ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΕ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΒΟΡΕΙΟ
ΣΜΗΜΑ ΣΗ ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΟ ΜΕΟ ΠΟΛΕΜΟ.
Μεηά ηε ράξαμε ησλ ζπλφξσλ θαη θαη΄φιε ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ νη
ζπλέπεηεο ζην ρψξν ησλ γξακκάησλ ήηαλ επίζεο άκεζεο θαη ηδηαίηεξα αξλεηηθέο.
Έηζη ε ειιεληθή ινγνηερλία ζην αιβαληθφ πιένλ ηκήκα ηεο Ζπείξνπ ππνρσξνχζε
ρσξίο λα ζεκεηψζεη θάπνηα αμηφινγε αμία θαη ξφιν ζηηο εμειίμεηο πνπ έιαβαλ ρψξα
ηελ ηζηνξηθή απηή πεξίνδν. Οη Έιιελεο ινγνηέρλεο, πιένλ σο εθπξφζσπνη ηεο
Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία, αλαδεηνχζαλ ζηέγε ζηα αζηηθά θαη
πνιηηηζηηθά θέληξα ηεο Διιάδαο, φπσο ζηελ Αζήλα, ηε Θεζζαινλίθε, ηελ Πάηξα θαη
αιινχ.
Γεγνλφο είλαη φηη ζηελ ηζηνξία ησλ γξακκάησλ ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ηεο
πεξηφδνπ δελ ζπλαληνχκε ζρεδφλ θαλέλα ζεκαληηθφ ινγνηέρλε κε δηακνλή ζηελ
Αιβαλία. Μπνξνχκε φκσο λα αλαθέξνπκε πνιινχο πνπ έγξαςαλ ινγνηερλία θαη
δηαθξίζεθαλ ζηελ Διιάδα ή ζε άιιεο μέλεο ρψξεο.
Πξνθχπηεη θπζηνινγηθά ην εξψηεκα: Γηαηί ηφηε ζα πξέπεη ε ινγνηερληθή ηνπο
παξαγσγή λα ζεσξεζεί «ινγνηερλία ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο»; Μηα πξψηε
απάληεζε δίλεη ν γλσζηφο Ζπεηξψηεο πεδνγξάθνο Σσηήξεο Γεκεηξίνπ απφ ηελ
Πφβια, ρσξηφ δίπια ζηα ειιελν-αιβαληθά ζχλνξα. «Δίλαη αιήζεηα φηη ε ινγνηερλία
ζηελ Ήπεηξν δελ δεκηνχξγεζε θάπνηα δηθή ηεο ζρνιή ζηελ γεληθφηεξε παλειιήληα
ινγνηερλία, αιιά έθεξε κνλίκσο ηελ δηθή ηεο επεηξψηηθε ζθξαγίδα….» (Σ.
Γεκεηξίνπ, Οκηιία ζηε ζπλάληεζε κε Έιιελεο δεκηνπξγνχο απφ ηηο δχν πιεπξέο ησλ
ζπλφξσλ ζην Παλεπηζηήκην Αξγπξνθάζηξνπ, 31.05.2004) Απ΄απηή ηε ζθνπηά νη
Έιιελεο κεηνλνηηθνί ζπγγξαθείο πνπ έγξαςαλ καθξηά απφ ηε γελέηεηξά ηνπο, φλησο
θνπβάιεζαλ ζηα ινγνηερληθά ηνπο έξγα ηε γιψζζα, ηα ηνπσλχκηα, ηελ παλίδα θαη
ρισξίδα ηνπ ηφπνπ ηνπο, ηα ρξψκαηα θαη ηνπο ραξαθηεξηζκνχο ηεο επεηξσηηθήο γεο,
ηα παηρλίδηα, ηα ήζε θαη έζηκα ηηο δεηζηδαηκνλίεο θιπ .
Τα ζέκαηα ζηα έξγα ηνπο αθνξνχλ άκεζα ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο γελέηεηξαο.
Οη ήξσεο θαη ηα πξφζσπά ηνπο έρνπλ ηελ ηδηνζπγθξαζία, ηε λννηξνπία, ηα νλφκαηα
θαη ηηο ελδπκαζίεο ησλ αλζξψπσλ ηεο ηδηαίηεξήο ηνπο παηξίδαο. Πνιιέο θνξέο,
κάιηζηα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Καηίλαο Παπά (ή θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Γεκεηξίνπ), ε
ινγνηερλία ηνπο απνρηάεη ηδηαίηεξε αμία θαη δηάθξηζε αθξηβψο γηαηί πξνβάιιεη κε ηηο
εληφπηεο γισζζηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, αλεζπρίεο θαη
ζπλαηζζεκαηηζκνχο ηνπ ρψξνπ θαηαγσγήο. Δίλαη κηα ηαπηφηεηα πνπ εθδειψλεη
ηαπηφρξνλα ηελ δηαρξνληθή ζηξάηεπζε ησλ γξακκάησλ γεληθψο θαη ηεο ινγνηερλίαο
ηδηαίηεξα, ζηηο ηχρεο απηνχ ηνπ ηφπνπ.
