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    Η ερευνητική εργασία (project) με τίτλο: «Οι Μεγάλες Προσωπικότητες της 
Μεσσηνίας στο χώρο των Γραμμάτων και των Τεχνών: Μία Ιστορική Αναδρομή από 
τον 19ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας» εκπονήθηκε κατά το β’ τετράμηνο της σχολικής 
χρονιάς 2012-2013 από μαθητές της Β’ Λυκείου του 1ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας 
με στόχο την εξοικείωσή τους με την πολιτισμική και πολιτιστική ταυτότητα της 
Μεσσηνίας αλλά και την ευαισθητοποίησή τους σε σχέση με την τέχνη. 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΕΙΝΑΙ: 

• ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

• ΓΑΛΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

• ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

• ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

• ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 

• ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

• ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

• ΚΟΥΛΟΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

• ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

• ΚΟΥΦΟΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

• ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

• ΜΠΕΚΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

• ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

• ΣΙΚΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

• ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

• ΧΑΝΤΖΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 

• ΧΑΡΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ : ΧΑΝΤΖΙΟΥ 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΠΑ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

    Η εργασία μας αυτή είναι απλά μια ταπεινή αναφορά σε 
προσωπικότητες της πόλης μας στο χώρο των τεχνών από τα τέλη του 19ου 
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αιώνα έως σήμερα. Αφιερώνεται ειδικά σε γυναίκες δημιουργούς όπως η 
Σοφία Φίλντιση που απεβίωσε πρόσφατα, η υπέροχη Κική Δημουλά που 
μας αφιέρωσε χρόνο για τηλεφωνική επικοινωνία αφού λόγω σοβαρών 
προβλημάτων υγείας της ήταν αδύνατον να μας επισκεφτεί, αλλά και η 
πρόωρα χαμένη κοινωνιολόγος συγγραφέας Dr. Χαρίκλεια Σκιά που η 
διδακτορική της διατριβή πάνω στον πολιτισμό της αγαπημένης πόλης της 
Καλαμάτας στάθηκε η έμπνευση για το θέμα της εργασίας μας από την 
υπεύθυνη μας καθηγήτρια.Ζητάμε συγνώμη από όσους άθελα μας δεν 
συμπεριλάβαμε.  

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ 
    Θεωρώ ότι εμείς οι εκπαιδευτικοί εκτός από την μετάδοση της γνώσης 
έχουμε ύψιστο καθήκον να τροφοδοτούμε και να συντηρούμε την μνήμη 
των μαθητών μας με την γνωριμία και το έργο προσωπικοτήτων και 
μάλιστα ακόμα περισσότερο εάν προέρχονται από την ιδιαίτερη πατρίδα 
τους. Η οικειοποίηση και η γνωριμία με το έργο τους πόσο μάλλον και με 
τους ίδιους με ζωντανές συναντήσεις, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων, 
όχι μόνο διευρύνουν την αισθητική τους καλλιέργεια αλλά και αποτελούν 
το παράδειγμα για μίμηση προτύπων αυθεντικών με ουσία και ΑΞΙΑ 
πραγματική και όχι κίβδηλη σαν αυτή που πολλές φορές υποχθόνια 
προβάλλεται από τα μέσα ενημέρωσης. 
    Οι έφηβοι έχουν τώρα περισσότερο από ποτέ άλλοτε ανάγκη να 
αντλήσουν από πηγές έμπνευσης που θα πυροδοτήσουν την καλλιέργεια 
εσωτερικών κινήτρων  για τον αγώνα και την διεκδίκηση μιας ισότιμης 
θέσης σε μια κοινωνία που μπορεί να γίνει καλύτερη. Το έργο και οι ίδιοι 
φωτισμένοι άνθρωποι του τόπου τους, οι δικοί τους άνθρωποι, ας γίνουν ο 
φάρος που θα φωτίσει τον δρόμο τους.    
 
 
 
Σύντομη αναδρομή στην Ιστορία της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας από το 
συλλεκτικό βιβλίο «Καλαμάτα» του Δήμου Καλαμάτας. 
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Απόσπασμα από το λογοτεχνικό περιοδικό «Μεσσηνιακά Γράμματα» του 
1956 (Λαική Βιβλιοθήκη Καλαμών.) 

 



 
 

8 

 



 
 

9 

ΜΕΣΣΗΝΙΟΙ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ 

ΟΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΙ, ΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ, ΟΙ 

ΔΟΚΙΜΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΟΙ ΛΑΟΓΡΑΦΟΙ 

 

   

http://3.bp.blogspot.com/_XGkOy4e268A/Swq9KvuIJGI/AAAAAAAAAAU/gi5y0EbgQyA/s1600/70145_norm
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• Νικόλαος Γ. Πολίτηςαος Γ. Πολίτης ο 
«πατέρας» της Ελληνικής Λαογραφίας  

 
    Ο Νικόλαος Πολίτης γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1852. Μιλώντας για 
τον Νικόλαο Πολίτη, μιλάμε ουσιαστικά για τον Πατέρα της Ελληνικής 
Λαογραφίας. Από τις γυμνασιακές τάξης έδειξε μια κλήση προς τη 
φιλολογία και τη λαογραφία, παρακολουθώντας τα περιοδικά της εποχής 
του, Χρυσαλλίδα, Ευτέρπη, Πανδώρα και στέλνοντας σ’ αυτά δικές του 
λαογραφικές μελέτες (Περί λυκοκανθάρων, Άσματα δημοτικά, Περί 
παραμυθιών κ.α). 
    Αργότερα, γράφτηκε στην Φιλοσοφική σχολή Αθηνών και ως φοιτητής 
συνέχιζε να δημοσιεύει εργασίες.  
    Το 1870 έγινε μέλος του Φιλολογικού Συλλόγου "Παρνασσός" κι έλαβε 
μέρος στην πενταμελή Επιτροπή που ανέλαβε τη συλλογή και δημοσίευση 
ανέκδοτων ηθών και εθίμων, μύθων, παροιμιών, αινιγμάτων και παντοίας 
γλωσσογραφικής ύλης του λαού της Ελλάδος. Εξέδωσε τότε, μαζί με τον 
Ηπειρώτη Σπυρίδωνα Λάμπρο, τα Νεοελληνικά δημοσιεύματα και το 1871 
έγραψε την πρώτη συστηματική μελέτη του Νεοελληνική Μυθολογία που 
βραβεύτηκε. 
    Το 1875 πήγε για συμπληρωματικές σπουδές στη Γερμανία (υπότροφος 
από την Ελληνική Κυβέρνηση) κι έμεινε στο Μόναχο 4 χρόνια, όπου 
γνωρίστηκε φιλικά με το βυζαντινολόγο Κάρολο Κρουμπάχερ. Το 1880 
γύρισε οριστικά στην Ελλάδα και διορίστηκε στην Βιβλιοθήκη της Βουλής. 
Το 1882 έγινε Υφηγητής και το 1884 διορίστηκε Τμηματάρχης Μ. 
Εκπαιδεύσεως του Υπουργείου Παιδείας (τότε εισηγήθηκε και τη 
διδασκαλία των Νέων Ελληνικών), και ύστερα Γενικός Επιθεωρητής, 
οπότε (1887) έγραψε Εγκύκλιο στους εκπαιδευτικούς, να συγκεντρώνουν 

http://3.bp.blogspot.com/_XGkOy4e268A/Swq9KvuIJGI/AAAAAAAAAAU/gi5y0EbgQyA/s1600/70145_norm
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λαογραφικό υλικό του τόπου τους. Ήταν ακριβώς το έτος που 
χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο «Λαογραφία» ενώ πρωτύτερα 
έλεγαν «Παραδόσεις», «Έθιμα» κτλ. 
 
    Το 1889 συνεργάστηκε με τον Γεώργιο Δροσίνη στη διεύθυνση του 
περιοδικού Εστία κι αυτό αποτέλεσε μια εμπρακτη ενίσχυση της τότε 
λογοτεχνίας μας από τη Λαογραφία. 
 
Το 1890 ο Πολίτης έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο όπου δίδασκε ως το 
1921 που πέθανε. Οι σημαντικότερες λαογραφικές μελέτες που ως τότε 
δημοσίευε, συγκεντρώθηκαν στους τρεις τόμους των Λαογραφικών 
Συμμείκτων του, που τυπώθηκαν αργότερα στη σειρά των 
«Δημοσιευμάτων» του Λαογραφικού Αρχείου. Άλλα μεγάλα έργα του είναι 
οι Παροιμίες και οι Παραδόσεις που άρχισαν να τυπώνονται στη σειρά 
«Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του Ελληνικού λαού», από το 
1899.  
    Με τα βιβλία και τις μελέτες του ο Πολίτης έδωσε βαθύτερο 
επιστημονικό περιεχόμενο στη Λαογραφία και την έκανε πολύπλευρα 
ερευνητική. Κράτησε τις επιστημονικές κατευθύνσεις προς την αρχαία 
ελληνική και τη βυζαντινή παράδοση, αλλά κυρίως τόνισε την ανάγκη της 
διεθνούς συγκριτικής μελέτης για την πιο «ανθρωπολογική» κατανόηση 
των εθίμων και τωνδοξασιών του λαού.Το 1908 ο Ν. Γ. Πολίτης ίδρυσε την 
« Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία» και το 1909 άρχισε να εκδίδει το 
περιοδικό Λαογραφία.  
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Δημήτριος Σ. Λουκάτος, Εισαγωγή στην Ελληνική Λαογραφία, 
Μορφωτικό ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1985 σ. 65-72 

Ο Μ. Αλεξιάδης γράφει για τη σημαντική προσφορά ενός εκ των 
κορυφαίων ελλήνων επιστημόνων στην οργάνωση, στην έρευνα 
και στη μελέτη της λαϊκής παράδοσης 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  16/01/2000  

  
 
Ο «πατέρας» της λαογραφίας 

    Συμπληρώθηκαν αυτές τις μέρες 79 χρόνια από τον θάνατο (12 
Ιανουαρίου 1921) του Νικολάου Γ. Πολίτη, ιδρυτή και θεμελιωτή της 
επιστημονικής Λαογραφίας στην Ελλάδα. Προ μηνός συμπληρώθηκαν 
επίσης 90 χρόνια από την ίδρυση (1909) της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας και την έκδοση του περιοδικού συγγράμματός της 
«Λαογραφία».  
    Ο Πολίτης, γαλουχημένος με τα πρώτα μηνύματα της συλλογής 
«Ελληνικών δημοτικών τραγουδιών» του γάλλου φιλέλληνα Claude 
Fauriel (έτη έκδοσης 1824 -1825) και ερεθισμένος, ψυχολογικά, από τη 
γνωστή θεωρία του Γερμανού Jakob Philipp Fallmerayer, έδειξε πολύ 
ενωρίς την κλίση και το ενδιαφέρον του προς την κιβωτό της λαϊκής 
παράδοσης, στη μελέτη της οποίας αφιέρωσε τη ζωή του.  
    Το 1884 εισάγει, για πρώτη φορά, τον όρο «Λαογραφία» (για την 
ονομασία της νέας Επιστήμης) και το 1887, ως τμηματάρχης του 
υπουργείου Παιδείας, απηύθυνε εγκύκλιο στους έλληνες εκπαιδευτικούς 
και τους προέτρεπε να συγκεντρώσουν «λαογραφικό» υλικό. Το υλικό 
αυτό εχρησιμοποίησε κατόπιν στις εργασίες του, σχηματίζοντας 
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παράλληλα τους πρώτους πυρήνες ενός άτυπου Λαογραφικού Αρχείου.  
    Το 1899 εξέδωσε τον πρώτο τόμο των «Παροιμιών» του (εκδόθηκαν 
συνολικά τέσσερις τόμοι ως το 1902, αλλά το έργο δεν ολοκληρώθηκε). Το 
1904 εδημοσίευσε τους δύο τόμους ο πρώτος αποτέλεσε το coprus, ο 
δεύτερος τον εντυπωσιακό σχολιασμό των «Παραδόσεων», ο οποίος όμως 
δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε σε έναν τρίτο ή ενδεχομένως και τέταρτον 
τόμο. Τα έργα αυτά ανέδειξαν τον Νικόλαο Γ. Πολίτη σε έναν από τους 
μεγαλύτερους λαογράφους διεθνώς, όπως παρατηρούσε ο μαθητής του 
Στίλπων Κυριακίδης, γιατί εμφανίζουν τη Λαογραφία εξελιγμένη 
συγκριτική επιστήμη, που έχει ως στόχο της τη μελέτη και την ερμηνεία 
των λαϊκών εκδηλώσεων. Και ένα μέρος από τις εκδηλώσεις αυτές 
αποτελούν συνέχεια ή διαδοχή κοινωνικών δεδομένων, που προηγήθηκαν 
σε παλαιότερα βιώματα του ελληνικού λαού. Ο Κωστής Παλαμάς 
(σύγχρονός του) εσημείωνε ότι η μελέτη των «Παροιμιών» θα βοηθήσει 
στη σύνταξη μεγάλης συνθετικής εργασίας για την ελληνική «ψυχή», και 
χαρακτήρισε τις «Παραδόσεις» του Πολίτη «πολυτίμητο βιβλίο» και 
«δίτομο θησαυρό».  

    Το 1907 ο Πολίτης πρόσθεσε στην πανεπιστημιακή του διδασκαλία και 
μαθήματα «Λαογραφίας».  

    Δύο χρόνια αργότερα (1909), με τη συμπαράσταση σημαντικών 
επιστημόνων και λογοτεχνών της εποχής, ίδρυσε την «Ελληνική 
Λαογραφική Εταιρεία», το πρώτο επιστημονικό Ιδρυμα για την ανάπτυξη 
και προαγωγή των λαογραφικών ερευνών και σπουδών, που σχετίζονται 
με τον ελληνικό λαό και τους γειτονικούς επίσης λαούς της χερσονήσου 
του Αίμου, σε συγκριτική βάση.  

    Στον πρώτο τόμο του «Δελτίου» της Εταιρείας «Λαογραφία» 
εδημοσίευσε το προγραμματικό ομώνυμο άρθρο του, στο οποίο 
επισημοποίησε το όνομα της νέας Επιστήμης και παράλληλα καθόρισε τα 
όρια και το περιεχόμενό της.  

    Ο Νικόλαος Πολίτης ίδρυσε το 1914 και την «Εθνική Μουσική Συλλογή» 
με σκοπό την έρευνα και τη μελέτη της παραδοσιακής μας μουσικής και 
εδημοσίευσε το ίδιο έτος το πολυσυζητημένο βιβλίο του «Εκλογαί από τα 
τραγούδια του Ελληνικού λαού». (Το βιβλίο αυτό, όπως είναι γνωστό, 
δέχθηκε κριτική πηγών και κειμένων από τον Γιάννη Αποστολάκη (1929)  
και όχι μόνο , αλλά σήμερα, μια νηφαλιότερη επανεκτίμηση, τείνει να 
δικαιώσει τον εκδότη τους). 

    Στο έργο του Πολίτη εξετάζονται όλα τα θέματα της Ελληνικής 
Λαογραφίας. Αρχικές επιστημονικές κατευθύνσεις του είναι η αρχαία και 
η βυζαντινή παράδοση και στη συνέχεια η διεθνής συγκριτική έρευνα, για 
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μία «ανθρωπολογική» κατανόηση των λαϊκών εθίμων και δοξασιών, όπως 
επισήμανε ο καθηγητής Δημήτριος Λουκάτος.  

    Ο Ν. Γ. Πολίτης έζησε σε μια  εθνικά δύσκολη  εποχή, και εξέτασε με 
επιστημονική γνώση και υποδειγματική λεπτομέρεια τις πτυχές της 
ελληνικής λαϊκής ζωής διαλύοντας «τη σκοτεινιά ενός αντιδραστικού 
ιδεολογικού κατεστημένου, με το φως και την ιστορική αλήθεια του λαϊκού 
πολιτισμού», κατά την παρατήρηση του καθηγητή Μιχάλη Μερακλή. 
Παράλληλα επροκάλεσε το ενδιαφέρον επιστημόνων και λογίων για τη 
Λαογραφία, με αποτέλεσμα τη σύσταση τοπικών «Εταιρειών» και την 
ίδρυση περιοδικών με λαογραφική έρευνα του τόπου τους, όπως 
υπογράμμιζε ο αείμνηστος Γεώργιος Μέγας. 

    Από την πλευρά της Ιστορίας των Επιστημών στην Ελλάδα πιστεύω ότι ο 
Νικόλαος Γ. Πολίτης καταλαμβάνει μία από τις πρώτες θέσεις στη σειρά 
των προσωπικοτήτων του αιώνα που έφυγε. Μπορεί να έζησε ένα μεγάλο 
μέρος του 19ου αιώνα, όμως το κύριο και σπουδαιότερο έργο το 
πραγματοποίησε στις πρώτες δεκαετίες του 20ού. Ο Πολίτης ανήκει στις 
μεγάλες προσωπικότητες του 20ού αιώνα, όχι μόνο γιατί ίδρυσε και 
θεμελίωσε μια νέα επιστήμη, τη Λαογραφία, αλλά και γιατί με το έργο του 
άνοιξε δρόμους, για να τους συνεχίσουν οι νεότεροι.  

(Ο κ. Μηνάς Αλεξιάδης είναι καθηγητής Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. ) 
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• Μαρία Πολυδούρη 

 

    Η ποιήτρια της νεορομαντικής σχολής Μαρία Πολυδούρη γεννήθηκε 
την 1η Απριλίου 1902 στην Καλαμάτα και αποτέλεσε μία από της 
εξέχουσες μορφές της νεοελληνικής ποίησης.  
    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’’. 
Στα 16 της διορίστηκε στη Νομαρχία Μεσσηνίας και παράλληλα εξέφρασε 
ζωηρό ενδιαφέρον για το γυναικείο ζήτημα. Το 1921 μετατέθηκε στην 
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 την 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 εκδώσει δύο ποιητικές συλλογές, 
τον ‘’πόνο των ανθρώπων και των πραγμάτων’’ (1919) και τα ‘’νηπενθή’’ 
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(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 
της. Η Μαρία αμφέβαλλε για την ειλικρίνειά του και θεώρησε ότι η 
ασθένεια του ήταν πρόσχημα του εραστή της για να την εγκαταλείψει. 
    Το 1924 μπήκε στη ζωή της ο δικηγόρος Αριστοτέλης Γεωργίου και η 
Πολυδούρη τον αρραβωνιάστηκε στις αρχές του 1925, η Μαρία όμως 
αγαπούσε πάντα τον Καρυωτάκη. Η Πολυδούρη δεν μπορούσε να 
συγκεντρωθεί σοβαρά σε καμία άλλη δραστηριότητα γι’ αυτό 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 1926 διέλυσε τον αρραβώνα της και έφυγε για το Παρίσι 
όπου εκεί 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 ημερολόγιο της και μια 
ακυκλοφόρητη 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. 
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Το έργο της 
    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 
κατευθείαν μεταγραφή των γεγονότων του εσωτερικού της κόσμου στην 
ποιητική της γλώσσα με όλες τις γενικεύσεις και τις υπερβολές που της 
υπαγόρευε η ρομαντική της φύση…’’ 
Ποιήματά της έχουν μελοποιήσει Έλληνες συνθέτες, κλασσικοί, έντεχνοι 
και ροκ. Ανάμεσά τους οι Μενέλαος Παλλάντιος, Κωστής Κριτσωτάκης, 
Νίκος Μαμαγγάκης, Γιάννης Σπανός κ.α. και το συγκρότημα ‘’Πληνθέτες’’. 
   Επίσης κάθε χρόνο διοργανώνονται τιμητικές εκδηλώσεις- 
ΠΟΛΥΔΟΥΡΕΙΑ-  αφιερωμένα στη μεγάλη αυτή μεσσήνια ποιήτρια.     
 

 
<< Στη πορεία της βραχύχρονης ζωής της, η Μαρία Πολυδούρη εκτός από 
τις δύο ποιητικές της συλλογές, παρέδωσε στις επόμενες γενιές, δηλαδή σε 
εμάς, αρκετά ποιήματα που εκδόθηκαν μετά τον θάνατό της. Χωρίς 
ιδιαίτερες εκπλήξεις από άποψη προβληματικής αλλά με έντονο το 
στοιχείο του δυναμισμού στον στίχο, η ποιήτρια μας παρουσιάζει την 
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ολοένα και συνεχιζόμενη βελτίωσή της στη λογοτεχνική δραστηριότητας 
της. Αρχίζει να εμβαθύνει σε όλες τις εκφάνσεις της φιλοσοφίας των 
θεμάτων που την απασχολούν, αναδύοντάς την στο υψηλότερο βάθρο της 
ποιητικής δημιουργίας. Το βιωματικό υλικό στάθηκε η αποκλειστική πηγή 
έμπνευσής της και στα ανέκδοτά της ποιήματα. Η αστείρευτη μουσικότητα 
μαζί με την υποβλητικότητα των ποιημάτων δημιουργούν τις τέλειες 
συνθήκες αισθησιασμού, κάποτε θλίψης και μελαγχολικής ρέμβης. >> 

 

Απόσπασμα από την εργασία ¨ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ, Η πριγκίπισσα της 
Θλίψης¨ του μαθητή της Γ΄ Λυκείου του Γενικού Λυκείου Πύλου Νίκου 

Δροσινού. 

Επιλεγμένα ποιήματα: 

 

Μόνο γιατί μ'αγάπησες  

Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ’ αγάπησες 

στα περασμένα χρόνια. 

Και σε ήλιο, σε καλοκαιριού προμάντεμα 

και σε βροχή, σε χιόνια, 

δεν τραγουδώ παρά γιατί μ’ αγάπησες. 
 

 
Μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου 

μια νύχτα και με φίλησες στο στόμα, 

μόνο γι’ αυτό είμαι ωραία σαν κρίνο ολάνοιχτο 

κ’ έχω ένα ρίγος στην ψυχή μου ακόμα, 

μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου. 
 

 
Μόνο γιατί τα μάτια σου με κύτταξαν 

με την ψυχή στο βλέμμα, 

περήφανα στολίστηκα το υπέρτατο 

της ύπαρξής μου στέμμα, 

μόνο γιατί τα μάτια σου με κύτταξαν. 
 

 
Μόνο γιατί όπως πέρναα με καμάρωσες 

και στη ματιά σου να περνάη 

είδα τη λυγερή σκιά μου, ως όνειρο 

να παίζει, να πονάη, 

μόνο γιατί όπως πέρναα με καμάρωσες. 
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Γιατί, μόνο γιατί σε σέναν άρεσε 

γι’ αυτό έμεινεν ωραίο το πέρασμά μου. 

Σα να μ’ ακολουθούσες όπου πήγαινα, 

σα να περνούσες κάπου εκεί σιμά μου. 

Γιατί, μόνο γιατί σε σέναν άρεσε. 
 

 
Μόνο γιατί μ’ αγάπησες γεννήθηκα, 

γι’ αυτό η ζωή μου εδόθη. 

Στην άχαρη ζωή την ανεκπλήρωτη 

μένα η ζωή πληρώθη. 

Μόνο γιατί μ’ αγάπησες γεννήθηκα. 
 

 
Μονάχα για τη διαλεχτήν αγάπη σου 

μου χάρισε η αυγή ρόδα στα χέρια. 

Για να φωτίσω μια στιγμή το δρόμο σου 

μου γέμισε τα μάτια η νύχτα αστέρια, 

μονάχα για τη διαλεχτήν αγάπη σου. 
 

 
Μονάχα γιατί τόσο ωραία μ’ αγάπησες 

έζησα, να πληθαίνω 

τα ονείρατά σου, ωραίε που βασίλεψες 

κ’ έτσι γλυκά πεθαίνω 

μονάχα γιατί τόσο ωραία μ’ αγάπησες. 

 

Όνειρο 
Ἄνθη μάζευα γιὰ σένα 
στὸ βουνὸ ποὺ τριγυρνοῦσα. 
Χίλια ἀγκάθια τὸ καθένα 
κι᾿ ὅπως τἄσφιγγα πονοῦσα. 

Νὰ περάσης καρτεροῦσα 
στὸ βορηὰ τὸν παγωμένο 
καὶ τὸ δῶρο μου κρατοῦσα 
μὲ λαχτάρα φυλαγμένο 

στὴ θερμὴ τὴν ἀγκαλιά μου. 
Ὅλο κοίταζα στὰ μάκρη. 
Ἡ λαχτάρα στὴν καρδιά μου 
καὶ στὰ μάτια μου τὸ δάκρι. 
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Μέσ᾿ στὸν πόθο μου δὲν εἶδα 
μαύρη ἡ Νύχτα νὰ σιμώνη 
κ᾿ ἔκλαψα χωρὶς ἐλπίδα 
ποὺ δὲ στἄχα φέρει μόνη. 

Λησμονιά 
Μ᾿ ἐρωτευμένη τὴν καρδιὰ σὲ γνώρισα ἄγριο Δάσο. 
Ἔπινα στὸ ἀεροφίλημα τὴ μυστικὴ εὐωδιά σου. 
Πρόσμενα μὲ τὸ ξάστερο σκοτάδι νὰ περάσω, 
ὅταν τ᾿ ἀερινὸ στοιχιὸ περνοῦσε στὰ κλαδιά σου. 

Σὲ γνώρισα σ᾿ ἐρωτικὲς νύχτες ρυτιδωμένη 
θάλασσα σὰν τὸ μέτωπο τῆς συλλογῆς, περνοῦσε 
πάνω σου χάδι ἡ σκέψη μου καὶ πάντα ἡ ἀνθισμένη 
ἄκρη σου μὲ τὰ εὐωδιαστὰ φύκια μὲ προσκαλοῦσε. 

Σᾶς γνώρισαν οἱ ἐρωτικὲς νύχτες μου ὡραῖα λουλούδια, 
διάφανα, ἀχνά, πολύχρωμα, σὰ φωτεινὰ σημάδια. 
Βαριὰ ἡ δροσιὰ σὰ φίλημα καὶ ξεχυνόνταν χνούδια 
χρυσὰ ᾿πό τὰ σμιγμένα σας βλέφαρα στὰ σκοτάδια. 

Τώρα στὸ φῶς τῆς ἀρνησιᾶς δομένα, ἔτσι ἀλλαγμένα 
μοῦ δείχνεσθε, στὴ συλλογὴ τὸ νοῦ μου πάω νὰ χάσω. 
Τάχα εἶστε σεῖς ποὺ γνώρισα; Σεῖς εἶστε ἀγαπημένα 
λουλούδια, θάλασσα ἀργυρή, πυκνὸ τῶν πεύκων Δάσο; 

... 

... 

Τα Χέρια σου 
Ἀκούω τὴ γλώσσα ποὺ λαλοῦν τὰ δυό σου χέρια-ὦ χέρια! 
καθὼς σιγοσαλεύουνε λευκά, 
στὸν Πύργο τῆς ἀπελπισιᾶς κρυμμένα περιστέρια 
ἀπὸ μακριὰ τὰ ξαγναντῶ, σύμβολα εἰρηνικά. 

Μιλοῦνε, δὲ μιλοῦν; Ἀχεῖ βαθιὰ μέσ᾿ στὴν καρδιά μου 
χαιρέτισμα ἑνὸς ρόδου στοὺς γκρεμούς. 
Λάμπουν, δὲ λάμπουνε; Τραβάει μαγνήτης τὴ ματιά μου, 
ἀνατολὴ τοῦ αὐγερινοῦ στοὺς σκοτεινοὺς χαμούς. 

Ξανοίγω τὴν ἀγνώριστην ἀγάπη μου κλεισμένη 
στὸ κρίνο τῶν μπλεγμένων σου χεριῶν 
καὶ πλέκω τὄνειρο γλυκό. Μὴ μὲ κοιτᾶς, πληθαίνει 
στὴ σκοτεινιὰ τὸ χρυσὸ φῶς τῶν πλάνων ἀστεριῶν. 

Φθινοπωρινή Προσευχή 
Ὅταν ἡ σιγαλιὰ πλατιὰ θ᾿ ἁπλώση 
στὸν κῆπο μου τὴ νύχτα, βροχερὸ 
τὸ σύννεφο τὸν οὐρανὸ θὰ στρώση 
σὲ μαῦρο θόλο πάνω του ἱερό. 



 
 

26 

Θὰ γύρουνε στὸ μυστικὸ σκοτάδι 
τὰ δέντρα, οἱ θάμνοι, ἀργὰ τὴν κεφαλὴ 
κ᾿ εὐλαβικὰ θὰ ψάλλουν ἔτσι ὁμάδι 
τὴ θλιβερὴ στερνή τους προσευχή! 

Ἔλα καὶ μεῖς μαζὶ τὴν προσευχή μας 
στερνὴ φορὰ νὰ ποῦμε. Θ᾿ ἀκουστῆ 
στὴ σιγαλιὰ παθιάρικη ἡ φωνή μας, 
θ᾿ ἀντιλαλήση ὁ θόλος θὰ σπαστῆ, 

τὸ σύννεφο θὰ κλαίη, θὰ κλαῖμε ἀντάμα, 
θ᾿ ἀκολουθάη τῶν δέντρων ὁ ψαλμὸς 
λυπητερὸς τὸ σιγαλό μας κλάμα 
καὶ θὰ πυκνώνη ἡ σκοτεινιὰ χαμός. 

Οὔτε ἀπ᾿ ἀστέρι λάμψη δὲ θὰ πέση, 
τῆς Μοίρας δὲ θὰ δοῦμε τὴ μορφὴ 
κ᾿ ἐνῶ τὰ χέρια χώρια θὰ μᾶς δέση, 
τὰ χείλη μας θὰ λὲν τὴν προσευχή. 

[Και στάθηκα μποστά] 

........................................................................... 
Καὶ στάθηκα μπροστὰ σὲ δυὸ μάτια μὲ δίχως ταίρια, 
ὡραῖα σὰ λωτολούλουδα, μάτια νοσταλγικά, 
ποὺ μοῦ μηνοῦσαν τὴν αὐγή, μὰ ὠιμένα ἦταν ἀστέρια 
ποὺ μοῦ εἶχαν ρίξει λίγο φῶς κι᾿ αὐτὸ διαβατικά. 

Τα Λόγια σου 
Θυμᾶμαι τώρα ... Οἱ θύμησες πλημμύρες ποὺ μὲ πνίγουν, 
ἄνεμος, σκοτεινιά. 
Τὰ λόγια ἀνθοὺς τὰ μάδησες, μὰ τώρα αὐτὰ μοῦ ἀνοίγουν 
κακὲς πληγὲς βαθιά. 

Οὔτε σκιά, οὔτε ὄνειρο ἔτσι ποὺ νὰ διαβαίνη 
γοργὰ πρὸς τὸ χαμό. 
Καπνὸς ἡ ἀγάπη. Σύννεφο, τὰ λόγια σου, μοῦ ραίνει 
σταγόνες τὸν καημό. 

Τώρα σαπίζουν μέσα μου πρώιμες οἱ πληγές μου. 
Ἡ θύμηση ἀσπασμὸς 
προδοτικός, νὰ μοῦ γελοῦν κρυφὰ κάποιες στιγμές μου 
ν᾿ αὐξαίνη ὁ ἀπελπισμός 

 

Ο  Πόθος της Ζωής 
Εἶνε ὁ πόθος μου τέτιος, ἀγέρα 
σὰν τὸν ἄγριο θυμό σου 
ποὺ στὶς πλούσιες κοιλάδες σφυρίζει. 
Εἶνε ἀνήμερος, ἄγρια φοβέρα, 
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πλούσιοι οἱ τόποι βαθιά μου 
καὶ σὰ χάρος σκληρὸς τοὺς θερίζει. 

Κάθε ἐλπίδα, κάθε ὄνειρο νέο 
τὸ χαϊδεύει σὰν αὔρα 
ζωοδότρα στὰ ἐαρινὰ φύτρα. 
Κι᾿ ἂν αὐξάνη καὶ γίνεται ὡραῖο, 
εἶνε ἡ γόνιμη ὁρμή του 
ποὺ θὰ γίνη ἡ σκληρὴ καταλύτρα. 

Εξομολόγηση 
Ἤμουν ἀνίδεη κι᾿ ἄπραγη, παρ᾿ ὅλο 
ποὺ ἡ παιδικότης μοὖχε πῆ τὸ «χαῖρε». 
Ὤ, γιὰ νὰ πῶ τὰ λόγια τοῦτα τώρα 
θύμηση τὶς γλυκὲς πηγές σου φέρε. 

Εἴχαμε οἱ δυὸ καθήσει στὸ γεφύρι 
τοῦ ἔρημου δρόμου ποὺ ἔβγαζε στὸ ρέμα, 
ἀκίνητοι καὶ παραπονεμένοι, 
μὲ σκεφτικὸ παράξενα τὸ βλέμμα. 

Τὸ σκεφτικό μας πρόσωπο ἡ Σελήνη 
τὸ ἀγκάλιαζε μὲ θέρμη καὶ τὸ ἐφίλει 
μὰ ἐμεῖς μέναμε πάντα καθισμένοι 
μὲ σιωπηλὰ τὰ ξαφνισμένα χείλη. 

Λιγάκι πρὶν δὲν ἤμαστε θλιμμένοι 
μὰ μοὖπε ξαφνικὰ πὼς μ᾿ ἀγαπάει. 
Αὐτὸ ἦταν! Τί νὰ νοιώσαμε μὲ τοῦτο; 
Ἄχ! ὅλη ἡ παιδικὴ ψυχή μας πάει! 

 

Η Αγάπη του Ποιητή 
Μ᾿ ἀπάντησες στὸ δρόμο σου, Ποιητή. 
Ἤμουν τὸ πρωτολούλουδο τοῦ Ἀπρίλη. 
Ἡ δίψα τῆς ἀγάπης ποὺ ζητεῖ 
σοῦ φλόγιζε τὴ σκέψη καὶ τὰ χείλη. 

Ἤμουν τὸ πρωτολούλουδο. Κλειστὴ 
τότε ἡ πηγὴ τῶν στοχασμῶν μου, ἐμίλει 
μόνο ἡ καρδιά μου ἀθώα καὶ λατρευτή, 
ὅταν τὸ πρῶτο βλέμμα μου εἶχες στείλει. 

Μὲ τὸν καιρό, τὸν πόθο σου σ᾿ ἐμὲ 
νὰ φανερώσης σίμωσες. Ὠιμέ, 
εἴμασταν μιᾶς γενιᾶς παιδιά. Ἡ καρδιά μας 

Ἀγάπαε μὲ τὸ πάθος ποὺ ζητᾶ 
νὰ πάρη, τὸ αἰσθανθήκαμε φρικτὰ 
καὶ πήραμεν ἀλλοῦθε τὴ ματιά μας 
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• Σοφία Φίλντιση 

 

    Η Σοφία Φίλντιση γεννήθηκε το 1937 στη Βανάδα Τριφύλιας. Στο έργο 
της συμπεριλαμβάνονται 30 βιβλία τα οποία απευθύνονται σε παιδιά και 
ενηλίκους και πολλά από τα οποία έχουν τιμηθεί με βραβεία. 
    Αφού τελείωσε το 3ο Δημοτικό Σχολείο Κυπαρισσίας, φοίτησε στο 
Αμερικανικό Κολλέγιο της Αθήνας με υποτροφία. Σημείο αναφοράς στην 
πολύπλευρη δράση της αποτελεί φυσικά η λογοτεχνική της 
δραστηριότητα, η οποία έχει ως αφετηρία της το έτος 1973. Ασχολήθηκε 
κυρίως με παιδική λογοτεχνία, διηγήματα, ποίηση και έγραψε στίχους 
τραγουδιών και το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς της απευθύνεται σε 
παιδιά και νέους. Ασχολείται με όλα τα είδη της παιδικής λογοτεχνίας 
(μυθιστόρημα, αφηγήσεις βραχείας φόρμας, ποιήματα). Από την άλλη, το 
ποιητικό της έργο απευθύνεται κυρίως σε ενηλίκους. Το 
χαρακτηριστικότερο ωστόσο στοιχείο του συγγραφικού της έργου 
αποτελούν οι παιδικές αφηγήσεις βραχείας φόρμας, του λαϊκότροπου 
(παραμυθητικού τύπου) και κυρίως του αυτοβιογραφικού. Ανάμεσά τους 
ξεχωρίζουν οι συλλογές «Το Τραγούδι του Πατέρα μου», «Τα Ασήμαντα», 
«Η Καρδούλα» και «Το Ρηνάκι και άλλα διηγήματα» και τα 
μυθιστορήματα «Τα Παιδιά της Γης» και «Τα Σημαντικά». Έχει 
αποσπάσει το Α’ Κρατικό Βραβείο για τα «Ποιήματα για Παιδιά». «Ο Αη 
Βασίλης ο Θαλασσινός» μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη σε σκηνοθεσία 
Βασίλη Ντούρου και τιμήθηκε με το βραβείο Στ. Τορνέ στο Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Δράμας. Στίχους της μελοποίησε ο Μίμης Πλέσσας, και 
τους ερμήνευσαν η Δήμητρα Γαλάνη και ο Θέμης Ανδρεάδης στο δίσκο 
«Σταθμός Ο». 
    Η Σοφία Φίλντιση ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα πολιτιστικά πράγματα 
της Καλαμάτας. Υπήρξε δημοτική σύμβουλος της Καλαμάτας και 
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αντιπρόεδρος του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας 
(ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.). Είχε αρθρογραφήσει στην τοπική εφημερίδα «Μάχη» και 
στο περιοδικό «Φλας» της Μεσσηνίας. Ίδρυσε και διηύθυνε το 
ραδιοφωνικό σταθμό «Αντιράδιο», που δεν λειτουργεί πια και παράλληλα 
συνεργάστηκε και με την ΕΡΑ Καλαμάτας. Επιπλέον, για 11 χρόνια ήταν 
υπεύθυνη της Ομάδας Λογοτεχνίας των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά στην 
Καλαμάτα. Τελευταία της δουλειά ήταν τα ποιητικά κείμενα στην ταινία 
της Μεσσήνιας σκηνοθέτιδας Κλεώνης Φλέσσα «Ελένη Μπούκουρα- 
Αλταμούρα» και στίχους που ερμήνευσε η Νένα Βενετσάνου. 
    Πέθανε σε ηλικία 74 ετών τον Απρίλιο του 2011. 

 
 
Πώς πέθαν’ ένα γεράνι 

    Οι γιορτάδες στον πόλεμο, είτανε μέρες πιο πικρές κι από τις καθημερνές. Καμιά τους δεν έμοιαζε με 
σχόλη. Τι τα θέλεις... Άμα η καρδιά είναι πικρή τα χνώτα βρώμικα και βαριά από τη νηστικωμάρα... Με 
το θάνατο να πλανιέται απάνου στα κεραμίδια και μέσα στα σοκάκια... Πώς να φανεί γιορτή... Οι 
γιορτάδες δεν εγινήκαν΄ από μοναχές τους. Απ΄ ανθρώπους φτιαχτήκανε, για να ξεδίνει ο νους, και να 
ξαποσταίνει η καρδιά από τα ίδια και τα καθημερινά. 
    Μα άμα είναι πόλεμος, μητ΄ ο νους ξεδίνει, μήτε και που ξαποσταίνει η καρδιά. 
     Η πρωτοχρονιά που ζύγωνε ήτανε για το σπιτικό του Δήμουλα, παραπάνου κι από σχόλη. Μη βάλει ο 
νους σου καλούδια και γλυκά και καινούργια παπούτσια... Τίποτα... Ετούτα είτανε λησμονημένα από 
καιρό. Μοναχά ένα “τακ” “τακ” σιγανό στην πόρτα, έτσι όπως χτυπάει η καρδιά παιδιού... Κι ύστερα 
αγκαλιάσματα και φιλιά και δάκρυα για τον πατέρα που ΄λειπε καιρό από το σπιτικό του... Από τότες 
που μπήκανε οι Γερμανοί στην Αθήνα.  
    Κι όλα τούτα, τ΄ αγκαλιάσματα, τα φιλιά, τα δάκρυα, θα βαστάγανε όσο κρατάει εν΄ άνθος γιασεμιού 
όξω από το νερό. 
     Γιατί ο πόλεμος γυρεύει τους ανθρώπους μακριά, και τα σπιτικά αδειανά... και φτωχά, χωρίς 
καλούδια και καινούργια παπούτσια. 
     Ακόμα κι άμα ζυγώνει η πρωτοχρονιά... 
    Είχε κανονιστεί από πολλές μέρες ο πηγαιμός του Δήμουλα στο σπίτι του.. Μια τέτοια μέρα, θα ΄τανε 
χαρά για τη φαμίλια του και για τον ίδιονε. Και θα παίρνανε και όλοι τους κουράγιο. Τους είτανε 
χρειαζούμενο. Γιατί όσο κι αν έχεις από γεννησιμιού σου, το ξοδεύεις στον πόλεμο... Και σου πρέπει κι 
άλλο. Κι η αλήθεια ήτανε, πως έν΄ αγκάλιασμα κείνα τα χρόνια τα φρικτά, και δύο φιλιά, κι ένα δάκρυ, 
που δεν εξεχώριζες αν έτρεχε από χαρά ή πόνο, δίνανε κουράγιο και δυναμώνανε την ελπίδα... 
     Όσο καλά κι αν είχε κανονιστεί κείνο τ΄ αντάμωμα, ο κίντυνος δεν έλειπε. Οι Γερμανοί κάθε τρεις και 
δύο μπαίνανε στα σπίτια κείνων που ΄χανε μπει στον αγώνα... Και ψάχνανε, κι ανακρίνανε και 
φοβερίζανε... 
    Και τούτο γινότανε συχνά και ξαφνικά, κι ουρά προχωρημένη. Κι αλλοίμονο στα παιδιά που τα ΄χε 
παρμένα ο ύπνος... Λαχταράγανε από τα τραχιά τους βήματα κια από το χτύπο στην πόρτα τα 
κακόμοιρα... Και πεταγόντουσαν τρομαγμένα σαν και το κοπάδι των πουλιών π΄ ακούνε σμπάρο να 
πέφτει. 
    Από τούτο το φόβο, παίρνανε οι ανθρώποι τις προφυλάξεις τους. Αλλά μπορεί να ΄ταναι η ώρα πιο 
κακιά κι από τους Γερμανούς... Και τότες... 
    Ορμηνέψανε λοιπόν τη Στυλιανή -ήτανε το πιο μικρό από τα παιδιά του Δήμουλα- να βγει στο χαγιάτι, 
και να καμώνεται πως συγυράει το γεράνι. Από καρσί, ο πατέρας της θα ΄βλεπε, και θα καταλάβαινε 
πως δεν είτανε κείνη την ώρα πηγαιμένοι Γερμανοί στο σπίτι. 
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    Τι όμορφη που ΄τανε κείνο το μεσημέρι του Γεναριού η Στυλιανούλα. Μια σταλίτσα είτανε, 
μικροκαμωμένη, για τούτο και τηνε λέγανε “σουσαμάκι”. Τόσο μικρούλα είτανε. Βγήκε στο χαγιάτι, με 
τα κατάξανθα μαλλάκια της μισά από δω, μισά από κει δεμένα με φιόγκους. Μ΄ ένα πανωφόρι π΄ 
έφτανε ίσαμε τις γυμνές άκριες των ποδιών της... Και με τα γαλάζια της ματάκια να ψάχνουνε τον αέρα, 
τις γωνιές του δρόμου, τις σκεπές των αντικρινών και πλαγινών σπιτιών. 
    Κάτου από το μεγάλο πέτο τ’ αταίριαστου πανωφοριού της, η μικρή της καρδούλα... Πιο μικρούλα κι 
από σουσαμάκι είτανε, μα πηγαινορχότανε ασταμάτητα πέρα-δώθε... πάνου-κάτου… 
     Πήρε το κορίτσι το μεγάλο τενεκέ που, μέσα του το γεράνι, αψηφώντας το τσουχτερό κρύο του 
Γεναριού, είχε πετάξει καινούργια φύλλα. Κι εκεί, όπου ο βοριάς δεν έβρισκε τις χοντρές του τις διχάλες, 
είχε κάμει και μπουμπούκια... Που καρτεράγανε την άνοιξη ν΄ ανοίξουνε, κι από τον ήλιο της να 
βαφτούνε κόκκινα. 
     Η Στυλιανούλα με το στανιό έσουρνε τάχα τον τενεκέ πέρα-δώθε, κι εκείνος έτριζε, και το κορίτσι 
ανατρίχιαζε σύγκορμο. Ύστερα, άρχισε να κόβει τα ξερά φύλλα από το γεράνι, και να τα πετάει κάτου 
από το χαγιάτι. 
     -Όπου να ΄ναι, θα φανεί ο πατέρας, συλλογίστηκε, κι η καρδούλα της πήρε να κάνει σαν τρελλή... 
       Πόσο τον είχε πεθυμήσει!... 
      Μα εκεί που πέταε και το στερνό άνυδρο φύλλο, τα ματάκια της γιομίσανε τρόμο. Ποτές δεν είχε 
τρομάξει τόσο. Μήτε κι όταν παραπάτησε και κρεμάστηκε στο βαθύ πηγάδι της αυλής τους. Με τα χέρια 
γαντζωμενα από τα χείλια του... Μήτε και τότες. Γιατί να φοβότανε;  
    Ο πατέρας με μια δρασκελιά του μοναχά στάθηκε πάνου στο πηγάδι και με τα γερά του χέρια της 
τράβηξε απάνου. Κι ύστερα τηνε φίλησε πολλές φορές. 
     Τώρα, φοβήθηκε. Στην αντικρινή στέγη, κει που η βουκαμβίλλια είχε αμολήσει τα καινούργια της 
βλαστάρια ένα γύρω στην καμινάδα... Εκεί, ο θάνατος είχε προβάλει μέσα από την κάννη ενού 
ντουφεκιού που σημάδευε το χαγιατί τους, ανήμερα πρωτοχρονιάς του 1943. 
    Σάστισε το σουσαμάκι. Κι άμα πια τα ματάκια του πέσανε στη γωνιά του σοκακιού π΄ ο πατέρας του 
ερχότανε σκυφτά... Τότες πάγωσε. Δεν έφτανε το μακρύ αταίριαστο πανωφόρι να διώξει την τρεμούλα 
της καρδιάς του. 
     Κι ύστερα... όχι ύστερα. Την ίδια στιγμή, η Στυλιανούλα έσκυψε, έβαλε τα χεράκια της  ένα γύρω στο 
στόμα να δυναμώσει τη φωνή της... Και φώναξε... όχι, δε φώναξε. Έσκουξε... 
     -Όχι πατερούλη, μη!... Κι έκαμε στην άκρη κατάχλωμη. 
    Ακούστηκε μια ντουφεκιά, και λαχτάρησε η γειτονιά ολάκερη, και πετάχτηκε όξω η κυρά-Χαρούλα η 
μάνα της. 
Και το γεράνι πλήρωσε τη λαχτάρα για τον ερχομό του Δήμουλα στο σπιτικό του, ανήμερα πρωτοχρονιά 
του 1943. Οι χοντρές διχάλες του γείρανε. Γιατί το βόλι είχε βρει τις ρίζες του. Τα μπουμπούκια 
τρομάξανε κι ανοίξανε πρόωρα... Και τα βρήκε ο βοριάς και τα ΄καψε. Και δεν επρόκαμε η άνοιξη να τα 
βάψει με τον ήλιο της κόκκινα. 
    Σαν, ύστερ΄ από χρόνο κι ακόμα, γίνηκε ειρήνη, και στάθηκε τυχερός ο πατέρας της Στυλιανούλας κι 
έζησε... Κάθε πρωτοχρονιά, ξέρεις τι γινότανε στο σπιτικό τους...; 
     Τα γλυκά και τα παπούτσια και τα καλούδια και τα δώρα τα βάνανε μέσα στον μεγάλον τενεκέ, που 
τον είχανε στην πρώτη θέση μέσα στη σάλα... Λαβωμένον από το βόλι, π΄ ο πόλεμος το ΄χε κανονίσει για 
τον πατέρα της Στυλιανούλας. 
    Κάθε πρωτοχρονιά θυμόντουσαν το γεράνι π΄ απόμεινε χωρίς άνθια και ρίζες, και που πέθανε, για να 
μην απομείνει η Στυλιανούλα χωρίς τον πατέρα της... 
    Κείνα τα πικρά χρόνια της σκλαβιάς, τα πιο μικρά, τα πιο φτηνά κι ασήμαντα, γινόντουσαν μεγάλα κι 
ακριβά... Παίρνανε μέρος στη λαχτάρα των ανθρώπων για ζωή, για λευτεριά για ειρήνη. 
    Κι από τότες κι ύστερα, το χαγιάτι στο σπίτι του Δήμουλα δεν είχε άλλα λουλούδια. Εξόν από 
γεράνια... πολλά γεράνια. Που το σουσαμάκι τα πότιζε, τα συγύραε για να τα βρει η άνοιξη και να τα 
βάψει με τον ήλιο της κόκκινα. Κι ο τενεκές; 
     Πάντα γιομάτος κάθε πρωτοχρονιά με καλούδια και γλυκά και δώρα... Και τις καθημερινές, με τα 
κουβάρια και τις βελόνες της γιαγιάς. Της γιαγιάς της Στυλιανής που στάθηκε και κείνη τυχερή κι έζησε 
πολύν καιρό με ειρήνη... 

 (Διήγημα της Σοφίας Φίλντιση από τη Συλλογή Ψυχούδια) 
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Η καρδούλα 

Kάθε χρόνο, μόλις άνοιγε το Τριώδιο και καμιά φορά και νωρίτερα, σ' εκείνη την άπλα ανάμεσα στη 
δημοσιά και το βράχο π' ακούμπαγε στη θάλασσα, γινότανε χαλασμός. Μαζευόμαστε κει όλα τα παιδιά 
εκείνης της γειτονιάς, της Πανηγυρίστρας, και γυρεύαμε τρόπους οι Αποκριές εκείνες να μη μοιάζουνε 
με τις προηγούμενες. 
—  Θα ντυθώ στρατηγός, ο ένας. 
—  Κι εγώ γύφτος, ο άλλος. 
Το βράδυ η μάνα μου είπε πως «γύφτος δε σημαίνει και μασκαράς». 
Κι αφορμή γύρευε κάθε φορά να μας ξεδιαλύνει του κόσμου τα παράξενα! Εκείνο το βράδυ μας είπε ένα 
σωρό για κείνους τους ανθρώπους που όλο φεύγουνε, μα που δε βλάφτουνε κανέναν, που..., ένα σωρό 
που... και στο τέλος κανένας δεν ντύθηκε γύφτος. 
—  Δεν κάνει, τέλειωσε την κουβέντα της, εδώ δίπλα μας μένουνε οι άνθρωποι, δεν κάνει να τους 
περιγελάτε. 
Είχε δίκιο. Μέσα στο παλιό φυλάκιο ζούσαν δυο οικογένειες μ' ένα τσούρμο παιδιά, που ήτανε φίλοι μας. 
Ποιον θα κοροϊδεύαμε λοιπόν; 
Και, ντροπιασμένοι, πήραμε να ξύνουμε τα καλάμια για τον αϊτό μας, που... 
—  Θα πάει ψηλότερα απ' όλους, είπε ο αδελφός μου. 
Μα για το ψήλωμα του αϊτού, εκτός από την τέχνη που θα βάζαμε, χρειαζότανε και σπάγκος, πολύ 
μεγάλο κουβάρι. Θα τον περνούσαμε με κερί, για ν' αντέξει να πηγαίνει ψηλά το μεγάλο μας αϊτό χωρίς 
να κόβεται. 
Αρχίσαμε να λέμε σιγά πως, για να πάρουμε τόσο σπάγκο, χρειαζόμαστε πολλά λεφτά. Και πώς να το 
ξεστομίζαμε; 
Η μάνα μας, που τίποτα δεν της ξέφευγε, σαν να μην είχε ακούσει: 
—  Τον περσινό σπάγκο τον έχετε; Ρώτησε, χωρίς να διακόψει τη δουλειά της. 
Ξεθαρρέψαμε, κοιταχτήκαμε κι είπαμε κι οι τέσσερις μαζί: 
—  Τον έχουμε, αλλά... 
—  Ε, αφού τον έχετε φυλάξει, είπε, κάποιος θα πάει αύριο στου κυρίου Καγιάφα να πάρει ακόμα λίγον 
και... 
Δεν ακούσαμε τι άλλο είπε. Είχαμε μείνει να κοιτάζουμε εκείνη τη νέα γυναίκα που πρόφταινε την κάθε 
μας επιθυμία, μέσα από στερήσεις, αλλά πάντα αθόρυβα, διακριτικά, σαν από μακριά. 
—  Και τι σχήμα θα 'χει ο φετινός αϊτός σας; Ρώτησε χαμογελώντας, σάμπως να κρατούσε εκείνη το 
σπάγκο την ώρα που ψηλώνει ο αϊτός. 
—  Αυτό ψάχνουμε, θέλουμε να 'ναι αλλιώτικος από τον περσινό. 
—  Εγώ, είπε ο μικρός μου αδελφός, εγώ λέω να 'ναι σαν και πουλί. 
—  Ποιος ο λόγος, παρατήρησε η μάνα μου, πετούν τόσα αληθινά! 
—  Αστέρι, αστέρι να φκιάξουμε. 
—  Αστέρι είχαμε πέρσι, είπε ο μεγάλος μας αδελφός ξύνοντας το κεφάλι του, σάμπως μέσα του να είχε 
όλου του κόσμου τα σχέδια για αϊτούς. 
Ώρα πολλή μας πήρε να σκεφτόμαστε πώς να 'ναι ο αϊτός μας, τι χρώματα θα του βάζαμε, αν θα 'χε 
φουντίτσες ή ψαλιδισμένα χαρτάκια στην άκρη —βουίχτρες τα λέγαμε, γιατί, σαν άρχιζε να παίρνει 
ύψος ο αϊτός, βούιζαν, ώσπου εκείνος χανότανε στα σύννεφα και μαζί του και το βουητό τους. 
—  Φκιάξτε τον σαν... σαν μια καρδούλα, είπε η μάνα μας, σκουπίζοντας πιάτα και ποτήρια. 
Και παιδευτήκαμε, μα τα καταφέραμε. Φκιάξαμε μια καρδούλα με βουίχτρες και φουντίτσες, κι 
ετοιμαζόμαστε να τον δοκιμάσουμε, γιατί... 
—  Άμα έχει καλά ζύγια, υποστήριζε ο αδελφός μου, δε θα τον φτάνει κανένας. 
Κερώσαμε το σπάγκο, κόψαμε στρογγυλά χαρτονάκια πολύχρωμα και στη μέση τούς ανοίξαμε μια 
τρυπούλα· από εκείνη θα περνούσε ο σπάγκος. Τα λέγαμε γράμματα, γιατί πηγαίνανε ψηλά με τον αϊτό 
περπατώντας λες με βιάση πάνω στον κερωμένο σπάγκο. Και... 
Και την ημέρα που αμολήσανε όλοι αϊτούς, εκεί στην άπλα, ανάμεσα στη δημοσιά και το βράχο π' 
ακούμπαγε τη θάλασσα, έγινε χαλασμός. Ο δικός μας ο αϊτός, η καρδούλα, πήγε ίσαμε τον ουρανό κι 
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από κοντά και τα γράμματά μας. Εκείνα τα χρωματιστά χαρτονάκια που περπατούσανε λες πάνω στον 
κερωμένο σπάγκο. Η μάνα μας κοίταζε από το μπαλκόνι που ήτανε στη μεριά της δύσης και γελούσε κι 
ύστερα σήκωνε τα μάτια στον ουρανό που ολόκληρος έμοιαζε μια κόκκινη καρδούλα. 
Μαζί μας και τα παιδιά των γύφτων, που ζούσαν στο παλιό φυλάκιο. Σαν μικροί μαύροι σπόροι από 
ηλιοτρόπιο μοιάζανε, που γελούσαν με κάτασπρα δόντια, που χοροπηδούσαν και χαίρονταν τ' αψήλωμα 
της καρδούλας, όμοια με μας. Κι η μάνα μας μ' ένα νόημα μας μήνυσε να δώσουμε το σπάγκο και σ' 
εκείνα τα παιδιά. Και μια το 'να και μια τ' άλλο και τ' άλλο και τ' άλλο... Ώσπου ο αϊτός μας, η καρδούλα, 
ένα με τον ουρανό, με το θεό των ανθρώπων και τους αγγέλους... 
Τώρα, κάθε Καθαρή Δευτέρα, ανάμεσα στους πλαστικούς αϊτούς των καιρών ψάχνω την καρδούλα των 
παιδικών μου χρόνων. Και τη βρίσκω πάνω από το Ιόνιο, να την ψηλώνουν θαλασσοπούλια... Μια το ένα 
το σπάγκο της, μια το άλλο, ώσπου γίνεται ένα με τον ουρανό, το θεό των ανθρώπων και τους 
αγγέλους... Που 'ναι κάτι μικροί μαύροι σπόροι από ηλιοτρόπιο και τροχάνε τα φτεράκια τους στις 
ακτές... 
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• Αθανάσιος Βερτσέτης 

Ο Αθανάσιος Βερτσέτης γεννήθηκε το 1937 στο Διαβολίτσι της 
Μεσσηνίας, όπου και περάτωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. 
Φοίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως 
υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτρόφων. 
         Υπηρέτησε στις Ένοπλες Δυνάμεις ως Έφεδρος Αξιωματικός Πεζικού  
κατά την περίοδο 1962-1964. 

Περάτωσε τριετείς μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του 
Λονδίνου, όπου και έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα, με τίτλο: 
"Misrepresentation in Demosthenes' Deliberative Speeches". 
Ως εκπαιδευτικός υπηρέτησε διαδοχικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 
στο Μαράσκλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, στο Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο και στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κάλυψε το γνωστικό αντικείμενο: "Διδακτική 
των Φιλολογικών μαθημάτων, με έμφαση στα Αρχαία Ελληνικά (από το 
πρωτότυπο και μετάφραση)". 

Το 2004 αφυπηρέτησε από το Πανεπιστήμιο ως Καθηγητής και 
έλαβε τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή. 

Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο, με έργα που καλύπτουν κυρίως το 
χώρο της Φιλολογίας και της Διδακτικής των φιλολογικών μαθημάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

34 

• Αθηνά Ταρσούλη 
    Λογοτέχνιδα, λαογράφος και ζωγράφος (Αθήνα 1887-1975).  
    Σπούδασε ζωγραφική στη Γαλλία, στη σχολή της Σουζάν Ιρέλ στο 
Παρίσι. Διακρίθηκε ως ζωγράφος σε διάφορες πανελλήνιες ομαδικές 
εκθέσεις στην Αθήνα, Αλεξάνδρεια, Κύπρο κ. α. Παράλληλα επιδόθηκε 
στη λογοτεχνία και καλλιέργησε το ποίημα, το διήγημα, τη μελέτη κλπ., 
δείχνοντας ξεχωριστό ενδιαφέρον για την ελληνική λαογραφία. Υπήρξε 
μέλος του φιλολογικού τμήματος του "Παρνασού" και του Λυκείου 
Ελληνίδων. Το έργο της τιμήθηκε με έπαινο και Α΄ βραβείο από την 
Ακαδημία Αθηνών. 

    Έργα της: Ποιήματα: "Σπίθες και τέφρες" (1928), "Περάσματα 
πουλιών" (1956), "Εσπερινά" (1968). Διηγήματα: "Στα βρόχια της αγάπης" 
(1925). Βιογραφίες: "Μαντώ Μαυρογένους" (1931) "Ελένη Αλταμούρα" 
(1934), "Μαργαρίτα Αλβάνα Μανιάτη" (1935). Ταξιδιωτικά: "Κάστρα και 
πολιτείες του Μοριά" (εικονογραφημένο από την ίδια με 200 σχέδια και 
εικόνες, 1934), "Άσπρα νησιά" (1939). Μελέτες: "Ελληνίδες ποιήτριες" 
(1951), "Η θάλασσα στην αρχαία μας ποίηση και στο δημοτικό τραγούδι" 
(1969). Λαογραφία - Ιστορία: "Ελληνικές φορεσιές" (Λεύκωμα με 65 
έγχρωμες εικόνες ελληνικών ενδυμασιών, έργα της ίδιας, 1941), "Η 
Καταπολιανή" (1944), "Δωδεκάνησα" (3 τόμ., 1120 σελ., εικονογράφηση 
από την ίδια, Α΄ βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, 1947), "Κύπρος" (τόμ. 2, 
1955 - 1964, βραβείο Ακαδημίας Αθηνών).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.hellenicaworld.com/Chronology/gr/1887.html
http://www.hellenicaworld.com/Chronology/gr/1975.html
http://www.hellenica.de/France/Geographia/Gallia.html
http://www.hellenica.de/France/Geographia/Paris.html
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• Ασημάκης Γιαλαμάς 
    Ο Ασημάκης Γιαλαμάςγεννήθηκε στην Άνω Μέλπεια της Μεσσηνίας 
στις 19 Ιανουαρίου του 1909. Υπήρξε δημοσιογράφος, θεατρικός 
συγγραφέας και σεναριογράφος. 

Ο Ασημάκης Γιαλαμάς. Τελείωσε το γυμνάσιο στον Μελιγαλά και στη 
συνέχεια ήρθε στην Αθήνα, όπου γράφτηκε στη Νομική Σχολή αλλά 
διέκοψε τις σπουδές του και στράφηκε στη δημοσιογραφία. Συμμετείχε 
στην Εθνική Αντίσταση και στον παράνομο εαμικό τύπο, ήταν μάλιστα 
γραμματέας του ΕΑΜ Δημοσιογράφων. 

Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη σάτιρα, το χρονογράφημα και το σατιρικό 
στίχο. Συνεργάσθηκε με πολλές εφημερίδες και περιοδικά όπως 
«Ακρόπολις», «Εσπερινή», «Ημερήσιος Κήρυξ», «Βραδυνή» κ.ά. και 
δημιούργησε χαρακτηριστικούς τύπους όπως τον «Οδυσσέα Ομηρικό», το 
«Γερο-Παρατατικό» το «Ποιητή του Κάρου» και τον «Κλεόβουλο». 
Με το θέατρο άρχισε να ασχολείται από το 1940. Έγραψε μαζί με άλλους 
τις «Πολεμικές Καντρίλιες» που παίχτηκε από τον θίασο της Κατερίνας 
μετά τις οποίες ακολούθησαν περισσότερες από 100 επιθεωρήσεις και 
έργα πρόζας. Στα καλύτερα των έργων του περιλαμβάνονται τα «Γιούπι 
γιούπι», «Μιας πεντάρας νειάτα», η «Κόμισσα της φάμπρικας», η 
«Δεσποινίς διευθυντής», «Ένας ιππότης για τη Βασούλα», «Βίλα γιάφκα» 
και «Μπαμπά, ποιος είναι ο μπαμπάς μου;», πολλά από αυτά σε 
συνεργασία με τον Κώστα Πρετεντέρη, με τον οποίο δημιούργησε 
γονιμότατο κωμωδιογραφικό δίδυμο. 

Έγραψε επίσης και κινηματογραφικά σενάρια όπως το Τι έκανες στον 
πόλεμο, Θανάση; που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Πολλά 
έργα του έχουν περιληφθεί σε χιουμοριστικές ανθολογίες και ορισμένα 
εκδόθηκαν σε βιβλία με το τίτλο «Η εποχή μας». Ο ίδιος έγραψε αρκετά 
βιβλία: «Ε! κάτι κάναμε κι εμείς», «Οι διπλανοί μας άνθρωποι» και 
«Διηγώντας τα, να κλαις και να γελάς», "Εις μνήμην ανθρώπων", 
"Έμμετρα" και άλλα. 

Υπήρξε μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων καθώς και 
της Εταιρίας Θεατρικών Συγγραφέων στην οποία υπήρξε και σύμβουλος. 
Το 2004 τιμήθηκε για το συνολικό του έργο από την ΕΣΗΕΑ μαζί με τους 
Αλέκο Λιδωρίκη, Αλέκο Σακελλάριο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/19_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1909
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1940
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B6%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9_%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF,_%CE%98%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B7;
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9_%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF,_%CE%98%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B7;
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%A6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/2004
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%B9%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
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Κρεμμυδάς, Βασίλης Ν.  
 

 
 

  

Ο Βασίλης Κρεμμυδάς γεννήθηκε το 1935 στη Μεσσήνη Μεσσηνίας· εκεί τελείωσε το 
γυμνάσιο. Το 1959 έλαβε πτυχίο Ιστορίας και αρχαιολογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Από το 1964 έως το 1967 έκανε μεταπτυχιακές σπουδές οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας 
στο Πανεπιστήμιο της Lyon και στην τότε Ecole Pratique des Hautes Etudes, στο Παρίσι. 
Ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης το 1972 με τη διατριβή "Το 
εμπόριο της Πελοποννήσου στον 18ο αιώνα". Το 1981 εκλέχτηκε υφηγητής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών με το βιβλίο "Συγκυρία και εμπόριο στην προεπαναστατική 
Πελοπόννησο, 1793-1821". Το 1965-1967 διατέλεσε λέκτωρ των νέων ελληνικών στο 
Πανεπιστήμιο της Lyon. Επί 17 χρόνια εργάστηκε στην ιδιωτική εκπαίδευση (Λύκειο Ζηρίδη 
και Σχολή Μωραΐτη) και το 1979-1982 δίδαξε ως ειδικός επιστήμων στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης. Το 1982 εκλέχτηκε τακτικός καθηγητής στο ίδιο Πανεπιστήμιο και το 1987 
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει προσκληθεί (professeur invite) δύο φορές σε 
πανεπιστήμια του Παρισιού. Είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος 
της Επιτροπής Τέχνης και Πολιτισμού της Βουλής και διευθυντής της αυτοτελούς δημόσιας 
υπηρεσίας "Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας 
της Κυβέρνησης". Τα ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντά του είναι προσανατολισμένα στις 
οικονομικές και κοινωνικές πραγματικότητες του τέλους της Τουρκοκρατίας και του 
ελληνικού 19ου αιώνα και σε ζητήματα της Επανάστασης του 1821 και των πρώτων 
δεκαετιών του βίου του ελληνικού κράτους. 
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• Γιάννης Τζανετάκης 
Ο Γιάννης Τζανετάκης γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1956.    
    Στην εφηβεία του γνώρισε τους αξιότιμους κυρίους Πιτιγκρίλι, Αρθούρο 
Ρεμπό και Φρανσουά Βιγιόν. Χάλασε, άρχισε να παίζει με τα ζώα στον 
αέρα. Το 1975 ήρθε στην Αθήνα, όπου σπούδασε Πολιτικές και 
Οικονομικές Επιστήμες. Από το 1989 εργάζεται ως δημοσιογράφος στον 
περιοδικό τύπο. Ο στίχος του "Όλα είναι δρόμος" έδωσε τον τίτλο στην 
ταινία του Παντελή Βούλγαρη, που προβλήθηκε στους κινηματογράφους 
το χειμώνα του 1998. 

    Ο Γιάννης Τζανετάκης ζει εν φαντασία. Πιστεύει, όπως ο Ίνγκμαρ 
Μπέργκμαν, ότι χρειάζεται ταλέντο για να αντιλαμβανόμαστε την 
πραγματικότητα. 

  

Παραίσθηση  
Τα πράγματα γερνούν και ψάχνουν  
τη μοναξιά τους  
διανύουν τις ωραίες στιγμές φωτισμένα πλοία  
παραίσθηση των λόφων και των ξαστεριών που χάνονται  
ακούνε μέσα τους τις ώρες να κυλούν  
ανώφελα και τρυφερά σαν θαύματα  
φεύγουνε ήσυχα στο χρόνο  
ο χρόνος είναι ο ίδιος  
που κουβαλάει την αγάπη μας  
Μας περιμένει σ' άλλες διαστάσεις  
 
Με φώτα ερήμου 
Φεύγοντας μέσα σ' ένα χρόνο που δεν μπορεί  
να σε ξαναφέρει  
παρά σαν έκρηξη σ' αυτό που λέμε  
τρυφερή φθορά του πνεύματος  
νιώθω πίκρα και περιφρόνηση  
γι' αυτό που έγινε ο κόσμος δίχως εσένα  
χάθηκαν ξαφνικά οι στροφές  
και η ζωή ανοίγεται ευθεία  
Την τρέχω σιωπηλά με φώτα ερήμου  
ευώδης και παράξενος σαν όνειρο στο τέλος του  
 
Η τίγρη 
Κάθε άνθρωπος σκοτώνει αυτό που αγαπά  
τραγούδησε σαν τη Ζαν Μορώ το κορίτσι  
και η τίγρη πλησίασε περισσότερο  
Εγώ στα τριάντα μου εξακολουθώ να παίρνω τη ζωή  
για σινεμά  
κοίταξα λοιπόν στα μάτια το ζώο  
-παρά τα όσα συμβουλεύουν οι ειδικοί-  
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και το βασάνισα ώρα όπως τα παιχνίδια μου  
μιλώντας του με την αληθινή φωνή μου  
την παιδική  
Κι αυτό  
που είδε πως δεν είχε τίποτα να φοβηθεί από μένα  
μου άνοιξε αποφασιστικά το στόμα  
κι έχωσε μέσα το κεφάλι του  
 
Θηλιά 
Σε είδα στον ύπνο μου  
Έβγαινες απ' το ποίημα  
Οι στίχοι κλείσανε πίσω σου νερά  
΄Εφτυσα λίγο γαλαξία σαν παιδί  
που του αρέσουν οι φωτιές κι οι επισκέψεις  
Μαμά είπα ήταν το πιο ωραίο μου παιχνίδι  
Διάλεξα απ' την ντουλάπα ένα απ' τα κλάματα  
που φύλαγα για τέτοιες περιπτώσεις  
και το 'σφιγγα όλη νύχτα σα θηλιά  
 
Πάντα να φεύγεις 
Πάντα να φεύγεις από μένα  
-να βλέπεις τ' άστρα από μακριά-  
να δοκιμάζεις άλλες στάσεις  
να μάθεις τ' άγρια κορμιά τα ξένα  
Η αγάπη ξέρει το δικό της  
τρόμο δεν είναι έλεος κανενός  
να την πετάς και να την πιάνεις στον αέρα  
Σαν φως  
 
Έν' άλλο πρόσωπο 
Σχεδόν κόντευα ν' αλλάξω δέρμα  
-μου συμβαίνει κι αυτό καμιά φορά-  
όταν τα μάτια της με είδαν  
από έν' άλλο πρόσωπο  
Εγώ πια σπάνια πιστεύω στα δικά μου  
έτσι καταφέρνω κι επιζώ  
την κοίταζα λοιπόν με οίκτο  
σαν κάτι πού από στιγμή σε στιγμή θα διαλυθεί  
Περνούσε η ώρα τίποτα δε γινόταν 
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• Γιώργος Μαρκόπουλος 
 

 

    Ο Γιώργος Μαρκόπουλος είναι Έλληνας ποιητής, γεννημένος στη 
Μεσσήνη Μεσσηνίας το 1951. 

Σπούδασε οικονομικά και στατιστική στην Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και είναι διευθυντής 
στο Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι ένας από τους πρώτους ποιητές της 
λεγόμενης "ποιητικής Γενιάς του '70".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. Παράλληλα με την ποίηση γράφει 
λογοτεχνικές κριτικές και άλλα κείμενα σε περιοδικά και εφημερίδες. 
Είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων από το 1982, ενώ κατά το 
διάστημα 1984-1986 υπηρέτησε και ως μέλος του Διοικητικού της 
Συμβουλίου.  

Ποιητικά έργα 

• Έβδομη Συμφωνία, Αθήνα 1968 
• Οκτώ συν ένα εύκολα κομμάτια και η κεφτουριά του κάτων 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 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%AE%CE%BD%CE%B7_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1951
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CF%86%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1999
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
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• 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. 

 

 

Δοκίμια 

• Εκδρομή στην άλλη γλώσσα Α', Αθήνα 1991, εκδόσεις Ρόπτρον 
• Εκδρομή στην άλλη γλώσσα Β', Αθήνα 1994, εκδόσεις Νεφέλη 
• Λευτέρης Ιερόπαις - Μια παρουσουσίαση, Αθήνα 1999, εκδόσεις 

Γαβριηλίδης 
• Ιστορικό κέντρο, Αθήνα 2005 
• Η ποίηση του Τάσου Λιβαδίτη, Αθήνα 2009, εκδόσεις Εκάτη 

«Η ποιητική διάθεση είναι καθημερινή υπόθεση του κάθε ανθρώπου» (Γ. 
Μαρκόπουλος) 

Ἡ  φοβερὴ πατρίδα μου 
Ἄθλιος καιρὸς στὴ φοβερὴ πατρίδα μου 
καὶ λίβας ἀνελέητος σκληρὸς τοῦἸουλίου! 

Τὴν πεθαμένη ταξιδεύαμε τὴ μάνα μας 
μὲ τὸ βαγόνι τῆς γραμμῆς 
κόσμος πολὺς μέσα στὸ διάδρομο καὶἡἀποθήκη του γεμάτη 
μὲ μπαοῦλο, οἰκοσκευές, 
καὶἀνάμεσά τους, στὰ ψηλά, τὸ φέρετρό της 
ἔτσι καθὼς πηγαίναμε παλιὰ κουτί, στῶν συγγενῶν μας, 
μὲ κοῦκλες, τὰ παιδιά. 

Τὸ κοιμητήριο ἥσυχο, ὅταν ἐφτάσαμε μετά, 
τῆς φοβερῆς πατρίδας μου, 
καὶ πρόσχαροι οἱ συμπατριῶτες μας καὶ γελαστοί τους ὅλοι 
στὶς φωτογραφίες τους ἐπάνω στοὺς σταυροὺς 
οἱ νεόκτιστες ἀνάμεσα βεράντες καθισμένοι καὶὀρτανσίες 
ἐνῷ φυσοῦσε θάνατος στὴ μάντρα, ὁἥλιος τοῦ σπιτιοῦ 
κι ἕνα κομμάτι ἀπὸ σῶμα ἑρπετοῦ 
μυρμήγκια τὸ τραβοῦσαν στὴ φωλιά, μυρμήγκια τὸ τραβοῦσαν. 

Ὁ Βιβάλντι κάποτε μικρὰἔφερνε, κοριτσάκια, στὸ σαλόνι 
(σταθήκαμε γιὰ μία στιγμὴὅλοι θυμούμενοι καὶ πάλι) 
μὲ κρινολίνα στὶς μαργαρῖτες χόρευαν, 
καὶ χωράφια τῆς παιδικῆς εὐφροσύνης 
μὲ σύννεφα καὶ χιλιάδες ἀρκαδίες, ὁ Μπρέγκελ, καὶ ζῷα, 
καὶἀνάμεσά τους μιὰἀγελάδα εἰρηνικὴ 
νὰ περνᾷ τὸ σούρουπο μόνη 
μὲ τοὺς μαστούς της δυὸ λάμπες φωτοφόρες 
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τῶν ἑκατὸ κηρίων ἡ κάθε μία, καὶ κότες καὶ λίμνες, 
καὶ σκάφες πλυσίματος μὲ χοντρὲς χωρικὲς ἔφερνε. 

Ἐκείνη ποὺ κατέβηκε στὸν ποταμὸ 
μὲ τὸ λευκὸ χιτῶνα της νὰ βαπτισθεῖ 
ἔχει τὰ πόδια της γυμνὰ κι ἔχει λαιμὸ γιὰ σφάξιμο 
Τὰ παιδάκια τραγουδοῦσαν μὲ τὰ μαντολῖνα– 
ἀγόρια τρέχουν ἀνυποψίαστα 
νὰ πιάσουν στὰ νερὰ τὸ σταυρὸ 
χρυσίζει σὰν ψάρι τὸ κρᾶμα στὴν κοίτη, 
ᾖρθα νὰ σὲ πάρω, τῆς λέει ἐκεῖνος ὁἄγνωστος, 
μὰ εἶναι τὰ μάτια μου μπλὲὅπως ὁ οὐρανὸς 
κι ὅπως αὐτὸς δὲν βλέπουν, 
οἱ φωνὲς ἀπὸ τοὺς αἴνους λάμψη τὸ μεσημέρι 
καὶὁ προδότης ἔχει ἀνήσυχο τὸ μάτι 
τὶς κρύες φακές του στὸ χάνι, τρώγοντας, τῆς ὁσίας, 
οἱ φλαμουριὲς ἔξω τὸν συντροφεύουν 
καὶ τρέμουν οἱ λεῦκες σὰν τὸ κορμί του.» 

Δύσκαμπτη πατρίδα, σικελική! 

Βατομουριὲς σκονισμένες 
καὶ σχοίνα ποὺ τὰ παντελόνια τραβολογοῦν! 

Συναλλαγές, ψευτιές, ἐνῷὁ «Πάντσο» ἰδοὺ 
στὴν ταινία τοῦὑπαίθριου 
νὰ χτυπήσει τὸ Νότο λέει τὸ βράδυ κατεβαίνει 
σέρνει μαζί του τομάρια 
ἀπὸἐκεῖνα ποὺ τά ῾χουν οἱ πόρνες σὰν ἀδελφάκια τους 
κι ἔχουν οἱἴδιοι τὸ πιστόλι γιὰ παιχνίδι, 
χαροτρομάζουν ἀκόμη καὶ αὐτὸν τὸν πατέρα τους, 
τραυματίζουν τὴ μάνα τους γιὰἐπίδειξη 
καὶ κάνουν τὸ γειτονόπουλό τους νὰ τρέχει σὰν τὸ κοκόρι, 
βρωμᾶνε τὰ χνότα τους πιοτό, 
ἀπὸ αὐγουστιάτικους κάμπους ποὺ καῖνε τὸἄχυρο 
κι ἀπὸ μικρὰ φιλέρημα μέσα νεκροταφεῖα, περνοῦν. 

Μιὰ φωνή μου φώναζε χθὲς στὸν ὕπνο 
«Ἔλα νὰ δεῖς τὰ στέκια σου 
ποὺἔτρεξες –μοῦἔλεγε– παιδί», 
«ἐγὼ δὲν ἠμπορῶ νὰ δῶ τὰ στέκια μου 
γιατὶ εἶναι ἡ καρδιά μου κάρβουνο –τῆς ἀπαντοῦσα– 
«ἔλα νὰ δεῖς τὰ πρῶτα σου τὰ χρόνια 
καὶ τὶς πηγὲς τὶς δροσερές, ἔλα», μοῦ ξαναέλεγε ἡ φωνή! 

Ἕναν τόπο ζητοῦσα ὅπου ὁἀρτοποιὸς θὰ κάνει τὸ ψωμὶ 
ὅπως τότε ποὺὁ φοῦρνος μύριζε τὴ νύχτα, 
τὰ ροῦχα θὰ πλένονται στὸν κῆπο 
μὲὅλες τὶς ἀτέλειες ποὺἀφήνει τὸ χέρι 
καὶὁ τεχνίτης τοῦ σίδερου 
θὰ λιώνει τὸ μέταλλο μὲ πρωτόγονους τρόπους 
–τοῦ γύρεψα ἕναν ἀναπτῆρα αὐτοσχέδιο γιὰἐνθύμιο, 
ἔψαξε– «πᾶρε –μοῦ εἶπε– αὐτὸν 
μπορεῖ καὶ νὰ τὸν ἔχει φτιάξει ὁ θεῖος σου 
δούλευε κάποτε ἐδῶ, πέθανε καὶ δὲν τὸν γνώρισες», 
τὰἀπαιτούμενα τοῦἔβαλε, τὸν ἄναψε, 
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τὸ πρόσωπό του μέσα στὶς τσακμακιὲς ἔπαιξε, φωτίστηκε, 
ὅπως ἄστραφτε, μικροί, τὸν Ὀκτώβριο, 
πρὶν ἀρχίσουμε, δωδεκαετεῖς, τὸ σχολεῖο. 

Ὢ πατρίδα, αἰώνια ταραχὴ τῆς πρώτης ἐρωμένης. 

Ὢ ζωὴ κομμένη στὴ μέση, 
καὶὦ νεότητα ἀπὸ τότε, τέλος, τραυματισμένη 
σὰν ἕνα κοριτσάκι μὲ τὸ καλό του φόρεμα 
ποὺἰσορροποῦσε πάνω στὴν ἐγκαταλειμμένη 
γραμμὴ τοῦ τραίνου, ἰσορροποῦσε. 
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• Ελένη Τσαμαδού 

    Η Ελένη Κ. Τσαμαδού σπούδασε νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και InternationalLegalStudies στο 
AmericanUniversity, WashingtonCollegeofLaw. Σταδιοδρόμησε ως 
δικηγόρος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος από το 1966 μέχρι το 2000, 
οπότε αποχώρησε με τον ανώτατο βαθμό ιεραρχίας. Ασχολήθηκε κυρίως 
με θέματα Διεθνών Συναλλαγών και Ιδιωτικοποιήσεων. Τα έτη 2000-2004 
εργάστηκε ως ειδική σύμβουλος σε νομικά θέματα των Υπουργών 
Ανάπτυξης, και Οικονομίας και Οικονομικών. Είναι παντρεμένη και έχει 
δύο κόρες. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα μυθιστορήματά 
της ΟΙ ΘΕΟΙ ΠΕΘΑΝΑΝ ΣΤΗ ΡΩΜΗ, το οποίο έχει μεταφραστεί στα 
γερμανικά με τον τίτλο EIN KONIGREICH FUR EIN GRAB, Η ΕΤΑΙΡΑ 
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ, ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ και το 
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ ΖΩΗΣ. 
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• Γιώργος Λαμπρινός 
    O Γιώργης Λαμπρινός γεννήθηκε το 1909. Σε νεαρή ηλικία στρατεύεται 
στο κομμουνιστικό κίνημα, στο οποίο αφιέρωσε ουσιαστικά όλη του τη 
ζωή. Eμφανίζεται για πρώτη φορά με κείμενά του στην καλαματιανή 
εφημερίδα Θάρρος (1936) και αργότερα στα Nεοελληνικά Γράμματα 
(1939), στη Bραδυνή και στη Nέα Eστία με διηγήματα και άρθρα. Στη 
Φιλολογική Kαθημερινή δημοσιεύει τις πρώτες μονογραφίες από τις 
Mορφές του Eικοσιένα. Στην Kατοχή αναλαμβάνει τον τομέα 
καλλιτεχνών-διανοουμένων του Kομμουνιστικού Kόμματος και του EAM 
και εκδίδει πέντε τεύχη του παράνομου περιοδικού Nέοι Πρωτοπόροι. Στη 
διάρκεια της Kατοχής οι Mορφές του Eικοσιένα πραγματοποιούν, 
λογοκριμένες, δύο εκδόσεις. Tο βιβλίο επανεκδόθηκε μετά την Kατοχή 
(εκδ. «O Pήγας», 1945) σε πλήρη μορφή και με ξυλογραφίες του Tάσσου. 
Aρχές του 1944 συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς και βασανίζεται στα 
κρατητήρια της οδού Mέρλιν. Aμέσως μετά την Kατοχή εκδίδει τη μελέτη 
Mοναρχία στην Eλλάδα («O Pήγας», 1945) και Tο δημοτικό τραγούδι από 
τα «Nέα Bιβλία» (1947). Διευθύνει την καλλιτεχνική σελίδα του 
Pιζοσπάστη (1944-1947) και του Pίζου της Δευτέρας και καθοδηγεί, από 
κομματικής πλευράς, το φιλολογικό περιοδικό Eλεύθερα Γράμματα. Στη 
διάρκεια του Eμφυλίου θα βρεθεί στο βουνό και το 1949 εγκλωβίζεται στα 
Tζουμέρκα. Στις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του Iουλίου 1949 
συλλαμβάνεται από τμήμα του κυβερνητικού στρατού και ύστερα από δύο 
ημέρες εκτελείται με το πρόσχημα ότι επιχείρησε να δραπετεύσει.  
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• Μίμης Φερέτος 

 
    Ο Μίμης Φερέτος γεννήθηκε στο Πήδημα στις 10 Νοεμβρίου 1908. 
Ήταν έγγαμος με ένα γιο, τον Ηλία, ταξίαρχο ε.α. της Πολεμικής 
Αεροπορίας.Κάθε πόλη και κάθε χωριουδάκι στη Μεσσηνία, οφείλει τα 
μέγιστα στον Μίμη Φερέτο. Ο σπουδαίος αυτός συντοπίτης μας, 
εργάστηκε κι ανέδειξε όσο κανείς άλλος την τοπική μας ιστορία. 
Άρχισε τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία τον Ιανουάριο του 1935 στην 
Καλαμάτα ως συντάκτης της καθημερινής εφημερίδος «Μεσσηνία». Στην 
περίοδο 1935 – 1940 εργάσθηκε ως συντάκτης, αρχισυντάκτης και 
διευθυντής στις καθημερινές εφημερίδες της Καλαμάτας «ΣΗΜΑΙΑ» και 
«ΘΑΡΡΟΣ», ενώ παράλληλα ήταν ανταποκριτής των αθηναϊκών 
εφημερίδων «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ», «ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ», 
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ». Διέκοψε τη 
δημοσιογραφία τον Ιούλιο του 1940, όταν επιστρατεύτηκε ως έφεδρος 
ανθυπίλαρχος και έλαβε μέρος στον Ελληνο-ΙταλικόΠόλεμο στην Αλβανία, 
όπου τραυματίσθηκε, διακομισθείς σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Μετά 
την αποθεραπεία του συνέχισε να υπηρετεί στην Αλβανία, μέχρι την 
κατάρρευση του μετώπου, οπότε επανήλθε στην Καλαμάτα και συνέχισε 
να εργάζεται στη «ΣΗΜΑΙΑ» ως διευθυντής της. Απολύθηκε κατά διαταγή 
των ιταλικών Αρχών στις αρχές Μάρτη 1942, οπότε και ως εντεταγμένος 
στην Εθνική Αντίσταση (ΕΑΜ – ΕΛΑΣ) συνεργαζόταν στην έκδοση και 
παράνομη κυκλοφορία δελτίων Τύπου. 

http://3.bp.blogspot.com/_pJrCazVe4BI/SwHLpNOnquI/AAAAAAAADio/Hf4N12GGFFI/s1600/
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Άρχισε και πάλι να εργάζεται ως δημοσιογράφος μετά τη συμφωνία της 
Βάρκιζας, όταν αποστρατεύθηκε ως αξιωματικός του ΕΛΑΣ (υπασπιστής 
της 9ης ταξιαρχίας) το Φεβρουάριο του 1945, ως διευθυντής της 
καθημερινής εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ» μέχρι τέλους του 
1946, οπότε διώχθηκε για παράβαση του νόμου περί Τύπου (στην ουσία 
όμως για τη συμμετοχή του στην Εθνική Αντίσταση και τις πολιτικές του 
ιδέες). Φυλακίστηκε και μετά την αποφυλάκισή του εκτοπίσθηκε στα 1947 
στην Ικαρία και απολύθηκε στα τέλη του 1947 ως μέλος του τότε 
λειτουργούντος Πανελληνίου Συνδέσμου Δημοσιογράφων Εθνικής 
Αντίστασης. 
 
