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Ο ελληνικός πολιτισμός, με όχημα το βιβλίο, στη Μόσχα 
 

 

Στο πλαίσιο του Έτους Ελλάδας Ρωσίας 2016, έχουμε την τιμή να είμαστε τιμώμενη χώρα στην 29
η
 

Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Μόσχας. 

Η εξαιρετική αυτή συγκυρία, που έρχεται σε συνέχεια της φιλοξενίας της Ρωσίας ως τιμώμενης 

χώρας στη δική μας Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης τον περασμένο Μάιο, μας δίνει την 

ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε και να ξανασυστηθούμε, με όχημα το βιβλίο και την 

αλληλεπίδρασή του με τις άλλες τέχνες. Η λογοτεχνία, ο κινηματογράφος, η μουσική, οι εικαστικές 

τέχνες συνθέτουν το πρόγραμμα της παρουσίας της Ελλάδας, που διοργανώνει το Ελληνικό Ίδρυμα 

Πολιτισμού υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, και με την υποστήριξη του Αρχείου 

Καβάφη/Ιδρύματος Ωνάση, του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, της Ελληνικής Ταινιοθήκης 

και άλλων πολιτιστικών φορέων.  

Όψεις του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν οι Ρώσοι 

επισκέπτες του Ελληνικού Περιπτέρου, που φιλοξενεί μια επιλογή 600 περίπου εκδόσεων 



αντιπροσωπευτικών της πλούσιας λογοτεχνικής παραγωγής μας, αλλά και των επιστημών και των 

τεχνών, διατρέχοντας την αρχαιότητα, το Βυζάντιο, τον Διαφωτισμό, τον 20
ο
 αιώνα  και φτάνοντας 

στο σήμερα.  

Παράλληλα δώδεκα σημαντικοί έλληνες δημιουργοί θα ταξιδέψουν στη Μόσχα για να 

συμμετάσχουν στο πολιτιστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει 30 περίπου εκδηλώσεις, 

φιλοδοξώντας να συστήσουν το σύγχρονο πολιτιστικό πρόσωπο μιας χώρας μικρής με μεγάλη 

ιστορία που διατηρεί βαθείς ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με τη Ρωσία. 

Εύχομαι η συνάντηση αυτή να αποτελέσει εφαλτήριο περαιτέρω ενίσχυσης  των λογοτεχνικών μας 

ανταλλαγών δημιουργώντας ακόμη περισσότερες γέφυρες προς το μέλλον που προβλέπεται 

πολλαπλά ευοίωνο. 

 

Καθ. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς 

Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού 

 

 
Εισαγωγή στο «Νέο πνεύμα της ελληνικής λογοτεχνίας» 

 

Με αφορμή την παρουσία της Ελλάδας ως τιμώμενης χώρας στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Μόσχας, 

παρουσιάζονται μεταξύ άλλων, στο ρωσικό κοινό τρεις συγγραφείς νέοι τόσο κατά την έννοια της ηλικίας 

(όλοι κάτω από τα πενήντα) όσο και κατά την έννοια της λογοτεχνικής καινοτομίας.  

Η Μπουραζοπούλου εντάσσει τις μελλοντολογικές της εικόνες στους υποβλητικούς κόσμους τους οποίους 

επινοεί η ανήσυχη φαντασία της, εκφράζοντας μιαν έντονα κριτική στάση απέναντι στα οξυμένα 

κοινωνικοπολιτικά προβλήματα του παρόντος.  Ο Παλαβός ξετυλίγει τις δικές του ιστορίες σε ένα 

αιφνιδιαστικό περιβάλλον, όπου κυριαρχούν το χιούμορ, η δροσιά και η άνεση της αφήγησης και η 

αφαιρετική ή η ποιητική ατμόσφαιρα. Ο Χρυσόπουλος είναι από την πλευρά του ένας πολυμορφικός 

συγγραφέας, που έχει υπηρετήσει πολύ διαφορετικά μεταξύ τους είδη: από το ψυχολογικό θρίλερ και το 

βιογραφικό μυθιστόρημα μέχρι το κοινωνικό χρονικό και την ταξιδιωτική περιπέτεια. 

 

Επιτροπή επιλογής λογοτεχνών / εισηγητών 

Μικέλα Χαρτουλάρη – Βαγγέλης Χατζηβασιλείου 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΡΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 
 Η Ιωάννα Μπουραζοπούλου είναι μυθιστοριογράφος  που έχει γράψει και 

θεατρικά έργα και παιδικά βιβλία. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968, 

σπούδασε ξενοδοχειακό management στη Ρόδο και στην Αγγλία, εργάστηκε 

σε τουριστικές μονάδες ως το 2000, και το 2002 αποφοίτησε από την Εθνική 

Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Σήμερα εργάζεται ως Προϊσταμένη της 

Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της 1ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας Αττικής, υπεύθυνη για την υλοποίηση της υγειονομικής 

πολιτικής σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ξενώνες για ψυχικά ασθενείς κ.α. 

Έχει τιμηθεί με το Βραβείο Μυθιστορήματος του Ιδρύματος Ουράνη της 

Ακαδημίας Αθηνών (2015) και με το Athens Prize for Literature (2008) . 

Πρόσφατες εκδόσεις «Ο δράκος της Πρέσπας I. Η κοιλάδα της λάσπης», εκδ. 

Καστανιώτη 2014, «Η ενοχή της αθωότητας», εκδ. Καστανιώτη 2011, «Τι 

είδε η γυναίκα του Λωτ», εκδ. Καστανιώτη 2007,  «Το μυστικό νερό», εκδ. 

Καστανιώτη 2005, «Το μπουντουάρ του Ναδίρ», εκδ. Καστανιώτη 2003, 

2010, «Το ταξίδι των τρολ», (παιδικό), εκδ. Καστανιώτη 2009. 
 

 
 

 



Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΥΣΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΠΟΥΡΑΖΟΠΟΥΛΟΥ   
Τα μυθιστορήματα της Ιωάννας Μπουραζοπούλου κινούνται στον χώρο της δυστοπίας: δυστοπία ταυτισμένη 

με μιαν Ευρώπη που είναι έτοιμη να καταποντιστεί –αν δεν έχει ήδη καταποντιστεί- στο βάραθρο το οποίο 

έχει ανοίξει με την ενοποίησή της. Σε ένα τέτοιο τοπίο οι μυθιστορηματικοί ήρωες όχι μόνον έχουν 

καταργηθεί προ καιρού από πολίτες, θάβοντας στη μέση του πουθενά και το τελευταίο ίχνος της ατομικής 

τους ταυτότητας, αλλά και είναι υποχρεωμένοι να παραδοθούν στα χειρότερα ένστικτά τους, τα οποία πολύ 

γρήγορα θα τους οδηγήσουν στην ενοχή, την απάτη, την προδοσία και τον γενικευμένο αλληλοσπαραγμό.  

  Στο ευρωπαϊκό τόξο της Μπουραζοπούλου, που απλώνεται από  την Καβάλα, τη Θεσσαλονίκη και τη 

Βουδαπέστη μέχρι το Γκρατς, το Νότιο Τιρόλο και τη Βαρκελώνη, οι απορφανισμένοι πολίτες θα βρεθούν 

μπροστά σε κοσμογονικές μεταβολές. Ο ευρωπαϊκός μετακαπιταλισμός, αγγίζοντας τα όριά του, δεν θα 

προκρίνει την αντικατάσταση της αγοράς από ένα σύστημα δίκαιης κοινωνικής ανακατανομής, όπως το 

έχουν ονειρευτεί όλα τα σωτηριολογικά πολιτικά μανιφέστα, αλλά θα υποκατασταθεί από περίκλειστες  

συντεχνίες: συντεχνίες που αλληλοϋποβλέπονται με αβυσσαλέα αντιπάθεια και περιφρόνηση, 

απαγορεύοντας δια ροπάλου τη μετακίνηση των μελών τους από τη μια στην άλλη (κάτι σαν τις ινδικές 

κάστες), αλλά και επιβάλλοντας εξωφρενικούς διαχωρισμούς μεταξύ των εσωτερικών τους στρωμάτων. 

Παράλληλα, όμως, θα αλλάξει και η κοσμοθεωρητική στάση των Ευρωπαίων. Η ζωή θα χάσει το ηθικό και το 

υπαρξιακό της βάρος και ο θάνατος θα ανακηρυχθεί σε υπέρτατο αγαθό το οποίο οι υπήκοοι οφείλουν να 

απολαμβάνουν με λαμπρές τελετές και αποθεωτικούς αποχαιρετισμούς, Η αυτοκτονία από μια ηλικία και 

πέρα θα ενθαρρυνθεί στη συντεχνιακή δημοκρατία της Ευρώπης ως πράξη ύψιστης αναγνώρισης και 

αποδοχής. Και ο κατάλογος των δυσπλασιών δεν έχει τέλος: ο εξοντωτικός αυτισμός των καστών, η 

αυταπάτη της ελευθερίας, η άπειρη σύγχυση που πλήττει τα άτομα και τις συνειδήσεις τους, ο εξουσιαστικός 

μηχανισμός της γνώσης, η αδυναμία της γραφής και της τέχνης,  ο πόνος της ηδονής, τα δικανικά τερτίπια 

της δημόσιας διοίκησης, οι σπιουνιές του κράτους, με τη διασπορά αληθοφανών ειδήσεων σε μια κοινωνία 

που έχει εκπαιδευτεί στην ακρισία, όπως και ο μονίμως απρόσωπος χαρακτήρας της ανώτατης αρχής (ακόμα 

κι αν την αρχή αυτή εκπροσωπεί μια εθνοσυνέλευση).    

  Στα βιβλία της Μπουραζοπούλου διεκδικούν περίοπτη θέση και οι δράκοι. Το δυστοπικό μήνυμα μοιάζει 

εδώ εξαιρετικά αμφίλογο: ο δράκοι δεν είναι μια επίβουλη, εξωτερική δύναμη, που καταστρέφει  όσους 

σπεύδουν να τους μελετήσουν, να τους  δοξάσουν ή να τους ερωτευτούν (άλλωστε δεν εμφανίζονται ποτέ εν 

σώματι, τρομοκρατώντας μόνο με τον θρύλο τους), αλλά ένα εσώτερο, σχεδόν διαιώνιο κακό: κακό που δεν 

παράγεται τόσο από τις επιβαρυντικές λειτουργίες του οικονομικού και του κοινωνικού συστήματος όσο από 

τις εσώτερες διαθέσεις των ανθρώπων, από τις βαθιά εγκατεστημένες φοβίες και από τους πανάρχαιους 

τρόμους τους - πολλώ δε μάλλον αν άνθρωποι σαν κι αυτούς έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει σε τόπους όπως 

τα Βαλκάνια, που αγωνίζονται από καταβολής τους να βρουν την κοινωνική και την εθνική τους ισορροπία. 

