3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
« ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ »
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 - B΄
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(
PROJECT )
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΑΝ
ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 20ο ΑΙΩΝΑ
ΟΜΑΔΕΣ
ΟΜΑΔΑ Α
ΥΠΟΘΕΜΑ:ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΑΝ ΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 20o ΑΙΩΝΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ:Χ. ΒΑΓΕΝΑ, Ε. ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑ, Ε.
ΒΑΣΣΙΟΥ, Ε. ΓΙΩΤΙΤΣΑ, Κ. ΔΑΚΙΔΗ

ΟΜΑΔΑ Β
ΥΠΟΘΕΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΑΝ ΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 20ο ΑΙΩΝΑ
ΜΑΘΗΤΕΣ: ΒΑΖΟΥΚΗΣ, Γ. ΒΛΑΧΟΣ, Τ.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, Χ. ΓΙΟΓΙΑΚΑ, Α. ΕΞΑΡΧΟΥ

ΟΜΑΔΑ Γ
ΥΠΟΘΕΜΑ::ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΠΟΥ
ΣΦΡΑΓΙΣΑΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 20ο ΑΙΩΝΑ
ΜΑΘΗΤΕΣ: Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Β. ΒΑΓΓΕΛΗΣ, Σ.
ΔΑΣΚΑΛΟΥ, Ν. ΓΙΩΤΗ

ΟΜΑΔΑ Δ
ΥΠΟΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ,
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΛΥΠΤΕΣ ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΑΝ
ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 20ο ΑΙΩΝΑ
ΜΑΘΗΤΕΣ:Ν. ΔΩΝΟΣ, Ε. ΑΛΕΞΙΟΥ, Θ.
ΓΚΡΕΜΟΤΣΗ,
Ν. ΓΑΤΣΙΟΣ

ΟΜΑΔΑ Ε
ΥΠΟΘΕΜΑ:ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΑΝ ΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 20ο ΑΙΩΝΑ
ΜΑΘΗΤΕΣ:Κ. ΔΟΥΛΗΣ, Κ. ΓΚΟΝΗΣ, Κ. ΓΟΥΚΟΣ,

Σ.
ΓΙΟΒΑΝΗΣ, Α. ΑΓΟΡΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Το θέμα προέκυψε μέσα από συζητήσεις
με τους μαθητές και την εκφρασμένη τους
επιθυμία να γνωρίσουν καλύτερα
προσωπικότητες της ιστορίας που τους
είναι οικείες , καθώς ανήκουν μόλις στον
εικοστό αιώνα και προέρχονται από
χώρους που εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα
της ηλικίας τους (μουσική , θέατρο ,
κινηματογράφος , ζωγραφική κτλ.).
Πιο συγκεκριμένα ,οι στόχοι που
θεωρήσαμε ότι μπορούν να υπηρετηθούν
μέσα από την επεξεργασία του θέματός
μας είναι:
1.Να αναψηλαφήσουν οι μαθητές τη
σύγχρονη ελληνική ιστορία και να
αντιληφθούν τη σχέση κορυφαίων

προσωπικοτήτων με τη διαμόρφωση του
ιστορικού γίγνεσθαι και του πολιτισμού.
2. Να υπερβούν τη θεώρηση της ιστορίας
αποκλειστικά ως πολιτικής και
στρατιωτικής και να τη μελετήσουν μέσα
από το σύνολο της ανθρώπινης δράσης και
δημιουργίας.
3.Να συσχετίσουν τη δράση των
προσωπικοτήτων του εικοστού αιώνα με
την τρέχουσα πραγματικότητα του
εικοστού πρώτου και να μάθουν μέσα από
τη γνώση της ιστορίας να κρίνουν και ν'
αντιλαμβάνονται το παρόν.
4.Σε μια εποχή ιδιαίτερα δυσχερή για την
Ελλάδα και τον κόσμο ολόκληρο , να
αναγνωρίσουν πρότυπα και πηγές
έμπνευσης , να θέσουν στόχους να βρουν
προσανατολισμούς , επαγγελματικούς και
γενικότερους.
ΤΙ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ ΠΕΤΥΧΑΜΕ
Αυτό που άμεσα μπορεί κανείς να
ανιχνεύσει είναι ότι κατά την επεξεργασία
του θέματός μας και τη σύνθεση της
εργασίας μας:

1. Ανανεώθηκε το ενδιαφέρον μας για το
μάθημα της ιστορίας , ενισχύθηκαν και
εμπλουτίστηκαν οι τρόποι προσέγγισής
του.
2.Αξιοποιήθηκαν τα μαθήματα της
λογοτεχνίας , των καλλιτεχνικών και της
πληροφορικής.
3.Καλλιεργήσαμε την ομαδοσυνεργατική
μέθοδο κατά την επεξεργασία του υλικού
μας.
4.'Ηρθαμε σε επαφή με τη μεθοδολογία
της έρευνας και της αναζήτησης
βιβλιογραφικού και αρχειακού υλικού.
5.Ήρθαμε σε επαφή με βιβλιοθήκες.
6.Ασκηθήκαμε στη σύνταξη , επεξεργασία
,στατιστική ανάλυση και αξιοποίηση
ερωτηματολογίου.
7.Πειραματιστήκαμε στη δημιουργία
αφίσας.
8.Είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από
κοντά , κατόπιν προσκλήσεώς μας ,μία
από τις υπό έρευνα προσωπικότητες , τον
κ. Θ. Παπαγιάννη.

Έτσι τελικά αποκτήσαμε εμπειρίες που
συνδέονται με την οργάνωση και τη
διαχείριση ενός σχεδίου εργασίας και τη
λειτουργία της βιωματικής γνώσης.

ΟΜΑΔΑ Α
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ένας τομέας που επηρέασε άμεσα τη χώρα μας είναι η πολιτική. Μεγάλες
προσωπικότητες όπως ο Κωνσταντίνος Καραμανλής , Ανδρέας Παπανδρέου και ο
Ελευθέριος Βενιζέλος άφησαν το στίγμα τους διαμορφώνοντας το πολιτικό τοπίο κι
ως ένα βαθμό το πολιτικό γίγνεσθαι της σύγχρονης Ελλάδας.

Περιεχόμενα:
•
•
•
•
•

Ελευθέριος Βενιζέλος
Κωνσταντίνος Καραμανλής
Ανδρέας Παπανδρέου
Συμπεράσματα
Πηγές

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ο Ελευθέριος K. Βενιζέλος (Μουρνιές Χανίων, 23 Αυγούστου 1864 – Παρίσι, 18
Μαρτίου 1936) ήταν Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός της Κρητικής
Πολιτείας και επτά φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ως πολιτικός διαδραμάτισε
σημαντικό ρόλο στο Κρητικό ζήτημα καθώς και στα πολιτικά δρώμενα της Ελλάδας
από το 1910 μέχρι και τον θάνατό του.
Οργάνωσε την επανάσταση στο Θέρισσο και το 1910 ανέλαβε την πρωθυπουργία της
Κρητικής Πολιτείας, την οποία εγκατέλειψε λίγους μήνες αργότερα για να αναλάβει
την πρωθυπουργία στην Ελλάδα κατόπιν προσκλήσεως του Στρατιωτικού
Συνδέσμου. Από την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου τάχθηκε υπέρ της Αντάντ
διαφωνώντας ανοιχτά με την στάση του Βασιλιά. Λόγω αυτής της διαφωνίας, αν και
είχε εκλεγεί πρωθυπουργός εκδιώχθηκε με απόφαση του Βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄
δημιουργώντας τα γεγονότα του Εθνικού Διχασμού. Επέστρεψε στην πρωθυπουργία
την περίοδο 1917 - 1920 αλλά εγκατέλειψε την Ελλάδα μετά την ήττα του στις
εκλογές του Νοεμβρίου 1920. Επέστρεψε το 1924 για λίγους μήνες και το 1928
εξελέγη πρωθυπουργός. Τον Ιανουάριο του 1935 έγινε για τελευταία φορά
πρωθυπουργός και τον Μάρτιο του ίδιου χρόνο μετά την απόπειρα πραξικοπήματος
κατέφυγε στο Παρίσι, όπου και πέθανε.
Ως πρωθυπουργός της Ελλάδας επέφερε μεταρρυθμίσεις σχεδόν σε όλους τους τομείς
του κράτους με κύριο σκοπό την οργάνωση της χώρας στα πρότυπα αστικού κράτους.
Παράλληλα οργάνωσε αξιόμαχο στρατό, τον οποίο εκμεταλλεύθηκε στις πολεμικές
συρράξεις διπλασιάζοντας την εδαφική έκταση της Ελλάδας.

Πρώιμα χρόνια
Γεννήθηκε στις Μουρνιές Χανίων στις 23 Αυγούστου 1864 και ήταν το πέμπτο παιδί
του Κυριάκου Βενιζέλου, εμπόρου, και της Στυλιανής Πλουμιδάκη από τον Θέρισο.
Μεγάλωσε στα Χανιά αλλά λόγω διώξεων του πατέρα του από την οθωμανική
διοίκηση πέρασε μέρος των παιδικών του χρόνων στα Κύθηρα και την Ερμούπολη.
Περάτωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στα Χανιά, στο λύκειο Αντωνιάδη στην Αθήνα
και στο δημόσιο γυμνάσιο Αρρένων Σύρου στην Ερμούπολη, απ´όπου αποφοίτησε,
και εργάστηκε στο κατάστημα του πατέρα του. Αν και ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε
πρόθεση να συνεχίσει τις σπουδές του, ο πατέρας του επέλεξε να τον τοποθετήσει στο
κατάστημά του με σκοπό να το αναλάβει. Ύστερα από παρέμβαση του τότε γενικού
προξένου της Ελλάδας στα Χανιά, Γεωργίου Ζυγομαλά, ο Κυριάκος πείστηκε να τον
στείλει στην Αθήνα για ανώτερες σπουδές. Το 1881 εγγράφηκε στη Νομική σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ´όπου αποφοίτησε το 1887. Αφού προσπάθησε
ανεπιτυχώς να εκλεγεί δις εφέτης, άνοιξε δικηγορικό γραφείο καταφέρνοντας σε
μικρό χρονικό διάστημα να διακριθεί. Το 1888 ανέλαβε μαζί με τους Χαράλαμπο
Πωλογεωργάκη, Κωνσταντίνου Φούμη και Ιάκωβο Μοάτσο την αρχισυνταξία και
την έκδοση της εφημερίδας "Λευκά Όρη", η οποία ανήκε στον γαμπρό του
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Από αυτήν αποχώρησε λίγους μήνες αργότερα για
προσωπικούς λόγους.
Το 1889 σε νεαρή ηλικία αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα ως αντιπρόσωπος της
περιφέρειας Κυδωνίας στις εκλογές για την κρητική βουλή, στις οποίες και εξελέγη
με το κόμμα των Φιλελευθέρων. Στις ίδιες εκλογές εξελέγησαν και αρκετοί
συνεργάτες του από την εφημερίδα σχηματίζοντας μια άτυπη ομάδα που έγινε
γνωστή με το όνομα Λευκορίτες. Λόγω της τεταμένης πολιτικής κατάστασης που
επικρατούσε στην Κρήτη με την επανάσταση μέρους των πληθυσμών της Κρήτης,
στις αρχές Οκτωβρίου του 1889 ο Βενιζέλος με στενούς συνεργάτες και φίλους
διέφυγε, με την βοήθεια του Άγγλου προξένου Bilioti, στην Αθήνα. Έναν μήνα
αργότερα ο Σακίρ Πασά ανέστειλε τα κυριότερα προνόμια που είχαν παραχωρηθεί
στους Χριστιανούς με την Σύμβαση της Χαλεπάς και άλλαξε τις διατάξεις για την
εκλογή αντιπροσώπων στην βουλή. Ο Βενιζέλος τάχθηκε υπερ της αποχής από τις
εκλογές μέχρι να αρθούν οι αυθαιρεσίες της οθωμανικής διοίκησης. Μετά την
χορήγηση αμνηστίας, ο Βενιζέλος επέστρεψε στα Χανιά, όπου και παντρεύτηκε το
1890 με την Μαρία Ελευθερίου - Κατελούζου, επιλέγοντας να κατοικήσουν στο
οικογενειακό σπίτι της Χαλέπας. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμεινε εκτός
πολιτικής απασχολούμενος από την οικογένεια και την δουλειά. Το 1895
συνεργάστηκε με την εφημερίδα "Αυγή", του Κωνσταντίνου Φούμη και του Ιωάννη
Καψάλη. Στην επανάσταση που ξέσπασε λίγο αργότερα υπο την καθοδήγηση της
Επιτροπής, πρόεδρος της οποίας ήταν ο Μανούσος Κούνδουρος, και με κύριο αίτημα
την αυτονομία, ο Βενιζέλος αντιτάχθηκε καθώς θεωρούσε ότι οι περιστάσεις δεν
ευνοούσαν τέτοιου είδους κινήσεις. Για την στάση του αυτή κατηγορήθηκε από
συντηρητικούς που ζήτησαν να προσαχθεί σε δίκη.

Πολιτική σταδιοδρομία
Κρητική επανάσταση
Στις 23 Ιανουαρίου 1897 ο Βενιζέλος αποφάσισε να συμπράξει με τους
επαναστατημένους στο Ακρωτήρι. Αφορμή γι´αυτή τη μεταστροφή ήταν η μεγάλη

πυργκαϊά που ξέσπασε στα Χανιά και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο Χριστιανών
και Μουσουλμάνων και εκτεταμένες σφαγές κατά των πρώτων. Κατά τη διάρκεια
αυτών των γεγονότων ο Βενιζέλος περιόδευε στην εκλογική του περιφέρεια
προετοιμαζόμενος για τις εκλογές που είχαν προκηρυχθεί. Επιστρέφοντας στα Χανιά
είδε από μακριά τους καπνούς που έβγαιναν από την πόλη και αμέσως έλαβε την
απόφαση να ενωθεί με μια ομάδα ενόπλων στη Μαλάξα. Με αυτούς κατευθύνθηκαν
προς το Ακρωτήρι, όπου σύντομα ανέλαβε την ηγεσία ο Βενιζέλος. Οι επαναστάτες
υπολογίζονται σε επτακόσιους με δύο χιλιάδες. Στις 24 Ιανουαρίου οι εξεγερμένοι
αποφάσισαν να κηρύξουν την ένωση με την Ελλάδα και την επόμενη ημέρα
εξέδωσαν κείμενο διακήρυξης. Στις 26 Ιανουαρίου επιτροπή αποτελούμενη από
σημαντικές μορφές της εξέγερσης μεταξύ των οποίων και ο Βενιζέλος παρέδωσε
στους προξένους των Μεγάλων Δυνάμεων την διακήρυξη. Την ίδια στιγμή με
απόφαση της κυβέρνηση Δηλιγιάννη αναχωρούσε ναυτική μοίρα του πολεμικού
ναυτικού για να ενισχύσει τους Χριστιανούς της Κρήτης. Στις 31 Ιανουαρίου
αποβιβάστηκε σε χωριό των Χανίων ελληνικό στράτευμα αποτελούμενο από χίλιους
τριακόσιους οπλίτες και εκατό αξιωματικούς υπό την ηγεσία του Τιμολεόντος
Βάσσου. Την επόμενη ημέρα οι Μεγάλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι θα έθεταν υπό
την προστασία τους τις κυριότερες πόλεις της Κρήτης επιβάλλοντας την κατάπαυση
του πυρός ακόμα και με στρατιωτικά μέσα. Μπροστά σε αυτό το φάσμα γενικευμένης
σύγκρουσης ο Βενιζέλος μαζί με τον Μητροπολίτη Χρύσανθο Τσεπετάκη
επισκέφθηκαν τον Έλληνα μοίραρχο Αριστείδη Ράινεκ στο πολεμικό Ύδρα ζητώντας
του να τους εφοδιάσει με πολεμικό υλικό, κάτι που έπραξε. Στις 7 Ιανουαρίου ο
Βενιζέλος μαζί με εξεγερμένους κατέλαβε τον Προφήτη Ηλία. Στις 8 Ιανουαρίου ο
στόλος των Μεγάλων Δυνάμεων έπληξε τις θέσεις των επαναστατών δημιουργώντας
αντιδράσεις από μερίδα του ευρωπαϊκού τύπου σχετικά με τον απρόκλητο
βομβαρδισμό μιας μικρής ομάδας εξεγερμένων. Σημαντική έκταση πήρε το γεγονός
της ανύψωσης της ελληνικής σημαίας από τον Σπύρο Καγιαδελάκη κατά τη διάρκεια
των βομβαρδισμών. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού ο ίδιος ο Βενιζέλος
βρισκόταν στο πολεμικό πλοία Ύδρα. Ο Βενιζέλος τότε μαζί με τον Φούμη και τον
Κοτζάμπαση προχώρησε στην σύνταξη διαμαρτυρίας προς τις Μεγάλες Δυνάμεις, η
οποία προξένησε μεγάλη εντύπωση στην Ευρώπη. Στις 22 Φεβρουαρίου εκλέχτηκε
μέλος της εξαμελούς διοικητικής επιτροπής των επαναστατών. Με την ιδιότητα αυτή
επισκέφθηκε μαζί με τα άλλα μέλη τους ξένους ναυάρχους αρκετές φορές για να
συζητήσουν για τον μέλλον της Κρήτης. Τον Απρίλιο του ίδιου έτους ξέσπασε ο
ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 αναγκάζοντας την Ελλάδα να αποσύρει την
ναυτική μοίρα από την Κρήτη. Στις αρχές του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκε η
πρώτη επαναστατική συνέλευση ενώ στις 26 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη,
στους Αρμένος Αποκορώνου, όπου και ο Ελευθέριος Βενιζέλος εξελέγη μέλος της
τριμελούς επιτροπής που θα ανακοίνωνε τις αποφάσεις της συνέλευσης στις Μεγάλες
Δυνάμεις. Στην τρίτη συνέλευση, στις Αρχάνες εξελέγη πρόεδρος αυτής. Στη
συνέλευση αυτή υποστήριξε την άποψη περί ενώσεως της Κρήτης με την Ελλάδα
απορρίπτοντας την ιδέα της αυτονομίας. Η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη οδηγώντας
αρκετές φορές τους συμμετέχοντας σε ακραίες ενέργειες. Η κατάσταση οδηγήθηκε
στα άκρα όταν ο Βενιζέλος και οι υποστηρικτές του αρνήθηκαν να υπογράψουν την
διακήρυξης περί αυτονομίας με αποτέλεσμα να προκληθούν επεισόδια. Αποτέλεσμα
ήταν ο Βενιζέλος να διακόψει την συνεδρίαση και να αποχωρήσει. Για την κίνησή
του αυτή του αφαιρέθηκε η προεδρία και του απαγορεύθηκε η συμμετοχή στις
συνεδριάσεις του σώματος. Τελικώς η διακήρυξη περί αυτονομίας ψηφίστηκε.

Άφιξη στην Ελλάδα
Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος μετά το ξέσπασμα του κινήματός είχε προσεγγίσει τον
Δημήτριο Γούναρη για να σχηματίσει κυβέρνηση, μετά όμως την άρνηση αυτού,
καθώς και του Νικολάου Ζορμπά, αναζήτησε νέο πρόσωπο. Κατόπιν προτάσεως
κάποιου αξιωματικού αποφασίστηκε να κληθεί στην Ελλάδα ο Ελευθέριος Βενιζέλος,
ο οποίος ήταν γνωστός για την πολιτική του δράση στην Κρήτη. Ο τελευταίος είχε
υποστηρίξει το κίνημα σε μια σειρά δέκα άρθρων που δημοσίευσε στην εφημερίδα
"Κήρυξ Χανίων". Στις 22 Δεκεμβρίου 1909 ο λοχαγός Ιουλιανός Κονταράτος μετέβη
στα Χανιά για να του δώσει επιστολή του Στρατιωτικού Συνδέσμου με την οποία τον
καλούσε στην Ελλάδα για να αναλάβει την πρωθυπουργία. Ο Βενιζέλος με δική του
επιστολή ξεκαθάρισε πως δεν ενδιαφερόταν για την πρωθυπουργία και ότι θα
ερχόταν στην Αθήνα ως πολιτικός σύμβουλος του Συνδέσμου. Στις 28 Δεκεμβρίου
αφίχθη στον Πειραιά και αμέσως άρχισε επαφές με τα μέλη του Στρατιωτικού
Συνδέσμου καθώς και με τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων. Βασικές
προτάσεις του, που έγιναν αποδεκτές από τον Σύνδεσμο αλλά και από αρκετούς
πολιτικούς, ήταν η, αντισυνταγματική, σύγκληση αναθεωρητικής βουλής, και όχι
συντακτικής, μη θέτοντας έτσι πολιτειακό ζήτημα, η διάλυση του Στρατιωτικού
Συνδέσμου μετά την σύγκληση αναθεωρητικής βουλής, η απομάκρυνση των
βασιλοπαίδων από τον στρατό και ο διορισμός νέας κυβέρνησης υπό τον Στέφανο
Δραγούμη.
Την 1η Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Βουλής σχετικά με
την ψήφιση της προτάσεως περί αναθεωρήσεως μη θεμελιωδών διατάξεων του
συντάγματος, πρόταση που ψηφίστηκε με 150 ψήφους υπέρ και 11 κατά. Κατά την
προεκλογική περίοδο ο Βενιζέλος έλειπε στο εξωτερικό, στην Ελβετία και την Ιταλία
επιστρέφοντας οκτώ ημέρες μετά την διεξαγωγή των εκλογών. Κατά τις εκλογές της
8ης Αυγούστου 1910 η παράταξη του Βενιζέλου πέτυχε σημαντική νίκη έναντι των
συνασπισμένων παλαιών κομμάτων αποκτώντας ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή.
Υπολογίσιμο αριθμό αποτελούσαν και οι βουλευτές που είχαν εκλεγεί με ανεξάρτητα
ψηφοδέλτια και οι οποίοι υποστήριζαν την σύγκληση συντακτικής συνέλευσης. Ο
ίδιος εξελέγη βουλευτής Αττικοβοιωτίας λαμβάνοντας 32.765 ψήφους σε σύνολο
38.800 ψήφων. Στις 22 Αυγούστου ο Βενιζέλος ίδρυσε το Κόμμα των Φιλελευθέρων
ενώ στις 3 Σεπτεμβρίου συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση η αναθεωρητική Βουλή. Δύο
ημέρες αργότερα ο Βενιζέλος εκφώνησε λόγο σε συγκέντρωση στην πλατεία
Συντάγματος υποστηρίζοντας την αναγκαιότητα της αναθεωρητικής βουλής. Στις 12
Σεπτεμβρίου η κυβέρνηση Δραγούμη παραιτήθηκε και λίγες ημέρες αργότερα, στις 6
Οκτωβρίου ο Βενιζέλος σχημάτισε κυβέρνηση, στην οποία μεταξύ άλλων
συμμετείχαν οι Εμμανουήλ Ρέπουλης, Νικόλαος Δημητρακόπουλος κ.α.,
αναλαμβάνοντας παράλληλα τα υπουργεία Στρατιωτικών και Ναυτικών. Αν και η
αντιπολίτευση, η οποία είχε συγκεντρώσει το 65% των ψήφων, και οι ανεξάρτητοι
βουλευτές έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή, υπό τη μορφή ανοχής, ο
Βασιλιάς, ύστερα από συνεννόηση με τον Βενιζέλο, δημοσίευσε στις 12 Οκτωβρίου
διάταγμα διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης εκλογών στις 28 Νοεμβρίου. Η
αντισυνταγματική, ενέργεια του Βασιλιά προκάλεσε τις σφοδρές αντιδράσεις της
αντιπολίτευσης (Ράλλης, Μαυρομιχάλης, Θεοτόκης), η οποία δήλωσε ότι θα απείχε
από την εκλογική διαδικασία σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Αντίθετα οι "Κοινωνιολόγοι"
και το νεοσύστατο Λαϊκό Κόμμα υπο την προεδρία του Αλέξανδρου Παπαναστασίου
φάνηκε να είναι θετικοί ως προς την διάλυση της Βουλής υποστηρίζοντας τις

κινήσεις Βενιζέλου. Στις εκλογές της 28ης Νοεμβρίου το κόμμα των Φιλελευθέρων
αναδείχθηκε νικητής συγκεντρώνοντας 307 από τις 362 έδρες.
Η συζήτηση για το νέο σύνταγμα ολοκληρώθηκε σε 42 συνεδριάσεις της ολεμέλειας
της Βουλής, από τις οποίες ο Ελευθέριος Βενιζέλος συμμετείχε στις 41. Το νέο
σύνταγμα δημοσιεύθηκε την 1η Ιουνίου 1911 και περιελάμβανε σημαντικές
μεταρρυθμίσεις που απέβλεπαν στην επιβολή της αρχή της νομιμότητας, στην
καθιέρωση της ασφάλειας δικαίου και της ασφάλειας των συναλλαγών. Μαζί με το
νέο σύνταγμα ψηφίστηκε και μία σειρά οργανικών νόμων εγκαινιάζοντας έτσι μια
σειρά από μεταρρυθμιστικά μέτρα. Συνοπτικά καθιέρωσε μέτρα προστασίας των
εργαζομένων, όπως την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και την
βελτίωση των συνθηκών εργασίας στα εργοστάσια, τεμάχισε τεράστιες εκτάσεις στη
Θεσσαλία μοιράζοντας αυτές σε 4.000 οικογένειες, βελτίωσε την απονομή
δικαιοσύνης, και αναμόρφωσε το φορολογικό σύστημα. Εκτός από την συνταγματική
και διοικητική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης Βενιζέλου σημαντικές πρωτοβουλίες
καταγράφονται και στον στρατιωτικό τομέα. Κατόπιν προσωπικής του εντολής
ζητήθηκε η συνδρομή της Γαλλίας και της Αγγλίας για να εκπαιδεύσουν τους
αξιωματικούς και τους στρατιώτες του ελληνικού στρατού. Αν και το παλάτι
προέβαλε αντιστάσεις, λόγω της φιλογερμανικής στάσης που διατηρούσε, σχετικά με
τον ερχομό αυτής της ομάδας, τελικά η ομάδα ήρθε στις αρχές του 1911. Σε
αντάλλαγμα, υπό την μορφή συμβιβασμού, ο Βενιζέλος κατέθεσε νομοσχέδιο για την
επιστροφή των πριγκίπων στον ελληνικό στρατό, νομοσχέδιο που ψηφίστηκε τον
Ιούνιο του ίδιου έτους. Επίσης αύξησε τον αριθμό των στρατιωτών, παρήγγειλε
τουφέκια και πολεμικό υλικό και αναδιοργάνωσε το Βασιλικό Ναυτικό. Να
σημειωθεί ότι μια από τις πρώτες κινήσεις του Βενιζέλου ήταν να διορίσει ως
υπασπιστή του τον Ιωάννη Μεταξά.
Φορολογική Μεταρρύθμιση
Ακόμα μια σημαντικότατη πτυχή της Κοινωνικής Πολιτικής του Ελευθέριου
Βενιζέλου ήταν η τροποποίηση της φορολογίας υπέρ των Λαϊκών Τάξεων. Οι
κυβερνήσεις του Βενιζέλου της περιόδου 1910– 1920 κατήργησαν όλους του μέχρι
τότε ισχύοντες νόμους για τους άμεσους φόρους και εισήγαγαν τολμηρές
φορολογικές μεταρρυθμίσεις. Σημαντικότερη ήταν η ψήφιση το 1917 του πολεμικού
φόρου επί των έκτακτων κερδών.
Εκπαιδευτική Πολιτική
Στον τομέα της Δημόσιας Παιδείας η Κυβέρνηση Βενιζέλου έκανε λαμπρά βήματα
αρχικά με την κατασκευή 3.200 σχολείων ανά την Ελλάδα. Ακόμα ιδρύθηκαν τα
κατώτερα επαγγελματικά σχολεία, γεωργικά, βιοτεχνικά, ναυτικά, εμπορικά,
οικοκυρικά. Ταυτόχρονα ιδρύθηκαν σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες και
νυχτερινές σχολές. Τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης έγιναν επίσης εξατάξια γυμνάσια
ενώ οργανώθηκαν και πρακτικά λύκεια. Με τους νόμους 4376 και 4605 του 1930
ιδρύθηκαν πειραματικά σχολεία στα Πανεπιστήμια, στα οποία οι φοιτητές των
καθηγητικών σχολών ασκούνταν στη διδακτική. Ακόμα καθιερώθηκε η ΔημόσιαΔωρεάν Υποχρεωτική Πρωτοβάθμια εκπαίδευση με παράλληλη προσπάθεια για
καλύτερη ποιότητα παιδείας.

Βαλκανικοί Πόλεμοι

Φωτογραφία στο ελληνικό Γενικό Στρατηγείο στο Χατζή-Μπεηλίκ, πριν τη
Συνδιάσκεψη του Βουκουρεστίου, 1913.
Υπήρχαν διπλωματικές επαφές, με στόχο να γίνουν μεταρρυθμίσεις στη Μακεδονία
και τη Θράκη προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των εκεί
χριστιανικών πληθυσμών. Σε περίπτωση αποτυχίας των μεταρρυθμίσεων,
σχεδιαζόταν να εκδιωχθεί η Τουρκία από τα Βαλκάνια. Αυτό το τελευταίο φαινόταν
εφικτό, επειδή μετά την εισαγωγή Συντάγματος, ο διοικητικός μηχανισμός της
Τουρκίας είχε αποδιοργανωθεί, δεν είχε στόλο για να μεταφέρει δυνάμεις από τη
Μικρά Ασία στην Ευρώπη και ο ελληνικός στόλος κυριαρχούσε στο Αιγαίο. Ο
Βενιζέλος δεν ήθελε να γίνουν άμεσα κινήσεις από τις βαλκανικές χώρες,
προκειμένου να αναδιοργανωθεί στρατιωτικά η χώρα και να είναι απολύτως έτοιμη
όταν έρθει η ώρα που θα εκρίνοντο όλα (διέβλεπε τη διάλυση της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας σε σύντομο διάστημα και τον αναπόφευκτο πόλεμο για τη διανομή
των εδαφών). Πρότεινε στην Τουρκία να αναγνωρίσει στους Κρητικούς το δικαίωμα
να στέλνουν βουλευτές στην ελληνική Βουλή, ούτως ώστε να κλείσει το Κρητικό
Ζήτημα. Οι Νεότουρκοι απειλούσαν ότι θα κάνουν στρατιωτικό περίπατο μέχρι την
Αθήνα, αν η τελευταία επέμενε σε τέτοιες αξιώσεις, προκαλώντας την τιμή και τα
πληγωμένα από την ήττα του '97 πατριωτικά αισθήματα των Ελλήνων.
Ήταν λοιπόν μονόδρομος για το Βενιζέλο η συμμαχία με τις άλλες βαλκανικές χώρες,
Σερβία, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο. Έπεισε τον διάδοχο Κωνσταντίνο να
αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα σε κάποια βασιλική γιορτή στη Σόφια και οργάνωσε
επίσκεψη στην Αθήνα Βούλγαρων φοιτητών, το 1911, που έγινε σε πολύ καλό κλίμα.
Τον Μάιο του 1912 Ελλάδα και Βουλγαρία υπέγραψαν συνθήκη. Αλλά οι σφαγές των
Κοτσάνων και της Μπράνας επέσπευσαν τις εξελίξεις. Η Σερβία και η Βουλγαρία
που είχαν υπογράψει μεταξύ τους μυστική συνθήκη συμμαχίας, προσκάλεσαν την
Ελλάδα τις τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου 1912 να πάρει μέρος μαζί τους στον
πόλεμο εναντίον της Τουρκίας.
Ο Βενιζέλος είχε προσεγγίσει χωρίς αποτέλεσμα τους Τούρκους για το Κρητικό
Ζήτημα και επιπλέον, δεν ήθελε να την πάθει η Ελλάδα όπως το 1877 με το
Ρωσοτουρκικό Πόλεμο. Έτσι, στις 30 Σεπτεμβρίου 1912 κήρυξε τον πόλεμο στην
Τουρκία. Ήταν ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος. Την 1 Οκτωβρίου, συνήλθε σε τακτική
σύνοδο η Βουλή, όπου αναγγέλθηκε η κήρυξη του πολέμου, έγιναν δεκτοί οι Κρήτες
βουλευτές, τους οποίους προσφώνησε ο ίδιος ο Βενιζέλος και κηρύχθηκε η ένωση της

Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Ο ελληνικός λαός υποδέχθηκε τις εξελίξεις αυτές με
μεγάλο ενθουσιασμό.
Ο στρατός, με αρχιστράτηγο το διάδοχο Κωνσταντίνο, προήλασε προς τη Μακεδονία,
επιτυγχάνοντας αλλεπάλληλες νίκες και στις 26 Οκτωβρίου 1912 κατέλαβε τη
Θεσσαλονίκη. Σ' αυτή την περίοδο σημειώθηκε και η γνωστή διαφωνία με το διάδοχο
Κωνσταντίνο Α', για την πορεία που έπρεπε να ακολουθήσει ο στρατός και ποιες
πόλεις θα έπρεπε να απελευθερωθούν πρώτα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, προβλέποντας
τα προβλήματα που θα εμφανίζονταν μετά την απελευθέρωση της πόλης στον τομέα
της αστυνόμευσής της και γνωρίζοντας ότι οι Βούλγαροι σύμμαχοί μας αλλά και οι
μεγάλες Ευρωπαϊκές Δυνάμεις θα προωθούσαν μία εικόνα άναρχης πόλης και μίας
Ελληνικής πολιτείας ανίκανης να επιβάλει την τάξη, φρόντισε, από τις 24
Οκτωβρίου, πριν ακόμη απελευθερωθεί η πόλη, να διατάξει την μεταφορά δυνάμεως
της Κρητικής Χωροφυλακής στη Θεσσαλονίκη. Στις 20 Νοεμβρίου, η Σερβία, το
Μαυροβούνιο και η Βουλγαρία υπέγραψαν ανακωχή με την Τουρκία. Η Ελλάδα
συνέχιζε τον πόλεμο στο μέτωπο της Ηπείρου. Ακολούθησε συνδιάσκεψη στο
Λονδίνο, όπου η Ελλάδα πήρε μέρος αν και δεν είχαν τελειώσει οι επιχειρήσεις στην
Ήπειρο. Η συνδιάσκεψη αυτή κατέληξε στη Συνθήκη του Λονδίνου μεταξύ των
βαλκανικών συμμάχων και της Τουρκίας, ουσιαστικά σύμφωνα με τις επιθυμίες των
Μεγάλων Δυνάμεων.
Την επομένη της νίκης, ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Ιβάν Γκέσωφ, ενώ γινόταν
δοξολογία στη Σόφια για τη συμμαχική νίκη, έστειλε τηλεγράφημα στο Βενιζέλο.
Γρήγορα εντούτοις οι Βούλγαροι, οι οποίοι ήθελαν να γίνουν ηγεμονική δύναμη στα
Βαλκάνια και να αποκτήσουν διέξοδο στη θάλασσα, προέβαλαν υπερβολικές
αξιώσεις. Και η Σερβία ζητούσε περισσότερα εδάφη απ' όσα είχε προσυμφωνήσει με
τους Βουλγάρους, επειδή τους βοήθησε στη Θράκη πέρα απ' όσο είχε συμφωνηθεί.
Κι ο Βενιζέλος ξεκαθάρισε στη συνδιάσκεψη του Λονδίνου ότι η Θεσσαλονίκη ήταν
της Ελλάδας, αφού άλλωστε πρώτος την κατέλαβε ο ελληνικός στρατός.
Η ρήξη μεταξύ των συμμάχων λόγω της τακτικής των Βουλγάρων και ειδικότερα της
τακτικής του πρωθυπουργού τους Στογιάν Δάνεφ, ήταν αναπόφευκτη. Έτσι βρέθηκε
η Βουλγαρία απέναντι σ' ένα ενιαίο μέτωπο Ελλάδας - Σερβίας, οι οποίες στις 19
Μαΐου 1913 υπέγραψαν σύμφωνο συμμαχίας στη Θεσσαλονίκη. Στις 19 Ιουνίου 1913
κηρύχθηκε ο Β' Βαλκανικός Πόλεμος. Ο βασιλιάς πλέον Κωνσταντίνος (κατόπιν της
δολοφονίας του Γεωργίου Α') έδιωξε τις βουλγαρικές δυνάμεις από τη Θεσσαλονίκη,
κατήγαγε δε κατόπιν αλλεπάλληλες νίκες επί του βουλγαρικού στρατού. Νικημένοι
από τους Έλληνες και τους Σέρβους κι ενώ ο ρουμανικός στρατός προήλαυνε προς τη
Σόφια φτάνοντας σε απόσταση σαράντα χιλιομέτρων από το κέντρο της, οι
Βούλγαροι ζήτησαν ανακωχή. Ο Βενιζέλος πήγε στο Χατζή Μπεϊλίκ, έδρα του
ελληνικού στρατηγείου, όπου προσδιόρισε μαζί με τον Κωνσταντίνο τις εδαφικές
αξιώσεις της Ελλάδας στη συνδιάσκεψη της ειρήνης που θα ακολουθούσε. Κατόπιν
ανεχώρησε για το Βουκουρέστι, όπου συνήλθε η συνδιάσκεψη. Στις 28 Ιουνίου 1913
υπογράφτηκε συνθήκη ειρήνης από την Ελλάδα, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και τη
Ρουμανία αφενός και από τη Βουλγαρία αφετέρου. Οι αξιώσεις της Ελλάδας έγιναν
όλες δεκτές. Ο Βενιζέλος γνωστοποίησε αυθημερόν με τηλεγράφημα στον βασιλιά
την υπογραφή της συνθήκης.

Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος
Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος ξέσπασε το καλοκαίρι του 1914. Μέχρι το 1915 η Ελλάδα
παρέμεινε εκτός της σύρραξης. Της ζήτησε όμως η Αντάντ να πάρει μέρος στην
εκστρατεία στα Δαρδανέλλια. Ο Βενιζέλος, που ήθελε να μπει η χώρα στον πόλεμο
με την Αντάντ, πιστεύοντας στην τελική νίκη της, διαφώνησε με το βασιλιά, υπέβαλε
την παραίτησή του και πήγε για ταξίδι ξεκούρασης και αναψυχής στην Αίγυπτο. Η
Βουλή διαλύθηκε κατόπιν βασιλικού διατάγματος κι έγιναν εκλογές στις 31 Μαΐου
1915, με το Βενιζέλο να τις παρακολουθεί από τη Μυτιλήνη, που έδωσαν την
πλειοψηφία στο Κόμμα των Φιλελευθέρων. Ο βασιλιάς με βαριά καρδιά και πολύ
απογοητευμένος, μιας και πίστευε ότι η πολεμική του δράση θα ανταμείβετο και στην
κάλπη από τον ελληνικό λαό, ο οποίος τον αποθέωνε δυο χρόνια πριν κατά την
επιστροφή από το μέτωπο και εκδήλωνε ακόμα την αγάπη του, έδωσε εντολή στο
Βενιζέλο να σχηματίσει κυβέρνηση, από την επόμενη κιόλας μέρα όμως ψάχνοντας
αφορμές να σύρει τη χώρα σε νέες εκλογές. Ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος είχε
αποφασίσει να απαλλαγεί από τον Κρητικό πολιτικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι για
δύο ακόμα μήνες μέχρι τον Αύγουστο του 1915 συνέχισε να άρχει της χώρας η
ηττημένη εκλογικά πρώην κυβέρνηση του Γούναρη, καθότι ο βασιλιάς
προφασιζόμενος ασθένεια καθυστερούσε να προχωρήσει στη σύγκληση της νέας
βουλής. Τελικώς, όταν συγκλήθηκε η νέα βουλή, ο πρωθυπουργός Βενιζέλος, τόνισε
σε κοινοβουλευτική ομιλία του ότι η Ελλάδα θα έμενε ουδέτερη εκτός αν έκτακτες
περιστάσεις την υποχρέωναν ν' αλλάξει γραμμή πλεύσης, μη θέλοντας σε μια τόσο
κρίσιμη στιγμή για τη χώρα να οξύνει περισσότερο τα πράγματα, ελπίζοντας ότι ο
βασιλιάς θα έβλεπε το συμφέρον της χώρας καθαρότερα στο μέλλον.
Το Σεπτέμβριο 1915 η Βουλγαρία προσχώρησε στις Κεντρικές Αυτοκρατορίες και
κήρυξε επιστράτευση. Ήταν ευκαιρία για τη Βουλγαρία να ξεπλύνει την ήττα του Β'
Βαλκανικού Πολέμου και να επεκτείνει τα εδάφη της. Η Ελλάδα κήρυξε επίσης
επιστράτευση αλλά προέκυψε διχογνωμία μεταξύ Κωνσταντίνου - Βενιζέλου όσον
αφορούσε στις υποχρεώσεις της χώρας μας απέναντι στη Σερβία εκ της συνθήκης που
είχαν υπογράψει οι δύο χώρες το 1913, με την οποία η Ελλάδα είχε υποσχεθεί να
προστρέξει σε βοήθεια της Σερβίας σε περίπτωση που δεχόταν επίθεση. Ο Βενιζέλος,
ευρισκόμενος σε αδιέξοδο και μη δυνάμενος να δράσει όπως ήθελε, παραιτήθηκε.
Σχηματίστηκε κυβέρνηση υπό τον Αλέξανδρο Ζαΐμη στην οποία συμμετείχαν οι
αρχηγοί όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Μετά από λίγο καιρό όμως
παραιτήθηκε και η κυβέρνηση Ζαΐμη καθώς ο βασιλιάς κωλυσιεργούσε να απαντήσει
στις δυνάμεις της Αντάντ που πίεζαν για έξοδο της χώρας στον πόλεμο στο πλευρό
τους και σχηματίστηκε κυβέρνηση υπό τον Στέφανο Σκουλούδη, στην οποία πήραν
μέρος όλοι όσοι συνέπραξαν στην προηγούμενη κυβέρνηση (Ζαΐμη).
Η κυβέρνηση του υπέργηρου Σκουλούδη (80 ετών), χωρίς αποτέλεσμα επίσης,
διέλυσε τη Βουλή και διεξήγαγε εκλογές στις 6 Δεκεμβρίου 1915, στις οποίες δεν
πήρε μέρος το Κόμμα των Φιλελευθέρων, θεωρώντας τες άκυρες, στην
πραγματικότητα θέλοντα να στηλιτεύσει την πέρα κάθε ορίου βασιλική ανάμειξη στις
πολιτικές υποθέσεις και επειδή φοβόταν ότι αν ηττηθεί θα υπήρχε λαϊκή
νομιμοποίηση της βασιλικής άποψης περί ουδετερότητας, κάτι που δεν ήθελε να
συμβεί, καθότι θα περιοριζόταν η αντιπολιτευτική δράση της βενιζελικής παράταξης
και τα ερείσματά της στο λαό, με ό,τι συνεπάγετο και για τις εθνικές υποθέσεις μια
τέτοια εξέλιξη. Από πληροφορίες δε, γνώριζαν ότι οι κωνσταντινική μερίδα θα έκανε
εκμετάλλευση της επιστράτευσης στην οποία ευρίσκετο τότε ο ελληνικός στρατός για

να φέρει το αποτέλεσμα που ήθελε και να νικήσει (π.χ. οι στρατιώτες, ένας αριθμός
300.000 αντρών, θα ψήφιζαν εντός των στρατοπέδων υποκείμενοι σε πολλές πιέσεις
ή εκφοβισμούς, έχοντες και το φάσμα ενός νέου πολέμου μπροστά τους). Εν τω
μεταξύ, οι σύμμαχοι της Αντάντ, αποβίβασαν στρατό στη Θεσσαλονίκη, υπό τη
γενική διοίκηση του αυταρχικού και υπερόπτη Γάλλου στρατηγού Σαράιγ, ανοίγοντας
το Βαλκανικό Μέτωπο. Στα αγγλογαλλικά στρατεύματα προστέθηκαν λίγο αργότερα
130.000 Σέρβοι στρατιώτες μεταφερόμενοι με πλοία από την Κέρκυρα, όπου είχαν
καταφύγει μαζί με τη σερβική βουλή και κυβέρνηση μετά τη συντριβή του σερβικού
στρατού από τη συνδυασμένη επίθεση της Βουλγαρίας, της Αυστροουγγαρίας και της
Γερμανίας (την Κέρκυρα είχαν καταλάβει τότε οι Δυνάμεις της Αντάντ για να
γλιτώσουν το σερβικό στρατό από την πλήρη καταστροφή, χωρίς να ερωτηθεί καν η
ελληνική κυβέρνηση που μη μπορώντας να αντιδράσει, δέχτηκε το γεγονός).

Εθνικός Διχασμός

Η ηγετική τριανδρία της Εθνικής Αμύνης. Από αριστερά: Παύλος Κουντουριώτης,
Ελευθέριος Βενιζέλος, Παναγιώτης Δαγκλής
Στις 16 Αυγούστου 1916 έγινε συλλαλητήριο των βενιζελικών στην Αθήνα, όπου με
την υποστήριξη του συμμαχικού στρατού, που είχε αποβιβαστεί στην πρωτεύουσα
της Μακεδονίας, ο Βενιζέλος ανακοίνωσε στο λαό την πλήρη διαφωνία του με τους
χειρισμούς του Στέμματος. Τέθηκε επικεφαλής επανάστασης (Κίνημα Εθνικής
Άμυνας) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, όπου πήγε και σχημάτισε επαναστατική
"Προσωρινή Κυβέρνηση Εθνικής Άμυνας" μαζί με τους ναύαρχο Παύλο
Κουντουριώτη και στρατηγό Παναγιώτη Δαγκλή, χρησιμοποιώντας την ήδη
ευρισκόμενη εκεί Κρητική Χωροφυλακή, αφού προηγουμένως στις 25 Σεπτεμβρίου
πέρασε από την Κρήτη, η οποία προσχώρησε κι αυτή στην επανάσταση. Ο Βενιζέλος
διακήρυξε: "δεν στρεφόμαστε εναντίον του Βασιλιά, αλλά εναντίον των Βουλγάρων".
Προσχώρησαν επίσης στο Κίνημα και τα άλλα νησιά του Αιγαίου. Η διαφωνία του
νόμιμου πρωθυπουργού Βενιζέλου με το γερμανόφιλο βασιλιά Κωνσταντίνο, η
παραίτησή του Βενιζέλου και ο σχηματισμός στη Θεσσαλονίκη Προσωρινής
Κυβέρνησης (26 Σεπτεμβρίου/9 Οκτωβρίου 1916), η οποία τάχθηκε με το πλευρό των
Συμμάχων και κήρυξε έκπτωτο τον Κωνσταντίνο, ήταν η αιτία για την οποία η
Εκκλησία της Ελλάδας εναντιώθηκε και τελικά αφόρισε τον Βενιζέλο.
Στην Αθήνα επενέβη η Αντάντ και υποχρέωσε την κυβέρνηση Σκουλούδη να
παραιτηθεί. Σχηματίστηκε υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό τον Νικόλαο Καλογερόπουλο
και η Βουλή διέκοψε τις εργασίες της (καθότι απλώς πλέον μεταβατική και
διαχειριστική). Τα μέλη της κυβέρνησης Καλογερόπουλου διαφώνησαν μεταξύ τους
ως προς την πολιτική που έπρεπε να ακολουθηθεί, οδηγώντας έτσι το κυβερνητικό

αυτό σχήμα αυτό σε παραίτηση. Ακολούθησε ο καθηγητής Σπυρίδων Λάμπρου ο
οποίος δέχτηκε την πρόταση του βασιλιά και σχημάτισε κυβέρνηση με μη πολιτικά
πρόσωπα. Την κυβέρνηση αυτή η οποία επίσης δεν παρήγαγε κάποιο αποτέλεσμα
διαδέχθηκε νέα υπό τον Αλέξανδρο Ζαΐμη (ο οποίος λόγω χαρακτήρος συχνά καλείτο
τις δύσκολες στιγμές). Οι σύμμαχοι, εκνευρισμένοι από την παρελκυστική πολιτική
του βασιλιά ο οποίος απλώς κέρδιζε χρόνο, αποφάσισαν να τον απομακρύνουν από το
θρόνο και την Ελλάδα, να τον διαδεχθεί δε ο δευτερότοκος γιος του Αλέξανδρος,
παραμερίζοντας τον πρωτότοκο Γεώργιο. Στις 29 Μαΐου 1917, ο Κωνσταντίνος
αναχώρησε από την Ελλάδα και λίγες μέρες μετά ο Βενιζέλος σχημάτισε κυβέρνηση,
συγκλήθηκε δε η Βουλή, η οποία είχε προκύψει από τις εκλογές της 31 Μαΐου 1915
(θεωρούμενες οι επόμενες βουλές ως αντισυνταγματικές και η οποία ονομάστηκε
Βουλή των Λαζάρων λόγω της ανάστασής της μετά από τόσο καιρό). Στις 11/24
Νοεμβρίου 1916 η ολοκληρωμένη Προσωρινή Κυβέρνηση κήρυξε τον πόλεμο στις
Κεντρικές Δυνάμεις.
Όταν η Γερμανία υπέγραψε ανακωχή, συνήλθε στο Παρίσι η Συνδιάσκεψη της
Ειρήνης, όπου ο Βενιζέλος παρέστη ως αντιπρόσωπος της Ελλάδας και προέβαλε τις
αξιώσεις της χώρας μας, οι οποίες έγιναν στο σύνολό τους δεκτές με τις συνθήκες του
Νεϊγύ (27 Νοεμβρίου 1919) και των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920). Ως αποτέλεσμα
αυτών των συνθηκών η Ελλάδα προσάρτησε (προσωρινά) την Ανατολική Θράκη και
την ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης στην εκείθεν του Αιγαίου πλευρά. Όντας στη
Γαλλία εκείνο τον καιρό, ο Βενιζέλος εξελέγη μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας. Ενώ
όμως επρόκειτο να γυρίσει στην Ελλάδα, έγινε δολοφονική απόπειρα εναντίον του
στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λυών (από εκεί έπαιρνε κάποιος το τρένο για την
πόλη Λυών), στο Παρίσι, από δύο απότακτους Έλληνες αξιωματικούς, κατά την
οποία τραυματίστηκε από πυρά περιστρόφου. Αφού θεραπεύτηκε από τα τραύματά
του, γύρισε το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς στην Αθήνα.
Ο θάνατος του άτυχου βασιλιά Αλέξανδρου είχε ως συνέπεια ν' ανακηρύξει
αντιβασιλέα η Βουλή τον ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη. Την 1 Νοεμβρίου 1920
έγιναν βουλευτικές εκλογές. Το Κόμμα των Φιλελευθέρων έλαβε 50,31% του
συνόλου των ψήφων αλλά νικήθηκε από την ενωμένη αντιπολίτευση που είχε λάβει
το 49,36% λόγω του εκλογικού νόμου, που οδήγησε τις περισσότερες έδρες στην
αντιβενιζελική παράταξη. Είναι φανερό πόσο διχασμένος ήταν τότε ο λαός.
Ο Βενιζέλος παρά το μεγάλο ποσοστό του κόμματός του, δεν εξελέγη καν βουλευτής.
Τη μεθεπομένη σχημάτισε κυβέρνηση ο Δημήτριος Ράλλης, παραιτήθηκε ο
Κουντουριώτης κι έγινε αντιβασίλισσα η βασιλομήτωρ Όλγα μέχρι να γίνει
δημοψήφισμα, το οποίο θα επανέφερε τον εξόριστο Κωνσταντίνο. Στις 4 Νοεμβρίου
ο Βενιζέλος αναχώρησε για το Παρίσι, δηλώνοντας ότι αποσύρεται από την ενεργό
πολιτική και σκοπεύει να ιδιωτεύσει αλλά αν η χώρα ζητήσει τις υπηρεσίες του στο
εξωτερικό, θα είναι στη διάθεσή της. Σύντομα και μετά το δημοψήφισμα της
επιστροφής του, την ουσιαστική εξουσία ανέλαβε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο οποίος
ετέθη επικεφαλής του στρατού και οδήγησε, λόγω της πολιτικής του αδεξιότητας,
συνεπικουρούμενος από στελέχη της αντιβενιζελικής παράταξης, τη χώρα στη
μικρασιατική καταστροφή.

Εξωτερική πολιτική 1928-32
Κύριος στόχος του Βενιζέλου την περίοδο αυτή υπήρξε να αποφύγει την εξάρτηση
της Ελλάδας από μία μόνο μεγάλη δύναμη. Προσπάθησε λοιπόν, να δημιουργήσει
φιλικές σχέσεις τόσο με τις γειτονικές χώρες όσο και με αυτές που κυριαρχούσαν στη
Μεσόγειο. Έτσι, η πρώτη διπλωματική κίνηση του Βενιζέλου ήταν η υπογραφή
συμφώνου φιλίας, συνδιαλλαγής και δικαστικού διακανονισμού με την Ιταλία στις 23
Σεπτεμβρίου 1928.

Βαλκάνια
Εν συνεχεία, ο Βενιζέλος στράφηκε στη Γιουγκοσλαβία, η οποία από καιρό είχε
διεκδικήσεις για μία «ελεύθερη ζώνη» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ο Βενιζέλος
αποδέχτηκε ορισμένες από τις γιουγκοσλαβικές απαιτήσεις και αφού απομακρύνθηκε
αυτό το εμπόδιο, στις 17 Μαρτίου 1929 υπογράφτηκε το ελληνογιουγκοσλαβικό
πρωτόκολλο στη Γενεύη.
Με τη Βουλγαρία η κατάσταση ήταν πιο περίπλοκη: οι Βούλγαροι απέρριψαν την
προσφορά του Βενιζέλου για δημιουργία «ελεύθερου λιμανιού» στη Θεσσαλονίκη ή
την Αλεξανδρούπολη, καθώς διατηρούσαν αλυτρωτικές βλέψεις για τις περιοχές
αυτές. Έτσι, ο Βενιζέλος περιορίστηκε στην επανάληψη πλήρων διπλωματικών
σχέσεων με τη γείτονα χώρα.

Επικρίσεις
Όμως, οι διπλωματικές αυτές κινήσεις του Βενιζέλου συνάντησαν σημαντική
αντίδραση, καθώς έβαλε σε δεύτερη μοίρα τις εθνικές βλέψεις της χώρας. Η Ιταλία
είχε ακόμα στην κατοχή της τα Δωδεκάνησα και ο Βενιζέλος συνειδητά απέφυγε να
ανακινήσει αυτό το ζήτημα για να μη διαταράξει τις σχέσεις των δύο χωρών. Εν όψει
μάλιστα της σύναψης του συμφώνου της ελληνοϊταλικής φιλίας στις 23.9.1928,
δήλωσε στον Τύπο: "Δεν δύναται και δεν πρέπει η Δωδεκάνησος να εμποδίση την
ανάπτυξιν και εμπέδωσιν των σχέσεων φιλίας και εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδος και
Ιταλίας". Παράλληλα, αποθάρρυνε τις πρωτοβουλίες των Κυπρίων για Ένωση
θεωρώντας ότι δεν ήταν κατάλληλες οι περιστάσεις. Όμως αναμφίβολα, το ζήτημα
που ακόμα και σήμερα προκαλεί τις περισσότερες συζητήσεις είναι η
ελληνοτουρκική προσέγγιση, γιατί με αυτή την κίνηση ο Βενιζέλος έθεσε οριστικά
τέρμα στις ελπίδες των μικρασιατών να επιστρέψουν στις εστίες τους. Αυτό οδήγησε
στην εκλογική τους αποξένωση με αποτέλεσμα αρκετοί μικρασιάτες να στραφούν
στο Λαϊκό Κόμμα στις επόμενες εκλογές.

Προσωπική ζωή & Πληροφορίες

Ήταν παντρεμένος (1890 - 1894) με την Μαρία Ελευθερίου Κατελούζου και είχε
αποκτήσει δύο παιδιά: τον Κυριάκο Βενιζέλο και τον Σοφοκλή Βενιζέλο, βουλευτή,
υπουργό και πρωθυπουργό της Ελλάδας. Εγγονός του είναι ο Νικήτας Βενιζέλος.
Μετά τον θάνατο της συζύγου του, παντρεύτηκε το 1921 την Έλενα Σκυλίτση. Κατα
τη διάρκεια της ζωής του ο Ελευθέριος Βενιζέλος διέμενε μεταξύ Χανίων, Αθήνας
και εξωτερικού, ιδιαίτερα στο Παρίσι. Στα Χανιά έμενε στην οικογενειακή οικία της
Χαλέπας από το 1880 έως το 1910 και κατά διαστήματα από το 1927 μέχρι το 1935
ενώ στην Αθήνα κατοικούσε μεταξύ άλλων στην οικία Ζωγράφου επί των οδών
Λυκαβηττού και Πανεπιστημίου καθώς και σε Μέγαρο επί της λεωφόρου Βασιλίσσης
Σοφίας που ανήκε στην δεύτερη γυναίκα του, Έλενα Σκυλίτση.
Στην ηλικία των είκοσι επτά ετών έχοντας καταφύγει στην Αθήνα από τις διώξεις των
Τούρκων ξεκίνησε να γράφει για την "Κρητική Επανάσταση του 1889", έργο 146
σελίδων που έμεινε όμως ημιτελές.Ήταν ο πρώτος που μετέφρασε την Ιστορία του
Πελοποννησιακού Πολέμου του Θουκυδίδη στην Νέα Ελληνική γλώσσα. Λέγεται δε,
ότι λίγο πριν πεθάνει η τελευταία του λέξη ήταν "Ζήτω ο βασιλιάς".Το όνομα του
Ελευθερίου Βενιζέλου έχει δοθεί σε πολλούς δρόμους και πλατείες σε όλες σχεδόν τις
πόλεις της Ελλάδας. Ο σταθμός Ταύρου του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου της Αθήνας
φέρει το όνομα του. Το νέο αεροδρόμιο της Αθήνας στα Σπάτα ονομάστηκε προς
τιμήν του Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Επίσης ο
Ελευθέριος Βενιζέλος απεικονίζεται στο ελληνικό κέρμα του 0,50 €. Προς τιμή του η
ναυτιλιακή εταιρία ΑΝΕΚ lines έδωσε το όνομά του σ΄ ένα από τα πορθμεία της.Είχε
εκλεγεί μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών (1919).
Υποστηρίζεται ότι υπήρξε τέκτονας της Στοάς Αθηνών από το 1898.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Πρώτα χρόνια
Γεννήθηκε στη σημερινή Πρώτη, (πρώην Κιούπκιοϊ) του σημερινού νομού Σερρών
στην τουρκοκρατούμενη ακόμα Μακεδονία, έξι χρόνια πριν την απελευθέρωση από
την προέλαση του ελληνικού στρατού. Πατέρας του ήταν ο Γεώργιος Καραμανλής
(1880 - 1932), δάσκαλος και μετέπειτα καπνοκαλλιεργητής, ο οποίος πολέμησε στον
Μακεδονικό Αγώνα, ενώ μητέρα του ήταν η Φωτεινή Δολόγλου (1888- 1940). Είχε
τρεις αδελφούς και τρεις αδελφές που κατά σειρά γέννησης ήταν η Όλγα (1911), ο
Αλέκος (1914), η Αθηνά (1917), η Αντιγόνη (1921), ο Γραμμένος (1925) και ο
Αχιλλέας (1929).
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, αφού ολοκλήρωσε τη στοιχειώδη εκπαίδευσή του στη
γενέτειρά του, συνέχισε τη δευτεροβάθμια στο διτάξιο Γυμνάσιο Νέας Ζίχνης και
ύστερα (1920) στο Γυμνάσιο Σερρών. Την εποχή εκείνη μεγάλη ευεργεσία στην
οικογένεια του Γ. Καραμανλή πρόσφερε ο τότε καθηγητής και βουλευτής Σερρών
Αθανάσιος Αργυρός, ο οποίος μετά τις σαρωτικές σε βάρος του Βενιζέλου εκλογές
του 1920 περιελήφθη στην κυβέρνηση του Δημητρίου Γούναρη. Τότε ο Α. Αργυρός
ανέλαβε την επιμόρφωση του πρωτότοκου Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Αθήνα
(1923), όπου και τον εισήγαγε οικότροφο στο Αθηναϊκό Λύκειο Μεγαρέως (στο
Παγκράτι) προκειμένου στη συνέχεια να σπουδάσει δικηγόρος. Τελικά ο Κ.
Καραμανλής φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών απ΄ όπου έλαβε το πτυχίο της
νομικής στις 13 Δεκεμβρίου του 1929. Υπηρέτησε στρατιωτική θητεία μόλις 4 μηνών
ως μέλος πολύτεκνης οικογένειας. Αρχικά ξεκίνησε να ασκεί τη δικηγορία του στις
Σέρρες και το 1932 αποφάσισε να πολιτευτεί. Εισήλθε στην πολιτική με το Λαϊκό
Κόμμα, δίπλα στον Α. Αργυρό, με το οποίο εκλέχθηκε αμέσως βουλευτής Σερρών,
πρώτη φορά το 1935, σε ηλικία 28 ετών. Επανεξελέγη βουλευτής τον επόμενο χρόνο,
τον Ιανουάριο του 1936, στις τελευταίες εκλογές πριν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αργότερα, η εφημερίδα Ελευθερία τον κατηγόρησε ότι, σε εκείνες τις δεύτερες
εκλογές, κέρδισε την έδρα παραπλανώντας τους ψηφοφόρους του ως τότε προστάτη
του, Α. Αργυρού, ο οποίος έμεινε έτσι εκτός Βουλής, αλλά και στη συνέχεια εκτός
πολιτικής.Τον Αύγουστο του 1936 ο Ι. Μεταξάς κηρύσσει δικτατορία. Την εποχή
αυτή ο Κ. Καραμανλής δικηγορεί και στη συνέχεια μεταβαίνει στην Αυστρία και
Γερμανία για να φροντίσει την βαρυκοΐα του, που άρχισε να τον βασανίζει, χωρίς
όμως αποτέλεσμα.

Β΄ Π.Π. - Κατοχή

Όταν ξέσπασε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940 επικαλείται το πρόβλημα της
βαρηκοΐας του και δεν στέλνεται στο μέτωπο. Το 1941 γράφεται στο Δικηγορικό
Σύλλογο Αθηνών. Στη διάρκεια της κατοχής συμμετέχει στην Αθήνα σε μια ομάδα
νέων επιστημόνων, μεταξύ των οποίων και οι Ξ. Ζολώτας, Κ. Τσάτσος, Αγγ.
Αγγελόπουλος, Γρ. Κασιμάτης, που συζητούν για το μέλλον της χώρας, χωρίς να
εμπλακούν σε κάποια αντιστασιακή δραστηριότητα.
Υπουργικές θητείες 1946-1952
Στις εκλογές του 1946 επανεκλέγεται Βουλευτής Σερρών. Μεταβαίνει στις ΗΠΑ ,
όπου εκεί ακολουθεί νέα αγωγή αποκατάστασης της ακοής του και συμμετέχει σε
επίσημη αποστολή ενημέρωσης της αμερικανικής κυβέρνησης για τις οικονομικές
ανάγκες της Ελλάδας. Από το Νοέμβριο του 1946 έως τον Ιανουάριο του 1950
διατελεί Υπουργός Εργασίας, Μεταφορών και Κοινωνικής Πρόνοιας, στις
Κυβερνήσεις διαδοχικά των Τσαλδάρη και Μάξιμου.Ως Υπουργός Εργασίας έρχεται
αντιμέτωπος με σύνθετα εργατικά ζητήματα, ενώ φροντίζει για την αποφυλάκιση
αντιφρονούντων συνδικαλιστών. Παράλληλα, προωθεί την πρόβλεψη για σημαντική
αύξηση των συντάξεων (25%) και ευνοεί την καθιέρωση ενιαίου φορέα.

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ως
Υπουργός Μεταφορών (1948)
Ως Υπουργός Μεταφορών, αποκαθιστά
εντός έξι μηνών πλήρως το
συγκοινωνιακό δίκτυο που είχε πληγεί
από τον Πόλεμο και τις εμφύλιες
συγκρούσεις.Παράλληλα, έρχεται σε
σύγκρουση με τη βρετανική εταιρία
Πάουερ και άλλες ξένες ιδιωτικές
εταιρίες (πάνω από τετρακόσιες) που
είχαν το μονοπώλιο της ηλεκτροδότησης
και προσέφεραν ακριβές και κακής
ποιότητας υπηρεσίες, ενώ αρνούνταν να
προχωρήσουν στις απαραίτητες
επενδύσεις. Ο Καραμανλής προωθεί
νομοθεσία όπου το κράτος μπορούσε

πλέον να επιδιώξει επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων. Η στάση αυτή ενισχύει το
πολιτικό προφίλ του λόγω εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, αλλά η
νομοθεσία περί αναθεώρησης εγκαταλείπεται από τα μεγάλα κόμματα και κοστίζει
στον Καραμανλή τη θέση του στο Υπουργείο Μεταφορών, λόγω πιέσεων του
βρετανικού παράγοντα προς του Τσαλδάρη και Σοφούλη.
Μεγάλη δημοσιότητα αποκτά λόγω της δράσης του στο Υπουργείο Κοινωνικής
Πρόνοιας, όπου μετακινήθηκε το 1948. Δημιουργεί το Πρόγραμμα «ΠρόνοιαΕργασία» για τον επαναπατρισμό και την απασχόληση των 700.000 προσφύγων της
υπαίθρου. Επιπλέον, χορηγεί στους πολίτες 60.000 όπλα μέσω Κέντρων Ασφαλείας
για την ασφάλεια των παλιννοστούντων και την αποσυμφόρηση του στρατιωτικού
έργου, παρά τις επιφυλάξεις του Σοφοκλή Βενιζέλου για τυχόν χρήση τους σε
κομμουνιστική εξέγερση. Εντός ενός έτους επαναπατρίζονται 486.000 πρόσφυγες,
ενώ άλλοι 236.000 ανέμεναν επαναπατρισμό. Από αρκετούς, θεωρείται πως αυτό το
αποτελεσματικό πρόγραμμα αποκατάστασης, «ο οικονομικός Γράμμος» όπως
αποκλήθηκε, είχε ως συνέπεια και τον πολιτικό προσεταιρισμό του προσφυγικού
στοιχείου, το οποίο διαφορετικά μπορεί να είχε στραφεί προς το κομμουνιστικό
στρατόπεδο, ενώ έπαιξε ρόλο στην έκβαση του εμφυλίου.
Στις εκλογές του 1950 το Λαϊκό Κόμμα ηττάται, αλλά συμμετείχε στην βραχύβια
κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου, όπου ο Καραμανλής γίνεται για λίγο Υπουργός
Εθνικής Αμύνης. Τον Ιούλιο του 1951 νυμφεύεται την Αμαλία Κανελλοπούλου
(μετέπειτα Μεγαπάνου), ανιψιά του πολιτικού και διανοητή, Παναγιώτη
Κανελλόπουλου. Κατόπιν διάφορων εσωκομματικών κινήσεων, προσχωρεί στο
κόμμα του «Ελληνικού Συναγερμού» υπό το Στρατάρχη Αλέξανδρο Παπάγο, ο
οποίος κερδίζει τις εκλογές του 1952.