Τον Οκτώβριο του 1952 προσλήφθηκε στην αθηναϊκή εφημερίδα 
«ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» ως βοηθός συντάκτη ύλης και εξακολούθησε να 
εργάζεται μέχρι της συνταξιοδοτήσής του, τον Ιούνιο του 1977. 
 
Συνέθεσε, συνέγραψε και εξέδωσε το περιοδικό επιστημονικό σύγγραμμα 
«ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ» (δύο τόμοι, σελ. 1.300). 

 
Από το 1956 διεύθυνε και εξέδιδε τη μηνιαία περιοδική εφημερίδα 
«Μεσσηνιακά Νέα». 

 
Στα 1938 – 1940 και 1945-1946 διετέλεσε διευθυντής της Λαϊκής 
Βιβλιοθήκης στην Καλαμάτα. 

 
Στα 1938 – 1949 υπήρξε μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων 
Εφημερίδων Πελοποννήσου και στα 1960 ενεγράφη ως τακτικό μέλος 
στην ΕΣΗΕΑ. 

 
Ήταν μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Δημοσιογράφων Εθνικής 
Αντίστασης. 
 
Τιμήθηκε με «Αναμνηστικό Μετάλλιο Εθνικής Αντίστασης 1941 – 1945 ως 
μέλος του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ (ΕΔΥΕΘΑ 34/1980 – 1981), με «Δίπλωμα Τιμής» 
από το Σύλλογο Ελλήνων Λογοτεχνών (1981), με «Τιμητικό Δίπλωμα» από 
τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Δημοσιογράφων Αγωνιστών Εθνικής 
Αντίστασης 1941 – 1944.  
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Φοίτησε στη Νομική Σχολή στα χρόνια 1928-1930, αλλά διέκοψε λόγω 
αντίξοων οικονομικών δυνατοτήτων. 

 
Το προσωπικό των Γενικών Αρχείων του Κράτους Μεσσηνίας, σε 
ανακοίνωση του έχει επισημάνει ότι το αποτέλεσμα της ερευνητικής 
προσπάθειας του Μίμη Φερέτου ήταν η συγκρότηση μιας πλούσιας 
αρχειακής συλλογής με πληροφορίες για τους Μεσσήνιους αγωνιστές του 
1821, για επιφανείς Μεσσήνιους, καθώς και για πόλεις και χωριά της 
Μεσσηνίας του 19ου αιώνα. Το αρχειακό αυτό υλικό έχει κατατεθεί στα 
Γενικά Αρχεία Μεσσηνίας κι ένα σημαντικό του μέρος έχει δημοσιευτεί 
στην εφημερίδα «Μεσσηνιακά Νέα», καθώς και στο δίτομο επιστημονικό 
σύγγραμμά του Μεσσηνιακά 1968 και Μεσσηνιακά 1969-70. «Η υπηρεσία 
μας», τονίζει, «οφείλει πολλά στον δημοσιογράφο και σπουδαίο 
ιστοριοδίφη, γιατί με τη δωρεά του αρχείου του συνέβαλε καθοριστικά 
στον εμπλουτισμό των συλλογών μας και της τοπικής ιστοριογραφίας 
ευρύτερα». 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_pJrCazVe4BI/SwHLTDVBPqI/AAAAAAAADig/e2Iolx_KiTY/s1600/DSC_02
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• Γιάννης Αναπλιώτης 

    Ο Γιάννης Αναπλιώτης γεννήθηκε το 1908 στην Καλαμάτα όπου 
τελείωσε και τις εγκύκλιες σπουδές του. Από το 1928, όταν ήταν ακόμη 
μαθητής είχε επιδοθεί στην ποίηση. Πρωτοεμφανίστηκε το 1927 στο 
περιοδικό "Μπουκέτο" με ένα φυσιολατρικό ποίημά του με τον τίτλο 
"Χειμώνας". Το 1928 συνεργάσθηκε στην έκδοση του "Καλαματιανού 
ημερολογίου" και το επόμενο έτος εξέδωσε, με μια ομάδα νέων, το 
περιοδικό "Ελεύθερη σκέψη", το οποίο αποτέλεσε σταθμό στην 
Πνευματική Ζωή της Μεσσηνίας. 

    Από το 1929 εισήλθε οριστικώς στην δημοσιογραφία ως τακτικός 
συνεργάτης των καλαματιανών εφημερίδων "Σημαία" και "Μεσσηνία", 
όπου δημοσίευσε καμπάνιες, φιλολογικές επιφυλλίδες, ποιήματα, 
χρονογραφήματα και κριτικά σημειώματα. Το 1932 έγινε αρχισυντάκτης 
στην εφημερίδα "Λαϊκή Φωνή" Καλαμάτας. Παραλλήλως δημοσίευσε 
φιλολογικά του κείμενα σε διάφορα περιοδικά. Επίσης δημοσίευσε κι ένα 
διήγημά του στο Ημερολόγιο "Αυγή" του Πύργου Ηλείας. 
     Το 1936 ανέβασε στη σκηνή το πρώτο θεατρικό του έργο "Μοιραίοι" με 
το θίασο Ρούσου-Κουκούλη, το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία και έγινε 
ευμενέστατα δεκτό από την κριτική. 

    Το ίδιο έτος εγκατέλειψε την Καλαμάτα και εγκαταστάθηκε στην 
Αθήνα, όπου ανέλαβε την αρχισυνταξία της εφημερίδας "Πατρίς" των 
Αθηνών και τη θέση αυτή διατήρησε μέχρι τη δικτατορία του Μεταξά (4 
Αυγούστου 1936) η οποία έκλεισε την εν λόγω εφημερίδα. 
Το 1937 επανήλθε στην Καλαμάτα κι έγινε αρχισυντάκτης στην εφημερίδα 
"Θάρρος". Το 1938 έλαβε μέρος στην έκδοση του "Μεσσηνιακού έτους", το 
οποίο εξέδωσε ο "Σύλλογος προς Διάδοσιν των Γραμμάτων" (Α' Βραβείο 
Ακαδημίας Αθηνών), ως μέλος της πενταμελούς συντακτικής επιτροπής 
αυτού. Το επόμενο έτος ανεβάζεται στη σκηνή, από το θίασο Μίστου 
Χαντά, το δεύτερο θεατρικό του έργο "Κρίσιμη Στιγμή", το οποίο 
σημείωσε επίσης μεγάλη επιτυχία. 

    Από τον πόλεμο του 1940 και ύστερα συνεργάσθηκε σε πολλές 
αθηναϊκές εφημερίδες ως ανταποκριτής τους στη Μεσσηνία, όπως με την 
"Καθημερινή", τον "Ελεύθερο Λόγο", το "Εμπρός", την "Ελληνική Ημέρα", 
το "Βήμα", τα "Νέα", την "Πρωία", το "Έθνος" και άλλες, καθώς και με το 
Αγγλικό Πρακτορείο Ειδήσεων "Ρώϋτερ" 
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Το 1947 επιμελήθηκε την έκδοση του βιβλίου "Η Καλαμάτα και η 
Επανάστασις του '21" στη σειρά των εκδόσεων του "Συλλόγου προς 
Διάδοσιν των Γραμμάτων". Από το 1948 μέχρι του θανάτου του εργάστηκε 
ως αρχισυντάκτης στη "Σημαία" Καλαμάτας, όπου και έγραφε κριτική 
βιβλίου. Επίσης είχε την επιμέλεια των περιοδικών "Αρχείο Μεσσηνίας" 
(Ιστορία, λαογραφία, αρχαιολογία) της Ιερά Μητροπόλεως Μεσσηνίας και 
"Μεσσηνιακά Χρονικά" της Νομαρχίας Μεσσηνίας. Παραλλήλως 
ασχολήθηκε με ιστορικές και λαογραφικές μελέτες. 

Το 1958 εξέδωσε το ιστορικό-λογοτεχνικό βιβλίο "Στα χρόνια της 
Κουγκέστας: Η Καλαμάτα στη Φραγκοκρατία" πάλι με πρωτοβουλία του 
"Συλλόγου προς Διάδοσιν των Γραμμάτων", το οποίο έτυχε ευμενέστατης 
υποδοχής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και εύφημου μνείας 
μετά διπλώματος της Ακαδημίας Αθηνών. 

    Η προσφορά του Γιάννη Αναπλιώτη στην ιστορική έρευνα και τα 
ελληνικά γράμματα είναι σημαντικότατη και πολύπλευρη. 
Τα ιστορικά και αρχαιολογικά μελετήματά του έδωσαν αφορμές και 
χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές για περαιτέρω έρευνες από τον άγγλο 
αρχαιολόγο Mr. R. Hope Simson, τον ομότιμο καθηγητή της ιστορίας στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ακαδημαϊκό Σωκράτη Κουγέα, τον καθηγητή Σ. 
Μέρτζιο και άλλους. 

    Τέλος, ο Γιάννης Αναπλιώτης συνεργάστηκε στα ¨Μεσσηνιακά 
Γράμματα" της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, στην "Πελοποννησιακή 
Πρωτοχρονιά" του Παπαχριστοφίλου, στην "Φιλολογική Πρωτοχρονιά" 
της Σόνιας Ολλανδέζου και στη "Μεγάλη Πελοποννησιακή 
Εγκυκλοπαίδεια", όπου δημοσιεύθηκαν πολλά άρθρα του όπως επίσης και 
στο περιοδικό "Ιστορία". 

    Απεβίωσε στην Καλαμάτα το 1976. 
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• Θέμης Τριφύλιος (Γεώργιος 
Καλογερόπουλος )1 

 
Ο πατέρας μου σκυμμένος σε δικόγραφα στο γραφείο του στο Ιλίου 
Μέλαθρον, όταν ήταν εκεί η έδρα του Αρείου Πάγου. 

 
Δε θυμάμαι να σας έχω μιλήσει ποτέ για τον πατέρα μου.  Θα έπρεπε να το 
είχα κάνει γιατί όπως λέει  ο ΄Ομηρος και επαναλαμβάνει η φίλη μου 
συγγραφέας  Νοέλ Μπάξερ, κανείς δε γεννήθηκε από δρύ  ή από παλιά 
πέτρα. Καθένας μας κουβαλάει εκτός από το DNA που του κληροδότησαν 
οι πρόγονοί του και ένα θησαυρό αναμνήσεων και γνώσεων που δεν 
πρέπει, δεν έχει το δικαίωμα, ν΄αφήσει να χαθούν μαζί με το πέρασμα του 
στη γη. Καθένας μας έχει υποχρέωση, στο μέτρο που μπορεί, να περνάει 
τις αναμνήσεις και τις εμπειρίες που απέκτησε στις επόμενες γενιές. Αυτό 
πίστευε και ο πατέρας μου  λέγοντας πως "..δεν πρέπει να αφήνουμε να 
χάνονται εποχές, γεγονότα, πρόσωπα περιβάλλοντα και καταστάσεις που 
απόμειναν στην ψυχική και πνευματική μας υπόσταση βιώματα 
"κεκαθαρμένα", μετουσιωμένα". 

 
Ο πατέρας μου ήταν δικαστής. Αξιώθηκε να φτάσει στον ανώτατο βαθμό 
της ιεραρχικής κλίμακας. Έγινε Αρεοπαγίτης. Διακρίθηκε για την 
ευθυκρισία, την τιμιότητα και το θάρρος της γνώμης του σε καιρούς 
χαλεπούς και δύσκολους. Τότε που άλλοι δείλιαζαν  να πουν το "ΟΧΙ" 
αυτός δε δίστασε ούτε στιγμή. Για μένα και τον αδερφό μου υπήρξε πάντα 
το πρότυπο του πατέρα, του ολοκληρωμένου ανθρώπου, του δίκαιου και 
σωστού. Εκείνο όμως που του χρωστάμε είναι ότι μας άνοιξε τα μάτια και 
μας έμαθε να αγαπάμε τις τέχνες και τα γράμματα και πιο πολύ απ΄όλα τη 
                                                           
1 Το κείμενο προέρχεται από ανάρτηση της κόρης του συγγραφέα, Ελένης Τσαμαδού, στον προσωπικό 
της ιστότοπο. 

http://2.bp.blogspot.com/-1QmHR3cHAu8/UHfn4Vc1mDI/AAAAAAAAAkM/dZEVHfrqSmA/s1600/paterasslim
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Λογοτεχνία, με "Λ" κεφαλαίο.  Καθόλου  παράξενο μια και ο ίδιος εκτός 
από τη Θέμιδα λάτρευε και τις Μούσες.  Υπήρξε λογοτέχνης, με το 
ψευδώνυμο Θέμης Τριφύλιος, ή αξία του αναγνωρίστηκε σε λογοτεχνικούς 
διαγωνισμούς, στην Ελλάδα και διεθνείς. Έργα του δημοσιεύθηκαν στην 
"Καθημερινή" και την "Ελληνική Δημιουργία", το περιοδικό που έβγαζε ο 
ακαδημαϊκός Σπύρος Μελάς. Εξέδωσε δύο συλλογές διηγημάτων και ένα 
θεατρικό έργο, γραμμένο στα πρότυπα αρχαίας τραγωδίας.  Το Θέατρο 
ήταν η μεγάλη του αγάπη, υπήρξε και ηθοποιός στον ερασιτεχνικά θίασο 
που ίδρυσε, φοιτητής ακόμη, μαζί με άλλους νέους του χωριού του. Υπήρξε 
και δημοσιογράφος, για μικρό χρονικό διάστημα, ενόσω ήταν ακόμη 
δικηγόρος, μαζί με άλλους δύο φίλους του εξέδιδαν τα "Τριφυλλιακά 
Χρονικά", περιοδικό με αξιώσεις, στο οποίο ο ίδιος έγραφε το κύριο άρθρο 
και είχε την ευθύνη της σύνταξης.  Στη διάρκεια της Κατοχής, στη Σπάρτη 
όπου υπηρετούσε, τις πικρές μέρες της στυγνής καταπίεσης και 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας τις εκμεταλλεύτηκε για να διευρύνει τις 
γνώσεις του στη Λογοτεχνία και να γράψει τα πρώτα έργα του. 
Τον πατέρα μου λοιπόν αποφάσισε να τιμήσει  η Ένωση Μεσσηνίων 
Συγγραφέων, διοργανώνοντας την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου, προς τιμή του 
μια βραδιά στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Γαργαλιάνων. 

                                      
Οι συντελεστές της βραδιάς 

 
 Ο ΄Αγγελος Λάππας, Πρόεδρος της ΄Ενωσης, λογοτέχνης ο ίδιος μίλησε 

δια μακρών αναλύοντας με ευαισθησία  το έργο του πατέρα μου  σε βάθος, 
κάνοντάς το  γνωστό στους νεώτερους που δεν τον ήξεραν. Ηθοποιοί του 

Εραστεχνικού Τριφυλιακού Θεάτρου, διάβασαν αποσπάσματα από 
διηγήματά του και ζωντάνεψαν άλλο ένα απόσπασμα από το θεατρικό του 

έργο "Οινόμαος". ΄Ηταν μια βραδιά ξεχωριστή.  Τους ευχαριστώ όλους 
τους συντελεστές της, το Δήμαρχο κ.Κώστα Κόλλια, λογοτέχνη και αυτόν, 

http://2.bp.blogspot.com/-PXiNAlqY2XI/UHfudxkO4dI/AAAAAAAAAk0/gL-yR9qXYIo/s1600/T%CF%81%CE%B9%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%
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που μίλησε με συγκίνηση και αγάπη για τον πατέρα μου και το έργο του, 
την υπεύθυνη του Πολιτιστικού κ. Βιβή Παντελάκη, τον αντιπρόεδρο της 

΄Ενωσης κ. Κώστα Παπαδόπουλο (Ζωτόπουλο)  και τις  κυρίες Γιούλα 
Ζαχαροπούλου και Νατάσα Παπαδάκη, του Τριφυλιακού Θεάτρου. 
Στο blog http://kopanakinews.wordpress.com και  την εφημερίδα 

"Ελευθερία" της Καλαμάτας της 11 Οκτωβρίου μπορείτε αν θέλετε να 
διαβάσετε περισσότερα και να δείτε και την εκδήλωση βιντεοσκοπημένη. 

 
Μίλησα και εγώ για τον πατέρα μου, μάλλον άφησα να μιλήσει ο ίδιος, 

διαβάζοντας ένα απόσπασμα από ένα ανέκδοτο κείμενο του με τον τίτλο " 
Εμπειρίες", μέσα από το οποίο φανερώνεται όλη  η αγάπη  που 

κουβαλούσε πολύτιμη μέσα του σε όλη του τη ζωή και πέρα από αυτή, για 
την ιδιαίτερη πατρίδα του, το χωριό Πυργάκι Τριφυκλίας, και τους 

ανθρώπους της. Αγάπη που μετουσιώθηκε σε έμπνευση  και στάση ζωής, 
παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας.. 

Το κείμενο που ακολουθεί είναι όπως το έγραψε ο πατέρας μου, 
διατήρησα την ορθογραφία και τη σύνταξη του ίδιου. 

                                      "   ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 

 

 Γεννήθηκα πάνω από ένα καφενείο τη δεύτερη μέρα του Δεκέμβρη του 
1907. Πρώτα άκουσα τη μελισσοβουή του καφενείου, που σα μουρμούρα 
έφτανε  στ΄αυτιά μου διαπερνώντας το  ταβάνι και το πάτωμα, κι ύστερα 
είδα τον κόσμο που καθόταν στα τραπέζια του. 
 
Τις καθημερνές ο κόσμος εκείνος ήταν ένα  «φυγιό», ένας συνεπαρμός 
που εισορμούσε στο καφενείο, προχωρούσε ως το τζάκι απέναντι στην 
είσοδο, παράγγελνε τον καφέ, το φασκόμηλο, το τσάι  του, το ρούφαγε 
καφτό, κολυμπώντας στη «σκουτέλα» μια φετιασμένη αγκωνή ψωμιού, 
«καπίνιζε» ένα-δυο τσιγάρα κι αμέσως επετιώταν έξω. Σε λίγο εκείνοι που 
ήταν το πέρασμά τους, κάλπαζαν, άλλοι για τον απάνω κάμπο, άλλοι για 
την κάτω «περιφέρεια»  να πάνε στις δουλειές, στα χτήματά τους. Και το 
βραδάκι που γύριζαν, πάλι έρχονταν στο καφενείο, βιαστικοί και τότε, 
αλλά λιγότερο, να πιούν τον καφέ, το «κονιάκο» τους να στυλωθεί η 
καρδιά τους και να πάνε να πλαγιάσουν, γιατί την άλλη μέρα, κάθε άλλη 
μέρα που δεν ήταν γιορτή, τους περίμενε ο «έργος» 
‘ 
Το πρωί έφευγαν γεμάτοι ζωντάνια, ξέχειλοι από όρεξη για δουλειά, με 
πειράγματα, καλαμπούρια, φωνές, διαταγές και παραγγέλματα, καμιά 
φορά με φοβέρες και βρισιές. Κάθε αυλή, κάθε γειτονιά, κάθε 
σταυροδρόμι, κάθε δρόμος κι ένα σμάρι από ανθρώπους, άντρες, 

http://kopanakinews.wordpress.com/2012/10/11/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B7-%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83-%CE%B3%CE%B1%CF%81/
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γυναίκες, παιδιά και ζα, αλογογαίδουρα, μαρτίνια και σκυλιά που 
ξεκινούσαν με τα εργαλεία, τα προσφάγια κι όλα τα χρειαζούμενα. 
 
Αυτός ήταν ο κόσμος που περνούσε μπρος στο καφενείο, χτισμένο στο 
τριγωνικό σταυροδρόμι με τη μικρή πλατεία. 
 
Τις Κυριακές και τις  γιορτές ήταν άλλο πράμα. Όλοι περνούσαν, 
οικογένειες, οικογένειες και κατηφόριζαν  στο δημόσιο δρόμο να πάνε 
στην εκκλησιά στο κάτω μέρος του χωριού μετά το τελευταίο σπίτι. Κι 
όταν σχόλαζε η εκκλησιά ανέβαιναν κάπως  αργά, επίσημα. Οι άντρες 
σταματούσαν στο καφενείο να πιούν τον καφέ τους, τα παιδιά σκόρπαγαν 
αγοράσουν καραμέλες στα μαγαζιά και  να παίξουν, οι γυναίκες πήγαιναν 
στα σπίτια να μαγειρέψουν.  
 
Τελευταίος ερχόταν αργά ο παπά Γιώργης με τους επιτρόπους που 
κάθονταν στο ίδιο τραπέζι φέροντας μαζί τους  και ένα μεγάλο κομμάτι 
«πρόσφορο», «λειτουργιά» που τους φίλευε ο παπάς. Εκείνος νοιαζόταν 
να τραβήξει το ναργιλέ του και να καλεί   τους ενορίτες να πληρώσουν τη 
χρονιάτικη συνδρομή της εκκλησίας δίνοντας τους την  ετοιμασμένη 
απόδειξη πληρωμής. Πόσοι δε δυστροπούσαν για τούτη  τη συνδρομή από 
είκοσι πέντε δραχμές ο φτωχότερος ως σαράντα ο καλύτερος του χωριού, 
άλλοι από φτώχεια, άλλοι από «τζαναμπετιά.»  
 
Και ποιοι ήταν κείνοι οι « άντρωποι» που εγώ πρωτογνώρισα, που 
εντυπωσίασαν. Κάποιοι  γέροι με μπενοβράκια, με ρούχινα γελέκα που 
σταύρωναν στο στήθος με θηλυκωτές κόπιτσες, με άσπρα φαρδομάνικα 
πουκάμισα, με γονατάρες που κατάληγαν σε βακετένια παπούτσια και 
καμιά φορά με κάπες από τραγόμαλο. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν λίγοι, 
παππούδες με γένια σε βαθουλωμένα πρόσωπα που ένας-ένας έφευγαν 
από τον κόσμο τούτο. Ο Καραμποτσογιωργάκης που τον έβριζαν τα παιδιά 
«γκιοτή»,. Ο γέρο-Λύγκος που τον είχε βάλει η Κοινότητα να ανάβει τα 
φανάρια στους δρόμους του χωριού, ο γέρο Λαγάκης, ο Γλιαταριστίρης, ο 
Παναγογιώργης που φούμερνε ναργιλέ απέξω  στο καφενεδάκι των 
παιδιών του, του Δημήτρη και του Παρασκευά, ο Κατσουλόχρηστος, ο 
στραβός που όταν πλήρωνε τον καφέ του χάιδευε την πεντάρα και για να 
μην τον κοροϊδεύουν έλεγε  κάθε φορά «φράγκο είναι τούτο, ρε παιδί;». Ο 
Κωσταντονικόλας, ο Κουλοφώτης ο Αδαμόπουλος που διασκέδαζε το 
χωριό της απόκριες με τα μασκαριλίκια του, ο Αποστόλης ο Κάππος, ο 
Τσολοπάνάγος και δυο τρεις άλλοι ακόμα. ΄Ησυχοι άνθρωποι, πρόβατα 
του Θεού, που από  παιδαρέλια ζέχτηκαν στη σκληρή δουλειά. Τούτοι 
ξελόγκιασαν τον απάνω και τον κάτω κάμπο και τον φύτεψαν σταφίδες 
που τώρα τις άφηναν καρπερές στα παιδιά τους. Τούτοι πονέσανε και 
κλάψανε σαν εφύτευαν και τις νύχτες πήγαιναν αγριωποί τσομπαναρέοι 
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με τις στάνες των γιδιών κι έτρωγαν τα τρυφερά βλαστάρια των κλημάτων 
και άντε ξαναφύτευαν άλλα από την αρχή.. Τούτοι δουλέψανε 
μονιασμένοι, όλο το χωριό, και χτίσανε το ξωκλήσι του ΄Αγιου Νικόλα  
πάνω από την Αυρηλιωνόρουγα, βάλανε και τον κάναλο της βρύσης που το 
νερό της περνάει κάτω από την ΄Αγια Τράπεζα. Τούτοι χτίσανε με 
πελεκητές πέτρες και την κάτω βρύση με τους δύο ξέχειλους κάναλους που 
το νερό της τόσο χαρούμενο την ημέρα και το σκιαχτερό  τη νύχτα, 
βροντάγε ασταμάτητα. Τούτοι βάλανε λεφτά και φέρανε τον καλύτερο 
τεχνίτη που σκάλισε το μελίχρωμο τέμπλο της εκκλησιάς και στρώσανε το 
δάπεδό της με χρωματιστές πλάκες  κι είχανε σκοπό να φτιάσουν και 
καινούργιο πέτρινο καμπαναριό στη θέση του παλιού χτισμένο με 
ξυλάρμενο. Τούτοι φωνάξανε και ζητήσανε και έγινε και σχολείο των 
θηλέων και δε μένουν τα κορίτσια τους κούτσουρα απελέκητα σαν τις 
δικές τους γυναίκες και αδερφάδες. Στέργιωσαν και το πανηγύρι της Αγιά-
Παρασκευής  στις 26 Ιούλη και μαζεύονται στο εξωκλήσι χτισμένο πάνω 
στο λόφο απ΄όπου αγναντεύουν από βοριά-ανατολή μέχρι νότο το βουνό 
της Αγιάς και σ΄όλο τον άλλο κύκλο ως το βοριά το Νιόκαστρο και το 
λιμάνι του Ναυαρίνου και το Ιόνιο και όταν ο ουρανός   είναι ξάστερος 
ύστερ΄από δυνατή βροχή, φαίνονται κα τα Στροφάδια. Εφτά ζυγιές 
όργανα παίζαν στη μικρή πλατεία τη μέρα κείνη και χόρευαν και 
γλένταγαν από τα΄απόγευμα ως τα ξημερώματα της άλλης μέρας. Εκεί 
έβλεπαν οι νέοι και τις νέες , στο χορό, στο τραγούδι, στον περίπατο και 
γλάρωναν τα μάτια και στέλνανε από το ένα χωριό σε άλλο προξενητάδες 
και παντρεύονταν και έρχονταν σώγαμπροι στα σπίτια και μεγάλωνε το 
χωριό. Τούτοι οι παλαιοί άνθρωποι που γεννήθηκαν μπρος-πίσω στην 
«ξεθρόνιση του ΄Οθωνα» κι είχανε να μολογάνε για την αναρχία  κείνων 
των ημερών..»  
 

 
Η πλατεία του χωριού. Το Καφενείο του παππού μου, Μήτσου 
Καλογερόπουλου, διακρίνεται ο ίδιος  με την  άσπρη ποδιά και στο 
μπαλκόνι πάνω η γιαγιά μου Ελένη και ο πατέρας μου μωρό. 

http://2.bp.blogspot.com/-4uKHnG61mr4/UHfu6kTPi6I/AAAAAAAAAk8/Pi5LlNEqjJw/s1600/%CE%9A%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF+%CE%9C%CE%AE%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%
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• Παναγιώτης Φωτέας 
Ο δοκιμιογράφος και πεζογράφος Παναγιώτης Φωτέας γεννήθηκε στην 
Καρδαμύλη της μεσσηνιακής Μάνης (1939). Σπούδασε νομικά και 
πολιτικές επιστήμες στην Αθήνα, πολιτικές επιστήμες και δίκαιο στο 
Παρίσι. Διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου.  

Το 1974 διορίστηκε, κατά προσωπική του επιλογή, νομάρχης Ροδόπης, 
θέση στην οποία παρέμεινε επί επτάμιση χρόνια. Διετέλεσε γενικός 
διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών και Μελετών (1984-
1985), γενικός γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού (1989-1992), 
βουλευτής (1992). Το 1994 εξελέγη πρώτος αιρετός νομάρχης Μεσσηνίας 
ως επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Ένωση για τη Μεσσηνία». Πέθανε 
το 1998, σε ηλικία 59 χρόνων. Προς τιμήν του η Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας θέσπισε το βραβείο δοκιμίου "Παναγιώτη  
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Φωτέα". 
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• Τάκης Παπατσώνης 
    Ο Τάκης Παπατσώνης ή Παπατσώνης Τ.Κ. (1895-1976) ήταν Έλληνας 
ποιητής. 
    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. 

    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 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. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%82_(%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1)
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• 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. 

 

 

Ἀπὸ τὴ Συλλογὴ «ΕΚΛΟΓΗ Α’, URSA MINOR, ΕΚΛΟΓΗ B’».Ἔκδ. ΙΚΑΡΟΣ Ἀθήνα 1988. 

Όνειρο στην άπνοια 

 Τί σοβαροί, τί σεμνοὶ ποὺ εἶναι ὅλοι αὐτοὶ οἱ γερόντοι, 

ποὺ κατοικοῦνε τώρα τοὺς παγωμένους Οὐρανούς, 

καὶ ἡ σοφία τους, τί μεστή, ποὺ γίνεται ἕνα 

 στὴν ἄσκησή της μὲ τὴ δίκαιη καλωσύνη• 

τί καλοπροαίρετοι κι' ἀφάνταστα ἐπιεικεῖς, 

σ' αὐτοὺς πιὰ καταφεύγουμε νὰ βροῦμε τὴ γιατριά, 

κι' ἂν ὄχι τὴ γιατριά, κάποια κατάπαυση, 
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κάποια γαλήνη, μιὰ καὶ στεγνῶσαν 

 τοῦτες οἱ βρύσες, ποὺ μᾶς πλουταῖναν τοὺς κήπους. 

Κάθονται γύρω γύρω στὴ φωτιά τους, 

καθὼς ἄλλους καιροὺς στοὺς καφενέδες 

 τῶν λιμανιῶν τους, δέρματα τυλιγμένοι, 

λιγομίλητοι, συνοφρυωμένη γερουσία, 

προσμένοντας νὰ φτάσει κάποιος ὡς αὐτούς. 

Θαλασσινοὶ ἀποτραβηγμένοι, ποὺ ἀκόμη τώρα, 

ὅλο καὶ θάλασσα ὀνειρεύονται. Θαλασσινοί, 

τόσα ξερόνησα στὴ ζωή μας, τόσους κάβους 

 κι' ἐμεῖς, τόσα βράχια ἀντικρύζαμε, 

χωρὶς νὰ νιώσουμε ποτέ μας ἀπὸ κοντὰ 

 τὴν πίκρια καὶ τὴ στέγνια τῆς πέτρας: 

μᾶς ἔθρεφε ἡ ἁπλοχωριὰ τοῦ πελάγους, 

μᾶς γέμιζε τὰ στήθια ὁ ὅποιος ἀγέρας 

 σημεῖα καὶ τέρατα μᾶς δεῖχναν τὸ δρόμο. 

Κάθε ποὺ στρίβαν οἱ καιροί, 

τὄχαμε πανηγύρι• ἕνα κουρέλι σύγνεφο 

 ἔφτανε νὰ πετάξει ὁ οὐρανός, 

ἢ νὰ φουντώσει τὸ βουνὸ ἕναν καπνό, 

καὶ πλάθαμε ὅλη τὴ μέλλουσα ἱστορία μας. 

Ξεραινόταν τὸ ἁλάτι στὰ γένια μας  

 καὶ τὸ τρίβαμε στὰ δάχτυλα μὲ ἡδονή. 

Λὲς καὶ δὲ μᾶς μιλᾶνε πιὰ οἱ θάλασσες. 

Λὲς καὶ μᾶς πεισμώσανε γιὰ πάντα. 

Τὸ Ρόδο τῶν Ἀνέμων δὲν ἔχει πιὰ τὶ νὰ δείξει, 

μαράθηκε, κι' ἀφήνονται τὰ πανιά μας νὰ παίζουν 
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 ἄβουλα καὶ νεκρά• δὲν τὰ φουσκώνει τώρα 

 τὸ ΙΙνέμα ποὺ τὰ φτέρωνε μέρα καὶ νύχτα 

 καὶ τάστελνε σαΐτες, γλάρους καὶ θαλασσοπούλια, 

κι’ ἀφρολουσμένες γοργόνες.  

Πάνω στὸ πέταγμά του,  

μαρμάρωσε τὸ περιστέρι. 

Κάτι θὰ ξέρουν ἀσφαλῶς γιὰ τὰ δεινά μας  

 αὐτοὶ οἱ ἀμίλητοι γερόντοι. 
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• Πολύβιος Δημητρακόπουλος 
    Ο Πολύβιος Δημητρακόπουλος γεννήθηκε στην Κυπαρισσία, όπου 
ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του και μετά από υπόδειξη του 
πατέρα του ξεκίνησε στρατιωτική καριέρα, υπηρετώντας τη θητεία του 
στη φρουρά του Ναυπλίου. Παρέμεινε στρατιωτικός ως το 1892 και 
παραιτήθηκε για να αφοσιωθεί αποκλειστικά στη λογοτεχνική 
δραστηριότητά του, η οποία είχε ξεκινήσει ήδη κατά τη διάρκεια της 
παραμονής του ως στρατιώτη στο Ναύπλιο με μια κωμωδία και κράτησε 
ως το τέλος της ζωής του. Πέθανε στην Αθήνα. Ο Πολύβιος 
Δημητρακόπουλος υπήρξε πολυγραφότατος. Το σύνολο του έργου του 
καλύπτει ποικίλα είδη του γραπτού λόγου (ποίηση, πεζογραφία, 
χρονογράφημα, ευθυμογράφημα, ιστορικές και φιλολογικές εργασίες, 
κοινωνιολογικές και ψυχολογικές μελέτες), ωστόσο γνωστός έγινε 
κυρίως με την θεατρική του παραγωγή (κωμωδίες, δράματα, τραγωδίες, 
επιθεωρήσεις, οπερέτες και μεταφράσεις). Ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας 
Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, διετέλεσε και σύμβουλός της από το 
1909 ως το 1916. Ο Πολύβιος Δημητρακόπουλος εντάσσεται χρονικά στη 
λογοτεχνική γενιά του 1880, έδρασε ωστόσο στον αντίποδά της, 
υποστηρίζοντας ως τα τελευταία του έργα την καθαρεύουσα γλώσσα - 
με εξαίρεση τα διαλογικά μέρη των πεζογραφημάτων του, των 
κωμωδιών και των επιθεωρήσεών του, όπου έκανε χρήση του 
δημοτικιστικού και ιδιωματικού λόγου. Το πεζογραφικό του έργο 
εντάσσεται στην αστική παράδοση των λαϊκών αισθηματικών 
μυθιστορημάτων, προορισμένων για ευρεία κατανάλωση και γράφτηκαν 
τα περισσότερα με καθαρά εμπορικούς στόχους. Στα θετικά στοιχεία 
του έργου του πρέπει να αναφερθούν η ιδιαίτερη γλωσσική, υφολογική 
και δομική επεξεργασία των καλύτερων έργων του (ανάμεσα στα οποία 
εντάσσονται "Το μυστικόν του Βοσπόρου", "Η ζωή του θανάτου", "Η 
Ραλλού"), καθώς επίσης το οξύτατο χιούμορ του συγγραφέα, στοιχεία 
που αξιοποίησε στις κωμωδίες και τις επιθεωρήσεις του, που τον 
κατέστησαν έναν από τους δημοφιλέστερους θεατρικούς συγγραφείς 
της εποχής του (αναφέρουμε εδώ ενδεικτικά τους τίτλους 
"Κουλουβάχατα" - σε συνεργασία με τον Γ.Πωπ, "Εδώ κι εκεί" - σε 
συνεργασία με τον Τσοκόπουλο, "Έξω Φρενών" - σε συνεργασία με τον 
Κ.Μακρίδη, "Παναθήναια 1913-1921" - σε συνεργασία με τους Μπάμπη 
Άννινο και Τσοκόπουλο, "Κινηματογράφος 1908 -1912", που έγιναν 
μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες και διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη 
διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της Αθηναϊκής Επιθεώρησης, που 
άκμασε κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας) . Για 
περισσότερα βιογραφικά στοιχεία του Πολύβιου Δημητρακόπουλου βλ. 
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Γεωργουσόπουλος Κώστας, "Δημητρακόπουλος Πολύβιος", Παγκόσμιο 
Βιογραφικό Λεξικό 3. Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1985, Παπαγεωργίου 
Κώστας Γ., "Πολύβιος Δημητρακόπουλος", Η παλαιότερη πεζογραφία 
μας· Από τις αρχές της ως τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο Ζ΄ (1880-1900), 
σ.390-411. Αθήνα, Σοκόλης, 1997, Πετρής Τάσος Ν., "Δημητρακόπουλος 
Πολύβιος", Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 6. 
Αθήνα, Χάρη Πάτση, χ.χ. [1968] και Σταμέλος Κώστας, 
"Δημητρακόπουλος Πολύβιος", Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος - Λαρούς - 
Μπριτάννικα 20. Αθήνα, Πάπυρος, 1984. 

 
(Πηγή: Αρχείο Ελλήνων Λογοτεχνών, Ε.ΚΕ.ΒΙ.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Νίκος Ζακόπουλος 
    Ο Νίκος Ζακόπουλος γεννήθηκε στη Μεσσήνη της Πελοποννήσου. 
Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου και αναγορεύτηκε 
διδάκτωρ Παθολογίας και εργάστηκε ως γιατρός. Κατά τη διάρκεια του 
ελληνοϊταλικού πολέμου υπηρέτησε ως έφεδρος ανθυπίατρος και 
τιμήθηκε με το μετάλλιο εξαιρέτων πράξεων και κατά τη διάρκεια της 
γερμανικής κατοχής πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση ως μέλος του 
Ε.Α.Μ., δράση για την οποία διώχτηκε και φυλακίστηκε. Διετέλεσε 
αρχηγός της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών της Κέρκυρας και της 
Σχολής Χημικού Πολέμου. Δημοσίευσε και εξέδωσε ιατρικές και 
λογοτεχνικές μελέτες, ενώ συνεργάστηκε ως επιφυλλιδογράφος και 
χρονικογράφος με έντυπα όπως η Ελευθεροτυπία, τα Νέα, η Βραδυνή 
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και λογοτεχνικά περιοδικά. Στη λογοτεχνία πρωτοεμφανίστηκε το 1963 
με το ταξιδιωτικό κείμενο Το οδοιπορικό ενός Ι.Χ. και ακολούθησε η 
ποιητική συλλογή Διέξοδος (1969). Ασχολήθηκε επίσης με το διήγημα 
και με το θέατρο, με πρώτο έργο του τον Ξένο (1968), που παραστάθηκε 
από το Πειραματικό Θέατρο της Μαριέττας Ριάλδη. Τιμήθηκε με το Β΄ 
Κρατικό Βραβείο Διηγήματος (1972 για τη συλλογή Με γυμνό 
πρόσωπο), τον έπαινο του κρατικού θεατρικού διαγωνισμού (1969 για 
την Ομφάλη και 1973 για το Τσίρκο) και το Α΄ Κρατικό Βραβείο 
Θεάτρου (1973 για την Δικαίωση), το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών 
(1979 για τη συλλογή διηγημάτων Ο ένας και ο άλλος). Διακρίσεις πήρε 
επίσης για τα έργα του Ο χορός και Ιουλιανός ο οραματιστής. Έργα του 
παραστάθηκαν από πολλούς θιάσους και μεταδόθηκαν από το 
ραδιόφωνο. Διετέλεσε επίσης μέλος της Εταιρείας Ελλήνων 
Λογοτεχνών, της Ελληνικής Εταιρείας Γιατρών Λογοτεχνών και της 
Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων, Γενικός Γραμματέας του Εθνικού 
Θεάτρου και του Άρματος Θέσπιδος. Για περισσότερα βιογραφικά 
στοιχεία του Νίκου Ζακόπουλου βλ. Καραντώνης Ανδρέας, 
«Ζακόπουλος Νίκος», Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας 6. Αθήνα, Χάρη Πάτση, χ.χ. και Μόσχος Ε.Ν., «Νίκος 
Ζακόπουλος», Νέα Εστία 141, 1/5/1997, ετ.ΟΑ΄, αρ.1676, σ.717. . 
(Πηγή: Αρχείο Ελλήνων Λογοτεχνών, Ε.ΚΕ.ΒΙ.). 
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    Ο Γιάννης Καμπύσης (1872-1901) ήταν πεζογράφος, ποιητής, θεατρικός 
συγγραφές και μεταφραστής. Η συνεισφορά του στα νεοελληνικά 
γράμματα είναι μικρή σε ποσότητα, κυρίως λόγω του πρόωρου θανάτου 
του αλλά και του εκλεκτισμού του, αλλά μεγάλη σε σημασία, εξ αιτίας της 
ανανεωτικής διάθεσής της. 

    Γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1872 στην Κορώνη. Ο πατέρας του, 
Αναστάσιος, ήταν ζωγράφος και αγιογράφος που εργαζόταν σε όλη την 
επαρχία Μεσσηνίας. Ξάδερφος από τη μεριά της μητέρας του ήταν ο 
πρωτοποριακός ποιητής Τ.Κ.Παπατσώνης. 

    Ο Γιάννης Καμπύσης γεννήθηκε με ασθενική κράση και αυτό τον 
εμπόδιζε να παίρνει μέρος στα παιχνίδια των συνομηλίκων του όταν ήταν 
παιδί. Ήταν μοναχικό παιδί και προτιμούσε τη μελέτη, τη μουσική και 
τους αρχαιολογικούς χώρους αντί για τις παρέες των συνομηλίκων του. Το 
πνευματικό περιβάλλον όχι μόνο της οικογένειας αλλά και της ευρύτερης 
περιοχής αναμφισβήτητα επηρέασε τα ενδιαφέροντά του και παράλληλα 
του έδωσε την ευκαιρία να διευρύνει τους ορίζοντές του: η Καλαμάτα 
γνώριζε τότε μεγάλη οικονομική και πνευματική ακμή. Εκεί είχε την 
πρώτη του επαφή με το θέατρο και μάλιστα έπαιρνε μέρος σε 
ερασιτεχνικές παραστάσεις. Παράλληλα ασχολήθηκε ερασιτεχνικά και με 
το επάγγελμα του πατέρα του. 

http://el.wikipedia.org/wiki/1872
http://el.wikipedia.org/wiki/1901
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4.%CE%9A.%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%83%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Giannis_Kampys
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    Το 1888 η οικογένεια Καμπύση πήγε στην Αθήνα για να σπουδάσει ο 
Γιάννης νομικά. Τελείωσε τη σχολή το 1894, αλλά η νομική επιστήμη δεν 
τον ενδιέφερε καθόλου και ποτέ δεν εργάστηκε ως δικηγόρος. Επί μια 
τριετία, (1896-1899) ήταν υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών. 
Παράλληλα, από το 1893 άρχισε την ενασχόλησή του με τα γράμματα. Το 
1895 δημοσίευσε το πρώτο διήγημά του, το "Παουλίνα-Παουλίνα". Αυτό 
και κάποια άλλα διηγήματά του εμπνευσμένα από τον τόπο καταγωγής 
του, εντάσσονται σε μία θεματική ενότητα με τίτλο "Χωριάτικη Ζωή". Ως 
το 1898 ασχολήθηκε με την πεζογραφία και το θέατρο. Το πρώτο θεατρικό 
του έργο, "Το μυστικό του γάμου", δημοσιεύτηκε το 1893. Τα πιο 
παραγωγικά του χρόνια στον θεατρικό τομέα ήταν τα χρόνια 1897-1899, 
όταν και έγραψε τα έργα "Η μις Άννα Κούξλεϋ" (1897), "Οι Κούρδοι" 
(1897) και "Το δακτυλίδι της μάνας" (1898). Συνεργαζόταν επίσης με τα 
περιοδικά "Εστία", που τότε είχε αναλάβει ο Γρηγόριος Ξενόπουλος και 
"Φιλολογική Ηχώ" που διηύθυνε ο Ιωάννης Γρυπάρης. 
    Η κοσμοθεωρία του για τη λογοτεχνία αυτήν την πρώτη περίοδο ήταν 
επηρεασμένη από το ανανεωτικό κλίμα της πεζογραφίας της γενιάς του 
'80, με την στροφή του ενδιαφέροντος στο λαό της υπαίθρου. Επίσης, 
αρχικά αντιμετώπισε θετικά τις γλωσσικές θεωρίες του Ψυχάρη και έγινε 
ο πιο φανατικός από τους υποστηρικτές του. Τις πνευματικές του ανάγκες 
κάλυπτε η έκδοση του πρωτοποριακού περιοδικού "Η Τέχνη", σε 
συνεργασία με τους Γρυπάρη και Κώστα Χατζόπουλο. Μέσω του 
περιοδικού αυτού εισήχθη στην Ελλάδα το λογοτεχνικό ρεύμα του 
συμβολισμού και η βορειοευρωπαϊκή λογοτεχνία. 

    Το 1898 παραιτήθηκε από τη θέση του στο Υπουργείο, θέση που ούτως 
ή άλλως δεν τον ενδιέφερε αλλά την είχε αποδεχθεί λόγω οικογενειακών 
πιέσεων. Εξ άλλου η οικονομική άνεση της οικογένειας του επέτρεπε να 
ασχολείται αποκλειστικά με τα λογοτεχνικά και φιλολογικά του 
ενδιαφέροντα. Στο πλαίσιο του γενικού προβληματισμού και των 
αναζητήσεών του πραγματοποίησε το ταξίδι στη Γερμανία, τον Οκτώβρη 
του 1898, επηρεασμένος και από τη γενική τάση των νέων της εποχής, που 
απομακρύνονταν πλέον από τις γαλλικές επιδράσεις και "ανακάλυπταν" το 
βορειοευρωπαϊκό πνεύμα. Το διάστημα της παραμονής του εκεί ήταν 
καθοριστικό για την πνευματική του εξέλιξη: αγάπησε τη χώρα σαν 
δεύτερη πατρίδα και επηρεάστηκε από τον νιτσεϊσμό. Γνώρισε και τις 
σοσιαλιστικές ιδέες, αλλά δεν είχε ούτε το χρόνο, ούτε τις 
προαπαιτούμενες γνώσεις για να τις αφομοιώσει σωστά. Οι νέες ιδέες τον 
οδήγησαν σε αναθεώρηση πολλών από τις προηγούμενες αντιλήψεις του 
για θέματα γλωσσικά και λογοτεχνικά και τον έφεραν σε ρήξη με παλιούς 
φίλους και συνεργάτες, όπως οι Ιωάννης Γρυπάρης και Γιάννης Ψυχάρης. 
    Ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που προήλθε από κρυολόγημα τον 
ανάγκασε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Στη δεύτερη περίοδο της 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%93%CF%81%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82_(%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%22%CE%97_%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%93%CF%81%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82_(%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%93%CF%81%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82_(%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82
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συγγραφικής του δραστηριότητας (1899-1901) ασχολήθηκε με τη 
συγγραφή θεατρικών έργων επηρεασμένων από τον συμβολισμό, 
μεταφράσεων, ποίησης και κριτικών άρθρων και μελετών. Παράλληλα 
ίδρυσε μαζί με τον Δ. Χατζόπουλο (Μποέμ) το περιοδικό "Ο Διόνυσος" 
(1901), που συνέχισε το ανανεωτικό πνεύμα του περιοδικού "Η Τέχνη". 
    Η υγεία του όμως συνεχώς επιδεινωνόταν και το κρυολόγημα 
εξελίχθηκε σε φυματίωση. Τελικά πέθανε στις 23 Νοεμβρίου 1901 στην 
Αθήνα, σε ηλικία 29 ετών. Στην κηδεία του εκφώνησε επικήδειο λόγο ο 
Κωστής Παλαμάς. 

    Το πεζογραφικό του έργο αποτελείται από 6 σύντομα διηγήματα και μία 
νουβέλα. (Οχτροί και φίλοι, 1894-1896). Από τα διηγήματα, τα τρία είναι 
εμπνευσμένα από την ιδιαίτερη πατρίδα του και εντάσσονται σε μία 
ενότητα με τίτλο "Χωριάτικη Ζωή" (1894-1896). Αυτά είναι τα εξής: 

• Παουλίνα-Παουλίνα 
• Το μάτι του δράκοντα 
• Ο Γιάννης Μάνταλος 

Σε αστικό περιβάλλον εκτυλίσσονται τα άλλα τρία διηγήματα, 

• Στερνή ματιά 
• Καινούργιες μυρωδιές 
• Τα ρόδα του Ηλιογάβαλου 

Θέατρο  

Στόχος του ήταν η ανανέωση του ελληνικού θεάτρου, που ως τότε 
κυριαρχείτο από κατώτερης ποιότητας γαλλικά έργα. Η προσπάθεια 
ανανέωσης είχε ξεκινήσει το 1894 με την παρουσίαση των "Βρικολάκων" 
του Ίψεν. Όσοι συγγραφείς είχαν γνωρίσει τα επιτεύγματα του -
βορειοευρωπαϊκού κυρίως- θεάτρου στον τομέα του αστικού δράματος, 
τον νατουραλισμό και το ψυχολογικό δράμα, θέλησαν να το μεταφέρουν 
και στην Ελλάδα. Ανάμεσα στους ανανεωτές αυτούς ήταν και ο Καμπύσης. 
Τα θεατρικά του έργα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα νατουραλιστικά 
και τα συμβολιστικά. Έργα του ανέβασε μετά θάνατον η "Νέα Σκηνή" του 
Κ. Χρηστομάνου ενώ "Το δαχτυλίδι της μάνας" μελοποιήθηκε από τον 
συνθέτη Μ. Καλομοίρη. 

Νατουραλιστικά έργα  

Ψυχολογικά δράματα Μυστικό του γάμου (1896) 

• Η φάρσα της ζωής (1896) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%22%CE%9F_%CE%94%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%82%22&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%22%CE%97_%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%22&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%8A%CF%88%CE%B5%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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• Η γιορτή του (γράφτηκε το 1895, δημοσιεύτηκε το 1917) 
• Η μις Άννα Κούξλεϋ (1897) 

Κοινωνικά δράματα Οι Κούρδοι (1897) 

• Οι Λεκαπηνοί (γράφτηκε το 1900, δημοσιεύτηκε το 1904) 

Συμβολιστικά έργα  

Ονειροδράματα  

• Στα σύγνεφα (1899) 

• Το δαχτυλίδι της μάνας (1898) 

Παραμυθοδράματα  

• Αρήγιαννος (1901) 
• Ανατολή (1901) 

 

Μετέφρασε σπουδαία έργα της βορειοευρωπϊκής λογοτεχνίας, όπως: 

• Διονύσου Διθύραμβοι του Νίτσε 
• Δεσποινίς Τζούλια του Στρίντμπεργκ 
• Η πανούκλα στο Μπέργαμο του Γιάκοψεν 
• Ο κατακτητής του Κνουτ Χάμσουν 

Μελέτες  

Το κριτικό έργο του είναι πολύ ανώτερο από το λογοτεχνικό. Ξεχωρίζουν 
ανάμεσα στις μελέτες του τα "Γερμανικά Γράμματα", που δημοσίευε στο 
περιοδικό "Η Τέχνη", με άρθρα δοκίμια και μελέτες για σπουδαίους 
γερμανούς, ρώσους και σκανδιαβούς συγγραφείς όπως οι Χάουπτμαν, 
Στρίνμπεργκ, Τολστόι. 

Ποίηση  

Συλλογές  

• Ο ήσκιος της Σοφίας (1898): έξι ποιήματα-θρήνος για την αδερφή 
του Σοφία που πέθανε εκείνη τη χρονιά. 

• Το βιβλίο των συντριμμιών (1900):τρία ποιήματα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%8D%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%84_%CE%A7%CE%AC%CE%BC%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%22%CE%97_%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%22&action=edit&redlink=1
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Αυτοτελή ποιήματα  

• "Ευχή" (σονέτο, 1896) 
• "Η μετάνοιά μου" (1897) 
• "Το πέρασμα της Μάρθας" (1899) 
• "προσευχή" (πεζοτράγουδο, 1899) 
• "Στο Γκαίτε" (1901) 
• "Η λίμνη" (γράφτηκε στο Μόναχο το 1898, δημοσιεύτηκε μετά 

θάνατον το 1904) 

 

 

Το πέρασμα της Μάρθας του Γιάνη Α. Καμπύση 

Στο τρίσβαθο λημέρι 
του πονοχαιράμενου κόσμου 
την αντανάκλαση του ονείρου μου ω αστέρι 
φώτισε εντός μου. 
 
...Την πόθησα στη μανιασμένη νύχτα 
της λάμψης σου μια αχτίδα... 
Εξάφνισες σαν αστραπή! Και σε είδα! 
Μα κεραβνούς δεν έριξες μόνο η βροντή σου αλύχτα! 
 
Ω συ που αστράφτεις και δεν κεραβνόνεις 
σαν τις ζητάς στων πόθων μου την τρικυμία; 
Τα σύγνεφα διες λιόνουν λιόνουν 
με μεγαλύτερη κι αφ’ τη δική μου αδυναμία. 
 
Έλα να ταξιδέψουμε μαζί 
κ΄ έχω καράβι τα τραγούδια μου! 
Έλα μαζί τους κόσμους να γυρίσουμε 
κι απάνου στ΄ άστρα ν΄ ανεβούμε... 
Έλα και σε προσμένει το τιμόνι μου... 
― ω εσύ αταξίδεφτη παρθένα 
ω πώς μου ανοίγεις των ονείρων τη χρυσόπορτα 
με την πνοή σου... 
... Φυσάει ο Βοργιάς απόγηα! Να τα σύγνεφα 
πίσω μου μένουν!... 
Πούσαι ω παρθένα μου 
πούθε ανεβαίνουν στ΄ άστρα που δε σβένουν! 
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* 
 
Α το παιδί της! Γλύτωσέ το το παιδί της! 
Είναι βγαλμένο αφ’ την ψυχή μου το παιδί της 
αχ! και την ώρα εκείνη, αγάπα το παιδί της, 
μάνα του συ ήσουν στο παιδί της! 
 
Α το παιδί μας! Ουρανέ μου το παιδί μας! 
Ξεμέθησε! πούν΄ το παιδί μας... 
ω Μάρθα πούναι το παιδί μας! 
ω πάει! ω πάει το παιδί μας!... 
 

(1897) 



 
 

79 

• Τάσος Βουρνάς 
    Ο Τάσος Βουρνάς (Αγριλόβουνο Μεσσηνίας 1913 - Αθήνα 15 
Νοεμβρίου 1990) ήταν Έλληνας ιστορικός, δημοσιογράφος, 
μεταφραστής και κριτικός. Ήταν συμμαθητής του Αλέκου 
Σακελλάριου, με τον οποίο εξέδωσε μια μαθητική εφημερίδα. 
Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Αρθρογράφησε σε περιοδικά της λογοτεχνίας και των τεχνών όπως η 
Επιθεώρηση Τέχνης, ενώ συνεργάστηκε με εφημερίδες του αριστερού 
κυρίως χώρου, ειδικά με την εφημερίδα Αυγή. Το 1962 αναγορεύτηκε 
διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου. 

    Μετέφρασε έργα αρχαίων και βυζαντινών συγγραφέων, όπως τους 
μύθους του Αισώπου και το Χρονικό του Γεωργίου Φραντζή, κατά τη 
διάρκεια της επταετίας και με τα ψευδώνυμα "Β. Τάσος" και "Α. 
Ελευθερίου". Κεντρικό θέμα στο ιστοριογραφικό του έργο αποτέλεσε η 
νεότερη ελληνική ιστορία -την οποία κυκλοφόρησε σε έξι τόμους- η 
ελληνική Επανάσταση του 1821 αλλά και ζητήματα της ελληνικής 
Αριστεράς. Το 1987 πήρε την πρωτοβουλία για τη σύσταση επιτροπής 
αποκατάστασης της μνήμης των ελλήνων κομμουνιστών που 
διώχθηκαν από την ηγεσία του ΚΚΕ. Έγραψε τέλος τα σενάρια για τα 
ντοκιμαντέρ της Άννας Μποτοπούλου-Βουρνά Λευκή Πολιτεία (1979) 
και Η Αθήνα που φεύγει (1978). Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε 
ηλικία 77 ετών. 

Επιλεγμένη εργογραφία  

• Η ιστορική και φιλολογική καταγωγή της "πάπισσας Ιωάννας" 
(1949) 

• Τό Ελληνικό 1848 (1952) 
• Ο πολίτης Ρήγας Βελεστινλής (1956) 
• Γουδί, το κίνημα του 1909 (1957) 
• Δοκίμια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας καί Ιστορίας (1957) 
• Αρματολοί και Κλέφτες: Χρονικό τις τιμής και της παλληκαριάς 

(1958) 
• Φιλική Εταιρία 1814-1821 (1959) 
• Δημήτρης Γληνός, ο δάσκαλος του γένους (1960) 
• Το ξεκίνημα της φωτιάς, βιογραφία του Ρόκκου Χοϊδά (1963) 
• Σύντομη ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως (1966) 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%BF%CF%8A%CE%B4%CE%AC%CF%82
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• Μιχάλης Κατσαρός  
    Ο Μιχάλης Κατσαρός (1919-1998) γεννήθηκε στην Κυπαρισσία. Σε 
νεαρή ηλικία πήρε μέρος σε αριστερές πολιτικές οργανώσεις και κατά τη 
διάρκεια της γερμανικής κατοχής πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση. Το 
1945 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και έζησε για πολλά χρόνια σε δύσκολες 
συνθήκες, ασκώντας διάφορα βιοποριστικά επαγγέλματα, όπως ταμίας σε 
εμπορικό κατάστημα, δημοσιογράφος στον παράνομο Τύπο και 
υπάλληλος στη ραδιοφωνία. Συνεργάστηκε με τα περιοδικά "Θεμέλιο" 
(1947), "Ποιητική Τέχνη", "Τα Νέα Ελληνικά", "Αθηναϊκά Γράμματα" και 
"Στόχος" (1950) και το 1975 εξέδωσε το περιοδικό "Σύστημα", όπου 
δημοσίευε κυρίως δικά του κείμενα. Η πρώτη του εμφάνιση στη 
λογοτεχνία σημειώθηκε το 1946, με τη δημοσίευση του ποιήματος "Το 
Μπαρμπερίνικο καράβι" στο περιοδικό "Ελεύθερα Γράμματα". Tον ίδιο 
χρόνο δημοσίευσε σε ελεύθερο στίχο το ποίημα "Βγενιώ" στο ίδιο 
περιοδικό. Το 1949 εξέδωσε την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο 
"Μεσολόγγι". Παντρεύτηκε τη ζωγράφο Κούλα Μαραγκοπούλου. Εξέδωσε 
τις ποιητικές συλλογές "Μεσολόγγι", 1949, "Κατά Σαδδουκαίων", 1953, 
"Οροπέδιο", 1956, "Σύγγραμμα", 1975, "Πρόβα και ωδές", 1975, 
"Ενδύματα", 1977, "Αλφαβητάριο - ποιήματα Α-Ω", 1978, "Ονόματα", 
1980, "3Μ+3Μ=6Μ", 1981, "4 μαζινό", 1982, "Μείον ωά", 1985, "Ο 
πατέρας του ποιητή", 1987, "Κορέκτ, φόβος του ποιητή", 1996, "Εννέα το 
επτά", 1997, τα δοκίμια "Πας-Λακίς Michelet", 1973, "Σύγχρονες 
μπροσούρες", 1977-78, "Αυτοκρατορική πραγματικότητα", 1995, "Το 
κράτος εργοδότης", 1996, και το μυθιστόρημα "Οι συλλέκται της 
Μονόχρα", 1980. Τα ποιήματά του μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες και 
μελοποιήθηκαν από τους Μ. Θεοδωράκη, Γ. Μαρκόπουλο και Α. Κουνάδη. 
Το "Κατά Σαδδουκαίων" παρουσιάστηκε μελοποιημένο από γερμανό 
συνθέτη στο "Κουήν Ελίζαμπεθ Χωλ", στο Σάουθ Μπανκ του Λονδίνου (ο 
αγγλικός τύπος τον παρέβαλε με τους ποιητές Μπρεχτ, Χο Τσι Μινχ και 
Παντίλα). Πέθανε στην Αθήνα. 
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Κατά Σαδδουκαίων 
Πλήθος Σαδδουκαίων 
 Ρωμαίων υπαλλήλων 
 μάντεις και αστρονόμοι 
(κάποιος Βαλβίλος εξ Εφέσου) 
περιστοιχίζουν τον Αυτοκράτορα. 
Κραυγές απʼτονπρονάρθηκατουΝαού. 
ΑπʼτηφατρίατωνΕβιονιτώνκραυγές: 
Ο ψευδο-Μάρκελος να παριστάνει το Χριστό. 
Διδάσκετε την επανάστασιν κατά του πρίγκηπος 
 Οι Χριστιανοί να ʽχουνεδούλουςΧριστιανούς. 
Η αριστοκρατία του Ναού να εκλείψει. 
Εγώ απέναντι σας ένας μάρτυρας 
 η θέληση μου που καταπατήθηκε 
 τόσους αιώνες. 
 
Τους ύπατους εγώ ανέδειξα στις συνελεύσεις 
 κι αυτοί κληρονομήσανε τα δικαιώματα 
 φορέσαν πορφυρούν ατίθασον ένδυμα 
 σανδάλια μεταξωτά ή πανοπλία 
 εξακοντίζουν τα βέλη τους εναντίον μου – 
η θέληση μου που καταπατήθηκε 
 τόσους αιώνες. 
 
Τους άλλους απʼτηνπέτρακαιτοτείχοςμου 
 καθώς νερό πηγής τους είχα φέρει 
 η θρησκεία τους μυστηριώδης δεισιδαιμονία 
 τʼάλογατουςαπʼτονκάμπομου• 
 
δε μου επέτρεψαν να δω τον Αυτοκράτορα 
 τους υπάτους δεν άφηναν να πλησιάσω 
 σε μυστικά συμπόσια και ένδοξα 
 τη θέληση μου που την καταπατήσανε 
 τόσους αιώνες. 
 
 
 
Τώρα κι εγώ υποψιάζομαι 
 όλο το πλήθος των αυλοκολάκων 
 όλους τους ταπεινούς γραμματικούς 
 τους βραβευμένους με χρυσά παράσημα 
 λεγεωνάριους και στρατηλάτες 
 υποψιάζομαι τις αυλητρίδες τη γιορτή 
 όλους τους λόγους και προπόσεις 
 αυτούς που παριστάνουνε τους εθνικούς 
 τον πορφυρούν χιτώνα του πρίγκηπος 
 τους συμβουλάτορες και τους αιρετικούς 
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 υποψιάζομαι συνωμοσία 
 νύκτα θα ρεύσει πολύ αίμα 
 νύχτα θα εγκαταστήσουν τη βασιλεία τους 
 νέοι πρίγκιπες με νέους στέφανους 
 οι πονηροί ρωμαίοι υπάλληλοι 
 του Αυτοκράτορος 
ʽτοιμάζουνεκρυφάναπαραδώσουν 
 να παραδώσουν τα κλειδιά και την 
 υπόκλιση τους. 
Εγώ πάλι μέσα στο πλήθος διακλαδίζομαι 
 η θέληση μου διακλαδίζεται μέσα στο πλήθος 
 μαζεύω τους σκόρπιους σπόρους μου 
 για την καινούργια μακρινή μου ανάσταση 
 μαζεύω.  
 
Βησιγότθοι 
Άξαφνα η πόρτα μας άνοιξε.  
πρώτος κατέβαινε ο αυτοκράτορας 
 με καινούργια στολή 
 ο νέος αρχιεπίσκοπος 
 ο υπουργός παιδείας και θρησκευμάτων 
(η εργάτρια Ντούμπιοβα παρήγαγε 
 δεκαπέντε χιλιάδες ποτήρια) 
ο στρατάρχης ήρωας της μάχης Σαρώ 
 πιο πίσω οι αυλοκόλακες 
 οι υπάλληλοι όλοι με τας συζύγους των 
 ο πρόεδρος τους ανωτάτου δικαστηρίου 
 στο τέλος ένα παιδί που ήταν ο γελωτοποιός.  
 
Εγώ αντιπροσώπευα τα στρατεύματα της Κορέας 
 των Γάλλων πατριωτών 
 των Ισπανών εξόριστων 
 την παυμένη εφημερίδα «Ελεύθερη Γνώμη» 
την άλλη που έμεινε μόνον ο τίτλος της. 
 
Οι ποιητές κρατώντας τα λάβαρα 
 έγραφαν ύμνους 
 κρατούσαν την αναπνοή μπροστά στους 
 επισήμους 
 χειροκροτούσαν ακατάπαυστα όλους 
 τους ρήτορες. 
Τώρα το πώς εγίνηκε το απαίσιο πλήθος 
 να στριμώχνεται πάλι στα κάγκελα 
 το πώς εγίνηκε 
 το συνδικάτο των οικοδόμων να στέλνει 
 ομόφωνα ψηφίσματα 
 να στρώνει χαλιά γι αυτή την παρέλαση 
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 μην το ρωτήσετε. 
Φταίει αυτός που ήτανε δίπλα μου 
 όπου στην κρίσιμη ώρα σʼαυτήτησιωπή 
 εψιθύρισε: 
Η μύτη της κυρίας Δημάρχου θυμίζει τη γεωγραφία.  
 
Το τι επακολούθησε δεν περιγράφεται. 
Διαδόθηκε μέσα στο αδιάφορο πλήθος η φήμη 
 οι υπουργοί θορυβήθησαν 
 ο πυγμάχος που έγινε χωροφύλακας έλαβε θέση 
 στους διπλανούς διαδρόμους οι πυροσβέστες 
 πλησιάσαν 
 ο πρόεδρος χτυπούσε μέσα στην αίθουσα 
 τον κώδωνα 
 σβηστήκαν τα κεριά του ναού 
 και κει στη μεγάλη τους σύγχυση τα κατάφερα 
 μʼέναμικρόβηματάκιάξαφναναβρεθώ 
 να θαυμάζω το θέαμα. 
 
Όταν τα φώτα ξανάναψαν 
 η χάλκινη πόρτα αμίλητη έκλεισε όπως φαίνεται 
 και δίπλα μου οι γυναίκες ξεφώνιζαν 
 τραβούσαν τα μαλλιά τους τσιρίζοντας 
 όχι γιατί δεν πρόλαβαν την παρέλαση 
 όλων των επισήμων 
 αλλά που χάσανε μέσα στο σκότος 
 τους άντρες τους. 
 
Οι πάροδοι που οδηγούσαν προς τις εξέδρες 
 στις πόρτες των ναών και των φυλάκων 
 στους διαδρόμους των εξοχών 
 στα δημόσια πάρκα 
 στα κρατικά εκπαιδευτήρια 
 στη δουλειά με το κομμάτι 
 στην ποινή του θανάτου 
 παντού παντού παντού 
 ως και σε μένα τον αδιάφορο 
 είχανε εισχωρήσει σα μυστικοί χωροφύλακες 
 οι Βησιγότθοι. 
 
Μη σκεφτείς άσκημα για τους Βησιγότθους 
 είναι κάτι ακίνητα μαζεμένα υποκείμενα 
 που παριστάνουν τους επιδρομείς. 
 
Πάντως θα καταλάβατε τον αρχαίο ναό 
 τι αντιπροσώπευε ο γελωτοποιός 
 τι αντιπροσώπευα εγώ ο γελοίος 
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 ποιοι οι Βησιγότθοι οι αρχιεπίσκοποι 
 κι ο ένδοξος αυτοκράτορας. 
 
Υπάρχουνε προϋποθέσεις 
 για μια καινούργια άνοιξη.  
 
Όταν… 
 
Όταν ακούω να μιλάν για τον καιρό 
 όταν ακούω να μιλάνε για τον πόλεμο 
 όταν ακούω σήμερα το Αιγαίο να γίνεται ποίηση 
 να πλημμυρίζει τα σαλόνια 
 όταν ακούω να υποψιάζονται τις ιδέες μου 
 να τις ταχτοποιούν σε μια θυρίδα 
 όταν ακούω σένα να μιλάς 
 εγώ πάντα σωπαίνω. 
 
Όταν ακούω κάποτε στα βέβαια αυτιά μου 
 ήχους παράξενους ψίθυρους μακρινούς 
 όταν ακούω σάλπιγγες και θούρια 
 λόγους ατέλειωτους ύμνους και κρότους 
 όταν ακούω να μιλούν για την ελευθερία 
 για νόμους ευαγγέλια και μια ζωή με τάξη 
 όταν ακούω να γελούν 
 όταν ακούω πάλι να μιλούν 
 εγώ πάντα σωπαίνω. 
 
Μα κάποτε που η κρύα σιωπή θα περιβρέχει τη γη 
 κάποτε που θα στερέψουν οι άσημες φλυαρίες 
 κι όλοι τους θα προσμένουνε σίγουρα τη φωνή 
 θʼανοίξωτοστόμαμου 
 θα γεμίσουν οι κήποι με καταρράκτες 
 στις ίδιες βρώμικες αυλές τα οπλοστάσια 
 οι νέοι έξαλλοι θʼακολουθούνμεστίχουςχωρίςύμνους 
 ούτε υποταγή στην τρομερή εξουσία. 
 
Πάλι σας δίνω όραμα.  
 
Η διαθήκη μου 
Αντισταθείτε 
 σʼαυτόνπουχτίζειέναμικρόσπιτάκι 
 και λέει: καλά είμαι εδώ. 
Αντισταθείτε σʼαυτόνπουγύρισεπάλιστοσπίτι 
 και λέει: Δόξα σοι ο Θεός. 
Αντισταθείτε 
 στον περσικό τάπητα των πολυκατοικιών 
 στον κοντό άνθρωπο του γραφείου 
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 στην εταιρεία εισαγωγαί – εξαγωγαί 
 στην κρατική εκπαίδευση 
 στο φόρο 
 σε μένα ακόμα που σας ιστορώ.  
 
Αντισταθείτε 
 σʼαυτόνπουχαιρετάειαπʼτηνεξέδραώρες 
 ατελείωτες τις παρελάσεις 
 σʼαυτήτηνάγονηκυρίαπουμοιράζει 
 έντυπα αγίων λίβανον και σμύρναν 
 σε μένα ακόμα που σας ιστορώ. 
 
Αντισταθείτε πάλι σʼόλουςαυτούςπουλέγονταιμεγάλοι 
 στον πρόεδρο του Εφετείου αντισταθείτε 
 στις μουσικές τα τούμπανα και τις παράτες 
 σʼόλατʼ ανώτερα συνέδρια που φλυαρούνε 
 πίνουν καφέδες σύνεδροι συμβουλατόροι 
 σʼόλουςπουγράφουνλόγουςγιατηνεποχή 
 δίπλα στη χειμωνιάτικη θερμάστρα 
 στις κολακείες τις ευχές στις τόσες υποκλίσεις 
 από γραφιάδες και δειλούς για το σοφό αρχηγό τους. 
 
Αντισταθείτε στις υπηρεσίες των αλλοδαπών 
 και διαβατηρίων 
 στις φοβερές σημαίες των κρατών και τη διπλωματία 
 στα εργοστάσια πολεμικών υλών 
 σʼαυτούςπουλένελυρισμόταωραίαλόγια 
 στα θούρια 
 στα γλυκερά τραγούδια με τους θρήνους 
 στους θεατές 
 στον άνεμο 
 σʼόλουςτουςαδιάφορουςκαιτουςσοφούς 
 στους άλλους που κάνουνε το φίλο σας 
 ως και σε μένα, σε μένα ακόμα που σας ιστορώ 
 αντισταθείτε. 
Τότε μπορεί βέβαιοι να περάσουμε προς την 
 Ελευθερία.  
 
Υστερόγραφο 
 
Η διαθήκη μου πριν διαβαστεί 
– καθώς διαβάστηκε – 
ήταν ένα ζεστό άλογο ακέραιο. 
Πριν διαβαστεί 
 όχι οι κληρονόμοι που περίμεναν 
 αλλά σφετεριστές καταπατήσαν τα χωράφια. 
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Η διαθήκη μου για σένα και για σε 
 χρόνια καταχωνιάστηκε στα χρονοντούλαπα 
 από γραφιάδες πονηρούς συμβολαιογράφους. 
Αλλάξανε φράσεις σημαντικές 
 ώρες σκυμμένοι πάνω της με τρόμο 
 εξαφανίσανε τα μέρη με τους ποταμούς 
 τη νέα βουή στα δάση 
 τον άνεμο τον σκότωσαν – 
τώρα καταλαβαίνω πια τι έχασα 
 ποιος είναι αυτός που πνίγει. 
 
Και συ λοιπόν 
 στέκεσαι έτσι βουβός με τόσες παραιτήσεις 
 από φωνή 
 από τροφή 
 από άλογο 
 από σπίτι 
 στέκεις απαίσια βουβός σαν πεθαμένος: 
 
Ελευθερία ανάπηρη πάλι σου τάζουν. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

87 

• Παναγιώτης Μελτέμης 
    Ο Παναγιώτης Μελτέμης (λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Παναγιώτη Κ. 
Παπαδόπουλου) (1918-1978) ήταν Μεσσήνιοςποιητής και πεζογράφος. 
    Γεννήθηκε στο Κοπανάκι Μεσσηνίας το 1918. Μαθήτευσε στο 
Ημιγυμνάσιο Αετού, στο Γυμνάσιο Μελιγαλά και στο Γυμνάσιο 
Κυπαρισσίας. Σπούδασε στη Νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και σταδιοδρόμησε ως διοικητικός υπάλληλος του Ι.Κ.Α. Έλαβε μέρος 
στην Εθνική Αντίσταση. 

    Στα ελληνικά γράμματα εμφανίστηκε πριν από τον πόλεμο, 
δημοσιεύοντας πεζά και ποιήματά του στις εφημερίδες «Θάρρος» της 
Καλαμάτας και «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Συνεργάστηκε με 
εκδοτικούς οίκους ως μεταφραστής. Έργα του διακρίθηκαν σε 
λογοτεχνικούς διαγωνισμούς: το διήγημά του «Η Μηλίτσα» απέσπασε το 
πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό διηγήματος της Εργατικής Εστίας (1948), 
ενώ στον ποιητικό διαγωνισμό του περιοδικού «Εκλογή», με θέμα τη 
μετάφραση του σονέτου του Philippe Desportes, "Icare chut ici", η 
μετάφρασή του κατέλαβε την δεύτερη θέση (1949). Έγραψε ποιήματα, 
διηγήματα, μυθιστόρημα και μετέφρασε πεζά και θεατρικά έργα από τα 
γαλλικά, ιταλικά και αγγλικά. Το πρώτο του βιβλίο με διηγήματα «Η 
Μηλίτσα και άλλα διηγήματα» το εξέδωσε το 1950. Ακολούθησε η 
ποιητική συλλογή «Τα Χωριάτικα» (1957) και το μυθιστόρημα «Έρημα 
Σημάδια» (1963). 

    Συνεργάστηκε με διάφορες εφημερίδες και περιοδικά, όπως το 
περιοδικό «Ο Λογοτέχνης», οι εφημερίδες «Μεσσηνιακή Αναγέννηση» και 
«Ηχώ της Μεσσηνίας» , στις οποίες διατηρούσε μόνιμες στήλες 
ευθυμογραφήματος με τίτλους, αντιστοίχως : «Οι κουβέντες του 
Μητσιοτάση» και «Τζιαναμπέτικα», καθώς και με άλλα έντυπα. 

Έργα 

• Ποίηση: «Τα χωριάτικα», 1957, 
• Διηγήματα: «Η Μηλίτσα και άλλα διηγήματα», 1950. 
• Μυθιστόρημα: «Έρημα σημάδια», 1963 

 

 

 
 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B9_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1918
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Philippe_Desportes&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1950
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
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• Πότης Στρατίκης 
      Ο Παναγιώτης Στρατίκης είναι Έλληνας αντιστασιακός, εκδότης, 
συγγραφέας και σεναριογράφος. Γεννήθηκε το 1926 στο Κοπανάκι 
Μεσσηνίας. Ήταν άριστος μαθητής και ενώ φοιτούσε στο γυμνάσιο 
Κυπαρισσίας έλαβε ενεργό ρολό στην εθνική αντίσταση Β.Π.Π. Όταν ο 
πόλεμος τελείωσε, ο Πότης Στρατίκης έφυγε, από την γενέτειρα του και 
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. 

Το 1946, πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις της Παντείου Σχολής, αλλά 
διέκοψε τα μαθήματα λίγους μήνες μετά επειδή δεν μπορούσε να 
αντεπεξέλθει στις οικονομικές απαιτήσεις των σπουδών. Ανήσυχο πνεύμα, 
ξεκίνησε να μαθαίνει μόνος του ξένες γλώσσες. Παράλληλα, άρχισε να 
χτυπά την πόρτα στα περιοδικά της εποχής. Με την επιμονή του, 
κατάφερε να γνωριστεί με σημαντικούς ανθρώπους του Τύπου, όπως 
ο Στέλιος Ανεμοδουράς, ο Θέμος Ανδρεόπουλος, ο Απόστολος 
Μαγγανάρης, ο Νίκος Θεοφανίδης, ο Γιάννης Μαρής, ο Ηλίας 
Μπακόπουλος κ.α. και ξεκίνησε να εργάζεται στον εκδοτικό χώρο, τον 
οποίο λάτρευε από παιδί. 

Η αρχή έγινε με τις μεταφράσεις που έκανε για τα περιοδικά Χτυποκάρδι 
και Τραστ του γέλιου, ενώ δούλεψε και στην παραγωγή του Μικρού 
Ήρωα. Ακολούθησε η Μάσκα, του Απόστολου Μαγγανάρη στην οποία 
εργάστηκε αρχικά σαν διορθωτής κειμένων, όμως αργότερα μετέφραζε 
αστυνομικά και γουέστερν διηγήματα. Η οξυδέρκειά του τον οδήγησε στο 
να γράφει και ο ίδιος κείμενα με πρωταγωνιστές τους γνωστούς ήρωες του 
περιοδικού, όπως ο Ζορρο και το Τσακάλι. Ακολούθησαν οι συνεργασίες 
του με διάφορα μεγάλα περιοδικά της εποχής όπως τα Ρομάντσο, Πρώτο, 
Θεατής,Γυναίκα, Φαντασία, Ελληνίδα, Πάνθεον, Βεντέτα, πότε σαν 
συντάκτης, πότε σαν μεταφραστής και πότε σαν μόνιμος συνεργάτης στα 
κείμενα. Παράλληλα ασχολήθηκε πολύ και με τη μετάφραση λογοτεχνικών 
κειμένων. 
Το 1962 αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα και να προχωρήσει ο ίδιος 
στην έκδοση ενός παιδικού περιοδικού. Είχε έτοιμη την ιδέα, απλά έπρεπε 
να βρει και τον κατάλληλο συνεργάτη. Όταν συζήτησε το θέμα με τον φίλο 
του και σχεδιαστή, Θέμο Ανδρεόπουλο, εκείνος του ζήτησε να κάνουν μαζί 
αυτό το εγχείρημα. Έτσι την Τρίτη 13 Νοεμβρίου του 1962 σε όλα τα 
περίπτερα της Αθήνας εμφανίστηκε το νέο περιοδικό: ο Μικρός Σερίφης. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1946
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%AD%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%85_(%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%89%CF%81%CF%89%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%89%CF%81%CF%89%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B1_(%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C)
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%84%CE%B1_(%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1962
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%86%CE%B7%CF%82
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Η επιτυχία του περιοδικού αυτού, του οποίου τα κείμενα υπέγραφε σαν 
«Κώστας Φωτεινός», ήταν μεγάλη και αυτό ανάγκασε τους δύο 
συνεταίρους να προχωρήσουν στην έκδοση και ενός δεύτερου περιοδικού 
με τους ίδιους ήρωες. Έτσι γεννήθηκε ο Μικρός Καουμπόυ. 
Ταυτόχρονα κατάφερε να αποκτήσει τα δικαιώματα για την ελληνική 
έκδοση ενός επιτυχημένου ξένου κόμικ: του Λούκυ Λουκ. Λίγα χρόνια 
αργότερα θα ιδρύσει τον Εκδοτικό Οίκο Αδελφοί Στρατίκη, σε συνεργασία 
με τα αδέλφια του. Από τότε μέχρι σήμερα, ο Πότης Στρατίκης δεν έπαψε 
ποτέ να ασχολείται με τα εκδοτικά πράγματα. Έχει γράψει περισσότερα 
από είκοσι βιβλία με θέμα την ΑρχαίαΕλληνική Μυθολογία και Ιστορία, 
ενώ καλείται συχνά σε συζητήσεις φιλολογικού περιεχομένου. 
Τον Ιούνιο του 2006 τιμήθηκε από την Ένωση Συντακτών Περιοδικού και 
Ηλεκτρονικού Τύπου για την προσφορά του, ενώ ένα χρόνο αργότερα 
(Ιούνιος 2007), το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Β. 
Μπότση τον τίμησε για την επιτυχημένη διαδρομή του στον Περιοδικό 
Τύπο, αλλά και για το συγγραφικό και μεταφραστικό του έργο. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/2006
http://el.wikipedia.org/wiki/2007
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
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• Σαράντος Παυλέας 
 

 
Γεννήθηκε στην Πλάτσα Μεσσηνίας το 1917. Σπούδασε φιλολογία και 
φιλοσοφία στο πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 1945 εγκαταστάθηκε στη 
Θεσσαλονίκη. Εργάστηκε ως καθηγητής μέσης εκπαίδευσης σε διάφορα 
μέρη της Μακεδονίας και για πολλά χρόνια στο Πειραματικό Σχολείο του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι ένας από τους γνήσιους 
εκπροσώπους της λυρικής ποίησης της Θεσσαλονίκης. Πέθανε στη 
Θεσσαλονίκη το 2005. 
 
Ποιητικές συλλογές: 
«Αποδημίες», 1939 
«Το τραγούδι των ωκεανών», 1948 
«Ωδή στο Αιγαίο», 1949 
«Η συμφωνία της χαράς», 1950 
«Γυμνή γη», 1951 
«Ζωντανή χλόη», 1952 
«Χαμένη άνοιξη», 1954 
«Αισιοδοξία και υπερηφάνεια», 1955 
«Ζεστή ομιλία», 1956 
«Ισχυρή ζωή», 1957 
«Θαλασσινή φήμη», 1958 
«Καθαρός καρπός», 1959 
«Θέληση και σκιά», 1960 
«Γαλανή γέφυρα», 1961 
«Γραμμή της ημέρας», 1962 
«Έλξη και δίχτυ», 1963 
«Μεσοδιάστημα», 1964 
«Αναγωγή στη μονάδα», 1965 
«Αμαρτία και προσευχή», 1968 
«Τότε και τώρα», 1971 
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«Το κήτος», 1973 
«Λαβύρινθοι», 1974 
«Ποιητικά θεωρήματα», 1975 
«Κατοικημένα όστρακα», 1976 
«Σεισάχθεια (Α, Β, Γ)», 1977 
«Αύριο θα χρειαστεί να φορούμε φτερά», 1978 
«Ύμνος στον ήρωα Κωνσταντίνο Δαβάκη και άλλα ανέκδοτα ποιήματα, 
1956-1979», 1979 
«Αλεκτροφωνία και αρχαϊκό μειδίαμα», 1980 
«Ποιητικοί συνειδησιακοί διάλογοι» (δύο τόμοι), 1981 
«Το όνομά μας ήταν ενοχή», 1983 
«Ενδοδυναμική σύστημα φρυκτωριών», 1984 
«Ενδοδυναμική σύστημα σηκών», 1984    
«Συνειδησιακό υπόγειο: ποίηση γραμμένη σε θήκες ιατρικών γαντιών», 
1985 
«Οι μέτοχοι», 1987 
«Εισαγωγή στα μέγιστα και ελάχιστα σύμπαντα», 1988 
«Οι άγγελοι και τα πουλιά δε γνωρίζουν σύνορα», 1989 
«Κάποτε σ' όλο το σώμα είχαμε μάτια και φτερά και σήμερα δεν είχαμε», 
1990 
«Ο φορητός καθρέφτης», 1990 
«Ελεγεία για της Ρωξάνης Παυλέα την τολμηρή της αναχώρηση», 1990 
«Ελεγείες της Ρωξάνης», 1991 
«Συμπαθητικός ύμνος στη διαλεκτική ευσέβεια», 1994 
«Ηρωική συμφωνία στη μνήμη της Ρωξάνης», 1994 
«Συμπαντική διδακτική», 1995 
«Συμπαντική νοημοσύνη», 1995 
«Συμπαντική συνείδηση», 1996 
«Συμπαντική ιθαγένεια», 1998 
  
Πεζογραφία: 
«Ο άνθρωπος με το βαρύ μανδύα» (νουβέλα), 1954 
«Άνθη στοχασμού (1960-1964)», 1965 
«Μνήμη των διακοσίων δικαίων των σκοτωμένων στο Σκοπευτήριο της 
Καισαριανής και άλλα ανέκδοτα κείμενα,1960-1981», 1982 
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Δίχτυ  
(απόσπασμα) 
 
... 
 