Κι ας λάβουμε υπόψη πως οι δράκοι αποτελούν και περιζήτητες εμπορικές ετικέτες πίσω από το οποίο 

βιάζονται να στοιχηθούν οι δρακολόγοι χωρισμένοι εκ νέου σε άκρως ανταγωνιστικές μεταξύ τους κάστες. 

Εφοδιάζοντας, όμως, κάθε επαγγελματική κάστα με τη δική της γλώσσα και εικονοπλασία, καθώς και με μιαν 

αυτοτέλεια συμβολικών παραστάσεων, η συγγραφέας κατορθώνει να παρακάμψει τον μανιχαϊσμό και την 

ιδεολογικοπολιτική καταγγελία που ταλαιπωρούν συχνά τις δυστοπίες.  

 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΒΟΣ 
Ο Γιάννης Παλαβός είναι πεζογράφος, 

συγγραφέας graphic novels και μεταφραστής. 

Γεννήθηκε στο  Βελβεντό Κοζάνης το 1980,  και 

σπούδασε δημοσιογραφία στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πολιτιστική 

Διαχείριση στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθήνας. Για 

αρκετά χρόνια εργάστηκε ως υπεύθυνος παραγωγής 

στο Χοροθέατρο «Ροές».  Έχει τιμηθεί με το Κρατικό 

Βραβείο Διηγήματος (2013) και με το Βραβείο 

Διηγήματος του λογοτεχνικού περιοδικού  Ο 

αναγνώστης (2013). Πρόσφατες εκδόσεις: η συλλογή 

διηγημάτων «Αστείο», εκδ. Νεφέλη 2012, και το 

Graphic novel «Το πτώμα» (με τον Τ. Ζαφειριάδη και 

με εικονογράφηση του Θ. Πέτρου), εκδ. Jemma 

Press 2011 . Εμφανίστηκε στα γράμματα με την «Αληθινή αγάπη και άλλες ιστορίες» εκδ. Introbooks 2007, 



που συγκέντρωνε αγορίστικες μετεφηβικές εμπειρίες. και στη συνέχεια με το Μπουκοφσκικού ύφους 

μυθιστόρημα «Σαν Άγκρε – Τα δάκρυα της  Φον Μπράουν» (γραμμένο με τον Σ. Μπαμπατζιμόπουλο), εκδ. 

Τόπος 2009. Έχει επίσης πολλές συμμετοχές σε συλλογές διηγημάτων. Έχει μεταφράσει Flannery O’ Connor, 

Breece D’ J.Pancake,William Faulkner. Διηγήματα από το « Αστείο» έχουν δημοσιευτεί σε μετάφραση της 

Karen Van Dyck, στο αμερικανικό περιοδικό Brooklyn Rail (Μάιος 2014) και στην ανθολογία «Flash Fiction 

International: Very Short Stories from around the World» (W.W. Norton & Company 2015). 
 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΒΟΥ 
Σύντομες ρεαλιστικές ιστορίες με ένα μαγικό γύρισμα που απορρυθμίζει τον αναγνώστη. Αληθοφανείς 

καταστάσεις και καθημερινά στιγμιότυπα που κάποια στιγμή παρεκκλίνουν προς το φανταστικό, ξεκολλούν 

από το φυσικό και περνούν στο μεταφυσικό, εγκαταλείπουν το λογικό και μετακομίζουν στο εξω-λογικό. 

Αυτό είναι το στίγμα του Γιάννη Παλαβού ο οποίος αναδεικνύει τον αμείλικτο παραλογισμό (absurdity) της 

ελληνικής πραγματικότητας. 

Αυτόν τον παραλογισμό πασχίζουν να αντιμετωπίσουν οι πρωταγωνιστές και οι πρωταγωνίστριές του σε μια 

δεύτερη ζωή που ξεκινά «μετά». Μετά από τον φυσικό ή τον μεταφορικό θάνατο. Μετά από τον ξαφνικό 

χαμό της αγαπημένης, μετά από τη σύγκρουση με τον μπερμπάντη πατέρα, μετά από τον υποχρεωτικό φόνο 

του σκύλου που ήταν άχρηστος για φύλακας αλλά αναντικατάστατος για συντροφιά, μετά από το τροχαίο 

που μετατρέπει τον υπάλληλο σε … συρραπτικό εργαλείο γραφείου, οπότε αντιλαμβάνεται πως στα μάτια 

της γυναίκας του ήταν ανέκαθεν αναλώσιμος και πως έμενε αγκιστρωμένος σε καταστάσεις που τον 

τυραννούσαν, κ.ο.κ. 

Ο Παλαβός εστιάζει άλλοτε στη μακεδονική ύπαιθρο και άλλοτε στις απρόσωπες μεγαλουπόλεις, και μιλά 

για ανθρώπους που βρίσκονται στην πιο «παραγωγική ηλικία» τους αλλά αισθάνονται λοβοτομημένοι, για 

ανθρώπους που αναγκάζονται να πάρουν τη ζωή τους «αλλιώς» όμως δεν τα καταφέρνουν, για ανθρώπους 

που δυσκολεύονται να πιστέψουν στον εαυτό τους κι έτσι προετοιμάζουν την περιθωριοποίησή τους, για 

ανθρώπους που αναλώνονται σε μάταιους αγώνες και τρέφουν μάταιες ελπίδες ώσπου χάνουν τη διάθεσή 

τους για ζωή. Είναι έφηβοι που πασχίζουν να ξεφύγουν από το περίκλειστο περιβάλλον της επαρχίας, 

ενήλικες καθηλωμένοι στην πρώτη νεότητά τους, μεσήλικες με ακυρωμένο εαυτό. Από τα διηγήματά του 

αναδύεται ειδικότερα και η ετερόκλιτη «γενιά της κρίσης», η οποία ποτέ δεν δηλώνεται ως τέτοια και ποτέ 

δεν περιγράφεται με αυθαίρετες γενικεύσεις. Είναι οι νέες και οι νέοι που δουλεύουν διεκπεραιωτικά όπου 

υπάρχει δουλειά – στον συνεταιρισμό, στα σφαγεία, στα βοσκοτόπια, σ’ ένα γραφείο κ.ο.κ. - και συλλέγουν 

απορρίψεις όποτε επιχειρήσουν να κάνουν κάτι πιο δημιουργικό. Ακούνε μουσική «κατεβασμένη» από το 

Ιντερνετ, «κλέβουν» την πρόσβαση στο Wi-Fi από τον γείτονα, βλέπουν με τις ώρες νοικιασμένες ταινίες, 

έχουν ευαισθησίες αλλά βυθίζονται στο συναισθηματικό κενό. Γύρω τους, οι παλιοί προσπαθούν πεισματικά 

να σπρώξουν τη ρόδα να γυρίσει, ενδεχομένως μάταια αλλά πάντως με περισσότερη ζωντάνια... Επικρατεί το 

ζοφερό κλίμα και οι αισιόδοξες στιγμές είναι λίγες. Ανάμεσα στις εξαιρέσεις, το διήγημα «Ο Γιώργος βγαίνει 

στη σύνταξη» όπου ο αφηγητής αγκαλιάζει με τρυφερότητα το ερωτικό τραύμα και τα λάθη του πατέρα του,  

κάνοντάς τον να νιώσει σημαντικός. 

Ο Παλαβός ακούει τον ψίθυρο των πραγμάτων, εκφράζει την αμφισημία τους, και αναζητά τον αποχρώντα 

λόγο που καθορίζει τις ανθρώπινες πράξεις. Όπως έχει πει, τον διαμόρφωσαν τα αναγνώσματά του. Από τη 

μια οι παράλληλοι κόσμοι, το παράδοξο, και ο μεταφυσικός προβληματισμός που κρυβόταν στον Έλληνα Ε.Χ. 

Γονατά,  στον Αργεντινό Χούλιο Κορτάσαρ, ή στον δεκατρία χρόνια μεγαλύτερό του Ισραηλινό  Έτγκαρ Κέρετ, 

και από την άλλη ο απομυθοποιητικός ρεαλισμός και η ωμότητα που βρήκε στους Αμερικανούς Ρέιμοντ 

Κάρβερ και Τομπάιας Γουλφ, ή στη Νεοζηλανδή Κάθριν Μάνσφιλντ κ.ά. Όμως δεν μιμείται κανέναν από τους 

δασκάλους του. Μάλλον συνομιλεί μαζί τους, όπως κάνει και με τους συγγραφείς που κατά καιρούς διαλέγει 

να μεταφράσει. Το χιούμορ του είναι μαύρο, ο λόγος του είναι κοφτερός όσο και τρυφερός, το ύφος του 

είναι λιτό, ακαριαίο, υπαινικτικό, ποτέ καταγγελτικό, πάντα χαμηλότονο. Η δύναμή του είναι βουβή αλλά 

μπορεί να αγκιστρώσει τόσο το νεανικό όσο κι το πιο ώριμο κοινό. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο Χρήστος Χρυσόπουλος είναι πεζογράφος, 

δοκιμιογράφος και φωτογράφος. Γεννήθηκε στην 

Αθήνα το 1968, σπούδασε Οικονομικά και Ψυχολογία 

στην Αγγλία, και έχει ασχοληθεί με όλα τα είδη του 

πεζού λόγου αλλά και με τα εικαστικά και την 

κινηματογραφική γραφή. Έχει τιμηθεί με το βραβείο 

Αφηγηματικού πεζού λόγου της Ακαδημίας Αθηνών 

(2008) και με τα γαλλικά 

βραβεία Prix Ravachol (2013), Prix Laure Bataillon (20

14). Πρόσφατες εκδόσεις: «Η συνείδηση του 

πλάνητα» (φωτογραφίες και κείμενα για την Αθήνα), 

εκδ. Οκτώ 2015, «Το σώμα του Τιρθανκάρα» 

(αναστοχαστικό ταξιδιωτικό μυθιστόρημα) εκδ. 

Νεφέλη 2014, «Φακός στο στόμα» (αφήγημα συνδυασμένομε φωτογραφίες), εκδ. Πόλις 2012, «Ο βομβιστής 

του Παρθενώνα» (νουβέλα), εκδ. Καστανιώτη 2010, «Η λονδρέζικη μέρα της Λώρας Τζάκσον (μυθιστόρημα) 

εκδ. Καστανιώτη 2008, «Το γλωσσικό κουτί» (δοκίμιο) Εκδ. Καστανιώτη 2006, «Φανταστικό μουσείο» 

(σπονδυλωτό πεζογράφημα) Εκδ. Καστανιώτη 2005, «Περίκλειστος κόσμος» (μυθιστόρημα), εκδ. Καστανιώτη 

2003 κ.ά. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος συλλογικά έργα, και μεταξύ τους το «Θεωρία, Λογοτεχνία, Αριστερά» , 

εκδ. Το Πέρασμα 2008, Ταξιδευτής 2013. 

