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Θεματικόσ άξονασ «Λογοτεχνία και Μνιμθ»  
 

Πορτρζτα ςυγγραφζων 

 

Α) ΓΡΑΦΗ και ΠΟΛΙΣΙΚΗ  

Άρθσ Αλεξάνδρου: «Νιϊκω αλλθλζγγυοσ και ςυνυπεφκυνοσ με όςουσ αγωνίςτθκαν, 

αγωνίηονται και κα αγωνιςτοφν εναντίον όλων των τυράννων, εςτεμμζνων και 

τραγιαςκοφόρων, εναντίον όλων των δεςποτϊν, γαλονάδων και ραςοφόρων » (Θριδανόσ 

τχ. 1, 1975, ςυνζντευξθ ςτον Δ. Ραυτόπουλο) 

Λζνινγκραντ 1922- Παρίςι 1978.  πουδαίοσ μεταφραςτισ τθσ μεγάλθσ ρωςικισ 

λογοτεχνίασ, με ςκζψθ αδζςμευτθ και ανυπότακτθ, γνϊριςε πολιτικζσ διϊξεισ και 

αποκλειςμοφσ για 15 χρόνια: εξόριςτοσ ςτθν Ελ Ντάμπα τθσ Β. Αφρικισ μετά τα 

Δεκεμβριανά, ζπειτα ςτο Μοφδρο, ςτθ Μακρόνθςο και ςτον Αϊ- τράτθ κατά τον Εμφφλιο 

ωσ το 1951, και μζχρι το 1958 κρατοφμενοσ ςτισ φυλακζσ Αβζρωφ, Αίγινασ και Γυάρου. 

Μετά από αυτζσ τισ περιπζτειεσ άρχιςε να γράφει το Κιβώτιο, μια εμβλθματικι πολιτικι 

αλλθγορία που δίχαςε ωσ προσ τθν ερμθνεία τθσ, ωςτόςο αναγνωρίηεται ωσ μυκιςτόρθμα-

ςτακμόσ ςτθ νεοελλθνικι λογοτεχνία. Σο ολοκλιρωςε ςτο Παρίςι (1972) όπου κατζφυγε 

όταν επιβλικθκε θ δικτατορία το 1967. Ζγραψε επίςθσ ποίθςθ (Ποιιματα 1941-71) και 

δοκίμια (Ζξω απ’ τα δόντια 1937-1975).  

Γιάννθσ Μπεράτθσ: «Αχ! Δεν ξζρεισ πόςο κόπο κατζβαλα γι’ αυτό το πράμα – για να 

φαίνεται, ακριβώσ, πωσ δεν κατζβαλα κανζναν κόπο» (Ημερολογιακζσ ςθμειώςεισ για το 

Οδοιπορικό του ’43, από τθ β’ ζκδοςθ του μυκιςτοριματοσ Σο πλατφ ποτάμι, Ερμισ 1973)  

Ακινα 1904 – 1968. Μοναχικι περίπτωςθ ςτον χϊρο των ελλθνικϊν γραμμάτων, που 

εςτίαςε ςτθν προςωπικι αναηιτθςθ και ςτθν υπαρξιακι αγωνία, περνϊντασ τθν 

αντικειμενικι πραγματικότθτα μζςα από το διυλιςτιριο τθσ ανκρϊπινθσ ψυχισ. Εκελοντισ 

ςτο Αλβανικό Μζτωπο το 1941, υπθρζτθςε εκεί ωσ εκφωνθτισ, και το 1943 εντάχτθκε ςτισ 

αντάρτικεσ δυνάμεισ του Ναπολζοντα Ηζρβα, ςτθν Ιπειρο. Καρπόσ αυτισ τθσ εμπειρίασ 

ιταν το Οδοιπορικό του ’43 (1944), εξαιτίασ του οποίου απολφκθκε από το Τπουργείο 

Σφπου όπου εργαηόταν από το 1936 ςτο τμιμα Λογοκριςίασ Κεάτρου και Κινθματογράφου. 

