με 

πρόσκληση του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. και του Υπουργείου Πολιτισμού της Ρουμανίας 

αντίστοιχα, και έδωσε διαλέξεις, οργάνωσε σεμινάρια και διάβασε ποιήματά του σε πολλά Πανεπιστήμια. 

Εκπροσώπησε την Ελλάδα στο δεύτερο Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Ποίησης στη Λουβαίν του Βελγίου (1980) και 

το 1982 πήρε μέρος τιμητικά στο έκτο Παγκόσμιο Συνέδριο Ποιητών της Μαδρίτης και στην πρώτη 

συνάντηση Συγγραφέων της Μεσογείου στη Βαλένθια της Ισπανίας. Είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων 

Λογοτεχνών και της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης. Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί σε πολλές 

ξένες γλώσσες. Απεβίωσε την 1η Φεβρουαρίου 2011. 

 

Διακρίσεις 

Ο Τάκης Βαρβιτσιώτης ήταν από τους πιο πολυμεταφρασμένους και 

πολυβραβευμένους ποιητές μας, είχε λάβει πλήθος τιμητικών διακρίσεων στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό: 

 Βραβείο Ποίησης της Ομάδας των Δώδεκα, 1959 
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 Βραβείο Ποίησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, 1959 

 Βραβείο Ποίησης της Ακαδημίας Αθηνών, 1977 

 Χρυσό Μετάλλιο της πόλεως Λουβαίν, 1980 

 Α’ Κρατικό Βραβείο Ποίησης, 1985 

 Χρυσό Μετάλλιο του Συνδέσμου Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας, 1986 

 Βραβείο Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών, 1987 

 Χρυσό Μετάλλιο των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, 1987 

 Παγκόσμιο Βραβείο Μυστικιστικής Ποίησης του Ισπανικού Ιδρύματος 

Φερνάντο Ριέλο στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, 1988 (Νέα Υόρκη) 

 Τίτλος και Παράσημα του Ιππότη του Γαλλικού Τάγματος των Γραμμάτων 

και των Τεχνών από το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας, 1989 

 Χρυσό Μετάλλιο του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης, 1989 

 Αργυρό Μετάλλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, 1989 

 Χρυσό Βραβείο της Μουσικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας, 1990 

 Μεγάλο Βραβείο Λογοτεχνίας της Ελληνικής Εταιρείας Χριστιανικών 

Γραμμάτων, 1992 

 Διεθνές Βραβείο Γκόντφριντ φον Χέρντερ από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, 

1994 

 Διάσημα του Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος από τον Πρόεδρο της 

Ελληνικής Δημοκρατίας, 1995 

 Αναγόρευσή του ως μέλους της Διεθνούς Ακαδημίας Μιχαήλ Εμινέσκου, 

1995 

 Χρυσό Μετάλλιο τιμής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 1995 

(Λουξεμβούργο) 

 Διεθνές Βραβείο Ίμπλα : μία γέφυρα για την Ευρώπη, εκ μέρους του ιταλικού 

κράτους, 1997 

 Μακεδονικό Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών εκ μέρους του Ιδρύματος 

Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού, 1997 

 Εκλέγεται ως αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, 1998 

 Βραβείο Φρειδερίκου Μάθιους, 1999 

 Αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στις 9 Αυγούστου 1999 

Το έργο του 

Στα γράμματα εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1936 από το περιοδικό Μακεδονικές 

Ημέρες, ενώ οι περισσότερο συγκροτημένες εμφανίσεις του έγιναν μια δεκαετία 

αργότερα με την έκδοση του περιοδικού Κοχλίας. Το 1949 εκδίδει την πρώτη 

ποιητική συλλογή του, «Φύλλα ύπνου». Ακολούθησαν τα έργα: 

 Φύλλα ύπνου (1949) 

 Επιτάφιος (1951). Έργο που θα μελοποιήσει ο Μάνος Χατζιδάκις. 

 Το χειμερινό ηλιοστάσιο (1955) 

 Ξύλινο άλογο (1955) 

 Αλφαβητάριο (1955) 

 Η γέννηση των πηγών (1959) (Βραβείο Ποιήσεως των Δώδεκα) 

 Το πέπλο και το χαμόγελο (1963) 

 Η μεταμόρφωση (1971) 

 Η φθινοπωρινή σουίτα (1975) 
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 Ταπεινός αίνος προς την Παρθένο Μαρία (1977) ( Βραβείο Ποιήσεως της 

Ακαδημίας Αθηνών) 

 Η Άννα της απουσίας (1979) 

 Ενωμένα χέρια (1980) 

 Σύνοψη, ποιήματα, (τόμος Α’) (1980) 

 Σύνοψη, ποιήματα, (τόμος Β’),(1981) 

 Καλειδοσκόπιο (1983) 

 Η ατραπός (1984) (Α΄ Κρατικό Βραβείο Ποίησης) 

 Fragmenta ή Η βλάστηση των ορυκτών (1985) 

 Δέκα ποιήματα της οργής και του χρέους (1986) 

 Ακόμα ένα καλοκαίρι (1987) 

 Σύνοψη, ποιήματα, (τόμος Γ’) (1988) 

 Η θαυμαστή αλιεία, Παγκόσμιο Βραβείο Ποίησης Fernando Rielo στον 

Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, Νέα Υόρκη, 1988. 

 Νήματα της Παρθένου (1997) 

 Όχι πια δάκρυα (1998) 

 Τα δώρα των μάγων (1999) 

 Άτριον (2000) 

 Μικρά ερωτικά εγκώμια (2002) 

 Το χιόνι πάντα μένει (2002) 

Επίσης ο Τάκης Βαρβιτσιώτης είχε εκδώσει κριτικά δοκίμια για το έργο του Γιώργου Σαραντάρη και του 

Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Μετέφρασε πολλούς Γάλλους, Ισπανούς και Νότιο-αμερικάνους ποιητές. 

Τελευταία το σύνολο του ποιητικού του έργου είχε κυκλοφορήσει από τις Εκδόσεις Καστανιώτη. Ο 

Βαρβιτσιώτης έλαβε μέρος σε συνέδρια και διεθνείς συναντήσεις ως εκπρόσωπος της Ελλάδας. Επισκέφθηκε 

τις ΗΠΑ, επίσημα προσκεκλημένος, όπου διάβασε ποιήματά του κι έδωσε διαλέξεις σε μεγάλα Πανεπιστήμια 

(Χάρβαρντ, Πρίνστον, Γέηλ, Μπάφαλο, Καλιφόρνιας κ.α.) Το έργο του έχει μελετηθεί από τον Κώστα 

Στεργιόπουλο («Περιδιαβάζοντας», Τόμος Ε’, Εκδόσεις Κέδρος), ενώ σημαντικός είναι και ο τόμος «Για τον 

Τάκη Βαρβιτσιώτη» (Κώστας Π. Μιχαηλίδης, Θ. Δ. Φραγκόπουλος, Ευθύνη). Πλήθος μελετητών, εντός και 

εκτός Ελλάδος, έχουν ασχοληθεί με την ποίησή του. 
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 

 

 
 

 

Ο Βασίλης Βασιλικός, του Νικολάου, γεννήθηκε στις 18 Νοεμβρίου του 1934 στα Ποταμούδια Καβάλας ενώ 

οι γονείς του καταγόντουσαν από τη Θάσο. 

 

Βιογραφικό Σημείωμα 

 

Ο Βασίλης Βασιλικός γεννήθηκε στην Καβάλα. Ο πατέρας του Νίκος Βασιλικός διετέλεσε βουλευτής με το 

κόμμα των Φιλελευθέρων. Σπούδασε στο λύκειο Καρυωτάκη (Καβάλα), στη σχολή Βαλαγιάννη (Θεσσαλονίκη) 

και στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ανατόλια. Στη δεκαετία του 1950 σπούδασε Νομικά στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και σκηνοθεσία τηλεόρασης στο Yale University, Drama School - SRT στο Νιού 

Χέιβεν του Κονέκτικατ. Κατά τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου μετακόμισε με την οικογένειά 

του στη Θεσσαλονίκη, όπου έμεινε ως το 1957, με σύντομη επιστροφή στην Καβάλα μετά το τέλος του 

πολέμου. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας υπηρέτησε ως αξιωματικός διερμηνέας. Ακολούθησε 

ολιγόχρονη παραμονή του στην Αθήνα και το 1959 έφυγε για σπουδές τηλεσκηνοθεσίας στη σχολή της R.C.A. 

στη Νέα Υόρκη. Επέστρεψε στην Ελλάδα στα τέλη του 1960 και έμεινε στην Αθήνα ως το 1967. Από το 1967 

έως το 1994 έζησε και εργάστηκε στο εξωτερικό (Ιταλία, Γαλλία, Νέα Υόρκη) -τα πρώτα 7 χρόνια εξόριστος 

από τη χούντα- με ένα τριετές διάλειμμα (1981-1984), όπου ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή γενικού 

διευθυντή στην τότε ΕΡΤ 1. Τότε άρχισε τη συνεργασία του με το περιοδικό Ο Ταχυδρόμος. Παράλληλα 

εργάστηκε ως σεναριογράφος και βοηθός σκηνοθέτη στο χώρο του ξένου και ελληνικού κινηματογράφου. 

Μετά την επιβολή της δικτατορίας των συνταγματαρχών αυτοεξορίστηκε σε χώρες της δυτικής Ευρώπης και 

στη Νέα Υόρκη, όπου ανέπτυξε αντικαθεστωτική δράση μαζί με τη γυναίκα του Μιμή, με την οποία 

δημιούργησε και τον εκδοτικό οίκο 8 ½ , όπου κυκλοφόρησε πολλά βιβλία του. Στη Ελλάδα επέστρεψε με τη 

μεταπολίτευση και συνεργάστηκε με εφημερίδες και περιοδικά όπως η Ελευθεροτυπία, Τα Νέα, η Καθημερινή, 

η Αυγή, το Βήμα, η Νέα Εστία, η Επιθεώρηση τέχνης, η Καινούργια Εποχή, Το Δέντρο, το Αντί. Το 1981 επί 

κυβερνήσεως Πα. Σο. Κ διετέλεσε αναπληρωτής γενικός διευθυντής της κρατικής ραδιοφωνίας και 

τηλεόρασης, θέση από την οποία παραιτήθηκε τέσσερα χρόνια αργότερα. Συνέχισε να ζει κυρίως στο 

εξωτερικό ως το 1993, οπότε εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου μένει ως σήμερα. Εργάσθηκε ως βοηθός 

σκηνοθέτη σε ξένες παραγωγές, σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ, σεναριογράφος, επιμελητής (Dr) σεναρίων, 

εισηγητής σεναρίων στην Arte (1990-1993), δημοσιογράφος και συγγραφέας. Στη λογοτεχνία 

πρωτοεμφανίστηκε το 1949 με τη δημοσίευση ποιημάτων στην εφημερίδα Μακεδονία. Το 1953 εξέδωσε τη 
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νουβέλα Η διήγηση του Ιάσονα. Ακολούθησε το αποτελούμενο από τις νουβέλες Το φύλλο, το πηγάδι και Τ’ 

αγγέλιασμα τρίπτυχο, γνωστός όμως τόσο σε πανελλήνιο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο έγινε το 1966 με τη 

δημοσίευση του μυθιστορήματος Ζ, φανταστικό ντοκιμαντέρ ενός εγκλήματος με θέμα τη δολοφονία του 

Γρηγόρη Λαμπράκη, που έγινε και κινηματογραφική ταινία τρία χρόνια αργότερα σε σκηνοθεσία Κώστα 

Γαβρά. Τιμήθηκε με το βραβείο Mediteranneo στο Παλέρμο της Σικελίας για το σύνολο του έργου του (1978). 

Έργα του μεταφράστηκαν σε πολλές ξένες γλώσσες. Βασικά χαρακτηριστικά του έργου του Βασιλικού είναι το 

αυτοβιογραφικό στοιχείο, ο πολιτικός και κοινωνικός προβληματισμός, το χιούμορ και η ειρωνεία και η 

κατάλυση της παραδοσιακής αφηγηματικής γραφής, τόσο στο επίπεδο της ροής του λόγου όσο και στη χρονική 

συνοχή και εξέλιξη των γεγονότων, με επιρροές από τη δημοσιογραφική και την κινηματογραφική τεχνική. 

Υπήρξε ερασιτέχνης ηθοποιός. Διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος δήμου Αθηναίων (1994-1996) και πρέσβης της 

Ελλάδας στην ΟΥΝΕΣΚΟ (1996-2004). Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία και διακρίσεις και μεταξύ άλλων με 

τον τίτλο του Officier des Arts et des Lettres από τη Γαλλική Δημοκρατία. Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά 

και αρμενικά. Μέχρι σήμερα έχει γράψει περίπου 80 βιβλία, μυθιστορήματα, νουβέλλες, διηγήματα, θεατρικά, 

ποίηση, από τα οποία γνωστότερα είναι: "Η Μυθολογία της Αμερικής", "Το ψαροντούφεκο", "Θύματα 

ειρήνης", "Οι φωτογραφίες", "Ζ", ο "Ιατροδικαστής", ο "Θάνατος του Αμερικάνου" κ.ά. Το 2003 

συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από την έκδοση του πρώτου βιβλίου του Η διήγηση του Ιάσονα. Έχει αποσπάσει το 

βραβείο των 12 και το κρατικό βραβείο διηγήματος (1980), το οποίο δεν αποδέχθηκε. Έχει μεταφράσει Αντρέ 

Ζιντ, Τζέημς Μέριλ, Ρεζίς Ντεμπρέ και Μπαλζάκ. Πολλά από τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε 33 γλώσσες 

καθώς και στη γραφή Μπράιγ. Το μυθιστόρημά του "Ζ" μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον σκηνοθέτη 

Κώστα Γαβρά. Είναι νυμφευμένος με την υψίφωνο Βάσω Παπαντωνίου και έχει μία κόρη. 

 

Εργογραφία 
 

Ι. Πεζογραφία 
• Η διήγηση του Ιάσονα. Θεσσαλονίκη, 1953. 

• Θύματα ειρήνης. Αθήνα, 1956. 

• Το φύλλο. Αθήνα, 1961. 

• Το πηγάδι. Αθήνα, 1961. 

• Τ’ Αγγέλιασμα. Αθήνα, 1961. 

• Η μυθολογία της Αμερικής. Αθήνα, Εστία, 1964. 

• Οι φωτογραφίες. Αθήνα, Εστία, 1964. 

• Ζ · Φανταστικό ντοκυμανταίρ ενός εγκλήματος. Αθήνα, Θεμέλιο, 1966. 

• Σε γνωρίζω από την κόψη. Λονδίνο, 8 ½ , 1971 (και συνοπτική έκδοση με τίτλο ΛούνικΙΙ. Αθήνα, Πλειάς, 

1974). 

• Ο μονάρχης (Ευφρατεία αγάπη μου! ). Αθήνα, Πλειάς, 1974. 

• Το ψαροτούφεκο. Λονδίνο, 8 ½, 1970. 

• Η δολοκτονία. Λονδίνο, 8 ½, 1971. 

• 20: 20’. Παρίσι, 8 ½, 1971. 

• Το μαγνητόφωνο. Mayenne, 8 ½, 1971.  

• Μετώκησεν εις άγνωστον διεύθυνσιν. Λονδίνο, 8½, 1971. 

• Ο πλανόδιος πλασιέ. Λονδίνο, 8½, 1971. 

• Φίφτυ-φίφτυ. Ρώμη, 8 ½, 1972. 

• Το μαγνητόφωνο δύο. Ρώμη, 8 ½, 1972. 

• Καφενείο Εμιγκρέκ (Ο άγιος Κλαύδιος) - Δεκέμβρης ’67 - Μάης ’68. Ρώμη, 8 ½, 1972. 

• Το πορτρέτο ενός αγωνιστή · Νίκος Ζαμπέλης. Ρώμη, 8 ½, 1973. 

• Γλαύκος Θρασάκης Α΄. Αθήνα, Πλειάς, 1974. 

• Η κάθοδος. Αθήνα, Πλειάς, 1974. 

• Αναμνήσεις από τον Χείρωνα. Αθήνα, Εστία, 1974. 

• Γλαύκος Θρασάκης, Η επιστροφή Β΄. Αθήνα, Πλειάς, 1975. 

• Γλαύκος Θρασάκης, Μπερλίνερ Ανσάμπλ, Γ΄. Αθήνα, Πλειάς, 1975. 
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• Γλαύκος Θρασάκης (συγκεντρωτική έκδοση). Αθήνα, Πλειάς, 1975 (και σε ανεπτυγμένη έκδοση Αθήνα, 

1990). 

• Ο ιατροδικαστής. Αθήνα, Ερμής, 1976. 

• Το καλοκαίρι του Ερωτόκριτου. Αθήνα, Ίκαρος, 1976. 

• Ανεπίδοτη επιστολή στον Αλέξανδρο Παναγούλη. Αθήνα, Καστανιώτης, 1977. 

• Ο άνθρωπος με το άδειο. Αθήνα, Καστανιώτης, 1977. 

• Ο θάνατος του Αμερικάνου. Αθήνα, Πλειάς, 1977. 

• Μια ιστορία αγάπης. Αθήνα, Εστία, 1977. 

• Κρουπ - Ελλάς. Αθήνα, Παπαζήσης, 1977. 

• Το νερό (Το Ήλιον της Κω). Αθήνα, Ελευθερουδάκης, 1977. 

• Οι ρεμπέτες και άλλα διηγήματα. Αθήνα, Χιωτέλλης, 1977 (και σε τελική μορφή με τίτλο Το παραβάν, 

Αθήνα, Δωρικός, 1982). 

• Σαρξ και Μαρξ. Αθήνα, Λαδιάς, 1977 (αφηγήματα και χρονογραφήματα). 

• Τροχαλίες. Αθήνα, Λαδιάς, 1977. 

• Η ζωή μου όλη (Στέλιος Καζαντζίδης). Αθήνα, Φιλιππότης, 1978. 

• Τα καμάκια. Αθήνα, Κάκτος, 1978. 

• Το λιμάνι της αγωνίας. Αθήνα, Α.Λιβάνης-Νέα Σύνορα, 1978. 

• Το βραχιόλι. Αθήνα, Φιλιππότης, 1979. 

• Foco d’ amor. Αθήνα, Κάκτος, 1979. 

• Το τελευταίο αντίο. Αθήνα, Φιλιππότης, 1979. 

• Αυτοκτονία με ερωτηματικό. Αθήνα, Δωρικός, 1981. 

• Οι λωτοφάγοι. Αθήνα, Δωρικός, 1981. 

• Τα χαζά μπούτια. Αθήνα, Δωρικός, 1981. 

• Το ελικόπτερο. Αθήνα, 1985. 

• Η άσπρη αρκούδα. Αθήνα, Γνώση, 1987. 

• Το σφράτο. Αθήνα, Γνώση, 1987. 

• Μάγια. Αθήνα, Νέα Σύνορα, 1993. 

• Ευγενία (το πρώτο γραφτό). Θεσσαλονίκη, Τα Τραμάκια, 1994. 

• Ο τρομερός μήνας Αύγουστος. Αθήνα, Νέα Σύνορα, 1995. 

• Η ατέλειωτη επιστολή. Αθήνα, Νέα Σύνορα, 1995. 

• Υπάρχουν όνειρα. Αθήνα, Νέα Σύνορα, 1995. 

• Τα φρύγανα του έρωτα. Αθήνα, Νέα Σύνορα, 1996. 

• Αισθημάτων νομίσματα. Αθήνα, Νέα Σύνορα, 1997. 

• Δεν μετανιώνω για τα δάκρυα που έχυσα για σένα. Αθήνα, Νέα Σύνορα, 1996. 

• Καφενείο Εμιγκρέκ· Υποθέσεις Πατ - Παπ. Αθήνα, Νέα σύνορα, 1998. 

• Τα δώρα της αγάπης. Αθήνα, Νέα Σύνορα, 1998. 

ΙΙ. Ποίηση 
• Λάκα - Σούλι. Λονδίνο, 8 ½ , 1969. 

• Bella Ciao. Λονδίνο, 8 ½, 1970. 

• Ο ληξίαρχος. Λονδίνο, 8 ½, 1970. 

• Ήλιε μου, Αρταξέρξη μου. Παρίσι, 8 ½ , 1971. 

• Συνάντηση με τον Ήλιο. Λονδίνο, 8½, 1972.  

ΙΙΙ. Θέατρο 
• Πάσχα στους Γαργαλιάνους · πρόλογος Παντελή Τρωγάδη. Μόντρεαλ, Κούρος, 1969. 

• Το λαχείο. Mayenne, 8 ½, 1971.  

• Η Δίκη των Εξ (από τα στενογραφημένα πρακτικά) · Θεατρικό έργο σε δύο πράξεις, μ’ έναν πρόλογο κι έναν 

επίλογο. Αθήνα, Δωδώνη, 1973. 

• Ο απόστολος Παύλος στη φυλακή των Φιλίππων. Αθήνα, Πλειάς, 1974. 

• Ο χορδίστης. Αθήνα, Πλειάς, 1975. 
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ΙV. Άρθρα - Χρονογραφήματα-Μελέτες 
• Εκτός των τειχών. Αθήνα, Θεμέλιο, 1966. 

• Υποθήκες Παπαδόπουλου-Παττακού 21/4/67 - 21/4/68. Λονδίνο, Ένωσις των εν Παρισίοις Ελλήνων 

Σπουδαστών, 1968. 

• Μέσα στη νύχτα της ασφάλειας. Lund (Σουηδίας), 8 ½, 1969.  

• Το λαχείο. Αθήνα, Πλειάς, 1974. 

• Εικοσιπενταετία. Αθήνα, Παπαζήσης, 1976. 

• Καθ’ οδόν. Αθήνα, Λαδιάς, 1977. 

• Πορτραίτα. Αθήνα, Εστία, 1976. 

• Χρονο-γραφήματα. Θεσσαλονίκη, Μπαρμπουνάκης, 1982. 

V. Αυτοβιογραφικά κείμενα 
• Το ημερολόγιο του Ζ. Αθήνα, Κέδρος, 1974. 

• Τα σιλώ. Αθήνα, Λαδιάς, 1976. 

• Το γράμμα της αγάπης. Αθήνα, Φιλιππότης, 1979. 

• Ο τρομερός μήνας Αύγουστος. Αθήνα, Φιλιππότης, 1979. 
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ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Χ. ΓΟΝΑΤΑΣ 

 

 

 

 

Ο Επαμεινώνδας Χ. Γονατάς (Αθήνα, 1924 – Αθήνα, 25 Μαρτίου 2006) ήταν Έλληνας ποιητής και 

διηγηματογράφος της Μεταπολεμικής γενιάς, ο οποίος διακρίθηκε κυρίως ως «λογοτέχνης του παράδοξου». 

 

Βιογραφία 

Ο Γονατάς ήταν γόνος οικογένειας πολιτικών με καταγωγή από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας, αλλά δεν 

ταυτίστηκε ποτέ με κανένα πολιτικό στρατόπεδο. Στο σχολείο ήταν συμμαθητής με τον ποιητή Μίλτο 

Σαχτούρη, με τον οποίο τον συνέδεσε βαθιά φιλία. Ήταν επίσης φίλος με τον ποιητή Δημήτρη Π. Παπαδίτσα, 

τον διηγηματογράφο Ηλία Χ. Παπαδημητρακόπουλο και τον πεζογράφο Νίκο Καχτίτση — τον τελευταίο τον 

γνώρισε μόνον δι’ αλληλογραφίας. Σπούδασε Νομικά και εργάστηκε ως δικηγόρος σε μεγάλες εταιρείες. Η 

πρώτη του εμφάνιση στα γράμματα έγινε το 1945 με το αφήγημα Ο ταξιδιώτης. Αργότερα συνεργάστηκε με 

τον Δημήτρη Π. Παπαδίτσα στην έκδοση του περιοδικού Πρώτη Ύλη (1959–1961). Το 1959 κυκλοφόρησε η 

συλλογή σύντομων αφηγημάτων Η κρύπτη, και ακολουθούν: Το βάραθρο (1963), Οι αγελάδες (1963), Ο 

φιλόξενος καρδινάλιος (1986) και Η προετοιμασία (1991). Η τελευταία του συλλογή αφηγημάτων με τίτλο 

Τρεις δεκάρες κυκλοφόρησε το 2006, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του. Ο Γονατάς, βγήκε από την αφάνεια το 

1976, όταν τον ξεχώρισε σε συνέντευξη ο «δάσκαλός» του Νίκος Εγγονόπουλος. Στα έργα του ήταν λακωνικός 

και υπαινικτικός, καθώς «ξεκινούσε από βιωμένες καταστάσεις αλλά υπερέβαινε το ατομικό, για να συνδυάσει 

τον στοχασμό με το όνειρο, το καθημερινό με το ανοίκειο, το λογικό με το παράλογο, την πρόζα με την 

ποίηση». Ολιγογράφος, είχε επιλέξει την αφάνεια, «επειδή δεν τον ενδιέφερε η δημοσιότητα, αλλά η 

επικοινωνία». Ο ίδιος πάντως δεν συμφωνούσε με τον χαρακτηρισμό του ως συγγραφέα του φανταστικού και 

του παραδόξου:  

«Δεν κατασκευάζω όνειρα. Δεν είμαι "ονειροποιός". Ό, τι γράφω, είναι βιωμένο. Και το φανταστικό στοιχείο 

που βλέπουν στο έργο μου είναι στην ουσία το παράλογο, έχει σχέση με τον διχασμό της πραγματικότητας.» Ε. 

Χ. Γονατάς, εφημ. Τα Νέα, 4 Ιουνίου 1994.  

Υπήρξε επίσης σπουδαίος μεταφραστής. Το 1994 τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Μετάφρασης για την 

Επιλογή από τις Voces του Αντόνιο Πόρτσια. Έχει ακόμα μεταφράσει έργα των Ιβάν Γκολ, Γουσταύου 

Φλωμπέρ, Γκέοργκ Kρίστοφ Λίχτενμπεργκ, Πιέρ Μπεττενκούρ, κ.ά. Αγαπούσε πολύ την καλαίσθητη 

παραδοσιακή τυπογραφία και είχε την τύχη να δει τα βιβλία του να βγαίνουν από τα πιο καλά τυπογραφεία της 

Αθήνας: το τυπογραφείο των Αδελφών Ταρουσόπουλου, το τυπογραφείο «Κείμενα» του Φίλιππου Βλάχου και 
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τελευταία από το τυπογραφείο των εκδόσεων «Στιγμή» του Αιμίλιου Καλιακάτσου (όλα τα βιβλία του 

κυκλοφορούν πλέον από τις εκδόσεις «Στιγμή»). Πέθανε σε ηλικία 82 ετών από καρκίνο του πνεύμονα. 

Εργογραφία 

Α. Αφηγηματικά κείμενα (1937-2001)  

 «Στη βοσκή», περ. Μαθητικά Γράμματα, Νοέμβριος 1937 

 Ν. Γονής, «Η μικρή εξοχική πόλη» (Νοέμβριος 1942), Παλμός (Λογοτεχνικές 

σελίδες), Χρόνος Β’, αρ. 8, Ιούλης 1945, σ. 137-138. 

 Ο ταξιδιώτης, [ιδίοις αναλώμασιν] τυπογραφείο Στ. Ν. Ταρουσόπουλου, 1945 

 «Η κρύπτη», Πρώτη Ύλη, τεύχος 1, 1959 

 Η κρύπτη, Πρώτη Ύλη, 1959 

 «Το βάραθρο», Πρώτη Ύλη, τεύχος 2, 1961 

 Το βάραθρο, Πρώτη Ύλη, 1963 

 Οι αγελάδες, Πρώτη Ύλη, 1963 

 Η κρύπτη, Εκδόσεις Κείμενα, 1979 [β΄ έκδοση] 

 Οι αγελάδες, Εκδόσεις Κείμενα, 1980 [β΄ έκδοση] 

 Ο ταξιδιώτης, Εκδόσεις Στιγμή, 1984 

 Το βάραθρο, Εκδόσεις Στιγμή, 1984 [νέα έκδοση] 

 Ο φιλόξενος καρδινάλιος, Αθήνα, Εκδόσεις Στιγμή, 1986 και φωτομηχανική 

ανατύπωση 1987 

 Η προετοιμασία, Αθήνα, Εκδόσεις Στιγμή, 1991 

 Η κρύπτη, Εκδόσεις Στιγμή, 1991 [γ΄ έκδοση] 

 Οι αγελάδες, Εκδόσεις Στιγμή, 1992 [γ΄ έκδοση] 

 Ο φιλόξενος καρδινάλιος, Αθήνα, Εκδόσεις Στιγμή, 1997 [β΄ έκδοση] 

 Ο ταξιδιώτης, Στιγμή, 2001 [γ΄ έκδοση] 

Β. Μεταφράσεις  

 William Blake, «Εισαγωγή», «Τραγούδι των Γέλιων», «Το μικρό χαμένο 

αγόρι», «Ο μικρός νέγρος», «Ο καπνοδοχοκαθαριστής», Παλμός 

(Λογοτεχνικές σελίδες), Χρόνος Β΄, αρ. 7, Μάρτης 1945, σ σ. 118-120. 

 Jules Supervielle, «Κλύδων», Παλμός (Λογοτεχνικές σελίδες), Χρόνος Β’, αρ. 

8, Ιούλης 1945, σ. 144. 

 Philippe Soupault, «Ο θυρωρός», Παλμός (Λογοτεχνικές σελίδες), Χρόνος Β’, 

αρ. 9, Οχτώβρης 1945, σσ. 175-176. 

 Svata Kaldec, «Οι άντρες», Παλμός (Λογοτεχνικές σελίδες), Χρόνος Β’, αρ. 9, 

Οχτώβρης 1945, σ. 175. 

 Ivan Goll, «Μαλαισιακά Τραγούδια», «Σημείωμα», Πρώτη Ύλη, τχ. 1, 1959 

 Ivan Goll, Μαλαισιακά Τραγούδια, Πρώτη Ύλη, 1960 

 Wols, «Σημείωμα», Πρώτη Ύλη, τχ. 2, 1961 

 Claire Goll, Ποιήματα, Πρώτη Ύλη, ό.π. 

 Jorge Luis Borges, Ένα κίτρινο τριαντάφυλλο, πρώτη αποσπασματική 

δημοσίευση στο Νίκος Καρούζος, «Το καλλιτέχνημα είναι πράγμα», Νέα 

Εστία, τόμ. 82, τχ. 961, 15 Ιουλίου 1967, σσ. 911-912. Αυτούσια η μτφρ. 

δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά σε υποσημείωση στην αναδημοσίευση του 

ανωτέρω κειμένου στο Ν. Καρούζος, Πεζά Κείμενα, φιλολογική επιμέλεια 

Ελισάβετ Λαλουδάκη, Ίκαρος Εκδοτική Εταιρεία, Αθήνα, Νοέμβριος 1998, 

σσ. 125-128. 
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 Ivan Goll, Μαλαισιακά Τραγούδια, Εκδόσεις Κείμενα, 1979, «Σημείωμα» 

 Pierre Leiris, [απόσπασμα], στον σελιδοδείκτη του τόμου Pablo Picasso, 

Τέσσερα κοριτσάκια, μτφρ. Ανδρέα Εμπειρίκου, Άγρα, 1979 

 Wols, Ποιήματα, Εκδόσεις Καστανιώτη, 1983 

 Γουσταύος Φλωμπέρ, Βιβλιομανία – Η Σπείρα, Εκδόσεις Στιγμή, 1985 

 Λου-Κιανγκ-Τσέου, Θέατρο Σκιών, μτφρ. Πιέρ Μπεττενκούρ, Εκδόσεις 

Στιγμή, 1987, Σημείωμα 

 Ιβάν Γκόλ, Μαλαισιακά Τραγούδια, Εκδόσεις Στιγμή, σειρά «Συγγραφείς και 

μεταφράσεις», αρ. 4, Δεκέμβριος 1988, «Σημείωμα» [γ’ έκδοση] 

 Αντόνιο Πόρτσια, Φωνές, Εκδόσεις Στιγμή, 1992, Σημείωμα [και 

φωτομηχανική ανατύπωση 1997] 

 Ivan Goll, [9 ποιήματα], Εκδόσεις Στιγμή Κατάλογος, αρ. 20, Νοέμβριος 1996 

 Yvan Goll, «Τρία ποιήματα», μτφρ., παρουσίαση: Ε. Χ. Γονατάς, Μετάφραση 

’98, τχ. 4, Κηφισιά, Σεπτέμβριος 1998 σσ. 46-53. 

 Αντόνιο Πόρτσια, Φωνές, Εκδόσεις Στιγμή, 2000, Σημείωμα 

 Γουσταύος Φλωμπέρ, Βιβλιομανία – Η Σπείρα, Εκδόσεις Στιγμή, 2001 

 Λου-Κιανγκ-Τσέου, Θέατρο Σκιών, μτφρ. Πιέρ Μπεττενκούρ, Εκδόσεις 

Στιγμή, 2001, Σημείωμα [β΄ έκδοση] 

 Πιέρ Μπεττενκούρ, Τα Πλοια Βγήκαν Σεργιάνι, Εκδόσεις Στιγμή, 2001 

 Wols, Ποιήματα, Εκδόσεις Στιγμή, 2001, Σημείωμα 

 Ivan Goll, Μαλαισιακά Τραγούδια, Εκδόσεις Στιγμή, Σημείωμα [δ΄ έκδοση] 

 Ivan Goll, Ποιήματα, Εκδόσεις Στιγμή, 2003, Σημείωμα 

 Ramon Llul», σημείωμα – μετάφραση Ε. Χ. Γονατά, Διαβάζω, τεύχ. 444, 

αφιέρωμα «Ε. Χ. Γονατάς», Οκτώβριος 2003,  
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΛΛΑΣ 

 

 
 

Ο Γιάννης Δάλλας γεννήθηκε το 1924 στη Φιλιππιάδα Πρέβεζας. Ποιητής, νεοελληνιστής και μεταφραστής 

έργων της αρχαίας γραμματείας. 

 

Βιογραφία 

Σπούδασε κλασική φιλολογία στην Αθήνα. Υπηρέτησε στη μέση και στην ανώτατη εκπαίδευση. Καθηγητής 

της Νεοελληνικής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του τμήματος 

Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το 1999 του απονέμεται το κρατικό «Μεγάλο Βραβείο Λογοτεχνίας για το 

σύνολο του έργου» του. Επίσης έχει βραβευτεί με το Α’ Κρατικό Βραβείο κριτικής-δοκιμίου (1987) και το 

Βραβείο δοκιμίου Ιδρύματος Π. Χάρη της Ακαδημίας Αθηνών (2009) για το βιβλίο του "Σολωμός και 

Κάλβος". Μετέχει στα πρώτα «Καβάφεια» της Αλεξάνδρειας, και προσκαλείται για διαλέξεις και παρουσίαση 

του έργου του σε Πανεπιστήμια της Αλλοδαπής, όπου λειτουργούν Τμήματα Μεταβυζαντινών και 

Νεοελληνικών Σπουδών (Μιλάνο, Κατάνια, Βενετία, Στρασβούργο, Βουδαπέστη, Μόσχα, Τυφλίδα, κλπ.) Η 

ποίησή του μεταφράστηκε αποσπασματικά σε ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Ιταλικά, 

Αλβανικά) και πληρέστερα ετοιμάζονται για έκδοση προσεχώς οι δύο τελευταίες συλλογές του στα Ισπανικά 

από την Isabel Garcia Gálvez και εκτενής επιλογή του ποιητικού έργου του στα Ιταλικά από τον Massimo 

Cazzulo. Επίσης εξέδωσε σειρά συγκεντρωτικών μελετημάτων «H δημιουργική δεκαετία στην ποίηση του 

Βάρναλη» (1988) και «Κωνσταντίνος Θεοτόκης, κριτική σπουδή μιας πεζογραφικής πορείας», φιλολογικές 

εκδόσεις των πεζών του Κωνσταντίνου Θεοτόκη (Κορφιάτικες Ιστορίες, Κατάδικος, Oι σκλάβοι στα δεσμά 

τους), των συνθετικών συλλογών του K. Βάρναλη («Σκλάβοι πολιορκημένοι», 1990 και «Tο φως που καίει», 

2003) και των έργων του A. Κάλβου «Oι Ψαλμοί του Δαβίδ», (1981) «H Ιωνιάς», (1992) «Ωδαί», (1997). 

Δημοσίευσε ακόμη δύο συνθετικά κριτικά βιβλία γύρω από το θέμα της Ποιητικής (1994) και το θέμα του 

κλασικισμού του Κάλβου (1999), άλλα τέσσερα για την ποίηση του Καβάφη από τα οποία, τα σημαντικότερα 

είναι τα: «Καβάφης και ιστορία» (1974) και «Ο Καβάφης και η δεύτερη σοφιστική» (1984) και Σκαπτή ύλη. 

Από τα Σολωμικά μεταλλεία (2002). Τελευταίες σχετικές εκδόσεις μελετημάτων είναι τα: Σολωμός και 

Κάλβος. Δύο αντίζυγες ποιητικές (2009) και ολίγο θα τον ξαναγγίξω. Η στρατηγική του εργαστηρίου. Ύστερα 

Καβαφολογικά (2009). Αρκετά βιβλία δοκιμίων του που αναφέρονται σε θέματα και κείμενα της παλαιότερης, 

της μεσοπολεμικής και της μεταπολεμικής λογοτεχνίας «Εποπτείες A’» (1954), «Υπερβατική Συντεχνία» 

(1958), «Πλάγιος λόγος» (1989), «Ο ποιητής Μίλτος Σαχτούρης» (1997), «Ευρυγώνια» (2000), «Μανόλης 

Αναγνωστάκης - Ποίηση και ιδεολογία» (2000), Συνεκδοχές (2010). Συστηματική υπήρξε η φιλολογική και 
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μεταφραστική του ενασχόληση με την ποίηση των αρχαίων Λυρικών των αρχαϊκών αιώνων «Ελεγειακοί», 

«Ιαμβογράφοι», «Μελικοί», «Χορικολυρικοί», (1976-2007) και των Ελληνιστικών επιγραμμάτων 

«Ελληνιστικός μικρόκοσμος», «Καλλίμαχος», «Ρουφίνος», «Πλάτωνος τα αποδιδόμενα επιγράμματα», (2008-

2009). 

Εργογραφία 

Ποίηση  

 “Federico Garcia Lorca”. Αθήνα: Μαυρίδης, 1948. 

 “Εφτά πληγές”. Μαυρίδης, 1950. 
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 “Πόρτες εξόδου”. Γιάννενα: Ενδοχώρα, 1962. 
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 “Ανατομία”. Αθήνα: Κείμενα, 1971. 

 “Το τίμημα.” Αθήνα: Κείμενα, 1981. 
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 “Στοιχεία ταυτότητας”. Αθήνα: Γαβριηλίδης, 1999. 

 “Γεννήτριες”. Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω, 2004. 

 "Περίακτος". Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω, 2011. 

Μελέτες - Υπόλοιπο έργο 

 Υπερβατική συντεχνία. Αθήνα: Κοντός, 1958. 

 Καβάφης και ιστορία: αισθητικές λειτουργίες. Αθήνα: Ερμής, 1974. 

 Αρχαίοι λυρικοί Α': Ιαμβογράφοι. Κείμενα, 1976. 

 Εισαγωγή στην ποιητική του Μίλτου Σαχτούρη. Αθήνα: Κείμενα, 1979. 

 Ο Καβάφης και η δεύτερη σοφιστική. Αθήνα: Στιγμή, 1984. 

 Στο ρεύμα του ποταμού. Αθήνα: Ερμής, 1986. (επανέκδοση: Εκδόσεις Γαβριηλίδης, 2004). 

 Ο ελληνισμός και η θεολογία στον Καβάφη. Αθήνα: Στιγμή, 1986. 

 Σπουδές στον Καβάφη. Αθήνα: Ερμής, 1987. 

 Η δημιουργική δεκαετία στην ποίηση του Βάρναλη. Αθήνα: Κέδρος, 1988. 

 Πλάγιος λόγος: Δοκίμια κριτικής εφαρμογής. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 1989. 

 Η ποιητική του Ανδρέα Κάλβου. Αθήνα: Κέδρος, 1994. 

 Ο ποιητής Μίλτος Σαχτούρης. Αθήνα: Κέδρος, 1997. ISBN 960-04-1171-9 

 Ο κλασικισμός του Ανδρέα Κάλβου: η αρχαία βάση και η υπέρβασή της. Αθήνα: Σοκόλης, 

1999. 

 Ρώμος Φιλύρας, ο ιδαλγός της ουτοπίας. Αθήνα: Σοκόλης, 1999. 

 Εις τα άγια νήπια. Ρωμανού του Μελωδού. Αθήνα: Απόστροφος, 1999 

 Ευρυγώνια. Αθήνα: Εκδόσεις Νεφέλη, 2000. 

 Ζήσης Οικονόμου, μια ποίηση εναντίον του ρεύματος. Αθήνα: Γαβριηλίδης, 2001. 

 Κωνσταντίνος Θεοτόκης: κριτική σπουδή μιας πεζογραφικής πορείας. Αθήνα: Σοκόλης, 

2001. 

 Τα δημώδη των αρχαίων - Αττικά συμποτικά. Αθήνα: Γαβριηλίδης, 2001. 
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 Επιγράμματα - Προς Τελχίνες. Καλλίμαχου. Αθήνα: Γαβριηλίδης, 2001. 

 Αρχαίοι λυρικοί: Χορικολυρικοί. Αθήνα: Εκδόσεις Άγρα, 2003. 

 Επιγράμματα - Προς Τελχίνες. Καλλίμαχου. Αθήνα: Γαβριηλίδης, 2001. 

 Η σημασία και η χρήση ενός συμβόλου: η «Μαϊμού» στα κείμενα του Βάρναλη. Αθήνα: 

Γαβριηλίδης, 2003. 

 Αρχαίοι λυρικοί: Χορικολυρικοί. Αθήνα: Εκδόσεις Άγρα, 2003. 

 Σκαπτή ύλη από τα Σολωμικά μεταλλεία. Αθήνα: Εκδόσεις Άγρα, 2004. 

 Αρχαίοι λυρικοί: Μελικοί. Αθήνα: Εκδόσεις Άγρα, 2004. 

 “Χρονοδείκτες”. Αθήνα: Εκδόσεις Γαβριηλίδης, 2004 

 Από την ύπαρξη στην συνύπαρξη. Αθήνα: Εκδόσεις Γαβριηλίδης, 2008. 

 Συνεκδοχές. Αθήνα: Εκδόσεις Ίκαρος, 2010. 
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ΑΡΗΣ ΔΙΚΤΑΙΟΣ 

 

 
 

 

Ο Άρης Δικταίος (πραγματικό όνομα: Κώστας Κωνσταντουλάκης, 1919-1983) ήταν Έλληνας ποιητής, 

δοκιμιογράφος και μεταφραστής. 

 

Βιογραφικό Σημείωμα 

 

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το 1938 γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

όπου φοίτησε ως το 1940, οπότε επιστρατεύτηκε. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής έζησε στην 

Κρήτη. Εγκαταστάθηκε στην Αθήνα το 1945 και ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία στον Τύπο και το 

ραδιόφωνο, ως συνεργάτης του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας από το 1946 ως το 1951. Μαθητής 

Γυμνασίου ακόμα δημοσίευσε ποιήματα στο περιοδικό Νέα Γράμματα.  Το 1934 κυκλοφόρησε την μετέπειτα 

αποκηρυγμένη ποιητική του συλλογή «Στα κύματα της ζωής», ενώ1935 εξέδωσε την πρώτη του ποιητική 

συλλογή με τίτλο Δώδεκα εφιαλτικές βινιέτες. Είχε προηγηθεί η αποκηρυγμένη ποιητική συλλογή Στα 

κύματα της ζωής (1934). Συνεργάστηκε με τα περιοδικά Νεοελληνικά Γράμματα, Νέοι Ρυθμοί, Φιλολογικά 

Χρονικά, Νέα Εστία, Νέα Πορεία κ.α. Ιδιαίτερα ογκώδες είναι το δοκιμιακό και μεταφραστικό του έργο, ενώ 

εξέδωσε επίσης ποιητικές και λογοτεχνικές ανθολογίες. Τιμήθηκε με το Α’ Κρατικό Βραβείο Ποίησης το 

1956 από κοινού με το Γιάννη Ρίτσο και το Παράσημο του Α’ Βαθμού των Γραμμάτων Κύριλου και 

Μεθόδιου από την βουλγαρική κυβέρνηση (1977). Έργα του έχουν μεταφραστεί σε πολλές ξένες γλώσσες. Η 

ποίηση του Άρη Δικταίου τοποθετείται στη λεγόμενη πρώτη μεταπολεμική γενιά της λογοτεχνίας μας, με 

έντονα τα στοιχεία της υπαρξιακής αγωνίας και επιρροές από τη λογοτεχνική και φιλοσοφική παραγωγή του 

Jean Paul Sartre. 