Πρώτη πρωθυπουργία

Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Καραμανλής ανέβηκε γρήγορα τα σκαλιά της
ελληνικής πολιτικής αναλαμβάνοντας τελικά το Υπουργείο Δημοσίων Έργων στην
κυβέρνηση του Ελληνικού Συναγερμού υπό τον πρωθυπουργό Αλέξανδρο Παπάγο
(Κυβέρνηση Αλέξανδρου Παπάγου 1952). Λόγω της απρόσμενα υψηλής του
απόδοσης στο Υπουργείο, αλλά και επειδή είχε την εύνοια του Αμερικανικού
παράγοντα (ενώ φημολογούνταν ότι είχε και ερωτική σχέση με τη Βασίλισσα
Φρειδερίκη), όταν πέθανε ο Παπάγος και επρόκειτο να βρεθεί ο αντικαταστάτης του,
ο βασιλιάς Παύλος πρότεινε αμέσως τον Καραμανλή για πρωθυπουργό. Η κίνηση
αυτή προκάλεσε αμηχανία και αντιδράσεις τόσο σε στελέχη του "Συναγερμού", όσο
και στην αντιπολίτευση. Εκφράστηκαν υπόνοιες ότι η κίνηση αυτή προδίκαζε το
γρήγορο "κλείσιμο" του Κυπριακού ζητήματος. Για να το κάνει αυτό, ο βασιλιάς
παρέκαμψε το Στέφανο Στεφανόπουλο και τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, δύο
έμπειρους πολιτικούς του Συναγερμού, οι οποίοι είχαν ευρέως θεωρηθεί ως οι
πιθανότεροι αντικαταστάτες του Παπάγου. Ο Καραμανλής έγινε για πρώτη φορά
πρωθυπουργός στα μέσα του 1955 αμέσως μετά τον θάνατο του Παπάγου
σχηματίζοντας την Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή 1955 και
εξασφαλίζοντας λίγο αργότερα κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις εκλογές του 1956,
οπότε σχημάτισε νέα κυβέρνηση, την Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή
1956. Σε αυτές επανίδρυσε το κόμμα του Συναγερμού με το νέο όνομα Εθνική

Ριζοσπαστική Ένωσις (Ε.Ρ.Ε.) και με αυτό κέρδισε την πρώτη του κοινοβουλευτική
πλειοψηφία, με την εφαρμογή του λεγόμενου «τριφασικού» εκλογικού συστήματος,
παρά το γεγονός ότι η ΕΡΕ, σε απόλυτους αριθμούς ψήφων, είχε έρθει δεύτερο κόμμα
(ΕΡΕ 47,3%, Δημοκρ. Ένωση 48,15%). Το εκλογικό αυτό σύστημα προέβλεπε
πλειοψηφικό και ενισχυμένη αναλογική στις περιφέρειες που ήταν πρώτο κόμμα η
ΕΡΕ και απλή αναλογική στις υπόλοιπες, εξασφαλίζοντας έτσι στην ΕΡΕ τον μέγιστο
αριθμό εδρών. Ο τρόπος με τον οποίο επικράτησε στις εκλογές έγινε αντικείμενο
διεθνούς κριτικής ως εκλογικό πραξικόπημα και ξεκάθαρη νοθεία της λαϊκής
βούλησης και ήδη από το 1956 ο πρωθυπουργός πια Καραμανλής έδειχνε τάσεις
αυταρχισμού. Σχεδόν αμέσως μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας ξεκίνησε τις
δυσμενείς μεταθέσεις δημοκρατικών αξιωματικών και επέβαλλε στην ηγεσία του
στρατεύματος ανθρώπους που συνδέονταν με την ακροδεξιά και αντιδημοκρατική
οργάνωση ΙΔΕΑ. Ο αρχηγός του ΙΔΕΑ, Αντιστράτηγος Σόλων Γκίκας, ήταν στενός
φίλος, βουλευτής και Υπουργός του Καραμανλή. Εξασφάλισε επίσης την πλειοψηφία
στις εκλογές του 1958 και του 1961. Οι τελευταίες έμειναν στην Ιστορία ως εκλογές
«βίας και νοθείας» μολονότι αυτές δε διεξήχθησαν από την κυβέρνηση Καραμανλή,
αλλά από υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό τον Κ. Δόβα, το σχηματισμό της οποίας το
Κέντρο χαιρέτησε ως δική του νίκη, επειδή είχε λανθασμένα πιστέψει ότι θα
διεξάγονταν επί ίσοις όροις. Σε αυτές τις εκλογές σημειώθηκε όργιο παρενοχλήσεων
και ξυλοδαρμών με στόχο αριστερούς και κεντρώους πολίτες, ενώ πρωτοφανής ήταν
και η νοθεία, με πιο χαρακτηριστικό το παράδειγμα των 218 χωροφυλάκων που
ψήφισαν παράνομα στο νεοκλασικό της Ρηγίλλης. Όλες αυτές οι ενέργειες
προβλέπονταν από το σχέδιο ΠΕΡΙΚΛΗΣ, στο οποίο το γενικό πρόσταγμα είχαν ο
Αρχηγός της ΚΥΠ Αλέξανδρος Νάτσινας και ο Διευθυντής Στρατιωτικού Γραφείου
και στενός φίλος του Καραμανλή Βέρρος. Το σχέδιο είχε μελετήσει και εγκρίνει
προσωπικά ο ίδιος ο Καραμανλής και οι μετέπειτα προσπάθειες του να αρνηθεί τις
ευθύνες του προκάλεσαν τη χλεύη των πολιτών. Παρά ταύτα, ο τότε αρχηγός της ΕΚ
και βασικός αντίπαλος του Καραμανλή Γεώργιος Παπανδρέου κήρυξε με αφορμή
αυτές τις εκλογές τον «ανένδοτο αγώνα» για την «υπεράσπισιν και αποκατάστασιν
της δημοκρατίας», ο οποίος κατόρθωσε να συσπειρώσει τις δημοκρατικές πολιτικές
δυνάμεις του τόπου παρά τη συνεχή τρομοκράτηση από τα Σώματα Ασφαλείας. Το
1959 υπέγραψε τις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου με τις οποίες τερματίστηκε η
βρετανική κυριαρχία επί της Κύπρου και ιδρύθηκε ανεξάρτητο Κυπριακό κράτος με
εγγυήτριες δυνάμεις την Ελλάδα, την Τουρκία και τη Μ. Βρετανία. Αυτή του η
απόφαση έγινε αντικείμενο δριμείας κριτικής και θεωρήθηκε ντροπιαστική και
υποχωρητική από την πλειοψηφία της κοινής γνώμης. Σε όλη τη διάρκεια της
πρωθυπουργίας του αυτής, το Υπουργικό Συμβούλιο και η Κοινοβουλευτική Ομάδα
της ΕΡΕ ήταν γεμάτα με πρώην συνεργάτες των Γερμανών επί Κατοχής και
μεταξικούς πολιτικούς, όπως ο Δημήτριος (Τάκος) Μακρής, ο Κωνσταντίνος
Μανιαδάκης και ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, ενώ η ΚΥΠ υπό το στρατηγό
Αλέξανδρο Νάτσινα χαρακτηριζόταν ως υπερκυβέρνηση του τόπου. Η πρώτη
πρωθυπουργία του Καραμανλή χαρακτηρίστηκε επίσης από προσπάθεια ποδηγέτησης
και καταστολής του φοιτητικού κινήματος, που ζητούσε αύξηση των δαπανών για την
Παιδεία: ο Καραμανλής απάντησε δημιουργώντας την ΕΡΕΝ, και ανέχτηκε τη δράση
της παρακρατικής ΕΚΟΦ. Επίσης, δέχτηκε κριτική για τη συνεχή αυτο-προβολή που
επιδίωκε, και για το γεγονός ότ ο Νόμος 4000/1958 ήταν δική του έμπνευση.

Η Ελλάδα πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΟΚ (1962)

Στρατηγικός στόχος του ριζοσπαστικού ρεύματος του ελληνικού φιλελευθερισμού
ήδη από τη δεκαετία του 1930, με βάση και τις παραδόσεις του Νεοελληνικού
Διαφωτισμού, ήταν η συμπόρευση της Ελλάδας με τις άλλες χώρες της Δυτικής
Ευρώπης. Οι λόγοι ήταν πολιτισμικοί, αλλά και οικονομικοί. Μετά τη δημιουργία της
ΕΟΚ και της ΕΖΕΣ, υπήρξε έντονος προβληματισμός, σε ποια από τις δύο θα έπρεπε
να επιδιώξει να ενταχθεί η χώρα. Τελικά, οι κυβερνήσεις Καραμανλή επέλεξαν την
πρώτη κυρίως διότι έδινε έμφαση στα αγροτικά προϊόντα , ενώ η δεύτερη ιδιαιτέρως
στη βαριά βιομηχανία που η Ελλάδα δεν διέθετε. Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις
-με τη συμμετοχή ιδίως των Ε. Αβέρωφ, Γ. Πεσμαζόγλου και Ξ. Ζολώταυπογράφηκε η Συμφωνία Σύνδεσης και η Ελλάδα κατέστη το πρώτο συνδεδεμένο
μέλος με την ΕΟΚ, την 1η Νοεμβρίου 1962. Η Συμφωνία προέβλεπε : α)κατάργηση
εισαγωγικών δασμών και περιοριστικών μέτρων σε βάρος της ελεύθερης
κυκλοφορίας βιομηχανικών προϊόντων των Κοινοτικών χωρών β) κατάργηση δασμών
και περιοριστικών μέτρων σε βάρος των ελληνικών προϊόντων σε διάστημα δώδεκα
ετών γ) σταδιακή υιοθέτηση σταδιακά, του κοινού εξωτερικού δασμολογίου της ΕΟΚ
δ) αυτόματη κατάργηση των δασμών πάνω στα κύρια εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα.
ε) εναρμόνιση της αγροτικής πολιτικής της Ελλάδας με την Κοινή Αγροτική Πολιτική
στ) οικονομική χορηγία προς την Ελλάδα, υπό μορφής δανείου από την Ευρωπαϊκή
τράπεζα Επενδύσεων, ανερχόταν σε 125 εκατομμύρια δολάρια για περίοδο πέντε
ετών . Η Συμφωνία εκτελέσθηκε πράγματι –όχι χωρίς δυσχέρειες- μέχρι την 21η
Απριλίου 1967, οπότε και ανεστάλη. Θεωρείται πως αποτέλεσε το πρώτο
αποφασιστικό βήμα, προς την πλήρη ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, που
συντελέσθηκε το 1979.

Οικονομικό έργο

Η πρώτη πρωθυπουργία του χαρακτηρίστηκε από οικονομική πρόοδο των ανώτατων
και ανώτερων οικονομικά στρωμάτων της χώρας, χωρίς να σημειωθεί όμως
σημαντική άνοδος των εισοδημάτων για τις λαϊκές τάξεις κάνοντας τον Γεώργιο
Παπανδρέου να δηλώσει σκωπτικά «όταν οι αριθμοί ευημερούν, οι άνθρωποι
δυστυχούν» αλλά και από το ανώμαλο πολιτικό κλίμα της εποχής: η Δικαιοσύνη της
εποχής δε δίστασε να φυλακίσει και να εξορίσει τον Μανώλη Γλέζο, που
καταδικάστηκε με βάση το νόμο περί κατασκοπείας του δικτατορικού καθεστώτος
Μεταξά. Ο Καραμανλής το 1959 ανήγγειλε ένα πενταετές σχέδιο (1960-1964) για την
ελληνική οικονομία εστιασμένο στη βελτίωση της γεωργικής και βιομηχανικής
παραγωγής, την επένδυση σε υποδομές και την προώθηση του τουρισμού, οδηγώντας
στο λεγόμενο "Ελληνικό οικονομικό θαύμα". Οι μεταρρυθμίσεις του στην οικονομία
απέδωσαν σε σχέση με το εισόδημα των ανώτερων οικονομικά τάξεων. Κατά το
1955-1963 η Ελλάδα γνώρισε πολύ ισχυρή άνοδο της οικονομίας. Το ΑΕΠ κατά
κεφαλήν, παρά τη σημαντική αύξηση πληθυσμού κατά περίπου 7%, ανέβηκε περίπου
62% ή περίπου 6,2% ετησίως. Όλη αυτή την περίοδο η Ελλάδα συνέκλινε ταχύτατα
με τον ανεπτυγμένο κόσμο της εποχής, δηλαδή την ΕΟΚ, την Μ. Βρετανία και τις
ΗΠΑ. Επίσης, ο Καραμανλής απέρριψε πολλές επωφελείς εμπορικές συμφωνίες που
πρότειναν στην Ελλάδα οι χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, με βάση το ιδεολόγημα
του κομμουνιστικού κινδύνου στα πλαίσια του Ψυχρού Πολέμου. Ακόμη και φιλο-

καραμανλικοί ιστορικοί θεωρούν άστοχους τους χειρισμούς Καραμανλή σε αυτό το
θέμα.
Ίσως η πιο δραματική αποτυχία της πρώτης πρωθυπουργίας Καραμανλή ήταν η πολύ
μεγάλη άνοδος που σημείωσε ο σημαντικότερος οικονομικός δείκτης, αυτός της
ανεργίας. Καθ'όλη την περίοδο 1955-1963 η ανεργία (που το 1961 είχε φτάσει στο
24%, δηλαδή 864.000 σε σύνολο εργατικού δυναμικού 3.640.000 ατόμων) ανάγκαζε
τους Έλληνες να μεταναστεύουν μαζικά στη Γερμανία, την Αυστραλία, τις ΗΠΑ και
τον Καναδά για να ζήσουν αξοπρεπώς.

Διώξεις αντιφρονούντων και «παρακράτος»
Υπό τo πρόσχημα επικράτησης των κομμουνιστών (ΕΔΑ) γίναν εκτεταμένες διώξεις
και εκτοπίσεις αριστερών, ενώ παράλληλα είχαν αυτονομηθεί από τον κυβερνητικό
έλεγχο υπό τις ευλογίες των ανακτόρων (των βασιλέων Παύλου και Φρειδερίκης)
(κατά τον Καραμανλή) ομάδες του στρατού, της αστυνομίας, της χωροφυλακής (η
λεγόμενη "Κυανή Φάλαγγα") και άλλων υπηρεσιών που αναλάμβαναν
«αντικομμουνιστική» δράση με δική τους πρωτοβουλία, σχηματίζοντας το λεγόμενο
«παρακράτος», το οποίο πιστεύεται ότι ουσιαστικά ελεγχόταν από το παλάτι. Ο
Καραμανλής κατηγορήθηκε ότι ανέχθηκε ή και εξέθρεψε αυτό το παρακράτος. Ο
ίδιος αρνήθηκε πάντοτε σθεναρά ότι υποστήριζε ή γνώριζε τη λειτουργία αυτών τον
ομάδων. Χαρακτηριστική είναι η φράση που φέρεται να είπε μετά τη δολοφονία
Λαμπράκη από παρακρατικούς: «Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο;».Όταν όμως είπε
αυτή τη φράση ήταν ήδη οχτώ χρόνια πρωθυπουργός. Επιπλέον, ο Καραμανλής
συνεχώς αποδυνάμωνε το βασιλικό παρακράτος για να χτίσει δικό του καταπιεστικό
μηχανισμό εξωκοινοβουλευτικής εξουσίας με έμπιστούς του όπως ο Αρχηγός ΓΕΣ
Καρδαμάκης, ο Σόλων Γκίκας και ο Παντελής Καλαμάκης. H πολιτική του
Καραμανλή σε αυτόν τον τομέα στόχευε πάντοτε στη διεύρυνση των ατομικών
ελευθεριών και δικαιωμάτων, καθώς και στην εμπέδωση και εμβάθυνση της
Δημοκρατίας, ενόψει και της φιλευρωπαϊκής πορείας της χώρας με τη σύνδεσή της με
την τότε ΕΟΚ ήδη από το 1961. Γι' αυτό το λόγο περιόρισε σε 937 τους 4498
καταδίκους κομμουνιστές και σε 6 τους εκτοπισθέντες που παρέλαβε από τις
προηγούμενες κυβερνήσεις.
Ο Καραμανλής, με τη βοήθεια της ΚΥΠ του Νάτσινα, δημιούργησε την περίοδο
1955-1963 ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά χρονικά αστυνομικό κράτος, με τους
έμμισθους πράκτορες των Σωμάτων Ασφαλείας και της ΚΥΠ να ξεπερνούν τους
60,000. Αυτός ο αριθμός πρακτόρων ήταν αναλογικά ο μεγαλύτερος ανάμεσα στις
Δυτικές χώρες, ενώ ξεπερνούσε και σχεδόν όλες τις κομμουνιστικές, ακόμη και την
περίφημη Στάζι της Ανατολικής Γερμανίας: συγκεκριμένα, το 1962 οι ελληνικές
υπηρεσίες ασφαλείας διέθεταν 60,000 πληροφοριοδότες σε πληθυσμό 8,3
εκατομμυρίων ανθρώπων, και οι Ανατολικογερμανικές 100,000 σε πληθυσμό 17
εκατομμυρίων.

(Αυτο)Εξορία

Στις 18 Ιουλίου του 1963 παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία μετά από διαφωνία με
τον βασιλιά Παύλο, πυροδοτούμενη κατά τα φαινόμενα από την έντονη αντιπάθεια
της βασίλισσας Φρειδερίκης προς το πρόσωπό του, στην πραγματικότητα όμως λόγω
της πρόθεσής του να αναθεωρήσει προς το δημοκρατικότερο το Σύνταγμα του 1952,
το οποίο είχε προωθηθεί μόνο από τις κυβερνήσεις του Κέντρου και ήταν ασφυκτικό
για την εκλεγμένη από το λαό κυβέρνηση και ιδιαιτέρως γενναιόδωρο προς το
Βασιλιά, και πέρασε τέσσερις μήνες στο εξωτερικό. Από τον Μάιο η χώρα ήταν σε
αναταραχή, μετά τη δολοφονία του Γρηγορίου Λαμπράκη από παρακρατικούς, μετά
από εκδήλωση για την ειρήνη στη Θεσσαλονίκη. Το Νοέμβριο, η Ε.Ρ.Ε. υπό την
ηγεσία του έχασε τις εκλογές από την Ένωση Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου. Ο
Καραμανλής αποχώρησε εκ νέου από την Ελλάδα. Τότε είχε ευρέως διαδοθεί στην
ελληνική κοινή γνώμη ότι ο Καραμανλής χρησιμοποίησε κατά την αναχώρησή του
από τη χώρα το ψευδώνυμο Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης. Για το γεγονός αυτό ο
ίδιος παρατηρεί σε σημείωμά του τα εξής: «Χαρακτηριστικόν της απρεπείας, με την
οποίαν οι αντίπαλοί μου αντιμετώπισαν την αποχώρησίν μου εκ της πολιτικής, είναι
το γεγονός ότι επεχείρησαν να προσδώσουν μυστήριον εις τας προφυλάξεις που
έλαβα διά την αθόρυβον αναχώρησίν μου. Και την ενεφάνισαν ως μυθιστορηματικήν
φυγήν και μάλιστα υπό ψευδώνυμον, ενώ εγνώριζαν ότι η θεώρησις των διαβατηρίων
μου είχε ζητηθεί να γίνη από το υπουργείο Εξωτερικών και τα εισιτήρια εξεδόθησαν
επ' ονόματι εμού και της συζύγου μου».
Στην ηγεσία της Ε.Ρ.Ε. τον διαδέχθηκε ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος. Στις 24
Ιουλίου 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επανήλθε θριαμβευτικά στην Ελλάδα,
μετά την κατάρρευση της δικτατορίας υπό το βάρος του πραξικοπήματος στην Κύπρο
και την τουρκική εισβολή στη μεγαλόνησο. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτοί που
κάλεσαν τον Καραμανλή να αναλάβει τη διακυβέρνηση του τόπου ήταν τα ίδια τα
στελέχη της Χούντας των Συνταγματαρχών, όπως ο Ναύαρχος Αραπάκης και ο
Στρατηγός Γκιζίκης, με πρωτοβουλία του Ευάγγελου Αβέρωφ.

Δεύτερη πρωθυπουργία

Μετά την πτώση του δικτατορικού καθεστώτος της Χούντας των Συνταγματαρχών
στις 24 Ιουλίου του 1974, ο Καραμανλής επέστρεψε στην Αθήνα με το αεριωθούμενο
αεροπλάνο της γαλλικής προεδρίας, το οποίο έθεσε στη διάθεσή του ο γάλλος
πρόεδρος Βαλερί Ζισκάρ ντ' Εσταίν, στενός προσωπικός του φίλος. Έγινε
πρωθυπουργός με μεγάλη δημόσια υποστήριξη, κυρίως επειδή θεωρήθηκε ως η πιο
βολική λύση για τις τότε (συντηρητικές) στρατιωτικές και οικονομικές ελίτ.
Σχημάτισε αμέσως κυβέρνηση εθνικής ενότητας προκειμένου να ασχοληθεί αμέσως
με την κρίση της Κύπρου και για να αποκαταστήσει τους δημοκρατικούς θεσμούς
στην Ελλάδα. Νομιμοποίησε το Κ.Κ.Ε., αλλά δεν κατάργησε αμέσως τη λογοκρισία
και ήταν αρχικά επιεικής με τα μέλη του πραξικοπήματος του 1967 που διατηρούσαν
ακόμα ισχυρές θέσεις στις Αρχές Ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις.
Εντούτοις, τα περισσότερα υπολείμματα του καθεστώτος των συνταγματαρχών, τα
λεγόμενα «σταγονίδια», εκδιώχθηκαν από τον κρατικό μηχανισμό. Ήταν ο
πρωθυπουργός σε σημαντικά σημεία της διαδικασίας εκδημοκρατισμού, ειδικότερα

στη δίκη των δικτατόρων (στους οποίους αποδόθηκε η ποινή του θανάτου για εσχάτη
προδοσία και ανταρσία, που τελικά μετατράπηκε με πρωτοβουλία του ίδιου σε ισόβια
φυλάκιση, απόφαση που προσπάθησε να εκτονώσει με τη φράση "όταν λέμε ισόβια
εννοούμε ισόβια"), στην οργάνωση των ελεύθερων κοινοβουλευτικών εκλογών, στο
δημοψήφισμα του 1974 για την κατάργηση της μοναρχίας και την καθιέρωση της
Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, τη σύνταξη και ψήφιση του συντάγματος του 1975
και την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.).
Το 1974, ο Καραμανλής ίδρυσε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με το οποίο κέρδισε
το 1974 και το 1977 τις εθνικές εκλογές και υπηρέτησε ως πρωθυπουργός μέχρι το
1980. Στον οικονομικό τομέα η ανάπτυξη συνεχίστηκε, αν και όχι με τον ρυθμό των
προηγούμενων δεκαετιών, ενώ έγιναν και οι πρώτες μεγάλες κρατικοποιήσεις. Στον
τομέα των εξωτερικών, ο Καραμανλής προχώρησε σε άνοιγμα πρός τις χώρες του
Ανατολικού μπλόκ και υπέγραψε σημαντικές συμφωνίες επισκεπτόμενος μια σειρά
κρατών. Η πολιτική αυτή μπορεί να ενταχθεί στην κρίση που σημειώθηκε στις
ελληνο-αμερικανικές σχέσεις, αποτέλεσμα της οποίας ήταν και η προσωρινή
αποχώρηση της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ (1974-1980).
Το 1980 παραιτήθηκε μετά από την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης της
Ελλάδας στην ΕΟΚ. Ο πραγματικός όμως λόγος της παραίτησής του ήταν η
διαφαινόμενη ήττα στις εκλογές, λόγω της ανόδου του Ανδρέα Παπανδρέου. Τον
διαδέχθηκε στην πρωθυπουργία ο Γεώργιος Ράλλης.
Η δεύτερη πρωθυπουργία του αντιμετωπίστηκε από ορισμένους αντιπάλους του ως το
ίδιο αμφιλεγόμενη με την πρώτη: έγινε στόχος σφοδρής κριτικής από όλα τα κόμματα
για την πολιτική του στην Κύπρο που θεωρήθηκε εξοργιστικά υποχωρητική και σε
αυτό δε βοήθησαν και οι δικές του δηλώσεις περί του ότι η Κύπρος είναι μακριά.
Επίσης, κατηγορήθηκε για το γεγονός ότι χρησιμοποιούσε με σκανδαλώδη τρόπο τα
κρατικά ΜΜΕ (ΕΡΤ) για την αυτο-προβολή του. Άλλες αστοχίες της περιόδου 19741980 ήταν η γενικευμένη διαρροή θεμάτων των πανελληνίων εξετάσεων, με τον
Καραμανλή να μην αποδέχεται την παραίτηση του Υπουργού Παιδείας Βαρβιτσιώτη
οι καταστρεπτικές πυρκαγιές στην Πάρνηθα το 1977 με 5,000 στρέμματα δάσους να
καίγονται και η αδυναμία (κατ'άλλους, αδιαφορία) του Καραμανλή και του Υπουργού
Δημόσιας Τάξης, απόστρατου Στρατηγού Αναστάσιου Μπάλκου, να διώξουν
χουντικούς αξιωματικούς από την Αστυνομία Πόλεων και τη Χωροφυλακή. Τέλος,
έγινε στόχος κριτικής και σάτιρας για την μεγάλη και πολυτελή κατοικία του (το
ανάκτορο της Πολιτείας) στην περιοχή της Πολιτείας, όπου έζησε το διάστημα 19801998.

Πρώτη και δεύτερη προεδρία

Το ελληνικό κοινοβούλιο εξέλεξε τον Καραμανλή Πρόεδρο της Δημοκρατίας στα
μέσα του 1980, θέση την οποία υπηρέτησε έως το 1985. Παραιτήθηκε πρόωρα,
λίγους μήνες πριν τη λήξη της θητείας του, όταν ο τότε πρωθυπουργός Ανδρέας
Παπανδρέου ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι το κόμμα του δε θα υποστήριζε την
επανεκλογή του, αλλά θα πρότεινε τον Χρήστο Σαρτζετάκη για νέο Πρόεδρο της
Δημοκρατίας. Ο Καραμανλής τότε επέκρινε τη στάση αυτή του Παπανδρέου, αλλά η
κυβέρνηση απαγόρευσε τη μετάδοση της δήλωσής του από την κρατική τηλεόραση.
Το 1989 και εν μέσω της πολιτικής κρίσης που περνούσε η χώρα είπε την περίφημη
φράση: "η χώρα μετεβλήθη σε ένα απέραντο φρενοκομείο". Το 1990 επανεκλέχθηκε
Πρόεδρος από την κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας με αρχηγό τον
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και υπηρέτησε μέχρι το 1995, όταν τον διαδέχθηκε στην
Προεδρία ο Κωστής Στεφανόπουλος.
Ο Καραμανλής αποσύρθηκε από την πολιτική το 1995, σε ηλικία 88 ετών, έχοντας
κερδίσει 5 κοινοβουλευτικές εκλογές και έχοντας διατελέσει 8 έτη υπουργός, 14 έτη
πρωθυπουργός, 10 έτη Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και συνολικά περισσότερο από
60 έτη στην ενεργό πολιτική. Για τη μακροχρόνια υπηρεσία του στη δημοκρατία και
την ευρωπαϊκή ενότητα, του απονεμήθηκε το 1978 το διάσημο βραβείο
Καρλομάγνου. Πέθανε μετά από σύντομη ασθένεια το 1998, σε ηλικία 91 ετών. Τα
αρχεία του φυλάσσονται στο Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Καραμανλής». Σήμερα, ο
Καραμανλής παραμένει δημοφιλής σε πολύ μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού: το
2007, στη μεγάλη έρευνα της κεντροδεξιάς Καθημερινής για το πώς αποτιμούσαν οι
'Ελληνες τη Μεταπολίτευση μετά 33 χρόνια, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και οι
κυβερνήσεις του κατέκτησαν τη δεύτερη θέση: ο Ανδρέας Παπανδρέου και οι
κυβερνήσεις 1981-1989 κρίθηκαν ως οι καλύτερες μετά την αποκατάσταση της
δημοκρατίας.
Ο ανιψιός του, Κώστας Καραμανλής, υπήρξε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από
το 1997 ως το 2009, και πρωθυπουργός την περίοδο 2004-2009.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ο Ανδρέας Γ. Παπανδρέου (5 Φεβρουαρίου 1919 – 23 Ιουνίου 1996)
ήταν ΈλληναςHYPERLINK
"http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE
%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82"πολιτικός, πρόεδρος και ιδρυτής του ΠΑΚ και
αργότερα του ΠΑ.ΣΟ.Κ., του οποίου η ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη
συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο «Εθνική Ανεξαρτησία - Λαϊκή Κυριαρχία - Κοινωνική
Απελευθέρωση». Διετέλεσε πρωθυπουργός τις περιόδους 1981-1989 και 1993-1996.
Ήταν γιος του επίσης πρώην πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος ήταν
γνωστός και ως «Γέρος της Δημοκρατίας». Μητέρα του ήταν η Σοφία Μινέικο κόρη
του Πολωνού Ζίγκμουντ Μινέικο. O γιος του Γεώργιος Α. Παπανδρέου ήταν από το
2004 έως το 2012 πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και πρωθυπουργός της Ελλάδας από το
2009 ως τις 11 Νοεμβρίου 2011.
Υπήρξε ηγέτης με ευρύτατη λαϊκή αποδοχή: σε έρευνα της
εφημερίδας Καθημερινή το2007, η πρώτη κυβέρνησή του αναδείχθηκε η καλύτερη
της Μεταπολίτευσης και ο ίδιος ο σημαντικότερος πρωθυπουργός της περιόδου.
Ομοίως, σε δημοσκόπηση για την εφημερίδα Real News το 2010 και σε έρευνα της
εταιρείας ALCO το 2013, ψηφίσθηκε ως ο καλύτερος πρωθυπουργός μετά το
1974.Ήταν ίσως ο πολιτικός με τη μεγαλύτερη συμβολή στη διαμόρφωση του
πολιτικού και κομματικού συστήματος στη σύγχρονη Ελλάδα. Ανέτρεψε τον
κυρίαρχο πολιτικό διαχωρισμό «Εθνικόφρονες-Κομμουνιστές» και στη θέση του
επέβαλλε το δίπολο «Δεξιά-Αντιδεξιά». Το ΠΑΣΟΚ που δημιούργησε ήταν το πρώτο
κόμμα εξουσίας στην ελληνική ιστορία με μαζική οργάνωση (στα πρότυπα
του ΚΚΕ), αντί του παραδοσιακού κόμματος στελεχών, ένα πρότυπο οργάνωσης που
θα υιοθετούσε από τον Παπανδρέου και η Νέα Δημοκρατία.Από το κυβερνητικό του
έργο ξεχωριστή θέση στη νεοελληνική πολιτική ιστορία έχουν η αναγνώριση

της Εθνικής ΑντίστασηςHYPERLINK
"http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE
%B1%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%8
1%CE%AD%CE%BF%CF%85", ο εκδημοκρατισμός του συνδικαλιστικού
κινήματος, αλλά και των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, η δημιουργία του Εθνικού
Συστήματος Υγείας και του ΑΣΕΠ και η συνταγματική αναθεώρηση του 1985-1986,
η οποία παγίωσε το σύστημα κοινοβουλευτικής εξουσίας που ισχύει έως και σήμερα,
περιορίζοντας δραστικά τις «βασιλικές» εξουσίες του Προέδρου.
Άλλες σημαντικές τομές των κυβερνήσεών του ήταν η νομιμοποίηση του πολιτικού
γάμου, η ψήφος στα 18, η εισαγωγή του μονοτονικού συστήματος γραφής (1982), οι
αλλαγές στο Οικογενειακό Δίκαιο όπως η καθιέρωση της ισότητας των δύο φύλων
και η απαγόρευση του αναχρονιστικού θεσμού της προίκας, η κατάργηση πλείστων
μεταξικών και μετεμφυλιακών νόμων, όπως αυτοί του τεντιμποϊσμού και της
κατασκοπείας, η άσκηση ακηδεμόνευτης και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής
και η μεγάλη ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, η αναγνώριση της γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου και η παραχώρηση άδειας επιστροφής στην Ελλάδα στους
πολιτικούς πρόσφυγες του Δημοκρατικού Στρατού.
Οι αντίπαλοι του Ανδρέα Παπανδρέου από τον συντηρητικό και τον φιλελεύθερο
χώρο αναγνώρισαν τις προσπάθειές του να αποκαταστήσει μεγάλα τμήματα της
κοινωνίας που είχαν υποστεί διώξεις και ταπεινώσεις από το αυταρχικό μετεμφυλιακό
κατεστημένο και να χτίσει κράτος πρόνοιας, αλλά επέκριναν την μεγάλη αύξηση των
δημοσίων δαπανών και του δημοσίου χρέους στην οικονομική του διαχείριση, την
προσπάθεια επιβολής στη δημόσια διοίκηση που του καταλόγισαν και την εξωτερική
του πολιτική, την οποία θεωρούσαν μαξιμαλιστική και επικίνδυνη στις μεθόδους και
τους στόχους της, ενώ από τον χώρο της Αριστεράς υπήρξαν επικρίσεις για την
αθέτηση προεκλογικών υποσχέσεων καθώς και για το καθεστώς προσωπολατρίας με
το οποίο τον περιέβαλλαν τα πλήθη των πολιτικών οπαδών του.
Εκτός από πολιτικός, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν και«σταρ» και συχνά
απασχολούσε τα ΜΜΕ με την κοινωνική του ζωή, ενώ πτυχές από το προσωπικό
«στυλ ζωής» του έγιναν αντικείμενο μίμησης από πολλούς Έλληνες.

Ακαδημαϊκή και Πολιτική δράση ως τη Μεταπολίτευση
Γεννήθηκε στη Χίο, όπου ο πατέρας του υπηρετούσε ως Γενικός Διοικητής Αιγαίου,
αλλά κρατούσε στενούς δεσμούς με την Αχαΐα και το Καλέντζι, το χωριό του πατέρα
του, ο οποίος εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής Αχαΐας. Πήγε σχολείο στο Κολλέγιο
Αθηνών, όπου ήταν αριστούχος. Το 1934, σε ηλικία μόλις 15 ετών, δημιούργησε μαζί
με τρεις συμμαθητές του το Μαρξιστικό περιοδικό «Ξεκίνημα», όπου και
δημοσίευσε πολλά άρθρα για το Σοσιαλισμό. Η «Εστία», η πιο σημαντική τότε
εφημερίδα τους Δεξιάς παράταξης, αντέδρασε απαιτώντας τον εξοβελισμό του
νεαρού Ανδρέα Παπανδρέου από την ελληνική κοινωνία γιατί «θα καθίστατο
επικίνδυνος για τη χώρα». Το Υπουργείο Παιδείας – στο οποίο δύο χρόνια νωρίτερα
Υπουργός ήταν ο πατέρας του – διέταξε ανακρίσεις και οι «παρεκτραπέντες» μαθητές
τιμωρήθηκαν με διαγωγή «επίμεμπτο» στο ενδεικτικό τους.

Το 1937 εισήλθε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά το1939, μετά
τη σύλληψή του από το καθεστώς Μεταξά, αναχώρησε για τους Η.Π.Α., όπου
συνέχισε τους σπουδές του. Υπηρέτησε εθελοντής σε σημαντική θέση στο Πολεμικό
Ναυτικό των ΗΠΑ, ως εξεταστής μοντέλων για τον κατάλληλο χρόνο επισκευής
πολεμικών πλοίων. Το 1943 έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα στα Οικονομικά και
τη Φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, όπου και διορίστηκε ως αναπληρωτής
καθηγητής .Το 1944, ο μόλις 25 ετών Ανδρέας Παπανδρέου είναι ένα από τα πέντε
μέλη τους ελληνικής αντιπροσωπείας στη διάσκεψη του Bretton Woods – που
σχεδίασε ολόκληρη την αρχιτεκτονική τους παγκόσμιας οικονομίας ως τους
πετρελαϊκές κρίσεις του ‘70 – τους οποίας ηγείται ο κορυφαίος Έλληνας
οικονομολόγος Κυριάκος Βαρβαρέσος. Tο 1947 διορίστηκε επίκουρος και στη
συνέχεια τακτικός καθηγητής του Πανεπιστημίου τους Μινεσότα και
του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ τους Καλιφόρνια, όπου και διετέλεσε πρόεδρος του
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης από το 1956 ως το 1959. Την ακαδημαϊκή του
σταδιοδρομία συνέχισε στα χρόνια τους δικτατορίας, οπότε εργάστηκε ως καθηγητής
οικονομικών στο πανεπιστήμιο τους Στοκχόλμης (1968-69) και του Γιόρκ (19691974), όπου διετέλεσε και διευθυντής μεταπτυχιακών σπουδών. Παντρεύτηκε
διαδοχικά με τη Χριστίνα Ρασιά, μια ελληνοαμερικανίδα ψυχίατρο, τη Μαργαρίτα
Τσαντ (με την οποία απέκτησε 4 παιδιά), τον Γιώργο (πρωθυπουργός τους Ελλάδος
από το 2009 με το ΠΑΣΟΚ), τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο) και τη Δήμητρα
Λιάνη. Εκτός γάμου γεννήθηκε το 1969 η κόρη του Αιμιλία Νίμπλουμ.
Επέστρεψε οικογενειακώς στην Ελλάδα από τους ΗΠΑ τους 16
Ιανουαρίου του 1961 και έπειτα από πρόταση του τότε Πρωθυπουργού
Κωνσταντίνου Καραμανλή ανέλαβε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και
Επιστημονικός Διευθυντής του νεοσύστατου Κέντρου Προγραμματισμού και
Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), καθώς και Σύμβουλος τους Τράπεζας τους Ελλάδος.
Εκλέχτηκε βουλευτής για πρώτη φορά το 1964 με την Ένωση Κέντρου. Μετείχε στην
κυβέρνηση του πατέρα του, Γεωργίου Παπανδρέου, αρχικά ως Υπουργός Προεδρίας
και λίγο αργότερα ως αναπληρωτής Υπουργός Συντονισμού. Ο οικονομικός του
λόγος κινείται μέσα στο επίσημο πλαίσιο τους τότε οικονομικής ορθοδοξίας.
Άλλωστε, η πανεπιστημιακή του καριέρα τους ΗΠΑ ως την έλευσή του στην Ελλάδα
εντασσόταν στο πλειοψηφικό ρεύμα τους αμερικανικής οικονομικής σκέψης τους
εποχής. Έτσι ακολουθεί τη διαδομένη τότε αντίληψη μεταρρυθμιστικής οικονομικής
πολιτικής για τους καθυστερημένες χώρες, η οποία επιδίωκε να συνδυάσει την
ενίσχυση τους ζήτησης μέσω τους αύξησης των λαϊκών εισοδημάτων, με την άμεση
παραγωγική δραστηριοποίηση του κράτους, ώστε να δοθεί η αναγκαία αναπτυξιακή
δυναμική, να καλυφθούν τα παραγωγικά/κλαδικά κενά, να υποκατασταθούν βαθμιαία
οι εισαγωγές .Παραιτήθηκε λίγο αργότερα μετά από τους πιέσεις άλλων τάσεων μέσα
στο κόμμα και συσπείρωσε γύρω του τη λεγόμενη κεντροαριστερή πτέρυγα τους
Ένωσης Κέντρου. Τους 25 Απριλίου του 1965 γίνεται ξανά αναπληρωτής Υπουργός
Συντονισμού, ενώ ένα μήνα αργότερα κατηγορήθηκε ως εμπνευστής και αρχηγός
στην υπόθεση «ΑΣΠΙΔΑ» και στο συνωμοτικό Σχέδιο Ελικών.
Ήδη από εκείνα τα ταραχώδη χρόνια (1965-1967) ο Ανδρέας Παπανδρέου κερδίζει
την αγάπη τους μεγάλης πλειοψηφίας των πρώην ΕΑΜιτών και ΕΛΑΣιτών που θα
συνεχίζουν να τον στηρίζουν ως το τέλος, αλλά οι σχέσεις του με την ηγεσία τους
Αριστεράς χαρακτηρίζονται από αμοιβαία καχυποψία. Γενικά, ο Ανδρέας
Παπανδρέου ενδιαφερόταν περισσότερο για τον «απλό κόσμο» τους Αριστεράς και

όχι για τους ηγέτες τους, που τους θεωρούσε παρωχημένους και όχι ιδιαίτερα
ευφυείς.
Με το πραξικόπημα τους 21ης Απριλίου του 1967, ο Ανδρέας Παπανδρέου
συλλαμβάνεται αλλά αφήνεται ελεύθερος τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου μετά από
έντονες πιέσεις και διαμαρτυρίες κορυφαίων ακαδημαϊκών και διανοούμενων των
Ηνωμένων Πολιτειών στον Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον, τους ο Τζον Κένεθ
Γκάλμπρεϊθ, προσωπικός του φίλος από τα χρόνια του Χάρβαρντ. Τους 16
Ιανουαρίου του 1968 φεύγει από τη χώρα και ιδρύει το Πανελλήνιο Απελευθερωτικό
Κίνημα (Π.Α.Κ.), επικεφαλής του οποίου έδρασε αντιδικτατορικά σε τους δυτικές
χώρες, και στο οποίο συσπειρώνονται πολλά από τα σημερινά γνωστά στελέχη του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Έδρα του Π.Α.Κ. ήταν αρχικά η πρωτεύουσα τους Σουηδίας, Στοκχόλμη.
Από την επιστροφή του στην Ελλάδα το 1961 και ως την επιβολή τους δικτατορίας, ο
Ανδρέας Παπανδρέου είχε καταγγείλει το τότε σύστημα εξουσίας (παρακράτος,
συνωμοτικές οργανώσεις, οικονομικά συμφέροντα) στεκόμενος ιδιαίτερα στην
τρομοκράτηση τους επαρχίας από τη Χωροφυλακή και τα ΤΕΑ (Τάγματα Εθνικής
Ασφάλειας)., ξεκινώντας την κόντρα του με τα παλιά τζάκια για τα οποία και είχε
δηλώσει ότι πρέπει να ξηλωθούν οριστικά και αμετάκλητα. Παράλληλα, σε πολύ
μικρό διάστημα γίνεται ο δημοφιλέστερος Έλληνας πολιτικός, παρά τους συνεχείς
επιθέσεις μερίδας του Τύπου. Ήρθε σε σύγκρουση με ορισμένους πολύ σημαντικούς
συνεργάτες του πατέρα του, τους ο τραπεζίτης και πολιτικός Σταύρος Κωστόπουλος.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήθελε τη δημιουργία τους κόμματος αρχών με συγκεκριμένη
ιδεολογία και ισχυρή οργάνωση σε εθνικό επίπεδο, κάτι στο οποίο αντιστέκονταν
σθεναρά οι «βαρώνοι» τους Ένωσης Κέντρου. Επιπλέον, οι βαρώνοι τους βενιζελικής
παράταξης ανησυχούσαν για την μεγάλη δημοτικότητά του και επέκριναν τον Ανδρέα
ως «αλεξιπτωτιστή τους πολιτικής», ότι δηλαδή είχε εμφανισθεί από το πουθενά και
μέσα σε ένα-δύο χρόνια είχε γίνει το πιο αναγνωρίσιμο και δημοφιλές πρόσωπο τους
ελληνικής πολιτικής και απαιτούσε να αποφασίζει για όλα.

Η ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος

Ο Ανδρέας Παπανδρέου αντιμετώπισε αρχικά με πολλή δυσπιστία
τη Μεταπολίτευση τους 24ης Ιουλίου 1974 και έλαβε την απόφαση να επιστρέψει
στην Ελλάδα μόλις στα μέσα Αυγούστου. Αμέσως τους δραστηριοποιήθηκε με
αποτέλεσμα μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες να παρουσιάσει τους θέσεις του για την
ίδρυση τους νέου κόμματος. Τους 3 Σεπτεμβρίου του 1974, σε μία από τους αίθουσες
του ξενοδοχείου «Kινγκ Πάλας», ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακοίνωσε την ίδρυση
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος με τη γνωστή «Διακήρυξη τους 3ης του
Σεπτέμβρη», τους έχει επικρατήσει να λέγεται από τότε. Η επιμέλεια τους διακήρυξης
είχε ανατεθεί από τον ίδιο τον Παπανδρέου στα ηγετικά στελέχη του Π.Α.Κ. Ιωάννη
Ζαφειρόπουλο, σημερινό βουλευτή ν. Ηλείας, στον καθηγητή
πανεπιστημίου Μανώλη Παπαθωμόπουλο και στον Δαμιανό Βασιλειάδη, ενώ ένα
μεγάλο μέρος τους διακήρυξης γράφτηκε από τον Κώστα Σημίτη. Παρόντες στην
ανακοίνωση τους διακήρυξης ήταν στελέχη του ΠΑΚ, αγωνιστές διωχθέντες από τη
Χούντα, νεολαίοι από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και νεολαίοι τους Γενιάς

του 1-1-4. Στη διακήρυξη αναγράφονταν οι λόγοι ίδρυσης και οι βασικές θέσεις του
κινήματος.

Από τη Μεταπολίτευση στην «Αλλαγή»
Οδηγεί το ΠΑΣΟΚ τους εκλογές τους 17 Νοεμβρίου του 1974, όπου λαμβάνει
13,58% των ψήφων και εκλέγει 12 βουλευτές. Είναι η περίοδος που κυριαρχεί η
αντιαμερικανική και αντιΝΑΤΟϊκή χροιά στην πολιτική του. Παράλληλα καθίσταται
ο αδιαμφισβήτητος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.
Τους 11 Δεκεμβρίου 1974 ο Kων. Kαραμανλής λέει στη Bουλή «H Eλλάς ανήκει εις
τον δυτικόν κόσμο». Ο Παπανδρέου του απαντά «Προτιμούμε να ανήκουμε εις τους
Έλληνας».
Τους εκλογές τους 20 Δεκεμβρίου 1977 οδηγεί το ΠΑΣΟΚ στην αξιωματική
αντιπολίτευση, λαμβάνοντας το 25,34% των ψήφων και εκλέγοντας 93 βουλευτές,
για να το οδηγήσει τελικά στην εξουσία το 1981.
Το διάστημα 1974-1981, το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρέας Παπανδρέου θα έχουν μία
θεαματική, μοναδική στην ελληνική πολιτική ιστορία άνοδο. Από το 13,58% των
ψήφων το Νοέμβριο του 1974, το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ θα εκτιναχθεί στο 48,1% τον
Οκτώβριο του 1981. Ούτε ο Κωνσταντίνος HYPERLINK
«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%9A%CE%
B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BB%CE%AE%CF%82
»Καραμανλής από τα δεξιά, αλλά ούτε και ο Χαρίλαος Φλωράκης από τα αριστερά
μπόρεσαν να αντιπαρατεθούν αποτελεσματικά στον Ανδρέα Παπανδρέου. Στα δεξιά
του, ο Ανδρέας Παπανδρέου επέκρινε την υποχωρητική εξωτερική πολιτική τους
Τους Δημοκρατίας σε σχέση με τους τουρκικές διεκδικήσεις, κατήγγειλε συνεχώς τη
δεξιά παράταξη για την τραγωδία και απώλεια τους Κύπρου, ζητούσε Ελληνοποίηση
του Υπουργείου Εξωτερικών και παράλληλα οι δικές του σκληρές θέσεις στα εθνικά
θέματα βρήκαν μεγάλη απήχηση σε πολλούς εθνικιστές. Στα αριστερά του, επέκρινε
το ΚΚΕ για την δειλή στάση του σε διάφορες απεργίες και κινητοποιήσεις, και οι
συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ ήταν αυτοί που διακρίθηκαν περισσότερο τους μεγάλες
εργατικές κινητοποιήσεις τους περιόδου 1975-1977 έχοντας σχεδόν πάντα πιο
αριστερές και επιθετικές απόψεις από τους αντίστοιχους του ΚΚΕ. Κυρίως τους ο
Ανδρέας Παπανδρέου ήταν τους που μπόρεσε πειστικά να εγγυηθεί τους ΕΑΜογενείς
πολίτες το τέλος τους κοινωνικο-πολιτικής απομόνωσής τους, ότι θα πάψουν να είναι
πολίτες δεύτερης κατηγορίας, κάτι που τελικά και έγινε μετά το 1981, με μέτρα τους
την αναγνώριση τους Εθνικής Αντίστασης των ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και τη διάλυση τους
Χωροφυλακής.
Ο φόβος ότι ενδεχομένως οι Ένοπλες Δυνάμεις θα σταματούσαν την άνοδο του
Ανδρέα Παπανδρέου στην εξουσία εκμηδενίστηκε από την πολύ μεγάλη απήχηση
που είχε σε αυτόν το χώρο το ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε καταγγείλει την

ομάδα των χουντικών αξιωματικών για βιασμό τους δημοκρατίας, βαρβαρότητα και
εγκληματική ηλιθιότητα σε σχέση με την απώλεια τους Κύπρου, αλλά πίστευε πως,
απαλλαγμένο από τους χουντικούς, το σώμα των αξιωματικών ήταν «η αιχμή του
οράματος τους εθνικής αναγέννησης»: τους δυσανάλογα μεγάλος αριθμός πολιτευτών
του ΠΑΣΟΚ επί Ανδρέα Παπανδρέου ήταν απόστρατοι αξιωματικοί, και μετά το
1981 μερικοί ανέλαβαν και Υπουργοί

1981: Η ώρα τους «Αλλαγής»
Το 1981 ήταν η χρονιά που το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τους εκλογές με ποσοστό 48,1% και
ο Ανδρέας Παπανδρέου έγινε για πρώτη φορά πρωθυπουργός τους χώρας. Η
κυβερνητική αυτή μετάβαση χαρακτηρίστηκε τόσο πριν όσο και μετά τους εκλογές
ως «Αλλαγή», με την έννοια ότι μετά από μια μακρά περίοδο διακυβέρνησης τους
χώρας από τη δεξιά ήρθε στην εξουσία ένα κόμμα που βασιζόταν τους αρχές του
σοσιαλισμού. Η προεκλογική εκστρατεία του Α. Παπανδρέου στηρίχτηκε σε
συνθήματα τους «Εδώ και τώρα αλλαγή» και «Η Ελλάδα τους Έλληνες», ενώ ο τους
καλλιέργησε το προφίλ του πολιτικού που βρισκόταν σε άμεση επαφή και
επικοινωνία με τα λαϊκά στρώματα· συνήθως προσφωνούνταν, από φίλους και
αντίπαλους, με το μικρό του όνομα, «Ανδρέας».

Εσωτερική πολιτική
Το σύνθημα τους «αλλαγής» και το τρίπτυχο «Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή
Κυριαρχία και Κοινωνική Απελευθέρωση» συσπείρωσε γύρω από τον Ανδρέα
Παπανδρέου και το κίνημά του ένα ευρύτατο φάσμα πολιτικών και κοινωνικών
δυνάμεων που δεν εμφορούνταν πάντοτε από κοινές πεποιθήσεις.
Κατά την περίοδο τους διακυβέρνησης Παπανδρέου επιδιώχθηκε η εθνική
συμφιλίωση, αναγνωρίστηκε από το επίσημο κράτος το ΕΑΜ ως οργάνωση
τους Εθνικής Αντίστασης και τα δικαιώματα των αγωνιστών του, ενώ
πολτοποιήθηκαν οι φάκελοι φρονημάτων που διατηρούσε η Ασφάλεια για πολλούς
από τους. Σκοπός τους τους απόφασης ήταν εν μέρει και ο επαναπατρισμός πολλών
Ελλήνων πολιτικών προσφύγων από την Εποχή του Εμφυλίου. Κατά τη διάρκεια τους
θητείας του λειτούργησαν κατά τόπους παραρτήματα τους Ένωσης Γυναικών
Ελλάδας. Τους, ενοποιήθηκαν τα Σώματα Ασφαλείας, Χωροφυλακή και Αστυνομία
Πόλεων και από τη συγχώνευσή τους δημιουργήθηκε η σημερινή Ελληνική
Αστυνομία. Η κατάργηση ιδιαίτερα τους Χωροφυλακής έγινε δεκτή με πρωτοφανή
αισθήματα ανακούφισης από τους αριστερούς πολίτες, καθώς είχε ταυτιστεί με τους
αυταρχικές πρακτικές των κυβερνήσεων τους δεξιάς, εξ ου και ο διαδεδομένος
«φόβος του χωροφύλακα».

Στον τομέα τους εκπαίδευσης η μεταρρύθμιση του ΠΑΣΟΚ εκφράστηκε με δυο
βασικά νομοσχέδια, τον Νόμο-Πλαίσιο για τη λειτουργία των ΑΕΙ και για τη Βασική
και Μέση Εκπαίδευση. Ο πρώτος κατάργησε τον θεσμό τους έδρας στα
Πανεπιστήμια εισάγοντας τους τέσσερις βαθμίδες μελών Διδακτικού και
Ερευνητικού Προσωπικού, θεσμοθέτησε τα όργανα συνδιοίκησής τους από φοιτητές
και καθηγητές, ενώ μετονόμασε τα ΚΑΤΕΕ σε ΤΕΙ. Ο δεύτερος επιχείρησε έναν
δομικό κυρίως μετασχηματισμό τους εκπαίδευσης, επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη
συμμετοχή των γονέων και μαθητών στα σχολικά πράγματα, ενώ αντικατέστησε τον
θεσμό του επιθεωρητή με αυτόν του Σχολικού Συμβούλου.
Τους ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθιερώθηκαν οι αντικειμενικές αξίες των
ακινήτων και την 1η Ιανουαρίου 1987 ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

Οικονομία
Κατά τον Donald Sassoon, η πιο σημαντική μεταβολή στην ελληνική οικονομία τα
χρόνια πρωθυπουργίας του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν η μεγάλη άνοδος τους
αγοραστικής δύναμης τους συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων, με τα
εισοδήματα να σημειώνουν θεαματική άνοδο τους τάξης του 26%. Το διάστημα
1981-1985 κυρίως, ο Ανδρέας Παπανδρέου και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
προέβησαν σε σειρά εθνικοποιήσεων, τηρώντας και τους προεκλογικές δεσμεύσεις
του κόμματος για την «κοινωνικοποίηση των επιχειρήσεων». Κρατικοποιήθηκαν
επιχειρήσεις που ανήκαν σε πολύ ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες: η ΛΑΡΚΟ και
η ΠΥΡΚΑΛ, τα τσιμέντα ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ, η Ελληνική Χαλυβουργία,
τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά τους οικογένειας Νιάρχου, η Πειραϊκή-Πατραϊκή
(βιομηχανία) και η πολυεθνική ΕΣΣΟ-Πάππας. Η Αριστερά, αλλά και μεγάλο τμήμα
τους κοινωνίας γενικώς, αντέδρασε θετικά σε αυτές τους πολιτικές ως επιβολή του
κράτους στην παραδοσιακή επιχειρηματική ελίτ.. Οι μισθοί αυξήθηκαν τόσο στο
δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, με αποτέλεσμα την συνεχιζόμενη ευημερία
του πληθυσμού. Ο δημόσιος τομέας αναπτύχθηκε σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα .
Η ανεργία (με αφετηρία την πρωτοεμφανιζόμενη ύφεση από την περίοδο
διακυβέρνησης Ράλλη) υπερδιπλασιάστηκε φτάνοντας το 6,6%. Ο μέσος
πληθωρισμός τη δεκαετία του 1970 ήταν 12%, ενώ τη δεκαετία του 1980 ανήλθε στο
20%, διαχωρίζοντας τους σε πολιτικές περιόδους έχουμε μέσο όρο 1974-81 (ΝΔ)
17,5%, 1982-89 (ΠΑΣΟΚ) 19,5%).
Πρέπει τους να σημειωθεί η μεγάλη μείωση του πληθωρισμού που πέτυχαν οι
κυβερνήσεις Παπανδρέου. Κοιτώντας τα στοιχεία κατά μήνα, βλέπουμε ότι η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ παρέλαβε τον Οκτώβριο του 1981 πληθωρισμό τους τάξης
του 24,2% και παρέδωσε τον Ιούνιο του 1989 πληθωρισμό στο 13,1%, μία
εντυπωσιακή βελτίωση τους κατάστασης, ο οποίος τους το 1990 εκτινάχθηκε στο
20,4% (Μ.Ο. έτους), λόγω τους πολιτικής αστάθειας και ακυβερνησίας τους χώρας
και λόγω των εκλογικών συγκρούσεων, την καταστροφική περίοδο 1989 – 1990. Το
1991 ήταν στο 19,5% (Μ.Ο. έτους). Κοιτώντας τους μέσους όρους κάθε έτους
βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός έπεφτε σταθερά κάθε χρονιά, πλην του 1985 και του
1986 (αλλά το 1987 έπεσε ξανά, και μάλιστα στα χαμηλότερα επίπεδα από το 1978).

Τους, έγιναν δύο διαδοχικές υποτιμήσεις τους δραχμής, το 1983 και το 1985, κάτι
που βοήθησε πολύ την εξαγωγική ικανότητα τους χώρας.
Οι αντίπαλοι του Ανδρέα Παπανδρέου απέρριψαν τους οικονομικές πολιτικές του.
Κυρίως επέκριναν τους προσλήψεις που έγιναν στον δημόσιο τομέα, καθώς και την
σημαντική αύξηση των δημοσίων δαπανών και του δημοσίου χρέους: σύμφωνα με
πηγές του πρώην Υπουργού τους Τους Δημοκρατίας Γ. Αλογοσκούφη οι δημόσιες
δαπάνες ως ποσοστό του Α.Ε.Π. ήταν 30% το 1980 και άνω του 50% το 1990. Τους,
το χρέος τους χώρας ανέβηκε από 40% του Α.Ε.Π. το 1980, σε 80% του ΑΕΠ το
1990 (βλέπε σχετικά European Economy N. 64). Ο τους έχει χαρακτηρίσει τη
δεκαετία του 1980 «χαμένη δεκαετία» (οικονομικά).
Οι υποστηρικτές του Ανδρέα Παπανδρέου απάντησαν ότι η αύξηση των δαπανών και
των προσλήψεων ήταν όχι απλά δικαιολογημένη, αλλά απαραίτητη. Ο λόγος ήταν η
δημιουργία τους κράτους πρόνοιας (έστω και υποτυπώδους) και η αποκατάσταση του
πλειοψηφικού τμήματος του ελληνικού λαού (κυρίως των πρώην μελών του ΕΑΜΕΛΑΣ και των οικογενειών τους) που για δεκαετίες βρισκόταν στο περιθώριο τους
κοινωνικο-οικονομικής και πολιτικής ζωής του τόπου, υπό καθεστώς επίσημων και
ανεπίσημων διώξεων από τους συνεχόμενες (κοινοβουλευτικές ή δικτατορικές)
κυβερνήσεις τους Δεξιάς. Σε ότι αφορά το χρέος, αυτό ήταν εύκολα διαχειρίσιμο και
χρηματοδοτίσιμο γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν εσωτερικό χρέος, και
όχι εξωτερικό, προερχόταν δηλαδή από ελληνικές τράπεζες: ειδικότερα, το 80% του
συνολικού δημοσίου χρέους το καλοκαίρι του 1989 (όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου
παρέδωσε την εξουσία) ήταν εσωτερικό. Σχεδόν τους οι ελληνικές τράπεζες τη
δεκαετία του ‘80 ήταν υπό κρατικό έλεγχο, και οι διοικήσεις τους διορίζονταν από
τον ίδιο τον Ανδρέα Παπανδρέου, κάτι που έκανε πολύ εύκολη τη διατήρηση του
δανεισμού. Οι κυβερνήσεις μετά το 1990 στράφηκαν μαζικά σε ξένες τράπεζες, ενώ
ιδιωτικοποίησαν και τους ελληνικές.
Η κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου παρέλαβε την ελληνική οικονομία (τέλη 1981)
στο τέλμα μιας ειδεχθούς οικονομικής ύφεσης (μεταβολή ΑΕΠ, σε σταθερές τιμές,
1980: 0,68%, 1981: -1,55%) λόγω τους δεύτερης πετρελαικής κρίσης (του 1979), η
οποία σε συνδυασμό με τους αυξημένες δημόσιες κοινωνικές δαπάνες επέτεινε το
φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού. Ωστόσο, στα 8 χρόνια τους πρώτης
διακυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου η κατάσταση δεν παρουσίασε θεαματική
βελτίωση, κατά τους αντιπάλους του.
Στα γραφήματα δεξιά υπάρχει μία ενδεικτική σύγκριση τους ανάπτυξης στην Ελλάδα
με εκείνη άλλων χωρών, με έτη βάσης το 1950 και 1980. Τους είναι σχεδιασμένα τα
γραφήματα, όταν η καμπύλη μιας χώρας είναι υψηλότερη από μιας τους,
πλουσιότερης, έχουμε σύγκλιση, διαφορετικά έχουμε απόκλιση. Βλέπει κανείς ότι
από το 1965 η Ελλάδα ξεπερνάει ακόμα και την Γερμανία σε ρυθμούς ανάπτυξης,
ενώ μετά ο ρυθμός επιβραδύνεται. Ειδικά τη δεκαετία του 1980 η Ελλάδα έχει πλήρη
αναστροφή πορείας.
Για παράδειγμα, κάνοντας σύγκριση με τους τους δύο μεσογειακές χώρες που
εντάχθηκαν τελευταίες στη ΕΟΚ, το 1981 η Ελλάδα και η Ισπανία είχαν κατά
κεφαλήν Α.Ε.Π. στο 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και η Πορτογαλία κάτω από
το 60%. Το 1990 η Ελλάδα είχε πέσει στο 60%, η Πορτογαλία είχε ανεβεί στο 61%
και η Ισπανία είχε ανέβει σχεδόν στο 80%.

Σύμφωνα με τα Διεθνή Μακροοικονομικά Στοιχεία, την περίοδο 1981 – 1989 το
βιοτικό επίπεδο τους Ελλάδας, τους αυτό εκφράζεται από τους δείκτες του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, βελτιώθηκε. Το κατά κεφαλήν πραγματικό
εισόδημα εκφρασμένο σε δολάρια ΗΠΑ αυξήθηκε από 13.443$ το 1981 σε 14.148$
το 1989, δηλαδή σωρευτική αύξηση 5,2%.
Κατά την διάρκεια τους δεύτερης περιόδου διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με
πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου (1993 – 1996) οι ρυθμοί αύξησης του
πραγματικού Α.Ε.Π. βελτιώθηκαν πολύ σε σχέση με τους πρηγούμενες δεκαετίες. Οι
επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές εγκαταλείφθηκαν με αποτέλεσμα ο
πληθωρισμός να υποχωρήσει από το 14,4% το 1993 στο 8,2% το 1996. Ορισμένες
σημαντικές παρεμβάσεις στον χώρο τους οικονομίας, κατά την διάρκεια τους τρίτης
θητείας του Ανδρέα Παπανδρέου, περιλαμβάνουν την λήψη τους απόφασης για την
μετοχοποίηση του 7,6% του ΟΤΕ καθώς και την ίδρυση του Ανώτατου Συμβουλίου
Επιλογής Προσωπικού(ΑΣΕΠ).

Ευρωπαϊκή πολιτική
Ο Ανδρέας Παπανδρέου ως προεκλογικά συνθήματα χρησιμοποίησε το 1981 τα «έξω
από το ΝΑΤΟ», «έξω από την Ε.Ο.Κ.» . Ένα ακόμα σύνθημα εναντίον τους Ε.Ο.Κ.
που είχε χρησιμοποιήσει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν «Ε.Ο.Κ., ο λάκκος των λεόντων».
Η πρώτη επίσημη «συνολική τοποθέτηση» τους κυβέρνησης Παπανδρέου πάνω στη
διαπραγμάτευση τους Εντολής (και την Κοινότητα στο σύνολό τους) έγινε μια
εβδομάδα μετά τους εκλογές, τους 26 Οκτωβρίου 1981, στο Συμβούλιο Γενικών
Υποθέσεων, από τον τότε Υφυπουργό Εξωτερικών Ασημάκη Φωτήλα. Το κείμενο
που κατατέθηκε έθεσε τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Ελληνική οικονομία, και
προχωρούσε σε προτάσεις πολιτικής τους Κοινότητας, «προκειμένου να γεφυρωθούν
οι διαπεριφερειακές ανισότητες και να ενισχυθούν οι χώρες του Νότου τους
Ευρώπης».
Ο Ανδρέας Παπανδρέου λίγους μήνες μετά την ανάληψη τους διακυβέρνησης τους
χώρας κατέθεσε μνημόνιο στην Ε.Ο.Κ. με το οποίο ουσιαστικά ζήτησε την
επαναδιαπραγμάτευση των όρων ένταξης τους χώρας τους στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα. Η πρότασή του απορρίφθηκε κατά το σκέλος των ειδικών προνομίων,
τους έγινε τελικά δεκτό το σκέλος τους οικονομικής ενίσχυσης που οδήγησε στα
Μ.Ο.Π.
Κατά την περίοδο διακυβέρνησής του η Ελλάδα τελικά δεν αποχώρησε από την
Ε.Ο.Κ. και από το ΝΑΤΟ λόγω των κονδυλίων που εξασφάλιζε με αξιοπρόσεκτη
διαπραγματευτική ικανότητα ο Ανδρέας Παπανδρέου,ενώ η σύμβαση με την
αμερικανική κυβέρνηση για τους αμερικανικές βάσεις ανανεώθηκε το 1983
προβλέποντας ότι, εντός δεκαοχτώ μηνών μετά το τέλος του 1988, και οι δύο
κυβερνήσεις θα είχαν δικαίωμα να κλείσουν τους βάσεις. Αυτό συνέβη το διάστημα
1990-1992, μάλιστα με πρωτοβουλία τους αμερικανικής πλευράς, που έκλεισε τους
πιο σημαντικές βάσεις λόγω του τέλους του Ψυχρού Πολέμου επί κυβέρνησης
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
Τον Μάρτιο του 1985, με πρότασή του , το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθιέρωσε
τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα(Μ.Ο.Π.), η εφαρμογή των οποίων

στόχευε στη βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών διαρθρώσεων τους λιγότερο
ανεπτυγμένες περιοχές τους Κοινότητας. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, για να
εξασφαλίσει τη βοήθεια στη χώρα, δεν δίστασε να απειλήσει ευθέως τον Ζακ Ντελόρ
που είχε αναλάβει την Προεδρία τους Επιτροπής τον Ιανουάριο του 1985, ότι θα
ασκούσε βέτο στην είσοδο Ισπανίας και Πορτογαλίας στην Κοινότητα.. Τα έξι από τα
επτά Προγράμματα των MOΠ αντιστοιχούσαν στα έξι Διαμερίσματα που ήταν τότε
χωρισμένη η Ελλάδα (Βόρεια Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Ελλάδα, Νήσοι
Αιγαίου, Κρήτη και Αττική), ενώ το τελευταίο ήταν θεματικό (MOΠ Πληροφορικής).
Η εφαρμογή των Μ.Ο.Π. στην Ελλάδα έγινε αρχικά την περίοδο 1983-1989 ενώ
επεκτάθηκαν χρονικά μέχρι το 1993. Σύμφωνα με μελέτη τους Τράπεζας τους
Ελλάδας «η εφαρµογή των ΜΟΠ στην Ελλάδα δεν ήταν ικανοποιητική λόγω
ανεπαρκούς προετοιµασίας και έλλειψης εµπειρίας. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι
τα κονδύλια των ΜΟΠ µεταφέρθηκαν χρονικά και ενσωµατώθηκαν στο ΚΠΣ 198993.». Ταυτόχρονα τους, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών «Η σημασία των
ΜΟΠ τους ήταν πολύ μεγαλύτερη των πρόσθετων πόρων που εγκρίθηκαν τότε για την
Ελλάδα γιατί εγκαινίασαν την προσπάθεια για την ανάπτυξη διαρθρωτικής πολιτικής
από πλευράς Ε.Ε., η οποία αποκρυσταλλώθηκε το 1988 στη νέα διαρθρωτική πολιτική,
το πρώτο «πακέτο Delors».»
Η Μάργκαρετ Θάτσερ (γνωστή και ως «σιδηρά κυρία»), η συντηρητική
πρωθυπουργός τους Μεγάλης Βρετανίας που ήταν πολέμιος του κράτους πρόνοιας
και των παροχών τους χώρες του Νότου και συγκρούστηκε τους φορές με τον
Ανδρέα Παπανδρέου, είπε γι’αυτόν:
«Δεν τον συμπάθησα, αλλά ποτέ δεν έφυγε από Διάσκεψη Κορυφής τους ΕΟΚ,
χωρίς να πάρει κάτι για τη χώρα του».

Διεθνής παρουσία – Πολιτικές πρωτοβουλίες

Η εξωτερική του πολιτική χαρακτηρίστηκε από την υποστήριξη στον λεγόμενο
«αδέσμευτο κόσμο», στον οποίο θεωρούσε ότι ανήκει η Ελλάδα, και από ρητορική
ενάντια στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό. Αυτή η στάση του βοήθησε πολύ τη χώρα,
αυξάνοντας τη σημασία τους τους διεθνείς σχέσεις, ενώ έδειχνε και τους δυτικούς
συμμάχους ότι η συμμόρφωση των Ελλήνων τους υποδείξεις τους δεν ήταν πλέον
δεδομένη.
Οι κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου μετά το 1981 ήταν οι πρώτες τους
μεταπολεμικής Ελλάδας που διαμόρφωσαν τη στρατηγική Εθνικής Άμυνας τους
χώρας με βάση κυρίως τους ελληνικές ανάγκες, και όχι τους ΝΑΤΟικές
(αμερικανικές). Από το 1947 έως και το 1981, οι ΗΠΑ είχαν μεγαλύτερη επιρροή
στον ελληνικό αμυντικό σχεδιασμό από την ίδια την ηγεσία των Ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων.
Η διεθνής πολιτική του Παπανδρέου όξυνε παράλληλα τους σχέσεις με το Ισραήλ. Το
Φεβρουάριο του 1977, οκτώ μήνες μετά την αεροπειρατεία σε αεροπλάνο τους Air-

France με Ισραηλινούς επιβάτες που τελικά μεταφέρθηκαν από το Τελ Αβίβ στο
Εντέμπε τους Ουγκάντα, ο Παπανδρέου επαίνεσε τον δικτάτορα τους Ουγκάντα Ιντί
Αμίν: «Μάχεται εναντίον των μητροπολιτικών κέντρων τους Δύσης και ο τους
αποτελεί στόχο τους. Αυτό από μόνο του τον τοποθετεί, στην παγκόσμια σκακιέρα,
στον χώρο των αντι-ιμπεριαλιστικών δυνάμεων». Αργότερα το 1977, ο Παπανδρέου
ταξίδεψε στην Λιβύη του Μουαμάρ Καντάφι, για το καθεστώς του οποίου δήλωσε ότι
«δεν ήταν στρατιωτική δικτατορία. Το αντίθετο μάλιστα. Πρόκειται για μια
διακυβέρνηση στα πρότυπα του δήμου των αρχαίων Αθηναίων». Αυτές οι
χειρονομίες φιλίας τους καθεστώτα του Κινήματος των Αδεσμεύτων απέβλεπαν στην
ενίσχυση τους διεθνούς παρουσίας τους χώρας και στην αναζήτηση διπλωματικών
στηριγμάτων για τα εθνικά θέματα: ο Ανδρέας Παπανδρέου πίστευε ότι οι
προκάτοχοί του είχαν επιδείξει απαράδεκτη υποχωρητικότητα λόγω του δόγματος
«ανήκομεν εις την Δύσιν», που απαιτούσε συμπόρευση με τον μεγάλο αντίπαλο, την
Τουρκία, κάτι που ο τους δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει.
Άριστες σχέσεις διατηρούσε γενικά με τον αραβικό κόσμο; Ήταν υπέρ τους
ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους και διατηρούσε στενή φιλία με τον ηγέτη των
παλαιστινίων Γιασέρ Αραφάτ και τον ηγέτη τους Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι. Για
αυτές τους ιδιαίτερα φιλικές του σχέσεις ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε κατηγορηθεί
από συντηρητικούς κύκλους στη Δύση για υπόθαλψη τους διεθνούς τρομοκρατίας ,
ειδικά αφότου αποδείχτηκε ότι η Λιβύη του Καντάφι είχε στηρίξει το τρομοκρατικό
χτύπημα στο Λόκερμπι, το μεγαλύτερο ως την 11-9-2001.
Τους θέση του στον εξωτερικό τομέα, που τους έτυχε κριτικής από την αντιπολίτευση
και την ευρωπαική κοινή γνώμη, αλλά μεγάλης υποστήριξης από την κομμουνιστική
Αριστερά, ήταν η αποκύρηξη του κινήματος και των προσπαθειών του Πολωνού
ακτιβιστή (και μετέπειτα προέδρου τους Πολωνικής Δημοκρατίας) Λεχ Βαλέσα,
έναντι του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Πολωνία, και οι φιλικές σχέσεις με τον
Στρατηγό Γιαρουζέλσκι. Η σχέση με το πολωνικό καθεστώς οδήγησε μετά από
διαπραγματεύσεις σε συμφωνία για τον επαναπατρισμό Ελλήνων πολιτικών
προσφύγων του Εμφυλίου στην Ελλάδα.
Τον Φεβρουάριο του 1982 ο Ανδρέας Παπανδρέου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη
στην Κύπρο θέλοντας να δείξει τους Κυπρίους αλλά και διεθνώς, την
αποφασιστικότητα τους κυβέρνησής του να συμπαραταχθεί με τον Ελληνισμό τους
Κύπρου. Ήταν η πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού που πραγματοποιήθηκε
στην Κύπρο μετά την εισβολή και η οποία πραγματοποιήθηκε παρά τους αντιδράσεις
τους Τουρκίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών. Λίγο αργότερα, τον
Σεπτέμβριο του 1982, μετά την εισβολή των Ισραηλινών στον Λίβανο, ο
Παλαιστίνιος ηγέτης Γιασέρ Αραφάτ επισκέφθηκε την Αθήνα, ευχαριστώντας την
Ελλάδα για την στάση τους έναντι των Ισραηλινών. Η κυβέρνηση Παπανδρέου
συνέβαλε αποτελεσματικά στην επιχείρηση μεταφοράς των μαχητών τους PLO από
τον Λίβανο τους την Τυνησία και τους αραβικές χώρες με οχηματαγωγά που
μίσθωσαν Έλληνες εφοπλιστές με την βοήθεια του Ο.Η.Ε. και τους Γαλλικής
κυβέρνησης.
Από τους γνωστότερες πρωτοβουλίες του ήταν το 1985 η επιτυχημένη διαιτησία τους
Ελλάδας στην διένεξη Γαλλίας και Λιβύης, οι οποίες υποστήριζαν αντιμαχόμενες
δυνάμεις στο Τσαντ, και στην οποία βρέθηκε συμβιβαστική λύση μετά από

συνάντηση
στην Κρήτη των
Παπανδρέου, Μιτεράν
και Καντάφι γνωστή ως
«Συμφωνία τους
Ελούντας».