Σο αριςτοφργθμά του είναι το Πλατφ ποτάμι (1965),  μυκιςτόρθμα-μαρτυρία που ςυνκζτει 

τισ εμπειρίεσ του από τον ελλθνο-ιταλικό πόλεμο.  

Νικόλασ Κάλασ:  «Ο καλλιτζχνθσ μπορεί να μετατρζψει ςε ποίθςθ τόςο τον Εςταυρωμζνο 

όςο και το παποφτςι. Θζλουμε άραγε να χάςουμε αυτι τθ μαγεία;» (Η τζχνθ τθν εποχι τθσ 

διακφβευςθσ, Άγρα 1997) 

Λωηάννθ 1907- Νζα Τόρκθ 1988  Ζνα από τα πιο φωτεινά και τολμθρά πνεφματα τθσ 

εποχισ του. Τπερρεαλιςτισ ποιθτισ και μαχθτικόσ κριτικόσ τθσ ςφγχρονθσ τζχνθσ, 

διαςταυρϊκθκε με τα πρωτοποριακά καλλιτεχνικά ρεφματα του 20οφ αιϊνα και ςυμμετείχε 



ενεργά ςτο κίνθμα του υπερρεαλιςμοφ. Ζηθςε ςτθν Ακινα, ςτο Παρίςι, και, μετά το 1942, 

ςτθ Νζα Τόρκθ όπου και δίδαξε ςτο Πανεπιςτιμιο Columbia, αποκτϊντασ και τθν 

αμερικανικι υπθκοότθτα. Ο κεωρθτικόσ προβλθματιςμόσ του ξεκίνθςε από τον ορκόδοξο 

μαρξιςμό και μπολιάςτθκε με τθ φροχδικι κεωρία τθσ ψυχανάλυςθσ. Θ κριτικι του μοιάηει 

με ποίθςθ και θ ποίθςι του είναι ςκλθρι ςαν κριτικι, όπωσ ςτα: Εςτίεσ πυρκαγιάσ (μελζτθ, 

1938), Η τζχνθ τθν εποχι τθσ διακφβευςθσ (ςυλλογι 25 δοκιμίων, 1968), Οδόσ Νικιτα 

Ράντου (ποίθςθ, 1976).  

Β) ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ και ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

Ζωι Καρζλλθ:  «Εγϊ γυναίκα, θ άνκρωποσ/(…) / Πϊσ κα δω το πρόςωπό μου/ τθν ψυχι 

μου πϊσ κα παραδεχτϊ …»  (Σα ποιιματα 1955-73, Εκδόςεισ των Φίλων, 1994) 

Θεςςαλονίκθ 1901-1998. Ποιιτρια που ξεχϊριςε μεταξφ των νεωτερικϊν ποιθτϊν του 

Μεςοπολζμου, καλλιζργθςε μια ποίθςθ υπαρξιακι που αφομοίωςε δθμιουργικά τθν 

ελλθνικι και ευρωπαϊκι λογοτεχνικι παράδοςθ και εξζφραςε μια ςκζψθ ςτραμμζνθ προσ 

τθν υπερβατικι φιλοςοφία. το ζργο τθσ εξερεφνθςε τθν ζννοια τθσ υπαρξιακισ αγωνίασ, 

και ειδικά ςτα ποιιματά τθσ μίλθςε για τθν κρίςθ του πολιτιςμοφ, για τον αγϊνα και τθν 

αυτογνωςία τθσ γυναίκασ που διεκδικεί ρόλο «πλιρουσ ανκρϊπου», για τθ ςθμαςία των 

μφκων και τθσ κρθςκευτικισ πίςτθσ, όπωσ ςτα: Σθσ μοναξιάσ και τθσ ζπαρςθσ (1951), 

Καςςάνδρα και άλλα ποιιματα (1955),  Ημερολόγιο 1955-1973. Ζγραψε επίςθσ πζντε 

κεατρικά ζργα, πολλά δοκίμια κυρίωσ για τθ λογοτεχνία και το κζατρο, και μετζφραςε Σ.. 