 

Εργογραφία 

 

Ι. Ποίηση 

• Δώδεκα εφιαλτικές βινιέτες· (Ποιήματα 1935). Ηράκλειο, 1936. 

• Αγνεία. 1938. 

• Ο αντιφατικός άνθρωπος. Ηράκλειο, 1938. 

• Ελούσοβα. Αθήνα, έκδοση του περ. Φιλολογικά Χρονικά, 1945. 

• Σπουδή θανάτου. 1948. 

• Τα τετράδια του Άρη Δικταίου. 1948. 
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• Ποιήματα 1935-1953. Αθήνα, Κ. Μ., 1954. 

• Πολιτεία· Βιβλίο πρώτο. Αθήνα, Κ. Μ., 1956. 

• Πολιτεία· Βιβλίο δεύτερο. Αθήνα, Δίφρος, 1958. 

• Πολιτεία· Καλλιγράφηση και εικονογράφηση Λεωνίδα Χρηστάκη. Αθήνα, Φέξης, 1961. 

• Πολιτεία.1965. 

• Τα Ποιήματα 1934-1965. 1974. 

• Το ταξίδι για τα Κύθηρα. Αθήνα, Ζαχαρόπουλος, 1980. 

ΙΙ. Δοκίμια 

• Αναζητήσεις προσώπου. Αθήνα, Φέξης, 1963. 

ΙΙI. Μετάφραση 

• J.W.Goethe, Τορκουάτο Τάσσο. 1953. 

• J.W.Goethe, Γκαιτς φον Μπέρλιχινγκεν. Αθήνα, 1953. 

• Leon Schestov, Η νύχτα της Γεσθημανής. 1954. 

• F.Dostojevskij, Ο έφηβος· Μυθιστόρημα· Μετάφραση Άρη Δικταίου. Αθήνα, Κ.Μ., [1954]. 

• F.Dostojevskij, Το χωριό Στεπαντσίκοβο και οι κάτοικοί του· Εισαγωγή- Μετάφραση Άρη Δικταίου. 

Αθήνα, Κ.Μ., [1954]. 

• J.Joergensen, Γκαίτε. 1955. 

• Andre Dhotel, Οι δρόμοι του μακρινού ταξιδιού· Μυθιστόρημα· Πρόλογος και μετάφραση Άρη Δικταίου. 

Αθήνα, Ιανός, 1955. 

• Knut Hamsun, Ευλογία της γης. 1955. 

• Άξελ Μουντε, Το χρονικό του Σαν Μικέλε· Μετάφραση Άρη Δικταίου. Αθήνα, Λογοτεχνική, 1955. 

• Αντρέ Ζιντ, Οι κιβδηλοποιοί· Μυθιστόρημα · Μετάφραση Άρη Δκταίου. Αθήνα, Κ.Μ., 1955. 

• Τόμας Μαν, Το μαγικό βουνό · Μυθιστόρημα· Μετάφραση από τα γερμανικά Άρη Δικταίου. Αθήνα, 

Δίφρος, 1956. 

• Francois Sagan, Τα θαυμάσια σύννεφα. Αθήνα, Φέξης, 1961. 

• Boris Pasternac, Αφήγηση. Αθήνα, Φέξης, 1961. 

• Anton Strachimirov, Σούρα Μπιρ. Αθήνα, Φέξης, 1961. 

• Rene Puaux, Οι τελευταίες ημέρες του Βύρωνος. Αθήνα, Φέξης, 1961. 

• Goethe J.W., Σαίξπηρ για πάντα· Μεταφραστής Άρης Δικταίος. Αθήνα, Φέξης, 1961. 

• Σαιντ Τζων Περς, Χρονικό (ποιητικό κείμενο)· Μετάφραση Άρη Δικταίου. Αθήνα, Κοραής, 1967. 

• Pen· Νέα κείμενα γερμανών συγγραφέων· Μεταφραστής Άρης Δικταίος. Αθήνα, Δωδώνη, 1975. 

• Ναζίμ Χικμέτ, 122 ποιήματα· Μετάφραση, Πρόλογος και Σχόλια Άρη Δικταίου. Αθήνα, Ζαχαρόπουλος, 

1976. 

• Thomas Mann, Ο θάνατος στη Βενετία – Gladius Dei – Ο νόμος. Αθήνα, Ζαχαρόπουλος, 1978. 

• Σώμερσετ Μωμ, Κουαρτέτο· Μετάφραση Άρη Δικταίου. Αθήνα, Ζαχαρόπουλος, 1978. 

• Νίτσε Φρίντριχ, Έτσι μίλησεν ο Ζαρατούστρα. Αθήνα, Δωδώνη, 1980 (έκδοση β’ αναθεωρημένη). 

• Φ.Γκ. Λόρκα, Ποιήματα· Μετάφραση από τα ισπανικά, πρόλογος και σχόλια Άρη Δικταίου. Αθήνα, 

Ζαχαρόπουλος, 1980. 

• Friedrich Holderlin, Πάτμος και άλλα 30 ποιήματα· Πρόλογος – Μετάφραση – Σχόλια Άρη Δικταίου. 

Αθήνα, Αιγόκερως, 1982. 

• Reiner Maria Rilke, Ποιήματα. Αθήνα, Ζαχαρόπουλος, 1983 (έκδοση Β’, επαυξημένη). 

• Daphne du Maurier, Ρεβέκκα· Μυθιστόρημα · Μετάφραση Άρη Δικταίου. Αθήνα, Λογοτεχνική, χ.χ. 

ΙΙΙ. Μελέτες - Δοκίμια 

• 2500 π.Χ. - : Ανθολογία παγκοσμίου ποιήσεως. Αθήνα, Φέξης, 1960. 

• Επτά ανθρώπινα σχήματα· Goethe, Blake, Hoelderlin, Dostojevski, Nietsche, Schestov, Rimbaud. Αθήνα, 

Φέξης, 1961. 

• Ανθολογία συγχρόνου ελληνικής ποιήσεως 1930-1960. Αθήνα, Φέξης, 1961 (σε συνεργασία με τον Φαίδρο 

Μπαρλά). 

• Θεωρία ποιήσεως. 1962. 

• Σύγχρονα κινέζικα διηγήματα· Μια εκλογή. Αθήνα, Φέξης, 1962. 
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• Ανθολογία κινέζικης ποιήσεως. Αθήνα, Φέξης, 1962. 

• Ανοιχτοί λογοαριασμοί με το χρόνο. 1963. 

• Μεγάλες στιγμές της ποιήσεως. Αθήνα, Δωδώνη, 1967. 

• Γερμανικά μεταπολεμικά διηγήματα· Μια ανθολογία· Πρόλογος Heinrich Boll. Αθήνα, Λογοτεχνική, 1968. 

• Κλασικά κείμενα της γερμανικής λογοτεχνίας· Η κοινωνική στράτευση στη γερμανική λογοτεχνία από τον 

Μεσαίωνα έως σήμερα. Αθήνα, Δωδώνη, 1970. 

• Ο Όμηρος, το επίγραμμα, η επιγραφή, η γραφή. 1974. 

• Δεκατρείς αιώνες γερμανικής ποίησης. Αθήνα, Δωδώνη, 1977. 

• Ναπολέων Λαπαθιώτης· (Η ζωή του – Το έργο του). Αθήνα, Γνώση, 1984. 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

 

 
 

 

Ο Γιώργος Ιωάννου (1927 – 16 Φεβρουαρίου 1985) ήταν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες 

λογοτέχνες της μεταπολεμικής γενιάς. 

 

Η ζωή του  

Ο Γιώργος Σορολόπης (όπως ήταν το πραγματικό του Γιώργου Ιωάννου) γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 

1927. Σπούδασε στο τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης και για ένα 

διάστημα υπηρέτησε ως βοηθός στην έδρα της Αρχαίας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της πόλης. Εργάστηκε 

ως φιλόλογος αρχικά σε ιδιωτικά σχολεία στην Αθήνα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας και στη συνέχεια σε 

δημόσια σχολεία σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από το 1962 και για δύο χρόνια δίδαξε στο ελληνικό 

γυμνάσιο στη Βεγγάζη της Λιβύης. Το 1974 ορίστηκε μέλος της Επιτροπής για τη συγκρότηση ανθολογίου 

κειμένων λογοτεχνίας για το Δημοτικό σχολείο, καθώς και για την ανανέωση των Νεοελληνικών 

Αναγνωσμάτων του Γυμνασίου. Πέθανε στα 58 του χρόνια. 

 

Στοιχεία τεχνικής του έργου του  

Στοιχεία τεχνικής που χαρακτηρίζουν το έργο του Ιωάννου είναι η μονομερής αφήγηση, η τεχνική του 

διασπασμένου θέματος και η σύνθεση του χρόνου. Η μονομερής ή μονοεστιακή αφήγηση είναι μια μορφή 

αφήγησης, στην οποία τα πάντα μας δίνονται από την οπτική γωνία ενός μόνο προσώπου, το οποίο άλλοτε 

μετέχει σε αυτά που εξιστορούνται και άλλοτε είναι θεατής και τα αφηγείται. Η αφηγηματική αυτή μορφή 

δεν γίνεται απαραίτητα σε πρώτο πρόσωπο, αν και είναι το συνηθέστερο. Π.χ. και μολονότι σε όλα πεζά 

του Ιωάννου ακολουθείται η μονομερής αφήγηση, άλλα είναι γραμμένα σε πρώτο, άλλα σε δεύτερο και 
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άλλα σε τρίτο πρόσωπο. Στην τεχνική του διασπασμένου θέματος, τα γεγονότα είναι ψηφίδες που 

συνθέτουν το αφήγημα ενώ ταυτόχρονα παρεμβάλλονται σκέψεις και συναισθήματα του συγγραφέα. Δεν 

υπάρχει δηλαδή η κλασική μορφή διηγήματος με αρχή, μέση και τέλος. 

Η σύνθεση του χρόνου αποτελεί το τρίτο τεχνικό γνώρισμα των πεζών του Ιωάννου. Σύμφωνα με αυτό, η 

αφήγηση μπορεί να ξεκινά από το παρόν ή το παρελθόν, αλλά δεν προχωρεί γραμμικά προς μεταγενέστερες 

στιγμές, αφού η μετάβαση από το παρόν στο παρελθόν και αντίστροφα είναι συνεχής. Επίσης σημαντικό 

ρόλο στο έργο του Ιωάννου παίζουν οι εμπειρίες του από τα μέρη όπου έζησε στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό, και το κοινωνικό του περιβάλλον (η οικογένεια, οι φτωχογειτονιές, οι φίλοι, οι άνθρωποι που 

γνώρισε, κλπ.). Ιδιαίτερο ρόλο παίζει η γενέτειρά του, η οποία δίνεται όχι μόνο ως ένας συγκεκριμένος 

χώρος με τα μνημεία, τις γειτονιές, τους δρόμους, τους πρόσφυγες και την πολυπολιτισμικότητά της, αλλά 

και ως χώρος στον οποίο έζησε τα παιδικά και νεανικά του χρόνια. Για τη βιωματικότητα στο έργο του, ο 

Ιωάννου είπε: 

«Λέγοντας λοιπόν βιωματική, εννοώ τη λογοτεχνία εκείνη που αντλείται από προσωπικά βιώματα του 

συγγραφέα [...]. Τα βιώματα πάλι δεν είναι μονάχα εκείνα που προέρχονται από την εμπειρία, αλλά και οι 

φαντασιώσεις και οι ισχυρές πνευματικές καταστάσεις που έχει ζήσει ο άνθρωπος [...]. Ανακουφίζομαι 

γράφοντας σε πρώτο πρόσωπο. Είναι για μένα κάτι σαν ψυχολογική ανάγκη. Ωστόσο τα περισσότερα από 

αυτά που γράφω δεν είναι βιογραφικά και δεν συνέβησαν ακριβώς έτσι, όπως μεταφέρονται στο χαρτί. 

Άλλωστε, στα πεζογραφήματά μου υποδύομαι και πολλά πρόσωπα που θα ήθελα να είμαι.» 

 

Το έργο του 

Το 1954 εξέδωσε την πρώτη ποιητική του συλλογή Ηλιοτρόπια και εννιά χρόνια αργότερα ακολούθησε η 

συλλογή Τα χίλια δέντρα. Στράφηκε οριστικά στην πεζογραφία το 1964, με μια συλλογή 22 πεζογραφημάτων 

με τίτλο Για ένα φιλότιμο. 

Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την παράδοση και κατέγραψε και εξέδωσε δημοτικά τραγούδια, παραμύθια και 

έργα του Θεάτρου Σκιών. Σχετικά με την νεοελληνική παράδοση δημοσίευσε τις εξής εργασίες: 

 Τα δημοτικά μας τραγούδια (1966) 

 Μαγικά παραμύθια του ελληνικού λαού (1966) 

 Παραλογές (1970) 

 Καραγκιόζης (1971–1972, Τόμοι 3) 

 Παραμύθια του λαού μας (1973) 

Ασχολήθηκε επίσης με το θέατρο. Το 1981 εξέδωσε ένα θεατρικό έργο για παιδιά, Το αυγό της κότας. Μετά 

το θάνατό του εκδόθηκε το παιδικό ανάγνωσμά του Ο Πίκος και η Πίκα. 

Επίσης μετέφρασε και σχολίασε: 

 Ευριπίδη, Ιφιγένεια εν Ταύροις (1969) 

 XII βιβλίο της Παλατινής Ανθολογίας που έχει τίτλο: «Στράτωνος Μούσα Παιδική» (1980) 

 Γερμανία (ιστορικό δοκίμιο του Τάκιτου) (1981) 

Ακόμη επιμελήθηκε την έκδοση του Ημερολογίου του Φ.Σ. Δραγούμη (1984) με εισαγωγή, επιμέλεια και 

σχόλια δικά του. 
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Κύρια λογοτεχνική ενασχόληση όμως του Ιωάννου υπήρξε η πεζογραφία, όπου καθιέρωσε ένα εντελώς 

προσωπικό ύφος και τρόπο γραφής, από το οποίο επηρεάστηκαν αρκετοί μεταγενέστεροι συγγραφείς. Τα 

κυριότερα πεζά του που εκδόθηκαν μέχρι τον θάνατό του είναι: 

 Η Σαρκοφάγος, συλλογή πεζών με 29 κείμενα (1971) 

 Η μόνη κληρονομιά, συλλογή πεζών με 17 κείμενα (1974) 

 Τo δικό μας αίμα, (Πρώτο Κρατικό Βραβείο Πεζογραφίας 1978) (1978) 

 Επιτάφιος Θρήνος (1980) 

 Ομόνοια (1980) 

 Κοιτάσματα (1981) 

 Πολλαπλά κατάγματα (1981) 

 Εφήβων και μη (1982) 

 Εύφλεκτη χώρα (1982) 

 Καταπακτή (1982) 

 Η πρωτεύουσα των προσφύγων (1984) 

 Ο της φύσεως έρως (1986) 

Επίσης στίχοι του μελοποιημένοι κυκλοφόρησαν σε δίσκο, με τον τίτλο, Κέντρο διερχομένων, σε μουσική, 

ενορχήστρωση Νίκου Μαμαγκάκη. Τραγουδούν: Δημήτρης Ψαριανός, Δημήτρης Κοντογιάννης και 

Ελευθερία Αρβανιτάκη, LYRA 1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 309 

 

 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ 

 

 
 

Ο Νίκος Καρούζος (1926-1990) ήταν ποιητής. 

 

Βίος 

Ο Νίκος Καρούζος γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου του 1926 στο Ναύπλιο. Οι γονείς του ήταν η Κωνσταντίνα 

Πιτσάκη και ο Δημήτρης Καρούζος. Ο πατέρας του ήταν δάσκαλος και ο παππούς από την πλευρά της 

μητέρας του ιερέας και δάσκαλος και συνέβαλαν σημαντικά στα πρώτα παιδικά του χρόνια στην διαμόρφωση 

της προσωπικότητάς του. Ιδιαίτερα η πλούσια βιβλιοθήκη του ιερέα παππού του. Το 1944 ολοκληρώνει τις 

γυμνασιακές σπουδές στην γενέτειρά του και την ίδια περίοδο εντάσσεται στην Ε.Π.Ο.Ν. Ναυπλίου στο 

τμήμα διαφώτησης. Το 1945 εισάγεται στη Νομική Σχολή Αθηνών. Τον Ιούνιο του 1946 γλιτώνει από 

σύλληψη και εκτέλεσή του από την Οργάνωση Χ. Την επόμενη χρονιά εξορίζεται στην Ικαρία για πέντε 

μήνες. Το 1951 υπηρετεί τη θητεία του στη Μακρόνησο και το 1953 εξορίζεται πάλι, στη Μακρόνησο. 

Νοσηλεύτηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο όπου απαλλάχθηκε από την στρατιωτική θητεία χωρίς να 

υπογράψει δήλωση μετανοίας, για λόγους υγείας. Το 1955 παντρεύεται τη Μαρία Δαράκη με την οποία 

χωρίζει μετά από μερικούς μήνες. Εγκαταλείπει τις σπουδές στη Νομική και την προοπτική να γίνει 

δικηγόρος. Αρχίζει να συνεργάζεται με διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά δημοσιεύοντας ποιήματα και άλλα 

πεζά κείμενα, όπως τα Αθηναϊκά Γράμματα, Επιθεώρηση Τέχνης, Νέα Εστία, Ευθύνη, Σύνορο, Διαγώνιος. 

Το 1961 βραβεύεται με το Β' Κρατικό Βραβείο ποίησης και το 1962 με Α’ Βραβείο ποίησης της Ομάδας των 

Δώδεκα. Το 1962 παντρεύεται για δεύτερη φορά, με την Μαίρη Μεϊμαράκη με την οποία χωρίζει το 1980. 

Τον Μάιο του 1967 συλλαμβάνεται για δηλώσεις που έκανε σε βάρος του Παττακού. Το διάστημα 1983-1984 

και το 1986 εργάζεται στο Γ' Πρόγραμμα της Ε .Ρ. Α κάνοντας εκπομπές για την λογοτεχνία. Το 1988 

βραβεύεται με το Κρατικό Λογοτεχνικό βραβείο ποίησης. Αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα υγείας 
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(καρδιολογικά, κατανάλωση αλκοόλ, διάγνωση καρκίνου). Νοσηλεύεται σε διάφορες κλινικές της Ελλάδος 

και του εξωτερικού (Φεβρουάριος-Μάρτιος του 1986 στο Σωτηρία, Μάρτιος του 1989-διάγνωση καρκίνου, 

Φεβρουάριος-Μάρτιος του 1990 Λονδίνο). Πεθαίνει στις 28 Σεπτεμβρίου του 1990 στο Νοσοκομείο Υγεία. 

Ποιητικό έργο 

Παιδιόθεν ασχολείται με το διάβασμα ποίησης και τη συγγραφή. Το 1944-1945 πραγματοποιεί την πρώτη 

δημοσίευση ποιήματός του στο περιοδικό της Ε.Π.Ο.Ν. Νέα Γενιά. Το 1949 δημοσιεύει το πρώτο του ποίημα 

με τίτλο Σίμων ο Κυρηναίος στο περιοδικό Ο αιώνας μας, ενώ το 1953 την πρώτη ποιητική συλλογή του με 

τίτλο Η επιστροφή του Χριστού. 

Εργογραφία 

Ποιητικές συλλογές  

 Επιστροφή του Χριστού, Αθήνα, 1953 

 Νέες Δοκιμές, Αθήνα, 1954 

 Σημείο, 1955 

 Είκοσι ποιήματα, Αθήνα, 1955 

 Διάλογοι, 1956 

 Ποιήματα, 1961 

 Η Έλαφος των άστρων, 1962 

 Ο Υπνόσακος, εκδ.Ζαρβάνος, 1964 

 Πενθήματα, Αθήνα, 1969 

 Λευκοπλάστης για μικρές και μεγάλες αντινομίες, 1971 

 Χορταριαμένα χάσματα,εκδ. Εγνατία, 1974 

 Απόγονος της νύχτας, εκδ.Πολυπλάνο, 1978 

 Δυνατότητες και χρήση της ομιλίας, εκδ.Εγνατία, 1979, εκδ.Ερατώ, 1986 

 Ο ζήλος του μη σχετικού με παροράματα, εκδ.Πολυπλάνο, 1980 

 Μονολεκτισμοί και ολιγόλεκτα, εκδ.Εξάντας, 1980 

 Φαρέτριον, εκδ. Ύψιλον, 1981 

 Αναμνηστική λήθη, εκδ.Γοργώ, 1982 

 Αντισεισμικός τάφος, εκδ.Εστία, 1984 

 Συντήρηση ανελκυστήρων, εκδ. Καστανιώτης, 1986 

 Νεολιθηκή νυχτωδία στην Κροστάνδη, εκδ.Απόπειρα, 1987 

 Ερυθρογράφος, εκδ.Απόπειρα, 1988 

 Λογική μεγάλου σχήματος, εκδ.Ερατώ, 1989 

 Ευρεσεις από Κυανό κοβάλτιο, εκδ.Ίκαρος, 1991 

 Θρίαμβος χρόνου, εκδ.Απόπειρα, 1997 

Μεταφράσεις  

 Χόρχε Λουί Μπόρχες-Ο δημιουργός και άλλα κείμενα, εκδ. Ύψιλον, 1980 

Πεζά-δοκίμια  

 Μεταφυσικές εντυπώσεις απ’ τη ζωή ως το θέατρο, εκδ. Άψινθος, 1966 

 Περί ζωγράφων, εκδ. Galerie Titanium, 1988 

 Πεζά κείμενα, εκδ. Ίκαρος, 1997 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΤΕΡ 

 

 
 

 

Ο Γιώργος Κάρτερ του Νικολάου (Κέρκυρα, 27 Ιανουαρίου 1928 - Αθήνα, 22 Ιουλίου 2012) ήταν Έλληνας 

λογοτέχνης, κριτικός θεάτρου και τηλεόρασης. 

 

Βιογραφικά στοιχεία 

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1928. Το πλήρες όνομά του ήταν Γεώργιος-Αρμάνδος-Αλέξανδρος. Σπούδασε 

ζωγραφική στην ΑΣΚΤ και ήταν διπλωματούχος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Συνέχισε με 

σπουδές τηλεόρασης στην Αυστρία και την Ιταλία. Από το 1949 ως το 1965 εργάστηκε στο ραδιόφωνο, όπου 

σκηνοθέτησε ραδιοφωνικά και θεατρικά έργα κι έγραψε 500 περίπου εκπομπές, μεταξύ των οποίων τις σειρές 

«Σύγχρονη Πνευματική Ελλάδα» και το ηχητικό ντοκιμαντέρ «Η Φωνή του 20ού αιώνα», το πρώτο που 

μεταδόθηκε από την Ελληνική Ραδιοφωνία και το Ρ. Ι. Κύπρου. Από την έναρξη λειτουργίας της τηλεόρασης, 

το 1965, ήταν από τα βασικά της στελέχη. Παράλληλα, δημοσίευε σχετικά άρθρα σε εξειδικευμένα περιοδικά 

(όπως την «Τεχνική Εκλογή») και συνεργαζόταν σε εγκυκλοπαιδικά λεξικά. Οι μελέτες του για τα ΜΜΕ 

εγκαινίασαν την ελληνική βιβλιογραφία του είδους. Είχε κάνει ανακοινώσεις και ομιλίες, τόσο στην Ελλάδα, 

όσο και στο εξωτερικό, ενώ διατηρούσε στήλη κριτικής ραδιοφώνου στην «Εκλογή» της Ελένης Βλάχου και 

τηλεόρασης στις «Εικόνες» της εφημερίδας «Έθνος». Αμέσως μετά τη μεταπολίτευση το 1974, παρουσίασε 

στην Τηλεόραση τις «Ειδήσεις» και εκπομπές της σειράς «Μια ταινία, μια συζήτηση». Στα Γράμματα 

εμφανίστηκε σε ηλικία δεκαεφτά χρονών με την ποιητική συλλογή «Αντιφεγγίσματα της ψυχής μου» κι ως 

τώρα έχουν εκδοθεί 33 βιβλία του και τρία στο εξωτερικό. Έργα του μεταφράστηκαν στα γαλλικά, ιταλικά, 

γερμανικά, ρουμανικά, τουρκικά, ουγγρικά, ισπανικά και βουλγαρικά, δημοσιευμένα σε ξένες ανθολογίες και 

λογοτεχνικά περιοδικά. Ήταν επίτιμος πρόεδρος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών και επίτιμος γενικός 

γραμματέας της Ένωσης Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών. Ο Γιώργος Κάρτερ διετέλεσε διευθυντής 

Τηλεόρασης της ΕΡΤ-1, διευθυντής Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης της ΕΡΤ-2, μέλος του Εθνικού 

Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Ε. Ε. Λογοτεχνών, μέλος της COM.E.S (Ευρωπαίων 

συγγραφέων) και επανειλημμένα πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Εθνικού θεάτρου. Το 1973 
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παρουσίασε το τηλεπαιχνίδι "Τηλεσταυρόλεξο". Το πνευματικό και ποιητικό του έργο βράβευσε η Ακαδημία 

Αθηνών, ο Δήμος της Φλωρεντίας με αργυρό μετάλλιο και τον τίτλο του επίτιμου δημότη, ο Δήμος 

Αχιλλείων, η ΕΤ 3, το Ίδρυμα Αθ. Μπότση, καθώς και ο Δήμος της Κέρκυρας με το "Μετάλλιο Αξιοσύνης". 

Τον τίμησαν, επίσης, το 2009 ο Δήμος Καλαμαριάς κι ο Σύλλογος Κερκυραίων Θεσσαλονίκης. Ήταν 

αδελφός του ζωγράφου Ερνέστου Κάρτερ και νυμφευμένος με την γνωστή βιολονίστρια Ισμήνη Χρυσοχόου. 

Απεβίωσε αιφνιδίως την Κυριακή 22 Ιουλίου 2012 σε ηλικία 84 ετών στην Αθήνα. 

Έργο 

Ποίηση  

Στο χώρο των Γραμμάτων εμφανίσθηκε το 1945 με τη ποιητική του συλλογή "Αντιφεγγίσματα της ψυχής μου". 

Άλλα ποιητικά έργα του είναι: 

 "Δευτέρα Παρουσία" (1948) 

 "Σάντερμαχ" (1954) 

 "Απόψε η γη καίει" (1958) 

 "Ποιήματα 5" (1965) 

 "Εσωτερική υπόθεσις" (1974) 

 "Ποιήματα" (1976) 

 "Ατομικός Φάκελλος" (1982) 

 "Ενδόμηση" (1991) 

 "Βιο-λογία" (1994) 

 "Οίκος Ενοχής" (Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών) (1999) 

 "Το λάλον αίμα (2003) 

 "Κατά παντός υπευθύνου" (2007) 

 «Η Μέθοδος των τριών + 1» (2009) 

 «111» 

Δοκίμια - μελέτες  

 "Το ραδιόφωνο και η αισθητική του" (1955) 

 "Γνωριμία με την Τηλεόραση" (1962) 

 "Ραδιόφωνο και Τηλεόραση" (1966) 

 "Εισαγωγή στη Τηλεόραση" (1966) 

 "Ιστορικά της Τηλεόρασης" (1979) 

 "Δοκιμές για την Τηλεόραση" (1976) 

 "Κείμενα Επικοινωνίας" (1981) 

 "Τηλεόραση: Θέσεις και καταθέσεις" (1986) 

 "Αναφορά στο ζωγράφο Ερνέστο Κάρτερ" (1996) 

 "Ο Ζωγράφος Γεώργιος Σαμαρτζής" (1997) 

 "Ανιχνεύσεις και εκτιμήσεις" (1998) 

 "Παναγιώτη Σ. Σαμαρτζή : «Καθημερούσιαι Ειδήσεις» 1854-67. Πρόλογος, επιμέλεια 

κειμένων (2000) 

 "Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση - Ιστορία και ιστορίες" (2004) 

 "Ανιχνεύσεις και εκτιμήσεις", β΄ τόμος (2008) 

 "Οι δικοί μου της Κέρκυρας" (2009) 

 "Τέχνη και επικοινωνία" (2010) 
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ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ 

 

 "Επιστροφή στη Ρώμη" (1957) 

ΚΡΙΤΙΚΗ 

 "Θεατρική θεώρηση" (1978) 

 "Κριτική της Ελληνικής Τηλεόρασης", α΄ τόμος (1988) 

 "Κριτική της Ελληνικής Τηλεόρασης", β΄ τόμος (1995) 

ΔΙΣΚΟΙ ΗΧΟΥ 

 "Ο Μεγάλος Πόλεμος" (1967) 

 "7 χρόνια Δικτατορία" (1975) 

 "Ο 20ός αιώνας αρχίζει" (Συνεργασία με τον Φρ. Γερμανό) (1976) 

 "Μεγάλες στιγμές του αιώνα μας" (1978) 

 "Φωνές της Λογοτεχνίας μας" (1978) 

 "Φωνές της Λογοτεχνίας μας" - Έλλη Αλεξίου (1985) 

 "Αφιέρωμα στο Μάνο Κατράκη" (1987) 

Φιλμογραφία  

 Ελευθέριος Βενιζέλος (1966) 

 Δυο κωθώνια στο ναυτικό (1952) 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ 

 

 
 

 

Ο Αλέξανδρος Κοτζιάς, Αθήνα 1926 - Κέα 1992, ήταν λογοτέχνης, δημοσιογράφος και κριτικός. 

 

Βιογραφικό Σημείωμα 

 

Ο Αλέξανδρος Κοτζιάς γεννήθηκε στην Αθήνα, δεύτερος γιος του Παναγιώτη Κοτζιά από τη Δημητσάνα και 

της Ξένης το γένος Αλεξανδροπούλου από τη Χαλκίδα. Η οικογένειά του ήταν εύπορη, καταστράφηκε όμως 

οικονομικά κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, καθώς είχε προηγηθεί και ο θάνατος του πατέρα ήδη 

από το 1936. Ο Αλέξανδρος σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1943 ως το 1947 δεν 

αποφοίτησε όμως, καθώς το αντικείμενο δε τον ενδιέφερε. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου προσβλήθηκε από 

φυματίωση και το πατρικό του σπίτι λεηλατήθηκε και πυρπολήθηκε. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του 

θητείας (1948-1952) επισκέφτηκε πολλά μέρη της Ελλάδας και από το 1950 ως το 1956 στράφηκε μαζί με το 

μεγαλύτερο αδερφό του Κώστα στις οικοδομικές επιχειρήσεις. Στο χώρο της λογοτεχνίας πρωτοεμφανίστηκε 

το 1943 με τη δημοσίευση ενός διηγήματος στο περιοδικό Μαθητικά Γράμματα και πιο επίσημα δέκα χρόνια 

αργότερα με δημοσιεύσεις μεταφράσεων και μυθιστορημάτων, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε επαγγελματικά 

με τη δημοσιογραφία και τη λογοτεχνική κριτική (1956-1982). Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του 

Παπαδόπουλου συμμετείχε σε αντιστασιακές οργανώσεις και συνεργάστηκε στις εκδόσεις 18 Κείμενα, Νέα 

Κείμενα Ι, Νέα Κείμενα ΙΙ και στο περιοδικό Συνέχεια. Συνεργάστηκε με τις εφημερίδες Μεσημβρινή και το 

Βήμα και από το 1975 ως το 1982 ανέλαβε την επιμέλεια της έκδοσης της Καθημερινής Φιλολογική 

Καθημερινή. Εργάστηκε επίσης ως διευθυντής του γραφείου Τύπου της ελληνικής πρεσβείας του Λονδίνου  

(1974-76) και ως διευθυντής και ειδικός σύμβουλος της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών. 

Παντρεύτηκε την Ελένη Αποστόλου με την οποία απέκτησε δυο παιδιά. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας 

Συγγραφέων, αντιπρόεδρος (1982-1984) και σύμβουλός της (1986). Τιμήθηκε με το Α’ Κρατικό Βραβείο 

Μυθιστορήματος (1987 για το έργο του Φανταστική περιπέτεια). Το έργο του Αλέξανδρου Κοτζιά 
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τοποθετείται στο χώρο της μεταπολεμικής ελληνικής πεζογραφίας. Στα μυθιστορήματά του κυριαρχεί ο 

πολιτικός και κοινωνικός προβληματισμός γύρω από τη νεώτερη ελληνική ιστορία από τη γερμανική κατοχή 

και τον εμφύλιο ως την πτώση της δικτατορίας του Παπαδόπουλου και τις μέρες μας. 

 

Συγγραφική δραστηριότητα 

Το έργο του Αλέξανδρου Κοτζιά τοποθετείται στο χώρο της μεταπολεμικής ελληνικής πεζογραφίας. Στα 

μυθιστορήματά του κυριαρχεί ο πολιτικός και κοινωνικός προβληματισμός γύρω από τη νεώτερη ελληνική 

ιστορία από τη γερμανική κατοχή και τον εμφύλιο ως την πτώση της δικτατορίας του Παπαδόπουλου και τις 

μέρες μας. Στα ελληνικά γράμματα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1953 με το μυθιστόρημα Πολιορκία, 

με θέμα τα τελευταία γεγονότα της κατοχικής περιόδου. Σε μια εποχή όπου η ελληνική κοινωνία 

εξακολουθούσε να είναι χωρισμένη στα δύο, η αριστερή κριτική διάβασε την Πολιορκία ταυτίζοντας τον 

συγγραφέα με τον αρνητικό της ήρωα εντάσσοντάς την στη «μαύρη πολιτική λογοτεχνία», μαζί με το 

Χρονικό μιας σταυροφορίας του Ρόδη Ρούφου, την Τειχομαχία του Θ. Δ. Φραγκόπουλου και τα Δόντια της 

μυλόπετρας του Νίκου Κάσδαγλη. Η θεματολογία των έργων αντλούσε κατ’ εξοχήν από κοινωνικά θέματα.  

 

Εργογραφία 

 

Ι. Μυθιστορήματα 
• Πολιορκία· Μυθιστόρημα. Αθήνα, 1953. 

• Μια σκοτεινή υπόθεση. Αθήνα, Ο Κόσμος,1954. 

• Ο Εωσφόρος· Μυθιστόρημα. Αθήνα, 1959. 

• Η απόπειρα. Αθήνα, Φέξης, 1964. 

• Ο γενναίος Τηλέμαχος. Αθήνα, Κέδρος, 1972. 

• Αντιποίησις αρχής· Μυθιστόρημα. Αθήνα, Κέδρος, 1959. 

• Φανταστική περιπέτεια· Μυθιστόρημα. Αθήνα, Κέδρος, 1985. 

ΙΙ. Νουβέλες 
• Ιαγουάρος. Αθήνα, Κέδρος, 1987. 

• Η μηχανή. Αθήνα, Κέδρος, 1989. 

• Τα παιδιά του Κρόνου – Ο πυγμάχος. Αθήνα, Κέδρος, 1991. 

• Τα παιδά του Κρόνου – Το σοκάκι. Αθήνα, Κέδρος, 1992. 

ΙΙΙ. Ποίηση 
• Ποιήματα. Αθήνα, 1951. 

• Νέα Πορεία, 1962.  

ΙV. Κριτική 
• Μεταπολεμικοί πεζογράφοι · Κριτικά κείμενα. Αθήνα, Κέδρος, 1982. 

• Αφηγηματικά · Κριτικά κείμενα Β’. Αθήνα, Κέδρος, 1984. 

• Δοκιμιακά και άλλα · Κριτικά κείμενα Γ’. Αθήνα, Κέδρος, 1986. 

• Τα Αθηναϊκά διηγήματα και δύο δοκίμια για το χρόνο. Αθήνα, Νεφέλη, 1992. 

V. Ιστορικά αφηγήματα 
• Ο εθνικός διχασμός. Αθήνα, Φυτράκης, [1974]. 

• Επίλογος στο Γουδί· Η δίκη των έξι. Αθήνα, Φυτράκης, [1975]. 

• Η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Αθήνα, Φυτράκης, [1975]. 

VΙ. Μεταφράσεις 
• Φ.Ντοστογιέβσκι, Οι φτωχοί· Μυθιστόρημα· Μετάφραση Αλέξανδρου Κοτζιά. Αθήνα, Ο Κόσμος, [1954]. 

• Φ.Ντοστογιέβσκι, Μια αξιοθρήνητη ιστορία. Αθήνα, 1954. 

• Γεωργίου Φίνλεϋ, Ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως· Πρόλογος Γιάνη Κορδάτου· Σχόλια Τάσου 

Βουρνά· Μετάφραση Αλέξανδρου Κοτζιά· Επιμέλεια εκδόσεως Μανώλη Βαταλά. Αθήνα, Άτλας Ο.Ε., 

[1954]. 
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• Άρθουρ Καίστλερ, Το μηδέν και το άπειρο· Μετάφρασις Αλεξάνδρου Κοτζιά. Αθήνα, Γαλαξίας, [1960]. 

• Φραντς Κάφκα, Η δίκη· Μετάφρασις Αλέξανδρου Κοτζιά. Αθήνα, Γαλαξίας, 1961. 

• Ο κομισάριος και ο γιόγκι και άλλα δοκίμια του Arthur Koestler. Αθήνα, Γαλαξίας, [1962]. 

• Α.Τζόουνς, Ο Κωνσταντίνος και ο εκχριστιανισμός της Ευρώπης. Αθήνα, Γαλαξίας, [1962]. 

• Α.Μπερν, Ο Μέγας Αλέξανδρος και η ελληνιστική Αυτοκρατορία. Αθήνα, Γαλαξίας, [1963]. 

• Φλάννερυ Ο’ Κόννορ, Και οι βιασταί αρπάζουσιν αυτήν… Αθήνα, Φέξης, 1965. 

• Τσεζάρε Παβέζε, Ο διάβολος στους λόφους. Αθήνα, Κέδρος, 1969. 

• Τζων Κέννεθ Γκάλμπραιηθ, Ο Θρίαμβος· Μυθιστόρημα της σύγχρονης διπλωματίας. Αθήνα, Παπαζήσης, 

1969. 

• Ρόμπερτ Γκρέηβς, Εγώ ο Κλαύδιος. Αθήνα, Γαλαξίας, 1970. 

• Γιαν Κοττ, Σαίξπηρ ο σύγχρονός μας. Αθήνα, Ηριδανός, 1970. 

• Wright Louis B., Ο Σαίξπηρ και η εποχή του. Αθήνα, Ηριδανός, [1970]. 

• Ελέιν Μόργκαν, Η καταγωγή της γυναίκας. Αθήνα, Ράππα, 1976. 

• Νίκος Γκατζογιάννης, Ελένη. Αθήνα, 1983.  

• Τσικαμάτσου Μονζεαμόν, Οι μάχες του Κοξίνγκα· Δραματικό έπος· Μετάφραση από τα αγγλικά 

Αλέξανδρος Κοτζιάς. Αθήνα, Κέδρος, 1984. 

• Φραντς Κάφκα, Ο πύργος. Αθήνα, Κέδρος, 1995. 

• Φραντς Κάφκα, Η Δίκη. Αθήνα, Κέδρος, 1995. 

VII. Θέατρο 
• Ενοικιάζεται δωμάτιον μετ’ επίπλων• Δράμα σε πράξεις τρεις. Θεσσαλονίκη, ανάτυπο από τη Νέα Πορεία, 

1962. 
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ΜΕΝΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ 

 

 
 

 

Ο Μένης Κουμανταρέας (Αθήνα, 1931) είναι Έλληνας πεζογράφος, δοκιμιογράφος και μεταφραστής. 

 

Βιογραφικό Σημείωμα 

 

Ο Μένης Κουμανταρέας γεννήθηκε στην Αθήνα, γιος του τραπεζικού και χρηματιστή Αντώνη Κουμανταρέα. 

Το 1948 έζησε για έξι μήνες κοντά στον αδερφό του πατέρα του στο Λονδίνο, όπου ήρθε σε επαφή με την 

εκεί πολιτιστική κίνηση. Τον επόμενο χρόνο αποφοίτησε από το Πρότυπο Λύκειο Αθηνών και τη συνέχεια 

σπούδασε νομικά και φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο 

ναυτικό και εργάστηκε για είκοσι χρόνια υπάλληλος ναυτιλιακών και ασφαλιστικών εταιρειών. Το 1972 

σπούδασε με υποτροφία στο Βερολίνο για έξι μήνες. Σήμερα (1988) ζει στην Αθήνα. Στη λογοτεχνία 

πρωτοεμφανίστηκε το 1962 με την έκδοση της συλλογής διηγημάτων Τα μηχανάκια. Κείμενά του 

δημοσιεύτηκαν σε πολλά λογοτεχνικά περιοδικά, όπως τα Εκλογή, Επιθεώρηση Τέχνης, Τραμ, Ηριδανός, Ο 

Ταχυδρόμος, Οδός Πανός, η λέξη και άλλα. Κατά τη διάρκεια της απριλιανής δικτατορίας πήρε μέρος στην 

αντιστασιακή έκδοση 18 κείμενα και οδηγήθηκε τέσσερις φορές σε δίκη για το έργο του Το αρμένισμα. 

Τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο διηγήματος (1967 για το Αρμένισμα) και το κρατικό βραβείο 

μυθιστορήματος (1975 για τη Βιοτεχνία υαλικών). Είναι ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων και από 

το 1982 ως το 1986 ήταν μέλος του Δ.Σ. της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Έργα του μεταφράστηκαν στα 

αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Ο Μένης Κουμανταρέας τοποθετείται χρονολογικά στη λεγόμενη δεύτερη 

μεταπολεμική γενιά της ελληνικής πεζογραφίας. Η γραφή του κινείται στα όρια ανάμεσα στον κοινωνικό 

ρεαλισμό με έμφαση στην απεικόνιση των αλλοτριωτικών κοινωνικών μηχανισμών και την ποιητική 

έκφραση του αισθήματος της φθοράς και της χαμένης αθωότητας της νεανικής ηλικίας. 

 

 

 

 

 

 

 



 318 

Εργογραφία 

 

Ι. Πεζογραφία 

• Τα μηχανάκια. Αθήνα, Φέξης, 1962. 

• Το αρμένισμα. Αθήνα, Κολάρος, 1967. 

• Τα καημένα. Αθήνα, Κέδρος, 1972. 

• Βιοτεχνία υαλικών. Αθήνα, Κέδρος, 1975. 

• Η κυρία Κούλα. Αθήνα, Κέδρος, 1978. 

• Το κουρείο. Αθήνα, Κέδρος, 1979. 

• Σεραφείμ και Χερουβείμ. Αθήνα, Κέδρος, 1981. 

• Ο ωραίος λοχαγός. Αθήνα, Κέδρος, 1982. 

• Η φανέλα με το εννιά. Αθήνα, Κέδρος, 1986. 

• Πλανόδιος σαλπιγκτής. Αθήνα, Κέδρος, 1989. 

• Η συμμορία της άρπας. Αθήνα, Κέδρος, 1993. 

• Θυμάμαι τη Μαρία. Αθήνα, Καστανιώτης, 1994. 

• Η μυρωδιά τους με κάνει να κλαίω. Αθήνα, Κέδρος, 1996. 