 
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΡΩΜΑΛΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Η εμμονή του Χρήστου Χρυσόπουλου είναι να δουλεύει με διανοητικά εργαλεία. Είτε γράφει 

μυθιστορήματα, είτε νουβέλες, αφηγήματα, χρονικά ή και γνήσια δοκίμια, συνθέτει φαινομενικά ασύνδετα 

μεταξύ τους επεισόδια  που συνδιαλέγονται υπογείως για να παρασύρουν τους αναγνώστες πίσω από το 

πέπλο των λέξεων, πίσω από τα τεκταινόμενα. Να τους παρασύρουν πιο κοντά στην ουσία της ύπαρξης, πιο 

κοντά στο φιλοσοφικό νόημα των πραγμάτων,  πιο κοντά στους εσωτερικούς αγώνες και στον αναστοχασμό, 

και από εκεί να προκαλέσουν έναν προβληματισμό για το πώς γεννιέται η λογοτεχνία, τι σημαίνει η ιδιότητα 

του συγγραφέα, σε τι συνίσταται το μυστήριο της γραφής. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στα βιβλία του ο Χρυσόπουλος ενσωματώνει παραγνωρισμένες απόψεις και 

βιώματα άλλων συγγραφέων ή ανασύρει από τη λήθη έκκεντρους δημιουργούς. Συχνά μάλιστα καθιστά 

Έλληνες και ξένους ομότεχνούς του κεντρικούς πρωταγωνιστές στα έργα του, εστιάζοντας στη στάση ζωής 

τους και στις ιδέες τους όπως διασταυρώνονται με τις εμπειρίες τους και με τα λογοτεχνικά τους κείμενα. Οι 

συγγραφείς που τον ενδιαφέρουν είναι άνθρωποι άλλης πάστας, που έζησαν σε συνθήκες εχθρικής 

πραγματικότητας, και που βρήκαν τρόπους να την υπερβούν, μέσα από διάφορες μορφές 

αφηγηματικότητας. Είναι ταγμένοι τεχνίτες του λόγου που είχαν μια εσωτερική ανάγκη πραγμάτωσης, που 

κουβαλούσαν ένα βάρος και κατάφεραν να το μετασχηματίσουν σε έργο. Είναι άνθρωποι με μια ρωμαλέα 

εσωτερική ζωή, που δοκίμασαν τον ενεργητικό αναχωρητισμό, γνώρισαν την σιωπή ή την αποξένωση, 

προσπάθησαν να εκφράσουν την μυστηριώδη πλευρά της καθημερνής ζωής, τόλμησαν να γίνουν βέβηλοι. 

Και έτσι αντιδιαστέλλονται υπόρρητα με πολλά σημερινά συγγραφικά πρότυπα. 

Οι συγγραφείς συντροφεύουν πάντα τον Χρυσόπουλο αλλά δεν είναι οι αποκλειστικοί πρωταγωνιστές των 

έργων του. Πριν ακόμα κορυφωθεί η ελληνική κρίση ο Χρυσόπουλος είχε στρέψει τον φακό του στους 

άστεγους που κατέκλυσαν την Αθήνα σαν «ζωντανοί-νεκροί», σαν φαντάσματα από τα οποία οι κάτοικοι 

απέστρεφαν το βλέμμα τους. «Το ζητούμενο είναι», έγραφε  «μια αλλαγή παραδείγματος, η οποία θα μας 

κρατήσει μακριά από την τυφλή βία και ταυτόχρονα θα αποδομήσει (de-structuralize) την ξενοφοβική, 

καθηλωτική και ρατσιστική εκδοχή του δικού μας αυτοειδώλου (self image)». Πολύ πριν ξεσπάσει το 

προσφυγικό ζήτημα είχε επίσης περιπλανηθεί στις περίκλειστες γειτονιές των μεταναστών. Μίλησε για 

«άναρχες κυψέλες» που στεγάζουν «άτεγκτες κοινωνίες» επαναπατρισμένων Ρωσοπόντιων, Γεωργιανών, 

Ουκρανών, Αλβανών κ.ά. και υποστήριξε ότι δεν είναι η πόλη που φτιάχνει τους ανθρώπους αλλά οι 

άνθρωποι που διαμορφώνουν την πόλη. Το πώς μεταλλάσσεται η ζωή στην πόλη είναι κι αυτό ένα από τα 

αγαπημένα του θέματα, και το προσεγγίζει τόσο ως συγγραφέας-διαβάτης (flâneur) όσο και ως φωτογράφος 

ή κινηματογραφιστής, ποτέ όμως με τη δημοσιογραφική ματιά του ρεπόρτερ.  

Το διαφορετικό, η ετερότητα, ο Άλλος τον απασχολεί επίσης είτε βυθίζεται σε έναν ανοίκειο πολιτισμό όπως 

ο ινδικός για να γράψει ένα ιδιότυπο αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα και να συζητήσει την σωματοποίηση του 

πνεύματος, είτε τριγυρίζει ανάμεσα στα ανθρώπινα ερείπια της Αθήνας. Ακόμα παλιότερα, με αφετηρία τον 

προβληματισμό του για το βάρος της αρχαιότητας στους ώμους των νεοελλήνων, τόλμησε να συζητήσει για 



τη βεβήλωση του αβεβήλωτου: για τον βομβαρδισμό του Παρθενώνα από κάποιον που αμφισβητεί την 

αδιαμφισβήτητη ομορφιά του Παρθενώνα .  

Συγγραφέας πλήρους ωραρίου, ο Χρήστος Χρυσόπουλος είναι ένας συστηματικός ταξιδευτής που έχει ζήσει 

ως φιλοξενούμενος συγγραφέας ή performer στην Ρωσία και στην Ισλανδία, στην Τσεχία και στη Σουηδία, 

στις ΗΠΑ και στη Γαλλία και έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνή συνέδρια και σεμινάρια. Πνεύμα 

μεταμοντέρνο, πολιτικά ριζοσπαστικό, έχει γερή θεωρητική σκευή και  καταφέρνει να συνδυάζει με 

ανεπιτήδευτη ωριμότητα και φρέσκια ματιά διαφορετικά είδη γραφής, γεννώντας λογοτεχνικά έργα που 

προκαλούν τον αναγνώστη να μην επικεντρωθεί στην πλοκή, και τραβούν την προσοχή του από το γίγνεσθαι, 

στο είναι.  

 

 

«Το ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα  

μπροστά στις προκλήσεις των καιρών» 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρά τις συνεχείς εξελίξεις που θα γνωρίσει η αστυνομική λογοτεχνία σε διεθνές επίπεδο ήδη από το 

ξεκίνημα του 20
ου

 αιώνα, εξελίξεις τις οποίες οι έλληνες συγγραφείς θα αρχίσουν να παρακολουθούν εκ του 

σύνεγγυς από τη δεκαετία του 1980 και εφεξής, η παραδοσιακή ιστορία μυστηρίου δεν θα παραδώσει τα 

σκήπτρα και θα συμπορευτεί τόσο με το νουάρ όσο και με το κοινωνικοπολιτικό αστυνομικό μυθιστόρημα 

μέχρι και την πρώτη δεκαπενταετία του επόμενου αιώνα.  

Τι ακριβώς θα κάνει, όμως, η ιστορία μυστηρίου κατά τη διάρκεια αυτής της συμπόρευσης; Θα εφαρμόσει 

απλώς τα κεκανονισμένα ή θα δοκιμάσει κάποια προσαρμογή στο πνεύμα των λογοτεχνικών καιρών; Οι 

ιστορίες μυστηρίου τις οποίες θα στήσουν οι αστυνομικοί μυθιστοριογράφοι στην Ελλάδα μετά το 1974 

(μεταξύ άλλων η Αθηνά Κακούρη, η Νένη Ευθυμιάδη,  η Μαριλένα Πολιτοπούλου, ο Αύγουστος Κορτώ, ο 

Δημήτρης Καπετανάκης, ο Παναγιώτης Αγαπητός, ο Δημήτρης Μαμαλούκας, ο Τεύκρος Μιχαηλίδης, ο 

Αργύρης Παυλιώτης, ο Νεοκλής Γαλανόπουλος, ο Ροβήρος Μανθούλης και η Ντορίνα Παπαλιού) μόνο 

ανυποψίαστες και άσχετες με τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες δεκαετίες στην αστυνομική λογοτεχνία δεν 

είναι. Ένα πρώτο γνώρισμα των συγγραφέων που εντάσσονται σε αυτή την ομάδα είναι οπωσδήποτε η 

ειδολογική εξωστρέφεια και ο συγκρητισμός. Συνομιλώντας με έναν μεγάλο αριθμό ειδών (είδη παλαιότερα 

αλλά και νεώτερα), καταργούν τα σύνορα σε όλα τα επίπεδα: ιστορίες φαντασμάτων και μαύρη κωμωδία, 

μαθηματικό μυθιστόρημα, λογοτεχνία του φανταστικού και künstlerroman, τρομοκρατικό, αλλά και 

υπαρξιακό ή ερωτικό θρίλερ, αστρονομικό μυθιστόρημα και μυθιστόρημα των αποκρυφιστικών επιστημών, 

επιστημονική φαντασία, μελλοντολογία, ιστορικό μυθιστόρημα, ηλεκτρονικό μυθιστόρημα και, τέλος, 

μυθιστόρημα για εφήβους και εικονογραφημένο μυθιστόρημα.  

  Περνώντας στους αντίποδες της ιστορίας μυστηρίου, και εξετάζοντας τη διαδρομή την οποία θα 

διαγράψουν στην Ελλάδα από το 1980 και μετά το νουάρ και το κοινωνικοπολιτικό αστυνομικό 

μυθιστόρημα, με εκπροσώπους τους, τον πολυμεταφρασμένο Πέτρο Μάρκαρη αλλά όχι μονάχα αυτόν. 