Ζλιοτ και Πολ Κλοντζλ.  Ιταν αδελφι του Ν.Γ. Πεντηίκθ. 

Νίκοσ Γαβριιλ Πεντηίκθσ:  «Ο αγωνιςτισ τθσ ελευκερίασ νιϊκει μζςα του ότι ελευκερία 

κα πει υποταγι ςε κάτι που εμείσ οι ίδιοι δουλεφουμε για να το βάλουμε από πάνω μασ » 

(Ο πεκαμζνοσ και θ ανάςταςθ, Γ. Κρομίδασ 1944, Άγρα 1999)  

Θεςςαλονίκθ 1908 – 1993. Από τουσ κυριότερουσ εκπροςϊπουσ του ελλθνικοφ 

μοντερνιςμοφ ςτθ λογοτεχνία, και ηωγράφοσ που ςυνομίλθςε δθμιουργικά με τθν 

βυηαντινι τζχνθ, ιταν ζνασ ιδιόρρυκμοσ μποζμ με ροπι προσ τον αςκθτιςμό και απζχκεια 

για το μθ-αυκεντικό.  Ζφερε ςτθν ελλθνικι πεηογραφία τθ ςυνειρμικι γραφι ωσ βιωματικι 

ςχζςθ με τον κόςμο, και παριγαγε ζνα πολφμορφο ζργο «μυκικισ και παραμυκικισ 

ερμθνείασ των εγκοςμίων», που αναδείχκθκε ςτα: Ανδρζασ Δθμακοφδθσ. Ζνασ νζοσ 

μονάχοσ (1935), Αρχιτεκτονικι τθσ ςκόρπιασ ηωισ (1963), Σο μυκιςτόρθμα τθσ κυρίασ Ζρςθσ 

(1966), Μθτζρα Θεςςαλονίκθ (θ πόλθ ωσ εικόνα του αγϊνα κατά τθσ φκοράσ 2008), κ.ά.  

Κατά τθν περίοδο 1930-1955, το φαρμακείο του ςτθν οδό Εγνατία υπιρξε κρυλικό ςτζκι 

ανιςυχων πνευμάτων.  

Ηλίασ Πετρόπουλοσ:  «Μεταχειρίηομαι τα βιβλία μου ςαν χειροβομβίδεσ. Εκςφενδονίηω 

ζνα βιβλίο και αναμζνω αποτελζςματα. Διαλζγω προςεχτικά τθν θμερομθνία ζκδοςθσ» 

(Εν Βόλω,  Αφιζρωμα τχ. 28, 2008) 

Ακινα 1928 – Παρίςι 2003 Διανοοφμενοσ αςεβισ και ανατρεπτικόσ, ςυγγραφζασ 

πλθκωρικόσ με λαογραφικι δραςτθριότθτα, αμφιςβιτθςε τισ αυκεντίεσ, μίλθςε για τουσ 

απόκλθρουσ και για τουσ περιφρονθμζνουσ, και ζκανε το αςιμαντο πρωταγωνιςτι ςτισ 

αφθγιςεισ του. Θ εναςχόλθςι του με το «περικϊριο» και τον «υπόκοςμο» ςτα Ρεμπζτικα 

τραγοφδια (1968), ςτα Καλιαρντά (1972), και ςτο Εγχειρίδιον του Καλοφ Κλζφτθ (1979), τοφ 

κόςτιςε απανωτζσ καταδίκεσ ςε φυλάκιςθ και διϊξεισ για περί Σφπου αδικιματα, ϊςπου 

προτίμθςε να εγκαταλείψει τθν Ελλάδα, και εγκαταςτάκθκε το 1975 ςτο Παρίςι. τα βιβλία 



του υιοκζτθςε μια διαγϊνια ματιά ςτθν Λςτορία και ςτον πολιτιςμό, και κατζγραψε πλικοσ 

κοινωνικά- πολιτιςτικά φαινόμενα, ςυλλαμβάνοντασ τθν πολυπλοκότθτα και τθ 

ςυμπλθρωματικότθτά τουσ, όπωσ ςτα: Ο τοφρκικοσ καφζσ εν Ελλάδι (1990), Σο άγιο 

χαςιςάκι (1991), Η ιςτορία τθσ καπότασ (2000) , Ελλάδοσ κοιμθτιρια ( 2005)κ.ά. 