ΙΙ. Μετάφραση 

• Hermann Hesse, Ντέμιαν. Αθήνα, 1961. 

• C.Mc Kullers, Η μπαλάντα του λυπημένου καφενείου. Αθήνα, 1969. 

• W.Faulkner, Καθώς ψυχορραγω. Αθήνα, 1970. 

• L.Karoll, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Αθήνα, 1972. 

• Georg Buchner, Λεντς. Αθήνα, 1977. 

• H.Melvile, Μπάρτεμπλυ ο γραφιάς και άλλες ιστορίες. Αθήνα, Οδυσσέας, 1980. 

• Fitzgerald, Το πλουσιόπαιδο. Αθήνα, 1980. 

• Heimingway, Οι φονιάδες. Αθήνα, Κέδρος, 1995. 

• Poe Ε.Α., Στη δίνη του Μάελστρομ. Αθήνα, Κέδρος, 1995. 

• Φιτζέραλντ Φ. Σ., Το πλουσιόπαιδο. Αθήνα, 1996. 
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ΚΛΕΙΤΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΟΥ 

 

 
 

 

Ο Κλείτος Κύρου (Θεσσαλονίκη, 1921- 3 Απριλίου 2006) ήταν ποιητής. 

 

Βιογραφικό Σημείωμα 

 

Ο Κλείτος Κύρου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης και εργάστηκε ως τραπεζικός υπάλληλος (1951-1983). Από το 1974 ως το 1976 διετέλεσε 

γενικός γραμματέας του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Στη λογοτεχνία πρωτοεμφανίστηκε το 1945 

με τη δημοσίευση του ποιήματος Προσμονή στο περιοδικό Φοιτητής. Το 1949 εξέδωσε την πρώτη του 

ποιητική συλλογή με τίτλο Αναζήτηση. Συνεργάστηκε με τα περιοδικά Ελεύθερα Γράμματα, Διαγώνιος 

(όπου δημοσίευσε πολλές λογοτεχνικές μεταφράσεις), Ο Αιώνας μας, Νέα Πορεία, Κοχλίας και Κριτική. 

Ασχολήθηκε επίσης με τη λογοτεχνική μετάφραση (Λόρκα, Έλιοτ, Απολλιναίρ, Ώντεν κ.α.) και 

κινηματογραφική κριτική. Έργα του μεταφράστηκαν στα αγγλικά και πολωνικά. Ο Κλείτος Κύρου 

τοποθετείται στην λεγόμενη πρώτη μεταπολεμική γενιά των ελλήνων ποιητών. Ο ποιητικός του λόγος 

ξεκίνησε από νεοσυμβολιστικές επιρροές και διαρκή ανάκληση του παρελθόντος, που προέκυπτε από τα 

βιώματα του ποιητή και οδηγήθηκε σταδιακά σε μια φιλοσοφική ενατένιση της ιστορίας, η οποία εκφράστηκε 

μέσα από μια λιτή ποιητική γραφή. Το 1988 τιμήθηκε με το β’ κρατικό βραβείο ποίησης, το οποίο 

αποποιήθηκε, και το 1994 με το α’ κρατικό βραβείο μετάφρασης (για τους Τσέντσι του Σέλλεϋ). Το 2005 η 

Ακαδημία Αθηνών τού απένειμε για το σύνολο του ποιητικού του έργου, το βραβείο «Ουράνη». Το σύνολο 

του έργου του (1943-1997) κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Αγρα». Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί και σε 

άλλες γλώσσες. Πέθανε το 2006. 

 

Εργογραφία 

 

Ι. Ποίηση 

• Αναζήτηση· Αναμνήσεις μιας αμφίβολης εποχής. Θεσσαλονίκη, τυπ. Θ.Γραικόπουλου, 1949. 

• Σε πρώτο πρόσωπο. Θεσσαλονίκη, 1957. 

• Κραυγές της νύχτας. Θεσσαλονίκη, 1960. 

• Κλειδάριθμοι. Θεσσαλονίκη, Ε.Σφακιανάκης, 1963. 

• Απολογία. Θεσσαλονίκη, 1966 (και β΄ έκδοση συμπληρωμένη, Θεσσαλονίκη, 1976). 

• Οι κατασκευές 1949-1974. Αθήνα, Κέδρος, 1980. 

• Τα πουλιά και η αφύπνιση. Αθήνα, Νεφέλη, 1987. 

• Περίοδος χάριτος και άλλα ποιήματα. Θεσσαλονίκη, Χειρόγραφα, 1992. 

• Ο πρωθύστερος λόγος. Θεσσαλονίκη, Αίγειρος, 1996. 

ΙΙ. Μετάφραση 

• Νέοι άγγλοι ποιητές. Θεσσαλονίκη, 1945. 
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• F.G.Lorca, Δύο Ωδές · Ωδή στον Salvador Dali · Ωδή στον Walt Whitman · Απόδοση Κλείτος Κύρου - 

Μανώλης Αναγνωστάκης. Θεσσαλονίκη, 1948. 

• F.G.Lorca - R.Alberti, Μοιρολόι για τον Ιγνάτιο Σάνχεθ Μεχίας. Θεσσαλονίκη, εκδ. Ποιητικής Τέχνης, 

1950. 

• A.Mac Leish, Η Πύλινη υδρία. Θεσσαλονίκη, ανάτυπο από το περ. Νέα Πορεία, 1958. 

• G.Apollinaire, Ζώνη. Θεσσαλονίκη, έκδοση περ. Νέα Πορεία, 1962. 

• F.G.Lorca, Σαν περάσουν πέντε χρόνια. 1962. 

• Eliot, Η Τετάρτη των Τεφρών. Θεσσαλονίκη, ανάτυπο από το περ. Διαγώνιος, 1965. 

• B.Cendrars, Η πρόζα του Υπερσιβηρικού και της μικρής Ιωάννας της Γαλλίας. Αθήνα (;), Δίφρος (ανάτυπο 

από το περ. Καινούρια Εποχή), 1965. 

• G.Apollinaire, Ποιήματα · Μεταφράσεις Φανής Κισκήρα - Τόλη Καζαντζή και Κλείτου Κύρου. 

Θεσσαλονίκη, ανάτυπο από το περιοδικό Διαγώνιος, 1967. 

• Eliot, Η Τετάρτη των Τεφρών και Τα τραγούδια του Άριελ. Θεσσαλονίκη, 1971. 

• Auden, Ποιήματα. Θεσσαλονίκη, 1973. 

• A.Mac Leish, Ποιήματα. 1973. 

• Ξένες φωνές. Αθήνα, Κέδρος, 1979. 

• Έλιοτ Τ. Σ., Τέσσερα κουαρτέτα. Θεσσαλονίκη, έκδοση της Διαγωνίου, 1981. 

• Τζων Φορντ, Κρίμα που είναι πόρνη. Αθήνα, Νεφέλη, 1986. 

• Έλιοτ Τ. Σ., Burnt Norton. Αθήνα, έκδοση της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών εκτός εμπορίου με δέκα 

εικόνες του Γ. Σκαράκη, 1988. 

• Έλιοτ Τ.Σ., Ρημαγμένη γη. Αθήνα, Ύψιλον, 1990. 

• Μάρλοου Κρίστοφερ, Δόκτωρ Φάουστους. Αθήνα, Άγρα, 1990. 

• Σέλλευ Μπυς Πέρσυ, Οι Τσέντσι. Αθήνα, Άγρα, 1993. 

ΙΙΙ. Συγκεντρωτικές εκδόσεις 

• Έλιοτ Τ. Σ., Η Τετάρτη των τεφρών - Τα τραγούδια του Άριελ - Τέσσερα κουαρτέτα. Αθήνα, Ρόπτρον, 1988. 

• Εν όλω· Συγκομιδή 1943-1997. Αθήνα, Άγρα, 1997. 
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ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ 

 

 
 

 

Ο Αναστάσιος-Παντελεήμων Λειβαδίτης (20 Απριλίου 1922 -30 Οκτωβρίου 1988) ήταν σημαντικός 

Έλληνας ποιητής. 

 

Βιογραφία 

 

Γιος του Λύσανδρου και της Βασιλικής, γεννήθηκε στην Αθήνα το βράδυ της Αναστάσεως του 1922 είχε 

τέσσερα μεγαλύτερα αδέρφια, μια αδερφή και τρεις αδερφούς. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, όμως τον κέρδισε η λογοτεχνία και συγκεκριμένα η ποίηση. Ανέπτυξε έντονη 

πολιτική δραστηριότητα στο χώρο της αριστεράς με συνέπεια να εξοριστεί από το 1947 έως το 1951. Στο 

Μούδρο, στη Μακρόνησο και μετά στον Αϊ Στράτη κι από κει στις φυλακές Χατζηκώστα στην Αθήνα, απ' 

όπου αφέθηκε ελεύθερος το 1951. Το «Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου» θεωρήθηκε «κήρυγμα 

ανατρεπτικό» και κατασχέθηκε. Τελικά το δικαστήριο (Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, 10 Φεβρουαρίου 

1955) τον απάλλαξε λόγω αμφιβολιών. Στο ελληνικό κοινό ο Τάσος Λειβαδίτης εμφανίστηκε το 1946, μέσα 

από τις στήλες του περιοδικού Ελεύθερα Γράμματα (τεύχ. 55,15-11-46) με το ποίημα «Το τραγούδι του 

Χατζηδημήτρη». Το 1947 συνεργάστηκε στην έκδοση του περιοδικού «Θεμέλιο». Το 1952 εξέδωσε την 

πρώτη του ποιητική σύνθεση με τίτλο «Μάχη στην άκρη της νύχτας» και εργάστηκε επίσης σαν κριτικός 

ποίησης στην εφημερίδα Αυγή, από το 1954 - 1980 (με εξαίρεση τα έτη 1967-74 που η εφημερίδα είχε 

κλείσει λόγω δικτατορίας) και το περιοδικό «Επιθεώρηση Τέχνης» (1962-1966), όπου δημοσίευσε πολιτικά 

και κριτικά δοκίμια. Στο διάστημα της Χούντα των Συνταγματαρχών ο ποιητής για βιοποριστικούς λόγους 

μεταφράζει ή διασκευάζει λογοτεχνικά έργα για λαϊκά περιοδικά ποικίλης ύλης με το ψευδώνυμο Pόκκος. 

Αδερφός του ήταν ο ηθοποιός Αλέκος Λειβαδίτης και ανιψιός του ο ηθοποιός Θάνος Λειβαδίτης. Ο Τάσος 

Λειβαδίτης πέθανε στην Αθήνα 30 Οκτωβρίου 1988, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο από ανεύρυσμα 

κοιλιακής αορτής. Μετά το θάνατό του εκδόθηκαν χειρόγραφα ανέκδοτα ποιήματά του με τον τίτλο 

«Χειρόγραφα του Φθινοπώρου». 

Τιμές και διακρίσεις 

Τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο ποίησης στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας στη Βαρσοβία (1953 για τη 

συλλογή του «Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου»), το πρώτο βραβείο ποίησης του Δήμου Αθηναίων 

(1957 για τη συλλογή του «Συμφωνία αρ.Ι»), το Β΄ Κρατικό Βραβείο Ποίησης (1976 για τη συλλογή «Βιολί 

για μονόχειρα»), το Α’ Κρατικό Βραβείο Ποίησης (1979 για το «Εγχειρίδιο ευθανασίας»). 

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της «Εταιρείας Συγγραφέων». 

Έγραψε επίσης κι ένα μικρό τόμο με τίτλο: «Έλληνες ποιητές», ο οποίος αναφέρεται στις συλλογές που 

εκδόθηκαν την περίοδο 1978-1981, και αποτελεί μια απογραφή 74 ποιητικών συλλογών. Όπως σημειώνει ο 



 322 

Τίτος Πατρίκιος, φίλος και συνεργάτης του Λειβαδίτη, ήταν τόσο αφοσιωμένος στην ποίηση ώστε όσα 

ποιήματα του έστελναν «τα διάβαζε όλα ως το κόκαλο και όσο μεγαλύτερη αξία τους έβρισκε, τόσο την 

αναγνώριζε και τη διακήρυσσε». Και παρακάτω: «άσκησε την κριτική με διεισδυτική ευαισθησία, με στοχασμό 

που δεν κατέληγε σε κάποια κανονιστικότητα, με άνοιγμα σε όλους τους τρόπους της ποίησης και αγάπη για 

όλους τους ποιητές, χωρίς εύνοιες και πατερναλισμούς». 

Επιπλέον δράση  

Στίχοι του μελοποιήθηκαν από τον Μίκη Θεοδωράκη, στο δίσκο «Πολιτεία» (1961), «Της εξορίας» (1976), 

«Πολιτεία Γ' - Οκτώβρης '78» (1976), «Τα Λυρικά» (1977), «Λειτουργία Νο2: Για τα παιδιά που 

σκοτώνονται στον πόλεμο» (1987), τον Μάνο Λοΐζο στο δίσκο «Για μια μέρα ζωής» (1980), τον Γιώργο 

Τσαγκάρη στο δίσκο «Φυσάει» (1993) με ερμηνευτή το Βασίλη Παπακωνσταντίνου και τη συμμετοχή του 

ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τον Μιχάλη Γρηγορίου στο δίσκο «Σκοτεινή πράξη, ένα Ορατόριο σε 

ποίηση Τάσου Λειβαδίτη» (1997) και από το συγκρότημα Όναρ στο δίσκο «Αλαντίν, τελείωσαν οι ευχές 

σου» (2003). Συνυπέγραψε ακόμη με τον Κώστα Κοτζιά τα σενάρια των ελληνικών ταινιών «Ο θρίαμβος» 

και «Συνοικία το όνειρο» σε σκηνοθεσία του Αλέκου Αλεξανδράκη. Τα ποιήματά του μεταφράστηκαν στα 

Ρωσικά, Σερβικά, Ουγγρικά, Σουηδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Αλβανικά, Βουλγαρικά, Κινέζικα και Αγγλικά. 

Έργα 

Ποίηση: 

1. «Μάχη στην άκρη της νύχτας». Αθήνα, Κέδρος, 1952. 

2. «Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας». Αθήνα, Κέδρος, 1952. 

3. «Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου». Αθήνα, Κέδρος,1953. 

4. «Ο άνθρωπος με το ταμπούρλο». Αθήνα, Κέδρος, 1956. 

5. «Συμφωνία αρ. Ι». Αθήνα, Κέδρος, 1957. 

6. «Οι γυναίκες με τ’ αλογίσια μάτια». Αθήνα, Κέδρος, 1958. 

7. «Καντάτα». Αθήνα, Κέδρος, 1960. 

8. «25η ραψωδία της Οδύσσειας. Αθήνα, Κέδρος, 1963. 

9. «Ποίηση (1952-1963)». Αθήνα, Κέδρος, 1965. 

10. «Οι τελευταίοι». Αθήνα, Κέδρος, 1966. 

11. «Νυχτερινός επισκέπτης». Αθήνα, Κέδρος, 1972. 

12. «Σκοτεινή πράξη». Αθήνα, Κέδρος, 1974. 

13. «Οι τρεις». Αθήνα, Κέδρος, 1975. 

14. «Ο διάβολος με το κηροπήγιο». Αθήνα, Κέδρος, 1975. 

15. «Βιολί για μονόχειρα». Αθήνα, Κέδρος, 1976. 

16. «Ανακάλυψη». Αθήνα, Κέδρος, 1978. 

17. «Ποιήματα (1958-1963)». Αθήνα, Κέδρος, 1978. 

18. «Εγχειρίδιο ευθανασίας». Αθήνα, Κέδρος, 1979. 

19. «Ο Τυφλός με το λύχνο». Αθήνα, Κέδρος, 1983. 

20. «Βιολέτες για μια εποχή». Αθήνα, Κέδρος, 1985. 

21. «Μικρό βιβλίο για μεγάλα όνειρα». Αθήνα, Κέδρος, 1987. 

22. «Τα χειρόγραφα του Φθινοπώρου». Αθήνα, Κέδρος, 1990. 

23. «Απάνθισμα». Αθήνα, Κέδρος, 1997. 

24. Συγκεντρωτικές εκδόσεις:  

1. «Ποίηση 1» (1952-1966). Αθήνα, Κέδρος, 1985. 

2. «Ποίηση 2» (1972-1977). Αθήνα, Κέδρος, 1987. 

3. «Ποίηση 3» (1979-1987). Αθήνα, Κέδρος, 1988. 
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Πεζογραφία: 

1. «Το εκκρεμές». Αθήνα, Κέδρος, 1966. 
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ΛΙΛΙΚΑ ΝΑΚΟΥ 

 

 
 

 

Η Λιλίκα Νάκου ήταν Ελληνίδα δημοσιογράφος και πεζογράφος. 

 

Βιογραφία 

Η Λιλίκα (Ιουλία) Νάκου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1904, όπου και πέθανε το 1989. Ήταν κόρη του 

δικηγόρου και σοσιαλιστή υπουργού επί κυβερνήσεων Βενιζέλου Λουκά Νάκου και της Ελένης 

Παπαδοπούλου, αδελφής της λογοτέχνιδας Αρσινόης Παπαδοπούλου. Στη Γενεύη, όπου εγκαταστάθηκε με 

τη μητέρα της μετά το χωρισμό των γονιών της, τέλειωσε το γυμνάσιο, πήρε μαθήματα πιάνου και σπούδασε 

στη Φιλοσοφική σχολή του ομώνυμου Πανεπιστημίου. Στο Παρίσι σπούδασε γαλλική λογοτεχνία στη 

Σορβόννη, και εργάστηκε σε γαλλικούς εκδοτικούς οίκους. Στη Γαλλία ήρθε σε επαφή με σοσιαλιστικούς 

κύκλους και γνωρίστηκε με τους Romain Rolland και Miguel de Unamuno. Στην Ελλάδα επέστρεψε στις 

αρχές της δεκαετίας του ’30. Εργάστηκε από το 1934 ως δασκάλα Ωδικής για βιοποριστικούς λόγους, αρχικά 

στο Ρέθυμνο και στη συνέχεια στα Πατήσια. Δύο χρόνια αργότερα εγκατέλειψε τη διδασκαλία και 

αφοσιώθηκε στη δημοσιογραφία. Έγραψε στην εφημερίδα Ακρόπολις και Έθνος, καθώς και στα περιοδικά 

Νέα Εστία, Νεοελληνικά Γράμματα, Φιλολογική Πρωτοχρονιά, Ο κύκλος κ.ά. Πέρασε ιδιαίτερα δύσκολα 

χρόνια στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής όπου έχασε τη μητέρα της από την πείνα, ενώ η ίδια σώθηκε 

από λιμοκτονία από τον Ερυθρό Σταυρό. Σ' αυτό το διάστημα βοήθησε τους διωκόμενους κομμουνιστές, ενώ 

εργάστηκε εθελοντικά στο Νοσοκομείο Παίδων της Ριζαρείου. Μετά την απελευθέρωση ταξίδεψε ξανά στο 

εξωτερικό για αρκετά χρόνια. Την δεκαετία του '60 εμφάνισε έντονα προβλήματα υγείας, τα οποία την 

συνόδευσαν μέχρι το τέλος της ζωής της. Δώρισε την προσωπική της βιβλιοθήκη στη Δημόσια Βιβλιοθήκη 

Λιβαδειάς. Πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα με δημοσιεύσεις διηγημάτων, νουβελών σε περιοδικά του 

Παρισιού όπως τα Monde, Clarte, Nouvelles Litteraires. Στην Ελλάδα εξέδωσε το 1932 την συλλογή 

διηγημάτων Η Ξεπάρθενη, ενώ την ίδια περίοδο γνωρίστηκε με το Νίκο Καζαντζάκη και τους λογοτέχνες της 

Δεξαμενής (Βάρναλης, Θεοτόκης, Καμπύσης κ.ά.). Πηγή των έργων της ήταν τα προσωπικά της βιώματα, και 

είχε έντονες επιρροές από το φεμινιστικό κίνημα γραφής. Δύο από τα ιδιαίτερα γνωστά μυθιστορήματα της 

Νάκου είναι: η Κυρία Ντορεμί και το Για μια καινούργια ζωή διασκεύασε τηλεοπτικά ο συγγραφέας Γιάννης 

Κανδήλας και προβλήθηκαν από τη κρατική τηλεόραση στη δεκαετία του '80. 
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Εργογραφία 

Ι. Πεζογραφία 

• Η ξεπάρθενη. Αθήνα, 1932. 

• Παραστρατημένοι· Μυθιστόρημα. Αθήνα, Γκοβόστης, 1935. 

• Η κόλαση των παιδιών. Αλεξάνδρεια, Γρίβας, 1944. 

• Ναυσικά. Αθήνα, 1953. 

• Η κυρία Ντορεμί. Αθήνα, Δίφρος, 1955. 

• Τα ανθρώπινα πεπρωμένα· Μυθιστόρημα· Πρόλογος Raphael Weill του κολλεγίου της Γαλλίας. Αθήνα, 

Βιβλιοεκδοτική, 1955 (και ανατύπωση με τίτλο Γη της Βοιωτίας από τις εκδόσεις Γαλαξίας, 1967). 

• Για μια καινούρια ζωή. Αθήνα, Μαυρογιώργης, 1960. 

• Οι οραματιστές της Ικαρίας. Αθήνα, Φέξης, 1963. 

• Η ιστορία της παρθενίας της δεσποινίδας Τάδε. Αθήνα, Δωρικός, 1981. 

ΙΙ. Μυθιστορηματικές βιογραφίες - Δοκίμια - Αναμνήσεις 

• Η ζωή του Έδγαρ Πόε. Αθήνα, έκδοση του περ. Νέα Εστία, 1936 (και επανέκδοση με τίτλο Ποτέ πια από 

τον Πάπυρο το 1975). 

• Οι παραγνωρισμένοι. Αθήνα, Δωρικός, 1978. 

• Η ζωή του Σεμελβάις. Αθήνα, δωρικός, 1982. 

• Ζαν Ζωρές. Αθήνα, Δωρικός, 1985. 

• Προσωπικότητες που γνώρισα. Αθήνα, Alvin Redman Hellas, 1965.  

• Το χρονικό μιας δημοσιογράφου. Αθήνα, Δωρικός, 1979. 

• Μόσχω Τζαβέλλα· Ιστορική αφήγηση· Φιλολογική επιμέλεια, πρόλογος και επίμετρο Κ. Α. Δημάδης. 

Αθήνα, Καστανιώτης, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 326 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ 

 

 
 

Ο Δ. Π. Παπαδίτσας (Σάμος, 1922 - Αθήνα, 1987) ήταν Έλληνας ιατρός και ποιητής. 

 

Βιογραφία 

 

Ο Δημήτρης Παπαδίτσας γεννήθηκε στη Σάμο. Ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός. Σπούδασε ιατρική στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου το 1958 ανακηρύχτηκε διδάκτορας. Τις σπουδές του συνέχισε στο Μόναχο, 

όπου ειδικεύτηκε στην ορθοπεδική. Εργάστηκε ως γιατρός σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Το 1976 

εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και εργάστηκε σε ίδρυμα Αναπήρων. Υπήρξε συνιδρυτής του περιοδικού Πρώτη 

Ύλη (1958-1959) μαζί με τον Ε. Χ. Γονατά και συνεργάστηκε με τα λογοτεχνικά περιοδικά Νεανική Φωνή, 

Νέα Εστία, Ο Στόχος, Ευθύνη κ.α. Την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στο χώρο της λογοτεχνίας 

πραγματοποίησε το 1943 με την ποιητική συλλογή Το φρέαρ με τις φόρμιγγες. Στα πρώτα του ποιητικά 

βήματα ο Παπαδίτσας προσπάθησε να εκφράσει την αγωνία του για μια αναμόρφωση του κόσμου, μέσα 

αντισυμβατικές γλωσσικές και θεματικές επιλογές και με επιρροές από το ρεύμα του υπερρεαλισμού και την 

αρχαιοελληνική προσωκρατική φιλοσοφία. Με μόνο κριτήριο τον τόπο γέννησης, ανθολογείται από τον Ηλία 

Σιμόπουλο στην «Αιγαιοπελαγίτικη ποιητική ανθολογία» ανάμεσα σε άλλους που η ποίηση τους διαπνέεται, 

όπως αναφέρει, από το μεσογειακό φως και το ειδυλλιακό και γραφικό τοπίο των νησιών. Στην πορεία του 

προς την ωριμότητα οδηγήθηκε προς μια απόπειρα γεφύρωσης του χάσματος ανάμεσα στην γήινη 

πραγματικότητα και το ποιητικό σύμπαν, μέσω ενός ενορατικού λόγου και με επιρροές από το ρομαντισμό 

του Holderlin. Από τις ποιητικές συλλογές του αναφέρουμε τη συγκεντρωτική έκδοση Ποίηση Ι (Α’ Κρατικό 

Βραβείο Ποίησης 1963), τον Δυοειδή λόγο (Α’ Κρατικό Βραβείο Ποίησης 1980) και την Ασώματη (Βραβείο 

Ακαδημίας Αθηνών 1983) Εκτός από την ποίηση ασχολήθηκε με τη λογοτεχνική μετάφραση, σε συνεργασία 

με τη συγγραφέα Ελένη Λαδιά. Ποιήματά του μεταφράστηκαν στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, φλαμανδικά, 

ουγγρικά, πολωνικά και ρώσικα. 

 

Ο Ποιητής και το έργο του 

Διαβάζοντας το λόγο του Παπαδίτσα, είτε ποιητικό είτε δοκιμιακό, πρέπει να επιτρέψουμε στο σώμα μας να 

λειτουργήσει ως αντηχείο.«Η ποίηση του», αναφέρει η Ελένη Λαδιά, «μαγεύει παράξενα με τη 

γλωσσοπλαστική της δύναμη και τη θαυματουργή ηχητική της, που είναι ανεξάρτητη, εν πολλοίς, από την 

κατανόηση ή όχι του περιεχομένου». Ο «επουράνιος αυτός αντίλαλος», διαφαίνεται νωρίς και μας προϊδεάζει 

για «μια ποίηση που γυρεύει το ίδιο της το βάθος και πάσχει ανιχνεύουσα να απεικονίσει την ουσία της 

φύσης στην αιώνια ροή της», μια ποίηση που δε μπορεί να «υπακούσει σε πρότυπα και καλλιτεχνικούς 

κανόνες.» Από τον τίτλο διαφαίνεται μια πρώτη ελπίδα συγγένειας με την αρχαία Ελλάδα και η αρχή μιας 

ποιητικής σχέσης διαλεκτικής που θα τελειώσει με το θάνατό του ποιητή. «Η αρχαία Ελλάδα πάντα 

κυοφορείται μέσα στο παροντικό όραμα του Παπαδίτσα» λέει η Ελένη Λαδιά στο βιβλίο της «Ποιητές και 
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αρχαία Ελλάδα», «όχι με τη μορφή της Σικελιανικής μεγαλοστομίας, μήτε με τη Σεφερική μορφή κάποιας 

οδυνηρής μνήμης, που πάνω της μετριέται το πενιχρό παρόν. Στην ποίησή του η αρχαία Ελλάδα είναι ένας 

ζων οργανισμός. Η αγάπη του γι αυτήν δεν είναι μονόπλευρη, η σχέση είναι κάθε φορά και άλλη, ποικίλη, 

όπως ποικίλες είναι οι εκδηλώσεις του ζωντανού.» 

Διακρίσεις  

Τιμήθηκε δύο φορές με το Α΄ Βραβείο ποιήσεως, 1964 & 1981 και το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών 

(Ίδρυμα Ουράνη), 1984. Το 1985 τιμήθηκε με μετάλλιο από το Δήμο της Νίκαιας. Υπήρξε μέλος της 

Επιτροπής Απονομής Κρατικών Βραβείων, 1974 και της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών. Εκτός του 

ποιητικού έργου του μετέφρασε: «IVAN GOLL από τα Γερμανικά» το 1959 και το 1961, «ΟΡΦΙΚΟΥΣ 

ΥΜΝΟΥΣ» & «ΟΜΗΡΙΚΟΥΣ ΥΜΝΟΥΣ» το 1984, μαζί με την Ελένη Λαδιά. 

Συνεργασίες 

Συνεργάστηκε με περιοδικά και εφημερίδες, δημοσιεύοντας σκέψεις, κείμενα για την ποίηση και κριτικές. 

Υπήρξε, μαζί με τον Επαμεινώνδα Γονατά, συνεκδότης της περιοδικής έκδοσης «ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ» 1958-1959. 

Πολύτιμος καρπός της φιλίας και της συνεργασίας τους οι επιστολές του Δ. Π. Παπαδίτσα (γραμμένες κυρίως 

από την Πάτμο και τη Λέρο το 1962-1963) οι οποίες συγκεντρώθηκαν το 2000 από τον Χρήστο Αστερίου και 

εκδόθηκαν υπό τον τίτλο: «Να μου γράφεις έστω και βαδίζοντας» Σ’ αυτές τις επιστολές περιλαμβάνεται, 

νωπό ακόμη, το πρόχειρο σχεδίασμα των πρώτων στίχων και το χρονικό της ολοκλήρωσης του «Εν Πάτμω», 

μιας από τις σημαντικότερες συνθέσεις του Παπαδίτσα. 

Εργογραφία 

Ι. Ποίηση 

• Το φρέαρ με τις φόρμιγγες. Αθήνα, 1943. 

• Εντός παρενθέσεωςΙ. 1945. 

• Εντός παρενθέσεωςΙΙ. 1949. 

• Η περιπέτεια · Σχέδιο για ελεύθερη σύνθεση. 1951. 

• Η περιπέτεια. 1953. 

• Το παράθυρο. 1955. 

• Νυχτερινά. Αθήνα, 1956. 

• Ουσίες. Αθήνα, 1959. 

• Ουσίες Β΄. Αθήνα, Πρώτη Ύλη, 1961. 

• Ποίηση 1. Αθήνα, Πρώτη Ύλη, 1963. 

• Εν Πάτμω. Αθήνα, Πρώτη Ύλη, 1964. 

• Εν Πάτμω και δύο ερμηνείες. Αθήνα, Πρώτη Ύλη, 1966. 

• Όπως ο Ενδυμίων· Ποιήματα. Αθήνα, Πρώτη Ύλη, 1970. 

• Διάρκεια και ενδεκάτη παραλλαγή. Αθήνα, Οι εκδόσεις των Φίλων, 1972. 

• Ποίηση 2. Αθήνα, Οι εκδόσεις των Φίλων, 1974. 

• Εναντιοδρομία. Αθήνα, Οι εκδόσεις των Φίλων, 1977. 

• Δυοειδής λόγος. Αθήνα, Οι εκδόσεις των Φίλων, 1980. 

• Η Ασώματη. Αθήνα, Γνώση, 1983. 

• Το προεόρτιον. Αθήνα, Στιγμή, 1986. 

• Ποίηση. Αθήνα, Αστρολάβος/Ευθύνη, 1997. 

 

ΙΙ. Δοκίμιο  

• Ως δι’ εσόπτρου· Σκέψεις και αποσπάσματα – σχεδιάσματα - απαντήσεις. Αθήνα, Imago/Στοχασμός, 

1983. 
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ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ 

 

 
 

Ο Τίτος Πατρίκιος (Αθήνα, 1928), γιος των ηθοποιών Σπύρου Πατρικίου και Λέλας (Ελένη) 

Σταματοπούλου (κόρη των ηθοποιών Παναγιώτη και Ευδοξίας Σταματοπούλου) είναι Έλληνας ποιητής, 

πεζογράφος και μεταφραστής, που έχει τιμηθεί με το Ειδικό Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας το 1994 

 

Βιογραφικό Σημείωμα 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1928. Αποφοίτησε από το Βαρβάκειο Γυμνάσιο το 1946 και στη συνέχεια από τη 

Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Άσκησε για κάποιο διάστημα το επάγγελμα του δικηγόρου. Στη 

διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής έλαβε μέρος στην Εθνική Αντίσταση με την ΕΠΟΝ και στη συνέχεια με 

τον ΕΛΑΣ. Το 1944 καταδικάστηκε σε θάνατο από συνεργάτες των Γερμανών και η εκτέλεσή του 

ματαιώθηκε την τελευταία στιγμή. Εξορίστηκε στη Μακρόνησο (1951-1952) και στον Αϊ-Στράτη (1952-

1953). Σπούδασε Κοινωνιολογία στην Ecole Pratique des Hautes Etudes στο Παρίσι (1959-1964), όπου 

αργότερα πήρε μέρος στις αντιδικτατορικές εκδηλώσεις εναντίον της χούντας των Συνταγματαρχών στην 

Ελλάδα. Εργάστηκε στην έδρα της Unesco στο Παρίσι και στη Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας 

(FAΟ) στη Ρώμη. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1975 και εργάστηκε ως δικηγόρος, κοινωνιολόγος και 

λογοτεχνικός μεταφραστής καθώς και στο Κέντρο Μαρξιστικών Μελετών. Στις 6 Νοεμβρίου 2000 ορίστηκε 

πρόεδρος της ΑΕ Πολιτιστική Ολυμπιάδα με κριτήριο, όπως ανακοινώθηκε πως πρόκειται για «όχι έναν 

αιθεροβάμονα ποιητή, αλλά έναν άνθρωπο με δυνατότητες δράσης». Από τη θέση αυτή παραιτήθηκε στις 30 

Δεκεμβρίου 2001, διότι, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, «θέλει στο εξής να αφιερωθεί 

απολύτως και χωρίς περισπάσεις στο ποιητικό και γενικότερα στο λογοτεχνικό του έργο». Στις 28 Νοεμβρίου 

2000 ήταν ένας από τους δώδεκα Έλληνες ποιητές που έλαβαν μέρος στον «Κύκλο Ελληνικής Ποίησης» που 

διοργάνωσε το Theatre Moliere, Maison de la Poesie στο Παρίσι, όπου το γαλλικό κοινό είχε την ευκαιρία να 

συναντήσει τους Έλληνες ποιητές και να γνωρίσει το έργο τους, το οποίο παρουσίασαν γνωστοί Γάλλοι 

συγγραφείς, κριτικοί και μεταφραστές. Το 2001 ήταν ανάμεσα στους συγγραφείς που επελέγησαν να 

εκπροσωπήσουν τη σύγχρονή ελληνική λογοτεχνία στην «53η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης», 

όπου η Ελλάδα ήταν τιμώμενη χώρα. Η Ομάδα Εργασίας «Φρανκφούρτη 2001» και το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) αποδέχτηκαν την ομόφωνη εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

σχετικά με τους συγγραφείς που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του προγράμματος «Νέοι Δρόμοι για την 

Ιθάκη», μεταξύ των οποίων και ο Τίτος Πατρίκιος. Στις 20 Μαΐου 2002 συμμετείχε μαζί με τους Στρατή 
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Πασχάλη και Στέλιο Ράμφο σε συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Γκαίτε με θέμα: «Κι οι 

ποιητές τι χρειάζονται σ' ένα μικρόψυχο κόσμο;», στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 

Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης. Στις 12 Απριλίου 2006 παρευρέθη στα εγκαίνια του Μουσείου Πολιτικών 

Εξορίστων Αϊ-Στράτη, όπου και ο ίδιος είχε εξοριστεί (1952-1953). Το Μάρτιο του 2007 έδωσε διάλεξη στο 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στα πλαίσια του κύκλου «Η ελληνική ποίηση σήμερα». Το 2008 βραβεύτηκε 

από την Ακαδημία Αθηνών (μαζί με τον Μένη Κουμανταρέα) για το σύνολο του έργου του. «Ποτέ δεν είναι 

οι μέρες ποιητικές και ακριβώς γι' αυτό χρειάζεται η ποίηση. Και όσο λιγότερο ποιητικές είναι τόσο πιο κόντρα 

πρέπει να πηγαίνεις», δήλωσε κατά τη βράβευση ο Τίτος Πατρίκιος. Προβληματισμένος για τις ταραγμένες 

μέρες που βίωσε η Ελλάδα, πρόσθεσε ότι προσπαθεί να κατανοήσει τα γεγονότα «χωρίς έτοιμες ιδέες και 

χωρίς να θέλει να ταυτιστεί με τους νέους, παριστάνοντας τον δεκαεξάρη». Στις 6 Ιουλίου 2011 συμμετείχε 

μαζί με την ποιήτρια Κική Δημουλά σε διάλογο για την Ποίηση στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, 

διάλογο «εφ' όλης της ύλης, όχι μόνο της ποιητικής, αλλά και εκείνης από την οποία τρέφεται η ποίηση». 

«Επειδή όλοι μας έχουμε όλα τα στοιχεία της ψυχολογίας και της ψυχοπαθολογίας, αλλά ελπίζω σε τέτοιο 

βαθμό που χρειάζεται για να μας ενεργοποιούν, έτσι και εγώ είμαι λίγο σαδομαζοχιστής. Γράφω λοιπόν και 

γιατί το απολαμβάνω και γιατί με βασανίζει», ανέφερε ο Τίτος Πατρίκιος, μιλώντας για το πώς γράφει 

ποίηση. «Αναφερόμενος στην ποιητική έμπνευση, ο Τίτος Πατρίκιος είπε πως επί χρόνια πίστευε ότι δεν 

υπάρχει έμπνευση. Ότι όλα είναι μεταφυσικά κατασκευάσματα και ότι αυτό που έχει σημασία και 

σπουδαιότητα είναι η δουλειά. “Ο Ρίτσος έλεγε ότι αν δεν το γράψεις τουλάχιστον είκοσι φορές ένα ποίημα, δεν 

μπορείς να καταλήξεις αν τελείωσε ή δεν τελείωσε. Τα τελευταία χρόνια όμως έχω αρχίσει να υποπτεύομαι ότι 

και η έμπνευση παίζει κάποιο ρόλο, με την έννοια ότι κάποια στιγμή κάτι σου φωτίζεται πιο καθαρά απ' ό, τι το 

συνηθισμένο. Σαν να πέφτει στα πράγματα μία λάμψη, αλλά αυτή η λάμψη πάει χαμένη, όταν δεν κάθεσαι να την 

δουλέψεις. Για να είσαι καλός ποιητής, πρέπει να έχεις και μία ακατάπαυστη ροπή προς την επιπολαιότητα”». 

Εργογραφία 

Η πρώτη δημοσίευση ποιήματός του έγινε το 1943 στο περιοδικό Ξεκίνημα της Νιότης. Ήταν ιδρυτικό μέλος 

του περιοδικού Επιθεώρηση Τέχνης. Έργα του μεταφράστηκαν στα γαλλικά, τα φλαμανδικά, τα γερμανικά 

και τα ολλανδικά. Το 1994 τιμήθηκε με το Ειδικό Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας για το σύνολο του έργου 

του. 

Ποιήματα  

 Χωματόδρομος, 1954. 

 Μαθητεία, εκδ. Πρίσμα, 1963. 

 Προαιρετική Στάση, εκδ. Ερμής, 1975, εκδ. Γνώση, 1981, 1992. 

 Θάλασσα Επαγγελίας, εκδ. Θεμέλιο, 1977, 1980, 1985. 

 Αντιδικίες, εκδ. Ύψιλον, 1981, 1983. 

 Αντικριστοί καθρέφτες, εκδ. Στιγμή, 1988, 1991. 

 Παραμορφώσεις, Αθήνα, Διάττων, 1989. 

 Μαθητεία ξανά, Αθήνα, Διάττων, 1991. 

 Η Ηδονή των παρατάσεων, εκδ. Διάττων, 1992, εκδ. Κέδρος, 1998. 

 Ποιήματα Ι, εκδ. Κέδρος, 1998. 

 Ποιήματα ΙΙ, εκδ. Κέδρος, 1998. 

 Ποιήματα ΙΙΙ, εκδ. Κέδρος, 1998 . 

 Η αντίσταση των γεγονότων, εκδ. Κέδρος, 2000. 

 Η πύλη των λεόντων, εκδ. Διάττων, 2002. 

 Ποιήματα IV, εκδ. Κέδρος, 2007. 

 Η νέα χάραξη, εκδ. Κέδρος, 2007. 

 Λυσιμελής πόθος, εκδ. Διάττων, 2008. 
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 Συγκατοίκηση με το παρόν, εκδ. Κέδρος, 2011, σελ. 72, ISBN 978-960-04-

4261-8. 

Πεζά  

 Η Συμμορία των δεκατριών, εκδ. Διάττων, 1990, εκδ. Κέδρος, 2000. 

 Συνεχές Ωράριο, εκδ. Διάττων, 1993, εκδ. Κέδρος, 2000. 

 Στην ίσαλο γραμμή (Αφηγήσεις), εκδ. Κέδρος, 1997, 1999. 

 Περιπέτειες σε τρεις σχεδίες (Αφηγήσεις), εκδ. Κέδρος, 2006. 

Μεταφράσεις που έχει κάνει στα ελληνικά  

 Γκέοργκ Λούκατς, Μελέτες για τον ευρωπαϊκό ρεαλισμό, εκδ. Εκδοτικόν 

Ινστιτούτο Αθηνών, 1957. 

 Aragon Louis, Μ' ανοιχτά χαρτιά, εκδ. Θεμέλιο, 1965, εκδ. Ηριδανός, 1971. 

 19ος αιώνας, οι κοινωνιολόγοι, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, 

1978. 

 Stendhal, Αναμνήσεις εγωτισμού, εκδ. Γνώση, 1983. 

 Trotignon Pierre, Encyclopédie de la Pléiade. Ιστορία της φιλοσοφίας, εκδ. 

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1991. 

 Deluy Henri, Πρώτες σουίτες, εκδ. Ερατώ (μετάφραση, επιμέλεια), 1992. 

 Esteban Claude, Αϋπνία. Ημερολόγιο. Ζωγραφιστές εικόνες, εκδ. Ερατώ, 

1992. 

 Balzac Honoré de, Πραγματεία περί των νεωτέρων διεγερτικών, εκδ. Ολκός, 

1993. 

 Valéry Paul, Ο κύριος Τεστ, εκδ. Ολκός, 1995. 

Συμμετοχή σε συλλογικά έργα  

 Εξουσία και κοινωνία, εκδ. Καστανιώτη, 2010. 

 Επέτειος, εκδ. Μικρή Άρκτος, 2010. 

 Η σκόνη του χρόνου, Μίλητος [εισήγηση], 2009. 

 3.000 ελληνική ερωτική ποίηση, εκδ. Εκδοτική Θεσσαλονίκης, 2008. 

 Τάσος Λειβαδίτης, εκδ. Κέδρος, 2008 

 Σύγχρονη ερωτική ποίηση, εκδ. Καστανιώτη, 2007. 

 Lazongas Α4, εκδ. Άγκυρα, 2005. 

 Νάνι, τ' άνθι των ανθώ, εκδ. Ίνδικτος, 2005. 

 Η λογοτεχνία σήμερα, εκδ. Ελληνικά Γράμματα [εισήγηση], 2004. 

 Το χρονικό του Κέδρου, εκδ. Κέδρος, 2004 

 Κοινωνικές επιστήμες και πρωτοπορία στην Ελλάδα 1950-1967, εκδ. 

Gutenberg, 2003. 

 Ποίηση - γλυπτική - πεζογραφία: Κική Δημουλά - Θόδωρος - Θανάσης 

Βαλτινός, εκδ. Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών [εισήγηση], 2003. 

 Πέντε ομιλίες για τον Μανόλη Ανδρόνικο, εκδ. Εταιρεία Ελλήνων 

Τεχνοκριτών, 2002. 

 Ραδιόφωνο και πολιτισμός, 9.58 FM της ΕΡΤ 3 [εισήγηση], 2001. 

 Άνθη της πέτρας, εκδ. Μεταίχμιο, 2000. 

 Σταθμοί, εκδ. Θεμέλιο, 1995. 

 Αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Κοτζιά, εκδ. Κέδρος, 1994. 

 Παύλος Ζάννας, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 1993. 
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 Η επίδραση των ιδεών του μαρξισμού στη λογοτεχνία μας, εκδ. Κένταυρος 

[εισήγηση], 1984. 