Οη πλεπκαηηθνί άλζξσπνη ηεο πεξηφδνπ απηήο, απνηεινχλ, κηα «ρακέλε γεληά»
πξντφλ ηεο δηρνηφκεζεο ηεο Ζπείξνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα γεληά ε νπνία έθαλε φλεηξα
ιεπηεξηάο θαη αγσλίζηεθε γη΄ απηά. Ξαθληθά φκσο, είδε ηα πάληα λα ζπγπξίδνληαη
ζηελ αλεκνδάιε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ. Δίλαη αθξηβψο απηή ε
ηζηνξηθή εμέιημε πνπ ηνπο νδήγεζε ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ηφπνπ ηνπο, φρη φκσο θαη
ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο.
Σηελ ίδηα γεληά εληάζζνληαη θαη εθείλνη νη Έιιελεο ησλ γξακκάησλ θαη ηεο
ηέρλεο πνπ γελλήζεθαλ ηελ πεξίνδν απηή, κεγάισζαλ κε ηνλ θαεκφ θαη ηε λνζηαιγία
ησλ κεγάισλ πφζσλ θαη πξνζδνθηψλ, πίζηεςαλ ζηηο ειπίδεο πνπ έζπεηξε ν Β’
Παγθφζκηνο Πφιεκνο, αιιά ζην ηέινο απνγνεηεχηεθαλ. Σπλεπψο, ή δηψρηεθαλ απφ
ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ζηελ Αιβαλία, ή αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ

ηδηαίηεξή ηνπο παηξίδα, ή λα ζπκβηβαζηνχλ κ΄ απηφ ην θαζεζηψο, ή λα πεξηκέλνπλ κε
ζακπνζβεζκέλε ηελ ειπίδα.

Αναθέροσμε μερικούς από ηοσς εκπροζώποσς ηης λογοηετνίας από
ηην Ελληνική Μειονόηηηα ηην περίοδο ηοσ μεζοπολέμοσ.
Η Καηίνα Παπά. (1903 -1959) Γελλήζεθε ζην ρσξηφ Γηαληηζάηε ησλ Αγίσλ
Σαξάληα. Μεγάισζε ζηελ Κέξθπξα. Σπνχδαζε θηινινγία ζηελ
Αζήλα θαη ςπρνινγία θαη παηδαγσγηθή ζηελ Απζηξία. Ζ
Καηίλα Παπά δηθαίσο ζεσξείηαη ε αξρφληηζζα ηεο ινγνηερλίαο
ζηελ Διιεληθή Μεηνλφηεηα θαη φρη κφλν γηα ηελ πεξίνδν
κεηαμχ ησλ δχν παγθνζκίσλ πνιέκσλ. Τν ινγνηερληθφ ηεο
έξγν, παλειιήληαο εκβέιεηαο θαη κεηαθξαζκέλν ζε αξθεηέο
μέλεο γιψζζεο, είλαη ν θαιχηεξνο πξεζβεπηήο γηα φινπο ηνπο
Έιιελεο Βνξεηνεπεηξψηεο.
Αλήθεη ζηελ πλεπκαηηθή γεληά ηεο δεθαεηίαο ηνπ 30’ φρη
απιψο γηαηί έδεζε θαη έγξαςε εθείλε ηελ πεξίνδν, αιιά γηαηί ην έξγν ηεο
δηαπιάζηεθε θαη εθπξνζσπεί νπζηαζηηθά ην πλεχκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ
πξνζθέξνληαο ηελ ζπνπδαία ηεο ζπκβνιή.
«Αιήζεηα ζαο δειεχσ, ζα πεη γηα ηελ Καηίλα ν Νίθνο Καδαληδάθεο. Τη δσληάληα,
ηη επαηζζεζία θαη ράξε, ηη ηαχηηζε ζθνπνχ θαη πξαγκαηνπνίεζεο. Με ηη απιφηεηα
δηαηππψλεηε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ςπρήο! Σαο επραξηζηψ!»