 

Γ) ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ-ΝΟΟ-ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ   

Μαργαρίτα Καραπάνου:  «Δεν ξζρω πϊσ ζγινα ςυγγραφζασ. Ίςωσ θ βακιά δυςτυχία να με 

ϊκθςε.» (Μαμά, Ωκεανίδα 2004) 

Ακινα 1946- Ακινα 2008 Αιρετικι πεηογράφοσ τθσ Μεταπολίτευςθσ, ζηθςε ςτθν Ακινα και 

ςτο Παρίςι, και είδε το ταλζντο τθσ να ανκίηει μζςα από μια αγωνιϊδθ μάχθ με τον εαυτό 

τθσ. Χρειάςτθκε να παλζψει με τθν μανιοκατάκλιψθ, να ξεπεράςει τθν αςφυκτικι ςχζςθ με 

τθν καταδυναςτευτικι μθτζρα τθσ - τθ ςυγγραφζα Μαργαρίτα Λυμπεράκθ -  να 

αποκακθλϊςει τον αυτοκαταςτροφικό ςφντροφό τθσ, και να αντιμετωπίςει τον διχαςμό τθσ 

προςωπικότθτάσ τθσ. Αυτόν που ίςωσ ενζπνευςε τθν εναλλαγι των αντίρροπων εννοιϊν 

του αγγελικοφ και του δαιμονικοφ ςτα ςθμαντικότερα μυκιςτοριματά τθσ: Η Καςςάνδρα 

και ο λφκοσ (1974 ςτα αγγλικά, 1976 ςτα ελλθνικά), Ο Τπνοβάτθσ (1985), Rien ne va plus 

(1991). Για τθν πάλθ τθσ δθμιουργίασ με τθν ‘τρζλα’ μίλθςε ειδικότερα ςτο Μιπωσ (με τθν 

Φωτεινι Σςαλίκογλου, 2006) και ςτο Η ηωι είναι αγρίωσ απίκανθ (2008).  

Κώςτασ Καρυωτάκθσ :  «Κι αν πειναλζοι γυρνάμε ολθμερίσ,/ κι αν ξενυχτοφμε κάτου απ’ 

τα γεφφρια,/ επζςαμε κφματα εξιλαςτιρια/ του ‘περιβάλλοντοσ’, τθσ ‘εποχισ’» ( Ελεγεία 

και άτιρεσ ςτο Ποιιματα και Πεηά, Ερμισ 1972)  

Σρίπολθ 1896- Πρζβεηα 1928 Ωσ τα 31 του, τφπωςε τρεισ χαμθλόφωνεσ ποιθτικζσ 

ςυλλογζσ: Ο πόνοσ των ανκρώπων και των πραγμάτων (1919), Νθπενκι (1921), Ελεγεία και 

άτιρεσ (1927) οι οποίεσ, μαηί με τα πεηά (1927-28) που ζγραψε πριν τθν αυτοκτονία του, 

ςυνιςτοφν τθν απολογία μιασ γενιάσ και καταλαμβάνουν καίρια κζςθ ςτα νεοελλθνικά 

γράμματα. Πτυχιοφχοσ τθσ Νομικισ που εργάςτθκε ωσ δθμόςιοσ υπάλλθλοσ, καυτθρίαςε τθ 

γραφειοκρατία τθσ κρατικισ μθχανισ με τίμθμα απανωτζσ μετακζςεισ του ςε επαρχιακζσ 

πόλεισ. Φφςθ ελεφκερθ και ανιςυχθ, ςτιγματιςμζνοσ από τθν ανία και τθ μιηζρια τθσ 

επαρχίασ, ςτράφθκε ςτθ διερεφνθςθ των εςωτερικϊν τοπίων τθσ ποίθςθσ και του ποιθτι, 

αποτφπωςε το πνευματικά και ςωματικά βιωμζνο, υπαρξιακό του αδιζξοδο, και κράτθςε 

μια ςτάςθ διαρκοφσ αμφιςβιτθςθσ απζναντι ςτθν ποιθτικι δθμιουργία.  