Οι θλίψεις σκλήρυναν πια την καρδιά μου, 
χιλιοπατημένος είναι η καρδιά μου δρόμος, 
όπου πέρασαν πάνω του όλοι οι οδοστρωτήρες, 
όλα τα οχήματα τα μικρά και τα μεγάλα. 
Τώρα πια είμαι άφοβος. 
Την καρδιά μου την πέρασαν όλα τα τρακτέρ 
και είναι σκληρή σαν πεζοδρόμιο. 
Μπορείτε να βαδείστε πάνω της. 
Είναι μια βέβαιη λεωφόρος χαράς. 
Είναι μια έξοδος προς το θάρρος και  
Μια διδασκαλία θέλησης.  
 
Εμπρός, προχωρείστε πάνω της όλοι αγκαλιασμένοι 
χαμογελώντας προς το μέλλον σας. 
Δεν υπάρχει άλλη ασφαλέστερη οδός προς το μεγάλο Αύριο 
από την καρδιά μου. 
 
Θα παραδεχτώ εκείνη την πολιτεία 
ευτυχισμένη 
όπου όλοι οι πολίτες έγραψαν 
σ᾽ένα όστρακο 
τη λέξη “φόβος” και τον εξόρισαν 
από τους νόμους της 
και από τις καρδιές τους, 
όπου δεν υπάρχουν αφέντες και δούλοι 
και η φανταστική ελευθερία 
ανταμώνεται η δικαιοσύνη. 
 
Ναι, τότε θα ονομάσω την πολιτεία ευτυχισμένη 
σαν οι πολίτες της δουλεύουν αδερφωμένοι. 
 
(Λέγω πολιτεία του Θεού εκείνη όπου ο κάθε εργαζόμενος 
είναι του κόπου του κύριος) 
 
Σας παραδίδω την καρδιά μου, 
Όλες οι ελπίδες 
της γέλασαν, όλων των ενθουσιασμών οι σημαίες, 
αφού της κρυφόγνεψε η κάθε αλήθεια, 
αυτή την πικραμένη πέτρα, πατριώτες μου. 
Πάνω της πέρασαν όλες οι χαιρετιστήριες φωνές 
των βαποριών και των τρένων, 
την τρικύμισαν και την εγκατέλειψαν, 
την κράτησαν όλες οι απελπισίες, 
την γέμισαν όλες οι επιθυμίες και την φλόγισαν όλες οι χαρές, 
της ανέμισαν όλα τ᾽όνειρα. 
Αυτή την καρδιά που γέμισε 
πατρίδα και ανθρωπότητα 
 
σας την προσφέρω δώρο 
να την κάμετε πλατύ δρόμο δικαιοσύνης 
κι αλήθειας φως, παντού φως, γιατί τόσο ο τόπος 
μας το εστερήθη. 
... 
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• Σωκράτης Κουγέας 

    Ο Σωκράτης Κουγέαςγεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου το 1877 στο χωριό 
Δολοί της Μεσσηνιακής Μάνηςκαι υπήρξε ακαδημαϊκός και συγγραφέας. 
Αφού ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στην Καλαμάτα έκανε 
σπουδές Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας από το 1894 μέχρι το 
1899 της οποίας αναγορεύθηκε διδάκτωρ με την διατριβή De novo 
Xiphilineo codice Iberitico 812. Με υποτροφία του Ελληνικού Κράτους 
συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στη Γερμανία (Halle, Μόναχο, 
Βερολίνο) και στην Γαλλία (Παρίσι), από το 1904 έως το 1909. Υπήρξε 
μαθητής του Σπυρίδωνα Λάμπρου και αργότερα συνεργάτης του. Η 
διδακτική σταδιοδρομία του μετά την επάνοδό του στην Ελλάδα άρχισε 
από το Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης (1910-1916). Από το 1916 μέχρι 
το 1918 διετέλεσε γραμματέας των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Από το 
1918 έως το 1947 δίδαξε ως τακτικός καθηγητής στην έδρα της Αρχαίας 
Ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολη Αθηνών. Δίδαξε επίσης στην Ανώτατη 
Σχολή Κάλών Τεχνών από το 1931 έως το 1947, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 
από το 1943 μέχρι το 1950. Από το 1923 μέχρι τον θάνατό του υπήρξε 
άμισθος διευθυντής του Τμήματος χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης. 
Το 1929 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Την ίδια χρονιά το 
Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο του Βερολίνου τον ανακήρυξε 
αντεπιστέλλον μέλος του. Το 1937 το Πανεπιστήμιο της Τυβίγγης και το 
1958 το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης τον ανακήρυξαν επίτιμο 
διδάκτορα. Συνεργάστηκε με την παλαιογραφική αποστολή, που πήγε 
στην Πάτμο και στο Άγιο Όρος (1895) όταν ήταν δευτεροετής φοιτητής 
της Φιλοσοφικής μαζί με τον Σπυρίδωνα Λάμπρο, καθώς και σε χώρες του 
εξωτερικού. Μαζί με τον von Soden ερεύνησε χειρόγραφα της Καινής 
Διαθήκης σε βιβλιοθήκες της Αθήνας, του Μέγάλου Σπηλαίου, της 
Πάτμου, της Άνδρου. Μαζί με τον Άμαντο εξέδιδε το περιοδικό Ελληνικά 
την περίοδο από το 1928 ως το 1939. Μεταξύ άλλων συμμετείχε και στην 
πρώτη επιτροπή εκλογής των πρώτων καθηγητών της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πέθανε στις 26 Σεπτεμβρίου του 1966. 
    Το πολυδιάστατο έργο του επικεντρώνεται στην κλασική και βυζαντινή 
φιλολογία και στην Παλαιογραφία. Ασχολήθηκε παράλληλα με τη 
νεοελληνική φιλολογία και ιστορία. Τα δημοσιεύματά του ανέρχονται σε 
218 μέχρι το 1957. 

Ιστορικές μελέτες 

• Ο Καισάρειας Αρέθας και το έργον αυτού : Συμβολή εις την ιστορίαν 
της πρώτης αναγεννήσεως των ελληνικών γραμμάτων εν Βυζαντίω, 
Αθήναι, Βιβλιοπωλείον Ελευθερουδάκη και Μπάρτ, 1913. 
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• Η ιδέα της κοινωνίας των Εθνών παρά τοις Έλλησι : πραγματεία 
βραβευθείσα εις τον πρώτον κανδηλώρειον αγώνα, Αθήναι , Αθηνά : 
1928. 

• Η γυναίκα κυρία στη Μεσσηνιακή Μάνη : μέσω προικώων και άλλων 
εγγράφων (1745-1864) 

• Τραγούδια του κάτω κόσμου : μοιρολόγια της Μεσσηνιακής Μάνης 
• Η καταγωγή του πρωτοστατήσαντος εις την Ορλωφικήν 

επανάστασιν Παναγιώτη Μπενάκη : φωτιζόμενη απο τα αρχεία της 
Βενετίας : (εννέα ανέκδοτα έγγραφα), Αθήναι , Εταιρεία 
Πελοποννησιακών Σπουδών : 1965. 

• Οικογενειακοί δεσμοί του Savigny προς δύο Έλληνας μαθητάς του, 
Αθήναι , Π. & Α. Κλεισιούνης : 1963. 

• Ιστορικαί πηγαί δια την ηγεμονίαν της Μάνης (1774-1821), Αθήναι , 
Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, Τυπογραφείον 
Σπυρόπουλου : 1961. 

• Βερολίνειος παραλλαγή του περί νηστείας εμμέτρου κανόνος Λουκά 
του Χρυσοβέργη [ανάτυπο ], Αθήναι, [χ.ε.] : 1957. 

• Συμβολαί εις την ιστορίαν της υπό τους Ορλώφ Πελλοποννησιακής 
Επαναστάσεως (1770), Αθήναι, Τυπογραφείον Μυρτίδη : 1955. 

• Η ανθρωποκτονία (το φονικό) ως διεγγύημα τρίτου εν Μάνη, 
Θεσσαλονίκη , Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών : 1953. 

• Η υπό τους Μακεδόνας Ένωσις των αρχαίων Ελλήνων και ο 
καταστατικός αυτής χάρτης : (διάλεξις γενόμενη εν τη αιθούση της 
εταιρείας μακεδονικών σπουδών), Θεσσαλονίκη , Εταιρεία 
Μακεδονικών Σπουδών : 1952. 

• Το ηπειρωτικόν αρχείον Σταύρου Ιωάνου, Αθήνα, 1940. 
• Εντυπώσεις εκ Ρουμανίας, [Αθήναι], 1925. 
• Ιστορικά έγγραφα της μονής του Ζαγαρά, Εν Αθήναις , Π. Δ. 

Σακελλαρίου : 1917. 
• Σπουδαί επιστημονικά έργα και κρίσεις αυτών, Αθήναι , [χ.ο.] : 1915. 
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• Σωτήρης Πατατζής 
 

 

 

 

 

 

    Ο Σωτήρης Πατατζής (1917- 7 Ιουνίου1991) ήταν λογοτέχνης, με 
καταγωγή από τη ΜεσσήνηΜεσσηνίας. Σπούδασε νομικά στο 
πανεπιστήμιο της Αθήνας. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε εφημερίδες 
και περιοδικά. Έγραψε διηγήματα, μυθιστορήματα και θεατρικά έργα. 
    Το μυθιστόρημά του «Μεθυσμένη Πολιτεία» μεταφέρθηκε στην μικρή 
οθόνη στο τέλος της δεκαετίας του 1970, σε σκηνοθεσία Άρη Λυχναρά και 
με πολλούς γνωστούς πρωταγωνιστές (Βέρα Κρούσκα, Γιάννης Βόγλης, 
Παύλος Χαϊκάλης, Χρυσούλα Διαβάτη κτλ.). Ουσιαστικά, αυτό το έργο 
αποτελεί γόνιμη σύνθεση της φαντασίας του συγγραφέα και προσωπικών 
του βιωμάτων από την γενέτειρα του, Μεσσήνη. Δεν είναι τυχαίο πως 
πολλά στοιχεία του έργου (πρόσωπα και καταστάσεις) αντικατοπτρίζουν 
την Μεσσήνη του Μεσοπολέμου. Πολύ επιτυχημένα εξακολουθούν να 
είναι τα θεατρικά έργα του Πατατζή. 

 

Επιλεγμένα έργα 

Διηγήματα 

• Ματωμένα χρόνια (1946) 
• Νεράιδα του Βυθού (1952) 
• Χαμένος Παράδεισος (1966) 

Μυθιστορήματα 

• Μεθυσμένη Πολιτεία (1948) 
• Πένθιμο Εμβατήριο (1978) 
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Θεατρικά έργα 

• Επιστροφή από το Μπούχεμβαλντ (1948) 
• Καλός στρατιώτης Σβέικ (1956) 
• Δον Καμίλο (1958) 
• Χρυσή φυλακή (1959) 
• Διάκος (1961) 

 

Απόσπασμα απο την «Μεθυσμένη Πολιτεία» του Σωτήρη Πατατζή  

''...-Τότε να φωνάξουμε <<Ζήτω η σεβαστή αστυνομία>>,πρότεινε το Κολοκυθολούλουδο,πολύ 
σοβαρά ή κανένα <<ή τάν ή επί τάς>>.  

Είχε έναν παράξενο τρόπο να λέει κάτι τέτοια.Έπαιρνε μια έκφραση θλιμμένης σοβαρότητας και 
φαινότανε πως τα πίστευε βαθία και ο ίδιος.Είχε τη δίψα του γελοίου και τ' αναζητούσε παντού με 
πάθος,ακόμα και στα πιο ιερά και στα πιο μεγάλα σύμβολα των ανθρώπων - προ πάντων στα ιερά και 
στα μεγάλα.Γιατι εκεί,η εισβολή του γελοίου φέρνει την λύτρωση,μιας πικρης ποιήσης:του σαρκασμού.'' 

Περιμένοντας ενα καράβι 

      Η γυναίκα του η Άννα πρήστηκε και πέθανε. Να πεθάνεις είναι εύκολο πράμα. Κάποτε μάλιστα είναι 
κι όμορφο. Κλείνεις τα μάτια, κλείνεις το στόμα, κλείνεις τ’ αφτιά – κι άσε τους ανθρώπους να βογγάνε 
πάνω στη γη. Η Άννα το ’κλεισε το στόμα της προτού πεθάνει, από τότε που το πρώτο τους παιδί 
σκοτώθηκε στον πόλεμο της Αλβανίας. Δε μιλούσε ποτέ. Όλη τη μέρα στεκότανε βουβή και κοίταζε 
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ολόισα μπροστά της, επίμονα κι απελπισμένα, σα να ’θελε να τρυπήσει τον τοίχο με κείνο το σβησμένο 
βλέμμα.  

            Ο άντρας της πήγαινε κοντά της και την παρηγορούσε.  

            - Μίλησε Αννούλα, πες κάτι. Όταν δε μιλάς σκουριάζει η γλώσσα σου. Μας βρήκε η μπόρα δίχως 
σκεπή. Ο πόλεμος είναι μια μπόρα. Κάποτε θα περάσει. Κι όλοι οι άνθρωποι θα πούνε: Αχ! Ε, τι λες;  

            Εκείνη όμως δε μιλούσε. Μονάχα μια φορά του ’δειξε το μονάκριβο Μιχαλάκη τους που πρήστηκε 
και είπε : 

- Θα πεθάνει. 

Αυτός πήγε να την αγκαλιάσει που επί τέλους μίλησε. Ξαφνικά όμως σκοτείνιασε το μούτρο του κι 
έσφιξε το κεφάλι του παιδιού του στον κόρφο του.  

- Όχι, δε θα πεθάνει. Είσαι η στρίγγλα και γυρεύεις να το φας. Δε θα πεθάνει. Το πρήξιμο δεν είναι βόλι. 
Εκείνον τον έφαγε βόλι καφτό, το ξέρεις!  

Η Άννα κάρφωσε πάλι τα μάτια της στον τοίχο και δεν ξαναμίλησε. Κι ο Μιχαλάκης όλο βογγούσε 
ξαπλωμένος στο πάτωμα.  

Τότε αυτός πήγε στο παράθυρο και κολλώντας το μάγουλό του στο τζάμι, έβλεπε τους ανθρώπους που 
περπατούσαν κάτω στο δρόμο βιαστικοί και ταραγμένοι. Σα φοβισμένα πουλιά, έτσι είναι τα πουλιά, 
όταν φτερουγίζει πάνω απ’ το κεφάλι τους το γεράκι.  

Ο δυνατός αγέρας έσπρωχνε τους ανθρώπους που τρεκλίζανε σα μεθυσμένοι. Κ’ οι πιπεριές του δρόμου, 
αναμαλλιασμένες κουνιόνταν πέρα δώθε κ’ έλεγες πως τώρα θα ξεριζωθούν και θ’ αρχίσουν να 
χοροπηδάνε σαν θεότρελα κορίτσια. 

- Άννα, της είπε πάλι μαλακά. Έρχεται ένα καράβι με σιτάρι. Το γράφουν όλες οι εφημερίδες. Η 
εφημερίδα, το ξέρεις, δεν μπορεί να γράφει ψέματα. Όμως πώς να πλευρίσει με τούτο το διαβολόκαιρο; 
Χμ. Εκείνος που έχει τα γένια έχει και τα χτένια. Το καλό είναι που έρχεται. Όλες οι μηχανές του φουλ. 
Θα μου πεις: Κι αν το μπομπαρδίσουνε; Όχι, δεν το μπομπαρδίζουνε. Έχει τη σημαία με τον κόκκινο 
σταυρό. Αυτό είναι μεγάλο πράμα. Χίλια ντελφίνια το πάνε από μπρος και χίλια από πίσω. Το ντελφίνι, 
Αννούλα, είναι ευλογημένο πράμα. Και το καράβι είναι ευλογημένο. Για τη μπόμπα, μη μου μιλάς. Είναι 
σύνεργο του διαβόλου. Μα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το καράβι θα ’ρθει. Καρτέρα λίγο και θα ιδείς.  

Η Άννα όμως ήτανε πολύ βιαστική. Δεν μπορούσε να περιμένει. Πέθανε κείνο τ’ απόγεμα κοιτάζοντας 
πάντα ολόισα μπροστά της. 

Έκλεισε τα μάτια, έκλεισε τ’ αφτιά. Το στόμα το ’χε κλείσει ζωντανή. Και τώρα βόγγαγε συ Μιχαλάκη 
όσο θέλεις. Και συ καράβι μου μπορείς να δέρνεσαι ασταμάτητα στο πέλαγος, να γίνεις ένα φάντασμα 
και ποτέ σου να μην ξαποστάσεις σε λιμάνι. Ναι, κάποτε είναι ωραίο πράμα να πεθαίνεις.  

Αυτός δεν έκλαψε. Μόνο σταύρωσε τα χέρια και της είπε :  

- Άννα γιατί μου το ’κανες αυτό;  

Ο Μιχάλης δεν κατάλαβε τίποτα. Ήτανε πάντα τυλιγμένος με τις κουρελούδες εκεί στη γωνία. Δεν είχανε 
κρεβάτι. Τίποτα δεν είχανε πια. Τα πούλησαν όλα. Κι έχασκε η καμαρούλα τους άδεια, κρύα και θλιβερή, 
ακριβώς σαν γεροντοκόρη δίχως μπροστινά δόντια που σε υποδέχεται χαμογελώντας φριχτά.  

Περίμενε να περάσει κείνο το κάρο της Δημαρχίας που μάζευε τους φτωχούς νεκρούς από τους δρόμους 
της Αθήνας. Μα δεν πέρασε. Κ’ έμεινε ξάγρυπνος όλη τη νύχτα κοντά της και κοντά στο Μιχαλάκη του 
που όλο βογγούσε. 
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Δεν μπορούσε να τους δει έτσι καθώς κολυμπούσαν και οι τρεις τους στο σκοτάδι· πού να το βρεις το 
φως; Όμως τους ένιωθε πολύ κοντά του. Η Άννα έτσι αμίλητη ήτανε και ζωντανή. Κι έτσι κολυμπούσαν 
κάθε βράδυ στο σκοτάδι. Στιγμές στιγμές ξεχνούσε πως η Άννα ήτανε νεκρή. Σηκωνότανε, πήγαινε στο 
τζάκι κι έβλεπε την πηχτή νύχτα που κρεμότανε από τον ουρανό. Αχ! ωραία ήτανε έτσι. Ας μην 
ξημερώσει ποτέ. Κι ας μην ακούσει το κάρο που θα χοροπηδάει στο χαλασμένο δρόμο. Μόνο τούτα τα 
βογγητά, θεέ μου!  

-          Μη βογγάς, είπε στο παιδί. Τι καταλαβαίνεις με τα βογγητά;  

Ο Μιχαλάκης δεν απάντησε. 

- Σου μιλάω, μ’ ακούς; Ε; Θέλεις να γίνεις και συ σαν τη μάνα σου; Να μη μιλάς ποτέ;  

Κι όταν ο Μιχάλης ξαναβόγγηξε, όρμησε κατά πάνω του αγριεμένος και τον έπιασε από το λαιμό.  

- Άτιμο παιδί, θα σε πνίξω. Σου αρέσει να με σφάζεις. Σου αρέσει, ναι. Λοιπόν και γω, θα ‘ρθει ώρα που… 
Κι έσφιξε δυνατά το λαιμό του παιδιού.  

Ο Μιχάλης ξύπνησε κι έβγαλε μια πνιγμένη κραυγή : 

«Μάνα». 

Και τότε αυτός, τρομαγμένος, σήκωσε τα μάτια κι είδε την αυγή που χαμογελούσε γαλήνια πέρα απ’ τα 
τζάμια.  

Πήρε τα δάχτυλά του απ’ το λαιμό του παιδιού κι άρχισε να του χαϊδεύει τα μαλλιά.  

- Φώναξέ τη, φώναξέ τη. Μπορεί και να ‘ρθει, όταν θ’ ακούσει τη δική σου φωνή.  

Ύστερα στάθηκε μια στιγμή κοιτάζοντας την ατάραχη αυγή. Έτριψε τα μάτια του και πέρασε την 
παλάμη του στο μέτωπό του.  

- Όχι, δε θα ‘ρθει, Μιχαλιό μου. Είναι κουφοί οι νεκροί. Μην τη φωνάζεις. Μόνο να βογγάς. Βόγγηξε όσο 
θέλεις, σου το λέω εγώ. Οι άνθρωποι γι’ αυτό έρχονται στη γη. 

Σηκώθηκε κι έφερνε βόλτες σκυφτός. Κι όλο μουρμούριζε : «Γι’ αυτό έρχονται, γι’ αυτό έρχονται».  

Όταν ξημέρωσε καλά, οι άνθρωποι άρχισαν πάλι να πηγαινόρχουνται βιαστικοί κι ανήσυχοι, κάτω στο 
δρόμο. Σε λίγο φάνηκε το κάρο. Ένας άνθρωπος τον βοήθησε και την έβγαλαν έξω. Της φίλησε τα 
μαλλιά κι ύστερα την πέταξαν πάνω σε άλλους νεκρούς.  

Κι έφυγε η Άννα. Πριν τους θάψουν θα τους γδύσουν αυτούς. Μα τι πειράζει. Δεν ντρέπουνται οι νεκροί.  

Όταν μπήκε πάλι μέσα του φάνηκε πως η καμαρούλα τους είχε αδειάσει πιο πολύ. Κι η ζωή του άδειασε 
ξαφνικά, σαν το γεμάτο τσουβάλι που σκίστηκαν οι ραφές του καθώς το σήκωνε ο γερανός. Κρέμεται 
πια το άδειο τσουβάλι στο γάτζο. Κι ο αγέρας το κουνάει πέρα δώθε.  

Σκέπασε καλά το Μιχαλάκη του και κατέβηκε στο δρόμο. Στη γωνία ένας γέρος έχει απλωμένο το χέρι 
του δίχως να βγάζει μιλιά. Οι βιαστικοί σπρώχνουν με τους ώμους τους τ’ απλωμένο χέρι. Όμως ο γέρος 
το ξαναφέρνει στη θέση του με μια αφάνταστη επιμονή. 

Αυτό του ’κανε μεγάλη εντύπωση. Στάθηκε μπροστά του και τον κοίταζε πολλή ώρα. Κι έτσι άξαφνα, 
χωρίς να ξέρει γιατί, τον ρώτησε : 

- Πεινάς;   

Ο γέρος τον κοίταξε μια στιγμή σα ζώο που πεθαίνει και δεν του μίλησε. 
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- Να κάνεις υπομονή, του είπε πάλι. Όξω το πέλαγος έχει φουρτούνα, πώς θέλεις να πλευρίσει;  

Όμως ο γέρος, σα να μην τον άκουγε, κοίταζε αμίλητος τα μάτια των περαστικών.  

Κι αυτός σήκωσε τους ώμους και προσπέρασε. «Θα ‘ναι σαν την Άννα» σκέφτηκε.  

Πλανήθηκε άσκοπα πολλές ώρες και κατά το μεσημέρι βρέθηκε στο Πασαλιμάνι. Κάθησε στο μουράγιο 
και αγνάντευε πέρα μακριά τη θάλασσα. Πόση θολούρα έχει εκεί κάτω! 

Μπροστά του ένα παιδί κάτι σιγυρίζει μέσα σε μια βάρκα. Όταν τελείωσε, κουλούριασε ένα σκοινί στο 
δεξί του χέρι και του φώναξε : 

             - Κρεμανταλά μου, πιάστο! Και το πέταξε πάνω στο μουράγιο.  

Πήρε το σκοινί και κοίταξε το παιδί σαστισμένα. 

- Τι μου το δίνεις;  

- Τράβηξέ το μωρέ να πλευρίσω! Μπα! 

Το τράβηξε. Το παιδί άπλωσε τα χέρια του για να μη χτυπήσει η βάρκα στο μουράγιο. Ύστερα έβγαλε 
από τη βάρκα με προσοχή έναν τενεκέ σκεπασμένο με βρεμένα πανιά. Ήρθε κοντά του και τον κοίταξε 
με περιφρόνηση. 

- Είσαι βουνίσιος; του είπε. 

- Εγώ; Γιατί ρωτάς; 

- Ρωτάω. Σου πέταξα το παλαμάρι και συ… Μμμ. Βλέπω κοιτάζεις τη θάλασσα με μεγάλο μεράκι. Μήπως 
λογαριάζεις να πνιγείς;  

- Να πνιγώ! Έκανε βυθίζοντας το βλέμμα του στο βρώμικο βυθό του λιμανιού. Ύστερα ρώτησε το παιδί 
αφαιρεμένα :  

- Τι έχεις μέσα στον τενεκέ;  

- Κορδόνια. 

- Κορδόνια; Α να χαθείς. 

-Ρε μπάρμπα μου, με βλέπεις και βγαίνω απ’ τη θάλασσα, τι θέλεις να ’χω μέσα;  

- Ξέρω γω;  

- Καλά κάνεις και δεν ξέρεις. 

Άρπαξε τον τενεκέ τον έβαλε στον ώμο του. Προτού να φύγει γύρισε και του ’πε : 

- Αν θέλεις να πνιγείς βρες κανένα άλλο μέρος. Θα μαζευτεί πολύς κόσμος εδώ και θα ’ρθούνε και 
πολισμάνοι. Εγώ μόλις βλέπω πολισμάνους μου φαίνεται πως βλέπω τ’ άντερά μου.  

Πήγε καμιά εικοσαριά βήματα περπατώντας με μια βιασμένη γρηγοράδα, γέρνοντας το κορμάκι του από 
το βάρος του τενεκέ. Ξαφνικά σταμάτησε και γύρισε πίσω. Ακούμπησε τον τενεκέ μπροστά στα πόδια 
του και χώνοντας το χέρι του κάτω από τα βρεμένα πανιά, έβγαλε τρία χοντρά ψάρια.  

- Πάρτα. Μόλις τα φας μπορείς να ζήσεις τρεις μέρες. Γιατί να πνιγείς;  

            Αυτός πήρε τα ψάρια και δε μπόρεσε να μιλήσει. Θόλωσαν τα μάτια του. Έγιναν όπως και η 
θάλασσα εκεί στο βάθος. Τέλος έκλεισε το κεφάλι του παιδιού στις χούφτες του.  
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            - Καλό μου, χρυσό παιδί. Μοιάζεις με το Μιχαλιό, το ξέρεις;  

            - Τι είναι αυτός ο Μιχαλιός; 

            - Ένα ορφανό είναι. Θα του τα ψήσω. 

Καθώς μιλούσε ζούλαγε με τα δάχτυλά του την τρυφερή σάρκα των ψαριών. Ένιωθε μια παράξενη 
ηδονή γι’ αυτό. Κι όλο μουρμούριζε : «Θα του τα ψήσω, θα του τα ψήσω». 

            Ξαφνικά σούφρωσε τα φρύδια του κι έγινε πολύ σκυθρωπός.  

            - Κατεργάρη, είπε σιγά. Είναι σκοτωμένα με δυναμίτη. 

            - Ναι. Κ’ ύστερα; 

            - Κ’ ύστερα… Θεότρελο παιδί. Άμα σε πάρουν χαμπάρι οι γερμανοί θα σε στήσουν στον τοίχο.  

            Το παιδί στάθηκε μια στιγμή σκεφτικό. Ύστερα έσκυψε απότομα κι έβαλε πάλι τον τενεκέ στον 
ώμο του. 

- Ας με στήσουν, μουρμούρισε. Γεια σου. 

Το κοίταζε μέχρι που χάθηκε σ’ ένα στενό δρόμο. Έχωσε κι αυτός τα ψάρια στην τσέπη του και 
περπατούσε άσκοπα πάνω στο μουράγιο. Πέρα, μακριά η θάλασσα γινόταν όλο και πιο σκοτεινή. 
Φαντάστηκε κείνο το καράβι ν’ ανεβοκατεβαίνει στα κύματα και να πορεύεται στα τυφλά, όπως η τύχη. 
Πού να πρωταράξει η Τύχη; Οι άνθρωποι απλώνουν τα κοκαλιάρικα χέρια τους και τη φωνάζουν από 
παντού. Είναι τόσο πολλοί οι άνθρωποι! Στα σκαλιά του μουράγιου είδε τρεις ναυτικούς ξυπόλυτους. 
Έχουν τα χέρια τους πλεγμένα μπροστά στα γόνατα και σφιγμένοι ο ένας κοντά στον άλλο, κοιτάζουν 
αμίλητοι τα νύχια των ποδιών τους. Κατέβηκε κι αυτός. Ήταν ωραία εδώ. Ο αγέρας δεν το ‘πιανε 
καθόλου. Μπορείς να κοιτάς τη θάλασσα και να φαντάζεσαι τ’ αγκομαχητό του καραβιού. 

- Εγώ λέω πως θα ’ρθεί, τους είπε άξαφνα. Σε λίγο θα ιδούμε τον καπνό του. 

Ο πιο γέρος σήκωσε το κεφάλι του και τον κοίταξε.  

- Ποιος θα ’ρθεί; Ρώτησε. 

- Το καράβι. Ένα καράβι φέρνει σιτάρι, τι περιμένετε λοιπόν εσείς; 

Ο ακρινός ήταν ένας παράξενος άνθρωπος. Είχε μια μούρη μακριά σαν τ’ αλόγου, κοκαλιάρικη και 
γεμάτη σπυριά. Θα ’τανε πολύ νέος, μα τα πιο πολλά του δόντια είχανε πέσει. Και κείνα που μένανε ήταν 
κατακίτρινα και μεγάλα σαν κουκιά. Έμοιαζε στ’ αλήθεια μ’ ένα γέρικο κοκαλιασμένο άλογο που 
ψόφησε κάνοντας μια στερνή γκριμάτσα πόνου. 

Σήκωσε κι αυτός το κεφάλι και τον ρώτησε : 

- Εσύ περιμένεις το καράβι;  

- Ναι. Ο γέρος κάτι μουρμούρισε. Και τότε ο αλογομούρης άρχισε να γελάει δυνατά κουνώντας μπρος 
πίσω το κορμί του, σα να ‘θελε να πάρει φόρα να πέσει στη θάλασσα.  

- Τι χασκαρίζεις εσύ! Θα ’ρθεί, περίμενε και θα ιδείς. Σήμερα θα ζήσει μονάχα αυτός που μπορεί να 
περιμένει. Εγώ της είπα : «Καλή μου Άννα, καρτέρα λίγο». 

- Για ποια Άννα μιλάς;  

Κι ο αλογομούρης μουρμούρισε. 
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- Άφησέ τον. Είναι τρελός.  

   Ο γέρος όμως τον κοίταξε με πολλή συμπόνια. Ύστερα τον έπιασε απ’ το μανίκι και τον κούνησε, όπως 
κάνει κανείς όταν θέλει να ξυπνήσει έναν άνθρωπο κοιμισμένο.  

            - Εγώ, του είπε, σου δείχνω τη θάλασσα και σου λέω : «Να η ζωή». Μπορείς να παλέψεις με τα 
κύματα; Είμαστε σαν τα μπρίκια που τα βρήκε ο γαρμπής. Ποιος θα γλιτώσει; Μονάχα κείνο που μπορεί 
να παλέψει. Λοιπόν, το καράβι, καλέ μου άνθρωπε, βούλιαξε.  

            - Βούλιαξε;  

            - Ναι. Τι είναι ένα καράβι φορτηγό; Ένας αθώος άνθρωπος που τον σφάζουν. Αυτό είναι. Λοιπόν 
στον πόλεμο πάντα αθώοι σφάζουνται.  

            - Εσύ… Πώς το ξέρεις ότι βούλιαξε;  

            - Εμείς εδώ μόνο αυτά τα πράγματα ξέρουμε. Πότε φτάνουν τα καράβια, πότε ξεκίνησαν, τι 
φορτίο κουβαλάνε. Ακόμα και τι ρότα έχουνε μπορούμε να σου πούμε. 

            Αυτός έπλεξε τα χέρια του μ’ απελπισία και κοίταζε πέρα στη σκοτεινιασμένη θάλασσα, όπως η 
Άννα κοίταζε τον τοίχο. Όλα θόλωσαν μέσα του και μπροστά του. Τα ξάρτια κάποιου καϊκιού 
μισοβουλιαγμένου στο λιμάνι μπλέχτηκαν με τον κρύο σταχτερό ορίζοντα. Πόσο πλησίασε ο ορίζοντας! 
Γλίστρησε αθόρυβα προς τη γη και την έζωσε σα μιαν απέραντη θολή φωτιά. Ο κόσμος στένεψε γύρω 
του. Έγινε ένας μικρούτσικος κύκλος που όλο κ’ έκλεινε γυρεύοντας να τον πνίξει.  

            Κι η μορφή της Άννας μπερδεύτηκε μες στο μυαλό του με την εικόνα κάποιου καραβιού που 
βούλιαζε στ’ ανοιχτά, ενώ γύρω του μούγγριζαν λαίμαργα τα κύματα. 

            Έχωσε τα χέρια του στην τσέπη του κι άγγιξε τα ψάρια· τα ’σφιξε με δύναμη και μουρμούρισε : 
«Έτσι, ε;». Ύστερα ανέβηκε τα σκαλιά κι έφυγε τρέχοντας. 

            Περνώντας μπροστά από το γέρο πάλι κοντοστάθηκε. Του ’πιασε κι αυτός το απλωμένο χέρι και 
το κούνησε δυνατά, έτσι όπως κάνει κανείς όταν θέλει να ξυπνήσει έναν κοιμισμένο.             - Βούλιαξε, 
δυστυχισμένε άνθρωπε, του είπε.  

            Στο σπίτι, ο Μιχάλη του βογγούσε πάντα. Έσκυψε, του χάιδεψε τα μαλλιά και πιάνοντας ένα ψάρι 
από την ουρά το κούναγε πάνω από το κεφάλι του. «Μιχαλιό, Μιχαλιό», έκανε χαρούμενος.  

            Το παιδί άνοιξε μια στιγμή τα μάτια του, τα τέντωσε κι ύστερα πάλι τα ‘κλεισε.  

            Αυτός σηκώθηκε και πήγε ν’ ανάψει τη φωτιά. Τότε είδε πως δεν είχε ξύλα. Έψαξε παντού για να 
βρει ένα σανίδι. Τίποτα. Στο τέλος πήρε μια μικρή πιατοθήκη και την έσπασε. Έβαλε τα ξύλα στη σειρά 
κι όταν θέλησε να την ανάψει δε βρήκε σπίρτα. Άρχισε πάλι να ψάχνει παντού. Και κει που κοίταζε στα 
συρτάρια και στις τρύπες, ρώτησε σε μια στιγμή : 

            - Άννα, πού έβαλες τα σπίρτα;  

            Στο τέλος απελπίστηκε. Τον έπνιξε κι η οργή. Κάθησε στο παράθυρο έτσι για να ηρεμήσει μια 
στιγμή.  

            Ναι, οργή ήτανε αυτό.  

            Θύμωνε με την Άννα που του ’φυγε έτσι ξαφνικά, με το Μιχάλη που δεν έπαυε ποτέ, με το καράβι 
που κόλλησε στα ανοιχτά , με τον εαυτό του τον ίδιο – μ’ όλα.  
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            Έμπηξε τα νύχια στις χούφτες τους κ’ ήθελε να δώσει μια γροθιά στο τζάμι και να φωνάξει. Να 
μπήξει μια κραυγή που θα δρόσιζε τούτη τη λαύρα που έκαιγε στα στήθια του : «Άτιμοι άνθρωποι, άτιμε 
Θεέ».  

            Ακούμπησε το μάγουλό του στο τζάμι κι ένιωσε ένα ξαλάφρωμα γλυκό με το κλάμα. Έκλαψε 
αθόρυβα πολύ. Ύστερα, έτσι μηχανικά, άρχισε να παίζει απλώνοντας τα δάκρυά του πάνω στο γυαλί. 
Και τότε! Πίσω από το τζάμι ένας παράξενος κόσμος άρχισε να χορεύει. Τα πράγματα ξέφυγαν από τα 
καθιερωμένα σχήματά τους και η κίνησή τους πήρε έναν αλλόκοτο ρυθμό. Κι έβλεπε κάτω στο δρόμο 
μούτρα πλατσωτά με τα μάτια χαμένα στις τεράστιες διογκώσεις των μήλων. Πελώρια κεφάλια που 
ταλαντεύονταν μ’ αβεβαιότητα πάνω στα στραγγισμένα κορμιά. Και τις πιπεριές που δέρνονταν σα 
χαροκαμένες μάνες.  

            Όπου να ’τανε θ’ άρχιζε να πέφτει η νύχτα. Ο ίσκιος της πλανιότανε κιόλας πάνω στις ψηλές 
σκεπές και στο βάθος των δρόμων.  

            Ξαφνικά μες στα μουγγρητά τ’ αγέρα ήρθε κι άλλο μούγγρισμα. Θα ‘λεγες πως σπαράζει το βουνό 
κ’ οι αναστεναγμοί του ξέφευγαν απ’ τις σπηλιές και κυλούσαν στους δρόμους της πολιτείας. Ήταν 
κάποια διαδήλωση.  

            Έφτασαν ουρλιάζοντας μπροστά στο σπίτι του – ένας χείμαρρος από οργισμένα φαντάσματα. 
Έμοιαζαν όλοι μεταξύ τους, στη γύμνια, στην ξυπολυσιά, στη δίψα για τη ζωή. Ήταν τα παιδιά της μάνας 
– της Συφοράς. 

            Εκεί μέσα μπορούσες να φωνάξεις. Να βρίσεις τους ανθρώπους, να βρίσεις και το θεό. Ν’ αφήσεις 
τον πόνο σου και την οργή σου να ξεσπάσουν. Είσαστε όλοι μαζί εκεί. Κι όλες οι φωνές γίνονται μια 
φωνή δυνατή.  

            Βγήκε στην πόρτα. Είχε ακόμα τα ψάρια στην τσέπη του. Ζυγιάστηκε μια στιγμή σαν τη σταγόνα 
του νερού που κρέμεται πάνω στο φύλλο της ιτιάς. Βλέπει το ποτάμι η σταγόνα και δειλιάζει : «Πού θα 
με βγάλει τάχα τούτος ο χείμαρρος που μουγγρίζει;» 

            Όμως έρχεται ξαφνικά ένας αγέρας δυνατός και τινάζει το φύλλο της ιτιάς. Κλείνει τα μάτια η 
σταγόνα και γίνεται ένα με τη θολή μάζα του νερού. Προχωρεί μαζί του. Η μοίρα του ποταμιού είναι πια 
και δική της μοίρα.  

            Ένιωθε μια πρωτόγονη ζεστασιά ανάμεσα σε τούτα τα βασανισμένα πρόσωπα με τα φλογισμένα 
μάτια. Δίπλα του βαδίζει ένας ψηλός άντρας με μουστάκι και με μια φανέλα ναυτική. Κι όπως τον 
θαύμαζε – πώς του ’ρθε; - του ‘σφιξε το μπράτσο δυνατά : «Αδερφέ μου».  

            Ο ψηλός άντρας γύρισε, και κοίταξε μια στιγμή και χαμογέλασε. 

            - Είναι για το καράβι που βούλιαξε; του είπε πάλι. 

            - Όχι είναι για ψωμί.    

            - Ψωμί! Μπράβο. Και για σπίρτα πρέπει να φωνάξουμε. Στην τσέπη μου έχω τρία ψάρια ωμά.  

            - Πρώτα απ’ όλα είναι το ψωμί. 

            - Έχεις δίκιο. Εκείνο το καράβι έφερνε ψωμί. Είσαι ναυτικός; 

            - Ήμουνα κάποτε… 

            - Μπράβο. Εγώ σου δείχνω τη θάλασσα και σου λέω : «Να η ζωή». Λοιπόν αύριο, να το ξέρεις, θα 
πάω να ρίξω δυναμίτες εγώ.  

            Όταν πέρασαν μπροστά από το γέρο στάθηκε μια στιγμή και του ’πιασε τ’ απλωμένο χέρι. 



 
 

103 

            - Περιμένεις, τι περιμένεις; Σου είπανε: βούλιαξε! Εγώ σου δείχνω τη θάλασσα και…Όχι, κάθησε 
στη γωνιά σου. Δεν είσαι εσύ γι’ αυτά.    

            Στην πλατεία, μπροστά στο Υπουργείο, τους χτύπησαν οι χωροφύλακες. Η νύχτα ξεχύθηκε 
ορμητικά στους δρόμους της Αθήνας. Ο ψηλός άντρας με τη ναυτική φανέλα του ’σφιξε δυνατά το χέρι. 
Ύστερα του φάνηκε πως τον τράβηξαν σε μια γωνιά. Ένα χλιαρό υγρό τον γαργαλούσε στον κόρφο. Κι 
όλα γύρω του άλλαζαν όψη σα να τα ’βλεπε πάλι μέσα από το δακρυσμένο τζάμι του παραθυριού του. 
Θόλωσαν στο μυαλό του οι εικόνες. Δεν μπορούσε να πει αν έβλεπε όνειρο ή στ’ αλήθεια γίνονταν όλα 
αυτά. Του φάνηκε λοιπόν πως η Άννα έψενε τα ψάρια σε μια κατακόκκινη φωτιά.  

            Κι όλο μιλούσε, μιλούσε. 

            Είδε κι ένα άλογο γονατισμένο που ξαφνικά ορθώθηκε κι άρχισε να καλπάζει αφηνιασμένα στον 
κάμπο. Αυτό το άλογο έγινε σιγά σιγά περήφανο καράβι. Κι ο κάμπος, μια θάλασσα γαλήνια.  

 

            Κι όσο το καράβι σίμωνε στη στεριά, τόσο η νύχτα γινότανε πιο μαύρη, πιο μαύρη! 

 

 

 

 

• Χρήστος Κοντοβουνήσιος 

     Ο Χρήστος Κοντοβουνήσιος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Γλυκορρίζι 
Κυπαρισσίας. Σπούσασε Πολιτικές Επιστήμες, Διεθνείς σχέσεις, Δίκαιο 
στην Αθήνα, Στοκχόλμη και στη Σορβόννη - Παρίσι. Το 1979 εισήλθε στο 
Διπλωματικό Σώμα. 

Έχει υπηρετήσει σε διάφορες χώρες. Σήμερα είναι Πρέσβης της Ελλάδος 
στη Φινλανδία. 

Ερωτοτροπεί με τη ποίηση, καθώς και με τη μετάφραση ξένης ποίησης 
(γαλλικής, αγγλικής, ρωσικής). Έχει εκδώσει ποιητικές συλλογές. Ως προς 
τη σύγχρονη ποίηση, θεωρεί ότι είναι πλέον προσωποπαγώς εγωκεντρική 
υπόθεση και προσδιορίζεται από τον ιδιωτικό χώρο καθενός. 
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• Αριστοτέλης Φράγκος 

 

Ο Αριστοτέλης Φράγκος του Γεωργίου και της Σοφίας γεννήθηκε στην 
Καλαμάτα στις 19-5-1946. Είναι έγγαμος, με τη Βασιλική το γένος 
Αντωνέα και έχει μια κόρη, την Ηλιάνα Φράγκου. Όταν τελείωσε το 
εξατάξιο γυμνάσιο στη γενέτειρά του, ταξίδεψε στη Δυτική Γερμανία στην 
πόλη Γκέππινγκεν (Göppingen) όπου και παρέμεινε για περίπου δέκα 
χρόνια. Κατά την εκεί παραμονή του φοίτησε σε οχτώ εξειδικευμένα 
οικονομικά σχολεία την «τεχνική πωλήσεων στο τραπεζικό σύστημα» και 
στη συνέχεια εργάσθηκε στο γερμανικό δημοσιονομικό όμιλο τραπεζών 
την Κραϊσπαρκάσε (KREISSPARKASSE), αρχικά ως υπάλληλος και 
μετέπειτα ως υποδ/ντής υποκαταστήματος. Από το 1977 κατοικεί μόνιμα 
στη γενέτειρά του πόλη Καλαμάτα, όπου από το 1982 δραστηριοποιείται 
ενεργά στο χώρο της λογοτεχνίας εκδίδοντας και την πρώτη του ποιητική 
συλλογή με τίτλο «Νεκρός δρόμος 1982». Ακολουθούν: «ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 
1983», «Χημεία ύπνου 1992», «Του Μάη μελωδία 1996», «Χρωμάτων 
ψίθυροι 1999», «ΠΟΛΥΜΝΙΑ 2004», επίσης εκδίδεται, σε συνεργασία με 
την «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΩΝ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ»,που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και το πρώτο του 
μυθιστόρημα, με τίτλο«Χάρτινοι Θεοί 2004». Τον Ιούλιο του 2008, 
εκδίδεται το κατά σειρά 8ο βιβλίο του (2ο μυθιστόρημα) με 
τίτλο«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΒΡΟΧΗΣ» (επίσημη παρουσίαση 12.1.2009 στο 
Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας). Και τον Ιανουάριο του 2010 εκδίδεται το 
9ο βιβλίο του (7η ποιητική συλλογή) με τίτλο, «ΚΥΚΛΟΣ ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟΥ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ». Είναι μέλος της:  

1. Ε.Ε.Λ. (ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ) 
2. Δ.Ε.Ε.Λ. (ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ).  
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3. Της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας. 
4. Εκλεγμένος πρόεδρος της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων για την 

περίοδο 2011-2013 

 

Βραβεύσεις - Δραστηριότητες: 

Στις 13.1.2005 βραβεύτηκε από τη Δ.Ε.Ε.Λ. (Διεθνή Ένωση Ελλήνων 
Λογοτεχνών) με 1ο Βραβείο και χρυσό μετάλλιο για την ποιητική του 
συλλογή «ΠΟΛΥΜΝΙΑ». 
Στις 26.3.2005 σε ποιητικό διαγωνισμό της Δ.Ε.Ε.Λ. βραβεύτηκε με 
1ο Βραβείο για το ποίημα «Εποχές». Σε ποιητικό διαγωνισμό, με τίτλο 
«Λογοτεχνική Ολυμπιάδα», που διενεργήθηκε το 2005 στην Κίνα, από την  
«THE INTERNATIONAL POETRY TRANSLATION AND RESEARCH CE
NTRE» και έλαβε μέρος, τιμήθηκε με τον τίτλο του «Dr. of Literature» και 
με τον χαρακτηρισμό, του καλλίτερου ποιητή για το έτος 2005. Στις 
18.3.2006 στον 25ο διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε η Δ.Ε.Ε.Λ. 
απέσπασε το 2ο Βραβείο. Στις 20.3.2006, συμμετείχε ως επίσημος 
καλεσμένος, σε εκδήλωση του 4ου Ενιαίου Λυκείου Καλαμάτας, όπου και 
παρουσίασε την ποιητική του δουλειά. Στις 25.5.2006 για την προσφορά 
του στα γράμματα τιμήθηκε από το 1ο Διεθνές Λογοτεχνικό Φεστιβάλ που 
διοργανώθηκε με συνεργασία της Δ.Ε.Ε.Λ. στο Ρίο της Βραζιλίας 
με τιμητικό δίπλωμα. Από 18 – 21.10.2006, συμμετείχε στο ποιητικό 
συμπόσιο «FESTIVALI NDERRKOMBETARI I POEZISE“DITET E NAIMI
T”» στην πόλη Τέτοβο του “FYROM”. Στις 5.2.2007 για την προσφορά του 
στα γράμματα τιμήθηκε από τον Πολιτισμικό Οργανισμό του Δήμου 
Αθηναίων με τιμητικό Βραβείο. Από 1 έως 3 Μαρτίου 2007 συμμετείχε σε 
ευρωπαϊκό ποιητικό συνέδριο και διαγωνισμό που διενήργησε το 
λογοτεχνικό περιοδικό «ANTARES» στην πόλη Γαλάτι (Galati) της 
Ρουμανίας και βραβεύτηκε με 1ο Βραβείο και μετάλλιο. Στις 24.3.2007 σε 
ποιητικό διαγωνισμό που διοργάνωσε η Δ.Ε.Ε.Λ. βραβεύτηκε με 
1ο Βραβείο για το ποίημά του«ΗΝΙΟΧΟΣ». 
Στις 21.3.2007, (παγκόσμια ημέρα ποίησης) συμμετείχε, ως ένας εκ των 
τριών επίσημα καλεσμένων ποιητών, σε ποιητική βραδιά, που διοργάνωσε 
ο «Σύνδεσμος Φιλόλογων Μεσσηνίας», στο «ΩΔΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ». Από 
1-3.6.2007, συμμετείχε σε ένα λογοτεχνικό συμπόσιο, στο Γαλάτσι της 
Ρουμανίας και βραβεύτηκε με Α΄ βραβείο ποίησης και μετάλλιο. 
Συμμετείχε στον 7ο ποιητικό διαγωνισμό, 
του GRIECHISCHER KUNST UND LITERATUR VEREINBAYERN 2000 
e.V., που διενεργήθηκε το 2007 και η βράβευση έγινε το 2008 με θέμα : 
«Όμηρος, Σωκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης», όπου βραβεύτηκε με 
το βραβείο του «Σωκράτη». Στις 19.3.2008 βραβεύτηκε με Γ΄ βραβείο και 
χρηματικό έπαθλο € 200.- σε πανελλαδικό λογοτεχνικό διαγωνισμό, που 
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διοργάνωσε ο «ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΤΡΩΝ». Στις 
30.12.2008 βραβεύτηκε από τη Δ.Ε.Ε.Λ. με 1ο Βραβείο για το 
μυθιστορηματικό του βιβλίο «Παιχνίδια βροχής». Στις 28.3.2009 
παρουσιάστηκε η συγγραφική του δουλειά (μυθιστόρημα «Παιχνίδια 
βροχής», έκδοσης 2008), στην αίθουσα της «ΜΙΧΑΗΛΑΣ ΑΒΕΡΩΦ» της 
Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών. Ποιήματά του, έχουν μεταφραστεί, στα 
αγγλικά, γερμανικά, κινέζικα, αλβανικά και ρουμάνικα. Και έχουν 
δημοσιευτεί: 
 
1. Στον «ΕΘΝΙΚΟ ΚΗΡΥΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ» από τον ποιητή Νίκο 
Σπάνια στις 11-12 Φεβρουαρίου 1984 . 
 
2. Στα Ελληνικά και στα Γερμανικά, στην Ιστοσελίδα: www.provoles.de 
 
3. Στο κινεζικό λογοτεχνικό 
περιοδικό “THE WORLD POETS QUARTERLY” 2005. 
 
4. Στα λογοτεχνικά περιοδικά της Ρουμανίας 
: PLUMB (Bacau), ANTARES (Galati) 2006. 
 
5. Στις ρουμάνικες ανθολογίες: POEZIA (Iasi), POESIS (Satu Mare) 2006. 
 
6. Στην ιταλική ανθολογία “SULL’ ULTIMA RIGA DEL FOGLIO” 2010. 
 
7. Στη γερμανική ανθολογία „GEDICHT UND GESELLSCHAFT 
2011“ που εκδίδει κάθε χρόνο η„FRANKFURTER BIBLIOTHEK“ 
 
Η καλλιτεχνική φύση ωστόσο του κύριου Αριστοτέλη Φράγκου δεν 
περιορίζεται στη Λογοτεχνία. Ως υστερόγραφο, θα μπορούσαμε να 
αναφέρουμε και άλλες τρεις περαιτέρω ενασχολήσεις του: Πρώτον, έχει 
πολλάκις αρθρογραφήσει και αρθρογραφεί στον ημερήσιο τοπικό τύπο 
για κοινωνικά θέματα. Δεύτερον, ασχολείται σαν χόμπι με καλλιτεχνικές 
ξυλοσυνθέσεις. Δηλαδή, συνθέτει τα διάφορα, ουσιαστικά, άχρηστα ξύλα 
που ξεβράζει η θάλασσα το χειμώνα, αφού προηγμένως με μηδαμινές έως 
ανύπαρκτες παρεμβάσεις τα μετατρέπει σε «αξιόλογα» κομψοτεχνήματα. 
«Σκουπίδια έργα τέχνης», όπως τα αποκάλεσε τοπική εφημερίδα σε 
σχόλιό της επ’ ευκαιρία της δημόσιας έκθεσής τους, στο πνευματικό 
κέντρο της Καλαμάτας, το έτος 2000, όπου ταυτόχρονα, έγινε και η 
παρουσίαση της ποιητικής του συλλογής, «Χρωμάτων ψίθυροι». Ως τρίτη 
επίσης ενασχόληση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, η πρώτη του 
μεταφραστική δουλειά. Συγκεκριμένα μετέφρασε από τα γερμανικά στα 
ελληνικά (130) ποιήματα, από την ποιητική συλλογή: 
“GELASSEN ATMET DERTAG = Ήρεμα αναπνέει η ημέρα”, της 

http://www.provoles.de/
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γερμανοεβραίας ποιήτριας “Rose Auslaender” = «Ρόζε Αυσλέντερ», 
ψευδώνυμο της «Ρουθ Σμέρτσερ» (1901-1988). 
 
 
 

 
Έργα του:  

• ΝΕΚΡΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 1982  

• ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 1983  

• ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΝΟΥ 1992  

• ΤΟΥ ΜΑΗ ΜΕΛΩΔΙΑ 1996  

• ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΨΙΘΥΡΟΙ 1999  

• ΠΟΛΥΜΝΙΑ 2004   

• ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΘΕΟΙ 2004 
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• Αγγελος Λάππας
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• Κική Δημουλά 
 

    Η Κική Δημουλά γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6 Ιουνίου 1931 με 
καταγωγή από Καλαμάτα και Μεσσήνη. Είναι ποιήτρια και τακτικό μέλος 
της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα της ποίησης. 

    Το πατρικό της όνομα είναι Βασιλική Ράδου και κατοικεί στην Αθήνα. 
Το 1952 παντρεύτηκε τον ποιητή και πολιτικό μηχανικό Άθω Δημουλά, με 
τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά, το Δημήτρη (1956) και την Έλση (1957). 
Εργάστηκε ως υπάλληλος στηνΤράπεζα της Ελλάδος από το 1949 έως και 
το 1973. 

 

Ένα απόσπασμα από το βιβλίο της «Εύρετρα»  
 
«Ευλαβούμε Ανάγκη  
ότι εσύ έπλασες τοσυνεχές του κόσμου 
το δωσ’ μου, το δεν έχω του. 
Αλλά τον έρωτα όχι, όχι εσύ Ανάγκη 
τον έρωτα τον έπλασε ο θάνατος 
από άγρια περιέργεια 
να εννοήσει 
τι είναι ζωή» 
 

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. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/6_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1931
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B8%CF%89%CF%82_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1
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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  

Ἀπὸ τὸν κόσμο τῶν γρίφων 
φεύγω ἥσυχη. 
∆ὲν ἔχω βλάψει στὴ ζωή μου αἴνιγμα: 
δὲν ἔλυσα κανένα. 
 
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 

http://www.prixeuropeendelitterature.eu/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1
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• 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.) 

«Παγκόσμια» η Κική Δημουλά 
Την έκδοση ποιημάτων της Κικής Δημουλά στην αγγλική γλώσσα 
σηματοδότησε η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο 
Μουσικής. 

 

Πρόκειται για την έκδοση της ανθολογίας ποιημάτων της Κικής 
Δημουλά με τίτλο «The Brazen Plagiarist» (Η θρασεία λογοκλόπος), από 
την Margellos World Republic of Letters (MWRL) του Yale University 
Press, σε αγγλική μετάφραση της Σεσίλ Ιγγλέση Μαργέλλου και της 
Αμερικανίδας ποιήτριας Ρίκα Λέσερ. Το βιβλίο, που στάθηκε αφορμή για 
την πρόσφατη φιλοξενία της μεγάλης μας ποιήτριας στο πρωτοσέλιδο 
της International Herald Tribune με ένα εγκωμιαστικό άρθρο με 
τίτλο «Το σκοτεινό όραμα της Ελληνίδας ποιήτριας» και 
αναδημοσιεύθηκε στους New York Times, έχει επιλεγμένα ποιήματα 
και από τα 13 βιβλία της, προλογίζεται από την ίδια και συνοδεύεται 
από μεταφραστικό σημείωμα της Ρίκα Λέσερ, καθώς και από εκτενή 

http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%9A%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%91
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%9A%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%91
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εισαγωγή, χρονολόγιο και βιβλιογραφία της Σεσίλ Ιγγλέση Μαργέλλου. 
«Συχνά αναρωτιέμαι αν υπήρχε η ποίηση πριν τη δημιουργία του κόσμου 
και του φόβου ή τη δημιούργησε η ανάγκη μας να κρυφτούμε κάπου, μόλις 
υποπτευθήκαμε ότι μία σκιά μας ακολουθεί παντού, σε απόσταση 
αναπνοής. Μία σκιά που την ονομάσαμε κίνδυνο» είπε η Κική Δημουλά, η 
οποία αφού αναφέρθηκε στην περιπετειώδη «μετανάστευση» της ποίησής 
της στην αγγλική γλώσσα, για τις αγωνίες και τις απολαβές της, τόνισε: 
«Το αποτέλεσμα ήταν μία μετάφραση τόσο διάφανη που να μπορεί να 
αναπνέει ευχερώς από κάτω ο προβληματισμός της γεννέτηρας γλώσσας. 
Πιστεύω ότι η ποίηση έχει μέσα της όλες τις γλώσσες του κόσμου γιατί από 
όλο τον κόσμο ζητάει ακρόαση και απάντηση». Στην εκδήλωση-αφιέρωμα 
στην Ελληνίδα ποιήτρια προβλήθηκαν αποσπάσματα από το 
«Μονόγραμμα» του Γιώργου Σγουράκη, που θα παρουσιάσει η ΝΕΤ, για 
τα παιδικά και νεανικά χρόνια της Κικής Δημουλά, ενώ οι ηθοποιοί 
Κατερίνα Διδασκάλου και Μαρίνα Ψάλτη απήγγειλαν ποιήματά της. 
Μελοποιημένο από τον Νίκο Ξυδάκη ακούστηκε το ποίημα «Μελαγχολία» 
από τη συλλογή «Έρεβος» και από τον Τάσο Ρωσόπουλο το πρώτο μέρος 
από το «Δύο μικρά ποιήματα για ένα αίνιγμα και έναν δρόμο» από τη 
συλλογή «Επί τα ίχνη». Επίσης, προβλήθηκαν πιανιστικοί αυτοσχεδιασμοί 
και σχόλια του Χρήστου Παπαγεωργίου, πάνω σε στίχους της ποιήτριας. Η 
εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την Κική Δημουλά να διαβάζει ποιήματά της 
και η κατάμεστη από κόσμο αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου 
Μουσικής να την χειροκροτεί και να την καλεί να συνεχίσει. 
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Ποιήματα 

Πὼς ἤσουνα ἐχθρός μου, δὲν τὸἤξερες 
οἱ λέξεις σου τὸ εἶπαν. 
Σ᾿ἐκεῖνες πούλησε ὁἔρωτας τὸ σεισμό του 
κι ἦρθε στὴἐπιφάνεια ὅτι δὲ μ᾿ἀγαποῦσες... 

Αγγελίες 

Διατίθεται ἀπόγνωσις 
εἰς ἀρίστην κατάστασιν, 
καὶ εὐρύχωρον ἀδιέξοδον. 
Σὲ τιμὲς εὐκαιρίας. 

Ἀνεκμετάλλευτον καὶ εὔκαρπον 
ἔδαφος πωλεῖται 
ἐλλείψει τύχης καὶ διαθέσεως. 

Καὶ χρόνος 
ἀμεταχείριστος ἐντελῶς. 

Πληροφορίαι: Ἀδιέξοδον 
Ὥρα: Πᾶσα. 

 

Αναερείπωση 

ΙΙ 

Καὶ 
φοβᾶμαι ἀκόμη τῶν χεριῶν μου 
τὸἄγγιγμα στὶς πέτρες τοῦτες 
μὴν ἐπιτείνει τὴ φθορά, μὴν ἐπισπεύδει 
τῶν ἐρειπίων τὴν ἐρείπωση. 
ΑΘΩΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ 

Πότε μὲ εἶχες φέρει ἐδῶ  
νὰ μὲ ξεναγήσεις στοὺς χρησμούς;  
Νὰ ρωτήσω τὴ μάντιδα Μνήμη. 
Ἢἄλλη, ἡ διπλανὴἱέρεια Λήθη, 
ἔχει πολὺ κόσμο πνίγεται στὴ δουλειὰ 
ἀμάσητα καταπίνει τὰ καπνώδη φύλλα 
τῶν λησμονητέων. 

Βρέχει ἀπὸ χτές. 
Ὅ,τι βλέπω ἀπ᾿ τὸ παράθυρο τοῦἑστιατορίου 
θέλει νὰ χαθεῖ. Μὲ τὸ ζόρι συγκρατῶἀντίκρυ 
τοὺς κίονες μὴν πέσουν τῆς Ἀθηνᾶς Προναίας 
-νὰ προσέξω ὅταν θὰ καθαρογράφω αὐτὴ τὴ θέα 
μὴ μὲ παρασύρει ὁ δαίμων τῆς συνήχησης 
καὶ γράψω Προνέας. Θὰ ποῦν πὼς ξεναγῶ  
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στὰἐρείπια καθρέφτη. 

Βρέχει. Καταφεύγουν στὸἑστιατόριο 
μεγάλες παρέες θορύβων. 
Συντοπῖτες, ἐραστὲς τῆς ἱστορίας, ζευγάρια 
Ἐρωτευμένα –σπουδαστὲς τοῦ μέλλοντός τους 
περιηγητικοὶ συνταξιοῦχοι, 
ἀναπαλαιωτὲς τῆς ἀνίας οἰκογένειες 
σωματεῖα πρόεδροι ὁμιλήτριες ἀνθοδέσμες. 

Ρέουν ξένες γλῶσσες σὲ ποτηράκια τῆς δικῆς μας 
ξιφομαχεῖ μὲ τὰ μαχαιροπήρουνα ἡ βροχὴ 
καταβροχθίζοντας μερίδες συζητήσεων, μπουκάλια 
κρασιοῦ ξελαιμιάζονται νὰ διηγοῦνται 
ἀνέκδοτα ἀστεῖα σπᾶνε γέλια. 
Οἱ σερβιτόρες ἐντυπώσεις πηδοῦν ἐκστασιασμένες 
ἀπὸ τραπέζι σὲ τραπέζι 
κραυγαλέα ἐπιδόρπια παραγγέλνει ἡ συντροφικότης. 

Ἐνῷἐγὼ σέβομαι – συντρώγω χαμηλόφωνα 
μὲ τὸἕνα ἀπολλώνειο κουβέρ μου. 

 

Ασυμβίβαστα 

Ὅλα τὰ ποιήματά μου γιὰ τὴν ἄνοιξη 
ἀτέλειωτα μένουν. 

Φταίει ποὺ πάντα βιάζεται ἡἄνοιξη, 
φταίει ποὺ πάντα ἀργεῖἡ διάθεσή μου. 

Γι᾿ αὐτὸἀναγκάζομαι 
κάθε σχεδὸν ποίημά μου γιὰ τὴν ἄνοιξη 
μὲ μιὰἐποχὴ φθινοπώρου 
ν᾿ἀποτελειώνω. 

 

Γη των Απουσιών 

Τώρα θὰ κοιτάζεις μία θάλασσα. 

Ἡ διάθεση νὰ σὲἐντοπίσω 
στὴ συστρεφόμενη ἐντός μου γῆ τῶν ἀπουσιῶν 
ἔτσι σὲ βρίσκει: 
πικρὴ παραθαλάσσια ἀοριστία. 

Ἐκεῖ δὲν ἔχει ἀκόμα νυχτώσει 
κι ἂς νύχτωσε τόσο ἐδῶ 
τῶν τόπων οἱ κρίσιμες ὧρες 
σπάνια συμπίπτουν. 
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Κάτι σὰν φῶς καὶ οὔτε φῶς, 
ἡὥρα τοῦἐαυτοῦ σου ἔχει πέσει. 

Χορεύουν φύκια 
κάτω ἀπ᾿ τὸ τζάμι τοῦ νεροῦ. 
Τὰ ρηχά, ἔχουν κι αὐτὰ 
τὰ βάσανά τους καὶ τὰ γλέντια τους. 

Τώρα θὰἔχουν λύσει τὰ μαλλιά τους 
οἱἁγνὲς ἡσυχίες τριγύρω 
μὲ τὴ σιωπή σου θὰ τὶς κάνεις 
γυναῖκες σου ἐκπληρωμένες. 
Ξαπλώνουν δίπλα σου. 
Ἡ σκέψη σου στερεώνει σκαλοπάτια στὸν ἀέρα 
κι ἀνεβαίνει. Σὲ κρατάει στὸ ράμφος της. 
Ποῦ ξέρω ἐγὼ τὰ εὐαίσθητα σημεῖα τοῦ πελάγους 
γιὰ νὰ σὲ καταλάβω; 

Θὰ κοιτάζεις μία ἔρημη θάλασσα. 
Τὸ βλέμμα σου δὲν παραλλάζει 
ἀπὸ πλαγιὰ ποὺ γλυκὰ 
καὶ μ᾿ἀνακούφιση σκουραίνει 
κατρακυλώντας μὲς στὴν ἀπομάκρυνση. 
Ἀναπνέεις μὲ τὸ στέρνο τῶν μακρινῶν ἠρεμιῶν, 
ποὺἔχω γι᾿ αὐτὲς διαβάσει 
στοὺς πολύτομους κόπους ποὺἔδεσα. 
Σ᾿ἕνα ἀβαθῆ σου στεναγμὸ βούλιαξε ἕνα βαπόρι. 
Δὲν θὰἤτανε βαπόρι. Θὰἤτανε σκιάχτρο 
στὰὑγρὰ περβόλια τῆς φυγῆς 
νὰ μὴν πηγαίνουν οἱ διαθέσεις 
νὰ τὴν τσιμπολογᾶνε. 

Ἡ τερατώδης τοῦ πελάγους δυνατότητα, 
ἡ κίνηση τοῦ πλάτους, 
φθάνει στὰ πόδια σου ἀφρός, 
ψευτοεραστὴς στὰ πρῶτα βότσαλα. 
Τοὺς σκάει ἕνα φιλὶ καὶ ξεμεθάει. 

 

Τώρα, θὰ σοῦἔχουν πεῖὅ,τι εἶχαν νὰ σοῦ ποῦν 
Οἱἀναδιπλώσεις τῶν κυμάτων 
καὶ θὰἐπιστρέφεις κάπου. 
Θὰ παίρνεις κάποιο χωματόδρομο, 
μιὰἄλλη ἅπλα, 
ἀλλοῦ γυμνὴ κι ἀλλοῦ ντυμένη μὲ βλάστηση. 

Ἡ σκέψη σου, μετὰἀπὸ τόση θάλασσα, 
κατέβηκε ἀπὸ γλάρος, 
βάζει τὸ δέρμα τῆς προσαρμογῆς καὶ χάνεται. 
Ὅπου εἶναι θάμνος, πράσινη 
ὅπου σκοτεινό, σκοτεινή. 
Ἐκεῖ ποὺ οἱ καλαμιὲς σπέρνουν ψιθύρους, 
ψιθυριστή, 
ὅπου περνάει ρίζα, ριζωμένη 
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ὅπου κυλάει ρυάκι, ρέουσα 
κι ὅπου δαγκώνει ἡ πέτρα, πέτρινη. 

Στὴν ψυχή σου δὲν φθάνει κανεὶς 
οὔτε διὰ ξηρᾶς οὔτε διὰ θαλάσσης. 

Αὐτὸ τὸ δισκίο, 
τὸἀκουμπισμένο στὸ μαῦρο ἀτμοσφαιρικὸ τραπέζι, 
ποὺ τὸ περνᾷς κι ἐσύ, ὅπως κι οἱἄλλοι, γιὰ φεγγάρι, 
ἄσ᾿ το, δὲν εἶναι φεγγάρι. 
Εἶναι τὸ βραδινό μου χάπι 
τὸ ψυχοτρόπο. 

 

Γράμμα 

Ὁ ταχυδρόμος, 
σέρνοντας στὰ βήματά του τὴν ἐλπίδα μου 
μοῦ῾φερε καὶ σήμερα ἕνα φάκελο 
μὲ τὴ σιωπή σου. 
Τὸὄνομά μου γραμμένο ἀπ᾿ἔξω μὲ λήθη. 
Ἡ διεύθυνσή μου ἕνας ἀνύπαρκτος δρόμος. 
Ὅμως ὁ ταχυδρόμος 
τὸν βρῆκε ἀποσυρμένο στὴ μορφή μου, 
κοιτώντας τὰ παράθυρα ποὺἔσκυβαν μαζί μου, 
διαβάζοντας τὰ χέρια μου 
ποὺἔπλαθαν κιόλας μιὰἀπάντηση. 
Θὰ τὸν ἀνοίξω μὲ τὴν καρτερία μου 
καὶ θὰ ξεσηκώσω μὲ τὴ μελαγχολία μου 
τ᾿ἄγραφά σου. 
Κι αὔριο θὰ σοῦἀπαντήσω 
στέλνοντάς σου μιὰ φωτογραφία μου. 
Στὸ πέτο θὰἔχω σπασμένα τριφύλλια, 
στὸ στῆθος σκαμμένο 
τὸ μενταγιὸν τῆς συντριβῆς. 
Καὶ στ᾿ αὐτιά μου θὰ κρεμάσω-συλλογίσου- 
τὴ σιωπή σου. 

 

Δεν έχεις τι να χάσεις 

Καλὰ τὰ βγάζει πέρα ἡ μοναξιὰ 
φτωχικὰἀλλὰ τίμια. 
Ἀλλοῦ κοιμᾶται αὐτὴ 
κι ἀλλοῦ τὸἐγκρατὲς σκεπτικὸἐάν. 

Μόνο καμιὰ φορὰ 
σὲ πειραματισμοὺς τὴν παρασύρει 
ἡ περιέργεια 
- ὄφις προγενέστερος 
καὶ πιὸ φανατικὸς 
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ἀπ᾿ τὸν νερόβραστον ἐκεῖνον τῆς μηλέας. 

Δοκίμασε τῆς λέει, μὴ φοβᾶσαι 
δὲν ἔχεις τί νὰ χάσεις 
καὶ τὴν πείθει 
νὰ κουλουριάζεται πνιχτὰ 
νὰ τρίβεται σὰ γάτα ἀνεπαίσθητη 
πάνω στὸν διαθέσιμο ἀέρα 
ποῦἀφήνεις προσπερνώντας. 

Ἀπόλαυση πολὺ μοναχικότερη  
ἀπὸ τὴ στέρησή της. 

 

 

Παράκλησις 
Αὐτὴ τὴ μέρα 
ἄφησε νὰ σοῦἐμπιστευτῶ τὴν ἱστορία μου: 
Μελαγχολικός της ζωῆς ἄνεμος εἶμαι 
ποὺ νυχτώθηκα καὶἀπόμεινα σ᾿ἕνα χθὲς ἀνάλγητο. 

Ἔλα λοιπόν, καὶ μὲ τὰ μάτια σου, 
ποῦ῾ναι καταχνιὰ κι ἐνάστρωση, 
τὸ σύθαμπο καὶ τὸ πρωὶ 
σὲ μιὰν ἀλλόκοτη σύγκλιση, 
ἀνάστειλε τὴ νύχτα μου. 

Ἔλα 
Κι ἂς εἶναι μοιραῖο πὼς ἀργότερα, 
ὅταν ἀνάμεσά μας θ᾿ἀναδεύεται, 
σὲἀνυπόφορη μεγέθυνση, 
τὸ μυστικό μας τ᾿ἀδυσώπητο, 
-πὼς σημερινοὶ εἴμαστε καὶ ξένοι- 
μὲ τὸν ὑποβολέα τῆς πίκρας μου 
παμπάλαιο κατευόδιο θ᾿ἀπαγγείλω πάλι 
στὶς ὧρες τὶς ἀγέρωχες, 
ποὺἀνεβασμένες στὶς σχεδίες τοῦἀνέκκλητου 
πρὸς ἕνα ἀδηφάγο αὔριο θὰ λάμνουν. 

 

 

Πέρασα 
Περπατῶ καὶ νυχτώνει. 
Ἀποφασίζω καὶ νυχτώνει. 
Ὄχι, δὲν εἶμαι λυπημένη. 

Ὑπῆρξα περίεργη καὶ μελετηρή. 



 
 

127 

Ξέρω ἀπ᾿ὅλα. Λίγο ἀπ᾿ὅλα. 
Τὰὀνόματα τῶν λουλουδιῶν ὅταν μαραίνονται, 
πότε πρασινίζουν οἱ λέξεις καὶ πότε κρυώνουμε. 
Πόσο εὔκολα γυρίζει ἡ κλειδαριὰ τῶν αἰσθημάτων 
μ᾿ἕνα ὁποιοδήποτε κλειδὶ τῆς λησμονιᾶς. 
Ὄχι δὲν εἶμαι λυπημένη. 

Πέρασα μέρες μὲ βροχή, 
ἐντάθηκα πίσω ἀπ᾿ αὐτὸ 
τὸ συρματόπλεγμα τὸὑδάτινο 
ὑπομονετικὰ κι ἀπαρατήρητα, 
ὅπως ὁ πόνος τῶν δέντρων 
ὅταν τὸὕστατο φύλλο τοὺς φεύγει 
κι ὅπως ὁ φόβος τῶν γενναίων. 
Ὄχι, δὲν εἶμαι λυπημένη. 

Πέρασα ἀπὸ κήπους, στάθηκα σὲ συντριβάνια  
καὶ εἶδα πολλὰἀγαλματίδια νὰ γελοῦν 
σὲἀθέατα αἴτια χαρᾶς. 
Καὶ μικροὺς ἐρωτιδεῖς, καυχησιάρηδες. 
Τὰ τεντωμένα τόξα τους 
βγήκανε μισοφέγγαρο σὲ νύχτες μου καὶ ρέμβασα. 
Εἶδα πολλὰ καὶὡραῖα ὄνειρα 
καὶ εἶδα νὰ ξεχνιέμαι. 
Ὄχι, δὲν εἶμαι λυπημένη. 

Περπάτησα πολὺ στὰ αἰσθήματα, 
τὰ δικά μου καὶ τῶν ἄλλων, 
κι ἔμενε πάντα χῶρος ἀνάμεσά τους 
νὰ περάσει ὁ πλατὺς χρόνος. 
Πέρασα ἀπὸ ταχυδρομεῖα καὶ ξαναπέρασα. 
Ἔγραψα γράμματα καὶ ξαναέγραψα 
καὶ στὸ θεὸ τῆς ἀπαντήσεως προσευχήθηκα ἄκοπα. 
Ἔλαβα κάρτες σύντομες: 
ἐγκάρδιο ἀποχαιρετιστήριο ἀπὸ τὴν Πάτρα 
καὶ κάτι χαιρετίσματα 
ἀπὸ τὸν Πύργο τῆς Πίζας ποὺ γέρνει. 
Ὄχι, δὲν εἶμαι λυπημένη ποὺ γέρνει ἡ μέρα. 

Μίλησα πολύ. Στοὺς ἀνθρώπους, 
στοὺς φανοστάτες, στὶς φωτογραφίες. 
Καὶ πολὺ στὶς ἁλυσίδες. 
Ἔμαθα νὰ διαβάζω χέρια 
καὶ νὰ χάνω χέρια. 
Ὄχι, δὲν εἶμαι λυπημένη. 

Ταξίδεψα μάλιστα. 
Πῆγα κι ἀπὸἐδῶ, πῆγα καὶἀπὸἐκεῖ... 
Παντοῦἕτοιμος νὰ γεράσει ὁ κόσμος. 
Ἔχασα κι ἀπὸἐδῶ, ἔχασα κι ἀπὸ κεῖ. 
Κι ἀπὸ τὴν προσοχή μου μέσα ἔχασα 
κι ἀπὸ τὴν ἀπροσεξία μου. 
Πῆγα καὶ στὴ θάλασσα. 
Μοῦὀφειλόταν ἕνα πλάτος. Πὲς πῶς τὸ πῆρα. 
Φοβήθηκα τὴ μοναξιὰ 
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καὶ φαντάστηκα ἀνθρώπους. 
Τοὺς εἶδα νὰ πέφτουν 
ἀπὸ τὸ χέρι μιᾶς ἥσυχης σκόνης, 
ποὺ διέτρεχε μιὰν ἡλιαχτίδα 
κι ἄλλους ἀπὸ τὸν ἦχο μιᾶς καμπάνας ἐλάχιστης. 
Καὶἠχήθηκα σὲ κωδωνοκρουσίες 
ὀρθόδοξης ἐρημιᾶς. 
Ὄχι, δὲν εἶμαι λυπημένη. 

Ἔπιασα καὶ φωτιὰ καὶ σιγοκάηκα. 
Καὶ δὲν μοῦἔλειψε οὔτε τῶν φεγγαριῶν ἡ πεῖρα. 
Ἡ χάση τοὺς πάνω ἀπὸ θάλασσες κι ἀπὸ μάτια, 
σκοτεινή, μὲἀκόνισε. 
Ὄχι, δὲν εἶμαι λυπημένη. 

Ὅσο μπόρεσα ἔφερ᾿ἀντίσταση σ᾿ αὐτὸ τὸ ποτάμι 
ὅταν εἶχε νερὸ πολύ, νὰ μὴ μὲ πάρει, 
κι ὅσο ἦταν δυνατὸν φαντάστηκα νερὸ 
στὰ ξεροπόταμα 
καὶ παρασύρθηκα. 

Ὄχι, δὲν εἶμαι λυπημένη. 
Σὲ σωστὴὥρα νυχτώνει. 

 

 

 

Φωτογραφία 1948 

Κρατῶ λουλοῦδι μᾶλλον. 
Παράξενο. 
Φαίνετ᾿ἀπ᾿ τὴ ζωή μου 
πέρασε κῆπος κάποτε. 

Στὸἄλλο χέρι 
κρατῶ πέτρα. 
Μὲ χάρη καὶἔπαρση. 
Ὑπόνοια καμιὰ 
ὅτι προειδοποιοῦμαι γι᾿ἀλλοιώσεις, 
προγεύομαι ἄμυνες. 
Φαίνετ᾿ἀπ᾿ τὴ ζωή μου 
πέρασε ἄγνοια κάποτε. 

Χαμογελῶ. 
Ἡ καμπύλη του χαμόγελου, 
τὸ κοῖλο αὐτῆς τῆς διαθέσεως, 
μοιάζει μὲ τόξο καλὰ τεντωμένο, 
ἕτοιμο. 
Φαίνετ᾿ἀπ᾿ τὴ ζωή μου 
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πέρασε στόχος κάποτε. 
Καὶ προδιάθεση νίκης. 

Τὸ βλέμμα βυθισμένο 
στὸ προπατορικὸἁμάρτημα: 
τὸν ἀπαγορευμένο καρπὸ 
τῆς προσδοκίας γεύεται. 
Φαίνετ᾿ἀπ᾿ τὴ ζωή μου 
πέρασε πίστη κάποτε. 

Ἡ σκιά μου, παιχνίδι τοῦἥλιου μόνο. 
Φοράει στολὴ δισταγμοῦ. 
Δὲν ἔχει ἀκόμα προφθάσει νὰ εἶναι 
σύντροφός μου ἢ καταδότης. 
Φαίνετ᾿ἀπ᾿ τὴ ζωή μου 
πέρασ᾿ἐπάρκεια κάποτε. 

Σὺ δὲν φαίνεσαι. 
Ὅμως γιὰ νὰὑπάρχει γκρεμὸς στὸ τοπίο, 
γιὰ νά ῾χω σταθεῖ στὴν ἄκρη του 
κρατώντας λουλούδι 
καὶ χαμογελώντας, 
θὰ πεῖ πὼς ὅπου νά ῾ναι ἔρχεσαι. 
Φαίνετ᾿ἀπ᾿ τὴ ζωή μου 
ζωὴ πέρασες κάποτε. 
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• Γιώτα Αργυροπούλου 

 

 

    Η Γιώτα Αργυροπούλου γεννήθηκε στους Κωνσταντίνους Μεσσηνίας. 
Σπούδασε Φιλολογία στην Αθήνα και εργάζεται στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση. Ζει στην Καλαμάτα. Έργα: Τοιχογραφία της άνοιξης 
(Καστανιώτης 1998, 1999 - Μεταίχμιο 2006 συμπληρωμένη έκδοση, 2010) 
Νερά απαρηγόρητα (Πλανόδιον 2004, 2009), Διηγήματα (Μεταίχμιο 
2010). Ανέκδοτα ποιήματά της έχουν δημοσιευτεί στα λογοτεχνικά 
περιοδικά: Νέα Εστία, Εντευκτήριο, Λέξη, Πλανόδιον, Νεφούρια, 
Πάροδος, Εμβόλιμον, Παρέμβαση κ.α. Κριτικές για το έργο της έχουν 
δημοσιευτεί σε έγκριτα λογοτεχνικά και φιλολογικά περιοδικά. 
Για την ποιητική της συλλογή Διηγήματα τιμήθηκε το 2010 από την 
Ακαδημία Αθηνών με το Βραβείο Γεωργίου Αθάνα του Ιδρύματος Ουράνη. 