Απόψεις-Κρίσεις για το έργο του 

Ο Τίτος Πατρίκιος ήταν πρόεδρος της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας του 2004, ενώ από την Κατοχή και τον 

Εμφύλιο μέχρι σήμερα ασχολείται αδιάκοπα με τα κοινά. Ως προσωπικότητα συνδυάζει πάντα αρμονικά την 

εγρήγορση του ποιητή με την ενεργό δράση του πολίτη, ενώ παραμένει πάντα δημιουργικός. Από τον 

«Χωματόδρομο του 1954» ως την «Αντίσταση των γεγονότων» του 2000 καταδεικνύει το ενδιαφέρον του για 

τα κοινωνικά – πολιτικά θέματα της Ελλάδας, ενώ υπηρετεί με συνέπεια τα ιδεώδη που σηματοδότησαν τη 

ζωή και την τέχνη του. Η ποίηση του Τίτου Πατρίκιου αρνείται τις βεβαιότητες. Στοχάζεται, αμφιβάλλει, 

υποψιάζεται, αναθεωρεί και εξελίσσεται. Ο λόγος του εκφράζεται μέσα από ένα πολύμορφο στοχαστικό 

τοπίο. Αγαπημένα του θέματα είναι η Ιστορία και η βιογραφία, τα φανερά και κρυφά μονοπάτια τους. Ο 

σπάνιος πλούτος του έργου του κρύβει εκτός από ασυνήθιστους τόνους, απροσδόκητες ανατροπές. 
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ΣΠΥΡΟΣ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ 

 

 
 

 

Ο Σπύρος Πλασκοβίτης (1917 – 2000) ήταν Έλληνας πεζογράφος και πολιτικός. 

 

Βιογραφικό Σημείωμα 

 

Ο Σπύρος Πλασκοβίτης (πραγματικό όνομα Σπύρος Πλασκασοβίτης) γεννήθηκε στην Κέρκυρα, γιος του 

αξιωματικού Ηλία Πλασκασοβίτη και της Αλεξάνδρας Καββαδία. Τα μαθητικά και πρώτα γυμνασιακά του 

χρόνια ως το 1931, οπότε μετακόμισε με την οικογένειά του στην Αθήνα, τα πέρασε στην Κέρκυρα. Στην 

Αθήνα τέλειωσε το Γυμνάσιο. Σπούδασε νομικά στο πανεπιστήμιο Αθηνών (αποφοίτησε το 1939) και 

φιλοσοφία του Δικαίου στο πανεπιστήμιο του Παρισιού (1963). Εργάστηκε υπάλληλος στο Υπουργείο 

Συγκοινωνιών, όπου παρέμεινε ως το 1951, με διακοπή κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, οπότε 

εξαναγκάστηκε σε παραίτηση. Από το 1946 ως το 1948 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στην Ανωτάτη 

Στρατιωτική Διοίκηση Αθηνών και το Α’ Σώμα Στρατού. Το 1951 διορίστηκε στο Συμβούλιο Επικρατείας με 

το βαθμό του εισηγητή και το 1959 έγινε πάρεδρος, θέση την οποία διατήρησε ως το 1968, οπότε 

απομακρύνθηκε από το δικτατορικό καθεστώς του Παπαδόπουλου, εξορίστηκε στην Κάσο και 

καταδικάστηκε από το Έκτακτο Στρατοδικείο Αθηνών σε πενταετή φυλάκιση, λόγω της συμμετοχής του στην 

αντιστασιακή οργάνωση Δημοκρατική Άμυνα. Βασανίστηκε στην Ασφάλεια και τις φυλακές Αβέρωφ, 

Αίγινας και Κορυδαλλού και αποφυλακίστηκε κατά την αμνηστία του 1973. Μετά τη μεταπολίτευση 

επέστρεψε στο Συμβούλιο Επικρατείας όπου παρέμεινε στη ως το 1977, οπότε παραιτήθηκε λόγω της 

αθώωσης των υπαιτίων στρατηγών για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Από το 1977 ξεκίνησε η πολιτική του 

σταδιοδρομία. Εκλέχτηκε βουλευτής επικρατείας με το ΠΑΣΟΚ (1977), ευρωβουλευτής (1981), 

κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος (1981), εκλεγμένος αντιπρόεδρος του προεδρείου του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Προεδρείου της Σοσιαλιστικής Ομάδας (1984-1986). Διετέλεσε πρόεδρος 

της Εταιρείας Συγγραφέων την περίοδο 1994-1996. Στη λογοτεχνία πρωτοεμφανίστηκε από τις στήλες του 

περιοδικού Διάπλασις των παίδων (1929-1933) με το ψευδώνυμο Λευκάτας. Το 1948 δημοσίευσε το διήγημα 

Τα στερνά στη Νέα Εστία. Ακολούθησαν δημοσιεύσεις αφηγηματικών και δοκιμιακών έργων του σε 

περιοδικά όπως τα Φιλολογική Πρωτοχρονιά, Νέα Πορεία, Το περιοδικό μας, Ευθύνη, Η συνέχεια, Η λέξη, 

Εποχές, ενώ κατά τη διάρκεια της δικτατορίας πήρε μέρος επίσης στις αντιστασιακές εκδόσεις Δεκαοχτώ 

Κείμενα και Νέα Κείμενα. Τιμήθηκε με το Β’ κρατικό βραβείο διηγήματος (1956) , το βραβείο της Ομάδας 

των 12 (1961) και το Α’ κρατικό βραβείο μυθιστορήματος (1980). Έργα του μεταφράστηκαν σε πολλές ξένες 

γλώσσες. Ο Σπύρος Πλασκοβίτης τοποθετείται στους μεταπολεμικούς έλληνες πεζογράφους. Το έργο του 

κινείται στα πλαίσια του ποιητικού ρεαλισμού, με συχνή χρήση της τεχνικής της αναγωγής αντικειμένων, 

καταστάσεων ή προσώπων σε συμβολικό επίπεδο και της συνακόλουθης τοποθέτησής τους στο επίκεντρο της 

δράσης και της εξέλιξης της πλοκής. Γενικότερα ο Πλασκοβίτης αναπλάθει τη δική του αντίληψη της 

πραγματικότητας, φιλτράροντάς την μέσω της επαγρυπνούσας συνείδησης και σκέψης του και προβάλλοντας 
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με έμμεσο αλλά σαφή τρόπο την αγωνία και τον προβληματισμό του για το μέλλον του κόσμου και της θέσης 

του σύγχρονου ανθρώπου στα πλαίσιά του. 

 

Εργογραφία 

 

Ι. Νουβέλες- Διηγήματα 

• Το γυμνό δέντρο. Αθήνα, Μαυρίδης, 1952. 

• Η θύελλα και το φανάρι. Αθήνα, Εστία, 1955 (και β’ έκδοση, αναθεωρημένη και συμπληρωμένη με το 

διήγημα Ιστορία μιας παράλογης νύχτας, 1978). 

• Οι γονατισμένοι. Αθήνα, Φέξης, 1964 (και έκδοση β’ , αναθεωρημένη και συμπληρωμένη με το Ραντάρ, 

Αθήνα, Πλειάς, 1975). 

• Το συρματόπλεγμα. Αθήνα, Πλειάς, 1974. 

• Το τρελό επεισόδιο. Αθήνα, Κέδρος, 1984. 

• Το πουκάμισο του καθηγητή. Αθήνα, Κέδρος, 1994. 

ΙΙ. Μυθιστορήματα 

• Το φράγμα. Αθήνα, Εστία, 1960. 

• Η πόλη. Αθήνα, Κέδρος, 1979. 

• Η κυρία της βιτρίνας. Αθήνα, Κέδρος, 1990. 

• Η άλλη καρδιά · Μυθιστόρημα. Αθήνα, Κέδρος, 1995. 

ΙΙΙ. Δοκίμια 

• Η πεζογραφία του ήθους και άλλα δοκίμια Α’. Αθήνα, Κέδρος, 1986. 

• Γραφές και συναντήσεις· Δοκίμια και άλλα. Αθήνα, Καστανιώτης, 1998. 
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ 

 

 
 

 

Ο Αντώνης Σαμαράκης (Αθήνα, 16 Αυγούστου 1919 – Πύλος Μεσσηνίας, 8 Αυγούστου 2003) ήταν Έλληνας 

πεζογράφος της μεταπολεμικής γενιάς, το έργο του οποίου έτυχε διεθνούς αναγνώρισης. 

 

Βιογραφία 

Ο Αντώνης Σαμαράκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1919 και σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Εργάστηκε αρχικά στο Υπουργείο Εργασίας, θέση την οποία εγκατέλειψε μετά την επιβολή της δικτατορίας 

του Μεταξά, για να επανέλθει το 1945 μέχρι και το 1963. Κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής 

συμμετείχε στην εθνική αντίσταση. Το 1944 συνελήφθη από τους Ναζί και καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά 

κατάφερε να αποδράσει. Αντιστασιακή δράση ανέπτυξε και κατά τη δικτατορία. Στη Μεταπολίτευση 

δημοσίευσε πολλά κείμενα κοινωνικού και πολιτικού περιεχομένου. Το 1963 νυμφεύτηκε την Ελένη 

Κουρεμπανά. Εργάσθηκε ως εμπειρογνώμων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών σε 

πολλές χώρες για κοινωνικά θέματα και το 1989 ανακηρύχθηκε Πρεσβευτής Καλής Θέλησης της UNICEF 

για τα παιδιά του κόσμου. Η πρώτη του ουσιαστική εμφάνιση στον λογοτεχνικό χώρο γίνεται το 1954 με την 

έκδοση της συλλογής διηγημάτων Ζητείται ελπίς. Είχαν προηγηθεί δημοσιεύσεις ποιημάτων στις αρχές της 

δεκαετίας του 1930. Πρόκειται για έναν από τους περισσότερο μεταφρασμένους Έλληνες πεζογράφους, 

καθώς τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες. Το έργο του Σαμαράκη έχει έντονο 

το στοιχείο της κοινωνικής καταγγελίας και αντικατοπτρίζει τις προσωπικές του ανησυχίες για το παρόν και 

το μέλλον της σύγχρονης κοινωνίας. Χρησιμοποίησε απλή γλώσσα και μη επιτηδευμένο ύφος και προσέγγισε 

τα θέματά του από μια έντονα ανθρωποκεντρική γωνία. Χαρακτηριζόταν από την αγάπη του για τους νέους. 

Δική του ιδέα ήταν η δημιουργία της Βουλής των Εφήβων, που οδήγησε στη διοργάνωση άτυπων 

συνεδριάσεων της Βουλής, όπου δίνεται ο λόγος σε νέους από όλη τη χώρα. Ο Αντώνης Σαμαράκης έφυγε 

από τη ζωή στις 8 Αυγούστου του 2003. Σύμφωνα με επιθυμία του, το σώμα του δωρήθηκε στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών για έρευνες των φοιτητών της Ιατρικής. 
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Εργογραφία  

Μυθιστορήματα  

 Σήμα κινδύνου (1959) 

 Το λάθος (1965) 

 Εν ονόματι (1998) 

Διηγήματα  

 Ζητείται ελπίς (1954) 

 Αρνούμαι (1961) 

 Το διαβατήριο (1973) 

 Η κόντρα (1992) 

 Αυτοβιογραφία 1919- (1996) 

 Γραφείον ιδεών 

 

Βραβεία 

 Κρατικό Βραβείο Διηγήματος (2012 για το Αρνούμαι) 

 Βραβείο των Δώδεκα - Έπαθλο Κώστα Ουράνη (1966 για Το λάθος) 

 Μέγα Βραβείο Αστυνομικής Λογοτεχνίας στη Γαλλία (1970 για Το λάθος) 

 Europalia (1982, για τη συνολική προσφορά του) 

 Σταυρός του Ιππότη των Γραμμάτων και των Τεχνών (1995) 

 Κρατικό Βραβείο Τεχνών και Λογοτεχνίας. (1995, Γαλλία) 
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ΜΙΛΤΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ 

 

 
 

 

Ο Μίλτος Σαχτούρης (Αθήνα, 29 Ιουλίου 1919 – Αθήνα, 29 Μαρτίου 2005) ήταν ένας από τους 

σημαντικότερους μεταπολεμικούς Έλληνες ποιητές τιμημένος με τρία κρατικά βραβεία. 

 

Βιογραφία 

 

Γεννήθηκε στην κλινική Λούρου στην Αθήνα και ήταν γιος του δικαστικού και νομικού συμβούλου του 

κράτους, Δημητρίου Σαχτούρη και της Αγγελική Παπαδήμα. Από το γένος του πατέρα του καταγόταν από την 

Υδραϊκή οικογένεια των Σαχτούρηδων και ήταν εγγονός του αξιωματικού του πολεμικού ναυτικού Μιλτιάδη 

Σαχτούρη και δισέγγονος του ναυμάχου του '21 Γιώργη Σαχτούρη. Σε ηλικία πέντε ετών εγκαταστάθηκε με την 

οικογένεια του μόνιμα στην Αθήνα. Με προτροπή και επιμονή του πατέρα του, το 1937 άρχισε σπουδές 

νομικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο σχολείο ήταν συμμαθητής με τον Επαμεινώνδα Γονατά. Το 1938 

δημοσίευσε με το ψευδώνυμο Mίλτος Xρυσάνθης ένα διήγημα στο περιοδικό Εβδομάδα. Το 1939 πέθανε ο 

πατέρας του και ο ίδιος λίγα χρόνια αργότερα (1944), αν και βρισκόταν στο τέταρτο έτος της Νομικής, έκαψε 

τα βιβλία που διάβαζε, αποφασισμένος να επιδοθεί αποκλειστικά στην ποίηση. Την βιβλιοθήκη του πατέρα 

του, με τα νομικού περιεχομένου βιβλία, την πούλησε. Κατά τη διάρκεια της κατοχής έπασχε από φυματίωση 

με αποτέλεσμα για μεγάλο χρονικό διάστημα να παραμείνει καθηλωμένος στο κρεβάτι. Την εποχή του 

εμφυλίου υπηρέτησε στον στρατό. Η πρώτη του επαφή με την ποίηση ήταν την Άνοιξη του 1941, όταν 

πρωτοέγραψε ποίηση. Το 1943 γνωρίστηκε με τον Οδυσσέα Ελύτη και τον Νίκο Εγγονόπουλου, με τον οποίο 

συνδέθηκε με στενή φιλία. Ως ποιητής στον χώρο των γραμμάτων εμφανίστηκε, ύστερα από παρότρυνση του 

Ελύτη, το 1944 στο περιοδικό Τα Νέα Γράμματα. Τον επόμενο χρόνο κυκλοφόρησε η πρώτη του ποιητική 

συλλογή «Η Λησμονημένη». Για την συλλογή αυτή ο Σαχτούρης ανέφερε πολλά χρόνια αργότερα: «το βιβλίο 

είναι αφιερωμένο σε αυτή τη γυναίκα, η οποία επανέρχεται και σε άλλα ποιήματά μου αργότερα μέχρι τα 

Εκτοπλάσματα». Το 1948 εξέδοσε τις «Παραλογαίς» και ακολούθησαν και άλλες πολλές, με αποκορύφωμα το 

«Μέ τό πρόσωπο στον τοίχο» (1952), το οποίο εκείνη την εποχή πούλησε πέντε αντίτυπα, αν και ήταν το 

καλύτερο έργο του. Τα πρώτα του ποιήματα κατακρίθηκαν από την γενιά του '30 και ιδιαίτερα από τους Άλκη 

Θρύλο, Παλαιολόγο, Αιμίλιο Χουρμούζιο, Πέτρο Χάρη κ.α., οι οποίοι αντιμετώπισαν το έργο του με χλεύη. 

Στις αρχές τις δεκαετίας του 1960 άρχισαν οι κριτικοί να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στα ποιήματά του 

Σαχτούρη. Πρώτα ο Αλέκος Αργυρίου και στη συνέχεια η Νόρα Αναγνωστάκη, σύζυγος του Μανόλη 

Αναγνωστάκη, με το άρθρο της «Ο Μίλτος Σαχτούρης και οι δύσκολοι καιροί» στο περιοδικό Κριτική. Με το 

έργο του αργότερα ασχολήθηκαν οι Μαρωνίτης, Γιάννης Δάλλας, Χρήστος Μπράβος, Θάνος Κωνσταντινίδης, 

Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, Τατιάνα Μιλλιέξ κ.α. Στην διάρκεια της λογοτεχνικής του πορείας τιμήθηκε με 

τρία κρατικά βραβεία: Το 1956 με το Α' Βραβείο Νέοι Ευρωπαίοι Ποιητές από την ιταλική ραδιοφωνία και 



 337 

τηλεόραση για την συλλογή του «Όταν σας μιλώ», το 1962 με το Β' Κρατικό Βραβείο Ποίησης για την συλλογή 

του «Τα Στίγματα» και το 1987 με το Α' Κρατικό Βραβείο Ποίησης για το έργο του «Εκτοπλάσματα». Τα 

τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε σε ένα μικρό διαμέρισμα της οδού Ίμβρου 2 στην Κυψέλη γράφοντας 

ελάχιστα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σαχτούρης για να επιβιώσει είχε αναγκαστεί να πουλήσει το οικογενειακό 

του κτήμα στην Αργολίδα, έκτασης 230 στρεμμάτων, το οποίο είχε δοθεί στην οικογένεια Σαχτούρη από τον 

Καποδίστρια, καθώς και το πατρικό του στην Κυψέλη, στην οδό Καλύμνου. Επίσης το υπουργείο πολιτισμού 

του είχε χορηγήσει τιμητική σύνταξη. Απεβίωσε στις 29 Μαρτίου 2005 στην Αθήνα και θάφτηκε στο Α’ 

Νεκροταφείο Αθηνών δημοσία δαπάνη. Δεν παντρεύτηκε και δεν απέκτησε οικογένεια, διατηρούσε όμως 

δεσμό από το 1960 με την ζωγράφο Γιάννα Περσάκη. Για τον θάνατό του ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος 

Καραμανλής σχολίασε: «Ο Μίλτος Σαχτούρης υπήρξε ένας από τους τελευταίους εκπροσώπους της μεγάλης 

γενιάς της νέας ελληνικής ποίησης. Η τολμηρή, ασυμβίβαστη γραφή του, η διαρκής αναζήτηση της ελευθερίας 

στην τέχνη και τη ζωή, συνόδευσαν μια ολόκληρη εποχή περιπετειών και αγώνων. Ανέδειξαν το έργο του πέρα και 

πάνω από τους περιορισμούς του χρόνου. Στους οικείους του εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια», ο αρχηγός 

της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γεώργιος Παπανδρέου: «ο Μίλτος Σαχτούρης υπήρξε από τις μεγαλύτερες 

ποιητικές μορφές της σύγχρονης Ελλάδας. Υπηρέτησε τα ελληνικά γράμματα με πίστη, με σεμνότητα και ήθος. Η 

οικουμενικότητα των μηνυμάτων του πάντα ζωντανή και έντονη, μένει σε μας διαχρονική κληρονομιά. Στους 

οικείους του εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια» ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κάρολος 

Παπούλιας, εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του Μίλτου Σαχτούρη, «του ποιητή που άνοιξε τους 

δικούς του υψηλούς ορίζοντες, με τη διεθνή του αναγνώριση, στην ελληνική ποίηση». 

Το έργο του 

Ο Σαχτούρης αν και επηρεάστηκε από τον υπερρεαλισμό δεν αφομοιώθηκε σε αυτόν και θα μπορούσαμε να 

ισχυριστούμε ότι ξέφυγε από αυτόν αποκτώντας μια καθαρά προσωπική φωνή. Μπορεί όμως με ευκολία να 

χαρακτηριστεί ως ένας ποιητής του παραλόγου και του συμβολισμού. Η γλώσσα των ποιημάτων του είναι 

ελλειπτική, λιτή, τραγική, σκυθρωπή και σοβαρή. Επίσης η ποίηση του ως προς τη δομή είναι ενιαία, δηλαδή 

εμπειρίες οι οποίες συνεχώς αναπαράγονται με μια κυκλική φορά, ενώ διακρίνει κανείς μια έντονη εικονοποιία. 

Τα ποιήματά του είναι εμπνευσμένα από την περίοδο της κατοχής και της μεταπολεμικής εποχής. 

Εργογραφία 

Ποιήματα  

 «Η Μουσική των νησιών μου» (1941) (αποκηρυγμένη συλλογή δημοσιευμένη 

με το ψευδώνυμο Μίλτος Χρυσάνθης) 

 «Η Λησμονημένη» (1945) 

 «Παραλογαίς» (1948) 

 «Μέ τό πρόσωπο στον τοίχο» (1952) 

 «Όταν σας μιλώ» (1956) 

 «Τα φάσματα ή Ή χαρά στον άλλο δρόμο» (1958) 

 «Ό περίπατος» (1960) 

 «Τα στίγματα» (1962) 

 «Σφραγίδα ή Η όγδοη Σελήνη» (1964) 

 «Το Σκεύος» (1971) 

 «Ποιήματα» 1945-1971 (Εκδόσεις Κέδρος, 1977) 

 «Χρωμοτραύματα» (1980) 

 «Εκτοπλάσματα» (1986) 

 «Καταβύθιση» (1990) 

 «Έκτοτε» (1996) 

 «Ανάποδα γυρίσαν τα ρολόγια» (1998) 
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 «Ποιήματα (1980-1998)» (Εκδόσεις Κέδρος, 2002) 

Συνομιλίες  

 Ποιος είναι ο τρελός λαγός (Εκδόσεις Καστανιώτης, 2000) 
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ΤΑΚΗΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 
 

Ο Τάκης Σινόπουλος (17 Μαρτίου 1917-25 Απριλίου 1981) ήταν ποιητής και συγγραφέας. 

 

Βιογραφικό Σημείωμα 

 

Ο Τάκης Σινόπουλος γεννήθηκε στην Αγουλινίτσα Ηλείας, πρωτότοκος γιος του φιλολόγου Γιώργου 

Σινόπουλου και της Ρούσας - Βενέτας το γένος Αργυροπούλου και βαφτίστηκε Πάικος. Το 1920 η οικογένεια 

Σινόπουλου εγκαταστάθηκε στον Πύργο Ηλείας. Εκεί γεννήθηκαν ο αδερφός του ποιητή Νούλης (Αθανάσιος) 

και οι δίδυμοι Παύλος και Μαρία. Στον Πύργο ο Σινόπουλος πέρασε τα μαθητικά του χρόνια και το 1934 έφυγε 

για την Αθήνα για να σπουδάσει ιατρική. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του δημοσίευσε ποιήματα, πεζά, 

κριτικά σημειώματα και μεταφράσεις σε λογοτεχνικά περιοδικά της Αθήνας και της επαρχίας. Το 1941 

επιστρατεύτηκε ως λοχίας υγειονομικού. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής πήρε μέρος σε 

ερασιτεχνικές θεατρικές παραστάσεις, συνέχισε να γράφει και να δημοσιεύει μεταφράσεις κυρίως  Γάλλων 

ποιητών, δοκίμια και ποιήματα, φυλακίστηκε από τους ιταλούς ως αντιστασιακός (1942) και πήρε το πτυχίο 

του από την Ιατρική Σχολή (1944). Στον Εμφύλιο πήρε μέρος ως γιατρός του πεζικού και παρέμεινε για δυο 

χρόνια (1946-1947) με το τάγμα του σ’ ένα χωριό έξω από την Καλαμπάκα. Στην Αθήνα επέστρεψε το 1948 

και από το 1949 άσκησε για πολλά χρόνια το ιατρικό επάγγελμα. Την πρώτη του εμφάνιση στο χώρο της 

λογοτεχνίας πραγματοποίησε το 1934 με τη δημοσίευση του ποιήματος "Προδοσία" και του διηγήματος "Η 

εκδίκηση ενός ταπεινού" στην εφημερίδα του Πύργου "Νέα Ημέρα" με το ψευδώνυμο Αργυρός Ρουμπάνης, 

ενώ η πρώτη του ποιητική συλλογή είχε τίτλο "Μεταίχμιο" και εκδόθηκε το 1951. Η ποιητική πορεία του Τάκη 

Σινόπουλου χωρίζεται από τη λογοτεχνική κριτική σε δύο φάσεις. Στην πρώτη (1940-1965) κυριαρχούν το 

περιγραφικό και λυρικό στοιχείο και η στοχαστική γραφή, καθώς επίσης οι επιρροές από τους Έλιοτ, Σεφέρη 

και Έζρα Πάουντ, στα πλαίσια της προσπάθειας για μια οριοθέτηση του ποιητικού σύμπαντος σ’ έναν 

αντιποιητικό και απογοητευτικό κόσμο. Η δεύτερη (γύρω στα 1965 και ως το τέλος της ποιητικής του 

παραγωγής) κινείται στα ίδια θεματολογικά πλαίσια της φθοράς και του θανάτου, παρουσιάζει όμως μια 

μεταστροφή στη χρήση του γλωσσικού υλικού προς έναν αντιποιητικό, επιθετικό και συχνά ειρωνικό λόγο. 

Από το 1963 ως το 1967 συνεργάστηκε με το περιοδικό "Εποχές", όπου δημοσίευσε κείμενα βιβλιοκρισίας. 

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Παπαδόπουλου πήρε μέρος στις αντιδικτατορικές εκδόσεις "18 Κείμενα" 

και Κείμενα 1 και 2, ενώ υπήρξε συνιδρυτής της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικών Προβλημάτων και συνεργάτης 

του περιοδικού "Συνέχεια". Έγραψε τις ποιητικές συλλογές «Το άσμα της Ιωάννας και του Κωνσταντίνου», που 

τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο ποίησης το 1961, «Γνωριμία με τον Μαξ», «Νύχτα και αντίστιξη», καθώς και 

διάφορες μελέτες και δοκίμια όπως την «Στροφή» για το έργο του Σεφέρη. Απεβίωσε στην Αθήνα στις 25 

Απριλίου 1981 (παραμονή του Πάσχα του 1981), και ήταν παντρεμένος με την Μαρία Ντότα, η οποία το 1995 

δώρισε το σπίτι που έμενε στον δήμο Νέας Ιωνίας με σκοπό την στέγαση του ιδρύματος «Τάκης Σινόπουλος». 

Επίσης προτομή του ποιητή υπάρχει στην πλατεία, έξω από το σπίτι του, στην οδό Τάκη Σινόπουλου στον 

Περισσό. 
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ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΧΤΣΗΣ 

 

 
 

 

Ο Κώστας Ταχτσής (Θεσσαλονίκη, 8 Οκτωβρίου 1927 – Αθήνα, [πιθανόν] 25 Αυγούστου 1988) ήταν 

διακεκριμένος Έλληνας λογοτέχνης της λεγόμενης μεταπολεμικής γενιάς. 

 

Βιογραφικό Σημείωμα 
 

Ο Κώστας Ταχτσής γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας του Γρηγόριος, και η μητέρα του, Έλλη (το 

γένος Ζάχου),καταγόταν από την Ανατολική Ρωμυλία. Σε ηλικία επτά ετών μετά από χωρισμό των γονιών 

του έφυγε για την Αθήνα με τη γιαγιά του. Στην Αθήνα πέρασε τα μαθητικά και εφηβικά του χρόνια και 

γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου φοίτησε για δυο χρόνια. Είχε προηγηθεί μια 

αίτησή του στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων χωρίς επιτυχία λόγω ασθένειάς του και αδυναμίας να παραστεί στις 

εξετάσεις. Το 1947 κατατάχτηκε στο στρατό και έφτασε ως το βαθμό του ανθυπολοχαγού. Στη συνέχεια 

εργάστηκε ως γραμματέας του αμερικανού επόπτη στο υδροηλεκτρικό έργο του Λούρου. Το 1951 εξέδωσε 

την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο Ποιήματα. Ακολούθησαν τέσσερις ακόμη συλλογές ως το 1956. 

Την ίδια περίοδο συνδέθηκε φιλικά με τους Οδυσσέα Ελύτη, Νίκο Γκάτσο, Αντρέα Εμπειρίκο. Το 1954 

έφυγε για την Αγγλία, όπου έμεινε ως το καλοκαίρι του επόμενου χρόνου. Επέστρεψε στην Αθήνα και 

ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. Από την άνοιξη του 1956 ως το 

Δεκέμβρη του 1964 περιπλανήθηκε σε διάφορα μέρη του κόσμου με ενδιάμεσες επιστροφές στην Ελλάδα. 

Στην περίοδο αυτή μπάρκαρε σε δανέζικο φορτηγό πλοίο προς τη Γερμανία, συνεργάστηκε στα γυρίσματα 

της ταινίας Το παιδί και το δελφίνι ως βοηθός σκηνοθέτη, τέλεσε χρέη μάνατζερ σε περιοδεία του πιανίστα 

Τόνη Γεωργίου στην Αφρική, εργάστηκε ως υπάλληλος εμπορικού καταστήματος και σιδηροδρομικός 

υπάλληλος στην Αυστραλία. Το 1960 ξεκίνησε για το γύρο της Ευρώπης με βέσπα. Στις χώρες που 

επισκέφτηκε έγραψε το Τρίτο στεφάνι, το οποίο ολοκλήρωσε στην Αυστραλία, κατά τη διάρκεια δεύτερης 

εκεί παραμονής του και έστειλε στην Ελλάδα για εκτύπωση. Το έργο απορρίφθηκε ως ακατάλληλο και ο 

Ταχτσής πραγματοποίησε ιδιωτική έκδοσή του στην Αθήνα το 1962. Δυο μήνες μετά έφυγε για την Αμερική, 

όπου έμεινε ως το τέλος του 1964. Μετά την οριστική επιστροφή του στην Αθήνα συνεργάστηκε με το 

περιοδικό Πάλι και εργάστηκε ως ξεναγός και μεταφραστής. (μετέφρασε κυρίως θεατρικά έργα, Αριστοφάνη 

και σύγχρονά του). Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Παπαδόπουλου πήρε μέρος στη Δήλωση των 18 

και διώχτηκε από την Ασφάλεια. Άνθρωπος ειλικρινής και απερίφραστος, συνάντησε την έχθρα και την φιλία 

πολλών. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του σχεδόν εγκατέλειψε το γράψιμο. Κατά τη Μεταπολίτευση πάλεψε 

για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων, δεδηλωμένος ομοφυλόφιλος και ο ίδιος. Την ίδια περίοδο εκδιδόταν 

ως τραβεστί.
 
Δολοφονήθηκε άγρια υπό ανεξιχνίαστες συνθήκες στο σπίτι του σε ηλικία εξηνταενός χρόνων. 

Στις 27 Αυγούστου 1988, η αδελφή του τον βρήκε δολοφονημένο στο σπίτι του στον Κολωνό. Η Αστυνομία 

δεν μπόρεσε ποτέ να διαλευκάνει το έγκλημα. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε μόνον ότι ο θάνατος είχε 
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επέλθει από στραγγαλισμό περί τα δύο εικοσιτετράωρα νωρίτερα. Το ποιητικό έργο του Κώστα Ταχτσή 

κινείται στα πλαίσια της θεματολογίας της καθημερινής ζωής και χαρακτηρίζεται από έντονα λυρική διάθεση, 

διάθεση η οποία μεταφέρθηκε και στα πεζά του. Το έργο που τον καθιέρωσε στο χώρο της μεταπολεμικής 

ελληνικής λογοτεχνίας είναι το μυθιστόρημα Το τρίτο στεφάνι, μια ευφυής ρεαλιστική και ταυτόχρονα συχνά 

λυρική απεικόνιση της ζωής και της κοσμοθεωρίας των ελλήνων μικροαστών, που καλύπτει την περίοδο από 

τις αρχές του αιώνα μας ως τη σύγχρονη του συγγραφέα εποχή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

ψυχογραφική ικανότητα του Ταχτσή, ιδιαίτερα στους γυναικείους χαρακτήρες του και η εξαιρετική φροντίδα 

της γλωσσικής του έκφρασης. 

 

Το Τρίτο Στεφάνι 

Το κορυφαίο έργο του Κώστα Ταχτσή είναι το μυθιστόρημα Το τρίτο στεφάνι, που από το 1970 και μετά 

εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στα πλέον ευπώλητα βιβλία και το οποίο έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. 

Στο συγκεκριμένο βιβλίο παρουσιάζεται «η Ελλάδα των μετόπισθεν», η πολύπαθη ελληνική οικογένεια στα 

χρόνια πριν και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μέσα από τη ρέουσα προσωπική αφήγηση δύο γυναικών: της 

Εκάβης και της Νίνας, οι οποίες με άμεση και καθημερινή γλώσσα στοχάζονται όσα έζησαν και όσα τους 

άγγιξαν από τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και διηγούνται όσα πέρασαν, κυριολεκτικά, από πάνω τους. Κυρίως 

όμως τη διηγούνται σε μια γλώσσα «καθημερινή, ρέουσα, ανθρώπινη και οικεία, χωρίς αφέλειες και 

υπεραισιοδοξίες, βουτηγμένη στα βάσανα και τους καημούς του κόσμου. Απλά, ζεστά, απελευθερωμένα 

ελληνικά που μετέφεραν στον αναγνώστη γεύσεις, τοπία, εσωτερικές ατμόσφαιρες, ενέργειες, δραματικά 

γεγονότα περιχαρακωμένα με χιούμορ, πικρά όνειρα, προσπάθειες επιβίωσης, θρήνους και χαρές, χωρίς να το 

επιδιώκουν». (Γιώργος Μανιώτης). Ενα βιβλίο «αγέραστο και φρέσκο» (Αλέκος Φασιανός). «Όσοι εκ των 

υστέρων επιχείρησαν να μιμηθούν το ύφος του Ταχτσή έσπασαν τα μούτρα τους. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

δεν μπόλιασε την κατοπινή πεζογραφία με το παράδειγμά του. Απελευθέρωσε τους νεότερους πεζογράφους 

από τα δεσμά της καλλιγραφίας και της φιλολογίτιδας. Και σαν τέτοιους θεωρώ πρώτους και καλύτερους τους 

πεζογράφους της γενιάς του '80». (Μένης Κουμανταρέας) Το "τρίτο στεφάνι" δραματοποιήθηκε από το Τρίτο 

Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας το 1979 σε παραγωγή του Γιώργου Παυριανού. Τους ρόλους της 

Εκάβης και της Νίνας ενσάρκωσαν ανεπανάληπτα η Σμάρω Στεφανίδου και η Ρένα Βλαχοπούλου. Η 

ραδιοφωνική παραγωγή του βιβλίου αποτέλεσε και αυτή σημείο σύγκρουσης του συγγραφέα με την παραγωγή. 

Αρχικά οι ρόλοι της Εκάβης και της Νίνας είχαν προταθεί στη Μελίνα Μερκούρη και τη Δέσπω Διαμαντίδου, 

οι οποίες αρνήθηκαν. Αργότερα ο ρόλος της Εκάβης δόθηκε στη Γεωργία Βασιλειάδου, αλλά μετά από 

ενστάσεις του συγγραφέα το ρόλο τελικά πήρε η Σμάρω Στεφανίδου, η οποία ενσάρκωσε με ευρηματικότητα 

και αξεπέραστο στιλ το δράμα της μικραστής πονεμένης γυναίκας. Ο Ταχτσής είχε αντιρρήσεις και για την 

συμμετοχή της Βλαχοπούλου στο ρόλο της Νίνας. Δυστυχώς ο Ταχτσής δεν έγραψε κανένα άλλο μυθιστόρημα, 

παρά τις υποσχέσεις που είχε δώσει κατά καιρούς. Τα υπόλοιπα πεζογραφήματά του αποτελούν κυρίως 

αποσπασματικά βιωματικά κείμενα. (Βιωματικό ήταν άλλωστε και Το τρίτο στεφάνι, όπου, όπως είχε πει ο ίδιος 

ο Ταχτσής, όλα σχεδόν τα πρόσωπα έχουν διαμορφωθεί επάνω σε πρότυπα του οικογενειακού του 

περιβάλλοντος.) Ένα θέμα που επαναλαμβάνεται στα ύστερα κείμενα του Ταχτσή είναι η ομοφυλοφιλία του, 

που άλλοτε την αποδέχεται και άλλοτε τη θεωρεί σαν μόνιμη κατάρα. Σχετικά με το θέμα είχε αναφέρει σε 

συνέντευξή του στο περιοδικό Κράξιμο ότι «Ο ομοφυλόφιλος έρωτας έχει μια ποιητικότητα, αν θέλεις, ακριβώς 

επειδή δεν οδηγεί πουθενά. Έχει μια τραγική διάσταση. Ακριβώς γιατί ούτε παιδί γεννιέται, ούτε η κοινωνία 

πρόκειται ποτέ να τον αναγνωρίσει». 

Το έργο του  

Ο Ταχτσής εμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα στις αρχές της δεκαετίας του 1950 με τις ποιητικές συλλογές 

Δέκα ποιήματα, Μικρά ποιήματα και Περί ώραν δωδεκάτην, που αργότερα αποκήρυξε. Ακολούθησαν οι 

ποιητικές συλλογές Συμφωνία του «Μπραζίλιαν» (1954) και Καφενείο «Το Βυζάντιο» (1956). Με χίλιες 

δυσκολίες, το 1962 εξέδωσε ιδίαις δαπάναις το μυθιστόρημα Το τρίτο στεφάνι, με το οποίο αργότερα 
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καθιερώθηκε ως ένας από τους καλύτερους πεζογράφους της γενιάς του. Παρέα με τον Νάνο Βαλαωρίτη και 

άλλους συμμετείχε στη συντακτική ομάδα του πρωτοποριακού λογοτεχνικού περιοδικού Πάλι (1964–1967). Το 

1972 εξέδωσε τη συλλογή διηγημάτων Τα ρέστα και το 1979 μία συλλογή αυτοβιογραφικών κειμένων με τίτλο 

Η γιαγιά μου η Αθήνα. 

Μετά τον θάνατό του εκδόθηκαν τα βιβλία του 

 Το φοβερό βήμα (ημιτελής αυτοβιογραφία, 1989), 

 Από τη χαμηλή σκοπιά (1992), 

 Συγγνώμην, εσείς δεν είσθε ο κύριος Ταχτσής; (1996) 

 Τετράδιον εκθέσεων Κωνσταντίνου Γρηγ. Ταχτσή (εκθέσεις από τα σχολικά χρόνια του 

συγγραφέα, 1996), και 

 Ένας έλληνας δράκος στο Λονδίνο (2002). 

Μετέφρασε επίσης αρχαία ελληνική και ξένη λογοτεχνία, κυρίως κωμωδίες του Αριστοφάνη. 
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ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΣΙΡΚΑΣ 

 

 

 
 

 

Ο Στρατής Τσίρκας (1911-1980) είναι από τους αξιολογότερους πεζογράφους της μεταπολεμικής γενιάς. Το 

πραγματικό του όνομα ήταν Γιάννης Χατζηαντρέας. 

 

Βιογραφία  

Γεννήθηκε στο Κάιρο της Αιγύπτου το 1911 και αποφοίτησε το 1928 από το εμπορικό τμήμα της Αμπετείου 

Σχολής. Για τα επόμενα δέκα χρόνια εργάστηκε ως λογιστής στην Άνω Αίγυπτο, όπου έγραψε τα πρώτα του 

ποιήματα και διηγήματα για τη ζωή των φελλάχων. Το 1930, γνωρίζει στην Αλεξάνδρεια τον Καβάφη, για τον 

οποίο έγραψε πολλά χρόνια αργότερα δύο βιβλία, Ο Καβάφης και η Εποχή του (1958) και Ο Πολιτικός 

Καβάφης (1971). Ασχολήθηκε με την ποίηση, το δοκίμιο, το διήγημα και το μυθιστόρημα, καθώς και με 

μεταφράσεις ξένων λογοτεχνών. Το 1937 παντρεύεται την Αντιγόνη Κερασώτη (πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου 

2012) και τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου πηγαίνει στο Παρίσι, όπου συμμετέχει στο Β’ Διεθνές Συνέδριο 

Συγγραφέων για την Υπεράσπιση της Κουλτούρας Ενάντια στον Φασισμό. Εκεί συγγράφει μαζί με τον ποιητή 

Λάνγκστον Χιουζ (Langston Hughes) τον Όρκο των ποιητών προς τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, τον οποίο 

διάβασε στο συνέδριο ο συγγραφέας Λουί Αραγκόν (Louis Aragon). Τo 1938 εγκαθίσταται μόνιμα στην 

Αλεξάνδρεια και από τον επόμενο χρόνο εργάζεται διεθυντής στο εργοστάσιο βυρσοδεψίας του Μικέ 

Χαλκούση, μια θέση που διατηρεί μέχρι την αναχώρησή του για την Αθήνα το 1963. Από νεαρή ηλικία 

εντάχθηκε στο αριστερό κίνημα της Αιγύπτου και συνδέθηκε αρχικά, πιθανόν το 1928, με την κομμουνιστική 

ομάδα του Σακελλάρη Γιαννακάκη στο Κάιρο. Μαζί με τον αλεξανδρινό ζωγράφο Γιάννη Μαγκανάρη (1918 - 

Αθήνα 2007) και άλλους έλληνες αιγυπτιώτες δημιουργούν τη δραστήριο Πνευματική Εστία Ελλήνων 

Αλεξανδρείας. Το 1935, μαζί με τον Κύπριο ποιητή Θεοδόση Πιερίδη, εντάσσεται στην πολυεθνική οργάνωση 

Ligue Pacifiste, που ίδρυσε ο Ελβετός Paul Jacot-Descombes και αναλαμβάνει με τον Πιερίδη, τον συντονισμό 

του ελληνικού τμήματος της οργάνωσης. Την περίοδο αυτή αρθρογραφεί στο επίσημο όργανο της League, το 

περιοδικό Πολιτισμός-Civilisation, που εκδίδεται σε τρεις γλώσσες (Γαλλικά, Αραβικά και Ελληνικά). Από το 

1942, μαζί τον Θεοδόση Πιερίδη, τον Οδυσσέα Καραγιάννη, τον Στρατή Ζερμπίνη και άλλους, συμμετέχει 

στην έκδοση της αντιφασιστικής πολιτικής επιθεώρησης Έλλην, που εκδίδει ο δημοσιογράφος Άγγελος 

Κασιγόνης. Το 1943-44 είναι ανάμεσα στα ιδρυτικά στελέχη του φιλο-ΕΑΜικού Ελληνικού Απελευθερωτικού 

Συνδέσμου (ΕΑΣ) και από το 1945 μέχρι το 1961 είναι στέλεχος της παροικιακής κομμουνιστικής οργάνωσης 

"Αντιφασιστική Πρωτοπορία", της οποίας διετέλεσε και γραμματέας από το 1946 μέχρι το 1951. Στο διάστημα 

αυτό γράφει συχνά το κύριο άρθρο στις εφημερίδες Φωνή (1952-53) και Πάροικος (1953-61), που διευθύνει ο 

δημοσιογράφος Σοφιανός Χρυσοστομίδης και είναι τα επίσημα όργανα της Αντιφασιστικής Πρωτοπορίας. 