Έγξαςε αθήγεζε, πνίεζε θαη δξάκα. Έξγα ηεο είλαη «Σηε ζπθακηά απφ θάησ»
1935, δηεγήκαηα, «Αλ άιιαδαλ φια» 1959,
δηεγήκαηα, ην κπζηζηφξεκα, «Σ΄ έλα
γπκλάζην ζειέσλ»1959, ην δξάκα «Ο μέλνο»
«Πνηήκαηα» (δεκνζηεχηεθαλ κεηά ζάλαην
απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν «Γίθξνο», ην 1963).
Τν 1935 ε Αθαδεκία Αζελψλ απέλεηκε
ζηελ Καηίλα Παπά ην βξαβείν «Βηθέιηνλ
έπαζιν» γηα ηε ζπιινγή δηεγεκάησλ «Σηε
ζπθακηά απφ θάησ». «Ζ ζπιινγή απηή δηεγεκάησλ ηεο δεζπνηλίδαο Καηίλαο
Παπά,… είλαη πιήξεο αλνηέξαο πλνήο, πνηεηηθήο δηαζέζεσο θαη ράξηηνο, εηο
θαιαίζζεηνλ δεκνηηθήλ γιψζζαλ….» αλαθέξζεθε ηελ εκέξα βξάβεπζεο ζηελ
παλεγπξηθή ζπλεδξία ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ.
Ζ ίδηα ζα αλαθέξεη ζρεηηθά: «…. Δίλαη νη παηδηθέο αλακλήζεηο απφ ηελ ηδηαίηεξε
παηξίδα κνπ ηε Βφξεην Ήπεηξν. Όηαλ ήκνπλ 8 ρξνλψλ νη γνλείο κνπ, πνπ ήηαλ
εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Κέξθπξα, κε έζηεηιαλ λα πεξάζσ έλα θαινθαίξη ηηο δηαθνπέο
ζηελ Ήπεηξν. Πέξαζε ην θαινθαίξη, ήξζε ν ρεηκψλαο κα εγψ δελ ήζεια λα αθήζσ
ην κηθξφ ρσξηφ κε ηελ άγξηα θχζε ηνπ, ηα πειψξηα βνπλά ηνπ, ηα πνηάκηα ηνπ, ηηο
βαζηέο ζαλ ηηο ςπρέο ησλ αλζξψπσλ ραξάδξεο θαη πξνπάλησλ ηελ γιπθηά θαη
παλήμεξε γηαγηά κνπ…. Ό, ηη είδα θαη έδεζα εθείλν ην αιεζκφλεην ρξφλν ηεο δσήο
κνπ, έλα ρεηκψλα θαη δπν θαινθαίξηα, ζα ην αθνχζεηε κέζα ζην δηήγεκα απηφ,
ηδσκέλν κε ηα κάηηα ηεο κηθξήο Μαξίλαο, πνπ είλαη ηα ίδηα ηα κάηηα ηα δηθά κνπ…».
Τν δηήγεκα ή λνπβέια «Σηε ζπθακηά απφ θάησ» απνηειεί έλαλ χκλν γηα ηελ
ηδηαίηεξε παηξίδα ηεο, «κηα Διιάδα πνπ δελ ηελ ζπλαληάο ζηνπο κεγάινπο
ηνπξηζηηθνχο δξφκνπο». Καηαζηάζεηο, ήξσεο, πξνβιεκαηηζκνί, άλζξσπνη πνπ ηνπο
θνπβαινχλ, θνξίηζηα εξσηηάξηθα, ή πνπ κεγαιψλνπλ παξάθαηξα, λένη πνπ ράλνληαη

γξήγνξα, ζνθέο γξηέο κέζα ζε κηα άγξηα θαη ζθιεξή θχζε, ήζε θαη έζηκα,
δεηζηδαηκνλίεο….. Όια, ηα πξνβάιιεη κε παξαζηαηηθή δχλακε, ζηεξηδφκελε ζε κεζηή
δεκνηηθή γιψζζα θαη ηηο ληνπηνιαιηέο, απνθεχγνληαο θάζε πεξηηηή ιέμε. Γηαθξίλεηαη
γηα ηελ ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή ζηε αθήγεζε. Δλψ πξσηάξα, μέξεη λα θιηκαθψλεη ην
δξακαηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε. Πεξηγξάθεη κε αζθάιεηα ηνπο ηφπνπο ηεο θαη
ηνπο αλζξψπνπο ηνπ. Με ιίγα ιφγηα θάλεη ηνλ αλαγλψζηε λα αγγίδεη ηα
ζπγθινληζηηθφηεξα ςπρηθά γεγνλφηα ή ηα αθήλεη λα ππνλνεζνχλ, φηαλ είλαη ζίγνπξε
φηη ζα πεηχρεη πεξηζζφηεξα.