Δόκιμοι σε αυτό το είδος και ιδιαίτερα ενδιαφέροντες είναι μεταξύ άλλων ο  Φώντας Λάδης, ο Φίλιππος 

Φιλίππου, ο Ανδρέας Αποστολίδης, ο Πέτρος Μαρτινίδης, ο Σέργιος Γκάκας, ο Τόλης Νικηφόρου, ο Γιάννης 

Ράγκος και ο Κυριάκος Μαργαρίτης. Η διαδρομή τους, όπως εύκολα θα διαπιστώσουμε δεν είναι τόσο 

δαιδαλώδης όσο η διαδρομή την οποία θα διαγράψει την ίδια περίοδο η ιστορία μυστηρίου. Αν η τελευταία 

θα υπερασπιστεί την κατεστημένη της νόρμα, για να ανοίξει εκ παραλλήλου ένα παράθυρο στις διεθνείς 

κατακτήσεις του μεταμοντερνισμού, το νουάρ και το κοινωνικοπολιτικό αστυνομικό μυθιστόρημα θα 

κρατήσουν από τα διεθνή τους στάνταρτ τον ασταθή ή και διασαλευμένο χαρακτήρα του ντετέκτιβ, τη 



σωρεία των φόνων και το μητροπολιτικό περιβάλλον της μυθοπλασίας. Το νουάρ θα αποκτήσει την ένταση 

που γεννά ο συσχετισμός αυτών των γνωρισμάτων με τη βία της οικονομικής ισχύος και του οργανωμένου 

εγκλήματος ενώ το κοινωνικοπολιτικό αστυνομικό θα μπει κάτω από τον αστερισμό του πολιτικού 

μυθιστορήματος, χωρίς, όμως, να βρει τον δρόμο και για τον κοινωνικό ριζοσπαστισμό του neo-polar. Δεν θα 

λείψει, εντούτοις, από την παραγωγή του ένα ηπιότερο στοιχείο neo-polar, που θα απομακρυνθεί από την 

πολιτική βία για να δώσει έμφαση στο οικολογικό και το ψηφιακό έγκλημα.  

Τέλος, στο καθαρά μορφολογικό επίπεδο, το κοινωνικοπολιτικό αστυνομικό μυθιστόρημα θα κάνει ό,τι και η 

ιστορία μυστηρίου: θα απορρυθμίσει τους συμφωνημένους κανόνες του και θα συνομιλήσει με μια μεγάλη 

ποικιλία λογοτεχνικών ειδών. Και οφείλουμε εδώ να μνημονεύσουμε παρωδιακό στυλ τύπου Πάκο Ιγνάσιο 

Τάιμπο, τον διάλογο με το κυβερνομυθιστόρημα, αλλά και τις επιδράσεις από τη λογοτεχνία των τεκμηρίων 

και του συγγραφικού εργαστηρίου.   

   

 

ΚΡΙΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ 
 
 

ΜΙΚΕΛΑ ΧΑΡΤΟΥΛΑΡΗ 
Η Μικέλα Χαρτουλάρη είναι βιβλιοκριτικός στην Εφημερίδα των Συντακτών και 

επίσης αρχισυντάκτις του δίγλωσσου ψηφιακού περιοδικού ιδεών και 

κοινωνικοπολιτικών αναλύσεων Χρόνος (www.chronosmag.eu ). Έχει σπουδάσει 

Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Δημοσιογραφία-ΜΜΕ στο γαλλικό Institut 

de Presse του Πανεπιστημίου Paris II, και από το 1984 εργάζεται στο πεδίο του 

Πολιτισμού ως δημοσιογράφος. Υπήρξε επικεφαλής των πολιτιστικών σελίδων 

στα έντυπα Νέα και στα ένθετα περιοδικά τους Πρόσωπα-21
ος

 Αιώνας και 

Ταχυδρόμος. Το 2002 δημιούργησε ένα από τα πλέον παρεμβατικά ένθετα για το 

Βιβλίο στον ελληνικό Τύπο (το Βιβλιοδρόμιο στην εφημερίδα Τα Νέα), το οποίο 

διηύθυνε ως το 2013 υπογράφοντας ταυτόχρονα κριτικές λογοτεχνίας και 

έρευνες για ζητήματα σύγχρονης κουλτούρας, αλλά και συντονίζοντας τον 

«Διάλογο για την Ιστορία». Συνεργάστηκε επίσης με την Δημόσια Τηλεόραση (ΕΤ 

1 2006-2013), και απέκτησε διεθνή εμπειρία παίρνοντας συνεντεύξεις μαζί με 

τον Ανταίο Χρυσοστομίδη από κορυφαίους συγγραφείς σε όλη την υφήλιο, για 

τη σειρά ντοκυμαντέρ «Οι Κεραίες της Εποχής μας».  

 

 
 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
Ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα. Σπούδασε 

πολιτικές επιστήμες και οικονομικά της περιφέρειας. Τα πρώτα του 

κριτικά κείμενα στον τύπο δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα "Αυγή". Στη 

συνέχεια συνεργάστηκε με τις εφημερίδες "Πρώτη" και "Καθημερινή", 

όπως και με διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά. Από το 1991 έως το 2010 

εργάστηκε ως κριτικός λογοτεχνίας στην "Ελευθεροτυπία", ενώ από τον 

Ιούνιο του 1998 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2009 ήταν μέλος της 

συντακτικής ομάδας του ενθέτου της "Βιβλιοθήκη". Από το 2005 και από 

τη συχνότητα της ΕΤ1 προβάλλεται σε τακτά διαστήματα η εβδομαδιαία 

εκπομπή "Βιβλία στο κουτί", που επιμελείται σε συνεργασία με την 

Κατερίνα Σχινά και τον Μανώλη Πιμπλή. Το 1992 δημοσίευσε τη 

μονογραφία "Μίλτος Σαχτούρης: Η παράκαμψη του υπερρεαλισμού" 

(Βιβλιοπωλείον της Εστίας), το 1995 την ανθολογία (μαζί με την Ελισάβετ 

Κοτζιά) "Σύγχρονοι Έλληνες πεζογράφοι 1974-1990" (Πατάκης), το 1999 

τη συλλογή δοκιμίων "Οδόσημα: στοιχεία προσανατολισμού στο τοπίο 

της νεοελληνικής λογοτεχνίας" (Καστανιώτης), το 2008 τον πρώτο τόμο (1900-1920) και το 2009 τον δεύτερο 

τόμο (1920-1940) της πενταμερούς ανθολογίας (μαζί με τον Κώστα Γ. Παπαγεωργίου), "Ανθολογία της 

ελληνικής ποίησης (20ος αιώνας)" (εκδ. Κότινος). Έχει διδάξει κριτική λογοτεχνίας στο Εργαστήρι Βιβλίου του 

ΕΚΕΒΙ, και έχει διατελέσει μέλος της συντακτικής ομάδας του αγγλόφωνου περιοδικού "Ithaca", που 

εκδιδόταν από το ΕΚΕΒΙ. 



 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 

 
Ο τοίχος των εικονογράφων 

Αυτοσχεδιασµοί 16 εικονογράφων µπροστά στο κοινό 
 

 
 
 
Στη διάρκεια της 4

ης
 Έκθεσης Παιδικού Βιβλίου που διοργανώθηκε το 2011 από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου με 

την πολύτιμη συνεργασία του ελληνικού παραρτήματος της IBBY-Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, 

σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια δράση πρωτότυπη για τα ελληνικά δεδομένα. Ένας τεράστιος λευκός 

καμβάς, χωρισμένος σε κομμάτια, μεταμορφώθηκε μπροστά στα μάτια των παιδιών σε ένα πολύχρωμο 

παλίμψηστο παραμυθιών βγαλμένων από τη φαντασία των 16 καλλιτεχνών που με πινέλα και χρώματα 

ζωντάνεψαν τους ήρωές τους.  

 

Συμμετείχαν οι εικαστικοί Βαγγέλης Αγναντόπουλος, Αντώνης Ασπρόμουργος, Ελίζα Βαβούρη, Φιλομήλα 
Βακάλη-Συρογιαννοπούλου, Κατερίνα Βερούτσου, Αντώνης Γαλάτης, Βάσω Γιαρένη, Γιώργος Δημητρίου, 
Ιφιγένεια Καμπέρη, Δέσποινα Καραπάνου, Δήμητρα Λαμπρέτσα, Μαριλένα Μέξη, Κωνσταντίνος Ξύγκας, 
Διατσέντα Παρίση, Ντανιέλα Σταματιάδη και Βάσω Ψαράκη. 

 

Η εικαστική σύνθεση μάγεψε μικρούς και μεγάλους χάρη στον τρόπο δημιουργίας της αλλά και στην υψηλή 

εικαστική αξία των έργων. Οι εικονογράφοι και οι ζωγράφοι εργάστηκαν με μεγάλη συγκέντρωση και πολύ 

κέφι. Αυτό βέβαια δεν τους εμπόδισε από το να συνομιλούν με το κοινό, μικρούς και μεγάλους, να 

αποκαλύπτουν μυστικά της τέχνης τους αλλά και να αστειεύονται μεταξύ τους «μπαίνοντας» ο ένας στο έργο 

του άλλου. Κι όλα αυτά παρόλο που, όπως ομολόγησαν οι περισσότεροι, η εικονογράφηση ενός βιβλίου για 

παιδιά είναι μια μοναχική δουλειά που απαιτεί απόλυτη ηρεμία.  

 

Η δράση αυτή δίνει μια γενική εικόνα της ελληνικής εικονογράφησης βιβλίων για παιδιά. Καθώς σε μια 

δράση με συγκεκριμένη διάρκεια δεν στάθηκε δυνατόν να συμμετάσχουν και να παρουσιαστούν 

περισσότεροι δημιουργοί, το αφιέρωμα συνοδεύεται από οπτικό υλικό με δημιουργίες και άλλων 

σημαντικών ελλήνων εικονογράφων. 



 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΙ ΣΤΑ ΡΩΣΙΚΑ 

 
ΑΛΚΗ ΖΕΗ 

Η Άλκη Ζέη γεννήθηκε στην Αθήνα και πέρασε τα 

πρώτα παιδικά της χρόνια στη Σάμο, απ’ όπου 

καταγόταν η μητέρα της.   

Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, στη Δραματική Σχολή 

του Ωδείου Αθηνών και στο Κινηματογραφικό 

Ινστιτούτο της Μόσχας. 

Η σχέση της με το γράψιμο ξεκίνησε από τα 

γυμνασιακά της χρόνια, γράφοντας έργα για το 

κουκλοθέατρο, διηγήματα και νουβέλες, που 

δημοσιεύονταν σε διάφορα λογοτεχνικά 

περιοδικά. Παράλληλα με το γράψιμο, 

αγωνίστηκε ενεργά για την ελευθερία, την 

κοινωνική δικαιοσύνη και τη δημοκρατία, συμμετέχοντας στο αριστερό κίνημα από τα χρόνια της γερμανικής 

κατοχής στην Ελλάδα.  Από το 1952 μέχρι το 1964 έζησαν μαζί με τον άντρα της, το θεατρικό συγγραφέα 

Γιώργο Σεβαστίκογλου, σαν πολιτικοί πρόσφυγες στη Σοβιετική Ένωση, αρχικά στην Τασκένδη και ύστερα στη 

Μόσχα, όπου γεννήθηκαν και τα δυο παιδιά τους.  Επέστρεψαν στην Ελλάδα το ’64 για να ξαναφύγουν το ’67 

στο Παρίσι, όπου παρέμειναν μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '70 λόγω της δικτατορίας. 