Έχοντας εκδόσει τρεις συλλογές διηγημάτων από το 1944 μέχρι το 1954, το 1957 γράφει σε δέκα μέρες τη 

νουβέλλα Νουρεντίν Μπόμπα, που εμπνέεται από την εθνικοποίηση της Διώρυγας του Σουέζ από τον Αιγύπτιο 

πρόεδρο Νάσερ. Ο "Μπόμπα" εκδίδεται στην Αθήνα από τον Κέδρο, κάνοντας έτσι τον Τσίρκα γνωστό στο 

αναγνωστικό κοινό της Ελλάδας. Το σημαντικότερο έργο του όμως αποτελούν οι "Ακυβέρνητες Πολιτείες" 

(1960-1965), που απαρτίζεται από τρία μυθιστορήματα: τη "Λέσχη", την "Αριάγνη" και τη "Νυχτερίδα", τα 
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οποία εισάγουν έναν τολμηρό και πειραματικό μοντερνισμό στο ελληνικό μυθιστόρημα. Η έκδοση της 

"Λέσχης" το 1960 προκάλεσε την αντίδραση της ηγεσίας του Κ.Κ.Ε., η οποία του ζήτησε να αποκηρύξει το 

έργο του. Ο Τσίρκας αρνήθηκε λέγοντας "Κατέγραψα τα γεγονότα, όπως ακριβώς τα έζησα. Η συνείδησή μου 

δεν είναι καπέλο να την πάρω απ' το ένα καρφί να την κρεμάσω στο άλλο". Λόγω της άρνησής του διαγράφηκε 

από το κόμμα, αλλά μετά τη διάσπαση του ΚΚΕ το 1968, προσχώρησε στο ΚΚΕ-Εσωτερικού. Η Αριάγνη 

(1962), το δεύτερο μέρος, που περιείχε ισχυρότερα δείγματα νοσηρών καταστάσεων της Αριστεράς, ανέλαβε ο 

Μάρκος Αυγέρης με «ασύγγνωστη εμπάθεια, να καταδικάσει για τη θέση της , ως ολίσθιμα από τα ιδεολογικά 

θέσφατα». Κέντρο της τριλογίας είναι τα ιστορικά και πολιτικά γεγονότα της περιόδου στη Μέση Ανατολή και 

στις συγκρούσεις, που εξελίχθηκαν σε τρεις ακυβέρνητες πολιτείες, την Ιερουσαλήμ, το Κάιρο και την 

Αλεξάνδρεια. Ο Τσίρκας θεωρούσε ολόκληρη την τριλογία ως μια προσπάθεια δικαίωσης του κινήματος του 

Απρίλη του 1944, κατά το οποίο ο ελληνικός στρατός στη Μέση Ανατολή ξεσηκώθηκε ενάντια στην 

προσπάθεια διάλυσης και ολικής υποταγής του από τα Μεταξικά στοιχεία και την αγγλική διοίκηση. Μετά το 

πραξικόπημα που εδραίωσε τη Δικτατορία των συνταγματαρχών το 1967, ο Τσίρκας συμμετέχει στη "σιωπή" 

των λογοτεχνών και δε δημοσιεύει παρά μόνο μεταφράσεις. Όταν σταμάτησε η προληπτική λογοκρισία, 

συμμετείχε στην έκδοση των 18 κειμένων. Το μυθιστόρημα "Χαμένη Άνοιξη" (1976) προοριζόταν να είναι το 

πρώτο μέρος μιας νέας τριλογίας με τίτλο "Δίσεχτα χρόνια". Έμελλε όμως να είναι το τελευταίο του έργο. Η 

μετάφραση των "Ακυβέρνητων Πολιτειών" στα γαλλικά από την Catherine Lerouvre και τη Χρύσα Προκοπάκη 

το 1971 απέσπασε το βραβείο του καλύτερου ξένου μυθιστορήματος στη Γαλλία το 1972. Ο Τσίρκας πέθανε 

στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 1980 σε ηλικία 68 ετών. 

Εργογραφία 

 Φελλάχοι (1937), ποιητική συλλογή 

 Το Λυρικό Ταξίδι (1938), ποιητική συλλογή 

 Αλλόκοτοι άνθρωποι (1944), συλλογή διηγημάτων 

 Προτελευταίος Αποχαιρετισμός και το Ισπανικό Ορατόριο (1946), ποιητική 

συλλογή 

 Ο Απρίλης είναι πιο σκληρός (1947), συλλογή διηγημάτων 

 Ο ύπνος του θεριστή (1954), συλλογή διηγημάτων 

 Νουρεντίν Μπόμπα (1957), νουβέλα 

 Ο Καβάφης και η Εποχή του (1958) Κρατικό βραβείο καλύτερης βιογραφίας 

 Ακυβέρνητες Πολιτείες (1960-1965), τριλογία που περιλαμβάνει τα 

μυθιστορήματα  

o Η Λέσχη (1960) 

o Αριάγνη (1962) 

o Η Νυχτερίδα (1965) 

 Στον Κάβο (1966), διήγημα 

 Αλλαξοκαιριά (1970), διήγημα (στον τόμο Δεκαοχτώ Κείμενα). 

 Ο Πολιτικός Καβάφης, (1971) κριτικά άρθρα 

 Τα ημερολόγια της Τριλογίας 'Ακυβέρνητες Πολιτείες' (1973) 

 Χαμένη Άνοιξη (1976), πολιτικό μυθιστόρημα 
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ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΚΚΑΣ 

 

 

 
 

Βιογραφικό Σημείωμα 

 

Ο Μάριος Χάκκας γεννήθηκε στη Μακρακώμη Φθιώτιδας, γιος του Γεωργίου Χάκκα και της Σταυρούλας 

Καρατσαλή. Τέσσερα χρόνια μετά τη γέννησή του εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στην προσφυγική 

συνοικία της Καισαριανής. Εκεί ο Χάκκας τέλειωσε το Δημοτικό σχολείο (1937-1943) και στη συνέχεια 

γράφτηκε στο 7ο Γυμνάσιο Παγκρατίου. Τα μαθητικά και εφηβικά του χρόνια σημάδεψαν τα γεγονότα της 

γερμανικής κατοχής και του εμφυλίου. Το 1950 αποφοίτησε από το γυμνάσιο και υπηρέτησε στο πολιτικό 

στρατόπεδο της Γυάρου ως σπουδαστής της Σχολής Σαμαρειτών του Ερυθρού Σταυρού. Το 1951 έδωσε 

εξετάσεις για πρόσληψη στον ΟΤΕ και παρά την επιτυχία του δε διορίστηκε λόγω κοινωνικών φρονημάτων. 

Την ίδια χρονιά άρχισε να έρχεται σε επαφή με αριστερές οργανώσεις της Καισαριανής και του Βύρωνα και 

γνωρίστηκε με τη Μαρίκα Κουζηνοπούλου, την οποία παντρεύτηκε το 1961. Το 1952 έγινε μέλος της Ε Δ Α, 

πήρε μέρος στην ίδρυση του πρώτου πολιτιστικού συλλόγου της Καισαριανής (Φ.Ε.Ν.) και γράφτηκε στο 

τμήμα πολιτικών επιστημών του Πάντειου Πανεπιστημίου. Η πολιτική του δραστηριότητα δεν του επέτρεψε 

να συνεχίσει τις σπουδές του πέρα από τα δυο πρώτα χρόνια. Το 1954 συλλήφθηκε με το νόμο 509 ως μέλος 

αριστερής οργάνωσης και καταδικάστηκε σε τετράχρονη κάθειρξη, αρχικά στην Καλαμάτα και στη συνέχεια 

στην Αίγινα. Στη φυλακή μελέτησε ξένες γλώσσες και στράφηκε στη συγγραφή ποιημάτων και διηγημάτων. 

Αποφυλακίστηκε το 1958 και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως στρατιώτης γ’ κατηγορίας 

(μουλαράς). Παράλληλα συνέχισε να ασχολείται με τη συγγραφή. Το 1960 αποστρατεύτηκε και δούλεψε σε 

εργοστάσιο πλαστικών ειδών, αρχικά ως πλασιέ και στη συνέχεια στο πρατήριο. Μετά το γάμο του 

μετακόμισε στο Βύρωνα, ενώ παράλληλα η κριτική στάση του απέναντι στο Κόμμα οδήγησε σε ρήξη των 

σχέσεών του με την Αριστερά. Από το 1964 ως το 1967 διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος Καισαριανής και 

ενίσχυσε σημαντικά τις δραστηριότητες της Φ.Ε.Ν. Το 1966 κορυφώθηκε η διένεξή του με την Αριστερά και 

ο Χάκκας στράφηκε προς μια επιχείρηση με κορνίζες και μινιατούρες, από κοινού με το φίλο του Ασημάκη 

Νηστικούλη. Με την επιβολή της απριλιανής δικτατορίας συλλήφθηκε και κρατήθηκε για ένα μήνα στα 

κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Παγκρατίου. Από το 1969 άρχισε η περιπέτεια της υγείας του που 

ξεκίνησε από καρκίνο στα νεφρά και κατέληξε στον πνεύμονα. Τα τρία τελευταία χρόνια της ζωής του 

ταξίδεψε για εξετάσεις στο Λονδίνο, το Παρίσι, την Ελβετία, το Μιλάνο και τη Γερμανία. Το 1970 ο θίασος 

Βήματα του Θανάση Παπαγεωργίου ανέβασε το μονόπρακτο έργο του Χάκκα Ενοχή στο θέατρο Φλόριντα. 

Πέθανε στο Διαγνωστικό Νοσοκομείο Πειραιώς σε ηλικία σαράντα ενός χρόνων. Ο Μάριος Χάκκας ανήκει 
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στη μεταπολεμική γενιά των ελλήνων λογοτεχνών. Η πρώτη του εμφάνιση στη λογοτεχνία 

πραγματοποιήθηκε με το Όμορφο καλοκαίρι, συλλογή ποιημάτων γραμμένων στο διάστημα που μεσολάβησε 

από τη φυλάκισή του ως την πραγματοποίηση της έκδοσης το 1965. Ο ποιητικός λόγος του Χάκκα είναι 

άμεσος και βιωματικός, κινείται στα πλαίσια της δραματικής γραφής που υιοθέτησαν πολλοί ποιητές της 

γενιάς του ‘30 και εκφράζει την επιτακτική ανάγκη του δημιουργού να ξεφύγει από την απάνθρωπη 

πραγματικότητα που αντικειμενικά βίωνε. Ένα χρόνο αργότερα εξέδωσε την πρώτη του συλλογή διηγημάτων 

με τίτλο Τυφεκιοφόρος του εχθρού, η οποία ανήκει στην παράδοση του μεταπολεμικού ρεαλισμού με σαφή 

ιδεολογικό προσανατολισμό και έντονη την παρουσία ιστορικών και βιωματικών στοιχείων. Με τη συλλογή 

Ο μπιντές και άλλες ιστορίες συντελείται μια σαφής στροφή -φυσικό επακόλουθο της ψυχολογικής επίδρασης 

που άσκησε στο Χάκκα η αρρώστια του αλλά και η ρήξη του με το κομμουνιστικό κόμμα- προς μια 

ωριμότερη γραφή, αφαιρετική, με επιρροές από το ρεύμα του υπερρεαλισμού στην τραγική διάστασή του και 

ενδεικτική της αγωνίας του συγγραφέα μπροστά στο θάνατο αλλά και της απογοήτευσής του στη θέαση του 

μάταιου της ζωής και της ιδεολογίας στο σύγχρονο κόσμο. Στον ίδιο χώρο ανήκει και το τελευταίο του έργο - 

δεν πρόλαβε να το δει τυπωμένο - Το κοινόβιο, αλλά και τα τρία θεατρικά του μονόπρακτα. 

 

 

 

 

 

Εργογραφία 

 

Ι. Ποίηση 

• Όμορφο καλοκαίρι. Αθήνα, ιδιωτική έκδοση, 1965. 

ΙΙ. Διηγήματα 

• Ο τυφεκιοφόρος του εχθρού. Αθήνα, ιδιωτική έκδοση, 1966 (και β’ έκδοση συμπληρωμένη Αθήνα, Κέδρος, 

1972). 

• Ο μπιντές και άλλες ιστορίες. Αθήνα, Κέδρος, 1970. 

• Το κοινόβιο. Αθήνα, Κέδρος, 1972. 

ΙΙΙ. Θέατρο 

• Ενοχή (μονόπρακτα). Αθήνα, Κέδρος, 1971. 

ΙV. Συγκεντρωτική έκδοση  

• Μάριου Χάκκα, Άπαντα· Εικόνες Τάκη Σιδέρη. Αθήνα, Κέδρος,1978 (και έκδοση γ΄ συμπληρωμένη, 

Αθήνα, Κέδρος, 1986). 
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΣ 

 

 
 

Ο Δημήτρης Χατζής (1913-1981) υπήρξε Έλληνας λογοτέχνης. 

 

Βιογραφία 

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα το Νοέμβριο του 1913. Ο πατέρας του Γεώργιος Χατζής, ήταν διηγηματογράφος, 

λόγιος και παλαμικός ποιητής, γνωστός με το ψευδώνυμο Πελλερέν. Ήταν επίσης εκδότης της εφημερίδας 

«Ηπειρος». Ο Δημήτρης Χατζής παρακολούθησε εγκύκλια μαθήματα στην Ιόνιο Σχολή της Αθήνας μαζί με 

τον αδερφό του Άγγελο, τα οποία όμως διέκοψε μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του το 1930 και 

επέστρεψε στην γενέτειρά του. Εκεί ανέλαβε τη συνέχιση της έκδοσης της εφημερίδας και τη συντήρηση της 

οικογενείας του. Τέλειωσε το Γυμνάσιο στη Ζωσιμαία Σχολή και γράφτηκε στη Νομική Σχολή της Αθήνας. 

Τις σπουδές του δεν τις ολοκλήρωσε ποτέ λόγω οικονομικών δυσχερειών. Στα μέσα της δεκαετίας του 1930 

έγινε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το 1936 συνελήφθη από την Μεταξά και μετά από 

βασανιστήρια εξορίστηκε στη Φολέγανδρο. Λίγους μήνες αργότερα αφήνεται ελεύθερος και εγκαθίσταται 

στην Αθήνα. Στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940 κατετάγη αλλά δεν στάλθηκε στο μέτωπο. Την περίοδο 

της Κατοχής συμμετείχε στη λειτουργία του παράνομου τυπογραφείου του ΕΑΜ στην Καλλιθέα 

αρθρογραφώντας και διορθώνοντας άρθρα σε εφημερίδες όπως η «Ελεύθερη Ελλάδα» και ο 

«Απελευθερωτής». Αρθρογραφούσε ακόμη στον επίσης παράνομο Ριζοσπάστη. Εργάστηκε επίσης στο 

τυπογραφείο του βουνού. Το 1947 επιστρατεύτηκε στα Ιωάννινα, ενώ το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς 

εξορίζεται στην Ικαρία. Το Μάρτιο του επόμενου έτους εντάχτηκε στο Δημοκρατικό Στρατό της Ελλάδας 

δημοσιεύοντας ανταποκρίσεις και διηγήματα στα έντυπά του. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους έμαθε την 

καταδίκη του αδερφού του Άγγελου από το Έκτακτο Στρατοδικείο και την εκτέλεσή του. Μετά την ήττα του 

Δημοκρατικού Στρατού το Έκτακτο Στρατοδικείο τον καταδικάζει δις εις θάνατον για λιποταξία και έτσι 

αναγκάζεται να καταφύγει στο εξωτερικό. Πρώτοι του σταθμοί ήταν η Ουγγαρία και η Ρουμανία. Στη 

Βουδαπέστη σπούδασε βυζαντινή και μεταβυζαντινή ιστορία και λογοτεχνία, ενώ αρθρογραφούσε και στην 

εφημερίδα του κομμουνιστικού κόμματος. Ο βυζαντινολόγος Ιούλιος Μοράβσικ τον βοηθά να κερδίσει 



 349 

υποτροφία για την Ακαδημία Επιστημών του Ανατολικού Βερολίνου, όπου εργάζεται σαν ερευνητής. Το 

1962 ολοκληρώνει στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ του Βερολίνου τη διατριβή του με θέμα «Μονωδίες για την 

Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους». Το ίδιο έτος επιστρέφει στη Βουδαπέστη, όπου 

διορίζεται βοηθός στην έδρα της Βυζαντινής Φιλολογίας, ενώ ιδρύει και το Νεοελληνικό Ινστιτούτο. 

Παράλληλα επιμελείται την έκδοση έργων νεοελληνικής λογοτεχνίας στην ουγγρική γλώσσα. Μετά τα 

γεγονότα του Μάη του '68 επιθυμεί να εγκατασταθεί στο Παρίσι. Η αστυνομία όμως τον πιέζει να ζητήσει 

πολιτικό άσυλο, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στη Βουδαπέστη. Αρνείται ωστόσο να λάβει την ουγγρική 

υπηκοότητα παρά τις προτάσεις που του έγιναν, παραμένοντας άπατρις. Μετά την πτώση της Χούντας των 

Συνταγματαρχών επιστρέφει το Νοέμβριο του 1974 στην Ελλάδα. Αναγκάζεται όμως να εγκαταλείψει ξανά 

τη χώρα λόγω της μη νομοθετικής ρύθμισης σχετικά με την καταδίκη του. Τον Ιούνιο του επόμενου έτους του 

δίνεται χάρη και επιστρέφει οριστικά στην πατρίδα του. Το ακαδημαϊκό έτος 1975-1976 προσκαλείται να 

διδάξει νεοελληνικό πολιτισμό και λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η μη επικύρωση του διορισμού 

του λόγω των μη εκπληρωμένων στρατιωτικών του υποχρεώσεων έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή των 

μαθημάτων αλλά και διαδηλώσεις των φοιτητών. Από το 1975 δίνει πλήθος διαλέξεων και συμμετέχει σε 

συζητήσεις. Από το 1980 μέχρι το θάνατό του εκδίδει το περιοδικό "το Πρίσμα" Παντρεύτηκε με την 

αρχαιολόγο Καίτη Αργυροκαστρίτου και απέκτησαν μία κόρη, την Αγγελίνα. Το Μάρτιο του 1981 

αρρωσταίνει από καρκίνο των βρόγχων και πεθαίνει το 4 μήνες αργότερα στις 20 Ιουλίου του 1981 σε σπίτι 

φίλων του στη Σαρωνίδα. 

Εργογραφία 

Ο Δημήτρης Χατζής πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα το 1946 με το μυθιστόρημα 

«Φωτιά». Το 1952 κυκλοφόρησε η συλλογή διηγημάτων «Το τέλος μιας μικρής 

πόλης», βιβλίο το οποίο θεωρείται το σημαντικότερο έργο του. Τα διηγήματα αυτά 

κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα το 1963, και ενώ ο Χατζής βρισκόταν ακόμη εξόριστος. 

Ασχολήθηκε επίσης με το δοκίμιο. 

Τα έργα του που έχουν εκδοθεί είναι με χρονολογική σειρά τα εξής: 

 Φωτιά, μυθιστόρημα εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα, 1946. 

 Το τέλος της μικρής μας πόλης, διηγήματα, εκδοτικό Νέας Ελλάδας, Ρουμανία, 

1953, εκδόσεις «Επιθεώρηση Τέχνης», Αθήνα, 1963 (τελική μορφή), εκδόσεις 

Κείμενα, Αθήνα, 1981 και εκδόσεις Το Ροδακιό, Αθήνα, 1999. 

 Θητεία (αγωνιστικά κείμενα 1940-1950), διηγήματα, εκδόσεις Κείμενα, 1979. 

 Ανυπεράσπιστοι, διηγήματα, εκδόσεις Θεμέλιο, 1966. 

 Το Διπλό Βιβλίο, μυθιστόρημα, εκδόσεις Εξάντας, 1976 και Κείμενα, 1977 

(αναθεωρημένη έκδοση). 

 Σπουδές, διηγήματα ξανατυπωμένα και άλλα, εκδόσεις Κείμενα, 1976. 

 Το πρόσωπο του Νέου Ελληνισμού, διαλέξεις και δοκίμια, εκδόσεις Το 

Ροδακιό, 2005, ISBN 9607360710 
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ΝΑΣΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ 

 

 
 

 

Ο Νάσος Βαγενάς (Δράμα, 8 Μαρτίου 1945), γιος του μεταφραστή Αχιλλέα Βαγενά και της Μάρθας 

Ιωακειμίδου, είναι Έλληνας ποιητής της Γενιάς του ’70, δοκιμιογράφος, κριτικός, μεταφραστής, 

Πανεπιστημιακός. 

 

Βιογραφία 

Γεννήθηκε το 1945 στη Δράμα, όπου τελειώνει το Δημοτικό Σχολείο και τις τρεις πρώτες τάξεις του 

Γυμνασίου. Το 1960, ύστερα από την χρεωκοπία της επιχείρησης του πατέρα του, η οικογένειά του 

εγκαθίσταται μόνιμα στην Αθήνα. Θα αποφοιτήσει από το Ε’ Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών (Εξάρχεια) το 

1963, και από το 1962 μέχρι το 1964 παίζει ποδόσφαιρο στον Εθνικό Πειραιώς. Σπούδασε Φιλολογία στη 

Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1963-1968), Ιταλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της 

Ρώμης (1970-1972), Συγκριτική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Essex (1972-1973) και στο Cambridge, 

King’s College (1974-1979), όπου εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα την ποίηση και την 

ποιητική του Γιώργου Σεφέρη (Ο ποιητής και ο χορευτής: Μια εξέταση της ποιητικής και της ποίησης του 

Σεφέρη). Από το 1982 μέχρι το 1991 υπήρξε Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της 

Κρήτης. Διηύθυνε τα ερευνητικά προγράμματα «Αρχείο Νεοελληνικής Μετρικής» και «Αρχείο Ελληνικής 

Πεζογραφίας (1830-1880)», ενώ το 1994 ανέλαβε τη διεύθυνση της σειράς «Θεωρία και Κριτική της 

λογοτεχνίας» από τις Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης και τη σειρά «Η πεζογραφική μας παράδοση» από 

τις εκδόσεις Νεφέλη. Από το 1995 μέχρι το 2000 υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας. Από το 1992 είναι Καθηγητής της Θεωρίας και Κριτικής της Λογοτεχνίας στο Τμήμα 

Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει ποίηση, 

μελέτες και δοκίμια πάνω σε θέματα της λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής κριτικής που τον έχουν αναδείξει 

σε έναν από τους σημαντικότερους σήμερα Έλληνες κριτικούς. Αρθρογραφεί στην εφημερίδα το Βήμα της 

Κυριακής. 

Το ποιητικό του έργο 

Είναι ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ποίησης της «γενιάς του ’70». Πάγια θέματα της 

ποίησής του, είναι ο θάνατος, η φθορά και ο έρωτας, όχι ως αντιστάθμισμα του θανάτου αλλά υποκείμενος και 

αυτός στη φθορά και εντέλει στο θάνατο. Ο Στέλιος Βιρβιδάκης αναφέρει πως «[…] Ο θάνατος είναι το 

κυριότερο, το κεντρικό, θα λέγαμε, θέμα της ποίησης του Βαγενά, που τον απασχολεί από την πρώτη κιόλας 

συλλογή και κυριαρχεί στις συνθέσεις του μέχρι σήμερα. Θα τολμούσα να πω ότι αυτή η ποίηση στο σύνολο 

της αποτελεί μια «μελέτη θανάτου». Οι συλλογές του βρίθουν από ποιήματα ποιητικής και αρκετά συχνά 
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δηλώνεται η διαρκής αγωνία και αδυναμία του ποιητικού υποκειμένου να βρει τις κατάλληλες λέξεις για να 

εκφραστεί. Ο λόγος του είναι συχνά ειρωνικός και σαρκαστικός (κυρίως στις πρώτες του συλλογές), ενώ στις 

τελευταίες, πιο πρόσφατες, συλλογές του γίνεται πιο παιγνιώδης. Στο έργο του χρησιμοποιεί παραδοσιακές 

ποιητικές φόρμες τις οποίες ανατρέπει – όπως σονέτο, χαικού, μπαλλάντα, ωδή, επίγραμμα, παντούμ κτλ. – 

ώστε η αντίθεση που δημιουργείται ανάμεσα στην παλιά μορφή και το νέο περιεχόμενο στοιχειοθετεί την 

ειρωνεία που επιτυγχάνεται μέσω των ανομοιοτήτων και των αποκλίσεων. Θεματικά, ο ειρωνικός λόγος του 

Νάσου Βαγενά εκκινεί από τη στηλίτευση της εποχής του (δικτατορία και μεταπολίτευση) και καταλήγει σε μια 

διάχυτη υπαρξιακή αγωνία του υποκειμένου, στη μηδενιστική θεώρηση της ζωής και στη μεταμοντερνιστική 

παρώδηση. Το έργο του έχει μεταφραστεί σε πολλές ξένες γλώσσες, στα αγγλικά, στα ιταλικά, στα ολλανδικά, 

στα ισπανικά, στα ρουμανικά κτλ. 

Βραβεία 

Το 1980 του απονέμεται το Κρατικό Βραβείο Δοκιμίου-Μελέτης για το βιβλίο του Ο ποιητής και ο χορευτής, το 

οποίο αποποιείται. Έχει τιμηθεί με το Κρατικό Βραβείο Δοκιμίου-Μελέτης το 1995 για το βιβλίο του Η 

Ειρωνική γλώσσα: Κριτικές μελέτες για τη νεοελληνική γραμματεία και με το Κρατικό Βραβείο ποίησης το 2005 

για την ποιητική συλλογή Στέφανος. Έχει επίσης λάβει το Διεθνές Βραβείο Ποίησης Circe Sabaudia για τη 

συλλογή του Σκοτεινές μπαλλάντες και άλλα ποιήματα, το Διεθνές Βραβείο Ποίησης Attiglio Bertolucci για το 

συνολικό ποιητικό του έργο, όπως και το Διεθνές Βραβείο Ποίησης Branko Radicevic.  

Εργογραφία  

Ποιητικές συλλογές  

 Πεδίον Άρεως, Διογένης, Αθήνα, 1974. 

 Βιογραφία, Κέδρος, Αθήνα, 1978. 

 Τα γόνατα της Ρωξάνης, Κέδρος, Αθήνα, 1981. 

 Περιπλάνηση ενός μη ταξιδιώτη, Κέδρος, Αθήνα,1986. 

 Η πτώση του Ιπτάμενου, Στιγμή, Αθήνα, 1989. 

 Βάρβαρες Ωδές, Κέδρος, Αθήνα, 1992. 

 Η πτώση του Ιπτάμενου, β΄, Παρουσία, Αθήνα, 1997. 

 Σκοτεινές μπαλλάντες και άλλα ποιήματα, Κέδρος, Αθήνα, 2001. 

 Στέφανος, Κέδρος, Αθήνα, 2004. 

 Στη Νήσο των Μακάρων, Κέδρος, Αθήνα, 2010. 

Πεζά  

 Η Συντεχνία, Κέδρος, Αθήνα, 1976. 

Μεταφράσεις  

 Κίμων, Φράιερ, Τοπίο θανάτου: Εἰσαγωγή στήν ποίηση τοῦ Τάκη Σινόπουλου, 

μετάφραση Νάσος Βαγενάς - Θωμάς Στρατέλης, Κέδρος, 1978. 

 Κίμων, Φράιερ, Άξιον εστί το τίμημα: Εισαγωγή στην ποίηση του Οδυσσέα 

Ελύτη, Κέδρος, Αθήνα, 1990. 

 Frisch, Max, Ο Μπήντερμαν και οι εμπρηστές: Ένα διδακτικό έργο χωρίς 

δίδαγμα, Δωδώνη, Αθήνα, 1990. 

 Έδγαρ Άλλαν Πόου, Τζιουζέππε Τομάζι ντι Λαμπεντούζα, Λίγεια, (μετάφραση 

Τζένη Μαστοράκη, Νάσος Βαγενάς), Στιγμή, Αθήνα, 1996. 
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 Με τον τρόπο του Καβάφη: Είκοσι ξένα ποιήματα, Κέντρο Ελληνικής 

Γλώσσας, 1999. 

 Richard Burns, Μαύρο Φως (μετάφραση Νάσος Βαγενάς, Ηλίας Λάγιος), 

Τυπωθήτω-Λάλον Ύδωρ, Αθήνα, 2005. 

Δοκίμια - Μελέτες  

 Ο ποιητής και ο χορευτής: Μια εξέταση της ποιητικής και της ποίησης του 

Σεφέρη, Κέδρος, Αθήνα, 1979. 

 Ο λαβύρινθος της σιωπής. Δοκίμιο για την ποίηση, Κέδρος, Αθήνα, 1982. 

 Η εσθήτα της θέας: Σημειώσεις για τη ποίηση και την κριτική, Στιγμή, Αθήνα, 

1988. 

 Ποίηση και μετάφραση, Στιγμή, Αθήνα, 1989. 

 Η ειρωνική γλώσσα: Κριτικές μελέτες για την νεοελληνική γραμματεία, 

Στιγμή, Αθήνα, 1994. 

 Σημειώσεις από το τέλος του αιώνα, Κέδρος, Αθήνα, 1999. 

 Μεταμοντερνισμός και λογοτεχνία, Πόλις, Αθήνα, 2002. 

 Η παραμόρφωση του Καρυωτάκη, Ίνδικτος, Αθήνα, 2005. 

 Κινούμενος στόχος, Πόλις, Αθήνα, 2011. 

 Μεταμοντερνισμός και λογοτεχνία [έκδοση επηυξημένη], Πόλις, Αθήνα, 2012. 

Συμμετοχή σε συλλογικά έργα – Επιμέλεια  

 Ο Μπόρχες στην Κρήτη, Στιγμή, Αθήνα, 1985. 

 Πλάτων Ροδοκανάκης, De Profundis (επιλογή), Στιγμή, Αθήνα 1987. 

 Οι Ωδές του Κάλβου, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 1992. 

 Η ελευθέρωση των μορφών: Η ελληνική ποίηση από τον έμμετρο στον ελεύθερο 

στίχο 1880 – 1940, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 1996. 

 Η Παλαιότερη Πεζογραφία μας: Από τις αρχές της ως τον πρώτο παγκόσμιο 

πόλεμο, τόμοι Γ, Δ, Ε, Σοκόλης, Αθήνα, 1996. 

 Για τον Αναγνωστάκη: Κριτικά κείμενα, Αιγαίον, Λευκωσία, 1996. 

 Μοντερνισμός και Ελληνικότητα, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 

Ηράκλειο, 1997. 

 Η γλώσσα της λογοτεχνίας και η γλώσσα της μετάφρασης, Πρακτικά ημερίδας 

24 Μαΐου 1997, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 1998: 

http://www.greek-

language.gr/greekLang/literature/studies/literature_translation/04_vagenas.htm

l 

 Νέοι ρυθμοί: Μηνιάτικο λογοτεχνικό περιοδικό, 1926-1929, Δράμα, επιμέλεια: 

Νάσος Βαγενάς-Άννα Κατσιγιάννη, Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής 

Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας, 1998. 

 Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Ανθολόγιο μεταφράσεων, επιλογή ποιητικών 

κειμένων: Νάσος Βαγενάς, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Οργανισμός εκδόσεως 

Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα, 1998. 

 Από τον Λέανδρο στον Λουκή Λάρα: Μελέτες για την πεζογραφία της περιόδου 

1830-1880, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 1999. 

 Για τον Σινόπουλο: Κριτικά κείμενα, Αιγαίον, Λευκωσία, 2000. 

 Γιώργος Σεφέρης: Ποιητής και Πολίτης, Έκθεση Πολυμέσων: 16 Νοεμβρίου – 

20 Δεκεμβρίου 2000, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Αθήνα, 2000. 
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 Συνομιλώντας με τον Καβάφη, Ανθολογία ξένων καβαφογενών ποιημάτων, 

επιλογή κειμένων-εισαγωγή: Νάσος Βαγενάς, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 

Θεσσαλονίκη, 2000. 

 Δάφνη: Τιμητικός τόμος για τον Σπύρο Α. Ευαγγελάτο, Ergo, Αθήνα, 2001. 

 Εν Δράμα: 32 Δραμινοί γράφουν για τη Δράμα, Νομαρχιακή Επιχείρηση 

Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Ν. Δράμας, 2002. 

 Γιώργος Σεφέρης: Το ζύγιασμα της καλοσύνης, Μεσόγειος, Αθήνα, 2004. 

 Νεοελληνικά Μετρικά, επιμέλεια: Νάσος Βαγενάς, Πανεπιστημιακές εκδόσεις 

Κρήτης, Ηράκλειο, 2004. 

 Εισαγωγή στην ποίηση του Σεφέρη: Επιλογή κριτικών κειμένων, επιμέλεια: 

Νάσος Βαγενάς, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2005. 

 Εισαγωγή στην ποίηση του Κάλβου: Επιλογή κριτικών κειμένων, επιμέλεια: 

Νάσος Βαγενάς, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2006. 

 Με τον ρυθμό της Ψυχής: Αφιέρωμα στον Γιώργο Ιωάννου, Κέδρος, Αθήνα, 

2006. 

 Haine, Heinrich, Χάινε: Μεταφράσεις ποιημάτων του, Ανθολόγηση-επιλογή 

κειμένων: Νάσος Βαγενάς, Σοκόλης, Αθήνα, 2007. 

 Συμπαντική αρμονία, Μουσική και Επιστήμη: Στον Μίκη Θεοδωράκη, 

Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2007. 

 Εισαγωγή στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 

Ηράκλειο, 2009. 

 Η μπαλλάντα του αβέβαιου εραστή: Δυο ποιητές συζητούν για τον έρωτα, 

Εκδοτικός οίκος Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα, 2010. 

 Επέτειος: Κρίσεις και Σχόλια για το έργο του Ν.Δ. Μαρωνίτη 2008-2009, 

επιμέλεια: Νάσος Βαγενάς, Μικρή Άρκτος, Αθήνα, 2010 

 Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 

Αθήνα, 2010. 

 Ο κύκλος του βιβλίου: Ο συγγραφέας, ο επιμελητής-τυπογράφος, ο εκδότης, ο 

κριτικός, ο αναγνώστης, Επιστημονικό συμπόσιο, 3 και 4 Απριλίου 2009, 

Σχολή Μωραΐτη, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτιμού και Γενικής 

Παιδείας, Αθήνα, 2011. 

 

Δισκογραφία (σε στίχους του ποιητή) 

Φίλυμνον Φάσμα. Τραγούδι και Μουσική: Σωτήρης Γεραλής (μελοποίηση των ποιημάτων: «Adagio», 

«Lento», από τη συλλογή Βάρβαρες Ωδές). 
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ 

 

 
 

 

Ο Θανάσης Βαλτινός είναι Έλληνας πεζογράφος, σεναριογράφος και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. 

 

Βιογραφικά στοιχεία  

Ο Θανάσης Βαλτινός γεννήθηκε στο χωριό Καράτουλα Κυνουρίας, το 1932. Φοίτησε κατά σειρά στα 

γυμνάσια Σπάρτης, Γυθείου και Τρίπολης. Το 1950 ήρθε στην Αθήνα, όπου ζει έως σήμερα. Σπούδασε 

κινηματογράφο. Από το 1974 ως το 1975 έζησε στο Δυτικό Βερολίνο και το 1976 στις Η.Π.Α., 

προσκαλεσμένος αντίστοιχα από την Deutscher Akademischer Austauschdienst και το International Writing 

Program. Έχει ασχοληθεί με το θέατρο, καθώς και με μεταφράσεις αρχαίων τραγικών. Οι μεταφράσεις του 

"Τρωάδες" του Ευριπίδη και "Ορέστεια" του Αισχύλου παρουσιάστηκαν από το Θέατρο Τέχνης στα 

Επιδαύρια (1979-1980), σε σκηνοθεσία Κάρολου Κουν. Πολλά από τα σενάριά του έχουν γυριστεί σε ταινίες, 

κυρίως από τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Διετέλεσε γενικός διευθυντής της Ε.Ρ.Τ. (1989-1990) και πρόεδρος 

και διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας 

Αθηνών, της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών (Akademia Scientiarum et Artium Europaea), 

του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων και της Εταιρείας 

Συγγραφέων, της οποίας υπήρξε πρόεδρος επί πέντε θητείες. Το 2008 εξελέγη νέος ακαδημαϊκός στην έδρα 

Νέας Ελληνικής Πεζογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Έχει τιμηθεί με το βραβείο σεναρίου στο Φεστιβάλ 

Καννών για την ταινία «Ταξίδι στα Κύθηρα» (1984) και με το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος για το βιβλίο 

του «Στοιχεία για τη δεκαετία του ΄60» (1990), με το διεθνές βραβείο Καβάφη (2001) και το βραβείο της 

Ακαδημίας Αθηνών «Πέτρος Χάρης» (2002). Το 2002 του απενεμήθη ο χρυσός σταυρός του Τάγματος της 

Τιμής της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το 2012 απονεμήθηκε στο Βαλτινό για το σύνολο του έργου του το 

Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων από τη Διεύθυνση Γραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.   
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Βραβεία 

2012: Μεγάλο Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας 

 

2003: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής για την προσφορά του στα Γράμματα και τις Τέχνες. 

 

2002: Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών Ιδρύματος Πέτρου Χάρη για το μυθιστόρημα «Συναξάρι Α. Κορδοπάτη. 

Βιβλίο δεύτερο. Βαλκανικοί '22», καθώς και για το σύνολο του αφηγηματικού του έργου του. 

 

2001: Διεθνές Βραβείο Καβάφη. 

 

1990: Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος για το βιβλίο Στοιχεία για την Δεκαετία του '60. 

 

1984: Βραβείο Σεναρίου του Φεστιβάλ Καννών για το σενάριο της ταινίας «Ταξίδι Στα Κύθηρα» του 

Θόδωρου Αγγελόπουλου. 

Εργογραφία  

 "Το συναξάρι του Αντρέα Κορδοπάτη" 1972 

 "Η κάθοδος των εννιά" 1978 

 "Τρία ελληνικά μονόπρακτα" 1978 

 "Μπλε βαθύ σχεδόν μαύρο" 1985 

 "Στοιχεία για τη δεκαετία του ’60" 1989 

 "Φτερά μπεκάτσας" 1992 

 "Θα βρείτε τα οστά μου υπό βροχήν" 1992 

 "Ορθοκωστά" 1994 

 "Συναξάρι Αντρέα Κορδοπάτη, Βιβλίο Β΄" 2000 

 "Σχισμή Φωτός" 2001 

 "Ημερολόγιο 1836-2011" 2001 

 "Εθισμός στη Νικοτίνη" 2003 

 "Άνθη της Αβύσσου" 2008 

 "Κρασί και Νύμφες" 2009 

 "Ημερολόγιο της Αλονήσου" 2010 
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ 

 

 
 

Ο Γιάννης Βαρβέρης (Αθήνα, 1955 - 25 Μαΐου 2011) ήταν Έλληνας ποιητής της γενιάς του '70, κριτικός, 

δοκιμιογράφος και μεταφραστής.  

 

Βιογραφία 

 

 

Ο Γιάννης Βαρβέρης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955.Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 

εργάστηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πρωτοεμφανίστηκε ως ποιητής το 1972 με ποίημά του στο περιοδικό 

Νέα Εστία. Από το 1976 ασκούσε κριτική θεάτρου στα περιοδικά Η Λέξη, Τομές και στην εφημερίδα Η 

Καθημερινή.  Στράφηκε στη λογοτεχνία, εκδίδοντας επτά ποιητικά έργα και μεταφράσεις από την Αττική 

Κωμωδία και την ξένη λογοτεχνία. Ανθολογημένη η ποίησή του έχει μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες, όπως 

είναι η Αγγλική, η Γαλλική, η Γερμανική, Η Ιταλική, η Ισπανική και η Ρουμανική. Εξέδωσε τις ποιητικές 

συλλογές Εν φαντασία και λόγω (1975), Το ράμφος (1978), Αναπήρων πολέμου (1982), Ο θάνατος το στρώνει 

(1986), Πιάνο βυθού (1991), Ο κύριος Φογκ (1993), Άκυρο θαύμα (1996), Ποιήματα, 1975-1996 (2000), Στα 

ξένα (2001), Πεταμένα λεφτά (2005), Ο άνθρωπος μόνος (2009), τις κριτικές θεάτρου Η κρίση του θεάτρου 

(Α΄, 1976-1984, 1985, Β΄, 1984-1989, 1991, Γ΄, 1989-1994, 1995, Δ΄, 1994-2003, 2003, Ε΄ 2003-2010, 2010), 

Πλατεία θεάτρου. Περίπατοι σε πρόσωπα και απρόσωπα της σκηνής (1994) και τα δοκίμια Ποιητικές (σ)τάσεις 

στον Γ. Θ. Βαφόπουλο (1995), Για τον Τάσο Κόρφη (1997), Σωσίβια λέμβος (1999), Κρίτων Αθανασούλης 

(2000). Συνεργάστηκε με τον Κώστα Γ. Παπαγεωργίου στην επιμέλεια της Ελληνικής ποιητικής ανθολογίας 

θανάτου του 20ού αιώνα (1995) και στη διεύθυνση του περιοδικού κριτικής «Κ».Ιδιαίτερη θέση στη 

συγγραφική του παραγωγή έχει το μεταφραστικό έργο του, στο οποίο συγκαταλέγονται πολλές μεταφράσεις 

θεατρικών έργων, κυρίως αρχαίου δράματος, που χρησιμοποιήθηκαν σε θεατρικές παραστάσεις. Μετέφρασε 

πολλά έργα του Αριστοφάνη και του Μένανδρου, αλλά και Μαριβό, Μολιέρο και Μρόζεκ, καθώς και ξένη 

ποίηση, Μπρασέν, Σεντράρ, Πρεβέρ, Γουίτμαν. Η ποίησή του χαμηλόφωνη, υπαρξιακή, ενεργοποιείται από 

τη λειτουργία της μνήμης, νοσταλγεί αγαπημένους νεκρούς και τη χαμένη αθωότητα της παιδικής ηλικίας και 

κινείται προοδευτικά από τον σαρκαστικό στοχασμό σε έναν λόγο εσωτερικό, ειρωνικό και βαθιά δραματικό. 

Η φθορά και ο θάνατος είναι σταθερά θέματα ενός ποιητικού κόσμου ο οποίος δεν παραδίδεται στο σκοτάδι 

αλλά καταφάσκει στωικά στη ζωή. Από το Μάρτιο του 2010 ήταν από τους ιδρυτές, και συνδιευθυντής με 

τον Κ. Γ. Παπαγεωργίου, του νέου περιοδικού ποίησης Τα ποιητικά. Χαμηλών τόνων, ευγενής και με 

συναίσθηση ευθύνης, ήταν από τους πνευματικούς ανθρώπους που καθοδηγούν με το παράδειγμά τους. 

Παρέμεινε δραστήριος και δημιουργικός ως την τελευταία στιγμή. 

Βραβεία 

Για το συνολικό του έργο απέσπασε σειρά βραβείων: 



 357 

 1996, Κρατικό βραβείο Κριτικής – Δοκιμίου. 

 2001, Βραβείο Καβάφη για την ποιητική συλλογή Ποιήματα 1975-1996 

(Κέδρος, 2000). 

 2002, Βραβείο Ποίησης του περιοδικού «Διαβάζω» για την ποιητική συλλογή 

«Στα ξένα» (Κέδρος, 2001) 

 2010 Βραβείο Ποιήσεως του Ιδρύματος Πέτρου Χάρη της Ακαδημίας 

Αθηνών, για το σύνολο του ποιητικού του έργου. Από το νοσοκομείο όπου 

νοσηλευόταν λόγω προβλημάτων υγείας είχε δηλώσει στο «Βήμα»: «Το 

συγκεκριμένο βραβείο σημαίνει έναν σταθμό μέσα σε μια πορεία καθαρώς 

ποιητική. Είναι όπως ένα τρένο, το οποίο σταματά σε έναν σταθμό όπου οι 

άνθρωποι το καλωσορίζουν, αλλά μετά πρέπει να συνεχίσει την πορεία του με 

τον ίδιο ρυθμό, και κάπως επιβαρημένη από την επιδοκιμασία των άλλων». 

Εργογραφία  

Το συγγραφικό του έργο υπήρξε πολυσχιδές. 

Ποιητικό έργο  

 Έν φαντασία και λόγω, Αθήνα, Κούρος, 1975, Αθήνα, Ύψιλον, 1984 

 Το ράμφος, Τραμ, 1978, Αθήνα, Ύψιλον, 1984, σελ. 60 

 Αναπήρων Πολέμου, Αθήνα, Ύψιλον, 1982, σελ. 71 

 Ο θάνατος το στρώνει, Αθήνα, Ύψιλον, 1986, Πιάνο βυθού, Αθήνα, Ύψιλον 

1991, σελ. 64 

 Ο κύριος Φογκ, Αθήνα, Ύψιλον, 1993, σελ. 46 

 Άκυρο θαύμα, Αθήνα, Ύψιλον, 1996, σελ. 50 

 Ποιήματα 1975-1996, (συγκεντρωτική έκδοση), Αθήνα, Κέδρος, 2000, ISBN 

960-041-778-4. 