Το 1987 το τουρκικό
ερευνητικό σκάφος
«Χόρα» ξεκινά έρευνες
στην ελληνική
υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου προκαλώντας σοβαρή κρίση, με τους δύο χώρες να
φτάνουν στα όρια του πολέμου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ανυποχώρητος και
διατάσσει την κινητοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων, με αποτέλεσμα την επιτυχή
αντιμετώπιση των Τούρκων και την αποτροπή των στόχων τους ηγεσίας τους (το
σκάφος τελικά αποσύρθηκε από τα ελληνικά χωρικά ύδατα). Αμέσως μετά ξεκινούν
έντονες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ανδρέα Παπανδρέου και του τότε πρωθυπουργού
τους Τουρκίας, Τουργκούτ Οζάλ, με αποτέλεσμα τη συνάντηση Παπανδρέου – Οζάλ
στο Νταβός τους Ελβετίας τους 30 και 31 Ιανουαρίου 1988, στα πλαίσια του
Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ. Εκεί συμφωνήθηκε η πολιτική του «μη πολέμου» και
για λίγο επικράτησε αισιοδοξία για βελτίωση τους διμερείς σχέσεις στο πνεύμα του
Νταβός». Τους 6 Ιουνίου 1988 ο Ανδρέας Παπανδρέου σε συζήτηση πρότασης
δυσπιστίας τους Τους Δημοκρατίας υπεραμύνθηκε τους πολιτικής του στα ελληνοτουρκικά, αλλά παραδέχτηκε ότι είχαν γίνει και λάθη (το γνωστό mea culpa, μία φράση
που αργότερα θα χρησιμοποιούσε και ο Κώστας Καραμανλής). Ο επιτυχής χειρισμός
τους κρίσης του 1987 αύξησε τη δημοτικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου στην Ελλάδα,
ενώ ο Οζάλ δέχτηκε έντονη κριτική για υποχωρητικότητα από την τουρκική
αντιπολίτευση.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν τους εκ των έξι ηγετών των Τεσσάρων Ηπείρων
(Ευρώπη, Αφρική, Ασία, Αμερική) οι οποίοι πήραν την πρωτοβουλία κίνησης υπέρ
τους παγκόσμιας ειρήνης και αφοπλισμού των υπερδυνάμεων. Μαζί με τον Ανδρέα
Παπανδρέου στην κίνηση των 6 συμμετείχαν ο Σουηδός Πρόεδρος Ούλωφ Πάλμε, η
Ινδή Πρωθυπουργός Ίντιρα Γκάντι, ο Πρόεδρος τους Αργεντινής Ραούλ Αλφονσίν, ο
Πρόεδρος του Μεξικού Μιγκέλ Ντελαμαντρίτ και ο Πρόεδρος τους
Τανζανίας Τζούλιους Νιερέρε. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε άριστες σχέσεις με
πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες. Ο Φρανσουά Μιτεράν, ο Ούλωφ Πάλμε και
ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς ήταν μερικοί από τους.
Από μερίδα του διεθνούς, και κυρίως από την πλειονότητα του δυτικού τύπου τους
εποχής, ο Ανδρέας Παπανδρέου χαρακτηρίστηκε ως λαϊκιστής . Αναλυτές τους ο
Νικόλας Δεμερτζής και ο ιστορικός Richard Clogg χαρακτήρισαν την δεκαετία του
’80 ως «δεκαετία του λαϊκισμού».

Αναθεώρηση του Συντάγματος

Τους 9 Μαρτίου του 1985 και καθώς πλησίαζε το τέλος τους πρώτης θητείας του Κ.
Καραμανλή στην Προεδρία τους Δημοκρατίας, ο Ανδρέας Παπανδρέου, (παρότι
λέγεται ότι είχε δώσει διαβεβαιώσεις ιδιωτικώς ότι θα ξαναπρότεινε τον Καραμανλή),
πρότεινε αιφνιδιαστικά για Πρόεδρο τον Αρεοπαγίτη Χρήστο Σαρτζετάκη (γνωστό
από τη γενναία στάση του στην υπόθεση δολοφονίας Λαμπράκη) και ταυτόχρονα
ανακοίνωσε το ξεκίνημα διαδικασίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος, με
στόχο την πλήρη καθιέρωση του κοινοβουλευτισμού. Αυτή η ξαφνική πρωτοβουλία
προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού τους υποστηρικτές του, αλλά και ξέσπασμα οργής
τους αντιπάλους του.
Είχε προηγηθεί περίδος αβεβαιότητας, καθώς πολλοί πίστευαν ότι ο Ανδρέας
Παπανδρέου θα πρότεινε τον Καραμανλή για δεύτερη θητεία, κάτι για το οποίο
πίεζαν έντονα και όλα τα εκδοτικά συγκροτήματα, ορισμένα στελέχη τους
μετριoπαθούς αριστεράς και φυσικά η δεξιά αντιπολίτευση. Ο τους ο Ανδρέας
Παπανδρέου δεν είχε πάρει δημοσίως τους ξεκάθαρα θέση.
Στην εισήγησή του στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρέας Παπανδρέου
δήλωσε ότι επιτέλους με την αναθεώρηση θα καθιερωνόταν πραγματική
κοινοβουλευτική δημοκρατία στον τόπο, με τα αντιδημοκρατικά στοιχεία του
συντάγματος του 1975 να εκλείπουν.
Οι αντίπαλοι του Ανδρέα Παπανδρέου τον κατηγόρησαν για «πολιτικό πραξικόπημα»
και «εξαπάτηση» του Καραμανλή, και επέκριναν τον τρόπο λήψης τους απόφασής
του, που πάρθηκε από τον ίδιο και στενό κύκλο συνεργατών του (Μένιος
Κουτσόγιωργας, Αντώνης Λιβάνης) χωρίς ανάμειξη τους κυβέρνησης και του
κόμματος, του οποίου βέβαια η βάση δεν ήθελε με τίποτα τον Καραμανλή. Η
διαδικασία μάλιστα εκλογής του νέου Προέδρου (τα περίφημα «ροζ ψηφοδέλτια»)
ήταν ακόμα μια περίπτωση έντονης κριτικής από την αντιπολίτευση. Στον αντίποδα,
οι υποστηρικτές του Παπανδρέου αλλά και το ΚΚΕ (μέλη του οποίου είχαν διωχθεί,
φυλακισθεί και εξορισθεί από τους κυβερνήσεις Καραμανλή 1955-1963)
επικρότησαν την κίνηση του Ανδρέα ως σημαντικό βήμα εκδημοκρατισμού τους
πολιτικής ζωής και ως αποκαθήλωση του μετεμφυλιακού συστήματος εξουσίας: ο
Σαρτζετάκης τελικά εκλέχθηκε Πρόεδρος και το Σύνταγμα αναθεωρήθηκε με τους
ψήφους ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ. Η απομάκρυνση του Καραμανλή από το ανώτατο
πολιτειακό αξίωμα βοήθησε πολύ στη νίκη του Ανδρέα Παπανδρέου τους εκλογές
του Ιουνίου 1985, με την έννοια τους συσπείρωσης των αντιδεξιών ψηφοφόρων.

Το σκάνδαλο Κοσκωτά και η πτώση τους κυβέρνησης
Κύριο λήμμα: Σκάνδαλο Κοσκωτά
Το 1988 ξεσπά το οικονομικό σκάνδαλο Κοσκωτά στο οποίο κατηγορήθηκαν ότι
ενεπλάκησαν στελέχη τους τότε κυβέρνησης, αλλά και ο τους ο Ανδρέας

Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου χαρακτήρισε τους κατηγορίες εναντίον του ως μια
συνωμοσία των «σκοτεινών αντιδραστικών δυνάμεων» και των «ξένων κύκλων» για
να «αποσταθεροποιήσουν» την Ελλάδα. Ακολουθεί περίοδος μεγάλης πολιτικής
έντασης. Την ίδια χρονιά ο Ανδρέας Παπανδρέου οδηγείται εσπευσμένα στο
Νοσοκομείο Χέρφιλντ του Λονδίνου και υποβάλλεται σε σοβαρή εγχείρηση καρδιάς
από τον διάσημο Αιγύπτιο καρδιοχειρουργό Μαχντί Γιακούμπ. Τα γεγονότα αυτά
οδηγούν στην πτώση τους κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατά τους εκλογές τους 18ης
Ιουνίου του 1989.
Την περίοδο τους συγκυβέρνησης Τζανή Τζαννετάκη οι βουλευτές τους Ν.Δ. και
του Συνασπισμού παραπέμπουν τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο, το
οποίο τον αθωώνει οριακά για τους κατηγορίες περί εμπλοκής του στο σκάνδαλο
Κοσκωτά, αλλά και για υποκλοπές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων από
την Ε.Υ.Π. (Κ.Υ.Π.).
Η δίκη για το σκάνδαλο Κοσκωτά άρχισε τους 16 Μαρτίου 1991, στην οποία δεν
παρέστη ο τους, καταγγέλλοντάς την ως μεθόδευση των πολιτικών του αντιπάλων και
σκευωρία εις βάρος του και εις βάρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Στη δίκη αυτή καταδικάστηκαν
ο Δημήτρης Τσοβόλαςκαι ο Γιώργος Πέτσος, ενώ ο συγκατηγορούμενός τους Μένιος
Κουτσόγιωργας απεβίωσε κατά τη διάρκεια τους δίκης.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου ανέλαβε το μερίδιο τους πολιτικής του ευθύνης όχι μόνο
διότι στην περίοδο που δραστηριοποιήθηκε ο Γ. Κοσκωτάς ήταν πρωθυπουργός,
αλλά και διότι σύμφωνα με τον ίδιο «η κυβέρνησή του δεν κατόρθωσε να εμποδίσει
την οικονομική αναρρίχηση τους ανθρώπου χωρίς επιφάνεια, που αποδείχθηκε εκ των
υστέρων απατεώνας». Αρνήθηκε, τους, την οποιαδήποτε σχέση με την ποινική
πλευρά τους υπόθεσης.
Χρόνια αργότερα στην τηλεοπτική εκπομπή «Ανατροπή» του δημοσιογράφου Γιάννη
Πρετεντέρη στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel, ο τότε
πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μετάνιωσε για την
παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο, αλλά τόνισε ότι
προχώρησε σ’ αυτή την πράξη, καθώς ήθελε να τηρήσει την προεκλογική του
υπόσχεση.

Αλλαγές στην ελληνική κοινωνία
Τη δεκαετία του ‘80 η ελληνική κοινωνία άλλαξε ριζικά, και οι κυβερνήσεις του
Ανδρέα Παπανδρέου είχαν κορυφαίο ρόλο σε αυτό τον μετασχηματισμό. Οι αλλαγές
ήταν βαθύτερες και πιο ριζοσπαστικές στην επαρχία, και όχι τόσο στην Αθήνα, κάτι
που εξηγεί και την καλύτερη επίδοση του ΠΑΣΟΚ εκεί. Σχεδόν αμέσως μετά το
1981, η επαρχία απαλλάχτηκε οριστικά και αμετάκλητα από τον «φόβο του
χωροφύλακα», η θέση των γυναικών βελτιώθηκε πολύ, δημιουργήθηκαν πολιτιστικά
και αθλητικά σωματεία σε όλη τη χώρα με την ενεργό στήριξη τους Μελίνας
Μερκούρη, ενώ το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Γιώργου Γεννηματά έφερε για πρώτη
φορά σύγχρονη ιατρική περίθαλψη σε τους απομακρυσμένες περιοχές τους χώρας·
αυξήθηκαν σημαντικά οι μισθοί με αποτέλεσμα την εμφάνιση τους καταναλωτισμού
ανάλογου με τους υπόλοιπες χώρες τους Δυτικής Ευρώπης, η ενδυνάμωση τους
τοπικής αυτοδιοίκησης οδήγησε σε ένα πρωτοφανές επίπεδο λαϊκής συμμετοχής σε
κοινωνικο-πολιτικά θέματα, και οι κομματικές οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ πολέμησαν

και συχνά διέλυσαν την ισχύ των παραδοσιακών μηχανισμών εξουσίας που
στηρίζονταν συνήθως στα ισχυρά «τζάκια» τους κάθε περιοχής.

Η επιστροφή στην εξουσία και το τέλος
Τους πρόωρες εκλογές τους 10ης Οκτωβρίου του 1993, ο Ανδρέας Παπανδρέου,
απαλλαγμένος πλέον από τους κατηγορίες, επιστρέφει θριαμβευτικά στην εξουσία με
άνετη πλειοψηφία τους τάξης του 47%. Αποφασίζεται η μεταστροφή τους
οικονομικής πολιτικής τους χώρας, μπαίνοντας έτσι ουσιαστικά σε πορεία τους την
ΟΝΕ. Τους, αναγνωρίζεται η γενοκτονία των Ποντίων, δημιουργείται το ΑΣΕΠ
(νόμος Πεπονή), ανακοινώνεται το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα Ελλάδας-Κύπρου και
επιβάλλεται εμπάργκο στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία τους Μακεδονίας.
τους, η περιπέτεια του σκανδάλου Κοσκωτά και η πολιτική ένταση των περασμένων
χρόνων έχουν επιβαρύνει πλέον σοβαρά την υγεία του και τους 21 Νοεμβρίου
του 1995 εισάγεται εσπευσμένα στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο με σοβαρά
προβλήματα υγείας.
Οι πιέσεις που του
ασκούνται τον
αναγκάζουν να
υπογράψει τον
Ιανουάριο
του 1996 την
παραίτησή του,
δηλώνοντας ότι «τα
προβλήματα τους
χώρας δεν μπορούν να
περιμένουν».
Αποσύρεται από την
πολιτική τους αρχές
του 1996.
Τους 23 Ιουνίου 1996
ο Ανδρέας
Παπανδρέου πεθαίνει
μετά από οξύ
ισχαιμικό επεισόδιο
στο σπίτι του στην Εκάλη. Κηδεύεται τους 26 Ιουνίου 1996 στο Α’ Νεκροταφείο
Αθηνών με τιμές αρχηγού κράτους. Ο θάνατός του προκάλεσε κύμα συγκίνησης σε
όλη τη χώρα, και πλήθη κόσμου, που κυμαίνονταν από «εκατοντάδες χιλιάδες>> έως
«εκατομμύρια» παρευρέθησαν στη κηδεία του Ανδρέα Παπανδρέου.

Συμπεράσματα ερωτηματολογίου

Σύμφωνα με τους στατιστικές καρτέλες, σημαντικότερος πολιτικός του 20ου αιώνα
αναδείχθηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος με ποσοστό 46%. Αποδείχθηκε ότι οι
περισσότεροι πιστεύουν με ποσοστό 74%, ότι ο 21ος αιώνας υστερεί σε πολιτικές
φυσιογνωμίες σε σχέση με τον 20ο. Παρ’ όλα αυτά με ποσοστό 63% θεωρείται ότι
κανείς δεν έφερε εις πέρας επιτυχώς τα πολιτικά του καθήκοντα. Τέλος, με ποσοστό
65% πιστεύεται ότι κανείς από τους τους τρείς μεγάλους πολιτικούς δεν θα μπορούσε
να βγάλει την Ελλάδα από την κρίση σήμερα, γεγονός που δείχνει την αμφισβήτηση
του ρόλου του πολιτικού από την νέα γενιά.

•

Πηγές:
Βικιπαίδεια

ΟΜΑΔΑ Β
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η χώρα που γέννησε το θέατρο δε μπορεί παρά να έχει μια τεράστια παράδοση σε
ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Η έρευνά μας επικεντρώθηκε σε σκηνοθέτες που σφράγισαν
τον ελληνικό πολιτισμό, είχαν όμως και παγκόσμια ακτινοβολία και αναγνώριση.
Τέτοιοι υπήρξαν ο Αγγελόπουλος , ο Μινωτής η Μερκούρη, ο Κουν.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
• Θ. Αγγελόπουλος
• Α. Μινωτής
• Κ. Κουν
• Μ. Μερκούρη
• Συμπεράσματα
• Πηγές

Θόδωρος Αγγελόπουλος
Λίγα Λόγια
O Θόδωρος Αγγελόπουλος (Αθήνα, 27 Απριλίου 1935 - 24 Ιανουαρίου 2012) ήταν

Έλληνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου με διεθνή προβολή και σημαντικές
διακρίσεις. Ο δημιουργός της εμβληματικής ταινίας Ο Θίασος (1974), παραμένει ο
σημαντικότερος κινηματογραφιστής, που ανέδειξε η χώρα μας κι ένας από τους
σπουδαιότερους του παγκόσμιου κινηματογράφου. Κυρίαρχα θέματα στο φιλμικό
του σύμπαν η μετανάστευση, η επιστροφή στην πατρίδα και η ελληνική ιστορία του
20ου αιώνα.

Βιογραφία

Ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27 Απριλίου 1935. Τελείωσε
το δημοτικό σχολείο της οδού Αχαρνών στον Άγιο Παντελεήμονα και συνέχισε
τις εγκύκλιες σπουδές του στο Β' Γυμνάσιο Αρρένων, με συμμαθητές γνωστές
προσωπικότητες της πνευματικής ζωής της χώρας, όπως ο καθηγητής
φιλοσοφίας Χρήστος Γιανναράς, ο δημοσιογράφος και στιχουργός Λευτέρης
Παπαδόπουλος και ο ζωγράφος Αλέκος Φασιανός.

Το 1953 εισάγεται στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, την οποία
εγκαταλείπει στο πτυχίο. Το 1961, μετά το στρατιωτικό του, φεύγει για το Παρίσι,
όπου αρχικά παρακολουθεί στη Σορβόννη μαθήματα γαλλικής φιλολογίας,
φιλμογραφίας με τον Ζορζ Σαντούλ και εθνολογίας με τον Κλοντ Λεβί- Στρος. Για να
ανταπεξέλθει στα έξοδα των σπουδών του δουλεύει στη ρεσεψιόν της φοιτητικής
εστίας, όπου διαμένει. Στη συνέχεια, γίνεται δεκτός στην περίφημη σχολή
Κινηματογράφου IDHEC, αλλά την εγκαταλείπει, όταν έρχεται σε ρήξη με ένα
καθηγητή του. Παραμένει στο Παρίσι και παρακολουθεί μαθήματα σινεμά-ντιρέκτ
δίπλα στον εθνολόγο - κινηματογραφιστή Ζαν Ρους.
Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα το 1964 και μέχρι το 1967 εργάζεται ως
κριτικός κινηματογράφου στην αριστερή εφημερίδα Δημοκρατική Αλλαγή.Το 1965
αρχίζει κατά παραγγελία το γύρισμα της πρώτης του ταινίας Φόρμινξ Στόρι, με θέμα
το συγκρότημα Φόρμινξ του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Έρχεται, όμως, σε σύγκρουση
με τον παραγωγό της ταινίας και το σχέδιο εγκαταλείπεται. Η πρώτη καθαρά
προσωπική του ταινία είναι η μικρού μήκους Εκπομπή, που γυρίζει το 1966, με θέμα
τον κόσμο των διαφημιστικών εκπομπών και των υποσχέσεων για δόξα και επιτυχία.
Το 1969 μαζί με τον Βασίλη Ραφαηλίδη εκδίδουν το περιοδικό Σύγχρονος
Κινηματογράφος, που αποτέλεσε το θεωρητικό όργανο του λεγόμενου «Νέου
Ελληνικού Κινηματογράφου».
Το 1970 γυρίζει την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους, την Αναπαράσταση, που
βραβεύτηκε τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Με αφετηρία ένα έγκλημα
πάθους σ' ένα χωριό της Ηπείρου, ο σκηνοθέτης παρουσιάζει τα προβλήματα και τις
συνθήκες διαβίωσης στην ελληνικής επαρχίας με μια “ματιά” πρωτόγνωρη για τον
ελληνικό κινηματογράφο, συνδυάζοντας τον ρεαλισμό με τις μορφικές αναζητήσεις
της πρωτοπορίας. Σημαντική συμβολή στη δημιουργία του σωστού κλίματος έπαιξε η
φωτογραφία του Γιώργου Αρβανίτη, με τον οποίο ο Αγγελόπουλος θα συνεργαστεί
σε πολλές από τις κατοπινές ταινίες του.
Ο Αγγελόπουλος θα αναδυθεί στο διεθνές κινηματογραφικό προσκήνιο με το
ιστορικοπολιτικό τρίπτυχο Μέρες του '36 (1972), Θίασος (1974) και Κυνηγοί (1977),
που αποτελεί μια σπουδή στη σύγχρονη ελληνική ιστορία
Ο Θίασος, το δεύτερο μέρος του ιστορικοπολιτικού τρίπτυχου, αναφέρεται στην
ιστορία της Ελλάδας από το 1939 έως το 1952, μέσα από τις περιπέτειες ενός
περιοδεύοντος θιάσου, που παίζει την Γκόλφω, το γνωστό κωμειδύλλιο του
Περεσιάδη. Η ταινία, που έκανε διάσημο τον Αγγελόπουλο στο εξωτερικό, θεωρείται
ίσως η κορυφαία στιγμή του ελληνικού κινηματογράφου, ενώ περιλαμβάνεται σε
λίστες με τις καλύτερες ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου, που συντάσσονται
κατά καιρούς από τους κινηματογραφικούς κριτικούς. Η ταινία θα ήταν υποψήφια για

Βραβείο Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας, αλλά η κυβέρνηση Καραμανλή τη θεώρησε
πολύ «αριστερή» για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας, προκαλώντας κύμα
αντιδράσεων.
Το τρίπτυχο κλείνουν Οι Κυνηγοί, μια ταινία που εκτυλίσσεται την παραμονή της
Πρωτοχρονιάς του 1977.
Το 1980 ο Θόδωρος Αγγελόπουλος γύρισε την ταινία Μεγαλέξαντρος, που τιμήθηκε
με τον Χρυσό Λέοντα του Φεστιβάλ της Βενετίας, το πρώτο μεγάλο βραβείο για τον
σκηνοθέτη. Στην ταινία του αυτή ο Αγγελόπουλος χρησιμοποιεί την ιστορία ενός
ληστή των αρχών του 20ου αιώνα (τον υποδύεται ο Ιταλός ηθοποιός Όμερο
Αντονούτι), για να καταπιαστεί με το πρόβλημα του σοσιαλισμού και των διαφόρων
ιδεολογικών συγκρούσεων στο χώρο της Αριστεράς. Κατά τη διάρκεια των
γυρισμάτων γνωρίζεται με τη διευθύντρια παραγωγής Φοίβη Οικονομοπούλου, η
οποία είναι από τότε η σύντροφος της ζωής του. Το ζευγάρι θα αποκτήσει τρεις
κόρες, την Άννα (1980), την Κατερίνα (1982) και την Ελένη (1985).
Μετά τον Μεγαλέξανδρο, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος γυρίζει δύο ντοκιμαντέρ για την
τηλεόραση. Το 1981 για την ΥΕΝΕΔ το Χωριό ένα, κάτοικος ένας, διάρκειας 20
λεπτών, που αναφέρεται στην εγκατάλειψη του χωριού Νέα Σεβάστεια του νομού
Θεσσαλονίκης από τον τελευταίο του κάτοικο και το 1983 το διάρκειας 43 λεπτών
Αθήνα, επιστροφή στην Ακρόπολη, μία διαφορετική Αθήνα, της ιστορίας και του
προσωπικού μύθου του σκηνοθέτη, που προβλήθηκε από την ΕΡΤ.
Το 1984, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος γυρίζει το Ταξίδι στα Κύθηρα, την πρώτη ταινία
από την «τριλογία της σιωπής», όπως την ονομάζει. Ένας μαχητής του Εμφυλίου
Πολέμου (τον υποδύεται ο Μάνος Κατράκης) επιστρέφει ύστερα από τριάντα χρόνια
εξορίας στην Τασκένδη, αλλά δεν μπορεί να προσαρμοστεί στην ελληνική
πραγματικότητα.
Ακολουθεί ο Μελισσοκόμος (1986), μια ταινία δρόμου, με πρωταγωνιστή ένα
συνταξιούχο δάσκαλο και νυν μελισσοκόμο (Μαρτσέλο Μαστρογιάνι), ο οποίος
διασχίζει τη χώρα με τις κυψέλες του, ακολουθώντας το δρόμο των μελισσών. Η
συνάντησή του με μια κοπέλα (Νάντια Μουρούζη) θα του ξαναζωντανέψει παλιά
συναισθήματα κι αναμνήσεις. Είναι η πρώτη ταινία του Αγγελόπουλου με
πρωταγωνιστή ένα σταρ του παγκόσμιου κινηματογράφου. Η «τριλογία της σιωπής»
κλείνει με το Τοπίο στην Ομίχλη (1988), μία μεταφυσική ταινία δρόμου, μια
υπαρξιακή Οδύσσεια δύο νεαρών παιδιών που αναζητούν τον πατέρα τους. Η ταινία
βραβεύτηκε με τον Αργυρό Λέοντα του Φεστιβάλ της Βενετίας.
Το 1995, ο Αγγελόπουλος γυρίζει την ταινία Το Βλέμμα του Οδυσσέα, με ήρωα έναν
ελληνοαμερικανό σκηνοθέτη (τον υποδύεται ο Χάρβεϊ Καϊτέλ), ο οποίος επιστρέφει
μετά από πολλά χρόνια στην πατρίδα, αναζητώντας τρεις μπομπίνες ανεμφάνιστου
φιλμ των Αδελφών Μανάκη, πιονιέρων του κινηματογράφου στα Βαλκάνια. Η
απεγνωσμένη αναζήτηση του φιλμ, όπου καταγράφηκε το πρώτο βλέμμα πάνω σε
τούτη τη χερσόνησο, γίνεται ταυτόχρονα και η αναζήτηση ενός βλέμματος από
πλευράς του ήρωα της ταινίας (του Αγγελόπουλου, κατ’ επέκταση), που ψάχνει έναν
καινούργιο τρόπο να ξαναδεί τον κόσμο. Η ταινία τιμήθηκε με το βραβείο της
Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Καννών, προς μεγάλη απογοήτευση του
Αγγελόπουλου, που θεώρησε ότι έπρεπε να του απονεμηθεί το μεγάλο βραβείο του
Φεστιβάλ (ο Χρυσός Φοίνικας) και με δηλώσεις προκάλεσε ένα μικρό σκάνδαλο

κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης του Φεστιβάλ.Οι Κάννες διόρθωσαν το «λάθος»
τους τρία χρόνια αργότερα, όταν του απένειμαν τον Χρυσό Φοίνικα για την ταινία
του Αιωνιότητα και μία μέρα, με πρωταγωνιστή τον Μπρούνο Γκαντζ στον ρόλο ενός
θνήσκοντος συγγραφέα, ο οποίος επιχειρεί τον απολογισμό μιας ζωής, γεμάτης
χαμένες ευκαιρίες και λάθος κινήσεις. Μια τυχαία συνάντησή του μ’ ένα άστεγο
αγόρι, παιδί των φαναριών, αναβάλλει την «αναχώρηση» και παρατείνει την
αιωνιότητα κατά μία μέρα, για να μεταφέρει στον μικρό φίλο του κάτι από τη γνώση
του.
Το Λιβάδι που δακρύζει (2004) είναι το πρώτο μέρος μιας τριλογίας, που σκόπευε να
γυρίσει ο Αγγελόπουλος. Διατρέχει την ελληνική ιστορία από το 1919 έως το 1949,
μέσα από τις περιπέτειες μιας ομάδας Ελλήνων προσφύγων που εγκαταλείπουν την
Οδησσό το 1919, όταν καταφθάνει στην περιοχή ο Κόκκινος Στρατός και
εγκαθίστανται στην Ελλάδα.
Το 2008 γυρίζει το δεύτερο μέρος της τριλογίας Η Σκόνη του Χρόνου. Ένας
ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης (Βίλεμ Νταφόε) γυρίζει μια ταινία πάνω στην ιστορία
του και την ιστορία των γονιών του. Μια ιστορία που εξελίσσεται στην Ιταλία, τη
Γερμανία, τη Ρωσία, το Καζακστάν, τον Καναδά και τις Η.Π.Α. Κεντρικό πρόσωπο,
η Ελένη, που διεκδικείται και διεκδικεί το απόλυτο της αγάπης. Ταυτόχρονα, ένα
μακρύ ταξίδι στη μεγάλη Ιστορία και στα γεγονότα των τελευταίων πενήντα χρόνων
που σημάδεψαν τον 20ο αιώνα. Είναι η πρώτη ταινία του Αγγελόπουλου με
γυρίσματα στο εξωτερικό.
Στα τέλη του 2011 ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας Η άλλη θάλασσα, που θα
αναφερόταν στην ελληνική κρίση και θα ολοκλήρωνε την τριλογία. Όμως, το νήμα
της ζωής του μεγάλου Έλληνα σκηνοθέτη κόπηκε ανεπάντεχα αργά το βράδυ της
24ης Ιανουαρίου 2012 στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν του Νέου Φαλήρου, όπου
μεταφέρθηκε με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Τον είχε χτυπήσει μία
διερχόμενη μοτοσυκλέτα στον περιφερειακό της Δραπετσώνας, κατά τη διάρκεια των
γυρισμάτων της ταινίας.

Υστεροφημία

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 Montreal) 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.Εικαστικό αφιέρωμα για το Θόδωρο Αγγελόπουλο
παρουσιάστηκε στο Πολυχώρο Πολιτισμού ΑΘΗΝΑΙΣ από τον εικαστικό Οδυσσέα
Άννινο. Το δρώμενο προλόγισε ο ιστορικός τέχνης Λεόντιος Πετμεζάς. Το Δημοτικό

Ωδείο Φλώρινας, τίμησε το Θεόδωρο Αγγελόπουλο, δίνοντας το όνομά του στη
θεατρική αίθουσα του, όπου πραγματοποιούνται θεατρικές παραστάσεις,
κινηματογραφικές προβολές, αλλά και πλήθος άλλων εκδηλώσεων.
Κατάλογος ταινιών
Forminx Story (1965)
Η Εκπομπή (1968)
Αναπαράσταση (1970)
Μέρες του ’36 (1972)
Ο Θίασος (1974-’75)
Οι κυνηγοί (1977)
Ο Μεγαλέξαντρος (1980)
Αθήνα, επιστροφή στην Ακρόπολη (1983)
Ταξίδι στα Κύθηρα (1984)
Ο Μελισσοκόμος (1986)
Τοπίο στην ομίχλη (1988)
Το μετέωρο βήμα του πελαργού (1991)
Το βλέμμα του Οδυσσέα (1995)
Μια αιωνιότητα και μια μέρα (1998)
Το λιβάδι που δακρύζειΤο μετέωρο βήμα του πελαργού
· Η Σκόνη του Χρόνου (2008)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Βιβλιογραφία : βικιπαίδεια, εγκυκλοπαίδεια ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ,

Αλέξης Μινωτής

Βιογραφία
ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
Γεννήθηκε στα Χανιά στις 8 Αυγούστου 1898. Το πραγματικό του όνομα ήταν Αλέξης
Μινωτάκης. Από ηλικίας 15 χρόνων δημοσίευσε ποιήματα του στο φιλολογικό περιοδικό
΄΄Διόνυσος΄΄ της Κωνσταντινούπολης υιοθετώντας το επίθετο Μινωτής[1] Μετά τις εγκύκλιες
σπουδές του στο γυμνάσιο διορίστηκε υπάλληλος στην Τράπεζα Αθηνών, μετέπειτα Εθνική
Τράπεζα, των Χανίων.[2] Το 1921 ήλθε στην Αθήνα και άρχισε ως ερασιτέχνης ηθοποιός να
εμφανίζεται "επί σκηνής" με διάφορα θεατρικά συγκροτήματα - θιάσους. Αργότερα όμως
επιδόθηκε ως επαγγελματίας ηθοποιός λαμβάνοντας μέρος και σε επαρχιακές θεατρικές
περιοδείες με τους θιάσους Βεάκη και Νέζερ παρουσιάζοντας τον "Οιδίποδα
τύραννο".[3] Προκειμένου εν τω μεταξύ ν΄ αντιμετωπίσει τις οικογενειακές αντιρρήσεις για το
επάγγελμα που είχε διαλέξει αναγκάσθηκε να κόψει (περιορίσει) το επίθετό του, αν και αυτό
δεν μείωσε τη ρήξη που είχε με τον πατέρα του για πολλά χρόνια.

ΠΡΩΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Βραδύτερα προσλήφθηκε από τον θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλη με το θίασο της οποίας
και σημείωσε το 1925 τη πρώτη του μεγάλη επιτυχία στο έργο του Αρτζιμπάσεφ "Πόλεμος"
που υποδυόταν το ρόλο του βιολιστή, έτσι δεν άργησε αν και αυτοδίδακτος ν΄ αναγνωρισθεί η
εξέχουσα καλλιτεχνική μορφή του μεταξύ των Ελλήνων πρωταγωνιστών της δραματικής
σκηνής. Ιστορικής επιτυχίας θεωρήθηκαν οι παραστάσεις του στο πρωτοποριακό τότε
συγκρότημα της "Ελεύθερης Σκηνής" το 1930. Στη συνέχεια αναγνωρίσθηκε από τους
καλύτερους πρωταγωνιστές του Εθνικού Θεάτρου, στις παραστάσεις του οποίου στην
Αγγλία (1939) με τον "Άμλετ" του Σαίξπηρ κρίθηκε από τους Άγγλους κριτικούς ως
Παγκόσμιος καλύτερος Άμλετ των τελευταίων 50 ετών.

ΡΟΛΟΙ
Ο Αλέξης Μινωτής υποδύθηκε σχεδόν όλους τους ρόλους σε όλα τα θεατρικά είδη, από
φάρσες μέχρι μελοδράματα (όπερες) και από κωμωδία μέχρι τραγωδία, δημιουργώντας μια
καριέρα διεθνούς ακτινοβολίας. Κυριότεροι δημιουργικοί ρόλοι του Αλέξη Μινωτή ήταν στους
πρωταγωνιστικούς ρόλους των έργων: "Ιούλιος Καίσαρ" και "Άμλετ" του Σαίξπηρ, "Δον
Κάρλος" του Σίλλερ, "Ιβάν ο τρομερός", "Πέερ Γκυντ", "Μάκβεθ", "Βασιλιάς Ληρ",
"Βρυκόλακες" κ.ά. Την ίδια χρονιά συμμετείχε ακόμη στη ταινία "Chase" μαζί με την Μισέλ
Μοργκάν. Από εκεί το 1952 προσκλήθηκε από το Εθνικό Θέατρο στην Αθήνα (μαζί με
την Κατίνα Παξινού) για έκτακτες εμφανίσεις σε αρχαία δράματα και στους "Βρυκόλακες"
του Ίψεν. Τότε ανταποκρινόμενος στο αίτημα της Βασίλισσας Φρειδερίκης για γύρισμα
χολιγουντιανής ταινίας στην Ελλάδα συμμετείχε στο "Παιδί και το Δελφίνι" με την Σοφία
Λόρεν που γυρίστηκε στην Ύδρα. Το ίδιο έτος μετά τις παραστάσεις στην Ελλάδα
συμμετείχε στις παραστάσεις αρχαίων δραμάτων του Εθνικού Θεάτρου στη Νέα Υόρκη. Στις
παραστάσεις εκείνες ο "Οιδίπους Τύραννος" του Σοφοκλή ανεβάστηκε με δική του
σκηνοθεσία. Επίσης σκηνοθέτησε στη συνέχεια τις τραγωδίες "Εκάβη" και "Μήδεια" του
Ευριπίδη στις οποίες και πρωταγωνίστησε η Κατίνα Παξινού καθώς και τις τραγωδίες
"Αντιγόνη" και "Οιδίπους επί Κολονώ" που πρωταγωνιστούσε ο ίδιος.

Ο ΓΑΜΟΣ

Το 1940 παντρεύτηκε την Κατίνα Παξινού και μαζί εμφανίζονταν στο Βασιλικό Θέατρο
που δημιούργησαν . Στη περίοδο όμως της κατοχής στην Ελλάδα (1941) ο Αλέξης Μινωτής
κατέφυγε στιςΗΠΑ.

ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Το 1946 ο Μινωτής εισήλθε στο Χόλυγουντ και έλαβε μέρος στη κινηματογραφική ταινία
του Άλφρεντ Χίτσκοκ Υπόθεση Νοτόριους (Notorious) μαζί με τον Κάρι Γκραντ και
την Ίνγκριντ Μπέργκμαν. Το 1958 ανέβασε στην Αμερική (Dallas Civil Opera) και στο
Κόβεντ Γκάρντεν στο Λονδίνο την όπερα του Κερουμπίνι "Μήδεια" με πρωταγωνίστρια
τη Μαρία Κάλλας. Η παράσταση εκείνη κρίθηκε ως βάση υψηλού υποδείγματος σύγχρονης
σκηνοθεσίας μελλοδράματος (όπερας). Επίσης εμφανίσθηκε και στο Μπροντγουέι στην
"Ηλέκτρα" με την Μαρίκα Κοτοπούλη.
Ο Αλέξης Μινωτής είχε επίσης λάβει μέρος και στη ξένη κινηματογραφική επιτυχία "Γη των
Φαραώ" με την Τζόαν Κόλινς.

ΘΑΝΑΤΟΣ
Πέθανε στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου 1990 μένοντας πιστός στη μνήμη της συζύγου
του Κατίνας Παξινού μέχρι τον θάνατό του.

Αλέξης Μινωτής

Ο Αλέξης Μινωτής στην ταινία Νοτόριους τουΧίτσκοκ (1946)

Πραγματικό όνομα

Αλέξης Μινωτάκης

Γέννηση

8 Αυγούστου 1898 Χανιά,Κρήτη

Θάνατος

11 Νοεμβρίου 1990 (92 ετών)Αθήνα

Εθνικότητα

Ελληνική

Υπηκοότητα

Ελληνική

Είδος Τέχνης

ηθοποιός

Βιβλιογραφία
Συλλογικό, Παξινού / Μινωτής. Μίμησις πράξεως σπουδαίας και τελείας, εκδ.
Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα,1997
Συλλογικό, Παξινού-Μινωτής, Επτά Ημέρες της Καθημερινής, 17/12/2000
Συλλογικό, Πρόσωπο - προσωπείο Κατίνας Παξινού, Αλέξη Μινωτή- Τιμής και
αγάπης επιχείρημα, εκδ. Ευθύνη, Αθήνα, 1993

ΚΑΡΟΛΟΣ

ΚΟΥΝ

Η ζωή του…..
Ο Κάρολος Κουν του Ερρίκου, (Προύσα 13 Σεπτεμβρίου 1908 Αθήνα 14 Φεβρουαρίου 1987) ήταν κορυφαίος Έλληνας θεατρικός
σκηνοθέτης.
Τα φοιτητικά του χρόνια και η σταδιοδρομία του ως
καθηγητής
Φοίτησε στη Ροβέρτειο Σχολή της Κωνσταντινούπολης και σπούδασε
αισθητική στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης. Το 1929 διορίστηκε
καθηγητής αγγλικών στο Κολλέγιο Αθηνών. Η πρώτη του εμφάνιση
ως σκηνοθέτη ήταν στο Τέλος του ταξιδιού του Σέριφ και με μαθητές
του, από το Κολλέγιο, παρουσίασε έργα του Αριστοφάνη (Όρνιθες,
Βάτραχοι, Κύκλωπας, Πλούτος) και του Σαίξπηρ (Όνειρο Θερινής
Νυκτός). Ίδρυσε τη Λαϊκή Σκηνή (1934-36) και συνεργάστηκε με
διάφορους θιάσους (Κατερίνας, Κοτοπούλη, κ.ά.).
Τα θέατρα που άνοιξε και κάποια από τα έργα που ανέβασε με
τους μαθητές του
Το 1942 ίδρυσε το Θέατρο Τέχνης όπου και ανέβασε Ίψεν, Τζορτζ
Μπέρναρντ Σω, Πιραντέλλο και μετά την απελευθέρωση για πρώτη
φορά στην Ελλάδα Λόρκα, Τένεσι Ουίλιαμς, Μίλερ κ.ά. Επίσης το ίδιο
έτος (1942) ίδρυσε τη Δραματική Σχολή του θεάτρου του, στην
οποία μαθήτευσαν οι σημαντικότεροι σκηνοθέτες και ηθοποιοί της
μεταπολεμικής γενιάς.Οικονομικές όμως δυσχέρειες ανάγκασαν το
Θέατρο Τέχνης να διαλυθεί (1949) το οποίο άνοιξε πάλι το 1954 σε
μορφή κυκλικού θεάτρου. Τη περίοδο εκείνη (1950-53) ο Κουν
συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο, σκηνοθετώντας Τσέχοφ (Ο
θείος Βάνιας, Οι τρεις αδερφές), Πιραντέλο (Ερρίκος Δ΄), κ.λπ. Με
μαθητές της Δραματικής Σχολής του όταν συγκρότησε και πάλι το
1954 το Θέατρο Τέχνης, με τη μορφή κυκλικού θεάτρου, εκτός τους
παλαιούς συγγραφείς ο Κουν παρουσίασε τα καινούργια ρεύματα του
ξένου μεταπολεμικού θεάτρου (Μπρεχτ, Ιονέσκο, Μπέκετ, Πίντερ,
Ντάριο Φο, Αραμπάλ κ.ά.) και παράλληλα παρουσίασε έργα πολλών
νέων Ελλήνων προικισμένων συγγραφέων - Σεβαστίκογλου,
Καμπανέλλη, Κεχαΐδη, Σκούρτη, Αναγνωστάκη και Ευθυμιάδη
επιστρέφοντας σε έργα των αρχαίων τραγικών και του Αριστοφάνη.
Από το 1957 ανεβάζει αρχαίο δράμα, αρχικά στο θέατρό του
παρουσίασε τον Πλούτο και το 1959 τους Όρνιθες του Αριστοφάνη,
που θεωρήθηκε παράσταση-σκάνδαλο λόγω της πρωτοποριακής της

μορφής, και στη συνέχεια στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, για
να συνεχίσει στο "Θέατρο των Εθνών" του Παρισιού, Λονδίνο,
Ζυρίχη, Μόναχο, Μόσχα, Λένινγκραντ, Βαρσοβία, Βενετία, Φεστιβάλ
Βιέννης, Διεθνές θεατρικό Φεστιβάλ Βελιγραδίου, Ελληνική
Εβδομάδα του Ντόρτμουντ, Φεστιβάλ Φλάνδρας και σκανδιναβικές
πρωτεύουσες με τα έργα "Όρνιθες", "Πέρσες", "Επτά επί Θήβας",
"Αχαρνής", "Οιδίπους Τύραννος", "Λυσιστράτη", "Βάκχες" και
"Ειρήνη". Επίσης, παρουσίασε έργα ξένων συγγραφέων, όπως των
Ουάιλντερ (Μικρή μας πόλη), Σαρτρ (Κεκλεισμένων των θυρών),
Πάτρικ (Αυγουστιάτικο φεγγάρι), Ουίλιαμς (Ξαφνικά πέρσι το
καλοκαίρι, Τριαντάφυλλο στο στήθος, Καλοκαίρι και καταχνιά),
Μπρεχτ (Ο κύκλος με την κιμωλία, Ο καλός άνθρωπος του
Σετσουάν), Ιονέσκο (Ρινόκερος), Μίλερ (Ο θάνατος του εμποράκου),
Ο' Νιλ (Ο παγοπώλης έρχεται), Μπέκετ (Περιμένοντας τον Γκοντό),
Πίντερ, Άλμπι, Αραμπάλ, Ζενέ, Βάις, κ.ά. Οι περισσότεροι μάλιστα
απ' αυτούς τους συγγραφείς πρωτοπαρουσιάστηκαν στην Ελλάδα
από το Θέατρο Τέχνης. Παράλληλα, σκηνοθέτησε έργα νέων
Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων, όπως των Καμπανέλλη, Κεχαΐδη,
Σκούρτη, Σεβαστίκογλου, Αρμένη, Λ. Αναγνωστάκη (Η αυλή των
θαυμάτων, Αγγέλα, Η πόλη, Βαβυλωνία, κ.λπ.)..
Σπουδαία έργα του
Απ' τα έργα που σκηνοθέτησε τα τελευταία χρόνια ξεχωρίζουν:
Το παιχνίδι της σφαγής του Ε. Ιονέσκο (1970-71), Τρωίλος και
Χρυσηίδα του Σαίξπηρ (1972-73), Ο τρόμος και η αθλιότητα του Γ΄
Ράιχ του Μπ. Μπρεχτ (1974-75), Τρεις αδερφές του Α. Τσέχοφ
(1975-76), Η αληθινή απολογία του Σωκράτη του Κ. Βάρναλη
(1976-77), Ο αυτόχειρ του Ν. Έρντμαν (1977-78), Τα τέσσερα πόδια
του τραπεζιού του Ι. Καμπανέλλη (1978-79), Δάφνες και
Πικροδάφνες των Δ. Κεχαΐδη - Ε. Χαβιαρά (1979-80), Το σόι του Γ.
Αρμένη (1980-81), Το Πιστοποιητικό του Ν. Έρντμαν (1981-82), Το
Πανηγύρι του Δ. Κεχαΐδη (1982-83), Θαμμένο παιδί του Σ. Σέπαρντ
(1983-84), Ούτε κρύο ούτε ζέστη του Φ. Κρετς (1984-85), Ριχάρδος
Γ΄ του Σαίξπηρ (1985-86), Εσωτερικές φωνές του Ε. ντε Φιλίππο
(1986-87), Ο ήχος του Όπλου της Λ. Αναγνωστάκη (1986-87). Το
Θέατρο Τέχνης συμμετείχε σε πολλά ελληνικά (Αθηνών, Επιδαύρου,
Φιλίππων κ.ά.) και ξένα (Λονδίνου, Παρισιού, Μονάχου, Βιέννης
κ.ά.) φεστιβάλ.
Φόρος τιμής του ελληνικού κράτους σε αυτόν και η
αναγνώριση του έργου του
Το 1984 το ελληνικό κράτος παραχώρησε έναν χώρο στην Πλάκα,
για την ανέγερση του θεάτρου Κ. Κουν. Τιμήθηκε με το παράσημο
Φοίνικα, το Αργυρό Μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών και το βραβείο
Θεάτρου των Εθνών. Με τη διαθήκη του, που δημοσιεύτηκε λίγες

μέρες μετά το θάνατό του τον Φεβρουάριο του 1987, κληροδότησε
τον τίτλο Θέατρο Τέχνης στους Γ. Λαζάνη, Μ. Κουγιουμτζή και Γ.
Αρμένη με την προτροπή να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στο
Θέατρο Τέχνης Κ. Κουν. Έγραψε τις μελέτες «Η αρχαία τραγωδίακωμωδία» και «Ο σκηνοθέτης και το αρχαίο δράμα». Υπήρξε γεγονός
πως ως σκηνοθέτη τον Κουν απασχολούσε το σύγχρονο νεοελληνικό
έργο, η νεοελληνική θεατρική παράσταση, το αρχαίο δράμα και το
κλασσικό θέατρο σε σύγχρονη απόδοση.
ίδιο τον καλλιτέχνη, βρίσκεται όμως δέσμιος ενός πολύπλοκου κανονισμού
λειτουργίας
ΠΗΓΕΣ: ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ GOOGLE, ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ,
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ GOOGLE

Μελίνα Μερκούρη
Θεατρική πορεία
Η οικογένεια Μερκούρη είχε καταγωγή από το Κερατσίνι και μέλη της
είχαν πολεμήσει στην Επανάσταση του 1821. Ο παππούς της
Μελίνας, Σπυρίδων Μερκούρης, είχε διατελέσει για πολλά χρόνια
δήμαρχος Αθηναίων και ο πατέρας της, Σταμάτης Μερκούρης
χρημάτισε βουλευτής. Ο θείος της, Γεώργιος Μερκούρης,ιδρυτής του
φασιστικού κόμματος,το Εθνικοσοσιαλιστικόν Κόμμα Ελλάδος, ήταν
και Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας την περίοδο της Κατοχής . Το
Σεπτέμβρη του 1938 γίνεται δεκτή στη Δραματική Σχολή του
Εθνικού Θεάτρου με συμμαθητές, μεταξύ άλλων, τη Δέσπω
Διαμαντίδου, την Αλέκα Παΐζη, τον Ανδρέα Φιλιππίδη, τον Αλέξη
Δαμιανό κ.ά.
Το χειμώνα του 1939 παντρεύεται τον Παναγή Χαροκόπο.
Πρωτοεμφανίζεται στη θεατρική σκηνή το 1944 στο Θέατρο Βρετάνια
με το θίασο του Γιώργου Παππά και Αντώνη Γιαννίδη, με το έργο του
Αλέξη Σολομού "Το μονοπάτι της Λευτεριάς" και ακολουθεί το έργο
του Laszlo Bus-Fekete "H κόμισσα και ο καμαριέρης". Ακολουθούν:
1945-1946 "Μις Μπα", "Θα σε παντρευτώ Τέρας", "Το Πένθος
ταιριάζει στην Ηλέκτρα", "Πωλείται Κέφι", "Η Μπόρα Πέρασε",
"Επικίνδυνη Στροφή", "Ο Άνθρωπος και τα Όπλα", "Φαύλος Κύκλος",
"Της Νύχτας τα Καμώματα", "Ένας Φίλος θα ‘ρθει απόψε" 1946
"Τρισεύγενη", "Ανατολικά του Σουέζ", "Το πορτραίτο του Ντόριαν
Γκρέυ", "Δεν θα τα πάρεις μαζί σου", 1947 "Άνθρωπος και
Υπεράνθρωπος", "Γαμήλιο Εμβατήριο", "Ο Βασιλικός", "Το τραγούδι
της Κούνιας", 1949 "Λεωφορείον ο Πόθος" που αποτέλεσε μια από
τις παραστάσεις σταθμούς στην καριέρα της ( παράσταση για την
οποία γράφτηκε το τραγούδι του Μάνου Χατζιδάκι "Χάρτινο το
Φεγγαράκι") καθώς το Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν για τους
ηθοποιούς του Εθνικού ήταν "απαγορευμένο", "Το μικρό Καλύβι","Το
χαμόγελο της Τζοκόντα","Ο Θάνατος του Εμποράκου", "Bolero",
1950 "Άννα Δουκάτσα", "Η Άννα των Χιλίων Ημερών" ( Ιστορική
παράσταση που σκηνοθέτησε ο Δημήτρης Μυράτ και έπαιζαν μεταξύ
άλλων η Μελίνα Μερκούρη, η Ειρήνη Παππά, η Άννα Συνοδινού, η
Νίτσα Τσαγανέα, ο Χρήστος Τσαγανέας, ο Δημήτρης Μυράτ, ο Τίτος
Βανδής, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Μίμης Φωτόπουλος, η Βούλα
Ζουμουλάκη κλπ), 1951 "Το Επάγγελμα της Κυρίας Ουόρεν", "Η
Μεγάλη Παρένθεση".

Από το 1951 αρχίζει να πρωταγωνιστεί παράλληλα και στην Γαλλική
θεατρική σκηνή, όπου έγινε μούσα ενός από τους μεγαλύτερους
θεατρικούς συγγραφείς, του Μαρσέλ Ασάρ. Συνεχίζει την παράλληλη
πορεία της και στις δύο σκηνές, την αθηναϊκή και την παριζιάνικη. Το
1960 παίζει με το θέατρο Τέχνης το "Γλυκό Πουλί της Νιότης" με τον
πρωτοεμφανιζόμενο τότε Γιάννη Φέρτη. Επόμενος σημαντικός
σταθμός στην θεατρική της καριέρα είναι το "Illya Darling" που
ανεβάζει, με προπωλημένα όλα τα εισιτήρια των παραστάσεων και με
συμπρωταγωνιστή τον Νίκο Κούρκουλο, στο Μπρόντγουέι στις ΗΠΑ,
ενώ είχε ήδη κάνει περιοδεία σε κάθε πολιτεία των ΗΠΑ. Το έργο
είναι η θεατρική διασκευή του κινηματογραφικού έργου "Never on
Sunday" (Ποτέ την Κυριακή), που της είχε χαρίσει παγκόσμια
αναγνώριση. Κατά τα έτη 1967-1974, τα χρόνια της δικτατορίας,
από τη στιγμή που τελείωσε τις παραστάσεις του "Illya Darling"
έπαιξε μόνο την Λυσιστράτη το 1972.
Το 1975 και ενώ έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, ανεβάζει στο θέατρο
Κάππα με τον Νίκο Κούρκουλο την "Όπερα της πεντάρας", το 1976
την "Μήδεια" με το Κ.Θ.Β.Ε., ενώ το 1978 το "Συντροφιά με το
Μπρεχτ" από το Ελληνικό θέατρο του Μάνου Κατράκη, παράσταση
για την οποία γράφτηκε από το Θάνο Μικρούτσικο το "Άννα μην
κλαις" για να τραγουδηθεί από τη Μελίνα Μερκούρη και τον Γιάννη
Κούτρα. Τέλος, το 1980 ανέβασε ξανά το "Γλυκό πουλί της Νιότης"
με τον Γιάννη Φέρτη και έκλεισε ουσιαστικά την θεατρική της
καριέρα με το "Ορέστεια" στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου από το
Θέατρο Τέχνης. Το 1992 κάνει μια τελευταία, έκτακτη, εμφάνιση
στην όπερα Πυλάδης, σε βιντεοσκοπημένη σκηνή, στο ρόλο της
Κλυταιμνήστρας, που παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Κινηματογράφος
Αρκετά σημαντική ήταν και η πορεία της στον διεθνή και ελληνικό κινηματογράφο.
Της χάρισε αρκετά βραβεία με κορυφαίο το βραβείο πρώτης γυναικείας ερμηνείας
του Φεστιβάλ των Καννών και επίσης μία υποψηφιότητα για Όσκαρ γιά το Ποτέ την
Κυριακή (Never on Sunday) το οποίο έχασε απ'την Ελίζαμπεθ Τέιλορ το 1960.Το
κινηματογραφικό της ντεμπούτο έγινε με ένα θεατρικό έργο που είχε γραφτεί από τον
Ιάκωβο Καμπανέλλη ειδικά για τη Μελίνα Μερκούρη, το "Στέλλα με τα κόκκινα
γάντια", που στην ταινία είχε τον τίτλο "Στέλλα" (1955). Η ταινία αυτή ήταν η μόνη
που έκανε η Μελίνα Μερκούρη με ελληνική παραγωγή (Καραγιάννης
Καρατζόπουλος).

Ερμηνεύτρια
Παράλληλα είχε σπουδαία πορεία στη δισκογραφία καθώς έχουν κυκλοφορήσει πάνω
από δεκαπέντε δίσκοι της, πέρα από soundtrack ταινιών και θεατρικών παραστάσεων.
Έχει τραγουδήσει μεγάλους Έλληνες συνθέτες, Μάνο Χατζιδάκι (με τον οποίο τους
συνέδεε προσωπική φιλία), Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρο Ξαρχάκο, Γιάννη
Μαρκόπουλο, Βασίλη Τσιτσάνη αλλά και κορυφαία ερμηνεία μουσικών έργων των
Κουρτ Βάιλ και Μπέρτολτ Μπρεχτ. Εμφανίσεις έκανε και στην τηλεόραση, σε σειρά
ντοκιμαντέρ του BBC σε επεισόδιο με τίτλο "Η Ελλάδα της Μελίνας", από όπου και

ο ομώνυμος δίσκος του Σταύρου Ξαρχάκου, όπως και σε σήριαλ και εκπομπές στη
Γαλλική και τη Γερμανική τηλεόραση. Επίσης έγραψε και ένα βιογραφικό βιβλίο με
τίτλο "Γεννήθηκα Ελληνίδα", του οποίου τα έσοδα από τις πωλήσεις διατέθηκαν για
τον αντιδικτατορικό αγώνα (η έκδοσή του στα ελληνικά δεν είναι νόμιμη). Ο τίτλος
του βιβλίου της είναι η απάντηση που έδωσε στους δημοσιογράφους όταν της
ζήτησαν να κάνει μία δήλωση για την αφαίρεση της υπηκοότητάς της από τους
συνταγματάρχες: "Γεννήθηκα Ελληνίδα και θα πεθάνω Ελληνίδα".

Πολιτική σταδιοδρομία
Κατά τη διάρκεια της επταετίας (1967-1974) πολέμησε σφοδρά τη
Χούντα, χρησιμοποιώντας τη φήμη και τη λάμψη που είχε αποκτήσει,
με συνέπεια να της αφαιρεθεί η ελληνική υπηκοότητα. Έδωσε
αρκετές συναυλίες και διοργάνωσε αρκετά μεγάλο αριθμό πορειών
αντιδικτατορικού χαρακτήρα. Επεδίωξε και συναντήθηκε με
πολιτικούς αλλά και με πνευματικές προσωπικότητες παγκοσμίου
κύρους, με σκοπό να τους ευαισθητοποίησει ενάντια στη χούντα.
Κατά την διάρκεια των αγώνων της έγιναν εναντίον της απόπειρες
δολοφονίας, μία από τις οποίες παραλίγο να της στερήσει τη ζωή.
Με την πτώση της χούντας επιστρέφει στην Ελλάδα όπου και
εγκαθίστανται μόνιμα πλέον και συνεργαζόμενη με στελέχη της
αντιστασιακής οργάνωσης Π.Α.Κ. και τον Ανδρέα Παπανδρέου
ιδρύουν το Πανελλήνιον Σοσιαλιστικόν Κίνημα αργότερα
[Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα]. Κατεβαίνει υποψήφια στη Β`
Πειραιά το 1974 αλλά δεν καταφέρνει να εκλεγεί βουλευτής, πράγμα
το οποίο επιτυγχάνει το 1977. Διετέλεσε υπουργός Πολιτισμού κατά
τα χρονικά διαστήματα 1981-1989 και 1993-1994, θέση η οποία της
έδωσε το έναυσμα για να ξεκινήσει εκστρατεία για την επιστροφή
των κλεμμένων μαρμάρων της Ακρόπολης από τον Λόρδο Έλγιν, τα
οποία βρίσκονται στις προθήκες του Βρετανικού Μουσείου, να
δημιουργήσει το θεσμό των δημοτικών περιφερειακών θεάτρων
(γνωστά ως ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) με σκοπό την πολιτιστική ανάπτυξη της
ελληνικής περιφέρειας αλλά και τον θεσμό των πολιτιστικών
πρωτευουσών της Ευρώπης, με πρώτη την Αθήνα το 1985. Το 1990
διεκδίκησε την δημαρχία της Αθήνας, χωρίς όμως επιτυχία.
Στη δεύτερη θητεία της στο υπουργείο πολιτισμού δίνει μεγάλη
σημασία στην εισαγωγή του πολιτισμού και της θεατρικής αγωγής
στα σχολεία, αλλά καταβεβλημένη από πολύχρονη μάχη με τον
καρκίνο άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Memorial της
Νέας Υόρκης, την Κυριακή 6 Μαρτίου του 1994.

Η σορός της έφτασε στην Ελλάδα στις 8 Μαρτίου του 1994 και
τέθηκε σε διήμερο λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι της
Μητρόπολης Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα κηρύχθηκε τριήμερο εθνικό
πένθος. Την Πέμπτη 10 Μαρτίου του 1994 ψάλλεται η νεκρώσιμος
ακολουθία στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών και αμέσως μετά
εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι τη συνοδεύουν ως το Α'
Νεκροταφείο Αθηνών. Ήταν η πρώτη Ελληνίδα που κηδεύτηκε με
τιμές αρχηγού κράτους. Ενταφιάστηκε σε οικογενειακό τάφο.
Ο θάνατός της προκάλεσε εκδηλώσεις συγκίνησης σε όλο τον κόσμο.
Πολλοί πολιτικοί ηγέτες στέλνουν συλλυπητήρια μηνύματα στην
οικογένειά της και στην Ελλάδα. Την ώρα της κηδείας της τα θέατρα
και τα μαγαζιά στο Μπρόντγουεϊ παραμένουν κλειστά.. Επίσης έχει
ιδρυθεί, σύμφωνα με επιθυμία της, από το σύζυγό της Ζυλ Ντασέν
και με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων παγκόσμιας ακτινοβολίας,
όπως ο νομπελίστας ποιητής Οδυσσέας Ελύτης, ο Γάλλος πολιτικός
Ζακ Λανγκ κ.ά. το Πολιτιστικο Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, το οποίο
έχει ως στόχο την επιστροφή των κλαπέντων μαρμάρων της
Ακρόπολης.
ΠΗΓΗ : βικιπαίδεια , εγκυκλοπαίδεια ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Το ερωτηματολόγιο ανέδειξε ως πιο δημοφιλή προσωπικότητα τη
Μερκούρη, καθώς υπήρξε και μια πολύ δραστήρια και δημοφιλής
πολιτικός. Ο Αγγελόπουλος αναγνωρίζεται σε ένα ποσοστό 43% ως
σημαντικός σκηνοθέτης του κινηματογράφου ,ενώ ο Μινωτής και στη
συνέχεια ο Κουν δε φαίνεται να διαθέτουν αναγνωρισιμότητα ,
γεγονός που δείχνει την ευρύτερη διάδοση του κινηματογράφου σε
σχέση με το θέατρο, στη σύγχρονη Ελλάδα.

ΟΜΑΔΑ Γ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η λογοτεχνική παραγωγή αποτελεί βέβαια ακρογωνιαίο λίθο ενός πολιτισμού, πόσο
μάλλον για ένα λαό που η ποίηση σφράγισε τη μακραίωνη ιστορία του και επηρέασε
τον παγκόσμιο πολιτισμό.Έτσι η έρευνά μας αχολήθηκε τόσο με τους δύο
νομπελίστες μας Σεφέρη και Ελύτη, όσο και με τον πρόδρομο της νεώτερης ποίησης
Καβάφη και το σημαντικότατο ποιητή της “Ρωμιοσύνης” ,Ρίτσο.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
•

Καζαντζάκης

•

Ρίτσος

•

Καβάφης
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Ελύτης

•

Συμπεράσματα

•

Πηγές

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Τα πρώτα χρόνια
Ο Νίκος Καζαντζάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 18
Φεβρουαρίου του 1883[1], εποχή κατά την οποία το νησί αποτελούσε ακόμα
μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας[2]. Ήταν γιος του καταγόμενου από το
χωριό Βάρβαροι (σημερινή Μυρτιά), εμπόρου γεωργικών προϊόντων και
κρασιού[3], Μιχάλη Καζαντζάκη (1856 - 1932), και της Μαρίας Χριστοδουλάκη
με καταγωγή από το χωριό Ασούρωτοι το σημερινό Κρυονέρι Μυλοπόταμου
Ρεθύμνης και είχε δύο αδελφές. Στο Ηράκλειο έβγαλε το γυμνάσιο και
το 1902 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου ξεκίνησε νομικές σπουδές.
Εμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα το 1906 δημοσιεύοντας το δοκίμιο Η
Αρρώστια του Αιώνος και το πρώτο του μυθιστόρημα Όφις και Kρίνο (με το
ψευδώνυμο Κάρμα Νιρβάμη).

Οι σπουδές, οι πρώτες μελέτες, οι γνωριμίες
και ο γάμος
Τον επόμενο χρόνο (1907) ξεκίνησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι.
Παράλληλα, σημαντική επίδραση στον Καζαντζάκη είχαν οι διαλέξεις του Ανρί

Μπεργκσόν, τις οποίες παρακολουθούσε. Με την επιστροφή του στην
Ελλάδα, δημοσίευσε αρκετές κριτικές μελέτες σε διάφορα περιοδικά και
εξέδωσε το 1909 τη διατριβή του επί υφηγεσία Ο Φρειδερίκος Νίτσε εν τη
Φιλοσοφία του Δικαίου και της Πολιτείας. Το 1910 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα.
Το 1911 παντρεύτηκε τη Γαλάτεια Αλεξίου, στην εκκλησία του Αγίου
Κωνσταντίνου, στο νεκροταφείο Ηρακλείου, κι αυτό γιατί φοβόταν τον πατέρα
του, που δεν ήθελε για νύφη τη Γαλάτεια. Στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο, το 1912,
κατατάχτηκε εθελοντής, αποσπασμένος στο γραφείο του πρωθυπουργού
Ελευθερίου Βενιζέλου. Στη συνέχεια, πρωτοστάτησε στην κίνηση για την
ίδρυση του Εκπαιδευτικού Ομίλου, μέσω του οποίου συνδέθηκε φιλικά,
το 1914, με τον ποιητή Άγγελο Σικελιανό. Μαζί ταξίδεψαν στο Άγιον Όρος,
όπου διέμειναν περίπου σαράντα ημέρες, ενώ περιηγήθηκαν και σε πολλά
ακόμα μέρη της Ελλάδας. Την περίοδο αυτή ήρθε σε επαφή και με το έργο
του Δάντη, τον οποίο ο ίδιος χαρακτηρίζει στα ημερολόγια του ως έναν από
τους δασκάλους του, μαζί με τον Όμηρο και τον Μπεργκσόν. Το 1915 άρχισε
μια επιχείρηση ξυλείας, που απέτυχε, στο Άγιο Όρος, μαζί με τον Ιωάννη
Σκορδίλη.