«Το σημαντικότερο βραβείο στην ποίηση το δίνει ο χρόνος»  
 
Την 28η Δεκεμβρίου 2010 η ποιήτρια Γιώτα Αργυροπούλου θα τη θυμάται 
για πολύ καιρό, αφού εκείνη την ημέρα στο επιβλητικό κτίριο της 
Ακαδημίας Αθηνών την τίμησε η Ακαδημία για την ποιητική της συλλογή 
«Διηγήματα» με το βραβείο Γεωργίου Αθάνα και με το ακόλουθο 
σκεπτικό, που αναφέρεται στο βραβείο που η ίδια παρέλαβε: «Η ίδια η 
ποίηση αφηγείται τα πάθη και βιώματα της δημιουργού της, ποίηση με την 
οποία κατακτά την αμεσότητα και σταθεροποιεί το τολμηρό εύρος των 
ποιητικών αλμάτων της από το αναμενόμενο προς το απρόοπτο». Με ένα 
τέτοιο σκεπτικό να ακολουθεί τη βράβευσή της θα περίμενε κανείς να έχει 
ήδη απογειωθεί η Μεσσήνια ποιήτρια. Παρ’ όλα αυτά, η Γιώτα 
Αργυροπούλου παραμένει προσγειωμένη και συνεχίζει να πορεύεται στην 
καθημερινότητά της, ελέγχοντας τα άλματά της με πλήρη αυτογνωσία.  Με 
μια «Τοιχογραφία της Άνοιξης» στο ενεργητικό της, που τη συνόδευσαν 
«Νερά απαρηγόρητα», τα «Διηγήματα» ήρθαν ως φυσική συνέχεια της 
πορείας της. Το βραβείο ίσως να ήταν ένα απλό σκαλοπάτι, τίποτα 
λιγότερο, αλλά και τίποτα περισσότερο στην πορεία αυτή. Με πολλή 



 
 

131 

σεμνότητα μας μίλησε για τη βράβευσή της: «Το βραβείο αυτό ασφαλώς 
ήταν μία ευχάριστη έκπληξη για μένα, αφού ζω εκτός των τειχών της 
λογοτεχνικής πρωτεύουσας. Νοιώθω ότι είμαι εκτός και δεν το μετανιώνω. 
Μου αρέσει η ζωή στη φύση και σε μια μικρή πόλη, άλλωστε κι εδώ στην 
Καλαμάτα έχουμε τόσες ομορφιές, τη θάλασσα, το βουνό, τα χωριά μας 
εδώ κοντά. Δε μ’ ενδιαφέρει η ζωή σε μια πηγμένη πόλη». Επιλογή, 
λοιπόν, της ποιήτριας η εκτός των τειχών ζωή. Δύσκολη επιλογή ασφαλώς, 
που την κρατάει μακριά απ’ ό,τι λέγεται «λογοτεχνικό σινάφι»: «Με το 
λογοτεχνικό συνάφι δεν μπορώ να πω ότι διατηρώ πολλές σχέσεις. Έχω, 
όμως, κάποιες λογοτεχνικές φιλίες, οι οποίες όμως είναι εκτός σιναφιού. 
Πρόκειται για τους ποιητές Τάσο Πορφύρη, Λουκά Κούσουλα, Τάσο 
Γαλάτη. Δε θεωρώ ότι αυτοί αποτελούν μία κλίκα βέβαια, ούτε και είναι 
στη λογοτεχνική πιάτσα.  Κι αν εξαιρέσεις τον Γαλάτη που έχει βραβευτεί, 
οι άλλοι δύο παρά την προσφορά τους είναι αβράβευτοι, κι αυτό μπορώ να 
πω ότι μου δημιουργεί μια αμηχανία απέναντί τους. Γιατί το βραβείο σού 
περιποιεί μια αξία, αλλά υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που είναι μεγαλύτεροι 
από σένα ή αξιότεροι από σένα, που είναι αβράβευτοι. Είναι νομίζω και 
λίγο τύχη τα βραβεία, αν και σου δημιουργούν ευθύνη.  Μη γελιόμαστε, 
όμως, το πραγματικό βραβείο σ’ αυτή την τέχνη το δίνει ο χρόνος. Τα 
βραβεία τα μοιράζουν οι συγκαιρινοί, κάποιες φορές δίκαια και κάποιες 
φορές ενδεχομένως και άδικα, υπάρχει άλλωστε ένας προβληματισμός 
γύρω από αυτά, πολλά βραβεία κατά καιρούς είναι αμφιλεγόμενα. Αν ένα 
βιβλίο αντέχει στο χρόνο και επανεκδίδεται, τότε πράγματι αξίζει. Η 
ευθύνη, λοιπόν, είναι να γράψεις κάτι καλύτερο με το πέρασμα του 
χρόνου.  Με τον εαυτό σου, άλλωστε, αναμετράσαι κι όχι με ένα 
μεγαλύτερο βραβείο».  Αυτή η αναμέτρηση είναι και η μεγάλη και συνεχής 
αγωνία της Γιώτας Αργυροπούλου, καθώς σμιλεύει βασανιστικά στο χαρτί 
τις λέξεις προσπαθώντας να ολοκληρώσει κάθε φορά ένα ποίημα. Επίπονη 
αυτή η προσπάθεια κι όχι πάντα με ευτυχή έκβαση.  Καθόλου άδικα η ίδια 
επισημαίνει: «Όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με την αποσπασματικότητα του 
Σολωμού, με τη σιωπή του Κάλβου, ή το λογάριθμο των ποιημάτων του 
Καβάφη, υποψιάζεσαι ότι δεν είναι ποίηση τα ξεσπάσματά σου στο χαρτί 
κι ότι πρέπει να σκίσεις και να γράψεις πολλές φορές κάτι, μέχρι να 
αποκρυσταλλώσεις την ουσία του».  Οδυνηρή αυτή η υποψία και η 
ποιήτρια αγωνίστηκε πολύ για να την ξεπεράσει. Δεν είναι εύκολη 
ασφαλώς αυτή η προσπάθεια, ούτε κι όλοι καταφέρνουν να σταθούν στο 
ύψος των περιστάσεων. Άλλωστε, ούτε η ζωή είναι εύκολη.  Η ποίηση 
υπάρχει ως παρηγοριά σε μια ζωή συχνά απαρηγόρητη. Το επισημαίνει 
και η ποιήτρια λέγοντας: «Αν η ζωή του ανθρώπου ήταν μια διαρκής 
πληρότητα και ευτυχία, ο άνθρωπος δε θα κατέφευγε στην ποίηση».  
Καταφύγιο, λοιπόν, η ποίηση; Ναι και στο καταφύγιο αυτό βρίσκεται 
πολλές φορές η Γιώτα Αργυροπούλου, κι όταν βρίσκεται εκεί, 
παρηγορείται για τα απαρηγόρητα που κόσμου. Όσο για τη σχέση της με 
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τη Μεσσηνία, είναι σχέση ζωής λέει: «Δεν έχω παράπονο από τη 
Μεσσηνία. Αντιθέτως, μπορώ να πω ότι έχει αγκαλιάσει τη δουλειά μου κι 
όταν θέλω να κάνω μία παρουσίαση, ο κόσμος με τιμά με την παρουσία 
του».  Τι άλλαξε στη ζωή της τώρα που βραβεύτηκε, ρωτώ τη Γιώτα και η 
απάντησή της είναι κατηγορηματική: «Υπάρχει ασφαλώς μία ικανοποίηση 
για την αναγνώριση που σου γίνεται, αλλά από ’κει και πέρα τίποτε άλλο. 
Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν αυτό που άκουσα από ένα 
βραβευόμενο, μια φράση του Μάρκου Αυρήλιου, που λέει: “Το έργο ούτε 
καλύτερο γίνεται, ούτε χειρότερο”.  Σε ό,τι αφορά τη ζωή μου, αυτό το 
βραβείο δε μ’ επηρέασε καθόλου. Εδώ ζούσα κι εδώ θέλω να συνεχίζω να 
ζω και να δραστηριοποιούμαι».  Λέει ακόμη για τη ζωή της στην επαρχία: 
«Αν ασχολείται κανείς με την ποίηση, που προϋποθέτει ελάχιστα υλικά 
μέσα σε σχέση μ’ άλλες τέχνες, ακόμα και σε βραχονησίδα να έχει επιλέξει 
να ζει, η έμπνευση θα τον βρει διαθέσιμο, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. 
Το διάστημα που έζησα στην Αθήνα δεν μπορώ να πω ότι μου ταίριαξαν οι 
ρυθμοί της. Για μένα προτεραιότητα είναι να ζω πιο ήσυχα ως 
άνθρωπος».  Και στη Μεσσηνία που ζει και εργάζεται ως φιλόλογος στη 
Μέση Εκπαίδευση, η ποιήτρια έχει τους δικούς της ρυθμούς, που 
διακρίνονται και στην ποίησή της. Μια ποίηση για την οποία η κριτική 
στάθηκε εξ αρχής με ιδιαίτερο ενδιαφέρον απέναντί της και την 
αξιολόγησε όπως της άξιζε και με μια γενναιοδωρία αξιέπαινη 
ομολογουμένως.  «Η τοιχογραφία της άνοιξης» άνοιξε ένα δρόμο για να 
περάσουν από ’κει «νερά απαρηγόρητα» και να γίνουν ποτάμι, κι 
ακολούθησαν «Διηγήματα», για να αφηγηθούν τα όσα προηγήθηκαν στο 
διάβα του καιρού. Ο καιρός περνάει και οι εποχές διαδέχονται η μία την 
άλλη, αλλά η ποίηση της Γιώτας Αργυροπούλου είναι ήδη μια σταθερή 
αξία, πολύτιμη ασφαλώς και ανεκτίμητη. Παρηγοριά στη δύσβατη πορεία 
μιας εποχής που πνίγεται στη θλίψη και θυσιάζει το αύριο στο βωμό του 
σήμερα.  
Γιώτα, σ’ ευχαριστούμε! 

 

Ένα μικρό σχόλιο στα ποιήματα της Γιώτας Αργυροπούλου: 

Υπάρχουν πολλοί αναγνώστες της ποίησης που σταματούν στη μορφή της. 
`Αδικα όμως. Αν  η ποίηση είναι η κατεξοχήν τέχνη της μετωνυμίας, η 
μορφή όσο και να εντυπωσιάζει με τα αιρετικά της και τα νάζια της είναι 
στον αέρα, αεροβατεί, όσο δεν συνδέεται με κάποιον βαθύτερο καϋμό, με 
το ότι πενθεί αυτό που χάθηκε και ονειρεύεται αυτό που ανθίζει- ακόμα κι 
αν αυτό που ανθίζει είναι τόσο παλιό όσο και η βαθύτερη μνήμη του 
σώματος. Δεν είναι λοιπόν η πρώτη φορά που μου έρχονται όλα αυτά όταν 
συναντώ ποιήματα της Γιώτας Αργυροπούλου, όπως "Το κυπαρίσσι" και 
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"Οι κυψέλες" , ποιήματα που διαβάζοντάς τα αισθάνεσαι να φυσά από 
μέσα τους το αεράκι της ζωής, όπως τα ποιήματα του Μιχάλη Γκανά, του 
Γιώργου Μαρκόπουλου, του Χρίστου Μπράβου και του Πάνου 
Κυπαρίσση. Λέω πως ανεβαίνει μέσα από τη λαλιά της Αργυροπούλου 
ένας κόσμος αρχέγονος που την περιέχει αλλά και την ξεπερνάει ως 
υπαρξιακό βίωμα. Γι' αυτό και η ανάκληση του παρελθόντος που γίνεται 
σε αρκετά της ποιήματα, ιδίως στα Νερά απαρηγόρητα που τα θεωρώ, ως 
σύνολο, μεγαλύτερης ψυχικής έντασης και πυκνότητας, ουσιαστικά δεν 
είναι παρελθόν, αλλά ένας καθρέφτης του παρόντος που εντούτοις είναι 
βυθισμένος στο σώμα της, ως άλλος εαυτός, και καθρεφτίζει δέντρα και 
πουλιά χωρίς να χρειάζεται πάντοτε να υπάρχουν δέντρα και πουλιά κοντά 
της.   
 
 
 
 
Οι κυψέλες 

 Στον Άρη, την Κατερίνα και όλη την  παρέα της  γιορτής λαδιού 
 
Άμα πεθάνω θα με ξενυχτήσετε 

μας απειλούσε η Κατερίνα στο κοιμητήριο στη Λάμπαινα, 

ψηλή, στητή μες στα λαδιά της τα λινά, 

κυπαρισσένια..  

 Κατέβηκε η καλή κυρά, το πρόσωπό της όμορφο, 

το πρόσωπό της  χώμα. Τόσες φορές έψησε  κρέατα στο τζάκι της, 

ψωμί καψαλητό με το φρέσκο λάδι. 

Προπόσεις και κεράσματα, ρεμπέτικα παλιά 

και τα δικά μας του Μοριά αντιλαλούσε το κονάκι. 

 Τώρα των  τραγουδιών  τους δρόμους σκέπασε 

 των αγγέλων ο χορός  του πλαγίου του πρώτου 

 και η Κατερίνα , μακριά απ´ τα μελίσσια της 

αντίκρυ στον Ταύγετο, ψηλή, στητή πάνω στον ψεύτικο ντουνιά, 

αναμετριόταν με τη  μοναξιά της τελευταίας της νύχτας. 

                               

                              ΙΙ 
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 Στο παρεκκλήσι μεταλλικές και ξύλινες κυψέλες στοιβαγμένες, 

σταυροί ζωγραφιστοί, ονόματα. 

Τέτοιας σιγής κυψέλες.  

Βασιλικές, Ελένες με επίθετα μοραΐτικα, 

Δημήτριοι, Κωνσταντίνοι 

στρατιώτες, βασιλείς, 

πλυμένοι όλοι με κρασί 

οστά ταπεινωμένα. 

Σε ένα κασελάκι η μπογιά δεν έφτασε, 

ανέχεια αναβολή ποιος ξέρει, 

αιωρούνταν το όνομα μισό στην ανυπαρξία. 

Τώρα της Κατερίνας τα μελίσσια αντίκρυ στον Ταύγετο 

συνάζουν θρούμπι, θυμάρι και φασκόμηλο 

στις βουερές κυψέλες. 

Με ώχρα βαθυκίτρινη και κόκκινες και άσπρες, 

άλλες βαθυγάλαζες, 

με φεγγάρια και πουλιά και σχέδια της χαράς της. 

Πιο σφριγηλό μελίσσι απάνω στο Μοριά 

μελίσσι πιο χαρούμενο απ´ το κανάκεμά της να υπάρχει δε φαντάζομαι. 

 Τώρα της Κατερίνας τα μελίσσια 

θα μπαινοβγαίνουν συνάζοντας τη γύρη τους 

στις βουερές κυψέλες. 

Εδώ το σμάρι σιγηλό, 

γενιές γενεών 

τρανό χωριό 

κυψέλες άκρατης σιγής 

η Λάμπαινα ολόκληρη 

οι τσακωμοί οι έρωτες 

τα γέλια 

οι κουβέντες. 
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Άμα πεθάνω θα με ξενυχτήσετε 

και θα με τραγουδήσετε 

η Κατερίνα μας φοβέριζε, 

στητή, 

κυπαρισσένια πάνω στον ψεύτικο ντουνιά, 

αντίκρυ απ´ τις κυψέλες της 

με τη δική της τη σιγή αναμετριόταν. 

 
Το κυπαρίσσι           

  Ι 

 Ψυχοπαράσκευο μεθαύριο δε  θα ’ ρθώ. 

 Θα ζυμώσω ένα πρόσφορο να πάω. 

  

 Α ρε μάννα, να μη γλεντήσεις το ντουνιά, 

 παρά τις μέρες μοίρασες , μισές με μας 

 μισές μ’ αυτούς 

 να μην τους αδικήσεις. 

  

                           ΙΙ 

  

Μια ζωή βγάζει ,φορεί τα μαύρα. 

Το’72 ο αδερφός της ο πικρός, 

κι  ανέσπα τα μαλλιά της. 

Το ´99 ο  Μίμης. 

Μαύρο και το ’79, το’82 δίσεχτο, 

δίσεχτο το ’90. 

 Εμείς το παρομοιάσαμε σαν το βουνό 

στο χιόνι 

όσο να λιώσει το παλιό 

καινούργιο το πλακώνει- 

πλέκει το μοιρολόι της 
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και τους ξεπροβοδίζει. 

Τα δειλινά  κουκίδα το μαντήλι της 

πέρα στα κυπαρίσσια. 

Να φέγγει το καντήλι τους 

στον ξένο τόπο που πατούν 

να μην παραπατήσουν. 

 Και το Ψυχοπαράσκευο 

με ζυμωμένο πρόσφορο 

τους πάει τα χαιρετίσματα 

απ´ τον απάνω κόσμο. 

  

                  ΙΙΙ 

  

Με τον ξάδερφο του πατέρα σου που με ρωτάς 

τι τρέχω, 

άλλον δεν έχει στο χωριό. 

Θα μείνει το καντήλι του σβηστό. 

Να μην του πάει κανείς στον τάφο του ένα πιάτο στάρι; 

Όταν αρραβωνιαστήκαμε θυμάμαι, την άλλη μέρα έτρεξε, 

ήρθε με τον πατέρα σου 

μ’ ένα κουτί γλυκά. 

Ευχήθη, συνεχάρηκε.   

   

Ένα κουτί γλυκά το ’59. 

Ένας δίσκος στάρι το 2008. 

 Άνθρωπος προς άνθρωπο. 

 Και γω ήρθε η ώρα να πάρω πίσω το παιδικό παράπονο 

που έτρεχα στην κουζίνα κι έβρισκα στάρι, αντί γλυκά, 

και ασημιά κουφέτα. 

Που σ´ έβλεπα στα μαύρα. 
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Ήρθε η ώρα να σου υποκλιθώ. 

Όλη σου τη ζωή στάθηκες άνθρωπος προς άνθρωπο 

νεκρό, 

εσύ η μικροδέματη, 

ίδια με κυπαρίσσι. 

  

                IV 

  

Tώρα καλή μου μάννα 

βρήκαμε χίλια φάρμακα 

και λησμονάμε τους νεκρούς. 

 Στο σπίτι δεν τους παίρνουμε και δεν τους ξενυχτάμε. 

Χάδι δεν έχουμε για αυτούς 

και λιγυρό τραγούδι. 

Τους φέρνουν κατασκέπαστους 

σε μια φωτογραφία τους   

τους αποχαιρετάμε. 
 
 

 

Γιώτα Αργυροπούλου, «Εποχή» (9 ανέκδοτα ποιήματα για το Ποιείν) 
 

 Ι 

Με θαυμασμό περιεργάστηκα 
του υπερρεαλισμού το άλογον . 
Όμως εγώ 
επέπρωτο να πορευτώ 
με γαϊδουράκι. 

 
 
ΙΙ 

Τυπογραφείο Kείμενα, οδός Μαυρομιχάλη. 
Ο Φίλιππος ο Βλάχος μας κοινωνούσε το μεράκι του. 
Τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη, 
τον Γκανά,τη Δημουλά,τον Κακναβάτο. 
Στο πανεπιστήμιο αποδελτιώναμε πυρετωδώς 

http://www.poiein.gr/archives/20399/index.html
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μετά το Νόμπελ 
τον Ελύτη. 
Μπορεί και τούτο να’φταιξε 
και βιαστικά προσπέρασα 
νερατζοκόριτσα 
νησιά 
ηλιοποσίες. 

ΙΙΙ 

Μέσα στο τρόλεϊ 
ο Μιχάλης Κατσαρός 
ίδιος ο μάντις Τειρεσίας. 
Ήσυχος και σκοτεινός 
προτού εκφέρει προφητεία. 

ΙV 

Στη Φωκίωνος ο Μίλτος Σαχτούρης 
με το μαύρο του παλτό και το καπέλο 
χιόνι καυτό στα μάγουλα και άσπρο 
και στο λαιμό το κόκκινο κασκόλ.  
Έμπαινε και έβαφε ασπρόμαυρο 
ολοκόκκινο μεμιάς 
το καφενείο. 
Ανέβαινα τη Φωκίωνος να δω γυμνά 
τα δέντρα το χειμώνα 
να δω τον ποιητή. 

V 

Ο έρωτάς της ο πικρός φυλλορροούσε. 
Απελπισμένα ραβασάκια, γράμματα ερωτικά, 
δεν το τολμούσε, 
του έστελνε μονάχα ποιήματα του Σαχτούρη 
σκοτεινά κορίτσια, 
πνιγμένα, παγωμένα, 
αναποδογυρισμένο κορίτσι η Πορτοκαλιά, 
πικρός χειμώνας 
o έρωτας 
γέμισε το συρτάρι του 
τι να πει κι εκείνος 
στα δεκαεννιά ; 

VI 

Αργότερα όταν περάσαν όλα 
κι έμεινε στο στήθος μια ραγισματιά 
τι έπιασε και του’στελνε της είπε 
κείνα τα κακορίζικα κορίτσια του Σαχτούρη, 
χάθηκαν τα δελφινοκόριτσα 
και τα νερατζοκόριτσα; 
Τραγουδισμένα και ταξιδεμένα 
μπορεί και να ανοίγανε το δρόμο τους ξανά. 
Το πήρε πια απόφαση. 
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Προπάντων δεν ταιριάζανε 
και στα ποιητικά . 

VII 

Εταιρεία Σπουδών, Σίνα 46. 
Mε συνδρομή τα μέλη, λάθρα οι φοιτητές 
Oι εκδηλώσεις τότε είχαν αξία. 
Ποιητές, πεζογράφοι, κριτικοί. 
O Ι.Θ.Κακριδής 
στην τιμητική των ογδοηκοστών του γενεθλίων 
μίλησε με σοφία για τη Σαπφώ. 
Άνθρωποι του δημοτικού θα τον καταλαβαίναν. 

VIII 

Στην Παπαρηγοπούλου σε Μπαμπινιώτη και Σκιαδά 
δεν έπεφτε καρφίτσα. 
Σα να μην έφτανε η Φιλοσοφική με τα ξενόγλωσσα 
θεωρίης ένεκεν 
κατέφθαναν γαμπροί 
από το Μαθηματικό και το Χημείο. 
Εδώ και το λεγόμενο πολιτικό καμάκι, 
η συνέλευση με τους αγορητές 
Φύσσας, Πάλλας, ο αντεπιστέλλων Καρακάσογλου, 
η Γιάννα 
η Νέλλη 
η Αιμιλία. 
Τι νά’γιναν οι λογομάχοι των αμφιθεάτρων; 

IX 

Aλλά τί θέλει και γυρίζει σε αμφιθέατρα, 
Μαυρομιχάλη, Σόλωνος, Φωκίωνος, Πατησίων; 
Θέλει να νιώσει πάλι μεσοστρατίς των στίχων τη συγκίνηση; 
Το σκίρτημα στο αγκάλιασμα; 
Του ξενυχτιού την έξαψη 
και τη μεταρσίωση που ένιωθε τότε στις συναυλίες; 
Mα το μυαλό που ήταν τότε δοσμένο στις αποχρώσεις των ιδεών, 
στην ένταση του έρωτα 
και τις λεπτές της τέχνης συγκινήσεις 
βαρύνθηκε με τον καιρό σκοτούρες καθημερινές, 
σκέψεις πεζές, ανάγκες. 
Aς το πάρει απόφαση, τούτοι οι δρόμοι αλλάξανε 
ως και η Πανεπιστημίου με τα αγλαά της κτίρια 
κατάντησε μια ανοιχτωσιά 
που απλώνει την πραμάτεια του φτηνό έχγρωμο παζάρι. 
Ας πούμε τέλος εποχής. 
Τούτοι οι δρόμοι αλλάξανε 
Ιπποκράτους, Σόλωνος, Φωκίωνος,Πατησίων. 
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• Χαρίκλεια Σκιά Πανοπούλου 
    Γεννήθηκε το 1961 στην Καλαμάτα ,την πόλη που αγάπησε πολύ και από 
την οποία έφυγε τόσο σύντομα,για το τελευταίο της ταξίδι,τον Δεκέμβριο 
του 2007.Κοινωνιολόγος και Δρ Οικονομικής και Περιφεριακής 
Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών.Σπούδασε Εθνολογία και 
κοινωνιολογία στο Παρίσι όπου ολοκλήρωσε και τις Μεταπτυχιακές 
σπουδές της στην κοινωνιολογία. 

    Η Διδακτορική της διατριβή στο τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης του Παντείου  Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα ‘Ανάλυση της 
διαδικασίας της Πολιτιστικής Ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο,η περίπτωση 
της Καλαμάτας ‘ βαθμολογήθηκε με Άριστα. 

Από το 1986 καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Από το 2001, 

-Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Αγωγής Υγείας στη Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Μεσσηνίας 

-Υπεύθυνη Προώθησης της Απασχόλησης στο Κ.Ε.Κ. του Δήμου 
Καλαμάτας. 

-Καθηγήτρια στο Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας. 

Από το 2005 δίδασκε το μάθημα ‘Πολιτισμική Διαχείρηση-Διατήρηση 
Πολιτισμικών Αγαθών και Περιβάλλον’ στο τμήμα Ιστορίας,Αρχαιολογίας 
και Διαχείρησης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου. 

Είχε πλούσια επιστημονική και κοινωνική δράση. 

Ακολουθεί  απόσπασμα  από το βιβλίο της Χαρίκλειας Σκιά ‘Διαχείρηση 
της Πολιτιστικής Ανάπτυξης της Καλαμάτας. 
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• Νάκος Κληρόπουλος (1931-2009) 
    Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1931. Είναι παντρεμένος με τη Γιόλα Χ. 
Καμαρινάκη και έχουν δύο παιδιά, τον Βασίλη και την Τίνα. Φοίτησε στο 
4ο Δημοτικό Σχολείο και στο 1ο Γυμνάσιο Αρρένων. Σπούδασε  Χημικός 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μετά την απόλυσή του από το στρατό 
επανήλθε στην Καλαμάτα το 1957 και εργάστηκε αρχικά ως 
εργαστηριακός χημικός και ως φροντιστής. Στην συνέχεια αφοσιώθηκε 
ολοκληρωτικά στην εκπαίδευση στην οποία παρέμεινε επί 40 συναπτά 
χρόνια. 
    Το βιβλίο του ‘Σαράντα χρόνια με τα νιάτα’ από το οποίο παρουσιάζουμε 
χαρακτηριστικά αποσπάσματα στην παρούσα εργασία μας είναι το 4ο στη 
σειρά. Έχουν προηγηθεί τα ‘Στοιχεία Ατομικής και Πυρηνικής  Φυσικής 
1966, το  Οδοιπορικό ενός στρατιώτη της 38ης ΕΣΣΟ΄ ΤΟ 1995 το ‘Τότε 
στην Καλαμάτα’ το 1997 και το ‘Καλαμάτα 1600-2000μχ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

155 

Απόσπασμα από το βιβλίο του «Σαράντα χρόνια με τα νιάτα» 
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• Όμηρος Πέλλας 
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    Ο Όμηρος Πέλλας (λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Οδυσσέα 
Γιαννόπουλου) (1921-1962) ήταν Έλληνας πεζογράφος και 
δοκιμιογράφος.Γεννήθηκε το 1921 (18.1.1921) στο χωριό Καημένη 
Γυναίκα σημερινός Πρόδρομος, του δήμου Αυλώνος του νομού 
Μεσσηνίας.  
Οι γονείς του ήταν αγρότες.  
Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Κυπαρισσίας και σπούδασε στην 
Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, απ’ όπου αποφοίτησε το 
καλοκαίρι του 1940.  
Τοποθετήθηκε ως δάσκαλος στο χωριό Σωτήρα της Έδεσσας και εκεί τον 
βρήκε ο Πόλεμος και η Κατοχή. Συνελήφθη δύο φορές από τους 
Γερμανούς για την αντιστασιακή του δράση και την δεύτερη το 1944 στον 
έστειλαν όμηρο σε στρατόπεδο συγκέντρωσης της Γερμανίας.Επέστρεψε 
στην Ελλάδα μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και 
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου έκανε διάφορες δουλειές για να 
επιζήσει. Εξορίστηκε στην Ικαρία και όταν ήλθε ο καιρός να επιστρατευτεί 
στάλθηκε στη Μακρόνησο από όπου απολύθηκε με τα μέτρα ειρήνευσης. 
Αργότερα τοποθετήθηκε ως δάσκαλος στο χωριό Σεβαστιανά του νομού 
Πέλλας και στη συνέχεια στα χωριά Πετριά και Μαυροβούνι του ίδιου 
νομού. Την εποχή αυτή ολοκλήρωσε το χρονικό της ομηρίας του, το 
μνημειώδες έργο «STALAG VI C», βασισμένο στο ημερολόγιο που είχε 
κατορθώσει να κρατήσει κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο 
στρατόπεδο συγκέντρωσης. Βασίστηκε στο ημερολόγιο όσο το θυμόταν, 
διότι το ημερολόγιο αυτό δεν υπήρχε πλέον. Μετά την επιστροφή του στην 
Ελλάδα, λόγω των πολιτικών διώξεων σε βάρος του, το είχε εμπιστευτεί σε 
φιλικό πρόσωπο, το οποίο σε κάποια στιγμή φόβου ότι αυτό θα 
ανακαλυπτόταν, το κατέστρεψε.Το "STALAG VI C" γράφτηκε το 
καλοκαίρι του 1960 στο Μέτσοβο.Συνεργάστηκε με διάφορα έντυπα 
(«Επιθεώρηση Τέχνης» κ.ά.). Ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με 
την ζωγραφική και τη γλυπτική. Έγραψε επίσης διηγήματα, ομιλίες, 
καθώς και μελέτες για θέματα αγωγής των παιδιών, όπως «Το βιβλίο και 
το παιδί», «Το παιδί και το παιχνίδι», «το πρόβλημα της αγωγής των 
νέων». Έγραψε ακόμη μελέτες για την τέχνη: «Εμείς το κοινό και οι 
καλλιτέχνες του καιρού μας», «Στοχασμός πάνω στην αφηρημένη τέχνη», 
που δημοσιεύτηκαν στο εικαστικό περιοδικό «Ζυγός». Έγραψε επίσης τα 
διηγήματα: «Άννα», «Καρφίτσες», «Σταυρούλα» (Κέδρος, 1978), 
«Ανδρέας» (Στιγμή, 1986), «Γέρο Λιας», «Σταυρής», με το οποίο πήρε 
μέρος στο διαγωνισμό αντιστασιακού διηγήματος του περιοδικού 
«Επιθεώρηση Τέχνης».Τα διηγήματα αυτά είναι γραμμένα από το 
χειμώνα του 1959 μέχρι το φθινόπωρο του 1962 στη Σκύδρα, στη Θάσο και 
στο Μέτσοβο.Πέθανε στα τέλη του 1962 (23.12.1962) στη Σκύδρα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/1921
http://el.wikipedia.org/wiki/1962
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%85%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B1_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1940
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/1944
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF_%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AC_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%8D%CE%B4%CF%81%CE%B1
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Έργα  

• «Διηγήματα», 1978, 1986 (επιμέλεια του ποιητή Μάρκου Μέσκου, 2η 
έκδ. 1986). 

• Χρονικό : «Stalag VI C», εκδ. Μνήμη, 1962, εκδ. Νεφέλη, 1990, εκδ. 
Γαβριηλίδης, 2005. 

• «Ομιλίες»,(επιμέλεια-ανθολόγηση του ποιητή Μάρκου Μέσκου) εκδ. 
Παρατηρητής, 1991.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ανδρέας Σκιάς 
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    Ο Ανδρέας Σκιάς (1861-1922) ήταν Έλληνας καθηγητής πανεπιστημίου 
του 19ου και του 20ού αιώνα.  

    Γεννήθηκε το 1861 στην Καλαμάτα, όπου και πήγε σχολείο και 
καταγόταν από οικογένεια της Άβιας της Έξω Μάνης. Το 1878 γράφτηκε 
στην φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου στην Αθήνα και μετά από 
τέσσερα χρόνια σπουδών αποφοίτησε το 1884 με άριστα. Συνέχισε τις 
σπουδές του στη Γερμανία στα πανεπιστήμια του Βερολίνου και της 
Λειψίας και στο Πολυτεχνείο του Μονάχου και αναγορεύτηκε διδάκτωρ το 
1890. Επέστρεψε και διορίστηκε υφηγητής και αργότερα καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο. Το 1884 διορίστηκε καθηγητής στο γυμνάσιο της 
Καλαμάτας και μετά από ένα χρόνο στην εμπορική σχολή της Χάλκης. Το 
1895 διορίστηκε έφορος των αρχαιοτήτων και υπηρέτησε εκεί μέχρι που 
το 1910 διορίστηκε καθηγητής των ελληνικών γραμμάτων στην 
φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου στην Αθήνα, ενώ προηγουμένως 
είχε διδάξει εκεί ως υφηγητής για μια διετία. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του 
ελληνικού διδασκαλικού συλλόγου, πρόεδρος της επιτροπής του 
λαογραφικού αρχείου, σύμβουλος της χριστιανικής αρχαιολογικής 
εταιρείας και μέλος πολλών άλλων εταιρειών. Διενήργησε αρχαιολογικές 
ανασκαφές στο Γύθειο και στην Ελευσίνα. Δώρισε τη βιβλιοθήκη του στο 
Πανεπιστήμιο. Απεβίωσε το 1922. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Νίκος Ι. Ζερβής 

http://el.wikipedia.org/wiki/1861
http://el.wikipedia.org/wiki/1922
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B2%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CE%AC%CE%BB%CE%BA%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B1
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    Ο Νίκος Ι. Ζερβής γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1927. Είναι 
παντρεμένος με την Φάνη Γκασιάμη και έχουν τρία παιδιά. Παράλληλα με 
την επαγγελματική του σταδιοδρομία (συνταξιοδοτήθηκε ως Διευθυντής 
του υποκαταστήματος της ασφαλιστικής εταιρείας "Η Εθνική"), 
ασχολήθηκε με την έρευνα  και τη μελέτη της ιστορίας της Καλαμάτας και 
της Μεσσηνίας. Είναι Γενικός Γραμματέας της Λαϊκής Βιβλιοθήκης, μέλος 
της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών και της Εταιρείας 
Μεσσηνιακών και Αρχαιολογικών Σπουδών. Μελέτες και εργασίες του για 
την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία έχουν δημοσιευθεί στα Μεσσηνιακά 
Γράμματα, Πελοποννησιακά και Μεσσηνιακά Χρονικά. Μεταφράσεις του 
από το βιβλίο Roumeli του Patrick Leigh Fermor, έχουν παρουσιαστεί 
στηΝέα Εστία και την Ευθύνη. Είναι τακτικός συνεργάτης, από το 1960, 
της εφημερίδας Θάρρος της Καλαμάτας, στην οποία έχουν δημοσιευθεί 
αρκετές εργασίες του που αναφέρονται στην ιστορία της πόλεως και της 
Μεσσηνίας γενικότερα. Πρόσφατα κυκλοφόρησε ο έβδομος και 
τελευταίος τόμος της σειράς ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Κατοχή - Αντίσταση - 
Απελευθέρωση.   

 
"Ο Lawrence Durrell στην Καλαμάτα" του Ν. Ζερβή  

Αλήθεια πόσοι γνωρίζουμε ότι η πόλη μας φιλοξένησε για κάποιο διάστημα (Σεπτέμβριος 1940 
- Απρίλιος 1941) τον σημαντικό άγγλο συγγραφέα και την οικογένειά του; Ο Ντάρελ ήρθε στην 
Καλαμάτα με την επιφανειακή αποστολή να οργανώσει το εποπτευόμενο από την Πρεσβεία 
Αγγλικό Σχολείο και να διδάξει τη γλώσσα στους Καλαματιανούς. Ο Ν. Ζερβής έχει 
συγκεντρώσει και συνεπώς διασώσει, ενδιαφέρον υλικό για την εδώ παραμονή τους και την 
τελική διαφυγή τους, ενώ παράλληλα έχει διερευνήσει τις επαφές τους με σύγχρονους έλληνες 
λογοτέχνες. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αναβιώνει γλαφυρά η ζωή της πόλης εκείνους 
τους κρίσιμους μήνες. (Ε.Λ.Ξ) 

http://1.bp.blogspot.com/-jYBKVle71jI/UE4iD_idRpI/AAAAAAAAAOs/nsmODirMSAQ/s1600/%CE%B5%CE%BE%CF%8E%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%
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Η οδός Ναβαρίνου, τη δεκαετία του 1930. Τρίτη στη σειρά διακρίνεται η οικία Πάνου 
Κωστοπούλου, στην οποία στεγαζόταν και το Προξενείο της Αγγλίας. Στην προκυμαία αυτή 
διεξήχθηκαν φονικές μάχες μεταξύ του Γερμανικού Στρατού και Τμημάτων του Βρετανικού 
Εκστρατευτικού Σώματος στις 28 Απριλίου 1941. 

 

 

 

 

Παραλία Καλαμάτας, δεκαετία του 1930 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-T6fMqeP6LCA/UE4iFun9alI/AAAAAAAAAO8/YdF2xeBqd8g/s1600/%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%
http://4.bp.blogspot.com/-kWbtr59KZU4/UE4iGZiw9QI/AAAAAAAAAPE/HpFThnskUqA/s1600/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%
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Η Πλατεία 23ης Μαρτίου, τη δεκαετία του 1930. Το πρώτο από δεξιά κτίριο στέγαζε το 
Ινστιτούτο Αγγλικών Σπουδών (Οκτώβριος 1940-Απρίλιος 1941). Παραπλεύρως διακρίνεται 
και το δημοτικό πηγάδι για την ύδρευση της περιοχής.  

 

 

 

Η Πλατεία 23ης Μαρτίου τη δεκαετία του 1950. 
 

Ο Λώρενς Ντάρελ για την Καλαμάτα 

"Έρχεται η άνοιξη και η πεδιάδα αυτή γίνεται όμορφη και γαληνεύει, περιβαλλόμενη από 
ψηλές χιονισμένες βουνοκορυφές. Και γίνεται συναρπαστική με τις πορτοκαλιές.  

... 

Σου στέλνω ένα φύλλο από ένα τριαντάφυλλο της Μεσσηνίας, που μάζεψα δίπλα στον ατίθασο 
[Μεσσηνιακό] Κόλπο, που αγαπά τους ήρωες. 

... 

Είναι παράξενη αυτή η θαυμάσια κοιλάδα: περιβόλια με οπωροφόρα δέντρα, κυματισμούς 
φυλλωμάτων και πορτοκαλιές..."  

(Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου) 

http://1.bp.blogspot.com/-Bf9MYI7Nifc/UE4iHFOzU1I/AAAAAAAAAPI/tzaPut2hGMk/s1600/%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1+23%CE%B7%CF%
http://3.bp.blogspot.com/-tU4TJ0lUlSY/UE4iH86vA5I/AAAAAAAAAPU/7TnZBbIEojs/s1600/%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82+23%CE%B7%CF%82+%CE%
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Ο συγγραφέας με την κόρη του Durrel, Penelope, μπροστά στην κατοικία που διέμενε με τους 
γονείς της στην Παραλία της Καλαμάτας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-oe4kRMG8WWc/UE4iEzvArJI/AAAAAAAAAO0/TAxzUrBhmiQ/s1600/%CE%B6%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AE%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%
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• Γεώργιος Βεντήρης 
    Ο Γεώργιος Βεντήρης, του Αντωνίου, (1890-1954) ήταν Έλληνας 
δημοσιογράφος, ιστορικός και πολιτικός. 

    Γεννήθηκε στην Άρτα το 1890, αν και είχε λακωνική καταγωγή και 
μεγάλωσε στη Καλαμάτα. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του, σπούδασε 
νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παράλληλα εισήλθε στον 
δημοσιογραφικό χώρο όπου και σημείωσε ταχύτατη εξέλιξη, 
αναλαμβάνοντας αρχικά διευθυντής της εφημερίδας "Θάρρος των 
Καλαμών" και υπερθεματίζοντας το Κίνημα στο Γουδί και τον ερχομό του 
Βενιζέλου. Κατά την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων και τη μετέπειτα 
εποχή, έχοντας μετακομίσει στην Αθήνα, διεύθυνε διάφορες άλλες 
εφημερίδες της φιλελεύθερης παράταξης, όπως: τη "Νέα Ελλάς", "Πατρίς" 
,Νέα Ημέρα Τεργέστης, Ελεύθερον Βήμα. Από της εποχής μάλιστα που 
ανέλαβε διευθυντής της "Πατρίδος" υπήρξε έμπιστος φίλος του Ε. 
Βενιζέλου. Μετά το θάνατο του τελευταίου, συνδέθηκε φιλικά με 
τον Πλαστήρα. 
    Κατά το λεγόμενο Κίνημα Παγκάλου 25ης Ιουνίου 1925 ο Γ. Βεντήρης 
υπέστη άγριο διωγμό μαζί με άλλους δημοκρατικούς πολιτικούς. Την 
περίοδο 1927 - 1931 ασχολήθηκε με τη συγγραφή δίτομης πολιτικής 
ιστορίας της Ελλάδας υπό τον τίτλο "Η Ελλάς του 1910-1920", που 
αποτελεί αξιόλογη συμβολή στην νεότερη ιστορία της χώρας και με την 
οποία επιχείρησε να ερμηνεύσει τον Εθνικό Διχασμό. Το 1946 ο Γ. 
Βεντήρης συμμετείχε στην ελληνική αντιπροσωπεία στη μετά τον Β' 
Π.Π. Διάσκεψη της Ειρήνης. Επί βασιλείας Παύλου του Α΄ διετέλεσε 
διευθυντής της γενικής γραμματείας του πολιτικού Οίκου του 
Βασιλέως,επειδή πίστευε πως θα βοηθούσε στην άρση του εθνικού 
διχασμού, απογοητεύοντας τους παλιούς φίλους του ταυτόχρονα. Πέθανε 
το 1954, στηΛωζάνη (Ελβετία) σε ηλικία 64 ετών. 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/1890
http://el.wikipedia.org/wiki/1954
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%AC%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%AC%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%97%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1_%CE%A4%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CE%92%CE%AE%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85_25%CE%B7%CF%82_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85_1925
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85_25%CE%B7%CF%82_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85_1925
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85_25%CE%B7%CF%82_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85_1925
http://el.wikipedia.org/wiki/1946
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0.%CE%A0.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0.%CE%A0.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1954
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%89%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
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ΜΕΣΣΗΝΙΟΙ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 
Ι. ΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ, ΟΙ ΓΛΥΠΤΕΣ, ΟΙ 

ΧΑΡΑΚΤΕΣ2 

 

 

 

 

                                                           
2Οι καλλιτέχνες αυτού του μέρους έχουν ταξινομηθεί κατά χρονολογική σειρά. 
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• Κωνσταντίνος Μπρουμίδης 
    Ο Κωνσταντίνος Μπρουμίδης γεννήθηκε το 1805 στη Ρώμη. Ο ίδιος 
φτάνοντας από τη Ρώμη στην Αμερική το 1852, γράφει σε μία Βίβλο τα 
παρακάτω στοιχεία για την καταγωγή του: 

«Κωνσταντίνος Μπρουμίδης γεννηθείς στη Ρώμη 
στις 26 Ιουλίου του 1805 από το Σταύρο 
Μπρουμίδη  (που καταγόταν) από τα Φιλιατρά της 
επαρχίας Αρκαδίας (Τριφυλίας) της 
Πελοποννήσου και την Άννα Μπιανκίνι από τη 
Ρώμη» 

Ο πατέρας του Σταύρος Μπρουμίδης κατέφυγε από τα Φιλιατρά στη Ρώμη 
λόγω των διωγμών που υπέστησαν οι ξεσηκωμένοι Έλληνες στα Ορλωφικά 
από τους Αρβανίτες, με την άδεια των Τούρκων, και γενικότερα λόγω των 
δυσμενών συνθηκών εκείνης της περιόδου. Ο Κωνσταντίνος Μπρουμίδης 
μεγάλωσε στη Ρώμη και σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία 
πολιτογραφήθηκε ως Έλληνας. Στα παιδικά του χρόνια, ασχολήθηκε 
επίμονα με το σχέδιο και τη ζωγραφική. Όπως αναφέρει η βιογράφος του 
M.C. Murdox και συμπληρώνει ο Χαρ. Φουρναράκης, «η έμφυτη κλίση του 
στη ζωγραφική δεν άφηνε περιθώριο άλλης εκλογής». 
    Φοίτησε μεταξύ άλλων στη σχολή Academia di San Lucca, καθώς και σε 
αυτήν του μουσείου Pitti της Φλωρεντίας. Σπούδασε ζωγραφική κοντά 
στον Baron Camuccini και γλυπτική με τους Canova και Thorwaldsen και 
γενικότερα δέχθηκε την επιρροή μεγάλων καλλιτεχνών. Μελέτησε τη 
ζωγραφική της κλασσικής τεχνοτροπίας καθώς και μέθοδο “fresco” και 
“secco” . 
    Ενώ η φήμη του εξαπλώνεται στη Ρώμη από την αρχή της 
σταδιοδρομίας του, του αναθέτεται από τον πάπα Γρηγόριο 16ο η 
διόρθωση των φθαρμένων τοιχογραφιών του Ραφαέλλο στο Βατικανό. Ο 
Κωνσταντίνος Μπρουμίδης, παράλληλα με την καλλιτεχνική του δράση, 
ήταν και αξιωματικός της παπικής φρουράς. Το 1848 ήταν λοχαγός του 
Βατικανού. Οι φιλελεύθερες αντιλήψεις του ωστόσο ήρθαν σε σύγκρουση 
με το παπικό κατεστημένο. Η αντίρρηση του στην διαταγή που είχε να 
καταστείλει λαϊκή εξέγερση, που σκοπό είχε την ένωση των ιταλικών 
κρατιδίων σε ενιαίο κράτος, και η μύησή του στις επαναστατικές ιδέες του 
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Μαζίνι  και Γαριβάλδη είχε ως αποτέλεσμα να φυλακιστεί και να υποφέρει 
για 14 μήνες. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με άλλα γεγονότα τον έκαναν 
να απογοητευθεί και να εγκαταλείψει στη Ρώμη τη γυναίκα του, την κόρη 
του Έλενα, που υπεραγαπούσε, και τον γιό του Ιωσήφ. Ωστόσο δεν έχασε 
επαφή με την οικογένειά του καθώς αλληλογραφούσε με την κόρη του 
μέχρι και το θάνατό του. 
    Στις 18 Σεπτεμβρίου του 1852 ο Κωνσταντίνος Μπρουμίδης φτάνει στη 
Νέα Υόρκη, χάρη στη βοήθεια ενός Αμερικανού φίλου που είχε. 
Παντρεύεται, για δεύτερη φορά, την κατά πολύ νεώτερή του Λόλα 
Μπρουμίδη, η οποία γίνεται και μούσα του, και αποκτά μαζί της ένα γιο 
(κατά άλλους πρόκειται για θετό γιο). Εργάζεται εκεί για αρκετό καιρό 
σαν ελεύθερος ζωγράφος, όμως η εκεί μεγάλη οικονομική και πολιτιστική 
ανάπτυξη σε συνδυασμό με την καλλιτεχνική του ιδιοφυΐα του είχαν ως 
αποτέλεσμα την ανάδειξή του. Αφού ζωγράφισε μια πολύ μεγάλη εικόνα, 
αυτή της Σταύρωσης του Ιησού στον ναό του Αγίου Στεφάνου, καθώς και 
την Αγία Τριάδα στον Μητροπολιτικό ναό της πρωτεύουσας του Μεξικού, 
τελικά, μέσα σε τρία χρόνια παραμονής στην Νέα Υόρκη,  του ανατέθηκε 
από την αμερικανική κυβέρνηση ο εξωραϊσμός του Καπιτωλίου. 
Εργάστηκε ζωγραφίζοντας τον εσωτερικό χώρο της Ροτόντας του 
Αμερικανικού Καπιτωλίου σε ρυθμό κλασσικιστικό μπαρόκ, όπου και 
άφησε την ελληνική του σφραγίδα. Αυτό ωστόσο που έχει μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον είναι το ότι σαν καλλιτέχνης άφησε το αποτύπωμά του σε ένα 
κτίριο τεράστιας συμβολικής αξίας για τη δημοκρατικότητα του 
καθεστώτος μιας χώρας με τεράστια δύναμη και επιρροή.  
    Οι τοιχογραφίες του και γενικότερα η ζωγραφική του, τεράστιας 
καλλιτεχνικής ποιότητας, όπου μέσα τους ενθάλπεται σαν κυριότερη η 
ιδέα της ελευθερίας, δίκαια έχουν προσδώσει στον Κωνσταντίνο 
Μπρουμίδη τον τίτλο «Μιχαήλ Άγγελος του Καπιτωλίου».  
    Πέθανε το 1880 και ετάφη στο Glenwood της Ουάσινγκτον. 
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    Χαρακτηριστική είναι η ομιλία του γερουσιαστή Voorhees στην 
γερουσία, την 24ην Φεβρουαρίου 1880, όπου εκθειάζεται η καλλιτεχνική 
ιδιοφυΐα του Κ. Μπρουμίδη, αλλά και η καλλιτεχνική κληρονομιά που 
παραδίδει: 

Ο θόλος της Ροτόντας του 
εσωτερικού του Καπιτωλίου των 
Ηνωμένων Πολιτειών στην 
Ουάσινγκτον. Ο Μπρουμίδης 
έβαλε τις τελευταίες του πινελιές 4 
μήνες και 19 ημέρες πριν το 
θάνατό του. 

1.«Η Αποθέωση του Γεώργιου 
Ουάσιγκτον». Λεπτομέρεια της 
τοιχογραφίας του θόλου της 
Ροτόντας. 

2. «Η θεά Αθηνά», ενώ συζητάει 
με τον φιλόσοφο 
BenjaminFranklin, τον εφευρέτη 
του τηλεγράφου Morseκαι τον 
εφευρέτη του ατμόπλοιου 
RobertFulton, σε μια αλληγορία 
για τις τέχνες και τα γράμματα. 
Έκδηλη είναι η επίδραση από την 
αρχαία  ελληνική μυθολογία. 
Λεπτομέρεια της τοιχογραφίας 
του θόλου της Ροτόντας. 
 

1. 

 

2. 
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Θα μου επιτρέψετε να κάνω μικρή μνεία της 
θαυμαστής ιδιοφυΐας, που επί τόσο πολύ χρόνο, 
τόσο ευγενικά και τόσο ωραία είναι συνυφασμένη 
με το Καπιτώλιο. Πέθανε φτωχός, χωρίς να έχει 
ούτε αρκετά χρήματα για να ταφεί το 
εξασθενημένο κορμί του, και εν τούτοις πόσο 
πλούσια κληρονομιά άφησε στην παρούσα και στις 
μέλλουσες γενέες! 

 

 

 
 

«Οι διάδρομοι του Μπρουμίδη».Ο 
Μπρουμίδης ζωγράφισε τις 
τοιχογραφίες στους διαδρόμους 
του Καπιτωλίου στο διάστημα 
1857-1859, ενώ διάφορες 
λεπτομέρειές τους οφείλονται σε 
βοηθούς του. Ο Μπρουμίδης 
ωστόσο συνέχισε να προσθέτει 
λεπτομέρειες τη δεκαετία του 
1860 και τη δεκαετία του 1870 
ζωγράφισε με τεχνική φρέσκο το 
συνήθως ημικυκλικό τμήμα 
(τύμπανο) πάνω από τις πόρτες . 

Λεπτομέρεια από τις τοιχογραφίες 
των διαδρόμων του Μπρουμίδη. 
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Τον Απρίλιο του 2007 η Αμερικανική κυβέρνηση διοργάνωσε μια τελετή 
για να τιμήσει την συμπλήρωση των 200 χρόνων από την ημέρα της 
γεννήσεώς του. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Η επιγραφή στον τάφο του Κωνσταντίνου 
Μπρουμίδη. Σε ελεύθερη μετάφραση, το 
κείμενο λέει: 

«Στην μνήμη του  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΡΟΥΜΙΔΗ 

1805-1880 
ΙΤΑΛΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ FRESCO ΤΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟΥ ΤΩΝ 
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ» 
…………………………………………………………… 
«Μόνη μου φιλοδοξία και καθημερινή 
μου προσευχή είναι να ζήσω αρκετά ώστε 
να κάνω όμορφο το Καπιτώλιο της μόνης 
χώρας πάνω στη γη στην οποία υπάρχει 
ελευθερία.                    Μπρουμίδης, 1855».                    
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• Νικόλαος Οθωναίος 
    Ο ζωγράφος Νικόλαος Οθωναίος γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1877. 
Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών με καθηγητές τον 
Κωνσταντίνο Βολανάκη και τον Νικηφόρο Λύτρα. Το 1906 πηγαίνει στο 
Μόναχο της Γερμανίας, όπου και τελειώνει τις σπουδές του στην 
Ακαδημία του Μονάχου, με δάσκαλο τον Heinrich von Zugel.  

 
    Από το 1908 έως το 1910 μένει στο Λονδίνο. Στη συνέχεια επιστρέφει 
στην Αθήνα, φτιάχνει το προσωπικό του ατελιέ και συμμετέχει έντονα όχι 
μόνο στην καλλιτεχνική αλλά και κοινωνική ζωή, ενώ παράλληλα λαμβάνει 
μέρος σε πολλές εκθέσεις. Ο ίδιος ανήκει στα ιδρυτικά μέλη της 
Καλλιτεχνικής Αθηναϊκής Λέσχης καθώς και της Επιτροπής Εκδόσεων για 
τα 100 έτη από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Υπήρξε επίσης 
ιδρυτικό μέλος της «Ομάδας Τέχνης».  Η «Ομάδα Τέχνης» ιδρύθηκε τον 
Αύγουστο του 1917 από τον Νικόλαο Οθωναίο, τον Κωνσταντίνο Παρθένη, 
τον Περικλή Βυζάντιο, τον Θεόφραστο Τριανταφυλλίδη, τον Λυκούργο 
Κογεβίνα, τον Νικόλαο Λύτρα, τον Κωνσταντίνο Μαλέα, τον Οδυσσέα 
Φωκά και το γλύπτη Μιχάλη Τόμπρο. Σκοπό είχε την απαλλαγή από τον 
ζυγό της ακαδημαϊκής (γερμανικής) ζωγραφικής, την αντιπαράθεση με 
την Ακαδημία του Μονάχου και την έκφραση του μοντέρνου στην Ελλάδα. 
Οι εκθέσεις της «Ομάδας Τέχνης» το 1917, το 1918 και το 1928 έφεραν την 
αύρα της γαλλικής ζωγραφικής στον ελλαδικό χώρο. Ο Νικόλαος 
Οθωναίος διετέλεσε επίσης διευθυντής στην Ανώτατη Σχολή Καλών 
Τεχνών στην Ύδρα και στους Δελφούς. Το έργο του χαρακτηρίζεται από 
σκηνές της καθημερινής ζωής της εποχής του, από την απεικόνιση 
ιμπρεσιονιστικών τοπίων και ζώων, υπό την επίδραση του Zugel. Πέθανε 
ση Σκόπελο το 1949.   

«Χωριό στην 
Αγγλία», λάδι 
σε καμβά 
επικολλημένο 
σε χαρτόνι. 
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«Νησιώτης», 
λάδι σε ξύλο. 
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• Κώστας  Γεωργακάς  
Ο Κώστας Γεωργακάς γεννήθηκε το 1904 Σιδηρόκαστρο Τριφυλίας. Κατά 
τη διάρκεια της πεντηκονταετούς καλλιτεχνικής δημιουργίας του 
φιλοτέχνησε γλυπτά έργα που ξεπερνούν τα εκατό, τα οποία συνιστούν 
ένα εξαιρετικό καλλιτεχνικό απάνθισμα. 
    Σαν παιδί αντιμετώπισε πολλές αντιξοότητες και σκληρές καταστάσεις, 
σχεδόν μυθιστορηματικές.  Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 
και αποφοίτησε από αυτήν το 1932, αριστούχος. Πραγματοποίησε 
ανώτερες σπουδές στο Παρίσι κατά τα έτη 1932-1936, αφού επελέγη σε 
πανελλήνιο διαγωνισμό γλυπτών ως υπότροφος του Πανεπιστημίου 
Αθηνών για το σκοπό αυτό.   
    Στην Κατοχή οργανώνεται με την Εθνική Αντίσταση. Ο παιδαγωγός του 
Γιάννης Χαραλαμπόπουλος αναφέρει για τον Γεωργακά στους 
«Σιδηροκαστρινούς Αντίλαλους» : «Το αντιστασιακό του έργο στέκεται 
στο ίδιο επίπεδο με το καλλιτεχνικό(…). Δεν υποτάχθηκε στην φτώχεια και 
τη μιζέρια των παιδικών του χρόνων. Δεν συνθηκολόγησε με τις δυσκολίες 
και τις αντιξοότητες. Δεν συμβιβάστηκε με μία μέτρια ζωή.»                   
    Το 1946 φεύγει και εγκαθίσταται για μία δεκαπενταετία στην Αντίς 
Αμπέμπα της Αιθιοπίας, όπου φιλοτέχνησε 45 γλυπτά, ενώ το 1960 
ξαναγυρίζει στην Αθήνα όπου φιλοτεχνεί γλυπτά άξια θαυμασμού: 
πορτραίτα, αγάλματα, συνθέσεις.. Έχει εκθέσει έργα του στο Παρίσι και, 
με την επιστροφή του στην Ελλάδα, σε όλες τις πανελλήνιες εκθέσεις. 
Πολλά ηρώα και προτομές ηρώων, που ο ίδιος φιλοτέχνησε κατά 
παραγγελία κοσμούν διάφορες πόλεις της Ελλάδας (Κυπαρισσία, 
Φιλιατρά, Γαργαλιάνοι, Καλαμάτα, Πάτρα, Σιδηρόκαστρο Τριφυλίας, 
Πλατάνια, Σπηλιά Τριφυλίας, Ξάνθη, Εχίνο, Άστρος Κυνουρίας, Τρίλοφο 
Αρκαδίας, Χολαργό, κλπ…). 
Στις 4 Ιανουαρίου του 1991 πέθανε στην Αθήνα και ετάφη την επομένη 
στο αγαπημένο του Σιδηρόκαστρο. 
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Γλυπτά του Κώστα Γεωργακά. 

«Μάνα», 
ξυλόγλυπτο. 
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• Κώστας Π. Γλιατάς 
    Ο ζωγράφος και αγιογράφος Κώστας Γλιατάς γεννήθηκε το 1909 στη 
Χώρα Τριφυλίας. Ήδη από την παιδική του ηλικία δέχεται τα πρώτα 
καλλιτεχνικά ερεθίσματα, παρακολουθώντας την μητέρα του να 
ασχολείται με την ξυλογλυπτική. Τελειώνοντας το Σχολαρχείο, το 1924, 
φεύγει από τη Χώρα, στην οποία ξαναγυρίζει ύστερα από 50 χρόνια, και 
εγκαθίσταται στην Αθήνα, όπου τελειώνει το Γυμνάσιο. Με μεγάλο αγώνα 
και θυσίες γράφεται στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου και 
δέχεται την επιρροή των μεγάλων ζωγράφων και καθηγητών Μπισκίνι, 
Ουμβέρτου Αργυρού και Θωμόπουλου. Επίσης έντονα δέχεται την 
επίδραση του μεγάλου δασκάλου της Αγιογραφίας Φώτη Κόντογλου και 
του ξάδερφού του και πιστού συνεργάτη του μεγάλου αγιογράφου, 
Γεώργιου Γλιατά. 
Την πρώτη του ατομική έκθεση την πραγματοποίησε στο Λουτράκι το 
1939, πριν τελειώσει τις σπουδές του. Μετά τις σπουδές του ακολούθησαν 
πολλές ατομικές εκθέσεις κυρίως στην Αθήνα. Έργα του κοσμικής 
ζωγραφικής αλλά και αγιογραφίας είχε εκθέσει πολλές φορές στις 
τριφυλιακές πόλεις Κυπαρισσία, Φιλιατρά και στους Γαργαλιάνους. 
Συμμετείχε σε πολλές ομαδικές εκθέσεις, αλλά και στις Πανελλήνιες 
Εκθέσεις των ετών 1948, 1961, 1963, 1967, 1973, 1975. Τελευταία του 
δουλειά στην Αθήνα ήταν η διακόσμηση του Ζαππείου Μεγάρου. Στο 
ατελιέ του, στην πλατεία Αμερικής, υπήρχε μόνιμη έκθεση της ζωγραφικής 
του. 
    Από το 1950 και ύστερα αρχίζει να ασχολείται με τη βυζαντινή 
αγιογραφία. Έχει αγιογραφήσει πολλούς ναούς στην Τριφυλία και επίσης 
έχει φιλοτεχνήσει πολλές φορητές εικόνες που βρίσκονται στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. 
    Ο Κώστας Γλιατάς έχτισε στην Χώρα με δικά του έξοδα ένα μουσείο για 
εικαστικά έργα, καθώς επιθυμία του ήταν να στεγάσει όσο το δυνατόν 
περισσότερα έργα, όχι μόνο δικά του, αλλά και άλλων ζωγράφων από τη 
Χώρα. Μέσα σε ένα πλούσιο εικονογραφικό υλικό, που κληροδότησε στην 
έδρα του Δήμου Νεστόρος, τη Χώρα Μεσσηνίας, που είναι και ο τόπος 
καταγωγής του, ο καλλιτέχνης καταγράφει εντυπωσιακές 
θαλασσογραφίες, ειδυλλιακά τοπία και ζωντανές ηθογραφικές σκηνές. Σε 
αυτού του περιεχομένου έργα, οι άνθρωποι του Γλιατά αντανακλούν τις 
απόψεις του για τη ζωή και την εργασία. Οι δύο παραστάσεις με θέμα το 
φούρνισμα το ψωμί, αποκαλύπτουν τη διάθεση του καλλιτέχνη να 
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εισχωρήσει στις απλές καθημερινές δραστηριότητες των γυναικών της 
υπαίθρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή του να παρουσιάσει σε μια 
σειρά από έργα του ιστιοφόρα καράβια ή βάρκες να πλέουν μέσα σε 
ήρεμη ή κυματώδη θάλασσα, μπορεί να ερμηνευθεί ως ισχυρή 
αυτοβιογραφική ανάμνηση που κυριαρχεί στη σκέψη του δημιουργού. 
Επιπλέον, ιδιαίτερα προσφιλές θέμα για το ζωγράφο αποτελούν οι νεκρές 
φύσεις με λουλούδια. 
    Έργα το Γλιατά βρίσκονται επίσης στη Πινακοθήκη του Πνευματικού 
Κέντρου της Αθήνας, στο Κεντρικό Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, σε άλλες 
πινακοθήκες στην Ελλάδα καθώς και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο καλλιτέχνης ήταν μέλος του Επιμελητηρίου 
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. 
    Πέθανε στην Αθήνα στις 24 Νοεμβρίου 1994 , σε ηλικία 85 ετών και 
ετάφη την επομένη στην γενέτειρά του. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

«Πορτραίτο 
άνδρα», λάδι 
σε ξύλο. 
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• Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
    Ο γλύπτης Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γεννήθηκε στη Βανάδα Τριφυλίας 
το 1910. Τελείωσε το Γυμνάσιο στην Κυπαρισσία και σπούδασε γλυπτική 
στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών με καθηγητή τον Κώστα Δημητριάδη. 
Πήρε το δίπλωμα γλυπτικής με πολλές διακρίσεις το 1937. 
    Η πρώτη του συμμετοχή σε έκθεση ήταν στην Πρώτη Πανελλήνια 
Έκθεση, το 1938, και στη συνέχεια έλαβε μέρος σε δύο ομαδικές εκθέσεις, 
με θέματα εμπνευσμένα από το έπος της Αλβανίας. Είχε διακριθεί σε 
πολλούς πανελλήνιους διαγωνισμούς και έχει βραβευτεί για συνθέσεις και 
έργα όπως είναι το μνημείο των Βρετανών, Αυστραλών και Νεοζηλανδών 
καθώς και για το Ηρώο της Νέας Ιωνίας. Είχε λάβει, επιπλέον, μέρος σε 
δύο διεθνείς διαγωνισμούς για τον άγνωστο πολιτικό κρατούμενο στην 
Αγγλία (1953) και το Μνημείο του Άουσβιτς (1959-1960). Εκεί όμως που 
πέτυχε να δώσει ένα πλούσιο όσο και σημαντικό έργο είναι γενικότερα οι 
προτομές, είτε πνευματικών ανθρώπων είτε κοινωνικών λειτουργών αλλά 
και λοιπών άλλων (όπως είναι του Αναγνωσταρά, του Αλέξανδρου 
Φλέμινγκ και του Νικόλαου Πολίτη). Προτομές σε χαλκό έχει 
φιλοτεχνήσει των Όττο Βάλτερ, Νιάρτο Καρλοβάν, κα. Έργα του στημένα 
σε δημόσιους χώρους και πλατείες βρίσκονται στην Αθήνα και σε άλλες 
πόλεις της Ελλάδας (όπως είναι το μνημείο στην Καλαμάτα που είναι 
αφιερωμένο στους Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, Πέτρο Μαυρομιχάλη και 
Γρηγόρη Παπαφλέσσα). Επίσης μνημεία πεσόντων έχει στήσει στην 
Καστοριά, στον Παλαιοπόταμο Φλώρινας, στην Κύπρο, στο 
Μαραθόκαμπο Σάμου, στην Άνω Ηλιούπολη, κα. Επίσης έργα του 
βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές προσωπικοτήτων ξένων χωρών. 
    Ήταν ένας πολύ αφοσιωμένος καλλιτέχνης. Δεν υπήρχε μέρα που να 
απουσιάζει από το εργαστήρι του. Όπως είχε πει χαρακτηριστικά «εδώ 
μέσα έχω κλείσει την ψυχή μου». 
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Προτομή Πέτρου Μαυρομιχάλη, 
Πλατεία 23ης Μαρτίου, Καλαμάτα. 

«Η Μάνα», Πλατεία Μαιευτηρίου 
Έλενα, Αμπελόκηποι (1952). 
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Προτομή Αλέξανδρου Φλέμιγκ, 
Σπύρου Πάτση, Αθήνα. 
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• Γιάννης Σπυρόπουλος 
     Ο ζωγράφος Γιάννης Σπυρόπουλος γεννήθηκε το 1912 στην Πύλο 
Μεσσηνίας. 
     Το 1913 εγκαθίσταται μαζί με την μητέρα του (τον πατέρα του δεν 
τον γνώρισε ποτέ γιατί είχε μεταναστεύσει στην Αμερική) στο 
Διακοφτό, όπου περνά τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Μετά το 
θάνατο της μητέρας του, το 1924, μένει υπό την προστασία της 
οικογένειας της μητέρας του και τελικά το 1933 εισάγεται στην 
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Καθηγητές του ήταν ο Ουμβέρτος 
Αργυρός, ο Σπυρίδωνας Βικάτος και ο Επαμεινώνδας Θωμόπουλος. Το 
1938 ολοκληρώνει τις σπουδές του και με υποτροφία της Ακαδημίας 
Αθηνών, την οποία απέκτησε αφού απέσπασε το πρώτο βραβείο του 
διαγωνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, μεταβαίνει στο Παρίσι για 
σπουδές τριών χρόνων. Στο Παρίσι συνεχίζει τις σπουδές του στο Ecole 
Superieure des Beaux Artsμε δάσκαλο τον Charles Guerin και στις 
ελεύθερες ακαδημίες Colarossi και Julian. 
Το 1940, με την έκρηξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, διακόπτει τις 
σπουδές του στο Παρίσι και επιστρέφει στην Ελλάδακαι παρουσιάζει 
το έργο του σε ατομικές και διεθνείς εκθέσεις στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, όπως είναι η Μπιενάλε Αλεξάνδρειας (1955), η Μπιενάλε 
Σάο Πάολο (1957) και η Ντοκουμέντα Κάσσελ (1964, 1975). Το 1946 
γίνεται μέλος της Ελληνογαλλικής Ένωσης Νέων και προσλαμβάνεται 
στον Οργανισμό Εργατικής εστίας, ως καλλιτεχνικός προϊστάμενος, 
υπεύθυνος για την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε διάφορα 
εργατικά κέντρα. Το 1950 ο καλλιτέχνης πραγματοποιεί την πρώτη του 
ατομική έκθεση στον Παρνασσό (Αθήνα) με 62 έργα. Η περίοδος 1938 
ως 1950 είναι γενικά η περίοδος της ακαδημαϊκής ζωγραφικής του 
Γιάννη Σπυρόπουλου, ενώ κατά την περίοδο 1950 ως 1953 είναι 
εμφανείς ορισμένες γαλλικές επιδράσεις καθώς και διδαχές του 
Cezanne.  
     Για το έργο του έχει αποσπάσει πολλά βραβεία. Το 1960 τιμήθηκε με 
το βραβείο της U.N.E.S.C.O. στην 30η Μπιενάλε της Βενετίας. Το 1961 
ο καλλιτέχνης κέρδισε το Χρυσό Μετάλλιο της πόλης της Οστάνδης του 
Βελγίου, το 1966 τον Ταξιάρχη του Φοίνικος στην Αθήνα και το 1978 το 
βραβείο Gottfried von Herder στη Βιέννη. Το Νοέμβριο του 1990, 
λίγους μήνες μετά το θάνατό, συστάθηκε το ίδρυμα Γιάννης και Ζωής 
Σπυροπούλου, που σκοπό έχει τη συγκέντρωση, μελέτη, παρουσίαση 
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και αξιοποίηση του ζωγραφικού έργου του καλλιτέχνη αλλά και στην 
ενίσχυση νέων ζωγράφων. Το 1992 εγκαινιάστηκε το σπίτι- μουσείο 
στην Εκάλη, αφιερωμένο στην πορεία του ζωγράφου και απονεμήθηκε 
για πρώτη φορά το βραβείο Γιάννη Σπυρόπουλου για ταλαντούχους 
νέους εικαστικούς. Το 1994 το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
οργάνωσε αναδρομική έκθεση του και ένα χρόνο μετά ακολούθησε η 
αναδρομική στην Εθνική Πινακοθήκη. 
     Ως «Κλασσικός της Αφαίρεσης», ο Σπυρόπουλος πορεύτηκε, με 
συνέπεια ως προς την εξέλιξη των μορφοπλαστικών του αναζητήσεων, 
από την εικονιστική απόδοση στην αφαιρετική και τελικά στην καθαρά 
αφηρημένη γραφή. Επηρεασμένος από τις διδαχές του Cezanne και 
χρησιμοποιώντας τη σχηματοποιημένη φόρμα, πέρασε στη γεωμετρική 
δομή και το χτίσιμο μέσω του χρώματος, για να οδηγηθεί σταδιακά στη 
συνδυασμένη χρήση ετερόκλητων υλικών και της τεχνικής της 
ελαιογραφίας, την αντιπαράθεση μεγάλων σκοτεινών με μικρότερες 
φωτεινές χρωματικές επιφάνειες, και να καταλήξει, στα τελευταία έργα 
του σε χαρτί, στη λιτότητα και στην εσωτερικότητα.   
 

 

«Ό,τι απέμεινε», λάδι σε μουσαμά 
(1973). 
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«Ώρα L», λάδι και μεικτή 
τεχνική σε μουσαμά, 1968. Το 
έργο αυτό είναι χαρακτηριστικό 
της αφηρημένης γραφής του 
Γιάννη Σπυρόπουλου. 

«Σπίτια στην Ύδρα», λάδι σε 
μουσαμά, π. 1955. 
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• Κούλα Μαραγκοπούλου 

    Η ζωγράφος Κούλα Μαραγκοπούλου γεννήθηκε στην Κυπαρισσία το 
1913 και θεωρείται «σα μια από τις κυριότερες εκπροσώπους του 
εξπρεσιονισμού της μεταπολεμικής γενιάς» (Ελένη Βακαλό). Η Κούλα 
Μαραγκοπούλου έχει κληροδοτήσει ένα καλλιτεχνικό έργο μεγάλης αξίας, 
με το οποίο έχει ασχοληθεί ένας μεγάλος αριθμός τεχνοκριτικών, όπως η 
Ελένη Βακαλό, ο Άγγελος Προκοπίου, η Βεατρική Σπηλιάδη, η Τατιάνα 
Μιλλιέξ, ο Μαρίνος Καλλιγάς, Ο Δημήτρης Δεληγιάννης και πολλοί άλλοι. 
    Η μητέρα της ήταν κόρη του Δημήτρη Κατσαρού, ο οποίος ήταν εγγονός 
του οπλαρχηγού του ’21, Δημήτρη Κατσαρού, και ο πατέρας της ήταν ο 
Ευστάθιος Μαραγκόπουλος, μεγαλέμπορος ξυλείας. Μαζί απέκτησαν την 
Κούλα Μαραγκοπούλου και τα 7 αδέρφια της. Η Μαραγκοπούλου 
εγκαταλείπει την Κυπαρισσία και την οικογένειά της σε ηλικία 12 ετών, 
τελειώνοντας το σχολαρχείο, ωστόσο επισκέπτεται τακτικά την πατρίδα 
της, η οποία της προσφέρει καλλιτεχνικά ερεθίσματα και έμπνευση, την 
οποία απεικονίζει στο μουσαμά ή στο χαρτί. 
     Η Κούλα Μαραγκοπούλου σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών 
Τεχνών με δάσκαλο τον Παύλο Μαθιόπουλο, ενώ επίσης παρακολούθησε 
για ένα χρόνο τα μαθήματα της σχολής ζωγραφικής του Περικλή 
Βυζάντιου και της Αλέκας Στύλου-Διαμαντόπουλου. Καθοριστικότερο 
όλων όμως σε ό, τι αφορά τη διαμόρφωση του προσωπικού της ύφους, 
υπήρξε του διάστημα κατά το οποίο εργάστηκε κοντά στον Γεώργιο 
Μπουζιάνη μέσα στη δεκαετία 1940 μέχρι 1950. Η εμπειρία αυτής της 
συνεργασίας είναι εμφανής στην εξπρεσιονιστικής διάθεσης αφαιρετικές 
συνθέσεις, των οποίων η θεματογραφία περιλαμβάνει ηθογραφικές 
σκηνές και τοπία, νεκρές φύσεις και προσωπογραφίες. Παρ’ όλα αυτά, η 
ζωγράφος σταδιακά αποδεσμεύεται από την επιρροή του δασκάλου της. 
     Παντρεύτηκε τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή, Μιχάλη Κατσαρό, ο οποίος 
δεν είχε συγγένεια με τους πρόγονους της ζωγράφου. Μαζί αποκτούν ένα 
γιο, τον Στάθη, ο οποίος έχοντας κληρονομήσει την κλίση στην τέχνη  και 
από τους δύο γονείς του, σπούδασε στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων, 
σκηνοθεσία θεάτρου και κινηματογράφου και έχει αποσπάσει βραβείο 
από το 22ο  Διεθνές Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
για την σκηνοθεσία μαζί με τον Γιώργο Σηφιανό για το ντοκιμαντέρ 
μεγάλου μήκους «Πετροχημικά: Οι Καθεδρικές της Ερήμου» (1981). 
    Η ζωγράφος πραγματοποιεί την πρώτη της έκθεση το 1953 και 
ακολούθησαν πολλές άλλες στα μετέπειτα χρόνια. Συμμετείχε σε πολλές 
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ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Νέα Υόρκη, Κάιρο, 
Ρώμη, Τρέντο, Παρίσι, Τύνιδα, Καναδάς, Βέλγιο, Λονδίνο, Τουρκία, 
Γιουγκοσλαβία, Ρουμανία, Σοβιετική Ένωση). Από το 1986 και ύστερα 
πραγματοποίησε 2 ατομικές εκθέσεις με καινούρια έργα της, η μία στο 
Ρέθυμνο και η άλλη στην γκαλερί “Νέες Μορφές”. 
    Αν και είναι γεγονός πως «η Κούλα Μαραγκοπούλου συγκεντρώθηκε 
στα θέματα του τοπίου στις ακουαρέλες και στα λάδια της» (Ελένη 
Βακαλό), η θεματογραφία της στην τεχνική της ακουαρέλας περιλαμβάνει 
επιπλέον και σκηνές δρόμου από το Παρίσι, νεκρές φύσεις (λουλούδια, 
φρούτα), πορτραίτα, όπως και καράβια σε καρνάγιο. Οι σκηνές αυτές 
φιλτράρονται από την ψυχολογική ιδιοσυγκρασία της ζωγράφου και 
αποτυπώνονται με το ιδιαίτερα προσωπικό της ύφος, το οποίο είναι 
σχεδόν μελαγχολικό και εναρμονισμένο με τους αναπόδραστους νόμους 
της φθοράς. Η φθορά αποτελεί σημείο αναφοράς στην ζωγραφική 
αντίληψη και αντιμετώπιση της Κούλας Μαραγκοπούλου. Οι συγκινήσεις 
που βλέπουμε στα έργα της είναι ειλικρινείς και αποτυπώνονται με μια 
εξαιρετικά αυθόρμητη έκφραση. Όπως αναφέρει και ο τεχνοκριτικός που 
έχει ασχοληθεί με το καλλιτεχνικό της έργο ο ΔημήτριοςΕυαγγελίδης, η 
Κούλα Μαραγκοπούλου «πλουτίζει μ’ ένα ψυχικό τόνο δραματικής υφής 
τοπία και πράγματα που σπάνια έχει αγγίξει το πινέλο ελλήνων 
ζωγράφων».  
    Έργα της στεγάζονται στην Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών, στη Δημοτική 
Πινακοθήκη Αθηνών, στις Δημοτικές Πινακοθήκες Ρόδου, Καλαμών και 
Ναυπλίου. Άλλα έργα της βρίσκονται στην ΑΤΕ-ΕΤΕ-ΚΤΕ, στο Υπουργείο 
Παιδείας, στην Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο και σε πολλές ιδιωτικές 
συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ίδια ήταν ιδρυτικό μέλος του 
Σωματείου Ελληνίδων Καλλιτεχνών. 
    Πέθανε στις 6 Μαΐου του 1997. Η κηδεία της έγινε την επόμενη στο Α’ 
Νεκροταφείο Αθηνών.  
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«Από τη Σίφνο», λάδι σε μουσαμά, 
πριν το 1973. 

«Λιμάνι», λάδι. 



 
 

187 

• Α. Τάσσος  

    Ο Αναστάσιος Αλεβίζος, ο οποίος καθιερώθηκε στους καλλιτεχνικούς 
κύκλους με το ψευδώνυμο ¨Τάσσος¨, γεννήθηκε το 1914 στην Λευκοχώρα 
Μεσσηνίας και αποτέλεσε εξέχουσα μορφή της ελληνικής χαρακτικής του 
20ου αιώνα.   
    Στο Γυμνάσιο, ο μετέπειτα θεατρολόγος Γιάννης Σιδέρης ξεχώρισε την 
ικανότητά του στο σχέδιο. Ο Τάσσος το 1929 αρχίζει να παρακολουθεί 
μαθήματα ζωγραφικής με τον Γιώργο Κωτσάκη και τον Φώτη Ζαχαρίου 
για δύο χρόνια. Η επιλογή του να δώσει εξετάσεις στην Ανώτατη Σχολή 
Καλών Τεχνών σήκωσε θύελλα αντιδράσεων στην οικογένεια του, κυρίως 
από την πλευρά του πατέρα του, λόγω της βιοποριστικής αβεβαιότητας 
που θα παρείχε ένα ανάλογο επάγγελμα. Έγινε δεκτός στην Ανώτατη 
Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα το 1930, σε ηλικία 16 ετών. Υπήρξε 
μαθητής του γλύπτη Θωμά Θωμόπουλου και των ζωγράφων Ουμβέρτου 
Αργυρού και του Κωνσταντίνου Παρθένη. Ιδιαίτερη επιρροή στην 
σπουδαία καλλιτεχνική του πορεία άσκησε ο Γιάννης Κεφαλληνός, στο 
καλλιτεχνικό εργαστήρι του οποίου γράφτηκε και παρακολούθησε 
μαθήματα από το 1933 ως το 1939. 
    Ο χαράκτης διατέλεσε διευθυντής του εργαστηρίου γραφικών τεχνών 
της διακοσμητικής σχολής ATS και τεχνών Ασπιώτη- Ελκά Α.Ε.Αμέσως 
μετά την κατοχή, ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση στον εκδοτικό οίκο 
«Τα Νέα Βιβλία». Το 1948 άρχισε να συνεργάζεται με τον Οργανισμό 
Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων (ΟΕΣΒ, μετέπειτα Οργανισμός Εκδόσεως 
Διδακτικών Βιβλίων ή ΟΕΔΒ). Καρπός της συνεργασίας του με τον 
ΟΕΣΒ/ΟΕΔΒ, υπήρξε η εικονογράφηση πολλών βιβλίων για το Δημοτικό 
και το Γυμνάσιο, με πρώτο το Αναγνωστικόν Έκτης Δημοτικού που 
κυκλοφόρησε το 1949. Το 1948 έγινε καλλιτεχνικός σύμβουλος του 
λιθογραφείου «Ασπιώτη–Έλκα», και από το 1954 έως 
το 1967 φιλοτέχνησε γραμματόσημα για λογαριασμό των Ελληνικών 
Ταχυδρομείων, αρχικά με την τεχνική της έγχρωμης ξυλογραφίας και 
κατόπιν με τη μέθοδο offset. Επίσης, από το 1962 έως τον θάνατό του, 
σχεδίαζε και τα γραμματόσημα της Κυπριακής Δημοκρατίας.  
Το 1959 ανέλαβε την διεύθυνση του Τμήματος Γραφικών Τεχνών στο 
Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο, όπου δίδαξε μέχρι το 1967. Ήταν από 
τα ιδρυτικά μέλη της καλλιτεχνικής ομάδας «Στάθμη», η οποία τον τίμησε 
με αναδρομική έκθεση των έργων του στα πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια. 

http://el.wikipedia.org/wiki/1948
http://el.wikipedia.org/wiki/1949
http://el.wikipedia.org/wiki/1948
http://el.wikipedia.org/wiki/1954
http://el.wikipedia.org/wiki/1967
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%A4%CE%B1%CF%87%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%A4%CE%B1%CF%87%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1962
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1959
http://el.wikipedia.org/wiki/1967
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Tassos-alevizos-school-manual.jpeg�
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Το 1977, ήταν από τα ιδρυτικά μέλη της Πανελλήνιας Πολιτιστικής 
Κίνησης. 
 
 
Το έργο του 
    Η πρώτη ατομική έκθεση του Α. Τάσσου πραγματοποιήθηκε το 1936 και 
οργανώθηκε από τον Δημήτρη Αραβαντινό, τον Κωνσταντίνο 
Ελευθερουδάκη και τον Ζαχαρία Παπαντωνίου. Στην έκθεση 
συμπεριλαμβάνονταν 18 ξυλογραφίες και 2 σχέδια του καλλιτέχνη. Η 
έκθεση έλαβε χώρα στην αίθουσα εκθέσεων του βιβλιοπωλείου 
«Ελευθερουδάκη», με πρωτοβουλία του Δημήτρη Αραβαντινού. Η έκθεση 
αυτή είχε περιεχόμενο ανθρωποκεντρικό με στοιχεία κοινωνικά  (εργάτες, 
νοικοκυριά, συσσίτια, ουρές, άνεργοι, αυτοκτονίες ανέργων), ενώ η 
ανταπόκριση του Τύπου ήταν πολύ ικανοποιητική. Το 1938 συμμετέχει 
στην πρώτη Πανελλήνια Έκθεση της Ελληνικής Πρωτοτύπου Χαρακτικής 
στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών από την «Ομάδα Ελλήνων Ζωγράφων 
και Χαρακτών». Το 1939 συμμετέχει στην πάλι στην Πανελλήνια Έκθεση 
της Ελληνικής Πρωτοτύπου Χαρακτικής και σε ομαδική έκθεση στην 
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 
  «Ξεκινώντας από τις παιδικές του αναμνήσεις γύρω από την αγροτική 
ζωή στην Λευκοχώρα Μεσσηνίας, φτάνει να μεταπλάσει σε αθάνατα έργα 
τέχνης τους τιτάνιους αγώνες του λαού τόσο από τα δίσεχτα χρόνια της 
Κατοχής όσο και από το ιστορικό μας γίγνεσθαι», αναφέρει ο Διονύσης 
Πιτταράς στο έργο του «Μεσσήνιοι δημιουργοί».  

http://el.wikipedia.org/wiki/1977
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(Αρχείο Εταιρείας Εικαστικών Τεχνών «Α. Τάσσος»)  

 

 

(Αρχείο Εταιρείας Εικαστικών Τεχνών «Α. Τάσσος»)  

 

 

(Συλλογή Εταιρείας Εικαστικών Τεχνών «Α. Τάσσος») 

Ο  Α. Τάσσος  σε ηλικία  4 ετών , 
με τη μαυροφορεμένη μητέρα του 
Σταυρούλα Πετρούλια, που καταγόταν 
από χωριό του Ταϋγέτου. Ο Τάσσος 
χάραξε την προσωπογραφία της το 1939. 
Αργότερα, είχε πει στη σύζυγό του Λουκία 
Μαγγιώρου ότι πιθανόν οι μεγάλες 
μαυροφορεμένες γυναίκες των έργων του 
να κατάγονται από τις γυναίκες που 
έβλεπε γύρω του, μικρό παιδάκι, στο 
χωριό που γεννήθηκε και μεγάλωσε. 
 

Αδημοσίευτο  σχέδιο  του A. 
Tάσσου με ξαπλωμένη 
αγρότισσα από το χωριό του, τη 
Λευκοχώρα Μεσσηνίας, στις 15 
Ιουλίου 1941. Οι αδρές μορφές 
αγροτών κυριαρχούν στο έργο 
του Τάσσου. Η σκληρή βιοπάλη 
και ο ακατάπαυστος μόχθος 
των ξωμάχων της Μεσσηνιακής 
γης σφράγισαν την παιδική του 
ηλικία. Τα πρώτα σχέδιά του τα 
έκανε με κοντύλια και κιμωλίες 
που «έκλεβε» από τα άλλα 
παιδιά. 

 «Το χωριό μου». Ο χαράκτης αγαπούσε 
ιδιαίτερα το Μεσσηνιακό τοπίο. Σε τοίχο 
του εξοχικού του, στο Πεταλίδι της 
Μεσσηνίας, είχε από το 1975 αρχίσει  να 
ζωγραφίζει ένα χάρτη του νομού 
Μεσσηνίας, κατά το πρότυπο των παλαιών 
χαρτογράφων, με κάστρα, πολιτείες, 
χωριά, καράβια και αρχαιολογικά ερείπια, 
βοηθούμενος από τη Λουκία Μαγγιώρου, 
που θα ζωγράφιζε τις ανθρώπινες μορφές, 
τον Φώτη Ζαχαρίου, που θα ζωγράφιζε τα 
καράβια, και τον Σπύρο Καραχρήστο, που 
θα έγραφε τα ονόματα των τοποθεσιών. Ο 
χάρτης απόμεινε ατελείωτος… 
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    Κατά την διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου και της Κατοχής, ο ίδιος 
σε συνεργασία με μαθητές του Κεφαλληνού, φιλοτέχνησε αφίσες 
προπαγανδιστικού περιεχομένου κατά των κατακτητών, ύστερα από 
εντολή του Μεταξά, που σκοπό είχαν την τόνωση του εθνικού 
φρονήματος. Επιπλέον, ο ζωγράφος Δημήτρης Παπαστάμος σημειώνει: 
«τα έργα του τα εμπνευσμένα από την Κατοχή και τη δεκαετία του ’40 
καθώς και εκείνα που έγιναν στο Πεταλίδι Μεσσηνίας, έχουν ως άξονας 
τους τον άνθρωπο. Τα προβλήματα της ζωής που τον συγκλονίζουν μας 
συμπαρασύρουν σε διαμαρτυρίες για τη στέρηση της λευτεριάς, την 
καταπίεση, τον πόλεμο, την πείνα, την μοναξιά και την εγκατάλειψη.»   

 
 

 
    Μετά την απελευθέρωση άρχισε να ασχολείται με άλλα θέματα εκτός 
από τα επικά του πολέμου, όπως γυμνά, νεκρές φύσεις και πορτρέτα, ενώ 
άρχισε να χρησιμοποιεί χρώμα στις ξυλογραφίες του. Κατά τη δεκαετία 
του ’50 ο καλλιτέχνης δημιουργεί λυρικά τοπία. Στα θέματά του 
απεικονίζονται αγρότες και ψαράδες. Ερμηνεύει τις λαϊκές μορφές σαν 
αδιαχώρητο τμήμα του υπέροχου και αρκετά σκληρού κόσμου της φύσης. 
Κατά τη δεκαετία του ’60, η θεματογραφία του απέκτησε 
ανθρωποκεντρική διάσταση. Χαράζει σε μεγαλύτερες πλάκες ξύλου, 
εγκαταλείπει σταδιακά το χρώμα και δημιουργεί θεματικές ενότητες σε 
τρίπτυχα ή τετράπτυχα. Ασχολείται παράλληλα με την αγιογραφία. Κατά 
τη διάρκεια της επτάχρονης δικτατορίας έζησε αυτοεξόριστος εκτός 

Εργαστήριο 
χαρακτικής 
Γιάννη 
Κεφαληνού, 
Τάσου Αλεβίζου 
«έδωσες 
ΕΣΥ;», 1941, 
έγχρωμη 
λιθογραφημένη 
αφίσα 

http://el.wiktionary.org/wiki/;
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Ελλάδας και φιλοτέχνησε έργα κοινωνικής διαμαρτυρίας καταγράφοντας 
γεγονότα που τον συγκλόνισαν.  
 