Θεατρική κριτική  

 Κρίση του θεάτρου (1976-1984), Αθήνα, Καστανιώτης, 1985 

 Κρίση του θεάτρου Β΄(1976-1984), Αθήνα, Εστία, 1991 

 Πλατεία θεάτρου, δοκίμια, Σοκόλης, 1994 

 Κρίση του θεάτρου Γ΄(1976-1984), Σόκολης, 1995 

Δοκίμιο  

 Σωσίβια λέμβος, λογοτεχνικά δοκίμια, Αθήνα, Καστανιώτης, 1999 

 Συνομιλούν ο Γιάννης Βαρβέρης με τον Σωτήρη Κακίση. Poetix 1, Gutenberg, 

Αθήνα 2009. ISSN 1791-8731 

 Η Λογοτεχνία ως Σινεμά (με τον Σωτήρη Κακίση και τον Γιώργο 

Πανουσόπουλο). Λευκωσία, Αιγαίον, 2011 

Ανθολογήσεις  

 Ελληνική Ποιητική Ανθολογία Θανάτου του εικοστού αιώνα (με τον Κ.Γ. 

Παπαγεωργίου), Αθήνα, Καστανιώτης, 1996. 
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ΡΕΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ 

 

 
 

 

Η Ρέα Γαλανάκη είναι σύγχρονη Ελληνίδα λογοτέχνης και σημαντική μορφή της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. 

Έχει ασχοληθεί με τα περισσότερα είδη του γραπτού λόγου και έχει εκδώσει ποιήματα, μυθιστορήματα, 

διηγήματα, δοκίμια, μελέτες και αυτοβιογραφικά κείμενα. 

 

Βιογραφικό 

 

Γεννήθηκε το 1947 στο Ηράκλειο Κρήτης. Δεύτερο παιδί μιας εύπορης οικογένειας γιατρών του Ηρακλείου, 

έλαβε καλή μόρφωση στα νεανικά της χρόνια και το 1965 έρχεται στην Αθήνα για να φοιτήσει στο 

Πανεπιστήμιο στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Έκτοτε στο Ηράκλειο επιστρέφει μόνο σαν επισκέπτρια, 

παρόλο που ο τόπος καταγωγής της δεσπόζει στο συγγραφικό της έργο. Έντονα πολιτικοποιημένη, είναι 

ενταγμένη στην Αριστερά, ήδη από την περίοδο των φοιτητικών της χρόνων. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης 

Ελλήνων Συγγραφέων (1981), διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Υπουργείου 

Πολιτισμού (1994-1997) ενώ υπήρξε και δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων, στον οποίο εκλέχτηκε με 

το συνδυασμό του Γ. Καμίνη στις δημοτικές εκλογές του 2010 και πρόεδρος του ραδιοφωνικού σταθμού 

Αθήνα 9.84, θέσεις από τις οποίες παραιτήθηκε τον Δεκέμβρη του 2011. Είναι για δεύτερη φορά παντρεμένη 

με τον καθηγητή Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, Ηλία Κούβελα, και μητέρα 

μιας κόρης. Τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στην περιοχή της Πάτρας. Τα βιβλία της έχουν δημοσιευτεί σε 

δεκαπέντε γλώσσες και συγκεκριμένα: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά, ολλανδικά, τσέχικα, 

βουλγάρικα, σουηδικά, λιθουανικά, αλβανικά, αραβικά, τούρκικα, κινέζικα και εβραϊκά. 

 

Βραβεία-Τιμητικές διακρίσεις 

 Βραβείο Νίκος Καζαντζάκης του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης για το σύνολο 

του έργου της (1987) 

 Βραβείο του ιδρύματος Τρανούλη για τα Ομόκεντρα Διηγήματα (1988) 

 Το μυθιστόρημα της Ο Βίος του Ισμαήλ Φερίκ Πασά εντάχτηκε από την 

UNESCO στο COLLECTION OF REPRESENTATIVE WORKS(1994) 

 Το μυθιστόρημα Θα υπογράφω Λουί εκπροσώπησε την Ελλάδα στο 

Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας «Αριστείον»(1994) 

 Τιμητική διάκριση από το Δήμο Πατρέων (1994) 

 Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας για το μυθιστόρημα Ελένη ή ο κανένας (1999) 

 Το μυθιστόρημα Ελένη ή ο κανένας εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό 

Βραβείο Λογοτεχνίας «Αριστείον» και κατέκτησε τη τρίτη θέση (1999) 
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 Τιμήθηκε από το Δήμο Βιάννου Κρήτης (2000) 

 Τιμήθηκε από την εφημερίδα της Πάτρας «Πελοπόννησος» (2000) 

 Βραβείο Πεζογραφίας Κώστα και Ελένης Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών για 

το μυθιστόρημα Ο Αιώνας των Λαβυρίνθων (2003) 

 Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας για τη συλλογή διηγημάτων ένα σχεδόν 

γαλάζιο χέρι (2005) 

 Βραβείο αναγνωστών του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου για το μυθιστόρημα 

Αμίλητα βαθιά νερά (2006) 

Εργογραφία 

 Πλην Εύχαρις ποίηση, εκδ. Ολκός,1975 

 Τα Ορυκτά ποίηση,εκδ. Διογένης,1979 

 Το Κέικ ποίηση,εκδ. Κέδρος,1980 

 Που ζει ο λύκος; ποίηση, εκδ. Άγρα,1982,1986 

 Ομόκεντρα διηγήματα διηγήματα, εκδ. Άγρα,1986,1997 

 Ο Βίος του Ισμαήλ Φερίκ Πασά μυθιστόρημα, εκδ. Άγρα,1989, 2000 

 Θα υπογράφω Λουί μυθιστόρημα, εκδ. Άγρα, 1993 - Καστανιώτης, 2005 

 Βασιλεύς ή στρατιώτης; δοκίμια, εκδ. Άγρα, 1997 

 Ελένη ή ο Κανένας μυθιστόρημα, εκδ. Άγρα,1998 - Καστανιώτης, 2004 

 Ο Αιώνας των Λαβυρίνθων μυθιστόρημα, εκδ. Καστανιώτης, 2002 

 Ένα σχεδόν γαλάζιο χέρι διηγήματα, εκδ. Καστανιώτης, 2004 

 Ο δρόμος για την ομόνοια συμμετοχή σε συλλογικό έργο,Καστανιώτης,2005 

 Αμίλητα βαθιά νερά:η απαγωγή της Τασούλας μυθιστορηματικό χρονικό, εκδ. 

Καστανιώτης, 2006 

 Συγγραφικές εμμονές συλλογικός τόμος,δοκίμια, εκδ. Καστανιώτης, 2007 

 Ποιήματα:οι τρυφερές-πλην εύχαρις-τα ορυκτά, ποιήματα,εκδ. Καστανιώτης, 

2008 

 Φωτιές του Ιούδα,στάχτες του Οιδίποδα, μυθιστόρημα, εκδ. Καστανιώτης, 

2009 

 Από τη ζωή στη λογοτεχνία αυτοβιογραφία, εκδ. Καστανιώτης, 2011 
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΑΝΑΣ 

 

 
 

Ο Μιχάλης Γκανάς είναι Έλληνας ποιητής και στιχουργός. 

 

Βιογραφικό 

 

Ο Μιχάλης Γκανάς γεννήθηκε στον Τσαμαντά Θεσπρωτίας το 1944 και έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του 

σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Από το 1962 ζει και εργάζεται στην Αθήνα, όπου ήρθε για να σπουδάσει 

Νομικά. Βιβλιοπώλης για μια δεκαπενταετία, συνεργάστηκε αργότερα με την Κρατική τηλεόραση ως 

επιμελητής λογοτεχνικών εκπομπών και σεναριογράφος. Από το 1989 είναι κειμενογράφος σε διαφημιστική 

εταιρεία. Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες, ενώ στίχοι του έχουν μελοποιηθεί από 

γνωστούς Έλληνες και ξένους συνθέτες (Μ. Θεοδωράκης, Ν. Μαμαγκάκης, Ν. Ξυδάκης, Δ. Παπαδημητρίου, 

Ν. Κυπουργός, G. Bregovic, A. Dinkjian, κ.α.). 

Μετέφρασε τις "Νεφέλες" του Αριστοφάνη για το Θέατρο Τέχνης - Κάρολος Κουν και τους "Επτά επί Θήβας" 

του Αισχύλου για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πατρών. 

 

Βραβεία 

 

Κρατικό Βραβείο Ποίησης το 1994, για το έργο του "Παραλογή". 

2011, Βραβείο Ιδρύματος Πέτρου Χάρη από την Ακαδημία Αθηνών για το σύνολο του ποιητικού του έργου. 

 

Εργογραφία 

 

Ποίηση. Αθήνα, Καστανιώτης, 1975. Σελ.: 85. 

Ακάθιστος δείπνος. Αθήνα, Κείμενα, 1978. Σελ.: 44. 

Μαύρα λιθάρια. Αθήνα, Κείμενα, 1980. Σελ.: 49. 

Μητριά πατρίδα. Αθήνα, Κείμενα, 1981. Σελ.: 60. 

Ακάθιστος δείπνος. Αθήνα, Κείμενα, 1985. Σελ.: 48. 
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Μητριά πατρίδα. Αθήνα, Καστανιώτη, 1989. Σελ.: 63.  

Γυάλινα Γιάννενα. Αθήνα, Καστανιώτη, 1989. Σελ.: 40.  

Παραλογή. Αθήνα, Καστανιώτη, 1993. Σελ.: 36.  

Μαύρα λιθάρια. Αθήνα, Καστανιώτη, 1993. Σελ.: 51.  

Ανθοδέσμη [συλλογικό]. Αθήνα, Άγρα, 1993. Σελ.: 107. 

Ακάθιστος δείπνος. Αθήνα, Καστανιώτη, 1994. Σελ.: 46.  

Μικρή ζωολογία [συλλογικό]. Αθήνα, Πατάκη, 1998. Σελ.: 153.  

Τα μικρά. Αθήνα, Καστανιώτη, 2000. Σελ.: 80.  

Στίχοι: Μιχάλης Γκανάς. Αθήνα, Μελάνι, 2002. Σελ.: 141.  

Ο ύπνος του καπνιστή. Αθήνα, Καστανιώτη, 2003. Σελ.: 57.  

Γυάλινα Γιάννενα. Αθήνα, Καστανιώτη, 2004. Σελ.: 40.  

Ο δρόμος για την Ομόνοια [συλλογικό]. Αθήνα, Καστανιώτη, 2005. Σελ: 181. 

Άσμα ασμάτων [διασκευή]. Αθήνα, Μελάνι, 2005. Σελ.: 55.  

Σωτήρης Σόρογκας [συλλογικό]. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2007. Σελ.: 144. 

Μαύρα λιθάρια. Αθήνα, Καστανιώτη, 2007. Σελ.: 51. 

Γυναικών. Αθήνα, Μελάνι, 2010. 
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ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ 

 

 
 

 

Η Κική Δημουλά (Αθήνα 6 Ιουνίου 1931) είναι Ελληνίδα ποιήτρια και τακτικό μέλος της Ακαδημίας 

Αθηνών στην έδρα της ποίησης. 

 

Βιογραφία 

Το πατρικό της όνομα είναι Βασιλική Ράδου. Γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου εργάστηκε ως υπάλληλος στην 

Τράπεζα της Ελλάδος για εικοσιπέντε χρόνια από το 1949 έως και το 1973. Το 1952 παντρεύτηκε τον ποιητή 

και πολιτικό μηχανικό Άθω Δημουλά, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά, το Δημήτρη (1956) και την Έλση 

(1957). Ο ποιητικός λόγος της Κικής Δημουλά ακολούθησε μια εξελικτική πορεία ξεκινώντας από επιδράσεις 

από την καβαφική ποίηση και με βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία την ενάργεια του λόγου, τη λογοπλαστική 

τάση και την εικονοπλαστική ενάργεια. Ο προβληματισμός της, σαφώς προσανατολισμένος προς τη δυτική 

φιλοσοφία της ύπαρξης, εκφράζει την αγωνιώδη αναζήτηση της ποιήτριας για το νόημα της φθαρτής 

ανθρώπινης ζωής. Ως εναρκτήριο σημείο της ώριμης φάσης της δημιουργίας της θεωρείται η ποιητική 

συλλογή Το λίγο του κόσμου, για την οποία τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο ποίησης το 1971. Με το ίδιο 

βραβείο τιμήθηκε και το 1988 για τη συλλογή Χαίρε ποτέ. Έργα της μεταφράστηκαν σε πολλές ξένες 

γλώσσες. 

 

Διακρίσεις  

 2001, Χρυσός Σταυρός του Tάγματος της Tιμής από τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο. 

 2002, τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, η τρίτη γυναίκα στην ιστορία 

της Ακαδημίας. 

Βραβεία  

 1964(;), Eύφημη μνεία από την Ομάδα των Δώδεκα, για την ποιητική 

συλλογή Eπί τα ίχνη. 

 1972, Β’ Κρατικό Βραβείο Ποίησης, για την ποιητική συλλογή Το λίγο του 

κόσμου. 

 1989, Α’ Κρατικό Βραβείο Ποίησης, για την ποιητική συλλογή Χαίρε ποτέ. 
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 1997, Βραβείο Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη της Ακαδημίας 

Αθηνών, για την ποιητική συλλογή Η εφηβεία της λήθης. 

 2001, Αριστείο των Γραμμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, για το σύνολο του 

έργου της. 

 2009, Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας (Prix Européen de Littérature), για το 

σύνολο του έργου της. 

 2010, Μεγάλο Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας, για το σύνολο του έργου της. 

Έργο  

Θέματα που κυριαρχούν στα ποιήματά της είναι η απουσία, η φθορά, η απώλεια, η μοναξιά και ο χρόνος. 

Χαρακτηριστικά της ποίησής της είναι η προσωποποίηση αφηρημένων εννοιών, η ασυνήθιστη χρήση κοινών 

λέξεων και η πικρή φιλοπαίγμων διάθεση. Ποιήματά της έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα 

Ισπανικά, τα Ιταλικά, τα Πολωνικά, τα Βουλγαρικά, τα Γερμανικά και τα Σουηδικά. 

Εργογραφία  

Ποιητικές συλλογές  

 Ποιήματα, 1952 (αποκηρυγμένα) 

 Έρεβος, 1956, Στιγμή 1990 

 Ερήμην, Δίφρος 1958, Στιγμή 1990 

 Επί τα ίχνη, Φέξης 1963, Στιγμή 1989 

 Το λίγο του κόσμου, 1971, Νεφέλη 1983, Στιγμή 1990 

 Το τελευταίο σώμα μου, Κείμενα 1981, Στιγμή 1989 

 Χαίρε ποτέ, Στιγμή 1988 

 Η εφηβεία της λήθης, Στιγμή 1994 

 Ποιήματα, Ίκαρος 1998 (Συγκεντρωτκή έκδοση· περιλαμβάνονται όλες οι 

προηγούμενες συλλογές εκτός από τα Ποιήματα.) 

 Ενός λεπτού μαζί, Ίκαρος 1998 

 Ήχος απομακρύνσεων, Ίκαρος 2001 

 Χλόη θερμοκηπίου, Ίκαρος 2005 

 Συνάντηση, Γιάννης Ψυχοπαίδης, Κική Δημουλά, Ίκαρος 2007 (Ανθολογία με 

εβδομήντα τρία ζωγραφικά έργα του Γιάννη Ψυχοπαίδη.) 

 Μεταφερθήκαμε παραπλεύρως, Ίκαρος 2007 

 Τα εύρετρα, Ίκαρος 2010 

Πεζά  

 Ο φιλοπαίγμων μύθος, Ίκαρος 2004 (Η ομιλία που εκφώνησε η Κική Δημουλά 

στην Ακαδημία Αθηνών κατά την τελετή υποδοχής της.) 

 Εκτός σχεδίου, Ίκαρος 2005 (Επιλογή πεζών κειμένων.) 

 Έρανος σκέψεων, Ίκαρος 2009 (Η ομιλία της Κικής Δημουλά στην 

Αρχαιολογική Εταιρεία στις 26 Ιανουαρίου 2009.) 
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ΜΑΡΩ ΔΟΥΚΑ 

 

 
 

 

Η Μάρω Δούκα είναι σύγχρονη Ελληνίδα πεζογράφος. 

 

Βιογραφία  

Γεννήθηκε το 1947 στα Χανιά (Κρήτη) και από το 1966 είναι μόνιμος κάτοικος της Αθήνας. Είναι απόφοιτος 

του Ιστορικού και Αρχαιολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Μάρω 

Δούκα έχει τιμηθεί με το «Βραβείο Νίκος Καζαντζάκης» του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης για το συγγραφικό 

έργο της «Η αρχαία σκουριά». Επίσης με το Β’ Κρατικό Βραβείο για το μυθιστόρημά της «Πλωτή πόλη». Για 

το μυθιστόρημά της «Αθώοι και φταίχτες» τιμήθηκε αφενός μεν με το Βραβείο Πεζογραφίας «Κώστα 

Ουράνη» της Ακαδημίας Αθηνών, αφετέρου δε με το Βραβείο Balkanika (2005). Πολλά από τα διηγήματα 

και μυθιστορήματα της Μ. Δούκα έχουν μεταφραστεί σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες. 

Εργογραφία 

 1974 Η Πηγάδα, κάτι άνθρωποι, νουβέλες (εκδ. Κέδρος 1974, Πατάκης 2009) 

 1975 Πού 'ναι τα φτερά;, νουβέλα (Κέδρος 1975, Πατάκης 2009) 

 1976 Καρε Φιξ, διηγήματα (Κέδρος 1976, Πατάκης 2007) 

 1979 Η Αρχαία σκουριά, μυθιστόρημα (Κέδρος 1979, Πατάκης 2008) 

 1983 Η Πλωτή Πόλη, μυθιστόρημα (Κέδρος 1983, Πατάκης 2007) 

 1987 Οι λεύκες ασάλευτες, μυθιστόρημα (Κέδρος 1987, Πατάκης 2008) 

 1990 Εις τον πάτον της εικόνας, μυθιστόρημα (Κέδρος 1990, Πατάκης 2006) 

 1992 Ο πεζογράφος και το πιθάρι του, κείμενα (Καστανιώτης 1992) 

 1995 Ένας σκούφος από πορφύρα, μυθιστόρημα (Κέδρος 1995, Πατάκης 

2007) 

 1999 Ουράνια μηχανική, μυθιστόρημα (Κέδρος 1999, Πατάκης 2009) 

 2000 Άρωμα βιβλίου, λογοτεχνικά κείμενα Ελλήνων συγγραφέων (Πατάκης 

2000) 

 2002 Στην αυλή του αγίου - Η Παναγίτσα του μπερντέ, διηγήματα της Μάρως 

Δούκα και του Δημήτρη Νόλλα (Μεταίχμιο 2002) 

 2004 Αθώοι και φταίχτες, μυθιστόρημα (Κέδρος 2004, Πατάκης 2010) 

 2005 Ο δρόμος για την Ομόνοια, συμμετοχή σε συλλογικό έργο 

(Καστανιώτης,2005) 

 2005 Η Μάρω Δούκα διαβάζει Γεώργιο Βιζυηνό, μελέτη (Ελληνικά 

Γράμματα,2005) 
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 2007 Μπλε μελαγχολία - Σας αρέσει ο Μπραμς; - Αλντιν, θεατρικά κείμενα των 

Μάνου Ελευθερίου, Μάρως Δούκα, Μένη Κουμανταρέα (Κέδρος 2007) 

 2005 Τα μαύρα λουστρίνια, πεζογράφημα στη σειρά Η κουζίνα του συγγραφέα 

(Πατάκης 2005) 

 2010 Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ, μυθιστόρημα (Πατάκης 2010) 

 2012 Γιατί εμένα η ψυχή μου, πεζογραφήματα (Πατάκης 2012) 

Ξενόγλωσσες εκδόσεις 

 Αγγλικά: Fool's gold, μετάφρ. Roderick Beaton, Κέδρος 1991, 2003. 

Come forth, King, μετάφρ. David Connolly, Κέδρος 2003 

 Γαλλικά: Le miroir aux images, μετάφρ. Jasmine Pipart, Editions Hatier, 

1993 

L'or des Fous, μετάφρ. Paule Rosseto, Institut Francais d'Athènes, 1993 

 Ιταλικά: Un berretto di porpora,[tr.by]masimo cazzulo,Crocceti Editore,1999 

 Γερμανικά: Die Schwimmende Stadt,[tr.by]norbert hauser,Insel verlag,1991 
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ΜΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

 

 
 

Ο Μάνος Ελευθερίου (Ερμούπολη Σύρου, 12 Μαρτίου 1938) είναι Έλληνας ποιητής, στιχουργός και 

πεζογράφος. 

 

Βιογραφικό 

 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ερμούπολη της Σύρου. Το 1962, σε ηλικία μόλις 24 χρονών δημοσίευσε την 

πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Συνοικισμός». Οι πρώτες του πεζογραφικές εμφανίσεις έγιναν με τα 

διηγήματα «Το διευθυντήριο» και «Η σφαγή» σε αυτοτελή βιβλία το 1964 και 1965. Ο ίδιος όμως σε 

συνέντευξή του έχει δηλώσει ότι τα έχει «αποκηρύξει σιωπηρά». Εκείνη την εποχή είχε την ευκαιρία να 

γνωρίσει και να συναναστραφεί με σημαντικές προσωπικότητες από διάφορους χώρους της τέχνης, όπως οι 

μεγάλοι ζωγράφοι Τσαρούχης και Χατζηκυριάκος-Γκίκας. Το 1964 πρωτοπαρουσιάστηκε στην ελληνική 

δισκογραφία με τους στίχους των Ρημαγμένων Κήπων, που εμπιστεύθηκε στο Χρήστο Λεοντή. Ένα χρόνο 

αργότερα γνωρίστηκε με τον Θεοδωράκη στο Σύλλογο Φίλων Ελληνικής Μουσικής. Ο συγγραφέας Φώντας 

Λάδης ήταν αυτός που έδωσε στον μουσικοσυνθέτη τα δώδεκα τραγούδια που είχε γράψει ο Ελευθερίου κατά 

τη διάρκεια της θητείας του -το «Τρένο Φεύγει στις Οκτώ», τη «Νυχτερίδα» και τα υπόλοιπα. Λίγο καιρό 

πριν κυκλοφορήσει όμως ο δίσκος, τους πρόλαβε η Δικτατορία. Τελικά τα τραγούδια κυκλοφόρησαν το '70 

στο εξωτερικό (Παρίσι). Κατόπιν ήρθε η συνεργασία με τον Δήμο Μούτση και τον Άγιο Φεβρουάριο (1971) 

κι έπειτα η «Θητεία» με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Η ηχογράφηση του δίσκου μάλιστα άρχισε το Νοέμβριο 

του 1973, λίγες μέρες πριν από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και ο δίσκος κυκλοφόρησε τελικά στη 

Μεταπολίτευση, το Μάρτιο του 1974. Αργότερα έρχεται η συνεργασία με τον Κουγιουμτζή και τον Νταλάρα. 

Στον δίσκο "Η Ατέλειωτη Εκδρομή" του 1975 ο Θανάσης Γκαϊφύλλιας μελοποιεί τρία σπουδαία του 

ποιήματα του Ελευθερίου: Γνωριμία, Εκδρομή, Κιθάρες των νερών. Παράλληλα γράφει και εικονογραφεί 

παραμύθια για παιδιά και φροντίζει για την έκδοση λευκωμάτων με θέμα τη Σύρο, την ιδιαίτερη πατρίδα του: 
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(«Ενθύμιον Σύρας», «Θέατρο στην Ερμούπολη.» κ. α). Η δεκαετία του ‘90 τον βρίσκει να αρθρογραφεί και 

να κάνει ραδιοφωνικές εκπομπές στον Αθήνα 9,84 και στο Δεύτερο Πρόγραμμα. Το 1994 παρουσιάζει την 

πρώτη -και μέχρι σήμερα τελευταία - νουβέλα του, με τίτλο Το άγγιγμα του χρόνου και δέκα χρόνια 

αργότερα δημοσιεύει το μυθιστόρημα «Ο Καιρός των Χρυσανθέμων, που τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο 

Λογοτεχνίας του 2005. Κυρίαρχο θέμα του βιβλίου είναι το θέατρο, είτε διαμέσου της κεντρικής ηρωίδας και 

μεγάλης πρωταγωνίστριας Παρασκευοπούλου, είτε διαμέσου των υπολοίπων ηθοποιών αλλά και θεατρικών 

συγγραφέων που εμφανίζονται στις σελίδες του. Ο Ελευθερίου θα το χαρακτηρίσει θέατρο μέσα στο θέατρο, 

οι θεατές απλά θα το λατρέψουν και οι κριτικοί θα του πλέξουν εγκώμια. Ως φυσική συνέχεια εκδίδεται το 

2006 το δεύτερο μυθιστόρημά του, Η γυναίκα που πέθανε δύο φορές, με θέμα τη ζωή και τον θάνατο της 

μεγάλης Ελληνίδας ηθοποιού, Ελένης Παπαδάκη. Η εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία και πάλι δεν είναι 

τυχαία. Ο Ελευθερίου, κατά την προσφιλή τακτική του έχει δουλέψει εξονυχιστικά τα βιβλία του: «Τα 

μυθιστορήματα με απασχόλησαν τα τελευταία 13 14 χρόνια. Έγραφα μέρα, νύχτα, δεν είδα διακοπές, δεν είδα 

γιορτές τίποτα». Εξάλλου, όπως έχει παραδεχθεί: «Ποτέ δεν έγραψα κάτι, χωρίς να γίνουν μετά άπειρες 

αλλαγές. Ποτέ δεν έγραψα μια πρόταση, χωρίς να κάτσω από πάνω της 100 και 200 φορές να την ξαναδώ, με 

διαφορετική διάθεση, διαφορετική ώρα και μέρα. Το κοιτάζω, το βλέπω, με αγανακτεί, το ξανακοιτάζω, το 

δέρνω, μένω εκεί. Αν δεις κάτι που έχεις γράψει και σου αρέσει πολύ, τότε υπάρχει πρόβλημα. Φαίνονται ξέρετε 

τα εύκολα πράγματα. Δεν τσιμπάει ο αναγνώστης». Το 2007 εκδίδεται η συλλογή διηγημάτων «Η μελαγχολία 

της πατρίδας μετά τις ειδήσεις των οκτώ» «Το διήγημα, ως φόρμα είναι δυσκολότερο από ένα μικρό 

μυθιστόρημα. Πρέπει να εξαντλήσεις όλη σου την τεχνική και να γράψεις μια ολοκληρωμένη, συνοπτική ιστορία 

χωρίς να παραλείψεις στις περιγραφές σου τίποτα από την ψυχολογία των ηρώων σου και την περιρρέουσα 

ατμόσφαιρα. Τα διηγήματα της «Μελαγχολίας...» γράφονται επί πολλά χρόνια. Με είχαν στοιχειώσει. …. Το 

«λάθος» στο διήγημα είναι θανατηφόρο. Το τινάζει στον αέρα». Πρόσφατα δημοσιεύτηκε και το θεατρικό του 

έργο «Μπλε μελαγχολία» σε συλλογική έκδοση με άλλους γνωστούς συγγραφείς. Αναμένεται η έκδοση και 

άλλων μυθιστορημάτων που ο συγγραφέας δεν έχει αποφασίσει να εκδώσει ακόμα. Τρέφει αντιπάθεια προς 

τις συνεντεύξεις και προς τον μη ελεγχόμενο προφορικό λόγο. Καθώς όμως μερικές φορές αναγκάζεται να 

υποκύψει στον πειρασμό της δημοσιεύσιμης συνομιλίας κάποιες από τις αγαπημένες του συνήθειες ή 

προτιμήσεις έχουν διαρρεύσει στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Όπως, λόγου χάρη, ότι απολαμβάνει τη 

μουσική του Νίνο Ρότα ή ότι θαυμάζει τη ζωγραφική του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Ότι του αρέσει το 

ουίσκι. Ότι είναι μανιώδης καπνιστής. Αγαπημένο του χρώμα είναι το μπλε και αγαπημένη του ταινία το 

φελινικό «Και το πλοίο φεύγει». Ότι φτιάχνει μόνος του σταφύλι γλυκό του κουταλιού...O ίδιος παραδέχεται 

χαριτωμένα: «Εγώ θα έλεγα πάλι ότι ήμουν τυχερός. Μέσα από τα τραγούδια γνώρισα εξαιρετικούς ανθρώπους, 

κέρδισα χρήματα, χρήματα τόσα ώστε να ζω αξιοπρεπώς για πάρα πολλά χρόνια και να αγοράζω πράγματα που 

με ενδιέφεραν. Αυτή ήταν η ανταμοιβή μου. Τώρα, αν όλα αυτά τα πράγματα είναι καταξίωση και όντως έκανα 

κάτι σημαντικό, τι να πω, φαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει κάπου μια αλήθεια σε όλες αυτές τις υπερβολές». 

Έργο 

Έχει συγγράψει μέχρι τώρα εννέα ποιητικές συλλογές, διηγήματα, μία νουβέλα, δύο μυθιστορήματα, πάνω από 

400 τραγούδια και έχει επιμεληθεί διάφορα λευκώματα βασισμένα σε προσωπικές συλλογές του. Παράλληλα 

έχει εργαστεί ως αρθογράφος, επιμελητής εκδόσεων, εικονογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός. Για το 

πρώτο του μυθιστόρημα, ο Καιρός των Χρυσανθέμων, έχει τιμηθεί με το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας του 

2005. Οι στίχοι του έχουν μελοποιηθεί από όλους σχεδόν τους διαπρεπείς Έλληνες συνθέτες. Έγινε γνωστός ως 

στιχουργός τη δεκαετία του '70, συνεργαζόμενος με το Μίκη Θεοδωράκη (Λαϊκά: Το παλικάρι έχει καημό, Σ' 

αυτή τη γειτονιά, Πολιτεία Γ & Δ), τον Δήμο Μούτση (Ο Άγιος Φεβρουάριος: Η σούστα πήγαινε μπροστά, 

Άλλος για Χίο τράβηξε, Ο χάρος βγήκε παγανιά) και τον Γιάννη Μαρκόπουλο (Θητεία: Μαλαματένια λόγια, 

Τα λόγια και τα χρόνια, Παραπονεμένα λόγια). Αργότερα στίχοι του θα γίνουν τραγούδια από τον Γιάννη 

Σπανό (Η μαρκίζα), τον Σταύρο Κουγιουμτζή (Ελέυθεροι κι ωραίοι, Στα χρόνια της υπομονής), τον Θάνο 

Μικρούτσικο (Άμλετ της Σελήνης, Δεν είμαι άλλος, Δίκοπη ζωή), τον Ηλία Ανδριόπουλο (Θα σε ξανάβρω 

στους μπαξέδες) και τον Χρήστο Νικολόπουλο (Διαθήκη, Στων αγγέλων τα μπουζούκια). Θεωρείται μάλιστα 

ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς εκφραστές του έντεχνου λαϊκού τραγουδιού. 
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Εργογραφία 

Ποίηση  

 Συνοικισμός, 1962, (εξαντλημένο) 

 Μαθήματα μουσικής. 1972, (επανέκδοση από τις εκδόσεις Ύψιλον. 1980) 

 Τα ξόρκια, 1973, (επανέκδοση από τις εκδόσεις Ύψιλον. 1980) 

 Αγρυπνία για το σκοτεινό τρυγόνι στην εκκλησία του προφήτη Ελισσαίου, - 

1η έκδ. - Αμοργός, 1975 επανέκδοση από τις εκδόσεις Καστανιώτης 1980 και 

2002) 

 Τα όρια του μύθου - Αθήνα : εκδόσεις Γνώση , 1978 

 Το μυστικό πηγάδι - Αθήνα : εκδόσεις Γνώση , 1983 

 Αναμνήσεις από την Όπερα - Αθήνα : εκδόσεις Γνώση, 1987 

 Το νεκρό καφενείο - 1η έκδ. - Αθήνα : Καστανιώτη, 1997 

 Η πόρτα της Πηνελόπης - Αθήνα : Γαβριηλίδης, 2003 

 Ο Νοητός Λύκος - Αθήνα : Μεταίχμιο, 2010 

Πεζογραφία:  

Μυθιστορήματα 

 Ο καιρός των χρυσανθέμων - 1η έκδ. - Αθήνα : Μεταίχμιο, 2004, (Κρατικό 

Βραβείο Μυθιστορήματος 2005) 

 Η γυναίκα που πέθανε δύο φορές - 1η έκδ. - Αθήνα : Μεταίχμιο, 2006. 

 Άνθρωπος στο πηγάδι - 1η έκδ. - Αθήνα : Μεταίχμιο, 2008. 

 Πριν απ' το ηλιοβασίλεμα - 1η έκδ. - Αθήνα : Μεταίχμιο, 2011. 

 

Διηγήματα 

 Το διευθυντήριο. Αθήνα: Φέξης, 1964 

 Η σφαγή. 1965 

 Συλλογικό έργο. Έρωτας σε πρώτο πρόσωπο : 29 ιστορίες που δημοσιεύτηκαν 

στην εφημερίδα "Τα Νέα" το καλοκαίρι του '97, Αθήνα : Κέδρος, 1997 

 Συλλογικό έργο. Το Χαλάνδρι που γνώρισα : 19 Έλληνες συγγραφείς 

γράφουν για το Χαλάνδρι, Αθήνα : Ευριπίδης, 2005 

 Η μελαγχολία της πατρίδας μετά τις ειδήσεις των οκτώ - 1η έκδ. - Αθήνα : 

Μεταίχμιο, 2007 

Νουβέλα 

 Το άγγιγμα του χρόνου. - Αθήνα : Καστανιώτη, 1994. 

Μαρτυρίες-Ιστορικά 

 Είναι αρρώστια τα τραγούδια (επιμέλεια σειράς Θανάσης Θ. Νιάρχος) - 1η 

έκδ. - Αθήνα : Καστανιώτη, 2002. (ανθολόγηση κειμένων του συγγραφέα) 

 Η δεκαετία του '60 (μαζί με τον Θανάση Θ. Νιάρχος.) - 1η έκδ. - Αθήνα : 

Καστανιώτη, 2005. 
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Μελέτες-Λευκώματα 

 Το θέατρο στην Ερμούπολη τον εικοστό αιώνα, (τέσσερεις τόμοι), Δήμος 

Ερμούπολης 

 Ο ίσκιος της Αθήνας = Shadows of Athens / φωτογράφιση Εβίτα Μαχαίρα • 

μετάφραση Mary Kitroeff • κείμενα Μάνος Ελευθερίου. - 1η έκδ. - Αθήνα : 

Ποταμός, 2002. 

Παιδικά 

 Παραμύθια για τον Αυτοκράτορα , Αθήνα Εκδόσεις Γνώση 

 Ένα καράβι μια φορά (εικονογράφηση Σοφία Φόρτωμα.) - Αθήνα : Ωκεανίδα, 

1997. 

 Του Γενάρη το φεγγάρι : Παραμύθια για τους δώδεκα (εικονογράφηση Μάνος 

Ελευθερίου) - Αθήνα : Κέδρος, 1998. 

 Η γάτα που ήθελε να γίνει πουλί ( εικονογράφηση Σοφία Φόρτωμα) - Αθήνα : 

Ελληνικά Γράμματα, 2000. 

 Ένα καράβι, καραβάκι... •(εικονογράφηση Μαθητές Α΄ δημοτικού 2004-2005 

σχολής Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου)- 1η έκδ. - Αθήνα : Εκδόσεις της Σχολής Ι. 

Μ. Παναγιωτόπουλου, 2005 

Θέατρο  

 Μπλε μελαγχολία. Σας αρέσει ο Μπραμς; Άλτιν (Μάνος Ελευθερίου , Μάρω 

Δούκα , Μένης Κουμανταρέας). - 1η έκδ. - Αθήνα : Κέδρος, 2007. 

 Ο Γέρος Χορευτής - 1η έκδ. - Αθήνα : Μεταίχμιο, 2010. 

Σε επιμέλεια του συγγραφέα  

 Φωτογραφίες και σήματα Ελλήνων και ξένων φωτογράφων της περιόδου 

1859-1910, εκδόσεις Γνώση, 1981 

 Ενθύμιο Σύρας, φωτογραφίες και καρτ ποστάλ από το 1860-1950, εκδόσεις 

Γνώση,1993 

 Νεοκλασική Ερμούπολη φωτογράφιση Παναγιώτης Δενδρινός , Νίκος 

Δεσύπρης , Ιάκωβος Καρβώνης , κ.ά. - Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 2000. 

 Ενθύμιον Σύρου : Σύρος ένα νησί - Μια ιστορία: Καρτ ποστάλ και 

φωτογραφίες του 19ου και του 20ού αιώνα, μετάφραση Sophia Phocas. - 1η 

έκδ. - Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 2001. 

 Ερμούπολη, Μια πόλη στη λογοτεχνία, / επιμέλεια Μάνος Ελευθερίου • 

επιμέλεια σειράς Κώστας Ακρίβος • φωτογράφιση Καμίλο Νόλλας. - 1η έκδ. - 

Αθήνα : Μεταίχμιο, 2004. 
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ΑΛΚΗ ΖΕΗ 

 

 
 

 

Η Άλκη Ζέη είναι Ελληνίδα συγγραφέας. 

 

Βιογραφικό 

 

Η Άλκη Ζέη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1925 , αλλά έζησε τα παιδικά της χρόνια στη Σάμο. Σπούδασε στην 

Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στη Δραματική σχολή του Ωδείου Αθηνών και 

σεναριογραφία στο Κινηματογραφικό Ινστιτούτο της Μόσχας. Ασχολήθηκε με το γράψιμο από μικρή. Όταν 

ήταν μαθήτρια γυμνασίου, άρχισε να γράφει έργα για το κουκλοθέατρο. Ένας από τους χαρακτήρες που 

δημιούργησε, ο Κλούβιος, έγινε μετέπειτα ένας από τους κυριότερους ήρωες του κουκλοθέατρου Αθηνών 

«Μπάρμπα Μυτούσης». Από το 1954 έως το 1964 έζησε ως πολιτική πρόσφυγας στην Μόσχα. Το 1964 

επιστρέφει οικογενειακώς στην Ελλάδα για να ξαναφύγει το 1967 πάλι, με τον ερχομό της Χούντας - αυτή τη 

φορά για το Παρίσι. Κατά την διάρκεια της παραμονής της στην Σοβιετική Ένωση, γράφει διηγήματα και 

νουβέλες που τα στέλνει στην Ελλάδα και δημοσιεύονται στο λογοτεχνικό περιοδικό «Επιθεώρηση Τέχνης».  

Αργότερα, συνέχισε το γράψιμο, δημοσιεύοντας σειρά διηγημάτων της στο περιοδικό "Νεανική Φωνή", ένα 

περιοδικό για νέους που είχε ως συντακτική επιτροπή τον Μάριο Πλωρίτη, τον Τάσο Λιγνάδη, τον Κωστή 

Σκαλιώρα. Στα ελληνικά γράμματα εμφανίστηκε το 1963 με το μυθιστόρημα Το καπλάνι της βιτρίνας, το 

οποίο αποτελεί σταθμό στην παιδική μας λογοτεχνία γιατί μυεί για πρώτη φορά τον ανήλικο αναγνώστη στον 

πολιτικό προβληματισμό. Πρόκειται για ιστορικό μυθιστόρημα που αφορά στη δικτατορία του Ιωάννη 

Μεταξά. Το 1971 γράφει τον Μεγάλο Περίπατο του Πέτρου, αυτή τη φορά για την Κατοχή και την 

απελευθέρωση. Το σημαντικό στα ιστορικά της μυθιστορήματα είναι ότι δεν αποτελούν μια απλή καταγραφή 

ιστορικών γεγονότων αλλά είναι ζυμωμένα με τα αυτοβιογραφικά βιώματα των ηρώων της. Μαζί με τη Ζωρζ 

Σαρή, με την οποία γνωρίζονταν από τα σχολικά τους χρόνια, καθιέρωσε ένα νέο στυλ στο νεανικό 

μυθιστόρημα, τόσο από την άποψη του ζωντανού, αυτοβιογραφικού ύφους όσο και της εισαγωγής του 

πολιτικού, κοινωνικού και ιστορικού στοιχείου στο είδος. Τα βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε πολλές 

γλώσσες. 

Βραβεία 

Βραβείο Mildred L. Batchelder (ΗΠΑ) το 1968 – καλύτερο ξένο παιδικό βιβλίο μεταφρασμένο στα αγγλικά 

για το βιβλίο της Το Καπλάνι της Βιτρίνας 

Βραβείο Mildred L. Batchelder (ΗΠΑ) το 1973 – καλύτερο ξένο παιδικό βιβλίο μεταφρασμένο στα αγγλικά 

για το βιβλίο της Ο Μεγάλος περίπατος του Πέτρου 

Βραβείο Mildred L. Batchelder (ΗΠΑ) το 1979 – καλύτερο ξένο παιδικό βιβλίο μεταφρασμένο στα αγγλικά 
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για το βιβλίο της Κοντά στις ράγιες 

Κρατικό Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας το 1992 για το βιβλίο της "Θέατρο για παιδιά" 

Βραβείο Εφηβικού Βιβλίου του περιοδικού «Διαβάζω», το 2003 για το βιβλίο της Η Κωνσταντίνα και οι 

αράχνες της 

Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας του Ιδρύματος Κώστα & Ελένης Ουράνη το 2010 για το σύνολο του έργου 

της. 

Εργογραφία 

Το καπλάνι της βιτρίνας. Αθήνα, Θεμέλιο, 1963.  

Ο κόσμος του παραμυθιού. Αθήνα, Πέργαμος, 1967.  

Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου. Αθήνα, [χ. ε], 1971 / Κέδρος, 1987 / 1995. Σελ.: 263. 

Το καπλάνι της βιτρίνας. Αθήνα, Κέδρος, 1974 / 1987. Σελ.: 182. 

Αρβυλάκια και γόβες. Αθήνα, Κέδρος, 1975 / 1991. Σελ.: 102.  

Ο θείος Πλάτων. Αθήνα, Κέδρος, 1975/ 1984. Σελ.: 121. ISBN: 960-04-0148-9 

ISBN-13: 978-960-04-0148-6 

Μια Κυριακή του Απρίλη. Αθήνα, Κέδρος, 1978 / 1990. Σελ.: 33. ISBN: 960-04-0272-8 

ISBN-13: 978-960-04-0272-8 

Τα παπούτσια του Αννίβα. Αθήνα, Κέδρος, 1979 / 1998. Σελ.: 42. ISBN: 960-04-0155-1 

ISBN-13: 978-960-04-0155-4 

Κοντά στις ράγιες. Αθήνα, Κέδρος, 1984 / 1999. Σελ.: 239. ISBN: 960-04-0008-3 

ISBN-13: 978-960-04-0008-3 

Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα. Αθήνα, Κέδρος, 1987 / 1995. Σελ.: 347. ISBN: 960-04-0180-2 

ISBN-13: 978-960-04-0180-6 

Θέατρο για παιδιά. Αθήνα, Κέδρος, 1992 / 1996. Σελ.: 134. ISBN: 960-04-0642-1 

ISBN-13: 978-960-04-0642-9 

9 διηγήματα πολιτικής φαντασίας [συλλογικό]. Αθήνα, Κέδρος, 1993. Σελ.: 159. ISBN: 960-04-0849-1 

ISBN-13: 978-960-04-0849-2 

Η μωβ ομπρέλα. Αθήνα, Κέδρος, 1995. Σελ.: 254. ISBN: 960-04-1038-0 

ISBN-13: 978-960-04-1038-9 

Νεανική φωνή. Αθήνα, Καστανιώτη, 1996. Σελ.: 76. ISBN: 960-03-1686-4 

ISBN-13: 978-960-03-1686-5 

Η Αλίκη στη χώρα των μαρμάρων. Αθήνα, Κέδρος, 1997. Σελ.: 40. ISBN: 960-04-1238-3 

ISBN-13: 978-960-04-1238-3 

Η δωδέκατη γιαγιά και άλλα. Αθήνα, Καστανιώτη, 2000. Σελ.: 122. ISBN: 960-03-2935-4 

ISBN-13: 978-960-03-2935-3 

Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της. Αθήνα, Κέδρος, 2002. Σελ.: 240. ISBN: 960-04-2202-8 

ISBN-13: 978-960-04-2202-3 

Τα παιδικά μου χρόνια [συλλογικό]. Αθήνα, Καστανιώτη, 2003. Σελ.: 252. ISBN: 960-03-3640-7 

ISBN-13: 978-960-03-3640-5 

Το χρονικό του Κέδρου [επετειακό, συλλογικό]. Αθήνα, Κέδρος, 2004. Σελ.: 253. ISBN: 960-04-2621-Χ 

ISBN-13: 978-960-04-2621-2 

Άλλοι καιροί, άλλα παιδιά. Αθήνα, Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου, 2006. 