Προτομή του Καζαντζάκη στο Ηράκλειο

Στον μεσοπόλεμο
Το 1919 ο Ελευθέριος Βενιζέλος διόρισε τον Καζαντζάκη Γενικό Διευθυντή του
Υπουργείου Περιθάλψεως με αποστολή τον επαναπατρισμό Ελλήνων από
την περιοχή του Καυκάσου. Οι εμπειρίες που αποκόμισε αξιοποιήθηκαν
αργότερα στο μυθιστόρημα του Ο Χριστός Ξανασταυ
ρώνεται. Τον
επόμενο χρόνο, μετά την ήττα του κόμματος των Φιλελευθέρων, ο
Καζαντζάκης αποχώρησε από το Υπουργείο Περιθάλψεως και
πραγματοποίησε αρκετά ταξίδια στην Ευρώπη. Το 1922 επισκέφτηκε τη
Βιέννη, όπου ήρθε σε επαφή με το έργο του Φρόυντ και
τις βουδιστικές γραφές. Επισκέφτηκε ακόμα τη Γερμανία, ενώ το 1924 έμεινε
για τρεις μήνες στην Ιταλία. Την περίοδο 1923-1926 πραγματοποίησε επίσης
αρκετά δημοσιογραφικά ταξίδια στηΣοβιετική Ένωση, την Παλαιστίνη,
την Κύπρο και την Ισπανία, όπου του παραχώρησε συνέντευξη ο δικτάτορας
Πρίμο ντε Ριβέρα. Τον Οκτώβριο του 1926 πήγε στη Ρώμη και πήρε

συνέντευξη από τον Μπενίτο Μουσολίνι. Επίσης, εργάστηκε ως ανταποκριτής
των εφημερίδων Ελεύθερος Τύπος και Η Καθημερινή. Είχε, βέβαια, γνωριστεί
με την Ελένη Σαμίου, το 1924, - το διαζύγιο με την Γαλάτεια εκδόθηκε το 1926
- με την οποία έζησε 21 χρόνια χωρίς γάμο. Παντρεύτηκαν το 1945 κι αυτό
γιατί με τον καλό του φίλο, τον Άγγελο Σικελιανό και τη δεύτερη γυναίκα του,
θα πήγαιναν στις ΗΠΑ. Τον Αύγουστο του 1924, ο Καζαντζάκης φυλακίστηκε
στο Ηράκλειο της Κρήτης, επειδή είχε αναλάβει την πνευματική ηγεσία μιας
κομμουνιστικής οργάνωσης δυσαρεστημένων προσφύγων. Σ' αυτό το
επεισόδιο αναφέρεται ο Παντελής Πρεβελάκης και η Έλλη Αλεξίου.
Τον Μάιο του 1927 απομονώθηκε στην Αίγινα με σκοπό την ολοκλήρωση
της Οδύσσειας. Τον ίδιο χρόνο ξεκίνησε την ανθολογία των ταξιδιωτικών του
άρθρων για την έκδοση του πρώτου τόμου του Ταξιδεύοντας, ενώ το
περιοδικό Αναγέννηση, του Δημήτρη Γλυνού, δημοσίευσε την Aσκητική, το
φιλοσοφικό του έργο. Τον Οκτώβριο του 1927, ο Καζαντζάκης φεύγει για τη
Μόσχα προσκαλεσμένος από την κυβέρνηση της Σοβιετικής Ένωσης, για να
πάρει μέρος στις γιορτές για τα δεκάχρονα της Οκτωβριανής Επανάστασης.
Εκεί γνωρίστηκε με τον Ελληνορουμάνο λογοτέχνη Παναΐτ Ιστράτι, μαζί με τον
οποίον επέστρεψε στην Ελλάδα. Τον Ιανουάριο του 1928 στο θέατρο
«Αλάμπρα», στην Αθήνα, μιλάνε εξυμνώντας τη Σοβιετική Ένωση, ο
Καζαντζάκης και ο Ιστράτι. Στο τέλος της ομιλίας έγινε και διαδήλωση. Τόσο ο
Καζαντζάκης όσο και ο συνδιοργανωτής της εκδήλωσης Δημήτρης Γληνός
διώχθηκαν δικαστικά. Η δίκη ορίσθηκε στις 3 Απριλίου, αναβλήθηκε μερικές
φορές και δεν έγινε ποτέ. Τον Απρίλιο, ο Καζαντζάκης, ξαναβρέθηκε
στη Ρωσία, όπου ολοκλήρωσε ένα κινηματογραφικό σενάριο με θέμα
τη Ρωσική Επανάσταση. Τον Μάιο του 1929 απομονώθηκε σε ένα αγρόκτημα
στην Τσεχοσλοβακία, όπου ολοκλήρωσε στα γαλλικά τα
μυθιστορήματα Toda-Raba (μετονομασία του αρχικού τίτλου Moscou a crie)
και Kapetan Elia. Τα έργα αυτά εντάσσονταν στην προσπάθεια του
Καζαντζάκη να καταξιωθεί διεθνώς ως συγγραφέας. Η γαλλική έκδοση του
μυθιστορήματος Toda-Rabaέγινε με το ψευδώνυμο Νικολάι Καζάν.
Το 1930 θα δικαζόταν, πάλι, ο Καζαντζάκης για αθεϊσμό, για την «Ασκητική».
Η δίκη ορίσθηκε για τις 10 Ιουνίου, αλλά κι αυτή δεν έγινε ποτέ.
To 1931 επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε εκ νέου στην Αίγινα,
όπου ανέλαβε τη συγγραφή ενός γαλλοελληνικού λεξικού. Mετέφρασε ακόμα
τη Θεία Κωμωδία του Δάντη. Επίσης, έγραψε ένα μέρος των ωδών, που τα
ονόμασε "κάντα". Αυτά ενσωματώθηκαν, αργότερα, σ' έναν τόμο με τον
τίτλο Τερτσίνες (1960). Αργότερα, ταξίδεψε στην Ισπανία ξεκινώντας
παράλληλα τη μετάφραση έργων Ισπανών ποιητών.
Το 1935 πραγματοποίησε ταξίδι στην Ιαπωνία και την Κίνα εμπλουτίζοντας τα
ταξιδιωτικά του κείμενα. Το 1938 ολοκλήρωσε την Οδύσσεια, ένα επικό
ποίημα στα πρότυπα της Οδύσσειας του Ομήρου, αποτελούμενο από
συνολικά 33.333 στίχους και 24 ραψωδίες. Η «Οδύσσεια» είχε φτάσει τους
42.000 στίχους. Αφαίρεσε, όμως, μερικές χιλιάδες ο Καζαντζάκης, γιατί
θεωρούσε γούρικο αριθμό το 3. Για το έργο αυτό ο Καζαντζάκης εργαζόταν
για δεκατρία χρόνια και πριν την τελική του μορφή προηγήθηκαν οκτώ
αναθεωρημένες γραφές. Η πρώτη αυτοέκδοση της «Οδύσσειας» έγινε στην
Αθήνα τον Οκτώβρη του 1938 με χρήματα της Αμερικανίδας Joe MacLeod.
Το ίδιο διάστημα, πλήθος κειμένων του δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες ή
περιοδικά, ενώ το μυθιστόρημά του Ο Βραχόκηπος, που το είχε γράψει

στα Γαλλικά, εκδόθηκε στην όλα Ολλανδία αι τη Χιλή. Κατά την περίοδο της
κατοχής, συνεργάστηκε με τον Ιωάννη Κακριδή για την μετάφραση
της Ιλιάδας. Το 1943 ολοκλήρωσε το γράψιμο του μυθιστορήματός του «Ο
βίος και η πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά».
Μετά τον πόλεμο
Μετά την αποχώρηση των Γερμανών, δραστηριοποιήθηκε έντονα στην
ελληνική πολιτική ζωή, αναλαμβάνοντας την προεδρία της Σοσιαλιστικής
Εργατικής Κίνησης, ενώ διετέλεσε και υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου της
κυβέρνησης του Σοφούλη από τις 26 Νοεμβρίου του 1945 έως τις 11
Ιανουαρίου του 1946. Παραιτήθηκε από το αξίωμά του μετά από την ένωση
των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων. Το Μάρτιο του 1945 προσπαθεί να
πάρει μια θέση στην Ακαδημία της Αθήνας, αλλά αποτυγχάνει για δύο
ψήφους. Τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου παντρεύεται την Ελένη Σαμίου, στον
Άι - Γιώργη τον Καρύτση, με κουμπάρους τον Άγγελο και την Άννα Σικελιανού.
Τρεις φορές προτάθηκε ο Καζαντζάκης για το Βραβείο Νόμπελ. Την πρώτη
απ' την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, που τον έχει Πρόεδρο, έχοντας
συνυποψήφιό του τον Άγγελο Σικελιανό. Επίσης δυο φορές προτάθηκε, το
1952 και 1953, απ' τη Νορβηγική Εταιρεία Λογοτεχνών, ποτέ όμως απ' την
Ακαδημία της Αθήνας. Τον επόμενο χρόνο διορίστηκε στην UNESCO με
αποστολή την προώθηση μεταφράσεων κλασικών λογοτεχνικών έργων, με
απώτερο στόχο τη γεφύρωση των διαφορετικών πολιτισμών. Παραιτήθηκε
τελικά το 1948, προκειμένου να αφοσιωθεί στο λογοτεχνικό του έργο. Για τον
σκοπό αυτό εγκαταστάθηκε στην Αντίμπ της Γαλλίας, όπου τα επόμενα
χρόνια ακολούθησε μία ιδιαίτερα παραγωγική περίοδος, κατά την οποία
ολοκλήρωσε τμεγαλύτερο μέρος του

Φωτογραφία από τον τάφο του Καζαντζάκη.
Το 1953 προσβλήθηκε από μία μόλυνση στο μάτι, γεγονός που τον
υποχρέωσε να νοσηλευτεί αρχικά στην Ολλανδία και αργότερα
στο Παρίσι. Τελικά έχασε την όρασή του από το δεξί μάτι.
Η σύγκρουση με την εκκλησία
Ενώ ο Καζαντζάκης είχε επιστρέψει από την Αντίμπ στην Ελλάδα,
η Ορθόδοξη Εκκλησία εκκινούσε τη δίωξή του. Κατηγορήθηκε ως ιερόσυλος,
με βάση αποσπάσματα από τον Kαπετάν Mιχάλη και το σύνολο του
περιεχομένου του Τελευταίου Πειρασμού (1953), έργο το οποίο δεν είχε
ακόμη κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Το 1954 η Ιερά Σύνοδος με έγγραφό της
ζητούσε από την κυβέρνηση την απαγόρευση των βιβλίων του Νίκου
Καζαντζάκη[4].

Οι αντιδράσεις του ιδίου στην εκκλησία
Ο ίδιος ο Καζαντζάκης, απαντώντας στις απειλές της εκκλησίας για
τον αφορισμό του, έγραψε σε επιστολή του:
«Μου δώσατε μια κατάρα, Άγιοι Πατέρες, σας δίνω μια ευχή: Σας εύχομαι
να 'ναι η συνείδησή σας τόσο καθαρή όσο η δική μου και να 'στε τόσο ηθικοί
και θρήσκοι όσο είμαι εγώ»
. Τελικά η Εκκλησία της Ελλάδος δεν τόλμησε να προχωρήσει στον αφορισμό
του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς ήταν αντίθετος σε κάτι τέτοιο ο οικουμενικός
πατριάρχης Αθηναγόρας. Η Εκκλησία της Ελλάδας είναι αυτοκέφαλη και
υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο μόνο δογματικά. Επομένως, για τις
οποιεσδήποτε ποινές που θα επιβάλλει δε χρειάζεται την έγκριση του
Πατριαρχείου. Βέβαια, τελικά δεν αφορίστηκε ο Καζαντζάκης, αλλά η Ιεραρχία
της Εκκλησίας της Ελλάδας τον κατέκρινε και το όνομά του εξακολουθεί μέχρι
και σήμερα να φέρει το στίγμα αυτό της εκκλησίας. Επίσης, ο Τελευταίος
Πειρασμός καταγράφτηκε στον Κατάλογο των Απαγορευμένων Βιβλίων
της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, το καταργηθέν πλέον Index Librorum
Prohibitorum. Ο Καζαντζάκης απέστειλε τότε σχετικό τηλεγράφημα στην
Επιτροπή του Index με τη φράση του χριστιανού
απολογητή Τερτυλλιανού «Ad tuum, Domine, tribunal apello», δηλαδή «στο
Δικαστήριό σου, Κύριε, κάνω έφεση».

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ
Από το γεγονός της γέννησης του μέσα στις συγκεκριμένες χωροχρονικές συνθήκες και κάτω από σημαντικές για την πορεία του
ελληνικού έθνους ιστορικές συγκυρίες ,η προσωπικότητα του
διαμορφώνεται καθοριστικά .Γιατί από την μια η Κρήτη με τους
συνεχείς απελευθερωτικούς αγώνες της ενάντια στον τουρκικό ζυγό
και από την άλλη η γεμάτη ηρωισμό κι ένδοξες ενέργειες οικογενειακή
παράδοση ,γίνονται οι αόρατες δυνάμεις που τον οδηγούν στην εκλογή
του δύσκολου δρόμου.
Αλλά η ευκαιρία να αποδείξει την ανδρεία και δυναμισμό του χάνεται
οριστικά ,αφού με την ενηλικίωση του οι εθνικοαπελευθερωτικοί
αγώνες του νησιού τελειώνουν και η Κρήτη ελευθερώνεται από την
οθωμανική κατοχή εμπειρίες και τα βιώματα όμως τις παιδικής του
ηλικίας ξεπερνιούνται .Οι εξεγέρσεις των υπόδουλων, οι σφαγές των
χριστιανών από τους μουσουλμάνους ,οι ηρωικές ενέργειες των
κρητών αγωνιστών ,επιζούν .Μη βρίσκοντας διέξοδο στην πράξη,
μετασχηματίζονται σε αφηρημένες ιδέες που οδηγούν στην
εξιδανίκευση της πραγματικότητας και την μετάθεση του
συγκεκριμένου στο χώρο του αφηρημένου .Επειδή λοιπόν η ζωντανή
εμπειρία ήταν ο αγώνας για την ελευθερία ,σε ένα διανοητικό επίπεδο

αυτή η έννοια γίνεται το ιδανικό της ύπαρξης του.
Εκτός άπαυτα τα τραυματικά κατά βάση βιώματα, το διχασμένο και
αντιφατικό περιβάλλον τις οικογένειας του (αυταρχικός πατέρας-ήπια
μάνα) έπαιξε επίσης ένα καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση του
χαρακτήρα του. Κατά αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται μια
απαισιόδοξη ψυχολογία , που για πρώτη φορά κάνει την επίσημη
εμφανής της στα νεοελληνικά γράμματα με το έργο << οφις και
κρίνο>> το 1996,με το ψευδώνυμο <<κάρμα Νιρβάμη >> . Στη
συνέχεια η ίδια μηδενιστική κοσμοαντίληψη παρουσιάζεται από τα
άρθρα του που δημοσιεύονται στο τύπο της εποχής. Μέσα από αυτά
εκφράζεται η απογοήτευση του για τον πολιτισμοί , η διαπίστωση της
παρακμής και του αδιέξοδου στο οποίο είχε φτάσει ο λόγος , η έντονη
αμφισβήτηση και απορηψη κάθε αξίας.
Ο πνευματικός ορίζοντας της Ελλάδας όμως , είναι πολύ στενός για να
περιλάβει τις εναγώνιες αναζητήσεις του του νου και της ψυχής του.
Για αυτό , υστέρα από τις πανεπιστημιακές σπουδές του στην νομική
σχολή του πανεπιστημίου της Αθήνας ,πηγαίνει στο παρiσι για
μεταπτυχιακά στην φιλοσοφία. Ακολουθεί τα μαθήματα του Μπερξον
στο college de France κατά την περίοδο 1907-1908 , ετοιμάζοντας
παράλληλα την διδακτορική διατριβή του στη Σορβόννη με τίτλο << Ο
Φρειδερίκος Νίτσε εν τη φιλοσοφία του Δικαίου και της Πολιτείας>>.
Η μπερξονικη θεωρία της <<ζωικης ορμης>> την ελευθερώνει από την
απαισιοδοξία που τον κατείχε, δείχνοντας του τον δρόμο τις συνεχούς
προσπάθειες. Αυτήν την αόρατη δημιουργική πνοή που κρύβεται πίσω
από τα φαινόμενα , ο Καζαντζάκης την αποκαλεί θεό και την ονομάζει
<< Αόρατο >>. Πρόκειται για τον << Μαχόμενο Θεό >> που
λυτρώνεται σώζοντας των άνθρωπο. Αυτή η δυναμική σχέση
αλληλεξάρτησης που υφίσταται μεταξύ Θεού και ανθρώπου , οδηγεί
στη λύση του αδιεξόδου στο οποίο έφτανε η σκέψη του εξαιτίας της
εξάρτησης της ανθρώπινης ελευθερίας από την παντοδυναμία του
θεού. Εκτός από αυτή την αισιόδοξη αντίληψη , ο Καζαντζάκης
δανείζεται από το Γάλλο φιλόσοφο τη γνωσιολογία και τη θεωρία του
χρόνου. Δεχόμενος λοιπόν την έννοια του <<διαρρέοντος χρόνου>>
διασφαλίζει απόλυτα την ανθρώπινη ελευθερία , ενώ υιοθετώντας την
ενόραση , επιτυγχάνει το ξεπέρασμα του αυτοπεριορισμού στον οποίο
οδηγεί ο λόγος.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
Η σκέψη του Καζαντζάκη εκφράζεται πολύμορφα. Έτσι βλέπουμε το
έργο του να εκτείνεται στη λογοτεχνία, στο θέατρο , στην ποίηση ,στην
φιλοσοφία και το ταξιδιωτικό διήγημα. Οι οπαδοί και επικριτές του
λοιπόν , έχουν την δυνατότητα να διαλέξουν μια από τις πολλές όψεις

του και να τον επαινέσουν η να τον κατακρίνουν , αγνοώντας
συνειδητά η ασυνείδητα το υπόλοιπο μέρος της δημιουργίας του. Οι
βασικές όψεις του έργου είναι τρεις : η συγγραφική , η ποιητική και η
φιλοσοφική. Χωρίς να υπάρχουν σαφή διαχωριστικά όρια μεταξύ τους
επικαλύπτονται και συμπληρώνονται αμοιβαία, σε τρόπο που η
απομόνωση μιας μόνο πλευράς να υποβαθμίζει μοιραία τις υπόλοιπες.
Γι αυτό, μονό σαν ισότιμες και παράλληλες εκδηλώσεις της ίδιας
προσωπικότητας μπορεί να θεωρήσουν και να κριθούν όχι αυτόνομα ,
αλλά σε συσχετισμό με τις άλλες. Επειδή όμως αυτή η ταυτόχρονη
οριζόντια κριτική είναι ιδιαίτερα δύσκολη, πρέπει να απομονωθεί κάθε
πλευρά και να κριθεί ανάλογα.
Αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας μας, είναι να καταλήξουμε σε κάποιο
συμπέρασμα σχετικά με την φύση του έργου του, που ενδεχόμενος να
ευνοεί κάποια από τις άλλες πτυχές της προσωπικότητας του.
Αναγνωρίζουμε λοιπόν από την αρχή τους κινδύνους που
περικλείνονται σε μια μονοσήμαντη κατάταξη της σκέψης του. Εκτός
των άλλων γιατί μια πολύπλευρη πνευματική οντότητα όπως ο
Καζαντζάκης δεν είναι δυνατό να εκφράζεσαι μονοδιάστατα όποια και
αν είναι η κατάληξη μας, μοιραία δεν θ’ ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα παρά μονό συμβατικά και για μυθολογικούς λογούς
αντικειμενική κριτική πρέπει να θεωρήσει το έργο του ως σύνολο
αποτελούμενο από ετερόκλητα και αντιφατικά – ίσως – στοιχειά , που
βρίσκει όμως την ενότητα του μέσα σ’ αυτή τη μορφική και
εννοιολογική του πολυπλοκότητα.
Αν παρόλα αυτά προχωρήσουμε στην επιμέρους κριτική μας και
αναλύσουμε τις προαναφερμένες πλευρές του έργου του , θα
διαπιστώσουμε ότι : αν θα πρέπει να του αποδοθεί κάποιος
χαρακτηρισμός , που να υπερέχει – έστω κ’ ελάχιστα απέναντι στους
άλλους , είναι αυτός της φιλοσοφίας και του φιλόσοφου. Αυτός τον
διεκδικεί περισσότερο απ’ οποιονδήποτε άλλο , χωρίς να σημαίνει ούτε
ότι είναι ο μοναδικός, ούτε ότι τον μονοπωλεί ολοκληρωτικά.

1.Συγγραφεας
Όταν ακούμε να γίνεται λόγος για τον Καζαντζάκη, αυτόματα μας
έρχονται από το νου οι τίτλοι από μερικά πασίγνωστα μυθιστορήματα
του, όπως << Αλέξης Ζορμπάς>>, << Ο καπεταν Μιχάλης>>, << Ο
Χριστός Ξανασταυρώνεται >>κ.α. Είναι λοιπόν χαρακτηριστικό ότι το
όνομα του συνδέεται άμεσα με μια καθαρά μυθιστορηματική
παραγωγή. Οι περισσότεροι Έλληνες και ξένοι μελετητές του, μιλούν
για ένα ταλαντούχο λογοτέχνη ,προικισμένο με έντονη περιγραφική
ικανότητα ,με αφηγηματικό λόγω, και πρωτότυπη γλώσσα . Όλοι
σχεδόν συμφωνούν πάνω σε δυο στοιχειά :τη γλωσσική ιδιομορφία
και το αξιοπρόσεκτο ιδεολογικό περιεχόμενο του έργου του .Και τα δυο
αποτελούν για την εποχή του μια διπλή πρόκληση γλωσσική και

ηθικοκοινωνικη. Οι ιδέες του θεωρούνται ανατρεπτικές και
φθοροποιές για τα ιδεώδη του έθνους. Η γλώσσα του επικίνδυνη, για το
ιδανικό της αρχαιοπρέπειας.
2.ΠΟΙΗΤΗΣ
Η δεύτερη από τις τρεις όψεις του, είναι η ποιητικοί .Συμφωνά με
αυτή χαρακτηρίζεται ως ο ποιητής στοχαστής που προσπαθεί με μια
αξιοθαύμαστη πρωτοτυπία να παρουσιάσει τις ιδέες που συλλαμβάνει
το πνεύμα του.
Στις μέρες μας, οι ανάγκες που εκφράζει η ποίηση έχουν ξεφύγει κατά
πολύ από τα στενά αισθητικά πλαίσια του είδους και πλησιάζουν πολύ
τα όρια της φιλοσοφίας. Έτσι οι μεγαλύτεροι σύγχρονη ποιητές μέσα
απ’το έργο τους δίνουν μια ολόκληρη ασυστηματοποίητη φιλοσοφία.
Σ’ αυτούς όμως ταυτόχρονα το <<σημαίνουν>> και το
<<σημαινομενο>> βρίσκονται σε μια ισόρροπη κι αρμονική σχέση, σε
τρόπο που το ένα δεν υποβαθμίζει το άλλο. Το προσωπικό λοιπόν στυλ
του καθενός συνδυάζει αναπόσπαστα τόσο τον ποιητικό λόγω, όσο και
τον αφηγημένο στοχασμό, προσφέροντας ένα ενιαίο κι ολοκληρωμένο
σύνολο.

3.Φιλοσοφος
Είναι η πιο σπουδαία πλευρά της προσωπικότητας
του.
Όλη η κριτική που του έχει γίνει μέχρι σήμερα ,έστω
κι αν είναι αρνητική, αναγνωρίζει την πρωτοτυπία και
την αυθεντικότητα του προβληματισμού που είναι
διάχυτος σ ’όλο το έργο του.
Έτσι βλέπουμε πως ο χαρακτηρισμός
<<διανοητής>>, << στοχαστής>> η
<<φιλόσοφος>> συνοδεύει οποιονδήποτε άλλο.
Αυτό λοιπόν που αποτελεί το σταθερό και
αναπόσπαστο γνώρισμα ,είναι η φιλοσοφική του
διάθεση.
Παρ’ όλα αυτά κανείς δεν τολμά να τον αποκαλέσει
φιλόσοφο, προτιμώντας τους συνθέτους
προσδιορισμούς << λογοτέχνης, φιλόσοφος >>η
<<στοχαστής ποιητής>>. Ακόμα όμως κι αν δέχονται
ότι ανήκει στο χώρο της φιλοσοφίας ,χρησιμοποιούν
τόσο πλατιά και ασαφή κριτήρια, που βρίσκονται
μακριά από οποιονδήποτε συγκεκριμένο
επιστημονικό χώρο.

Η ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ

Το έργο του Νίκου Καζαντζάκη εκτείνεται σε
περισσότερους τομείς της νεοελληνικής πνευματικής
δημιουργίας. Το πολύπλευρο ταλέντο του
,εκβράζεται το ίδιο καλά στο φιλοσοφικό δόκιμο, το
μυθιστόρημα , την ποίηση , το ταξιδιωτικό διήγημα,
το μεταφραστικό έργο και το Θέατρο . Αυτή η
πολυπρόσωπη παρουσία του στα γράμματα του
τόπου μας , από θετικό στοιχείο, καταλήγει να
θεωρείται αρνητικό. Γιατί οι κριτικοί, μη μπορώντας
η μη θέλοντας μερικές φορές να συλλάβουν την
ενότητα του περιεχομένου της σκέψης του,
βρίσκονται υποχρεωμένοι να απομονώσου ένα τομεα
του έργου του και να τον αναδείξουν πρωταρχικό,
παραβλέποντας και υποβαθμίζοντας τους άλλους.
Έχοντας υπ’ όψη τους τα κριτήρια του δεδομένου
χώρου, ασκούν την κριτική τους , που όσο
αντικειμενική κι αν είναι, μοιραία υποβαθμίζει την
προσφορά του. Γιατί, στατικοποιωντας το δυναμισμο
της σκέψης του, μοιραία περιορίζουν τις διαστάσεις
της σ’ ένα συγκεκριμένο είδος, που ίσως να μην είναι
το πιο επιτυχημένο, ούτε το πιο αντιπροσωπευτικό
από τα υπολοιπα. Έτσι λοιπόν τον χαρακτηρίζουν
είτε συγγραφεα διανοούμενο , είτε ποιητή είτε
λογοτέχνη-φιλόσοφο.
Οι οπαδοί της πρώτης άποψης στηρίζονται κύρια
πάνω στο συγγραφικό – μυθιστορηματικό του έργο.
Μιλούν για έναν ταλαντούχο συγγραφεα προικισμένο
με πρωτότυπη σκέψη και ιδιάζουσα γραφή προϊόν
μακρόχρονης γλωσσικής εξέλιξης. Περισσότερο από
απλό μυθιστοριογράφο , τον θεωρούν στοχαστή που
μακριά από κάθε είδος συστηματοποίησης και
λογικής ιεράρχησης της σκέψης του, προσπαθεί να
συλλαβει βασικά μεταφυσικά προβλήματα. Η έντονη
διανοητική αγωνιά του και η ασταμάτητη προσπάθεια
του να μορφοποιήσει τη σκέψη του μέσα στο χώρο
της λογοτεχνίας τον καταξιώνουν ως διανοητή.
Οι εκπρόσωποι της δεύτερης άποψης , δίνουν
ιδιαίτερη έμφαση στην ποιητική προσφορά του είναι
περιορισμένη όμως του αποδίδουν αυτό τον τίτλο όχι
για το έργο αλλά για τη διάθεση του. Τον
χαρακτηρίζουν καλλιτεχνικά, που με μια ποιητική-

ενορατική σύλληψη προσπαθεί να δώσει τις
προσωπικές θέσεις και να προβάλει την ιδεολογία
του. Διαπιστώνουν την ανάγωγη της τέχνης σε
μεταφυσικό σύμβολο με λυτρωτική δύναμη που τον
βοηθαει << να συλλαβει και ν’ αξιοποιήσει ηθικά
την ουσία της πορείας του μέσα στο χρόνο>>. Μ
αυτήν όμως την έννοια , η ποίηση ξεφεύγει από τα
παραδοσιακά της πλαίσια και οδηγείται σ’ ένα
ευρύτερο χώρο πνευματικών αναζητήσεων που
προσεγγίζει τη φιλοσοφία. Γι αυτό και στη συνεχεία
η ποίηση του Καζαντζάκη θεωρείται <<
φιλοσοφημένη >> και ο ίδιος χαρακτηρίζεται <<
καλλιτέχνης και ποιητής που ταυτόχρονα είναι
διανοούμενος και φιλοσοφικό πνεύμα >>
Αυτοί που ανήκουν στην τρίτη άποψη επιμένουν
περισσότερο στο φιλοσοφικό χαρακτηρισμό του
έργου του. Αναγνωρίζουν στους όρους <<
φιλοσοφία >> και <<φιλόσοφος >> μια ευρύτερη
σημασία που δεν περιορίζεται σ’ ένα συγκεκριμένο
επιστημονικό πεδίο αναφοράς αλλά εκφράζει μια
πλατύτερη διάθεση κι ένα άνοιγμα την συνήδεισης
του ατόμου σε γενικότερα υπαρξιακά προβλήματα.
Μιλούν, λοιπόν για μια φιλοσοφική συνείδηση που
αγωνιά για τον άνθρωπο και προβληματίζεται
μπροστά στο γεγονός του θανάτου που με σύμβολα
και ποιητικές εικόνες επιχειρεί ν’ απαντήσει στα
άλυτα μεταφυσικά ερωτήματα. Παρ’ όλα αυτά ο
χαρακτηρισμός του παίρνει διαφορετικές
προεκτάσεις ανάλογα με την τοποθέτηση του
συγκεκριμένου μελετητή. Έτσι για άλλους το
φιλοσοφικό στοιχείο υπερτονίζεται σε βάρος του
λογοτεχνικού και για άλλους αντίστροφα. Συμφωνά
με τους πρώτους , η σκέψη του θεωρείται γνήσια
φιλοσοφική που συμβάλλει θετικά στην εξέλιξη της
φιλοσοφίας στον τόπο μας. Σύμφωνα με τους
δευτέρους παραμένει ένας έντονα προβληματισμένος
πνευματικός άνθρωπος που μέσα στο χώρο της
λογοτεχνίας προσπαθεί παρ’ όλες τις αδυναμίες κι
αντιφάσεις του να δώσει μια φιλοσοφική ερμηνεία
του κόσμου.
Το γεγονός ότι υπάρχουν βασικά τρεις σχετικές αλλά

ταυτόχρονα διαφοροποιημένες απόψεις για το έργο
του μας δείχνει από την αρχή την ιδιομορφία της
διανοητικής του δημιουργίας. Στην προσπάθεια μας
να οδηγηθούμε σε μια όσο το δυνατόν αντικειμενική
τοποθέτηση οφείλουμε να ομολογήσουμε την
αποσπασματική αλήθεια που υπάρχει σε κάθε μια
από τις προαναφερμένες θέσεις. Έχοντας όμως
αναγνωρίσει ως βασική αιτία της αποτυχημένης
κριτικής τη στρατικοποίηση του έργου του
οφείλουμε να αποφύγουμε το διαπιστωμένο αυτό
κίνδυνο. Γι αυτό και θα υιοθετήσουμε πλουραλιστικά
κριτήρια που θα μας επιτρέψουν να προσεγγίσουμε
το καζαντζάκικο έργο χωρίς να το συμπιέσουμε.
Αλλά όπως γίνεται φανερό από τη μέχρι τώρα
ανάλυση μας το γνώρισμα που συνοδεύει μόνιμα
όλους τους υπολοίπους χαρακτηρισμούς και αποτελεί
το αδιαμφισβήτητο στοιχείο του είναι αυτό που
αναφέρεται στη φιλοσοφία. Είτε λοιπόν θεωρηθεί
συγγραφέας είτε ποιητής, είτε γενικά λογοτέχνης η
ιδιότητα <<στοχαστής>> , <<διανοητής >> και
<<φιλόσοφος >> τον συνοδεύει σταθερά . Είμαστε
επομένως υποχρεωμένοι να δεχτούμε αυτή ως βάση
προσέγγισης και μ τη βοήθεια της να ερμηνεύσουμε
το έργο του ακόμα και όταν αναφέρεται αποκλειστικά
σε άλλους τομείς όπως το μυθιστόρημα η το θέατρο.

Οι μεγ･λε･ διακρ･σει･ και
το τ･λο･
Ο «Ζορμπάς» του Καζαντζάκη, εκδόθηκε στο Παρίσι το 1947 και με την
επανέκδοση του, το 1954, βραβεύτηκε, ως το καλύτερο ξένο βιβλίο της
χρονιάς. Το 1955, ο συγγραφέας μαζί με τον Κακριδή
αυτοχρηματοδότησαν την έκδοση της μετάφρασης της Ιλιάδας, ενώ την
ίδια χρονιά κυκλοφόρησε τελικά στην Ελλάδα ο Τελευταίος Πειρασμός.
Τον επόμενο χρόνο, τιμήθηκε με το Βραβείο Ειρήνης στη Βιέννη, ένα
βραβείο το οποίο προερχόταν από το σύνολο των τότε Σοσιαλιστικών
χωρών. Καθώς μια από αυτές ήταν η Κίνα επιχείρησε δεύτερο ταξίδι εκεί
τον Ιούνιο του 1957, προσκεκλημένος της κινεζικής κυβέρνησης.
Επέστρεψε με κλονισμένη την υγεία του προσβληθείς από λευχαιμία.
Νοσηλεύτηκε στην Κοπεγχάγη της Δανίας και το Φράιμπουργκ (Freiburg
im Breisgau) της Γερμανίας, όπου τελικά κατέληξε στις 26 Οκτωβρίου
του 1957 σε ηλικία 74 ετών. Εντούτοις, σύμφωνα με άλλες μαρτυρίες, η

λευχαιμία εμφανίστηκε στον Καζαντζάκη κατά το χειμώνα του 1938, 19
χρόνια πριν απ’ το τέλος του, το οποίο αποδίδεται σε βαριάς μορφής
ασιατική γρίπη. Η σορός του μεταφέρθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο
της Ελευσίνας. Η Ελένη Καζαντζάκη ζήτησε από την Εκκλησία της
Ελλάδος να τεθεί η σορός του σε λαϊκό προσκύνημα, επιθυμία την οποία
ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Θεόκλητος απέρριψε.
Έτσι, η σορός του συγγραφέα μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο. Έπειτα από
μεγάλη λειτουργία στον Ναό του Αγίου Μηνά, παρουσία του
Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου και 17 ακόμη ιερέων, έγινε η ταφή του
Νίκου Καζαντζάκη, στην οποία όμως εκείνοι δεν συμμετείχαν κατόπιν
απαγόρευσης του Αρχιεπισκόπου. Η ταφή έγινε στην ντάπια
Μαρτινέγκο, πάνω στα Βενετσάνικα τείχη, διότι η ταφή του σε
νεκροταφείο απαγορεύτηκε από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος.
Τη σορό συνόδευσαν ο τότε υπουργός Παιδείας Αχιλλέας
Γεροκωστόπουλος και ο ιερέας Σταύρος Καρπαθιωτάκης, ο οποίος
αργότερα τιμωρήθηκε.
Στον τάφο του Νίκου Καζαντζάκη χαράχθηκε, όπως το θέλησε ο ίδιος, η
επιγραφή:
Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβούμαι τίποτα, είμαι λέφτερος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
βικιπαίδεια, αρχείο της ΕΡΤ,Λ. Πολίτης,Ιστορία της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας.
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Βιογραφικό σημείωμα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ (1909-1990)
Γεννήθηκε στη Μονεμβασία την Πρωτομαγιά του 1909. Η οικογένειά του,
μεγαλοκτηματίες της περιοχής, καταστράφηκε οικονομικά λίγα χρόνια αργότερα και,
το χειρότερο, βυθίστηκε στο πένθος. Το 1921 πεθαίνει φυματικός ο μεγάλος γιος,
δόκιμος αξιωματικός του ναυτικού, καθώς και η μητέρα, το λατρεμένο πρόσωπο του
ποιητή, από την ίδια αρρώστια. Το «νεκρό σπίτι» έμελλε να σφραγίσει τη ζωή και το
έργο του. Τα πρώτα του ποιήματα δημοσιεύονται στη "Διάπλαση των παίδων" το
1924, με το ψευδώνυμο «Ιδανικό όραμα». Το 1925 εγκαθίσταται στην Αθήνα, όπου
εργάζεται για λίγο ως δακτυλογράφος και αντιγραφέας συμβολαίων. Το επόμενο έτος
προσβάλλεται κι αυτός από φυματίωση. Η ζωή του για πολλά χρόνια θα μοιράζεται
ανάμεσα σε φθισιατρεία και σε διάφορες δουλειές με εξευτελιστικούς όρους
(ηθοποιός, χορευτής, διορθωτής και επιμελητής κειμένων). Στο σανατόριο "Σωτηρία"
όπου νοσηλεύεται (1927-30) μυείται στον μαρξισμό από μέλη του ΚΚΕ. Το «ιδανικό
όραμα» ανακαλύπτει το κοινωνικό όραμα.
1934-36: Χρησιμοποιώντας τον παραδοσιακό στίχο, στις συλλογές «Τρακτέρ»
(1934), «Πυραμίδες» (1935), εκφράζει τους νέους προσανατολισμούς του,
επιχειρώντας μια ρήξη που αποδεικνύεται, όμως, αρκετά επώδυνη.
Τον Μάιο του 1936 η αιματηρή καταστολή της διαδήλωσης των απεργών
καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη τού εμπνέει τον «Επιτάφιο», μοιρολόι της μάνας
μπροστά στο σώμα του σκοτωμένου γιου της, που μετατρέπεται σε κοινωνική
διαμαρτυρία. Αντίτυπα του "Επιτάφιου" ρίχτηκαν στην πυρά από τη δικτατορία της
4ης Αυγούστου, μαζί με άλλα βιβλία, σε ειδική "τελετή" στους Στύλους του

Ολυμπίου Διός.
1937-43: Είναι η περίοδος της λυρικής έκρηξης. Το 1937, συγκλονισμένος από την
ψυχική ασθένεια της αδελφής του Λουλας, που οδηγείται στο Δαφνί, γράφει «Το
τραγούδι της αδελφής μου» (στο ίδιο ίδρυμα βρίσκεται ο πατέρας του από το 1932).
Είναι το ποίημα που θα του εξασφαλίσει το «χρίσμα» από τον ηλικιωμένο Παλαμά:
«Παραμερίζουμε, Ποιητή, για να περάσεις».
Η «Εαρινή συμφωνία» (1938) έρχεται να επουλώσει πληγές: ψυχική ανάταση
μπροστά στο θαύμα του πρωτοφανέρωτου έρωτα. Στο «Εμβατήριο του ωκεανού»
(1940) το όνειρο του μεγάλου ταξιδιού τρέφεται με μνήμες του μονεμβασιώτικου
βράχου.
Την έντονη μουσικότητα διαδέχεται ένας υπόγειος ρυθμός στην «Παλιά μαζούρκα σε
ρυθμό βροχής» (1943) και στη «Δοκιμασία» (1943), όπου κάνουν την εμφάνισή τους
σταδιακά συμβολικές αναφορές στη ζοφερή κατοχική πραγματικότητα.
1944-53: Σε όλη τη διάρκεια της Κατοχής ο ποιητής είναι καθηλωμένος στο κρεβάτι
από σοβαρή υποτροπή της αρρώστιας. Συμμετέχει στο καλλιτεχνικό τμήμα του ΕΑΜ.
Πολλά από τα γραπτά του, μεταξύ των οποίων και ένα πολυσέλιδο μυθιστόρημα,
καταστράφηκαν στα Δεκεμβριανά. Στον Εμφύλιο, εξορίζεται στη Λήμνο (1948), στη
Μακρόνησο (1949), στον Αϊ-Στράτη (1950). Απελευθερώνεται το 1952.
Από την «Τελευταία π. Α. εκατονταετία» (1942), που γράφεται παράλληλα με τη
«Δοκιμασία», αρχίζει μια καινούργια περίοδος, η οποία καλύπτει όλα αυτά τα
δύσκολα χρόνια. Πρόκειται σχεδόν αποκλειστικά για ποιήματα του αγώνα και της
εξορίας, τα οποία, αν και διαφέρουν μορφολογικά μεταξύ τους, τα συνδέουν η
θεματική συνάφεια και η νωπή ιστορική εμπειρία.
Η κοινότητα του πόνου θα εκφραστεί με τη μορφή του χορικού («Τρία χορικά»,
1944-47). Την εποποιία της Αντίστασης ζωντανεύουν τα δίδυμα έργα «Ρωμιοσύνη»
και «Η Κυρά των Αμπελιών» (1945-47). Στον «Πέτρινο χρόνο» (1949), ο λόγος
απογυμνώνεται, γίνεται κραυγή που ανεβαίνει από την κόλαση της Μακρονήσου.
Συμπύκνωση, εξομολογητικότητα στα απέριττα «Ημερολόγια εξορίας». Παράλληλα,
ένα ποίημα ποταμός (5.500 στίχοι), «Οι γειτονιές του κόσμου» (1949-51), «χρονικό»
της δεκαετίας 1940-50. Με πολλά ενδιάμεσα στάδια, ο κύκλος κλείνει με την
«Ανυπόταχτη πολιτεία» (1952-53), συνειδητοποίηση του βάθους της ήττας της
αριστεράς με την επιστροφή στη μουδιασμένη και «εκσυγχρονιζόμενη» Αθήνα.
Προσπάθεια επανένταξης και εσωτερικός αγώνας για την ανάκτηση των χαμένων
ελπίδων.
1954-67: Το 1954 ο Ρίτσος παντρεύεται τη γιατρό Γαριφαλιά (Φαλίτσα) Γεωργιάδη.
Τα χρόνια που ακολουθούν είναι ανάπαυλα ειρήνης και γαλήνης στο σπιτικό
περιβάλλον. Τη γέννηση της κόρης του Έρης ακολουθεί χαρίζει το ευφρόσυνο
«Πρωινό άστρο» (1955). Η εποχή αυτή θα φέρει καινούργια καρποφορία. Εσωτερικές
διεργασίες και αντικειμενικές συνθήκες αποδεσμεύουν πολύτιμη ύλη που θα
οδηγήσει το έργο του στην αιχμή της σύγχρονης ποίησης. Είναι η περίοδος των
υψηλών συλλήψεων και των ευρηματικών μορφικών τρόπων της «Τέταρτης
διάστασης» (1972), που εγκαινιάζεται με την κλασική στην οικονομία της και την
υποβλητική της γοητεία «Σονάτα του σεληνόφωτος» (1956, Α΄ Κρατικό Βραβείο
Ποίησης).
Στα πολύστιχα αυτά ποιήματα –δραματικοί μονόλογοι τα περισσότερα–, ο Ρίτσος με
διαφορετικά προσωπεία, σύγχρονα ή μυθολογικά, θα επιχειρήσει καταβυθίσεις στο
σκοτεινό πηγάδι της ψυχής και του υποσυνείδητου, θα μιλήσει για τη μοναξιά, την

ερωτική στέρηση, το γήρασμα του σώματος και των πραγμάτων («Σονάτα...», «Το
νεκρό σπίτι», 1959• «Κάτω απ’ τον ίσκιο του βουνού», 1960), θα αναδείξει την αξία
της απλής ζωής όπου συντελείται το θαύμα, αποενοχοποιώντας τον αντιήρωα
(«Ισμήνη», 1972), θα ανατάμει τις συνειδησιακές συγκρούσεις του ατόμου-φορέα της
κοινωνικής πράξης («Ορέστης», 1966• «Φιλοκτήτης», 1965). Επίσης, θα επιχειρήσει
μια δυναμική ανακατάκτηση του χρόνου μέσα από την ατομική και ιστορική μνήμη
(«Όταν έρχεται ο Ξένος», 1958).
Παράλληλα με τις συνθέσεις της «Τέταρτης διάστασης», καλλιεργεί συστηματικά το
ολιγόστιχο ποίημα, που δείχνει να συμπυκνώνει τους πληθωρικούς μονολόγους. Λιτό,
συχνά αινιγματικό, καταγράφει χαμηλόφωνα τις ελάχιστες χειρονομίες, τους
ψυχικούς κραδασμούς, καθηλώνει το φευγαλέο καθαγιάζοντας την καθημερινότητα.
Ο ποιητής διαλέγεται με τον κόσμο των πραγμάτων (έπιπλα, σκεύη, εργαλεία της
δουλειάς), αυτών των «απλών, απτών, αδιανόητων και κατευναστικών αντικειμένων,
αυτών των μικρών συσσωρευτών της χρήσιμης ανθρώπινης ενέργειας», καθώς λέει ο
ίδιος σχολιάζοντας τις «Μαρτυρίες» (1963, 1966).
1967-72: Αμέσως μετά το πραξικόπημα του 1967, ο Ρίτσος οδηγείται πάλι στην
εξορία (Γυάρος, Λέρος) και, στη συνέχεια, τίθεται σε κατ’ οίκον περιορισμό στη
Σάμο έως το τέλος του 1970. Παράλληλα, αντιμετωπίζει το φάσμα του θανάτου
(νοσηλεύεται στον "Άγιο Σάββα" φρουρούμενος). Από την άλλη, η διάσπαση του
ΚΚΕ και η επέμβαση στην Τσεχοσλοβακία κάθε άλλο παρά θα τονώσουν το ηθικό
του. Και όμως, η ζοφερή επταετία θα είναι η πιο παραγωγική του περίοδος. Το
πλήθος των βραβείων και των τιμητικών διακρίσεων στο εξωτερικό, όπως και οι
μεταφράσεις ποιημάτων του σε διάφορες γλώσσες μαρτυρούν την ολοένα και
μεγαλύτερη απήχηση του έργου του.
Η τριπλή συλλογή «Πέτρες, Επαναλήψεις, Κιγκλίδωμα» (1968-69) εκδόθηκε
δίγλωσση στη Γαλλία: καταγγελία του καθεστώτος, έκφραση πικρίας, αλλά και
αίσθημα «απορφανισμού», απόρροια της κρίσης στις σοσιαλιστικές χώρες. Χωρίς να
λείπει η αντιστασιακή δόνηση, όπως στο χορικό «Ο Αφανισμός της Μήλος» (1974),
ή στα «Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας» (1973), το κύριο σώμα των
ποιημάτων αυτών διαποτίζεται από αίσθηση ματαιότητας και θανάτου. Σε συλλογές
όπως «Ο τοίχος μέσα στον καθρέφτη» (1974), «Διάδρομος και Σκάλα» (1973),
«Γραφή τυφλού» (1979) εισβάλλει ο κόσμος του «ημερινού και νυχτερινού εφιάλτη».
Ένας κόσμος σακατεμένος, παραμορφωμένος, παρανοϊκός.
Αλλά και σε μονολόγους της «Τέταρτης διάστασης» (1972), όπως ο «Αγαμέμνων», η
«Χρυσόθεμις», «Η Ελένη», «Η επιστροφή της Ιφιγένειας», το κέντρο βάρους
μετατοπίζεται στο υπαρξιακό πεδίο. Είναι η ώρα των απολογισμών: ο Τρωικός
Πόλεμος, η θυσία της Ιφιγένειας, η καθαρτήρια μητροκτονία θέτουν τώρα το τραγικό
αναπάντητο ερώτημα: Προς τι;
Και όμως, κατά την περίοδο της δικτατορίας θα ακουστούν συνθέσεις εξόδου που
προοιωνίζονται μια καρποφόρα δημιουργία, ενδεικτική της εγρήγορσης, της
θεληματικότητας και του πάθους του ακατάβλητου ποιητή.
1972-83: Η "Γκραγκάντα" (1972) και το "Κωδωνοστάσιο" (1974) ευαγγελίζονται τον
αντιδικτατορικό ξεσηκωμό (Πολυτεχνείο), αλλά και εγκαινιάζουν νέους
εκφραστικούς τρόπους. Μετά-υπερρεαλιστική, εξπρεσιονιστική γραφή, αμάλγαμα
λόγιας και λαϊκής γλώσσας. Ένας κόσμος ρευστός, όπου άνθρωποι, ζώα, πράγματα
συνδιαλέγονται απειθάρχητα: «...Και τα λόγια διασταυρούμενα, ανταποκρίσεις,
απομακρύνσεις, παρεξηγήσεις, τυχαίες συνέχειες –το πιότερο μονόλογοι– λόγια
ασυνάρτητα, ασήμαντα, ερευνητικά, αναπάντητα, απαραίτητα...», σχολιάζει ο ίδιος.

Ένα αλλόκοτο σύμπαν μυρμηγκιάζει στην αστείρευτη φαντασία του ποιητή. Ίσως
αυτό να σημαίνει ο τίτλος «Γίγνεσθαι» (συγκεντρωτικός τόμος που εκδόθηκε το
1988), σε σχέση μ’ ένα προηγούμενο «είναι». Τα «Επινίκια», επίσης συγκεντρωτικός
τόμος που περικλείει ποιητικές συνθέσεις από το 1977 έως το 1983, ανακαλούν
επικές μνήμες που προβάλλονται στο μέλλον. Ενορατικές συλλήψεις του υπερώριμου
Ρίτσου, ο οποίος επενδύει, με όλη την ποιητική σκευή του και τον παράφορο λυρισμό
του, άλλη μια φορά στο ιστορικό στοίχημα.
Προέκταση της ποίησης του η πεζή εννεαλογία «Εικονοστάσιο Ανώνυμων Αγίων»
(1983-86), σύντηξη ατομικών και κοινωνικών βιωμάτων, αλλά και ερωτικών
φαντασιώσεων.
Ο Γιάννης Ρίτσος πέθανε στις 11 Νοεμβρίου 1990, αφήνοντας πενήντα (!) ανέκδοτες
συλλογές ποιημάτων.
Οι συλλογές που εκδόθηκαν αμέσως μετά το θάνατό του με τον τίτλο «Αργά, πολύ
αργά μέσα στη νύχτα» (1991) είναι η ύστατη χειρονομία του. Απογοητευμένος από
τη διάψευση των προσδοκιών του, κοιτάζει κατάματα το θάνατο μεταγγίζοντας και
τις τελευταίες στιγμές του στο λόγο. «Γεύση βαθιά του τέλους προηγείται του
ποιήματος. Αρχή».
Για περισσότερα βιογραφικά στοιχεία του Γιάννη Ρίτσου βλ. Βελουδής Γ., «Ρίτσος
Γιάννης», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό9α. Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1988, Κώττη
Αγγελική, «Χρονολόγιο Γιάννη Ρίτσου», Νέα Εστία130, Χριστούγεννα 1991,
αρ.1547, σ.4-9, Πετρόπουλος Θοδωρής, «Χρονολόγιο Γιάννη Ρίτσου», Διαβάζω205,
21/12/1988, σ.34-46, Κώττη Αγγελική, Γιάννης Ρίτσος • Ένα σχεδίασμα βιογραφίας,
Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1997 και Παππάς Γιάννης Η., «Χρονολόγιο Γιάννη
Ρίτσου», Ελί - τροχος4-5, Χειμώνας 1994-1995, σ.15-31.

Εργογραφία
(πρώτες αυτοτελείς εκδόσεις) 1
Ι.Ποίηση
• Τρακτέρ. Αθήνα, Γκοβόστης, 1934.
• Πυραμίδες . Αθήνα, Γκοβόστης, 1935.
• Επιτάφιος. Αθήνα, εκδ. Ριζοσπάστη, 1936.
• Το τραγούδι της αδελφής μου . Αθήνα, Γκοβόστης, 1937.
• Εαρινή συμφωνία . Αθήνα, Γκοβόστης, 1938.
• Το εμβατήριο του Ωκεανού . Αθήνα, Γκοβόστης, 1940.
• Παλιά μαζούρκα σε ρυθμό βροχής. Αθήνα, Γκοβόστης, 1943.
• Δοκιμασία. Αθήνα, Γκοβόστης, 1943 (οριστική μορφή το 1961 στον τόμο Ποιήματα
Α’).
• Ο σύντροφός μας · Νίκος Ζαχαριάδης. Αθήνα, Γκοβόστης, 1945.
• Ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο. Βουκουρέστι, εκδοτικό Νέα Ελλάδα, 1952.
• Αγρύπνια . Αθήνα, Η Πυξίδα, 1954.
• Πρωινό Άστρο · Μικρή Εγκυκλοπαίδεια υποκοριστικών για την κορούλα μου.
Αθήνα, 1955.
• Η σονάτα του σεληνόφωτος . Αθήνα, Κέδρος, 1956.

• Χρονικό . Αθήνα, Δίφρος, 1957.
• Αποχαιρετισμός · Οι τελευταίες ώρες του Γρηγόρη Αυξεντίου μες στη φλεγόμενη
σπηλιά . Αθήνα, Κέδρος, 1957.
• Μακρονησιώτικα [=Πέτρινος χρόνος] (Μακρόνησος, Αύγουστος - Σεπτέμβρης
1949). Βουκουρέστι, Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις, 1957.
• Οι γειτονιές του κόσμου . Βουκουρέστι, Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις,
1957.
• Υδρία · Ελεγεία για μια σύντομη άνοιξη . Αθήνα, 1957.
• Χειμερινή διαύγεια . Αθήνα, Κέδρος, 1957.
• Όταν έρχεται ο Ξένος (1958). Αθήνα, Κέδρος, 1958.
• Ανυπόταχτη Πολιτεία . Βουκουρέστι, Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις, 1958.
• Η αρχιτεκτονική των δέντρων. Βουκουρέστι, Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις,
1958.
• Οι γερόντισσες και η θάλασσα · Χορικό. Αθήνα, Δίφρος, 1959.
• Το παράθυρο . Αθήνα, Κέδρος, 1960.
• Η γέφυρα . Αθήνα, Κέδρος, 1960.
• Ο Μαύρος Άγιος . Αθήνα, Κέδρος, 1961.
• Το νεκρό σπίτι . Αθήνα, Κέδρος, 1962.
• Κάτω απ’ τον ίσκιο του βουνού . Αθήνα, Κέδρος, 1962.
• Το δέντρο της φυλακής και οι γυναίκες · Πέντε ξυλογραφίες της Ζιζής Μακρή.
Αθήνα, εκδ. Επιθεώρησης Τέχνης, 1963.
• 12 ποιήματα για τον Καβάφη . Αθήνα, Κέδρος, 1963.
• Μαρτυρίες · Σειρά πρώτη . Αθήνα, Κέδρος, 1963.
• Παιχνίδια τ’ ουρανού και του νερού. Αθήνα, Κέδρος, 1964.
• Φιλοκτήτης . Αθήνα, Κέδρος, 1965.
• Ρωμιοσύνη. Αθήνα, Θεμέλιο, 1966.
• Μαρτυρίες · Σειρά δεύτερη. Αθήνα, Κέδρος, 1966.
• Ορέστης. Αθήνα, Κέδρος, 1966.
• Όστραβα. Αθήνα, Κέδρος, 1967.
• Pierres Repetitions Barreaux - Πέτρες, Επαναλήψεις, Κιγκλίδωμα. Gallimard, Paris,
1971. (πρώτη ελληνική έκδοση - Αθήνα, Κέδρος, 1972)
• Η Ελένη (1970). Αθήνα, Κέδρος, 1972.
• Χειρονομίες . Αθήνα, Κέδρος, 1972.
• Τέταρτη διάσταση . Αθήνα, Κέδρος, 1972.
• Η επιστροφή της Ιφιγένειας . Αθήνα, Κέδρος, 1972.
• Χρυσόθεμις . Αθήνα, Κέδρος, 1972.
• Ισμήνη . Αθήνα, Κέδρος, 1972.
• Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας. Αθήνα, Κέδρος, 1973.
• Διάδρομος και σκάλα. Αθήνα, Κέδρος, 1973.
• Γκραγκάντα . Αθήνα, Κέδρος, 1973.
• Ο αφανισμός της Μήλος . Αθήνα, Κέδρος, 1974.
• Σεπτήρια και δαφνηφόρια · Ένας ποιητής ένα ποίημα · Γιάννης Ρίτσος. Αθήνα,
Αστερίας, 1973.
• Καπνισμένο τσουκάλι . Αθήνα, Κέδρος, 1974.
• Ύμνος και θρήνος για την Κύπρο . Αθήνα, Κέδρος, 1974.
• Κωδωνοστάσιο . Αθήνα, Κέδρος, 1974.
• Ο τοίχος μέσα στον καθρέφτη. Αθήνα, Κέδρος, 1974.
• Χάρτινα. Αθήνα, Κέδρος, 1974.
• Η Κυρά των Αμπελιών . Αθήνα, Κέδρος, 1975.
• Η τελευταία προ Ανθρώπου εκατονταετία . Αθήνα, Κέδρος, 1975.

• Τα Επικαιρικά. Αθήνα, Κέδρος, 1975.
• Το υστερόγραφο της δόξας · Άρης Βελουχιώτης . Αθήνα, Κέδρος, 1975.
• Ημερολόγια εξορίας · 1948-1950. Αθήνα, Κέδρος, 1975.
• Μαντατοφόρες. Αθήνα, Κέδρος, 1975.
• Θυρωρείο. Αθήνα, Κέδρος, 1976.
• Το μακρινό . Αθήνα, Κέδρος, 1977.
• Γίγνεσθαι · Προμετωπίδα Γιάννη Τσαρούχη. Αθήνα, Κέδρος, 1977.
• Το ρόπτρο . Αθήνα, Κέδρος, 1978.
• Τα παιδιά της ΚΝΕ. Αθήνα, εκδ. Οδηγητή, 1977.
• Λοιπόν ; Αθήνα, Κέδρος, 1978.
• Βολιδοσκόπος . Αθήνα, Κέδρος, 1978.
• Η Πύλη . Αθήνα, Κέδρος, 1978.
• Τροχονόμος . Αθήνα, Κέδρος, 1978.
• Τοιχοκολλητής . Αθήνα, Κέδρος, 1978.
• Μονεμβασιώτισσες . Αθήνα, Κέδρος, 1978.
• Το σώμα και το αίμα. Αθήνα, Κέδρος,1978.
• Το τερατώδες αριστούργημα . Αθήνα, Κέδρος, 1978.
• Φαίδρα . Αθήνα, Κέδρος, 1978.
• Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα · Σχέδια Τζένη Δρόσου. Αθήνα, Κέδρος, 1978.
• Γραφή τυφλού. Αθήνα, Κέδρος, 1979.
• Μονόχορδα . Αθήνα, Κέδρος, 1980.
• Πάροδος. Αθήνα, Κέδρος, 1980.
• Διαφάνεια. Αθήνα, Κέδρος, 1980.
• Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού · Σχέδια Τζένη Δρόσου. Αθήνα, Κέδρος, 1981.
• Τα Ερωτικά . Αθήνα, Κέδρος, 1981.
• Συντροφικά τραγούδια . Αθήνα, Σύγχρονη Εποχή, 1981.
• Ιταλικό τρίπτυχο. Αθήνα, Κέδρος, 1982.
• Υπόκωφα . Αθήνα, Κέδρος, 1982.
• Μονοβασιά . Αθήνα, Κέδρος, 1982.
• Αριόστος ο Προσεχτικός αφηγείται στιγμές του βίου του και του ύπνου του (19421971). Αθήνα, Κέδρος, 1982.
• Το χορικό των σφουγγαράδων . Αθήνα, Κέδρος, 1983.
• Τειρεσίας . Αθήνα, Κέδρος, 1983.
• Τι παράξενα πράματα · Μυθιστόρημα (;) . Αθήνα, Κέδρος, 1983.
• Με το σκούντημα του αγκώνα. Αθήνα, Κέδρος, 1984.
• Ταναγραίες . Αθήνα, Κέδρος, 1984.
• Ίσως να’ναι κι έτσι . Αθήνα, Κέδρος, 1985.
• Επινίκια. Αθήνα, Κέδρος, 1984.
• Ο γέροντας με τους χαρταϊτούς . Αθήνα, Κβικιπαίδεια, αρχείο της ΕΡΤ,Λ.
Πολίτης,Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.έδρος, 1985.
• Όχι μονάχα για σένα . Αθήνα, Κέδρος, 1985.
• Σφραγισμένα μ’ ένα χαμόγελο . Αθήνα, Κέδρος, 1986.
• Λιγοστεύουν οι ερωτήσεις 1-9. Αθήνα, Κέδρος, 1986.
• Ο Αριόστος αρνείται να γίνει Άγιος · Πεζογράφημα. Αθήνα, Κέδρος, 1986.
• Ανταποκρίσεις . Αθήνα, Κέδρος, 1987.
• 3 x 111 Τρίστιχα . Αθήνα, Κέδρος, 1987.
ΙΙ. Μελέτες
• Μελετήματα· Μαγιακόβσκη - Χικμέτ - Έρενμπουργκ - Ελυάρ - “Μαρτυρίες” “Θυρωρείο”. Αθήνα, Κέδρος, 1974.
ΙΙΙ.Θέατρο

• Πέρα απ’ τον ίσκιο των κυπαρισσιών · Επικό δράμα σε τρεις πράξεις - 27 εικόνες.
Βουκουρέστι, Πολιτικές και Λογοτεχνικές εκδόσεις, 1958.
• Μια γυναίκα πλάι στη θάλασσα · Δράμα σε τρεις πράξεις. Βουκουρέστι, Πολιτικές
και Λογοτεχνικές Εκδόσεις, 1959.
ΙV. Μεταφράσεις
• Ναζίμ Χικμέτ · Ποιήματα · Μεταφραστής Πέτρος Βελιώτης [= Γιάννης Ρίτσος].
Αθήνα, Σύγχρονα βιβλία, 1953.
• Αλέξη Τολστόη · (διασκευή) · Η γκρινιάρα κατσίκα και άλλα ρωσικά λαϊκά
παραμύθια · Μετάφραση από τα ρωσικά: Α. Σαραντόπουλου · Διασκευή στα
ελληνικά: Πέτρου Βελιώτη [=Γιάννη Ρίτσου]. Αθήνα, Κέδρος, 1956.
• Αλεξάνδρου Μπλοκ · Οι δώδεκα · απόδοση Γιάννη Ρίτσου · Σχέδια και επιμέλεια Τ.
Καλμούχου. Αθήνα, Κέδρος, 1957.
• Ανθολογία ρουμανικής ποίησης · Πρόλογος και απόδοση Γιάννη Ρίτσου. Αθήνα,
Κέδρος, 1961.
• Αττίλα Γιόζεφ · Ποιήματα · Μετάφραση Νικηφόρου Βρεττάκου, Γιάννη Ρίτσου.
Αθήνα, Κέδρος, 1963.
• Βλαντιμίρ Μαγιακόβσκη · Ποιήματα · Πρόλογος και απόδοση Γιάννη Ρίτσου.
Αθήνα, Κέδρος, 1964.
• Ντόρα Γκάμπε · Εγώ, η μητέρα μου κι ο κόσμος · Μετάφραση Γιάννη Ρίτσου ·
Εικόνες Φώτη Φιλιακου. Αθήνα, Κέδρος, 1965.
• Ναζίμ Χικμέτ · Ποιήματα · Πρόλογος και απόδοση Γιάννη Ρίτσου. Αθήνα, Κέδρος,
1966.
• Ηλία Έρενμπουργκ · Το δέντρο · Πρόλογος και απόδοση Γιάννη Ρίτσου. Αθήνα,
Κέδρος, 1966.
• Νικολας Γκιλλιέν · Ο μεγάλος ζωολογικός κήπος · απόδοση Γιάννη Ρίτσου. Αθήνα,
Θεμέλιο, 1966.
• Σεργκέη Γιεσενιν · Ποιήματα · Απόδοση Γιάννη Ρίτσου · Βασισμένη στην κατά
λέξη μετάφραση της Κατίνας Ζορμπαλά. Αθήνα, Κέδρος, 1981.
• Φερεϋντούν Φαριάντ · Όνειρα με χαρταετούς και περιστέρια · Απόδοση Γιάννης
Ρίτσος. Αθήνα, Κέδρος, 1988.
V. Συγκεντρωτικές εκδόσεις
• Ποιήματα 1930-1960· Τόμος Α΄. Αθήνα, Κέδρος, 1961.
• Ποιήματα 1930-1960· Τόμος Β΄. Αθήνα, Κέδρος, 1961.
• Ποιήματα 1930-1960 · Τόμος Γ΄. Αθήνα, Κέδρος, 1964.
• Ποιήματα 1938-1971 · Τόμος Δ΄. Αθήνα, Κέδρος, 1975.
• ΠοιήματαΙΒ΄. Αθήνα, Κέδρος, 1997.
• Γλυκειά μου Λούλα· επιμέλεια Δέσποινα Γλέζου. Αθήνα, Νέα Σύνορα, 1997
(αλληλογραφία του Γιάννη Ρίτσου με την αδελφή του).
1. Για εξαντλητική βιβλιογραφία και του Γιάννη Ρίτσου ως το 1989 βλ. Μακρυνικόλα
Αικατερίνη, Βιβλιογραφία Γιάννη Ρίτσου · 1924-1989. Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών
Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας · Ιδρυτής Σχολή Μωραϊτη, 1993.

«Γιάννης Ρίτσος και ελληνική μουσική δημιουργία»

των Σπύρου Αραβανή και Ηρακλή Οικονόμου
Περιοδικό «Νέα Εποχή», τεύχος 304 / Άνοιξη 2010, Λευκωσία
Η σχέση του Γιάννη Ρίτσου με τη μουσική προηγείται ασφαλώς της
μελοποίησης των στίχων του. Νεαρός ακόμα, στα 1931 παίρνει μέρος σε
μουσικές παραστάσεις και συμμετέχει σε μαντολινάτα. Παίζει πιάνο
ατελείωτες ώρες στη Λέσχη των Δημοσίων Υπαλλήλων και τιτλοφορεί τα
πρώτα του έργα με μουσικούς όρους –επιλογή που θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη
συγγραφική του πορεία-: «Το τραγούδι της αδελφής μου» (1937), «Εαρινή
συμφωνία» (1938), «Το εμβατήριο του ωκεανού» (1940), «Παλιά μαζούρκα
σε ρυθμό βροχής» και αργότερα «Η σονάτα του σεληνόφωτος (1956),
«Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας» (1973), «Το χορικό των
σφουγγαράδων (1983) κ.ά. Και κυρίως γράφει «μουσικά»: οι στίχοι του
μοιάζουν σαν νότες σε μια μουσική παρτιτούρα, οι θεατρικοί του μονόλογοι
ξεδιπλώνονται σαν μουσικές καντάτες. Και έπειτα ακολουθούν οι συνθέτες,
οι οποίοι τον τίμησαν αλλά και τιμήθηκαν από αυτόν, καθιστώντας τον Ρίτσο
τον πιο ευρέως μελοποιημένο ποιητή της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Ντοκουμεντα τυυ Γιαννη Ριτσου
«Να λες: ουρανός και ας μην είναι», έλεγε ο Γιάννης Ρίτσος δίνοντας κουράγιο στον
εαυτό του τα χρόνια της μοναξιάς του στην εξορία. «Ο διαχρονικός Ελληνας» με την
πολύπλευρη προσωπικότητα παρουσιάζεται (26 Σεπτεμβρίου - 30 Οκτωβρίου) στο
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, σε μια έκθεση για τα εκατό χρόνια από τη γέννησή
του, που επιμελήθηκε η βιογράφος του Αγγελική Κώττη.
Η έκθεση θέλει να επισημάνει τη μακρά παρουσία του στην ποίηση, από το 1934
που δημοσιεύεται η πρώτη του συλλογή «Τρακτέρ», ώς το 1989, που καταθέτει τις
τελευταίες συλλογές του, «Δευτερόλεπτα» και «Σφυρίγματα πλοίων». Γι' αυτό η
επιλογή των εκθεμάτων στράφηκε συνειδητά σε χειρόγραφα, κυρίως ρήσεις ή
αποσπάσματα πολύστιχων ποιημάτων με θέματα εμπνευσμένα από το παρελθόν της
Ελλάδας, μυθολογικό ή ιστορικό, για το οποίο το ενδιαφέρον του υπήρξε εξαρχής
ιδιαίτερα ζωηρό.
Ποιήματα όπως Ο Ηρακλής κι εμείς, Αρχαίο θέατρο, Η Φημονόη, Η απόγνωση της
Πηνελόπης, Συνέπειες κ.ά., που εντάσσονται στις χαρακτηριστικές για τον τίτλο τους
συλλογές «Μαρτυρίες» και «Επαναλήψεις», υπογραμμίζουν την ικανότητα του
Ρίτσου ν' αφηγείται και να συνδέει το παρελθόν με το παρόν και, αναπόφευκτα, να
συγχωνεύει σ' αυτά γεγονότα της προσωπικής και πολιτικής ζωής, εθνικές τραγωδίες
και σπαραγμούς της νεότερης Ελλάδας και της εποχής του. Με λίγα λόγια, ο
στοχασμός του συλλαμβάνει τη διαχρονικότητα του Ελληνισμού αποσπασματικά και
στο σύνολό της.
Το αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο συνοδεύεται από φωτογραφίες από τα νεανικά του
χρόνια, τα χρόνια της περισυλλογής και της απομόνωσης, τα χρόνια της
αναγνώρισης. Μια άλλη ενότητα αναδεικνύει την εικαστική δημιουργία του ποιητή.
Ρίζες, πέτρες, βότσαλα, χαλίκια, άφθονα στα ξερονήσια, ήταν τα υλικά της

ζωγραφικής του Γιάννη Ρίτσου, ήταν «η πρώτη ύλη που πάνω της μπορούσες μ' ένα
μαρκαδόρο ή με λίγη σινική μελάνη να εγγράψεις ή να υπογραμμίσεις αυτό που η
ίδια η πέτρα υπαγόρευε...».
Στις πέτρες του Γιάννη Ρίτσου, που παρουσιάζονται στην έκθεση, βλέπει κανείς να
παρελαύνουν μορφές μοναχικές ή πολυάνθρωπες, μετωπικές ή συνομιλούσες, άλλοτε
ερωτικά συνταιριασμένες, μορφές αρχαϊκές που αντέχουν στον χρόνο. Εχει κανείς
την εντύπωση ότι οι μορφές ξεπηδούν από τα ίδια τα ποιήματά του για να
συναντήσουν ονόματα από τον μύθο, τον Τρωικό πόλεμο, τις τραγωδίες - Ηρακλής,
Αγαμέμνων, Ορέστης, Ηλέκτρα, Ελένη, Φιλοκτήτης. Ονόματα που δεν έπαψαν να
συγχωνεύονται με κατοπινές μορφές εξακολουθούν να υπάρχουν, έχοντας ντυθεί με
διαχρονική ισχύ στη συλλογική και φυλετική μνήμη. Με λίγα λόγια, ο ποιητής
Γιάννης Ρίτσος δεν παύει να εκπλήσσει και να αυτοαποκαλύπτεται μέσα από την
ποιητική ή την εικαστική δημιουργία του.

Βιογραφία
Το 1921 άρχισε να συνεργάζεται με τη «Διάπλαση των Παίδων». Συνεισέφερε επίσης
ποιήματα στο φιλολογικό παράρτημα της «Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας»
του Πυρσού. Το 1934 εκδόθηκε η πρώτη ποιητική συλλογή του με τίτλο «Τρακτέρ»,
ενώ ξεκίνησε να δημοσιεύει στον «Ριζοσπάστη» τη στήλη «Γράμματα για το
Μέτωπο». Την ίδια χρονιά γίνεται μέλος του ΚΚΕ, στο οποίο παρέμεινε πιστός μέχρι
τον θάνατό του. Το 1935 κυκλοφορούν οι «Πυραμίδες», το 1936 ο «Επιτάφιος» και
το 1937 «Το τραγούδι της αδελφής μου». Έλαβε ενεργά μέρος στην Εθνική
Αντίσταση, ενώ κατά το χρονικό διάστημα 1948-1952 εξορίστηκε σε διάφορα νησιά.
Συγκεκριμένα συλλαμβάνεται τον Ιούλιο του 1948 και εξορίζεται στη Λήμνο,
κατόπιν στη Μακρόνησο (Μάιος 1949) και το 1950 στον Άγιο Ευστράτιο. Μετά την
απελευθέρωσή του τον Αύγουστο του 1952 έρχεται στην Αθήνα και προσχωρεί στην
ΕΔΑ. Το 1954 παντρεύεται με την παιδίατρο Γαρυφαλιά (Φαλίτσα) Γεωργιάδη κι ένα
χρόνο αργότερα γεννιέται η -μοναδική- κόρη τους Ελευθερία (Έρη). Το 1956, τον
ίδιο χρόνο δηλαδή, τιμήθηκε με το Α΄ Κρατικό Βραβείο Ποίησης για τη «Σονάτα του
Σεληνόφωτος».
Το 1968 προτάθηκε για το βραβείο Νομπέλ Λογοτεχνίας, το οποίο δεν πήρε διότι
θεωρήθηκε στρατευμένος ποιητής (δηλαδή ήταν μέλος του ΚΚΕ). Το 1975
αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το 1977
τιμήθηκε με το Βραβείο Ειρήνης Λένιν.