 
 

 
    Ο Τάσσος είχε επίσης ιδιαίτερη αγάπη για το βιβλίο και τις γραφικές 
τέχνες. Έχει εικονογραφήσει πάνω από 100 βιβλία, μεταξύ αυτών 
δημοτικού και γυμνασίου και έχει σχεδιάσει περί τα 120 γραμματόσημα, 
χάρη στα οποία απέσπασε 10 διεθνή βραβεία. Τα έργα του 
χαρακτηρίζονται από την τεχνική τους αρτιότητα και τη συγκινησιακή- 
τρυφερή αλλά και δωρική- απόδοση της μορφής των απλών ανθρώπων 
του μόχθου και του πόνου. Ο ίδιος ο χαράκτης «παρέμεινε μέχρι το τέλος 
της ζωής του στρατευμένος στην υπόθεση της πάλης για μια νέα κοινωνία, 
δίκαιη, δημοκρατική και σοσιαλιστική» (Η. Μόρτογλου). 

«Η καλλιέργεια του 
καπνού-Το δεμάτιασμα 
του καπνού», Α. 
Τάσσος - Λουκία 
Μαγγιώρου, μικτή 
τεχνική σε πανί 
επικολλημένο σε ξύλο, 
1960. 
 
 

Ο Α. Τάσσος παρουσιάζει το 
σπουδαίο χαρακτικό του «17 
Νοέμβρη 1973» (1974 στην 
Εθνική Πινακοθήκη στις 12 
Ιανουαρίου 1975). Το έργο 
αυτό χαρακτηρίζεται από την 
δυναμικότατη καλλιτεχνική 
έκφραση του καλλιτέχνη και 
μπορεί να συγκινήσει και το 
πιο απαίδευτο καλλιτεχνικά 
μάτι. 
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    Το έργο του Τάσσου αποτελεί ουσιαστικά τοιχογραφία των κοινωνικών 
πεπραγμένων του 20ου αιώνα. Ο ίδιος επηρεάστηκε άμεσα από τα 
κοινωνικά γεγονότα που συντελέστηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής του 
και μέσα από το έργο του προσπάθησε τόσο να ευαισθητοποιήσει όσο και 
να δώσει ερέθισμα, κυρίως στο λαό, για την προάσπιση των δικαιωμάτων 
του. Αφιέρωσε τη ζωή του στην κοινωνική και πνευματική πρόοδο του 
λαού, εκείνο όμως που τον επέβαλλε σαν εθνικό καλλιτέχνη είναι  το τόσο 
πλούσιο και αξετίμητο έργο του με θέματα παρμένα από τους εθνικούς και 
κοινωνικούς αγώνες του ελληνικού λαού. 
    Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε την άποψη ενός άλλου, επίσης 
εξαιρετικού στρατευμένου καλλιτέχνη, για τον Τάσσο, του Γιάννη Ρίτσου: 

«Ο Τάσσος δεν ήταν μονάχα ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ήταν ένας 
εξαίρετος και σπάνιος άνθρωπος. Αυτές οι δύο ιδιότητες, του καλλιτέχνη 
και του ανθρώπου, έδωσαν αυτό το έργο που δεν ανήκει σε έναν άνθρωπο, 
δεν ανήκει σε μια εποχή, ανήκει σε όλο το έθνος και σε όλη την Ιστορία της 
Ελλάδας. Γιατί το καλλιτεχνικό του έργο, αυτή ακριβώς την ιστορία στις 
κυριότερες, στις μεγαλύτερες και τις πιο κρίσιμες στιγμές τις απεικόνισε 
και τις αποθανάτισε…» 

Λίγα λόγια του Α. Τάσσου για την πατρίδα του3 
«Κατάγομαι από τη Μεσσηνία. Κατά τον Παυσανία, την γλυκιά και 
ήρεμη. Και πάντοτε είχα μπροστά μου ένα θέαμα ως τα 3,5 χρόνια 
που με συνοδεύει ακόμα. Έναν απέραντο κάμπο, μια θάλασσα που 
έφτανε ως τη Λιβύη και ένα βουνό καταπληκτικό, κατά κανόνα 
χιονισμένο, τον Ταΰγετο. Αυτό το θέαμα του Ταϋγέτου δεν μ’ 
εγκατέλειψε ποτέ. Έφυγα από τη Λευκοχώρα, το χωριό μου, 3,5 
χρονών. Ήρθαμε στην Αθήνα για να βρει η οικογένειά μου μια 
καλύτερη τύχη. 

 

     Πέθανε στην Αθήνα στις 13 Οκτωβρίου 1985. 

 

 

 

                                                           
3Το απόσπασμα προέρχεται από συνέντευξη του Α. Τάσσου για την κρατική τηλεόραση (εκπομπή 
‘Μονόγραμμα’, Α’ Προβολή: 1 Ιανουαρίου 1985, ιστότοπος: www.ert-archives.gr) 
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• Γιάννης Μανωλακάκης 

    Ο επιφανής Έλληνας ζωγράφος Γιάννης Μανωλακάκης γεννήθηκε το 
1914 στην Καλαμάτα.  
Ο καλλιτέχνης από την παιδική του κιόλας ηλικία εκδήλωσε την κλίση του 
προς την ζωγραφική, αν και ποτέ δεν μαθήτευσε σε κάποια αντίστοιχη 
σχολή. Αυτοδίδακτος καθώς ήταν, αξιοποίησε το ταλέντο του στη 
ζωγραφική για να καλύπτει τις βιοποριστικές του ανάγκες, δηλαδή 
ζωγράφιζε ταμπέλες, πινακίδες, διαφημιστικά, μακέτες και διακοσμητικά 
με τη βοήθεια ενός συνεργείου 2 ή 3 ατόμων.  
     Η αναγνώριση και η επιβράβευση του ζωγραφικού του ταλέντου 
επήλθε ύστερα από την αποστολή ορισμένων έργων του στο εξωτερικό.  
Παρ’ όλο που είναι γεγονός ότι οι κριτικές έργων τέχνης στο εξωτερικό 
είναι περισσότερο αυστηρές κατά την αξιολόγηση ενός έργου σε σχέση με 
τα ελληνικά δεδομένα, ο καλλιτέχνης απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. 
Έτσι ξεκινά η σπουδαία καλλιτεχνική πορεία του Γιάννη Μανωλακάκη. 
    Ο καλλιτέχνης ασχολήθηκε κυρίως με τον ιμπρεσιονισμό, ξεπερνώντας 
το πρόβλημα που θέτει το δυνατό ελληνικό φως, το οποίο προκαλεί 
έντονες φωτοσκιάσεις. Κατ’ αυτό τον τρόπο είναι από τους ελάχιστους 
Έλληνες καλλιτέχνες που κατάφεραν να αναδείξουν το ελληνικό τοπίο 
ιμπρεσιονιστικά. Σε σχέση με τον ιμπρεσιονισμό, καταλυτική αποδείχθηκε 
για τον καλλιτέχνη η επίσκεψή του στα Σπήλαια του Διρού (Μάνη) το 
1961. Μέσα σε σπήλαια και βυθούς, όπου δεν κυριαρχούν έντονες 
φωτοσκιάσεις, ο καλλιτέχνης κατάφερε να προσδιορίσει την προσωπική 
του ιμπρεσιονιστική γραφή, η οποία είναι χαρακτηριστική της 
ιδιοσυγκρασίας του, και να δημιουργήσει αριστοτεχνικές συνθέσεις. Έτσι, 
ο καλλιτέχνης καταπιάνεται με θέματα όπως τα σπήλαια και οι βυθοί, τα 
οποία αντιπροσωπεύουν την προσωπική καλλιτεχνική αναζήτηση και 
έκφρασή του. Εκτός από τον ιμπρεσιονισμό, ο Μανωλακάκης δημιούργησε 
και τοπία κοντά στον νατουραλισμό, ενώ ασχολήθηκε και με τον 
εξπρεσιονισμό, δημιουργώντας σχεδόν υπέρλογες συνθέσεις. Στα θέματά 
του συμπεριλαμβάνονται επίσης απλές σκηνές από την Καλαμάτα. 
Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό στο σύνολο του έργου του είναι το ότι 
δημιούργησε μια προσωπική χαρακτηριστική γραφή, ένα είδος 
καλλιτεχνικής «σφραγίδας», η οποία τον ξεχωρίζει ανάμεσα στους 
ζωγράφους. 
    Στην Ελλάδα ο καλλιτέχνης παρουσίασε το έργο του για πρώτη φορά 
στον Παρνασσό (Αθήνα) το 1961, όπου πραγματοποίησε εκθέσεις μέχρι το 
1976. Συνολικά έχει παρουσιάσει το έργο του σε 21 ατομικές εκθέσεις. 
Έλαβε μέρος σε 12 ομαδικές εκθέσεις, ενώ συμμετείχε σε 10 διεθνείς 
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εκθέσεις στην Γαλλία και την Ιταλία, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η 
διεθνής έκθεση της Ντωβίλ (1972), η διεθνής έκθεση της Λυών (1973) και 
η διεθνής έκθεση των Καννών (1974). Έχει συμμετάσχει επίσης σε δύο 
εκθέσεις παρισινών σαλονιών (1972, 1974). Για το έργο έχει αποσπάσει 
πολυάριθμα βραβεία και διακρίσεις, όπως είναι το Β' Βραβείο σύνθεσης 
για το έργο του «Ο χορός των Ωκεανίδων» (1972), το Μέγα βραβείο 
Αιωνίας Πόλεως (Ρώμη) για το έργο του «Ο χορός των Ωκεανίδων» 
(1972) και τιμητική διάκριση για το έργο του «Γραφικό Λιμανάκι» και το 
Α' Βραβείο για το έργο του «Απ' τα περίφημα σπήλαια του Διρού της 
Μάνης» (1972). 
     Υπήρξε μέλος, μεταξύ άλλων, των Academie Europeene des Arts, Centre 
de Liaison des Artises Peintres, Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός». Με 
το έργο του καλλιτέχνη έχουν ασχοληθεί τηλεοπτικά μέσα της Ελλάδας και 
του Παρισιού, καθώς και το BBC.Πέθανε στην Καλαμάτα το 1976. 
 

 

 

«Ερημικό 
Ψαροχώρι». Χάρη 
στο έργο αυτό ο 
Γιάννης 
Μανωλακάκης 
απέσπασε τιμητική 
διάκριση το 1973, 
ύστερα από την 
ατομική του 
έκθεση στο 
Μπίαριτζ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%83%CF%8C%CF%82
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1.  

«Γραφικό Λιμανάκι». Με το 
έργο αυτό ο καλλιτέχνης 
κέρδισε τιμητική διάκριση 
στη διεθνή έκθεση Ρώμης το 
1972. 

Πορτραίτο του Γιαννούλη 
Χαλεπά. Ο Γιάννης Μανωλακάκης 
αποτυπώνει σε  αυτό το έργο τη 
μορφή του μεγάλου γλύπτη 
ύστερα από την ψυχιατρική 
θεραπεία του. Ο καλλιτέχνης 
φιλοτέχνησε αυτό το έργο χωρίς 
να χρησιμοποιεί τα ακαδημαϊκά 
εικαστικά πρότυπα. 
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2.  

 

 

 
 

 
 

 
 

1. «Βυθός» 
2. «Σπήλαια του 

Διρού» 
 
Τα δύο αυτά έργα 
είναι 
αντιπροσωπευτικά της 
προσωπικής γραφής 
του Γιάννη 
Μανωλακάκη. 

«Ο Χορός των Ωκεανίδων». 
Η σύνθεση αυτή είναι ίσως η 
πιο αριστουργηματική του 
καλλιτέχνη. Χάρη σε αυτή, 
απέσπασε το Β' Βραβείο 
σύνθεσης (1972) και 
το Μέγα βραβείο Αιωνίας 
Πόλεως, Ρώμη (1972). 
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• Γεώργιος Ν. Μαρτέν 
    Ο Γιώργος Μαρτέν γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας το 19154. Ωστόσο 
έζησε στην Κυπαρισσία την παιδική και εφηβική του ηλικία, γι’ αυτό και 
τη θεωρούσε ιδιαίτερη πατρίδα του. 
    Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικεύτηκε στην 
φυματολογία-πνευμονολογία, ενώ διετέλεσε διευθυντής του 
Πνευμονολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου «Σωτηρία». Αφιερώθηκε με 
ζήλο τόσο στην επιστήμη όσο και στην τέχνη, αφού αν και ήταν γιατρός, ο 
ελεύθερος χρόνος του ήταν αφιερωμένος στη ζωγραφική και την 
υδατογραφία. 
    Στην ζωγραφική ήταν αυτοδίδακτος. Με πρότυπο τον Άγγελο Γαλλινά, 
ασχολείται με την υδατογραφία με μεγάλη επιτυχία. Η τεχνική του έχει 
έναν τόνο ήπιου ιμπρεσιονισμού και τα έργα του γενικά χαρακτηρίζονται 
από μια διάθεση ρομαντικής μουσικότητας. Τα πιο πολλά θέματά του είναι 
παρμένα από την ύπαιθρο. Ασχολήθηκε επίσης με μονοχρωμίες και 
δημιουργούσε με μία οδοντογλυφίδα βουτηγμένη σε σινική μελάνη και τις 
συμπληρώνει με κραγιόνια. Στην ελαιογραφία χρησιμοποίησε τη 
σπάτουλα. Εικονογράφησε βιβλία και περιοδικά. Ο Μαρτέν ήταν επίσης 
και χαρισματικός σκιτσογράφος. Πολλά σκίτσα του στολίζουν τις εκδόσεις 
Φυτράκη. Ο Γιώργος Μαρτέν πέθανε στις 28 Φεβρουαρίου 1979.

 

                                                           
4«Οι Έλληνες Ζωγράφοι» του Στέλιου Λυδάκη. 

Η Αγία Τριάδα, ελαιογραφία 
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8 σκίτσα του Γιώργου Μαρτέν. 
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• Παύλος (Διονυσόπουλος) 
    Ο ζωγράφος και γλύπτης Παύλος Διονυσόπουλος γεννήθηκε το 1930 
στα Φιλιατρά Μεσσηνίας, η φήμη του οποίου είναι παγκόσμιας εμβέλειας. 
     Την καλλιτεχνική του φύση με τον χειρωνακτικό της χαρακτήρα 
φαίνεται ότι την κληρονόμησε από τον πατέρα του, ο οποίος ήταν 
παπουτσής, δηλαδή δεν επιδιόρθωνε μόνο παλιά παπούτσια αλλά 
έφτιαχνε και καινούρια. Η εικόνα του πατέρα να δημιουργεί με αγάπη, 
σεβασμό και καλαισθησία επηρέασε έντονα τον καλλιτέχνη ως παιδί. 
Ωστόσο, ο ίδιος ο καλλιτέχνης από μικρή ηλικία έρχεται σε επαφή με μια 
μορφή χειρωνακτικής εργασίας. Καθώς λοιπόν η οικογένειά του δεν 
μπορούσε να του παρέχει την πολυτέλεια των παιχνιδιών, ο καλλιτέχνης 
έφτιαχνε μόνος του τα παιχνίδια του. Με αυτή την αφορμή, αρχίζει να 
εκδηλώνεται το ταλέντο και η εφευρηματικότητά του. Οι φραγκοσυκιές 
αποτελούσαν την πρώτη ύλη, που τις έβρισκε σε αφθονία στο μικρό χωριό 
που πέρναγε τις καλοκαιρινές διακοπές του. Έκοβε τα φύλλα, βγάζοντας 
με προσοχή τα αγκάθια, και με μοναδικό εργαλείο ένα μαχαίρι 
δημιουργούσε κινούμενα παιχνίδια: τανκ, αυτοκίνητα, αεροπλάνα, κάθε 
φορά και διαφορετικά. Είναι τότε που ο ίδιος, όπως και ο πατέρας του, 
νιώθει την χαρά της χειρωνακτικής εργασίας. Με την ζωγραφική αρχίζει 
να ασχολείται προς το τέλος του Δημοτικού. Θέματά του είναι διάφορα 
τοπία της φύσης , εκφρασμένα με έναν προσωπικό και ελεύθερο τόνο, 
πέρα από τον περιορισμό μιας απλής απεικόνισης, γεγονός που 
πιθανότατα οφείλεται στα ποιητικά διαβάσματα εκείνης της εποχής του 
καλλιτέχνη. Αυτή η ενασχόληση σταδιακά έγινε ανάγκη έκφρασης μέσα 
από την τέχνη, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει τίποτα γι’ αυτήν.  
     Στο Γυμνάσιο, ένας καθηγητής του βλέποντας το ταλέντο του τον 
ενθαρρύνει να ακολουθήσει τον δρόμο της τέχνης. Δίνει εξετάσεις και 
σπουδάζει στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, με δάσκαλο τον Γιάννη 
Μόραλη, κατά τα έτη 1949 μέχρι 1953. Το 1954 πηγαίνει στο Παρίσι με 
υποτροφία του γαλλικού κράτους. Ωστόσο επιστρέφει και την περίοδο 
1955-1958 εργάζεται για τη διαφήμιση και το θέατρο στην Αθήνα. Από το 
1958 και ύστερα είναι μόνιμα εγκατεστημένος στο Παρίσι. Το 1960 
γνώρισε και συνδέθηκε με τον P. Restany. Αν και οι αναζητήσεις του 
συγγενεύουν και συμπορεύονται με αυτές των νεορεαλιστών, των 
καλλιτεχνών της ποπ αρτ και της επιστροφής στην παραστατικότητα, δεν 
εντάχθηκε ποτέ σε αυτά τα κινήματα. 
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    Δημιουργεί τα πρώτα έργα του με κομμένα χαρτιά περιοδικών και στη 
συνέχεια γοητεύεται από το μέγεθος και τα χρώματα των αφισών των 
παρισινών δρόμων και του μετρό και ανακαλύπτει το βασικό δομικό υλικό 
των έργων του. Κόβει τις αχρησιμοποίητες αφίσες με τη μηχανή του 
τυπογραφείου (massicot) σε λωρίδες, τις οποίες συναρμόζει σε 
κατακόρυφες πυκνές επαλληλίες, ώστε να φαίνονται από την κόψη τους 
και να σχηματίζουν επιτοίχιες αφηρημένες συνθέσεις μεγάλων 
διαστάσεων. Οργανώνει το υλικό του με ορθολογιστικό πνεύμα, 
περιορίζοντας το ρόλο του τυχαίου. 
   Επεξεργαζόμενος την αρχική ιδέα, προχωράει το 1965 σε ένα δεύτερο 
στάδιο ανάπτυξής της: σε μια καμπυλόγραμμη, κυματοειδή «μπαρόκ» 
οργάνωση, με έντονο το στοιχείο της κίνησης, που συνοδεύεται από 
μεγαλύτερη χρωματικότητα. Στη συνέχεια μέσα από τις αναδιπλώσεις του 
χαρτιού, αρχίζουν να μορφοποιούνται τα πρώτα εικονιστικά μοτίβα. 
Καταναλωτικά αγαθά και καθημερινά αντικείμενα λουλούδια και δέντρα, 
αρχικά μεγεθυσμένα με διάθεση γιγαντισμού, εγκλωβίζονται μέσα σε 
φύλα πλεξιγκλάς, απομονώνονται από το περιβάλλει τους, αποφορτίζονται 
από τη χρήση, τη λειτουργία και τις ιδιότητες τους. Η εμμονή σε 
συγκεκριμένα θέματα, ο χειροτεχνικός χαρακτήρας με τους λεπτούς, 
σύνθετους και περίτεχνους συνδυασμούς του χαρτιού, η πλαστικότητα και 
η πλούσια χρωματικότητα που προκύπτει από το ίδιο το υλικό -ποτέ δε 
χρησιμοποιεί πινέλα και χρώματα- γίνονται βασικά χαρακτηριστικά της 
δουλειάς του. 

 
 
 

«Πουκάμισα», πριν το 1981, 
affiches massicotees. 
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    Τα έργα του ξεπερνούν την απλή ρεαλιστική καταγραφή, αποτυπώνουν 
την «ιδέα» των αντικειμένων, ποιητικές όψεις της καθημερινότητας και 
της φύσης αποπνέουν ζωντάνια, προσεγγίζουν εκδοχές της αλήθειας, 
μετατρέπονται σε σύμβολα. Στα τέλη της δεκαετίας του '60 δημιουργεί μια 
σειρά από περιβάλλοντα (Ναός, Μπουτίκ για άντρες, Διάδρομος, Αίθουσα 
διαλέξεων, Δάσος), όπου η απόσταση ανάμεσα στο θεατή και το έργο 
καταργείται. Αυτή η κατάργηση της απόστασης αποτελεί και έναν από 
τους βασικούς στόχους του καλλιτέχνη. Το πρώτο του περιβάλλον ο 
καλλιτέχνης το πραγματοποίησε το 1968 για την πρώτη του έκθεση στην 
γκαλερί Sonnabend, για την οποία έφτιαξε δέκα κολόνες, από τις οποίες 
εξέθεσε μόνο τις τέσσερις. Το περιβάλλον αυτό βασίστηκε στην ιδέα του 
καλλιτέχνη ότι η ουσία της γλυπτικής είναι η κολόνα που σταδιακά 
αλλάζει, γίνεται κούρος, γίνεται torso, γίνεται άγαλμα, γίνεται έργο του 
Rodin. Πολλοί ήταν αυτοί ωστόσο που δεν συνέλαβαν την σκέψη του 
καλλιτέχνη και θεώρησαν ότι φιλοτέχνησε τις κολόνες επειδή ήταν 
Έλληνας. 
    Στο Δάσος (Kunstverein, Αννόβερο, 1972) που θα παρουσιάσει αρκετές 
φορές στη συνέχεια συνδυάζει τα δέντρα σε φυσικό μέγεθος από χαρτί και 

«Παλτό και Καπέλο», π. 1979, 
Affiches massicotees (χαρτί 
αφίσας) 
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πλεξιγκλάς με πραγματικά παγκάκια και ήχους πουλιών, μια τεχνητή φύση 
που όμως υποβάλλει στο θεατή την εντύπωση ότι βρίσκεται σ' ένα 
πραγματικό δάσος. Στο ίδιο κλίμα κινούνται και τα υπόλοιπα 
περιβάλλοντα, ενώ το 1973 οργάνωνε ένα happening (Museum Folkwang, 
Essen, Γερμανία): με ειδική κόλλα βραδείας πήξεως σχεδιάζει φιγούρες 
αθλητών σ' έναν τοίχο, που τις αποκαλύπτουν οι θεατές πετώντας 
χρωματιστά κομφετί. Το 1973 ο Παύλος οργάνωσε ένα μεγάλο χάπενινγκ 
με αφορμή την πρόσκλησή του από ένα μουσείο. Χρησιμοποίησε 
χαρτοπόλεμο ως σύμβολο γιορτής. Θέλοντας να ξαφνιάσει το κοινό, 
ζήτησε να του φτιάξουν μια κολλά που δεν στεγνώνει γρήγορα και έχει 
μαγνητικές ιδιότητες, έτσι ώστε να σχεδιάσει στους τοίχους σκηνές 
αόρατες, οι οποίες θα αποκαλύπτονταν όταν το κοινό θα έριχνε στον τοίχο 
χαρτοπόλεμο. Ένα τέτοιο χάπενινγκ έγινε και στην Αθήνα το 2000, όταν ο 
Παύλος έφτιαξε το έργο του "Ανώνυμο" για το σταθμό του μετρό στην 
Ομόνοια. 
 

 
    Το 1973 καταπιάνεται μ' ένα θέμα της παραδοσιακής ζωγραφικής, τη 
νεκρή φύση, ενώ σε συνθέσεις της δεκαετίας του '70 χρησιμοποιεί 
διάφορα ευτελή βιομηχανικά υλικά. Οι νεκρές φύσεις με καρπούς, 
μπουκάλια και αντικείμενα αναπτύσσονται συμμετρικά στο χώρο γύρω 
από κάθετους άξονες και διακρίνονται για την αληθοφανή χρωματικότητα 
τους, τις ανεπαίσθητες τονικές διαβαθμίσεις που δημιουργούν οι ακμές 
του χαρτιού, και την καλλιέπεια των μορφών με τη «βελούδινη 
απτικότητα» των επιφανειών τους. Μέσα στο πλεξιγκλάς, που 
χρησιμοποιεί συχνά ο καλλιτέχνης, προβάλλουν τα θολά είδωλα-σκιές των 
ανθρώπων, των ρούχων, της φύσης η προσέγγιση μέσα από την αίσθηση 
της απουσίας, τη φευγαλέα εντύπωση και την ανάμνηση της μορφής 

Ανώνυμο,  Σταθμός Ομόνοιας. 
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σταδιακά υποβάλλει μια ονειρική-λυρική ατμόσφαιρα, αποκτά 
μεταφυσική διάσταση. 
 

 
 
 
    Το 1980 εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Μπιενάλε της Βενετίας, όπου 
πραγματοποιεί μια εγκατάσταση των εργασιών του σε bolduc: 
μονοχρωματικούς πίνακες και κολόνες από καρούλια με bolduc και 
συνθέσεις με επαναλαμβανόμενους ημικυλινδρικούς όγκους από χαρτί 
περιτυλίγματος. Το 1985 παρουσιάζει το περιβάλλον Σημαίες (Αθήνα 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, Πινακοθήκη Πιερίδη): οι 12 
γιγάντιες σημαίες της ευρωπαϊκής ένωσης δημιουργούν ένα αδιάσπαστο 
σύνολο, συμβολίζοντας την ενότητα των κρατών αλλά και την 
αναγκαιότητα διαφύλαξης της πολιτιστικής τους ιδιαιτερότητας. 
Παράλληλα με την τεχνική που έχει αναπτύξει, από τη δεκαετία του '80 
πειραματίζεται σε νέους τρόπους επεξεργασίας και χρήσης του χαρτιού 
της αφίσας, ενώ η θεματογραφία του εμπλουτίζεται. Σε μια ενότητα έργων 
του το φυσικό περιβάλλον κυριαρχεί. Κόβοντας το χαρτί σε μικρά 
κομμάτια ή σε μακρόστενες λεπτές λωρίδες που συνταιριάζει παράλληλα, 
«συνθέτει», με αναφορές στον ιμπρεσιονισμό και την ποπ αρτ, ανθισμένα 
λιβάδια, ανοιχτούς ορίζοντες, τοπία με δέντρα, χωράφια και θάλασσες με 
εκτυφλωτικά χρώματα και ευδαιμονική διάθεση, αποτυπώνοντας τη γη, 
τον ουρανό, το νερό και τη χλόη σαν κάτι ζωντανό, που κινείται και 
εξελίσσεται. Διαρκώς επίσης επανέρχεται σε παλιότερα θέματα με 
ευρηματικότητα, κατορθώνοντας να αποφύγει τη μονοτονία και την 
επανάληψη: κορμοί δέντρων με μεταλλικές ίνες, κυπαρίσσια στο χώρο που 

«Φτερά», 1970, χαρτί αφίσας και 
πλέξιγκλας. 
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επαναφέρουν τη θεματική τού δάσους, κολλάζ με βιτρίνες καταστημάτων, 
ρούχα, τρισδιάστατες νεκρές φύσεις που προσαρτώνται πάνω σε 
ορθογώνια ταμπλώ που φέρουν χρωματικές επεμβάσεις σ' ένα 
ψευδαισθητικό παιχνίδι. Από τα μέσα της δεκαετίας του '90 η παραγωγή 
του έχει ως θέμα το εργαστήριο του, το χώρο εργασίας με τα πινέλα, τα 
χρώματα, τις παλέτες και τα καβαλέτα. 
 

 
 
 

 

«Μπλε Σιέλ Bolduc», 
κατασκευή με κορδέλα, 
πλαίσιο και πλέξιγκλας 
(1980). 

«Χωρίς τίτλο», 1976. Το έργο αυτό 
εκτελέστηκε μαζί με τον 
Αλέξανδρο Ιόλα στο Παρίσι 
περίπου το 1974. Ο Αλέξανδρος 
Ιόλας, συλλέκτης έργων τέχνης 
και γενικότερα λάτρης της τέχνης, 
διαδράματισε έναν ορισμένο ρόλο 
στην καλλιτεχνική πορεία του 
Παύλου. 
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    Έχει παρουσιάσει το έργο του σε ατομικές εκθέσεις (Galerie «J», 
Παρίσι, 1964 «Bleu», Στοκχόλμη, 1966 «L'Elefante», Βενετία, 1966 
«Fischbach», Ν. Υόρκη, 1967 «Aujourd 'hui», Βρυξέλλες, 1968 «Mickery», 
Άμστερνταμ, 1968 «Dayton's», Μιννεάπολη, ΗΠΑ, 1968 «lleana 
Sonnabend», Παρίσι, 1968, 1970 «Thomas» και πολλές άλλες) αλλά και σε 
ομαδικές εκθέσεις (Γαλλικό Ινστιτούτο, 1956 Μπιενάλε Αλεξάνδρειας, 
1958 Peinfres et Sculpteurs Grecs de Paris, Musee d' Art Moderne, Παρίσι, 
1962 Salon des Realites Nouvelles, Παρίσι, 1963 Πανελλήνιες 1963,1966 
Salon Comparaisons, Παρίσι, 1964,1965,1966 Μπιενάλε Παρισιού και 
πολλές ακόμα). 
    Έργα του βρίσκονται στην ΕΠΜΑΣ, στο ΜΜΣΤ, Θεσσαλονίκη, στην 
Alpha Τράπεζα Πίστεως, στο Centre Georges Pompidou, Παρίσι, στο 
Musee d' Art Moderne, Παρίσι, στο Musee d' Art Moderne du Val de 
Marne, Παρίσι, στη Neue National galerie, Βερολίνο, στο Musee des 
Beaux-Arts d'lxelles, Βρυξέλλες, στο Hamburger Kunsthalle, Αμβούργο, 
στο Sprengel Museum, Αννόβερο, στο Museum Boymans van Beuningen, 
Ρόττερνταμ, στο Museum der Moderner Kunst, Βιέννη, στο Museum of 
Modern Art, Ν. Υόρκη, στο Museo de Arte Contem-poraneo «Sophia 
Imber», Καράκας, Βενεζουέλα, στο Fondation Peter Stuyvesant, 
Άμστερνταμ κ.α. Είναι επίσης μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών 
Τεχνών Ελλάδος (Ε.Ε.Τ.Ε.). 

«Δύο Στήλες», πλέξιγκλας και 
χαρτί. 
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    Ζει και εργάζεται στο Παρίσι μόνιμα από το 1958, όπου έχει 
δημιουργήσει και την οικογένειά του. Βασικό στόχος της καλλιτεχνικής 
πορείας του Παύλου Διονυσόπουλου είναι η οικουμενικότητα του έργου 
του, καθώς ο ίδιος θεωρεί ότι η γλώσσα της τέχνης δεν θα πρέπει να έχει 
περιορισμούς. Στόχος του καλλιτέχνη είναι, ακόμη, η διεύρυνση των 
οριζόντων της σκέψης και η απελευθέρωση της τέχνης από τα 
περιοριστικά εθνικά σύνορα της Ελλάδας. Οι δύο αυτοί λόγοι είναι 
ουσιαστικά αυτοί που οδήγησαν τον καλλιτέχνη στο εξωτερικό. 
 
Λίγα λόγια του Παύλου Διονυσόπουλου για την πατρίδα του5: 

«Για μένα, πατρίδα είναι ο τόπος που σημάδεψε τα πρώτα μου 
βήματα, ο τόπος που αντίκρισα για πρώτη φορά το φως, τον ήλιο, 
την θάλασσα, ο τόπος που έζησα τις πρώτες εμπειρίες της ζωής μου, 
τις πρώτες έντονες συγκινήσεις μου. Πατρίδα μου είναι τα Φιλιατρά. 
Ο τόπος που συνδέεται με τα πρώτα μου παιχνίδια, με τις 
ονειροπολήσεις και τις περιπλανήσεις μου μέσα στη φύση, μέσα στο 
φυσικό περιβάλλον που μοιάζει σήμερα τόσο μακρινό! Αυτό είναι 
πατρίδα για μένα, κι αυτές οι μνήμες τροφοδοτούν αέναα το 
ουσιαστικό υπόβαθρο της δουλειάς μου. (…) Μία από τις 
αναμνήσεις τις πιο ζωντανές για μένα συνδέεται με τις σχολικές 
διακοπές που εκείνη την εποχή στην Πελοπόννησο ήταν πολύ 
μακρές, σχεδόν τέσσερις μήνες. Πηγαίναμε τότε σ’ ένα μικρό 
σπιτάκι που είχαμε δίπλα στη θάλασσα. Αυτή η θάλασσα που τις 
ώρες τις σιέστας και κυρίως νωρίς τις βραδινές ώρες με νανούριζε με 
το μουσικό παφλασμό του νερού πάνω στους βράχους. Με 
νανούριζε τόσο πολύ, που στο τέλος ακόμη και σήμερα τη θάλασσα 
δεν την βλέπω, την ακούω. Αυτή η αίσθηση της μουσικότητας και 
του ρυθμού νομίζω ότι χαρακτηρίζει και τις δικές μου θάλασσες.» 

 

 
 

 
 

                                                           
5Το απόσπασμα προέρχεται από συνέντευξη του Παύλου Διονυσόπουλου στο Μεσσηνιακό Περιοδικό 
Messinia Magazine (2010). 
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• Τάκης Κατσουλίδης 
    Ο χαράκτης και ζωγράφος Τάκης Κατσουλίδης γεννήθηκε το 1933 
στη Μεσσήνη και αποτελεί μία σπουδαία μορφή της ελληνικής 
χαρακτικής, ζωγραφικής και τυπογραφίας. 
     Ο Τάκης Κατσουλίδης σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών 
Τεχνών χαρακτική και ζωγραφική το διάστημα 1952-1958 με 
καθηγητές το Γιάννη Μόραλη και τον Γιάννη Κεφαλληνό και 
ειδικεύτηκε στην ξυλογραφία. Με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. συνέχισε τις 
σπουδές του Ecole des Beaux Arts (Σχολή Καλών Τεχνών) στο Παρίσι 
κατά την περίοδο 1962- 1966 με δασκάλους τον R. Cami στην 
ξυλογραφία και τον Pierre-Eugene Clairin στην λιθογραφία. 
Ειδικεύτηκε επίσης στην τέχνη του βιβλίου στην σχολή Estienne. 
    Ο καλλιτέχνης πρωτοεμφανίζεται με ατομική έκθεση χαρακτικής το 
1960 στην γκαλερί «Ζυγός». Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει 
συνολικά 12 ατομικές εκθέσεις, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλές 
Μπιενάλλε και διεθνείς εκθέσεις, ανάμεσα στις οποίες είναι οι 
Μπιενάλλε της Αλεξάνδρειας (1961), του Σάο Πάολο (1965) και του 
Παρισιού (1965, 1967, 1969). Για τη χαρακτική  και ζωγραφική του έχει 
αποσπάσει τόσο ελληνικά όσο και διεθνή βραβεία. Το 1961 απέσπασε 
το πρώτο βραβείο χαρακτικής στην «Πανελλαδική Έκθεση  Νέων» και 
το 1976 στην Οστάνδη μετάλλιο στη «Διεθνή Έκθεση Ζωγραφικής» για 
το βραβείο Ευρώπης, ενώ το Δεκέμβριο του 2008 βραβεύτηκε από την 
Ακαδημία Αθηνών (άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως) στην κατηγορία 
Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών για το σύνολο της 
καλλιτεχνικής του δημιουργίας. 
     Οι καλλιτεχνικές του δραστηριότητες συμπεριλαμβάνουν, εκτός από 
τη χαρακτική και τη ζωγραφική, το σχεδιασμό και την εικονογράφηση 
βιβλίων, ημερολογίων και ελληνικών και κυπριακών γραμματοσήμων. 
Υπήρξε ακόμη διευθυντής της Σχολής Δοξιάδη(1971-1976), σύμβουλος 
στην Ασπιώτη-Ελκά (1986-1988) και σύμβουλος της Εταιρείας 
Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων, ενώ από το 1978 ήταν καθηγητής 
στην Ανωτέρα Σχολή Γραφικών Τεχνών στα Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Για πολλά 
χρόνια είχε επίσης την καλλιτεχνική επιμέλεια των εκδόσεων της 
Εθνικής Τράπεζας. Σχεδίασε δύο μεγάλες ταπισερί, για τις τράπεζες 
Hellenic Canadian Trust στο Μόντρεαλ το 1972 και Atlantic Bank στη 
Νέα Υόρκη το  1974, καθώς και δύο μεγάλα έργα σε μάρμαρο και χαλκό 
για το Υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στη Φραγκφούρτη. Έχει 
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κάνει λευκώματα τέχνης με χαρακτικά, όπως «Παλατινή Ανθολογία», 
με 10 λιθογραφίες, έκδοση του ιδίου (1979), «Παιωνίες της Ελλάδος» 
με 12 λιθογραφίες, έκδοση Μουσείου Γουλανδρή (1983), «Ημικύκλιο» 
με 7 λιθογραφίες και ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου, έκδοση Υ. 
Κατσουλίδη (1989), «Μάνη» με 10 ξυλογραφίες, κείμενα Νικήτα 
Νιφάκη, εισαγωγή και έκδοση Ν. Γρηγοράκη (1992). 
     Δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την δραστηριότητα του 
καλλιτέχνη σχετικά με την τυπογραφία, το ερέθισμα για την οποία του 
μετέδωσε ο δάσκαλός του στην χαρακτική Γιάννης Κεφαλληνός. Ο 
Κατσουλίδης, με τον δικό του μοναδικό τρόπο, σχεδιάζει τα γράμματα 
του ελληνικού αλφαβήτου χωρίς ψεγάδια. Ο ίδιος ανασχεδίασε και έχει 
την ευθύνη αρκετών γραμματοσειρών, οπώς είναι η Dido, η Bodoni, η 
Neo Hellenic και η Artemisia, για την Εταιρεία Ελληνικών 
Τυπογραφικών Στοιχείων. Το 1986 άρχισε μια μελέτη στα πλαίσια 
ερευνητικών προγραμμάτων του Τ.Ε.Ι., η οποία διήρκησε μαζί με το 
σχεδιασμό μέχρι το 1989, και παρουσίασε δύο νέες οικογένειες με τίτλο 
Απολλώνια και Κατσουλίδης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και 
λατινικοί χαρακτήρες και οι οποίες ύστερα από διάφορες δυσκολίες 
μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται. Το 1955 σχεδιάζει, με αφορμή το 
λεύκωμα «Γένεσις» το ομώνυμο αλφάβητο, στηριγμένο στο βυζαντινό 
ιδίωμα. 
    Στην χαρακτική του, με αισθητική απλοποίηση ξεχωρίζει το 
αντικείμενο από το περιττό με πλαστική αίσθηση της φόρμας. Το έργο 
του, τόσο το χαρακτικό όσο και το ζωγραφικό, περιλαμβάνει τοπία και 
σκηνές από την καθημερινή ζωή, που αποδίδονται με ρεαλιστική 
διάθεση και ιδιαίτερο τονισμό του ρόλου του φωτός και του χρώματος. 
Το χρώμα και το φως παίζουν το βασικότερο ρόλο τόσο στο χαρακτικό 
όσο και στο ζωγραφικό του έργο. Θέματα της δημιουργίας του είναι 
κυρίως τοπιογραφίες και σκηνές από την καθημερινή πραγματικότητα. 
Παράλληλα έχει φιλοτεχνήσει συνθέσεις που κινούνται στο πλαίσιο του 
αφηρημένου εξπρεσιονισμού και της γεωμετρικής αφαίρεσης και έχει 
πειραματιστεί με ποικίλους συνδυασμούς των υλικών του.  
     Το 2002 ιδρύθηκε στη Μεσσήνη «Το Μουσείο Χαρακτικής Τάκη 
Κατσουλίδη». Μεταξύ άλλων, ο καλλιτέχνης χάρισε στο Δήμο 
Μεσσήνης 200 χαρακτικά και 20 ζωγραφικά έργα, 6 λευκώματα 
τέχνης, 1 πιεστήριο λιθογραφίας του 19ου αιώνα και μήτρες 
ξυλογραφίας. Στόχος του Μουσείου είναι αφενός να εκθέσει το έργο 
του χαράκτη-ζωγράφου στην γενέτειρά και αφετέρου να αποτελέσει 
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έναν πολιτιστικό πυρήνα που θα συμβάλλει στη διάδοση της τέχνης και 
ειδικότερα της χαρακτικής στο ευρύ κοινό. Τα έργα που εκτίθενται 
είναι δουλειά των τελευταίων 50 ετών του καλλιτέχνη που εξακολουθεί 
να εργάζεται και να προσθέτει έργα στο Μουσείο. 

 

 
 

 

 

 

«Αντίσταση», τμήμα από 
ξυλογραφία, 1986. 
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«Μανιάτισσα», ξυλογραφία, 1959. 

«Μεσσηνιακό Τοπίο», 
μεικτή τεχνική. Τα 
έργα του καλλιτέχνη 
με μεσσηνιακά τοπία 
είναι έργα που έγιναν 
με σημειώσεις από τη 
Μεσσηνία του 1977. 
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• Βαγγέλης Δημητρέας 
    Ο ζωγράφος Βαγγέλης Δημητρέας κατάγεται από τη Μεσσηνιακή Μάνη. 
Γεννήθηκε στο Μελήσσι Κορινθίας το 1934. Πήρε τα πρώτα µαθήµατα 
ζωγραφικής από το ζωγράφο Βαγγέλη Δράκο στην Καλαµάτα σε ηλικία 14 
ετών. Σπούδασε µε υποτροφία του Ι.Κ.Υ. από το 1958 µέχρι το 1963, µε 
δάσκαλο το Γιάννη Μόραλη. Το 1967 παίρνει µε διαγωνισµό υποτροφία 
για τη Γαλλία. Η υποτροφία αυτή δεν του δίνεται τελικά, και φεύγει για το 
Παρίσι το Δεκέµβριο του 1967. Στο Παρίσι παράλληλα µε τη ζωγραφική 
του, παρακολούθησε µαθήµατα κοινωνιολογίας της Τέχνης, µε τους Pierre 
Francastel, Jean Cassou, και Raymonde Moylin. Ο καλλιτέχνης, 
παράλληλα με την άοκνη προσπάθειά του να προάγει την εικαστική 
παιδεία, είχε επιδοθεί σε ένα επίμονο στοχασμό πάνω στην κοινωνική 
λειτουργία της τέχνης και τον κοινωνικό ρόλο του καλλιτέχνη. 
    Έκανε δύο ατοµικές εκθέσεις και συµµετείχε σε οµαδικές εκθέσεις. 
Δίδαξε στο Κέντρο Τεχνολογικών Εφαρµογών (1965-1967). Παράλληλα 
µαθήτευσε στο Φώτη Κόντογλου, (συνεργείο Κώστα Γεωργακόπουλου). 
Επιστρέφοντας από το Παρίσι το 1976 δίδαξε σχέδιο στη Σχολή Βακαλό, 
και αργότερα ως «ειδικός επιστήµονας» και λέκτωρας στην Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας το διάστημα 1981-1985. Παράλληλα 
παρακολουθεί µαθήµατα φιλοσοφίας µε τον καθηγητή Ευάγγελο Ρούσσο, 
στο Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών. Από το 1985 ως το 2002 εργάστηκε ως 
καθηγητής ζωγραφικής στη Σχολή Καλών Τεχνών, του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Υπήρξε µέλος της «Οµάδας Τέχνης ά», και 
του «Κέντρου Εικαστικών Τεχνών». Συµµετείχε επίσης στην «Οµάδα για 
την επικοινωνία και την εκπαίδευση στη Τέχνη», ήταν ιδρυτικό µέλος της 
«Οµάδας Τέχνης 4+», είναι µέλος του Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών 
και του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Βορείου Ελλάδος».  
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«Ο ποιητής Κώστας Βάρναλης» 

«Από τον Γκόγια» 

«Σύνθεση», μελάνι σε χαρτί, 1971. 



 
 

213 

• Γιάννης Μπουτέας 
    Ο Γιάννης Μπουτέας γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1941. Σπούδασε 
χαρακτική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών το διάστημα 1959-1964, με 
δάσκαλο τον Κώστα Γραμματόπουλο. Με υποτροφία του ΙΚΥ, συνέχισε τις 
σπουδές του στην Ecole des Beaux Arts του Παρισιού (1966-70). Εκεί 
έζησε και εργάσθηκε για μια δεκαετία (1972-82). Μετά την πρώτη ατομική 
του έκθεση το 1972 (Χίλτον, Αθήνα), στο ενεργητικό του καταμετρούνται 
άλλες δέκα ατομικές εκθέσεις. Έλαβε μέρος σε ομαδικές εκθέσεις και 
διεθνείς διοργανώσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ξεχωρίζουν οι 
συμμετοχές του σε διάφορα παρισινά Salons (des Comparaisons, 1974, 
Grands et Jeunes d' Aujourd' hui, 1974, 1975, de Mai, 1977), στην 
Avanguardia e Sperimentazione (Μόντενα, Βενετία, 1978). Εκπροσώπησε 
την Ελλάδα στη Biennale Sao Paulo (1981) και Βενετίας (1990, συμμετείχε 
μαζί με τον Γ. Λάππα), Athens by art (2004). Υπήρξε μέλος της ομάδας 
Διαδικασίες-Συστήματα.  
    Γενικά, ο καλλιτέχνης ασχολείται με την μετά-αφηρημένη τέχνη. Η 
μαθητεία του καλλιτέχνη στη χαρακτική είχε σαν αποτέλεσμα το 
ενδιαφέρον του για δομές που στηρίζονται σε παράλληλες ή 
διασταυρούμενες ευθείες. Επιτοίχια έργα (σχέδια και κατασκευές) καθώς 
και εφήμερες εγκαταστάσεις, σε άμεση ή έμμεση συνάφεια με το χώρο 
τοποθέτησής τους, συγκροτούν τις δύο κύριες κατευθύνσεις των ερευνών 
του. Το κύριο σώμα του έργου του περιλαμβάνει κατασκευές και 
εγκαταστάσεις, στις οποίες συνδυάζονται "φτωχά" και τεχνολογικά υλικά 
όπως είναι οι ράβδοι φωτός νέον, λευκές ή έγχρωμες, οι οποίες 
συνυπάρχουν με χοντρό σχοινί, δεμένο συνήθως σε μεγάλους κόμπους, 
μεταλλικές επιφάνειες με πέτρες και πλαστελίνη, κομμάτια ασφάλτου με 
καουτσούκ. Αρχικά, σε αυτοτελή έργα, με πιέσεις χειρονομιακές ή 
μηχανικές, δημιουργεί ανάγλυφα ζωγραφικά πεδία, γεωμετρικά 
δομημένα, και ενεργοποιεί τη φέρουσα επιφάνεια. Από τα μέσα της 
δεκαετίας του 70, αντιπαραθέτοντας ετερόκλητα υλικά, τα οποία μάλιστα 
κεντρίζουν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του καλλιτέχνη, όπως το νέον, το ξύλο, 
το σχοινί και η άσφαλτος δημιουργεί πλαστικές δομές, εναρμονίζοντας 
αντιθετικά στοιχεία και συμπλέκοντάς τα σε παράδοξες και απροσδόκητες 
σχέσεις. 
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Χωρίς Τίτλο (από τη σειρά 
Μεταπλάσεις) ξύλο, σπάγκος, 
νέον, πρόκες, (1976). 

Χωρίς Τίτλο,  τυλιγμένο χαρτί και 
σκόνες χρώματα (1977). 
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«Διαστρωματώσεις Ενεργειακές 
Εικόνες XVI». Το έργο αυτό του 
καλλιτέχνη βρίσκεται στον 
Σταθμό του Κεραμεικού. 
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• Χρήστος Ρηγανάς 
    Ο γλύπτης Χρήστος Ρηγανάς γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1944. Τα 
έργα του, τα οποία είναι κατά κύριο λόγο αφαιρετικά, αποτελούν 
τεκμήριο της καλλιτεχνικής και προσωπικής ταυτότητάς του, ενώ 
παροιμιώδης είναι η αφοσίωσή του στην τέχνη του. 
      Η κλίση του καλλιτέχνη προς την γλυπτική εκδηλώθηκε σε πολύ 
μικρή ηλικία. Μικρός θαύμαζε τις προτομές των ηρώων του ’21 που 
υπάρχουν στην γενέτειρά του, τα πήλινα γλυπτά που εκτίθενται στο 
λαογραφικό μουσείο, καθώς και τα γλυπτά της κλασσικής αρχαιότητας, 
τα οποία συνάντησε σε κάποιο βιβλίο ή περιοδικό. Επιπλέον, είναι 
γεγονός πως στην οικογένεια του καλλιτέχνη συναντάται σε αρκετές 
περιπτώσεις η κλίση προς την τέχνη, και ειδικά στην γλυπτική. Έτσι, με 
αυτούς τους οιωνούς, ο καλλιτέχνης, ήδη από την 3η Δημοτικού, είχε 
καθορίσει την πορεία που θα ακολουθούσε στο μέλλον του, που δεν 
ήταν άλλη από την γλυπτική. Έδωσε εξετάσεις στην Αθήνα και, αφού 
έγινε δεκτός με την πρώτη του προσπάθεια, σπούδασε γλυπτική στην 
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών το διάστημα 1963-1968. 

Ο καλλιτέχνης δουλεύει με πολλές αίθουσες ‘‘γκαλερί’’ στην Αθήνα, 
κάνοντας εικαστική γλυπτική, τόσο σε μάρμαρα, όσο και μέταλλο, 
ξύλο, μαύρο μάρμαρο και κόκκινο μάρμαρο Μάνης. Ασχολείται όμως 
και με την ‘‘τέχνη των φτωχών υλικών’’. Αυτά δηλαδή που κάποιος τα 
θεωρεί άχρηστα και τα πετάει στα σκουπίδια, ο ίδιος τα παίρνει και τα 
μετατρέπει σε τέχνη. 
    Έχει δείξει δουλειά του σε οκτώ ατομικές εκθέσεις: στο Δημαρχείο 
Καλαμάτας (1982), στην Αίθουσα Τέχνης «Εποχές» (1985), στην 
Αίθουσα  Τέχνης «F», Αθήνα (1987), στο  Πνευματικό Κέντρο Δήμου 
Καλαμάτας (1990),  στην Αίθουσα Τέχνης «Ένστασις», στη Γλυφάδα 
(1990,1991), στο Ξενοδοχείο «Φιλοξένια», Καλαμάτα(1992),  στο «ART 
ATHINA 2» (Πλειάδες) (1994), στις «Πλειάδες» (1995) και έχει 
συμμετάσχει σε  πολλές ομαδικές εκθέσεις. Έχει συμμετάσχει στις 
«Πανελλήνιες» εκθέσεις (1971, 1973, 1987), στην 3η , 4η , 5η  και 6η 
Βiennale  Γλυπτικής, στο Σκυρώνειο Μουσείο (1981, 1983, 1985, 1987) 
καθώς και σε πολλές άλλες ομαδικές εκθέσεις. Έχει λάβει μέρος σε 10 
συμπόσια γλυπτικής. Γλυπτά του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη, 
στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο 
Εξωτερικό. Έργα του μνημειακής και εικαστικής γλυπτικής μεγάλων 



 
 

217 

διαστάσεων εκτίθενται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και στη 
Λεμεσό της Κύπρου. 
    Από το 1980 ζει και δουλεύει στην Καλαμάτα. 

 

 
 

 
 

«Ερωτικό»,  1ο Συμπόσιο 
Γλυπτικής Πάρου «Παρία 
Λίθος», (2011). Στο 
συμπόσιο αυτό συμμετείχαν 
6 καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών 
και ο Χρήστος Ρηγανάς, ο 
οποίος φιλοτέχνησε, μεταξύ 
άλλων, και το διπλανό 
γλυπτό. Τα μαρμάρινα 
γλυπτά λαξεύτηκαν στο 
χώρο των Αρχαίων 
Λατομείων και στη συνέχεια 
τοποθετήθηκαν  μόνιμα 
στον πεζόδρομο που οδηγεί 
σε αυτά. 

Συμπόσιο γλυπτικής, Κόνιτσα 
1995. 



 
 

218 

 
 

 
 

 

Συμπόσιο γλυπτικής, 
Καλαμάτα (2000), θέση: 
Δημοτικό Περιφερειακό 
Θέατρο Καλαμάτας. 
Το έργο αυτό φιλοτέχνησε 
ο Χρήστος Ρηγανάς με 
βοηθό τον Δημήτρη 
Σκαλκώτο. 
 

Ηρώον της Επανάστασης 1821, 
Πλατεία 23ης Μαρτίου, Καλαμάτα. 

"Πουλί". Το έργο φιλοτεχνήσε ο 
καλλιτέχνης στη διάρκεια του 
συμποσίου γλυπτικής που 
διοργάνωσε ο Δήμος Αιγάλεω το 
2001. Βοηθός: Χρ.Γουσια. 
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• Δημήτρης Ηλιόπουλος 
    Ο Δημήτρης Ηλιόπουλος έχει πλούσια εικαστική δράση. Έχει στο 
ενεργητικό του 87 ατομικές εκθέσεις και 122 συμμετοχές σε ομαδικές. Η 
πρώτη του ατομική πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο 
Καλαμάτας –όπου ζει και εργάζεται – τον Νοέμβριο του 1973 και 
ακολουθούν όλες σχεδόν οι πόλεις της Ελλάδας: Δημαρχείο Άργους, 
Πνευματικό Κέντρο Τριπόλεως, Πνευματικό Κέντρο Σπάρτης, Πνευματικό 
Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Gallery Κρεωνίδης κ.α.  Έργα του επίσης έχουν 
παρουσιαστεί στο εξωτερικό όπως: S.Francisco-Hilton 1989, Κάϊρο- 
Seraton 1978, Μόναχο-Γκαίτε 1990, Modern Art Gallery- London 1993, 
Nancy-Γαλλία 1985, Βερολίνο 1989 κ.λ.π.  
Μεταξύ άλλων η Σοφία Ι. Φίλντιση σημειώνει: «…σε ελαιώνες και αμπέλια 
που καρπίζουν στη σιωπή των Μοναστηριών αυτού του τόπου που 
γεννήθηκε ο αγιογράφος, ζωγράφος και ποιητής Δημήτρης Ηλιόπουλος, 
και που από τις ομορφιές του καταφέρνει κάθε στιγμή, απ’ αρχής να 
γεννιέται…Μέσ’ από την ώχρα τη δειλινή που τυλίγει τα ξωκλήσια του 
Ταΰγετου…Εκείνη που μπλέκεται με τα γαλάζια των αστερισμών και του 
πρωινού σύννεφου πάνω στους Αη-Γιώργηδες και τον Προφήτη άγιο του 
Ήλιου στις κορφές… Σήμαντρα και λαμπηδόνες θυρανοίξια των ναών του 
που μονάζουν τα όνειρα, όνειρα του καθενός μας, που έρχονται από το 
χτες, ζητώντας να καθρεφτιστούν στο μέλλον…».  

Έργα του Δημήτρη Ηλιόπουλου υπάρχουν στην Πινακοθήκη Καλαμάτας, 
του Δήμου Αθηναίων, της ALΡHA BANK, της Εθνικής Τράπεζας της 
Αρχιεπισκοπής στην Αμερική και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές.  

  

 

«Ανθοί», ελαιογραφία. 
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«Σαμαρίνα», ελαιογραφία 
(1976). 
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• Τάσος Ρήγας 
    Γεννήθηκε το 1950. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. 
Υπήρξε δάσκαλος πολλών υποψηφίων της Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

«Κόκκινη Μπλούζα», λάδι σε ξύλο 
(1988). 

«Φιγούρα», λάδι σε μουσαμά 
(1988). 
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• Θανάσης Μακρής 
    Ο ζωγράφος Θανάσης Μακρής γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1955.    
Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών το διάστημα 1975-1980με 
καθηγητή τον Γιάννη Μόραλη. Συνέχισε τις σπουδές του στην Ecole 
National des Beaux Arts στο Παρίσι. Έργα του υπάρχουν σε ιδιωτικές και 
δημόσιες συλλογές.  
    Ο Θανάσης Μακρής είναι ένας καλλιτέχνης που χαρακτηρίζεται όχι 
μόνο για την καλλιτεχνική του δεινότητα αλλά και για την χαρακτηριστική 
άνεση με την οποία κινείται μεταξύ διαφόρων θεμάτων: είτε πρόκειται για 
γυμνά και τοπία, είτε για πορτρέτα και σκηνές της καθημερινής ζωής και 
σχέδιο.Αυθεντικά Ελληνικός, του οποίου η πινελιά διέπεται από μια 
δωρικότητα γεμάτη ουσία και μια οικονομία που φτάνει στα όρια της 
απόλυτης αφαίρεσης. Παράλληλα, αν και μεγάλος σχεδιαστής, ο Θανάσης 
Μακρής δεν διστάζει να εμπιστευτεί το χρώμα, το οποίο και καθιστά το 
πρωταρχικό μέσο για να “κτίσει” τις συνθέσεις του σχοινοβατώντας 
πολλές φορές μεταξύ αναπαραστατικότητας και αφαίρεσης. 
    Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. 
 

 
 

Φιγούρα, λάδι σε καμβά. 



 
 

223 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

«Γυμνό», λάδι σε 
ξύλο. 

«Τοπίο», λάδι σε 
κόντρα- πλακέ 
(δωρεά του 
καλλιτέχνη στην 
Εθνική 
Πινακοθήκη). 
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• Τάσος Αριδάς 

    Ο Τάσος Αριδάς σπούδασε ζωγραφική, φρέσκο και τεχνική των 
φορητών εικόνων στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνώναπό το 1978 έως το 
1983. Την περίοδο 1985-1992δίδαξε ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών 
της Τήνου.  
Η ρεαλιστική περιγραφή, η ρομαντική νοσταλγική ατμόσφαιρα και η 
συναισθηματική προσέγγιση των προσώπων και χωρών χαρακτηρίζουν τις 
συνθέσεις του. 
     Έχει παρουσιάσει το έργο του σε ατομικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων 
είναι: Αίθουσα Μορφωτικού Συλλόγου Τήνου (1986) «Χρυσόθεμις» 
(1987, 1994) και  «Ώρα» (1992)και έχει πάρει μέρος σε ομαδικές.  
Είναι μέλος του Επιμελητήριου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας. 
 
 
 

 

Πορτραίτο, λάδι σε καμβά. 
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Χωρίς τίτλο, νωπογραφία 
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• Νίκος Παναγιωτόπουλος 
    Ο ζωγράφος Νίκος Παναγιωτόπουλος γεννήθηκε το 1958 στη Μεσσήνη. 
    Ο καλλιτέχνης ανέπτυξε τις ζωγραφικές του ικανότητες από μικρή 
ηλικία, δεχόμενος τη βοήθεια μιας δασκάλας που είχε στο Δημοτικό.  
Σπούδασε οικονομικά στο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
παρακολουθώντας παράλληλα μαθήματα σε ένα εικαστικό εργαστήρι και 
έκανε ελεύθερες σπουδές ζωγραφικής στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 
    Ο καλλιτέχνης δεν στέκεται μόνο «στην επιφανειακή απεικόνιση των 
πραγμάτων, αλλά αποκαλύπτει με θαυμαστή ευθυβολία τη βαθύτερη 
σημασία τους, που μπορεί να κοιμάται καλά φολιασμένη και στο δικό μας 
υποσυνείδητο»6. 
Έχει παρουσιάσει 6 ατομικές εκθέσεις: «Εν Μεσσήνη», Μεσήννη (2012),  
στο Πολύτροπον, Καλαμάτα (2011), στη Γκαλερί Περί Τεχνών (2004), 
στηΓκαλερί Τεχνόχωρος, Κοζάνη(1999), στη  Γκαλερί τηςΈρσης, Αθήνα 
(1998) και στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καλαμάτας (1992, 1997). Έχει 
λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων είναι:στο 
Τ.Ε.Ι. Κρήτης (2010), στη γκαλερί ATRION, Θεσσαλονίκη (1997, 2000), 
στο Πρόγραμμα Agronet, Ελληνογερμανική Αγωγή και Ίδρυμα Λαμπράκη 
(1999), στο Πάρκο Σιδηροδρόμων, Καλαμάτα (1986) και στο Πνευματικό 
Κέντρο Δήμου Καλαμάτας (1984). 
Είναι μέλος του επιμελητήριου εικαστικών τεχνών Ελλάδος (Ε.Ε.Τ.Ε.). 
 

 
 

                                                           
6Το απόσπασμα προέρχεται από τον πρόλογο του ποιητή Γιώργου Μαρκόπουλου για την έκθεση του 
καλλιτέχνη «Εν Μεσσήνη». 

Το έργο αυτό (ακουαρέλα) 
παρουσιάστηκε στην 
έκθεση του καλλιτέχνη «Εν 
Μεσσήνη», θέμα της οποίας 
ήταν τα παλιά σπίτια της 
Μεσσήνης. 



 
 

227 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Ελιά», επιζωγραφισμένο 
χαρακτικό. Το έργο αυτό του 
καλλιτέχνη παρουσιάστηκε στη 
διεθνή έκθεση εικαστικών έργων 
«Ο Αρχαίος Ελαιώνας της Κρήτης 
στο Βάθος του Χρόνου», στο Τ.Ε.Ι. 
Κρήτης (2010). 
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• Γιάννης Γκούζος 

    Ο γλύπτης Γιάννης Γκούζος γεννήθηκε στην Καλαμάτα. 
    Παίρνει τα πρώτα του μαθήματα σχεδίου και ζωγραφικής στο εικαστικό 
σχολείο του Δήμου Καλαμάτας (ΔΕ.ΠΑ.Κ.) και συνεχίζει τις σπουδές του 
στην Αθήνα, στο εργαστήρι ελεύθερου σχεδίου με καθηγητή το Τάσο 
Ρήγα. Εισάγεται στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης το 1992, όπου παρακολουθεί το εργαστήριο γλυπτικής και 
ειδικεύεται στη γλυπτική του μαρμάρου (μαρμαρογλυπτική).  
    Έχει πραγματοποιήσει 4 ατομικές εκθέσεις: στο Πνευματικό Κέντρο 
Δήμου Αρεοπόλεως (1997), στο ξενοδοχείο SunRiseστο Καλαμάκι (1998), 
στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μονεμβασιάς (2000) και στο Κάστρο 
Μονεμβασιάς- θέση Κούρκουλα (2002). Έχει λάβει μέρος σε πολλές 
ομαδικές εκθέσεις, ενώ έχει οργανώσει και υλοποιήσει 2 ανοιχτά 
εργαστήρια γλυπτικής: στο Δήμο Κυπαρισσίας, που σκοπό είχε τη 
εισαγωγή των ενδιαφερομένων στη γλυπτική σε πέτρα (2006) και στην 
Καλαμάτα, στην πλατεία Αγίου Ιωάννη (2012).  
    Εκτός από την γλυπτική, ο καλλιτέχνης ασχολείται και με την 
ζωγραφική, καθώς έχει φιλοτεχνήσει, μεταξύ άλλων, συνθέσεις με θέματα 
το μεσσηνιακό ποδόσφαιρο και το διάστημα, ενώ ασχολείται και με το 
σκίτσο. Συνολικά, έχει καταφέρει να επιτύχει μια ιδιαίτερα προσωπική 
καλλιτεχνική έκφραση, η οποία αντανακλάται στα υψηλής αισθητικής 
ποιότητας έργα του. 
    Έργα του βρίσκονται σε δημόσιους χώρους στην Ελλάδα, αλλά και σε 
ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως είναι η προτομή 
του Τάσου Μήνη στην Καλαμάτα. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου 
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (Ε.Ε.Τ.Ε.) και της διεθνούς κοινότητας 
καλλιτεχνών της UNESCO (International Association of Art). Ζει και 
εργάζεται στην Καλαμάτα. 
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«Γυναικείος Κορμός- Κατερίνα», 
μάρμαρο. Χάρη στο έργο αυτό, ο 
καλλιτέχνης διακρίθηκε στην 
έκθεση των μελών του 
Επιμελητηρίου Εικαστικών 
Τεχνών Ελλάδος (2009-2010). 

«Αδάμ- Εύα» 
(δίπτυχο) 
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«Αμφιλύκη». Το γλυπτό αυτό 
φιλοτεχνήθηκε από τον 
καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια ενός 
ανοιχτού εργαστηρίου γλυπτικής 
που ο ίδιος οργάνωσε προς τιμήν 
του γλύπτη δασκάλου του Ηλία 
Καντζιλιέρη. Το υλικό προέρχεται 
από λατομείο της Μάνης. 
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• Μιχάλης Μανωλακάκης 

    Ο ζωγράφος Μιχάλης Μανωλακάκης γεννήθηκε το 1963 στην 
Καλαμάτα. 
   Ο Μιχάλης Μανωλακάκης δέχτηκε την άμεση καλλιτεχνική επιρροή του 
πατέρα του, ο οποίος είναι ο διεθνώς αναγνωρισμένος ζωγράφος Γιάννης 
Μανωλακάκης, και της μητέρας του, της φιλόλογου και ζωγράφου 
Κωνσταντίνας Βαβαλέα-Μανωλακάκη. Έχοντας αποκτήσει λοιπόν τόσο 
πλούσια καλλιτεχνικά ερεθίσματα από το οικογενειακό του περιβάλλον, 
αποφασίζει να ακολουθήσει και ο ίδιος την πορεία προς την τέχνη. 
    Δίνει εξετάσεις στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, γίνεται δεκτός και 
σπουδάζει εκεί το διάστημα 1984-1989 παρακολουθώντας μαθήματα 
ζωγραφικής με καθηγητή τον Νίκο Κεσσανλή, με τον οποίο είχε κοινή την 
αγάπη για τη φωτογραφία. Στην αγιογραφία είχε καθηγητή τον Ηλία 
Ξυνόπουλο και στο ψηφιδωτό τον Γιάννη Βαλαβανίδη. Παρακολουθούσε 
επίσης φροντιστηριακά μαθήματα σχεδίου και χρώματος με καθηγητή τον 
Τάσο Ρήγα, ενώ επιπλέον έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα και με τη φωτογραφία 
υπό την καθοδήγηση του Μιχάλη Μοντάλδου και του Αθηναϊκού studio 
του Νίκου Μαυρογένη.  
    Η ζωγραφική του είναι κατά κύριο λόγο ιμπρεσιονιστική, ενώ ο 
καλλιτέχνης αντλεί τα θέματά του από τη μεσσηνιακή φύση. Ο Ταΰγετος, 
η θάλασσα, οι αμμουδιές, τα αμπέλια και τα λιόδεντρα αποτελούν για τον 
καλλιτέχνη ανεξάντλητη πηγή ερεθισμάτων. Το χαρακτηριστικότερο 
ωστόσο θέμα του είναι ο ορεινός όγκος του Καλαθιού, το οποίο δίνει στον 
καλλιτέχνη την δυνατότητα να πειραματιστεί με την ανάγλυφη και τραχιά 
επιφάνειά του, αλλά και με τις έντονες φωτοσκιάσεις. 
Είναι καθηγητής στη μέση εκπαίδευση των καλλιτεχνικών μαθημάτων και 
έχει αγιογραφήσει εκκλησίες στην Μεσσηνία. Έχει παρουσιάσει τρεις 
ατομικές εκθέσεις, για τις οποίες έχει αποσπάσει ενθουσιώδεις κριτικές, 
και έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές. Είναι ιδρυτικό μέλος της 
πολιτιστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Πινακοθήκη Μανωλακάκη»7. 
Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (Ε.Ε.Τ.Ε.) και 
της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων. Ζει με την 
οικογένειά του και εργάζεται στην Καλαμάτα. Σκοπός του και επιθυμία 
του είναι η διάδοση του καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος στο ευρύ κοινό.  
 

                                                           
7Ιστότοπος:http://users.sch.gr/manolakak/ 

http://users.sch.gr/manolakak/
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«Κεραυνός». Το έργο αυτό 
παρουσιάστηκε στην 3η ατομική 
έκθεση του καλλιτέχνη. 
Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι 
στη συγκεκριμένη σύνθεση αυτή η 
ατμοσφαιρική σύνθεση 
φιλτραρίσματος με γραμμές 
τυχαία συναντάται με την 
αντίστοιχη του ζωγράφου πατέρα 
του, Γιάννη Μανωλακάκη. 

Χωρίς Τίτλο. Η 
σύνθεση αυτή, 
παρ’ όλη την 
απλότητα του 
θέματός της, έχει 
αποσπάσει  
ιδιαίτερα 
ένθερμες 
κριτικές. 
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«Το Λιμάνι της 
Καλαμάτας». 
Χαρακτηριστικό είναι ότι 
στη σύνθεση αυτή 
συναντάμε την έκφραση 
υποσυνείδητων 
αναμνήσεων του 
καλλιτέχνη. Η έκφραση 
αυτή συνίσταται στα 
χρώματα του 
ηλιοβασιλέματος, που 
θυμίζουν το χρώμα των 
κουρτινών του παιδικού 
δωματίου του καλλιτέχνη. 
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• Παναγιώτης Λαμπρινίδης 
    Ο Παναγιώτης Λαμπρινίδης  σπούδασε γλυπτική στην Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών Αθήνας το διάστημα 1985-1990. 
Κατά την περίοδο 1993-1999  δίδαξε  σαν Ειδικός Επιστήμονας στην 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας στον Τομέα Γλυπτικής στο Γ’ 
εργαστήριο Γλυπτικής.  Από το 2005 έχει αναλάβει τη θέση του  
Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Δημοτικής Πινακοθήκης Καλαμάτας  και 
των Εικαστικών εργαστήριων του Δήμου Καλαμάτας. 
    Ο καλλιτέχνης έχει παρουσιάσει το έργο του σε τρείς ατομικές 
εκθέσεις: «Έργα του Παναγιώτη Λαμπρινίδη»,  6° Συνέδριο 
Νευρολογίας, Βόλος (1991), «Τα όντα που τρώνε την προσωπική μας 
βία», Γκαλερί Νέες Μορφές, Αθήνα (1996) και στη γκαλερί Thanassis 
Frissiras Gallery,Αθήνα (2011). Έχει επίσης λάβει μέρος σε πολλές 
ομαδικές, όπως: «La Sculpture Grecque Contemporaine», Maison De L’ 
Architecture, Παρίσι, Γαλλία (1991), «Riparte» Γκαλερί Νέες Μορφές, 
Ρώμη, Ιταλία (1995), «Εικόνων Τέχνη», Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα 
Μερκούρη, Αθήνα (2003), «Ο Μεγάλος Ύπνος», Δημοτική Πινακοθήκη 
Καλαμάτας (2009) και «Γυμνή Αλήθεια»  Μουσείο Φρυσίρα, Αθήνα 
(2010). 

1. 2.  
 

 
 
 
 

 

(1.)Άτιτλο. 2008, 
επιχρωματισμένο 
μέταλλο. (2.)Άτιτλο. 
2009, επιχρωματισμένο 
μέταλλο. «Χαμογελούν 
υστερικά, είναι ολόγυμνοι 
και σούπερ γυμνασμένοι. 
Οι ήρωες του 
γλύπτη  Παναγιώτη 
Λαμπρινίδη έχουν 
σώματα δανεισμένα από 
τα παιχνίδια – θυμίζουν 
John John και Barbie. 
Είναι σαφές ότι ο 
καλλιτέχνης σχολιάζει τον 
τρόπο με τον οποίο η 
διαφήμιση και η 
πορνογραφία ορίζουν την 
έννοια της επιθυμίας.» 

Απόσπασμα για την 
έκθεση του καλλιτέχνη 
στη γκαλερί Φρυσίρας 
(εφημερίδα AthensVoice, 
τεύχος 337). 
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• Δημήτρης Τζαμουράνης 

    Ο διακεκριμένος ζωγράφος Δημήτρης Τζαμουράνης γεννήθηκε στην 
Καλαμάτα το 1967  και «είναι ένας από τους αντιπροσώπους του 
δημιουργικού, διεθνούς καλλιτεχνικού δυναμικού του Βερολίνου»8.  
    Έλαβε τα πρώτα ερεθίσματά του στην τέχνη στο ατελιέ του ζωγράφου  
πατέρα του, Σωτήρη Τζαμουράνη, όπου στεκόταν και τον 
παρακολουθούσε από μικρό παιδί.Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών 
στη Θεσσαλονίκη το διάστημα 1985-1990 και στη συνέχεια στη 
Meisterschuler, Hochschule der Kunste στο Βερολίνο από το 1991 εως το 
1994. «Σχετικά νέος το είχα ήδη αποφασίσει ότι ήθελα να ασχοληθώ με τη 
ζωγραφική. Έπειτα ήρθαν οι σπουδές και κατέληξα στο Βερολίνο», λέει ο 
Δημήτρης Τζαμουράνης σε συνέντευξή του. Στο Βερολίνο βρέθηκε μάλλον 
τυχαία. «Είχα τελειώσει τη Σχολή Καλών Τεχνών της Θεσσαλονίκης και με 
δυο φίλους αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ταξίδι. Είχαμε πάει Παρίσι, 
Άμστερνταμ και φτάσαμε στο Βερολίνο για να ακούσουμε 
τους Pink Floyd». Πρόκειται για τη συναυλία του συγκροτήματος 
«The Wall», 1990, όπου το τείχος του Βερολίνου έχει μόλις πέσει. «Ήταν 
μια πολύ έντονη περίοδος για την πόλη. Όλα ήταν πολύ ενθουσιώδη, πολύ 
αυθόρμητα. Αυθόρμητα αποφάσισα κι εγώ να μείνω ένα-δυο μήνες στο 
Βερολίνο. Οι δυο μήνες έγιναν έξι. Ακολούθησαν σπουδές στη 
Hochschule der Kunste του Βερολίνου και… κάπως έτσι, έμεινα!», εξηγεί ο 
καλλιτέχνης. 
    Από το 1999 έως σήμερα πειραματίζεται με το μέσο του βίντεο και έχει 
παρουσιάσει περισσότερα από δέκα έργα βίντεο και μικρού μήκους 
ταινίες. Πηγές έμπνευσής του είναι οι άνθρωποι γύρω του. Οι συγγενείς, οι 
καλοίτου φίλοι, οι ανθρώποι που υπάρχουν στην ιδιωτική του ζωή. Μια 
εικόνα γεννιέται από τη συνάντησή τους, που ξαφνικά τονφέρνει στην 
κατάσταση να συλλάβει ότι αυτό είναι το κατάλληλο πρόσωπο για μια 
συγκεκριμένη σύνθεση. Έτσι δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του ως 
ζωγράφου ανθρωποκεντρικού. Δημήτρης Τζαμουράνης ταλαντεύεται 
ανάμεσα σε φωτορεαλιστικά ζωγραφισμένους πίνακες και αφαιρετικά 
εξπρεσιονιστικά ταμπλό. Όπως έχει αναφέρει και ο ίδιος, η καλλιτεχνική 
του έκφραση είναι μεταφορική και αλληγορική. Συνήθως, οι συνθέσεις για 
ένα μεγάλο πίνακα έχουν να κάνουν με την Ιστορία της Τέχνης, την 
ιστορία της ζωγραφικής.«Βασίζομαι σε ιστορικές στιγμές της Τέχνης, 
παίρνω στοιχεία από αυτές και προσπαθώ να τα τοποθετήσω στη 
σύγχρονη εποχή. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να βρω συνέχειες μέσα στην 
Ιστορία της Τέχνης και να τις μεταφέρω στο σήμερα», λέει ο ίδιος. 

                                                           
8Αναφορά του υπεύθυνου του πολιτιστικού τμήματος του ιδρύματος Χανς Γκεργκ Κλέμεντ στον 
Δημήτρη Τζαμουράνη ύστερα από ερώτηση της γερμανικής εφημερίδας Deutsche Welle. 
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    Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε περισσότερες από δέκα ατομικές 
εκθέσεις σε Γερμανία, Ελλάδα, Τουρκία και αλλού. Πρόσφατες ατομικές 
του εκθέσεις ήταν: Volta Show, Galerie Wohnmaschine, Βασιλεία, Ελβετία 
(2005) και Galerie Tammen und Busch, Βερολίνο, Γερμανία (2003). 
Επίσης συμμετείχε σε πολλές ομαδικές εκθέσεις όπως: The Collection of 
Rik Reinking, Art Cologne, Κολωνία, Γερμανία (2005), Breakthrough, 
ARCO 2004, Μαδρίτη, Ισπανία (2004), Biennale Europea Arti Visive La 
Spezia, Centro Arte Moderna e Contemporanea, La Spezia, Ιταλία (2004), 
Rencontres Internationales, Media Festival, Παρίσι/Βερολίνο (2003). 
Από το 1990 ζει και εργάζεται στο Βερολίνο. 
 
 

 
 

“Daniele”, λάδι σε καμβά. Όπως 
γίνεται φανερό από τη σύνθεση 
αυτή, οι πίνακες του καλλιτέχνη 
συχνά προσεγγίζουν τον 
φωτορεαλισμό. 



 
 

237 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

“Portrait Dimitris”, λάδι σε χαλκό 
(2011). 

«Νάρκισσος».  Ανήκει στις 
αφαιρετικά εξπρεσιονιστικές 
συνθέσεις του καλλιτέχνη. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι ο 
Γκουίντο Βέστερβελλε, ο 
πρόεδρος του κόμματος των 
Γερμανών Φιλελευθέρων, 
ερωτώμενος για το ποιός είναι ο 
αγαπημένος του πίνακας, 
απάντησε « Ο Νάρκισσος του 
Δημήτρη Τζαμουράνη». Ο 
Βέρστερβελλε είναι επίσης 
συλλέκτης έργων του καλλιτέχνη.  
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• Γιώργης Βραχνός 
Ο ζωγράφος Γιώργης Βραχνός γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμάτα. 
Σπούδασε γλυπτική στην Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου του 
Ανατολικού Λονδίνου από το 1999 έως το 2002. Από το 2005 ζει στη Νέα 
Υόρκη, όπου το 2009 αποφοίτησε από την ιστορική σχολή τέχνης Art 
Students League of New York (ζωγραφική), με καθηγητή τον Knox Martin, 
ενώ από το ίδιο έτος φοιτά στο τμήμα χαρακτικής. 
 Το 2004 πραγματοποίησε την πρώτη του ατομική έκθεση γλυπτικής στην 
ΕΠΑΣΚΤ, στην Αθήνα. Έχει λάβει μέρος σε 7 ατομικές εκθέσεις, οι οποίες 
είναι: "Grant WinnersExhibition" Phyllis Harriman Mason Gallery, Νέα 
Υόρκη,ΗΠΑ(2011), "Θερινή Ανάβαση 2011" Titanium Yiayiannos Gallery, 
Αθήνα (2011), "Rapture Unleashed" West Side Arts Coalition Gallery, Νέα 
Υόρκη, ΗΠΑ (2007), Ekfrasi Gallery,Αθήνα (2007), "Μικρές Ζωγραφιές" 
Zoumboulakis Gallery, Αθήνα (2005), Chania Port Authority Cultural 
Centre, Χανιά (2004) και Melina Merkouri Cultural Centre, Ύδρα(2003).  
Γιατοέργοτουέχειαποσπάσειταεξήςβραβεία: Fantasy Fountain Fund, Aix-
en-Provence, Γαλλία (2009) και Merit Scholarship, The Art Students 
League of New York (2008-2009). 
Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικέςεκθέσεις στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. 
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1.  3.  
 
 

2.  4.  

 
 

 

(1.),(2.),(3.),(4.).Χωρίς 
τίτλο, ακρυλικά 
χρώματα σε καμβά 
(2010). Το έργο αυτό 
παρουσιάστηκε σε 
έκθεση του καλλιτέχνη 
στην Titanium 
Yiayiannos Gallery. Ο 
ίδιος λέει για αυτή την 
έκθεση: 

«Στην προκειμένη 
δουλειά επιχειρώ ν' 
αποδώσω καθαρότητα 
και ζωηράδα στο 
χρώμα. Ν' αποφορτίσω 
τη ζωγραφική από κάθε 
κατάλοιπο ή υπόνοια 
σοβαροφάνειας. Θέλω 
αυτά που φτιάχνω να 
είναι ταυτοχρόνως 
οικεία και ξένα, γήινα 
και υπερκόσμια. Να 
έχουν φρεσκάδα, 
έκταση, φως. Έτσι, 
ζωγραφίζω επίπεδα, 
χωρίς αντικείμενο, 
δίνοντας στο 
διακοσμητικό στοιχείο 
ειδικό βάρος και ρόλο. 
Ούτε κρύβω ούτε ψάχνω 
τίποτα. Υπενθυμίζω 
απλά στον εαυτόν μου 
και στον θεατή πόσο 
μυστήριο και πόση 
ομορφιά βρίσκονται 
στην επιφάνεια των 
πραγμάτων. Το θέμα 
μου είναι η ίδια η χαρά 
της δημιουργίας. Η 
συναρπαστικότητα της 
ύπαρξης. Επειδή είμαι 
ένας άνθρωπος που 
αντλεί έμπνευση και 
δύναμη από τη ζωή, δεν 
ζωγραφίζω για να 
αποδράσω απ' αυτή. 
Ζωγραφίζω για να τη 
ζήσω καλύτερα.» 
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• Θόδωρος Ζαφειρόπουλος 
    Ο Θόδωρος Ζαφειρόπουλος γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1978. 
Αποφοίτησε με άριστα από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (εργαστήριο του Γ. Γκολφίνος) 
(1998-2003).  
    Συμμετείχε στο πρόγραμμα Erasmus στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης 
(2000-2001). Αποφοίτησε με άριστα από το πρόγραμμα ΜΧΣ της Σχολής 
Καλών Τεχνών της Αθήνας (2004-2006). Αποφοίτησε και τιμήθηκε με το 
Paula Rhodes Memorial Award από το πρόγραμμα MFA του School of 
Visual Arts, Νέα Υόρκη-ΗΠΑ, ως αποδέκτης των υποτροφιών Fulbright 
Ιδρύματα, Gerondelis και Al.Onassis (2007-2009). Συμμετοχή στη Σχολή 
Skowhegan της ζωγραφικής και της γλυπτικής ME,Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής  (καλοκαίρι 2009).Είναι υποψήφιος Διδάκτορας του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Ελλάδα 
(2009). Ζει και εργάζεται στην Αθήνα και τη Νέα Υόρκη. 
    Έχει παρουσιάσει έργο του σε 4 ατομικές εκθέσεις: «Log In», Gallery 
Elika, Αθήνα (2011) (επιμέλεια και κείμενα καταλόγου: Σ. 
Μπαχτσετζής), «Intake» Ελληνοαμερικανική Ένωση, Αθήνα (2011) 
(επιμέλεια: Σ. Μπαχτσετζής), «6Β», gallery Batagianni, Αθήνα 
(2007) (κείμενο καταλόγου: Ν. Λουιζίδη) και «Τοπία», Ένωση Αποφοίτων 
Σχολής Καλών Τεχνών (ΕΠΑΣΚΤ), Αθήνα (2004). Έχει επίσης λάβει μέρος 
σε πολυάριθμες ομαδικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων είναι: 
«Anything», The Flux Factory Gallery, Νέα Υόρκη (επιμέλεια: C. Kaufman, 
M. Højerslev Nielsen) και «Υποπροϊόντα», Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων, 
Αθήνα (επιμέλεια: Α. Ψυχούλης) (2013), «Έχεις καινούργια Σχέδια?», Is 
not Gallery, Λευκωσία, Κύπρος (επιμέλεια: Μ.Ελευθεριάδης), «Rooms to 
Art», Εγκαταλειμμένα Δικηγορικά Γραφεία, Πανεπιστημίου 64, Αθήνα 
(επιμέλεια: Γ. Βουδούρη) «Διεθνές Φεστιβάλ Art Screening», Orebro, 
Σουηδία (επιμέλεια: Γ. Παπαδοπούλου) (2012), «Απόφοιτοι της Σχολής 
Καλών Τεχνών» ΑΠΘ, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 
Θεσσαλονίκη, στην οποία έκθεση απέσπασε το νικητήριο βραβείο (2004). 
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1.  
 

2.  
 

       3.   