Σελ.: 62. ISBN: 960-87296-4-5 

ISBN-13: 978-960-87296-4-3 

Γατοκουβέντες. Αθήνα, Καστανιώτη, 2006. Σελ.: 33. ISBN: 960-03-4324-1 

ISBN-13: 978-960-03-4324-3 

Ο ψεύτης παππούς. Αθήνα, Κέδρος, 2007. Σελ.: 155. ISBN: 960-04-3418-2 

ISBN-13: 978-960-04-3418-7 
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ΝΙΚΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ 

 

 
 

Ο Νίκος Θέμελης (1947 - 2011) ήταν Έλληνας συγγραφέας και πολιτικός. 

 

Βιογραφικά στοιχεία 

Ο Νίκος Θέμελης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947. Αποφοίτησε από την Γερμανική Σχολή Αθηνών, το 

Doerpfeld Gymnasium. Σπούδασε Νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και 

πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία, όπου το 1975 έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα σε 

θέματα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εργάστηκε στην Αγροτική Τράπεζα, στο Υπουργείο Οικονομικών και στη 

Νομική Υπηρεσία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Από το 1981 υπήρξε στενός 

συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη και διευθυντής του γραφείου του, ακολουθώντας τον 

στα υπουργεία Γεωργίας, Εθνικής Οικονομίας, Παιδείας, Βιομηχανίας αλλά και στο Μέγαρο Μαξίμου κατά 

τη θητεία του ως πρωθυπουργού (1996-2004). Πραγματοποίησε αρκετές επιστημονικές δημοσιεύσεις γύρω 

από ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Στο χώρο της νεοελληνικής πεζογραφίας εμφανίστηκε το 

1998. Έγραψε επτά μυθιστορήματα - τα οποία διαπνέονταν, κυρίως, από την ιδέα του εκσυγχρονισμού - με 

βασικές αναφορές στον ελληνισμό των τελευταίων τριών αιώνων, τόσο στον χώρο της διασποράς όσο και 

στον χώρο της αναδυόμενης εγχώριας αστικής τάξης. Τα βιβλία του Νίκου Θέμελη σημείωσαν μεγάλη 

εμπορική επιτυχία, ενώ κάποια από αυτά μεταφράστηκαν στα γερμανικά, τα ιταλικά, τα ρουμανικά, τα 

τουρκικά, τα σερβικά και τα ρουμανικά. Εκτός από τον χώρο της πολιτικής και της επιστήμης, τα 

ενδιαφέροντά του επικεντρώνονταν στη λογοτεχνία, στη μουσική και την ζωγραφική. Πέθανε στις 20 

Αυγούστου 2011 σε ηλικία 64 ετών, έπειτα από μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο. 

 

Βραβεία 

Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος 2001 για το έργο του Η ανατροπή. 

Βραβείο Μυθιστορήματος 2001 του περιοδικού «Διαβάζω» για το ίδιο έργο. 

Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας - Γιάννος Κρανιδιώτης (2009). 
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Εργογραφία 

Πεζογραφία: 

 Η αναζήτηση, Κέδρος (1998) 

 Η ανατροπή, Κέδρος (2000) 

 Η αναλαμπή, Κέδρος (2003) 

 Για μια συντροφιά ανάμεσά μας, Κέδρος (2005) 

 Μια ζωή δυο ζωές, Κέδρος (2007) 

 Οι αλήθειες των άλλων, Κέδρος (2008) 

 Η συμφωνία των ονείρων, Μεταίχμιο (2010) 

 

Πολιτική-Οικονομία: 

 Η κίνηση κεφαλαίων στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Εθνική Κτηματική Τράπεζα 

(1988) 
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ΠΑΝΟΣ ΚΑΠΩΝΗΣ 

 

 
 

 

O Πάνος Καπώνης είναι ποιητής, κριτικός λογοτεχνίας και δικηγόρος. 

 

Βιογραφία 

Γεννήθηκε στο Αγρίνιο στις 25 Μαρτίου του 1947. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του στα Παπαστράτεια 

Εκπαιδευτήρια Αγρινίου, σπούδασε στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Αθηνών, καθώς και σκηνοθεσία 

θεάτρου & κινηματογράφου στην Αθήνα. Είναι Δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και 

του Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Μελετών & Ερευνών. Την περίοδο 1985-1989 διατέλεσε Ειδικός Νομικός 

Σύμβουλος στο Υπουργείο Γεωργίας & ΥΠΕΧΩΔΕ σε θέματα δασικού περιβάλλοντος. Συμμετείχε στις 

συζητήσεις της «Επιτροπής Φαρμάκου» του Υπ. Εμπορίου. Είναι Διδάσκων (Φαρμακευτικό Δίκαιο) στο 

Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Φαρμακευτικής). Από το 1980 είναι έμμισθος νομικός σύμβουλος της 

Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ). Μετείχε σε πολλά επιστημονικά πανελλήνια 

συνέδρια, φόρουμ και ημερίδες ως εισηγητής και ομιλητής. Μελέτες και άρθρα του νομικού περιεχομένου 

έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς σε έγκριτα νομικά και κλαδικά περιοδικά και λογοτεχνικά του έργα σε 

πολλά περιοδικά και εφημερίδες. Παράλληλα είναι συγγραφέας νομικών πανεπιστημιακών συγγραμμάτων 

των φαρμακευτικών τμημάτων των Πανεπιστημίων Πατρών & Αθηνών και συνεργάτης επιστημονικών 

περιοδικών. Ο Πάνος Καπώνης είναι ένας από τους πρώτους χρονολογικά ποιητές της Γενιάς του '70 

Νεοελληνική λογοτεχνία. Πρωτοεμφανίσθηκε στα γράμματα με την «Ποιητική Ανθολογία Νέων» το 1968, το 

περιοδικό «Λωτός» (1969) και την Ποιητική Αντι-Ανθολογία του Δημήτρη Ιατρόπουλου (1971). Ποιήματα, 

διηγήματα και κριτικές του, έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς σε λογοτεχνικά περιοδικά στην Ελλάδα, Κύπρο 

και ΗΠΑ και σε διάφορες ανθολογίες. Συνιδρυτής του Λογοτεχνικού Σωματείου "Κοινωνία των Δεκάτων" 

στο οποίο υπήρξε επί σειρά ετών Γεν. Γραμματέας, συμμετείχε παράλληλα στην συντακτική ομάδα του 

λογοτεχνικού περιοδικού (δε)κατα. Διατέλεσε επίσης Γεν. Γραμματέας της Ένωσης Αιτωλοακαρνάνων 

Λογοτεχνών. Τακτικός συνεργάτης των λογοτεχνικών περιοδικών "(δε)κατα", «Παρουσία» της Ένωσης 

Αιτωλοακαρνάνων Λογοτεχνών, Οροπέδιο" και "Poetix" δημοσιεύει ποιήματα, διηγήματα, δοκίμια και 

κριτικές βιβλίου. Ποιήματα και δοκίμια του έχουν επίσης δημοσιευθεί σε εφημερίδες και στα λογοτεχνικά 

περιοδικά «Λωτός», «Κούρος», «Τραμ», «Σήμα», «Το Δέντρο» κ.α. & πρόσφατα «Οδός Πανός», 

«Εμβόλιμον», «Πόρφυρας», «Κουκούτσι», «(δε)κατα», «Τα Ποιητικά». Έχει δυο γιους, τον Δημοσθένη και 

τον Φίλιππο. 
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Εργογραφία  

Λογοτεχνία  

 «Ποιητική Ανθολογία Νέων» (Αθήνα 1968). 

 «Ανθολογία Νέας Ελληνικής Γενιάς Αγκύρας» (Αθήνα 1971). 

 «Αντι Ανθολογία» (Δ. Ιατρόπουλου, Αθήνα 1971). 

 «Κοκτέιλ» (Αθήνα 1972), έκδοση εκτός εμπορίου. 

 «Μεταμορφώσεις του Ιερεμία» (San Francisco 1977), εκδόσεις Wire Press 

(ποιήματα 1971-1975). 

 «Ποίηση '80» (Θ. Νιάρχου-Αντ. Φωστιέρη, ανθολογία Θεσσαλονίκη 1980), 

εκδόσεις Εγνατία. 

 «Αρχιπέλαγος Αϋπνίας» (Αθήνα 1993) εκδόσεις Αίολος, συγκεντρωτική 

έκδοση. 

 «Ζωγραφιά Λαλούσα» (Δ. Πιστικού, ανθολογία Αθήνα 1997), εκδόσεις 

Δωδώνη. 

 «Ανθολογία Αιτωλοακαρνάνων Λογοτεχνών» (Αθήνα 2002), εκδόσεις ΕΑΛ. 

 «Κοκτέιλ Β» 2η έκδοση (Αθήνα 2008), εκδόσεις ΓΚΟΝΗ,(ποιήματα 1966-

1972). 

 «Αφετηρίες Μνήμης» (επιμέλεια Αθήνα 2008). Έκδοση της Ένωσης 

Αιτωλοακαρνάνων Λογοτεχνών (διηγήματα - αφηγήματα). 

 «Τα ποιήματα του 2007» (Αθήνα 2008), εκδόσεις Κοινωνία των (δε)κάτων 

[ανθολογία]. 

 «Σπινθήρες Καλωδίου» (Αθήνα 2009), εκδόσεις Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός. 

(ποιήματα 1994-2004). 

 «Τα ποιήματα του 2008» (Αθήνα 2009), εκδόσεις Κοινωνία των (δε)κάτων 

[ανθολογία]. 

 "Ναρκωτικά Σύννεφα" (Αθήνα 2010), εκδόσεις ΓΚΟΝΗ, (ποιήματα 1979-

1989). 

 "Τα ποιήματα του 2009" (Αθήνα 2010), εκδόσεις Κοινωνία των (δε)κάτων, 

[ανθολογία]. 

 «Κύβος» (Αθήνα 2011), εκδόσεις Κοινωνία των (δε)κάτων, [ποιήματα 2005-

2008]. 

 «Πρόσωπα στην Ομίχλη» (Αθήνα 2012), εκδόσεις "Απόπειρα", [δοκίμια]. 

Έργα επιστημονικά  

 «Συστήματα Οργάνωσης Συνεταιρισμών» (Αθήνα 1999), έκδοση ΠΑΝΚΟ. 

 «Επίτομος Φαρμακευτική Νομοθεσία» (Αθήνα 2003), εκδόσεις 

Φαρμακευτικός Κόσμος. 

 «Επίτομος Φαρμακευτική Νομοθεσία Ι», 2η έκδοση (Αθήνα 2005), εκδόσεις 

Φαρμακευτικός Κόσμος. 

 «Επίτομος Φαρμακευτική Νομοθεσία ΙΙ - οι αλλαγές στο νέο Εθνικό & 

Κοινοτικό Δίκαιο» (Αθήνα 2006), εκδόσεις Φαρμακευτικός Κόσμος. 

 «Φαρμακευτικό Δίκαιο» τόμος Α' (Αθήνα 2007), εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα. 

 «Φαρμακευτικό Δίκαιο» τόμος Β' "Η αγορά φαρμάκου" (Αθήνα 2010), 

εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα. 
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ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ 

 

 
 

 

Ο Μάνος Κοντολέων (γεν. 21 Δεκεμβρίου 1946) είναι Έλληνας πεζογράφος, διηγηματογράφος και κριτικός. 

 

Βιογραφικό 

Ο Μάνος Κοντολέων γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει 

σημαντική παρουσία τόσο στο χώρο της λογοτεχνίας για ενήλικες αναγνώστες, όσο και στη λογοτεχνία που 

αφορά τα παιδιά, αλλά και τους νέους. Παράλληλα γράφει κριτικά σημειώματα σε εφημερίδες (Αυγή, 

Καθημερινή κ. α) και σε περιοδικά (Διαβάζω, Πόρφυρας, Τραμ κ. α) Έχει γράψει επίσης σενάρια 

τηλεοπτικών προγραμμάτων για παιδιά, ενώ υπήρξε και συνεργάτης του Γ Προγράμματος της Ελληνικής 

Ραδιοφωνίας. Με τη λογοτεχνία ασχολείται από τα παιδικά του χρόνια, δημοσιεύοντας μικρά κείμενα στο 

περιοδικό "Διάπλασις των Παίδων". Η πρώτη του -επίσημη- παρουσία στα ελληνικά Γράμματα γίνεται το 

1969 με τη δημοσίευση διηγήματος του σε ανθολογία νέων συγγραφέων που κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις 

Κάλβος. Και το 1979 κυκλοφορούν τα πρώτα του βιβλία. Υπήρξε κατά διαστήματα μέλος των Δ. Σ. του 

Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, της Εταιρείας Συγγραφέων και του Ελληνικού Τμήματος Βιβλίων για τη Νεότητα 

(ΙΒΒΥ). Είναι αντιπρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Unicef. Η σύζυγος του Κώστια Κοντολέων είναι 

συγγραφέας και μεταφράστρια.
 
Ζουν στον Άλιμο Αττικής και έχουν δύο παιδιά. 

Βραβεία 

Έπαινος Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών (1982) για το βιβλίο του "Κι η σιδερώστρα έκοβε την τηλεόραση 

στα δυο". Τιμητική διάκριση Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου (1986) για το βιβλίου του ""Γάντι σε 

ξύλινο χέρι". Βραβείο Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου (1987) για τη νουβέλα "Οι δυο τους κι άλλοι 

δύο". Έπαινος Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών για το παραμύθι "Ο Φωκίων ήταν ελάφι". Βραβείο Εταιρίας 
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Ελλήνων Λογοτεχνών για το μυθιστόρημα "Ο Εέ από τα’ άστρα". Βραβεύτηκε το 1997 και το 2009 με το 

Κρατικό βραβείο λογοτεχνίας για τα βιβλία του "Μάσκα στο φεγγάρι" και "Πολύτιμα δώρα" αντίστοιχα. Το 

2002 ήταν υποψήφιος για το Διεθνές Βραβείο Άντερσεν, ενώ ένα από τα μυθιστορήματά του, ο "Δομήνικος", 

έχει αναγραφεί στον Διεθνή Τιμητικό Πίνακα της ΙΒΒΥ. Πολλά από τα βιβλία του έχουν επίσης βραβευτεί 

από τον Κύκλο Παιδικού Βιβλίου (Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ) 

 

Εργογραφία 

Για ενήλικες  

Μυθιστορήματα  

 «Ένα κι ένα κάνουν όσα θες» (μαζί με την Τιτίνα Δανέλλη), Καστανιώτης, 

1981 

 «Αφήγηση», Καστανιώτης, 1981 

 «Με στοιχεία προσωπικών συνεντεύξεων», Καστανιώτης, 1984 – 2η έκδ. 

Πατάκης 1996 

 «“Τα φώτα!” είπε», Καστανιώτης, 1986 – 2η έκδ. Πατάκης 1995 

 «Αποφάσισα να σκοτώσω τον Ερμόλαο», Ρόπτρον, 1989 – 2η έκδ. Δελφίνι 

1993 - 3η έκδ.Πατάκης 2002 

 «Iστορία Eυνούχου», Πατάκης 2000 

 «Ερωτική Αγωγή», Πατάκης 2003 

 «Λεβάντα της Άτκινσον», Πατάκης 2009 

 «Μέλι κόλλησε στα χείλη», Πατάκης 2013 

Διηγήματα  

 «Κι η σιδερώστρα έκοβε την τηλεόραση στα δυο», Καστανιώτης, 1982 

(Έπαινος Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών) 

 «Ερωτικές ιστορίες μιας παιδικής ηλικίας», Πατάκης 1992, Δήγμα 2011 

 «Σχεδόν Έρωτας», Πατάκης 2006 

Θέατρο  

 «Η Τέταρτη Εποχή», Πατάκης 2005 

Νεανική λογοτεχνία  

Μυθιστορήματα  

 «Οι δυο τους κι άλλοι δύο», Άμμος, 1987 – 2η έκδ. Πατάκης 1994 (Βραβείο 

Κ.Ε.Π.Β. - Κυκλοφορεί στα γαλλικά από τον εκδοτικό οίκο L’école des loisirs 

και στην Ταϊλάνδη) 

 «Το 33», Πατάκης 1989 

 «Το ταξίδι που σκοτώνει», Καστανιώτης, 1989 

 «Γεύση πικραμύγδαλου», Πατάκης, 1995 (Κυκλοφορεί στα γαλλικά από τον 

εκδοτικό οίκο L’école des loisirs) 

 «Μάσκα στο φεγγάρι», Πατάκης, 1997 (Κρατικό Βραβείο) 
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 «Ροκ Ρεφρέν», Πατάκης, 1999 . ISBN 960-600-982-3. 

 «Μια ιστορία του Φιοντόρ», Πατάκης, 2004 (Βραβείο Κύκλου Ελληνικού 

Παιδικού Βιβλίου) 

 «Ανίσχυρος άγγελος», Πατάκης, 2010 (Υποψήφιο για Βραβείο Αναγνωστών 

2010 - Βραβείο Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου) 

 «Δε με λένε Ρεγγίνα... Άλεχ με λένε», Πατάκης, 2011 

Διηγήματα  

 «Μαγική Μητέρα», Δελφίνι 1992 – 2η έκδ. Πατάκης 1998 

Παιδική λογοτεχνία  

Μυθιστορήματα - Νουβέλες  

 «Ο Εέ από τ’ άστρα» , Καστανιώτης, 1981 (Βραβείο Εταιρείας Ελλήνων 

Λογοτεχνών) 

 «Κοιμήσου, Ορέστη», Καστανιώτης, 1982 

 «Περιπέτεια στο υπόγειο», Ακρίτας, 1991 

 «Δομήνικος», Πατάκης 1992 (Τιμητικός Πίνακας Διεθνούς Οργάνωσης 

Βιβλίων για τη Nεότητα, ΙΒΒΥ) 

 «Ο αδελφός της Ασπασίας», Πατάκης 1993 

 «Τα φαντάσματα της σοφίτας», Πατάκης 1996ω 

 «Η ιστορία του σκύλου... Θα δείξει», Πατάκης 1999 

 «Σκανταλιές κι ανοησίες για ένα γλυκό κεράσι», Πατάκης, 2006 

 «Ο χαρταετός της Σμύρνης», Άγκυρα, 2009 

 «Ο αδελφός της Ασπασίας 2 - Μεγάλο Βραβείο, Μεγάλοι Μπελάδες», 

Πατάκης 2011 

 «Ο αδελφός της Ασπασίας 3 - Κατασκήνωση κάτω από τα... ζώδια», Πατάκης 

2012 

 ο αδελφός της Ασπασίας εισαγωγικό 

 

Διηγήματα - Μικρές Ιστορίες  

 «Πέτρινα καθίσματα», ΑΣΕ, 1985-1989 – 2η έκδ. Πατάκης,1992 

 «Γάντι σε ξύλινο χέρι», Γνώση, 1986 – 2η έκδ. Πατάκης 1994 (Τιμητική 

διάκριση Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου) 

 «Η Μάρω πάει...» (4 βιβλία), Πατάκης 1991 

 «Δυο ιστορίες που ρωτάνε», Άγκυρα, 1990 

 «Ο Ορέστης και το υπόγειο», Πατάκης 1995 (συνέκδοση του «Κοιμήσου, 

Ορέστη» και του «Περιπέτεια στο υπόγειο») 

 «Ελίτσα ή Παπαρούνα;» , Άγκυρα, 2009 

 «Καλέ πνίγομαι», Πατάκης, 2009 

 «Τι κέρδισε ο Άλκης και τι έχασε ο Λάκης», Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς, 

2009 

 «Πολύτιμα Δώρα» , Πατάκης, 2009 (Κρατικό Βραβείο) 

 «Εγώ και το ρομπότ μου» , Πατάκης, 2010 



 379 

 «Κόκκινο καραβάκι, κόκκινο ποδήλατο» , Ψυχογιός, 2012 

Παραμύθια  

 «Κάποτε στην Ποντικούπολη» , Καστανιώτης, 1979 

 «Η Γη το σπίτι μου - Έξι παραμύθια », Εστία, 1979 

 «Ο Φωκίων ήταν ελάφι» , Καστανιώτης, 1979 (Έπαινος Εταιρείας Ελλήνων 

Λογοτεχνών) 

 «Η Άννα και το τζιτζίκι» , Καστανιώτης, 1980 

 «Ο χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να λιώσει» , ΑΣΕ, 1982 – 11η έκδ. Δελφίνι, 

1993 – 18η έκδ. Πατάκης 2000 

 «Ένα συρτάρι γεμάτο όνειρα» , Άγκυρα, 1988 

 «Τα σιδερένια παπούτσια» , Πατάκης 1998 

 «Παραμύθια από τόπους της Aσίας», Πατάκης 2002 

 «Παραμύθια από τόπους της Aφρικής», Πατάκης 2002 

 «Παραμύθια από τόπους της Λατινικής Αμερικής», Πατάκης 2003 

 «Παραμύθια από τόπους της Μεσογείου», Πατάκης 2006 

 «Έξι φίλοι κι ένα δώρο», Πατάκης 2007 

 «Ο Κάρπος και οι πρώτοι Γίγαντες», Παπαδόπουλος, 2008 

 «Το πρώτο λουλούδι»,Πατάκης, 2008 

Χριστουγεννιάτικα παραμύθια  

 «Οι κάλτσες με τα δώρα», Εκδόσεις Πατάκης 2003 

 «Μαζί θα περάσουμε το χειμώνα, είπε το έλατο», Πατάκης 2004 (Βραβείο 

Κ.Ε.Π.Β.– Κρατικό Βραβείο Εικονογράφησης) 

 «Χρυσαφένια, Ασημένια Νύχτα Χριστουγεννιάτικη», Πατάκης 2005 

 «Το τριαντάφυλλο των Χριστουγέννων», Πατάκης, 2007 

 «Νεράιδα πάνω στο έλατο», Πατάκης 2008 (Κρατικό Βραβείο 

Εικονογράφησης) 

Ανθολογίες  

(σε συνεργασία με την Γαλάτεια Σουρέλη και την Πόλυ Μηλιώρη) 

 «Ελληνικά διηγήματα για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά» (2 τόμοι), 

Πατάκης 1994 

 «Ελληνικά διηγήματα για το Πάσχα», Πατάκης 1996 

 «Ελληνικά διηγήματα και άλλα κείμενα για το βουνό και τη θάλασσα», 

Πατάκης 1996 

 «Ελληνικά διηγήματα και άλλα κείμενα για το ταξίδι», Πατάκης 1996 

Ειδικές Εκδόσεις  

 «Δόξα και δάκρυ: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες από το 1896 έως τις μέρες μας» 

(μαζί με το Δημ. Kωνσταντάρα), Πατάκης 2000 

 «Στο περιθώριο» (Σχεδίασμα ημιτελούς αυτοβιογραφίας), Ελληνικά 

Γράμματα 2000 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 
 

 

Ο Γιώργος Μαρκόπουλος είναι Έλληνας ποιητής. 

 

Βιογραφικό 

 

Ο Γιώργος Μαρκόπουλος γεννήθηκε στη Μεσσήνη το 1951, αλλά από το 1965 ζει και εργάζεται στην Αθήνα. 

Σπούδασε οικονομικά και στατιστική. Παράλληλα με την ποίηση γράφει λογοτεχνικές κριτικές και άλλα 

κείμενα σε περιοδικά και εφημερίδες. Είναι ένας από τους πρώτους ποιητές της λεγόμενης "ποιητικής Γενιάς 

του '70". Στα γράμματα εμφανίστηκε το 1968 με την ποιητική συλλογή «Έβδομη συμφωνία». Το 1996 

τιμήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου με το Βραβείο Καβάφη και το 1999 με το Κρατικό Βραβείο 

Ποίησης για τη συλλογή του «Μη σκεπάζεις το ποτάμι», η οποία, στη συνέχεια, ήταν υποψήφια για το 

Ευρωπαϊκό Αριστείο του 2000. Επίσης το 2012 για δεύτερη φορά με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης για τη 

συλλογή του «Κρυφός Κυνηγός». Την προηγούμενη χρονιά (2011) βραβεύτηκε με το Βραβείο της 

Ακαδημίας Αθηνών (Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη) για το σύνολο του έργου του. Είναι μέλος της 

Εταιρείας Συγγραφέων από το 1982, ενώ κατά το διάστημα 1984-1986 υπηρέτησε και ως μέλος του 

Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

Εργογραφία  

Ποιητικά έργα  

 Έβδομη Συμφωνία, Αθήνα 1968 

 Οκτώ συν ένα εύκολα κομμάτια και η κλεφτουριά του κάτω κόσμου, Αθήνα 

1973, εκδόσεις Κούρος 

 Η θλίψις του προαστίου, Αθήνα 1976, εκδόσεις Κέδρος 

 Οι πυροτεχνουργοί, Αθήνα 1979, εκδόσεις Εγνατία/Τραμ 

 Ποιήματα 1968-1976, συγκεντρωτική έκδοση Αθήνα 1980 

 Η ιστορία του ξένου και της λυπημένης, Αθήνα 1987, εκδόσεις Υάκινθος 

 Ποιήματα 1969-1987, συγκεντρωτική έκδοση Αθήνα 1992 

 Η φοβερή πατρίδα μου, Αθήνα 1994 

 Μη σκεπάζεις το ποτάμι, Αθήνα 1998, εκδόσεις Κέδρος. 

 Κρυφός Κυνηγός, Αθήνα 2010, εκδόσεις Κέδρος. 
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Δοκίμια  

 Εκδρομή στην άλλη γλώσσα Α', Αθήνα 1991, εκδόσεις Ρόπτρον 

 Εκδρομή στην άλλη γλώσσα Β', Αθήνα 1994, εκδόσεις Νεφέλη 

 Λευτέρης Ιερόπαις - Μια παρουσίαση, Αθήνα 1999, εκδόσεις Γαβριηλίδης 

 Ιστορικό κέντρο, Αθήνα 2005 

 Η ποίηση του Τάσου Λειβαδίτη, Αθήνα 2009, εκδόσεις Εκάτη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 382 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ 

 

 
 

 

Ο Κώστας Μαυρουδής είναι Έλληνας ποιητής και πεζογράφος. 

 

Βιογραφικό 

 

Γεννήθηκε το 1948 στην Τήνο. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ζει στην Αθήνα. 

Πρωτοδημοσίευσε ποιήματα το 1968. Ανήκει στους πρώτους χρονολογικά ποιητές της «γενιάς του ’70». 

Παρουσιάστηκε στα γράμματα με την ποιητική συλλογή "Λόγοι δύο" (1973). Έχει εκδώσει τις ποιητικές 

συλλογές Λόγοι Δύο (1973), Ποίηση (Τραμ 1978), Το Δάνειο του Χρόνου (Κέδρος 1989), Επίσκεψη σε 

Γέροντα με Άνοια (Κέδρος 2001), Τέσσερις Εποχές (Κέδρος 2009). Εκτός της ποιήσεως έχει γράψει 

πεζόμορφα βιβλία ποιητικού κλίματος, με πυκνά και σύντομα κείμενα που θυμίζουν ημερολόγιο και 

αφοριστικό στοχασμό ή περιγραφές ταξιδιωτικών εντυπώσεων Αυτά είναι: Με Εισιτήριο Επιστροφής (Εστία 

1983, Β’ εκδ. Πλέθρον 1999), Οι Κουρτίνες του Γκριμπάλντι (Νεφέλη 2000) Στενογραφία (Κέδρος 2006). Η 

Ζωή με Εχθρούς (Δελφίνι 1998, Β΄ εκδ. Μελάνι 2008) είναι συγκέντρωση άρθρων και σχολίων που κατά 

καιρούς δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά. Το 2001 ήταν υποψήφιος για το κρατικό βραβείο 

λογοτεχνίας στην κατηγορία Μαρτυρία με το βιβλίο Οι κουρτίνες του Γκαριμπάλντι (εκδόσεων Νεφέλη). Ο 

Κώστας Μαυρουδής θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ποιητής μνήμης, που έχει ταυτιστεί με την υπόθεση του 

παρελθόντος, αφού κατά έναν στίχο του «ό, τι απομακρύνεται είναι ποίηση». Στην αφετηρία του τον 

χαρακτήριζε ολιγόστιχη κομψότητα και καθαρολογία. Αργότερα τα χαρακτηριστικά αυτά έδωσαν τη θέση 

τους σε μια πιο αναλυτική (κάποτε πεζολογική) έκφραση. Ωστόσο πάντα το αντικείμενο είναι κοινό και 

αφορά την απώλεια του παρόντος, τον συντελεσμένο χρόνο, τη φθορά και την ήττα μας απ’ αυτόν. 

Εξελισσόμενη, η ποίησή του ξέφυγε απ’ την κομψοέπεια και τη συντομία της μινιατούρας. Τα τελευταία του 

ποιήματα (Τέσσερις Εποχές) είναι εκτεταμένες αφηγηματικές φόρμες, συγκροτημένες από λεπτομερείς 

περιγραφές με «υπόθεση» που έχει αρχή και τέλος. Περιγράφουν καταστάσεις, πρόσωπα και βιώματα, με 

τρόπο δραματικό ή υπογείως παιγνιώδη, και παρακολουθούν την καθημερινότητα (άλλοτε κοσμοπολιτικά 

λαμπρή, άλλοτε αυτόχθονα) φροντίζοντας λιγότερο τη λυρική μέριμνα και περισσότερο την οργάνωση μιας 

«ιστορίας». Από το 1978, ο Κώστας Μαυρουδής εκδίδει και διευθύνει το λογοτεχνικό περιοδικό Το Δέντρο. 

Εργογραφία 

 Ποιητικές συλλογές: 

1. Λόγοι Δύο (1973) 

2. Ποίηση (Τραμ 1978) 

3. Το Δάνειο του Χρόνου (Κέδρος 1989) 

4. Επίσκεψη σε Γέροντα με Άνοια (Κέδρος 2001) 

5. Τέσσερις Εποχές (Κέδρος 2009) 
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 Πεζόμορφα βιβλία ποιητικού κλίματος: 

1. Με Εισιτήριο Επιστροφής (Εστία 1983, Β΄ εκδ. Πλέθρον 1999) 

2. Οι Κουρτίνες του Γκριμπάλντι (Νεφέλη 2000) 

3. Στενογραφία (Κέδρος 2006) 

4. Η Ζωή με Εχθρούς (Δελφίνι 1998, Β΄ εκδ. Μελάνι 2008) 
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ 

 

 
 

 

Ο Γιάννης Ξανθούλης (Αλεξανδρούπολη, 1947) είναι Έλληνας μυθιστοριογράφος, δημοσιογράφος και 

θεατρικός συγγραφέας. 

 

Βιογραφικό 

 

Γεννήθηκε το 1947 στην Αλεξανδρούπολη, από γονείς πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη. Πεζογράφος 

και θεατρικός συγγραφέας. Σπούδασε δημοσιογραφία, σχέδιο και ενδυματολογία θεάτρου. Από το 1969 

εργάζεται ως δημοσιογράφος και χρονογράφος σε εφημερίδες, περιοδικά και ραδιοφωνικούς σταθμούς. 

Ασχολήθηκε με το παιδικό θέατρο. Έγραψε και εικονογράφησε παιδικά βιβλία. Σατυρικά κείμενα και 

θεατρικά έργα του -περισσότερα από τριάντα- παρουσιάστηκαν στο ελληνικό θέατρο. Ασχολήθηκε για 

αρκετά χρόνια με την συγγραφή επιθεωρήσεων. Το πρώτο του μυθιστόρημα, Μεγάλος Θανατικός, 

κυκλοφόρησε το 1981 και το 1982 ξεκίνησε να γράφει τα «Σαββατιάτικα» στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία. 

Έργα του έχουν μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες, και από τα μυθιστορήματά του "Το πεθαμένο λικέρ" 

μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο (1992) και το "...Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες" έγινε τηλεοπτική σειρά 

(2000). Ζει στην Αθήνα και είναι μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. 

 

Έργα  

Πεζά  

 Ο μεγάλος θανατικός, Καστανιώτης, 1981. 

 Οικογένεια Μπες-Βγες, Καστανιώτης, 1982. 

 Το καλοκαίρι που χάθηκε στο χειμώνα, Καστανιώτης, 1984. 

 Ο Σόουμαν δεν θα 'ρθει απόψε, 1985. 

 Το πεθαμένο λικέρ, Καστανιώτης. 

 Ο χάρτινος Σεπτέμβρης της καρδιάς μας, Καστανιώτης, 1989. 

 Τo ροζ που δεν ξέχασα, Καστανιώτης, 1991. 

 Η εποχή των καφέδων, Καστανιώτης. 

 Η Δευτέρα των αθώων, Καστανιώτης, 1994. 

 Το τρένο με τις φράουλες, Καστανιώτης, 1996. 

 ...Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες, Καστανιώτης, 1998. 
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 Ο Τούρκος στον κήπο, Καστανιώτης, 2001. 

 Το τανγκό των Χριστουγέννων, Καστανιώτης, 2003. 

 Ο θείος Τάκης, Ελληνικά Γράμματα, 2005. 

 Του φιδιού το γάλα, Ελληνικά Γράμματα, 2007. 

 Κωνσταντινούπολη των ασεβών μου φόβων, Μεταίχμιο, 2008. 

 Η εκδίκηση της Σιλάνας, Ελληνικά Γράμματα, 2009 

 Δεσποινίς Πελαγία, Τόπος, 2010 

Θέατρο για παιδιά  

 Πλανήτης Φουρ, Αθήνα, Αστάρτη, 1980. 

 Ένα καλοκαίρι - καλοκαιράκι, Αθήνα, Αστάρτη, 1980. 

 Ανέβα στη στέγη να φάμε το σύννεφο, Αθήνα, Αστάρτη, 1980. 

 Ο μάγος με τα χρώματα, Καστανιώτης, 1994. 

 Μέσα στο νερό δασκάλα, Καστανιώτης, 1994. 

 Μια τρελή τρελή πολυκατοικία, Καστανιώτης, 1998. 

 Τύμπανο τρομπέτα και κόκκινα κουφέτα, Καστανιώτης, 1994. 
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ΖΩΡΖ ΣΑΡΗ 

 

 
 

 

Η Ζωρζ Σαρή (Αθήνα, 23 Μαΐου 1925 - Αθήνα, 9 Ιουνίου 2012) ήταν Ελληνίδα ηθοποιός και συγγραφέας, 

κυρίως παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας. 

 

Η ζωή της  

Η Γεωργία Σαριβαξεβάνη (πραγματικό όνομα της Ζωρζ Σαρή) γεννήθηκε στις 23 Μαΐου του 1925 στην 

Αθήνα. Η μητέρα της ήταν Γαλλίδα από τη Σενεγάλη και ο πατέρας της από το Αϊβαλί. Τα παιδικά της χρόνια 

τα έζησε στην Ελλάδα, όπου τελείωσε το δημοτικό και το γυμνάσιο. Πριν ολοκληρώσει τις εγκύκλιες 

σπουδές της, άρχισε ο πόλεμος του 1940. Στη διάρκεια του πολέμου η Ζωρζ Σαρή συμμετείχε στην 

Αντίσταση και στην ΕΠΟΝ. Περιγράφοντας εκείνα τα χρόνια η ίδια λέει: «Τα χρόνια της Κατοχής ήταν 

χρόνια χαράς και ελευθερίας». «Από δυστυχισμένοι γίναμε ευτυχισμένοι. Και αυτό γιατί διαλέξαμε το δρόμο 

της ζωής και ας υπήρχε θάνατος μέσα. Θρηνούσαμε και χαιρόμασταν όλοι μαζί. Δε φοβόμασταν όμως. 

Υπήρχε ένας στόχος, η απελευθέρωση». Άρχισε από πολύ μικρή να ασχολείται με το θέατρο, με δάσκαλο το 

Βασίλη Ρώτα. Μεγαλύτερη, στα χρόνια της Κατοχής, και αφού τελείωσε το σχολείο, άρχισε να παρακολουθεί 

μαθήματα υποκριτικής στη Δραματική Σχολή του Δημήτρη Ροντήρη. Τα χρόνια εκείνα απέκτησε πολλές 

εμπειρίες, οι οποίες αποτέλεσαν αργότερα βασικό θέμα ορισμένων βιβλίων της. Το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

διαδέχθηκε ο Εμφύλιος, κατά τη διάρκεια του οποίου η Ζωρζ Σαρή πληγώθηκε στο χέρι και στο πόδι από 

οβίδα και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα». Αργότερα, το 1947, αναγκάστηκε να φύγει εξόριστη 

για το Παρίσι. Εκεί δούλεψε σε διάφορες δουλειές, ενώ συγχρόνως φοιτούσε στη σχολή του Σαρλ Ντιλέν. 

Στο Παρίσι γνώρισε σημαντικούς ανθρώπους, όπως ο Κώστας Αξελός, η Μελίνα Μερκούρη, ο Άδωνις 

Κύρου, ο Μαρσέλ Μαρσώ και πολλοί άλλοι. Εκείνα τα χρόνια συνάντησε και τον Αιγυπτιώτη χειρουργό 

Μαρσέλ Καρακώστα, με τον οποίο παντρεύτηκε και έκαναν δύο παιδιά. Το 1962 επέστρεψε στην Ελλάδα και 

άρχισε να εμφανίζεται στο θέατρο και τον κινηματογράφο δίπλα σε γνωστά ονόματα ηθοποιών. Η περίοδος 

αυτή διήρκησε μέχρι την εποχή της Δικτατορίας, όταν η Ζωρζ Σαρή και ορισμένοι φίλοι της ηθοποιοί 

αποφάσισαν να κάνουν παθητική αντίσταση και να μην ξαναπαίξουν στο θέατρο. «Δε φανταζόμασταν ότι θα 

κρατούσε τόσα χρόνια η Δικτατορία... Λέγαμε επτά μήνες, όχι επτά χρόνια!». Το καλοκαίρι εκείνο, 

στερημένη από κάποια μορφή έκφρασης, άρχισε να γράφει το πρώτο της μυθιστόρημα. 
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Θησαυρός της Βαγίας ξεκίνησε σαν παιχνίδι με τα παιδιά που είχε γύρω της, όπως ομολογεί και η ίδια. Το 

βιβλίο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1969 και είχε μεγάλη επιτυχία, ενώ αργότερα μεταφέρθηκε και στην 

τηλεόραση. Το γεγονός αυτό στάθηκε καθοριστικό για τη Ζωρζ Σαρή, αφού από τότε αποφάσισε να στραφεί 

στο γράψιμο. Την προσωπική αυτή επιλογή δικαιολογεί η ίδια σε μια συνέντευξή της: «Στο γράψιμο βρήκα ό, 

τι δεν μπορούσα να βρω στο θέατρο, ίσως γιατί δεν ήμουν πρωταγωνίστρια και ίσως γιατί δεν ήμουν σε θέση να 

διαλέξω τους ρόλους που ο θιασάρχης ή ο σκηνοθέτης διάλεγαν για μένα. Τώρα φέρω ακέραιη την ευθύνη των 

βιβλίων μου. Κάνω αυτό που θέλω, αυτό που μπορώ». Ωστόσο, η Ζωρζ Σαρή δεν έμεινε μόνο στη συγγραφή 

βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας. Προσπάθησε με κάθε τρόπο να διαδώσει το παιδικό βιβλίο και να κρατήσει 

ζωντανή και άμεση επαφή με το κοινό της. Έτσι, άρχισε να πηγαίνει σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα και να 

κάνει ομιλίες. Κατά καιρούς, μέσα από κάποια άρθρα της και με τη συμμετοχή της σε λογοτεχνικές 

συζητήσεις, έλαβε ενεργό μέρος σε θέματα που αφορούσαν την παιδική λογοτεχνία, όπως τα κόμικς, η 

θεματολογία του παιδικού βιβλίου και η θέση της γυναίκας σε αυτό. 

Το έργο της 

Η Ζωρζ Σαρή, από το 1969 που πρωτοεμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα με το Θησαυρό της Βαγίας μέχρι 

σήμερα, έχει γράψει είκοσι μυθιστορήματα, μία νουβέλα, τέσσερα θεατρικά παιδικά έργα και εννιά βιβλία για 

μικρά παιδιά. Επίσης, στο ενεργητικό της έχει δεκατέσσερις μεταφράσεις μυθιστορημάτων από τα γαλλικά. 

Όλα τα βιβλία της έχουν κάνει αρκετές επανεκδόσεις και μερικά από αυτά έχουν βραβευτεί. Το 1994 η Νινέτ 

βραβεύτηκε με το Κρατικό Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου, καθώς επίσης και από τον Κύκλο του 

Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου (το βραβείο μοιράστηκε με τη Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου). Αργότερα, 

το 1999 ο Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου τής έδωσε ακόμη ένα βραβείο για το Χορό της ζωής. Το 

1988 Τα Χέγια προτάθηκαν για το βραβείο Άντερσεν. Πολυγραφότατη και πολυδιαβασμένη, ξεχωρίζει για τα 

θέματα που επιλέγει, για τους ανθρώπινους ήρωες της, που ζουν καθημερινά και αντιμετωπίζουν τα 

προβλήματα της ζωής, για το απλό της ύφος, την απομάκρυνσή της από απλές και κλασικές αφηγηματικές 

τεχνικές, για την άμεση και μη διδακτική προσέγγιση και παρουσίαση του παιδιού μέσα από τα έργα της και 

για τη σφαιρική της όραση γύρω από το σύγχρονο παιδί. Αυτό που χαρακτηρίζει το σύνολο του έργου της 

είναι το βιωματικό γράψιμο και η ανάγκη της να εκφραστεί μέσα από αυτό. Μια ανάγκη που, όπως η ίδια 

ομολογεί, βοηθά τον συγγραφέα να σώσει τον εαυτό του: «Οι συγγραφείς γράφουν πριν απ’ όλα για τον 

εαυτό τους, για να εκφραστούν οι ίδιοι πριν απ’ όλα, για να σωθούν». Με το συγκεκριμένο τρόπο η Ζωρζ 

Σαρή μπορεί να «ζει» σε διαφορετικές καταστάσεις και εποχές και να τις αναπλάθει με μεγάλη πειστικότητα. 

Τα έργα της αποκτούν ζωντάνια και ρεαλιστική υπόσταση, ενώ οι αναγνώστες της «νιώθουν» ως δικό τους 

βίωμα αυτό που η συγγραφέας τούς έχει τόσο πειστικά μεταφέρει. Το βιωματικό γράψιμο, ωστόσο, το οποίο 

έχει και η ίδια πολλές φορές παραδεχτεί, δεν αποκλείει τη δημιουργική φαντασία και τα μυθοπλαστικά 

στοιχεία, τα οποία ενυπάρχουν σε όλα τα έργα της. Στα βιβλία της «πλέκεται ο μύθος με την ιστορία» και 

έτσι χτίζεται το μυθιστόρημα. Ο πυρήνας των έργων της μπορεί να είναι βιωματικός και να αγγίζει την 

πραγματικότητα, αλλά η ανάπτυξη της πλοκής τους εμπεριέχει πολλά φανταστικά στοιχεία. Το 1994 

βραβεύτηκε με το Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου για το μυθιστόρημα Νινέτ. Το 1995 και το 1999 

βραβεύτηκε από τον Κύκλο Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου. Το 1988 προτάθηκε για το βραβείο Χανς Κρίστιαν 

Άντερσεν. Ως ηθοποιός έχει βραβευτεί το 1960 με το βραβείο Β' Γυναικείου ρόλου του Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Πέθανε στις 9 Ιουνίου του 2012 σε ηλικία 87 ετών και στις 12 του ίδιου 

μήνα κηδεύτηκε στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών. 