Βραβεία
Πρώτο Κρατικό Βραβείο ποίησης "Η Σονάτα του σεληνόφωτος" (1956)
Μέγα διεθνές βραβείο ποίησης (Βέλγιο, 1972)
Διεθνές βραβείο "Γκεόργκι Δημητρώφ" (Βουλγαρία, 1975)
Mέγα βραβείο ποίησης "Αλφρέ ντε Βινύ" (Γαλλία, 1975)

Διεθνές βραβείο "Αίτνα-Ταορμίνα" (Ιταλία, 1976)
"Βραβείο Ειρήνης του Λένιν" (ΕΣΣΔ, 1977)
Διεθνές βραβείο "Μποντέλο" (1978)

Το αντίο στο Γιάννη Ρίτσο
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

11 Νοεμβρίου 1990, θάνατος του Γ.Ρίτσου. GUARDIAN.Εγκώμιο για τον Γιάννη Ρίτσο “Ο ποιητής που
πέρασε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του αντιστεκόμενος
στον φασισμό”
11 Νοεμβρίου 1990, αφήνει τη τελευταία του πνοή ο μεγάλος μας ποιητής Γιάννη
Ρίτσος.
Ο Ρίτσος, γεννημένος την Πρωτομαγιά του 1909, ο ποιητής της «Ρωμιοσύνης»,
προτάθηκε το 1968 για το βραβείο Νομπέλ το οποίο δεν πήρε διότι θεωρήθηκε
στρατευμένος ποιητής με την Αριστερά.
Το 1975 αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το
1977 τιμήθηκε με το Βραβείο Ειρήνης Λένιν.
Αναδημοσιεύουμε παλαιότερη ανάρτηση για τον ποιητή, συγκεκριμένα εγκώμιο της
GUARDIAN για τον Γιάννη Ρίτσο, με αφορμή την μετάφραση ποιημάτων του στα
αγγλικά από τον David Harsent.
Το πλούσιο ποιητικό έργο του Γιάννη Ρίτσου και την πολύτιμη παρακαταθήκη που
άφησε με τη στάση του και τους κοινωνικούς αγώνες του ενάντια στον φασισμό,
φέρνει στο προσκήνιο η έκθεση – αφιέρωμα που διοργανώνεται στο 7ο Γυμνάσιο
Χανίων.
Στο πλαίσιο του αφιερώματος, που περιλαμβάνει 16 πίνακες με εργοβιογραφικά
στοιχεία, φωτογραφικό και αρχειακό υλικό και οπτικοακουστικό υλικό από το αρχείο
της ΕΡΤ, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη, στις 8 το βράδυ ανοιχτή εκδήλωση
λόγου και μουσικής στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του σχολείου.
Συγκεκριμένα, η φιλόλογος Μαρία Κορφιάτη θα πραγματοποιήσει ομιλία, ενώ στη
συνέχεια μαθητές του σχολείου αλλά και το μουσικό σχήμα των Κ. Γιαννάκη (πιάνο)
και Στ. Παπαδάκη (κιθάρα, τραγούδι) θα τραγουδήσουν μελοποιημένα έργα του
Έλληνα ποιητή.
Tο αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο διοργανώνεται από το 7ο Γυμνάσιο Χανίων με την
υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, της
Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων του 7ου Γυμνασίου Χανίων.
Η φιλόλογος και καθηγήτρια του σχολείου Μαρία Κορφιάτη ευχαρίστησε όλους όσοι
συνέβαλλαν στη διοργάνωση του αφιερώματος, ενώ ως προς την επιλογή να τιμηθεί ο
Γιάννης Ρίτσος υπογράμμισε: «Η επιλογή του Γιάννη Ρίτσου δεν είναι καθόλου
τυχαία. Επιλέξαμε τον ποιητή ο οποίος είναι και αγωνιστής και συμβολίζει μια

περίοδο αγώνων και αντίστασης, ένα πνεύμα ηρωικό, ένα πνεύμα αξιοπρέπειας σε
μια περίοδο που ο λαός και η χώρα μας δοκιμάζονται διεθνώς και παγκοσμίως λόγω
της οικονομικής κρίσης. Mε αυτό τον τρόπο θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας ένα
πρότυπο, σαν διέξοδο από το σκοτεινό τούνελ το οποίο έχουμε περιέλθει από τα
όποια λάθη και τις όποιες πολιτικές έχουν εφαρμοστεί στη χώρα μας και έξω από τη
χώρα μας, ώστε να μην χάσουμε την ελπίδα, η οποία εκφράζεται μέσα από το έργο
του Ρίτσου ποιητικά και λυρικά».
Η διευθύντρια του 7ου Γυμνασίου Χανίων Νίκη Παντερμάκη προσκάλεσε όλους τους
Χανιώτες να παρακολουθήσουν την έκθεση και να δώσουν το «παρών» στην αποψινή
εκδήλωση που θα γίνει στο σχολείο.
«Στο γενικό κλίμα κατάθλιψης και κατάρρευσης αντιδρούμε τιμώντας την εθνική
επέτειο αντίστασης ενάντια στον φασισμό και προβάλλοντας το έργο του ηρωικού
ποιητή του Γιάννη Ρίτσου. Ο Γιάννης Ρίτσος έδωσε παράδειγμα αξιοπρέπειας και
πολιτισμού στις ζοφερές μέρες του πολέμου και της κατοχής. Η ζωή του αποτελεί
πρότυπο αγώνα για εθνική ανεξαρτησία και κοινωνική δικαιοσύνη και αυτή είναι η
παρακαταθήκη του αγωνιστή ποιητή σε όλους εμάς και τα παιδιά μας, για να μπορεί
να έχει συνέχεια αυτός ο δοκιμασμένος ιστορικά τόπος», είπε, μεταξύ άλλων, η κα
Παντερμάκη.
Εκ μέρους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων η προϊσταμένη του Τμήματος Διά
Βίου Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης Κατερίνα Ζομπανάκη ανέφερε: «Η
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων με μεγάλη χαρά συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στον
σημαντικό αυτό κύκλο δράσεων που είναι αφιερωμένες στον μεγάλο Έλληνα ποιητή
Γιάννη Ρίτσο. Είναι πραγματικά ανάγκη στην εποχή που ζούμε, που τα πάντα
καταρρέουν κάτω από το βάρος μια δυσβάσταχτης οικονομικής πραγματικότητας, να
στηριχθούμε στην πολιτιστική μας παράδοση και να διατηρήσουμε μέσω αυτής την
ταυτότητά μας ως Έλληνες. Ακόμα σημαντικότερο είναι να έρχονται σε επαφή με
τους Έλληνες δημιουργούς οι νεαροί μαθητές μας, οι οποίοι τώρα συγκροτούν τη
δική τους ταυτότητα». Η κα Ζομπανάκη επεσήμανε ακόμα ότι «το έργο του Γιάννη
Ρίτσου είναι η ίδια η Ελλάδα με τις αξίες της και της αρχές της, τα «ναι» και τα «όχι»
της στη ζωή, η Ελλάδα που διαχρονικά αντιστέκεται και επιμένει να υπάρχει».
Καταλήγοντας η κα Ζομπανάκη σημείωσε: «Θα θέλουμε να εκφράσουμε τα
συγχαρητήριά μας στο 7ο Γυμνάσιο Χανίων, στους καθηγητές αλλά και στον
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου που διοργανώνουν αυτή την αξιόλογη
δράση. Μας συγκινούν βαθύτατα γιατί μας δείχνουν με το έργο τους τι σημαίνει
πραγματικά Παιδεία».
Ο γραμματέας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Γυμνασίου Χανίων
Νίκος Κανουπάκης δήλωσε σχετικά: «Συγχαίρουμε και στηρίζουμε την πρωτοβουλία
της κας Κορφιάτη και της κας Μαλούκου και επίσης ευχαριστούμε την κα Ζώτου από
το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης που με τη βοήθειά τους και την ευγενή χορηγία
του ΕΚΕΒΙ διοργανώνουμε την έκθεση για τον Γιάννη Ρίτσο στο σχολείο μας.
Αρμόζει σε έναν χώρο Παιδείας και βιβλίου να εκτεθεί και να αναδειχθεί ένα τμήμα
του έργου του Γιάννη Ρίτσου, το οποίο ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε οι περισσότεροι
καθώς είναι περισσότερο γνωστή σε εμάς η μελοποιημένη ποίησή του από τον
Θεοδωράκη και τον Λεοντή. Στις μεγάλες μορφές του πολιτισμού μας, της τέχνης και
της ποίησης δεν αρκεί να είναι κάποια επέτειος από τη γέννηση ή τον θάνατό τους για
να τους τιμούμε. Θα πρέπει συνεχώς να τους σκεφτόμαστε, να είναι στην ψυχή και
στη συνείδησή μας και ειδικά σε μέρες χαλεπές, όπως αυτές που ζούμε τώρα».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
•
•
•
•

βικιπαίδεια,
αρχείο της ΕΡΤ
διευθνσεις από αναζήτηση Google
,Λ. Πολίτης,Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ
Οδυσσέας Ελύτης
Μεταλλικό ανάγλυφο με τον Οδυσσέα Ελύτη, από τη Λότζια Ηρακλείου Κρήτης
(έργο του Γιάννη Παππά)
Οδυσσέας Αλεπουδέλλης
Πραγματικό όνομα
2 Νοεμβρίου 1911
Γέννηση
Ηράκλειο Κρήτη Ελλάδα
Τόπος γέννησης
18 Μαρτίου 1996 (84 ετών)
Θάνατος
Αθήνα Αττική Ελλάδα
Τόπος θανάτου
Έλληνας
Εθνικότητα
Ελληνική
Υπηκοότητα
ποιητής
Είδος Τέχνης
Καλλιτεχνικά ρεύματα Μοντέρνα Ελληνική ποίηση, λαϊκό τραγούδι
Το Άξιον Εστί, Το Μονόγραμμα, Μαρία Νεφέλη, Ο
Σημαντικά έργα
Μικρός Ναυτίλος
Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας (1979)
Βραβεύσεις
Ο Οδυσσέας Ελύτης (Ηράκλειο Κρήτης 2 Νοεμβρίου 1911 - Αθήνα 18 Μαρτίου
1996), (πραγματικό ονοματεπώνυμο Οδυσσέας Αλεπουδέλλης), ήταν ένας από τους
σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, μέλος της λογοτεχνικής γενιάς του '30.
Διακρίθηκε το 1960 με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης και το 1979 με το βραβείο
Νόμπελ Λογοτεχνίας, ο δεύτερος και τελευταίος μέχρι σήμερα Έλληνας που
τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ. Γνωστότερα ποιητικά του έργα είναι τα Άξιον Εστί,
Ήλιος ο πρώτος, Προσανατολισμοί κ.α. Διαμόρφωσε ένα προσωπικό ποιητικό ιδίωμα
και θεωρείται ένας από τους ανανεωτές της ελληνικής ποίησης. Πολλά ποιήματά του
μελοποιήθηκαν, ενώ συλλογές του έχουν μεταφραστεί μέχρι σήμερα σε πολλές ξένες
γλώσσες. Το έργο του περιλάμβανε ακόμα μεταφράσεις ποιητικών και θεατρικών
έργων. Υπήρξε μέλος της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Έργων Τέχνης και της
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κριτικής, Αντιπρόσωπος στις Rencontres Internationales της
Γενεύης και Incontro Romano della Cultura της Ρώμης.

Βιογραφία
Νεανικά χρόνια
Ο Οδυσσέας Ελύτης γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 1911 στο Ηράκλειο της
Κρήτης. Ήταν το τελευταίο από τα έξι παιδιά του Παναγιώτη Αλεπουδέλλη και της
Μαρίας Βρανά. Ο πατέρας του καταγόταν από τον συνοικισμό Καλαμιάρης της
Παναγιούδας Λέσβου και είχε εγκατασταθεί στην πόλη του Ηρακλείου από το 1895,
όταν σε συνεργασία με τον αδελφό του ίδρυσε ένα εργοστάσιο σαπωνοποιίας και
πυρηνελαιουργίας. Το παλαιότερο όνομα της οικογένειας Αλεπουδέλλη ήταν
Λεμονός, και αργότερα μετασχηματίστηκε σε Αλεπός. Η μητέρα του καταγόταν από
τον Παπάδο της Λέσβου[1].
Το 1914 ο πατέρας του μετέφερε τα εργοστάσιά του στον Πειραιά και η οικογένεια
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. O Οδυσσέας Ελύτης εγγράφηκε το 1917 στο ιδιωτικό
σχολείο Δ.Ν. Μακρή, όπου φοίτησε για επτά χρόνια, έχοντας μεταξύ άλλων
δασκάλους του τον Ι.Μ. Παναγιωτόπουλο και τον Ι.Θ. Κακριδή. Τα πρώτα
καλοκαίρια της ζωής του πέρασαν στην Κρήτη, τη Λέσβο και τις Σπέτσες. Τον
Νοέμβριο του 1920, μετά την πτώση του Βενιζέλου, η οικογένειά του αντιμετώπισε
διώξεις, εξαιτίας της προσήλωσής της στις βενιζελικές ιδέες. Ο ίδιος ο Βενιζέλος είχε
στενές σχέσεις με την οικογένεια και είχε φιλοξενηθεί συχνά στην οικία της στο
κτήμα του Ακλειδιού. Αποκορύφωμα των διώξεων που γνώρισε η οικογένειά του
ήταν η σύλληψη του πατέρα του. Το 1923 ταξίδεψε οικογενειακώς στην Ευρώπη,
επισκεπτόμενος την Ιταλία, την Ελβετία, τη Γερμανία και τη Γιουγκοσλαβία. Στη
Λωζάνη ο ποιητής είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον εξόριστο μετά την
πτώση του Ελευθέριο Βενιζέλο.
Το φθινόπωρο του 1924 εγγράφηκε στο Γ΄ Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών και
συνεργάστηκε στο περιοδικό Η Διάπλασις των Παίδων, χρησιμοποιώντας διάφορα
ψευδώνυμα. Όπως ο ίδιος ομολογεί (πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία δίνει ο Ελύτης
στο βιβλίο του Ανοιχτά Χαρτιά), πρωτογνώρισε τη νεοελληνική λογοτεχνία, αυτός ο
θρεμμένος με παγκόσμια έργα του πνεύματος, που ξόδευε όλα του τα χρήματα
αγοράζοντας βιβλία και περιοδικά. Εκτός από την ενασχόλησή του με τη λογοτεχνία,
ασχολήθηκε ενεργά με ορειβατικές εκδρομές στα βουνά της Αττικής και αντιδρώντας
στη διάθεσή του για διάβασμα στράφηκε στον αθλητισμό. Ακόμη και τα βιβλία που
αγόραζε έπρεπε να έχουν σχέση με την ελληνική φύση: Καμπούρογλου, Κ.
Πασαγιάννης, Στ. Γρανίτσας κι ένας τρίτομος «Οδηγός της Ελλάδος». Την Άνοιξη
του 1927 μία υπερκόπωση και μία αδενοπάθεια τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει τις
φίλαθλες τάσεις του καθηλώνοντάς τον στο κρεβάτι για περίπου τρεις μήνες.
Ακολούθησαν ελαφρά συμπτώματα νευρασθένειας και περίπου την ίδια περίοδο
στράφηκε οριστικά προς τη λογοτεχνία, γεγονός που συνέπεσε με την εμφάνιση
αρκετών νέων λογοτεχνικών περιοδικών, όπως η Νέα Εστία και τα Ελληνικά
Γράμματα.
Το καλοκαίρι του 1928 πήρε το απολυτήριο του γυμνασίου με βαθμό 73/11. Μετά από
πιέσεις των γονέων του, αποφάσισε να σπουδάσει χημικός, ξεκινώντας ειδικά
φροντιστήρια για τις εισαγωγικές εξετάσεις του επόμενου έτους. Την ίδια περίοδο
ήρθε σε επαφή με το έργο του Καβάφη και του Κάλβου ανανεώνοντας τη γνωριμία
του με τη θελκτική αρχαία λυρική ποίηση. Παράλληλα ανακάλυψε το έργο του Πωλ
Ελυάρ και των Γάλλων υπερρεαλιστών, που επέδρασαν σημαντικά στις ιδέες του για
τη λογοτεχνία, σύμφωνα με τον ίδιο: «...μ’ ανάγκασαν να προσέξω κι αδίστακτα να

παραδεχτώ τις δυνατότητες που παρουσίαζε, στην ουσία της ελεύθερης ενάσκησης της,
η λυρική ποίηση» [2].

Λογοτεχνία
Κάτω από την επίδραση της λογοτεχνικής του στροφής, παραιτήθηκε από την
πρόθεση να ασχοληθεί με τη χημεία και το 1930 εγγράφηκε στη Νομική Σχολή της
Αθήνας. Όταν το 1933 ιδρύθηκε η Ιδεοκρατική Φιλοσοφική Ομάδα στο πανεπιστήμιο,
με τη συμμετοχή των Κ. Τσάτσου, Π. Κανελλόπουλου, Ι. Θεοδωρακόπουλου και Ι.
Συκουτρή, ο Ελύτης ήταν ένας από τους εκπροσώπους των φοιτητών, συμμετέχοντας
στα "Συμπόσια του Σαββάτου" που διοργανώνονταν. Την ίδια εποχή μελέτησε τη
σύγχρονη ελληνική ποίηση του Καίσαρος Εμμανουήλ (τον Παράφωνο αυλό), τη
συλλογή Στου γλιτωμού το χάζι του Θεοδώρου Ντόρου, τη Στροφή (1931) του
Γιώργου Σεφέρη και τα Ποιήματα (1933) του Νικήτα Ράντου. Με ενθουσιασμό
συνέχισε παράλληλα τις περιπλανήσεις του στην Ελλάδα, τις οποίες περιγράφει ο
ίδιος: "Πιονιέροι αληθινοί, μέρες και μέρες προχωρούσαμε νηστικοί και αξύριστοι,
πιασμένοι από το αμάξωμα μιας ετοιμοθάνατης Σεβρολέτ, ανεβοκατεβαίνοντας
αμμολόφους, διασχίζοντας λιμνοθάλασσες, μέσα σε σύννεφα σκόνης ή κάτω από
ανελέητες νεροποντές, καβαλικεύαμε ολοένα όλα τα εμπόδια και τρώγαμε τα χιλιόμετρα
με μιαν αχορταγιά που μονάχα τα είκοσί μας χρόνια και η αγάπη μας γι' αυτή τη μικρή
γη που ανακαλύπταμε, μπορούσαν να δικαιολογήσουν".[2]
Την ίδια περίοδο συνδέθηκε στενότερα με τον Γιώργο Σαραντάρη (1908-1941), ο
οποίος τον ενθάρρυνε στις ποιητικές του προσπάθειες, όταν ακόμα ο Ελύτης
ταλαντευόταν σχετικά με το αν έπρεπε να δημοσιεύσει τα έργα του, ενώ τον έφερε σε
επαφή και με τον κύκλο των Νέων Γραμμάτων (1935-1940, 1944). Το περιοδικό
αυτό, με διευθυντή τον Αντρέα Καραντώνη και συνεργάτες παλιούς και νεότερους
αξιόλογους Έλληνες λογοτέχνες, όπως οι (Γιώργος Σεφέρης, Γεώργιος Θεοτοκάς,
Άγγελος Τερζάκης, Κοσμάς Πολίτης, Άγγελος Σικελιανός κ.ά.), έφερε στην Ελλάδα
τις σύγχρονες δυτικές καλλιτεχνικές τάσεις και γνώρισε στο αναγνωστικό κοινό
κυρίως τους νεότερους ποιητές, με τη μετάφραση αντιπροσωπευτικών έργων τους ή
με άρθρα κατατοπιστικά για την ποίησή τους. Έγινε το πνευματικό όργανο της γενιάς
του ’30 που φιλοξένησε στις στήλες του όλα τα νεωτεριστικά στοιχεία, κρίνοντας
ευνοϊκά και προβάλλοντας τις δημιουργίες των νέων Ελλήνων ποιητών.

Νέα Γράμματα
Όπως ο Ελύτης αναγνωρίζει, το 1935 στάθηκε μια ιδιαίτερη χρονιά στην πνευματική
πορεία του. Τον Ιανουάριο κυκλοφόρησε το περιοδικό Νέα Γράμματα. Τον
Φεβρουάριο γνώρισε τον Ανδρέα Εμπειρίκο, που χαρακτηριστικά τον περιέγραψε:
«...ο μεγάλης αντοχής αθλητής της φαντασίας, με γήπεδο την οικουμένη ολόκληρη και
διασκελισμό τον Έρωτα. Το έργο του, κάθε του καινούργιο έργο, ζωσμένο από ένα
μικρό ουράνιο τόξο, είναι μια υπόσχεση προς την ανθρωπότητα, μια δωρεά που αν δεν
την κρατούν ακόμα όλοι στα χέρια τους είναι αποκλειστικά και μόνον από δική τους
αναξιότητα»[2]. Τον ίδιο μήνα ο Εμπειρίκος έδωσε διάλεξη με θέμα «Υπερρεαλισμός,
μια νέα ποιητική σχολή», που αποτέλεσε και την πρώτη επίσημη παρουσίαση του
υπερρεαλισμού στο ελληνικό κοινό. Οι δύο ποιητές συνδέθηκαν με στενή φιλία, που
κράτησε πάνω από 25 χρόνια. Τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, εκτός από το
Μυθιστόρημα του Σεφέρη, κυκλοφόρησε η ποιητική συλλογή Υψικάμινος του
Εμπειρίκου, με ποίηση ορθόδοξα υπερρεαλιστική. Ο Ελύτης, δέκα χρόνια νεότερος,
είδε να ανοίγεται μπροστά του διάπλατη μια πόρτα σε μια νέα ποιητική
πραγματικότητα, όπου μπορούσε με τα δικά του εφόδια να θεμελιώσει το ποιητικό

του οικοδόμημα. Το Πάσχα οι δυο φίλοι επισκέφτηκαν τη Λέσβο, όπου με τη
συμπαράσταση των Μυτιληνιών ζωγράφων Ορέστη Κανέλλη και Τάκη Ελευθεριάδη
ήρθαν σε επαφή με την τέχνη του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου, που είχε πεθάνει έναν
χρόνο πριν.
Κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης του κύκλου των Νέων Γραμμάτων στο σπίτι
του ποιητή Γ.Κ. Κατσίμπαλη, οι παριστάμενοι κράτησαν ορισμένα χειρόγραφα του
Ελύτη, με το πρόσχημα να τα μελετήσουν καλύτερα, και τα στοιχειοθέτησαν κρυφά
με το ψευδώνυμο "Οδυσσέας Βρανάς", με στόχο τη δημοσίευσή τους,
παρουσιάζοντάς τα αργότερα στον ίδιο τον Ελύτη. Αυτός αρχικά ζήτησε την
απόσυρσή τους απευθύνοντας ειδική επιστολή στον Κατσίμπαλη, ωστόσο τελικά
πείστηκε να δημοσιευτούν αποδεχόμενος το επίσης ψευδώνυμο "Οδυσσέας Ελύτης".
Η δημοσίευση των πρώτων ποιημάτων του στα Νέα Γράμματα έγινε τον Νοέμβριο
του 1935, στο 11ο τεύχος του περιοδικού. Ο Ελύτης δημοσίευσε επίσης μεταφράσεις
ποιημάτων του Ελυάρ και στο προλογικό του άρθρο παρουσιάζει τον δημιουργό τους
ως τον ποιητή που «Ό,τι γράφει φτάνει αμέσως στην καρδιά μας, μας χτυπάει
κατάστηθα σαν κύμα ζωής άλλης βγαλμένης από το άθροισμα των πιο μαγικών ονείρων
μας».
Το 1936, στην «Α΄ Διεθνή Υπερρεαλιστική Έκθεση των Αθηνών», ο Ελύτης
παρουσίασε ζωγραφικούς πίνακες με την τεχνική της χαρτοκολλητικής (collage).[3]
Εκείνη τη χρονιά, η ομάδα των νέων λογοτεχνών ήταν πιο στέρεη και μεγαλύτερη. Ο
Ελύτης γνωρίστηκε επίσης με τον ποιητή Νίκο Γκάτσο, που μερικά χρόνια αργότερα
τύπωσε την υπερρεαλιστική «Αμοργό». Το 1937 υπηρέτησε τη στρατιωτική του
θητεία στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών στην Κέρκυρα, αλληλογραφώντας
παράλληλα με τον Νίκο Γκάτσο και τον Γιώργο Σεφέρη, που βρίσκονταν στην
Κορυτσά. Λίγο μετά την απόλυσή του, τον επόμενο χρόνο, ο Μήτσος Παπανικολάου
δημοσίευσε το άρθρο "Ο ποιητής Οδυσσέας Ελύτης" στα Νέα Γράμματα, το οποίο
συνέβαλε στην καθιέρωσή του.
Το 1939 εγκατέλειψε οριστικά τις νομικές σπουδές και, μετά από αρκετές
δημοσιεύσεις ποιημάτων του σε περιοδικά, τυπώθηκε η πρώτη του ποιητική συλλογή
με τίτλο Προσανατολισμοί. Τον επόμενο χρόνο, μεταφράστηκαν για πρώτη φορά
ποιήματά του σε ξένη γλώσσα, όταν ο Samuel Baud Bovy δημοσίευσε ένα άρθρο για
την ελληνική ποίηση στο ελβετικό περιοδικό Formes et Couleurs.[4]

Αλβανικό μέτωπο
Kείνοι που επράξαν το κακό ― τους πήρε μαύρο σύγνεφο
Ζωή δεν είχαν πίσω τους μ’ έλατα και με κρύα νερά
M’ αρνί, κρασί και τουφεκιά, βέργα και κληματόσταυρο
Παππού δεν είχαν από δρυ κι απ’ οργισμένον άνεμο
Στο καραούλι δεκαοχτώ μερόνυχτα
Mε πικραμένα μάτια·
Τους πήρε μαύρο σύγνεφο ― δεν είχαν πίσω τους αυτοί
Θειο μπουρλοτιέρη, πατέρα γεμιτζή
Mάνα που να ’χει σφάξει με τα χέρια της
Ή μάνα μάνας που με το βυζί γυμνό
Xορεύοντας να ’χει δοθεί στη λευτεριά του Χάρου!
Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον
χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας (Από το ΙΑ΄)

Με την έναρξη του πολέμου ο Ελύτης κατατάχθηκε ως ανθυπολοχαγός στη Διοίκηση
του Στρατηγείου Α΄ Σώματος Στρατού. Στις 13 Δεκεμβρίου 1940 μετατέθηκε στη
ζώνη πυρός και στις 26 Φεβρουαρίου του επόμενου χρόνου μεταφέρθηκε με σοβαρό
κρούσμα κοιλιακού τύφου στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Στη διάρκεια της κατοχής
υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του «Κύκλου Παλαμά», που ιδρύθηκε στις 30
Μαΐου του 1943. Εκεί, την Άνοιξη του 1942 ανακοινώνει το δοκίμιό του «Η αληθινή
φυσιογνωμία και η λυρική τόλμη του Α. Κάλβου».
Τον Νοέμβριο του 1943 εκδόθηκε η συλλογή «Ο Ήλιος ο Πρώτος μαζί με τις
Παραλλαγές πάνω σε μια αχτίδα», σε 6.000 αριθμημένα αντίτυπα, ένας ύμνος του
Ελύτη στη χαρά της ζωής και στην ομορφιά της φύσης. Στα Νέα Γράμματα που
άρχισαν να επανεκδίδονται το 1944, δημοσίευσε το δοκίμιό του «Τα κορίτσια», ενώ
από το 1945 ξεκίνησε η συνεργασία του με το περιοδικό Τετράδιο μεταφράζοντας
ποιήματα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και παρουσιάζοντας σε πρώτη δημοσίευση
το ποιητικό του έργο Άσμα Ηρωικό και Πένθιμο για τον χαμένο Ανθυπολοχαγό της
Αλβανίας. Το έργο αυτό φαίνεται να συνέγραψε το 1941 ή το 1943 και, σύμφωνα με
μία άποψη, το συνέθεσε για να τιμήσει τους συμπολεμιστές του στην Αλβανία ενώ,
κατά άλλη, το έγραψε για τον φίλο του ποιητή Γιώργο Σαραντάρη, ο οποίος επίσης
πολέμησε στην Αλβανία και πέθανε αφού μεταφέρθηκε βαριά άρρωστος στην
Αθήνα[5].
Ο πόλεμος του ’40 του έδωσε την έμπνευση και για άλλα έργα, την Καλωσύνη στις
Λυκοποριές, την Αλβανιάδα και τη, χαμένη οριστικά, Βαρβαρία. Την περίοδο 19451946 διορίστηκε για ένα μικρό διάστημα Διευθυντής Προγράμματος στο Εθνικό
Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, έπειτα από σχετική σύσταση του Σεφέρη, που ήταν διευθυντής
του πολιτικού γραφείου του Αντιβασιλέα Αρχιεπισκόπου Αθηνών Δαμασκηνού.
Συνεργάστηκε επίσης με την «Αγγλοελληνική Επιθεώρηση», όπου δημοσίευσε
ορισμένα δοκίμια, την «Ελευθερία» και την «Καθημερινή», όπου διατήρησε ως το
1948 μια στήλη τεχνοκριτικής.

Ευρώπη
Το 1948 ταξίδεψε στην Ελβετία, για να εγκατασταθεί στη συνέχεια στο Παρίσι, όπου
παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας στη Σορβόνη. Περιγράφοντας τις εντυπώσεις
του από την παραμονή του στη Γαλλία, σχολίασε τα συναισθήματα και τις σκέψεις
του: «Ένα ταξίδι που θα μ’ έφερνε πιο κοντά στις πηγές της μοντέρνας τέχνης,
συλλογιζόμουνα. Χωρίς να λογαριάζω ότι θα μ’ έφερνε συνάμα πολύ κοντά και στις
παλιές μου αγάπες, στα κέντρα όπου είχαν δράσει οι πρώτοι Υπερρεαλιστές, στα
καφενεία όπου είχαν συζητηθεί τα Μανιφέστα, στη Rue de l’Odeon και στην Place
Blanche, στο Montparnasse και στο St. Germain des Prés»[2]. Στο Παρίσι υπήρξε
ιδρυτικό μέλος της Association Internationale des Critiques d’Art ενώ είχε επίσης την
ευκαιρία να γνωριστεί με τους Αντρέ Μπρετόν, Πωλ Ελυάρ, Αλμπέρ Καμύ, Τριστάν
Τζαρά, Πιερ Ζαν Ζουβ, Ζουάν Μιρό και άλλους.
Με τη βοήθεια του Ελληνογάλλου τεχνοκριτικού E. Teriade, που πρώτος είχε
προσέξει την αξία του έργου του συμπατριώτη του Θεόφιλου, συνάντησε τους
μεγάλους ζωγράφους Ανρί Ματίς, Μαρκ Σαγκάλ, Αλμπέρτο Τζιακομέτι, Τζόρτζιο ντε
Κίρικο και Πάμπλο Πικάσο, για του οποίου το έργο έγραψε αργότερα άρθρα και
αφιέρωσε στην τέχνη του το ποίημα «Ωδή στον Πικασσό». Το καλοκαίρι του 1950
ταξίδεψε στην Ισπανία ενώ κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Λονδίνο, από τα
τέλη του 1950 μέχρι τον Μάιο 1951, συνεργάστηκε με το BBC πραγματοποιώντας
τέσσερις ραδιοφωνικές ομιλίες. Λίγο νωρίτερα είχε ξεκινήσει τη σύνθεση του Άξιον
Εστί.

Επιστροφή στην Ελλάδα
Tης αγάπης αίματα * με πορφύρωσαν
Kαι χαρές ανίδωτες * με σκιάσανε
Oξειδώθηκα μες στη * νοτιά
* των ανθρώπων
Mακρινή Mητέρα * Pόδο μου Aμάραντο
Στ' ανοιχτά του πέλαγου * με καρτέρεσαν
Mε μπομπάρδες τρικάταρτες * και μου ρίξανε
Aμαρτία μου νά ’χα * κι εγώ
* μιαν αγάπη
Mακρινή Mητέρα * Pόδο μου Aμάραντο
Τον Ιούλιο κάποτε * μισανοίξανε
Τα μεγάλα μάτια της * μες στα σπλάχνα μου
Την παρθένα ζωή μια * στιγμή
* να φωτίσουν
Mακρινή Mητέρα * Pόδο μου Aμάραντο
Κι από τότε γύρισαν * καταπάνω μου
Των αιώνων όργητες * ξεφωνίζοντας
"Ο που σ’ είδε, στο αίμα * να ζει
* και στην πέτρα"
Mακρινή Mητέρα * Pόδο μου Aμάραντο
Της πατρίδας μου πάλι * ομοιώθηκα
Μες στις πέτρες άνθισα * και μεγάλωσα
Των φονιάδων το αίμα * με φως
* ξεπληρώνω
Mακρινή Mητέρα * Pόδο μου Aμάραντο
Το Άξιον Εστί (Τα Πάθη, ι΄)
Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, το 1952 έγινε μέλος της «Ομάδας των
Δώδεκα», που κάθε χρόνο απένειμε βραβεία λογοτεχνίας, από την οποία παραιτήθηκε
τον Μάρτιο του 1953, αλλά επανήλθε δύο χρόνια αργότερα. Το 1953 ανέλαβε και
πάλι για έναν χρόνο τη Διεύθυνση Προγράμματος του Ε.Ι.Ρ., διορισμένος από την
κυβέρνηση Παπάγου, θέση από την οποία παραιτήθηκε τον επόμενο χρόνο. Στο τέλος
του έτους έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Πολιτισμού στη Βενετία και μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου του θεάτρου Τέχνης του Κάρολου Κουν.
Το 1958, μετά από μία δεκαπενταετή περίπου περίοδο ποιητικής σιωπής,
δημοσιεύτηκαν αποσπάσματα από το Άξιον Εστί στην Επιθεώρηση Τέχνης. Το έργο
εκδόθηκε τον Μάρτιο του 1960 από τις εκδόσεις Ίκαρος, αν και φέρεται τυπωμένο
τον Δεκέμβριο του 1959. Λίγους μήνες αργότερα απέσπασε για το Άξιον Εστί το Α΄
Κρατικό Βραβείο Ποίησης. Την ίδια περίοδο εκδόθηκαν και οι «Έξη και Μία Τύψεις

για τον Ουρανό». Το 1961 με κυβερνητική πρόσκληση επισκέφτηκε τις Ηνωμένες
Πολιτείες από τα τέλη Μαρτίου έως τις αρχές Ιουνίου. Τον επόμενο χρόνο μετά από
ένα ταξίδι στη Ρώμη επισκέφτηκε τη Σοβιετική Ένωση, προσκεκλημένος μαζί με τον
Ανδρέα Εμπειρίκο και τον Γιώργο Θεοτοκά. Το δρομολόγιο που ακολούθησαν
περιλάμβανε την Οδησσό, τη Μόσχα, όπου έδωσε μία συνέντευξη, και το
Λένινγκραντ.
Το 1964 ξεκίνησε η ηχογράφηση του μελοποιημένου Άξιον Εστί από τον Μίκη
Θεοδωράκη, ενώ η συνεργασία του Ελύτη με τον συνθέτη είχε ξεκινήσει ήδη από το
1961. Το ορατόριο του Θεοδωράκη εντάχθηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών και επρόκειτο
αρχικά να παρουσιαστεί στο Ηρώδειο, ωστόσο το Υπουργείο Προεδρίας
Κυβερνήσεως αρνήθηκε να το παραχωρήσει, με αποτέλεσμα ο Ελύτης και ο
Θεοδωράκης να αποσύρουν το έργο, το οποίο παρουσιάστηκε τελικά στις 19
Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο Rex.
To 1965 του απονεμήθηκε από τον Βασιλέα Κωνσταντίνο το παράσημο του
Ταξιάρχου του Φοίνικος και το επόμενο διάστημα ολοκλήρωσε τη συλλογή δοκιμίων
που θα συγκροτούσαν τα Ανοιχτά Χαρτιά. Παράλληλα πραγματοποίησε ταξίδια στη
Σόφια, καλεσμένος της Ένωσης Βουλγάρων Συγγραφέων και στην Αίγυπτο. Μετά το
πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967, απείχε από τη δημοσιότητα ασχολούμενος
κυρίως με τη ζωγραφική και την τεχνική του κολάζ[6], ενώ αρνήθηκε πρόταση να
απαγγείλει ποιήματά του στο Παρίσι εξαιτίας της δικτατορίας που επικρατούσε. Στις
3 Μαΐου του 1969 εγκατέλειψε την Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου
ξεκίνησε τη συγγραφή της συλλογής Φωτόδεντρο. Λίγους μήνες αργότερα
επισκέφτηκε για ένα διάστημα την Κύπρο, ενώ το 1971 επέστρεψε στην Ελλάδα και
τον επόμενο χρόνο αρνήθηκε να παραλάβει το "Μεγάλο Βραβείο Λογοτεχνίας" που
είχε θεσπίσει η δικτατορία. Μετά την πτώση της δικτατορίας, διορίστηκε πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Ρ.Τ. και μέλος για δεύτερη φορά του
Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου (1974 - 1977). Παρά την πρόταση της
Νέας Δημοκρατίας να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο των βουλευτών Επικρατείας, ο
Ελύτης αρνήθηκε, παραμένοντας πιστός στην αρχή του να μην αναμιγνύεται ενεργά
στην πολιτική πρακτική. Το 1977 αρνήθηκε επίσης την αναγόρευσή του ως
Ακαδημαϊκού.

Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας
Τότε όμως η Ποίηση; Τι αντιπροσωπεύει μέσα σε μια τέτοια κοινωνία;
Απαντώ: τον μόνο χώρο όπου η δύναμη του αριθμού δεν έχει πέραση. Και
ακριβώς, η εφετινή απόφασή σας να τιμήσετε στο πρόσωπό μου την
ποίηση μιας μικρής χώρας δείχνει σε πόσο αρμονική ανταπόκριση
βρίσκεστε με την χαριστική αντίληψη της τέχνης, την αντίληψη ότι η
τέχνη είναι η μόνη εναπομένουσα πολέμιος της ισχύος που κατήντησε να
έχει στους καιρούς μας η ποσοτική αποτίμηση των αξιών.
Κατά τα χρόνια που ακολούθησαν συνέχισε το πολύπλευρο πνευματικό του έργο. Το
1978 αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ το 1979 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ
Λογοτεχνίας. Η αναγγελία της απονομής του βραβείου από τη Σουηδική Ακαδημία
έγινε στις 18 Οκτωβρίου "για την ποίησή του, η οποία, με φόντο την ελληνική
παράδοση, ζωντανεύει με αισθηματοποιημένη δύναμη και πνευματική καθαρότητα
βλέμματος τον αγώνα του σύγχρονου ανθρώπου για ελευθερία και
δημιουργικότητα"[7][8], σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης. Ο Ελύτης παρέστη

στην καθιερωμένη τελετή απονομής του βραβείου στις 10 Δεκεμβρίου του 1979,
παραλαμβάνοντάς το από τον Βασιλέα Κάρολο Γουστάβο και γνωρίζοντας
παγκόσμια δημοσιότητα. Τον επόμενο χρόνο κατέθεσε το χρυσό μετάλλιο και τα
διπλώματα του βραβείου στο Μουσείο Μπενάκη. Την απονομή του Νόμπελ
ακολούθησαν τιμητικές διακρίσεις εντός και εκτός Ελλάδας, μεταξύ αυτών και η
απονομή φόρου τιμής σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων, η αναγόρευσή
του σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, η ίδρυση έδρας
νεοελληνικών σπουδών με τίτλο "Έδρα Ελύτη" στο πανεπιστήμιο Rutgers του Νιου
Τζέρσεϊ, καθώς και η απονομή του αργυρού μεταλλίου Benson από τη Βασιλική
Φιλολογική Εταιρεία του Λονδίνου.
Πέθανε στις 18 Μαρτίου του 1996 από ανακοπή καρδιάς στην Αθήνα.

Έργο
Ο Οδυσσέας Ελύτης αποτέλεσε έναν από τους τελευταίους εκπροσώπους της
λογοτεχνικής γενιάς του '30, ένα από τα χαρακτηριστικά της οποίας υπήρξε το
ιδεολογικό δίλημμα ανάμεσα στην ελληνική παράδοση και τον ευρωπαϊκό
μοντερνισμό. Ο ίδιος ο Ελύτης χαρακτήριζε τη δική του θέση στη γενιά αυτή ως
παράξενη σημειώνοντας χαρακτηριστικά: "από το ένα μέρος ήμουνα ο στερνός μιας
γενιάς, που έσκυβε στις πηγές μιας ελληνικότητας, κι απ' την άλλη ήμουν ο πρώτος μιας
άλλης που δέχονταν τις επαναστατικές θεωρίες ενός μοντέρνου κινήματος"[9]. Το έργο
του έχει επανειλημμένα συνδεθεί με το κίνημα του υπερρεαλισμού, αν και ο Ελύτης
διαφοροποιήθηκε νωρίς από τον "ορθόδοξο" υπερρεαλισμό που ακολούθησαν
σύγχρονοί του ποιητές, όπως ο Ανδρέας Εμπειρίκος, ο Νίκος Εγγονόπουλος ή ο
Νικόλαος Κάλας. Επηρεάστηκε από τον υπερρεαλισμό και δανείστηκε στοιχεία του,
τα οποία ωστόσο αναμόρφωσε σύμφωνα με το προσωπικό του ποιητικό όραμα,
άρρηκτα συνδεδεμένο με το λυρικό στοιχείο και την ελληνική λαϊκή παράδοση. Οι
επιρροές από τον υπερρεαλισμό διακρίνονται ευκολότερα στις δύο πρώτες ποιητικές
συλλογές του Προσανατολισμοί (1940) και Ήλιος ο πρώτος (1943).
Μία από τις κορυφαίες δημιουργίες του υπήρξε το ποίημα Το Άξιον Εστί (1959), έργο
με το οποίο ο Ελύτης διεκδίκησε θέση στην εθνική λογοτεχνία, προσφέροντας
ταυτόχρονα μία «συλλογική μυθολογία» και ένα «εθνικό έργο»[10]. Η λογοτεχνική
κριτική υπογράμμισε την αισθητική αξία του, καθώς και την τεχνική του αρτιότητα.
Η γλώσσα του επαινέθηκε για την κλασσική ακρίβεια της φράσης[11] ενώ η αυστηρή
δόμησή του χαρακτηρίστηκε ως άθλος που «δεν αφήνει να διαφανεί πουθενά ο
παραμικρός βιασμός της αυθόρμητης έκφρασης»[12]. Τον «εθνικό» χαρακτήρα του
Άξιον Εστί υπογράμμισαν μεταξύ άλλων ο Δ.Ν. Μαρωνίτης και ο Γ.Π. Σαββίδης, ο
οποίος σε μία από τις πρώτες κριτικές του ποιήματος διαπίστωσε πως ο Ελύτης
δικαιούνταν το επίθετο «εθνικός», συγκρίνοντας το έργο του με αυτό του Σολωμού,
του Παλαμά και του Σικελιανού[10].
Η μεταγενέστερη πορεία του Ελύτη υπήρξε πιο ενδοστρεφής, επιστρέφοντας στον
αισθησιασμό της πρώιμης περιόδου του και σε αυτό που ο ίδιος ο Ελύτης
αποκαλούσε ως έκφραση μιας «μεταφυσικής του φωτός»: «Έτσι το φως, που είναι η
αρχή και το τέλος κάθε αποκαλυπτικού φαινομένου, δηλώνεται με την επίτευξη μιας
ολοένα πιο μεγάλης ορατότητας, μιας τελικής διαφάνειας μέσα στο ποίημα που
επιτρέπει να βλέπεις ταυτοχρόνως μέσα απ' την ύλη και μέσα από την ψυχή»[9]
Ιδιόμορφο, αλλά και ένα από τα σημαντικότερα έργα του Ελύτη, μπορεί να
χαρακτηριστεί το σκηνικό ποίημα Μαρία Νεφέλη (1978), στο οποίο χρησιμοποιεί για πρώτη φορά στην ποίησή του - την τεχνική του κολάζ.

Πέρα από το ποιητικό του έργο, ο Ελύτης άφησε σημαντικά δοκίμια, συγκεντρωμένα
στους τόμους Ανοιχτά Χαρτιά (1974) και Εν Λευκώ (1992), καθώς και αξιόλογες
μεταφράσεις ευρωπαίων ποιητών και θεατρικών συγγραφέων.

Εργογραφία
Ποιητικές συλλογές και μεμονωμένα ποιήματα
• Προσανατολισμοί, περιοδικό «Νέα Γράμματα», Αθήνα 1936 - Πυρσός, Αθήνα
1940
• Οί κλεψύδρες του αγνώστου’’, περιοδικό «Μακεδονικές Ημέρες»,
Θεσσαλονίκη 1937
• Ήλιος ο Πρώτος, Μαζί με τις παραλλαγές πάνω σε μιαν αχτίδα, Γλάρος,
Αθήνα 1943
• Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας,
περιοδικό «Τετράδιο», τ. 2, Αθήνα 1945· Ίκαρος, Αθήνα 1962
• Ποίημα Ωδή στον Πικασσό, περιοδικό «Επιθεώρηση Τέχνης», έτος Η', τόμος
ΙΕ', αρ. 85, 1948
• Το Άξιον Εστί, Ίκαρος, Αθήνα 1959
• Έξι και μία τύψεις για τον ουρανό, Ίκαρος, Αθήνα 1960
• Ποίημα Μικρόν Ανάλογον για τον Ν. Χατζηκυριάκο Γκίκα, περιοδικό «Ζυγός»,
τ. 58, 1960
• Ποιήματα Ψαλμός και Ψηφιδωτό για μιαν άνοιξη στην Αθήνα, Δώδεκα Νήσων
Άγγελος και Της Σελήνης της Μυτιλήνης, περιοδικό «Εποχές», τ. 24, 1965[13]
• Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας, Ίκαρος, Αθήνα 1971
• Το Φωτόδεντρο και η Δέκατη Τέταρτη Ομορφιά, Ίκαρος, Αθήνα 1971
• Ποίημα Θάνατος και ανάστασις του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, τυπωμένος
στο εξωτερικό, σε 111 αριθμημένα αντίτυπα, 1971[13]
• Το Μονόγραμμα, Ίκαρος, Αθήνα 1972
• Τα Ρω του Έρωτα, Αστερίας, Αθήνα 1972
• Ποίημα Villa Natacha, τυπωμένο σε 111 αριθμημένα αντίτυπα, Τραμ,
Θεσσαλονίκη 1973[13]
• Φυλλομάντης, στη σειρά «Ένας Ποιητής, ένα Ποίημα», Αστερίας, 1973[13]
• Ποίημα Αιώνος Είδωλον, περιοδικό «Η Συνέχεια» αρ. 3, Αθήνα 1973[13]
• Τα Ετεροθαλή, Ίκαρος, Αθήνα 1974. Περιέχει όλα τα ως τότε ποιήματα δημοσιευμένα ή ανέκδοτα - που είχαν μείνει έξω από τις ενότητες των άλλων
ποιητικών συλλογών[13]
• Η καλωσύνη στις λυκοποριές, περιοδικό «Τετράδιο», Αθήνα 1/1947[5]
• Μαρία Νεφέλη, Ίκαρος, Αθήνα 1978
• Τρία ποιήματα με σημαία ευκαιρίας, Ίκαρος, Αθήνα 1982
• Ωδή στην Σαντορίνη, Αρχείο Θηραϊκών Μελετών - Συλλογή Δημήτρη
Τσίτουρα, Αθήνα, 1984[14]
• Ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου, Ύψιλον/Βιβλία, Αθήνα 1984
• Ο μικρός ναυτίλος, Ίκαρος, Αθήνα 1985
• Ιουλίου Λόγος, Αθήνα 1991
• Τα ελεγεία της Οξώπετρας, Ίκαρος, Αθήνα 1991
• Η ποδηλάτισσα, Βιβλιοπωλείο της Εστίας, Αθήνα 1991
• Δυτικά της λύπης, Ίκαρος, Αθήνα 1995
• Εκ του πλησίον, Ίκαρος, Αθήνα 1998 (μεταθανάτια έκδοση)

Δοκίμια
• Η αληθινή φυσιογνωμία και η λυρική τόλμη του Ανδρέα Κάλβου, Νέα Εστία,
Αθήνα 1946
• Ο ζωγράφος Θεόφιλος, Αστερίας, Αθήνα 1973
• Ανοιχτά χαρτιά, Αστερίας, Αθήνα 1974
• Η μαγεία του Παπαδιαμάντη, Ερμείας, Αθήνα 1976
• Σηματολόγιον, Ερμείας, Αθήνα 1977[14]
• Αναφορά στον Ανδρέα Εμπειρίκο, Τραμ, Θεσσαλονίκη 1978
• Ιδιωτική οδός, Ύψιλον/Βιβλία, Αθήνα 1989
• Τα δημόσια και τα ιδιωτικά, Ίκαρος, Αθήνα 1990
• Εν λευκώ, Ίκαρος, Αθήνα 1992
• Ο κήπος με τις αυταπάτες, Ύψιλον/Βιβλία, Αθήνα 1995

Μεταφράσεις
• Πωλ Ελυάρ, Ποιήματα, περιοδικό «Τα Νέα Γράμματα», Αθήνα 3/1936[14]
• Πωλ Ελυάρ, Δημόσιο Ρόδο, περιοδικό «Τα Νέα Γράμματα», Αθήνα
11/1936[14]
• Pierre Jean Jouve, Ποιήματα Ι-ΧΧVΙΙ, περιοδικό «Τα Νέα Γράμματα», Αθήνα
12/1938[14]
• Ζαν Ζιρωντού, Νεράιδα - Ονειρόδραμα σε τρεις πράξεις, Εταιρία Σπουδών
Σχολής Μωραΐτη, Αθήνα 1973
• Μπέρτολτ Μπρεχτ, Ο κύκλος με την κιμωλία, Εταιρία Σπουδών Σχολής
Μωραΐτη, Αθήνα 1974 (Επανακυκλοφορεί από Ύψιλον/θέατρο, Αθήνα 2010)
• Δεύτερη γραφή (Αρτύρ Ρεμπό, Κόμης του Λοτρεαμόν, Πωλ Ελυάρ, Pierre Jean
Jouve, Giuseppe Ungaretti, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Μαγιακόφσκι),
Ίκαρος, Αθήνα 1976[14]
• Σαπφώ, Ίκαρος, Αθήνα 1984
• Απόστολος Ιωάννης, Η Αποκάλυψη, Ύψιλον/Βιβλία, Αθήνα 1985
• Κριναγόρας, Ύψιλον/Βιβλία, Αθήνα 1987[14]
• Ζαν Ζενέ, Οι Δούλες, Ύψιλον/Βιβλία, Αθήνα 1994[14]

Συνεντεύξεις - Λευκώματα
• Συν τοις άλλοις, 37 συνεντεύξεις, επιμέλεια : Ηλίας Καφάογλου,
Ύψιλον/Βιβλία, Αθήνα 2011
• Οδυσσέας Ελύτης: Ο ναυτίλος του αιώνα, επιμέλεια: Ιουλίτα Ηλιοπούλου,
Ίκαρος, Αθήνα 2011
• Το δωμάτιο με τις εικόνες, εικονογράφηση Οδ. Ελύτη, κείμενο Ευγένιος
Αρανίτσης, Ίκαρος, Αθήνα 1986[14]

Μελοποιημένα έργα / ποιήματα του Ελύτη
Σημαντικός αριθμός ποιημάτων του Οδυσσέα Ελύτη έχει μελοποιηθεί και
τραγουδηθεί από πολλούς καλλιτέχνες[15]. Μερικά έργα αναφέρονται παρακάτω:
• «Άξιον Εστί», Μίκης Θεοδωράκης
• Της δικαιοσύνης Ήλιε νοητέ
• Ένα το χελιδόνι
• Μικρές Κυκλάδες
• Του μικρού Βοριά, Μίκης Θεοδωράκης[16]

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Η Μάγια, Μίκης Θεοδωράκης[16]
Τα Ρω του Έρωτα
• Το θαλασσινό τριφύλλι, Λίνος Κόκοτος[16]
Η πεντάμορφη στον κήπο, Γιώργος Κουρουπός[17]
Η νεροσταγόνα, Θόδωρος Αντωνίου[17]
Με την πρώτη σταγόνα της βροχής, Μάνος Χατζιδάκις[17]
Ο Ήλιος ο ηλιάτορας, Δημήτρης Λάγιος[18]
«Προσανατολισμοί», Ηλίας Ανδριόπουλος - Οδυσσέας Ελύτης, δίσκος
(1984)[19][20]
Ο Ήλιος ο ηλιάτορας, Ζαράνης Πέτρος[21]
Ο Αύγουστος, Ζαράνης Πέτρος[22]
Η Τελετή

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
•
•

βικιπαίδεια,
αρχείο της ΕΡΤ

•

Διευθύνσεις από αναζήτηση Google

•

Λ. Πολίτης,Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

•

,Mario Vitti, «Οδυσσέας Ελύτης. Κριτική μελέτη», Ερμής,
Αθήνα 1984,

•

Συλλογικό έργο, «Δεκαέξι κείμενα για το Άξιον Εστί»,
Ίκαρος, Αθήνα, 2001

Γιώργος Σεφέρης

Γιώργος Σεφέρης
Ο Γιώργος Σεφέρης το 1921
Γιώργος Σεφέρης
Όνομα
13 Μαρτίου (29 Φεβρουαρίου με το παλιό ημερολόγιο) 1900
Γέννηση
Σμύρνη, τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία
20 Σεπτεμβρίου 1971 (71 ετών)
Θάνατος
Αθήνα, Ελλάδα
Εθνικότητα Έλληνας
ποιητής
Είδη

Ο Γιώργος Σεφέρης (Σμύρνη 13 Μαρτίου 1900 – Αθήνα 20 Σεπτεμβρίου 1971) είναι
ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές και εκ των δύο μοναδικών
βραβευμένων με το Νόμπελ Λογοτεχνίας Ελλήνων, μαζί με τον Οδυσσέα Ελύτη, και
τριών μαζί με τον Χριστόφορο Πισσαρίδη (Νόμπελ Οικονομικών), από την Κύπρο.

Βιογραφία
Το πραγματικό του όνομα ήταν Γεώργιος[1] Σεφεριάδης. Γεννήθηκε στη Σμύρνη στις
13 Μαρτίου[2] του 1900 και ήταν ο πρωτότοκος γιος του Στέλιου και της Δέσπως (το
γένος Γ. Τενεκίδη) Σεφεριάδη. Πριν τη γέννησή του είχε γεννηθεί ένα άλλο
κοριτσάκι, η Μαρία-Ιωάννα, στις 16 Ιανουαρίου 1899, αλλά πέθανε στις 7 Μαΐου της
ίδιας χρονιάς.[3] Το 1902 γεννιέται η αδελφή του η Ιωάννα και το 1905 ο Άγγελος[4]
Το 1906 αρχίζει η μαθητική του εκπαίδευση στο Λύκειο Χ. Αρώνη[5]. Το 1914,
εποχή κατά την οποία άρχισε να γράφει τους πρώτους στίχους του, με το ξέσπασμα
του Μεγάλου Πολέμου κατά τη θερινή περίοδο του έτους, η οικογένεια μετανάστευσε
στην Ελλάδα[6]. Ο Γιώργος Σεφέρης ενεγράφη στο Πρότυπο Κλασσικό Γυμνάσιο
Αθηνών[7], από το οποίο αποφοίτησε τον Μάιο του 1917[8]. Εγγράφεται στη Νομική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στις 14 Ιουλίου του 1918, η μητέρα του μαζί με
τους δύο γιους και την κόρη της Ιωάννα (μετέπειτα σύζυγο Κ. Τσάτσου) μετέβη στο
Παρίσι, όπου ο πατέρας τους Στέλιος εργαζόταν ως δικηγόρος Ο Στέλιος Σεφεριάδης
επιθυμούσε όλη η οικογένειά του να μεταφερθέι στο Παρίσι κι ο γιος του Γιώργος να
σπουδάσει στη Γαλλική πρωτεύουσα.[9]. Ο Γιώργος Σεφέρης έμεινε εκεί μέχρι το
καλοκαίρι του 1924, ασχολούμενος με τη λογοτεχνία: μεταφράσεις, αναγνώσεις
γάλλων κλασικών και συγγραφή ποιημάτων,[10] και αποκτώντας το πτυχίο της
Νομικής, τον Οκτώβριο του 1921[11] Στη συνέχεια μεταβαίνει-τέλη Αυγούστου
1924[12], στο Λονδίνο για την τελειοποίηση των αγγλικών του εν όψει των
εξετάσεων στο Υπoυργείο Εξωτερικών[13].

Ο Γιώργος Σεφέρης το 1963
Τον Φεβρουάριο του 1925 επιστρέφει στην Αθήνα[14] και το 1927 διορίζεται[15]
στη διπλωματική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ως ακόλουθος πρεσβείας.
Στις 24 Αυγούστου 1926 πεθαίνει η μητέρα του από νεφρική ανεπάρκεια[16] Τον
Ιούλιο του 1928 δημοσιεύει στη Νέα Εστία, επώνυμα ως Γ. Σεφεριάδης, το "Μια
βραδιά με τον Κύριο Τεστ", μετάφραση έργου του Βαλερί[17]. Το 1929 συνοδεύει τον
Εδουάρδο Εριό σε ταξίδι του στην Ελλάδα[18]. Τον Μάιο του 1931 εκδίδεται με το
ψευδώνυμο Γ. Σεφέρης η "Στροφή"[19] και τον ίδιο χρόνο διορίζεται υποπρόξενος
και έπειτα διευθύνων του ελληνικού Γενικού Προξενείου του Λονδίνου, όπου θα
παραμείνει μέχρι και το 1934[20]. Τον Μάιο του 1932 δημοσιεύεται το έργο του Μια
νύχτα στην ακρογιαλιά και τον Οκτώβριο η Στέρνα, αφιερωμένη στον Γιώργο
Αποστολίδη[21]. Το 1933 ο πατέρας του, Στέλιος, εκλέγεται Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Αθηνών και εγγράφεται ως μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Το 1934 ο
Γ. Σεφέρης επιστρέφει στην Αθήνα και τον Ιανουάριο του 1935 αρχίζει η συνεργασία
του με τις εκδόσεις Νέα Γράμματα, αναδημοσιεύοντας τη Στέρνα. Τον Οκτώβριο του
1936 διορίζεται πρόξενος στη Κορυτσά[22], όπου θα παραμείνει μέχρι τον Οκτώβριο
του 1937 οπότε και μετατίθεται στην Αθήνα ως προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Εξωτερικού Τύπου του Υφυπουργείου Τύπου και Πληροφοριών: ο ίδιος αρνείται πως

ενεπλάκη σε ζητήματα λογοκρισίας του εσωτερικού τύπου, αλλά είχε ως αρμοδιότητά
του τις επαφές με τις ξένες διπλωματικές αποστολές και τους ξένους ανταποκριτές.

Η μετάβαση στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή
Στις 10 Απριλίου του 1941 ο Γιώργος Σεφέρης νυμφεύεται τη Μαρία Ζάννου[24] και
στις 22 Απριλίου το ζεύγος ακολουθεί την ελληνική κυβέρνηση[25], σταθμεύουν
στην Κρήτη, στα Χανιά, όπου εργάζεται ως γραμματέας του Νικολούδη και
εποπτεύει την έκδοση του πρώτου Φύλλου της Κυβερνησεως μετά την αποχώρηση
της Ελληνικής Κυβέρνησης.[26] στις 16 Μαΐου καταφθάνει στην Αίγυπτο-στο λιμάνι
του Πορτ Σάιντ[27] και παραμένει στην Αλεξάνδρεια[28]. Τον Αύγουστο ο Γιώργος
Σεφέρης συνοδεύει την Πριγκίπισσα Διαδόχου Φρειδερίκη και τα δύο της παιδιά,
Σοφία και Κωνσταντίνο, στο Γιοχάνεσμπουργκ και από εκεί στην Πραιτόρια
υπηρετώντας στην εκεί Ελληνική Πρεσβεία μέχρι το 1942[29]. Τον Απρίλιο του 1942
επιστρέφουν στο Κάιρο, αλλά επειδή αποφασίζεται το κλεισιμο της εκεί Ελληνικής
Πρεσβείας και του Ελληνικού Προξενείου στην Αλεξάνδρεια, αναχωρούν για την
Ιερουσαλήμ[30] Επιστρέφει τον Ιούνιο του 1942 στο Κάιρο και στις 22 Σεπτεμβρίου
διορζεται επισήμως Γενικός Διευθυντής Τύπου Μέσης Ανατολής[31] Στις 10 Μαρτίου
του 1943 δίνει διάλεξη για τον Παλαμά και άλλες δύο με θέμα τον Μακρυγιάννη, στις
16 Μαΐου στον κινηματογράφο Ριάλτο της Αλεξάνδρειας και μετά στο Κάιρο[32]
Τέλη Μαρτίου του 1944 εκδίδει στο Κάιρο τις Δοκιμές του[33] Την ίδια περίδο
διορίζεται Διευθυντης Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, τα καθήκοντα της οποίας
δεν τον ενθουσιάζουν.[34] Με την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Γεώργιο
Παπανδρέου (Απρίλιος 1944), ο Σεφέρης παύεται από το Γραφείο Τύπου του
Υπουργείου Εξωτερικών: την απομάκρυσνή του την αποδίδει σε υψηλά ιστάμενα
πρόσωπα που βρίσκονταν μεταξύ των ακροατών των διαλέξεών του για τον
Μακρυγιάννη και δεν συμφωνούσαν με αυτά που είπε εκεί ο ίδιος. Παραμένει πάντως
στην Υπηρεσία του υπουργείου ως ανώτατος δημόσιος λειτουργός. Με την
υπουργοποίηση του Καρτάλη ως Υπουργού Τύπου και Πληροφοριών, τον Ιούνιο του
1944, τοποθετείται γραμματέας επί των ανατολικών θεμάτων, κατά τον χαρακτηρισμό
του πολιτικού του προϊστάμενου[35]

Από την απελευθέρωση έως την τοποθέτησή του στη
Ελληνική πρεσβεία του Λονδίνου
Αρχές Σεπτέμβρη του 1944 συνοδεύει την Ελληνική κυβέρνηση στην Ιταλία
(Νάπολη) και στις 22 Οκτωβρίου επιστρέφει στην Αθήνα.[36] Τον Μάιο του 1945 ο
Δαμασκηνός του προτείνει να γίνει διευθυντής του Πολιτικού του Γραφείου,
ουσιαστικά ιδιαίτερος γραμματέας του. Τη θέση αυτή δεν την επεδίωκε αλλά
προσδοκούσε μάλλον την αποστράτευσή του[37] Τον Σεπτέμβριο του 1945 συνοδεύει
τον Αντιβασιλέα Δαμασκηνό σε επίσκεψή του στο Λονδίνο, και τον παρακινεί να
θέση ζήτημα ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.[38] Η επιστροφή του συνδέεται με
την παρακίνηση από τον Σεφέρη προς τον Δαμασκηνό για πρωθυπουργοποίησή
του[39] Το καλοκαίρι του 1946 παρεμποδίζεται η υπηρεσιακή του προαγωγή λόγω,
όπως επισημαίνει ο Αλέξανδρος Ξύδης, της υπηρεσίας του στην Αντιβασιλεία, όπως
και της υπηρεσίας του στη Μέση Ανατολή[40] Την ίδια περίοδο τοποθετείται στα
διοικητικά συμβούλια του Εθνικού Θεάτρου και της Εθνικής Ραδιοφωνίας. Τον
Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς αποχωρεί από την υπηρεσία της Αντιβασιλείας[41] Στις
26 Φεβρουαρίου 1947 βραβεύεται με το Βραβείο Παλαμά για την ποίησή του-τό
πρώτο τέτοιο που απονέμεται-και συνοδεύεται με το ποσό του ενός εκατομμυρίου

δραχμών[42] Το καλοκάιρι του 1947 εμποδίζεται η υπηρεσιακή του εξέλιξη μέχρι
που ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα, ζητά να μεταβεί εκεί ο Σεφέρης ως
Σύμβουλος: μετά από μια χειρουργική επέμβαση, τον Φεβρουάριο του 1948
αναχωρεί.[43] Το καλοκαίρι του 1950 ο Ίκαρος εκδίδει τα ποιητικά του άπαντα.[44]
Τέλη Δεκεμβρίου του 1950 γυρίζει στην Αθήνα, τον Μάρτιο του 1951 επιστρέφει
στην Άγκυρα για να παραδόσει στο διάδοχό του, και στις 20 Απριλίου 1951
τοποθετείται Σύμβουλος στην Πρεσβεία του Λονδίνου[45] Τέλη Αυγούστου 1952
προάγεται Πληρεξούσιος Υπουργός Β' με άμεση μετάθεση για τη Βηρυτό, στην οποία
φθάνει στα τέλη του Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς.[46] Τον Νοέμβριο του 1955
βρίσκεται στην Αθήνα για υπηρεσιακά ζητήματα κια προσβάλλεται από έλκος
στομάχου αρρώστια που του επανεμφανίζεται στο μέλλον[47] Ο Σεφέρης επιδιώκει
να μετατεθεί στο Λονδίνο με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, εκ μέρους του, της
Κυπριακής υπόθεσης. Τελικά ο νέος Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος ΑβέρωφΤοσίτσας τον τοποθετεί στη Διεύθυνση του υπουργείου με αρμοδιότητα την Κύπρο
τον Ιούνιο του 1956. Από τον Νοέμβρίο της ίδιας χρονιάς συμμετέχει στη
αντιπροσωπεία της Ελλάδος που προσπαθεί να προωθήσει την αυτοδιάθεση της
Κύπρου μέσω του Ο.Η.Ε.[48] Στις 15 Ιουνίου 1957 φτάνει στη Βρετανική
πρωτεύουσα για να αναλάβει τα καθήκοντά του ως πρέσβης της Ελλάδος[49] Το
Φόρεϊν Όφις σχολίασε την αλλαγή στο ελληνικό διπλωματικό πόστο του Λονδίνου: η
αλλαγή [πρεσβευτού] δεν δύναται να μας είναι ευάρεστη, ενώ ο μόνιμος Υφυπουργός
του Κράτους, σερ Φρέντερικ Χόγιερ-Μίλαρ σημείωνε, «[...]ο Κος Σεφεριάδης θα
είναι μάλλον ενοχλητικός.[...]»[50] Την άνοιξη του 1960 εξασφαλίζει τον
επαναπατρισμό στην Ελλάδα των λειψάνων του Κάλβου[51] Το φθινόπωρο του ίδιου
έτους συναντά τον Μίκη Θεοδωράκη στο Λονδίνο, και σε σύντομο χρονικό διάστημα
ακολουθεί η πρώτη δημόσια εκτέλεση τεσσάρων μελοποιημένων ποιημάτων του με
τον γενικότερο τίτλο Επιφάνεια[52] Στις 9 Ιουνίου αναγορεύεται σε επίτιμο
διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ[53] Στις 20 Αυγούστου 1962
εγκαταλείπει οριστικά την Ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο και τίθεται εις την
διάθεσιν του Ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών.[54]

Από το Νόμπελ μέχρι το θάνατό του
Το 1963 βραβεύεται με το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας από τη Σουηδική Ακαδημία
Επιστημών: η ανακοίνωση της βράβευσής του έγινε την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου ενώ η
επίσημη απονομή στις 10 Δεκεμβρίου στη Στοκχόλμη.[55]
Σύμφωνα με τα αρχεία της επιτροπής[56], ο Σεφέρης προτάθηκε επίσημα το 1963
από τον Johnson, ενώ είχε προταθεί άλλες δύο φορές, το 1955 και το 1961 από τον
Τόμας Στερνς Έλιοτ. Η επιλογή του, μεταξύ 80 υποψηφίων από όλο τον κόσμο, είχε
την υποστήριξη όλων των μελών της Επιτροπής, με εξαίρεση ενός μέλους ο οποίος
θεωρούσε πως το έργο του Σάμουελ Μπέκετ (βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το
1969) είχε πιο θετική αποτίμηση από εκείνο του Σεφέρη. Ο Σεφέρης επικράτησε στην
τελική ψηφοφορία του Άγγλου ποιητή Ουίσταν Ώντεν και του Χιλιανού ποιητή
Πάμπλο Νερούδα (ο οποίος βραβεύτηκε, τελικά, με το ίδιο βραβείο το 1971). Ο
γραμματέας της επιτροπής, Österlund, υποστήριξε πως η επιλογή Σεφέρη υπήρξε μια
ευκαιρία να αποδώσουν έναν θαυμάσιο φόρο τιμής στη σύγχρονη Ελλάδα, μια
γλωσσική περιοχή που περίμενε πάρα πολύ καιρό για μια βράβευση σε αυτό το
επίπεδο.
Στις 16 Απριλίου 1964 αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου της
Θεσσαλονίκης, ενώ το καλοκαίρι του ίδιου έτους αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα
του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και τον Ιούνιο του 1965 επίτιμος διδάκτωρ του

Πρίνστον[57]. Το 1967 η δικτατορία των Συνταγματαρχών κατέλυσε το Σύνταγμα
στην Ελλάδα αναστέλλοντας τις ατομικές ελευθερίες[58]. Τον Σεπτέμβριο του 1965
αρνείται πρόταση του Πανεπιστημίου του Ιλλινόις να μεταβεί εκεί το επόμενο έτος
για να διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής.[59] Τον Ιούλιο του 1967 προλογίζει την
έκδοση των ποιημάτων του αδελφού του Άγγελου. [60] Τον Νοέμβριο του ίδιου
έτους προσκαλείται από το Ινστιτούτο Ανωτάτων Σπουδών στο Πρίνστον και
αποδέχεται, ενώ καλείται να διδάξει και στην Έδρα Τσαρλς Έλιοτ Νόρτον για την
Ποίηση του Χάρβαρντ για το ακαδημαίκό έτος 1969-1970 αλλά απορρίπτει.με
επίσημη επιστολή του προς τον πρύτανη του ιδρύματος, κάτι που συνιστά την πρώτη
ανοιχτή δήλωσή του κατά του καθεστώτος[61]. Το 1968 τον προσεγγίζουν Αριστεροί
με σκοπό να τους συνδράμει: ο Μίκης Θεοδωράκης του ζητά να συμβάλει στην
δημόσια εκτέλεση μελοποιημένης ποίησής του από τον ίδιο, αλλά το θεωρεί μάταιο,
ενώ του ζητείται να μεσολαβήσει για να χειρουργηθεί ο Γιάννης Ρίτσος[62] Το
φθινόπωρο του 1968 μεταβαίνει στις Η.Π.Α και διαβάζει ποιήματά του στα
Πανεπιστήμια Χάρβαρντ, Πρίνστον, Ράτγκερς, Πίστμπουργκ, Ουάσιγκτον, στην
Χ.Α.Ν της Νέας Υόρκης. [63]Στις 28 Μαρτίου 1969 ο Σεφέρης μίλησε για πρώτη
φορά δημόσια εναντίον της Χούντας:μεταδόθηκε από την Ελληνική Υπηρεσία του
B.B.C., το ραδιοφωνικό σταθμό του Παρισιού και την Ντόιτσε Βέλε[64][65] Γι' αυτό
το λόγο του αφαιρέθηκε ο τίτλος του πρέσβη επί τιμή, καθώς και το δικαίωμα χρήσης
διπλωματικού διαβατηρίου: στην τρισέλιδη επιστολή του Πιπινέλη προς τον Σεφέρη,
αυτό δικαιολογείτο επειδή η Δήλωσή του είχε μεταδοθεί από τη σοβιετική ραδιοφωνία
και άρα ήταν αντεθνική προπαγάνδα[66]. Τον Ιούλιο του 1970 εκδίδονται τα
Δεκαοχτώ κείμενα μεταξύ των οποίων, πρώτο, το Σεφερικό ποίημα Οι γάτες τ' ΑϊΝικόλα[67] Στις 22 Ιουλίου 1971 εισήχθη στον Ευαγγελισμό με συμπτώματα έλκους,
το οποίο τον ταλαιπωρούσε τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Πέθανε την Δευτέρα 20
Σεπτεμβρίου της ίδιας χρονιάς. Δύο μέρες αργότερα πραγματοποιήθηκε η κηδεία του,
η οποία εξελίχθηκε σε σιωπηρή πορεία κατά της δικτατορίας.[68] Μετά τον θάνατό
του εκδόθηκε το προσωπικό του ημερολόγιο με τίτλο «Μέρες…» καθώς και το
«Πολιτικό» του ημερολόγιο.
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Ο Κωνσταντίνος Καβάφης (29 Απριλίου 1863 - 29 Απριλίου 1933) είναι ένας από
τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της σύγχρονης εποχής. Γεννήθηκε και έζησε
στην Αλεξάνδρεια και σε ποιήματά του μιλά για αυτήν, γι' αυτό και αναφέρεται
συχνά ως «ο Αλεξανδρινός».[1][2][3][4] Εργάστηκε ως δημοσιογράφος και δημόσιος
υπάλληλος. Δημοσίευσε 154 ποιήματα, ενώ δεκάδες άλλα παρέμειναν ως προσχέδια.
Το σημαντικότερο έργο του το δημιούργησε μετά την ηλικία των 40 ετών

Βιογραφία
Ο Κωνσταντίνος Καβάφης γεννήθηκε στις 29 Απριλίου 1863 στην Αλεξάνδρεια,
όπου οι γονείς του, εγκαταστάθηκαν εγκαταλείποντας την Κωνσταντινούπολη το
1840. Ήταν το ένατο παιδί του Πέτρου-Ιωάννη Καβάφη (1814-1870), μεγαλέμπορου
βαμβακιού. Η μητέρα του, Xαρίκλεια Φωτιάδη, ανήκε σε παλιά Φαναριώτικη
οικογένεια της Κωνσταντινούπολης. Και τα δυο αυτά στοιχεία, η εμπορική ιδιότητα

του πατέρα και η αρχοντιά της μητέρας συντέλεσαν σημαντικά στη διαμόρφωση του
χαρακτήρα του ποιητή.
Μετά το θάνατο του πατέρα του και την σταδιακή διάλυση της οικογενειακής
επιχείρησης, η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Αγγλία (Λίβερπουλ και Λονδίνο)
όπου έμεινε μέχρι το 1876. Στην Αλεξάνδρεια ο Kαβάφης διδάχτηκε Αγγλικά,
Γαλλικά και Ελληνικά με οικοδιδάσκαλο και συμπλήρωσε τη μόρφωσή του για έναδύο χρόνια στο Ελληνικό Εκπαιδευτήριο της Αλεξάνδρειας. Έζησε επίσης για τρία
χρόνια, που ήταν τα κρισιμότερα στην ψυχοδιανοητική του διαμόρφωση, στην Πόλη
(1882-84).
Το 1897 ταξίδεψε στο Παρίσι και το 1903 στην Αθήνα, χωρίς από τότε να
μετακινηθεί από την Αλεξάνδρεια για τριάντα ολόκληρα χρόνια. Ύστερα από
περιστασιακές απασχολήσεις σε χρηματιστηριακές επιχειρήσεις, αποφάσισε να γίνει
δημόσιος υπάλληλος και διορίστηκε σε ηλικία 59 χρονών στο Υπουργείο Δημοσίων
Έργων το 1922.
Από το 1886 άρχισε να δημοσιεύει ποιήματα επηρεασμένα από τους Αθηναίους
ρομαντικούς ποιητές, χωρίς να τον έχει επηρεάσει καθόλου η στροφή της γενιάς του
80. Από το 1891, όταν εκδίδει σε αυτοτελές φυλλάδιο το ποίημα Κτίσται, και ιδίως το
1896, όταν γράφει τα Τείχη,το πρώτο αναγνωρισμένο, εμφανίζονται τα
χαρακτηριστικά των ώριμων ποιημάτων του.
Ο Καβάφης είναι γνωστός για την ειρωνεία του, ένα μοναδικό συνδυασμό λεκτικής
και δραματικής ειρωνείας.[5]. Πολλοί όμως από τους αλλόγλωσσους ομότεχνους και
αναγνώστες του (π.χ. Όντεν, Φόρστερ) αρχικά γνώρισαν και αγάπησαν τον ερωτικό
Καβάφη.[6]
Το 1932, ο Καβάφης, άρρωστος από καρκίνο του λάρυγγα, πήγε για θεραπεία στην
Αθήνα, όπου παρέμεινε αρκετό διάστημα, εισπράττοντας μια θερμότατη συμπάθεια
από το πλήθος των θαυμαστών του. Επιστρέφοντας όμως στην Αλεξάνδρεια, η
κατάστασή του χειροτέρεψε. Εισήχθη στο Νοσοκομείο της Ελληνικής Κοινότητας,
όπου και πέθανε στις 29 Απριλίου του 1933, τη μέρα που συμπλήρωνε 70 χρόνια
ζωής.
Ένα σύντομο αυτοβιογραφικό σημείωμα του ποιητή:
Ε μαι Κωνσταντινουπολίτης τ ν καταγωγήν, λλ
γεννήθηκα
στ ν λεξάνδρεια — σ' να σπίτι τ ς δο Σερίφ· μικρ ς πολ
φυγα, κα
ρκετ μέρος τ ς παιδικ ς μου λικίας τ πέρασα στ ν
γγλία. Κατόπιν πισκέφθην τ ν χώραν α τ ν μεγάλος, λλ γι
μικρ ν χρονικ ν διάστημα. Διέμεινα κα στ Γαλλία. Στ ν φηβικήν
μου λικίαν κατοίκησα π ρ τ δύο τη στ ν Κωνσταντινούπολη.
Στ ν λλάδα ε ναι πολλ χρόνια πο δ ν π γα. τελευταία μου
ργασία ταν παλλήλου ε ς να κυβερνητικ ν γραφε ον
ξαρτώμενον π τ
πουργε ον τ ν Δημοσίων ργων τ ς
Α γύπτου. Ξέρω γγλικά, Γαλλικ κα
λίγα ταλικά.