(1.), (2.), (3.): Τοπία του 
καλλιτέχνη από τη συμμετοχή του 
στην ομαδική έκθεση «Απόφοιτοι 
της Σχολής Καλών Τεχνών». 
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Έκθεμα από την ατομική έκθεση 
του καλλιτέχνη «6Β». 
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• Κατερίνα Ζαφειροπούλου 
    Η Κατερίνα Ζαφειροπούλου γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1980. 
Αποφοίτησε με άριστα από το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από το Ε' 
Εργαστήριο Ζωγραφικής με καθηγητή το Γ. Γκολφίνο (2001- 2006). Έχει 
μεταπτυχιακό τίτλο MA Fine Art St. Martins College of Art - Byam Shaw, 
Λονδίνο (2008-2009). Τιμήθηκε με υποτροφίες από τα ιδρύματα Ι.Κ.Υ., 
Χρήστου και Καλλίοπης Λεμού, Νικόλαου Κουκουφλή, Π. Μπακαλά.  
    Έχει παρουσιάσει το έργο της σε μία ατομική έκθεση: Αυτόπτες 
Μάρτυρες, Χώρος Τέχνης 24 (2010) με κείμενο του Χ. Σαββόπουλου. Έχει 
επίσης λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων είναι: 
«Ιnspire Festival», Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
Θεσσαλονίκης (2012) «Ανθρώπινα μέτρα», Πολιτιστικό κέντρο Μελίνα 
Μερκούρη, (επιμέλεια Ι. Κρητικού) και «Συνάντηση ΙΙ», Χώρος Τέχνης 24 
(2010), 4η Biennale των φοιτητών των Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών 
Ελλάδος, Toronto, USA  και Αθήνα (2007), «WO+man=?», 5o Φεστιβάλ 
Τέχνης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. (2006) 
και «Νέοι Εικαστικοί στο Τελλόγλειο», Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών 
Θεσσαλονίκης (2005). 
    Ζεί και εργάζεται στην Αθήνα. 
 

 

«Βιοψία III», λάδι σε 
καμβά, 2009. 
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[Επιμέλεια και Οργάνωση του μέρους Ι των Μεσσήνιων καλλιτεχνών: Αδαμαντία Χάντζιου] 

«Πιτυρίδα», λάδι σε καμβά, 2008 
(Αυτοψία). 

«Αυτόπτες Μάρτυρες XXI», λάδι 
σε καμβά, 2006. 
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ΙΙ. ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ, ΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ, 

ΟΙ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΙ 
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• Θόδωρος 
Αγγελόπουλος 

    Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1935, ωστόσο κατάγεται από την 
Αμπελιώνα Μεσσηνίας. Έκανε νομικές 
σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τις 
οποίες εγκατέλειψε πριν πάρει το πτυχίο του. 
Το 1961 έφυγε στο Παρίσι, όπου αρχικά 
παρακολούθησε στη Σορβόννη μαθήματα 
γαλλικής φιλολογίας και φιλμογραφίας, 
καθώς και μαθήματα εθνολογίας και στη συνέχεια μαθήματα 
κινηματογράφου στη Σχολή Κινηματογράφου IDHEC και στο Musée de l' 
homme. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα το 1964 και μέχρι το 1967 
εργάστηκε ως κριτικός κινηματογράφου στην εφημερίδα Δημοκρατική 
Αλλαγή, μαζί με τον Βασίλη Ραφαηλίδη και την Τώνια Μαρκετάκη. Με τον 
κινηματογράφο άρχισε να ασχολείται το 1965 και το 1968 παρουσίασε την 
πρώτη του μικρού μήκους ταινία, Εκπομπή, στο Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το 1970, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία 
του, Αναπαράσταση, κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και άλλες διακρίσεις στο 
εξωτερικό, και σηματοδότησε την αυγή του σύγχρονου ελληνικού 
κινηματογράφου. Έκτοτε, οι ταινίες του έχουν συμμετάσχει σε πολλά 
διεθνή φεστιβάλ και έχει κερδίσει πολλά βραβεία, τα οποία τον 
καθιέρωσαν παγκοσμίως ως έναν από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες 
του σύγχρονου κινηματογράφου. Πολλά αφιερώματα που τιμούν τη 
δουλειά του Θόδωρου Αγγελόπουλου έχουν πραγματοποιηθεί σ' όλο τον 
κόσμο. Έχει αναγορευθεί επίτιμος διδάκτορας των Πανεπιστημίου των 
Βρυξελλών, του Πανεπιστημίου X Ναντέρ (Nanterre) στο Παρίσι και του 
Πανεπιστημίου του Έσσεξ (Essex). Μαζί με τον Βασίλη Ραφαηλίδη υπήρξε 
συνιδρυτής του περιοδικού Σύγχρονος Κινηματογράφος. 
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(Η αγγλόφωνη αφίσα της ταινίας ‘’Μια αιωνιότητα και μια μέρα’’ που 
κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ Καννών.) 

    Στις 24 Ιανουαρίου 2012 πεζός τραυματίστηκε σοβαρά στο διάλειμμα 
των γυρισμάτων της νέας του ταινίας "Η άλλη θάλασσα" στη Δραπετσώνα 
από διερχόμενη μοτοσυκλέτα. Το ίδιο βράδυ άφησε την τελευταία του 
πνοή σε νοσοκομείο του Φαλήρου, όπου νοσηλευόταν σε κρίσιμη 
κατάσταση. H κηδεία του έγινε δημοσία δαπάνη, στις 27 Ιανουαρίου στο 
Α' Νεκροταφείο Αθηνών. 
    Το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και το Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης καθιέρωσαν το 2012 Διεθνές Βραβείο 
«Θόδωρος Αγγελόπουλος» ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του 
σπουδαίου Έλληνα δημιουργού. Το βραβείο θα απονέμεται κάθε 
Νοέμβριο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ο Εμίρ Κουστουρίτσα 
δήλωσε μαθαίνοντας τον θάνατο του Αγγελόπουλου, ότι οι ταινίες του 
τελευταίου αποτέλεσαν γι' αυτόν έμπνευση και διαμόρφωσαν την εικόνα 
του για τον κινηματογράφο. Ο πρόεδρος του Διεθνούς Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου του Μόντρεαλ (Festival des Films du Monde de 
Montréal) Σερζ Λοζίκ (Serge Losique) και προσωπικός φίλος του 
Αγγελόπουλου, ανακοινώθηκε υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και 
το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης καθιέρωσαν το 2012 Διεθνές 
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Βραβείο «Θόδωρος Αγγελόπουλος» ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη 
του σπουδαίου Έλληνα δημιουργού. Το βραβείο θα απονέμεται κάθε 
Νοέμβριο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ο Εμίρ Κουστουρίτσα 
δήλωσε μαθαίνοντας τον θάνατο του Αγγελόπουλου, ότι οι ταινίες του 
τελευταίου αποτέλεσαν γι' αυτόν έμπνευση και διαμόρφωσαν την εικόνα 
του για τον κινηματογράφο. Ο πρόεδρος του Διεθνούς Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου του Μόντρεαλ (Festival des Films du Monde de 
Montréal) Σερζ Λοζίκ (Serge Losique) και προσωπικός φίλος του 
Αγγελόπουλου, ανακοίνωσε ότι η επόμενη διοργάνωση το 2012 θα γίνει 
στην μνήμη του Έλληνα σκηνοθέτη. Στην επέτειο της γέννησής του τον 
ίδιο χρόνο, η ελληνική έκδοση της μηχανής αναζήτησης "Google" 
εμφάνισε στην αρχική της σελίδα γκραβούρα που παραπέμπει στον 
Έλληνα σκηνοθέτη. Παράλληλα, την ίδια μέρα διοργανώθηκε εκδήλωση 
στη μνήμη του στο κτήριο της οδού Περαιώς του Μουσείου Μπενάκη σε 
ότι η επόμενη διοργάνωση το 2012 θα γίνει στην μνήμη του Έλληνα 
σκηνοθέτη. Στην επέτειο της γέννησής του τον ίδιο χρόνο, η ελληνική 
έκδοση της μηχανής αναζήτησης "Google" εμφάνισε στην αρχική της 
σελίδα γκραβούρα που παραπέμπει στον Έλληνα σκηνοθέτη. Παράλληλα, 
την ίδια μέρα διοργανώθηκε εκδήλωση στη μνήμη του στο κτήριο της οδού 
Πειραιώς του Μουσείου Μπενάκη. 

 

(Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος παίρνοντας τον Χρυσό Φοίνικα το 1998 στο 
51ο Φεστιβάλ των Καννών.) 
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‘’Ήταν αποστομωτικά ευγενής, αλλά καθόλου μετριοπαθής. Αν τον 
ρωτούσες για παράδειγμα για τον Ίνγκμαρ Μπέργκμαν ή τον Φεντερίκο 
Φελίνι, θα σου απαντούσε πόσο είχαν επηρεαστεί από το δικό του έργο.’’ 
λέει χαρακτηριστικά μια πηγή. 

    Ωστόσο, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος ήταν, είναι και θα είναι 
αναμφισβήτητα ένας σπουδαίος σκηνοθέτης με όραμα και με ένα 
ασύγκριτο ταλέντο που δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Μια τρομερή φιγούρα στο 
χώρο της 7ης τέχνης τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές καλλιτεχνικό 
στερέωμα που δύσκολα θα φταστεί, πόσο μάλλον να ξεπεραστεί. 
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• Βασίλης Φωτόπουλος 

 
 
    Ο Βασίλης Φωτόπουλος ήταν επιφανής Έλληνας ζωγράφος, σκηνοθέτης, 
καλλιτεχνικός διευθυντής και σκηνογράφος. 
    Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1934 και σπούδασε ζωγραφική σε νεαρή 
ηλικία υπό τον Βαγγέλη Δράκο. Στην καλλιτεχνική σκηνή 
πρωτοεμφανίστηκε ως σκηνογράφος στο θεατρικό έργο «Υπηρέτρια», 
στην Αθήνα. Εργάστηκε επίσης στο Εθνικό Ελληνικό Θέατρο, το Κρατικό 
Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το Ελεύθερο Θέατρο. 
    Το 1964 κέρδισε Όσκαρ καλλιτεχνικής διεύθυνσης για την δουλειά του 
στην ταινία Ζορμπάς ο Έλληνας. Το 1966 συνεργάστηκε με τον Φράνσις 
Φορντ Κόπολα στην ταινία You're a Big Boy Now.  
    Πέθανε στην Αθήνα, στις 14 Ιανουαρίου του 2007. 
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• Φρίντα Λιάππα 

 
 
    Η Φρίντα Λιάππα γεννήθηκε στη Μεσσήνη, στις 10 Φεβρουαρίου 
1948. Ο πατέρας της, Ευάγγελος Λιάππας ήταν έμπορος, η μητέρα 
της,  Ελένη Λιάππα, το γένος Κωστοπούλου, νοικοκυρά. 1964: Ο 
πατέρας της, που υποφέρει από χρόνιες κρίσεις βρογχικού 
άσθματος, πεθαίνει στα χέρια της. 
1965: Αποφοιτά από το γυμνάσιο Μεσσήνης και έρχεται στην 
Αθήνα. Επιτυγχάνει στις εισαγωγικές εξετάσεις του Πανεπιστημίου 
και γράφεται στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Ζει το καλοκαίρι των 
Ιουλιανών και οργανώνεται στη Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη.  
1966: Αναπτύσσει συνδικαλιστική δράση από το πρώτο 
πανεπιστημιακό έτος και συμμετέχει στη συντακτική επιτροπή του 
περιοδικού «Αργώ», που εκδίδουν οι φοιτητές της Φιλοσοφικής. Στο 
βραχύβιο περιοδικό (μόλις 3 τεύχη) δημοσιεύει τα πρώτα της 
ποιήματα, μια παρουσίαση του Πέτερ Βάις με αφορμή το ανέβασμα 
του έργου του Ο θάνατος του Μαρά από το Θέατρο Τέχνης και ένα 
κείμενο με τίτλο: «Erwin Piscator. Ο επαναστάτης του θεάτρου». 
1967: Εκλέγεται στο γραφείο φοιτητών Φιλοσοφικής της Δ.Ν.Λ. και, 
μετά τον Απρίλη, περνά στην παράνομη αντιδικτατορική δράση. «Τα 
φοιτητικά μου χρόνια κύλησαν όπως όλων των παιδιών: Δικτατορία. 
Ασφάλεια. Φυλακή. Έρωτες». 
1968: Συλλαμβάνεται στις 20 Μαΐου και ανακρίνεται στην Ασφάλεια 
από τον Καραπαναγιώτη. Οδηγείται στις φυλακές Αβέρωφ, στις 30 
Μαΐου. 20 Νοεμβρίου αρχίζει η δίκη του πρώτου κλιμακίου του 
«Ρήγα Φεραίου» που εξάρθρωσε η Ασφάλεια. Η Φρίντα 
καταδικάζεται σε 6 χρόνια φυλακή με πενταετή αναστολή. 
Αποφυλακίζεται στις 25 Νοεμβρίου. Διαγράφεται από το 
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Πανεπιστήμιο Αθηνών με απόφαση του πειθαρχικού τμήματος, και 
της αφαιρείται το διαβατήριο.  
1972: Δουλεύει σκριπτ στην ταινία «’Το προξενείο της Άννας» του 
Παντελή Βούλγαρη. Γυρίζει την πρώτη της ταινία μικρού μήκους, με 
τίτλο Μετά σαράντα μέρες, παραγωγή του περιοδικού «Σύγχρονος 
Κινηματογράφος». 
1973: Καταφέρνει να πάρει διαβατήριο, και εγκαθίσταται στο 
Λονδίνο, όπου φοιτά στο London Film School. Ταξιδεύει στο Παρίσι, 
στο Βερολίνο και στη Λισαβόνα, όπου ζει από κοντά την επανάσταση 
«των Γαριφάλων».  
1974: Επιστρέφει στην Ελλάδα. Μεταφράζει το βιβλίο του Ε. Χ. 
Καρρ ‘’Τι είναι η Ιστορία’’ που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Πλανήτης. Για δύο χρόνια είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής 
του περιοδικού «Σύγχρονος Κινηματογράφος». Επανεγγράφεται 
στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και αποφοιτά στις 16 Μαρτίου με 
«Λίαν Καλώς». 
1977: Σκηνοθετεί τη δεύτερη ταινία της, με τίτλο Μια ζωή σε 
θυμάμαι να φεύγεις, και παίρνει το Β’ βραβείο στο Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης και το βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών 
Κινηματογράφου (Π.Ε.Κ.Κ.). Αρχίζει να σκηνοθετεί για την 
τηλεοπτική σειρά «Παρασκήνιο» (τα πρώτα της κομμάτια ήταν για 
το Ελεύθερο Θέατρο και τον Δημήτρη Μητροπάνο). Γράφει 
κινηματογραφική κριτική για τα περιοδικά «Αντί» και «Σύγχρονος 
Κινηματογράφος», κι αυτή η συνεργασία της θα κρατήσει μέχρι το 
1980. 
1978: Σκηνοθετεί «Παρασκήνια» για τη Ζωή Λάσκαρη και τη Μαίρη 
Λίντα. 
1979: Εργάζεται ως βοηθός σκηνοθέτη στην πρώτη ταινία μεγάλου 
μήκους του Δημήτρη Μαυρίκιου Στο δρόμο του Λαμόρε. Σκηνοθετεί 
«Παρασκήνια» για την Ιωάννα Γεωργακοπούλου, τη Δήμητρα 
Γαλάνη, τη Ρεμπέτικη Κομπανία και τη θεατρική παράσταση του 
Μίνου Βολανάκη Εκκλησιάζουσες. Αρχίζει να δουλεύει το πρώτο της 
σενάριο μεγάλου μήκους.  
1980: Σκηνοθετεί τα «Παρασκήνια» Η μουσική στον 
κινηματογράφο και Θερινά σινεμά. Σκηνοθετεί την τρίτη της ταινία 
μικρού μήκους, με τίτλο Απεταξάμην, και παίρνει το Β βραβείο στο 
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το βραβείο της ΠΕΚΚ, το βραβείο 
καλύτερης ταινίας και το βραβείο κοινού στο Γ Φεστιβάλ Δράμας. 
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Εκδίδει την πρώτη της ποιητική συλλογή, με τίτλο Λυρικός επίλογος 
της οδού Πατησίων. 
1981: Οι δρόμοι της αγάπης είναι νυχτερινοί - πρώτη ταινία μεγάλου 
μήκους. Η ταινία βραβεύεται στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με τα 
βραβεία πρωτεμφανιζόμενου σκηνοθέτη, γυναικείας ερμηνείας, 
φωτογραφίας, μοντάζ, καθώς και το βραβείο της ΠΕΚΚ. Συμμετέχει 
στα Φεστιβάλ Βερολίνου (Panorama), Λονδίνου, Μόντρεαλ, 
Άμστερνταμ, Βαλέντσια, Σεντ-Ετιέν, Μονάχου, Κωνσταντινούπολης, 
στο Διεθνές Φεστιβάλ Γυναικείου Κινηματογράφου και στις 
Εβδομάδες Ελληνικού Κινηματογράφου στο Ανσύ, στην Μπαστιά, 
στην Μπολόνια, στη Γενεύη και στο Λοκάρνο. Εκδίδει την ποιητική 
συλλογή Τα ήσυχα ποιήματα και τα κυνηγετικά σκυλιά. 
1982: Σκηνοθετεί δύο τηλεοπτικά κομμάτια για τον Κώστα 
Καρυωτάκη και τη Μαρία Πολυδούρη. Πιεσμένη από τα μεγάλα 
οικονομικά χρέη της ταινίας της, αναγκάζεται να σκηνοθετήσει 
ντοκιμαντέρ για το υπουργείο Γεωργίας, καθώς και δύο ντοκιμαντέρ 
για τη Χίο και τη Μυτιλήνη. 
1983: Σκηνοθετεί την ωριαία τηλεταινία Το νερό της βροχής, 
βασισμένη στο ομότιτλο διήγημα του Μ. Καραγάτση, για 
λογαριασμό της ΕΡΤ. Παντρεύεται τον Κυριάκο Αγγελάκο. 
1984: Γράφει με τη Ρέα Γαλανάκη το σενάριο για την 
κινηματογραφική μεταφορά της τραγωδίας του Ευριπίδη Βάκχες. 
Σκηνοθετεί ένα τηλεοπτικό κομμάτι για την ποιήτρια Μάτση 
Χατζηλαζάρου. 
1985: Εκδίδει την πρώτη της συλλογή διηγημάτων, με τίτλο Η 
μυστηριώδης ασθένεια. Σκηνοθετεί ένα τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ για 
τη συγγραφέα Άλκη Ζέη. Αρχίζει τα γυρίσματα της δεύτερης ταινίας 
της μεγάλου μήκους, Ήταν ένας ήσυχος θάνατος.  
1986: Ολοκληρώνει την παραγωγή της ταινίας. Η ταινία επιλέγεται 
ταυτόχρονα από τα Διεθνή Φεστιβάλ του Λοκάρνο και του Σαν 
Σεμπαστιάν, και η Φρίντα επιλέγει να πάει στο δεύτερο. Η ταινία 
κερδίζει το βραβείο CIGA  (το πρώτο βραβείο του παράλληλου 
διαγωνιστικού προγράμματος ZONA ABIERTA του Φεστιβάλ), 
συμμετέχει στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και βραβεύεται με τα 
βραβεία γυναικείας ερμηνείας, φωτογραφίας, μοντάζ, ήχου και 
σπέσιαλ εφέ. Συμμετέχει στα Φεστιβάλ της Βαλέντσια, της Άγκυρας, 
του Βισί, στο DONNE E MEDIA στο Μιλάνο, στο Φεστιβάλ 
Γυναικών του Μόντρεαλ, στο αφιέρωμα ευρωπαίων γυναικών 
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σκηνοθετών της Ταινιοθήκης της Βαρκελώνης και στις Εβδομάδες 
Ελληνικού Κινηματογράφου στη Σουηδία, στην Κούβα, στη 
Βενεζουέλα και στην Αργεντινή.  
1987: Γράφει το σενάριο μιας τηλεταινίας με τίτλο Πατρός 
αγνώστου, βασισμένο στο ομότιτλο διήγημα της Βάσως Σινοπούλου, 
το οποίο θα σκηνοθετήσει λίγο αργότερα ο Ντίνος Μαυροειδής. 
1988: Πεθαίνει η μητέρα της, στις 19 Απριλίου. Το Σεπτέμβριο, η 
Φρίντα εγκαθίσταται στο Παρίσι για 7 μήνες.  
1989: Μετά από εκτεταμένη έρευνα, καταθέτει στην ΕΤ1 μια 
πρόταση με τίτλο Νίκος Πουλαντζάς, 10 χρόνια μετά. Περιμένοντας 
την απάντηση της ΕΡΤ, κινηματογραφεί την τελευταία συνέντευξη 
του Νίκου Σβορώνου, όπου ο ιστορικός μιλάει για τον Νίκο 
Πουλαντζά. Απάντηση από την ΕΡΤ δεν πήρε ποτέ.  
1990: Καλοκαίρι, αρχίζει το γύρισμα της τελευταίας της ταινίας στη 
Μήλο, με τίτλο Τα χρόνια της μεγάλης ζέστης. Κυκλοφορεί το 
μυθιστόρημα Ερωτηίδος μάρτυρος.  
1991: Κυκλοφορεί την ποιητική συλλογή 1964-1988. Πουλάει το 
σπίτι στον Καρέα (μοναδικό της περιουσιακό στοιχείο) για να 
ξεχρεώσει την ταινία. Αρνείται να πάρει μέρος στο διαγωνιστικό 
τμήμα του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και προτείνει να προβληθεί η 
ταινία της εκτός συναγωνισμού. Η πρόταση της δε γίνεται δεκτή.  
1992: Ιανουάριος. Ο τότε σύμβουλος κινηματογραφίας του ΥΠΠΟ, 
Απόστολος Δοξιάδης, ζητάει την εξαίρεση της ταινίας από τα 
κρατικά βραβεία, καταγγέλλοντας ότι, κατά τη διάρκεια των 
γυρισμάτων, κακοποιήθηκε ένα ανήλικο παιδί για τις ανάγκες μιας 
σκηνής. Ένα τρομερό σκάνδαλο ξεσπά και για σειρά ημερών γίνεται 
πρωτοσέλιδο εφημερίδων και πρώτο θέμα των τηλεοπτικών δελτίων 
ειδήσεων. Η Φρίντα αντικρούει τις άθλιες συκοφαντίες και 
καταγγέλλει τον σύμβουλο του ΥΠΠΟ για αναβίωση της 
λογοκρισίας. Η Μελίνα Μερκούρη, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο Ζιλ 
Ντασέν, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Νίκος Κούνδουρος και άλλοι 
τάσσονται με το μέρος της. Ο εισαγγελέας ασκεί αυτεπάγγελτη 
δίωξη, και η Φρίντα, η μητέρα του παιδιού και οι παραγωγοί της 
ταινίας καλούνται στην ανακρίτρια. Φεβρουάριος. Η ταινία 
προβάλλεται ως επίσημη ελληνική συμμετοχή στο 42ο Διεθνές 
Φεστιβάλ του Βερολίνου. Επώνυμοι ξένοι κριτικοί, μέλη της 
FIPRESCI, με ψήφισμα τους στηρίζουν τη Φρίντα. Κυκλοφορεί το 
σενάριο της ταινίας σε λογοτεχνική μεταγραφή. Μάιος. Η ταινία 
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βγαίνει στους κινηματογράφους. Η Φρίντα γράφει ένα καινούργιο 
σενάριο με τον Γιώργο Μπράμο, με τίτλο Άγκνιεσκα. Τέλη 
Οκτωβρίου, μπαίνει στο νοσοκομείο, σε κακή σωματική κατάσταση. 
Οι εξετάσεις αποκαλύπτουν έναν ευμεγέθη όγκο στον εγκέφαλο. Το 
Νοέμβριο, υποβάλλεται σε επέμβαση στη Νέα Υόρκη, και η βιοψία 
δείχνει ότι ο όγκος είναι κακοήθης.  
1993: Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθήνας, με απαλλακτικό 
βούλευμα (το 2826/93), αποφαίνεται, μετά την εξέταση του 
ανακριτικού υλικού, ότι δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί κατηγορία 
κατά της Φρίντας Λιάππα, της μητέρας του παιδιού και των 
παραγωγών της ταινίας για κακοποίηση ανηλίκου. 
Η Φρίντα ξαναδουλεύει το Ερωτηίδος μάρτυρος (το διορθωμένο 
βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιβάνη) και, παράλληλα, 
ετοιμάζει μια καινούργια ποιητική συλλογή, με τίτλο Το τραύλισμα 
του χρόνου. Τέλη του 1993, η υγεία της αρχίζει να επιδεινώνεται με 
γρήγορους ρυθμούς. 
1994: Καταθέτει στο ΕΚΚ πρόταση για συγγραφή σεναρίου, με τίτλο 
Τα όνειρα και η πραγματικότητα της Μαργαρίτας. Η πρόταση 
εγκρίνεται, και η Φρίντα αρχίζει τη συγγραφή του σεναρίου. Η 
εισαγωγή της στο νοσοκομείο διακόπτει τη συγγραφή, η Φρίντα 
ζητά από τον πρόεδρο του ΕΚΚ να την αποδεσμεύσει, και προτείνει 
να δοθεί η αμοιβή που θα εισέπραττε, σε κάποιον νέο 
κινηματογραφιστή. 
Μετά από τρίμηνη παραμονή στο νοσοκομείο, αφήνει την τελευταία 
της πνοή στις 28 Νοεμβρίου 1994. 
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• Σάκης Μανιάτης 

 

    O Σάκης Μανιάτης είναι Έλληνας σκηνοθέτης, παραγωγός και 
διευθυντής φωτογραφίας. 
    Γεννήθηκε στη Μεσσήνη Μεσσηνίας στις 16 Δεκεμβρίου 1944. 
Προχώρησε σε σπουδές κινηματογράφου και θεάτρου. Εργάστηκε 
ως διευθυντής φωτογραφίας και – συχνά – μοντέρ των Βούλγαρη, 
Γλυκοφρύδη, Κακογιάννη, Κοκκινόπουλο, Κούνδουρο, 
Σταμπουλόπουλο, Τάσιο, Τορνέ, Φέρρη, Ντάνιελ 
Μπερτολίνο, Μαρτίν ντε Μπαρσί, Κολέτ Τζιντού, Κλάους Σάλγκε κ.ά. 
καθώς και όλων των ταινιών του Μίμη Κουγιουμτζή για το Θέατρο 
Τέχνης και τον Κ.Κούν. 
    Σε φωτισμούς στο θέατρο έχει συνεργαστεί με τους: Αντωνίου, 
Γαβριηλίδη, Κακογιάννη, Κοκκίνου, Κοτσίκο, Κούνδουρο, Ληναίο, 
Μόρτζο, Σκούρτη, Χαραλάμπους κ.ά. 
    Έχει βραβευτεί ως σκηνοθέτης, διευθυντής φωτογραφίας, μοντέρ 
και παραγωγός για τις ταινίες "Μέγαρα", "Μάνη", "Πριν από την 
παράσταση" και "Νίκος Καζαντζάκης’’. 

 

 



 
 

257 

• Κλεώννη Φλέσσα    

 

 
    Η Κλεώνη Φλέσσα γεννήθηκε στην Καλαμάτα. Αρχικά σπούδασε 
φωτογραφία στη Βοστώνη και σκηνοθεσία στη Σχολή Σταυράκου. 
Στη συνέχεια θα τελειώσει την Αρχιτεκτονική Σχολή του 
Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας και θα συνεχίσει με σπουδές στην 
Ιστορία του Κινηματογράφου στη Φιλοσοφική Σχολή του ίδιου 
Πανεπιστημίου. Έχει σκηνοθετήσει πολλά ντοκιμαντέρ και ταινίες 
μυθοπλασίας και έχει ασχοληθεί και παρουσιάσει αρκετά μουσικά 
προγράμματα και εκπομπές πολιτιστικού περιεχομένου. Από την 
φιλμογραφία της επισημαίνουμε τα παρακάτω: 1. Μια καθημερινή 
ιστορία, 1980. 2. Θαλασσογραφία, 1983. 3. Οι πρώτες δασκάλες, 
1991. 4. Από τη Σαπφώ στην Κασσιανή, 1994. 5. Εγγονόπουλος, 
1999. 6. Εμπειρίκος, 1999. 7. Πάμε για ένα ούζο, 2002. 8.Κασσιανή, 
η υμνογράφος του 8ου αιώνα, 2006. 9. Ελένη Μπούκουρη 
Αλταμούρα, 2009. Η Κλεώνη Φλέσσα έχει μια συνεχή και 
ουσιαστική παρουσία στα κινηματογραφικά δρώμενα της χώρας μας 
και με τη συμμετοχή της σε διάφορα φεστιβάλ και εκδηλώσεις και σε 
φορείς που σχετίζονται με τον τομέα της και ειδικότερα με την 
προβολή και παρουσίαση της γυναικείας δημιουργίας. Είναι γεγονός 
ότι από την μεταπολίτευση και μετά δίπλα στους Έλληνες 
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σκηνοθέτες σημαντικό ρόλο έχουν και οι γυναίκες σκηνοθέτιδες που 
μας έχουν δώσει ικανά έργα και έχουν αποσπάσει και πολλά βραβεία 
για αυτά. Επίσης εκτός από τη σκηνοθεσία η Κλεώνη ασχολείται και 
με το σενάριο και με το θέατρο. Έχει συνεργαστεί με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Καλαμάτας  και σημειώνω το ανέβασμα εκεί του έργου των Ρέππα-
Παπαθανασίου «Τα μωρά τα φέρνει ο πελαργός». Έχει τέλος πάρει 
βραβεία και επαίνους σε διάφορα φεστιβάλ, όπως το 2ο Βραβείο στο 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας και την τιμητική διάκριση στο 
Φεστιβάλ Τέχνης στον Καναδά το 2010 για το έργο «Ελένη Μ. 
Αλταμούρα». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

259 

• Θόδωρος Μαραγγός 

 

    Ο Θόδωρος Μαραγκός γεννήθηκε το 1944 στα Φιλιατρά Μεσσηνίας και 
ξεκίνησε την καριέρα του ως σκιτσογράφος γελοιογράφος για διάφορα 
περιοδικά, ενώ συγχρόνως σπούδασε ζωγραφική. Έχει ακόμη ασχοληθεί με την 
τηλεόραση, σκηνοθετώντας τις σειρές ‘’Έμμονες ιδέες’’ και ‘’Πέρα απ' τον 
Ορίζοντα’’. Τα σενάρια όλων των ταινιών είναι δικά του. 

  Φιλμογραφία: 

-1969 Τσουφ Ταινία μικρού μήκους, κινουμένων σχεδίων. (πρώτο βραβείο 
φεστιβάλ Θεσσαλονίκης). 

-1971 Σσσστ!, Ταινία μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων. (πρώτο βραβείο 
φεστιβάλ Θεσσαλονίκης). 

-1971 Οικόπεδο Δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. (πρώτο 
βραβείο πανελλήνιου φεστιβάλ μικρού μήκους). 

-1973 Λάβετε θέσεις Ταινία μεγάλου μήκους. (τέσσερα πρώτα βραβεία 
φεστιβάλ Θεσσαλονίκης). 

-1975 Ο αγώνας Δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους. (δεύτερο 
βραβείο και βραβείο κοινού φεστιβάλ Θεσσαλονίκης). 

-1978 Από που πάνε για τη χαβούζα Ταινία μεγάλου μήκους. (η 
εμπορικότερη ταινία της χρονιάς – συμμετοχή παραγωγής). 
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-1980 Θανάση σφίξε κι άλλο το ζωνάρι Ταινία μεγάλου μήκους. (πρώτο 
βραβείο σεναρίου στο Σαν Ρέμο). (δεύτερη εμπορικότερη ταινία της 
χρονιάς). 

-1981 Μάθε παιδί μου γράμματα Ταινία μεγάλου μήκους. (τέσσερα πρώτα 
βραβεία στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης). (εμπορικότερη ταινία της χρονιάς). 

-1984 Τι έχουν να δουν τα μάτια μου Ταινία μεγάλου μήκους. 

-1987 Έμμονες ιδέες Κινηματογραφημένη τηλεοπτική σειρά. 

-1990 Πέρα απ' τον ορίζοντα Κιν/μένη τηλεοπτική σειρά. 

-1993 Ο δραπέτης του φεγγαριού Ταινία μεγάλου μήκους. (βραβείο β' 
ανδρικού ρόλου φεστιβάλ Θεσσαλονίκης). 

-1998 Φιλιατρά, ιδιαίτερη πατρίδα Ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους. 

-2000 Κοιτάζοντας τον Υμηττό Ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους. 

-2002 Η οδύσσεια του Π. Ηλιόπουλου Ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους. 

-2004 Ο Θεός είναι αόρατος γιατί είναι μικροσκοπικός Ντοκιμαντέρ 
μεγάλου μήκους. 

-2005 Black μπεε... Ντοκιμαντέρ με fiction και animation, έγχρωμο, 77΄. 
(βραβείο β’ καλύτερης ταινίας τεκμηρίωσης στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης). 

-2008 Ισοβίτες Ταινία μεγάλου μήκους 
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• Βασίλης Ντούρος      

 
 
     Ο Βασίλης Ντούρος γεννήθηκε στην Ανθούσα Μεσσηνίας. 
Εγκατέλειψε τις σπουδές μου στην Ναυπηγική, για τον 
κινηματογράφο. Είναι πτυχιούχος σκηνοθέτης και μέλος της 
Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. Εργάζεται στο χώρο του 
κινηματογράφου και της τηλεόρασης από το 1980. Με τον θεατρικό 
θίασο ΠΕΙΡΑΜΑ σκηνοθέτησε τα έργα "ΣΠΗΛΙΑ" και "ΦΟΝΟΣ" του 
Π. Παναγιωτούνη, καθώς και "ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΗ" και "ΕΛΕΝΗ 
ΝΕΓΚΡΙΝ" του Κ. Βαλέτα. Έχει σκηνοθετήσει τις τηλεοπτικές 
σειρές: 
 
"Με συγχωρείς που σ’ ανησύχησα" Τηλεταινία για την ΕΤ-1 
"Οικολογικά" ΕΤ-2  (σειρά ντοκιμαντέρ-συσκηνοθεσία) 
"Η γέννηση του Χριστού" ΕΤ-2 επετειακό ντοκιμαντέρ 
"Τμήμα Ηθών"  ΑΝΤ1   (επεισόδια)   
"Αν θυμηθείς  τ’ όνειρό μου"  MEGA  (σειρά συνεχείας 30 
επεισοδίων) 
"Στο φως του φεγγαριού" MEGA  ( σειρά  συνεχείας 32 επεισοδίων) 
"Στον ήλιο του Αιγαίου" ANT1  (σειρά συνεχείας 30 επεισοδίων) 
"10η εντολή" ALPHA  (σειρά  αυτοτελών  επεισοδίων)                                          
"Αληθινοί  έρωτες"  ALPHA (σειρά  αυτοτελών επεισοδίων)  
"Κάρμα"  ΑΝΤ1  ( καθημερινή σειρά) 
 
Φιλμογραφία: 
 
-1980 : "Η ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ" Ταινία με ηθοποιούς, 16mm, 
χρώμα, διάρκεια 20 λεπτά. 
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-1987: "ΤΟ ΣΚΙΑΧΤΡΟ" Ταινία με ηθοποιούς, 16 mm, διάρκεια 18 
λεπτά. Συμμετείχε στο 1ο Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της 
Δράμας, όπου πήρε ευνοϊκές κριτικές και τιμητική διάκριση  από τις 
ξένες αντιπροσωπείες. Πουλήθηκε και παίχτηκε στην ΕΤ-2, καθώς 
και στην Σουηδική και Γαλλική τηλεόραση. Απέσπασε  τιμητική 
διάκριση  από το ΥΠΠΟ. 
 
-1988: "Ο ΑΗ -ΒΑΣΙΛΗΣ Ο ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ" Ταινία με ηθοποιούς 
35mm, χρώμα, διάρκεια 20 λεπτά. Συμπαραγωγή με Ελληνικό 
Κέντρο Κινηματογράφου. Συμμετείχε στο 2ο Φεστιβάλ ταινιών 
μικρού μήκους της Δράμας, όπου πήρε το ειδικό βραβείο καλύτερης 
ποιητικής ταινίας στην μνήμη  Σταύρου Τορνέ. Προβλήθηκε στις 
Κάννες στο φεστιβάλ ταινιών  μικρού μήκους το 1989 καθώς και σε 
άλλα διεθνή  Φεστιβάλ. Πουλήθηκε και παίχτηκε στην ΕΤ-1 και σε 
πολλές Ευρωπαϊκές χώρες (Σουηδία, Γαλλία, Δανία, Κύπρο κλπ). 
Βραβεύτηκε με κρατικό βραβείο από το ΥΠΠΟ. 
 
-2000 : "ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΣΒΗΝΕΙ" Ταινία μεγάλου μήκους. 
Συμπαραγωγή με Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου-ΕΡΤ. 
Συμμετείχε στο 41ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης (Βραβείο κοινού: 
"Ταινία μυθοπλασίας" ) και σε πολλά διεθνή Φεστιβάλ (Κολωνίας, 
Ουάσινγκτον, Κωνσταντινούπολης, Μόσχας κλπ). 
Διακρίθηκε: Στο 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας, 
για παιδιά και νέους: με το βραβείο μουσικής. Στο 2ο Διεθνές 
Φεστιβάλ Λέτσε Ιταλίας: με το βραβείο Καλύτερης ταινίας. Στο 
Διεθνές Φεστιβάλ "Zolotoi vitiaz" Μόσχας 2002: με το 1ο βραβείο 
ποιότητας. Στο 12ο  Διεθνές Φεστιβάλ Παιδικού Κινηματογράφου 
στο Κάιρο: με το 1ο βραβείο Καλύτερης ταινίας και το βραβείο 
UNESCO. 
 
-2008: "ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΜΠΡΟΣΤΑ" Ταινία μεγάλου μήκους, 35mm, 
έγχρωμο, 97’. Συμπαραγωγή  με ΕKK-ΕΡΤ. Συμμετείχε στο 49ο 
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2008 και σε άλλα διεθνή φεστιβάλ. Στο 
διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ "Zolotoi vitiaz" Μόσχας το 2008 
απέσπασε το 3ο βραβείο καλύτερης ταινίας. 

Αυτήν την περίοδο είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσης ενός ντοκιμαντέρ με 
τίτλο «Από τον ημεροδρόμο της μάχης του Μαραθώνα στον 
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μαραθωνοδρόμο του σήμερα». Θα  προβληθεί στο Ζάππειο Μέγαρο τον 
Οκτώβριο του 2010  στην επετειακή εκδήλωση για τα 2500  χρόνια από 
την ιστορική νίκη της μάχης του Μαραθώνα. Εκδήλωση που οργανώνεται 
από τον ΣΕΓΑΣ. 
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• Στέφανος Ληναίος 

 
    Ο Στέφανος Ληναίος (κατά κόσμον Διονύσιος Μυτιληναίος), του 
Γεωργίου, γεννήθηκε στη Μεσσήνη Μεσσηνίας στις 6 Αυγούστου του 1928. 
Είναι ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης και θεατρικός επιχειρηματίας, 
ενώ ασχολήθηκε και με την πολιτική. Κόρη του είναι Μαργαρίτα 
Μυτιληναίου, διευθύντρια του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής 
Ραδιοφωνίας και σύζυγός του η ηθοποιός Έλλη Φωτίου. Είναι κάτοικος 
Αθηνών (Ιλίσια). 
    Το 1951 αποφοίτησε από τη Σχολή Θεάτρου Αθηνών και το 1969 από τη 
Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης (Royal Academy of Dramatic Art - 
RADA) του Λονδίνου. Κατά την περίοδο 1954-1967 συνεργάσθηκε με 
περισσότερους από 20 θιάσους σε 100 περίπου θεατρικά έργα, ενώ 
εμφανίστηκε σε 100 περίπου κινηματογραφικές ταινίες, ραδιοφωνικές 
εκπομπές αλλά και στην τηλεόραση. Από το 1970 σκηνοθέτησε αλλά και 
πήρε μέρος σε περίπου 50 θεατρικά έργα, καθώς και σε πολλές 
ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. 
    Ο Στέφανος Ληναίος είναι ο ιδρυτής του θιάσου "Σύγχρονο Ελληνικό 
Θέατρο" στο θέατρο Άλφα της Αθήνας. Έγραψε διηγήματα όπως "Μερικοί 
θάνατοι" και πολλές μελέτες μεταξύ των οποίων "Σύγχρονο θέατρο" και 
"TV μέσο Παιδείας" που λήφθηκε υπ΄ όψη στη καθιέρωση της 
"εκπαιδευτικής τηλεόρασης" της ΕΡΤ. Έχει διατελέσει γενικός 
γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων Ηθοποιών (1966-1967) και είναι 
σύμβουλος της Π.Ε.Ε.Θ. από το 1975 και του Ελληνικού Κέντρου Θεάτρου 
από το 1977. Είναι επίσης μέλος του Σωματείου Βρετανών Ηθοποιών. 
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• Γιώργος Μούτσιος

 

    Ο Γιώργος Μούτσιος ήταν Έλληνας ηθοποιός του θεάτρου, του 
κινηματογράφου και της τηλεόρασης, θιασάρχης, σκηνοθέτης και 
ερμηνευτής κλασικού τραγουδιού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. 
Γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 31 Ιανουαρίου 1932. Η αγάπη του για την 
τέχνη φάνηκε πολύ νωρίς παρασύροντας και τις δύο αδελφές του, Σοφία 
και Μαρία Μουτσίου. Σπούδασε αρχικά μουσική και τραγούδι στο 
Ελληνικό Ωδείο, (με την Άννα Σαραντίδου) και θέατρο στη Δραματική 
Σχολή του Εθνικου Ωδείου. 
     Μόλις ολοκλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις συνέχισε 
ανώτερες σπουδές φωνητικής στη Μουσική Ακαδημία της Βιέννης (με την 
Ελίζαμπεθ Ραντό) και ακολούθως θέατρο και σκηνοθεσία στο Reinhardt 
Seminar. 
 

Θεατρική παρουσία  

Πρώτη του εμφάνιση στη θεατρική σκηνή την είχε κάνει σε ηλικία 19 ετών 
σε μια παράσταση αρχαίου δράματος "Οιδίπους Τύραννος" του Σοφοκλή 
με το Εθνικό Θέατρο. Εκ της επιτυχίας που σημείωσε συμμετείχε ως μέλος 
του χορού και στις τρεις σεζόν 1951, 1952 και 1955, όταν το έργο 
ανεβάστηκε στους Δελφούς, στην Επίδαυρο και σε περιοδεία στο 
εξωτερικό. 
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Επίσης με το Εθνικό Θέατρο έλαβε μέρος στο Φεστιβάλ των Εθνών στο 
Παρίσι. Στο ίδιο φεστιβάλ, με το Θέατρο Τέχνης συμμετείχε στους 
"Όρνιθες", όπως επίσης και στο Φεστιβάλ Σαίξπηρ στο Λονδίνο. Συνολικά 
εμφανίστηκε σε 8 έργα που ανεβάστηκαν από το Εθνικό Θέατρο με 
τελευταίο την "Απαγωγή της Σμαράγδως" το 1955. 

Σημαντικότερη απ΄όλες στη συνέχεια θεατρικές του παραστάσεις που 
αποτέλεσε και σταθμό στην ανάδειξή του ήταν όταν δίδαξε και 
τραγούδησε σε μουσική Μ. Χατζιδάκι στους "Όρνιθες" του Αριστοφάνη σε 
σκηνοθεσία Κάρολου Κουν από το Θέατρο Τέχνης το 1960 που έμεινε και 
ιστορική, ενώ συμμετείχε και στον δίσκο του Μ. Χατζιδάκι "Κύκλος του 
CNS". Γενικά στο θέατρο εργάστηκε τόσο ως ηθοποιός όσο και ως 
θιασάρχης, παίζοντας με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, Έλλη Λαμπέτη, Άννα 
Βίσση, Σμαρούλα Γιούλη, Τζένη Ρουσσέα κ.ά. Σύζυγός του ήταν η επίσης 
ηθοποιός Δέσποινα Νικολαΐδου όπου μαζί συγκρότησαν θίασο το 1977. 

Κινηματογραφική παρουσία  

Παράλληλα ανέπτυξε σπουδαία καριέρα και ως ηθοποιός του ελληνικού 
κλασικού πλέον κινηματογράφου με πρώτη του κινηματογραφική 
εμφάνιση στην ταινία "Ριρίκα" το 1951, σε σκηνοθεσία του Φρίξου Ηλιάδη. 
Στις ταινίες που ακολούθησαν της λεγόμενης χρυσής περιόδου έλαβε 
μέρος σε περιισσότερες από 50, ερμηνεύοντας εκ του παρουσιαστικού του 
ρόλους αριστοκράτη, πλούσιου με καλές ή κακές προθέσεις με τόση 
επιτυχία που εναλλάσσονταν τα αισθήματα του κοινού από συμπαθητικού 
μέχρι αντιπαθητικού και αντίστροφα. 

Χαρακτηριστικές υπήρξαν οι συμμετοχές του στις ταινίες "Η αγνή του 
λιμανιού" (1952, "Θα σε κάνω Βασίλισσα" (1964), "Θανασάκης ο 
πολιτευόμενος" (1964), "Αχ και νά ΄μουν άντρας" (1966), "Ο κράχτης" 
(1966), "Τρούμπα 67" (1967), "Κάποτε κλαίνε και οι δυνατοί" (1967), 
"Μήδεια" (1968), "Ο αετός των σκλαβωμένων" (1970), "Ο δρόμος των 
Ηρώων" (1971), "Εσχάτη προδοσία" (1971), "Ο Αντιφασίστας" κ.ά. 
Τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν στην ταινία του Δ. 
Κολλάτου "Αλέξανδρος και Αϊσέ" (2002). Επίσης είχε συμμετάσχει στην 
αμερικανικής παραγωγής ταινία "Ο Λέων της Σπάρτης", όπως αποδόθηκε 
στην ελληνική "The 300 Spartans", που είχε γυριστεί στην Ελλάδα το 
1962, σε σκηνοθεσία του Ρούντολφ Ματέ. 
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Λυρική παρουσία  

Ο Γ. Μούτσιος είχε επίσης ευρύτατη συνεργασία με την Εθνική Λυρική 
Σκηνή σε παραστάσεις κυρίως οπερέτας όπως στη "Πριγκίπισσα του 
Ιπποδρόμου" (1956-1957), "Οι Απάχηδες των Αθηνών" (2000-2001), "Το 
Φιόρο του Λεβάντε" (2001-2002), "Κορίτσι της Γειτονιάς" (2003-2004) 
και "Γενικός Γραμματέας" (2003-2004). Επίσης πολλές ήταν και οι 
συμμετοχές του σε όπερες του Φεστιβάλ Αθηνών όπως στη "Ναυσικά" του 
Χικς το 1961, κ.ά. 

Ραδιοτηλεοπτική παρουσία  

Η παρουσία του σε ραδιοφωνικές κυρίως θεατρικές εκπομπές και 
τηλεοπτικές σειρές υπήρξαν πολλές. Μάλιστα τη σειρά "Οι Θεοί του 
Ολύμπου", σατυρική παρωδία της ελληνικής μυθολογίας, που είχε 
προβληθεί το 1978, την είχε σκηνοθετήσει ο ίδιος. Τελευταία εμφάνισή του 
στην τηλεόραση ήταν στη σειρά "Τα παιδιά της Νιόβης". Σπουδαία υπήρξε 
επίσης η τηλεοπτική παρουσία περικοπών από την ιστορία της ελληνικής 
επιθεώρησης. 
Τον Φεβρουάριο του 2010, σε εκδήλωση του πνευματικού κέντρου 
Παπάγου τιμήθηκε για την συνολική προσφορά του στο θέατρο, στον 
κινηματογράφο και το τραγούδι. 

Ήταν μόνιμος κάτοικος Δήμου Αγίας Παρασκευής, στην Αθήνα. 
Πέθανε στις 17 Ιουλίου του 2012 και κηδεύτηκε στο Νεκροταφείο 
Ζωγράφου. Ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και 
Πολιτισμού Κ. Τζαβάρας, στο συλλυπητήριο μήνυμά του εξήρε την 
προσφορά του στη τέχνη γενικά, την πολυπραγμοσύνη του αλλά και τη 
σεμνότητα και το ήθος του. 
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• Γιάννης Διαμαντόπουλος 

 

    Ο Γιάννης Διαμαντόπουλος γεννήθηκε στο Αριοχώρι Μεσσηνίας το 
1948. 

Σπουδές 

    Σκηνογραφία και Αρχιτεκτονική στη Φλωpεvτία, Θέατρο και 
Κινηµατογράφο στη Ρώµη. Επίσης φοίτησε για τρία χρόνια στο Πάντειο 
Πανεπιστήµιο της Αθήνας καθώς και στη Σχολή Κινηµατογράφου του 
Σταυράκου.  
    Δούλεψε σαν Βοηθός Σκηνοθέτη στην Ιταλία και την Ελλάδα σε πολλές 
κινηµατογραφικές παραγωγές, θεατρικές παραστάσεις, όπως επίσης και 
στο Λυρικό Θέατρο, πλάι σε σκηνοθέτες όπως: Μάουρο Μπολονίνι, 
Μιχάλη Kακογιάννη, Ζυλ Ντασσέν, Φιλίπ Ντε Μπροκά, Ίµερ Γκιόγκιoσσυ, 
Λούκα Ρονκόνι και άλλους.  
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Α) Σκηνοθεσίες στο θέατρο 

1) Πρώτη σκηνοθεσία στο Θέατρο Σούπερ - σταρ µε το έργο του Ιταλού 
Συγγραφέα Μίνα Μπελλέι “Ξανθιά Φράουλα” µε τον Ηλία Λογοθέτη, 
Κώστα Αρζόγλου, Πάνο Μιχαλόπουλο.  

2) Στο Θέατρο ΑΘΗΝΑ το έργο του Ιταλού συγγραφέα Τζιουζέπε Πατρόνι 
Γκρίφφι “Πρόσωπα φυσικά και αλλόκοτα” µε την Ντίνα Κώνστα.  

3) Το θρίλερ της Άiφα Λέβιν “Παγίδα θανάτου” στο Θέατρο ΣΜΑΡΟΥΛΑ 
µε την Μπέττυ Βαλάση - Λιλλύ Παπαγιάννη, Γιώργο Κυρίτση, Τάκη 
Χρυσικάκο.  

4) Το έργο του Έλµερ Ράις «Ονειρα - Όνειρα» στο θέατρο Διονύσια µε την 
Κάτια Δανδουλάκη τον Γρηγόρη Βαλτινό Κ.α.  

5) Στο θέατρο ΑΠΟΘΗΚΗ µε Το έργο του Γιάννη Ξαvθούλη «ΔΟΞΆ κ' 
ΔΟΞΑ» µε την Ελένη Γερασιµίδου - Αλίκη Γεωργούλη Χρήστος Μπίρος.  

6) Στο Θέατρο ΑΠΟΘΗΚΗ, δεύτερο ανέβασµα του έργου του Εvτουάρντο 
Ντε Φίλιππο ¨Σάββατο - Κυριακή και Δευτέρα¨ µε τους Άγγελο 
Αντωνόπουλο - Μπέτυ Βαλάση - Τίτο Βανδή - Θεοδ.         Καϊσαδράμη - 
Μαρ. Μαρτίκα. 

7) Στο Δηµοτικό Θέατρο Καλαµάτας το έργο του Θόρντον Γουάιλντερ ¨Η 
ΜΙΚΡΗ ΜΑΣ ΠΟΛΗ¨.  

8) Στο Θέατρο Ιωαννίνων το ¨ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΕΤΩΝ 39¨ των Σακελλάριου - 
Γιαννόπουλου.  

9) Στο θέατρο Ρόδου το έργο του Ντε Φίλιππο «ΦΙΛΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΡΤΟΥΡΑΝΟ» µε τη Μάρθα Βούρτση.  

10) Στο Θέατρο ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΑΙΗ το έργο της Νελ Ντουν «ΧΑΜΑΜ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ» µε τη Μάρθα Καραγιάννη - Τασσώ Καββαδία - Άννα 
Παϊταζή - Χριστίνα Θεοδωροπούλου - Τατιάνα Παπαµόσχου.  

11) Στο Θέατρο ΜΕΛΙΝΑ το έργο του Νηλ Σάιµον ¨ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣEΛΙΔA¨ 
με τους Γιώργο Κυρίτση – Έλενα Ακρίτα – Παύλο Χαϊκάλη – Τζόϋς 
Ευείδη. 

12) Το έργο του Έττορε Σκόλα ¨ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΜΕΡΑ¨ µε την Άννα 
Βαγενά και τον Χρήστο Τσάγκα (καινούργιο ανέβασµα) και τρίτο 
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ανέβασµα στο θέατρο «Δανδουλάκη» µε την Αννα Βαγενά και τον Γιώργο 
Νινιό.  

13) Το έργο της Τζην Χάµφρεϋ “Πουπέ αγάπη µου” διασκευασµένο από 
τον Παύλο Μάτεση για την περιοδεία της Μπέτυ Βαλάση.  

14) Το έργο του Νηλ Σάιµον «Καινούργια Σελίδα» για τον θίασο του 
Γιάννη Βόγλη. Συμμετείχαν οι Τζένη Ζαχαροπούλου – Καίτη Παπανίκα 
και ο Χρήστος Μπίρος. 

15) Στο Θέατρο ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΑΙΗ το ¨Παγωτό µεσ' το χειµώνα¨ του Μίνο 
Μπελλέι µε τους Βασίλη Τζιβιλίκα - Μάρθα Kαραγιάννη - Πάνο 
Μιχαλόπουλο – Λίλα Καφαντάρη. 

16) Στο Θέατρο ΑΠΟΘΗΚΗ το έργο του Ντάριο Φο - Κώστα Μουρσελά 
«Βίος και Συνουσία» µε την Αλίκη Γεωργούλη και τον Δηµήτρη Πιατά.  

17) Στο Θέατρο ΕΛΛΗΝΙΚΟ το έργο του Νηλ. Σάιµον ¨ο τελευταίος 
εραστής¨ µε τη Γιούλα Γαβαλά - Λάκη Κοµνηνό.  

18) Στο Θέατρο ΑΠΟΘΗΚΗ το έργο του Εττόρε Σκύλο «Μια ξεχωριστή 
µέρα» µε τους Αλίκη Γεωργούλη - Τίµο Περλέγκα.  

19) Στο Θέατρο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ στο έργο του Γιώργου Μανιώτη ¨Η 
Κρυστάλλω ήταν άvτρας¨.  

20) Στο Θέατρο ΑΘΗΝΑ το έργο «Παράξενο Αρσενικό» µε τον Ηλία 
Λογοθέτη - Μαρία Κωνσταντάρου - Γιάννη Βόγλη – Νίκο Βερλέκη.  

21) Στο Εθνικό Θέατρο συνεργάτης του Λουκά Ρονκονι για το ανέβασµα 
του «Πλούτου» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο.  

22) Το έργο του Eντoυάρvτo Ντε Φiλιππο «Σάββατο - Κυριακή και 
Δευτέρα» στο Κ.Θ.Β.Ε το 1988 µε τους Σταύρο Παράβα - Μπέτυ Βαλάση - 
Τίτο Βανδή.  

23) Στο Θέατρο ¨ΚΑΠΠΑ¨ νέο ανέβασµα του έργου του Μίνο Μπελέι 
«Ξανθιά Φράουλα» µε τον Γιώργο Μαρίνο, το Χάρη Σώζο και τον Πάνο 
Πιντζή. 

24) Με το ΔΗΠΕΘΕ Βόλου στο Ηρώδειο και αλλού το "LA STRADA" 
βασισµένο στο κινηµατογραφικό έργο του Φελλίνι. 
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25) Με το Θέατρο «ΑΘΜΟΝΙΟ» ανέβασε επίσης δύο έργα ελληνικά. ¨Το 
Λουµπάγκο¨ του Μανώλη Κορρέ και το ¨Μάννα Μητέρα Μαµά¨ του 
Γιώργου Διαλεγµένου.  

26) Στο Θέατρο της πόλης της Μαριέττας Ριαλδη ανέβασε το έργο του 
Μπάµπη Τσικληρόπουλου «Κραυγές Κυριών».  

27) Με το Θέατρο Ριάλτο το έργο του Κάρλα Γκολντόνι: «Καυγάδες στην 
Κιότζια».  

28) Με το ΔΗΠΕΘΕ Καλαµάτας ανέβασε το έργο του Κάρλο Γκολντόνι «Η 
ΜΙΚΡΗ ΠΛΑΤΕΙΑ».  

29) Με το ΔΗΠΕΘE Κοζάνης το ¨Εκπαιδεύοντας τη Ρίτα¨ του Γουίλλυ 
Ρασσελ.  

30) Με το ΔΗΠΕΘΕ Ρόδου ανέβασε το έργο των Κεχαϊδη - Χαβιαρά. ¨Με 
δύναµη από την Κηφισιά¨.  

31) Το 2004 στο Θέατρο ¨ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ¨ ανέβασε το έργο του 
Εντουάρντο Ντε Φιλίππο ¨ΦΙΛΟΥΜΕΝΑ ΜΑΡΤΟΥΡΑΝΟ¨ με την Άννα 
Βαγενά, τον Θωμά Κινδύνη, την Ειρήνη Κουμαριανού,         τον Νίκο 
Τσούκα κ.ά. 

32) Το 2005 το έργο του Φούλβιο Μπουρντόν ¨ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΦΕΓΓΑΡΙΑ¨ με τον Βασίλη Κολοβό, την Τατιάνα Παπαμόσχου και τον 
Νίκο Μοσχοβο στο ΔΗΠΕΘΕ Λάρισας – Θεσσαλικό Θέατρο. 

33) Στο ΔΗΠΕΘΕ Λάρισας ανέβασε στη συνέχεια άλλα δύο έργα. Το 
¨ΑΥΤΑ ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ¨ τοτ Ιταλού συγγραφέα Εντουάρντο Ντε 
Φιλίππο και το ¨Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΕΡΝΑ ΑΠΟ ΜΕΣΑ¨ του Ιάκωβου 
Καμπανέλλη. 

34) Το 2006 σκηνοθέτησε στο ¨Νεοελληνικό Θέατρο¨ το έργο του 
Εντουάρντο Ντε Φιλίππο ¨ΤΟ ΨΕΜΜΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΙΑ ΠΟΔΑΡΙΑ¨ με τον 
Γιώργο Αρμένη, τον Χρήστο Μπίρο κ.ά. 

35) Το καλοκαίρι του 2006 στο θέατρο ¨Πάρκ¨ ανεβάζει το έργο του 
Ιταλού συγγραφέα Εντουάρντο Σκαρπέτα ¨ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ¨. 

36) Επίσης από τον Σεπτέμβριο του 2006 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2007 
διετέλεσε Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Θεσσαλικού Θεάτρου Λάρισας. 
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Β) Σκηνοθεσίες στην τηλεόραση 

1) Πρώτη σκηνοθεσία στην τηλεόραση ΩΔΕΣ µε την Ειρήνη Παπά σε 
µουσική Παπαθανασίου.  

2) Ένα πρόγραµµα παραγωγής ΕΡΤ - Γιουροβίζιον για το έτος ¨Ειρήνης¨ 
µε την Ειρήνη Παπά.  

3) Δυο ωριαίες εκποµπές µε τον Γιώργο Νταλάρα.  

4) Ένα αφιέρωµα στον ποιητή - στιχουργό Δηµήτρη Χριστοδούλου. Ένα 
αφιέρωµα στον συγγραφέα Δηµήτρη Κεχαίδη.  

5) Μια εκπομπή για τον ποιητή Άγγελο Σικελιανό.  

6) Ένα ντοκιμαντέρ για την πόλη Καλαµάτα.  

7) Διάφορες άλλες µουσικές εκποµπές, ντοκιμαντέρ κλπ.  

8) Το έργο του Γρ. Ξενόπουλου «Πολυγαµία» για το θέατρο της Δευτέρας.  

9) Την τηλεταινία «ΤΑ ΚΑΗΜΕΝΑ» βασισµένο στο βιβλίο του Μ. 
Κουµανταρέα µε τους Δηµήτρη Καταλειφό - Ντίνα Κώνστα - Τατιάνα 
Παπαµόσχου.  

10) Την τηλεταινία «Μια Κυριακή» µε τον Ανδρέα Φιλιππίδη.  

11) Το σήριαλ ¨ΠΡΟΣ ΟΦΡΥΝΙΟ¨ βασισµένο στο βιβλίο του Φ. 
Δρακονταειδή, με τους Ντίνα Κώνστα – Εύα Κοταμανίδου – Μπέττυ 
Βαλάση – Δημήτρη Καταλειφό – Πέμυ Ζούνη – Διονύση         Ξανθό.  

12) Το σήριαλ «Το ΜΠΟΥΡΙΝΙ» από το βιβλίο του Μ. Καραγάτση µε τους 
Γιάννη Βόγλη - Τατιάνα Παπαµόσχου - Χρήστο Καλαβρούζο Διονύση 
Ξανθό - Αλεξάνδρα Σακελαροπούλου.  

13) Το σήριαλ «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ» βασισµένο στο βιβλίο του Φ. 
Δρακονταειδή µε τους Σταύρο Παράβα - Γιώργο Αρµένη - Ντίνα Κώνστα- 
Άννα Παιταζή - Κίττυ Αρσένη - Τατιάνα Παπαµόσχου.  

14) Το σήριαλ «Το ΦΑΝΤΑΣΜΑ» βασισμένο στο οµώνυµο βιβλίο του Γρ. 
Ξενόπουλου µε τη Λυδία Κονιόρδου, το Σταύρο Παράβα, την Μάρθα 
Βούρτση, την Ντίνα Κώνστα κ.ά.  
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15) Το σήριαλ «0Ι ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΗΣ ΑΧΑΙΑΣ» βασισμένο στο βιβλίο του 
Τάσου Αθανασιάδη µε την Άννα Συνοδινού, Χρήστο Καλαβρούζο, 
Κατερίνα Χέλµη, Μιµή Ντενίση, Τατιάνα Παπαµόσχου, Στράτο 
Τζώρτζογλου.  

16) Το σήριαλ «ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟ» βασισμένο στο βιβλίο του 
Βασίλη Βασιλικού µε τον Γιώργο Κιµούλη και την Καρυοφυλλιά 
Καραµπέτη.  

17) Το σήριαλ «ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ» σε σενάριο Λευτέρη Καπώνη µε τον Σταύρο 
Ζαλµά τη Ναταλία Δραγούµη και τον Πάνο Μιχαλόπουλο.  

18) Το σήριαλ «ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ» βασισµένο στο βιβλίο του Δηµήτρη 
Ποταµιάνου µε τον Πασχάλη Τσαρούχα - Tάvια Τρύπη - Εύα Καταµανίδου 
κ.ά.  

19) Το σίριαλ «ΘΥΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗΣ» βασισµένο στο βιβλίο του Βασίλη 
Βασιλικού.  

20) Το σίριαλ «ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΗ ΛΙΑΚΑΔΑ» βασισµένο στο βιβλίο της 
Αλκυόνης Παπαδάκη µε την Ντίνα Κώνστα - Βάνα Μπάρµπα - Απόστολο 
Γκλέτσο – Σταύρο Παράβα – Τατιάνα Παπαμόσχου. 

Γ) Σκηνοθεσίες στον κινηματογράφο 

1) Το 2005 έκανε την πρώτη του κινηματογραφική ταινία με τίτλο 
«ΓΑΛΑΖΙΟ ΦΟΡΕΜΑ» σε σενάριο Πάνου Παπαδόπουλου. 
Πρωταγωνιστούν: Ράνια Οικονομίδου –Γιώργος Νανούρης. Η ταινία 
απέσπασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης εκείνης της χρονιάς πέντε κρατικά 
βραβεία: 

I. Βραβείο Φωτογραφίας στον Ανδρέα Σινάνο. 

II. Βραβείο Α΄ γυναικείου ρόλου στη Ράνια Οικονομίδου 

III. Βραβείο Μοντάζ στον Γιάννη 

IV. Βραβείο Μακιγιάζ στη Φανή Αλεξάκη 

V. Βραβείο Κουστουμιών στους Πάνο Παπαδόπουλο – Έρρικα 
Ευαγγελίδη – Φίλιππο Παπαγεωργίου, 

VI. Καθώς και το Βραβείο Τεχνικών Κινηματογράφου Βραβείο ΕΤΕΚΤ 
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• Νίκος Αβραμέας 

 

    Ο Νίκος Αβραμέας ήταν έλληνας κινηματογραφικός παραγωγός, 
σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Γεννήθηκε το 1927 στα Φιλιατρά 
Μεσσηνίας. Στον κινηματογράφο ξεκίνησε σαν διευθυντής παραγωγής και 
αυτή την ειδικότητα την υπηρέτησε για τρία χρόνια. Οι ταινίες στις οποίες 
ήταν διευθυντής παραγωγής είναι οι εξής: 

Λαός και Κολωνάκι (1959) 

Μπουμπουλίνα (1959) 

Το κοροϊδάκι της δεσποινίδος (1960) 

Η χιονάτη και τα 7 γεροντοπαλίκαρα (1960) 

Το νησί της αγάπης (1960) 

Χριστίνα (1960) 

Τρεις κούκλες κι εγώ (1960) 

Το 1961 ίδρυσε την δική του εταιρεία παραγωγής ταινιών, γράφοντας και 
σκηνοθετώντας ταυτόχρονα τις περισσότερες από τις ταινίες της εταιρείας 
του. Δημιούργησε 30 ταινίες, η πρώτη του ήταν το Πρέπει να ζήσεις τίμια 
του 1962. Τις δεκαετίες '60 και '70 οι περισσότερες εκ των ταινιών του 
ήταν μελό. Ενώ την δεκαετία '80 έκανε μόνο κωμωδίες. Συνεργάστηκε με 
γνωστούς και σημαντικούς έλληνες σκηνοθέτες και σεναριογράφους όπως 
οι Παύλος Τάσιος, Ερρίκος Θαλασσινός, Κώστας Ασημακόπουλος, 
Νέστορας Μάτσας, Μαρία Πλυτά. Πέθανε το 1995. 
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• Νίκος Καλογερόπουλος 

 
 
 

    Ο Νίκος Καλογερόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στα  
Φιλιατρά Μεσσηνίας 
 Παρακολούθησε μαθήματα στις σχολές θεάτρου Κωστή Μιχαηλίδη, Βεάκη, 
Αθηνών. Η πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση ήταν στο έργο του Ν. 
Καζαντζάκη "Ο Χριστός ξανασταυρώνεται". Ακολούθησαν τα "Μεθυσμένη 
πολιτεία", "Χαίρε Τάσο Καρατάσο", "Όλη η δόξα όλη η χάρη", "Στο κάμπινγκ", 
"Ερασιτέχνης άνθρωπος" κ.ά. 
 
    Στον κινηματογράφο πρωτοεμφανίζεται το 1981 στο "Μάθε παιδί μου 
γράμματα", όπου κερδίζει το β’ Βραβείο Ερμηνείας στο Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης. Ακολούθησαν τα "Άρπα κόλλα", "Είμαι...", "Ρεμπέτικο" 
(Βραβείο Εξαιρετικής Ερμηνείας), "Λούφα και παραλλαγή" (Βραβείο Α 
Ανδρικού Ρόλου). Το 1986 επιχειρεί την πρώτη δική του ταινία, η οποία όμως 
μένει στα συρτάρια. Αυτό στάθηκε η αφορμή να μείνει "εκτός" δεκαέξι χρόνια. 
Η επιστροφή του στον κινηματογράφο έγινε το 2000 με το "Ένας κι Ένας", 
κερδίζοντας πάλι το Βραβείο Α Ανδρικού Ρόλου. Στο διάστημα της "απουσίας" 
του έγραψε τα θεατρικά "Σατιρικό των Ελλήνων", "Οι κυνικοί ξανάρχονται". 
Το 1981 εξέδωσε την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο "Θετή Ταυτότης". 
Το 1991 η ποιητική συλλογή "Επιστρόφια" (Εκδ. Λιβάνη). Το πρώτο του 
θεατρικό έργο "Ο Μπαμπούλας" παίχτηκε το 1976 στο θέατρο ΚΑΒΑ. Το 1994 
κυκλοφόρησε το πρώτο του CD με τίτλο "Τα Δέοντα" από την FM Records. 
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Πάνος Μιχαλόπουλος  
  

Ο Πάνος Μιχαλόπουλος είναι Έλληνας ηθοποιός. Γεννήθηκε στις 15 Ιανουαρίου του 1949 στην Μικρομάνη 
σ' ένα χωριό το οποίο απέχει 8 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Εμφανίζεται σε θεατρικές, τηλεοπτικές, 
κινηματογραφικές παραγωγές και βιντεοταινίες, από την δεκαετία του '70. Επίσης έχει λάβει μέρος σε 
πληθώρα τηλεοπτικών σειρών με σημαντική επιτυχία. 

Έχει κάνει δύο γάμους και έχει ένα γιο,τον Σωτήρη. Υπήρξε παντρεμένος με την τηλεπαρουσιάστρια Ρούλα 
Κορομηλά. 

Φιλμογραφία[Επεξεργασία] 

• Πάνω Κάτω και Πλαγίως (1992) 

• Ένα Σκιουράκι στη Σουίτα μου (1990) 

• Εραστής από Χαρτόνι (1989) 

• Μέρες Αγάπης (1989) 

• Ο Καπετάνιος και η Χορεύτρια (1989) 

• Συζυγικό Κοκτέιλ (1989) 

• Ένα Μωρό στο Ταξί μου (1989) 

• Ο Πρωτάρης και η Ρίτα (1989) 

• Ποιος Σκότωσε τη Θεία Ελβίρα; (1989) 

• Παλληκάρι στα Θρανία (1988) 

• Η Κρουαζιέρα του Έρωτα (1988) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%B8%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/15_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1949
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%AC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&section=1
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://content-mcdn.feed.gr/filesystem/images/20110620/low/assets_LARGE_t_175761_105419186.JPG&imgrefurl=http://www.e-go.gr/timeout/article.asp?catid=18505&subid=2&pubid=128689524&h=1199&w=800&sz=215&tbnid=Wh_HwqWKH-EmtM:&tbnh=90&tbnw=60&zoom=1&usg=__n--SHuQBHZO_-uodZ0sOEwVuZU8=&docid=k25fn5U8cF4okM&sa=X&ei=s6LIUf60CYz2sgbOlIH4Dw&sqi=2&ved=0CDYQ9QEwAQ&d
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• Η Μεγάλη των Γάτων Σχολή (1988) 

• Μπανάνες (1987)... Κώστας 

• Πρωτάρη μου ας Πρόσεχες (1987) 

• Αδελφή μου Αγάπη μου (1986) Αιμίλιος Δεβουραίος 

• Περάστε Φιλήστε Τελειώσατε (1986) Πάνος Βοδοσάκης 

• Ο ροζ γάτος (1985)... Πάνος Χριστόπουλος 

• Μπορούμε και Κάτω από τα Θρανία (1985)... Καρυστινός 

• Οι Επικίνδυνοι (Mια Διαμαρτυρία) (1983) Πάνος Κυριακόπουλος 

• Βασικά καλησπέρα σας (1982)... Πάνος 

• Η Μανούλα το Μανούλι και ο Παίδαρος (1982) 

• Η Στροφή (1982)... Πάνος Καζαντζής 

• Γκαρσονιέρα για Δέκα (1981)... Μπόμπυ Τσιμπλίδας 

• Ένας Κοντός θα μας σώσει! (1981) Τσιγγάνος 

• Τα Τσακάλια (1981)... Γιώργος Αναστασόπουλος 

• Έξοδος Κινδύνου (1980) Μοτοσυκλετιστής(σκοτώνεται στη συμπλοκή στην τράπεζα) 

• Ιφιγένεια (1977) Αχιλλέας 

• Αέρα! Αέρα! Αέρα! (1972) Στρατιώτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A1%CE%BF%CE%B6_%CE%93%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%83%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B1_%CF%83%CE%B1%CF%82_(%CE%9F%CE%B9_%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%82)
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• Αλέξανδρος Κολλιόπουλος  

 
 
    Ο Αλέξανδρος Κολλιόπουλος γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου 1954 στην Καλαμάτα. 
Έχει δουλέψει σε αρκετές παραστάσεις και τηλεοπτικές σειρές καθώς και σε 
κάποιες κινηματογραφικές παραγωγές. 
 
1.ΘΕΑΤΡΟ  
Α.Αθήνα:  
Θέατρο Αργώ (2005) WIT της Μάργκαρετ Έντσον ,Χάρβευ Κελέκιαν σε 
σκηνοθεσία Μαριάνννας Κάλμπαρη  
Θέατρο Άλσος (2004 ) Πετ Σοπ «Η ζούγκλα» Τσέστερ Λαντζέλλα σκην Πέρης 
Μιχαηλίδης.  
Θεάτρο Βέμπο(2003) Υπάρχει και φιλότιμο Κώστας Σηλυβριώτης.Σκην 
Γιάννης Καραχισαρίδης  
Θέατρο Βεάκη : (2002) Μιάς Πεντάρας νιάτα. Σκην Νανά Νικολάου  
Θέατρο Νέο Ριάλτο (2000-2001) Πολώνιος στο έργο Αμλετ ο Β του Μπόμπρικ 
σε σκηνοθεσία Βλαδίμηρου Κυριακίδη  
"Θέατρο για τη Νέα Χιλιετία"(1998-1999): Κέϊμπ στό έργο " Στην Κοιλιά του 
Ψύλλου " τής Ναόμι Γουάλλας σε σκηνοθεσια Ιωσήφ Βαρδάκη.  
"Θεατρικός λόγος " (1997-1998): Ενεχυροδανειστής στο έργο "΄Ησυχος είναι ο 
Θάνατος"θεατρική διασκευή του έργου του Ντοστογιέφσκι "Μιά γλυκειά 
γυναίκα"σε σκηνοθεσία Κίμωνα Ρηγόπουλου.  
"Θέατρο Παίζω -Δρόμος"(καλοκαίρι 1997). Εξηνταβελώνης και διάφορα άλλα 
πρόσωπα στο έργο " Οι Φάρσες του Μολλιέρου " σε σκηνοθεσία Jean-Jaques 
Tesson.  
"Θέατρο Διονύσια "(1996-1997) Σερβιτόρος στο έργο "Φιλουμένα Μαρτουράνο 
"του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο σε σκηνοθεσία Γιάννη Μαργαρίτη.  
"Θέατρο Σμαρούλα" (καλοκαίρι 1996) Κάρπ και Μπέϊκερ στο εργο " Το Χρυσό 
Αγόρι" του Κλίφορντ Οντέτς σε σκηνοθεσία Βέρνον Χίνκελ.  
"Θέατρο Αμιράλ" (1995-1996) Επιθεωρητής της Αστυνομίας στο έργο του 
Νίκου Φώσκολου " Ο θάνατος θα ξανάρθει " σε σκηνοθεσία Ν. Φώσκολου -Ν 



 
 

279 

Βασταρδή.  
Θέατρα " Σμαρούλα " και "Αμιράλ"(1994-1996) Συνταγματάρχης Μέτκαφ στο 
έργο της Αγκάθα Κρίστι "Η Ποντικοπαγίδα "σε σκηνοθεσία Μανούσου 
Μανουσάκη.  
Περιοδεία σε Θέατρα της Ελλάδας και της Κύπρου (1993) Παναγής και 
Μπάμπης στο έργο " Opera Rebetica " του Κώστα Φέρρη.  
"Θέατρο των Καιρών"(1991-1993) Ταύρος Πατέρας στο έργο "Λευκός Γάμος 
του Ρουζέβιτς σε σκηνοθεσία ΄Ερσης Βασιλικιώτη. -Τράπολο στο έργο " Το 
Καφενείο " του Ρ. Β. Φασμπίντερ , σε σκηνοθεσία ΄Ερσης Βασιλικιώτη.  
"Θέατρο Σμαρούλα" (καλοκαίρι 1991) Παναγής στο έργο "Ρεμπέτικο " του 
Κώστα Φέρρη.  
"Αττικό Θέατρο " (1990) Αλέξανδρος Σακελάρης στο έργο "1843 " του Ανδρέα 
Στάϊκου.  
"Θεατρική Συντεχνία " (1983) Πρίαμος στο έργο " Ο έρωτας κι' ο πόλεμος στον 
κήπο της Αρμίντας" σε σκηνοθεσία Νίκου Αρμάου.  
 
Β . Βέροια  
"ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας " (1998) Τρίνκουλο και Αντόνιο στο έργο "Τρικυμία " του 
Σαίξπηρ σε σκηνοθεσία Ν. Διαμαντή.  
 
Γ. Βόλος  
 
"Θεατρική Λέσχη Βόλου " (1970-1981) Δόλων στό έργο "Ρήσσος " και 
"Κύκλωπας " στο ομώνυμο Σατυρικό Δράμα του Ευριππιδη σε σκηνοθεσία 
Σπύρου Βραχωρίτη.  
Αγαθός άνδρας στον Πλούτο του Αριστοφάνη σε διασκευή Χουρμούζη πάλι σε 
σκηνοθεσία Σ. Βραχωρίτη.  
 
Δ. Καλαμάτα.  
"ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας (2011-2012) "Δράκος" του Ευγενίου Σβάρτς Δήμαρχος  
"Πινακοθήκη των Ηλιθίων" του Ν. Τσιφόρου Ονειροπόλος Κύριος  
(2010) " Τα μωρά τα φέρνει ο πελαργός " Ρέππα Παπαθανασίου Πατριώτης.  
(2009-2010) "Θεϊκή Καλοσύνη " Λενουάρ-Κολλά Καθολικός Ιερέας  
(2009 ) " Ο Δρόμος περνάει από μέσα " Ιάκωβου Καμπανέλλη Ποριώτης  
(2008-2009) " Το Σώσε" του Μάικλ Φρέϊν Τέρρυ Άλλεν.  
(2007-2008) Αρχηγός Πυροσβεστών στο έργο " Ο Μπίντερμαν και οι 
εμπρηστές " του Μαξ Φρίς , σκην Θ. Καρακατσάνη, Πατέρας –Μπάτλερ-
Οπαδός-Χόντζας στα "Ταξίδια του τυχερού Πέτρου" του Α. Στρίντμπεργκ.  
(1985-1990)  
Ζοζέφ στο έργο "Καρακορούμ " του Α. Στάϊκου.- Στρατηγός στή "Χαμένη 
Κούκλα" σε σκηνοθεσία Θ. Εσπίριτου, - Δάσκαλος στο "Σχολείο για Κλόουν " 
σε σκηνοθεσία Φ. Μπουντούρογλου , Αριστοτέλης Βάλδης στο "Φιόρο του 
Λεβάντε " του Γρηγόριου Ξενόπουλου σε σκηνοθεσία Κώστα Νταλιάννη, 
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Κωσταντής στο έργο "ο Γενικός Γραμματεύς " του Καπετανάκη σε σκηνοθεσία 
Ν. Αρμάου, - Κοσμάς στον "Πειρασμό" του Γ. Ξενόπουλου σε σκηνοθεσία Ν. 
Χαραλάμπους, - Παραμυθάς στο έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου 
"Οδυσσεβάχ" σκηνοθ. Στ. Τσακίρης,- Χωροφύλαξ στο "Φον Δημητράκης " του 
Δ . Ψαθα΄σε σκηνοθεσία Κ. Μπάκα,- Γραία στον χορό των Γραιών του έργου 
Λυσσιστράτη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Ν. Χαραλάμπους, - 
Νεκροθαυτης Β. Στον "Αμλετ" του Σαίξπηρ σε σκηνοθ. Ν. Χαραλάμπους,- 
Δάσκαλος Ορθοφωνίας στον " Αρτούρο Ουϊ " του Μπ. Μπρέχτ σκηνοθ. Χανς 
Ουβε Χάους , Δανειστής στο "Δόν Ζουάν " του Μολλιέρου σε σκηνοθεσία Α. 
Βουτσινά, Δάσκαλος στον "Κατσούρμπο" σκην Ν. Αρμάος Παληάτσος στο έργο 
της Σοφίας Φίλντιση "Οι Μολυβένιοι,σκην Ν. Χαραλάμπους και  
Σπόρος στο έργο "Διπλανό Κρεββάτι " Μανώλη Κορρέ σε σκηνοθεσία Αντώνη 
Κατσαρή.  
 
Ε. Κομοτηνή  
 
ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής.  
Φαύστα ( 2006 καλοκαίρι) του Μέντη Μποστατζόγλου.Γιάννης. σκην.Δ 
Παπασταμάτη.  
Η Μικρή πλατεία(2003 καλοκαίρι) ,του Κάρλο Γκολντόνι ιππότης σε 
σκηνοθεσία Δημητρη Παπασταμάτη  
Η Τυχη της Μαρούλας (2002 καλοκαίρι) του Κορομηλά, Μπαρμπα 
Λινάρδος,σε σκηνοθεσία Πέρη Μιχαηλίδη.  
 
2.Κινηματογράφος (ταινίες μεγάλου μήκους)  
 
"Ο Οργασμός της Αγελάδας " Πατέρας (σκηνοθ. ΄Ολγα Μαλέα )  
"Ονειρεύομαι τους φίλους μου " Πέτρος (σκηνοθ. Ν . Παναγιωτόπουλος)  
" Αυτόπτυς Μάρτυς " Εισαγγελέας (σκηνοθ. Μάρκος Χολέβας)  
"Κρυστάλλινες Νύχτες " Ραβίνος (σκηνοθ. Τώνια Μαρκετάκη)  
"Φάκελος Πόλκ στον Αέρα " Ενορκος (σκηνοθ. Διονύσης Γρηγοράτος )  
 
Μικρού μήκους  
«Στεγνό Καθάρισμα» Σωτήρης , (Σκην. Μάρσα Μακρή)  
 
3.Τηλεόραση.  
"Θέατρο της Δευτέρας " ΕΡΤ. Το διπλανό κρεβάτι .Μ.Κορρέ. σκηνοθ. Α 
Κατσαρή."Σπόρος"  
Συμμετείχε στίς σειρές :  
Το Δέκατο τρίτο κιβώτio ( Σταθμάρχης Γουάϊμαν ) -Θα μιλήσεις με το 
δικηγόρο μου (Μανώλης ) -Απαράδεκτοι(Διευθυντής )-Ρίχτερ Μιούζικ ( 
Λογιστής Πετροπουλάκης ) -Ροζ Συννεφάκι ( Ανδρέας ) Καλό, πολύ καλό ( 
Αυξέντιος ) -Παράλληλοι δρόμοι ( Νταίηβιντ και Γιώργος Ζακαριάν ), Μάνα 
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είναι μόνο μία -Οι Αθώοι της πτέρυγας 5 (Λεωνίδας Ασημάκης) - Ολα για το 
ρεβεγιόν(καλλιτεχνικός μάνατζερ)--Το Χρήμα στο Λαιμό σας 
(συμβολαιογράφος)-Ιερή Οικογένεια (Εραστής)-Και οι Παντρεμένοι έχουν 
ψυχή (Μπάρμαν)-Οι άνδρες δεν υπάρχουν πιά (Παύλος )-Ελλάς το Μεγαλείο 
σου(προπονητής) , Όλα στην Ταράτσα(πατέρας) ,Έρωτας με επιδότηση 
ΟΓΑ(δήμαρχος)  
και περιστασιακά στις : Οι Αυθαίρετοι, Οι τελευταίοι Εγγονοί , Ο Πύργος του 
Λόφου, οι Δύο Ορφανές, οι τρείς Χάριτες, Ράδιο αίσθημα, Εκμέκ Παγωτό, 
Φρουροί της Αχαϊας, Κωστής Παλαμάς, -Ταύρος με Τοξότη -Αστερισμός της 
Γραββάτας, Βαρβαρότητες, , Της Ελλάδος τα παιδιά, Πλάκας μέλαθρον, 
Νέμεσις, Λάμψη , Καλημέρα Ζωή,Εσύ αποφασίζεις.-Δρόμοι της Πόλης -Τμήμα 
Ηθών-Τζακ -Πότ-cheek to cheek. Επτά θανάσιμες πεθερές, Αγνώστου 
διαμονής, Ακρως οικογενειακόν ,Οι γυναίκες της ζωής της.,Μια θέση στον 
ήλιο,Στρίβειν δια του αραβώνος, Μη μαδάς τη Μαργαρίτα-Καρυωτάκης .  
 
4.Ραδιόφωνο.  
Θεατρικό της Ερα. " Το βλήτο " Του Σκότ Φιτζέραλτν. Σκηνοθ. Ε. Βασιλικιώτη.  
"Χαρούμενο Ξύπνημα" (1987) . ΕΡΑ. Ρ . Σ .Καλαμάτας. Εβδομαδιαία εκπομπή 
μουσικής και επικαιρότητας (γραμμένη και ερμηνευμένη απο τον ίδιο με 
φιλική συμμετοχή συνεργατών.)  
 
4.Διασκευές και σκηνοθεσίες.  
Στην Αθήνα:  
"Οι βλαβερές συνέπειες του καπνού" του Α. Τσέχωφ. (1986) Αίθουσα " Σοφίτα 
" του Η . Τριανταφυλλίδη.  
" Τα ανεξερεύνητα Αδυτα της Αυλής(1986) -Πολυθέαμα (σκέτς και τραγούδια 
σε καφέ-θέατρο)  
" Η ζωή και ο Θάνατος της Πικροδάφνης " ΑΕΤΑ. Λυκαβητός  
 
σαν βοηθός σκηνοθέτη:  
"Φιλουμένα Μαρτουράνο." Ε . Ντε . Φιλίππο :. Σκηνοθέτης Γιάννης 
Μαργαρίτης.  
"Ποντικοπαγίδα." Α. Κρίστι. Σκηνοθέτης :. Μανούσος Μανουσάκης.  
 