Θεματολογία και κριτική των μυθιστορημάτων παιδικής-εφηβικής λογοτεχνίας της Ζωρζ Σαρή  

Ιστορικό-πολιτικό μυθιστόρημα 

Τα έργα της Ζωρζ Σαρή αποτέλεσαν σταθμό για τη σύγχρονη παιδική και νεανική λογοτεχνία, καθώς 

συνέβαλαν στη μεταστροφή της τη δεκαετία του 1970. Η Σαρή, σύμφωνα με την Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου, 

άρχισε να εισάγει στα βιβλία της την πολιτική σκέψη, που παύει να αποτελεί πια προνόμιο μόνο των 
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μεγάλων. Με τα βιβλία της Όταν ο ήλιος…(1971), Κόκκινη κλωστή δεμένη…(1974), Τα γενέθλια (1977), Οι 

νικητές (1983), Τα χέγια (1987) εισάγει στο χώρο του παιδικού βιβλίου ιστορικά και πολιτικά γεγονότα για τα 

οποία κανείς δεν είχε μιλήσει μέχρι τότε. Για να το πετύχει αυτό, επιστρατεύει τα προσωπικά της βιώματα και 

με το εύρημα της πανταχού παρούσας πρωταγωνίστριάς της (η οποία είναι ο εαυτός της) μιλάει για το 

ιστορικό παρελθόν της χώρας της. Για αυτήν τη συμβολή της στη «στροφή» της παιδικής λογοτεχνίας η Ζωρζ 

Σαρή δέχτηκε όχι μόνο θετικές, αλλά και αρνητικές κριτικές. Οι ισχυρισμοί ότι μυθιστορήματα που 

αναφέρονται στο πρόσφατο ιστορικό παρελθόν (π.χ. Τα γενέθλια, Τα χέγια, Οι νικητές), χωρίς να διατηρούν 

την απαιτούμενη απόσταση ανάμεσα στο συγγραφέα και στο θέμα, δεν είναι ιστορικά αλλά απλώς μαρτυρίες, 

όπως υποστηρίζει ο Ηρακλής Καλέργης, καθώς και ότι η έντονη παρουσία του παρελθόντος στα έργα της έχει 

ως αποτέλεσμα τη μη αντικειμενική αντιμετώπιση των πραγμάτων, σύμφωνα με το Γ. Παπακώστα και το 

διπολισμό (κυρίως στους Νικητές), ο οποίος μετά από σαράντα χρόνια καθίσταται ανεδαφικός (Κυρ. 

Ντελόπουλος), αποτελούν επικρίσεις, οι οποίες όμως επιδέχονται αμφισβήτηση. 

Bildungsroman  

Στο εξελικτικό μυθιστόρημα, όπου η ανάπτυξη του ήρωα συμβαδίζει και επηρεάζεται από τις χρονικές, 

πολιτικό-ιστορικές και πολιτισμικές συνθήκες που συναντά στην πορεία του, ανήκει η Νινέτ, ένα βιβλίο 

γραμμένο από τη Ζωρζ Σαρή με πολλή αγάπη για την αδερφή της. Για τη Νινέτ, παρόλο που σύμφωνα με την 

Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου πρόκειται για «ένα επίτευγμα αφηγηματικής τέχνης και μυθοπλαστικής 

ευρηματικότητας», ουσιαστικές κριτικές δεν έχουν γραφτεί, πέρα από κάποιες βιβλιοπαρουσιάσεις και 

αναφορές στο Κρατικό Βραβείο που της απονεμήθηκε. 

Κοινωνικό μυθιστόρημα 

Πολλά είναι τα έργα της Ζωρζ Σαρή τα οποία ανήκουν στο κοινωνικό-ρεαλιστικό μυθιστόρημα και 

εντάσσονται στους θεματικούς του κύκλους. Το πρώτο της έργο, Ο Θησαυρός της Βαγίας (1969), είναι ένα 

μυθιστόρημα περιπέτειας με συνεχείς αναφορές στο παρελθόν, το οποίο αγγίζει κατά κάποιον τρόπο τη 

θεματική του μυθιστορηματικού αυτού είδους. Σύμφωνα με το Γ. Νεγροπόντη, έχει πλοκή και υπόθεση, αλλά 

υστερεί σε λογοτεχνικότητα. Πρόκειται για ένα έργο που γράφτηκε με τη μορφή παιχνιδιού, δίνοντας έτσι 

ζωντάνια στο γραπτό λόγο, και ίσως γι’ αυτό είχε και μεγάλη απήχηση. Αμέσως μετά το Θησαυρό της Βαγίας 

η Ζωρζ Σαρή γράφει το Ψέμα (1970) και γίνεται μια από τους πρώτους συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας στην 

Ελλάδα που θίγει κοινωνικά ζητήματα όπως το διαζύγιο. Στη συγγραφική πορεία της Σαρή συναντάμε και 

άλλα έργα που ανήκουν σε αυτό το είδος. Με το Κρίμα κι άδικο (1990), όπως επισημαίνει η Ελένη Σαραντίτη, 

πραγματοποιεί «ουσιαστική στροφή εμπνεόμενη από τους ανθρώπους του μόχθου, της αγωνίας, της 

φτώχειας, της ανάγκης, της ελπίδας, το ζωντανό και ζεστό κύτταρο του λαού μας». Για πρώτη φορά σε έργο 

της μιλά για το θέμα της μετανάστευσης και δημιουργεί ένα μυθιστόρημα που έχει «πόνο, ανθρωπιά, ελπίδα». 

Ο χώρος απ’ όπου αντλεί την έμπνευσή της δεν είναι το αστικό περιβάλλον αλλά το χωριό, «με τις ιδιαίτερες 

κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες του, που καθορίζουν την πορεία της ζωής των κατοίκων του». Με το 

έργο αυτό «η συγγραφέας έμμεσα και πολύ εύστοχα διερευνά τις αιτίες της μετανάστευσης και της φτώχειας 

του τόπου μας» και προχωρά πολύ βαθιά στο πρόβλημα της μετανάστευσης. Ακολουθεί το Ζουμ (1994), ένα 

πρωτότυπο μυθιστόρημα με περίπλοκη αφηγηματική τεχνική και αρκετά στοιχεία από την τέχνη του 

κινηματογράφου. Η φιλία και τα σχολικά χρόνια είναι το θέμα του μυθιστορήματος Ε .Π. (1995). Το Ε .Π. 

είναι ένα αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα που κεντρικό θέμα έχει τη φιλία της συγγραφέα με τις συμμαθήτριές 

της και ιδίως με την Άλκη Ζέη. Το έργο αυτό χαρακτηρίζεται από μια παιδική θέαση του κόσμου, πηγαίο 

χιούμορ, απλό και στέρεο λόγο, καθώς και μια αναφορά στις παιδαγωγικές αντιλήψεις της εποχής στην 

Ελλάδα, όπου κυριαρχούσε η αυταρχική αγωγή. Με το Μια αγάπη για δύο (1996), το οποίο αποτελεί προϊόν 

της συνεργασίας της Ζωρζ Σαρή με την Αργυρώ Κοκορέλη, καινοτομεί και πάλι, καθώς, όπως παρατηρεί ο Γ. 

Παπαδάτος, μόνο στις αρχές της δεκαετίας που διανύουμε παρουσιάστηκαν βιβλία με κεντρικό πυρήνα το 

ερωτικό στοιχείο στις σχέσεις προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας. Τα τελευταία μέχρι σήμερα (Φεβρουάριος 

2004) μυθιστορήματά της είναι O χορός της ζωής (1998), Σοφία (1998), O Κύριός μου (2002) και Ο πόλεμος, 
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η Μαρία και το αδέσποτο (2003). Το πρώτο είναι αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα. Είναι μια «καλοστημένη 

ιστορία, ειλικρινής και αρκετά συγκινητική, με στιγμιαίες λάμψεις και χιούμορ». Και σε αυτό το έργο η φιλία 

και ο έρωτας έχουν βασική θέση. 

Ηθογραφικό μυθιστόρημα 

Η Ζωρζ Σαρή έχει γράψει συνολικά δύο ηθογραφικά μυθιστορήματα, Τα στενά παπούτσια (1979) και Το 

παραραράδιασμα (1989). Στα Στενά παπούτσια (ένα ακόμη αυτοβιογραφικό βιβλίο) περιγράφεται η 

πραγματική φιλία και ο τρυφερός έρωτας της Ζωής και του Παναγιώτη, αλλά και οι συνθήκες ζωής της 

γυναίκας στις αρχές του περασμένου αιώνα στην Ελλάδα. Στο βιβλίο αυτό, όπως χαρακτηριστικά λέει η Ζωή 

Βαλάση, «ακούγονται φωνές που ήταν κρυμμένες στα άλλα της έργα. Η χαρακτηριστική λαχτάρα για ζωή 

δραπετεύει από τις αστικές κάμαρες και τους κοινωνικούς προβληματισμούς και αγκαλιάζει με πάθος την ίδια 

τη φύση. Οι λέξεις έχουν μια ζουμερή παρήχηση και η ατμόσφαιρα είναι φορτισμένη με καλοκαιρινές 

εικόνες». Η Βίτω Αγγελοπούλου προσθέτει ότι όλοι οι χαρακτήρες που κινούνται μέσα στο μυθιστόρημα 

διαγράφονται με παραστατικότητα. Είναι το πρώτο μυθιστόρημα της Ζωρζ Σαρή που ξεφεύγει από το αστικό 

πλαίσιο και αυτό ενθουσιάζει τους κριτικούς, γεγονός όμως που δεν τους εμποδίζει να εντοπίσουν και 

κάποιες αδυναμίες στο έργο. Η Βαλάση, συνεχίζοντας την κριτική της, προσθέτει ότι η χαρά της συγγραφέα 

κάποιες φορές είναι τόσο δυνατή στο κείμενο, που συνθλίβει την ιστορία, αδικεί την πλοκή και παραβλέπει 

τη συναισθηματική κορύφωση του αναγνώστη. Την αδυναμία της πλοκής εντοπίζει και η Βίτω 

Αγγελοπούλου, η οποία όμως επισημαίνει ότι ακόμη και έτσι δε μειώνεται η αξία του έργου. Αρκετά χρόνια 

μετά η Ζωρζ Σαρή επανέρχεται με ένα ακόμα ηθογραφικό μυθιστόρημα, το οποίο όμως αυτή τη φορά δεν 

είναι αυτοβιογραφικό και καθόλου νοσταλγικό. Με το Παραράδιασμα αρχικά και με το Κρίμα κι άδικο στη 

συνέχεια, όπως έχουμε δει, επιτελεί μεγάλη και ουσιαστική στροφή. Η Ελένη Σαραντίτη, αναφερόμενη στο 

Παραράδιασμα, γράφει πως πρόκειται για ένα δύσκολο και καθόλου ευχάριστο έργο, ένα άρτιο μυθιστόρημα, 

το πολυτιμότερο ίσως έργο της Ζωρζ Σαρή. Συμπληρώνει ότι είναι ένα βιβλίο έντονων συναισθημάτων, 

ελκυστικής μορφής και τέλειας έκφρασης. Με το έργο αυτό η συγγραφέας δείχνει ότι έχει γνώση της 

ψυχοσύνθεσης του Έλληνα και της ζωής στην ενδοχώρα, ενώ εντυπωσιάζει με την άψογη χρήση της 

γλώσσας, και μάλιστα των τοπικών ιδιολέκτων. Δεν αρκείται μόνο στην περιγραφή της ζωής της εποχής 

εκείνης, αλλά προβαίνει σε συγκρίσεις μεταξύ παρόντος και παρελθόντος σε ό,τι αφορά τη ζωή της γυναίκας, 

τη δικαιοσύνη και τις κοινωνικές προκαταλήψεις. Πρόκειται, λοιπόν, όπως φαίνεται από τις κριτικές, για ένα 

έργο συγγραφικής ωριμότητας, το οποίο δε δείχνει να παρουσιάζει κανένα μειονέκτημα. Ολοκληρώνοντας, 

θα λέγαμε ότι η Ζωρζ Σαρή προσεγγίζει ένα ευρύτατο πλαίσιο θεμάτων, τα οποία είτε προέρχονται από τις 

προσωπικές της εμπειρίες είτε από τον άμεσο κοινωνικό της περίγυρο. Και στις δύο περιπτώσεις τα έργα της 

διακρίνονται για την αμεσότητά τους, μέσα από την οποία αποκαλύπτεται η ίδια η συγγραφέας. Η ίδια, 

θέλοντας να τονίσει την παρουσία της μέσα σε όλα τα έργα της, λέει χαρακτηριστικά σε μια συνέντευξή της: 

«Μια μεγάλη συγγραφέας έλεγε πως ό,τι και να γράψω, και το σκύλο μου να βάλω, πάλι μέσα στο σκύλο μου θα 

’μαι. Δεν μπορεί ο συγγραφέας να μη βρίσκεται κάπου, άλλοτε φανερά, άλλοτε στα κρυφά, και δεν το παίρνεις 

είδηση, αλλά κάποια στιγμή, κάποιο λεπτό, ο συγγραφέας θα μιλήσει. Κι όταν βγει, μπορεί, αν είναι άντρας, να 

γίνει γυναίκα ή να γίνει σκύλος. Λοιπόν, πόσο μάλλον σε κάποιον σαν και μένα που δεν έχει πολλή 

φαντασία…». Επίσης μαζί με την Αργυρώ Κοκορέλλη έγραψε τον Πρόλογο στο μυθιστόρημα της Ελένης 

Πριοβόλου Καπετάν Ζωή. 

Βραβεία 

Κρατικό Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού Βραβείου το 1994 για το έργο της, Νινέτ.  

Βραβείο του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου για το έργο της, Νινέτ. 

Βραβείο του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου για το έργο της, Ο χορός της ζωής.  

Υποψήφια για το Βραβείο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν το 1988. 
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Βιβλιογραφία 

Μυθιστορήματα  

 Ο Θησαυρός της Βαγίας (1969) 

 Το Ψέμα (1970) 

 Όταν ο Ήλιος… (1971) 

 Κόκκινη κλωστή δεμένη… (1974) 

 Τα γενέθλια (1977) 

 Τα στενά παπούτσια (1979) 

 Οι νικητές (1983) 

 Τα Χέγια (1987) 

 Το παραράδιασμα (1989) 

 Κρίμα κι άδικο (1990) 

 Nινέτ (1993) 

 Zoυμ (1994) 

 E.Π. (1995) 

 Μια αγάπη για δύο (με την Αργυρώ Κοκορέλη, 1996) 

 Ο Χορός της ζωής (1998) 

 Σοφία (2000) 

 Κλειστά Χαρτιά (με την Μελίνα Καρακώστα, 2001) 

 Ο Κύριός μου (2002) 

 Τότε... (2004) 

 Γράμμα από την Οδησσό (2005) 

 Το προτελευταίο σκαλοπάτι (2009) 

Παιδικά  

 Το κουμπί και μια βελόνα' (2010) 

 Το γαϊτανάκι (1973) 

 Ο Φρίκος ο Κοντορεβυθούλης μου (1980) 

 Η σοφή μας η δασκάλα (1982) 

 Η κυρία Κλοκλό (οκτώ βιβλία) (1986-1987) 

 Ο Τοτός και η Τοτίνα (οκτώ βιβλία, 1988 - 1990) 

 Ο Αρλεκίνος (1993) 

 Η Πολυλογού (1993) 

Νουβέλα  

 Η αντιπαροχή (1989) 

Θεατρικά  

 Το τρακ (1988) 

Φιλμογραφία  

 Το τελευταίο ψέμμα (1958) 

 Ο άνθρωπος του τραίνου (1958) 

 Έγκλημα στα παρασκήνια (1960) 

 Φαίδρα (1962) 



 391 

 Φεύγω με πίκρα στα ξένα (1964) 

 Προδοσία (1964) 

 Το μπλόκο (1965) 

 Το νησί της Αφροδίτης (1969) 

 Χάππυ νταίη [Happy day] (1976) 

 Ελευθέριος Βενιζέλος 1910-1927 (1980) 

 Γενέθλια πόλη (1987) 
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ΣΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

 

 

 

Η Σώτη Τριανταφύλλου είναι μία από τις γνωστές ελληνίδες συγγραφείς της σύγχρονης γενιάς λογοτεχνών. 

Πεζογράφος, μεταφράστρια και κριτικός κινηματογράφου. Το έργο της χαρακτηρίζεται από το αστικό 

περιβάλλον και τις μικρές μάχες των ανθρώπων μέσα σε αυτό. 

 

Βιογραφία 

Η Σώτη Τριανταφύλλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957 και πέρασε τα γυμνασιακά της χρόνια στα θρανία 

του Αρσάκειου Ψυχικού. Από το 1975 ως το 1979 σπούδασε Φαρμακευτική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Συνέχισε τις σπουδές της στο εξωτερικό (Ιστορία και Πολιτισμούς στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales στο Παρίσι και Ιστορία της Αμερικάνικης Πόλης στη Νέα Υόρκη). Αργότερα, γυρίζοντας στην 

Αθήνα τελείωσε το τμήμα γαλλικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πέρα από τη συγγραφική της 

δραστηριότητα, έχει εργαστεί ως μεταφράστρια, επιμελήτρια εκδόσεων, αρθρογράφος σε εφημερίδες αλλά 

και ως καθηγήτρια της Ιστορίας του Κινηματογράφου καθώς και της Αμερικανικής Ιστορίας. Στις 2 

Νοεμβρίου 2009 δέχθηκε επίθεση με αβγά από ομάδα αντιεξουσιαστών, κατά την παρουσίαση του βιβλίου 

της "Ο χρόνος πάλι". Οι νεαροί της ζήτησαν να αποχωρήσει και να παρουσιάζει τα βιβλία της στο Κολωνάκι, 

ενώ η ίδια δήλωσε: "Η ενέργεια δείχνει το κοινωνικό μίσος που θεωρείται επαναστατικό, ενώ είναι 

συντηρητικό". H Τριανταφύλλου είχε δεχθεί απειλές και στο παρελθόν κυρίως εξ’ αιτίας της στάσης υπέρ της 

εργοδοσίας, αναφορικά με την απόλυση δύο υπαλλήλων των εκδόσεων Πατάκη, και των κινητοποιήσεων που 

είχε πραγματοποιήσει για το ζήτημα το Σωματείο Βιβλίου-Χάρτου καθώς και αναφορικά με τις απολύσεις 

εργαζομένων στο τμήμα διανομής της Athens Voice. Έχει γράψει δοκίμια για τον κινηματογράφο, συλλογές 

διηγημάτων, μυθιστορήματα, παιδικά βιβλία και νουβέλες. Έχει συνεργαστεί στη συγγραφή πολιτικών 

δοκιμίων. Μεταφράζει από τέσσερις γλώσσες και εργάζεται παράλληλα ως ελεύθερη δημοσιογράφος. 

Συγγραφικό έργο 

Το έργο της τοποθετείται στο αστικό περιβάλλον και τις μικρές μάχες των ανθρώπων μέσα σε αυτό. Οι ήρωες 

της είναι καθημερινοί άνθρωποι, συνήθως με μια οπτική για τα πράγματα που διαφέρει από την εκάστοτε 

επικρατούσα άποψη. Τα κλίμα που διαπερνά τα βιβλία της Σώτης Τριανταφύλλου συχνά παίρνει το χρώμα 

της μελαγχολίας, μιας μελαγχολίας όμως που συνεχίζει να ονειρεύεται και να ελπίζει. Οι θαυμαστές της 

Σώτης Τριανταφύλλου τονίζουν τη δυνατότητα του έργου της να 'ταξιδεύει' μέσα από μια ποικιλία εικόνων, 

σε διάφορα μέρη του πλανήτη και διάφορες ιστορικές περιόδους (από τις γειτονιές της Νέας Υόρκης, μέχρι 

τα σπίτια της ελληνικής κοινότητας στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και το Λονδίνο των αρχών του 20ου 

αιώνα). Στο έργο της Σώτης Τριανταφύλλου συμπεριλαμβάνεται η αρθρογραφία της σε διάφορες εφημερίδες 

και περιοδικά. Τα άρθρα της στον αθηναϊκό τύπο αντικατοπτρίζουν τις αριστερές ανθρωπιστικές αξίες, ενώ 
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πολλές φορές παράλληλα στέκονται κριτικά απέναντι στη αριστερά και τις επιλογές της στο χρόνο. Ο 

συγγραφέας Νίκος Δήμου έχει γράψει σχετικά: "Μέσα στον αφόρητα επαρχιακό τόνο της ελληνικής 

πεζογραφίας, η Σώτη ξεχωρίζει σαν την μύγα μες το γάλα. Πράγμα που φυσικά δεν της συγχωρεί κανένας. 

Όχι μόνο δεν έχει εισπράξει την αναγνώριση που της αξίζει, αλλά σνομπάρεται ως σνομπ, ψηλομύτα, 

ελιτίστρια, κλπ. Έχει βέβαια φανατικούς αναγνώστες – αλλά οι «πνευματικοί άνθρωποι» την κρατάνε σε 

απόσταση ασφαλείας. Ας μην ξεχνάμε ότι έχει γράψει καυστικά σχόλια για την Ελληνική Αριστερά και αυτό 

είναι έγκλημα καθοσιώσεως, ακόμα και για τους μη αριστερούς." Ωστόσο δεν απουσιάζουν οι έντονες 

κριτικές στις απόψεις που εκφράζει με τα άρθρα της, κυρίως από σχολιαστές σε ιστοσελίδες που αναρτώνται 

κείμενα της.  

Έργο 

Μυθιστορήματα - Διηγήματα  

 1990 - Μέρες που έμοιαζαν με μανταρίνι, εκδ. Αιγόκερως 

 1992 - Το εναέριο τραίνο στο Στίγλουελ, εκδ. Δελφίνι 

 1993 - Άλφαμπετ Σίτι, εκδ. Δελφίνι 

 1996 - Σάββατο βράδυ στην άκρη της πόλης, εκδ. Πόλις 

 1997 - Αύριο, μια άλλη χώρα, εκδ. Πόλις 

 1998 - Ο υπόγειος ουρανός, εκδ. Πόλις 

 1998 - Κύμινο και κανέλα (συμμετοχή), εκδ. Πατάκης 

 2000 - Το εργοστάσιο των μολυβιών, εκδ. Πατάκης 

 2001 - Φτωχή Μάργκο, εκδ. Πατάκης 

 2001 - Παραμύθια από το μέλλον (συμμετοχή), εκδ. Μίνωας 

 2002 - Γράμμα από την Αλάσκα, εκδ. Ελληνικά Γράμματα 

 2003 - Άλμπατρος, εκδ. Πατάκης 

 2003 - Αληθινές ιστορίες (συμμετοχή), εκδ. Μεταίχμιο 

 2003 - Θάνατος το ξημέρωμα, εκδ. Ιανός 

 2004 - Η φυγή, εκδ. Μελάνι 

 2005 - Χαριλάου Τρικούπη 22 - 4 ιστορίες της πόλης (συμμετοχή), εκδ. Athens 

Voice 

 2005 - Ιστορίες Απόγνωσης - Contres de desespoir , εκδ. Athens Voice 

 2005 - Συγχώρεση, εκδ. Πατάκης 

 2006 - Πιτσιμπούργκο, εκδ. Αιγέας 

 2006 - Κινέζικα Κουτιά, εκδ. Πατάκης 

 2008 - Λίγο από το αίμα σου, εκδ. Πατάκης 

 2008 - Αφρικανικό ημερολόγιο, εκδ. Πατάκης 

 2008 - Υπόγειες ιστορίες (συμμετοχή), εκδ. Athens Voice 

 2009 - Ο χρόνος πάλι, εκδ. Πατάκης 

 2009 - Τη νύχτα αυτή τη λέμε εμείς φωτιά (συμμετοχή), εκδ. Athens Voice 

 2010 - Το στίγμα της εποχής μας (συμμετοχή), εκδ. Καστανιώτης 

 2011 - Ελληνικά εγκλήματα 4 (συμμετοχή), εκδ. Καστανιώτης 

 2011 - Για την αγάπη της γεωμετρίας, εκδ. Πατάκης 

Παιδική Λογοτεχνία  

 1999 - Η Μαριόν στα ασημένια νησιά και τα κόκκινα δάση, εκδ. Πατάκης 

 2004 - Γράμμα από ένα δράκο, εκδ. Πατάκης 

 2011 - Η Μιλένα και το φρικτό ψάρι, εκδ. Πατάκης 
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Σχετικά με τον κινηματογράφο  

 1984 - Φρανσουά Τρυφώ, εκδ. Αιγόκερως 

 1985 - Μονογραφίες: Τζον Κασσαβέτης, εκδ. Αιγόκερως 

 1987 - Σύγχρονος Γαλλικός Κινηματογράφος, εκδ. Αιγόκερως 

 1988 - Νέος Αγγλικός Κινηματογράφος, εκδ. Αιγόκερως 

 1989 - Κινηματογραφημένες Πόλεις, εκδ. Σύγχρονη Εποχή 

 1993 - Ιστορία του Παγκόσμιου Κινηματογράφου 1976-1992, εκδ. Αιγόκερως 

 2002 - Κινηματογραφημένες Πόλεις: Η πόλη στον κινηματογράφο και την 

λογοτεχνία (συμμετοχή), εκδ. Πατάκης 

Επίσης  

 1994 - Το φάντασμα μιας δεκαετίας: κουλτούρα και εναλλακτικός πολιτισμός 

στη δεκαετία του 1960 (συμμετοχή), εκδ. Δελφίνι 

 1998 - Γυναίκες συγγραφείς του 20ού αιώνα - ημερολόγιο 1999, εκδ. Πατάκης 

 1999 - Ημερολόγιο τεχνολογίας του 20ού αιώνα, εκδ. Πατάκης 

 2002 - Σύγχρονη Ελληνική πεζογραφία (συμμετοχή), εκδ. Αλεξάνδρεια 

 2003 - Αριστερή τρομοκρατία δημοκρατία και κράτος (με τον Ηλ. 

Ιωακείμογλου), εκδ. Πατάκης 

 2003 - Πέντε ζωγράφοι ζητούν συγγραφέα (συμμετοχή), εκδ. Πατάκης 

 2006 - Ιστορίες του σώματος, εκδ. Athens Voice 

 2007 - Για τη σημαία και το έθνος (με τον Ηλ. Ιωακείμογλου), εκδ. Μελάνι 

 2007 - Λος Άντζελες (κείμενα από τα βιβλία: Το Εναέριο τρένο στο Στίλγουελ 

και Άλφαμπετ Σίτυ, φωτογραφίες Πέτρος Νικόλτσος), εκδ. Μελάνι 

 2007 - Μετά το '89 (συμμετοχή), εκδ. Γαβριηλίδης 

 2009 - Δ. Σαββόπουλος: του '60 οι εκδρομείς (συμμετοχή), εκδ. Sui Generis 

 2010 - Η δική μας Αμερική (συμμετοχή), εκδ. Μεταίχμιο 

 2011 - Παίγνια (συμμετοχή), εκδ. Futura 

 2012 - Η φοβερή τροπή των πραγμάτων, εκδ. Athens Voice 

 2012 - Μιλώντας με την Αλίκη για τη φιλοσοφία και το νόημα της ζωής, εκδ. 

Πατάκης 

 2013 - To Αποτύπωμα της Κρίσης (συμμετοχή: Voodoo Child), εκδ. Μεταίχμιο 
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ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ 

 

 

 

Η Ευγενία Φακίνου είναι Ελληνίδα λογοτέχνης. 

 

Βιογραφία 

Η Ευγενία Φακίνου γεννήθηκε το 1945 στην Αλεξάνδρεια. Μεγάλωσε στην Αθήνα και σπούδασε γραφικές 

τέχνες και ξεναγός. Εργάστηκε για μερικά χρόνια σε περιοδικό ως γραφίστρια. Το 1976 δημιούργησε το 

κουκλοθέατρο «Ντενεκεδούπολη». Έχει γράψει και έχει εικονογραφήσει πολλά παιδικά βιβλία. Από το 1982 

άρχισε να γράφει και μυθιστορήματα για ενήλικες και κυκλοφόρησε το πρώτο της μυθιστόρημα την 

Αστραδενή. Τα μυθιστορήματά της έχουν μεταφραστεί και κυκλοφορούν στα γερμανικά, αγγλικά, ρωσικά, 

ουγγρικά, δανέζικα, γαλλικά, ολλανδικά, ιταλικά και σερβικά. Πήρε τον έπαινο Διεθνούς Βραβείου Γιάνους 

Κόρτσακ για το έργο της, Μια Μικρή καλοκαιρινή ιστορία. Το 2005 τιμήθηκε με το Βραβείο Αναγνωστών 

(Εθνικό Κέντρο Βιβλίου – Σκάι 100,3) για το μυθιστόρημά της «Η μέθοδος της Ορλεάνης» και το 2008 με το 

Κρατικό Βραβείο Διηγήματος για τη συλλογή διηγημάτων «Φιλοδοξίες κήπου» 

Εργογραφία 

 Αστραδενή 

 Το έβδομο ρούχο 

 Η Μεγάλη Πράσινη 

 Ζάχαρη στην Άκρη 

 Γάτα με πέταλα 

 Η Μερόπη ήταν το πρόσχημα 

 Εκατό δρόμοι και μια νύχτα 

 Τυφλόμυγα 

 Ποιος σκότωσε το Μόμπυ Ντικ; 

 Έρως, θέρος, πόλεμος 
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 Η μέθοδος της Ορλεάνης 

 Για να δει τη θάλασσα 

 Φιλοδοξίες κήπου 

 Οδυσσέας και Μπλουζ 

 Το τρένο των νεφών 

 Ελληνικό Πανόραμα 
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ 

 

 
 

Ο Αντώνης Φωστιέρης είναι Έλληνας ποιητής της Γενιάς του ’70. 

 

Βιογραφικό 

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα (16.5.1953) και κατάγεται από την Αμοργό. Ο Αντώνης Φωστιέρης φοίτησε στο 

Μαράσλειο Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο και στο Λεόντειο Λύκειο Πατησίων. Τελειώνει με άριστα το Λύκειο 

(1971) και πετυχαίνει πρώτος στις εισαγωγικές εξετάσεις της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

όπου φοιτά με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. Το 1976 παίρνει το πτυχίο του με άριστα και συνεχίζει με μεταπτυχιακές 

σπουδές Ιστορίας Δικαίου στο Παρίσι με υποτροφία του γαλλικού κράτους. Ποιητής της Γενιάς του ’70 που 

αφοσιώθηκε από πολύ νωρίς και αποκλειστικά στην ποίηση. Τα πρώτα του ποιήματα τα δημοσίευσε σε 

ηλικία δώδεκα ετών, ενώ ως μαθητής του Λυκείου δημοσίευε ποιήματα και πεζά στην Διάπλαση των Παίδων 

και στη Νέα Εστία. Μαθητής της Α’ Λυκείου εξέδωσε την πρώτη του ποιητική συλλογή Στροφές και 

Μεταλλάξεις (που αργότερα αποκήρυξε) και μαθητής της Γ’ Λυκείου τη συλλογή Το Μεγάλο Ταξίδι. Το 1974 

ίδρυσε -και εξέδιδε για δύο χρόνια- το ποιητικό περιοδικό Η Νέα Ποίηση. Είναι μέλος της Εταιρείας 

Συγγραφέων. Έχει εκδώσει τα ποιητικά βιβλία: «Το Μεγάλο Ταξίδι» (1971), «Εσωτερικοί χώροι ή Τα 

είκοσι» (1973), «Ποίηση μες στην Ποίηση» (Κέδρος 1977), «Σκοτεινός Έρωτας» (Κέδρος 1977, 

Εγνατία/Τραμ 1979, Καστανιώτης 1985, 1999), «Ο διάβολος τραγούδησε σωστά» (Εγνατία 1981, 

Καστανιώτης 1985, 1999), «Το θα και το να του θανάτου» (Καστανιώτης 1987, 1990), «Η σκέψη ανήκει στο 

πένθος» (Καστανιώτης 1996, 2000), «Πολύτιμη Λήθη» (Καστανιώτης 2003, 2004, 2005, 2007), «Ο ήχος του 

σφυγμού» (συλλεκτική έκδοση με πρωτότυπα χαρακτικά του Αλ. Φασιανού, Μίμνερμος 2007), «Ποίηση 

1970 - 2005» (συγκεντρωτική έκδοση όλων των συλλογών, Καστανιώτης 2008, 2010). Η ποίησή του έχει 

μεταφραστεί και εκδοθεί σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες: Τα βιβλία «Σκοτεινός Έρωτας» και «Ο διάβολος 

τραγούδησε σωστά» από τον Κίμωνα Φράιερ στα αγγλικά (1984, 1986) και από τον Willy Pedersen στα 

δανέζικα (1998). «Η σκέψη ανήκει στο πένθος» στα ισπανικά από τη Νίνα Αγγελίδη και τον Carlos Spinedi 

(1998) και στα σερβικά από τον Momcilo Radic (2008). H «Πολύτιμη Λήθη» στα αγγλικά από τον Tom 

Nairn και τη Διονυσία Ζερβάνου (2008), στα γαλλικά από την Clio Muller (2008), στα ιταλικά από τον 

Nicola Crocetti (2005) και στα σερβικά από τον Momcilo Radic (2008). Ο Michel Volkovitch μετέφρασε στα 

γαλλικά (1998), καθώς και ο Nicola Crocetti (2000, 2001) και ο Maurizio De Rosa (2002) στα ιταλικά 

επιλογές από όλα τα ποιητικά του βιβλία. Από το 1974 ως το 1976 εξέδιδε και διηύθυνε το περιοδικό «Η Νέα 

Ποίηση». Έχει μεταφράσει τις «Συμβουλές σ’ ένα νέο ποιητή» του Μαξ Ζακόμπ (Καστανιώτης 1984). 

Ποίησή του περιέχεται στα «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» της Γ΄Λυκείου, έχει μελοποιηθεί από τον 

Γιάννη Μαρκόπουλο, τον Θάνο Μικρούτσικο και τον Θανάση Νικόπουλο και έχει περιληφθεί σε πολλές 

ελληνικές και ξένες ανθολογίες. Στη σειρά «Ελληνική Ποίηση» της δισκογραφικής εταιρείας «Lyra / 
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Διόνυσος» κυκλοφόρησε (το 2009) το CD «Ο Αντώνης Φωστιέρης διαβάζει Φωστιέρη» με ανάγνωση 55 

ποιημάτων του. Έχει τιμηθεί με το Διεθνές Βραβείο Καβάφη (1993), με το Βραβείο Βρεττάκου του Δήμου 

Αθηναίων (1998), με το Βραβείο Ποίησης του περιοδικού Διαβάζω (2004) και με το Κρατικό Βραβείο 

Ποίησης (2004). H Ακαδημία Αθηνών του απένειμε το 2010, για το σύνολο του έργου του, το Βραβείο 

Ποίησης του Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη. Σε συνεργασία με τον Θανάση Νιάρχο: διηύθυνε επί 

εφτά χρόνια την ετήσια έκδοση «Ποίηση (Ποίηση ’75 - Ποίηση ’81)», μετέφρασε τον «Καιρό των 

δολοφόνων» του Χένρυ Μίλλερ (Εγνατία/Τραμ 1978, Νεφέλη 1982) και τα «Ποιήματα» του Μπορίς Βιαν 

(Γνώση 1982, 1992), συνέθεσε τις ανθολογίες «Σύγχρονη Ερωτική Ποίηση» (Καστανιώτης 1987, 2006), 

«Έλληνες ποιητές για τη θάλασσα» (Καστανιώτης 1997), «Ποίηση για την Ποίηση» (Καστανιώτης 2007) και 

«Ποιητικές Συνομιλίες /ελληνικά ποιήματα για ξένους ποιητές» (Οδός Πανός 2012), τον συλλογικό τόμο 

«Αιγαίο:Λογοτεχνία και Τέχνη» («Η Λέξη» / Υπ.Αιγαίου 2001), καθώς και τον τόμο συνομιλιών με πενήντα 

συγγραφείς και καλλιτέχνες «Σε δεύτερο πρόσωπο» (Καστανιώτης 1990), ενώ από τον Ιανουάριο του 1981 

εκδίδει και διευθύνει το γνωστό λογοτεχνικό περιοδικό «Η Λέξη» (Κρατικό Βραβείο Περιοδικού 2008). 

Λήμματα με βιογραφικά και εργογραφικά του στοιχεία περιέχονται σε Ιστορίες της Λογοτεχνίας, λεξικά και 

εγκυκλοπαίδειες («Δομή», «Πάπυρος-Larousse-Britannica», «Υδρία-Cambridge-΄Ηλιος» κ.ά.). 

 

Βραβεία 

 1978 Βραβείο Plotin του περιοδικού Τομές (για τις συλλογές Σκοτεινός 

Έρωτας και Ποίηση μες στην Ποίηση) 

 1993 Διεθνές Βραβείο Καβάφη 

 1998 Βραβείο Βρεττάκου του Δήμου Αθηναίων (για τη συλλογή Η σκέψη 

ανήκει στο πένθος) 

 2004 Βραβείο Ποίησης του περιοδικού Διαβάζω (για τη συλλογή Πολύτιμη 

Λήθη) 

 2004 Κρατικό Βραβείο ποίησης (για τη συλλογή Πολύτιμη Λήθη) 

 2010 Βραβείο Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών, 

για το σύνολο του έργου του. 

Το ποιητικό του έργο  

Η ποιητική γλώσσα του Φωστιέρη ξεχωρίζει για τη διαύγεια και τον τόνο οικειότητας που τη διακρίνει. Είναι 

γλώσσα πυκνή και λεπτοδουλεμένη, μέσα από την οποία ο ποιητής διατυπώνει μια στάση ζωής. Όπως 

παρατηρεί ο Μισέλ Βόλκοβιτς: «Ο Αντώνης Φωστιέρης υπήρξε εξαρχής, σαν απόγονος των Προσωκρατικών, 

στοχαστής ακριβής στις διατυπώσεις του, που μετατρέπει με τρόπο μοναδικό τα αισθήματα σε σκέψεις, αλλά 

προπάντων τις σκέψεις σε αισθήματα. Ένας δεξιοτέχνης ποιητής, μεγάλος δημιουργός εικόνων, που ανιχνεύει 

τις πολλαπλές σημασίες της γλώσσας. Πυκνή, στιλπνή, λαμπερή, λειτουργημένη με ακρίβεια σαν ωρολογιακός 

μηχανισμός που το τικ τακ του ακούγεται σαν χτύπος καρδιάς – η ποίησή του, φαινομενικά διαυγής, με όλους 

τους ηχητικούς της συνδυασμούς και τις αμφισημίες της, χαρακτηρίζεται από την παιγνιώδη της χάρη, αλλά και 

από την αγωνία που τη διατρέχει υπόγεια. Και αυτό είναι ένα ακόμη στοιχείο που της χαρίζει, αναμφίβολα, μια 

γοητεία συχνά διαβολική». Όπως παρατηρεί η Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ: "η λύπη, η παρηγοριά, η ελπίδα, η 

συνέχιση της ζωής δεν βρίσκονται για τον ποιητή στο αντίθετο του μαύρου αλλά στην όσο γίνεται πιο βαθιά 

διείσδυση μέσα σ' αυτό. 
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Εργογραφία 

Ποιητικές συλλογές  

 1971, Το Μεγάλο Ταξίδι 

 1973, Εσωτερικοί χώροι ή Τα είκοσι 

 1977, Ποίηση μες στην Ποίηση (Κέδρος) 

 1977, Σκοτεινός Έρωτας (Κέδρος 1977, β΄ έκδ. Εγνατία/Τραμ 1979, γ΄ έκδ. 

Καστανιώτης 1985, δ΄ έκδ. 1999) 

 1981, Ο διάβολος τραγούδησε σωστά (Εγνατία 1981, β΄έκδ. Καστανιώτης 

1985, γ΄ έκδ. 1999) 

 1987, Το θα και το να του θανάτου (Καστανιώτης 1987, β΄έκδ. 1990) 

 1996, Η σκέψη ανήκει στο πένθος (Καστανιώτης 1996, β΄έκδ. 2000) 

 2003, Πολύτιμη Λήθη (Καστανιώτης 2003, β΄έκδ. 2004, γ΄ έκδ. 2005, δ΄ έκδ. 

2007) 

 2007, Ο ήχος του σφυγμού (συλλεκτική έκδοση με πρωτότυπα χαρακτικά του 

Αλ. Φασιανού, Μίμνερμος 2007) 

 2008, Ποίηση 1970-2005 (συγκεντρωτική έκδοση όλων των ποιημάτων, 

Καστανιώτης 2008, β΄έκδ. 2010). 

 

Μεταφράσεις  

 1981 Ποιήματα, Isidore Ducasse, εισαγωγή, μετάφραση Αντώνης Φωστιέρης, 

Η Λέξη 1, 1981, σελίδες 26-33. 

 1984 Συμβουλές σ’ ένα νέο ποιητή του Max Jacob 

 

Συνεργασίες  

Με τον Θανάση Νιάρχο: 

 διηύθυνε επί εφτά χρόνια την ετήσια έκδοση Ποίηση (Ποίηση ’75 έως και 

Ποίηση ’81 ) 

 μετέφρασε τον Καιρό των δολοφόνων του Χένρυ Μίλλερ (1978, β΄ έκδοση 

1982) 

 Ποιήματα του Μπορίς Βιαν (1982, β΄ έκδοση 1992) 

 συνέθεσε τις ανθολογίες Σύγχρονη Ερωτική Ποίηση (1987, ζ΄ έκδοση 2006) 

 Έλληνες ποιητές για τη θάλασσα (1997) 

 Ποίηση για την Ποίηση (2007) 

 Ποιητικές Συνομιλίες / ελληνικά ποιήματα για ξένους ποιητές (Οδός Πανός 

2012) 

 εξέδωσε τον τόμο συνομιλιών με πενήντα συγγραφείς και καλλιτέχνες Σε 

δεύτερο πρόσωπο (1990) 

 και τον συλλογικό τόμο Αιγαίο: Λογοτεχνία και Τέχνη (Η Λέξη / Υπ. Αιγαίου 

2001) 

 από τον Ιανουάριο του 1981 εκδίδει και διευθύνει το έγκυρο λογοτεχνικό 

περιοδικό Η Λέξη (Α΄ Κρατικό Βραβείο Περιοδικού, 2008). 
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Δισκογραφία  

Μελοποιημένα ποιήματά του περιέχονται στα CD: 

 Γιάννης Μαρκόπουλος: Αθέατος Σφυγμός (Columbia/Sony 1997) 

 Θάνος Μικρούτσικος: Ανέκδοτα τραγούδια (Ελευθεροτυπία 2009) 

 Θανάσης Νικόπουλος: Τραγούδια του έρωτα και της θάλασσας (Ευφωνία 

2002) 

Ανάγνωση 55 ποιημάτων του σε CD: 

 Ο Αντώνης Φωστιέρης διαβάζει Φωστιέρη (Lyra/Διόνυσος 2009) 

 

Αφιερώματα  

 1979 περιοδικό Πολιορκία, τεύχος 6 (Απρίλιος-Μάιος) 

 1997 περιοδικό Ελί-τροχος, τεύχος 12 (Άνοιξη-Καλοκαίρι) 

 1997 περιοδικό Αλφειός, τεύχος 12-13 (καλοκαίρι) 

 2000 περιοδικό Εμβόλιμον, τεύχος 41-42 

 2005 περιοδικό Poesia (Milano), τεύχος 195 (Ιούνιος) 

 2010 περιοδικό Εντευκτήριο, τεύχος 91 (Οκτ.-Δεκ.) 
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