 Ο καθαρός τρόπος γραφής της, η γλωσσική αρτιότητα, η κριτική στάση απέναντι σε πρόσωπα και 

καταστάσεις, το χιούμορ και η διεισδυτική ματιά στα γεγονότα, είναι τα χαρακτηριστικά των έργων της Άλκης 

Ζέη που το έχουν κάνει να αγαπηθεί από το ελληνικό και το ξένο αναγνωστικό κοινό.  Τα βιβλία της 

απευθύνονται κυρίως στα παιδιά και τους εφήβους, πάντα όμως διαβάζονται με μεγάλη ευχαρίστηση και 

από τους ενήλικες.   

Η Άλκη Ζέη αποτελεί πρέσβειρα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό, καθώς το σύνολο του 

έργου της είναι μεταφρασμένο και κυκλοφορεί σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο.     

 

 
ΓΙΑ ΤΟ «ΚΑΠΛΑΝΙ ΤΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ» 
που εκδόθηκε τον Ιούλιο 2016 στη Ρωσία από τον εκδοτικό οίκο Samokat 
«Από τα μικρά μου χρόνια ως σήμερα, ας μην πω με ακρίβεια πόσα είναι γιατί θα τρομάξω κι εγώ η ίδια, 

έζησα έναν πόλεμο, δύο εμφύλιους πολέμους, δύο δικτατορίες και δύο προσφυγιές. Δεν τα έζησα σαν απλός 

παρατηρητής, αλλά παίρνοντας ενεργό μέρος κάθε φορά κι έτσι και να ήθελα δεν θα μπορούσε το 

συγγραφικό μου έργο να μην επηρεαστεί από τα γεγονότα  αυτά που συγκλόνισαν τον τόπο μας. Άθελα μου 

η ζωή μου μπλέχτηκε μέσα στην ιστορία κι έγινα κι εγώ ένα κομμάτι της. Το συγγραφικό μου λοιπόν έργο, 

θέλω δε θέλω είναι γεμάτο ιστορία». 

Γράφοντας το πρώτο μου μυθιστόρημα, Το καπλάνι της βιτρίνας, που είναι σχεδόν αυτοβιογραφικό και 

περιγράφει τα παιδικά μου χρόνια στη Σάμο, πώς να μην έχει αναφορές στη δικτατορία του Μεταξά το 1936, 

που εισέβαλε στη ζωή μας και μπλέχτηκε με τα παιχνίδια μας. 

Σε καμιά από τις 33 χώρες που κυκλοφόρησε Το καπλάνι της βιτρίνας δεν αναφέρθηκε σαν πολιτικό βιβλίο - 

όπως στην Ελλάδα όταν πρωτοβγήκε το 1963 - αλλά σαν μυθιστόρημα με αναφορές στην ιστορία. Στην 

Αμερική μάλιστα, την ώρα που στη χώρα μας η χούντα το είχε απαγορέψει σαν κομμουνιστικό βιβλίο, 

έπαιρνε το βραβείο για το καλύτερο ξένο παιδικό βιβλίο. Έπρεπε να έρθει η δικτατορία του 1967 να τη δουν 

τα παιδιά με τα ίδια τους τα μάτια, να τη ζήσουν μέσα στα σπίτια τους για να γίνει κατανοητό από τους 

μεγάλους πως αλίμονο αν δεν μιλάμε στα παιδιά μας για την ιστορία του τόπου τους». 

 

 
 

 
 



 
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ 

Αν και σπούδασε νομικά και ειδικεύτηκε στο 

ποινικό δίκαιο και τη συγκριτική εγκληματολογία, ο 

Ευγένιος Τριβιζάς είναι ένας από τους 

δημοφιλέστερους Έλληνες συγγραφείς. 

Χιούμορ, ανατρεπτικότητα, μια πολυεπίπεδη 

πολυπλοκότητα και απροσδόκητες μεταμορφώσεις 

κλασικών έργων και εικόνων είναι τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία του έργου του.  

Ένα επιπλέον αξιοσημείωτο στοιχείο είναι το 

ιδιοφυές παιχνίδι με τη γλώσσα και το χιούμορ του 

παραλόγου που πρυτανεύουν στα έργα του. Η 

εφευρετική αναμέτρηση με τη γλώσσα, αν και μία 

από τις κινητήριες δυνάμεις πίσω από την επιτυχία 

του στην Ελλάδα, έχει 

δυσχεράνει τη 

μετάφραση των βιβλίων του σε άλλες γλώσσες. Η διεθνής απήχησή του, 

ωστόσο, είναι εμφανής από το έργο του Τα τρία μικρά λυκάκια και το μεγάλο 

κακό γουρούνι (1993), εικονογραφημένο από την Helen Oxenbury. Η ευφυής 

αυτή ανατροπή από τον Τριβιζά ενός κλασικού παραμυθιού σάρωσε σαν 

θύελλα τον κόσμο με πολυάριθμες μεταφράσεις και πωλήσεις ανερχόμενες στο 

ένα εκατομμύριο αντίτυπα μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κατέκτησε τη 

δεύτερη θέση σε λίστα των παιδικών μπεστ σέλερ. 

Δημιουργός πλασμάτων παράδοξων και χωρών φανταστικών 

συμπεριλαμβανομένης της λίαν δημοφιλούς Φρουτοπίας για την οποία 

κέρδισε δικαστική διαμάχη ενάντια στην εταιρεία Coca-Cola, όσον αφορά την 

παραβίαση των πνευματικών του δικαιωμάτων, ο Τριβιζάς, χάρη στη μαεστρία 

του πάνω στη φαντασία, τη σάτιρα, τις μεταπλάσεις και το παιχνίδι της 

γλώσσας, έχει εξασφαλίσει μείζονα θέση τόσο στη σύγχρονη ελληνική όσο και 

στη διεθνή παιδική λογοτεχνία. 

 

Jack Zipes, Editor, The Oxford Encyclopedia of Children’s Literature,  

Oxford University Press, 2006 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 
 

«Οι Πόλεμοι της Μνήμης» 
 

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος σφράγισε όλο το υπόλοιπο του 20ού αιώνα, διαμόρφωσε ταυτότητες και 

ιδεολογίες με άξονα τις αντιλήψεις και τις δοξασίες γι’ αυτή την κεντρική εμπειρία. Έως σήμερα εξακολουθεί 

να συγκλονίζει τις συνειδήσεις ή τουλάχιστον να διαταράσσει τη «βολή» εκατομμυρίων ανθρώπων και 

πολλών εθνικοκοινωνικών συνόλων σε όλα σχεδόν τα μήκη και πλάτη της γης. Με τον τερματισμό του 

Πολέμου κάποιες δυνάμεις έπαψαν να είναι «μεγάλες», ενώ οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση μεταλλάχθηκαν 

σε υπερδυνάμεις ενός νέου διπόλου.  
Για πρώτη φορά, το κέντρο των παγκόσμιων αποφάσεων μετατοπίστηκε από το ευρύτερο κέντρο της 

Ευρώπης προς την «περιφέρεια» – δυτικά και ανατολικά. Ο ιμπεριαλισμός των δυνάμεων της Γηραιάς 

Ηπείρου βάδιζε από τη σταδιακή φθορά προς την κατάρρευση, ενώ οι πρώην αποικίες, η μία μετά την άλλη, 

απέκτησαν την 

ανεξαρτησία τους. Ως άμεση ή έμμεση συνέπεια του Πολέμου, οι ανατολικοευρωπαϊκές χώρες έγιναν 

κομμουνιστικές, το ίδιο και η πολυπληθέστερη του κόσμου, η Κίνα. Ορισμένες χώρες διχοτομήθηκαν, νέες 

προέκυψαν, ένα κράτος –η Πολωνία– μεταφέρθηκε μάλιστα εκατοντάδες χιλιόμετρα προς Δυσμάς, χάνοντας 



το ένα τρίτο από την ΕΣΣΔ, κερδίζοντας σε αντάλλαγμα σχεδόν το ένα τέταρτο της επικράτειας του άλλοτε 

πανίσχυρου Ράιχ. Άλλα κράτη, που είχαν ιδρυθεί με ξένες (γερμανικές) πλάτες κατά τη διάρκεια του 

Πολέμου, έπαψαν να υπάρχουν, μέχρι να «αναστηθούν» εκ νέου την τελευταία δεκαετία του αιώνα. Νέοι 

υπερεθνικοί και παγκόσμιοι οργανισμοί ιδρύθηκαν –με σημαντικότερο τον ΟΗΕ– οι οποίοι όμως δεν ήταν σε 

θέση να εμποδίσουν τη φρενήρη κλιμάκωση του Ψυχρού Πολέμου που επί δεκαετίες απειλούσε να 

δυναμιτίσει το μέλλον της ανθρωπότητας, εξαιτίας και της τεράστιας προόδου των οπλικών συστημάτων και 

της πυρηνικής απειλής που επίσης είχαν την αφετηρία τους στον Πόλεμο. 

Οι νέες υπερδυνάμεις που ηγούνταν των στρατοπέδων του Ψυχρού Πολέμου, αντλούσαν την ηθική 

νομιμοποίηση του ηγετικού ρόλου τους (πέρα από την υλική υπεροχή) από την αποφασιστική συμβολή τους 

για τη συμμαχική νίκη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο – σε μικρογραφία ίσχυε το ίδιο για τα νεοπαγή 

κομμουνιστικά καθεστώτα στις δορυφόρες χώρες. Αναπόφευκτα, οι επίσημες εκδοχές αντικρούονταν, οι 

πόλεμοι της μνήμης άρχισαν και, με διάφορους τρόπους και μετατόπιση των εστιάσεων, συνεχίζονται έως 

σήμερα. 

  
ΧΑΓΚΕΝ ΦΛΑΙΣΕΡ 
Ο Χάγκεν Φλάισερ γεννήθηκε στη Βιέννη το 1944 

και σπούδασε Ιστορία  στο Βερολίνο. Από το 1979 

δίδαξε ως πρώτος θεματικές του Β’ Παγκοσμίου 

πολέμου σε ελληνικά πανεπιστήμια (Κρήτης, 

Αθηνών). 

Έχει ειδικευτεί σε θέματα ιστορίας του 20
ου

 αιώνα, 

ενώ έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διεθνή 

ερευνητικά προγράμματα, συνέδρια, καθώς και σε 

διεθνείς εξεταστικές και γνωμοδοτικές επιτροπές. 