Το έργο του
Σήμερα η ποίησή του όχι μόνο έχει επικρατήσει στην Ελλάδα, αλλά και κατέλαβε μία
εξέχουσα θέση στην όλη ευρωπαϊκή ποίηση, ύστερα από τις μεταφράσεις των
ποιημάτων του αρχικά στα Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά και κατόπιν σε πολλές
άλλες γλώσσες.

Το σώμα των Καβαφικών ποιημάτων περιλαμβάνει: Τα 154 ποιήματα που
αναγνώρισε ο ίδιος (τα λεγόμενα Αναγνωρισμένα), τα 37 Αποκηρυγμένα ποιήματά
του, τα περισσότερα νεανικά, σε ρομαντική καθαρεύουσα, τα οποία αργότερα
αποκήρυξε, τα Ανέκδοτα, δηλαδή 75 ποιήματα που βρέθηκαν τελειωμένα στα χαρτιά
του, καθώς και τα 30 Ατελή, που βρέθηκαν στα χαρτιά του χωρίς να έχουν πάρει την
οριστική τους μορφή. Τύπωσε ο ίδιος το 1904 μια μικρή συλλογή με τον τίτλο
Ποιήματα, στην οποία περιέλαβε τα ποιήματα: Φωνές, Επιθυμίες, Κεριά, Ένας γέρος,
Δέησις, Οι ψυχές των γερόντων, Το πρώτο σκαλί, Διακοπή, Θερμοπύλες, Τα παράθυρα,
Περιμένοντας τους βαρβάρους, Απιστία και Τα άλογα του Αχιλλέως. Η συλλογή, σε
100-200 αντίτυπα, κυκλοφόρησε ιδιωτικά.
Το 1910 τύπωσε πάλι τη συλλογή του, προσθέτοντας αλλά επτά ποιήματα: Τρώες,
Μονοτονία, Η κηδεία του Σαρπηδόνος, Η συνοδεία του Διονύσου, Ο Βασιλεύς
Δημήτριος, Τα βήματα και Ούτος εκείνος. Και αυτή η συλλογή διακινήθηκε από τον
ίδιο σε άτομα που εκτιμούσε.
Το 1935 κυκλοφόρησε στην Αθήνα, με επιμέλεια της Ρίκας Σεγκοπούλου, η πρώτη
πλήρης έκδοση των (154) Ποιημάτων του, που εξαντλήθηκε αμέσως. Δύο ακόμη
ανατυπώσεις έγιναν μετά το 1948.
Ο ποιητής επεξεργαζόταν επίμονα κάθε στίχο, κάποτε για χρόνια ολόκληρα, προτού
τον δώσει στην δημοσιότητα. Σε αρκετές από τις εκδόσεις του υπάρχουν διορθώσεις
από το χέρι του και συχνά όταν επεξεργαζόταν ξανά τα ποιήματά του τα τύπωνε
διορθωμένα.

Οι θεματικοί κύκλοι της καβαφικής ποίησης
Ο ίδιος είχε κατατάξει τα ποιήματά του σε τρεις κατηγορίες: τα ιστορικά, τα
φιλοσοφικά και τα ηδονικά ή αισθησιακά.[7]
• Τα ιστορικά ποιήματα εμπνέονται κυρίως από την ελληνιστική περίοδο, και
στα περισσότερα έχει εξέχουσα θέση η Αλεξάνδρεια. Αρκετά άλλα
προέρχονται από την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα και το Βυζάντιο, χωρίς να
λείπουν και ποιήματα με μυθολογικές αναφορές (πχ Τρώες). Είναι
χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Καβάφης δεν εμπνέεται καθόλου από το
πρόσφατο ιστορικό παρελθόν, δηλαδή την επανάσταση του ΄21, αλλά ούτε και
από την κλασική αρχαιότητα. Οι περίοδοι που επιλέγει είναι περίοδοι
παρακμής ή μεγάλων αλλαγών και οι περισσότεροι ήρωές του είναι
"ηττημένοι".
• Τα αισθησιακά ή ηδονικά ποιήματα, που είναι και τα πιο λυρικά, κυριαρχεί η
ανάμνηση και η αναπόληση. Αυτό που προκαλεί τα συναισθήματα δεν είναι
το παρόν, αλλά το παρελθόν, και πολύ συχνά ο οραματισμός
• Τα φιλοσοφικά ποιήματα ονομάζονται από άλλους "διδακτικά". Ο
Ε.Π.Παπανούτσος τα διαίρεσε στις εξής ομάδες: ποιήματα με "συμβουλές
προς ομοτέχνους", δηλαδή ποιήματα για την ποίηση, και ποιήματα που
πραγματεύονται άλλα θέματα, όπως το θέμα των Τειχών, την έννοια του
χρέους (Θερμοπύλες), της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (Απολείπειν ο Θεός
Αντώνιον), της μοίρας(Καισαρίων) κ.α.
Διαχωρίζοντας το ποιητικό του έργο σε φιλοσοφικό, ιστορικό και ηδονικό, στα
ποιήματά του αποτυπώνονται το ερωτικό στοιχείο, τη φιλοσοφική του σκέψη και η
ιστορική του γνώση. Όσον αφορά στα ιστορικά του ποιήματα ιδιαίτερα, οφείλουμε να
λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι τα συνέθεσε βιώνοντας την ατμόσφαιρα μιας πόλης που

έγινε κατά το ελληνιστικό της παρελθόν χωνευτήρι λαών και σταυροδρόμι
πολιτισμών. Οι ήρωές του είναι γνωστά ιστορικά πρόσωπα ή γεννήματα της
φαντασίας του και ο ποιητής αφηγείται στους χαρακτήρες που πλάθει ανθρώπινες
συμπεριφορές σημαδεμένες από πρόσκαιρο της επιτυχίας και τη μοίρα που
εξουδετερώνει την ανθρώπινη θέληση.
Πόλεις της ανατολικής Μεσογείου -ιδιαίτερα η Αλεξάνδρεια όπως προαναφέρθηκεείναι ο τόπος που λαμβάνουν χώρα τα περιστατικά των ποιημάτων και σύμφωνα με
το περιεχόμενό τους χαρακτηρίζονται από τους σύγχρονους σχετικά ερευνητές της
καβαφικής ποιητικής ως ψευδοϊστορικά, ιστορικοφανή και ιστοριογενή. Τη
διαφορετικότητα ανάμεσα στα ιστορικά του ποιήματα επισήμανε ο ίδιος ο ποιητής,
χωρίς όμως να τους δώσει ιδιαίτερη ονομασία. Εισηγητής του όρου «ψευδοϊστορικό»
είναι ο Σεφέρης για να διαχωρίσει με αυτόν τα ποιήματα που χρησιμοποιούν το
ιστορικό υλικό μεταφορικά, αλληγορικά δημιουργώντας ψεύτικες ιστορίες.[8] Ο Ι. Μ.
Παναγιωτόπουλος με τη σειρά του εισηγήθηκε τον όρο «ιστορικοφανή». Εκεί
εντάσσει τα ιστορικά ποιήματα, των οποίων τα φανταστικά πρόσωπα εμπλέκονται σε
ιστορικό πλαίσιο που επενδύει την πλοκή.[9] Ο Μιχάλης Πιερής θεώρησε αναγκαίο
τον όρο «ιστοριογενή» για τα ποιήματα που γεννήθηκαν από άμεσο ιστορικό
υλικό.[9]
Τέλος τα ερωτικά ή αισθησιακά ποιήματα του ηδονικού κύκλου του Καβάφη
αποτελούν αναμνήσεις πραγματοποιημένων ή μη ερώτων εκφράζοντας τον ιδιότυπο
ερωτισμό του, για τον οποίο έχουν τεθεί αρκετές αμφιβολίες.[6][10][11][12]

Η μορφή
Ποίημα του Κ.Π. Καβάφη σε τοίχο κτηρίου, στην πόλη Λέιντεν της Ολλανδίας.
Η γλώσσα και η στιχουργική μορφή των ποιημάτων του Καβάφη ήταν ιδιόρρυθμες
και πρωτοποριακές για την εποχή. Τα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι:
• ιδιότυπη γλώσσα, μείγμα καθαρεύουσας και δημοτικής, με ιδιωματικά
στοιχεία της Κωνσταντινούπολης
• εξαιρετικά λιτός λόγος, με ελάχιστα επίθετα (όσα υπάρχουν έχουν πάντα
ιδιαίτερη σημασία, δεν είναι ποτέ συμβατικά, κοσμητικά επίθετα)
• ουδέτερη γλώσσα, σχεδόν πεζολογική, μακριά από τις ποιητικές συμβάσεις
της εποχής. Η γλώσσα δεν αποκαλύπτει τα συναισθήματα
• εξαιρετικά σύντομα ποιήματα
• ιαμβικός ρυθμός αλλά τόσο επεξεργασμένος που συχνά είναι δύσκολο να
διακριθεί
• σχεδόν ολοκληρωτική απουσία ομοιοκαταληξίας
• ιδιαίτερη σημασία στα σημεία στίξης: παίζουν ρόλο για το νόημα (πχ
ειρωνεία) ή λειτουργούν ως οδηγίες απαγγελίας (πχ χαμήλωμα του τόνου της
φωνής στις παρενθέσεις).

Ο ποιητής
Ο Καβάφης, όπως κάθε ποιητής, λειτουργεί κυρίως μέσω των συμβόλων. Η τέχνη του
είναι η συγκέντρωση αρχετύπων, που δίνουν ένα φευγαλέο υπαινικτικό νόημα στο
λόγο του. Αντλεί μνήμες από το παρελθόν, και τις αποθέτει στο παρόν, ενίοτε ως
προειδοποίηση για τα μελλούμενα. Είναι τέτοια η σχέση του με τη συλλογική ψυχή

και τα περιεχόμενά της, που θεωρείται προδρομικός της σχέσης της λογοτεχνίας του
20ου αιώνα με τη συλλογική συνείδηση.[13] Ιδιαίτερο στοιχείο της τεχνικής του είναι
μία σπάνιας υφής σκηνοθετική ικανότητα αντίστοιχη με αυτήν που συναντάει κανείς
στον πεζογραφικό ή και θεατρικό λόγο. Άλλο ένα όμως χαρακτηριστικό του
συμπληρωματικό του προαναφερόμενου είναι η τάση, μέσω του λόγου του, να
υποδύεται περσόνες. Το εν λόγω χαρακτηριστικό δημιουργεί μια πολυεπίπεδη ποίηση
αλλά και αινιγματικότητα μιας και είναι συχνά δυσδιάκριτο για τον αναγνώστη να
αναγνωρίσει μέσω τίνος προσώπου μιλάει ο ίδιος ο ποιητής και με ποιο ταυτίζεται. Η
συμβολιστική του τάση είναι έντονη και συνδυάζεται με λόγο λιτό αλλά διαχρονικά
επίκαιρο. Η ειρωνική διάθεση, αυτό που αποκλήθηκε καβαφική ειρωνεία συνδυάζεται
με την τραγικότητα της πραγματικότητας, για να καταστεί κοινωνικά διδακτική και οι
ηδονιστικοί του προσανατολισμοί ανακατεύονται με κοινωνικές επισημάνσεις.
Αναμφίβολα δεν είναι εύκολο να οριοθετήσει κανείς ξεκάθαρα σε θεματικούς
κύκλους την ποιητική του Καβάφη. Η ιστορία ανακατεύεται με τις αισθήσεις και το
στοχασμό σε μια ενιαία οντότητα, αυτήν πιθανώς που ο ίδιος ο Καβάφης
προσδιορίζει ως «ενιαίο καβαφικό κύκλο», αλλά σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση, στον
αμέσως επόμενο στίχο, η εναλλαγή δικαιώνει όσους χαρακτήρισαν την καβαφική
ποίηση πρωτεϊκή.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
•
•
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αρχείο της ΕΡΤ

•

Διευθύνσεις από αναζήτηση Google

•

Λ. Πολίτης,Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

•

www.kavafis.gr

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Τα δεδομένα του ερωτηματολογίου έδειξαν ότι οι ποιητές της
έρευνάς μας έχουν μεγάκη αναγνωρισιμότητα μεταξύ των μαθητών.
Είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό γνωστό ότι οι δύο ποιητές , Σεφέρης
και Ελύτης έχουν βραβευτεί με Νόμπελ κι αναγνωρίζεται η αξία τους
,ενώ και για τους άλλους τρεις , Καζαντζάκη , Ρίτσο και Καβάφη
απαντούν σε μεγάλο ποσοστό σωστά. Γενικά απαντούν σωστά σε
ποσοστό 70% , που φαίνεται να είναι το δεύτερο μεγαλύτερο
ποσοστό σωστών απαντήσεων , σε σχέση με τα υπόλοιπα
υποθέματα.πιθανόν αυτο να οφείλεται στο γεγονός ότι η λογοτεχνία
διδάσκεται αρκετά συστηματικά στην ελληνική εκπαίδευση
.Παράγοντας εξοικείωσης του ελληνικού κοινού με το ποιητικό έργο
φαίνεται να είναι και η μελοποίησή του , κυρίως από το Θεοδωράκη.

ΟΜΑΔΑ Δ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ένας τομέας που επηρέασε βαθύτατα τον Ελληνικό πολιτισμό είναι η
τέχνη. Ζωγραφική, γλυπτική και αρχιτεκτονική είναι σημαντικότατοι
τομείς που μας απασχόλησαν στην ερευνητική εργασία. Καλλιτέχνες
όπως οι Εγγονόπουλος, Κόντογλου, Τσαρούχης και Παρθένης, στην
ζωγραφική, Παπαγιάννης στην γλυπτική, Κωνσταντινίδης και Πικιώνης
στην αρχιτεκτονική είναι κάποιοι από τους κύριους εκφραστές της
τέχνης του 20ού αιώνα στους τομείς τους. Λόγω των έργων τους
κατατάσσονται στους κορυφαίους, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και
παγκοσμίως.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
•

Παρθένης Κ.

•

Εγγονόπουλος Ν.

•

Κόντογλου Φ.

•

Τσαρούχης Γ.

•

Κωνσταντινίδης Ά.

•

Πικιώνης Δ.

•

Συμπεράσματα

•

Πηγές

Κωνσταντίνος Παρθένης
ΓΕΝΝΗΣΗ
Ο
Παρθένης
γεννήθηκε
στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, από πατέρα Έλληνα και
μητέρα Ιταλίδα.

ΣΠΟΥΔΕΣ
Από το 1895 έως το 1903, σπούδασε ζωγραφική
στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Βιέννης κοντά στον
Γερμανό
ζωγράφο
Καρλ
Ντίφενμπαχ (.γερμ,KarlWilhelmDiefenbach) και παράλληλα παρακολούθησε
μαθήματα μουσικής στο Ωδείο της πόλης. Στην Βιέννη πραγματοποίησε την
πρώτη έκθεση έργων του το 1899 (στο BoehmsKünstlerhaus), ενώ τον
αμέσως επόμενο χρόνο (1900) εξέθεσε έργα του και στην Αθήνα. Στην
αυστριακή πρωτεύουσα, στα τέλη του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, ο
Παρθένης γνώρισε και μελέτησε τους θησαυρούς των μουσείων, έζησε την
εκθεσιακή δόξα της νεοϊδρυμένης βιεννέζικης Secession (καλλιτεχνική ομάδα,
υπό τον Κλιμτ, που αποχωρίστηκε από προηγούμενη επειδή διαφωνούσε με
την καλλιτεχνική γραφή της), εξοικειώθηκε με τις νεωτερικές καλλιτεχνικές
αναζητήσεις της Ευρώπης.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το 1903 επέστρεψε στην Ελλάδα για να ασχοληθεί αρχικά με
την αγιογραφία. Στην Αθήνα ήρθε για πρώτη φορά το 1903 με αφορμή τη
Διεθνή Εκθεση Αθηνών, όπου βραβεύτηκε με το αργυρό μετάλλιο.
Περιόδευσε σε Μακεδονία, Κωνσταντινούπολη και Πόρο, ζωγραφίζοντας
νεοϊμπρεσιονιστικά τοπία και πορτρέτα, εξέθεσε στον Παρνασσό, τον
ανακάλυψε ο εκκολαπτόμενος τεχνοκριτικός Ζαχαρίας Παπαντωνίου,
μετέπειτα υποστηρικτής του.

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
Από το 1909 έως το 1914, έζησε στο Παρίσι, όπου μυήθηκε στον
μεταϊμπρεσιονισμό για να διαμορφώσει τελικά το δικό του προσωπικό ύφος..

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ
Με παρέμβαση του Βενιζέλου, το 1930 ο Παρθένης διορίσθηκε
καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλων Τεχνών. Κοντά του σπούδασαν
σπουδαίοι μετέπειτα έλληνες ζωγράφοι (Γ. Τσαρούχης, Ν. Εγγονόπουλος, Δ.
Διαμαντόπουλος, Ρέα Λεονταρίτου, κ.α). Ενώ όμως ζούσε τον θαυμασμό των

μαθητών του, παρότι αρκετοί του καταλόγιζαν υπερβολική αυστηρότητα,
βίωνε και τον πόλεμο των περισσοτέρων καθηγητών και του διευθυντή της
Σχολής γλύπτη Κωνσταντίνου Δημητριάδη, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί
σταδιακά στην περιθωριοποίηση, τη σιωπή και σε αποχή από τη Σχολή, από
την οποία παραιτήθηκε το 1947

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Γνώρισε στον Πόρο την Ιουλία Βαλσαμάκη, κόρη του πολιτικού
παράγοντα της εποχής Νικολάου Βαλσαμάκη.
Η μητέρα της, Σοφία, ήταν κόρη του Νικολάου Μεταξά, άλλη ισχυρή και
εύπορη οικογένεια της Κεφαλονιάς. Αυτές οι σχέσεις βοήθησαν αργότερα τον
ζωγράφο αλλά αποτέλεσαν και αφορμές για κατηγορίες. Μετά τον γάμο τους,
το 1909, στο Αργοστόλι, εγκαταστάθηκαν στο Παρίσι, στη Μονμάρτρη, που
στάθηκε μετά τη Βιέννη η δεύτερη δεξαμενή καλλιτεχνικών εμπειριών. Εκεί
εξοικειώθηκε με τη ζωγραφική αντίληψη του Σεζάν, το έργο του Πικάσο και
άλλων μεγάλων. Διαμόρφωσε την παλέτα του, εξέθεσε, βραβεύτηκε για τον
πρώτο του «Ευαγγελισμό», έργο που τον επέβαλε αργότερα στην Αθήνα,
στην οποία επέστρεψε μόνιμα το 1911, λόγω επιμονής της Ιουλίας.
Την ελληνική υπηκοότητα ο Παρθένης απέκτησε το 1917, όταν το ζευγάρι
με τα δύο τους παιδιά, Σοφία και Νίκο, εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα μετά από
μια εξάχρονη κοσμοπολίτικη διαμονή στην Κέρκυρα -συνομιλούσαν μεταξύ
τους στα ιταλικά, εκείνος υπέγραφε τα έργα του στα γαλλικά, δέχονταν
επισκέψεις μελών της βασιλικής οικογένειας.

ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΤΕΧΝΗ
Την περίοδο αυτή αναπτύσσεται το ενδιαφέρον του για τη βυζαντινή
τέχνη - οι μορφές των έργων του αρχίζουν να εκτείνονται και η χρωματική
κλίμακα να εξαϋλώνεται. Το Βυζάντιο, κατά τον Παρθένη, προσέφερε στον
ευρωπαϊκό πολιτισμό μια μεγάλη υπηρεσία. Πράγματι η αρχαία ελληνική
τέχνη συνεχίστηκε με το να ασκεί μια βαθιά επίδραση στην
Κωνσταντινούπολη».

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ
Ο πάταγος ήρθε με μια ανεπανάληπτη για τα τότε ελληνικά δεδομένα
αναδρομική έκθεσή του στο Ζάππειο, το 1920, με τη στήριξη βενιζελικών
πολιτικών και διανοουμένων. Ακολούθησε η απονομή, σε τελετή στην
Ακαδημία, από τον ίδιο το Βενιζέλο, του Αριστείου Γραμμάτων και Τεχνών, για
τον «Ευαγγελισμό», όπως και στον Ιωάννη Γρυπάρη για τη συλλογή
«Σκαραβαίοι και Τερρακότες».

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Συγχρόνως όμως η ντόπια κριτική και το καλλιτεχνικό κατεστημένο δεν
μπορούσαν εύκολα να αποδεχτούν ένα νεωτεριστή, που αγκαλιάζεται από
πολιτικούς παράγοντες, αστικούς και τραπεζικούς κύκλους. Οι αδελφοί
Λοβέρδου, για παράδειγμα, αγόραζαν μνημειακά έργα του (Ορφέας και
Ευρυδίκη, Θρήνος, Αποθέωση του Αθανασίου Διάκου κ.ά.) σε ασύλληπτες
τιμές για την εποχή. Οι ίδιοι του ανέθεσαν τη συγκρότηση των βυζαντινών και
μεταβυζαντινών συλλογών τους. Στο μεταξύ, ένα παρακινδυνευμένο έργο του,
με τίτλο «Αιών Περικλέους - Αιών Βενιζέλου», σε μια εποχή φορτισμένη
πολιτικά, έριξε λάδι στη φωτιά εναντίον του.
Οι συντηρητικοί καθηγητές της Σχολής Καλών Τεχνών πήραν τα μέτρα
τους εναντίον του νεωτεριστή, μοντέρνου και δημοκράτη ζωγράφου:
καταψήφισαν την υποψηφιότητά του, το 1923, για την έδρα ζωγραφικής
δίνοντάς την στον μετριοπαθή Νίκο Λύτρα.

ΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Έναν χρόνο μετά ο Παρθένης έκτισε το μυθικό του σπίτι, συμβολικά
στους πρόποδες της Ακρόπολης, στην οδό Ροβέρτου Γκάλι, στο οποίο έμελλε
δεκαετίες αργότερα να έχει άδοξο τέλος. Με δικά του σχέδια, σύμφωνα με την
πρωτοποριακή αρχιτεκτονική του Μπαουχάουζ και του ΛεΚορμπιζιέ. Εκεί
έζησε μια κοσμική ζωή, παραθέτοντας δεξιώσεις, εκεί διατηρούσε το
περίφημο εργαστήριό του.
Το εργαστήριό του έγινε πόλος έλξης πολλών νέων καλλιτεχνών
(Τσαρούχης, Εγγονόπουλος, Διαμαντόπουλος, Μολφέσης, Τέτσης, Μιγάδης,
Δανιήλ κ.ά.).

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΜΠΙΕΝΑΛΕ
ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
Στο μεταξύ, είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Μπιενάλε της Βενετίας
το 1934, στην πρώτη ελληνική συμμετοχή, στο νεόκτιστο, με τη φροντίδα του
Βενιζέλου, ελληνικό περίπτερο. Η αναδρομική του, πάλι στην Μπιενάλε
Βενετίας το 1936, ματαιώθηκε εξαιτίας των παρασκηνιακών αντιδράσεων, για
να πραγματοποιηθεί δύο χρόνια μετά, μαζί με γλυπτά του Τόμπρου και
χαρακτικά του Θεοδωρόπουλου, υπό την υψηλή προστασία πια του
δικτάτορα Ι. Μεταξά, μακρινού ξάδελφου της γυναίκας του, του οποίου είχε
φιλοτεχνήσει και πορτρέτο.
Το παρασκήνιο των μετρίων και των συντηρητικών ή φιλοβασιλικών
καλλιτεχνών, μέσα στη γενικότερη πολιτική αστάθεια, τον πόλεμο και την
Κατοχή, έδρασε εναντίον του και για την Ακαδημία Αθηνών. Από το 1933
προτάθηκε για μέλος της τέσσερις φορές, αλλά πάντα υπήρξε κάποιος άλλος
ευνοημένος. Την τελευταία φορά, το 1956, αρνήθηκε ο ίδιος: «Αν νομίζουν ότι
είμαι άξιος να καθίσω δίπλα τους, ας μου δώσουν μια καρέκλα να καθίσω».

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ο Παρθένης, βαθιά πικραμένος, ήταν πλέον αποτραβηγμένος στο σπίτι
του και στο εργαστήριό του, αφού δεν έπαψε να ζωγραφίζει μέχρι τα βαθιά
γεράματα, βυθισμένος στη σιωπή. Το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε, ενώ
το περίμενε, από την Πολιτεία το μεγάλο βραβείο της Πανελλήνιας Έκθεσης,
το 1948, στο Ζάππειο, όπου παρουσίαζε ένα από τα αριστουργήματά του, την
«Αποθέωση του Αθανασίου Διάκου», δεκαπέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωσή
του, ίσως ήταν η χαριστική βολή.
Σταμάτησε να εκθέτει, να πουλά έργα, περνώντας το υπόλοιπο της ζωής
του σε βαθειά ένδεια, μαζί με τη σύζυγό του (πέθανε το 1966) και την κόρη
του Σοφία.
Ούτε αυτό όμως, ούτε η περήφανη απόσυρσή του δεν τον προστάτεψαν
από την πολύχρονη δικαστική διαμάχη, κατά τη δεκαετία του 1950, με τον
Δήμο Αθηναίων, εξαιτίας μιας ατυχούς συμφωνίας - παραγγελίας έργων που
εκκρεμούσε από το 1940, επί δημαρχίας Πλυτά, και δεν είχε υλοποιηθεί λόγω
διαφόρων συγκυριών. Μέχρι το τέλος της ζωής του, το 1967, βίωσε ακόμη τη
βαρβαρότητα των αρχών για το σπίτι του, που απειλείτο με κατεδάφιση, λόγω
ανάπλασης της περιοχής.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΗ
«Αλλαξε ριζικά την όραση των μαθητών του: από το να βλέπουν τη
φωτεινότητα των αντικειμένων και του μοντέλου ως σχέσεις τόνων, ως
διαβαθμίσεις του λευκού και του μαύρου, (?), τους δίδαξε, αντίθετα, να
βλέπουν τη φωτεινότητα των μορφών ως σχέσεις χρωμάτων, ψυχρών
και θερμών, βασικών και συμπληρωματικών», γράφει χαρακτηριστικά ο
Ευγένιος Ματθιόπουλος στην πρώτη εκτεταμένη μονογραφία για τον
κορυφαίο ζωγράφο (εκδ. Αδάμ, 2008).
Στην κηδεία του ο Μαρίνος Καλλιγάς είχε πει: «Έχοντας το χάρισμα του
δημιουργού ετόλμησε και έπλασε - "τα σα εκ των σων" - έργο
ελληνικό».
«Αυτό που δίδαξε δεν ήταν τόσο πρωτότυπο, όσο νόμισαν πολλοί.
Εκείνο που ήταν τόσο πρωτότυπο για την Ελλάδα ήταν η αυστηρότης.
Επιτέλους! Στη σχολή έπαψαν τα "περίπου" και τα "αρτίστικα"» είπε ο
μεγάλος ζωγράφος Τσαρούχης για αυτόν.

ΣΗΜΕΡΑ
Έργα του Παρθένη βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη, στην
Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων και σε πολλές άλλες δημόσιες και ιδιωτικές
συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον
του κοινού για έργα του ζωγράφου έχει αναζωπυρωθεί και πίνακές του
πωλήθηκαν σε πολύ υψηλές τιμές σε διεθνείς δημοπρασίες.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
Ο Παρθένης αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση στην σύγχρονη
ελληνική ζωγραφική Αρχικά, οι σπουδές του στην Βιέννη και η μουσική του

παιδεία τον έφεραν κοντά στον γερμανικόσυμβολισμό και στον γερμανικό
εξπρεσιονισμό.
Αργότερα, η επαφή του με τον ιμπρεσιονισμό στο Παρίσι και η βαθιά
γνώση της βυζαντινής αγιογραφίας τον ώθησαν προς την διαμόρφωση ενός
τελείως προσωπικού ύφους, όπου μέσα σε λαμπερά και εξαϋλωμένα
χρώματα παρουσιάζεται μια εξιδανικευμένη Ελλάδας.
Η «ελληνικότητα» των έργων του, και η επίδραση του έργου στις
κατοπινές
γενεές Ελλήνων
Ζωγράφων τον
κατατάσσει
στους
προδρόμους και διαμορφωτές της «Γενιάς του '30»
Θρυλική ζωή, με πολυσύνθετο καλλιτεχνικό έργο. Αυθεντικός
νεωτεριστής και από τους σημαντικότερους εκφραστές της πιο προοδευτικής
τάσης της φιλελεύθερης ιδεολογίας στην Ελλάδα. Συγκρούστηκε με τις
κατεστημένες αισθητικές αντιλήψεις, αλλά υπονομεύτηκε και διώχθηκε όσο
κανένας άλλος.
Το όνομα του Κωνσταντίνου Παρθένη ταυτίστηκε με τις νεωτερικές
καλλιτεχνικές αναζητήσεις του τέλους του 19ου και των πρώτων δεκαετιών το
20ού αιώνα στην Ελλάδα. Μέσα από το έργο του παρουσιάστηκαν οι τάσεις
που επικρατούσαν στην Ευρώπη και ανανέωσαν την εικαστική γλώσσα στον
ελληνικό χώρο.

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ
«Ενας αληθινός καλλιτέχνης, έλεγε ο Παρθένης, δεν πρέπει να
ομοιάζη με κανέναν άλλον. Είναι καλλιτέχνης μόνον εάν έχη ξεχωριστήν
ατομικότητα και να κατορθώνη να την εκφράζη (?), χωρίς καμμίαν
φροντίδα δια τους κανόνας και την παράδοσιν».
«Εις την τέχνην, έλεγε, πρέπει να μαχώμεθα εναντίον κάθε
ελλείψεως πρωτοτυπίας».
Επίσης , έχει γράψει ότι «με μία γραμμή μόνο, ο δημιουργός γίνεται
Θεός και δημιουργεί. Και έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να εμφανίσει
την δημιουργία του αμέσως.
Η ζωγραφική μου ερμηνεύει τα αντικείμενα και απεικονίζει τις
ψυχικές μου κρίσεις. Η ζωγραφική είναι μέσο και όχι σκοπός. Μ’ αυτήν
εκφράζουμε τις ιδέες μας, τις συγκινήσεις μας, αυτό που έχουμε να
πούμε στους άλλους.»

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ

Εικόνα 1. ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ

Εικόνα 2. ΤΟΠΙΟ

Εικόνα 3. ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Εικόνα 4. ΧΡΙΣΤΟΣ

Εικόνα 5. ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΟΥΛΙΑΣ ΠΑΡΘΕΝΗ

Εικόνα 6. ΦΙΓΟΥΡΑ ΡΟΖ ΜΑΓΟΣ

Νίκος Εγγονόπουλος
ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
Είναι ζωγράφος, σκηνογράφος, ποιητής. Ο
κυριότερος εκπρόσωπος του σουρεαλιστικού πνεύματος
στη νεοελληνικής τέχνη , και από τους σημαντικότερους
εκφραστές του στο χώρο της ελληνικής ποίησης.

ΣΠΟΥΔΕΣ
Σπούδασε στην ΑΣΚΤ(1932-1938), με δασκάλους τον
Κ.Παρθένη, Δ. Μπισκίνη και Γ. Κεφαλληνό. Μετά το τέλος των σπουδών
συνέχισε την καλλιτεχνική άσκηση ,κυρίως στην εμπροσιονιστική οπτική, με
τον Ε.Ιωαννίδη, ενώ με την βοήθεια του Φ. Κόντογλου κα του καθηγητή Α.
Ξυγγόπουλου, εμβάθυνε στην αισθητική και τεχνική της βυζαντινής και
μεταβυζαντινής τέχνης. Επίσης, έκανε ελεύθερες καλλιτεχνικές σπουδές στο
Μόναχο , τη Ρώμη , Φλωρεντία και Ραβέννα και επισκέφθηκε αρκετές χώρες
της Ευρώπης .

ΕΡΓΑΣΙΑ
Εργάστηκε για πολλά χρόνια στο δημόσιο και στην ανώτατη εκπαίδευση
και από το 1967 διορίστηκε καθηγητής στην Έδρα Σχεδίου στην Αρχιτεκτονική
Σχολή του ΕΜΠ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ/ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
Το πλούσιο σε διασταυρώσεις γενεαλογικό του δέντρο(ο πατέρας του
καταγόταν από παλιά φαναριώτικη οικογένεια και η μητέρα του από το
Γερμανό φιλέλληνα D.FSchmitt) και η διαπολιτική παιδεία που απόκτησε από
τα εφηβικά του χρόνια , συνέτειναν να διαμορφώσει ένα ιδίωμα οικουμενικό
και ταυτόχρονα συνδεδεμένο με βασικές αφετηρίες της αρχαίας και νεότερης
ελληνικής τέχνης.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ
Η υιοθέτηση της σουρεαλιστικής οπτικής ,την οποία θεωρούσε εξίσου
αντινατουραλιστική με τη βυζαντινή τέχνη , έδωσε στις συνθέσεις του ένα
χαρακτήρα ανορθόδοξο ,συγκινησιακά φορτισμένο και συχνά παραδοσιακό.
Στα έργα του , όπως π.χ. στο Ομηρικό με τον Ήρωα (1938),οι ήρωες της
ομηρικής παράδοσης «δρούν» μέσα σε έναν αβαθή σκηνικό χώρο που
εμπνέεται από την βυζαντινή παράδοση ,λαϊκό πολιτισμό , από την
BelleEpoqueκαι την αστική ηθογραφία. Οι πρώτες ποιητικές συλλογές τoυ
Μην ομιλείτε εις τον οδηγόν (1938) και τα Κλειδοκύμβαλα της σιωπής

(1939),όπως και η πρώτη έκθεση των έργων του το 1939, προκάλεσαν
έντονες αντιδράσεις του κοινού και τω κριτικών.

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
Βασικές αφετηρίες για τη διαμόρφωση της ζωγραφικής γλώσσας του του
υπήρξαν η μαθητεία του κοντά στον Κ.Παρθενη- ο οποίος τον μύησε στην
έννοια του ιμπρεσιονισμού, η θητεία του στην τεχνική του Φ.Κόντογλου , και
κυρίως η επαφή του με τη ποίηση του Εμπειρίκου. Έργα της πρώην
σουρεαλιστικής περιόδου (περίπου 1938-1950), όπως Ο ποιητής και η
Μούσα (στην παραλλαγή του 1938), Άγαλμα πελιδνά σουβαντισμένο (1939) ή
ο Ερμής εν αναμονή (1939),προδίδουν μια τολμηρή και ευρηματική
διασταύρωση τύπων της αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής τέχνης με τα
σύμβολα και το «μεσημβρινούς» τόνους που χρησιμοποιεί στη ζωγραφική του
ο G. DeChirico .Από τις συνθέσεις αυτές δεν λείπουν και οι υφολογικές
ιδιαιτερότητες της σουρεαλιστικής γραφής, κυρίως καλλιέργεια του
παραλόγου, του αντικειμενικού τυχαίου , τη παρωδίας και του υπονομευτικού
χιούμορ.
Η εικόνα του συντάσσεται με τη μέθοδο της επιλεκτικής απεικόνισης
θραυσμάτων της πολιτισμικής μνήμης που συμβιώνουν με σύμβολα και
στοιχεία της σύγχρονης καθημερινότητας.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Τόσο στα έργα της πρώτης σουρεαλιστικής περιόδου όσο και στις
συνθέσεις της δεκαετίας 1950-1960 και μετά, ο καλλιτέχνης διαμορφώνει μια
σύγχρονη αντίληψη της μυθογραφίας, από την οποία δεν λείπει η
χιουμοριστική, αλλά και συχνά δραματική αντίληψη της ιστορίας. Οι μορφές
της καθαρά ανθρωποκεντρικής τέχνης του, όπως προβάλλονται στην
Επιστροφή του Ασώτου(1956), στις παραλλαγές του Οδυσσέα και της
Καλυψώς, στους Διόσκουρους(1969), τον Αλέξανδρο και Βουκεφάλα(1971) ή
στον Πυλέα και Θέτιδα(1976), είναι εμπνευσμένες από την ιστορία, από
βιβλικές παραβολές, από τους αρχαίους ελληνικούς μύθους, αλλά και από
πρόσωπα
του
ευρωπαϊκού
λογοτεχνικού
και
θεατρικού
ρεπερτορίου(R.Roussel,G.Trackl, χαρακτήρες της Commedia).Η ζωγραφική
του θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως πλαστικό ανάλογο του σκωπτικά
ρητορικού και επισημοφανούς λόγου που καλλιεργεί παράλληλα, γράφοντας
και εκδίδοντας συλλογές μέχρι τον θάνατο του.

ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ ΕΡΓΟ
Τις δύο πρώτες σουρεαλιστικές αλλαγές ποιημάτων ακολούθησαν τα
Επτά Ποιήματα,(Αθήνα 1975), Μπολιβάρ(Αθήνα 1944), Εν ανθηρώ Έλληνι
λόγω(Αθήνα 1957),Στην κοιλάδα με τους ροδώνες(Αθήνα 1978, όπως επίσης
και η εικονογραφημένη έκδοση του ΕΜΠ. Τα ελληνικά σπίτια (Αθήνα 1972),
διαλέξεις, δοκίμια κ.α. Μέρος του πολύπλευρου έργου, εκτός από την
εικονογράφηση βιβλίων, είναι και οι σκηνογραφίες και σχέδια ενδυμασιών για
θεατρικά έργα (Ηλέκτρα του Σοφοκλή,1939 και 1940. Ιών του Ευρυπίδη,
1954. Αρχοντοχωριάτης του Μολιέρου, 1962 κ.α.).

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Από την πρώτη μεταπολεμική δεκαετία, το έργο του άρχισε να
καθιερώνεται σταθερά, αποσπώντας το ενδιαφέρον των Ελλήνων και ξένων
Ελλήνων κριτικών. Το 1954 εκπροσώπησε επίσημα την Ελλάδα στην
Μπιενάλε της Βενετίας. Το 1958 τιμήθηκε με το Α’ βραβείο Ποίησης του
Υπουργείου Παιδείας και το 1966 τιμήθηκε ως ζωγράφος με το Χρυσό Σταυρό
του Γεωργίου του Α’. Πολλά από τα έργα του μεταφράστηκαν στα αγγλικά,
γαλλικά και ιταλικά.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Παρουσίασε τα έργα του σε ατομικές εκθέσεις(στο σπίτι του Ν.
Καλαμάρη, 1939 ΑΤΙ,1963 «Εταιρεία Σπουδών [Μωραίτη]» -αναδρομική-,
1977 «Πολύπανο»,1981 Γκαλερί «3»,1981,1985 ΕΠΜΑΣ –αναδρομική-,1983
«Πύργος Μαρκέλλου», Αίγινα 1993, «Σκουφά»,1996). Συμμετείχε σε ομαδικές
(Ν.Υόρκη,1939 Επαγγελματική Έκθεση, 1942, 1943, Πανελλήνια 1949,
Θεσσαλονίκη,1950.
«Τέχνη»,
Θεσσαλονίκη,
1950,1957,
MostradiPittutaEllenicaContemporanea,Ρώμη,1953. Μπιενάλε Βενετίας, 1954.
Έκθεση Ελλήνων Τεχνών, Βανκούβερ, Οττάβα, Τορόντο,1953. Μπιενάλε Σάο
Πάολο,1955.
Βρυξέλλες,1964.
«Αίθουσα
Τέχνης
Αθηνών»,1979.
«Υδροχόος¨,1982,1984,1985.
SurrelaistesGrecs,
«CentreGeorgesPompidou», Παρίσι, 1991. Μεταμορφώσεις του Μοντέρνου,
ΕΠΜΑΣ, 1992 κ.α.)
Ζωγραφικά του έργα υπάρχουν στην ΕΠΜΑΣ, στις Π.Δ Αθηναίων,
Θεσσαλονίκης, Ρόδου, στην Εθνική Τράπεζα, στο ΕΜΠ, στο Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ήταν ιδρυτικό μέλος του ΕΕΤΕ (ΚΕΕ) και της
ομάδας «Αρμός».
Τα πρώτα δείγματα της ζωγραφικής του παρουσιάστηκαν το 1938 στην
Έκθεση Τέχνη της Νεοελληνικής Παραδόσεως και αποτελούσαν έργα που
απεικόνιζαν παλαιά σπίτια της Δυτικής Μακεδονίας.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Την ίδια χρονιά σημειώθηκε και η είσοδός του στα ελληνικά γράμματα,
αρχικά με τη δημοσίευση μεταφράσεων σε ποιήματα του Τριστάν Τζαρά και
λίγο αργότερα, τον Ιούνιο του 1938, με την κυκλοφορία της πρώτης του
ποιητικής συλλογής με τον τίτλο Μην ομιλείτε χωρίς τον οδηγό.
Το Σεπτέμβριο του 1939 εκδόθηκε η δεύτερη ποιητική του συλλογή, Τα
Κλειδοκύμβαλα της Σιωπής, ενώ το Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε η πρώτη
ατομική έκθεση ζωγραφικής του, στο σπίτι του Νίκου Καλαμάρη. Την ίδια
περίοδο εργάστηκε για την παράσταση της Ηλέκτρας του Σοφοκλή στο
Θέατρο Κοτοπούλη, σχεδιάζοντας τα κοστούμια των ηθοποιών και συμμετείχε
σε ομαδική έκθεση Ελλήνων καλλιτεχνών στη Νέα Υόρκη.
Το 1945 αποσπάστηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ως βοηθός
στην έδρα Διακοσμητικής και Ελευθέρου Σχεδίου, θέση που διατήρησε μέχρι
το 1956.

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΡΜΟΣ

Το 1949 συμμετείχε στην ίδρυση του καλλιτεχνικού ομίλου Αρμός με
σκοπό την προώθηση μιας σύγχρονης αισθητικής πρότασης στον ελληνικό
χώρο, μαζί με άλλα μέλη στα οποία περιλαμβάνονταν οι ζωγράφοι
Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Μόραλης και Τσαρούχης. Παράλληλα εργάστηκε στο
Υπουργείο Οικισμού και Ανοικοδομήσεως και σε συνεργασία με την
αρχιτεκτονική ομάδα του Δημήτρη Πικιώνη σχεδιάζε νέα κτίρια.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ
http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=247
http://el.wikipedia.org/
http://www.cangelaris.com/gr_

Φώτης Κόντογλου: (Aϊβαλί 1895-Αθήνα 1965)
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ
Ο Φώτης Κόντογλου (πραγματικό
όνομα Φώτιος Αποστολέλης) ήταν
έλληνας λογοτέχνης και ζωγράφος.
Αναζήτησε
την
«ελληνικότητα»,
δηλαδή μία αυθεντική έκφραση,
επιστρέφοντας
στην
ελληνική
παράδοση, τόσο στο λογοτεχνικό όσο
και στο ζωγραφικό του έργο. Είχε
ακόμα σημαντικότατη συμβολή στον
χώρο της βυζαντινής εικονογραφίας.
Σήμερα θεωρείται ως ένας από τους
κυριότερους
εκπροσώπους
της
«Γενιάς του Τριάντα». Μαθητές του
ήταν ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Νίκος
Εγγονόπουλος, κ.ά.

ΜΑΘΗΤΕΙΑ
Τα παιδικά και νεανικά του χρόνια
τα έζησε στο Αϊβαλί. Εκεί τελείωσε το σχολείο το 1912· στο Γυμνάσιο ήταν
συμμαθητής με τον λογοτέχνη και ζωγράφο Στρατή Δούκα και ήταν μέλος μιας
ομάδας μαθητών που εξέδιδε το περιοδικό Μέλισσα, το οποίο ο Κόντογλου
διακοσμούσε με ζωγραφιές. Μετά την αποφοίτησή του γράφτηκε στη Σχολή
Καλών Τεχνών στην Αθήνα, από την οποία δεν αποφοίτησε ποτέ. Το 1914
εγκατέλειψε τη σχολή του και πήγε στο Παρίσι, όπου μελέτησε το έργο
διαφόρων σχολών ζωγραφικής. Παράλληλα συνεργαζόταν με το περιοδικό
Illustration και το 1916 κέρδισε το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό του
περιοδικού για την εικονογράφηση βιβλίου, για την εικονογράφηση της Πείνας
του Κνουτ Χάμσουν. Το 1917 έκανε ταξίδια στην Ισπανία και την Πορτογαλία
και το 1918 επέστρεψε στην Γαλλία. Τότε έγραψε και το πρώτο του
λογοτεχνικό βιβλίο, το Pedro Cazas. Επέστρεψε στην πατρίδα του το 1919,
μετά την λήξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί ίδρυσε τον πνευματικό
σύλλογο "Νέοι Άνθρωποι", στον οποίο συμμετείχαν επίσης ο Ηλίας Βενέζης, ο
Στρατής Δούκας, ο Ευάγγελος Δαδιώτης, ο Πάνος Βαλσαμάκης και άλλοι
εξέχοντες λόγιοι, και εξέδωσε το Pedro Cazas και διορίστηκε στο
Παρθεναγωγείο Κυδωνίων, όπου δίδασκε Γαλλική Γλώσσα και Ιστορία της
Τέχνης.
Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή πήγε αρχικά στη Μυτιλήνη και έπειτα
στην Αθήνα, μετά από πρόσκληση Ελλήνων λογοτεχνών που διάβασαν το
βιβλίο του και ενθουσιάστηκαν, όπως η Έλλη Αλεξίου, ο Μάρκος Αυγέρης, η
Γαλάτεια Καζαντζάκη και ο Νίκος Καζαντζάκης. Το 1923 έκανε ταξίδι στο Άγιο
Όρος· εκεί ανακάλυψε τη βυζαντινή ζωγραφική, αντέγραψε πολλά έργα και
έγραψε αρκετά κείμενα. Όταν επέστρεψε, εξέδωσε το λεύκωμα Η Τέχνη του

Άθω και έκανε μια πρώτη έκθεση με έργα ζωγραφικής του. Το 1925
παντρεύτηκε τη Μαρία Χατζηκαμπούρη και εγκαταστάθηκε στη Νέα Ιωνία.
Εργάστηκε ως συντηρητής εικόνων σε μουσεία (στο Βυζαντινό Μουσείο
της Αθήνας, στον Μυστρά, στο Κοπτικό Μουσείο στο Κάιρο) και ως
αγιογράφος σε ναούς (στην Καπνικαρέα, στην Αγία Βαρβάρα του Αιγάλεω,
στον Άγιο Ανδρέα της οδού Λευκωσίας στην Αθήνα, στον Άγιος Γεώργιο
Κυψέλης, στα παρεκκλήσια Ζαΐμη στο Ρίο και Πεσμαζόγλου στην Κηφισιά,
στη Ζωοδόχο Πηγή στην Παιανία, στη Μητρόπολη της Ρόδου και αλλού),[1]
ενώ έκανε και την εικονογράφηση του Δημαρχείου Αθηνών.
Αντιδρώντας στον εκδυτικισμό αγωνίστηκε για την επαναφορά της
παραδοσιακής αγιογραφίας: μαζί με τον Κωστή Μπαστιά και τον Βασίλη
Μουστάκη κυκλοφόρησαν το περιοδικό ΄΄Κιβωτός΄΄, όπου με άρθρα και
φωτογραφικό υλικό ενίσχυαν τον αγώνα του Κόντογλου. Mια τέτοια
προσπάθεια περιέκλειε και κάποια μειονεκτήματα: ο Κόντογλου κουβαλούσε
από την περίοδο της μαθητείας του στο Παρίσι την αγάπη των
Εμπρεσιονιστών για τις πρωτόγονες τέχνες και επιστρέφοντας στην Ελλάδα
μελέτησε και αντέγραψε τα έργα της βυζαντινής ζωγραφικής με τέτοια
κριτήρια. Έτσι η βυζαντινή εικόνα έπρεπε να είναι καθαρή και ανόθευτη από
κάθε άλλη επίδραση. Ένα πνεύμα στρατεύσεως θα χαρακτηρήσει την
δημιουργία του, καθώς «ο ίδιος μετά τον Β΄Παγκόσμιο πόλεμο θα γράψει πως
αποφασίζει να αφιερώσει το τάλαντό του στο Χριστό», κάτι που απουσίαζε
στους πρώτους Χριστιανούς και τους Βυζαντινούς. Γι΄αυτό και η ποιοτική
διαφορά ανάμεσα στον προπολεμικό και τον μεταπολεμικό Κόντογλου.[2]
Πριν τον πόλεμο θα εισηγηθεί στον Αναστάσιο Ορλάνδο, Διευθυντή της
Υπηρεσίας αναστηλώσεως και συντηρήσεως αρχαίων και Βυζαντινών
μνημείων του Υπουργείου Παιδείας, οι εκκλησίες να χτίζονται και να
διακοσμούνται με τοιχογραφίες βυζαντινότροπες[3]
Πέθανε στην Αθήνα στις 13 Ιουλίου 1965, έπειτα από μετεγχειρητική
μόλυνση.
Τιμήθηκε με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών (1961 για το βιβλίο
Έκφρασις της Ορθοδόξου Εικονογραφίας, με το Βραβείο «Πουρφίνα» της
Ομάδας των Δώδεκα (1963) για το βιβλίο Το Αϊβαλί, η πατρίδα μου και με το
Εθνικό Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών της Ακαδημίας Αθηνών για το σύνολο
του έργου του.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε από πού
διδάχθηκε τη «βυζαντινή» τέχνη ο Κόντογλου,
γιατί αυτό ερμηνεύει νομίζω και την κατοπινή
πορεία της αγιογραφικής τέχνης του και
γενικώτερα τη στάση απέναντι στη Βυζαντινή
Ζωγραφική. Σπούδασε ουσιαστικά, λοιπόν, στην
Κρητική Σχολή και κατά κάποιον τρόπο αυτήν
θεώρησε ως την αρτιώτερη ή τουλάχιστον

χρονολογικά προσιτότερη παράδοση ακολουθήσει. Άλλωστε στην εποχή
εκείνη τα μεγάλα έργα της Μακεδονικής Σχολής, όπως οι τοιχογραφίες του
Πανσέληνου στο Πρωτάτο, ήταν σε κακή κατάσταση και τα άλλα άγνωστα. Κι
είναι χαρακτηριστικό, ότι όταν αργότερα δούλεψε σαν συντηρητής σε
τοιχογραφίες της κυρίας βυζαντινής εποχής, πάλι έτυχε να εργαστεί στην
Περίβλεπτο του Μυστρά, το προδρομικό αυτό έργο της Κρητικής Σχολής. Ο
μεγάλος του πάντως δάσκαλος ήταν ο Θεοφάνης της Λαύρας κι από κοντά ο
Κατελάνος κι οι άλλοι Κρητικοί κι ακόμη αργότερα, από θεωρητικές θέσεις
κινούμενος, θα θεωρήσει σαν τα «πιο γνήσια έργα της Χριστιανικής
Αγιογραφίας» τις αγιογραφίες των τελευταίων αιώνων της Τουρκοκρατίας,
όταν οι τεχνίτες δούλευαν «με την πίστη μονάχα, δίχως να ανακατευθεί
καθόλου το μυαλό». Μ’ αυτόν τον θεωρητικό οπλισμό κι όταν θα γνωρίσει την
Μακεδονική Ζωγραφική, θα μείνει κλειστός και επιφυλακτικός αν όχι
προκατειλημμένος.
Στα χρόνια που ακολουθούν πλουταίνει τη γνώση του καθώς εργάζεται
σαν συντηρητής σε διάφορες βυζαντινές εκκλησίες και Μουσεία (Βυζαντινό
Μουσείο 1931-32, Μουσείο Καΐρου 1935, Μουσείο Κερκύρας).
Γνώστης πια της παραδοσιακής μας Ζωγραφικής, όταν έρχεται το
πλήρωμα του χρόνου (1939 και μετά) δίνει το σημαντικότερο έργο του σε
κοσμική ζωγραφική: τις τοιχογραφίες στο Δημαρχιακό Μέγαρο των Αθηνών.
(Δυστυχώς είναι και το μόνο μεγάλο έργο του που έχει μέχρι σήμερα σωθεί.
Γιατί οι τοιχογραφίες που είχε ζωγραφίσει στο σπίτι του απεικονίζοντας την
οικογένειά του κατεστράφησαν, σώζονται όμως μερικοί πίνακες με αρχαία
θέματα όπως ο Λαοκόων της Δημοτικής Πινακοθήκης Αθηνών, ο Βρούτος
κ.ά.).
Στο Δημαρχείο ζωγράφισε τέσσερις συνθέσεις στις δύο αίθουσες του
ισογείου, ζωφόρους, μέσα στην λευκή ορθομαρμάρωση, με θέματα κυρίως
από την ιστορία της Αθήνας και ιστόρησε τους τέσσερις τοίχους του Γραφείου
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Τους τοίχους αυτούς χώρισε σε
ζώνες, που στην ανώτερη ζωγράφισε ολόσωμους, μετωπικούς τους
κυριώτερους ήρωες του Ελληνισμού από τους μυθικούς χρόνους μέχρι την
Επανάσταση του 1821. Ανάμεσα σ’ αυτές περιλαμβάνονται και μορφές
αρχαίων ηρώων και ημιθέων αλλά και αγίων σαν τον Ιωάννη, το Χρυσόστομο
ή ποιητών σαν το Σολωμό. Στη χαμηλότερη ζώνη έχουν ιστορηθεί σκηνές,
μάχες κ.λπ. από διάφορες περιόδους της Ελληνικής Ιστορίας.
Στις τοιχογραφίες αυτές είχε πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει.
Προηγούμενοί του ζωγράφοι μυθολογικών σκηνών και ιστορικών γεγονότων
της κλασικής εποχής είχαν δημιουργήσει για τα θέματα, με τα οποία θα
δούλευε, μια εικονογραφία καθώς και μια ζωγραφική τεχνοτροπία βασισμένη
κυρίως στο ρεαλισμό και κλασικισμό, που κατά τη γνώμη τους βρισκόντανε
πλησιέστερα στο κλίμα και τη μορφή των εικονιζομένων γεγονότων.
Ο Κόντογλου αγνόησε και την εικονογραφία, αλλά κυρίως εκείνο που
τόλμησε ήταν αγνοήσει την «κλασική» τεχνοτροπία. Διάλεξε τη γλώσσα της
Βυζαντινής Ζωγραφικής, που την πλούτισε σε ορισμένες περιπτώσεις με τη
γνώση της ανατομίας, και την πλαστική απόδοση των μορφών. Η τεχνοτροπία

του βασιζότανε στην Βυζαντινή Παράδοση, όπως μάλιστα την αισθανότανε ο
ζωγράφος, με τις στενές κυρίως φόρμες, τη μικρή κλίμακα, το αυστηρό
περίγραμμα, τα σεμνά και μουντά χρώματα, από τα οποία λείπει κάθε
φωναχτός τόνος ή συμπληρωματική χρήση των χρωμάτων, με προτίμηση στα
γεώδη, τα καστανά, τα σκοτωμένα μπλέ, σε μια θαυμαστή όμως ενότητα.
Μοιάζει ουσιαστικά σαν να βλέπεις συνθέσεις που κυριαρχεί ένα χρώμα με τις
παραλλαγές του. Την χρωματική ενότητα συμπληρώνει η μετρημένη και
ισόρροπη σύνθεση.
Στην εικονογραφία ξεκινά από την αρχή
(κάποια εικονογραφικά στοιχεία βυζαντινών
χειρογράφων, που ιστορούν κοσμικές σκηνές
και περιορισμένης κλίμακος είναι και αμφίβολο
φαίνεται να τα ήξερε ο Φ. Κόντογλου) και βάζει
όλη την πλούσια αφηγηματική φαντασία του να
συλλάβει και πραγματώσει τόσο μεγάλο έργο.
Μελέτη των τοιχογραφιών αυτών θα εύρισκε
ίσως πηγές εικονογραφικές και τεχνοτροπικές
ακόμη, γιατί πολλές φορές παρουσιάζεται από
σύνθεση σε σύνθεση διαφοροποίηση στην
τεχνοτροπία. Στην ζωφόρο π.χ. της Νοτίας
αίθουσας του ισογείου, όπου εικονίζεται η πάλη
του Ερεχθέα με τον Εύμολπο, καθώς και οι
προσωποποιήσεις του Υμηττού και της
Πεντέλης, ο ζωγράφος χρησιμοποιεί μεν την τεχνική της βυζαντινής
Παράδοσης, για να αποδώση όμως τους μυθικούς ήρωες με
ομορφοπλασμένα γυμνά κορμιά άψογης ανατομίας και ροδαλής επιδερμίδας
που θυμίζουν Πομπηϊνά πρότυπα. Στην απέναντι, μέσα στην ίδια αίθουσα,
σύνθεση με τις προσωποποιήσεις των πόλεων, κυριαρχεί η ηρεμία και η
επιπεδική παράσταση των σεμνόχρωμων γυναικείων μορφών.
Άλλο χαρακτήρα, κοντυνότερο στη δισδιάστατη Βυζαντινή Ζωγραφική,
παρουσιάζουν οι τοιχογραφίες με τις μεγάλες μάχες των Μακεδόνων
βασιλέων στο Γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί
διάλεξε όμως την εκκλησιαστική τεχνοτροπία ο Κόντογλου για να ιστορήσει
κοσμικά, παγανιστικά θέματα; Μήπως τούτο ήταν ιεροσυλία; Μήπως είχε
παρασυρθεί από ένα βυζαντινίζον κλίμα της εποχής του, που ήθελε την
Βυζαντινή Τέχνη, εκλεκτή των κύκλων των διανοουμένων; Μήπως από
εκζήτηση και αναζήτηση πρωτοτυπίας; Νομίζω πως για κανένα απ’ αυτούς
τους λόγους. Ο Φ. Κόντογλου πίστευε στην παράδοση. Όχι θεωρητικά,
διανοουμενίστικα. Αλλά στην παράδοση σαν συνέχεια ζωής. Και αυτήν τη
συνέχεια ήθελε να διαιωνίσει με την τέχνη. Να ιστορήσει, τον απόμακρο
κόσμο του ελληνικού μύθου και της Ιστορίας, με τον πλησιέστερο όμως ντόπιο
εκφραστικό τρόπο· τη ζωγραφική γλώσσα του μεσαιωνικού Ελληνισμού. Έτσι
ένωνε την αρχαία παράδοση με το Βυζάντιο, αυτός ο σημερινός Μικρασιάτης,
πετυχαίνοντας τη συνέχεια που ζητούσε. Έφερνε τους απόμακρους ήρωες
από τα σκονισμένα βιβλία των λογίων στον οικείο χώρο και τη μορφή των
αγίων της Εκκλησίας, με τους οποίους ήταν μαθημένος να συζεί ο απλός, ο
ανόθευτος από τη δυτική επίπλαστη παιδεία, λαός. Και δεν ήταν ιεροσυλία
αυτό που έκαμε. Γιατί οι παλαιότεροί του αγιογράφοι είχαν τολμήσει να

ζωγραφίσουν, μέσα μάλιστα στους νάρθηκες των μοναστηριακών εκκλησιών,
τους αρχαίους Έλληνες Φιλοσόφους, τον Μεγαλέξανδρο και τους άλλους
ήρωες (Μονή Φιλανθρωπινών, Μ. Γόλας, εκκλησίες Καστοριάς κ.λπ.).
Οι τοιχογραφίες του Δημαρχείου ίσως είναι το πιο προσωπικό του και το
πιο ολοκληρωμένο έργο της ζωγραφικής του και η σημαντικότερη προσφορά
στην Ιστορία της Νεοελληνικής Ζωγραφικής. Δεν έχει ακόμη ιδιαίτερα
μελετηθεί (εκτός από το μεγάλο άρθρο του Αγγ. Προκοπίου στην
Αγγλοελληνική Επιθεώρηση του 1947), ώστε να προσδιοριστεί ακριβέστερα ο
ρόλος του στην πορεία της Νεοελληνικής Ζωγραφικής. Κι ακόμη αξίζει να
παρουσιαστεί ξανά στο ευρύτερο ελληνικό κοινό που κοντεύει να το ξεχάσει.

Γιάννης Τσαρούχης: (Πειραιάς 1910- Αθήνα
1989)
«Αρετές μας είναι τα ελαττώματά μας που τα παραδεχτήκαμε».

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙ ΕΛΛΗΝΟΛΑΤΡΗΣ
Υπήρξε προσωπικότητα , ανοιχτός στη
γνώση απ όπου και να προερχόταν.
Κοσμοπολίτης
και
ελληνολάτρης,
μοντέρνος και παραδοσιακός, ουμανιστής
και χριστιανός, ρεαλιστής και ιδεαλιστής,
καλλιτέχνης και διανοούμενος , πολυμαθής
γνώστης των αρχών που διέπουν την
ιστορία, την κοινωνία, τον άνθρωπος και
τον πολιτισμό. Είχε έντονη διδακτική
συνείδηση , η οποία και μορφοποιήθηκε
μέσα από το καλλιτεχνικό και συγγραφικό
του έργο. Γλυκός και είρων για τα άτοπα
της φυλής μας και για τον εαυτό του, λιτός
και αισθητικός συντηρητικός και επαναστάτης, είχε ευρεία κοινωνική
συνείδηση που τον έκανε να αποστασιοποιείται από τον ρόλο του καλλιτέχνη.
Αποτέλεσε ένα από τα πλέον δημιουργικά μέλη της Γενιάς του ’30, η οποία,
μετά την Μικρασιατική καταστροφή, αναζητώντας τα στοιχεία που θα
συγκροτούσαν τη σύγχρονη ελληνική ταυτότητα παράλληλα με την
αποκατάσταση των χαμένων πηγών την νεοελληνικής παράδοσης , θεώρησε
απαραίτητη τη διερεύνηση του κυρίαρχου μοντέρνου πολιτισμού, με σκοπό τη
συνειδητή δημιουργική του ένταξη στη διαμορφούμενη νεοελληνική
πραγματικότητα. Το διπλό αυτό νήμα κοσμοπολιτισμού και παράδοσης
διαπερνά και χαρακτηρίζει ολόκληρο το έργο του, που διαμορφώνεται από μια
εκλεκτή σύνθεση στοιχείων ελληνικών και ευρωπαϊκών παραδοσιακών και
μοντέρνων υφασμένων γύρω από μιαν αντρική, κυρίως λαϊκή ανθρωπότητα,
η οποία διασχίζει το ζωγραφικό χώρο και τον ιστορικό χρόνο μέσα από
διάφορους τρόπους αναπαράστασης.