Γιώργοσ Χειμωνάσ: «Κρατϊ για τθν τζχνθ ζνα παράξενο αίςκθμα, ζνα ςυνδυαςμό δζουσ 

και ςτοργισ κι αυτό ίςωσ οφείλεται ςτθν ιδζα που ζχω για τθν τζχνθ: ότι αποτελεί ζνα 

μοναχικό πάντα φαινόμενο που ζρπει αβοικθτο κι αυτόφωτο ςτισ παρυφζσ τθσ ιςτορίασ 

και τθσ ομολογθμζνθσ γνϊςθσ» (Ποιόν φοβάται θ Βιρτηίνια Γουλφ, Καςτανιϊτθσ 1995) 

Καβάλα 1938- Παρίςι 2000. Ψυχίατροσ με κθτεία ςτο Αιγινιτειο Νοςοκομείο τθσ Ακινασ, 

και παράλλθλα  πεηογράφοσ  και δοκιμιογράφοσ,  ςκανδάλιςε τθ λογοτεχνικι αγορά με τον 

ιδιότυπο ρόλο του και τθν ιδιόμορφθ γραφι του. Μια γραφι ρεαλιςτικι και ταυτόχρονα 

υπερρεαλιςτικι, πυκνι και υπαινικτικι, με κραυςματικι ςφνταξθ και διάχυτθ πλοκι, που 

ςυνκζτει ανκρωπολογικά, κοινωνικά, ιςτορικά και φιλοςοφικά νοιματα, και λειτουργεί ωσ 

χειρονομία αλλθλεγγφθσ προσ τον αναγνϊςτθ. θμαντικότερα, τα πεηογραφιματά του: Ο 

Γιατρόσ Ινεότθσ (1971), Οι χτίςτεσ (1979), Ο εχκρόσ του ποιθτι (1990), επίςθσ τα δοκίμια:  



Ζξι μακιματα για το λόγο (1984), και τα δθμόςια κείμενα ςτο Ποιον φοβάται θ Βιρτηίνια 

Γουλφ (1995). 

 

 

Πθγζσ: Για τα παραπάνω πορτρζτα αντλικθκαν πλθροφορίεσ από λεξικά νεοελλθνικισ 

λογοτεχνίασ, αφιερϊματα λογοτεχνικϊν περιοδικϊν, κριτικά ςθμειϊματα, ειςαγωγζσ και 

επίμετρα φιλολογικϊν εκδόςεων, ςυνεντεφξεισ ςτον Σφπο και τθ  ΒΙΒΛΙΟΝΕΣ, ςτθν οποία 

καταγράφεται όλθ θ εκδοτικι παραγωγι από το 1998 ζωσ ςιμερα και περιλαμβάνονται 

224.000 τίτλοι με αναλυτικά βιβλιογραφικά ςτοιχεία και 120.000 δθμιουργοί με βιογραφικό 

ςθμείωμα, φωτογραφία και εργογραφία του ςυγγραφζα – επιπλζον, οι βιβλιογραφικζσ 

εγγραφζσ τθσ ςυνδζονται με κριτικογραφία. Θ υπθρεςία τθσ ΒΛΒΛΛΟΝΕΣ διατίκεται εξ 

ολοκλιρου από τισ υποδομζσ νζφουσ του Εκνικοφ Κζντρου Σεκμθρίωςθσ (Ε.Κ.Σ.) και τα 

πλιρθ δεδομζνα είναι ςτθ διάκεςθ όλων των ενδιαφερομζνων. 

 

 

Ενθμερωκείτε για το αναλυτικό πρόγραμμα εκδθλώςεων ςτθν ιςτοςελίδα: 

http://thessalonikibookfair.gr/ 

(«Πρόγραμμα Εκδθλϊςεων», αρχικι ςελίδα, ςτο κάτω μζροσ) 
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