(Π.χ. Διεθνή Επιτροπή Ιστορικών για το παρελθόν 

του αυστριακού προέδρου Kurt Waldheim, 1987-

1988, Διεθνή Συνδιάσκεψη για τα γερμανικά 

(πολεμικά) χρέη, Washington, State Department 

1998,  Έκθεση για τα Εγκλήματα της Βέρμαχτ, 2001-2004.) 

Έχει γράψει 100 επιστημονικές μελέτες, ιδίως για την περίοδο (και τη μεταπολεμική "κληρονομιά") του Β' 

Παγκοσμίου Πολέμου, ανάμεσά τους το θεωρούμενο ως έργο αναφοράς Στέμμα και Σβάστικα. Η Ελλάδα της 

Κατοχής και της Αντίστασης, 1941-1944, από το οποίο έχουν κυκλοφορήσει δύο τόμοι. Τελευταίο βιβλίο του:  

Οι Πόλεμοι της Μνήμης. Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος στη σύγχρονη δημόσια ιστορία. Αθήνα: Νεφέλη, 2008.Το 

2015 κυκλοφόρησε από τις εκδ. Αλεξάνδρεια και το Τμήμα Ιστορίας του Πανεπ. Αθηνών τιμητικός τόμος 

αφιερωμένος στον Χ.Φ.:  Η μακρά σκιά της δεκαετίας του ‘40: Πόλεμος – Κατοχή – Αντίσταση – Εμφύλιος.  

 

 

«Τραύμα και μνήμη.  
Η πεζογραφία των πολιτικών προσφύγων του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου» 

 
Είναι γνωστό πως μετά το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου (1947-1949), πολλές χιλιάδες μαχητών αλλά και 

πολλά παιδιά από τις περιοχές που διεξάγονταν οι μάχες, κατέφυγαν στη Σοβιετική Ένωση και τις άλλες 

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ως πολιτικοί πρόσφυγες. Ο κόσμος των πολιτικών προσφύγων είναι ένα 

εξαιρετικά ενδιαφέρον ερευνητικό πεδίο στο οποίο διασταυρώνεται η ελληνική εμπειρία του εμφυλίου 

πολέμου και η μετεμφυλιακή της συνέχεια, με την ευρωπαϊκή εμπειρία των κομμουνιστικών καθεστώτων. 

Πάνω από όλα είναι ένα πεδίο όπου μπορούν να διερευνηθούν ζητήματα ταυτοτήτων, καθώς οι πολιτικοί 

πρόσφυγες, κουβαλώντας τα τραύματα του πολέμου, εκτίθενται σε μια νέα, ερεθιστική σε προκλήσεις αλλά 

και απαιτητική καθημερινότητα, η οποία θέτει σε συνεχή και βασανιστική δοκιμασία τις πολιτικές τους 

πεποιθήσεις και ιδεολογίες, την εθνική τους συνείδηση και τη σχέση τους με την «πατρίδα», τους 

κοινωνικούς και οικογενειακούς τους ρόλους. Τα μυθιστορήματα και τα διηγήματα που έγραψαν οι πολιτικοί 

πρόσφυγες, αλλά και εκείνα που μιλούν γι αυτούς, ξετυλίγουν μπροστά μας ένα εξαιρετικά ζωηρό 

λογοτεχνικό, πολιτικό και ανθρώπινο τοπίο. Στη διάλεξη θα εξεταστεί η πεζογραφική παραγωγή των ίδιων 

των πολιτικών προσφύγων αλλά και η πεζογραφία η οποία, μολονότι δεν είναι γραμμένη από πολιτικούς 

πρόσφυγες, θεματοποιεί την προσφυγική εμπειρία και δημιουργεί μια εικόνα γι αυτούς. Το ερώτημα που 



τίθεται είναι πότε και σε ποιο βαθμό η ελληνική πεζογραφία φτάνει στο σημείο να αναπαραστήσει τον 

Εμφύλιο ως ένα διττό τραύμα, αναγνωρίζοντας το τραύμα του Άλλου;  

Πώς μελετούμε όμως αυτή την πεζογραφική παραγωγή; Ο τίτλος που επέλεξα  δίνει το στίγμα: τραύμα και 

μνήμη είναι δυο έννοιες οι οποίες, συμπλεκόμενες, μας βοηθούν να προσεγγίσουμε το σώμα αυτών των 

έργων. Σήμερα μιλούμε πια για λογοτεχνία του τραύματος, καθόσον ο 20ος αιώνας μας φιλοδώρησε με ουκ 

ολίγα γεγονότα απίστευτης βαρβαρότητας. Στην περίπτωσή μας, το τραύμα είναι πρωτίστως ο εμφύλιος 

πόλεμος αλλά και η προσφυγιά και ο επαναπατρισμός. Πρόκειται για ένα τραύμα πολλαπλό, όπου το κάθε 

επόμενο συμβάν έρχεται να το βαθύνει ακόμα περισσότερο. Το τραύμα όμως εγχαράζεται στη μνήμη και η 

αφήγηση που το αφηγείται είναι μια μνημονική αφήγηση. Η συζήτηση περί τραύματος είναι άρα μια 

συζήτηση για τη μνήμη και τη λήθη. Έννοιες όπως «μνημονικές κοινότητες» και «πολιτική της μνήμης» είναι 

εξαιρετικά χρήσιμες για την εξέτασή μας.  

Πώς τοποθετείται η λογοτεχνία σε σχέση με όλα αυτά; Είναι πασιφανές ότι το λογοτεχνικό κείμενο είναι ένα 

προνομιακό πεδίο όπου συμπλέκονται η ατομική, η συλλογική και η θεσμική μνήμη. Η λογοτεχνία προσφέρει 

αφηγηματικά μοντέλα για την αφήγηση του τραύματος ενώ, ταυτόχρονα, προσφέρει μια κοινωνική αρένα 

πιο ασφαλή (γιατί προστατεύεται από τη μυθοπλασία) από τον ευρύτερο χώρο της πολιτικής και της 

δημόσιας ιστορίας. Μπορεί να λειτουργήσει, και έτσι έχει λειτουργήσει η λογοτεχνία που μιλά για τον 

ελληνικό εμφύλιο, ως ένας ενδιάμεσος δημόσιος χώρος στον οποίο δοκιμάστηκαν πρώτα μνήμες και 

ερμηνείες που αργότερα πέρασαν στην ιστοριογραφία και στη δημόσια αντιπαράθεση. 

Την πεζογραφική παραγωγή που μας ενδιαφέρει θα τη χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες: η πρώτη αποτελείται 

από μυθιστορήματα και διηγήματα γραμμένα από συγγραφείς πολιτικούς πρόσφυγες, που μιλούν για την 

Αντίσταση και τον Εμφύλιο. Τα κείμενα αυτά θα τα δούμε στο πλαίσιο της λογοτεχνίας του τραύματος· θα 

θέσουμε το ερώτημα με ποιο τρόπο οι πολιτικές αποφάσεις και επιδιώξεις του κόμματος επηρέασαν τα 

μνημονικά μονοπάτια των συγγραφέων προσφύγων και πώς περιέπλεξαν την επεξεργασία των τραυματικών 

εμπειριών. Η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από έργα των πολιτικών προσφύγων που μιλούν για τη ζωή 

τους στη Σοβιετική Ένωση και τις άλλες χώρες, τα προβλήματα, τις αγωνίες, τις διαψεύσεις, τις προκλήσεις 

που βίωσαν ζώντας σε πολιτικά καθεστώτα που αντιστοιχούσαν στις πολιτικές τους πεποιθήσεις, στα 

οράματα για τα οποία πολέμησαν. Η τρίτη, τέλος κατηγορία έργων αποτελείται από μυθιστορήματα και 

διηγήματα νεότερων συγγραφέων, οι οποίοι, χωρίς να έχουν οι ίδιοι την εμπειρία της πολιτικής εξορίας, 

επεξεργάζονται λογοτεχνικά το τραύμα των πολιτικών προσφύγων ως ένα τραύμα που αφορά ένα μεγάλο 

κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Η κατηγορία αυτή των έργων  αναδεικνύει την οπτική γωνία των συγγενών 

στην Ελλάδα, με σύγχρονους αφηγηματικούς τρόπους που εντάσσουν τους πολιτικούς πρόσφυγες σε 

κειμενικά συμφραζόμενα όπως αυτά που ορίζονται από το εφηβικό, το επιστολικό ή το αστυνομικό 

μυθιστόρημα. Το βέβαιο είναι πως το κοινωνικό τραύμα που σχετίζεται με τους πολιτικούς πρόσφυγες 

αναδεικνύεται, ακόμη και μέσα από την πολύχρονη λογοτεχνική σιωπή γι αυτούς, στην έκταση και το βάθος 

του. 

 

ΒΕΝΕΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 
Η Βενετία Αποστολίδου είναι Καθηγήτρια Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας και Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό 

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. Τα ερευνητικά της 

ενδιαφέροντα εστιάζονται στα πεδία της ιστορίας της 

νεοελληνικής κριτικής και της ιστοριογραφίας της 

λογοτεχνίας, της μεταπολεμικής πεζογραφίας και της 

λογοτεχνικής εκπαίδευσης. Έχει γράψει τα βιβλία: Ο Κωστής 

Παλαμάς ιστορικός της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Θεμέλιο, 

1992. Λογοτεχνία και Ιστορία στη μεταπολεμική Αριστερά. Η 

παρέμβαση του Δημήτρη Χατζή 1947 – 1981, Πόλις, 2003 

(Βραβείο δοκιμίου του περ. Διαβάζω). Τραύμα και μνήμη. Η 

πεζογραφία των πολιτικών προσφύγων, Πόλις 2010 (Κρατικό 

βραβείο δοκιμίου εξ ημισείας). Επίσης, σε συνεργασία με τον Παναγιώτη Πίστα το βιβλίο Με επίκεντρο τη 

«Μεγάλη Πλατεία». Μια θεώρηση του πεζογραφικού έργου του Νίκου Μπακόλα, Εκδόσεις Σοκόλη, 2009.  

 

 
«Η εισαγωγή της λογοκρισίας: Η ρωσική λογοτεχνία του 20ού αιώνα στην Ελλάδα» 
Στην Ελλάδα, τόσο η πεζογραφία όσο και η ποίηση πολλών από τους πιο γνωστούς και σημαντικούς Ρώσους 

λογοτέχνες του 20ού αιώνα (π.χ. της Αχμάτοβα, του Μαντελστάμ, της Τσβετάγεβα, του Μπρόντσκι, του 



Μπλοκ, του Γεσένιν, του Γκουμιλιόφ, του Μπούνιν, του Ναμπόκοφ, του Πιλνιάκ ακόμα και του Παστερνάκ) 

δεν είναι επαρκώς γνωστοί και μεταφρασμένοι. Από την άλλη, οι περισσότεροι σοσιαλρεαλιστές λογοτέχνες 

(Σόλοχοφ, Φαντέεφ, Οστρόφσκι, Πολεβόι κλπ.) μεταφράστηκαν στα ελληνικά σχεδόν ταυτόχρονα με την 

έκδοσή τους στη Σοβιετική Ένωση. Με άλλα λόγια, επί δεκαετίες υπήρχε ένα κενό στη δυνατότητα 

πρόσβασης και στη γνώση μας για τη ρωσική λογοτεχνία του 20ού αιώνα που δεν υποστηριζόταν από το 

σοβιετικό κράτος. Όσα λογοτεχνικά έργα λογοκρίθηκαν στην ΕΣΣΔ, λογοκρίνονταν και στην Ελλάδα.  