ΜΑΘΗΤΕΙΑ
Σπουδάζει στην ΑΣΚΤ, όπου συγκροτεί το «αυστηρό σαν σουηδική
γυμναστική» μάθημα του Κ. Παρθένη που, ενώ μιλά για τον P.Cezanne, τον
βοηθάει αργότερα στο πλησίασμα της Αναγέννησης. Παράλληλα μαθητεύει
για τέσσερα χρόνια στο εργοστάσιο του Φ. Κόντογλου, όπου «κάλφας και
καλογεροπαίδι» μυείται στα μυστικά της βυζαντινής και λαϊκής παράδοσης,
εικαστικής, μουσικής και πολιτιστικής. Πλησίασε επίσης τον μοντερνισμό και
την παράδοση μέσω του Δ. Πικίωνη, καθώς και άλλων εξωσχολικών
δασκάλων και φίλων, όπως ο Ε. Σικελιανού, η Α. Χατζημιχάλη, ο Δ.
Διαμαντόπουλος και ο Σ. Σπαθάρης , από τον οποίο διδάχτηκε και την τεχνική
της ψαρόκολας. Μετά ταξιδεύει στο Παρίσι, όπου στο Λούβρο ανακαλύπτει

την Πομπηία και το Φαγιούμ, και στη συλλογή του E.Teriade το λαϊκό
ζωγράφο Θεόφιλο .Ενώ θαυμάζει και θέλει να ζωγραφίσει σαν τονg.Courbet
και τον Gericault-τους μεγάλους του 19ου αιώνα, όπως τους αποκαλεί-,
υπακούοντας στο κάλεσμα της εποχής «το μοντέρνο μέσα από την
παράδοση» , στρέφεται προς τον Η.Matisse, ιδωμένο μέσα από την τέχνη του
Καραγκιόζη. Και αυτό, γιατί Matisse και Καραγκιόζης έχουν ως κοινές
ανατολικές ρίζες- κυρίως περσικές_ την αριστουργηματική γραμμή που
περικλείει φιγούρες με καθαρά και λαμπερά χρώματα, την τρισδιάστατη
ερμηνεία του χώρου και την έλλειψη όγκου στις φιγούρες. Επιπλέον ο Matisse
του παρείχε ένα σύγχρονο μοντέλο απόδοσης της ανθρώπινης φιγούρας με
τρόπο χρωματικό και εκφραστικό, στοιχεία που τον ενδιέφεραν απόλυτα
.Έτσι, τα έργα της πρώτης περιόδου του (1935-1950) είναι επηρεασμένα από
τον Matisse και τον καραγκιόζη, αλλά υπάρχουν επίσης επιρροές από τους
Θεόφιλο, τα Φαγιούμ, καθώς και στοιχεία από την κλασική και την βυζαντινή
τέχνη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ
Η πρώτη του
έκθεση(1938)
στο
κατάστημα
Αλεξόπουλου, που
το μετέτρεψε σε
γκαλερί επαινέθηκε
για τη μετουσίωση
του λαϊκού, το οποίο
αισθάνεται και δεν
αντιγράφει
φέρνοντας
το
πλησιέστερα προς
πολιτισμένες φωνές
(Σ. Δούκας), ενώ
κατηγορήθηκε
για
λαϊκισμό
(Ζ.
Παπαντωνίου), άτεχνη τεχνική (Η. Ζιώγας) και άσεμνα θέματα. Οι
«παλιάνθρωποι» (Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος) του Τσαρούχη είναι λαϊκοί αντρικοί
τύποι-ναύτες, στρατιώτες, ποδοσφαιριστές- ντυμένοι ή γυμνοί, ολόσωμοι ή
καθισμένοι μέσα σε ένα δωμάτιο με ελάχιστα επεισόδια, μια καρέκλα, ένα
τραπέζι ή έναν καθρέπτη και σε πόζες που έπαιρναν στα φωτογραφεία, δίπλα
σε μια ανθοστήλη και μπρος από μονόχρωμο φόντο .Η πρόσθεση του να
«εξυψώσει» τη λαϊκή αυτή ανθρωπότητα επιτυγχάνεται τόσο εκφραστικά ,
μέσα από το δεδομένο τρόπο αναπαράστασης , όσο και συνειρμικά, δίνοντας
π.χ. στο μοντέλο την τάση ενός κλασικού γλυπτού της Ολυμπίας, αλλά και
μέσα από το αλληγορικό περιεχόμενο που τους δίνει, ζωγραφίζοντας τους ως
έρωτες και αργότερα ως θεούς και ημίθεους κατά το πρότυπο της αρχαίας
παράδοσης. Η γυναικεία παρουσία είναι περιορισμένη σε όλο το ζωγραφικό
έργο του- που δείχνει την προτίμηση του στο αντρικό φύλο-και αναπαριστά
χωρικές με λαϊκές ενδυμασίες ολόκληρης της Αττικής, της Ελευσίνας, της
Αταλάντης κ.λπ., είτε τύπους γυναικών που φανερώνουν τον κοινωνικό τους
ρόλο ως σύζυγοι, χήρες , μοιρολογίστρες ή αρραβωνιαστικιές –πότε όμως ως

θελκτικές ερωμένες –και τέλος πορτρέτα φίλων, που αργότερα γίνονταν και
κατά παραγγελία. Κάποια μικρά έργα – υδροχρώματα της περιόδου 19401949-είναι μοναδικά για τις πολυπρόσωπες συνθέσεις και αφηγηματική
διάθεση (Μνημόσυνο, Σύλληψη από την αστυνομία, Σταύρωση ,Έρως και
θάνατος), ενώ συγχρόνως εμφανίζονταν ορισμένα έργα (αντρικά γυμνά) με
έντονο αισθησιακό χαρακτήρα και ομοφυλοφιλική χροιά.
Τα χρόνια 1950-1966 αποτελούν μια ενδιάμεση περίοδο του έργου του,
διότι προοδευτικά η έμφαση της αναπαράστασης μετατοπίζεται από το
χρωματικό στο τονικό σχέδιο. Σε αυτήν ανήκουν μερικά από τα ωραιότερα
έργα του, όπως ο Ναύτης με χειμερινή στολή σε ροζ φόντο και η Ξεχασμένη
φρουρά. Τότε εμφανίζονταν για πρώτη φορά τα νεοκλασικά κτίσματα, σπίτια
με καφενεία (Νέον, Παρθενών, Μαυροκεφάλου), που τον ενδιέφεραν αφενός
ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι του εαυτού του και της νεοελληνικής
παράδοσης, που άρχιζε τότε να κατεδαφίζεται από τη ζωγραφική του
μοντέλου σε κλειστό χώρο, στη ζωγραφική στο
ύπαιθρο κάτω από τον καυτό ήλιο. Ένα θέμα που
αφθονεί την περίοδο (1950-1966) είναι οι χωρικές τις
Αταλάντης και οι Νεκρές φύσεις με λουλούδια σε
βάζα, σε μονόχρωμο φόντο και δίπλα σε ποτήρι νερό
ή ναυτική ζώνη. Τότε εμφανίζεται για πρώτη φορά
στη ζωγραφική του το τοπίο , άλλοτε ρεαλιστικό και
άλλοτε φανταστικό, όπως μια σειρά από 25 μικρά
έργα που συνθέτουν τις παιδικές και εφηβικές
αναμνήσεις του από το Φάληρο. Την τελευταία
περίοδο (1966-1980), που συμπίπτει με τη διαμονή
του στο Παρίσι, όπου εγκαταστάθηκε μετά το
πραξικόπημα της Χούντας (1967), τα έργα του
απομακρύνονται από το «πετυχημένο» στυλ του,
υφίστανται μια ριζική αλλαγή και επηρεάζονται από
τη ζωγραφική του μπαρόκ του 17ου αιώνα, και
ειδικότερα από τον Caravaggio, τον Poussin και
Vermeer, ιδωμένους όμως μέσα από τη βυζαντινή
ΖΩΓΡΑΦΙΚΉ. Συγκεκριμένα, η φωτοσκίαση δε γίνεται
με παράθεση τονικών διαφοροποιήσεων (φωτεινό- σκούρο), όπως συμβαίνει
στη Δύση, αλλά με υπέρθεση ξεχωριστών χρωματικών μονάδων από το
σκούρο προς το φωτεινό, όπως γίνεται στο Βυζάντιο και στο Φαγιούμ. Η
αλλαγή αυτή συνδέεται με την παιδική του επιθυμία να δαμάσει την δύσκολη
τέχνη της Αναγέννησης και να φτιάξει έργα χειροποίητα, και βρίσκει ευκαιρία
πραγμάτωσης σε μια περίοδο κάμψης του μοντερνισμού, οπότε και στο
Παρίσι του δίνεται η ευκαιρία να εξασκηθεί στο αναγεννησιακό σχέδιο. Έτσι, η
χρωματική και δυσδιάστατη φιγούρα της πρώτης περιόδου γίνεται τονική και
τρισδιάστατη, και ο «σχηματικός» τύπος του Νεοέλληνα με τις εκφραστικές
παραμορφώσεις γίνεται ο «συγκεκριμένος» Γάλλος μικροαστός , εφόσον η
αναπαράσταση γίνεται λεπτομερής και φωτογραφική. Η σε μεγάλη ηλικία
εγκατάλειψη του δημοφιλούς του στυλ, για να γυμναστεί σε ένα ύφος
παρωχημένο και εκτός μόδας, έδωσε στους ζωγράφους το ουσιαστικότερο
μάθημα ελευθερίας και σεβασμού του ανθρώπου προς τις τάσεις του. Ο
σεβασμός αυτός αποκρυσταλλώνεται το 1974 στο κείμενό του «Ας
επιστρέψουμε στην αρχαιότητα και θα είναι μία πρόοδος», το οποίο, σε

συνδυασμό με το νέο του στυλ, προοιω νιζόταν κάποιες αρχές της
μεταμοντέρνας κριτικής στάσης. Η θαυματουργία του συνεχίζει να τιμά την
ανδρική εξιδανικευμένη παρουσία μέσα από αλληγορίες.
«Μόνο με παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι».

ΒΙΝΤΕΟ

Άρης Κωνσταντινίδης (1913-1993)
Ο Άρης Κωνσταντινίδης γεννήθηκε στην
Αθήνα. Σπούδασε στη Γερμανία στο
Πολυτεχνείο του Μονάχου από το 1931 μέχρι
και το 1936. Ήλθε έτσι σε άμεση επαφή με τις
πιο σημαντικές αρχιτεκτονικές ιδέες εκείνης
της εποχής, δηλαδή τις απόψεις του
μοντέρνου κινήματος.
Επιστρέφει στην Ελλάδα το 1936 και
εργάζεται για μερικά χρόνια στην Πολεοδομική
Υπηρεσία της πόλης των Αθηνών και μετά τον
πόλεμο στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Η
απασχόλησή του με τα μεγάλα προβλήματα της εποχής και η πεποίθησή του
ότι η αρχιτεκτονική είναι ένα κοινωνικό λειτούργημα, τον οδηγεί στις θέσεις του
προϊσταμένου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας από το 1955 έως το 1957
και του προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας στον Ελληνικό Οργανισμό
Τουρισμού από το 1957 έως το 1967.
Τα χρόνια αυτά σχεδιάζει και επιβλέπει την κατασκευή
μιας σειράς εργατικών κατοικιών και ξενοδοχείων και είναι ο
πρώτος
αρχιτέκτονας
στην
Ελλάδα
που
εισάγει
αποτελεσματικά και σε μεγάλη κλίμακα στα δημόσια έργα την
έννοια της τυποποίησης στη σύνθεση και στην κατασκευή.
Σχεδιάζει και υλοποιεί συγχρόνως αρκετά ιδιωτικά έργα.
Η αρχιτεκτονική του Άρη Κωνσταντινίδη χαρακτηρίζεται
από την ορθολογική διάταξη της κάτοψης, την προσήλωση
στην άνετη λειτουργικότητα των χώρων, την ένταξη στο
φυσικό περιβάλλον, την υποδοχή των συγκεκριμένων
κλιματολογικών συνθηκών, την κατασκευαστική αρτιότητα και
την ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του κάθε υλικού
που χρησιμοποιείται στην κατασκευή. Έτσι καταφέρνει όχι
μόνο να χτίζει "Δοχεία Ζωής" (ο όρος είναι του ιδίου), αλλά και
να διαμορφώσει μία σαφή αρχιτεκτονική γλώσσα με την
οποία παίρνει θέση πάνω στα μεγάλα προβλήματα της
εποχής του.
Το ενδιαφέρον του Άρη Κωνσταντινίδη για τη δημιουργία
μιας σύγχρονης αρχιτεκτονικής που να βγαίνει από τις
ανάγκες του τόπου του, τον οδηγεί στο να μελετήσει
εκτεταμένα την ανώνυμη αρχιτεκτονική στην Ελλάδα και να
δημοσιεύσει τρία βιβλία από το 1947 έως το 1953, όπου
καταπιάνεται με συγκεκριμένα παραδείγματα ανώνυμης
αρχιτεκτονικής.
Το 1975 δημοσιεύει ένα περιεκτικό βιβλίο για την ανώνυμη αρχιτεκτονική
στην Ελλάδα που ονομάζει "Στοιχεία Αυτογνωσίας - Για μιαν αληθινή
αρχιτεκτονική". Εκεί φαίνεται πόσο ο Άρης Κωνσταντινίδης έχει εμπνευστεί
από την αρχιτεκτονική παράδοση του τόπου του και με

ποιόν τρόπο αντλεί διδάγματα από το παρελθόν για μια σύγχρονη
αρχιτεκτονική.
Με τα "Θεόχτιστα", το τελευταίο του βιβλίο, ο αρχιτέκτονας έρχεται και
πάλι να υπογραμμίσει την πίστη του, ότι η ανώνυμη αρχιτεκτονική, αλλά και
το ίδιο το τοπίο της Ελλάδας αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία πρέπει
και μπορεί να σταθεί μια σύγχρονη αρχιτεκτονική πράξη.
Ας τονιστεί εδώ, ότι ο Άρης Κωνσταντινίδης από τα πρώτα του κιόλας
αρχιτεκτονικά βήματα έρχεται σε διαμετρική αντίθεση τόσο με μία τάση
παρελθοντολογίας και μορφοκρατίας που κατέληγε συχνά σε σκηνογραφική
μίμηση παλαιών μορφών όσο και με μία άλλη τάση πολλών αρχιτεκτόνων να
αντιγράφουν μοντέρνα ευρωπαϊκά πρότυπα που είχαν κατασκευαστεί για τις
ανάγκες άλλων τόπων.
Με το έργο του ο Άρης Κωνσταντινίδης δημιουργεί έναν μοναδικό, για τη
χώρα του, αρχιτεκτονικό δρόμο που οδηγεί σε μία σύγχρονη ελληνική
αρχιτεκτονική, η οποία επειδή πατάει γερά στα σύγχρονα διδάγματα και τις
ανάγκες της σημερινής εποχής ξέρει ταυτόχρονα να αφομοιώνει την ουσία και
όχι τη μορφή της αρχιτεκτονικής παράδοσης του τόπου του.

Εικόνα 7. Όαση Ιωαννίνων

Εικόνα 8. Αρχαιολογικό μουσείο Ιωαννίνων

VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=12ljoLcUz8Q
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
http://www.youtube.com/watch?v=12ljoLcUz8Q
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF
%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B
D%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://www.cup.gr/%CE%9A%CE%A9%CE%9D%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE
%9D%CE%A4%CE%99%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3%CE%91%CE%A1%CE%97%CE%A3_tl-616994.aspx?TableId=163&LangId=1
http://www.heliarch.gr/?q=node/166

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΚΙΩΝΗΣ
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1887 από Χιώτες γονείς, και
ήταν πρώτος εξάδελφος του ποιητή Λάμπρου Πορφύρα και
του δημοσιογράφου και συνιδρυτή της εφημερίδας Το Βήμα
Γεωργίου Συριώτη. Ο πατέρας του από μικρός -όπως και ο
ίδιος- είχε κλίση στη ζωγραφική. Ποίηση και ζωγραφική
αποτέλεσαν λοιπόν, το πρώτο περιβάλλον για το Δημήτρη
Πικώνη. Το 1906 έγινε ο πρώτος (χρονολογικά) μαθητής του
Κωνσταντίνου Παρθένη ενώ παράλληλα σπούδαζε στο
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών, απ' όπου το 1908
πήρε το δίπλωμα του Πολιτικού Μηχανικού. Συνέχισε τις
σπουδές του στο Μόναχο και στη συνέχεια στο Παρίσι, όπου
διδάχθηκε σχέδιο και ζωγραφική στην Académie de la grande
Chaumiére. Παράλληλα γράφτηκε στο εργαστήριο του
αρχιτέκτονα Chifflot και παρακολούθησε τα μαθήματα των
αρχιτεκτονικών συνθέσεων στην École des Beaux Arts. Η πραγματική του
επιθυμία βέβαια, ήταν να ασχοληθεί με τη ζωγραφική, και όχι με την
αρχιτεκτονική. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του σημαντική ήταν και η
παρουσία του Αναστάσιου Ορλάνδου, του Giorgio de Chirico, του Περικλή
Γιαννόπουλου και του Γιώργου Μπουζιάνη.
Το 1912, την περίοδο των επιστρατεύσεων Βαλκανικών πολέμων,
επέστρεψε στην Ελλάδα. Συνέχισε να ζωγραφίζει και ξεκίνησε τις πρώτες
μελέτες για την αρχιτεκτονική της νεοελληνικής παράδοσης· σχεδίασε πολλά
σπίτια από τη λαϊκή αρχιτεκτονική της Αίγινας. Το 1921 διορίστηκε επιμελητής
του Καθηγητή Α. Ορλάνδου στο μάθημα της Μορφολογίας της Αρχιτεκτονικής
και Ρυθμολογίας όπου παρέμεινε μέχρι τα μέσα του 1923. Παντρεύτηκε την
Αλεξάνδρα Αναστασίου (1925) με την οποία στη συνέχεια απέκτησε πέντε
παιδιά. Την ίδια χρονιά ονομάστηκε έκτακτος Καθηγητής του Ε.Μ.Π. στην
έδρα της Διακοσμητικής και μονιμοποιήθηκε το 1930. Την περίοδο αυτή
διατήρησε σημαντικές πνευματικές φιλίες με Σπύρο Αλιμπέρτη, Μπουρνιά,
Γιάννη Αποστολάκη, Γιώργο και Φώτο Πολίτη, Κόντογλου, Παπαλουκά,
αρχιτέκτονα Μητσάκη, Σ. Δούκα, Βέλμο, Γκίκα, Τσαρούχη, Εγγονόπουλο,
Διαμαντόπουλο και Γεράσιμο Στέρη.
Μεταξύ 1935 και 1937 έκδοσε μαζί με το ζωγράφο και φίλο του,
Χατζηκυριάκο-Γκίκα, το περιοδικό 3ο Μάτι, στο οπόιο δημοσίευσε ο ίδιος
αρκετά κείμενά του. Το περιοδικό χαρακτηριζόταν ως καλλιτεχνικό και
συνεργαζόταν με ονόματα όπως οι συγγραφείς Στρατής Δούκας και Τάκης
Παπατσώνης, ο ζωγράφος Σπύρος Παπαλουκάς, ο θεατρικός σκηνοθέτης
Σωκράτης Καραντινός, ο γλύπτης Μιχάλης Τόμπρος και ο χαράκτης Άγγελος
Θεοδωρόπουλος.
Το έργο του ως αρχιτέκτονας ξεκίνησε με την οικία Μωραΐτου στις
Τζιτζιφιές (1921-1923). Ήταν οικοδόμημα με χαρακτήρα αττικής λαϊκής
αρχιτεκτονικής. Το 1932, με την ολοκλήρωση του Δημοτικού Σχολείου στα
Πευκάκια Λυκαβηττού, διαπίστωσε πως δεν τον ικανοποιούσαν τα έργα του
και άλλαξε τις αισθητικές του αντιλήψεις. Στοχάστηκε πως το οικουμενικό
πνεύμα πρέπει να συντεθεί με το πνεύμα της εθνότητας. Όλα του τα επόμενα

αρχιτεκτονικά έργα βασίστηκαν σ' αυτή την αντίληψη. Τη δεκαετία 1940-1950
η αρχιτεκτονική του δημιουργία περιορίστηκε σε προσχέδια τάφων. Όμως, την
αμέσως επόμενη περίοδο, από το 1951 ως το 1957, ασχολήθηκε με πολλά
έργα. Ανάμεσά τους η διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου γύρω από την
Ακρόπολη και το λόφο Φιλοπάππου, ίσως το σημαντικότερο έργο του.
Στις 28 Αυγούστου του 1968 πέθανε στην Αθήνα.
Δημοτικό σχολείο, στα Πευκάκια Λυκαβηττού, 1932
Το σχολείο εντάσσεται στο πρόγραμμα ευρείας
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και ανέγερσης σχολικών κτηρίων
του '30. Ανήκει στα έργα αναφοράς του ελληνικού
μοντερνισμού, αν και ο Δημήτρης Πικιώνης το αποκήρυξε
αμέσως μετά την κατασκευή του. Πρόκειται για συνηθισμένη
τυπολογία σχολικού κτηρίου με τους κλειστούς χώρους
διατεταγμένους γύρω από κεντρικό υπαίθριο. Κτισμένο στους
πρόποδες του Λυκαβηττού, πατά σ' ένα έντονα επικλινές
έδαφος. Οι καθαροί μοντέρνοι όγκοι, που φιλοξενούν τις
κλειστές λειτουργίες, και ο κεντρικός υπαίθριος χώρος
ακολουθούν την κλίση διαμορφώνοντας επίπεδα. Έτσι, η αυλή
του σχολείου αποκτά κλίμακα και θεατρικότητα και δύναται να φιλοξενήσει
πολλαπλές δραστηριότητες -που αφορούν στην κάθε αίθουσα διδασκαλίας
χωριστά ή στο σύνολο των παιδιών του σχολείου-. Για ακόμα μία φορά σ'
αυτό το έργο του Δημήτρη Πικιώνη, ίχνη της ιστορίας και της λαϊκής
παράδοσης συντίθενται με το πνεύμα της νεωτερικότητας. Η μεγάλη στοά της
εισόδου παραπέμπει σε αρχαιοελληνική αρχιτεκτονική. Τα πεζούλια, οι
πλακοστρώσεις και τα κλιμακωτά επίπεδα σε παραδοσιακή νησιώτικη
αρχιτεκτονική. Στο σύνολο, όμως, το σχολείο κτίστηκε με βάση τις
λειτουργικές θεωρίες της γερμανικής σχολής του Bauhaus: με ορθολογισμό
και καθαρότητα στις λειτουργίες, με πολλούς ελεύθερους χώρους, με φωτεινές
αίθουσες. Η κατασκευή του κτηρίου έγινε με μοντέρνα υλικά: ο φέρων
οργανισμός είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ στις γεωμετρικές και
αυστηρές όψεις κυριαρχούν οι επιχρισμένοι με λευκό σοβά τοίχοι και τα
μεγάλα ξύλινα υαλοστάσια.
•

Διαμόρφωση του αρχαιολογικού περί την Ακρόπολη χώρου και του
λόφου Φιλοπάππου

Μετά από τα νεοκλασικά αρχιτεκτονικά έργα του 19ου αιώνα και τη
ρομαντική κηποτεχνία του Εθνικού Κήπου χρειάστηκε περίπου ένας αιώνας
για να εμφανιστεί ένα έργο δημόσιου υπαίθριου χώρου τέτοιας σημασίας για
την ευρύτερη νεώτερη Αθήνα. Το έργο περιλαμβάνει δύο κύριες σπειροειδείς
διαδρομές, που ξεκινούν σχεδόν αντικριστά στη συμβολή Διονυσίου
Αρεοπαγίτου και Αποστόλου Παύλου. Η μία ανεβαίνει βόρεια το λόφο της
Ακρόπολης ως το ιερό της Αθηνάς. Η άλλη απομακρύνεται απ' αυτόν
δημιουργώντας δύο συνθήκες θέασής του: μια πρώτη στου Λουμπαρδιάρη,
όπου ξεπροβάλλει για μοναδική φορά μετωπικά η κύρια όψη του Παρθενώνα,
και μια δεύτερη στο Άνδηρο, όπου καταλήγει η διαδρομή συστρεφόμενη. Σ'
όλο το έργο ο Πικιώνης χρησιμοποίησε την οπτική αντίληψη ως συνθετικό
εργαλείο. Ένα χωρικό σύστημα οπτικών χαράξεων ενώνει το τοπίο -εγγύτερα
ή μακρινά- με την ιστορία του. Στα δύο σημεία θέασης όμως, οι χαράξεις είναι
ιδιαίτερα εμφανείς. Στη διαμόρφωση γύρω απ' τον Αγ. Δημήτριο οι αρμοί της

δαπεδόστρωσης, κατά την είσοδο στον υπαίθριο χώρο του, οδηγούν το
βλέμμα. Στον ημιυπαίθριο χώρο του παλιού καφενείου η κεκλιμένη στέγη
στρέφεται προς την Ακρόπολη. Στην κορυφή του λόφου, στο Άνδηρο,
μαρμάρινα καθιστικά και μικρές πέτρινες κατασκευές οργανώνονται έτσι ώστε
να τοποθετήσουν τον άνθρωπο στα σημεία με την καλύτερη θέα των
Προπυλαίων και της Ακρόπολης γενικότερα. Ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος με
τον οποίο ο Πικιώνης συλλαμβάνει την έννοια της Φύσης. Φύση που είναι εδώ
συνυφασμένη με την ιστορία και το παρελθόν του πολιτισμού της.
Ενσωματώνει ανθρώπινες γραφές και απομεινάρια παλαιότερης κατοίκησης,
τόσο που δεν ξεχωρίζει απ' αυτά. Αρχαία μνημεία, κτίσματα, βράχοι, θάμνοι
σαν ΕΝΑ τοπίο αφηγούνται την ιστορία της Αττικής Γης.

VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=lHhxtXfN9A0
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΕΙΑ
http://www.youtube.com/watch?v=lHhxtXfN9A0
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF
%81%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%8E%CE%
BD%CE%B7%CF%82
http://blogs.sch.gr/14dimath/
http://www.heliarch.gr/?q=node/166

ΘΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
Ο Θόδωρος Παπαγιάννης
είναι Έλληνας γλύπτης, που
γεννήθηκε στο Ελληνικό Ιωαννίνων
το 1942. Σπούδασε με υποτροφία
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) της Αθήνας με
καθηγητή το Γιάννη Παππά (1960 1966), ενώ μαθήτευσε και στα
εργαστήρια χαλκοχυτικής κοντά
στο Νίκο Κερλή. Στα 1981-82,
συνέχισε τις σπουδές του στην
Ecole des Arts Appliques et des
Metiers d' Art στο Παρίσι.
Επηρεασμένος
από
τις
σύγχρονες τάσεις στη γλυπτική, συνδυάζει στο έργο του στοιχεία από τα
προϊστορικά ειδώλια με τις εξπρεσιονιστικές φόρμες και την αφαίρεση του
Χένρυ Μουρ. Πέρα από τα γλυπτά έργα του, ο Παπαγιάννης φιλοτέχνησε και
μετάλλια, όπως το μετάλλιο της εισόδου της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. το 1979 και
το μετάλλιο για τον εορτασμό των 150 χρόνων της Βουλής των Ελλήνων το
1978. Ανάμεσα στις γλυπτικές δημιουργίες του, ανδριάντες, μνημεία και
προτομές, περιλαμβάνονται:
Έργα του Θόδωρου Παπαγιάννη βρίσκονται σε δημόσιους χώρους στην
Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Πέρα από τις ατομικές εκθέσεις του,
έχει παρουσιάσει το έργο του σε πολλές ομαδικές στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Ο Θόδωρος Παπαγιάννης είναι Διευθυντής του Α' Εργαστηρίου
Γλυπτικής της Α.Σ.Κ.Τ. της Αθήνας.

Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ
Ο Θόδωρος Παπαγιάννης γεννήθηκε στο Ελληνικό Ιωαννίνων, σπούδασε
στην Α.Σ.Κ.Τ. Αθηνών µε υποτροφία και δάσκαλο τον Γιάννη Παππά.
Μελέτησε µε διετή υποτροφία εσωτερικού του ΙΚΥ την αρχαιοελληνική τέχνη
και την τέχνη της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. Το 1969 συνέχισε τις
σπουδές του µε μια σειρά από ενημερωτικά ταξίδια τόσο στο Μεσογειακό
χώρο, τον οποίο θεωρεί κοιτίδα του πολιτισμού και πηγή ανεξάντλητη, όσο και
στην Ευρώπη. Ταξίδεψε στην Κρήτη, στην Αίγυπτο, στα παράλια της Μικράς
Ασίας και στην Κωνσταντινούπολη.
Γλυπτά του κοσμούν πολλούς δημόσιους χώρους στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, καθώς επίσης περιλαμβάνονται σε δημόσιες και ιδιωτικές
συλλογές μουσείων και πινακοθηκών, όπως η Εθνική Πινακοθήκη, το
Μουσείο Βορρέ, η Πινακοθήκη Πιερίδη, το Μουσείο Θεσσαλονίκης, η
Πινακοθήκη Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τράπεζας, η Πινακοθήκη

Αβέρωφ στο Μέτσοβο, η Εθνική Γλυπτοθήκη, το Προεδρικό Μέγαρο και άλλα
μουσεία και πινακοθήκες.

Η ΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ
Ο Θεόδωρος Παπαγιάννης ανήκει σε μία οικογένεια δημιουργών που
σπανίζουν ολοένα και περισσότερο: σε αυτούς που ξαναγράφουν την ιστορία
της τέχνης, ξεκινώντας από την παράδοση, για να κατακτήσουν, με
επώδυνους ερευνητικούς αναβαθμούς, την προσωπική τους απελευθέρωση.
Ο διάλογος με τον καιρό τους και τις εκφραστικές του υπαγορεύσεις δεν
αποτελεί γι' αυτούς τους καλλιτέχνες ετερονομική συμμόρφωση με τους
συρμούς, αλλά εσωτερική αναγκαιότητα.
Ο Θεόδωρος Παπαγιάννης κατάγεται από την Ήπειρο, από μία περιοχή
που με την τραχιά της διαμόρφωση, τους γλυπτικούς ορεινούς της όγκους και
την πέτρινη αρχιτεκτονική της, αφυπνίζει την ενδιάθετη καλλιτεχνική ροπή και
υπαγορεύει την αυστηρότητα και το σεβασμό στη χρήση των υλικών. Αυτή την
αυστηρότητα και συνέπεια την επαληθεύει το πολύμορφο έργο του
Παπαγιάννη σε κάθε του φάση και στα ποικίλα υλικά που χρησιμοποιεί. Γιατί
ο πολύτροπος καλλιτέχνης δεν κουράστηκε να εξερευνά όχι μόνο τα
παραδοσιακά υλικά (πέτρα, μάρμαρο, χαλκό), αλλά και κάθε άλλη μορφή
πρώτης ύλης: ξύλο, σίδερο, πηλό, συνθετικές ύλες, αλλά και αντικείμενα
δεύτερης χρήσης, που προσθέτουν τη δική τους ιστορία στην αφήγηση του
έργου. Μια παλιά φωτογραφία του μελλέφηβου Θεόδωρου μας αποκαλύπτει
την πρώιμη κλίση του. Δεν θα 'ταν πάνω από δώδεκα- δεκατριών χρονών και
είχε κιόλας εκδηλώσει το ταλέντο του: μια σειρά κεφάλια σκαλισμένα στην
πέτρα, απειρότεχνα ακόμη, αλλά πολύ εκφραστικά προαγγέλλουν δύο
βασικές σταθερές της μελλοντικής δημιουργίας του: τον ανθρωποκεντρικό της
χαρακτήρα και την αναζήτηση της έκφρασης.
Ίσως εδώ αξίζει να επισημάνουμε έναν άλλο χαρακτήρα της ποιητικής
του Θεόδωρου Παπαγιάννη, που δεν είναι άσχετος με την ηπειρωτική του
καταγωγή. Η Ήπειρος και ιδιαίτερα τα Ιωάννινα φημίζονται για τη χειροτεχνική
τους παράδοση. Ο Ηπειρώτης γλύπτης είναι ένας από τους τελευταίους
δεξιοτέχνες της χειροτεχνικής παράδοσης. Του αρέσει όχι μόνο να λαξεύει ο
ίδιος τα έργα του, αλλά και να τα τελειοποιεί με τη μαστοριά της αρχαίας
τορευτικής. Στα τελευταία του έργα φαίνεται να επικαλείται τη γηγενή
παράδοση της πατρίδας του για να «κοσμήσει» τις μορφές του με το μεράκι
ενός καλλιτέχνη αργυροχόου.
Η μακρά μαθητεία αρχικά, και θητεία αργότερα του, Θεόδωρου
Παπαγιάννη πλάι στον Γιάννη Παππά, έναν αυστηρό δάσκαλο με ρωμαλέο
έργο και πλούσια πλαστική παιδεία, του εξασφάλισε στέρεα θεμέλια για να
οικοδομήσει το δικό του έργο. Έργο βασικά ανθρωποκεντρικό, με μικρές
παρεκβάσεις, όπως τα πουλιά, που δεν παραβιάζουν ουσιαστικά τον κανόνα.
Ο Θεόδωρος Παπαγιάννης μοιράζεται με το δάσκαλο του, το Γιάννη Παππά,
την πιο υγιεινή συνήθεια για έναν καλλιτέχνη: το πάθος του σχεδίου.
Αναρίθμητα σχέδια σημαδεύουν την κάθε στιγμή της ζωής του από τότε που
επέλεξε το δύσκολο προορισμό του γλύπτη. Μελετά με το πάθος ενός
Λεονάρντο ντα Βίντσι, πρώτα απ' όλα το ανθρώπινο σώμα σε κάθε του

στάση, σε ανάπαυση και δράση. Το γυμνό από μοντέλο, αλλά και ανθρώπους
στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο. Με ευλαβική εμμονή μελετά τις ελληνικές
αρχαιότητες πραγματοποιώντας ταξίδια- προσκυνήματα σ' όλους τους τόπους
που καθαγίασαν οι προγονοί μας.

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ
ΓΛΥΠΤΩΝ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
Γλυπτά, ανάγλυφα αλλά και αρχιτεκτονικά μέλη, κιονόκρανα, ανθέμια,
ραβδώσεις του δίνουν την ευκαιρία να μελετήσει το βηματισμό του ήλιου
πάνω στα αρχαία σπαράγματα, το δραματικό διάλογο φωτός και σκιάς,
θησαυρίζει εικόνες, ψηλαφεί γλυφές, πλουτίζει την οπτική του μνήμη μ' ένα
ανεξάντλητο ρεπερτόριο, από όπου θα αντλήσει αργότερα έμπνευση και
διδάγματα για τα δικά του γλυπτά, τα δικά του ανάγλυφα. Οι πτυχώσεις, το
παιχνίδι του σκιοφωτισμού, η διακοσμητική σχηματοποίηση διατηρούν τη
μνήμη αυτών των αρχαιολογικών εξερευνήσεων με το μολύβι στο χέρι. Όπως
οι γλύπτες τον παλιό καιρό, ο Θεόδωρος Παπαγιάννης δεν απαξιεί κανένα
έργο.
Βαθύς γνώστης της ανδριαντοποιίας, θα φιλοτεχνήσει πολλά μνημεία και
προτομές με φιλαλήθεια, εντιμότητα και γνώση, που συχνά απουσιάζουν από
ανάλογα έργα του δημόσιου χώρου. Στο καθαρά δημιουργικό του έργο
διακρίνουμε δύο κύριες κατευθύνσεις από την πρώιμη κιόλας φάση: τα
τεκτονικά γλυπτά, με συμπλέγματα μορφών λαξευμένα στο μάρμαρο και την
πέτρα, που διατηρούν τη μνήμη των ορθογώνιων σχημάτων απ' όπου
προήλθαν. Τα μετακυβιστικά αυτά έργα έλκουν τη μακρινή καταγωγή τους
από κυβιστές γλύπτες όπως ο Zadkine ή ο Lipchitz.
Μία δεύτερη ομάδα γλυπτών εμπνέεται από οργανικές μορφές και
αξιοποιεί τις δυνατότητες της «ζωτικής φόρμας». Επιλέγοντας διαβρωμένες
πέτρες και βότσαλα, ο γλύπτης εκμεταλλεύεται την τυχαία μορφική τους κλίση
για να ανασύρει, με μικρές καίριες επεμβάσεις, ανθρώπινες φιγούρες με
ιδιαίτερη εκφραστικότητα. Σε αυτή την ομάδα έργων αναγνωρίζουμε, ως
μακρινούς «δασκάλους», μοντέρνους γλύπτες που θεμελίωσαν την
παράδοση της «ζωτικής φόρμας», όπως ο Henry Moore. Τα πουλιά
διεκδικούν μία προνομιακή θέση στη θεματογραφία του Θεόδωρου
Παπαγιάννη. Οι αεροδυναμικές φόρμες τους, οι αρμονικές καμπύλες τους, ο
διάλογος ανάμεσα σε κυρτούς και κοίλους όγκους οδηγεί το γλύπτη σε μία
συμπυκνωμένη αφαίρεση που διατηρεί από το θέμα τη δυναμική της πτήσης
και τη μελωδία των γραμμών. Η στίλβωση της επιφάνειας, το παιχνίδι της
εναλλαγής ανάμεσα σε γυαλισμένα και αδρά μέρη προσθέτουν τη χάρη τους
σε αυτά τα ερατεινά έργα, από τα πιο όμορφα που έπλασε ποτέ η γλυπτική
τέχνη με αυτό το θέμα. Η «θωπεία» της επιφάνειας του χαλκού από την
αστραφτερή αντανάκλαση ως τη σγουρή θαμπάδα μαρτυρεί το γόνιμο
δίδαγμα του Brancusi. Παράλληλα, μία νέα ανθρωπότητα κάνει την εμφάνιση
της στο έργο του γλύπτη, μία ανθρωπότητα που αναδύεται από αρχέγονες,
αρχετυπικές και αρχαιολογικές μνήμες της Μεσογείου.

Στην αρχή τα «ειδώλια» αυτά έχουν διαστάσεις μικρογλυπτικής όπως οι
μορφές που αποτέλεσαν την πηγή της έμπνευσης του γλύπτη: τα
αναθηματικά ειδώλια της υστερομινωϊκής και της μυκηναϊκής εποχής. Τα
πήλινα ειδώλια σε σχήμα Φ ή Ψ που σχηματοποιούν τη Θεά «μεθ' υψωμένων
των χειρών», όπως βάφτισε αυτήν τη στάση ικεσίας ο Στέλιος Αλεξίου στην
ομώνυμη μελέτη του. Μοναχικές ή σε ζευγάρια αυτές οι κλειστές μορφές είναι
στην πρώτη τους φάση οικείες και γνώριμες. Ο καλλιτέχνης δημιουργεί μία
σειρά από μικρογλυπτά όπου συχνά διαφοροποιεί με άλλο κράμα και χρώμα
μετάλλου τα φύλα και όπου τα κυρτά και τα κοίλα σχήματα δημιουργούν
αρμονικές συζυγίες. Είναι από τα πιο γοητευτικά μικρογλυπτά της μοντέρνας
ελληνικής πλαστικής.
Οι μορφές αυτές θα μεγεθυνθούν, θα πάρουν μνημειακές διαστάσεις και
θα αλλάξουν χαρακτήρα, σε μία σειρά νέων έργων που κυριαρχούν στη
δημιουργία του γλύπτη τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια: μορφές περίκλειστες,
μετωπικές, ιερατικές, συμβολικές, με παράστημα ραδινό και λυγερό,
ανεπτυγμένες σε υπερφυσική κλίμακα, που την τονίζει ακόμη περισσότερο το
μικρό σε μέγεθος σχηματοποιημένο κεφάλι. Οι φιγούρες αυτές μας θυμίζουν
τις «βαθύζωνες» ομηρικές μορφές των θρηνωδών στους αττικούς
γεωμετρικούς αμφορείς και τα πρώιμα αρχαϊκά αγάλματα, όπως η «Κυρία της
Auxerre» στο Λούβρο. Γυναικείες και ανδρικές μορφές διαφοροποιούνται από
την υπεροχή της καμπύλης ή της ευθείας και από τα ενδύματα. Ποδήρεις
μανδύες στους άνδρες, περίκοσμοι χιτώνες στις γυναίκες. Τα διακοσμητικά
στοιχεία, οι ζώνες, οι ταινίες, οι χρωματικές εναλλαγές δεν αποτελούν απλά
στολίδια, τονίζουν, αρθρώνουν, οργανώνουν τη σύνθεση, οριοθετούν
επίπεδα, άξονες. Οι χειρονομίες έχουν τελετουργικό χαρακτήρα: χέρια που
ακουμπούν στη μέση, στο κεφάλι, που ανασύρουν πέπλα, που αγκαλιάζονται,
που χαιρετούν. Ο γλύπτης, βαθύς γνώστης και ακάματος εξερευνητής νέων
υλικών, επινοεί καινούργια μέθοδο για να δώσει μορφή και πνοή σ' αυτή την
ιερή ανθρωπότητα. Καταφεύγει στα συνθετικά υλικά, στον πολυεστέρα, αλλά
τον υποτάσσει στη δική του εκφραστική βούληση.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ
ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη είναι και η ποιητική των έργων. Αφού
κατασκευάσει το μεταλλικό σκελετό της μορφής, δημιουργεί ένα εκμαγείο από
πηλό που «ντύνει» την αρματωσιά του έργου. Μέσα εκεί διοχετεύεται το
ρευστό συνθετικό υλικό. Στην ύλη του έχει ενσωματωθεί το χρώμα μαζί με
άλλα αδρανή υλικά, όπως άμμος, χώμα, μαρμαρόσκονη κ.ά. Τα χρώματα,
ωχρές, γαιώδη, φωτεινά γαλάζια, γκρίζα ακτινοβολούν μέσα από την ύλη των
έργων προσδίδοντας τους έναν αίθριο χαρακτήρα, που φαιδρύνει την
αυστηρότητα τους. Οι λεπτομέρειες, κοσμήματα και στολίδια, ενσωματώνονται
στο υλικό με διάφορους τρόπους (σφραγίσματα, ενθέσεις, χαράξεις κ.λπ.). Ο
ιερατικός χαρακτήρας των μορφών επιβάλλει τα τελετουργικά ενδύματα με τον
πλούσιο εμβληματικό διάκοσμο. Η συμπαράθεση αυτών των έργων σε
συντάγματα εντείνει τον τελετουργικό τους χαρακτήρα και μεταβάλλει το χώρο
που ενοικούν σε ναό. Ανάλογα με τον τρόπο που διατάσσονται στο χώρο οι

μορφές σχηματίζουν άλλοτε επικλητικές λιτανείες, άλλοτε χορούς αρχαίας
τραγωδίας.
Με ιδιαίτερο χαρακτήρα φορτίζονται, όταν το κτίριο που τις υποδέχεται
έχει μνημειακό ή τελετουργικό χαρακτήρα, όπως το Γενί Τζαμί στη
Θεσσαλονίκη, στην έκθεση του 1995. Οι καταστροφές που προκάλεσαν στο
Πολυτεχνείο πριν από περίπου δέκα χρόνια οι «εορτασμοί» της ηρωικής
εξέγερσης των φοιτητών συγκλόνισαν τον γλύπτη. Από τα αποκαΐδια των
πυρπολήσεων θα αναστήσει μία νέα τοτεμική ανθρωπότητα με υλικά
καθαγιασμένα από τη φωτιά. Μ' ένα συγκλονιστικό κείμενο συνόδεψε τότε την
πρώτη παρουσίαση αυτής της τραγικής μαρτυρίας στο κλιμακοστάσιο του
κεντρικού κτιρίου της αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου. Οι πασσαλόμορφες
φιγούρες μοιάζουν αυτή την φορά να έρχονται από τα βάθη της Αφρικής
κουβαλώντας μία ανεξιχνίαστη μαγική δύναμη, όπως τα αντίστοιχα έργα και οι
μάσκες που πυροδότησαν στην αρχή του 20ου αιώνα την επανάσταση της
μοντέρνας τέχνης. Άλλωστε, ο γλύπτης δεν κρύβει το θαυμασμό του στην
πρωτόγονη τέχνη. Ο καμένος πάσσαλος, η σταυρική διάταξη οριζόντιων
στοιχείων που σχηματίζουν κορμούς και χέρια, τα ορατά καρφιά, η προσθήκη
εμβληματικών στοιχείων, όπως στέφανα ξερής δάφνης, μεταβάλλουν αυτά τα
έργα σε μία συνταρακτική και μαζί καθαρτική μαρτυρία.
Γηγενής προελληνική παράδοση και πρωτόγονη τέχνη διαλέγονται και
στα τελευταία τοτεμικά γλυπτά του Θεόδωρου Παπαγιάννη. Ο πυρήνας του
έργου λαξεύτηκε και πάλι πάνω στα καμένα ξύλα της κατεστραμμένης δεξιάς
πτέρυγας του Πολυτεχνείου. Ο πυρήνας αυτός ντύθηκε από μεταλλικά
δαντελένια πλέγματα που ολοκληρώνουν τον όγκο των μορφών αρθρώνοντας
τα μέλη της. Συχνά το ξύλο σκάβεται στο στήθος όπου δημιουργείται μία
τράπεζα προσφορών.Ο γλύπτης αποθέτει σ' αυτή την κόγχη πρωτόλειους
καρπούς, όπως θα έκανε ένας αρχαίος προσκυνητής στο ειδώλιο της
θεότητας του. Τον τελετουργικό χαρακτήρα που έχει προσλάβει τα τελευταία
χρόνια η δημιουργία του Παπαγιάννη υπογραμμίζουν οι «εγκαταστάσεις» και
τα περιβάλλοντα που δημιουργεί.
Φόρο τιμής στον επιούσιο άρτο αποτέλεσε το περιβάλλον που οργάνωσε
το 1998 ο γλύπτης στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών. Ένας βολόσυρος με τους
κοπτήρες του από οψιανό, που χρησιμοποιούσαν άλλοτε οι Έλληνες αγρότες
στο αλώνισμα, περιβάλλεται από αρκετά σακιά με αλεύρι και ψωμιά, όλα
κεραμικά, όλα φιλοτεχνημένα με ψευδαισθησιακή αληθοφάνεια. Στο κέντρο
της αίθουσας μία τεράστια χαλύβδινη γάστρα, τοποθετημένη πάνω σε
κάρβουνα, μας θύμιζε πώς έψηναν άλλοτε το ψωμί στα ορεινά χωριά της
Ηπείρου. Ο Θεόδωρος Παπαγιάννης επιβεβαιώνει άλλη μία φορά την
καταγωγή του και μας θυμίζει που πρέπει να αναζητήσουμε την αυθεντικότητα
της μαρτυρίας του.
Η εξέλιξη του έργου του Θεόδωρου Παπαγιάννη ευνοήθηκε από το κλίμα
του Μεταμοντερνισμού, που ενθάρρυνε την επιστροφή σε τοπικές
παραδόσεις και απελευθέρωσε τον καλλιτέχνη από την αυστηρή
συμμόρφωση με τα διεθνή ρεύματα. Η ηπειρωτική καταγωγή του καλλιτέχνη,
βιώματα της παιδικής του ηλικίας στην ύπαιθρο, οι θησαυροί των απέραντων
μελετών του, η τιμιότητα του χειρωνακτικού μόχθου, το ακέραιο ήθος του

ανθρώπου εξηγούν τον πλούτο, την ποικιλία, τη γνησιότητα και κυρίως την
αισιοδοξία του έργου του Παπαγιάννη. Ενός έργου πανάρχαιου και
σύγχρονου, που αποπνέει βαθιά ανθρωπιά.

ΕΡΓΑΣΙΑ
Άρχισε την πανεπιστημιακή του καριέρα το 1970 µε τον διορισμό του ως
βοηθός στην Α.Σ.Κ.Τ. στο εργαστήριο γλυπτικής του Γιάννη Παππά.
Το 1987 Εκλέχθηκε αναπληρωτής καθηγητής στην Α.Σ.Κ.Τ. της
Αθήνας.Το 1991 Εκλέχθηκε τακτικός καθηγητής στην ίδια σχολή. Διευθυντής
του Ά Εργαστηρίου Γλυπτικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της
Αθήνας, ο Θεόδωρος Παπαγιάννης πρωταγωνιστεί στη διοργάνωση
Συμποσίων Γλυπτικής σε πολλές πόλεις της Ελλάδος και της Κύπρου
δημιουργώντας μεγάλα γλυπτά στον δημόσιο χώρο. Επίσης στα πλαίσια των
ανταλλαγών προγραμμάτων Erasmus συνεργάζεται με πολλές Σχολές Καλών
Τεχνών της Ευρώπης, και ειδικά τη Σχολή του Βερολίνου και της Brera, με
τους καθηγητές David Evison και Paolo Galerani, δημιουργωντας workshops
σε ομάδες σπουδαστών.

ΒΡΑΒΕΙΑ
Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία και διακρίσεις,
ανάμεσα στα οποία είναι το Α΄ Βραβείο στο διαγωνισμό
για το Μνημείο Εθνικής Αντίστασης, Βόλος (1985), το
Α΄ Βραβείο στο διαγωνισμό για το Μνημείο της
Εξέγερσης του Πολυτεχνείου, Γιάννενα (1985) και το Α΄
Βραβείο στο διαγωνισμό για το Μνημείο Εθνικής
Αντίστασης.

ΕΡΓΑ ΤΟΥ
•

Ανδριάντας Ελευθερίου Βενιζέλου (1985, Κεντρική Πλατεία Ιωαννίνων).

•

Μνημείο για τα θύματα του Πολυτεχνείου (1986, Ιωάννινα).

•

Μνημείο Εθνικής Αντίστασης (1987, Παραλία - Βόλος).

•

Μνημείο για
Ιωαννίνων).

•

Προτομή Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου, από τα ιδρυτικά μέλη της
Φιλικής Εταιρείας (Αθήνα - Πλατεία Φιλικής Εταιρείας - Κολωνάκι).

•

Προτομή Γεωργάκη Ολύμπιου, μέλους της
(Πεζόδρομος Γεωργάκη Ολύμπιου, Κουκάκι).

τον

Ανώνυμο

Δάσκαλο

(Παιδαγωγική

Φιλικής

Ακαδημία

Εταιρείας

•

Προτομή Κωνσταντίνου Οικονόμου (1991, Αθήνα - Πλατεία Μεγάλης
του Γένους Σχολής, έναντι Ξεν. Χίλτον).

•

Προτομή Γεωργίου Ριζάρη (1994, Αθήνα - Περίβολος Αγίου Γεωργίου
Ριζαρείου).

•

Προτομή Γεωργίου Θεοτοκά (2000, Αθήνα - Πάρκο Ελλήνων
Λογοτεχνών - Περίβολος Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αθηναίων).

•

Προτομή Άγγελου Τερζάκη (2000, Αθήνα - Πάρκο Ελλήνων
Λογοτεχνών - Περίβολος Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αθηναίων).

•

Μνημείο στον Έλληνα Δάσκαλο (2000, Αθήνα - Πλατεία Μαδρίτης Οδός Μιχαλακοπούλου, όπισθεν Ξεν. Χίλτον).

•

Προτομή Γεωργίου Σεφέρη (2001, Αθήνα - Πεζόδρομος Ζαλοκώστα,
δίπλα στο Υπουργείο Εξωτερικών).

Εικόνα 9. "Δρομείς" στο Σικάγο

Εικόνα 10. Είσοδος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Εικόνα 11. Στην μνήμη Ηρώων του Πολυτεχνείου (Γιάννενα)

Εικόνα 12. Μνημείο για τον Ανώνυμο Δάσκαλο. (Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαννίνων)

Εικόνα 13. Νομίσματα 5, 10, 20
Δραχμών

Εικόνα 14. Μετάλλιο Δήμου
Ιωαννίνων

Εικόνα 15. Μετάλλιο για τις
Γυναίκες της Πίνδου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ

www.zotiko.gr
www.wiki.gr
www.giannena-e.gr
www.theodoros-papagiannis.gr

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Για την ερευνητική εργασία μοιράσαμε ερωτηματολόγια σε συμμαθητές μας με
σκοπό να ανακαλύψουμε την σχέση και τις γνώσεις που έχουν όσον αφορά
τον ελληνικό πολιτισμό του 19ου αιώνα και ειδικότερα αν γνωρίζουν στοιχεία
για τις προσωπικότητες που τον επηρέασαν. Ο τομέας μας αφορούσε την
ζωγραφική, την αρχιτεκτονική και την γλυπτική. Συγκεκριμένα θέσαμε
ερωτήματα που αφορούσαν τους: Κ. Παρθένη, Φ. Κόντογλου, Ν.
Εγγονόπουλο, Γ. Τσαρούχη, Α. Κωνσταντινίδη, Δ. Πικιώνη και Θ.
Παπαγιάννη. Γενικά τα αποτελέσματα δεν ήταν και τα καλύτερα καθώς από
τους μαθητές που ρωτήθηκαν οι περισσότεροι δεν ήξεραν ή δεν απαντούσαν
σωστά. Πιο συγκεκριμένα στα ερωτήματα που αφορούσαν τη ζωγραφική οι
σωστές απαντήσεις ήταν 18 ενώ οι λάθος ήταν 64. Στα ερωτήματα που
αφορούσαν την αρχιτεκτονική οι σωστές απαντήσεις ήταν μόλις 3 ενώ οι
λάθος ήταν 43. Στην γλυπτική τα πράγματα είναι κάπως πιο ισορροπημένα
καθώς οι σωστές απαντήσεις είναι 23 καθώς και οι λάθος είναι 23. Οι
απαντήσεις αυτές μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι λίγα είναι τα άτομα που
γνωρίζουν για την τέχνη και τα παρακλάδια της.
ΟΜΑΔΑ Ε

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο τομέας της μουσικής είναι αλληλένδετος με την ελληνική πολιτιστική
παράδοση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα .Ο ελληνικός εικοστός αιώνας
έχει να επιδείξει σημαντικότατα ονόματα μουσικών που ακτινοβόλησαν σε
ολόκληρη την Ευρώπη , σε κάποιες περιπτώσεις και σε ολόκληρο τον κόσμο,
και μάλιστα σε όλα τα είδη μουσικής. Η εργασία μας αφορά το έργο της Μ.
Κάλλας από τον τομέα της όπερας , το Μάνο Χατζηδάκι και το Θεοδωράκη με
ένα πολυσχιδές έργο μουσικής σύνθεσης και τους Καζαντζίδη και Τσιτσάνη ,
σημαντικές προσωπικότητες της λαικής μουσικής.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
•

Κάλλας Μ.

•

Χατζηδάκις Μ.

•

Θεοδωράκη Μ.

•

Καζαντζίδη Σ.

•

Τσιτσάνης Β.

•

Συμπεράσματα

•

Πηγές

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ

Ο Στέλιος Καζαντζίδης υπήρξε ένας από τους λίγους τραγουδιστές,
που κέρδισαν αδιαφιλονίκητα τον τίτλο του λαϊκού ερμηνευτή, αγαπήθηκε
φανατικά, μπήκε στις καρδιές και στα σπίτια των ανθρώπων, τραγουδήθηκε
όσο λίγοι και χάρισε το αίσθημα της οικειότητας σε όσους ένιωσαν ότι
τραγουδά για εκείνους.
Με τη μοναδική υφή της φωνής του κατάφερε να εκφράσει τις
αγωνίες, τους φόβους, αλλά και τις ελπίδες μιας ολόκληρης γενιάς
ανθρώπων, για τους οποίους η επιβίωση δεν ήταν και τόσο αυτονόητη.
Οικονομικά και κοινωνικά αποκλεισμένοι, πρόσφυγες, εργάτες, όλοι
αγωνιστές της καθημερινότητας αναζητούσαν στα τραγούδια του
παρηγοριά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν καθημερινά. Και το κοινό
του, βέβαια, δεν σταματούσε μόνο σε αυτούς.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ
Γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου 1931 στη Νέα Ιωνία στην οδό
Αλαείας. Ο πατέρας του, Χαράλαμπος, και η μητέρα του, Γεσθημανή,
ήταν πρόσφυγες από την Μικρά Ασία, από αυτή άκουγε ως παιδί τα λαϊκά
τραγούδια που έφεραν οι πρόσφυγες και από τη γιαγιά του -όπως έλεγε ο
ίδιος- πήρε τις τεχνικές, τις αναπνοές, το κλάμα στη φωνή.
Στη δεκαετία του 1930 η ζωή ήταν δύσκολη για τους
περισσότερους, και ειδικότερα για τους πρόσφυγες, που εγκαταστάθηκαν
μετά το 1923 στα αστικά κέντρα (μεγάλα ή μικρά) σε όλη την ελληνική
επικράτεια. Η οικογένεια Καζαντζίδη, λοιπόν, δε θα μπορούσε παρά να
βιοπορίζεται με δυσκολία. Πολλές άλλες οικογένειες ζούσαν σε παρόμοιες
συνθήκες.
Στα χρόνια της κατοχής οι συνθήκες έγιναν δυσχερέστερες και η
οικογένεια Καζαντζίδη αναγκάστηκε να μεταβεί στα Πλατανάκια Σερρών

και έπειτα στη Ροδώνα Κιλκίς. Αργότερα επέστρεψαν πάλι στην Αθήνα. Ο
πατέρας του οργανώθηκε στις τάξεις του ΕΛΑΣ και προσέφερε τις
υπηρεσίες του στην Επιμελητεία του Αντάρτη (ΕΤΑ). Στα χρόνια του
εμφυλίου δολοφονήθηκε από παρακρατικούς αντικομμουνιστές.
Αναφέρει σχετικά, στον Βασίλη Βασιλικό, ο Στέλιος Καζαντζίδης:
«Του έριξαν ένα ξύλο, που ταίρι του δεν πρέπει να υπάρχει στον κόσμο.
Ούτε στην ΕΣΑ δεν χτύπαγαν έτσι. Με ένα σιδερένιο μπαστούνι τον
σκότωσαν, στην κυριολεξία. Τον είχαν μελανιάσει, αιμορραγούσε… Τότε το
΄47 πέθανε ο πατέρας μου. Είχε προλάβει να γεννηθεί ο Στάθης. Λίγο πριν
πεθάνει τον ξαναπιάσανε, έφαγε πάλι ξύλο. Τους τέσσερις πέντε μήνες που
επέζησε μετά τα βασανιστήρια δεν είχε κουράγιο για τίποτα, όλο
αιμοπτύσεις έκανε, είχαν σαπίσει οι πνεύμονες, είχε φθαρεί τελείως, δεν
είχε κουράγιο ούτε να αναπνεύσει. Το κόμμα έστειλε κάποιο γιατρό. «Δεν
έχει ζωή» μας λέει. Ο πατέρας μου έτρωγε σε πεπιεσμένα χαρτόνια για να
μην τρώει απ’ το πιάτο που θα τρώγαμε και εμείς, μη μας κολλήσει το
μικρόβιο της φυματίωσης. Τρεις μέρες παιδευόταν ο φουκαράς…»
(«Υπάρχω», Εκδόσεις Λιβάνη).

Ο Στέλιος Καζαντζίδης με τον πατέρα του Χαράλαμπο
Με τον θάνατο του πατέρα του ο Στέλιος γίνεται προστάτης της
οικογένειας και, έφηβος ακόμα, αναγκάζεται να εργαστεί για την επιβίωση
της. Κάνει πολλές δουλειές για να βγάλει το μεροκάματο. Δουλεύει σε
εργοστάσια, υφαντουργεία, πουλάει τσιγάρα και κρύο νερό σε κεντρικά
σημεία της πρωτεύουσας. Άσχημη εμπειρία για τον Καζαντζίδη η
στρατιωτική του θητεία στο Διόνυσο Αττικής. Κατά τη στρατιωτική του
θητεία ορίστηκε υπεύθυνος σε τάγμα μουλαράδων και εκεί μια κλωτσιά στα
γεννητικά του όργανα, του στέρησε την πατρότητα.
Ο πρώτος άνθρωπος που εκτίμησε τη φωνή του ήταν το αφεντικό
του σ' ένα εργοστάσιο τον « ΕΣΠΕΡΟ» στη Νέα Ιωνία, που καθώς τον
άκουσε την ώρα της δουλειάς, του χάρισε μια κιθάρα. Ο Στέλιος, όσες ώρες
δεν δούλευε, καθόταν στο σπίτι και προσπαθούσε να μάθει τραγούδια στην
κιθάρα. Ο Ξανθός (ο Βένετης), υπάλληλος της αεροπορίας, τον "απήγαγε"
από το φτωχόσπιτο της οδού Αλαείας και τον εγκατέστησε σαν βασικό
τραγουδιστή στην ταβέρνα του Βουτσά στην Καλογρέζα. Πρώτη όμως
επαγγελματική εμφάνιση για το Στέλιο σ’ του Μπόκαρη στην Κηφισιά το
1950. Έτσι, έγινε η αρχή…
Πρώτος δάσκαλος του Καζαντζίδη υπήρξε ο Στέλιος Χρυσίνης, ένας
τυφλός συνθέτης.

Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ
Στα 1952, ο Καζαντζίδης κάνει το δισκογραφικό ντεμπούτο του με
ένα τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα. Το τραγούδι αυτό έφερε τον τίτλο

"Για μπάνιο πάω". Ήταν ένα τραγούδι γραμμένο για τον καύσωνα που
επικρατούσε εκείνο το καλοκαίρι στην πρωτεύουσα. Ο δίσκος δεν πούλησε
γιατί μιμήθηκε τη φωνή του Πρόδρομου Τσαουσάκη και η καριέρα του
Στέλιου Καζαντζίδη θα έσβηνε πριν καλά καλά αρχίσει. Οι συνθέτες δεν
μπορούσαν να προσδιορίσουν τη φωνή του και έκαναν πειράματα. Ώσπου
ο Χρυσίνης του είπε να αφήσει τα ρεμπέτικα και να τραγουδήσει πονεμένα
τραγούδια. Όπως και έγινε. Τα περισσότερα από τα τραγούδια που του
έδιναν τα άλλαζε, πρόσθετε λαρυγγισμούς δικούς του κι αυτοσχεδίαζε. Ο
μόνος που δε δεχόταν να πειράζει τα τραγούδια του ήταν ο Μανώλης
Χιώτης.
Αυτός που αντιλήφθηκε τις δυνατότητες της φωνής του Καζαντζίδη
ήταν ο συνθέτης Γιάννης Παπαϊωάννου. Το τραγούδι του Οι βαλίτσες
γίνεται μεγάλη επιτυχία και το φαινόμενο Καζαντζίδης αρχίζει να παίρνει
σάρκα και οστά.
Από εκεί και πέρα ξεκίνησε μία σειρά επιτυχιών και συνεχής άνοδος,
με εμφανίσεις σε γνωστά λαϊκά κέντρα της εποχής. Τότε έρχεται και η
γνωριμία, ο αρραβώνας, αλλά και η συνεργασία με την Καίτη Γκρέυ, ως το
καλοκαίρι του 1957. Σουξέ της εποχής, το «Απόψε φίλα με» του Μανόλη
Χιώτη, ένα ντουέτο του Στέλιου Καζαντζίδη με την Καίτη Γκρέυ. Μετά από
αυτό χώρισαν.
Η επόμενη οκταετία (1957-1965) είναι ίσως η πιο γόνιμη και
δημιουργική περίοδος για τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον έφερα στο απόγειο
της δόξας και του μεγαλείου του. Η γνωριμία του με τη Μαρινέλλα στη
Θεσσαλονίκη εξελίχθηκε σε μια λαμπρή συνεργασία. Μαζί έκαναν μεγάλες
επιτυχίες με κορυφαίους συνθέτες όπως ο Τσιτσάνης, ο Παπαϊωάννου, ο
Χιώτης, ο Καλδάρας, η Παπαγιαννοπούλου, ο Βίρβος, ο Θεοδωράκης, ο
Χατζηδάκης, ο Λεοντής, ο Ξαρχάκος, ο Λοϊζος, ο Μαρκόπουλος κ.ά. και
εμφανίστηκαν στα μεγαλύτερα λαϊκά κέντρα.
Όπου εμφανιζόταν και τραγουδούσε για ολόκληρες σαιζόν όλα
σχεδόν τα τραπέζια ήταν ρεζερβέ, ενώ ουρές από εκατοντάδες άτομα
σχηματίζονταν τις νύχτες στις εισόδους των μαγαζιών. Στο θερινό κέντρο
του ‘‘Κουλουριώτη’’, στην παράλια Μοσχάτου, οι θαυμαστές του Στέλιου
σκαρφάλωναν στους τοίχους ώρες ολόκληρες και έβλεπαν όλο το
πρόγραμμα την ώρα που τραγουδούσαν ο Καζαντζίδης, η Μαρινέλλα και οι
συνεργάτες τους. Αξέχαστες πάντως θα μείνουν και οι εικόνες όταν ο
Καζαντζίδης και η Μαρινέλλα πραγματοποιούσαν εμφανίσεις τον Ιανουάριο
του 1964 στην επιθεώρηση του Γιώργου Οικονομίδη «Αρχοντορεμπέτισσα»
στο Θέατρο «Ακροπόλ» του Βασίλη Μπουρνέλη στις αρχές της οδού
Ιπποκράτους. Η ουρά έφτανε από το ταμείο του θεάτρου μέχρι τη γωνία
της οδού Ακαδημίας. Εκεί το μεγαλόπρεπο ντουέτο του λαϊκού τραγουδιού
γνώρισε τότε αλησμόνητες στιγμές αποθέωσης.
Όμως η αυξανόμενη δημοτικότητα του Καζαντζίδη λειτούργησε και
αρνητικά. Ορισμένοι άνθρωποι της νύχτας δημιούργησαν στον λαϊκό
τραγουδιστή μεγάλα προβλήματα. Τον εκβίαζαν και του έκαναν ένα πόλεμο

νεύρων για να του προσφέρουν προστασία, την οποία εκείνος αρνιόταν
επίμονα. Μέσα από αφηγήσεις φίλων του (επώνυμων ή όχι) και από
μαρτυρίες παλιών λαϊκών δημιουργών (που δε ζουν πια, όπως π.χ. ο
Γιάννης Παπαιωάνννου) κάποιοι ‘‘νονοί της νύχτας’’ στις αρχές της
δεκαετίας του 1960, απείλησαν ανοιχτά και σοβαρά τη ζωή του Καζαντζίδη
ο οποίος, λόγω χαρακτήρα, είχε πλέον αντιληφθεί και το έλεγε ότι η νύχτα
δεν του πάει καθόλου και σε πολύ νέα ηλικία, μόλις 34 χρονών, έπρεπε να
εγκαταλείψει αυτά τα κέντρα, πράγμα που έκανε το 1965 με τελευταίο
μαγαζί στην καριέρα του το "Φαληρικόν" του Μαργωμένου στην οδό
Ηπείρου.
Τον Οκτώβρη του 1965, Καζαντζίδης, Μαρινέλλα και ο Μανώλης
Αγγελόπουλος
προετοιμάζουν
συναυλίες,
που
τελικά
δε
θα
πραγματοποιηθούν, αφού ο Καζαντζίδης είχε πάρει τη μεγάλη απόφαση να
σταματήσει τις ζωντανές εμφανίσεις σε κέντρα. Αιτία είναι η αποστροφή
του για την κατάσταση που επικρατούσε στα νυχτερινά κέντρα.
Χαρακτηριστικά η Μαρινέλλα αναφέρει πως μόνο στο μαγαζί που ο
Καζαντζίδης δούλευε απαγορευόταν (από τον ίδιο φυσικά) οι
τραγουδίστριες να κάθονται στα τραπέζια των εύρωστων οικονομικά
πελατών. Η αποχώρηση του Καζαντζίδη από το πάλκο, «...αποτελεί την πιο
δραματική μορφή σιωπηλής διαμαρτυρίας απέναντι σε ένα αμείλικτο
σύστημα διαπλοκής από νεόπλουτους θαμώνες, αφεντικά της δισκογραφίας
και μπράβους της νύχτας...».
Φυσικά η επιτυχία του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή δεν ήρθε μόνο
από τις εμφανίσεις του στα κέντρα, αλλά κυρίως από τις συνεχώς
αυξανόμενες πωλήσεις δίσκων (με τραγούδια-επιτυχίες) που η κυκλοφορία
τους έφτανε σε επίπεδα ρεκόρ. Ο Καζαντζίδης τραγουδούσε την εποχή
εκείνη τα σύνθετα, μεγάλα κοινωνικά προβλήματα και τις αγωνίες του
κόσμου. Το πιο ουσιαστικό βέβαια από αυτά ήταν η μεγάλη μάστιγα που
την λέγαν ξενιτιά. Τα καραβιά και τα τρένα φορτωμένα με χιλιάδες νέους
(το ανθός της ελληνικής νεολαίας) άδειαζαν το εμπόρευμα τους στα
μεγαλύτερα σκλαβοπάζαρα της Γερμανίας, του Βελγίου, της Γαλλίας ,της
Αυστραλίας, της Αμερικής. Έτσι για χιλιάδες μετανάστες και τις οικογένειες
τους, ο Καζαντζίδης μια ολόκληρη ζωή ήταν το είδωλο τους.
Ο Καζαντζίδης με τη Μαρινέλλα και τον ποδοσφαιριστή Μίμη
Παπαϊωάννου φτάνουν στη Γερμανία για συναυλίες. Η υποδοχή που τους
επιφυλάσσουν οι ομογενείς είναι συγκινητική. Μαζί τους ο νεαρός -τότεδεξιοτέχνης του μπουζουκιού Χρήστος Νικολόπουλος. Την ίδια εποχή ο
Καζαντζίδης και ο Χρήστος Κολοκοτρώνης (μουσική και στίχους
αντίστοιχα) δημιούργησαν τον ύμνο της Α.Ε.Κ. που ερμήνευσε ο
Παπαϊωάννου: "Νικήστε, νικήστε".
Το μοναδικά ερμηνευμένο τραγούδι «Μαντουμπάλα», από τη
χαρισματική φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη, κατάφερε να ξεπεράσει σε
πωλήσεις, το 1958, το «Γαρίφαλο στο αυτί». Ενενήντα έξι χιλιάδες δίσκοι
πωλήθηκαν μέσα σε ένα χρόνο, αποδεικνύοντας ότι ο κόσμος δέχτηκε αυτό
το νέο ερμηνευτικό στιλ τραγουδιού από τον Στέλιο, ο οποίος, ως τότε,

μιλούσε στην καρδιά τους τραγουδώντας τον πόνο και την ξενιτιά. Για δέκα
ολόκληρα χρόνια η «Μαντουμπάλα» έμεινε στο νούμερο ένα, ώσπου ένα
άλλο τραγούδι έκανε τη μεγάλη έκπληξη στη δισκογραφία. Η «Ζιγκουάλα»,
δηλαδή ο ήλιος, το φεγγάρι και το φως. Έως τώρα δεν έχουν καταφέρει να
καταμετρήσουν το ακριβές ποσό των πωλήσεων αυτού του δίσκου.
Το 1959 ο Καζαντζίδης είχε δικαστική διαμάχη με την δισκογραφική
εταιρεία «COLUMBIA», με αφορμή τις μεγάλου μεγέθους πωλήσεις του
τραγουδιού "Μαντουμπάλα" πωλήσεις ρεκόρ, για την εποχή εκείνη. Στην
άλλη όψη του ίδιου δίσκου, περιλαμβάνεται το "Δυο πόρτες έχει η ζωή", σε
μουσική του ίδιου του Καζαντζίδη και στίχους της Ευτυχίας
Παπαγιαννοπούλου. Παρά τις χωρίς προηγούμενο πωλήσεις και τη στιγμή
που η εταιρεία έβγαζε εκατομμύρια από το συγκεκριμένο δισκάκι, ο ίδιος ο
τραγουδιστής πήρε λιγότερες από 1.000 δραχμές. Αυτό συνέβη καθώς οι
τραγουδιστές τότε πληρώνονταν ένα εφάπαξ ποσό για τον κάθε δίσκο και
δεν λάμβαναν ποσοστά από τις πωλήσεις. Στον Καζαντζίδη χρωστάνε
πολλά οι σύγχρονοι τραγουδιστές αφού πρώτος αυτός διεκδίκησε για τον
κλάδο του ποσοστά και η προσπάθεια του είχε θετικό αποτέλεσμα.