Στην Καλαμάτα :  
σκηνοθεσία  
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ " Η απαγωγή της Σμαράγδως " του Μ. Κουνελάκη. (2009)  
Διασκευή για παιδιά, του Θεατρικού έργου " Ο Δράκος " του Ε. Σβάρτς (2011-
2012)  
σαν βοηθός σκηνοθέτη:  
"Φον Δημητράκης ." Δ. Ψαθά. Σκηνοθέτης :Κ. Μπάκας.  
 
5.Μουσικοί δίσκοι.  
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"Φόρα Παρτίδα" (1981) :Έγραψε τους στίχους σε έξι τραγούδια του συνθέτη 
Γιάννη Γιοκαρίνη.ΛΥΡΑ ./3384.  
"Τσικαμπούμ" .Στίχοι στη "Συνάντηση" ΛΥΡΑ/3407.  
 
6. Από το 2008 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012 διετέλεσα Καλλιτεχνικός 
Διευθυντής του Τμήματος Θεάτρου της "Φάρις" Καλαμάτας, Κατά τη διάρκεια 
της θητείας μου ανέβηκαν οι εξής παραστάσεις.  
1." Το Σώσε " του Μάϊκλ Φρέϊν 2008-2009 σκηνοθεσία Π. Μιχαηλίδη  
2." Ο Δρόμος περνάει από μέσα " του Ι. Καμπανέλλη σκηνοθεσία Ι. 
Διαμαντόπουλος (2009)  
3. "Τομ Σώγερ" του Μ. Τουέν (2008 ) παιδικό ,σκηνοθεσία Χ.Δήμιζα.  
5." Η Απαγωγή της Σμαράγδως " του Μ. Κουνελάκη σκηνοθεσία Αλέκος 
Κολλιόπουλος. (2009 καλοκαίρι)  
6."Αχ Αυτά τα Φαντάσματα" Του Ε.Ντε Φιλίππο (2009-2010) σκηνοθεσία Κ. 
Νταλιάννης.  
7."Θεϊκή Καλοσύνη" των Λενουάρ-Κολλά (2010) σκηνοθεσία Ι. 
Διαμαντόπουλος.  
8."Ρωμαίος και Ιουλιέτα σαν τον Σκύλο με τη γάτα " του Γιάννη 
Καλατζόπουλου ( 2009-2010) παιδικό, σκηνοθεσία Αννέτα Παπαθανασίου.  
9."Ρωμαίος και Ιουλιέττα, του Μπόστ καλοκαίρι 2010. Σκηνοθεσία 
Κ.Κατσουλάκη.  
10." Τα μωρά τα φέρνει ο Πελαργός " των Ρέππα Παπαθανασίου (2010-2011) 
σκηνοθεσία Κλεώνη Φλέσσα.  
11," Ο Αρχοντοχωριάτης " του Μολιέρου παιδικό (2010-2011) σκηνοθεσία Κ. 
Κατσουλάκη.  
12."Η πινακοθήκη των Ηλιθίων " του Ν. Τσιφόρου καλοκαίρι 2011 , 
σκηνοθεσία Ι. Διαμαντόπουλος.  
13,"Ο Δράκος " του Ε. Σβάρτς (2011-2012) παιδικό, σκηνοθεσία. Π. Αλμπάνης.  
14."Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης " του Άκη Δήμου 2012 σκηνοθεσία Κλεώνη 
Φλέσσα.  
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• Γιούλικα Σκαφιδά 

 

  

    Η Γιούλικα (Γεωργία) Σκαφιδά είναι Ελληνίδα ηθοποιός. Γεννήθηκε στην 
Καλαμάτα στις 3 Οκτωβρίου 1981. Είναι απόφοιτος της Ανωτέρας Δραματικής 
Σχολής του Ωδείου Αθηνών(2004) και της Δραματικής Σχολής Γ. Θεοδοσιάδη 
(2001), έχει παρακολουθήσει μαθήματα αυτοσχεδιασμού και υποκριτικής με 
τη Μυρτώ Πισπίνη, σεμινάρια μουσικής θεωρίας, αρμονίας και ερμηνείας με 
τη Μάρω Θεοδωράκη, κλασική κιθάρα στο Ωδείο της Καλαμάτας, φωνητική με 
τη Δόμνα Αλεξάκη και μοντέρνο χορό με τον Κυριάκο Κοσμίδη. Υπήρξε 
πρωταθλήτρια του στίβου και είναι επίσης τελειόφοιτος του τμήματος 
Ναυπηγικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Έχει ασχοληθεί με επιτυχία τόσο με το θέατρο, 
όσο και με την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.Έχει τιμηθεί με τα βραβεία 
Α' γυναικείου ρόλου στα κινηματογραφικά βραβεία κοινού Seven Art Awards 
2012 και στο 4ο ετήσιο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λονδίνου 
για τη ταινία "Άπνοια". 

Κινηματογράφος  

Ματζουράνα (2013) ... σκηνοθεσία Ό. Μαλέα 

Σεπτέμβρης (2013) ... σκηνοθεσία Π. Παναγιωτοπούλου 

Άπνοια (2010) ... Έλσα, σκηνοθεσία Α. Μπαφαλούκας 

Γαμήλιο Πάρτι (2008) ... Βάσω, σκηνοθεσία Christine Crokos 
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Ζαλόρα (2006) ... σκηνοθεσία Δ. Στρατάκης 

Κινέττα (2005) ... σκηνοθεσία Γ. Λάνθημος 

Behind the blue (2005) ... σκηνοθεσία Σπ. Μελισσάρης 

Δίχως Μνήμη (2004) ... σκηνοθεσία Μ. Μπούχλης 

Αλησμόνητη Πατρίδα (2004) ... σκηνοθεσία Κ. Κουτσομύτης 

Τηλεόραση  

Το νησί (2010) ... Μαρία, σκηνοθεσία Θ. Παπαδουλάκης (Mega) 

Ο 3ος νόμος: Λεία (2010) ... Λία, σκηνοθεσία Π. Κοκκινόπουλος (Mega) 

Μαύρα Μεσάνυχτα (2008-2009) ... Πέννυ, σκηνοθεσία Π. Κοκκινόπουλος 
(Mega) 

Σε είδα: Ο άλλος Παντελής (2008) ... Μαρία, σκηνοθεσία Α. Γιαννίκου (Alpha) 

Ιστορίες από την Απέναντι Όχθη: Η Επιστροφή (2007) ... Ρένα, σκηνοθεσία Π. 
Φαφούτης (Ant1) 

Ιστορίες Μυστηρίου: Τηλεπάθεια (2007) ... Άννα, σκηνοθεσία Γ. Γκικαπέπας 
(Ant1) 

Ιωάννα της καρδιάς (2006-2007) ... Ιωάννα, σκηνοθεσία Β. Μανώλη (Ant1) 

Το Κόκκινο Δωμάτιο: Η ντίβα (2006) ... Βίκυ, σκηνοθεσία Α. Ρήγας (Mega) 

Οι Μάγισσες της Σμύρνης (2005-2006) ... Αναστασία, σκηνοθεσία Κ. 
Κουτσομύτης (Mega) 

Η Αδερφή της Αδερφής της Αδερφής μου (2005-2006) ... σκηνοθεσία Δ. 
Αρβανίτης (Alpha) 

Τα παιδιά της Νιόβης (2004-2006) ... Αλέξα, σκηνοθεσία Κ. Κουτσομύτης 
(ΝΕΤ) 

Τρεις Χήρες (2002) ... σκηνοθεσία κ. Κουτσομύτης (Alpha) 

Θέατρο  

Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα (2013) ... Χέηζελ Νάιλς, σκηνοθεσία 
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Γιάννης Χουβαρδάς (Εθνικό Θέατρο) 

Ο Ορφέας στον Άδη, Τέννεσση Ουίλλιαμς (2012) ... Κάρολ Κατρήρ, 
σκηνοθεσία Barbara Weber (Εθνικό Θέατρο) 

Ο κόκκινος βράχος, Γ.Ξενόπουλου (2011)... Φωτεινή Σάντρη, σκηνοθεσία Ρ. 
Πατεράκη (Εθνικό Θέατρο) 

Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης, Α. Δήμου (2008-2009) ... Καίτη, σκηνοθεσία Σ. 
Φασουλής (Θέατρο Δημήτρης Χορν) 

Ο Βυσσινόκηπος, Α. Τσέχωφ (2007-2008) ... Άννια, σκηνοθεσία Σ. 
Ευαγγελάτος (Αμφι-Θέατρο Σ. Ευαγγελάτου) 

Ξενοδοχείο των Δύο Κόσμων, Ε. Ε. Σμιτ (2007) ... σκηνοθεσία Σ. Ευαγγελάτος 
(Αμφι-Θέατρο Σ. Ευαγγελάτου) 

Fragment (Χοροθέατρο), Φ. Σούτος (2007) ... σκηνοθεσία Σ. 
Αναγνωστόπουλος (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού) 
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• Αγγελική Δαλιάνη 

 

    Η Αγγελική Δαλιάνη είναι Ελληνίδα ηθοποιός. 
Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11 Αυγούστου του 1979 και οι γονείς της 
κατάγονται από την Καλαμάτα. Ασχολήθηκε για επτά χρόνια με τη 
δημοσιογραφία, την οποία άφησε για την υποκριτική. Είναι τελειόφοιτη του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, του τμήματος Ελληνικού Πολιτισμού. 
    Τις σεζόν 2006-2007 και 2007-2008 ερμήνευσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο 
της Μαρίας στην σειρά Μαρία η άσχημη, ελληνική μεταφορά της κολομβιανής 
τηλενουβέλας Betty La Fea ενώ παλαιότερα, το 2004 είχε ένα μικρότερο ρόλο 
στη σειρά Μη μου λες αντίο του ΑΝΤ1. Επίσης, συμμετείχε στις θεατρικές 
παραστάσεις «Ερωτικά παιχνίδια» (2006) και «Ευριπίδου Βάκχες» (2004). 
    Στην αρχή της προβολής της σειράς Μαρία η άσχημη, το κανάλι της είχε 
δώσει την εντολή να εμφανίζεται στα μέσα μόνο με την μορφή που έχει στη 
σειρά (δηλαδή της άσχημης). Παρόλα αυτά, ο Τύπος είχε βρει και είχε 
δημοσιεύσει παλιές φωτογραφίες της. Ο Τύπος έχει επίσης ασχοληθεί και με 
τον δεσμό της με τον συνάδελφο της Μάνο Παπαγιάννη. Διατηρούν σχέση 
πολλά χρόνια και έχουν αποκτήσει μία κόρη. 
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• Δέσποινα Στυλιανοπούλου  
 
    Η Δέσποινα Στυλιανοπούλου είναι Ελληνίδα ηθοποιός, πρωταγωνίστρια και 
θιασάρχης. 
    Γεννήθηκε το 1937 στη Μεσσήνη. Σπούδασε φωνητική στο Ελληνικό Ωδείο 
και θέατρο στη Δραματική Σχολή Δημήτρη Ροντήρη, απ' την οποία και 
αποφοίτησε το 1959. 
    Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο το 1960, στην ταινία 
«Ξένος της νύχτας» και έκτοτε καθιερώθηκε σε ρόλους κωμικούς. Ο πλέον 
συνηθισμένος ρόλος της ήταν αυτός της επαρχιώτισσας οικιακής βοηθού που 
πετούσε συνέχεια «μαργαριτάρια». Επίσης έπαιζε τη λαϊκή κοπέλα σε μη 
πρωταγωνιστικούς ρόλους. Το έτος 1967, σε πολλούς καλλιτεχνικούς κύκλους 
θεωρήθηκε «έτος Στυλιανοπούλου», επειδή είχε συμμετάσχει σε 12 
διαφορετικές ταινίες μέσα στον ίδιο χρόνο. 
Για πολλά χρόνια υπήρξε θιασάρχης στο θέατρο Αυλαία του Πειραιά. 

  

Φιλμογραφία 
 
1989 Μια σταρ στη γειτονιά μας...Μαρίνα αλλά και Ζέτα 
1983 Πέστα βρομόστομε 
1979 Μονά ζυγά δικά μου 
1972 Απ' τα αλώνια στα σαλόνια 
1972 Δουλικό αμέσου δράσεως 
1972 Η προεδρίνα... Δέσποινα 
1971 Ένα αγόρι αλλιώτικο από τ' άλλα... Μαρίνα..., αλλά και Σωτήρης... 
1971 Η εφοπλιστίνα... Δέσποινα Καρανίκα 
1971 Ο Μανωλιός ξαναχτυπά 
1970 Η ταξιτζού... Δέσποινα 
1970 Ο νάνος και οι επτά Χιονάτες... Ζωή 
1970 Φουκαράδες και λεφτάδες... Μαρία 
1969 Ο γίγας της Κυψέλης... Ζαμπέτα 
1969 Ένας μάγκας στα σαλόνια... Κατερίνα 
1969 Η αρχόντισσα της κουζίνας 
1969 Ξύπνα καημένε Περικλή 
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1969 Ο μπλοφατζής 
1969 Ο τζαναμπέτης...Κατερίνα 
1969 Το αφεντικό μου ήταν κορόιδο 
1969 Τρεις Τρελλοί για δέσιμο 
1968 Η αγάπη μας... Χριστίνα 
1968 Η θυρωρίνα 
1968 Καπετάν Φάντης Μπαστούνι 
1968 Ο γίγας της Κυψέλης 
1968 Ο πεθερόπληκτος...Σουλτάνα 
1968 Ο τρελλός τα 'χει 400...Ασημίνα 
1968 Το κορίτσι του λούνα παρκ... Σοφία 
1967 Αχ αυτή η γυναίκα μου... Χήρα 
1967 Δημήτρη μου Δημήτρη μου... Μαργαρίτα 
1967 Η γόησσα 
1967 Η παιχνιδιάρα...Ευδοξία 
1967 Η χαρτορίχτρα 
1967 Ο γαμπρός μου ο προικοθήρας...Ουρανία 
1967 Ο γεροντοκόρος... Δέσποινα 
1967 Ουδείς αναμάρτητος 
1967 Πατέρα κάτσε φρόνημα... Δήμητρα 
1967 Σαπίλα και αριστοκρατία 
1967 Το πιο λαμπρό αστέρι... Ουρανία 
1967 Το χρήμα ήταν βρώμικο 
1966 Εισπράκτωρ 007...Βαγγελιώ 
1966 Η αρτίστα 
1966 Λουίζα 
1966 Ο εξυπνάκιας... Φανή 
1966 Προξενήτρα πράκτωρ 017 
1965 Το βλακόμουτρο 
1965 Το φυλαχτό της μάνας 
1964 Αν έχεις τύχη... μοδίστρα 
1964 Ανεμοστρόβιλος 
1964 Ένας μεγάλος έρωτας...Αλίκη 
1964 Κόσμος και κοσμάκης... Ασημίνα 
1964 Ο πολύτεκνος 
1964 Τα δίδυμα 
1962 Γαμπρός για κλάματα 
1962 Η μεγάλη θυσία... Σταματούλα 
1962 Κορόιδο γαμπρέ... Ματίνα 
1962 Μην ερωτεύεσαι το Σαββάτο... Χαρίκλεια 
1962 Ταξίδι 
1961 Η Αλίκη στο ναυτικό 
1960 Ο ξένος της νύχτας 
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• Γιάννης Δρίτσας 

 

    Ο Γιάννης Δρίτσας γεννήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου στην Καλαμάτα και 
είναι ηθοποιός. 
    Πήγε αρχικά στην Αθήνα για να σπουδάσει Φυσικοθεραπεία χωρίς να 
έχει σκεφτεί να ασχοληθεί με την υποκριτική. Παράλληλα, πήρε μαθήματα 
σύγχρονου και κλασικού χορού με στόχο να περάσει στην Κρατική Σχολή 
Ορχηστρικής Τέχνης. 
    Στην πορεία, γράφτηκε σε ένα θεατρικό εργαστήρι και τότε ήταν που η 
υπεύθυνη τον παρότρυνε να δώσει εξετάσεις για να μπει σε κάποια 
δραματική σχολή καθώς διέκρινε το ταλέντο του και έτσι και έκανε. 
Ακόμα, θέλοντας να πραγματοποιήσει το παιδικό του όνειρο, έδωσε 
εξετάσεις και για την σχολή Καλών Τεχνών. Παρότι πέρασε με επιτυχία 
στη σχολή της Θεσσαλονίκης, δεν πήγε ποτέ. Το 2012, πρωταγωνιστεί στη 
σειρά Κλεμμένα Όνειρα. 
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• Κώστας Κορομηλάς 

    Ο φωτογράφος Κώστας Κορομηλάς γεννήθηκε στη Καλαμάτα τον Μάιο 
του 1974. Ασχολήθηκε με τη τέχνη της φωτογραφίας από μικρή ηλικία ενώ 
το 1992 σπούδασε στο ΤΕΙ γραφικών τεχνών και καλλιτεχνικών σπουδών 
στην Αθήνα, στο τμήμα φωτογραφίας. Όπως δηλώνει: <<ήταν τα χρόνια 
της περιπλάνησης, της αναζήτησης στοιχείων του χαρακτήρα μου για 
προσωπικές εικόνες...>> 

    Έχει φωτογραφήσει τοπία, δρόμους και με τον καιρό ανθρώπους, 
προσπαθώντας να αποκτήσει την επαφή την οποία θα είχε σαν αντικλείδι 
για να παραβιάσει και να αποτυπώσει την άβυσσο των συναισθημάτων 
του επάνω στο φιλμ της μηχανής του. Κάνοντας ένα οδοιπορικό μέσα από 
τη δημιουργική φωτογραφία δρόμου και τοπίου, την συμμετοχή του σε 
πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις φωτογραφίας και αρκετές εκδόσεις 
λευκωμάτων κατάφερα να μεταφέρει τις εμπειρίες του στην τέχνη της 
αναμνηστικής φωτογραφίας γάμου. 

 

Ο ίδιος λέει:  

<< προσπαθώντας να αιχμαλωτίσω το όνειρο, μέσα από τη τόση 
ξεχωριστή και μοναδική ημέρας σας, δημιουργώ ευκαιρίες για εικόνες με 
φυσικό φωτισμό. Έτσι λοιπόν μέσα από αυτήν την καταγραφή, ζωντανεύω 
την ιστορία σας, αρπάζω τη στιγμή, θέλοντας να νιώθω το μυστήριο σας 
να με εμπνέει, να προσπαθώ για σας να δουλεύω με τα μάτια, την καρδιά 
και τον εγκέφαλό μου έχοντας τη μηχανή σαν εργαλείο να δημιουργώ 
εικόνες. Μεγάλη πρόκληση για μένα είναι οι φωτογραφίσεις μου να είναι 
σε διαφορετικά σημεία της γης, δίνοντας το προσωπικό μου ύφος στην 
μοναδική και ξεχωριστή ημέρα του γάμου σας. 

Καταφέρνοντας να κάνω την δική σας ιστορία τέχνη μου. >> 
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III. ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ, ΟΙ 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ 
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• Μαρία Κάλλας  

 

    Η Μαρία Κάλλας γεννήθηκε στην Νέα Υόρκη στις 2 Δεκεμβρίου. Το 
πραγματικό της όνομα είναι Μαρία Καλογερόπουλου με γονείς από το 
Νεοχώρι Μεσσηνίας. Η ίδια υπήρξε κορυφαία υψίφωνος και η πλέον 
γνωστή παγκοσμίως ντίβα της όπερας. 
    Λίγο μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα η 
Κάλλας, εξ αιτίας της υποβάθμισής της στη Λυρική Σκηνή και εν μέσω της 
πολεμικής των συναδέλφων της που την κατηγορούσαν για συνεργασία με 
τους κατακτητές, αποφασίζει να επιστρέψει στις Η.Π.Α. Προκειμένου να 
εξασφαλίσει τα εισιτήριά της δίνει μια αποχαιρετιστήρια παράσταση στην 
Αθήνα. Το Σεπτέμβριο του 1945 βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και ξεκινά την 
προσπάθεια για ανεύρεση εργασίας αρχικά στη Μητροπολιτική Όπερα, 
δεν καταφέρνει όμως να υπογράψει συμβόλαιο. 
    Εντούτοις η ακρόασή της από τον Έντουαρντ Τζόνσον, διευθυντή της 
Όπερας, φέρνει την προσφορά δύο ρόλων στα έργα "Φιντέλιο" του 
Μπετόβεν και Μαντάμ Μπατερφλάι του Πουτσίνι. Η Κάλλας απορρίπτει 
τους ρόλους. Δε θέλει να τραγουδήσει τον "Φιντέλιο" στα αγγλικά, ενώ 
αισθάνεται πολύ εύσωμη ώστε να ερμηνεύσει την αιθέρια "Μπάτερφλάι". 
    Η γνωριμία της με τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Αρένας της Βερόνα, 
Τζοβάννι Τζενατέλλο την οδηγεί στην Ιταλία. Εκεί στις 3 Αυγούστου1947 
κάνει την πρώτη της εμφάνιση στην Αρένα της Βερόνα με τη "Τζοκόντα" 
του Αμιλκάρε Πονκιέλι. Τον ίδιο χρόνο ερμηνεύει την Ιζόλδη από το 
"Τριστάνος και Ιζόλδη" στη Βενετία υπό την καθοδήγηση του μαέστρου 
Τούλιο Σεραφίν. Συνάμα έρχεται και η γνωριμία της με τον μουσικόφιλο 
Ιταλό βιομήχανο Τζοβάννι Μπατίστα Μενεγκίνι, με τον οποίο 
παντρεύονται στις 21 Απριλίου1949. Ο Μενεγκίνι έχοντας και ρόλο 
μάνατζερ άσκησε καταλυτική επιρροή στην καριέρα της Κάλλας, 
υποβάλλοντάς την σε δίαιτα με σκοπό να αποκτήσει καλύτερη εμφάνιση 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/2_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%88%CE%AF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/1945
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B2%CE%B9%CF%87_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BC_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%86%CE%BB%CE%AC%CE%B9
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και αποτρέποντάς την από κάθε βιοτική ενασχόληση με την οικονομική 
κάλυψη, που της παρείχε. Έτσι τον ίδιο χρόνο η Κάλλας κάνει 
καλλιτεχνικές εμφανίσεις στο Μπουένος Άιρες και το 1950 στο Μεξικό. 
    Στις 7 Δεκεμβρίου1951 η Κάλλας ανοίγει τη σαιζόν στη Σκάλα του 
Μιλάνου με τους "Σικελικούς Εσπερινούς", εμφάνιση που της προσφέρει 
μεγάλη αναγνώριση. Κατά τη διάρκεια των επόμενων επτά ετών η Σκάλα 
θα είναι η σκηνή των μέγιστων θριάμβων της σε ένα ευρύ φάσμα ρόλων. 
Το 1955 ανεβάζει την ιστορική παράσταση της "Τραβιάτα" του Βέρντι σε 
σκηνοθεσία Λουκίνο Βισκόντι. 
    Στις 27 Οκτωβρίου1956 εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη 
Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης ως "Νόρμα" στο ομώνυμο έργο 
του Μπελλίνι. Στις 5 Αυγούστου1957 επιστρέφει στην Αθήνα και 
εμφανίζεται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στα πλαίσια του Φεστιβάλ 
Αθηνών. Δύο μήνες πριν είχε γνωρίσει τον εφοπλιστή Αριστοτέλη Ωνάση 
σε δεξίωση της κοσμικογράφου Έλσα Μαξγουελ. Η γνωριμία τους θα 
εξελιχθεί σε μία από τις πλέον συζητημένες σχέσεις στην ιστορία. 
    Το 1960 τραγουδά στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου "Νόρμα" και το 
επόμενο έτος "Μήδεια" σε σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή. Το 1962 
επανέρχεται στη Σκάλα του Μιλάνου και αποθεώνεται σαν Μήδεια σε 
σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη. Τον 
Ιανουάριο του 1964 πείθεται από το Φράνκο Τζεφιρέλι να συμμετάσχει σε 
μία νέα παραγωγή της "Τόσκα" στη σκηνή του Κόβεντ Γκάρντεν (Covent 
Garden). Η παράσταση εκθειάζεται από τους κριτικούς ενώ ακολουθεί την 
ίδια χρονιά νέος καλλιτεχνικός θρίαμβος στην Όπερα των Παρισίων με τη 
"Νόρμα". Παρά τα φωνητικά προβλήματα που έχει αρχίσει να 
αντιμετωπίζει το παρισινό κοινό την υποδέχεται θερμά. 
    Στις 5 Ιουλίου1965 εμφανίζεται για τελευταία φορά σε παράσταση 
όπερας στο Κόβεντ Γκάρντεν με την "Τόσκα" σε σκηνοθεσία Φράνκο 
Τζεφιρέλι. Στα 1966 απεκδύεται την αμερικανική υπηκοότητα και 
λαμβάνει την ελληνική. Με αυτή της την ενέργεια λύεται και τυπικά ο 
γάμος της με τον Μενεγκίνι. Πλέον ελπίζει ότι ο Αριστοτέλης Ωνάσης θα 
της ζητήσει να παντρευτούν κάτι που τελικά δεν γίνεται, μια και στις 8 
Ιουλίου1968 ο Έλληνας μεγιστάνας παντρεύεται τη χήρα του Αμερικανού 
Προέδρου Κέννεντυ, Τζάκυ. Αυτή του η πράξη βυθίζει σε κατάθλιψη την 
κορυφαία υψίφωνο. 
    Το 1969 γυρίζει σε ταινία τη "Μήδεια" του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Πιερ 
Πάολο Παζολίνι. Η ταινία δεν έχει τύχη στις κινηματογραφικές αίθουσες. 
Στις 25 Μαΐου1970 μεταφέρεται στο νοσοκομείο και γίνεται γνωστό ότι 
επεχείρησε να αυτοκτονήσει λαμβάνοντας μεγάλη δόση βαρβιτουρικών. 
   Το 1973 σκηνοθετεί στο Τορίνο μαζί με τον Τζουζέπε ντι Στέφανο το έργο 
"Σικελικοί Εσπερινοί" (I Vespri Siciliani) και την ίδια χρονιά ξεκινά μαζί 
του μια παγκόσμια καλλιτεχνική περιοδεία. Στις 8 Δεκεμβρίου η Κάλλας 
τραγούδησε στην Όπερα των Παρισίων, όπου το κοινό την κάλεσε στη 
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σκηνή 10 φορές καταχειροκροτώντας την. Η τελευταία της εμφάνιση έγινε 
στην πόλη Σαππόρο της Ιαπωνίας στις 11 Δεκεμβρίου του 1974. 
    Η Μαρία Κάλλας πέρασε στην αιωνιότητα στις 16 Σεπτεμβρίου1977 στο 
Παρίσι. Η κηδεία της έγινε στις 20 Σεπτεμβρίου και, αφού το σώμα της 
αποτεφρώθηκε όπως επιθυμούσε, την άνοιξη του 1979 η τέφρα της 
σκορπίστηκε στο Αιγαίο. 
    Τo 2010, νέο φως στο μυστήριο που περιβάλλει το θάνατο της Μαρίας 
Κάλλας έρχεται να ρίξει ιταλική έρευνα, η οποία ανατρέπει την άποψη ότι 
η δημοφιλής σοπράνο πέθανε από υψηλή δόση βαρβιτουρικών (διότι της 
είχε στοιχίσει η επώδυνη σχέση της με τον Αριστοτέλη Ωνάση). 
    Σύμφωνα με τους Ιταλούς φωνίατρους Φράνκο Φούσι και Νίκο Παολίλο, 
που παρουσίασαν τα αποτελέσματα της μελέτης τους στο Πανεπιστήμιο 
της Μπολόνια, η τραγουδίστρια υπέφερε από δερματομυοσίτιδα, μία 
εκφυλιστική νόσο που φθείρει τους μυς και τους ιστούς, 
συμπεριλαμβανομένου του λάρυγγα. Έτσι, μοιάζει να εξηγείται και η 
συνεχής παρακμή του μεγαλείου της φωνής της, που είχε αρχίσει να 
γίνεται αισθητή από τις αρχές της δεκαετίας του ’60. 
    Σύμφωνα με την επίσημη ιατρική έκθεση, ο θάνατος της Κάλλας στις 16 
Σεπτεμβρίου του 1977 οφειλόταν σε καρδιακή ανακοπή. Όπως εξηγούν οι 
δύο Ιταλοί επιστήμονες, η θεραπεία για τη δερματομυοσίτιδα βασίζεται σε 
κορτιζονούχα και ανοσοκατασταλτικά σκευάσματα, τα οποία είναι πιθανό 
να επιφέρουν σταδιακά καρδιακή ανεπάρκεια. Επομένως, ο Φούσι και ο 
Παολίλο συμφωνούν με την επίσημη ιατρική έκθεση, μόνο που 
διευκρινίζουν ότι η ανακοπή δεν ήταν τυχαίο γεγονός, αλλά το 
αποτέλεσμα της εκφυλιστικής μυασθένειας. Αφετηρία για τις ιταλικές 
έρευνες αποτέλεσαν οι ηχογραφήσεις της διάσημης σοπράνο, τόσο από το 
στούντιο όσο και από ζωντανές εμφανίσεις της. Με τη μέθοδο της 
φασματογραφικής ανάλυσης οι επιστήμονες εξέτασαν τις ηχογραφήσεις 
ίδιων κομματιών από διαφορετικές χρονικές περιόδους και διαπίστωσαν 
τις αλλοιώσεις στη φωνή της καλλιτέχνιδας, η οποία έφτασε τα τέλη της 
δεκαετίας του ’70 να γίνει μέτζο σοπράνο. Οι δύο φωνίατροι ανέλυσαν 
επίσης και τα τελευταία βίντεο της Κάλλας, στα οποία ήταν εμφανής και η 
μυϊκή χαλάρωση που είχε υποστεί, αφού ο θώρακας της δεν διατεινόταν 
κατά τη διάρκεια των αναπνοών. Η μελέτη αυτή έρχεται να ρίξει νέο και 
πιθανότατα καθοριστικό φως στη διάγνωση της δερματομυοσίτιδας, που 
είχε σχηματίσει ο ιατρός Μάριο Τζακοβάτσο, ο οποίος είχε επισκεφτεί την 
τραγουδίστρια το 1975, αλλά είχε κρατήσει κρυφή τη διάγνωση του μέχρι 
το 2002. 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CF%85%CE%BF%CF%83%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CE%B6%CE%BF_%CF%83%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BF
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• Δημήτρης Πλατανιάς 
    Ο Δημήτρης Πλατανιάς αποφάσισε να ασχοληθεί με την όπερα αργά, 
γύρω στα 30 του χρόνια. Ωστόσο, κάλυψε τον χαμένο χρόνο πολύ γρήγορα 
και σήμερα ο 42χρονος βαρύτονος, ένας από τους πιο αγαπητούς στο 
κοινό τραγουδιστές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, διαγράφει εντυπωσιακή 
διεθνή διαδρομή.  
    Το επικείμενο ντεμπούτο του στο Κόβεντ Γκάρντεν με τον «Ριγκολέτο» 
του Βέρντι, έναν ρόλο ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε σήμα 
κατατεθέν για τον ίδιο, του προκαλεί χαρά αλλά και αγωνία. Και τα δύο 
ακούγονται λογικά. Πατά για πρώτη φορά τη σκηνή ενός από τα 
σημαντικότερα λυρικά θέατρα του κόσμου, πρωταγωνιστεί στην 
εξαιρετικά επιτυχημένη παραγωγή του Ντέιβιντ Μακ Βίκαρ, η οποία μετά 
την πρεμιέρα της, το 2001, έχει επιστρέψει στη Βασιλική Οπερα του 
Λονδίνου γύρω στις επτά-οκτώ φορές, ενώ πλαισιώνεται από μια διανομή 
διεθνών αστέρων. Ανάμεσά τους ο σουπερστάρ ιταλός τενόρος Βιτόριο 
Γκρίγκολο στον ρόλο του Δούκα και η σοπράνο Εκατερίνα Σιουρίνα σε 
αυτόν της Τζίλντα. Από την άλλη, οι απαιτήσεις της παραγωγής δεν 
γίνεται παρά να ανεβάζουν την αδρεναλίνη καθώς η αντίστροφη μέτρηση 
για την πρεμιέρα της 30ής Μαρτίου έχει αρχίσει. 
    «Ο Ριγκολέτο είναι κατά τη γνώμη μου ο δυσκολότερος ρόλος για τον 
βαρύτονο και από φωνητική και από ευρύτερη ερμηνευτική άποψη, αφού 
αυτά τα δύο κατά κανόνα πάνε μαζί» λέει ο Δημήτρης Πλατανιάς από την 
άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. «Κάθε φορά που καταπιάνεσαι μαζί 
του είναι πραγματικός γολγοθάς αλλά ταυτόχρονα και ένα ωραίο ταξίδι. 
Εχει πολλές λιακάδες και συννεφιές». 
    Πώς είναι η ατμόσφαιρα στις πρόβες; «Σε ό,τι έχουμε κάνει ως τώρα 
υπάρχει καλό κλίμα, συναδελφικό. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε γίνει όλοι 
φίλοι, αλλά υπάρχει καλή διάθεση, τυπικότητα, επαγγελματισμός. 
Πρόκειται, άλλωστε, για μια πολύ απαιτητική, σωματικά, παραγωγή, 
ειδικά οι σκηνές με τον πολύ κόσμο. Δεν θα τη χαρακτήριζα κλασική... τα 
κοστούμια είναι κάπως προς τα πίσω, αλλά γενικότερα είναι λίγο gothic». 
    Σχολιάζοντας την όποια περιέργεια των συναδέλφων του για την 
Ελλάδα, ο Δημήτρης Πλατανιάς λέει ότι προσπαθεί να τους καθησυχάζει. 
Τους τονίζει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά όσο ακούγονται: «Τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης τα διογκώνουν». 
«Δεν είμαι 
"αγανακτισμένος"» 
     Ως βασικό μέλος του ανσάμπλ της Λυρικής τα τελευταία τρία χρόνια, 
πώς βιώνει ο ίδιος την κατάσταση στο πολύπαθο κέντρο (το θέατρο 
βρίσκεται στην οδό Ακαδημίας), αλλά και γενικότερα; «Προσωπικά δεν 
είμαι από αυτούς που βγαίνουν και διαδηλώνουν, ούτε "Αγανακτισμένος" 
είμαι. Μη με ρωτήσεις γιατί... Τα υπόλοιπα τώρα τα ξέρουμε, τα ζούμε όλοι 
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στο πετσί μας. Σε ό,τι αφορά τη Λυρική, σαφώς η όλη κατάσταση 
επηρεάζει» λέει ο καλλιτέχνης.  
    «Εχουν ακυρωθεί συναυλίες εξαιτίας της γενικότερης αναστάτωσης την 
οποία βιώνουμε όλοι μας. Από την άλλη, η συμμετοχή του κόσμου στις 
παραστάσεις μας τα τελευταία χρόνια και ειδικά εφέτος είναι άνευ 
προηγουμένου, συγκινητική και ελπιδοφόρα μπορώ να πω. Φανταστείτε 
ότι στον "Φάουστ" δώσαμε οκτώ παραστάσεις στο Μέγαρο με αδιανόητη 
πληρότητα, πάνω από τα 2/3. Και, μην ξεχνάμε, πρόκειται για ένα έργο 
σημαντικό για μας τους τραγουδιστές και τους μουσικούς γενικότερα, αλλά 
στον πολύ κόσμο δεν είναι τόσο γνωστό. Και τώρα με την επανάληψη του 
"Χορού μεταμφιεσμένων", μου λένε οι άνθρωποι με τους οποίους μιλώ ότι 
έχουν μεγάλη συμμετοχή κοινού. Ε, όλο αυτό κάτι δείχνει». 
    Ο Δημήτρης Πλατανιάς πιστεύει ότι η όπερα, πέρα από ψυχαγωγία και 
διαδικασία πνευματική, είναι σαφώς και τρόπος διασκέδασης, ένα μέσο να 
ξεσκάσει κανείς. «Υπάρχει κόσμος που θέλει κάτι άλλο από μπουζούκια» 
επισημαίνει. «Είναι και κοντά στο θέατρο αυτό το πράγμα, είναι και το ότι 
ο Ελληνας αγαπά από τη φύση του το μεγάλο θέαμα... Αυτό που έχω 
παρατηρήσει, πάντως, είναι πως το μεγάλο βήμα είναι να έρθει κάποιος 
στη Λυρική για πρώτη φορά. Υστερα, κατά κανόνα, θα ξανάρθει». 
    Με δεδομένο ότι η καριέρα του ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία 
σκέπτεται ίσως να κάνει βάση του μια χώρα του εξωτερικού; «Οχι» λέει. 
«Μακάρι να πάνε τα πράγματα καλά και έχω όλη τη δυνατότητα να 
ταξιδεύω από την Αθήνα. Δεν νομίζω πως υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε 
αυτό. Η Αθήνα μού κάνει... Ασε που πιστεύω πως κάτι καλό θα βγει τελικά 
από όλη αυτή την ιστορία. Είχαμε χάσει την ουσία και τώρα, σιγά-σιγά, 
πιστεύω πως θα την ξαναβρούμε. Ετσι γίνεται πάντα. Πρέπει να χάσεις 
κάτι για να συνειδητοποιήσεις την αξία του και να το αναζητήσεις ξανά». 
 
Από την Καλαμάτα στη διεθνή σκηνή 
 
    Ο Δημήτρης Πλατανιάς γεννήθηκε στην Καλαμάτα. Οι γονείς του, 
εκπαιδευτικοί και παράλληλα ερασιτέχνες χορωδοί, αγαπούσαν τη 
μουσική. Ετσι, τα βήματά του προς το Δημοτικό Ωδείο της πόλης, από 
όπου και αποφοίτησε, ήταν αναμενόμενα. Σπούδασε και δίδαξε κλασική 
κιθάρα, αλλά και Αγγλική Φιλολογία. Η όπερα όμως πώς προέκυψε; 
«Την όπερα την αγαπούσα ανέκαθεν» απαντά. «Είχα δίσκους, αλλά 
τραγουδούσα κιόλας. Ε, κάποια στιγμή είπα να το δοκιμάσω πιο σοβαρά. 
Το γεγονός ότι άρχισα αργά θα έπρεπε να με είχε φοβίσει, αλλά δεν έγινε 
έτσι. Ειδικά μετά την υποτροφία "Αλεξάνδρα Τριάντη" που έλαβα το 
2000, τα πράγματα κινήθηκαν γρήγορα». 
    Ο πρώτος πρωταγωνιστικός ρόλος του ήταν εκείνος του Αλφιο στην 
"Καβαλερία Ρουστικάνα" του Μασκάνι. Θυμάται χαρακτηριστικά ότι, 
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καθώς συμμετείχε στη β' διανομή, δεν είχε κάνει καμία πρόβα με την 
ορχήστρα και τη χορωδία επί σκηνής. 
     Τι θα έλεγε σε ένα νέο παιδί που θέλει να ασχοληθεί με την όπερα; «Θα 
του έλεγα να το σκεφτεί πάρα πολύ. Αν όμως, αφού το σκεφτεί, το θέλει 
ακόμα, θα πρέπει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Η όπερα δεν είναι "πάω 
να μάθω τραγούδι". Θέλει προσοχή, σπουδή, κατάθεση. Οχι μόνο από 
πλευράς τεχνικής, αλλά και γενικότερης παιδείας. Μια καλή φωνή απλώς 
δεν περνάει πια. Δεν φτάνει για να συγκινήσει το κοινό». 
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• Yianni  

    Ο Yanni (Γιάννης,Ιωάννης Χρυσομάλλης) είναι Έλληνας 
μουσικοσυνθέτης. Ο Yanni είναι συνθέτης και αυτοδίδακτος πιανίστας και 
γεννήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 1954 στη Καλαμάτα. Ήταν μέλος της 
ελληνικής εθνικής ομάδας κολύμβησης εφήβων και σε ηλικία μόλις 14 
ετών, κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ κολύμβησης, στα 50 μέτρα 
ελεύθερο. Όταν ενηλικιώθηκε (1972) πήγε στην Νέα Υόρκη για να 
φοιτήσει στο τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Μινεσότα ενώ 
παράλληλα έπαιζε πιάνο για τους Chameleon, γνωστή μπάντα Rock & 
Roll. 
    Το πρώτο του άλμπουμ έρχεται στα 1984 με τίτλο “Optimystique”, τα 
άλμπουμ "Dare To Dream" και το "My Time" προτάθηκαν για Bραβείο 
Grammy ενώ το άλπουμ Το "Reflections Of Passion" έγινε πολλές φορές 
πλατινένιος. Επίσης το 1989 η βρετανική αεροπορική εταιρεία British 
Airways χρησιμοποίησε την σύνθεση "Aria" του Yanni για τη διαφημιστική 
της καμπάνια. 
    Παρά το γεγονός ότι από τα μέσα της δεκαετίας του '80 πούλησε πάνω 
από 6 εκατομμύρια αντίτυπα, η καριέρα του εκτινάχθηκε ακόμα 
περισσότερο τον Μάρτιο του 1994 όταν και κυκλοφόρησε σε δίσκο αλλά 
και βίντεο η συναυλία - σταθμός που έδωσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στις 25 Σεπτεμβρίου του 1993 με τον τίτλο 
«Yanni in Concert: Live Acropolis» παρουσία 2.000 χιλιάδων θεατών. 

Δισκογραφία  

Στούντιο άλμπουμ 

• 1984 Optimystique 
• 1986 Keys to Imagination 
• 1987 Out of Silence 
• 1988 Chameleon Days 
• 1989 Niki Nana 
• 1990 Reflections of Passion 
• 1991 In Celebration of Life 
• 1992 Dare to Dream 
• 1993 In My Time 
• 2000 If I Could Tell You 
• 2003 Ethnicity 
• 2009 Yanni Voices and Yanni Voces (Spanish Version) 
• 2010 Yanni Mexicanisimo 
• 2011 Truth of Touch 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1954
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BA_%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CF%81%CE%BF%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BA_%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CF%81%CE%BF%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/British_Airways
http://el.wikipedia.org/wiki/British_Airways
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%97%CF%81%CF%8E%CE%B4%CE%BF%CF%85_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D
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Ζωντανά άλμπουμ - Βιντεογραφία  

• 1994 Yanni Live at the Acropolis 
• 1995 Yanni Live at Royal Albert Hall 
• 1996 Yanni One on One 
• 1997 Tribute 
• 2006 Yanni Live! The Concert Event 
• 2009 Yanni Voices 
• 2009 Yanni Voces 

Σάουντρακ 1988 Steal the Sky 

• 1988 Heart of Midnight 
• 1989 I Love You Perfect 
• 1990 She'll Take Romance 
• 1990 When You Remember Me 
• 1990 Children of the Bride 
• 1994 Hua qi Shao Lin 

Συλλογές 1992 Romantic Moments, BMG 

• 1994 A Collection of Romantic Themes, Private Music 
• 1997 Devotion (The Best of Yanni), Private Music 
• 1997 Port of Mystery, Windham Hill 
• 1997 In The Mirror, Private Music 
• 1997 Nightbird, Unison 
• 1999 Someday, Unison 
• 1999 The Private Years, Private Music 
• 1999 Love Songs, RCA Victor 
• 1999 Winter Light 
• 2000 Snowfall 
• 2000 The Very Best of Yanni (2000-10), Windham Hill Records, 

RCA Victor 
• 2003 Ultimate Yanni 

Άλλες διακρίσεις  

• 1988 A Thousand Summers (A John Tesh recording in which Yanni 
was credited as a performer.) 

• 1991 Polar Shift (benefit compilation featuring one original Yanni 
track) 

• 1997 Pure Moods 
• 1999 John Tesh and Friends 
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• Βασίλης Πολυδούρης 

    Ο Βασίλης Πολυδούρης γεννηθείς ως Basil Poledouris (21 Αυγούστου, 
1945 - 8 Νοεμβρίου, 2006) ήταν ένας Αμερικανόςσυνθέτης 
κινηματογραφικής μουσικής με ελληνικές ρίζες (οι γονείς του κατάγονταν 
από τη Μεσσηνία). 
    Ο Βασίλης Πολυδούρης γεννήθηκε στο Κάνσας Σίτι του Μισούρι. Οι 
μουσικές επιρροές του πηγάζουν από δύο κυρίως συνιστώσες, η πρώτη 
είναι ο συνθέτης Μίκλος Ρόζα και η δεύτερη οι Ελληνορθόδοξες καταβολές 
του. Ο Πολυδούρης μεγάλωσε κοντά στην εκκλησία και συνήθιζε να 
παρακολουθεί τις λειτουργίες μαγεμένος από τη μελωδία της χορωδίας [1]. 
Σε ηλικία 7 ετών άρχισε μαθήματα πιάνου και μερικά χρόνια αργότερα 
γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καλιφόρνια για να σπουδάσει 
κινηματογράφο και μουσική. Πολλές από τις ταινίες μικρού μήκους στις 
οποίες συνέδραμε βρίσκονται ακόμα στα αρχεία του πανεπιστημίου. Στο 
πανεπιστήμιο γνώρισε επίσης τους σκηνοθέτες Τζον Μίλιους και Ράνταλ 
Κλάιζερ με τους οποίους μετέπειτα συνεργάστηκε. Το 1985 έγραψε τη 
μουσική για την ταινία Flesh & Blood του Πολ Βερχόφεν, εγκαινιάζοντας 
έτσι ακόμα μια μακροχρόνια επαγγελματική συνεργασία. 
    Ο Πολυδούρης έγινε διάσημος χάρη στο δυναμικό, επικό στυλ των 
ορχηστρικών συνθέσεων του, καθώς και για τα περίπλοκα θεματικά 
μοτίβα του. Έμεινε στη μνήμη των σινεφίλ για τα μουσικά θέματα που 
έγραψε για τις ταινίες Η Γαλάζια Λίμνη (1980), Κόναν ο Βάρβαρος (1982), 
Κόναν ο Εξολοθρευτής (1984), Red Dawn (1984), RoboCop (1987), Το 
Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη (1990), Ελευθερώστε τον Γουίλι (1993), 
Στρατιώτες του Σύμπαντος και Στον Έρωτα του Παιχνιδιού (1999). Η 
μουσική που έγραψε για την ταινία Κόναν ο Βάρβαρος θεωρείτε από 
πολλούς ένα από τα πιο εξαιρετικά δείγματα κινηματογραφικής μουσικής.  
    Ο Πολυδούρης παντρεύτηκε με τη γυναίκα του Bobbie το 1969 και 
απέκτησαν δύο κόρες, τη Zoë και την Alexis. Η Zoë είναι ηθοποιός και 
συνθέτης και έχει περιστασιακά συνεργαστεί με τον πατέρα της στη 
σύνθεση μουσικής για ταινίες. Τα τελευταία 4 χρόνια της ζωής του τα 
πέρασε στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, και στις 8 Νοεμβρίου του 2006 
πέθανε στο Λος Άντζελες από επιπλοκές που του προκάλεσε ο καρκίνος. 

Φιλμογραφία 

ΤαινίεςExtreme Close-Up (1973) 

• Tintorera (1977) 
• Big Wednesday (1978) 
• The House of God (1980) 
• The Blue Lagoon (1980) 

http://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1945
http://el.wikipedia.org/wiki/8_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/2006
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B1%CF%82_%CE%A3%CE%AF%CF%84%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9_(%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CF%8C%CE%B6%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://www.filmscoremonthly.com/articles/2004/14_Jul---Basil_Poledouris_Interview.asp
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%BC%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BD_%CE%9C%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB_%CE%9A%CE%BB%CE%AC%CE%B9%CE%B6%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB_%CE%9A%CE%BB%CE%AC%CE%B9%CE%B6%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1985
http://el.wikipedia.org/wiki/Flesh_%26_Blood
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%92%CE%B5%CF%81%CF%87%CF%8C%CF%86%CE%B5%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%B9%CE%B1_%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CE%BD_%CE%BF_%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82_(%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CE%BD_%CE%BF_%CE%95%CE%BE%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_Dawn&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=RoboCop&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF_%CE%9A%CF%85%CE%BD%CE%AE%CE%B3%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%B2%CF%81%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF_%CE%9A%CF%85%CE%BD%CE%AE%CE%B3%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%B2%CF%81%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B5_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%88%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1969
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/8_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/2006
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%82_%CE%86%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Extreme_Close-Up&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Tintorera&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Big_Wednesday&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=The_House_of_God&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%B9%CE%B1_%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
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• Summer Lovers (1982) 
• Conan the Barbarian (1982) 
• Red Dawn (1984) 
• Protocol (1984) 
• Conan the Destroyer (1984) 
• Making the Grade (1984) 
• Flesh & Blood (1985) 
• Iron Eagle (1986) 
• Cherry 2000 (1987) 
• No Man's Land (1987) 
• RoboCop (1987) 
• Split Decisions (1988) 
• Spellbinder (1988) 
• Farewell to the King (1989) 
• Wired (1989) 
• Quigley Down Under (1990) 
• The Hunt for Red October (1990) 
• Flight of the Intruder (1991) 
• White Fang (1991) 
• Return to the Blue Lagoon (1991) 
• Harley Davidson and the Marlboro Man (1991) 
• Wind (1992) 
• Robocop 3 (1993) 
• Hot Shots! Part Deux (1993) 
• Free Willy (1993) 
• On Deadly Ground (1994) 
• Serial Mom (1994) 
• Lassie (1994) 
• The Jungle Book (1994) 
• Free Willy 2 (1995) 
• Under Siege 2 (1995) 
• It's My Party (1996) 
• Celtic Pride (1996) 
• Amanda (1996) 
• The War at Home (1996) 
• Switchback (1997) 
• Breakdown (1997) 
• Starship Troopers (1997) 
• Les Misérables (1998) 
• Kimberly (1999) 
• For Love of the Game (1999) 
• Mickey Blue Eyes (1999) 
• Cecil B. DeMented (2000) 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Summer_Lovers&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CE%BD_%CE%BF_%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82_(%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_Dawn&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Protocol&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CE%BD_%CE%BF_%CE%95%CE%BE%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Making_the_Grade&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Flesh_%26_Blood
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Cherry_2000&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/No_Man%27s_Land
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=RoboCop&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Split_Decisions&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Spellbinder&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Farewell_to_the_King&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Wired_(%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Quigley_Down_Under&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF_%CE%9A%CF%85%CE%BD%CE%AE%CE%B3%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%B2%CF%81%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Flight_of_the_Intruder&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=White_Fang&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%B9%CE%B1_%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Harley_Davidson_and_the_Marlboro_Man&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Wind&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Robocop_3&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Hot_Shots!_Part_Deux&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B5_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=On_Deadly_Ground&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Serial_Mom&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Lassie&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Jungle_Book&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Free_Willy_2&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Under_Siege_2&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=It%27s_My_Party&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Celtic_Pride&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Amanda&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=The_War_at_Home&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Switchback&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%92%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B9_%CE%86%CE%B8%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B9_(%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Kimberly&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%88%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%B7_%CE%9C%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%B9_%CE%B3..._%CF%84%CE%BF_%CE%A7%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1
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• Crocodile Dundee in Los Angeles (2001) 
• The Touch (2002) 
• The Legend of Butch and Sundance (2003) 

Μίνι σειρές Amerika (14ωρη μίνι σειρά) (1987) 

• Lonesome Dove (8ωρη μίνι σειρά) (1989) (Βραβείο Έμι καλύτερης 
μουσικής) 

• Zoya (4ωρη μίνι σειρά) (κεντρικό θέμα) (1995) 

ΤηλεόρασηCongratulations, It's a Boy (1971) 

• Three for the Road (1974) 
• Hollywood 90028 (1979) 
• Dolphin (1979) 
• A Whale for the Killing (1981) 
• Fire on the Mountain (1981) 
• Amazons (1984) 
• Single Women, Single Bars (1984) 
• Alfred Hitchcock Presents (πιλότος) (1985) 
• Misfits of Science (πιλότος) (1986) 
• The New Twilight Zone (1986) 
• Prison for Children (1987) 
• Island Sons (πιλότος) (1987) 
• Intrigue (πιλότος) (1988) 
• L.A. Takedown (πιλότος) (1989) 
• Nasty Boys (πιλότος) (1989) 
• Life & Times of Ned Blessing (πιλότος) (1991) 
• If These Walls Could Talk II (2000) 
• Love and Treason (2001) 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Crocodile_Dundee_in_Los_Angeles&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%AD%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%86%CE%BA%CF%81%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Legend_of_Butch_and_Sundance&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Amerika&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Lonesome_Dove&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%88%CE%BC%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Zoya&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F_%CE%86%CE%BB%CF%86%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%A7%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BA_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9&action=edit&redlink=1
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• Γιάννης Πουλόπουλος 

    Ο Γιάννης Πουλόπουλος (γέννηση 1944, Μάνη) είναι Έλληνας 
τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός. 

    Ο Γιάννης Πουλόπουλος γεννήθηκε στη Μάνη. Οι γονείς του, 
Μεσσηνιακής καταγωγής, μετά τη γέννησή του, μετακόμισαν στο 
Περιστέρι και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Ιερόθεου. 
    Ο Γιάννης Πουλόπουλος από μικρός είχε κλίση στο τραγούδι, αλλά στη 
συνοικία και στο στενό κύκλο που μεγάλωνε, δεν υπήρχε ο "άνθρωπος" 
που θα τον προωθούσε. Παρακινημένος όμως από τους φίλους του που τον 
άκουγαν να τραγουδάει, αλλά και έχοντας ο ίδιος μεγάλη πίστη στην φωνή 
του, πήγαινε στην εταιρία COLUMBIA που γίνονταν τότε ακροάσεις, 
ζητώντας να τον ακούσουν, αλλά κανείς δεν του έκλεινε ραντεβού. 
    Ο Γιάννης Πουλόπουλος όμως, πείσμων από τότε, δεν το έβαζε κάτω και 
συνέχιζε να ζητάει ακρόαση σχεδόν καθημερινά, παρ' όλα τα μεροκάματα 
που έχανε αφού δούλευε τότε σαν ελαιοχρωματιστής και οικοδόμος, ενώ 
παράλληλα έπαιζε ποδόσφαιρο στον Άγιο Ιερόθεο και στον Ατρόμητο. 
Κάποια μέρα - μάλλον γιατί βαρέθηκαν να τον βλέπουν καθημερινά 
μπροστά τους - του έκλεισαν αυτό που επιθυμούσε με όλη του την ψυχή... 
μία ακρόαση! 

Τα πρώτα βήματα  

    Την επιτροπή ακροάσεων στην Columbia αποτελούσαν μερικοί από τους 
σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες της εποχής: Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο 
Απόστολος Καλδάρας, ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου. Ο 
δεκαεννιάχρονος τότε Γιάννης Πουλόπουλος, διάλεξε δύο δύσκολα 
τραγούδια να πει: "Μάνα μου και Παναγιά" και το "Παράπονο". Μόλις 
τελείωσε, τον πλησίασε ο Μίκης Θεοδωράκης λέγοντας: "Αυτόν εγώ θα 
τον κάνω τραγουδιστή". 

    Ο Μίκης Θεοδωράκης διακρίνοντας ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, πήρε 
αμέσως τον Γιάννη Πουλόπουλο "υπό την προστασία του". Του δίνει να 
πει τρία τραγούδια στο θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη "Η 
γειτονιά των Αγγέλων", που εκείνη τη χρονιά (1963) ανεβαίνει στο ΡΕΞ 
από τον θίασο Τζένης Καρέζη - Νίκου Κούρκουλου. Τα τραγούδια αυτά 
ήταν τα "Στρώσε το στρώμα σου για δυο", "Δόξα τω Θεώ", και "Το ψωμί 
είναι στο τραπέζι". Αυτά είναι και τα πρώτα τραγούδια που ηχογραφεί σε 
δίσκο ο Πουλόπουλος, τραγούδια που αργότερα στην ίδια εταιρία θα 
δισκογραφήσει και ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B9_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91.%CE%A0.%CE%A3._%CE%91%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B4%CE%AC%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%8A%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%AC%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1963
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%B6%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CF%84%CF%83%CE%B7%CF%82
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    Η συνέχεια βρίσκει τον Γιάννη Πουλόπουλο να τραγουδάει σε μπουάτ 
στην Πλάκα. Λίγο πριν πάει φαντάρος, ηχογραφεί 4-5 δίσκους 45 
στροφών στην COLUMBIA, τραγούδια τώρα πια δυσεύρετα, που με την 
κυκλοφορία τους "θάφτηκαν", μια και ο τραγουδιστής είχε κλείσει ήδη 
συμφωνία με την ΛΥΡΑ και τον Αλέκο Πατσιφά. Στη ΛΥΡΑ ηχογραφεί 
ξανά τα τρία τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και άλλα δώδεκα του ίδιου 
συνθέτη όπως τα "Βράχο βράχο τον καημό μου", "Βρέχει στη 
φτωχογειτονιά", "Καημός" κ.ά. 

    Το 1965 τραγουδάει εκπληκτικά τέσσερα τραγούδια του 
πρωτοεμφανιζόμενου τότε Μάνου Λοΐζου, ενώ σχεδόν παράλληλα κάνει 
μεγάλη επιτυχία με το "Μη μου θυμώνεις μάτια μου", του επίσης 
καινούργιου εκείνη την εποχή, Σταύρου Κουγιουμτζή. 

Η καταξίωση  

    Το 1966 ο Γιάννης Πουλόπουλος μπαίνει για τα καλά στη δισκογραφία. 
Τα 45άρια δισκάκια του κυκλοφορούν σωρηδόν και εμφανίζεται για 
πρώτη φορά σε κινηματογραφικές ταινίες. Στους "Στιγματισμένους" με 
τον Γιώργο Φούντα και τη Μάρω Κοντού, όπου τραγουδάει μαζί με την 
Ελένη Κλάδη το "Πολύ αργά" και το "Σ' αγαπώ", στον "Τετραπέρατο" με 
τον Κώστα Χατζηχρήστο, όπου τραγουδάει το τραγούδι του Γιώργου 
Κατσαρού "Στον Πειραιά στον Πειραιά" και στο "Εκείνος κι εκείνος" με 
την Τζένη Καρέζη και τον Φαίδωνα Γεωργίτση, που τραγουδάει τη 
σύνθεση του Γιάννη Μαρκόπουλου "Ξεγυμνώστε τα σπαθιά". 
    Είναι όμως η εποχή του "ΝΕΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ". Ο Γιάννης Πουλόπουλος το 
ακολουθεί. Γράφει και συνθέτει δικά του τραγούδια όπως το "Θα 'θελα να 
'χα" που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. Στη συνέχεια συνεργάζεται με τον 
Γιάννη Σπανό (συμμετέχει στην Α και Β Ανθολογία ερμηνεύοντας 
αριστουργηματικά το "Παιδί μου ώρα σου καλή" σε ποίηση Γιώργου 
Βιζυηνού), με τον Δήμο Μούτση ("Το κορίτσι μου στ' άστρα"), με τον 
Κυριάκο Σφέτσα, το Νίκο Καλλίτση και το Νίκο Μαμαγκάκη ("Άνθη" και 
"Πέτρινα λουλούδια" σε στίχους του Βασίλη Βασιλικού). 

    Το 1967 έρχεται σε επαφή με τον Μίμη Πλέσσα. Μια συνεργασία που 
άφησε εποχή στο χώρο του Ελληνικού τραγουδιού. Αφορμή η ταινία 
μιούζικαλ "οι θαλασσιές οι χάντρες". Ακολούθησαν βέβαια η "Παριζιάνα" 
και το "Γοργόνες και μάγκες" το 1969. 

    Το 1969 είναι μια σημαδιακή χρονιά. Ο δίσκος "Ο Δρόμος" των Μίμη 
Πλέσσα - Λευτέρη Παπαδόπουλου, όπου ο Γιάννης Πουλόπουλος 
τραγουδάει δέκα από τα δώδεκα τραγούδια, γίνεται αμέσως χρυσός. Είναι 
ο πρώτος Ελληνικός δίσκος που γίνεται χρυσός, δίσκος που στα χρόνια 
που θα ακολουθήσουν καταρρίπτει κάθε ρεκόρ πωλήσεων, ρεκόρ που 
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ακόμη και σήμερα δεν έχει φτάσει κανένας άλλος Ελληνικός δίσκος. Την 
ίδια χρονιά συμμετέχει στο δίσκο "Οι ώρες" των Λίνου Κόκοτου - Άκου 
Δασκαλόπουλου. 

Η κορύφωση  

    Μετά την ανεπανάληπτη επιτυχία του "Δρόμου", άλλες δισκογραφικές 
εταιρίες προσπαθούν να προσελκύσουν τον "χρυσό" ερμηνευτή. Ο Αλέκος 
Πατσιφάς όμως, βρίσκει τρόπο να τον κρατήσει στη ΛΥΡΑ. Ξέροντας την 
επιθυμία του τραγουδιστή να βρίσκεται συνέχεια στο studio, τον βάζει να 
ηχογραφεί διαρκώς τραγούδια. Είναι χαρακτηριστικό ότι την περίοδο 
1969-71, ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγουδά σε δέκα μεγάλους δίσκους 33 
στροφών (!!!) και σε αρκετούς μικρούς 45 στροφών. 

    Σε συνέντευξή του το 1987 ο Γιάννης Πουλόπουλος όταν ρωτήθηκε αν 
έχει κάνει λάθη στην καριέρα του, θα αναφέρει την έκδοση των δέκα 
δίσκων που κυκλοφόρησαν μέσα σε δύο χρόνια, υπογραμμίζοντας όμως 
ότι περιέχουν μερικά από τα "κλασσικά" (όπως τα αποκάλεσε) τραγούδια 
που έχει πει. Και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτή του τη γνώμη περί 
"κλασσικών", γιατί μέσα στους 10 δίσκους αυτής της περιόδου υπάρχουν 
εξαίσια δείγματα της φωνής του και υπέροχες ερμηνείες σε τραγούδια που 
βασίζονται πάνω σε στίχους ποιημάτων του Λόρκα, και του Νερούντα 
(Emiliano Zapata), του Γιάννη Γλέζου, στην "Ερωφίλη" του Νίκου 
Μαμαγκάκη, στη "Γύφτισσα μέρα" του Γιώργου Κοντογιώργου και στη 
"Μαρία" του Νίκου Σέμση και την επόμενη χρονιά κυκλοφορεί δίσκο με 
τον επιστήθιο φίλο του τον Γιώργο Ζαμπέτα, το "Μουσικόραμα". Λίγο πριν 
την έκδοση αυτού του δίσκου, μόλις πρόλαβε τη σύλληψη από τα όργανα 
της χούντας, μια και το τραγούδι των Γιώργου Κατσαρού - Πυθαγόρα 
"Πάμε για ύπνο Κατερίνα" θεωρήθηκε αντιστασιακό. Κατέφυγε τότε σε 
χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Βέβαια προϋπήρχε και ο δίσκος "Μίλα μου 
για τη λευτεριά" των Μίμη Πλέσσα - Λευτέρη Παπαδόπουλου, που όλα τα 
τραγούδια - εκτός από ένα - είχαν απαγορευτεί από το καθεστώς της 
επταετίας. 
    Το 1973 τραγουδάει σε στίχους Κώστα Βίρβου και μουσική Μίμη 
Πλέσσα στο "Θάλασσα πικροθάλασσα" και το 1975 ερμηνεύει τα "12 
ρεμπέτικα", ένα είδος τραγουδιού που αποδεικνύει πια πως ο Γιάννης 
Πουλόπουλος είναι ένας τραγουδιστής μοναδικός, που άνετα μπορεί να 
κινηθεί σε όλα τα είδη του Ελληνικού τραγουδιού. Αυτός ήταν και ο 
τελευταίος δίσκος του στη ΛΥΡΑ. 

    Ακολουθούν συνεχείς χρυσοί δίσκοι με ελαφρολαϊκά και με 
διασκευασμένες ξένες επιτυχίες, όπως το "Αγάπα με". 
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http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
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   Στην εταιρία ΜΙΝΟΣ μένει ως το 1989, έχοντας 11 χρυσούς δίσκους στο 
ενεργητικό του εκεί. Την εποχή εκείνη ο χρυσός αντιστοιχούσε σε 60.000 
πωλήσεις και ο πλατινένιος σε 100.000. Μάλιστα, οι τρεις τελευταίοι 
δίσκοι έγιναν πλατινένιοι μετά την αποχώρησή του από τη ΜΙΝΟΣ. 
    Όλα αυτά τα χρόνια η ΛΥΡΑ δεν έπαψε να επανεκδίδει τραγούδια που 
είχε πει, κυρίως τραγούδια που είχαν κυκλοφορήσει σε δίσκους 45 
στροφών. Στο διάστημα 1977-89 συνεργάζεται και πάλι με τον Μίμη 
Πλέσσα, το Γιάννη Σπανό, τον Γιώργο Κριμιζάκη, ενώ το 1982 σε ένα 
δίσκο που έγινε χρυσός, τραγούδησε με το δικό του ξεχωριστό τρόπο 
τραγούδια του "Νέου Κύματος" σε δεύτερη εκτέλεση (πιάνο - επιμέλεια 
ορχήστρας ο Γιάννης Σπανός). 

    Ακολουθούν δύο δίσκοι και ένας τρίτος με μια συμμετοχή, στην 
POLYGRAM μεταξύ 1990-92. Για ένα διάστημα 5 χρόνων μένει 
οικειοθελώς εκτός δισκογραφίας (φυσικά συνεχίζει τις εμφανίσεις του σε 
μεγάλα κέντρα). 

    Το 1997 ο Πουλόπουλος αρχίζει μια καινούρια συνεργασία με τη ΛΥΡΑ, 
με το δίσκο "Του τραγουδιού το βλέμμα", σε μουσική Αντώνη Στεφανίδη. 
Δίσκος που γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία. Στο δίσκο αυτό για τους 
φανατικούς - και είναι πολλοί - ακροατές του, υπάρχει και μια μεγάλη 
έκπληξη. Ο Γιάννης Πουλόπουλος "ξέθαψε" δύο δικά του τραγούδια από 
τα τέσσερα συνολικά που είπε σε κινηματογραφικές ταινίες γύρω στα 1972 
- 1973 και ήταν άγνωστα, αλλά και δεν είχαν μέχρι σήμερα κυκλοφορήσει. 
Τα τραγούδια αυτά, το "Πάλι μεθυσμένος" και το "Αφού μου έφυγες εσύ", 
τραγουδάει ξανά στον καινούργιο του δίσκο. Το 1998, κυκλοφορεί την 
ζωντανή επαφή και το 1999 τον τελευταίο του δίσκο Στα όνειρα μου 
περπατώ. 

Δισκογραφία 1963 «Η Γειτονιά Των Αγγέλων» (Μίκης 
Θεοδωράκης/Ιάκωβος Καμπανέλης) (OST) (COLUMBIA) 

• 1965 Ο Γιάννης Πουλόπουλος Τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη (Μίκης 
Θεοδωράκης) (LYRA) 

• 1965 Στον Γαλάζιο Ελληνικό Ουρανό (LYRA) 
• 1965 Τα Ωραιότερα Τραγούδια (LYRA) 
• 1966 Το Νέο Κύμα Στο Ελληνικό Τραγούδι 2 (LYRA) 
• 1966 Το Νέο Κύμα Στο Ελληνικό Τραγούδι 3 (LYRA) 
• 1967 Γιάννης Πουλόπουλος 1 (LYRA) 
• 1967 Οι Επιτυχίες Του Γιάννη Πουλόπουλου (LYRA) 
• 1967 Οι Θαλασσιές Οι Χάντρες (Μίμης Πλέσσας) (OST) (LYRA) 
• 1967 Γιάννης Πουλόπουλος 2 (LYRA) 
• 1967 Μια Κυρία Στα Μπουζούκια (Μίμης Πλέσσας) (OST) (LYRA) 
• 1967 Ανθολογία (Γιάννης Σπανός) (LYRA) 
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http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1982
http://el.wikipedia.org/wiki/1997
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1972
http://el.wikipedia.org/wiki/1973


 
 

310 

• 1968 Γοργόνες Και Μάγκες (Μίμης Πλέσσας) (OST) (LYRA) 
• 1968 Ανθολογία Β' (Γιάννης Σπανός) (LYRA) 
• 1968 Η Ελένη Του Μάη (Γιάννης Γλέζος-Κώστας Κινδύνης) (LYRA) 
• 1968 Γιάννης Πουλόπουλος 3 (LYRA) 
• 1969 Ο Δρόμος (Μίμης Πλέσσας-Λευτέρης Παπαδόπουλος) (LYRA) 
• 1969 12 Τραγούδια του F.G. Lorca (Γ. Γλέζος-F.G. Lorca-Λ. 

Παπαδόπουλος) (LYRA) 
• 1969 Οι Ώρες (Λίνος Κόκοτος-Ακ.Δασκαλόπουλος-

Αργ.Βεργόπουλος) (LYRA) 
• 1969 Η Παριζιάνα ( Μίμης Πλέσσας) 
• 1970 Γιάννης Πουλόπουλος 4 (LYRA) 
• 1970 Γύφτισσα Μέρα (Γιώργος Κοντογιώργου-Άκος 

Δασκαλόπουλος) (LYRA) 
• 1970 Μέρες Του Καλοκαιριού (Μίμης Πλέσσας-Λευτέρης 

Παπαδόπουλος) (LYRA) 
• 1970 Ερωφίλη (Νίκος Μαμάγκακης-Γεώργιος Χορτάτζης) (LYRA) 
• 1970 Μαρία (Νίκος Σκέμπρης-Διονύσης Τζεφρώνης) (LYRA) 
• 1971 Εμιλιάνο Ζαπάτα (Γ. Γλέζος-P. Neruda-Λ. Παπαδόπουλος) 

(LYRA) 
• 1971 Ο Κήπος (Λίνος Κόκοτος-Άκος Δασκαλόπουλος) (LYRA) 
• 1972 11 Λαϊκά Τραγούδια Του Γιάννη Ρίτσου (Νίκος Μαμαγκάκης-

Γιάννης Ρίτσος) (LYRA) 
• 1973 Ο Γαλαξίας Της Επιτυχίας (Συλλογή) (LYRA) 
• 1973 The Best Of Yannis Poulopoulos (Συλλογή 6 Δίσκων) 

(LYRA/ARIS) 
• 1973 Λαϊκό Μουσικόραμα Ζαμπέτα (Γιώργος Ζαμπέτας) (LYRA) 
• 1973 Θάλασσα Πικροθάλασσα (Μίμης Πλεσσας-Κώστας Βίρβος) 

(LYRA) 
• 1974 Μίλα Μου Για Τη Λευτεριά (Μίμης Πλέσσας-Λευτέρης 

Παπαδόπουλος) (LYRA) 
• 1974 Ο Γιάννης Πουλόπουλος Τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη (Μίκης 

Θεοδωράκης) (LYRA) 
• 1975 12 Ρεμπέτικα (LYRA) 
• 1976 Τα Τραγούδια Της Ξενιτιάς (Γιώργος Κατσαρός-Δημήτρης 

Ιατρόπουλος) (MINOS) 
• 1977 Οι Επιτυχίες Της MINOS 1977 (Συλλογή) (MINOS) 
• 1977 Τα Άλλα Τραγούδια (Συλλογή) (LYRA) 
• 1977 Αγάπα με... (MINOS) 
• 1978 Οι Επιτυχίες Της MINOS 1978 (Συλλογή) (MINOS) 
• 1978 Ρεμπέτικα Και Θαλασσινά (Κώστας Βίρβος) (Συλλογή) 

(ZODIAC) 
• 1978 Για Σένα (MINOS) 
• 1979 Οι Επιτυχίες Της MINOS 1979 (Συλλογή) (MINOS) 
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• 1979 Το Δάκρυ Μας Σταλιά Σταλιά (Συλλογή) (LYRA) 
• 1979 Αν Γυρίσεις Αν (MINOS) 
• 1980 Οι Επιτυχίες Της MINOS 1980 (Συλλογή) (MINOS) 
• 1980 Δεν Ξεχνιέσαι (MINOS) 
• 1981 Οι Επιτυχίες Της MINOS 1981 (Συλλογή) (MINOS) 
• 1981 Τα Ωραιότερα Τραγούδια (Εποχή Πρώτη) (Γιάννης Σπανός) 

(Συλλογή) (LYRA) 
• 1981 Εγώ Για Σένα Τραγουδάω (MINOS) 
• 1982 Οι Επιτυχίες Της MINOS 1982 (Συλλογή) (MINOS) 
• 1982 Μια Φορά Θυμάμαι (MINOS) 
• 1983 Οι Επιτυχίες Της MINOS (Συλλογή) (MINOS) 
• 1983 Και Τώρα Πες Μου (MINOS) 
• 1983 14 Τραγούδια Σε Πρώτη Εκτέλεση (Σταύρος Κουγιουμτζής) 

(Συλλογή) (LYRA) 
• 1985 Χάρτινες Καρδιές (Γ. Σπανός-Θ. Σοφός-Ρ. Σοφού) (MINOS) 
• 1985 Ο Δρόμος Του Μάνου (Μάνος Λοΐζος) (MINOS) 
• 1985 Τραγούδια Από Τον Ελληνικό Κινηματογράφο (Μίμης 

Πλέσσας) (Συλλογή) (LYRA) 
• 1986 Στα Μεγάλα Ταξίδια (Μ. Πλέσσας-Θ. Σοφός-Ρ. Σοφού) 

(MINOS) 
• 1986 Άλλοτε 30 Ανέκδοτες Επιτυχίες Του (Συλλογή) (LYRA) 
• 1988 Τραγούδια Από Τον Ελληνικό Κινηματογράφο (Συλλογή) 

(MINOS) 
• 1988 Όπου Πας Θα Πάω (MINOS) 
• 1988 Ο Γιάννης Μαρκόπουλος Στον Ελληνικό Κινηματόγραφο 

(Γιάννης Μαρκόπουλος) (Συλλογή) (MINOS) 
• 1989 Μια Ζωή Τραγούδια (MINOS) 
• 1989 Οι Μεγαλύτερες Επιτυχίες Του (Συλλογή) (MINOS) 
• 1990 MINOS '90 (Συλλογή) (MINOS) 
• 1990 Επιτυχίες (Συλλογή) (LYRA) 
• 1990 Τραγούδια Από Τον Κινηματογράφο (Κώστας Καπνίσης) 

(Συλλογή) (LYRA) 
• 1990 Κλήσεις, Προκλήσεις, Προσκλήσεις (Αλέξης Παπαδημήτριου-

Εύη Δρούτσα) (Συλλογή) (POLYGRAM) 
• 1991 Γιάννης Πουλόπουλος (POLYGRAM) 
• 1991 Η Παριζιάνα (Μίμης Πλέσσας) (OST) (LYRA) 
• 1992 Φεγγάρι Άλλου Ουρανού (POLYGRAM) 
• 1993 Οι Μεγάλες Επιτυχίες (Συλλογή) (LYRA) 
• 1993 Το Άλλο Νέο Κύμα (Συλλογή) (LYRA) 
• 1993 Το Άλλο Νέο Κύμα 2 (Συλλογή) (LYRA) 
• 1994 Οι Μεγάλες Επιτυχίες 2 (Συλλογή) (LYRA) 
• 1995 Οι Μεγάλες Επιτυχίες 3 (Συλλογή) (LYRA) 
• 1996 Οι Μεγάλες Επιτυχίες 4 (Συλλογή) (LYRA) 



 
 

312 

• 1996 Τα Ερωτικά (Συλλογή) (POLYGRAM) 
• 1996 14 Επιτυχίες (Συλλογή) (LYRA) 
• 1996 Οι Συνθέτες Και Οι Επιτυχίες Τους (Γιάννης Σπανός)(Συλλογή) 

(MINOS) 
• 1996 Γιάννης Πουλόπουλος (Συλλογή) (LYRA) 
• 1997 Τα Τραγούδια Μου (Συλλογή) (LYRA/COMPACT DISC CLUB) 
• 1997 Του Τραγουδιού Το Βλέμμα (LYRA) 
• 1998 Ζωντανή Επαφή (Ζωντανή Ηχογράφηση) (LYRA) 
• 1998 Τα Μεγάλα Τραγούδια (Συλλογή) (MINOS-EMI) 
• 1999 Στα Όνειρα Μου Περπατώ (LYRA) 
• 2000 Τα Αγαπημένα (Συλλογή) (MINOS-EMI) 
• 2003 14 Μεγάλα Τραγούδια (Συλλογή) (MINOS-EMI) 
• 2003 Χάρτινες Καρδιές/Τα Τραγούδια Της Ξενητειάς (Συλλογή) 

(MINOS-EMI) 
• 2003 10 CD Box Set (Συλλογή) (LYRA/DELTA CLUB) 
• 2005 Τα Κινηματογραφικά (Συλλογή) (LYRA) 
• 2007 Ανθολογία (Συλλογή) (LYRA) 
• 2008 Τα 80 Καλύτερα Τραγούδια (Συλλογή) (MINOS-EMI) 
• 2008 Ο Δρόμος Του (Συλλογή) (LYRA) 
• 2008 Έκλαψα Χτες (Συλλογή) (LYRA) 
• 2008 Όλα Δικά Σου Μάτια Μου (Συλλογή) (LYRA) 
• 2008 Μια Φορά Μονάχα Φτάνει (Συλλογή) (LYRA) 
• 2008 Καμαρούλα Μια Σταλιά (Συλλογή) (LYRA) 
• 2008 Μην Του Μιλάτε Του Παιδιού (Συλλογή) (LYRA) 
• 2008 Νύχτωσε Χωρίς Φεγγάρι (Συλλογή) (LYRA) 
• 2008 Να' Χα Την Δύναμη (Συλλογή) (LYRA) 
• 2008 Ποια Νύχτα Σ' Έκλεψε (Συλλογή) (LYRA) 
• 2008 Πάμε Για Ύπνο Κατερίνα (Συλλογή) (LYRA) 
• 2008 Μετά Τον Δρόμο 40 Ηχογραφήσεις 1977-1989 (Συλλογή) 

(LYRA) 
• 2008 Μέρες Του Καλοκαιριού/Μίλα Μου Για Την Λευτεριά 

(Συλλογή) (LYRA) 
• 2009 Από Τον Δρόμο Στα 11 Λαϊκά (Συλλογή) (LYRA) 
• 2011 Οι Φωνές Των Μπουάτ (Συλλογή) (LYRA) 
• 2011 34 Μεγάλες Ερμηνείες (Συλλογή) (LYRA) 
• 2012 Τα Τραγούδια Μου (Συλλογή) (MINOS-EMI) 
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• Θεοδωρής Ξυδιάς 
Ο Θοδωρής Ξυδιάς είναι ένας άνθρωπος χωρίς μεγαλομανίες και κόμπλεξ. 
Δεν τόχει κι ανάγκη άλλωστε, γιατί είναι μορφωμένος άνθρωπος, είναι 
νομικός. Δεν θα ντραπεί να σας πει ότι δεν έχει καλή σχέση με την 
τεχνολογία και  περήφανος, θα σας μιλήσει πολλή ώρα για το τί έχει 
πετύχει με τα παιδάκια στο σχολείο, στα οποία διδάσκει μουσική. 
Αφορμή για τούτην την συνέντευξη, ήταν  το όμορφο cd του «Ελλάδα 
γειτονιά μου», ένα cd που σε πάει σε άλλα χρόνια. Δυστυχώς, δεν ήταν 
δυνατό να πάμε να ακούσουμε τα παιδιά, αν και τόχαμε κανονίσει, εξ 
αιτίας του ότι ήταν η Τετάρτη, 15η Ιουνίου η μέρα της γιορτής ...  
  
Κύριε Ξυδιά, πείτε μας δυό λόγια για το cd «Ελλάδα γειτονιά μου». 
Θοδωρής Ξυδιάς: Το cd ήταν πάρα πολύ καιρό στο μυαλό μου να γίνει, 
σχεδόν μιά δεκαετία τώρα, γιατί, τα τραγούδια που γράφω, τουλάχιστον 
όσον αφορά σε στίχους που έχω γράψει ο ίδιος, δεν  τα κατατάσσω απ’ την 
αρχή κάπου. Γράφω και κάποια στιγμή σκέφτομαι τις ομοιότητες που 
έχουνε, τις διαφορές, ή, ακόμα την συγγένεια στη μουσική, ή την 
στιχουργική. 
Είχε καιρό μέσα μου ριζώσει, απ’ τον καιρό που έγινε ο δίσκος «επί 
πτυχίω» με τον Θανάση τον Γκαϊφύλλια.Λειτούργησαν τρεις πόλοι, για να 
γίνει αυτή η εργασία. Η πατρίδα μου η Πύλος, η Κομοτηνή και η Σύρος με 
την οποία έχω δεσμούς, γιατί έχω πάει πολλές φορές για συναυλία. Και 
αποφάσισα, κάποια τραγούδια που θα είχαν κάποιο περιεχόμενο, που θα 
μιλάγανε για κάποια όμορφα σημεία της χώρας – όχι βέβαια να γίνουν  
γραφικά – να τα κάνω cd. Αποφάσισα να μαζέψω τα κομμάτια αυτά και 
στηρίχτηκα σε ανθρώπους, συνεργάτες που είμαστε καιρό μαζί. Έτσι έγινε 
αυτή η δουλειά, το «Ελλάδα γειτονιά μου».Βέβαια, ξέρω, ότι δεν είνα κάτι 
το οποίο  μπορεί να το κρίνει κάποιος σαν ένα σύγχρονο άκουσμα. 
Πιστεύω όμως, ότι μπορεί νάναι διαχρονικό, γιατί, ο τρόπος που βλέπω τη 
μουσική και το τραγούδι είναι αυτός που αποτυπώνεται μέσα απ’ το cd. 
  
Mιλήστε μας για τη μουσική, γενικότερα. 
 
Θ.Ξ.: Μ’ αρέσει το τραγούδι, μ’ αρέσει το παρεΐστικο τραγούδι, θέλω,όσο 
μιλάμε για τραγούδι, να μιλάμε για τραγούδι απλό και κατανοητό. Αυτή 
είναι η δική μου η θέση. Και πιστεύω, ότι το «Ελλάδα γειτονιά μου», έχει 
μιά αξιοπρέπεια πάνω σ’ αυτό το θέμα. Και δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω 
ότι είναι τόσο μεγάλη, ή σπουδαία δουλειά.  
Μπορεί να μην πιστεύω ότι είναι μεγάλη δουλειά, αλλά, τελικά, αυτά τα 
πράγματα, επειδή είναι φτιαγμένα από νερό και χώμα, μπορεί νάναι και 
μελλοντικά. Και γι αυτό, δεν είναι στιγμιαία τραγούδια. Δεν είναι 
τραγούδια, που αν δεν βγουν τώρα, δεν έχουν ελπίδα να ακουστούν. 
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Πιστεύω ότι, αυτού του είδους τα τραγούδια, είτε βγαίνουν το 1950, ’60, 
’70, ’80 ή 2040, θα είχανε κάτι να 
πούνε.  
Σίγουρα! Πείτε μας τους μουσικούς. 
Θ.Ξ.: Κατ’ αρχήν, νοιώθω 
ευγνωμοσύνη για τα παιδιά που με 
βοήθησαν να γίνει αυτή η δουλειά, θα 
σταθώ στο Νίκο το Δημητράτο, το 
Γεράσιμο τον Ανδρεάτο και τον 
Παντελή το Θαλασσινό. Είναι τρεις 
άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει 
εκπληκτική πορεία στο ελληνικό 
τραγούδι και είμαι πολύ ευτυχής που 
με τους δύο πρώτους συνεργάζομαι 
πάρα πολλά χρόνια, ιδιαίτερα με το 
Νίκο το Δημητράτο από το 1983. Και τα άλλα παιδιά, που δεν είναι γνωστά 
ιδιαίτερα, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλές φωνές.Η Φωτεινή η 
Σαββατιανού ο Γιάννης ο Λάρδης. 
 
Μα, η Σαββατιανού, είναι γνωστή. 
Θ.Ξ.: Χαίρομαι που τ’ ακούω αυτό, γιατί είναι αξιόλογη φωνή. Και βέβαια, 
τους μουσικούς, που είναι πάρα πολύ αξιόλογοι. Τα παιδιά που παίξανε 
μέσα στο cd είναι φίλοι μου πάρα πολλά χρόνια και με υποστηρίζουν σε 
κάθε ενέργεια που κάνω. 
 
 
Να μιλήσουμε για κάτι απ’ τα παλιά; Έχετε αντίρρηση; Για κάποια 
διάκριση, που πήρατε στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης; 
 
Θ.Ξ.:Ήτανε δύο συναπτές χρονιές, το 1984 πήγα στη Θεσσ/κη όπου η 
Φωτεινή Σαββατιανού πήρε βραβείο ερμηνείας μ’ ένα τραγούδι μου. Και 
μετά, την επόμενη χρονιά, πήγαμε στο φεστιβάλ Ιθάκης, όπου και εκεί 
πήραμε κάποια διάκριση. Αλλά, πιστεύω, ότι τα φεστιβάλ είχανε – κατά τη 
γνώμη μου – μάλλον αποτυχημένη πολιτική, γιατί, δεν μπορούσες να 
κρίνεις εκεί, συνθέτες και  τραγούδια τα οποία είναι ανομοιογενή μεταξύ 
τους. 
Ένας πολύ γνωστός τραγουδοποιός και γενικά μουσικός, στο φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης προσπαθούσε να με παρηγορήσει επειδή εγώ δεν είχα 
γνωριμίες τότε, ήμουνα και πολύ μικρός και, όταν κάναμε τις πρόβες, μου 
λέει: «δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, γιατί φαίνεσαι ευγενικός άνθρωπος 
και ευαίσθητος,αλλά το τραγούδι σου δεν έχει καμμία τύχη, γιατί ο ήχος 
έχει αλλάξει τώρα, το ροκ κυριαρχεί.. 