Η βασική υπόθεση της παρουσίασής μου είναι πως η πρόσληψη της ρωσικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα 

συνδέεται άμεσα με την πολιτική ιστορία της χώρας. Το φιλτράρισμα των ρωσικών λογοτεχνικών έργων που 

θα εισάγονταν στην Ελλάδα γινόταν κυρίως από την Αριστερά η οποία, τουλάχιστον μέχρι το 1968, παρέμενε 

στενά συνδεδεμένη με το κομμουνιστικό κόμμα και σε πολιτικά όσο και πολιτιστικά ζητήματα πιστή στα 

κελεύσματα του κομμουνιστικού κόμματος. Οι ταλαιπωρίες της επί δεκαετίες κυνηγημένης Αριστεράς από 

ένα εξαιρετικά συντηρητικό, ενίοτε ακροδεξιό κρατικό μηχανισμό, δεν επέτρεπαν παρεκκλίσεις από το 

σοβιετικό παράδειγμα.  

Στην ομιλία μου θα καταδείξω βάσει παραδειγμάτων, πώς διαμορφώθηκε και τι αποτελέσματα επέφερε 

αυτό που ονομάζω «εισαγωγή της σοβιετικής λογοκρισίας στην Ελλάδα».  

 
 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 
H Αλεξάνδρα Ιωαννίδου γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα. Το 1984 αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή 

Αθηνών. Σπούδασε (1984-1992) σλαβική φιλολογία (Slavistik) στη 

Χαϊδελβέργη της Γερμανίας, όπου το 1992  ολοκλήρωσε το διδακτορικό 

της με θέμα την επιρροή της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στη Ρωσία 

της καμπής του αιώνα. Από τον Ιούνιο του 2010 είναι αναπληρώτρια 

καθηγήτρια στο Τμήμα Σλαβικών Σπουδών του  Εθνικού 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διδάξει μεταπτυχιακά 

μαθήματα για θέματα σλαβολογίας και βαλκανιολογίας στο 

Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο 

Πανεπιστήμιο της Ιένας (Institut für Slawistik – Südosteuropa-Studien). 

Από το 2004 έως και σήμερα διδάσκει στο Ελληνικό Ανοιχτό 

Πανεπιστήμιο «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας». Αρθρογραφεί 

τακτικά στο Athens Review of Books. Μετέφρασε πολυάριθμα έργα από 

τα ρωσικά (Bakhtin, Chekhov, Dostoevsky, Makanin, Ulickaya, Alexievich, 

Skorobogatov, Tolstoy, Akhmatova, Razumovskaya, Viktor Erofeev, 

Pelevin, Al. Grin, M. Bulgakov κ.ά.), τα πολωνικά (Miłosz, Kapuściński, 

Szymborska), τα γερμανικά (Biller, Heym). 

Υποτροφίες-διακρίσεις: Κρατικό βραβείο χρονικού-μαρτυρίας (2009), DAAD (2013). Η Αλεξάνδρα 

Ιωαννίδου έχει εξειδικευτεί στη ρωσική και πολωνική λογοτεχνία, καθώς και στη νοτιοσλαβική 

γλωσσολογία/ διαλεκτολογ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

Στο πλαίσιο του κινηματογραφικού αφιερώματος που οργανώνει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού,  

θα προβληθεί η βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Ζ» (1969) του Κώστα Γαβρά  

σε σενάριο βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο του συγγραφέα Βασίλη Βασιλικού. 

                 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 

Ο Βασιλικός Βασίλης γεννήθηκε στην Καβάλα. Έγγαμος με την υψίφωνο Βάσω 

Παπαντωνίου και έχουν μία κόρη την Ευρυδίκη. 

Σπουδές: Νομική Σχολή ΑΠΘ. Σκηνοθεσία τηλεόρασης στο Yale και στο School of 

Radio and Television Νέας Υόρκης. Σταδιοδρομία:  Συγγραφέας από το 1953 και 

δημοσιογράφος από το 1963. Αναπλ. Γενικός διευθυντής της ΕΡΤ 1981-84, 

δημοτικός σύμβουλος Δήμου Αθηναίων 1994-96 και 2014-2015,  πρέσβυς επί 

προσωπικοτήτων της χώρας μας στην UNESCO 1996-2004. Mέλος της ΕΣΗΕΑ, της 

Εταιρείας Συγγραφέων (Πρόεδρος 2001-2005), της Société des Auteurs et 

Compositeurs Dramatiques. Έχει τιμηθεί με τον τίτλο του Commandeur des Arts 



et des Lettres της Γαλλικής Δημοκρατίας. Επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας και του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στις έδρες της Φιλολογίας. Βιβλία: «Η διήγηση 

του Ιάσονα» 1953, «Θύματα Ειρήνης» 1956, «Αναμνήσεις από τον Χείρωνα», «Το φύλλο-Το πηγάδι-Τ’ 

αγγέλιασμα» (βραβείο των Δώδεκα-έπαθλο Κώστα Ουράνη, 1962), «Η Μυθολογία της Αμερικής» 1963, «Οι 

φωτογραφίες» 1964, «Εκτός των Τειχών» 1965, «Ζ» (μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Κώστα 

Γαβρά) 1966. 

Στα χρόνια της αυτοεξορίας του σε Παρίσι, Ρώμη, Βερολίνο (1967-1974), δημοσίευσε πολλά βιβλία στο 

εξωτερικό από τις προσωπικές του «Εκδόσεις 8 1/2» που κυκλοφόρησαν σε 2 τόμους από τις Εκδόσεις 

Παπαζήση με τον τίτλο «8 ½», το 2012. 

Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1974 και την ίδια χρονιά –το φθινόπωρο- εγκαταστάθηκε ξανά στην Ρώμη, μέχρι 

το 1978. Έπειτα έμεινε στην Νέα Υόρκη μέχρι το 1981 και στο Παρίσι από το 1985 μέχρι το 2004. 

Αυτά τα χρόνια, η εκδοτική του παραγωγή συνεχίζεται με βιβλία όπως «Γλαύκος Θρασάκης» 1975, «Ο 

ιατροδικαστής» 1976, «Το νερό (Το Ήλιον της Κω)» 1977, «Το τελευταίο αντίο» 1978, «Foco d’ amor-Η φλόγα 

της αγάπης» 1979, «Τα καμάκια» 1980, «Οι Λωτοφάγοι» 1981», «Το παραβάν» 1982, «Τέσσερεις 

προσανατολισμένες πόλεις» 1983, «Το ελικόπτερο» 1984, «Το Σφράτο» 1987, «Οι Προσωκρατικοί» 1988, «Ο 

κομήτης του Χάλεϋ» 1989, «Κ» (υπόθεση Κοσκωτά) 1992, «Μάγια» 1993, «Λύρα Ελληνική» (Ανθολογία 

ποίησης από τον Ρήγα ως τις μέρες μας) 1994, «Απολογία του Ζ» 2001, «Η μνήμη επιστρέφει με λαστιχένια 

πέδιλα» 1999, «Ντίβα» 2005, «Στέλιος Καζαντζίδης» 2010.  

Έχει εκδώσει συνολικά 120 βιβλία και είναι ο πιο πολυμεταφρασμένος Έλληνας πεζογράφος μετά τον Νίκο 

Καζαντζάκη. 

Ανάμεσα στα χίλια βιβλία που πρότεινε πρόσφατα στους αναγνώστες της η αγγλική εφημερίδα  The Guardian 

(“1000 novels everyone must read”, 21/1/2009) περιλαμβάνονται δύο μόνο ελληνικά: ο Βίος και πολιτεία του 

Αλέξη Ζορμπά του Νίκου Καζαντζάκη και το Ζ του Βασίλη Βασιλικού. 

Από το 1994 μέχρι το 2013, επιμελούνταν και παρουσίαζε την εκπομπή για το βιβλίο «Άξιον Εστί», από την 

κρατική τηλεόραση. 

Τα αρχεία βρίσκονται στο Boston University των Η.Π.Α. και στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, στην Αθήνα.    

 

 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 
 

Η ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η έκθεση «Η Τυπογραφία ως καλλιτεχνική πράξη» παρουσιάζει αναπαραγωγές έργων καλλιτεχνών  

της ρωσικής πρωτοπορίας (1900-1930) από τη συλλογή Κωστάκη του ΚΜΣΤ  

μαζί με πρωτότυπα βιβλία-καλλιτεχνήματα σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών.  



Τα έργα της έκθεσης είναι το αποτέλεσμα συνέργειας ανάμεσα στην εικαστική εικόνα και τον γραπτό λόγο. Από τον    

διάλογο αυτό προκύπτει η παραγωγή περιορισμένου αριθμού βιβλίων ή ακόμη και ενός μοναδικού αντιτύπου. Το  

βιβλίο ως σύνθετο αντικείμενο τέχνης υπήρξε πολύ διαδεδομένο τον 20ο αιώνα  

και ονομάστηκε “livre d'artiste” – “βιβλίο-καλλιτέχνημα”.  

Σημαντικοί καλλιτέχνες της ρωσικής πρωτοπορίας συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη του καλλιτεχνικού αυτού  

είδους και έθεσαν τις βάσεις για τον σύγχρονο γραφιστικό σχεδιασμό. 
Το Ελληνικό Περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Μόσχας φιλοξενεί μέρος αυτής της έκθεσης  

παρουσιάζοντας αναπαραγωγές έργων της ρωσικής πρωτοπορίας από τη συλλογή Κωστάκη  

(έργα που σχετίζονται με την τυπογραφία) καθώς και 16 έργα ελλήνων καλλιτεχνών:   

Δημοσθένης Αγραφιώτης (ποίηση), André Jolivet (ζωγραφική) Formulation c/ La juste maniėre, 2014  /  

Θοδωρής Λάλος (2 έργα)  Από το εργαστήριο της έκθεσης Σύνθεση-Κατασκευή-Παραγωγή.  