Το Μάιο του 1966 ο Καζαντζίδης και η Μαρινέλλα αποφάσισαν να
ενωθούν και στη ζωή. Ο γάμος τους μπορεί να μην άντεξε στο χρόνο, αλλά
έμειναν για πάντα φίλοι. Έπειτα από χρόνια, ο Καζαντζίδης γνώρισε και
παντρεύτηκε την κυρα-Βάσω, την οποία ο χαρακτήριζε ως «θησαυρό».
Στα 1969 αποφασίζει να αποσυρθεί για περίπου 2 χρόνια από τη
δισκογραφία. Τότε είναι που κάνει και την προσπάθεια να δημιουργήσει τη
δική του εταιρεία, την "STANDAR" αλλά τα κατεστημένα συμφέροντα και η
λογοκρισία στα χρόνια της Χούντας των Συνταγματαρχών δεν τον
αφήνουν. Την ίδια μοίρα είχαν και οι όποιες άλλες επιχειρηματικές
κινήσεις, όπως η εκτροφή βατράχων, το ούζο "Υπάρχω" που κυκλοφόρησε
αργότερα κτλ.
Στα τέλη του 1975 έρχεται ο δίσκος "Υπάρχω". Χρήστος
Νικολόπουλος και Πυθαγόρας υπογράφουν την αποχώρηση του Στέλιου
από τη δισκογραφία για δώδεκα χρόνια. Επιστρέφει το 1987 με το δίσκο
"Ο δρόμος της επιστροφής". Το 1988 απεβίωσε η μητέρα του, Γεσθημανή.
Ακολουθεί ο δίσκος "Ελεύθερος". Οι δίσκοι του γίνονται χρυσοί και
πλατινένιοι κάνοντας ρεκόρ πωλήσεων. Τελευταίο τραγούδι που ερμηνεύει
λίγους μήνες πριν εισαχθεί στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (με καρκινώματα
στον εγκέφαλο) είναι το "Έρχονται χρόνια δύσκολα" και το δίσκο αυτό,
που ήταν και το κύκνειο άσμα του καλλιτέχνη, τον προλογίζει
απευθύνοντας χαιρετισμό στους θαυμαστές του.
Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, τραγούδησε δημιουργίες
μεγάλων συνθετών, όπως ο Άκης Πάνου, ο Γιάννης Παλαιολόγου, ο
Απόστολος Καλδάρας, ο Μανώλης Χιώτης, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο

Θοδωρής Δερβενιώτης, ο Χρήστος Λεοντής, ο Τάκης Σούκας, ο Θανάσης
Πολυκανδριώτης, ο Μπάμπης Μπακάλης, ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο
Γιώργος Μητσάκης, ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Μάνος
Λοίζος, ο Γιάννης Παπαϊωάννου και ο Γιώργος Ζαμπέτας και στιχουργών
όπως ο Κώστας Βίρβος, ο Τάσος Λειβαδίτης, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο
Πυθαγόρας, ο Χρήστος Κολοκοτρώνης, η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, ο
Δημήτρης Χριστοδούλου, η Σώτια Τσώτου, η Βάντα Κουτσοκώστα, κ.α.
Έφυγε από τη ζωή, στις 14 Σεπτεμβρίου 2001, σε ηλικία 70 ετών,
μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΖΗΣ
Ο Καζαντζίδης είναι σπουδαίος και θα παραμείνει σπουδαίος στη
συνείδηση μας, γιατί αντιπάλεψε τα συμφέροντα των πολυεθνικών της
δισκογραφίας, δεν πρόδωσε την καταγωγή του, αντιπρότεινε, σθεναρά, και
με κόστος προσωπικό, τον κοινωνικό προβληματισμό στην «ερωτική
μανία» που διέπει τη μουσική παραγωγή.
Ο Στέλιος ήταν ένας άνθρωπος από τους πλέον δίκαιους που
υπήρχαν πάνω στον πλανήτη. Τρεις ήταν, κυρίως, οι φορές που το μένος
του ξέσπασε σαν ποτάμι. Όταν είχε έρθει σε προστριβή με τη δισκογραφική
του εταιρία και είχε αποκαλέσει όλους τους υψηλά ιστάμενους ως
«μασόνους», όπως, επίσης και κάποιους καλλιτέχνες που ανήκαν στη
MINOS EMI, όταν διεκδίκησε τα χρήματα που είχε δώσει σε έναν εργολάβο
και εκείνος προσπάθησε να του τα «φάει» και, εσχάτως, με το Χρήστο
Νικολόπουλο, σαν την ταινία «Δάσκαλος εναντίον μαθητή». Οι τελευταίες
του ώρες, αν και περιείχαν σωματικό πόνο, εκείνος τις αντιμετώπιζε με
θάρρος, λεβεντιά, πίστη προς το Θεό και με τη συμπαράσταση του κόσμου
από τα πέρατα της Γης.
Είναι ο τραγουδιστής που έχει τραγουδήσει τον πόνο της ξενιτιάς,
του χωρισμού, της αγάπης, αλλά και γενικά τους πόθους και τα παθήματα
ενός μέσου ανθρώπου. Ο Στέλιος είναι ο θρύλος του ελληνικού
τραγουδιού, από το 1950 και για σαράντα επτά ολόκληρα χρόνια η φωνή
του λαού. Μία φωνή καθαρή, δυνατή, που βγαίνει από τα βάθη της ψυχής.
Ως η φωνή της παρηγοριάς και της ελπίδας.
Θα τον θυμόμαστε πάντα για το καθάριο, βαθύ και τίμιο βλέμμα του,
για τη βαθιά, μπάσα, ανδρική του φωνή. Και όταν κάποιες στιγμές θα
ακούμε τα τραγούδια του πάντα στο τέλος όλοι θα τον νοσταλγούμε και θα
λέμε: «Πού είσαι, ρε, Στελάρα;».
Και εκείνος, με την αρχοντική του μορφή θα βρίσκεται κάπου εκεί
ψηλά και με τον Στράτο, τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο, τον Χιώτη και
τους άλλους μεγάλους που έφυγαν νωρίς, θα κάνουν πρόβες, φωνητικές
κόντρες, θα θυμούνται τα παλιά και θα πίνουν και κάνα ποτηράκι.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΙΟ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ
Στην παρακάτω σύνδεση που παραθέτω, ο Στέλιος Καζαντζίδης,
μπροστά στο πατρικό του σπίτι, θυμάται εικόνες από τα παιδικά του χρόνια
και αφηγείται τις αναμνήσεις του, απαντώντας στις ερωτήσεις του
δημοσιογράφου Γιώργου Λιάνη. Μιλά για την καθημερινή ζωή της
οικογένειας Καζαντζίδη, το θάνατο του πατέρα του, την πολυαγαπημένη
του μητέρα…

http://www.youtube.com/feature=player_embedded

ΠΟΛΥΜΕΣΑ
Ο Άκης Πάνου μιλάει για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Στέλιος Καζαντζίδης - Το Αγριολούλουδο
Στέλιος Καζαντζίδης - Δεν σε πιστεύω
Στέλιος Καζαντζίδης - Κάτω από το πουκάμισό μου
Στέλιος Καζαντζίδης - Οι Αισθηματίες
Στέλιος Καζαντζίδης - Υπάρχω

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ
1955
1959
1965
1965
1967
1968
1969
1970
1970
1971
1971
1972
1972
1973
1973
1974
1974
1974

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Στέλιος Καζαντζίδης
Ο Ένας
Τραγουδήστε μαζί μου
Καταχνιά
Αναπολώντας
Καζαντζίδης – Μαρινέλλα
Νυχτερίδες κι αράχνες
Ένα γράμμα
Η στεναχώρια μου
Στέλιος Καζαντζίδης Νο 3
Στιγμές
Ο Γυρισμός
Στέλιος Καζαντζίδης Νο 4
Γυάλινος κόσμος
Το δρoμολόϊ της ζωής
Καζαντζίδης – Γκρέυ – Πάνου
Η ζωή μου όλη
Στην Ανατολή

1975
1975
1975
1976
1977
1977
1977
1977
1978
1978
1978
1980
1981
1981
1981
1982
1982
1984
1985
1985
1985
1987
1987
1987
1988
1988
1988
1988
1988
1989
1991
1991
1991
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1994
1994
1994
1995
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Στέλιος Καζαντζίδης Νο 5
Τα Ρεμπέτικα
Υπάρχω
Στέλιος Καζαντζίδης Νο 6
Σε Δημοτικά τραγούδια
Καινούριοι κόσμοι
Στέλιος Καζαντζίδης Νο 7
Στέλιος Καζαντζίδης Νο 8
14 Χρυσές Επιτυχίες Νο2
Τραγουδάει Κώστα Βίρβο
Μοναξιά μου
Τραγουδά Πυθαγόρα
Τα τραγούδια της Ανατολής
Τραγούδια 1951-1963
Τραγούδια 1961-1963
Τραγουδά Μπάμπη Μπακάλη
15 Μεγάλες Επιτυχίες
Τραγουδά Βασίλη Τσιτσάνη
Ανέκδοτα τραγούδια απ΄ τις 33 στροφές
Μία Γυναίκα έφυγε
Για πάντα 1952-1963 Νο 2
Ο δρόμος της επιστροφής
Λαϊκοί Βάρδοι
Καζαντζίδης-Μπιθικώτσης-Μαζί
Τα τραγούδια της ζωής μου 7 Cd
Οι Μεγαλύτερες Επιτυχίες του No 1
Τώρα
Ελεύθερος
Τραγούδια από 45 & 78 στροφές 2 Cd
Ότι δεν είπα
Οι Μεγαλύτερες Επιτυχίες του 2 Cd
Τα Τραγούδια Της Αμερικής (Καζαντζίδης – Μαρινέλλα)
Οι Μεγαλύτερες Επιτυχίες του No 2
Βραδιάζει
Αυτή είναι η ζωή μου 2 Cd
Τα αηδόνια του Πόντου
Οι πρώτες Αυθεντικές εκτελέσεις
Ανέκδοτα τραγούδια από τις 33 στροφές No 3
Ένα γλέντι με το Στελλάρα 1
Ένα γλέντι με το Στελλάρα 2
Η Ελλάδα του Στέλιου και του Στράτου
Συναπάντεμαν
Τα τσιφτετέλια του Στέλιου και του Μανώλη
Τα πορτραίτα Της Μίνως ΕΜΙ 4
Και που Θεός
Δισκογραφία Τσιτσάνη Νο 10
Οι Μεγάλες Επιτυχίες (Καζαντζίδης – Μαρινέλλα)
Τα Βιώματα μου
Μέσα από τις 45 στροφές
Τραγούδια Από τις 45 Στροφές
Αλλοτινές μου Εποχές
Αφιέρωμα
Εξ Ανατολών το μέλος
Μεγάλες Επιτυχίες 2 Cd
Τραγούδια Από τις 45 Στροφές No 2
Πατρίδα`μ αραεύω σε

1997 – 12 Ερωτικές στιγμές
1998 – Τα Ζεϊμπέκικα του Στέλιου
1999 – Τραγουδώ
2000 – Τραγούδια Από τις 45 Στροφές No 3
2000 – Η Φωνή του όλη
2000 – Όταν η φωνή φτάνει το θρύλο
2000 – Έρχονται χρόνια δύσκολα
2000 – Ποντιακά
Συλλογές που κυκλοφόρησαν μετά τον θάνατό του
2001 – Μεγάλοι ερμηνευτές 5 Cd
2001 – Υπάρχω για Εσάς
2002 – Τα Καλύτερα 2 Cd
2002 – Τραγουδά Μανώλη Χιώτη
2002 – Η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ
2003 – Αυτή η νύχτα μένει
2003 – Για πάντα κοντά μας 4 Cd
2003 – Μεγάλα τραγούδια
2003 – Ερμηνεύει Βασίλη Τσιτσάνη
2003 – Απ΄ έξω απ΄ τις φυλακές
2003 – Έχασα τον άνθρωπο μου
2003 – Όπως Ραγίζει Το Γυαλί
2003 – Πάρε φωτιά και κάψε με
2003 – Τα τραγούδια της Μάνας
2003 – Τα πικραμένα χείλη μου
2004 – Πάω στην Αυστραλία
2004 – Η Χαριστική βολή
2004 – Τα πιό ωραία χρόνια μου
2005 – Αυτή η νύχτα μένει 40 Μεγάλες Επιτυχίες 2 Cd
2005 – Χίλιες Νύχτες όμορφες
2005 – Σε τραγούδια της Ευτυχίας

Μαρία Κάλλας
Γενικά
Η Μαρία Καλογεροπούλου (Maria Callas, 2 Δεκεμβρίου 1923 – 16 Σεπτεμβρίου
1977) υπήρξε Ελληνίδα σοπράνο και μια από τις διασημότερες λυρικές
τραγουδίστριες του 20ου αιώνα. Η εξαιρετική τεχνική, η μεγάλη
έκτασηHYPERLINK "https://sites.google.com/site/odeiooperaedu/arthra/ektasi-fonis"
φωνής και η υποδειγματική ερμηνεία των ρόλων που της δόθηκαν οδήγησαν στο να
την αποκαλούν ως “La Divina” (Η Θεϊκή).
Ένα νιόπαντρο ζευγάρι, ο Γιώργος Καλογερόπουλος και η Ευαγγελία Δημητριάδου
έκαναν τρία παιδιά, την Υακίνθη Καλογεροπούλου (1917), το Βασίλη
Καλογερόπουλο (1922) που πέθανε 2 χρόνια αργότερα από μηνιγγίτιδα, και τη Μαρία
Άννα Σοφία Καικιλία Καλογεροπούλου (1923). Τα δύο πρώτα παιδιά γεννήθηκαν
στην Αθήνα, απ' όπου το ζευγάρι έφυγε το 1923 για τη Νέα Υόρκη. Εκεί απέκτησαν
και το τρίτο τους παιδί. Εγκαταστάθηκαν αρχικά στην Astoria και αργότερα στο
Manhattan όπου ο Γιώργος Κάλος άνοιξε Φαρμακείο και άλλαξε το όνομά του
αρχικά σε “Kalos” και αργότερα σε “Callas”.

(Από αριστερά προς τα δεξιά) η Ευαγγελία Καλογεροπούλου, η
Μαρία, η Υακίνθη και ο Γιώργος Καλογερόπουλος
Η σχέση του ζευγαριού ήταν κακή από την αρχή. Η μητέρα της Μαρίας Κάλλας ήταν
κοινωνικά δραστήρια και αποζητούσε μια καλή ζωή περιτριγυρισμένη από τέχνη, ενώ
ο σύζυγός της ήταν το εντελώς αντίθετο. Όταν η Μαρία Κάλλας ήταν στην ηλικία
των 3 ετών, η μητέρα της κατάλαβε ότι είχε κλίση στο τραγούδι και έτσι άρχισε να
την πιέζει να τραγουδά σε κάθε ευκαιρία.
Οι καυγάδες και οι εντάσεις στο σπίτι των Καλογερόπουλων συνέχιζαν με
αυξανόμενη ένταση και ο γάμος τελικά έληξε το 1937, όταν η Ευαγγελία αποφάσισε
να πάρει τις 2 κόρες της και να γυρίσει στην Ελλάδα.

Τα πρώτα χρόνια
Η σχέση της Μαρίας Κάλλας με τη μητέρα της δεν ήταν ποτέ καλή και συνέχισε να
χειροτερεύει στην Ελλάδα. Κατά τα λεγόμενα της Μαρίας Κάλλας, η μητέρα της
έδειχνε την αδυναμία και την προτίμησή της στην αδελφή της Υακίνθη, η οποία ήταν
λεπτή, όμορφη και φιλική, σε αντίθεση με τη Μαρία που ήταν παχιά, άσχημη και
αδέξια. Αυτό της στέρησε μια κανονική και ευτυχισμένη παιδική ηλικία. Σύμφωνα με
την ίδια, η μητέρα της την υποχρέωνε να τραγουδάει για τους Γερμανούς κατακτητές
προκειμένου να στηρίζει οικονομικά την οικογένεια τη δύσκολη περίοδο του
πολέμου, ακόμα και να βγαίνει με Γερμανούς και Ιταλούς στρατιώτες για χρήματα,
όπως εκμυστηρεύτηκε στη mezzo-soprano και στενή της φίλη Giulietta Simionato. Η
Μαρία Κάλλας ποτέ δεν συγχώρησε τη μητέρα της γι' αυτό.

Η Μαρία Κάλλας στην Αθήνα,
σε ηλικία 15 ετών
Η Μαρία Κάλλας ολοκλήρωσε τη μουσική της εκπαίδευση στην Αθήνα. Στην αρχή η
μητέρα της προσπάθησε να τη γράψει στο πιο διάσημο Ωδείο της εποχής, όμως ο
καλλιτεχνικός του διευθυντής δεν εντυπωσιάστηκε από τη φωνή της και δεν
μπορούσε επιπλέον να τη δεχτεί χωρίς θεωρητική μουσική κατάρτιση. Έτσι το
καλοκαίρι του 1937, η μητέρα της συνάντησε τη Μαρία Τριβέλλα στο νεοσύστατο
Εθνικό Ωδείο και την παρακάλεσε να δεχτεί τη Μαρία Κάλλας για μαθήτριά της με
χαμηλά δίδακτρα. Η Τριβέλλα αναγνώρισε στη Μαρία Κάλλας ένα μεγάλο ταλέντο
που έπρεπε να χαλιναγωγηθεί και έτσι δέχθηκε να τη διδάξει.
Η Μαρία Κάλλας έκανε το επαγγελματικό της ντεμπούτο το 1942 στο μικρό ρόλο της
Βεατρίκης στην όπερέττα “Boccaccio” του Franz vonSuppé . Μια συνάδελφός της
ομολογεί ότι ακόμα και στις πρόβες το ταλέντο της ήταν φανερό. Από τότε άρχισαν

οι προσπάθειες υπονόμευσής της. Τα υποτιμητικά σχόλια από τις συναδέλφους της
στα παρασκήνια, την ώρα που η Μαρία Κάλλας τραγουδούσε, ήταν συχνό (ελληνικό)
φαινόμενο. Παρόλ’αυτά η Μαρία Κάλλας πήρε τον πρώτο της πρωταγωνιστικό ρόλο
το 1942 στην Τόσκα. Οι κριτικές ήταν διθυραμβικές.

Η αρχή της μεγάλης πορείας
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 "HYPERLINK
"http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%AD%C
E%BB%CE%B9%CE%BF"ΦιντέλιοHYPERLINK
"http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%AD%C
E%BB%CE%B9%CE%BF"" του Μπετόβεν και Μαντάμ HYPERLINK
"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%B
B%CE%AC%CE%B9"Μπατερφλάι τουΠουτσίνι. 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 Αυγούστου 1947 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 Απριλίου 1949. Ο Μενεγκίνι έχοντας και ρόλο μάνατζερ
άσκησε καταλυτική επιρροή στην καριέρα της Κάλλας, υποβάλλοντάς την σε δίαιτα
με σκοπό να αποκτήσει καλύτερη εμφάνιση 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.

Τα στάδια της αποθέωσης
Στις 7 Δεκεμβρίου 1951 η Κάλλας ανοίγει τη σεζόν 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 Οκτωβρίου 1956 εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Μητροπολιτική Όπερα
της Νέας Υόρκης ως "Νόρμα" στο ομώνυμο έργο του Μπελλίνι. Στις 5
Αυγούστου 1957 επιστρέφει στην Αθήνα και εμφανίζεται στο Ωδείο HYPERLINK
"http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%C
E%97%CF%81%CF%8E%CE%B4%CE%BF%CF%85_%CE%91%CF%84%CF%8
4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D"ΗρώδουHYPERLINK
"http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%C
E%97%CF%81%CF%8E%CE%B4%CE%BF%CF%85_%CE%91%CF%84%CF%8
4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D" 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.

Η Μαρία Κάλλας και ο Αριστοτέλης Ωνάσης
σύζυγό της Meneghini
στη Βενετία το 1957

Η Μαρία Κάλλας με τον

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 Ιουλίου 1965 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 Ιουλίου 1968 ο

Έλληνας μεγιστάνας παντρεύεται τη χήρα του Αμερικανού
Προέδρου Κέννεντυ, Τζάκυ. Αυτή του η πράξη βυθίζει σε κατάθλιψη την κορυφαία
υψίφωνο, ζώντας την υπόλοιπη ζωή της απομονωμένη.

Μαρία Κάλλας και Marilyn Monroe
Τελευταίες σκηνές πριν το τέλος
Το 1969 γυρίζει σε ταινία τη "Μήδεια" του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Πιερ Πάολο
Παζολίνι. Η ταινία δεν έχει τύχη στις κινηματογραφικές αίθουσες. Στις 25
Μαΐου 1970 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 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 Σεπτεμβρίου 1977 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.
Η Φωνή και οι κριτικές
Η μουσική της αντίληψη εγκωμιάστηκε, επίσης, από συγχρόνους και
μεταγενεστέρους της. Το “φραζάρισμα”, η ικανότητά της να δίνει δραματουργικό
νόημα ακόμα και στις πιο δύσκολες “καντέντσες”, οι δυναμικές και η ρυθμική της
αντίληψη υπήρξαν κατά πολλούς αξεπέραστα. Όλα αυτά συνδυασμένα με
ερμηνευτική δεινότητα, που πρώτη φορά συναντούσε ο κόσμος του λυρικού θεάτρου,
έκαναν το φαινόμενο Μαρία Κάλλας.
‘’ Μια κοπέλα 18 χρονών παιδί ακόμα…
Και κρατάει αυτόν το ρόλο …
Ένα αληθινό θαύμα …
Αυτή είναι η Καλογεροπούλου. ‘’
Αλεξάνδρα Δαλαούνη
Εφ. Η Βραδινή (28.8.1942)

‘’ Τραγουδά μ’ ένα ένστικτό ηθοποιού και
παίζει με το ένστικτο ενός εξαιρετικού μουσικού’’
Iring Kolodin
Saturday Review
(Νοέμ. 1956)

‘’ Να την ακούς είναι μια καθαρά πνευματική απόλαυσις. Όλα, φωνητική προσφορά,
εκφραστικό κάλλος, συνείδησις δραματικής στιγμής, αίσθημα αναλογιών μαζί κι ένα
γούστο άψογο, όλα είναι αρμονία με μια λέξη, μουσική.’’
Μίμης
Δούνας
Εφ. Η Καθημερινή
(7.8.1957)
‘’ Υπήρξε χωρίς καμία αμφιβολία η μεγαλύτερη δραματική τραγουδίστρια του
καιρού μας. Μας αποκάλυψε την ενσάρκωση της λέξης μέσα στην τραγουδισμένη
νότα, για να μην πω της εκφραστικότητας του προσώπου, των χεριών της, ολόκληρου
του σώματός της μέσα στη δραματική κίνηση του τραγουδιού.’’
Leonard
Berstein
( διευθυντής
ορχήστρας)

Βιβλιογραφία
- www.βικιπαίδεια.gr
- Φωτογραφικό υλικό: www.Palmografos.com
- Εργασία Μουσικού σχολείου Καλαμάτας
- www.newbeast.gr

Μίκης Θεοδωράκης:
Βραβεύσεις
πρώτο βραβείο Φεστιβάλ Μόσχας (1957) για την σουίτα Νο.1 για πιάνο και ορχήστρα
Copley Music Prize: "καλύτερος Ευρωπαίος συνθέτης της χρονιάς" (1959)
Α΄ βραβείο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού (1961)
"Sibelius-Prize" (1963)
Grammy (1966) για την μουσική της ταινίας Αλέξης Ζορμπάς
Bafta (1969) για την μουσική της ταινίας Z
Bafta (1973) για την μουσική της ταινίας State of Siege
Bafta (1974) για την μουσική της ταινίας Serpico
Grammy (1975) για το θέμα της ταινίας Serpico
Bafta για την μουσική της ταινίας Ζ
Βραβείο Λένιν για την Ειρήνη (1983)
βραβείο Olympiart (2004)

Λίγα Λόγια
Ο Μίκης Θεοδωράκης (γεν. 1925)
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους
σύγχρονους Έλληνες μουσικοσυνθέτες.
Παράλληλα υπήρξε πολιτικός, πρώην
υπουργός, 4 φορές βουλευτής του
ελληνικού κοινοβουλίου και ακτιβιστής
τιμημένος με το Βραβείο Ειρήνης Λένιν
(1983).
Έχει ασχοληθεί με όλα τα είδη της
μουσικής, ενώ έχει συνθέσει τον ίσως πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό ρυθμό διεθνώς, το
συρτάκι "Ζορμπάς" (1964), βασισμένο σε παραδοσιακή κρητική μουσική.
Συνθέσεις του έχουν ερμηνευτεί από καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, όπως οι
Beatles, η Shirley Bassey και η Edith Piaf, ενώ έχει γράψει μουσική για γνωστές
ταινίες όπως: Φαίδρα (1962), Αλέξης Ζορμπάς (1964), Ζ (1969) και Σέρπικο (1973).
Επίσης έχει ασχοληθεί με την κλασική μουσική γράφοντας συμφωνίες, ορατόρια,
μπαλέτα, όπερες και μουσική δωματίου.
Ωστόσο, το πιο σημαντικό του έργο θεωρείται η μελοποιημένη ποίηση, δηλαδή η
σύνθεση λαϊκής μουσικής, χρησιμοποιώντας ως στίχους ποιήματα βραβευμένων
ποιητών ελληνικής και ξένης καταγωγής, όπως οι Γιώργος Σεφέρης (Νόμπελ 1963),
Πάμπλο Νερούδα (Νόμπελ 1971), Οδυσσέας Ελύτης (Νόμπελ 1979). Χάρη στην
μελοποιημένη ποίηση του Μ.Θεοδωράκη, η Ελλάδα αποτελεί ίσως τη μοναδική χώρα
στον κόσμο, στην οποία μεγάλο ποσοστό ανθρώπων συνήθιζε να ακούει
μελοποιημένη βραβευμένη ποίηση, κατά τη διάρκεια των καθημερινών
δραστηριοτήτων.
Παιδική Ηλικία
Ο Μίκης Θεοδωράκης, Κρητικός στην καταγωγή, γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου 1925
στη Χίο. Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε σε διάφορες πόλεις της ελληνικής
επαρχίας όπως στη Μυτιλήνη, Γιάννενα, Κεφαλλονιά, Πύργο Ηλείας, Πάτρα και
κυρίως στην Τρίπολη Αρκαδίας, λόγω των συχνών μεταθέσεων του δημοσίου
υπαλλήλου πατέρα του.
Από τότε φάνηκε καθαρά, ότι η ζωή του θα μοιραζόταν ανάμεσα στη μουσική και σε
αγώνες για ανθρωπιστικές αξίες. Στην Τρίπολη, μόλις 17 ετών, δίνει την πρώτη του
συναυλία παρουσιάζοντας το έργο του Κασσιανή και παίρνει μέρος στην αντίσταση
κατά των κατακτητών. Στη μεγάλη διαδήλωση της 25ης Μαρτίου 1943
συλλαμβάνεται για πρώτη φορά από τους Ιταλούς και βασανίζεται. Διαφεύγει στην
Αθήνα, όπου οργανώνεται στο ΕΑΜ και αγωνίζεται κατά των Γερμανών

κατακτητών. Συγχρόνως σπουδάζει στο Ωδείο Αθηνών με καθηγητή τον Φιλοκτήτη
Οικονομίδη. τους.
Παρίσι
Το 1954 πηγαίνει με υποτροφία στο Παρίσι, όπου εγγράφεται στο Conservatoire και
σπουδάζει για σύντομο χρονικό διάστημα [1] μουσική ανάλυση με τον Ολιβιέ
Μεσιάν καθώς επίσης και διεύθυνση ορχήστρας με τον Eugène Bigot. Η περίοδος
1954-1960 είναι μια εποχή έντονης δραστηριότητας για τον Θεοδωράκη στο χώρο
της Ευρωπαϊκής μουσικής. Συνθέτει μουσική για το μπαλέτο της Ludmila Tcherina,
το Κόβεντ Γκάρντεν, το Μπαλέτο της Στουτγκάρδης και επίσης για τον
κινηματογράφο. Το 1957 του απονέμεται το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ της
Μόσχας από τον Σοστακόβιτς για το έργο του Suite No 1 για πιάνο και ορχήστρα.
Συγχρόνως συνθέτει πολλά έργα συμφωνικής μουσικής και μουσικής δωματίου.
Επιστροφή στην Ελλάδα
Το 1960 επιστρέφει στην Ελλάδα. ΄Έχει ήδη μελοποιήσει τον Επιτάφιο του Γιάννη
Ρίτσου, που σηματοδοτεί την στροφή του προς το λαϊκό τραγούδι. Συνθέτει δεκάδες
κύκλους τραγουδιών που βρίσκουν βαθύτατη απήχηση μέσα στον ελληνικό λαό.
Ιδρύει την Μικρή Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών και δίνει πολλές συναυλίες σ' όλη
την Ελλάδα προσπαθώντας να εξοικειώσει τον κόσμο με τα αριστουργήματα της
συμφωνικής μουσικής. Το 1964 αποκτά διεθνή αναγνώριση με τη σύνθεση της
μουσικής για την ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, Αλέξης Ζορμπάς (Zorba the
Greek).
Το 1963 μετά τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη ιδρύεται η «Νεολαία
Λαμπράκη», της οποίας εκλέγεται Πρόεδρος. Την ίδια εποχή εκλέγεται βουλευτής
της ΕΔΑ.
Πολιτική Δραστηριότητα
Ο Μίκης Θεοδωράκης το 1974 κατέβηκε υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο της Ενωμένης
Αριστεράς, όμως δεν κατάφερε να εκλεγεί. Το 1978 μετά από πρόταση που δέχτηκε
αποφάσισε να κατέβει υποψήφιος δήμαρχος Αθηνών, όμως πάλι δεν κατάφερε να
εκλεγεί. Το 1981 καταφέρνει να εκλεγεί βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια της Β
Πειραιά με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, το ίδιο επανέλαβε και το 1985. Το 1990 με τη
διάσπαση του ΚΚΕ και λόγω της διαφωνίας που είχε με αυτή την κατάσταση,
αποφασίζει να εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και
διατελεί υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου και Επικρατείας. Την 1η Δεκεμβρίου 2010 ο
Μίκης Θεοδωράκης ανακοίνωσε την ίδρυση Κινήματος Ανεξάρτητων Πολιτών με
την ονομασία “Σπίθα”.
Μουσικό έργο
Κύκλοι τραγουδιών: Τα παιδικά, Επιτάφιος, Επιφάνια, Πολιτεία Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄,
Λιποτάκτες, Μικρές Κυκλάδες, Χρυσοπράσινο Φύλλο, Η Μπαλάντα του
Μαουτχάουζεν + Κύκλος Φαραντούρη, Ρωμιοσύνη, Romancero…
Μουσική για θέατρο: Όμορφη πόλη, Το τραγούδι του νεκρού αδελφού, Μαγική πόλη,
Ένας όμηρος, Εχθρός Λαός, Προδομένος Λαός, Καποδίστριας, Χριστόφορος
Κολόμβος, Περικλής, Αυτό το δέντρο δεν το λέγανε υπομονή, Το θεριό του Ταύρου,
Μάκβεθ.

Μουσική για αρχαίο δράμα: Ορέστεια (Αγαμέμνων, Χοηφόροι, Ευμενίδες),
Αντιγόνη, Ιππής, Λυσιστράτη, Προμηθεύς Δεσμώτης, Οιδίπους Τύραννος, Εκάβη,
Ικέτιδες, Τρωάδες, Φοίνισσες, Αίας.
Μουσική για κινηματογράφο: Συνοικία το όνειρο, Ζορμπάς, Ζ, Σέρπικο, Ιφιγένεια,
Ηλέκτρα, Το μπλόκο, Όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά, Σουτιέσκα (Τίτο),
Μπιριμπί, Φαίδρα, Κατάσταση πολιορκίας, Actas de Marusia.
Ορατόρια: Άξιον εστί, Μαργαρίτα, Επιφάνια Αβέρωφ, Κατάσταση πολιορκίας,
Πνευματικό εμβατήριο, Requiem, Canto General, Θεία Λειτουργία, Λειτουργία για τα
παιδιά που σκοτώνονται στον πόλεμο.
Συμφωνικά έργα και Μουσική Δωματίου: 1η, 2η, 3η 4η, 7η Συμφωνία, Κατά
Σαδδουκαίων, Canto Olympico, Τρίο, Σεξτέτο, Το Πανηγύρι της Αση-Γωνιάς,
Ελληνική Αποκριά, Κύκλος, Σονατίνα για πιάνο…
Μπαλέτα: Οι Εραστές του Τερουέλ, Αντιγόνη, Ζορμπάς. αξιον εστι.canto general.
Όπερες: Καρυωτάκης (Οι μεταμορφώσεις του Διονύσου), Μήδεια, Ηλέκτρα,
Αντιγόνη, Λυσιστράτη.

Βιογραφ･α του
Βασ･λη Τσιτσ･νη
Ο Βασ･λη･ Τσιτσ･νη･
(Τρ･καλα Θεσσαλ･α･, 18
Ιανουαρ･ου 1915 - Λονδ･νο,
18 Ιανουαρ･ου 1984) ･ταν
･να･ απ･ του･
μεγαλ･τερου･ ･λληνε･
λα･κο･･ συνθ･τε･,
στιχουργο･･ και τραγουδιστ･･ του
20ο･ αι･να (του οπο･ου τραγο･δια
ακο･γονται μ･χρι και σ･μερα). ･ταν
μ･α απ･ τι･ σημαντικ･τερε･
φυσιογνωμ･ε･ του ρεμπ･τικου και
του λα･κο･ τραγουδιο･.
Ο Τσιτσ･νη･ γενν･θηκε στα Τρ･καλα
στι･ 18 Ιανουαρ･ου 1915 απ･ Ηπειρ･τε･
γονε･･ και απεβ･ωσε στι･ 18
Ιανουαρ･ου 1984. Ο πατ･ρα･ του ･ταν
Γιαννι･τη･ και η μητ･ρα του απ･ τα
Ζαγ･ρια. Απ･ μικρ･ ηλικ･α ･δειξε
ενδιαφ･ρον για τη μουσικ･ και

･μαθε μαντολ･νο και βιολ･ και φυσικ･
μπουζο･κι. Το φθιν･πωρο του1936 ο
Τσιτσ･νη･ επισκ･φθηκε την Αθ･να.
Κ･ριο･ σκοπ･･ του ･ταν να σπουδ･σει
Νομικ･, αλλ･ γρ･γορα τον κερδ･ζει η
μουσικ･. Οι πρ･τε･ του επιρρο･･
ε･ναι τα τραγο･δια του Βαγγ･λη
Παπ･ζογλου και του Μ･ρκου Βαμβακ･ρη.
Η πρ･τη του εμφ･νιση γ･νεται στο
μαγαζ･ ･Μπιζ･λια･, εν･ σ･ντομα
γνωρ･ζει τον σπουδα･ο αλλ･
αδικημ･νο απ･ την Ιστορ･α
τραγουδιστ･ Δημ･τρη Περδικ･πουλο. Ο
Περδικ･πουλο･ τον πηγα･νει στην
Odeon ･που ηχογραφε･ τα πρ･τα του
τραγο･δια. Το ･Σ’ ･ναν τεκ･
μπουκ･ρανε･ ε･ναι η πρ･τη
ηχογρ･φηση του Τσιτσ･νη. Την
περ･οδο 1937-1940 γρ･φει καταπληκτικ･
τραγο･δια τα οπο･α ηχογραφε･ με
τι･ φων･･ του Δημ･τρη Περδικ･πουλου,
και των ･λλων σπουδα･ων
τραγουδιστ･ν εκε･νη･ τη･ εποχ･･
Στρ･του Παγιουμτζ･, Μ･ρκου Βαμβακ･ρη,
Στελλ･κη Περπινι･δη, με του･ οπο･ου･
σε πολλ･･ ηχογραφ･σει･ ο Τσιτσ･νη･
συμμετ･χει σαν δε･τερη φων･. Κατ･
τη δι･ρκεια τη･ γερμανικ･･ κατοχ･･
ο Τσιτσ･νη･ ･μεινε στη Θεσσαλον･κη,
･που για ･να μεγ･λο δι･στημα ε･χε
δικ･ του μαγαζ･, το 'Ουζερ･ ο
Τσιτσ･νη･', στη διαστα･ρωση Πα･λου
Μελ･ και Τσιμισκ･, που ･γινε
δι･σημο. Εκε･ ･γραψε μερικ･ απ･ τα
καλ･τερα τραγο･δια του, τα οπο･α
ηχογραφ･θηκαν μετ･ τη λ･ξη του
πολ･μου.

Το 1946 εγκαθ･σταται ξαν･ στην Αθ･να
και αρχ･ζει να ηχογραφε･. Δ･πλα
του ･γιναν ευρ･ω･ γνωστο･
τραγουδιστ･･ ･πω･ η Σωτηρ･α Μπ･λλου,
η Ιω･ννα Γεωργακοπο･λου, η Μαρ･κα
Ν･νου και οΠρ･δρομο･ Τσαουσ･κη･. Τα
επ･μενα χρ･νια ο Τσιτσ･νη･ γν･ρισε
ευρ･τατη αποδοχ･. Ειδικ･ μετ･ την
πτ･ση τη･ Χο･ντα･ ε･χε ξεκιν･σει
και συναυλ･ε･ σε στ･δια και
ανοιχτ･ θ･ατρα/ανοιχτο･･ χ･ρου･,
κ･τι που συν･βαινε πρ･τη φορ･ για
λα･κ･ τραγο･δια. Η τελευτα･α του
δημ･σια εμφ･νιση σε ανοιχτ･ χ･ρο
･ταν σε τιμητικ･ εκδ･λωση του
Δ･μου Ν･καια･, σε συνεργασ･α του
δημ･ρχουΣτ･λιου Λογοθ･τη με τον Μ･κη
Θεοδωρ･κη για τη διοργ･νωση του
πρ･του πολιτιστικο･ καλοκαιριο･
στην Ελλ･δα.
Κατ･ τον μουσικολ･γο Λ･μπρο Λι･βα,
ο Τσιτσ･νη･, ･･βγαλε το λα･κ･
τραγο･δι απ･ τα ･ρια του
περιθωρ･ου, ･που το ε･χαν τ･ξει τα
αντικοινωνικ･ και ανατολ･τικα
στοιχε･α του, για να το εντ･ξει
στην καινο･ργια κοινωνικ･
πραγματικ･τητα τη･ μεταπολεμικ･･
Ελλ･δο･. Καθι･ρωσε ν･ο ･φο･
παιξ･ματο･ και τραγουδιο･ με τον
εξευρωπα･σμ･-συγκερασμ･ των
κλιμ･κων, αρμον･ε･ με δε･τερε･ και
τρ･τε･ φων･･, εμπλουτισμ･νη
ενορχ･στρωση και καινοτομ･ε･
στην ποιητικ･ δομ･, ･που για πρ･τη
φορ･ το λα･κ･ τραγο･δι
απoμακρ･νθηκε απ･ τι･ παραδοσιακ･･
φ･ρμε･ του δ･στιχου

επισημοποι･ντα･ το ρ･λο του
ρεφρ･ν･. Ο Βασ･λη･ Τσιτσ･νη･ ･ταν
στεν･･ φ･λο･ του Ανδρ･α Παπανδρ･ου,
προ･δρου του ΠΑΣΟΚ και
πρωθυπουργο･ τη･ χ･ρα･, και ο
αγαπημ･νο･ του μουσικ･･. Π･θανε
στι･ 18 Ιανουαρ･ου 1984 στο Λονδ･νο, ･που
βρισκ･ταν για εγχε･ρηση, και
κηδε･τηκε στο Α･ Νεκροταφε･ο Αθην･ν.

Γέννηση και νεανικά χρόνια
Ο Μάνος Χατζιδάκις γεννήθηκε στην Ξάνθη, γιος του δικηγόρου Γεωργίου Χατζιδάκι από τον
Μύρθιο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου και της Αλίκης Αρβανιτίδου από την Ανδριανούπολη[2]. Η
μουσική του εκπαίδευση ξεκινά σε ηλικία τεσσάρων ετών και περιλαμβάνει
μαθήματα πιάνου από την αρμενικής καταγωγής πιανίστρια Αλτουνιάν. Παράλληλα,
εξασκείται στο βιολί και το ακορντεόν.
Ο Χατζιδάκις εγκαθίσταται οριστικά στην Αθήνα, με τη μητέρα του, το 1932, έπειτα από το
χωρισμό των γονέων του. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1938, ο πατέρας του πεθαίνει σε
αεροπορικό δυστύχημα, γεγονός που σε συνδυασμό με την έναρξη του Β' Παγκοσμίου
πολέμου επιφέρει μεγάλες οικονομικές δυσχέρειες στην οικογένεια. Ο νεαρός Χατζιδακις
εργάζεται για βιοπορισμό ως φορτοεκφορτωτής στο λιμάνι, παγοπώλης στο εργοστάσιο του
Φιξ, υπάλληλος στο φωτογραφείο του Μεγαλοκονόμου και βοηθός νοσοκόμος στο 401
στρατωτικό νοσοκομείο.
Παράλληλα επεκτείνει τις μουσικές του γνώσεις παρακολουθώντας ανώτερα θεωρητικά
μαθήματα με τον Μενέλαο Παλλάντιο, την περίοδο 1940 - 1943, ενώ ξεκινά και
σπουδές Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τις οποίες όμως δεν θα ολοκληρώσει ποτέ.
Την ίδια περίοδο συνδέεται με άλλους καλλιτέχνες και διανοούμενους, μεταξύ των οποίων
οι ποιητές Νίκος Γκάτσος, Γιώργος Σεφέρης, Οδυσσέας Ελύτης, Άγγελος Σικελιανός και
ο ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης. Κατά την τελευταία περίοδο της Κατοχής, συμμετείχε
ενεργά στην Εθνική Αντίσταση μέσα από τις γραμμές της ΕΠΟΝ, όπου γνώρισε τον Μίκη
Θεοδωράκη, με τον οποίον σύντομα ανέπτυξε ισχυρή φιλία

Τα πρώτα έργα
Η πρώτη εμφάνιση του Χατζιδάκι ως συνθέτη πραγματοποιείται το 1944, σε ηλικία 19 ετών,
με τη συμμετοχή του στο έργο "Τελευταίος Ασπροκόρακας" του Αλέξη Σολομού, στο Θέατρο
Τέχνης του Κάρολου Κουν. Στη σχολή του Θεάτρου Τέχνης, ο Χατζιδάκις θα παρακολουθήσει
και μαθήματα υποκριτικής, αν και τελικά ο ίδιος ο Κουν θα τον προτρέψει να αφοσιωθεί
αποκλειστικά στην μουσική. Η συνεργασία του με το Θέατρο Τέχνης θα αποδειχθεί ιδιαίτερα
παραγωγική, και θα διαρκέσει περίπου δεκαπέντε χρόνια. Τέλος, το 1946, καταγράφεται η
πρώτη του εργασία για τον κινηματογράφο, στην ταινία Αδούλωτοι Σκλάβοι.
Την περίοδο αυτή, ο Χατζιδάκις ανακαλύπτει το ρεμπέτικο τραγούδι και γίνεται ο
πρώτος] που θα το μελετήσει σε βάθος και θα κατανοήσει την αξία του. Στις 31 Ιανουαρίου
1949, σε ηλικία 23 ετών, δίνει στο Θέατρο Τέχνης την διάσημη πλέον διάλεξη για το
ρεμπέτικο τραγούδι.
Το 1950 θα αποτελέσει ιδρυτικό στέλεχος και καλλιτεχνικό διευθυντή του Ελληνικού
Χοροδράματος της Ραλλούς Μάνου, όπου παρουσιάζει τα τέσσερα μπαλέτα του,
"Μαρσύας" (1950), "Έξι Λαϊκές Ζωγραφιές" (1951), "Το Καταραμένο Φίδι" (1951) και "Ερημιά"
(1958). Την ίδια εποχή, η τραγωδός Μαρίκα Κοτοπούλη αναθέτει στον Χατζιδάκι τη σύνθεση
της μουσικής για τις "Χοηφόρους" (1950) από την "Ορέστεια" του Αισχύλου. Το γεγονός αυτό
αποτελεί την απαρχή της ενασχόλησης του Χατζιδάκι με το αρχαίο δράμα. Μερικές από
τις τραγωδίες και κωμωδίες, για τις οποίες θα γράψει μουσική είναι η "Μήδεια" (1956), ο
"Κύκλωπας" (1959), οι "Βάκχες" (1962), οι "Εκκλησιάζουσες" (1956), η "Λυσιστράτη" (1957)
και οι "Όρνιθες" (1959). Το (1950) εξάλλου, ο Χατζιδάκις συνεργάζεται και με τον Άγγελο
Σικελιανό προκειμένου να συνθέσει τη μουσική για την τελευταία του τραγωδία "Ο Θάνατος
του Διγενή".

Την ίδια περίοδο γράφει σημαντικά μουσικά έργα όπως τα πιανιστικά έργα "Ιονική
σουίτα"(1952) και "Για μια μικρή λευκή αχιβάδα" (1947, το πρώτο από 51 έργα, που ο ίδιος
ξεχωρίζει με ιδιαίτερη αρίθμηση ανάμεσα στο σύνολο της δημιουργίας του), καθώς και τον
κύκλο τραγουδιών "Ο Κύκλος του C.N.S." (1954, αφιερωμένο στον Carlos Novi Sanchez για
το θάνατο του κοινού τους φίλου, Ετιέν Ρέρυ).

Η μεγάλη δημοσιότητα
Από το 1957 ξεκινά μία περίοδος έντονης δημιουργικής δράσης. Ο Χατζιδάκις συνθέτει
ασταμάτητα για το θέατρο και τον κινηματογράφο, όπου το έργο του γνωρίζει μεγάλη
δημοφιλία, ενώ παράλληλα γράφει πολλά σημαντικά μουσικά έργα.
Το 1961 του απονέμεται το βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι "Τα παιδιά του Πειραιά", από την
ταινία του Ζυλ Ντασέν "Ποτέ την Κυριακή". Η βράβευση αυτή του δίνει παγκόσμια
δημοσιότητα, την οποία ο Χατζιδάκις προσπαθεί να αποφύγει με κάθε τρόπο, θεωρώντας ότι
του στερεί την δυνατότητα να διαμορφώσει ο ίδιος την σχέση του με τον ακροατή του.
Το 1962 ο Χατζιδάκις χρηματοδοτεί τον "Διαγωνισμό Σύνθεσης Μάνος Χατζιδάκις" στο
Τεχνολογικό Ινστιτούτο Δοξιάδη στην Αθήνα, με το πρώτο βραβείο να απονέμεται από κοινού
στους Γιάννη Ξενάκη και Ανέστη Λογοθέτη. Το 1964 ιδρύει και διευθύνει την Πειραματική
Ορχήστρα Αθηνών(1964-66). Στο σύντομο χρονικό διάστημα της λειτουργίας της, η
ορχήστρα έδωσε 20 συναυλίες με πρεμιέρες δεκαπέντε έργων Ελλήνων συνθετών. Την ίδια
περίοδο αρχίζει και η συνεργασία του με τον Μωρίς Μπεζάρ. Οι Όρνιθες ανεβαίνουν με
τα Μπαλέτα του 20ού Αιώνα στις Βρυξέλλες.
Μερικά έργα της περιόδου αυτής είναι η μουσική για τη "Μήδεια" του Ευριπίδη (1958), το
"Παραμύθι χωρίς όνομα", του Ι. Καμπανέλλη (1959) το "Ο κύκλος με την κιμωλία" του
Μπρεχτ, η "Οδός ονείρων" (1962), αλλά και "Το χαμόγελο της Τζοκόντας" - δέκα τραγούδια
για ορχήστρα γραμμένα αρχικά για φωνή, ειδικά για τη Ζακλίν Ντανό (Παρίσι, 1962).

Στο εξωτερικό
Το 1966 ο Μάνος Χατζιδάκις επισκέπτεται την Αμερική προκειμένου να ανεβάσει στο
Broadway με τον Ζυλ Ντασέν και τη Μελίνα Μερκούρη τη θεατρική διασκευή του "Ποτέ την
Κυριακή" με τον τίτλο "Illya Darling". Κατά την παραμονή του στην Αμερική έρχεται σε επαφή
με την ποπ και ροκ αμερικανική μουσική σκηνή, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα την
ηχογράφηση του κύκλου τραγουδιών "Reflections" σε συνεργασία με το συγκρότημα "New
York Rock and Roll Ensemble", ενώ ηχογραφεί και "Το Χαμόγελο της Τζοκόντας", στην πασίγνωστη πλέον- συμφωνική του μορφή. Παράλληλα συνεχίζει την συνεργασία με τα
μπαλέτα του 20ού Αιώνα στις Βρυξέλες, όπου διευθύνει έργα δικά του ή άλλων συνθετών.
Άλλα σημαντικά έργα της περιόδου είναι η μουσική για την ταινία «Blue» (1958) του Silvio
Narizzano, η "Ρυθμολογία" (έργο για πιάνο) και η "Αμοργός" (1970), έργο το οποίο ο
συνθέτης άφησε ημιτελές.

Επιστροφή στην Ελλάδα - μεταπολίτευση
Το 1972, επιστρέφει στην Αθήνα και τον επόμενο χρόνο ιδρύει το μουσικό καφεθέατρο
"Πολύτροπο", με το οποίο επιδιώκει, σύμφωνα με τον ίδιο, "μια τελετουργική παρουσίαση του
τραγουδιού, μ' όλα τα μέσα που μας παρέχει η σύγχρονη θεατρική εμπειρία". Η περίοδος
αυτή, μέχρι το τέλος της ζωής του, θεωρείται η περισσότερο ώριμη στη μουσική του
σταδιοδρομία και σηματοδοτείται με την ηχογράφηση του "Μεγάλου Ερωτικού".
Η πολυεπίπεδη δραστηριοποίηση του Χατζιδάκι στον χώρο της τέχνης και οι παρεμβάσεις
του στα κοινά κορυφώνονται την περίοδο αυτή. Διορίζεται αναπληρωτής γενικός διευθυντής

της Λυρικής Σκηνής για το διάστημα 1975 - 1977 ενώ την περίοδο 1975 - 1982 αναλαμβάνει
καθήκοντα Διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας καθώς και Διευθυντή του κρατικού
ραδιοσταθμού Τρίτο Πρόγραμμα. Η παρουσία του στο Τρίτο Πρόγραμμα αποτελεί μέχρι
σήμερα σημείο αναφοράς για την ελληνική ραδιοφωνία, και σηματοδοτεί -ίσως- την
ποιοτικότερη περίοδο του ραδιοσταθμού.
Το 1979 ο Χατζιδάκις καθιερώνει τις "Μουσικές Γιορτές" στα Ανώγεια της Κρήτης, που
περιλαμβάνουν τοπικούς λαϊκούς χορούς και τραγούδια. Παράλληλα διοργανώνει συνέδριο
με θέμα την παράδοση, στο οποίο συμμετέχουν διανοούμενοι, καλλιτέχνες και ακαδημαϊκοί.
Τον επόμενο χρόνο εγκαινιάζει τον "Μουσικό Αύγουστο" στο Ηράκλειο, ένα καλλιτεχνικό
Φεστιβάλ με κύριο στόχο την παρουσίαση νέων ρευμάτων τόσο στη μουσική όσο και στο
χορό, τον κινηματογράφο, τη ζωγραφική και το θέατρο. Την περίοδο 1981 - 1982 διοργανώνει
επίσης τους αγώνες ελληνικού τραγουδιού στην Κέρκυρα, ένα μουσικό διαγωνισμό για νέους
Έλληνες συνθέτες.
Το 1985 παρουσιάζει το πολιτιστικό περιοδικό "Το Τέταρτο" (1985 - 1986), το οποίο
καταγράφει τα καλλιτεχνικά και κοινωνικά δρώμενα μέσα από τις πολιτικές τους διαστάσεις.
Το 1985 επίσης, δημιουργεί την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία "Σείριος", η οποία
λειτουργεί μέχρι σήμερα, με σκοπό την ανάδειξη καλλιτεχνών και μουσικών δημιουργιών επί
τη βάσει μη εμπορικών κριτηρίων. Παράλληλα, παρουσιάζει επιλεγμένα έργα και καλλιτέχνες
στην μπουάτ "Σείριος" (Ζουμ).
Το 1989, ιδρύει την Ορχήστρα των χρωμάτων, προκειμένου να παρουσιάζει με
πρωτότυπο τρόπο έργα κλασσικών και σύγχρονων συνθετών. Ο ίδιος ο Χατζιδάκις διηύθυνε
την ορχήστρα των χρωμάτων μέχρι το τέλος της ζωής του, δίνοντας συνολικά είκοσι
συναυλίες και δώδεκα ρεσιτάλ ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου. Το 1991, σε συνεργασία
με τον Δήμο Καλαμάτας, ο Μάνος Χατζιδάκις διοργανώνει τους «Πρώτους Αγώνες Ελληνικού
Τραγουδιού Καλαμάτας».
Η έντονη ενασχόληση του Χατζιδάκι με τα κοινά, κατά την περίοδο αυτή, αποτυπώνεται σε
σημαντικό τμήμα του έργου του. Χαρακτηριστικά έργα της περιόδου είναι "Η εποχή της
Μελισσάνθης", έργο αυτοβιογραφικό αλλά και βαθιά πολιτικό, οι κύκλοι τραγουδιών "Τα
παράλογα" (1978), "Οι μπαλάντες της οδού Αθηνάς" (1983), η μουσική παράσταση
"Πορνογραφία" (1982) σε δική του σκηνοθεσία, η "Σκοτεινή μητέρα" και "Τα τραγούδια της
αμαρτίας".
Ο Μάνος Χατζιδάκις πέθανε στις 15 Ιουνίου του 1994 από οξύ πνευμονικό οίδημα και ετάφη
στην Παιανία.

Η στάση του στην τέχνη, την μουσική, την παράδοση
Η σύνδεση του λαϊκού με το λόγιο[
Η στροφή των Ελλήνων συνθετών στην παράδοση είχε ήδη ξεκινήσει από την γενιά του
μεσοπολέμου. Συνθέτες όπως ο Νίκος Σκαλκώτας και ο Μανώλης Καλομοίρης, που
εντάσσονται χρονολογικά στην λεγόμενη γενιά του ’30, επηρεάστηκαν από το πνεύμα της
εποχής και αντιμετώπισαν το ζήτημα της ελληνικότητας στον χώρο της μουσικής. Ωστόσο οι
συνθέτες αυτοί παρέμειναν προσκολλημένοι σε μία ηθογραφική προσέγγιση του
παραδοσιακού -δημοτικού κυρίως- μουσικού υλικού.
Ο Χατζιδάκις είναι ο πρώτος που αντιμετωπίζει την παράδοση έξω από το ηθογραφικό
πλαίσιο, και σε όλη της την έκταση, προσλαμβάνοντας και τα πλέον απορριπτέα -για την
κοινωνία της εποχής του- λαϊκά στοιχεία, και εντάσσοντάς τα σε ένα νέο μουσικό κράμα. Από

αυτή τη σκοπιά ο Χατζιδάκις θα μπορούσε να θεωρηθεί ως συνεχιστής της γενιάς του ’30
στον χώρο της μουσικής. Εξάλλου, ο Χατζιδάκις γαλουχήθηκε με τις ιδέες της γενιάς του ’30
και διατηρούσε ισχυρή φιλία με τους σημαντικότερους εκπροσώπους της.
Στην πορεία αυτή, θα ενταχθούν πολύ νωρίς -ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1940- και
άλλοι συνθέτες, όπως ο Αργύρης Κουνάδης και ο Μίκης Θεοδωράκης, μετατρέποντας την
ιδέα της σύνδεσης της λόγιας μουσικής με την λαϊκή παράδοση σε κίνημα. Αποτέλεσμα
υπήρξε η δημιουργία του έντεχνου λαϊκού τραγουδιού, όρος που επινόησε ο Μίκης
Θεοδωράκης για να περιγράψει το νέο αυτό μουσικό κράμα. Το δίπολο Χατζιδάκις Θεοδωράκης, με το τεράστιο συνθετικό και θεωρητικό τους έργο, καθώς και με την σιγουριά
της ποιότητας, θα αποτελέσει έκτοτε τον βασικό πυλώνα που θα καθορίσει τις εξελίξεις στην
ελληνική μουσική.

Η στάση του απέναντι στο λαϊκό
Στον νέο χώρο που δημιουργεί η σύνδεση του λαϊκού με το λόγιο, ο Χατζιδάκις διατηρεί μίαν
θεωρητική, αλλά και αισθητική απόσταση που τον διαφοροποιεί σαφώς από τον Θεοδωράκη:
Διατηρεί πάντα την συναίσθηση ότι ο ίδιος είναι μη λαϊκός, ένας αστός παρατηρητής.
Παράλληλα προσεγγίζει τον όρο «λαϊκό» αυστηρά, αποδίδοντάς του μία σαφή και αφαιρετική
έννοια, πέρα από τις συνήθεις κοινοτοπίες:
«… Και για να εξηγηθούμε, όταν λέω κάτι λαϊκό δεν το εννοώ και για τον Λαό. Κατά
σύμπτωση, ο Λαός κάθε άλλο παρά λαϊκός είναι. Τα μπουζούκια, οι μπαγλαμάδες και οι
ζουρνάδες, είναι η συνήθεια του. Εμένα μ΄ ενδιαφέρουν εκείνες οι λίγες, οι μοναδικές του
στιγμές που ζει, χωρίς καλά-καλά να καταλαβαίνει την αλήθεια του. Είναι οι στιγμές που είναι
σκέτα άνθρωπος, χωρίς την βία του Χρόνου, χωρίς την αγωνία του Χώρου, χωρίς την φθορά
της Τάξης του…»
Η τοποθέτηση αυτή του Χατζιδάκι τον οδηγεί να αναζητά για την μουσική του ένα
περιεχόμενο ουσιαστικό και μία γνήσια σχέση με τον κόσμο. Αδιαφορεί για το ελαφρό
τραγούδι, αυτό που δεν εκφράζει μίαν βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου, ενώ αποκήρυξε
μεγάλο μέρος του "λαικότροπου" έργου του -γραμμένου κατά βάση για τον ελληνικό
κινηματογράφο- για τον ίδιο λόγο. Αναφέρει χαρακτηριστικά για την μεγάλη επιτυχία του "Ποτέ
την Κυριακή":
«Μου στέρησε τη δυνατότητα να ’χω τη σωστή επαφή με τον κόσμο… Και ο κόσμος επί ένα
μεγάλο διάστημα εισέπραττε κάτι που ήταν απ’ έξω από το τραγούδι κι όχι από μέσα»

Το τραγούδι
Ο Χατζιδάκις επιδιώκει μια μουσική ζωντανή, που να εκφράζει τους ανθρώπους και τον καιρό
τους, και να μην είναι απλώς μια έκφραση τέχνης.. Για τον λόγο αυτό απέρριψε το
οικοδόμημα της κλασσικής μουσικής, και επέλεξε απ’ την αρχή την ενασχόλησή του με το
τραγούδι ως«ερωτική πράξη και όχι μια έκφραση τέχνης» . «Πιστεύω» -γράφει ο Χατζιδάκις«στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και μας εκφράζει εκ βαθέων, κι όχι σ' αυτό που
κολακεύει τις επιπόλαιες και βιαίως αποκτηθείσες συνήθειές μας.»
Το τραγούδι κατά τον Χατζιδάκι πρέπει να βασίζεται σε υψηλό ποιητικό λόγο, αλλά και να
περιέχει έναν ισχυρό μύθο. Τον στόχο αυτό θεωρεί ότι τον επιτυγχάνει για πρώτη φορά με τον
κύκλο τραγουδιών «Μυθολογία» (1965)
Λόγω της τοποθέτησης αυτής πάνω στο τραγούδι, το έργο του Χατζιδάκι είναι συνυφασμένο
με την γενικότερη στάση του στα ζητήματα της τέχνης και του δημόσιου βίου.

Συγγραφικό έργο
Ο Μάνος Χατζιδάκις εξέδωσε δύο ποιητικές συλλογές, με τους τίτλους "Μυθολογία" και
"Μυθολογία δεύτερη". Ακόμη, εξέδωσε μία επιλογή από τα σχόλια του στο Τρίτο Πρόγραμμα
με τίτλο "Τα σχόλια του Τρίτου", καθώς και μία συλλογή από συνεντεύξεις και άρθρα, με τίτλο
"Ο καθρέφτης και το μαχαίρι». Ο Χατζιδάκις -σε αντίθεση με τον Μίκη Θεοδωράκη- δεν
συνέγραψε αμιγώς θεωρητικά έργα. Η θεωρητική του τοποθέτηση, τόσο σε θέματα μουσικής
όσο και σε ευρύτερα ζητήματα της τέχνης και του δημόσιου βίου, αποτυπώνεται σε ένα
πλήθος συνεντεύξεων, άρθρων, διαλέξεων και σχολίων, καθώς και στο συνθετικό του έργο.

Οι παρεμβάσεις του στον δημόσιο βίο
Ο Μάνος Χατζιδάκις ανέπτυξε, ήδη από την εποχή της απελευθέρωσης, βαθιά πολιτική
σκέψη, κεντρικός άξονας της οποίας ήταν η αμφισβήτηση και η αναθεώρηση. Για την πολιτική
του ταυτότητα, γράφει ο ίδιος: "Είμαι δημοκράτης αστός ουμανιστής και αναθεωρητής της
δεξιάς […] Ποτέ δεν υπήρξα αντικομμουνιστής [...] Εγώ περιέχω και τον αριστερό. Ο
αριστερός όμως δεν με περιέχει.. Η πολιτική σκέψη του Χατζιδάκι επεκτείνεται στην ουσία των
κοινωνικών ζητημάτων, πέρα και έξω από τον χώρο που ορίζουν οι ιδεολογίες, και βρίσκεται
πανταχού παρούσα στο έργο του, που ωστόσο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να
χαρακτηριστεί στρατευμένο.
Από την μεταπολίτευση, και μέχρι το τέλος της ζωής του, ο Χατζιδάκις παρεμβαίνει
συστηματικά και με έντονο τρόπο στον δημόσιο βίο. Αρχικά με το τρίτο πρόγραμμα, κι
αργότερα με το περιοδικό "το τέταρτο", επιχειρεί συνειδητά και μεθοδικά να αντιδράσει σε
κατεστημένες αντιλήψεις]. Αλλά και με πλήθος συνεντεύξεων, άρθρων και δηλώσεων,
πάλεψε ενάντια στις μεθοδεύσεις, τον λαϊκισμό, τον συντηρητισμό και την αμετροέπεια της
εξουσίας. Οι παρεμβάσεις του Χατζιδάκι στα δημόσια πράγματα της χώρας δεν γίνονται
χωρίς κόστος για τον ίδιο, και κορυφώνονται με την καταδίκη του "αυριανισμού" που τον
έφερε στο στόχαστρο του αντίστοιχου εκδοτικού συγκροτήματος.
Η στάση του Χατζιδάκι στα θέματα του δημόσιου βίου καθορίζεται από την αισθητική του και
χαρακτηρίζει σημαντικό μέρος του έργου του αυτής της περιόδου. Ορισμένα έργα στα οποία
αποτυπώνεται η πολιτική σκέψη του συνθέτη είναι "Τα παράλογα" (1976), "Η εποχή της
Μελισσάνθης" (1980), "Πορνογραφία" (1982), "Οι μπαλάντες της οδού Αθηνάς" (1983).

Εργογραφία
Η εργογραφία του Μάνου Χατζιδάκι έχει καταγραφεί κατ’ αρχάς από τον ίδιο τον συνθέτη, και
ανασυνταχθεί από τον Β. Αγγελικόπουλο και την Ρ. Δαλιανούδη. Στην εκδοχή της τελευταίας
περιλαμβάνει 61 έργα για το θέατρο, 10 έργα για το αρχαίο δράμα, 77 έργα για τον
κινηματογράφο, 11 οργανικά έργα, 36 κύκλους τραγουδιών και έργα για φωνή, 16 μπαλέτα
και 3 όπερες. Κάποια από τα έργα αυτά είναι ανέκδοτα ή ανολοκλήρωτα. Ο ίδιος ο Χατζιδάκις
έχει επιλέξει και αριθμήσει 51 από τα έργα του, που θεωρούσε ως τα πλέον σημαντικά.
Η πλήρης εργογραφία και δισκογραφία του συνθέτη, με τα δικά του εισαγωγικά σημειώματα,
καθώς και πρόσθετο αρχειακό υλικό, είναι προσβάσιμη στον επίσημο ιστότοπό του.

Επιλεγμένη εργογραφία
Αναφέρονται οι τίτλοι και η ημερομηνία του έργου (όχι η ημερομηνία έκδοσης). Στα έργα που
δουλεύτηκαν σε διαφορετικές φάσεις αναφέρεται η ημερομηνία της τελικής φάσης. Όπου
σημειώνεται ο αριθμός του έργου (ερ.) αυτός αναφέρεται στην αρίθμηση του ιδίου του
Χατζιδάκι (βλ. παραπάνω).

Για μια μικρή λευκή αχιβάδα, ερ. 1 (σουίτα για πιάνο) 1947
Γυάλινος κόσμος (Θέατρο Τέχνης) 1947
Ματωμένος Γάμος, ερ. 3 (θέατρο) 1948
Λεωφορείον ο πόθος (θέατρο, τργδ: «χάρτινο το φεγγαράκι») 1949
Έξι λαϊκές ζωγραφιές, ερ. 5 (μπαλέτο) 1950
Καταραμένο Φίδι, ερ. 6 (σουίτα μπαλέτου) 1950
Ιονική σουίτα, ερ. 7 (έργο για πιάνο) 1952
Ο κύκλος του C.N.S. ερ. 8 (κύκλος τραγουδιών για βαρύτονο) 1953
Μαγική πόλις (κινηματογράφος, τργδ «Μια πόλη μαγική») 1954
Σουίτα για βιολί και πιάνο, ερ. 7α 1954
Στέλλα (κινηματογράφος), 1955
Ο κύκλος με την κιμωλία, ερ. 13 (θέατρο) 1957
Παραμύθι χωρίς όνομα, ερ. 11 (θέατρο) 1959
Όρνιθες, ερ. 14 (Αρχαία κωμωδία) 1959
Το νησί των γενναίων (κινηματογράφος) 1959
Ευρυδίκη (θέατρο, εκδόθηκε το ομώνυμο τργδ) 1960
Το ποτάμι (κινηματογράφος) 1960
Ελλάς, η χώρα των ονείρων (ντοκυμαντέρ) 1960
Πασχαλιές μέσα απ’ τη νεκρή γη (διασκευή 12 παλιών λαϊκών για ορχήστρα) 1961
Η κλέφτρα του Λονδίνου (θέατρο) 1961
The 300 Spartans (κινηματογράφος), 1961
Καίσαρ και Κλεοπάτρα, ερ 21 (θέατρο) 1962
Οδός ονείρων, ερ. 20 (θέατρο) 1962
Μαγική πόλις (θέατρο, σε συνεργασία με τον Μ. Θεοδωράκη) 1963
America – America (κινηματογράφος) 1963
Το χαμόγελο της Τζοκόντας, ερ. 22 (για ορχήστρα) 1964
Δεκαπέντε Εσπερινοί (διασκευή τραγουδιών για ορχήστρα) 1964
Μυθολογία, ερ. 23 (κύκλος τραγουδιών) 1965
Καπετάν Μιχάλης, ερ. 24 (θέατρο) 1966
Blue (κινηματογράφος) 1967
Reflections, ερ. 27 (10 τραγούδια με το New York Rock ‘n’ Roll Ensemble) 1968
Ρυθμολογία, ερ. 26 (έργο για πιάνο) 1971
Ο Μεγάλος Ερωτικός, ερ. 30 (κύκλος τραγουδιών) 1972
Ο οδοιπόρος, το μεθυσμένο κορίτσι κι ο Αλκιβιάδης, ερ. 32 (κύκλος τραγουδιών σε θεατρική
μορφή) 1973
Sweet movie (κινηματογράφος) 1674
Αθανασία ερ. 31α (κύκλος τραγουδιών) 1975
Τα παράλογα, ερ. 32 (κύκλος τραγουδιών) 1976
A la recherché de l’ Atlantide I & II (ντοκυμαντέρ) 1977
Η Εποχή της Μελισσάνθης, ερ. 37 (καντάτα) 1980
Για την Ελένη, ερ. 38 (κύκλος τραγουδιών) 1980
Πορνογραφία, ερ. 43 (μουσικό θέαμα), 1982
Χειμωνιάτικος Ήλιος, ερ. 44 (κύκλος τραγουδιών) 1983
Οι μπαλάντες της οδού Αθηνάς, ερ. 42 (κύκλος τραγουδιών) 1984
Σκοτεινή Μητέρα, ερ. 45 (κύκλος τραγουδιών) 1986
Ήσυχες μέρες του Αυγούστου (κινηματογράφος) 1992
Αμοργός, ερ. 46 (καντάτα, ανολοκλήρωτο, εκδόθηκε μετά τον θάνατο του συνθέτη) 1987

Τα τραγούδια της αμαρτίας, ερ. 50 (κύκλος τραγουδιών, ανολοκλήρωτο, εκδόθηκε μετά τον
θάνατο του συνθέτη) 1994

Ο Χατζιδάκις στο έργο άλλων δημιουργών
Το έργο του Χατζιδάκι "Ο μεγάλος ερωτικός" αποτέλεσε το αντικείμενο της ομώνυμης ταινίας
του σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη.
Ο Μίκης Θεοδωράκης, όταν ήταν εξόριστος στην Ζάτουνα, χρησιμοποίησε ως ρεφραίν στο
τραγούδι "Είμαι Ευρωπαίος" μέρος από το τραγούδι του Χατζιδάκι "Εκεί ψηλά στον
Υμηττό" φοβούμενος ότι αν τον άκουγαν οι φρουροί να παίζει ένα δικό του τραγούδι θα
έκαναν εφαρμογή του διατάγματος Αγγελή.
Το τραγούδι "Τώρα που πας στην ξενιτιά" επιλέχτηκε για την τελετή έναρξης
των Μεσογειακών Αγώνων του 1991 στην Αθήνα.
Το τραγούδι "Μητέρα κι αδελφή" από το έργο "Η Εποχή της Μελισσάνθης" επιλέχτηκε για την
τελετή λήξης των Ολυμπιακών αγώνων του 2004 στην Αθήνα.
Ποιήματα του Μάνου Χατζιδάκι έχουν μελοποιήσει οι συνθέτες Σταύρος Ξαρχάκος, Νότης
Μαυρουδής και Γιώργος Ρωμανός. Το ποίημα "Κρίση" μελοποιήθηκε τόσο από τον
Ξαρχάκο, όσο και από τον Μαυρουδή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Σύμφωνα με τα δεδομένα του ερωτηματολογίου, οι προσωποκότητες
από το μουσικό χώρο έρχονται πρώτες σε ποσοστά αναγνώρισης ,
παραδοχής και αναγνωρισιμότητας.Στον τομέα της μουσικής, οι μαθητές
έδωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό σωστών απαντήσεων(85%) , ενώ η πλέον
αποδεκτή και δημοφιλής προσωπικότητα της παρούσας εργασίας είναι ο
Μίκης Θεοδωράκης (93%) και ακολουθούν η Μαρία Κάλλας(89%) και ο
Μάνος Χατζιδάκις(80%). Συμπεραίνει λοιπόν κανείς ότι και ανάμεσα στα
νεώτερα μέλη της ελληνικής κοινωνίας η ελληνική μουσική παράδοση έχει
πολύ βαθιές ρίζες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