 
 

315 

 
Σας παρηγόρησε δηλαδή ! 
 
Θ.Ξ.: Δηλαδή, και πάλι, ήμουνα εκτός, τότε ! Το τραγούδι ήταν μιά 
μπαλάντα. Το αστείο όμως είναι, ότι μετά από ένα χρόνο, έκανε ο ίδιος μιά 
μεγάλη επιτυχία, πάνω σε πράγματα, τα οποία είχε χαρακτηρίσει σαν 
παλιομοδίτικα.Αυτό, το γεύτηκα και στην Ιθάκη, που ήμουνα ο μόνος που 
είχε μπουζούκι στην ορχήστρα. 
 
Ήταν όλα προς ροκ μεριά ! 
 
Θ.Ξ.: Όντως, σ’ αυτό το θέμα έζησα μιά τεράστια μοναξιά ! Πήγα, γιατί 
μου έλεγαν οι φίλοι μου «τι βλάκας που είσαι που δε στέλνεις τραγούδι 
σου». Αν είχα μπει στο κλίμα, μπορεί να 'χα στείλει και κάτι πιό διαλεχτό. 
Αλλά έστειλα κάτι που μου άρεσε εκείνη την εποχή. Αυτό που με εξέφραζε 
επειδή ήμουν ερωτευμένος, ή, δεν ξέρω τι. Και πάλι ήμουν εκτός μόδας, 
δηλαδή. Το σκεπτικό μου δεν είναι το σωστό για να προωθήσω τον εαυτό 
μου, τελικά. Χάλι μαύρο. 
  

 
  
  
Ποιοί είναι οι συνθέτες που αγαπάτε; 
Θ.Ξ.: Μου αρέσει ό,τι βγαίνει στον ελληνικό χώρο, και από χαμένες 
πατρίδες∙ εμένα με εκφράζει απόλυτα. Μ’ αρέσει το δημοτικό τραγούδι, το 
εκκλησιαστικό τραγούδι, το ρεμπέτικο, το λαϊκό. Κάπου διαφωνώ με τον 
στίχο κάποιων τραγουδιών, που τάχω βάλει σ’ ένα ιδιαίτερο ράφι του 
θεάματος και του ακούσματος, τα οποία τα χαρακτηρίζω σαν τραγούδια 
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της φθοράς, γιατί  είναι τραγούδια, που με το στίχο τους, τοποθετούν τον 
άνθρωπο στο τελευταίο στάδιο της ύπαρξής του.  

  
Μάλλον, δεν θα 
τα λέγαμε καν 
τραγούδια... 
Θ.Ξ.: Ναι. Γιατί 
αγαπάμε πολύ, 
με πάθος και 
διεκδικούμε, ή 

αυτοκτονούμε, 
δηλαδή ... είναι 
τραγούδια που 
δεν μπορώ να τα 
παρακολουθήσω
. Γιατί, οι 
μουσικές δεν 
φταίνε ποτέ, 
φταίει ο στίχος. 
 

Και η μουσική, γιατί δεν μπορεί να φταίει; 
Θ.Ξ.: Η μουσική, δεν νομίζω ότι φταίει. Πιστεύω ότι η ίδια η μελωδία, είναι 
πάντα καλή. 
 
Ο Θανάσης Γκαϊφύλλιας, τι θέση έχει στην καρδιά σας; 
Θ.Ξ.: Είναι ένας εξαιρετικός δημιουργός και είναι άνθρωπος που ξέρω ότι 
μ’ αγαπάει τόσο πολύ, μ’ έχει βοηθήσει όπως κι η σύζυγός του, η οποία 
ήταν συμφοιτήτριά μου, η Λία Τσιαμπάζη, η οποία τραγουδάει και δύο 
δικά μου τραγούδια στο cd «Επί πτυχίω». Ήθελα να πω, ότι το τραγούδι 
για μένα, έχει αξία όταν δεν έχει κάποιο κίνητρο. 
 
Υλικό; 
Θ.Ξ.: Ναι, όταν λειτουργούν όλα αυθόρμητα και αυτό που λέει η ψυχή σου 
κι όχι αυτό που πρέπει να κάνεις προκειμένου να γίνεις πιο πλούσιος. 
  
Η φιλοδοξία;  
Θ.Ξ.: Η φιλοδοξία, είναι άλλο θέμα. 

 
Είναι κακό πράγμα η φιλοδοξία; 

Θ.Ξ.: Πιστεύω ότι η φιλοδοξία δεν είναι κακό πράγμα, γιατί με το που 
ξυπνάμε, φιλόδοξοι δεν είμαστε; Απ’ την ώρα που θα πάμε στον καθρέφτη, 
ξεκινά κι η φιλοδοξία μας, αλλά και η ματαιοδοξία μας. Αλλά, θα πρέπει η 
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τέχνη να είναι λίγο πιό απονήρευτη, πιό αυθόρμητη, και να γράφουμε 
όταν  πραγματικά έχουμε κάτι να πούμε κι όχι να γράφουμε επειδή μας 
έτυχε ένας στίχος και πρέπει να πιέσουμε τον εαυτό μας για να το 
κάνουμε. Γιατί πολλά τραγούδια είναι κατασκευές κι όχι αυθόρμητοι 
συνειρμοί. 
 
Freeassociation, δηλαδή, που έλεγε κι ο Freud !  

Θ.Ξ.: Γιατί, πώς εξηγείται το γεγονός, ότι υπάρχουν τραγούδια, τα οποία 
δεν έχουνε φθαρεί από το χρόνο; Όταν έγραφε, ας πούμε, ο Χατζιδάκις, ο 
Θεοδωράκης, ο Ξαρχάκος, ο Μούτσης, ο Μαρκόπουλος, ή, και απλοί, 
λαϊκοί άνθρωποι, που δεν ξέρουμε τίνος είναι τα τραγούδια, δεν ξέρουμε 
τίνος είναι το «στόπα και στο ξαναλέω, στο γυαλό μην κατεβείς».... Αυτός 
που τόγραψε, είχε κάποια ιδιοτέλεια;  

 
Όχι βέβαια. Συμφωνώ 
απόλυτα μαζί σας. 
Θ.Ξ.: Δεν είχε. Ή, αυτός 
που έγραψε «το γιλεκάκι 
που φορείς». Εγώ θα σας 
πω γι αυτό το τραγούδι, 
που το λέμε στο σχολείο – 
διδάσκω μουσική στα 
εκπαιδευτήρια Πασχάλη, 
στον Άλιμο- η μουσική έχει 
γίνει αίρεση εκεί, ξέρετε ! 
Μιλάμε για παιδάκια 
δημοτικού! Ο διευθυντής, 
μου έχει αφήσει ελεύθερο 
πεδίο και κάνω ό,τι θέλω ! 
Και στο δημοτικό, ξέρετε, γίνεται μεγάλη αναχαίτηση των παιδιών, μην 
στραφούν στην ξένη μουσική, ή, σ’ ο,τιδήποτε, ή στο τραγούδι το 
περίεργο. Κατόρθωσαν να μάθουν Χατζιδάκι, να μάθουν Ξαρχάκο, να 
μάθουν Ελύτη και Ρίτσο και γίνεται ένας χαμός ! 
Δηλαδή, όταν στο δημοτικό γίνεται η αναχαίτιση μέσα τους, αυτό γίνεται 
σποράκι που τους ακολουθεί σ’ όλη τους τη ζωή.  

 
Όμως, όταν γίνεται μόνο λίγη ώρα, στο σχολείο και  μετά πάνε σπίτια τους 
και ακούνε αυτά τα «άσματα» που λέγαμε πριν και γελούσαμε ..... τότε;  
Θ.Ξ.: Ναι, ναι, αυτό συμβαίνει.Γιαυτό σας λέω ότι έχει  γίνει αίρεση, γιατί 
τα παιδιά είναι τόσο παθιασμένα, που οι ίδιοι οι γονείς έρχονται και 
ομολογούν ότι τα παιδιά τους τραγουδούν αυτά τα τραγούδια συνεχώς, 
σπίτι. 
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Κάποτε, κάποια δασκάλα του ενός παιδιού μου, ηλικιωμένη, που την 
θαύμαζα για το ανοιχτό μυαλό της και την ωραία προσωπικότητά της, την 
είδα στη γιορτή του σχολείου στο τέλος της χρονιάς, να έχει ανεβεί σε 
θρανίο πάνω και να χορεύει τραγούδι –που εγώ προσωπικά δεν το θεωρώ 
καν τραγούδι- γνωστής «αοιδού» και κάτι έπαθα. Μου πήρε καιρό,  να 
δεχτώ ότι στη μουσική είναι πίσω, ή, δεν έχει γούστο, η γυναίκα και ότι ο 
άνθρωπος είναι «κουτάκια- κουτάκια» και μπορεί σε πολλά πράγματα να 
είναι πολύ μπροστά, αλλά σε άλλα, να είναι πολύ πίσω.  
Θ.Ξ.: Ναι, είναι πολύ λυπηρό.Μακάρι να τύχει, να ακούσετε τη δουλειά 
που κάνουμε με τα παιδάκια. Η φετινή εκδήλωση έχει τον τίτλο 
«φιλντισένιο καραβάκι» και έχω βρει θαλασσινά τραγούδια που μιλάνε για 
θάλασσα, για καραβάκια, και έχει γίνει μιά πάρα πολύ ωραία 
σταχυολόγηση από τραγουδάκια και τα παιδιά συμμετέχουν. Δηλαδή, «τη 
βρίσκουν» στις πρόβες !  Το σκηνικό το μεγάλο, είναι στις πρόβες. Ο χαμός 
γίνεται ! 

 
Μα, όμως, είναι σίγουρα και θέμα προσωπικότητας του δασκάλου ! 
Θ.Ξ.: Εμένα, με έχει πονέσει η μέση μου, αλήθεια σας μιλάω τώρα, από τις 
αγκαλιές ! Το τί «επίθεση»  αγάπης δέχομαι κάθε μέρα, δεν λέγεται! 
Τρελαίνομαι! Δηλαδή, μου φεύγουνε όλα μου τα προβλήματα ! 

 
Κύριε Ξυδιά, σας ευχαριστώ πολύ ! 

 
Θ.Ξ.: Εγώ σας ευχαριστώ ! 
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• Μιλτιάδης Πασχαλίδης 
    Ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης είναι Έλληνας τραγουδιστής και 
τραγουδοποιός, πρώην μέλος του συγκροτήματος Χαΐνηδες. Γεννήθηκε 
στην Καλαμάτα Μεσσηνίας και μεγάλωσε στην Αθήνα, αλλά οι σπουδές 
στο μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ηράκλειο, 
αποτέλεσαν σταθμό στη ζωή και μουσική του καριέρα. Σήμερα ζει στην 
Αθήνα και συμμετέχει σε συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Στις αρχές του 
2012 κυκλοφόρησε ο 8ος προσωπικός του δίσκος. 

  

Προσωπική Δισκογραφία ΨΩΜΙ ΚΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ (2007)  

o Ψωμί κι εφημερίδα 
o Κόψε την πείνα σου 
o Ημικρανία 
o Τώρα που είδα τα όνειρά σου 
o Ό,τι κι αν ζήσεις 
o Ξεχασμένη 
o Ελιά 
o Χίλια ποτάμια 
o Μικρό μου θαύμα 
o Πρωτοχρονιά 
o Ξημέρωσε 

• ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΙ ΔΕΚΑ (Ζωντανή Ηχογράφηση)  
o Ο Τρελός 
o Σαν Τραγουδάκι 
o Κακές Συνήθειες 
o Άγγελος Με Τους Αγγέλους 
o Φωτιά Μου 
o Της Λήθης το Πηγάδι 
o Αμανές 
o Ελένη 
o Πεθαμένες Καλησπέρες 
o Στα Είπα Όλα 
o Ερωτόκριτος (Απόσπασμα 505-528) 
o Ορχηστρικό 
o Παραμύθι Με Λυπημένο Τέλος 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%90%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
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• Γιάννης Κότσιρας   
Ο Γιάννης Κότσιρας γεννήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 1969 και κατάγεται από 
του Χανδρινού Μεσσηνίας. Είναι δημοφιλής Έλληνας τραγουδιστής 
λαϊκής, έντεχνης και ποπ μουσικής. 

Γεννήθηκε στην Αθήνα και ξεκίνησε την μουσική του καριέρα το 1990 
τραγουδώντας ρεμπέτικα και λαϊκά. Το 1996 κυκλοφόρησε το πρώτο του 
άλμπουμ με τίτλο Αθώος Ένοχος. Από τότε έχει κυκλοφορήσει άλλα 7 
στούντιο άλμπουμ, 2 άλμπουμ με ζωντανές ηχογραφήσεις, μία συλλογή με 
επιτυχίες του, και επανεκτελέσεις στα κλασσικά έργα: Άξιον Εστί του 
Μίκη Θεοδωράκη, και Ο Δρόμος των Μίμη Πλέσσα και Λευτέρη 
Παπαδόπουλου. Το ζωντανό άλμπουμ του, Γιάννης Κότσιρας LIVE, μέσα 
σε λίγους μήνες από την κυκλοφορία του ξεπέρασε τις 120.000 σε 
πωλήσεις.[1] Επίσης τραγούδησε το επίσημο τραγούδι της Ολυμπιακής 
Λαμπαδηδρομίας 2004, Pass the flame, το οποίο ερμήνευσε ζωντανά στην 
τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.Το CD single 
περιέχει τρεις εκδόσεις του τραγουδιού (Αγγλικά, Ελληνικά και 
ορχηστρική έκδοση). Ο Γιάννης Κότσιρας ερμήνευσε το τραγούδι και στις 
δύο γλώσσες. Το "Pass The Flame" γράφτηκε από τον Trevor Horn, έναν 
συνθέτη που έχει συνδέσει το όνομά του με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες 
διεθνώς (Paul Mc Cartney, Bryan Ferry, Pet Shop Boys, Art of Noise 
κλπ...), σε συνεργασία με τον Lol Creme, ηχογραφήθηκε στα Sarmwest 
Studios στο Λονδίνο και τους ελληνικούς στίχους έγραψε η Λίνα 
Νικολακοπούλου. Το Μάρτιο του 2005 συμμετείχε στην καινούρια εκδοχή 
των ιστορικών έργων "Σταυρός του Νότου" και "Γραμμές των Οριζόντων" 
του Θάνου Μικρούτσικου σε ποίηση του Νίκου Καββαδία μαζί με τον 
Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, το Χρήστο Θηβαίο και τον πρώτο ερμηνευτή του 
έργου Γιάννη Κούτρα. Η συγκεκριμένη παράσταση έλαβε χώρα στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών επί 6 ημέρες με προπωλημένα όλα τα 
εισιτήρια. Στη συνέχεια η ίδια παράσταση θα κάνει το γύρο της Ελλάδας 
και θα εκδοθεί σε CD τον Οκτώβριο του 2005 το οποίο έγινε πολύ σύντομα 
χρυσό. Τον Σεπτέμβριο του 2006 κυκλοφόρησε ο όγδοος προσωπικός του 
δίσκος με τίτλο "Ταξίδια φιλιά". Στον δίσκο έχουν γράψει μουσική οι: 
Στέργιος Γαργάλας, Χριστόφορος Γερμενής, Χρήστος Δάντης, Βαγγέλης 
Μαχαίρας, Τάσος Παναγής, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Θάνος 
Παπανικολάου και ο Στέλιος Ρόκκος. Στίχους, εκτός από τον Γιάννη 
Κότσιρα, έχουν γράψει οι: Βίκυ Γεροθόδωρου, Βασίλης Γιαννόπουλος, 
Λίλιαν Δημητρακοπούλου, Βασίλης Μακριμίχαλος, Ζωή Παναγιωτοπούλου 
και ο Μάνος Ελευθερίου. Το πλατινένιο πλέον CD "Ταξίδια φιλιά" 
επανακυκλοφόρησε μετά από ένα χρόνο με δύο καινούρια τραγούδια, δύο 
remix και ένα DVD με όλα τα video clips που είχαν γυριστεί για τον δίσκο. 
Τον Ιούνιο του 2007 πραγματοποιήθηκε μια συναυλία-γιορτή για τα 

http://el.wikipedia.org/wiki/5_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1969
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%80
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1990
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1996
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BD_%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF_(%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F_%CE%94%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%82#cite_note-1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1_2004
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1_2004
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_2004
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Trevor_Horn&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_mc_cartney
http://en.wikipedia.org/wiki/Bryan_Ferry
http://en.wikipedia.org/wiki/Pet_Shop_Boys
http://en.wikipedia.org/wiki/Art_of_Noise
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Lol_Creme&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/2005
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%22%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%85%22&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%B7%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CF%82
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
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χρόνια live" του, στο Λυκαβηττό με τη συμμετοχή πολλών φίλων όπως ο 
Νίκος Πορτοκάλογλου, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, η Ελένη 
Τσαλιγοπούλου, ο Μανώλης Φάμελλος , η Ραλλία Χρηστίδου, η Σοφία 
Στρατή, ο Στάθης Δρογώσης, ο Αντώνης Μιτζέλος και ο Θάνος 
Παπανικολάου. Η συναυλία στέφθηκε με πρωτοφανή επιτυχία καθώς 
παρευρέθησαν πάνω από 7.500 θεατές. Η περιοδεία που ακολούθησε 
κάλυψε πάνω από 40 σταθμούς στην Ελλάδα και είχε παρόμοια επιτυχία. 
Τον Μάρτη του 2008, επέλεξε έναν από τους πιο ιστορικούς χώρους της 
Αθήνας, το "Ζοοm" στην Πλάκα, για να κάνει παρέα με τρεις από τους 
σημαντικότερους νέους Έλληνες μουσικούς, μια παράσταση "contra-
canto". Ο Ντίνος Γεωργούντζος στο πιάνο, στα πνευστά αλλά και στο 
ακορντεόν, o Αντώνης Μιτζέλος (που επανεμφανίστηκε στο πλευρό του 
Γιάννη Κότσιρα μετά από αρκετό καιρό) στις κιθάρες, και ο Τάσος 
Παπαστάμου στο βιολί, το μαντολίνο και στα κρουστά, δημιούργησαν μαζί 
με τον Γιάννη Κότσιρα, βραδιές μοναδικές, με το μυαλό και τις αισθήσεις 
παραδομένα μόνο στο τραγούδι και τη μουσική. Το καλοκαίρι του 2008, 
μαζί με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, με την οποία έχουν αποκτήσει 
μοναδική χημεία επί σκηνής μετά τις δύο συνεργασίες τους σε χειμερινές 
σαιζόν στο "Φώς" και στην "Άνοδο Πειραιώς", πραγματοποίησε απόλυτα 
επιτυχημένη περιοδεία με πανω από 20 σταθμούς ανά την Ελλάδα και την 
Κύπρο, με ένα πρόγραμμα ενορχηστρωμένο από τους Ντίνο Γεωργούντζο 
και Άκη Κατσουπάκη. Τον Σεπτέμβρη του 2008 κυκλοφόρησε η νέα 
δισκογραφική δουλειά του, με τίτλο "Και πάλι παιδί", με την οποία ο 
Γιάννης Κότσιρας μας πρότεινε έναν εντελώς νέο ήχο και ύφος, σε μια 
μεγάλη παραγωγή που ολοκληρώθηκε στα Abbey Road Studios του 
Λονδίνου. Στον δίσκο αυτό την μουσική υπογράφει ο Γιάννης 
Κωνσταντινίδης, και τον στίχο ο Νίκος Μωραΐτης, ενώ συμμετέχει σε 
στίχο και μουσική και ο ίδιος ο Γιάννης Κότσιρας. Τον Νοέμβρη του 2008, 
στο ανακαινισμένο "Άνοδος stage" σε μια επαναστατική ιδέα - 
συνεργασία, εμφανίστηκε μαζί με τον Κώστα Τουρνά και τον cult Λάκη 
Παπαδόπουλο, σε βραδιές γεμάτες νέα και παλιά αγαπημένα τραγούδια 
και μοναδικές ερμηνείες. Με guest τον Λάκη Παπαδόπουλο και με 
κεκτημένη ταχύτητα από την επιτυχία στην Αθήνα, έδωσε το παρόν και 
στην Θεσσαλονίκη, σε sold out βραδιές στην "Αποθήκη" του "Μύλου". Το 
καλοκαίρι του 2009, παρέα με την Ραλλία Χρηστίδου και τον Μύρωνα 
Στρατή, πραγματοποίησε μια μεγάλη περιοδεία έχοντας συντροφιά πάνω 
από 70.000 θεατές συνολικά, σε εμφανίσεις παντού σε Ελλάδα και Κύπρο. 
Τον επόμενο χειμώνα, μια μοναδική συνεργασία βρίσκει τον Γιάννη 
Κότσιρα να ξεκινά τις εμφανίσεις του από την Θεσσαλονίκη, στην 
Αποθήκη του Μύλου, παρέα με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, το αυθεντικά 
ανατρεπτικό group "Κίτρινα ποδήλατα", και μια εξαιρετική σύνθεση 
μουσικών. Οι γεμάτες κέφι και ένταση βραδιές, συνεχίστηκαν και στην 
Αθήνα, στην σκηνή του ιστορικού "Ζυγού" στην Πλάκα, με την παρέα να 
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εμπλουτίζεται από την μοναδική Αφροδίτη Μάνου και να συνεχίζει με 
απόλυτη επιτυχία μέχρι το Πάσχα. Τον Μάιο του 2010, κυκλοφόρησε το 
"Γιάννης Κότσιρας LIVE 2010" ένα διπλό album γεμάτο από αγαπημένα 
τραγούδια ηχογραφημένα ζωντανά σε συναυλίες και παραστάσεις από το 
2003 μέχρι και το 2010. Ένα από αυτά, ολοκαίνουριο, με τίτλο “Αγάπη 
μου εσύ” σε στίχους Γιάννη Κότσιρα και μουσική Γιάννη Κωνσταντινίδη 
περιγράφει απόλυτα τα δρώμενα στην Ελλάδα του 2010, και έγινε άμεσα 
αποδεκτό από τον κόσμο από την πρώτη κιόλας ημέρα που ακούστηκε 
στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Το καλοκαίρι του 2010, και με κεκτημένη 
ταχύτητα βασιζόμενη στην επιτυχία του χειμώνα, παρέα με τον Λαυρέντη 
Μαχαιρίτσα, και σε κάποια επιλεγμένα live τα "Κίτρινα Ποδήλατα" και 
την Αφροδίτη Μάνου, πραγματοποίησε μεγάλη περιοδεία σε Ελλάδα και 
Κύπρο. Επίσης, με αφορμή την κυκλοφορία του "Γιάννης Κότσιρας LIVE 
2010", και μαζί με την Βασιλική Καρακώστα, έκανε μια ..."βόλτα" με 
επιλεγμένους σταθμούς σε Ελλάδα και Κύπρο επίσης. Τον χειμώνα του 
2011, στο μέσο μιας πολύ δύσκολης οικονομικής εποχής για την Ελλάδα, ο 
Γιάννης Κότσιρας ποντάρει στο διαφορετικό μαζί με μια εξαιρετική 
παρέα, και κερδίζει το μεγάλο στοίχημα. Οι συνολικά 24 εμφανίσεις του 
μαζί με τον Δημήτρη Μπάση, και τις Χρυσούλα Στεφανάκη και Βάλια 
Σωμαράκη ξεκινούν από την Θεσσαλονίκη, σε έναν καινούριο 
πρωτοποριακό χώρο, το Stage, σημειώνουν τεράστια επιτυχία, και η λήξη 
τους, παρατείνεται δύο φορές. Με την «φόρα» αυτή, και με το ίδιο 
concept, δηλαδή πολύ ελκυστικές τιμές και ύφος και άρωμα γνήσιου 
ελληνικού λαικού τραγουδιού, και εμφανίσεις Κυριακές μεσημέρι, το πιο 
πετυχημένο πρόγραμμα για αυτήν την σεζόν, συνεχίζεται και στην Αθήνα 
στον ιστορικό χώρο του Rex μέχρι και τις ημέρες του Πάσχα. Το πιο 
δύσκολο – για την νεώτερη ιστορία - καλοκαίρι του 2011 για την Ελλάδα, 
μια συνεργασία-σταθμός στην καριέρα του έγινε πραγματικότητα. Η επί 
σκηνής συνάντηση με έναν από τους τελευταίους τραγουδιστές - θρύλους, 
τον Δημήτρη Μητροπάνο, και παρέα πάντα με τον Δημήτρη Μπάση, 
χάρισε μοναδικές στιγμές σε κόσμο ανά την Ελλάδα την Κύπρο, 
γεμίζοντας – όσο το δυνατόν - με αισιοδοξία και θετική ενέργεια, κόντρα 
στα σημεία των καιρών, όσους τυχερούς παρακολούθησαν κάποια από τις 
ζωντανές τους εμφανίσεις. Επίσης, σε συνεργασία με τον Δημήτρη 
Μπάση, πραγματοποίησε μια παράλληλη σειρά εμφανίσεων, εξίσου 
επιτυχημένη, σε επιλεγμένες πόλεις – σταθμούς. Τον επίσης πολύ δύσκολο 
χειμώνα που ακολούθησε, η συνεργασία με τον Δημήτρη Μητροπάνο και 
τον Δημήτρη Μπάση, είχε συνέχεια στο Κέντρο Αθηνών, σε ένα 
πρόγραμμα που κόντρα στις επιταγές των καιρών προσφέρθηκε σαν όαση 
αυθεντικής λαϊκής διασκέδασης σε όσους τυχερούς το παρακολούθησαν. 
Παράλληλα, με το project On the road, μια μουσική παράσταση με 
εξαιρετικούς μουσικούς να συμπρωταγωνιστούν και παρέα με την 
Σαββέρια Μαργιολά επισκέπτεται μουσικές σκηνές στην Ελλάδα και την 
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Κύπρο. Τον Μάρτιο του 2012, και μετά από περίπου 2 χρόνια διεργασιών 
και προετοιμασίας, σε συνεργασία με την Εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας 
Βόλου, κυκλοφορεί το CD "Η Σμύρνη του έρωτα", με ερωτικά τραγούδια 
γραμμένα από τις αρχές του '20 έως και τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο είτε 
στην Σμυρνη, είτε από Σμυρνιούς δημιουργούς. Για το καλοκαίρι του 2012, 
εκτός από μια μικρή βόλτα σε επιλεγμένες πόλεις σε Ελλάδα και Κύπρο με 
αφορμή την κυκλοφορία του CD "Η Σμύρνη του έρωτα", με το project On 
the road, και παρέα με την Σαββέρια Μαργιολά καθώς επίσης και την ίδια 
εξαιρετική ομάδα μουσικών, πραγματοποίησε μια περιοδεία σε Ελλάδα 
και Κύπρο, μεταδίδοντας θετική ενέργεια και αισιοδοξία σε όσους είχαν 
την τύχη να παρακολουθήσουν κάποια από τις ζωντανές εμφανίσεις. Το 
2013 στο πρόγραμμα εμφανίσεων του project On the road 
περιλαμβάνονται και εμφανίσεις σε πόλεις του εξωτερικού. 

Δισκογραφία  

Στούντιο άλμπουμ  

• Αθώος ένοχος (1996) 
• Μόνο ένα φιλί (1997) 
• Φύλακας Άγγελος (1999) 
• Είναι δική μας η ζωή μας (2000) 
• Ξύλινο αλογάκι (2003) 
• 30 και κάτι (2004) 
• Ταξίδια φιλιά (2006) 
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Θωμόπουλος Γιάννης  
Γεννήθηκε στις 15/11/1946 στη Μεσσήνη του νομού Μεσσηνίας 

Είναι γνωστός συνθέτης και ερμηνευτής πολλών τραγουδιών κάποια από τα 
οποία  

αναφέρουμε παρακάτω. 

Τον Αύγουστο του 2012 συμμετείχε σε συναυλία για τα εγκαίνια του θεάτρου 
της Αρχαίας Μεσσήνης. 

Το ίδιο καλοκαίρι ερμήνευσε Χατζηδάκη-Γκάτσο στον ποταμό Πάμισο της 
αγαπημένης γενέθλιας  πόλης του. 

 

Μίκης Θεοδωράκης* , Ποίηση Φώντας Λάδης, Γιώργος 
Ζωγράφος , Συμμετέχουν Άννα Βίσση*, Γιάννης Θωμόπουλος - 
Γράμματα Από Τη Γερμανία  (LP, Album)  

Minos 
(2) 1975  

 

Μίκης Θεοδωράκης* • Γιάννης Ρίτσος • Μαρία Φαραντούρη* • 
Χορωδία Τ. Παπαστεφάνου* • Γιάννης Θωμόπουλος - Οι 
Γειτονιές Του Κόσμου  (LP, Album, Gat)  

Minos 
(2) 1979  

    

 

Μίκης Θεοδωράκης*, Πέτρος Πανδής, Γιάννης Θωμόπουλος, 
Αριστοφάνης* - Ιππείς Του Αριστοφάνη  (2xLP, Album, Boo)  Panivar 1980  

    

 

Νίκος Δανίκας - Κωστούλα Μητροπούλου / Καίτη Χωματά - 
Δημήτρης Ζεύγας - Γιάννης Θωμόπουλος - Καφενείον Η 
Ευρυτανία  (CD, Album, RE, RM)  
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Παναγιώτης Μιχαλόπουλος 
Γεννήθηκε στο Λυκότραφο Μεσσηνίας ο Πανα-
γιώτης Μιχαλόπουλος (1924)    

 

 

 Υπογράφει: Ogdoo.gr  
24/03/2011  

 

  

Μπήκε στην δισκογραφία στις αρχές του ΄50 ερμηνεύοντας δημιουργίες των Μητσάκη, Λαύκα, Κλουβάτου κ.ά. Καλός λαϊ-
κός τραγουδιστής με ιδιότυπη, γλυκιά και πολυκύμαντη φωνή. Ανέδειξε με την ερμηνεία του παλαιότερες στιγμές 

του κλασικού ρεπερτορίου ενώ σφράγισε και αρκετά νέα τραγούδια, που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία, όπως: Ο διαβολά-
κος, Ο Καπετανάκης, Μες στης πόλης το χαμάμ, Η τρελή, Σε νόμιζα για φ ίλο μου κ. ά. Για χρόνια είχε το στέκι 

του στην Λουζιτάνια στο Αιγάλεω. Φημιζόταν για τον ιδιαίτερο τρόπο που ερμήνευε μανέδες. Έσβησε στις 28/8/1992, 
αφού πρώτα είχε δεχτεί τα σκληρά χτυπήματα της μοίρας (ο ένας του γιος χάθηκε και ο άλλος τυφλώθηκε σε ατύχημα).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ogdoo.gr/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=55&Itemid=59&userid=87
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• Στάθης Γκότσης 

Ο Στάθης Γκότσης κατάγεται από το Δώριο Μεσσηνίας 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ & VIDEO) Με αυτήν την φράση 
συστήθηκε ο συνθέτης στην παρουσίαση του cd «Τα Έργα Της Καρδιάς» 

αποσπώντας ζεστά χαμόγελα και θερμό… 

χειροκρότημα. Μια εργασία σε μουσική του Στάθη 
Γκότση, στίχους του Δημήτρη Λέντζου και βασική 
ερμηνεύτρια την Ασπασία Στρατηγού, που 
γνώρισε εγκάρδια υποδοχή, αποσπώντας 
κολακευτικά σχόλια και κριτικές. Ο Γκότσης δεν 
είναι επαγγελματίας του τραγουδιού, αν και όλη 
του η ζωή είναι συνδεδεμένη με το τραγούδι και 

τη σύνθεση. Στη μεστή ωριμότητά του κάνει το όνειρό του 
πραγματικότητα και με ζωντάνια και «φλόγα» έφηβου, δαμάζει το χρόνο 
επιχειρώντας να υλοποιήσει όσα η ζωή και οι καταστάσεις του 
«στέρησαν». Κάτι μου λέει, πως σε δύσκολους καιρούς και γκρίζες εποχές, 
ο συνθέτης ήρθε «επισήμως» στον κόσμο του τραγουδιού για να μείνει… Ο 
ίδιος δηλώνει: 

Μέχρι τα 25 ήμουν μια διχασμένη προσωπικότητα, μεταξύ μουσικής και 
επιστήμης. Τότε βίωνα κρίσιμη περίοδο όσον αφορά τις επιλογές μου για 
τις μετέπειτα πανεπιστημιακές σπουδές. Συνειδητοποίησα ότι ως 
μαέστρος συμφωνικής μουσικής και συνθέτης, δεν θα ήμουν τόσο καλός, 
μιας και άρχισα σχετικά αργά την εκμάθησή μου, γύρω στα 15, μια ηλικία 
που άλλοι έχουν ολοκληρώσει ένα σεβαστό κύκλο μαθητείας. Μεγάλωσα 
στην επαρχία και δεν είχα τη δυνατότητα να πάω σε Ωδείο. Σπούδασα 
όμως μουσική μόνος μου. Μέχρι και τα 18 μου είχα μάθει κλασική κιθάρα, 
έκανα ανάλυση παρτιτούρας, μελέτησα φούγκα…  

Που μεγαλώνεις; 

Στο Δώριο Μεσσηνίας. Απέχει 18 χιλιόμετρα από την Κυπαρισσία. Τότε 
ήταν μεγάλο χωριό, κόμβος. Είχε γύρω στις τρεις χιλιάδες κατοίκους.  

Τι τραγούδια ακούγατε; 

Δημοτικά και λαϊκά με αφιερώσεις από το Ραδιοφωνικό Σταθμό Πύργου 
και Αμαλιάδας. Είχα ακούσει ξώφαλτσα και κάποια από τα γνωστά λαϊκά 
του Θεοδωράκη και του Χατζιδάκι.  

http://www.ogdoo.gr/portal/images/stories/1_OGDOO_2012/SYNENTEYXEIS/SUNTHETES/GOTSHS/GOTSH
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Πανηγύρια; 
Γινόντουσαν τακτικά. Ερχόταν ο Δημήτρης ο Ξαπλαντέρης, ο μπουζουξής, 
ο οποίος ήταν Μεσσήνιος, ο Γιάννης ο Πατριαρχέας, εκπληκτικό βιολί, 
από την Αμαλιάδα ο Νίκος ο Μπρης, ο Σπύρος Σκορδίλης μαζί με γυναίκα 
του τη Λένα Ντάϊνα… Ο κόσμος τους αγαπούσε πολύ και… χόρευε μέχρι 
πρωίας και λαϊκούς και δημοτικούς χορούς. Θυμάμαι παρακαλούσα τον 
πατέρα μου να με αφήσει να κάτσω μέχρι αργά έξω για να τους 
απολαύσω… 

Τα έντεχνα, που απ’ «Τα Έργα Της Καρδιάς» φαίνεται να σε αγγίζουν και 
να σε αντιπροσωπεύουν περισσότερο, πότε μπαίνουν στη ζωή σου; 
Το 1967. Παρασκευή 21 Απριλίου έγινε η Χούντα, Κυριακή καθώς γυρνάω 
από την εκκλησία στο σπίτι, ακούω το «Άξιον Εστί» του Μίκη από το 
Ραδιοφωνικό Σταθμό Βουδαπέστης… «Ένα το Χελιδόνι» με τον 
Μπιθικώτση και μετά την εκπληκτική Χορωδία που μου προξένησε 
τεράστια εντύπωση. Και αμέσως μετά ακούω την «Καταχνιά» του 
Χρήστου Λεοντή: «Δεν θέλω να μου δέσετε» και «Τι κι αν με ρίξεις στο 
κελί» με τον Καζαντζίδη και τη Μαρινέλλα. Συγκλονίστηκα… Ήμουν 15 
χρονών. Αυτό το ταρακούνημα μέσα μου, έγινε η αφορμή να «γράφω» 
μελωδίες. Περπατούσα στους αγρούς και ψιθύριζα μουσικές φράσεις. 
Μελοποιούσα, χωρίς όργανο, ποιήματα ενός φίλου μου… Κάπως έτσι 
γεννήθηκε η ανάγκη μου να ασχοληθώ με τη θεωρία της μουσικής. Μέσα 
σε μια εβδομάδα είχα κάνει γοργά βήματα μελετώντας δύο βιβλία, το ένα 
του Καλομοίρη κι ένα του Γιάννη Μαργαζιώτη. Παρακάλεσα την αδελφή 
μου να μου αγοράσει μια κιθάρα και το νερό κύλησε στο αυλάκι του, που 
λένε.  

Υπήρχαν στην οικογένεια άλλα μέλη που να ασχολούνται με τη μουσική; 
Όχι. Ο πατέρας μου ήταν μαραγκός και η μητέρα αγρότισσα που… 
γεννούσε πολλά παιδιά. Είμαστε 7 αδέλφια.  

Είχατε ευτυχισμένα παιδικά χρόνια.  

 
Θα έλεγα πως ναι. Ήταν όμορφα, είχα άπλα και «καθαρότητα» στην 
επαρχία. Υπήρχε φτώχεια αλλά δεν πεινάσαμε. Δεν μας έλειψε το ψωμί… 

Το μετεμφυλιακό κλίμα και τις «εντάσεις» του, τα βιώνατε στη Μεσσηνία; 
Βέβαια. Το χωριό που γεννήθηκα, ο Αετός, είχε πάρα πολλούς αντάρτες 
και οι Γερμανοί κάψαν το μισό. Μεταξύ αυτών και το δικό μας το σπίτι. 
Το '53 μας δώσαν σαν αποζημίωση ένα μικρό σπίτι στο Δώριο, που 
βρίσκονταν στον κάμπο. Υπήρχαν πάρα πολλοί αριστεροί που τους 
παρακολουθούσε η Αστυνομία, εφημερίδες δε μπορούσες να πάρεις 
ελεύθερα… και φυσικά και αργότερα με τη Χούντα γεννήθηκε αυτόματα 
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μέσα μας, στους πιο δημοκρατικούς, η αντίδραση και αντίθεση στο 
καθεστώς. 

Περίοδος όπου ανδρώνεσαι μουσικά. 

Το 1970 έπαιζα πολύ καλά κιθάρα και είχα δημιουργήσει αρκετά 
τραγούδια. Έπαιζα κλασικά τραγούδια αλλά και Χατζιδάκι, με τον οποίο 
μαγεύτηκα. Μάλιστα το πρώτο τραγούδι που έπαιξα στην κιθάρα ήταν 
«Το αστέρι του βοριά». 

Θεοδωράκη;  
Ότι έβρισκα αφού ήταν απαγορευμένος. Τότε με ακουμπούσε 
περισσότερο λόγω εποχής… Είναι η στιγμή που φεύγω μετανάστης στην 
Αμερική κατόπιν πρόσκλησης της αδελφής μου που ήταν παντρεμένη στο 
Σικάγο και ήταν αμερικανίδα υπήκοος. Πήγα για σπουδές. Οικονομικές 
δυνατότητες δεν υπήρχαν, ο πατέρας μου ήταν μεγάλος πια, αλλά και το 
κλίμα της δικτατορίας δε με σήκωνε. Η καταπίεση ήταν έντονη και 
ασφυκτική μαζί με τις απειλές και το φόβο του χωροφύλακα. Η Αμερική 
λοιπόν ήταν μια λύση.  

Σικάγο λοιπόν; 

Με μια βαλίτσα στο χέρι και 20 δολάρια στην τσέπη.  

Σκληρή πόλη; 

Δεν θα το έλεγα. Κρύο πολύ, χιόνια από τα μισά Οκτωβρίου έως και τον 
Απρίλη πολλές φορές, και μετά ζέστες και υγρασία. Δούλεψα ένα χρόνο, 
μάζεψα χρήματα και μετά γράφτηκα στο πανεπιστήμιο, στο τμήμα 
Φυσικής. 

Τι δουλειές έκανες; 

 
Εστιατόρια… Βοηθός σερβιτόρου αρχικά και μετά σε μπαρ. 

Ήσουν καλός μαθητής; 

Ναι, ήμουν σημαιοφόρος και στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο και 
αυτοδίδακτος στα Αγγλικά αρχικά και αργότερα πήγα μια χρονιά στου 
Στρατηγάκη που άνοιξε τότε στο Δώριο....  

Το Σικάγο ήταν τότε Ελληνομάνα. 
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Γύρω στις 500 χιλιάδες Έλληνες και 15 κέντρα διασκέδασης. Είχε έρθει ο 
Ζαμπέτας, ο Μπιθικώτσης το 1973… Είχα μάθει πιάνο και Παρασκευή, 
Σάββατο και Κυριακή εργαζόμουν ως πιανίστας σε ένα ελληνικό ρέστοραν 
για να βγάζω τα έξοδά μου. Ένα βράδυ λοιπόν φέραν τον Μπιθικώτση στο 
εστιατόριο και γνωριστήκαμε… Υπήρχε μεγάλο πάθος και νοσταλγία για 
την Ελλάδα λόγω και της Χούντας. Θυμάμαι ταξιδέψαμε στον Καναδά για 
να παρακολουθήσουμε μια συναυλία του Θεοδωράκη… Στα μπουζουξίδικα 
στο Σικάγο εργαζόταν σε τακτική βάση ο Γιάννης Σταματίου, ο «Σπόρος» 
που λέγανε, ο δεξιοτέχνης του μπουζουκιού. Στο μπαρ ρέστοραν που 
δούλευα, στα «Τραπέζια του Αισώπου» παίζαμε πολύ Θεοδωράκη και 
Χατζιδάκι. Το άλλο σημείο όπου παιζόταν έντεχνη μουσική μαζί με 
ρεμπέτικα, στην πόλη, ήταν η μπουάτ «Ντένις Ντεν» στην ελληνική 
γειτονιά του Σικάγου, στη Λόρενς Άβενιου που μετεξελίχθηκε στη πορεία 
σε ένα μεγαλύτερο και σημαντικότερο κέντρο. Και στα δύο αυτά μαγαζιά 
σύχναζαν κυρίως φοιτητές. Ήμασταν δεμένοι μεταξύ μας. Μας ένωνε η 
αντιχουντική δράση. Δε μπορούσα να επισκεφτώ στην Ελλάδα γιατί θα με 
πιάνανε. Στην Ελλάδα ήρθα το 1976… Μόλις βγήκα απ’ το αεροπλάνο, 
έσκυψα και φίλησα το χώμα. Επέστρεψα όμως στο Σικάγο και συνέχισα 
τους κύκλους σπουδών με μάστερ, μεταπτυχιακά. Παρακολουθώντας μια 
εξαιρετική διάλεξη που με κέντρισε και με εντυπωσίασε, αποφάσισα να 
αλλάξω τμήμα, πήγα σε αυτό της Εμβιομηχανικής όπου έδιναν και πτυχίο 
ιατρικής και μηχανικού. Ξεκίνησα λοιπόν μαθήματα ιατρικής και 
προετοίμαζα τη διδακτορική διατριβή. 

Η ενασχόληση με τη μουσική εξακολουθεί να υφίσταται… 
Ναι αλλά πλέον οριστικά καταλαβαίνω πως η μουσική αποκλείεται να 
γίνει καριέρα… αλλά παραμένει ως χόμπι. Πήρα μια υποτροφία που μου 
κάλυπτε τα έξοδα μεταφοράς για το Πανεπιστήμιο του Ιλινόι, το κεντρικό, 
που απείχε 150 μίλια μακριά απ’ το Σικάγο, όπου μπορούσα να κάνω τα 
πειράματά μου τα οποία ολοκληρώθηκαν το 1983. Μετά ακολούθησαν 
διδακτορικές σπουδές, οι οποίες ήταν απαραίτητες για μπορέσεις να έχεις 
ακαδημαϊκή καριέρα. Επέστρεφα στην Ελλάδα ανά δύο χρόνια περίπου. 
Πρόλαβα και τον Τσιτσάνη με τη Μπέλλου στο Χάραμα της Καισαριανής. 
Το 1988 έπιασα την πρώτη μου «σοβαρή» δουλειά ως επίκουρος 
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόι, σε αυτό που είχα σπουδάσει, και 
ταυτόχρονα διευθυντής του τμήματος Φυσικής Μαγνητικού Συντονισμού. 
Και τότε… λίγους μήνες μετά έλαβα μία πρόταση απ’ τον Ζαχαρία 
Καψαλάκη, τον ιδρυτή δηλαδή του Ινστιτούτου «Εγκέφαλος» στην 
Κηφισίας, για να αναλάβω τη διεύθυνση του Μαγνητικού Τομογράφου 
που θα έφερνε. Έκτοτε απ’ το 1989 εργάζομαι, μέχρι σήμερα, εκεί. Με τον 
Καψαλάκη η σχέση μας απ’ τη αρχή μέχρι και το 1995 που έφυγε απ’ τη 
ζωή, ήταν μοναδική… γι’ αυτό και παράτησα τη στρωμένη μου καριέρα 
στην Αμερική για να επιστρέψω. Έρευνα, ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
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βιβλιογραφία, συνέδρια, χρήματα και άλλες απαιτήσεις μου έγιναν δεκτές. 
Αλλά πάνω απ’ όλα ένιωθα ένα άνθρωπο εμπνευσμένο και παθιασμένο με 
το αντικείμενό του.  

Μέχρι τότε, παρακολουθείς τη δισκογραφία και τις τάσεις της 
τραγουδοποιίας στην Ελλάδα; 

Κάθε φορά που ερχόμουν αγόραζα τουλάχιστον 50 δίσκους. Η δεκαετία 
του ΄80 είναι περίεργη μουσικά –και όχι μόνο. Το νεολαϊκό δεν με 
ενέπνεε. Ήμουν δυτικός στις προτιμήσεις μου. Το ανατολίτικο στοιχείο 
δεν με άγγιζε καθόλου. Τώρα κάπως έχω έρθω λίγο κοντά σε αυτό. 
Παρακολουθώ όμως τις εξελίξεις στα πολιτισμικά, και όταν έλειπα, αλλά 
και με την οριστική επιστροφή μου, παρά το γεγονός ότι δουλεύω σαν 
τρελός και συνεχίζω τις έρευνές μου –ακόμα και τις Κυριακές- δίχως 
αναπνοή.  

Έχεις ήδη οικογένεια; 

Γνώρισα τη σύζυγό μου σε ένα συνέδριο στην Κρήτη, την πρώτη φορά που 
πήγα στο νησί. Ήταν ξεναγός σε μια ξενάγηση που έγινε για τους 
σύνεδρους. Μέσα σε ένα μήνα ήρθε στο Σικάγο… Πήγαμε ένα ταξίδι στο 
Σαν Φραντσίσκο και είδαμε δύο ελληνικές ταινίες. Μία από αυτές ήταν τα 
«Πέτρινα Χρόνια». Η σκηνή του γάμου μες στην φυλακή με ώθησε να της 
ζητήσω να με παντρευτεί… Πράγματι τον επόμενο χρόνο ήρθαμε εις 
γάμου κοινωνία στην Κρήτη. Η σύλληψη του γιου μας έγινε στην Αμερική 
και η γέννησή του, το 1989 στην Ελλάδα. Ενάμισι χρόνο αργότερα 
γεννήθηκε η κόρη μας. Μέναμε στο Χαλάνδρι, για να βρίσκομαι κοντά 
στον «Εγκέφαλο». 

Η μουσική «πάει περίπατο»; 

 
Κάθε άλλο. Γυρνούσα κατά τις 8 το βράδυ στο σπίτι, καθόμουν κάνα δύο 
ώρες με τα παιδιά μέχρι να κοιμηθούν, και μετά κλεινόμουν στο δωμάτιό 
μου όπου με ακουστικά έπαιζα και έγραφα μουσική χρησιμοποιώντας ένα 
ηλεκτρικό πιάνο. Συχνά με έπαιρνε το ξημέρωμα… και πάλι απ’ την αρχή.  

Το ΄90 είναι ακόμα πιο «περίεργο». Έχουμε την κορύφωση της γενιάς των 
τραγουδοποιών αλλά και ατέλειωτα παρατράγουδα… 

Εξακολουθώ να είμαι Θεοδωρακικός και Χατζιδακικός. Τον Χατζιδάκι 
όμως τον αγάπησα με πάθος πιο αργά και σε βάθος χρόνου. Τα ευρήματα 
και οι ενορχηστρώσεις του Χατζιδάκι είναι τα διδάγματά μου στην πιο 
ώριμη φάση μου. 
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Κάτι άλλωστε που διαφαίνεται στα «Έργα Της Καρδιάς» 
Δεν αντιλέγω, αν και ήταν πρώτη μου φορά που μπήκα στο στούντιο και 
δεν διέθετα εμπειρίες στο πως να διαχειριστώ τους μουσικούς. Είχα μάθει 
βέβαια κάποια πράγματα παρακολουθώντας τις πρόβες που έκανε ο 
Χρήστος Λεοντής, με τον οποίο συνδεόμαστε με φιλικούς δεσμούς. 

Εξαίρετος μελωδός και άνθρωπος.  

 
Είμαστε φίλοι από το 1995. Παρακολούθησα μια τηλεοπτική συνέντευξη 
του όπου ανέφερε τη δημιουργία μιας εταιρείας για να καταγραφούν και 
να διασωθούν οι μουσικές που έχουν γραφτεί για το ελληνικό θέατρο. 
Ήμουν ήδη γνώστης της τεχνολογίας των υπολογιστών και του 
διαδικτύου, μάλιστα δίδασκα ανάλογα μαθήματα, τον κάλεσα στο 
τηλέφωνο και του μετέφερα κάποιες προτάσεις μου. Ήρθε στο σπίτι μου, 
κι απ’ τη στιγμή που διάβηκε την πόρτα, είμαστε φίλοι. Άμεση χημεία σε 

όλα τα επίπεδα. Είναι κομπιουτεράς ο Χρήστος….  

Πως φτάνουμε στο δίσκο; 
Παράλληλα με την καριέρα μου, λειτουργώ ως 
συνθέτης. Δε σταματώ στιγμή να μελοποιώ 
στίχους, ποιήματα, γράφοντας μουσική. Απ’ το 
1979 είχα γράψει τραγούδια πάνω σε ποιήματα 
του Γιάννη Νεγρεπόντη. Μάλιστα λίγα χρόνια 
αργότερα, το ΄82 πήγα στον Αχιλλέα Θεοφίλου 
στη Minos ο οποίος και με αντιμετώπισε 
ενθαρρυντικά. Όμως η παραμονή μου στο 

εξωτερικό και οι υποχρεώσεις μου στο Πανεπιστήμιο λειτούργησαν 
ανασταλτικά. Όταν εγκαταστάθηκα μόνιμα στην Ελλάδα, συνέχισα με το 
Νεγρεπόντη, αλλά η φυγή του σταμάτησε τα όποια σχέδια. Κάποιες άλλες 
απόπειρες δεν ευνοήθηκαν με τη σειρά τους από διάφορες συγκυρίες. 
Δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι με αποκαρδίωσαν. Βέβαια χωρίς μουσική δε 
μπορούσα να ζήσω αφού ήταν ανακούφιση και ξεκούραση για μένα… 
Κάποια στιγμή, μέσω του Χρήστου Λεοντή, αυτού του μεγάλου και ευφυή 
συνθέτη που και μουσικά με έχει επηρεάσει βαθιά, γνώρισα το Δημήτρη 
Λέντζο, με τον οποίο ο Λεοντής είχε υπογράψει το δίσκο «Έρωτας 
Αρχάγγελος». Γίναμε φίλοι και μοιραία διάβασα ποιήματα και στίχους… 
που γέννησαν «Τα Έργα Της Καρδιάς». Το μεράκι μας κάναμε… και στην 
παρέα προστέθηκε ο Θανάσης Συλιβός του Μετρονόμου. Κάπως έτσι 
ηχογραφήθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν τα τραγούδια αυτά αποδοσμένα 
από εξαιρετικούς μουσικούς και την Ασπασία αλλά και το Χρήστο 
Κωνσταντίνου και το Γιώργο Μπαγιώκη. Θα ήθελα πραγματικά να 
απευθύνω σε όλους τους συντελεστές ένα μεγάλο ευχαριστώ.  

http://www.ogdoo.gr/portal/images/stories/1_OGDOO_2012/SYNENTEYXEIS/SUNTHETES/GOTSHS/GOTSH
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Μεσσήνιοι στην ψυχή 

• Πάτρικ Λι Φέρμορ 
• Πάτρικ Λι Φέρμορ:«Πατρίδα είναι εκεί 

που έχει κανείς τα βιβλία του» 
• August 28, 2011 

•  

• First published in Tovima on 2 July 2011. 
• Από την Πέμπτη 16 Ιουνίου ο σερ Πάτρικ Λι Φέρμοραναπαύεται στο μικρό κοιμητήριο που 

βρίσκεται στον περίβολο του ναού του Αγίου Πέτρου στο Ντάμπλτον της Αγγλίας, δίπλα 
στο μνήμα της συζύγου του Τζόαν. Είναι μια ήσυχη πράσινη πλαγιά περιτριγυρισμένη από 
ψηλά δέντρα. 

• Στη μυθολογία οι ήρωες δεν ήταν αθάνατοι- και κάπως είναι και στη σημερινή ζωή. Η 
μνήμη όμως του Πάτρικ Λι Φέρμορ, του Πάντι, όπως τον φώναζαν οι φίλοι του, του κυρ-
Μιχάλη για τους Μανιάτες και τους Κρητικούς, θα μείνει αθάνατη. Συγγραφέας με πλατιά 
ανθρωπιστική μόρφωση, αυτοδίδακτος, ατίθασος, ήρωας, καλός και γενναιόδωρος φίλος με 
ιδιότυπο χιούμορ, άφοβος και παράτολμος, επίμονος ταξιδιώτης με ακόρεστη δίψα για να 
γνωρίσει τον κόσμο, πολύγλωσσος και γενικότερα άνθρωπος με βαθιά γνώση των 
κλασικών και της Ιστορίας, ο Φέρμορ κράτησε όλα αυτά τα στοιχεία ως το τέλος της ζωής 
του. 

• Ακόμη, είχε το χάρισμα να σαγηνεύει τους συνομιλητές του και ήταν εξαιρετικά αγαπητός 
σε όλες τις παρέες. Την τελευταία ημέρα του στην Καρδαμύλη, το μεσημέρι στο τραπέζι 
απήγγειλε με τη βραχνή πια φωνή του ένα μεγάλο ποίημα του Γουίτιερ. Ναι, είχε μνήμη! 
Οχι όμως μηχανική. Ακούγοντάς τον να απαγγέλλει και ταυτόχρονα να υποδύεται τον ήρωα 

http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=409189
http://patrickleighfermor.files.wordpress.com/2011/08/tovima-artic
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του ποιήματος είχες τη βεβαιότητα ότι γνώριζε σε βάθος το νόημα κάθε στίχου, κάθε 
φράσης, κάθε λέξης. 

• Στο νοσοκομείο της Αθήνας την πρώτη φορά βαφτιστήρια και φίλοι από την Κρήτη και τη 
Μάνη βρέθηκαν δίπλα του, λες και είχαν ειδοποιηθεί με σήματα μορς. Ανάμεσά τους 
υπήρχε μια αυθόρμητη σχέση αγάπης και σεβασμού- όπως και εκείνος αγάπησε και 
σεβάστηκε την Ελλάδα. Ναι, το σπάνιο στοιχείο αυτής της σχέσης του με την Ελλάδα ήταν 
ο σεβασμός που έδειξε στον τόπο. 

• Μετά την πρώτη επέμβαση επέστρεψε στην Καρδαμύλη, ελπίζοντας ότι είχε ξεπεράσει για 
κάμποσο καιρό το πρόβλημα της υγείας του και ότι θα πρόφταινε να τελειώσει το βιβλίο 
του. Τρεις εβδομάδες αργότερα, την ημέρα που ο δήμαρχος της Καρδαμύλης θα του έδινε 
το χρυσό κλειδί της πόλης, χρειάστηκε να επιστρέψει εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Και 
ύστερα από μια δεύτερη επέμβαση πήρε την απόφαση να γυρίσει στην Αγγλία, γνωρίζοντας 
πως δεν θα επέστρεφε ποτέ πια. Το ταξίδι είχε τελειώσει. 

• Ο Πάντι τιμήθηκε στη ζωή του όσο λίγοι συγγραφείς ή ακόμη και ήρωες. Την πρώτη φορά 
που θέλησαν να του απονείμουν τον τίτλο του ιππότη (ΟΒΕ), αρνήθηκε, λέγοντας ότι δεν 
τον άξιζε. Τελικά έγινε σερ το 2004, «κα θώς δεν θα ήταν… ευγενικό να αρνηθεί δεύτερη 
φορά». Πάντως ποτέ δεν ακούστηκε κάποιος να τον αποκαλεί «σερ». Ολοι τον φώναζαν 
Πάντι και στην Καρδαμύλη και στην Κρήτη «κυρ Μιχάλη»- ήταν το ψευδώνυμό του στα 
βουνά της Κρήτης και το δεύτερο χριστιανικό του όνομα, που κανείς δεν το ήξερε, παρ΄ 
όλα αυτά όμως οι Ελληνες το γιόρταζαν. 

• Διακρίσεις, διπλώματα- όσα δεν πήρε στα μαθητικά του χρόνια-, ασημένιες πλακέτες και 
πάλι διακρίσεις υπάρχουν στη Μάνη, περισσότερο ως έργα τέχνης, καδράκια σπαρμένα στα 
διάφορα δωμάτια. «Κυρ Μιχάλη, πρέπει να πιείτε αυτό το φάρμακο», «Κυρ Μιχάλη,έξω 
περιμένει ο τάδε, να έρθει;», «Κυρ Μιχάλη,ήρθε η βαφτιστικιά σου η Αγγλία»… Και ο κυρ 
Μιχάλης έγνεφε καταφατικά. 

• Του άρεσε να έχει κόσμο όταν δεν ήταν σκυμμένος στα χαρτιά του. Κατά βάθος του άρεσε 
και το «κυρ-Μιχάλης», καθώς στο πίσω μέρος του μυαλού του υπήρχαν πάντα η Κρήτη και 
οι συναγωνιστές του. Βαριά άρρωστος στο νοσοκομείο, τις νύχτες έβλεπε πως ήταν στη 
σπηλιά στα Ανώγεια και έτρεχε στο μπαλκόνι να το σκάσει, και άλλοτε πως τον 
κυνηγούσαν και έτρεχε για να μην τον πιάσουν. 

• Υπό τους ήχους μιας γκάιντας  

• . 
• Δίπλα στο μαξιλαράκι με τα παράσημα- ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο ελληνικός Φοίνικας- 

βρίσκονταν τα στεφάνια. Εκείνο από την Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο (άλλωστε ο 
πρέσβης κ. Α. Σάντης παρέστη στην κηδεία), ένα δάφνινο από το Μουσείο Μπενάκη με την 
ευχή «στο καλό Πάντι», ένα από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ελλάδος, 
ένα από τους Βυρωνιστές, άλλα από την οικογένεια του συναγωνιστή και φίλου του λόρδου 
Τζέλικο, από την Αδελφότητα των Ελλήνων Βετεράνων, από το Βritish Council της 
Αθήνας, από βαφτισιμιές… και πολλά μικρά μπουκέτα αγριολούλουδα από φίλους. 

• Καρδαμύλη, «το σπίτι του»  

• Τους τελευταίους μήνες της ζωής του ο Πάτρικ Λι Φέρμορ τούς πέρασε στην Καρδαμύλη 
της Μάνης. Εκεί ήταν «το σπίτι του». Οταν τον ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι ποια από τις 
δύο χώρες θεωρούσε πατρίδα του, ποιο από τα δύο σπίτια ένιωθε περισσότερο δικό του, 
εκείνο της Αγγλίας με τον παλιό μύλο, το ρυάκι και τα πανύψηλα δένδρα ή το άλλο, της 
Μάνης, «Πατρίδα είναι εκεί που έχει κανείς τα βιβλία του» απαντούσε. Και η αλήθεια είναι 
ότι τα βιβλία του Ντάμπλτον δεν μπορούν να συγκριθούν με τις βιβλιοθήκες της 
Καρδαμύλης. Εφέτος, στις αρχές του χρόνου, ο Πάτρικ Λι Φέρμορ επέστρεψε στην 
Καρδαμύλη, όπου προσπάθησε απελπισμένα να τελειώσει τον τρίτο τόμο της τριλογίας του. 
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Πρόκειται για το τελευταίο μέρος του οδοιπορικού ενός 18άρη που ξεκίνησε από την 
Ολλανδία για να διασχίσει με τα πόδια όλη την Ευρώπη, ως την Κωνσταντινούπολη. Οι 
πρώτοι δύο τόμοι που εκδόθηκαν με τις αναμνήσεις αυτής της περιπέτειας, «Α time of 
Gifts» (1977) και «From the Woods to the Water» (1986) – έχουν μεταφραστεί στα 
ελληνικά-, γνώρισαν μεγάλη επιτυχία. 

• Σε αυτό το ταξίδι ο Φέρμορ μόλις που πρόλαβε να γνωρίσει έναν κόσμο ο οποίος, με τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, θα χανόταν για πάντα. Ενα συστατικό γράμμα σε κάποιον ευγενή στη 
Γερμανία άνοιξε τη μία μετά την άλλη τις πόρτες των αρχοντικών και των κάστρων της 
Μεσευρώπης με τις πολύτιμες συλλογές έργων τέχνης και τις παλιές βιβλιοθήκες. Λίγα 
χρόνια αργότερα, μετά τον Πόλεμο, τίποτε από αυτά δεν υπήρχε. Ολα είχαν χαθεί, μαζί και 
ο τρόπος ζωής των φεουδαρχών αρχόντων και του αγροτικού πληθυσμού. Οι βομβαρδισμοί 
και το σοβιετικό καθεστώς έσβησαν έναν ολόκληρο κόσμο από τον χάρτη της Οικουμένης. 

• Οι Βρετανοί είχαν από καιρό ανακηρύξει τον Πάτρικ Λι Φέρμορ τον μεγαλύτερο 
ταξιδιωτικό συγγραφέα τους- ίσως τον κορυφαίο σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Φέρμορ δεν 
ήταν όμως μόνο ένας εξαιρετικός ταξιδιωτικός συγγραφέας. Οι περιγραφές του δεν 
περιορίζονταν στη διαδρομή. Τον ενδιέφερε η φύση, αλλά και ο άνθρωπος, οι ιστορίες που 
έλεγαν οι πέτρες και τα κτίσματα. Τον σαγήνευαν οι μικρές αφηγήσεις που άκουγε στα 
καφενεία. Τον βοηθούσαν να καταλάβει τους ανθρώπους και να κατανοήσει ό,τι κράτησαν 
από τον πολιτισμό τους. Σε αυτό τον βοήθησε πολύ και η ευκολία του στην εκμάθηση 
ξένων γλωσσών. Ακόμη και πρόσφατα διόρθωνε εκφράσεις και λέξεις συνομιλητών του 
στα ρουμανικά. Και εκείνοι δεν πίστευαν στα αφτιά τους… 

• Σαρακατσάνους- για τους οποίους και έγραψε-,ώσπου κατέληξε στη Θεσσαλονίκη,όπου 
βρέθηκε στη μέση μιας σύρραξης ανάμεσα σε βασιλικούς και βενιζελικούς.Καθώς οι 
Σταθάτοι ήταν βασιλικοί και το άλογο ήταν δικό τους,προσχώρησε- πού αλλού;- στο 
στρατόπεδο των βασιλικών.Πάντως ο Φέρμορ δεν ήταν πολιτικοποιημένος.Αλλά ακόμη και 
αν ήταν,το έκρυβε τόσο καλά,ώστε κανείς δεν μπορούσε να τον τοποθετήσει σε 
«στρατόπεδο». 

• Το περιστατικό που τον σημάδεψε  

• Για τη ζωή και τις περιπέτειές του έχουν γραφτεί πολλά και έχουν ειπωθεί περισσότερα.Για 
την ιστορία της Κρήτης ο ίδιος έχει μιλήσει πολύ λίγο,ενώ δεν έχει γράψει τίποτε.Επρεπε 
να βρίσκεται παρέα με πάρα πολύ στενούς φίλους και να έχουν πιει πολύ κρασί για να 
πιάσει τη διήγηση.Και πάλι όμως,έκανε την ιστορία του ελαφριά,σχεδόν διασκεδαστική και 
εξωπραγματική. 

• Υπάρχει ένα τραγικό περιστατικό σε αυτή την ιστορία,που χάραξε τη ζωή του Φέρμορ και 
για το οποίο ο ίδιος δεν μίλησε ποτέ,ενώ ούτε ο υπαρχηγός του,στρατηγός Στάνλεϊ Μός,το 
αναφέρει στο βιβλίο του «Ιll met by moonlight» («Κακό συναπάντημα στο 
φεγγρόφωτο»),που είναι αφιερωμένο στην απαγωγή του στρατηγού Κράιπε.Το έψαξε η 
βιογράφος του Αρτεμις Κούπερ στα αρχεία του υπουργείου Πολέμου. 

• Στη Μάνη ο Φέρμορ διάβαζε και ξαναδιάβαζε το χοντρό ντοσιέ με τα χειρόγραφα και τις 
δακτυλογραφημένες σελίδες που ήταν γεμάτα διορθώσεις με τα τρεμουλιαστά και όπως 
πάντα δυσανάγνωστα γράμματά του.Ο τόμος είχε σχεδόν τελειώσει.Ηθελε ίσως κάποιο 
«χτένισμα» και υπολογιζόταν να κυκλοφορήσει πριν από τα Χριστούγεννα του 2011. Την 
επιμέλεια είχε η Αρτεμις Κούπερ,η οποία είχε επιμεληθεί και την έκδοση του «Words of 
mercury» το 2003. 

• Οι Βρετανοί έχουν από καιρό ανακηρύξει τον Πάτρικ Λι Φέρμορ τον μεγαλύτερο 
ταξιδιωτικό συγγραφέα τους- ίσως τον κορυφαίο στον κόσμο.Ο Φέρμορ δεν ήταν όμως 
μόνο ένας εξαιρετικός ταξιδιωτικός συγγραφέας.Οι περιγραφές του δεν περιορίζονταν στη 
διαδρομή.Τον ενδιέφερε η φύση,αλλά και ο άνθρωπος,οι ιστορίες που έλεγαν οι πέτρες και 
τα κτίσματα.Τον σαγήνευαν οι μικρές αφηγήσεις που άκουγε στα καφενεία.Τον βοηθούσαν 
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να καταλάβει τους ανθρώπους και να κατανοήσει ό,τι κράτησαν από τον πολιτισμό τους.Σε 
αυτό τον βοήθησε πολύ και η ευκολία του στην εκμάθηση ξένων γλωσσών.Ακόμη και 
πρόσφατα διόρθωνε εκφράσεις και λέξεις συνομιλητών του στα ρουμανικά.Και εκείνοι δεν 
πίστευαν στα αφτιά τους… 
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• Πέτρος Θέμελης 

O σκαπανέας της Αρχαίας Μεσσήνης  
Ανθρωπος που συνδυάζει τη δράση με τη μόρφωση και την εμπειρία με το ταλέντο, ο 
αρχαιολόγος Πέτρος ΘΕΜΕΛΗΣ είναι αυτός που έφερε την Αρχαία Μεσσήνη στη 
σύγχρονη επιφάνεια, ανασύροντας μοναδικούς θησαυρούς. Και σκοπεύει να συνεχίσει 
για τουλάχιστον μία πενταετία ακόμη, με τη δημιουργία ενός νέου μουσείου, που θα 
στεγάσει και θα επικοινωνήσει στην ανθρωπότητα το μεγαλείο της αρχαίας Ελλάδας. 
Δεν είναι λίγες οι φορές που ορισμένοι άνθρωποι δένονται με ορισμένους τόπους. 
Ούτε είναι τυχαίο το ότι ο καθηγητής Αρχαιολογίας Πέτρος Θέμελης ταυτίστηκε 
απόλυτα με την Αρχαία Μεσσήνη. Εδώ και 25 χρόνια ζει την καθημερινότητά του 
συνδυασμένη με τον επιστημονικό βίο στη Μεσσήνη, εκπληρώνοντας ένα έργο ζωής: 
Την ανασκαφή και αναστήλωση των αρχαίων μνημείων της. «Ενα πλήθος εκπλήξεων 
που κρύβονται στα σωθικά του ευλογημένου αυτού τόπου αγωνίζονται να 
ξαναζωντανέψουν, να ξεφύγουν από την ησυχία του μουσειακού εκθέματος και να 
ξαναβρούν τον ρόλο τους. Το παρελθόν δεν πεθαίνει, συνεχίζει να υπάρχει και επιδρά 
διαχρονικά διά μέσου των αιώνων», επισημαίνει ο κ. Θέμελης. 

 
Αρχαιολόγος. Ο καθηγητής Πέτρος Θέμελης στον χώρο του Μουσείου, το οποίο είναι διώροφο εγκαινιάστηκε το 
2000, ενώ είχε αρχίσει να οικοδομείται από το 1970 υπό την επίβέψη του καθηγητή Αναστάσιου Ορλάνδου. 

Στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου παρουσίασε, σε ανοικτή εκδήλωση, το βιβλίο του 
«Αρχαία Μεσσηνία: Ιστορία -Μνημεία-Ανθρωποι» στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Μεσσηνίας. Εμείς τον συναντήσαμε στο γραφείο του, στην Αθήνα, όπου είχε ανέβει για 
ένα ραντεβού με τη διαχειριστική αρχή στο Υπουργείο Πολιτισμού, μια που το έργο 
χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. 
Ο καθηγητής Θέμελης μπορεί να είναι υπερήφανος γιατί εδώ και είκοσι πέντε χρόνια 
επιβεβαιώνει βήμα-βήμα τις περιγραφές του Παυσανία. Μια μεγαλόπρεπη πόλη 
ηρώων και αγαλμάτων, η Αρχαία Μεσσήνη, έχει δει το φως τα τελευταία χρόνια. Μόνο 
η Αγορά της είναι 40 στρέμματα. Το Στάδιο έχει μήκος 200 μέτρα. Τα τείχη που την 
περιβάλλουν έχουν μήκος 9,5 χιλιόμετρα και η συνολική της έκταση ξεπερνά τα 290 
εκτάρια. Μεγαλύτερη και από την Αρχαία Αθήνα! 
Παράλληλα με τις ανασκαφές γίνονται και τα έργα αναστήλωσης κι έτσι σε αυτό το 
υπόδειγμα αρχαιολογικού χώρου μπορεί να θαυμάσει κάποιος όλα τα οικοδομήματα 
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που είδε ο αρχαίος περιηγητής Παυσανίας, όπως επίσης να επισκεφθεί και το 
Μουσείο. «Αυτήν τη στιγμή έχουμε 650 επιγραφές και καταγεγραμμένα 17.000 
μικροευρήματα σε τρεις αποθήκες κάτω από το υπάρχον μουσείο και είναι επιτακτική 
ανάγκη να βγουν προς τα έξω. Εχει ήδη χωροθετηθεί μια θέση έκτασης 30 
στρεμμάτων νότια από το Στάδιο για να γίνει ένα μικρό μουσείο, με άδεια του 
Υπουργείου Πολιτισμού κι αυτό που μένει είναι να βρεθούν τα χρήματα», εξηγεί ο ίδιος. 

 
Θέατρο. Το Εκκλησιαστήριο, μια θεατρική κατασκευή για παραστάσεις και συναγωγές. 

Αρχαιολόγος με περγαμηνές 
 
Πολλοί πιστεύουν ότι ο καθηγητής έχει άμεση σχέση με τη Μεσσηνία. Κι όμως, είναι 
γέννημα-θρέμμα της Θεσσαλονίκης, γιος του φιλόλογου και υπερρεαλιστή ποιητή 
Γιώργου Θέμελη κι αδερφός του μουσικολόγου και συνθέτη Δημήτρη Θέμελη. 
Φοιτώντας στη Σχολή Ξεναγών, παράλληλα με τη Φιλοσοφική, του δόθηκε η ευκαιρία 
να εργαστεί σε ανασκαφές από το πρώτο κιόλας έτος, γνωρίζοντας τον Χαράλαμπο 
Μακαρόνα, τον Φώτιο Πέτσα και τον Μανόλη Ανδρόνικο. 

 
Περίβολος. Κιονοστοιχία Γυμνασίου. 
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Ο διαπρεπής επιστήμονας μετά το διδακτορικό του στο Μόναχο και από το 1963 μέχρι 
το 1980, υπηρέτησε ως έφορος αρχαιοτήτων και ως επιμελητής σε περιφέρειες-κλειδιά, 
όπως διευθυντής του αρχαιολογικού μουσείου των Δελφών και προϊστάμενος της 
εφορίας παλαιοανθρωπολογίας και σπηλαιολογίας. Η επαφή του με τη Μεσσηνία 
ξεκίνησε από την Αρχαία Ολυμπία, όταν διορίστηκε εκεί ως επιμελητής. Χρόνια 
αργότερα του ζήτησαν από την Αρχαιολογική Εταιρεία να αναλάβει και την Αρχαία 
Μεσσήνη. Ο ίδιος υπολογίζει να συνεχίσει τις ανασκαφές για μία ακόμη πενταετία. 

 
Γλυπτό. Ενα Λιοντάρι που κατασπαράζει ελάφι κοσμούσε ταφικό μνημείο. 

«Η Μεσσήνη είναι έρωτας! Τόπος ευλογημένος, απορώ πώς οι άνθρωποι 
εγκατέλειψαν αυτό τον τόπο και δεν καλλιεργούν τη γη τους πια. Σε αυτό το σημείο 
χτυπά η καρδιά της Μεσσηνίας. Φέτος για πρώτη φορά έμεινα κάτω σχεδόν όλο τον 
χρόνο. Δεν θέλω να φεύγω από εδώ. Ολο αυτό είναι μια δημιουργία, κάθε μέρα 
βλέπεις κάτι να εξελίσσεται, το πλάθεις κι εσύ ανάλογα με την αισθητική σου. Βρίσκεις 
σκόρπιες πέτρες, τις μαζεύεις, τους αλλάζεις θέση. Προχθές φύτεψα δύο ροδιές, τη μια 
στην αυλή του Μουσείου και την άλλη στο Ασκληπιείο. Εχω και μια τρίτη, αλλά δεν έχω 
σκεφτεί ακόμη πού θα τη βάλω». 

 
Κρήνη. Η κρήνη της Αρσινόης από την οποία έπαιρναν νερό. 
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Ο καθηγητής στενοχωριέται με τη σημερινή εικόνα των κλειστών αρχαιολογικών 
χώρων και μουσείων, και τη θεωρεί απαράδεκτη. Το μουσείο της Αρχαίας Μεσσήνης 
είναι όλη μέρα ανοικτό. «Μένει έκπληκτός όποιος έρχεται εδώ και στενοχωριέμαι που 
πολλές φορές μας ζητούν να μας επισκεφθούν σχολεία και δεν μπορώ να 
ανταποκριθώ σε όλα». Ο ίδιος και η ομάδα του ζουν σαν στρατιώτες. Το πρόγραμμά 
τους αρχίζει στις επτά το πρωί στον αρχαιολογικό χώρο, όπου επιβλέπει τις 
ανασκαφές μέχρι τις τρεις το μεσημέρι και συνεχίζουν από τις έξι το απόγευμα μέχρι τις 
εννιάμιση το βράδυ στις αποθήκες, όπου καταγράφονται τα ευρήματα. «Ζούμε σαν 
κοινόβιο μοναστήρι και δεν θέλω να παρεκκλίνω από τις συνήθειές μου. Πολλές φορές 
οι φίλοι μου ζητούν να πάμε για κανένα κρασάκι. Το αποφεύγω για να μην 
ξενυχτήσω». 
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• Λούο Νιαν Σένγκ 
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Βίκυ Καρέλια: Προστάτιδα του Πολιτισμού 
    Η συμβολή της καπνοβιομηχανίας Καρέλια στην προώθηση του 
πολιτισμού είναι  αξιοσημείωτη. Ιδιαίτερα η πρόεδρος της εταιρείας, Βίκυ 
Καρέλια, την εκπροσωπεί επάξια και έχει αναπτύξει την πολύπλευρη 
προσφορά της στα Μεσσηνιακά πράγματα. Η ίδια αναφέρει: «Πήρα μια 
παιδεία που είχε καλλιτεχνική κατεύθυνση. Λόγω της παιδείας, λόγω εν 
μέρει και της ιδιοσυγκρασίας μου αγαπώ πολύ την τέχνη. Και είναι φυσικό 
για μένα να στηρίζω και να ασχολούμαι με θέματα που αφορούν την τέχνη 
και τον πολιτισμό»9. 
    Η Βίκυ Καρέλια ασχολείται πολλά χρόνια με τα πολιτιστικά πράγματα 
της Καλαμάτας, υπεύθυνα και επίμονα. Η ίδια είναι πρόεδρος του Λυκείου 
Ελληνίδων, το οποίο έχει σημειώσει πολλές επιτυχίες και στόχος του 
οποίου είναι να αναβαπτίζει τη σύγχρονη ζωή της Μεσσηνιακής 
πρωτεύουσας στις παραδόσεις του Ελληνοορθόδοξου πολιτισμού. Είναι 
πρόεδρος επίσης του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», που αποτελεί 
ένα από τα δέκα τμήματα παρόμοιων περιφερειακών Συλλόγων με 
κεντρικό πυρήνα το Σύλλογο Φίλων Μουσικής της Αθήνας. 
    Όταν ερωτήθηκε στον τρόπο με τον οποίο η ίδια θα συμβάλλει στην 
ανάπτυξη του συμβολισμού , απάντησε: «Από τη στιγμή που βρίσκομαι σε 
αυτή τη θέση και έχω πίσω μου την οικονομική στήριξη της εταιρείας, 
γιατί δεν προσφέρω εγώ προσωπικά σαν Βίκυ Καρέλια, αλλά η οικογένεια 
Καρέλια, η εταιρεία Καρέλια, είναι μέσα στις επιδιώξεις μας, στα οράματα 
και στα πιστεύω μας να συνδράμουμε όσο περισσότερο μπορούμε τον 
πολιτισμό σε αυτόν τον τόπο. Δεν είναι μόνο ότι έχουμε την δυνατότητα 
αλλά αγαπάμε πολύ αυτόν τον χώρο. Γιατί πολλές φορές μπορεί να έχεις 
τη δυνατότητα και να αδιαφορείς. Αγαπάμε αυτό το χώρο, 
ευαισθητοποιούμαστε σε αυτόν τον τομέα και πάντα είμαστε με ανοιχτά 
αυτιά και ανοιχτή καρδιά σε οτιδήποτε έχει ποιότητα και μπορεί να γίνει 
σε αυτό τον τόπο»10. 
    Κάθε εκδήλωση με στόχο την τέχνη και τον πολιτισμό την βρίσκει στην 
πρωτοπορία των προσπαθειών για την επιτυχία του σκοπού. Αρκεί αυτή η 
εκδήλωση να στηρίζεται στην ποιότητα ενός έργου που στοχεύει στην 
κοινή επιδίωξη για αναβάθμιση της πόλεις από γηγενείς και απόδημους. 
 

                                                           
8,9 Το απόσπασμα προέρχεται από συνέντευξη της Βίκυς Καρέλια στην Τζίνα Μαραβά για το περιοδικό 
Flash (Σεπτέμβριος 1995). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

    Το τέλος αυτής μας της εργασίας συνέπεσε με ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός αυτό της παρεξήγησης και 
σχεδόν διαπόμπευσης από κάποια μέσα ενημέρωσης συνέντευξης  που έδωσε η ποιήτρια σε πρόσφατη 
εκδήλωση που έγινε στην αγαπημένη της Κυψέλη. Παραθέτουμε αυτούσια την πρόσφατη απάντηση της 
χωρίς κανένα σχόλιο εκτός ίσως από αυτό που αυθόρμητα ανέφερε ένας συμμαθητής μας: «Κυρία είναι 
αίσχος να επιτίθενται έτσι στην ποιήτρια μας!» 
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Αντί  Επιλόγου 

Μέσα Ιουνίου και το ήδη οξυμένο κλίμα από τα γνωστά προβλήματα στην 
οικονομία,καθώς και αυτό της αναπάντεχης  επιστράτευσή μας, έρχεται να επιδεινώσει 
η είδηση της στέρησής μας από τη δημόσια τηλεοπτική  ενημέρωση, μια από τις λίγες 
ευκαιρίες σωστής ψυχαγωγίας που είχαμε. 

Συνειρμοί πολλοί έρχονται να συνδέσουν την παρούσα εργασία μας με την κρατική μας 
ραδιοτηλεόραση, καθώς πολλά παλιά και νέα προγράμματα  είναι  συνυφασμένα με τα 
τιμώμενά μας  πρόσωπα. Έτσι δεν είναι λίγες οι φορές που οι  προσωπικότητες από την 
ιδιαίτερη πατρίδα μας, έδωσαν υπέροχες  συνεντεύξεις, (Κική Δημουλά), 
παρουσιάστηκε η  ζωή τους δραματοποιημένη (Μαρία Πολυδούρη ), το μυθιστόρημά 
τους άριστα διασκευασμένο (Μεθυσμένη Πολιτεία του Σωτήρη Πατατζή), ντοκιμαντέρ 
και αφιερώματα, όπως  στην Μαρία Κάλλας, τον Δημήτρη Πλατανιά, τον Θεόδωρο 
Αγγελόπουλο, την Σοφία Φίλντιση, ή  σειρές  και ταινίες με τη Δέσποινα 
Στυλιανοπούλου, τον Στέφανο Ληναίο, τον Ν. Καλογερόπουλο, τον Μούτσιο, τον Α. 
Κολλιόπουλο, τραγουδιστές και συνθέτες όπως  τον Πουλόπουλο, τον Ξυδιά, και 
τόσους άλλους Μεσσήνιους. 

Και μέσα σ’ αυτή την ένταση, έρχεται η πρόσκληση για την εκδήλωση  στο Πνευματικό 
Κέντρο της πόλης μας του βιβλίου, του για πολλά έτη  φιλολόγου στο σχολείο μας, 
Σταύρου Τσαγκαράκη. Βρεθήκαμε έτσι όλοι  παλαιοί και νέοι δάσκαλοι, διανούμενοι, 
πολιτικοί  που κάποιοι  απ’ αυτούς  ήταν πρώην  δάσκαλοι, μαθητές και δημοσιογράφοι 
σε μια γιορτή,  με πρωταγωνιστές μαζί με τον συγγραφέα, τους μαθητές,που με τις  
απίστευτες  μουσικές τους συνθέσεις  σε πιάνο και βιολί  πουεκτέλεσαν ζωντανά προς 
τιμήν του τίμησαν όχι μόνο τον Σταύρο Τσαγκαράκη αλλά πάνω απ’ όλα  το βιβλίο,και 
την μαγευτικά εξιλεωτική εμπειρία της ανάγνωσης. Η προτροπή του καθηγητή Κλήμη 
για ένα αληθινά ουσιώδες  σχολείο ζωντανά σκεπτόμενων μαθητών, είναι η συνεχής 
επαφή των εφήβων με το βιβλίο, όχι από στείρο καταναγκασμό αλλά από πηγαία 
ανάγκη, όπου τα εσωτερικά κίνητρα θριαμβεύουν στη μάθηση, με ένα ΔΑΣΚΑΛΟ  που 
γνωρίζει πώς να εμπνέει  αγάπη και όχι φόβο στους μαθητές  του. 

Παραθέτουμε αποσπάσματα  από το πραγματικά υπέροχο βιβλίο του με την ευχή να 
γίνει  η έμπνευση και η κινητήρια δύναμη ώστε οι τωρινοί μας έφηβοι μαθητές να 
γίνουν οι νέες προσωπικότητες που θα κοσμήσουν μελλοντικές εργασίες. 

                                                                                                        Καλαμάτα 17-06-2013 

                                                                                                         Αναστασία Παππά 
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(«Περιστέρι», Α. Τάσσος) 


	Τα Χέρια σου Ἀκούω τὴ γλώσσα ποὺ λαλοῦν τὰ δυό σου χέρια-ὦ χέρια! καθὼς σιγοσαλεύουνε λευκά, στὸν Πύργο τῆς ἀπελπισιᾶς κρυμμένα περιστέρια ἀπὸ μακριὰ τὰ ξαγναντῶ, σύμβολα εἰρηνικά.
	Φθινοπωρινή Προσευχή Ὅταν ἡ σιγαλιὰ πλατιὰ θ᾿ ἁπλώση στὸν κῆπο μου τὴ νύχτα, βροχερὸ τὸ σύννεφο τὸν οὐρανὸ θὰ στρώση σὲ μαῦρο θόλο πάνω του ἱερό.
	[Και στάθηκα μποστά]
	Τα Λόγια σου Θυμᾶμαι τώρα ... Οἱ θύμησες πλημμύρες ποὺ μὲ πνίγουν, ἄνεμος, σκοτεινιά. Τὰ λόγια ἀνθοὺς τὰ μάδησες, μὰ τώρα αὐτὰ μοῦ ἀνοίγουν κακὲς πληγὲς βαθιά.
	Ασημάκης Γιαλαμάς
	Ποιητικά έργα
	Δοκίμια

	Κρεμμυδάς, Βασίλης Ν. /
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