Ρωσική Πρωτοπορία και Σύγχρονη, 2012 Μαρία Λοιζίδου, Δραγουμάνος / Εύα Μαραθάκη, Clementina, 2015 /  

Δέσποινα Μεϊμάρογλου, Αν δεις τα δόντια του λιονταριού, μη σκεφτείς ότι το λιοντάρι σου χαμογελάει, 2013 / 

Μαρία Παπαδημητρίου, ΦIRMA Gypsy Globales, 2014 / Γιώργος Τσεριώνης, Βιβλίο/  

Αναστασία Μηνά, Μαρία Οικονομοπούλου, syn[chrono]sides, 2015 / Ιφιγένεια Σδούκου, (2 έργα)  

Πανιπαντούμ 2, 2015, κρόκιον ὠθέω, 2016 / Μάριος Ελευθεριάδης, Εικαστικό βιβλίο-μονογραφία /  

Λίζη Καλλιγά, Μελέτη χαρτιού, 2010 / Λήδα  Παπακωνσταντίνου, Χειροποίητο τετράδιο, 1992 /  

Αλέξανδρος Μαγκανιώτης, ΠΡΩΤΟΣ ΕΡΩΤΑΣ, 2010 / Μιχάλης Αρφαράς, Ο Κρότος του Χρόνου, 2014. 

 
 

        ΔΙΑΛΕΞΗ Α’ 
«Οι τυπογραφικοί πειραματισμοί στη ρωσική πρωτοπορία και τα παραδείγματα από τη συλλογή 
Κωστάκη του ΚΜΣΤ» 
Μαρία Τσαντσάνογλου, Διευθύντρια Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΝΤΣΑΝΟΓΛΟΥ  

Η Μαρία Τσαντσάνογλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Υποστήριξε το 

διδακτορικό της στο Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ της Μόσχας με θέμα τις 

πηγές και την πρόσληψη του ρωσικού φουτουρισμού (1993). Το 

ερευνητικό της πεδίο και οι δημοσιεύσεις της αφορούν κυρίως την 

περίοδο της  ρωσικής πρωτοπορίας. Υπήρξε μέλος της Κρατικής Επιτροπής 

του Υπουργείου Πολιτισμού για την παραλαβή της Συλλογής Κωστάκη 

(1998). Έχει εργαστεί ως επιστημονική συνεργάτιδα του Υπουργείου 

Τύπου και ΜΜΕ για θέματα πολιτισμικής προβολής στην Ελληνική 

Πρεσβεία της Μόσχας (1994-1997) και στη συνέχεια ως Ακόλουθος για 

θέματα τύπου και πολιτισμού (1997 – 2002). Έχει διδάξει ιστορία της 

τέχνης στο Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ της Μόσχας (1997-2001). Από το 

2002 διδάσκει Ρωσική Τέχνη του 19
ου

 και 20
ου

 αιώνα στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας. Από το 2006 ανέλαβε την διεύθυνση του Κρατικού 

Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.  Έχει οργανώσει πολλές εκθέσεις μοντέρνας 

και σύγχρονης τέχνης και έχει μεγάλο αριθμό δημοσιευμάτων και 

συμμετοχών σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Μέλος της κριτικής επιτροπής για τα εικαστικά βραβεία Innovatsia και Kandinsky Prize (2010, 2014, 2015, 

2016). To 2007 και το 2009 διετέλεσε καλλιτεχνική διευθύντρια της Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης 

Θεσσαλονίκης και μία εκ των επιμελητών του κεντρικού προγράμματος της 1
ης

 Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης 

(μαζί με την Κατρίν Νταβίντ και τον Γιαν-Έρικ Λούντστρομ).  

 
 
 
 
 
 
 
 



ΔΙΑΛΕΞΗ Β’ 
«Το βιβλίο ως αντικείμενο τέχνης και καλλιτεχνικής δραστηριότητας στην Ελλάδα» 

Ειρήνη Παπακωνσταντίνου, Ιστορικός της τέχνης- Επιμελήτρια ΚΜΣΤ 
 

 

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Η Ειρήνη Παπακωνσταντίνου γεννήθηκε στο Αίγιο 

Αχαΐας. Σπούδασε Ιστορία της Τέχνης στο University of 

Illinois στο Σικάγο (UIC)  και ολοκλήρωσε τις 

μεταπτυχιακές της σπουδές στη Μουσειολογία στο 

Winchester School of Art του Πανεπιστημίου του 

Southampton, εστιάζοντας στις επιμελητικές 

προσεγγίσεις της τέχνης της performance.  Κατά την 

παραμονή της στην Αμερική εργάστηκε στη William 

Koehnline Gallery, στο Hellenic Museum and Cultural 

Center του Σικάγο και στο Museum of Contemporary 

Art, Chicago στο Τμήμα Χορού, Μουσικής και 

Performance Art, ενώ συνεργάστηκε με πολλούς καλλιτέχνες και ιδιωτικούς χώρους τέχνης στην 

πραγματοποίηση εκθέσεων και ποικίλων projects. Από το 2007 εργάζεται στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης οπού συμμετέχει στην επιμέλεια και στο συντονισμό εκθέσεων και εκδηλώσεων, αλλά κυρίως 

performances και δράσεων.  Από τον Μάιο του 2009 επιμελείται το Φεστιβάλ Περφόρμανς Θεσσαλονίκης το 

οποίο αποτελεί μέρος του κεντρικού προγράμματος της  Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης.   

 

 

 
 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΝΘΙΑΣ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ 
 

 

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα θέλει κάθε μουσική της παράσταση να είναι μια αγκαλιά για όλο τον κόσμο.  

Οι μελωδίες της να  απαλύνουν τον πόνο εκείνων των ανθρώπων  που ψάχνουν για μια καινούργια πατρίδα, 

για ένα καλύτερο αύριο. Που παλεύουν με την φτώχια και τον πόλεμο σε όλο τον πλανήτη. 

Η μουσική ενώνει τους ανθρώπους και οι δικές της συνθέσεις σμίγουν την Ανατολή με την Δύση.  

Απόψε μας παρουσιάζει τις πιο αγαπημένες της συνθέσεις της από την Αλεξάνδρεια ως την Πόλη,  

μουσικές από κινηματογραφικές ταινίες   όπως η «Πολίτικη Κουζίνα» ο «Νοτιάς», «Nadide Hayiat»,  

“Iftarlik Gazoz”, «Ulak», “Babam ve oglum» καθώς και τα θεατρικά έργα «Τρίτο Στεφάνι» και «Συρανό». 

Με το κόκκινο βιολί θα μας μεταφέρει σε δεκαετίες περασμένες,  

σε αγορές γεμάτες μυρωδιές από μπαχάρια και παραμύθια ριζωμένα στην παράδοση.  

Στη Μόσχα το Αστέρι και η Ευχή θα γεμίσει  ήχους,  χρώματα κι αρώματα  

για να κρατήσει συντροφιά στα όνειρά μας.   

Μια παράσταση σαν ταξίδι μέσα από τις εικόνες που γεννήθηκαν με τις μουσικές της  

για τον παγκόσμιο κινηματογράφο. 

Μαζί της οι εξαίσιοι μουσικοί Ανδρέας Συμβουλόπουλος, πιάνο, ο Πάνος Δημητρακόπουλος, κανονάκι  

και Βαγγέλης Καρίπης, κρουστά. Στην επιμέλεια του ήχου ο Νίκος Βεκύρης. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ 
συνθέτης – μουσικός 
Η Ευανθία Ρεμπούτσικα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πόλη της 

Πάτρας, στην Ελλάδα. Ο πατέρας της ήταν  ιδιοκτήτης του ενός 

κινηματογράφου με το όνομα «Rex» και η νεαρή Ευανθία 

απολάμβανε ν α ακούει τα σάουντρακ των ταινιών.  

Σε ηλικία έξι ετών άρχισε να σπουδάζει βιολί στο Ωδείο Πατρών. 

Συνέχισε τις σπουδές στο Ωδείο Αθηνών και αργότερα στο Ελληνικό 

Ωδείο για να συνεχίσει στο Παρίσι στην Ecole Normale De Musique.   

Αγαπά να συνθέτει μελωδίες που θα συνοδεύσουν τις ιστορίες και τα 

καρέ των κινηματογραφικών ταινιών, των νοκυμαντέρ και 

τηλεοπτικών σειρών.   

Ανάμεσα στις πιο γνωστές της συνθέσεις  είναι η υπέροχη μελωδία 

της «Αλεξάνδρειας», που έγινε αμέσως  ένα κλασικό κομμάτι ενώ έχει 

ερμηνευθεί από σημαντικούς τραγουδιστές.  

Η μουσική για την «Πολίτικη κουζίνα» είναι ένα από τα πιο 

επιτυχημένα ορχηστρικά άλμπουμ  και τιμήθηκε στο Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ως η  καλύτερη μουσική.  Για τη 

μουσική του «Babam ve oglum» «ο πατέρας  και ο γιος» βραβεύτηκε 

ως η ανακάλυψη της χρονιάς στα παγκόσμια βραβεία σάουντρακ 

εξελέγη ως την «ανακάλυψη του το έτος 2006. 

Πολλές φορές έχει βραβευτεί για τις συνθέσεις της που αφορούν 

θεατρικές παραστάσεις, τηλεοπτικές σειρές και ταινίες.  Συνεργάζεται  

με σημαντικούς σκηνοθέτες στην Ελλάδα και την Τουρκία γράφοντας μουσική για εξαιρετικές ταινίες όπως  

το «Ulak» (2008) «Ο αγγελιοφόρος», «Birlesen Gonuller» (2014) «δύο καρδιές ως μία», την κωμωδία «Nadide 

Hayat» (2015), «ΝΟΤΙΑΣ» (2015), «Iftarlik Gazoz» (2016), «Φωνή Αιγαίου» ντοκιμαντέρ, «Μεγάλοι Έλληνες» 

για την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά  κ.α. 

 

 
 

 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΙΜΩΜΕΝΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΟΣΧΑΣ (7-11/9/2016) 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ / ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΦΗ 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ASIFA HELLAS – GREEKANIMATION.COM 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΒΒΥ - ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΙΒΒΥ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΟΜΟΝΟΣΟΦ – ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 



 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού ευχαριστεί θερμά: 

-το Ίδρυμα Ωνάση και τον Πρόεδρό του Αντώνη Παπαδημητρίου για την υποστήριξη 

-την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Μόσχα  

-το Γραφείο Συντονισμού του Έτους Ελλάδας Ρωσίας 2016 (Υπουργείο Εξωτερικών) 

-τους Έλληνες εκδότες και τους πολιτιστικούς οργανισμούς για την προσφορά των εκδόσεων που 

παρουσιάζονται σ το ελληνικό περίπτερο 

 

 
 
 
 

 
 
 