Έγξαςε επίζεο θξηηηθέο, αηζζεηηθέο θαη θηινζνθηθέο κειέηεο. Αλαθέξνπκε ηηο
θξηηηθέο θαη ηηο αηζζεηηθέο κειέηεο γχξσ απφ ην έξγν ηνπ Κσλζηαληίλνπ Θενηφθε θαη
ηνπ Γξεγφξε Ξελφπνπινπ, ηε κειέηε «Ζζηθή ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ», «Ζ εζηθή θαη
ην ζέαηξν», «Ζ θηινζνθία ηεο ηέρλεο ζηελ Διιάδα», «Τα γακήιηα έζηκα ηεο Βνξείνπ
Ζπείξνπ» (ζην πεξηνδηθφ «Ζπεηξσηηθή Δζηία»). Σηα Κεξθπξαίηθα Φξνληθά
δεκνζηεχηεθε ε αιιεινγξαθία ηεο Καηίλαο Παπά κε ηνλ Γξεγφξε Ξελφπνπιν θαη
ηνλ Γεκήηξε Κακπνχξνγινπ, φπνπ γηα κηα αθφκε θνξά δηαθαίλεηαη ε θξηηηθή
ηθαλφηεηα ηεο Καηίλαο Παπά.

Σάζος Βιδούρης (1888-1967) Γελλήζεθε ζηε Γξφβηαλε ηνπ Γειβίλνπ θαη
πέζαλε ζηελ Πάηξα, φπνπ δίδαζθε ζην εδψ παλεπηζηήκην. Σπνχδαζε ζηε Γαιιία.
Δδψ γλψξηζε απφ θνληά ηε γαιιηθή ινγνηερλία θαη έγηλε έλαο άμηνο κεηαθξαζηήο
ηεο. Δίλαη ηαπηφρξνλα πνηεηήο θαη πεδνγξάθνο. Τα πνηήκαηα ηα έθδσζε ππφ ην
γεληθφ ηίηιν «Ζιχζηα» θαη ηα δηεγήκαηα ηα ζπγθέληξσζε ζε έλα βηβιίν κε ηίηιν
«Γηεγήκαηα». Σηε δεκηνπξγία ηνπ είλαη εζνγξάθνο θαη ςπρνγξάθνο, ηφζν πνπ δίθαηα
ν Κψζηαο Νάηζηνο ηνλ απνθαιεί «ν δηθφο καο Παπαδηακάληεο».
Μιτάλης Παπαδόποσλος (Μπόηης) (1860 – 1937) Δίλαη έλαο απφ ηνπο
ιίγνπο ινγνηέρλεο πνπ έδεζε θαη πέζαλε ζηα παηξψα ηνπ εδάθε, ζην Βνπιηαξάηη,
Αξγπξνθάζηξνπ, φπνπ ζψδεηαη αθφκα θαη ν ηάθνο ηνπ. Δίλαη ηειεηφθνηηνο ηνπ
ειιεληθνχ δηδαζθαιείνπ ηνπ Κεζηνξαηηνχ, (απέλαληη απφ ην Αξγπξφθαζηξν) θαη
ρξεκάηηζε δάζθαινο ζην ρσξηφ ηνπ, ζηελ Κνζηνβίηζα, ζην Αξγπξφθαζηξν, ηε
Γξφβηαλε, ηε Σσηήξα θαη αιινχ.
Έγξαςε πνίεζε θαη θσκσδίεο, γλσκηθά, δηάινγνπο θαη επηγξάκκαηα. Τα
πνηήκαηα ηα έθδσζε ζε δχν ζπιινγέο κε ηνλ θνηλφ ηίηιν «Μεξφπε». Οη θσκσδίεο
ηνπ ράζεθαλ. Δίλαη γλσζηέο φκσο απφ ηνπο ηίηινπο:“Τν πνπγθί ηνπ Φηιάξγπξνπ”, “Ο
ςεπηνγηαηξφο”, “Ο θνκήηεο», «Ο ηξειινγηάλλεο». Έηζη ν Μπφηεο θαηαηάζζεηαη
κεηαμχ ησλ ειάρηζησλ θαη απφ ηνπο πξψηνπο πνπ επηρείξεζαλ θαη έγξαςαλ
δξακαηηθά έξγα. Αληιεί ηα ζέκαηά ηνπ απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη επηδηψθεη ε
ηέρλε ηνπ λα είλαη άκεζα ιεηηνπξγηθή θαη ρξήζηκε. Πεξηγξάθεη ζθελέο κε απιφηεηα.
Φαξηηνινγεί ή ζαηηξίδεη πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο. Ζ πνίεζή ηνπ, ζπρλά ζε
δεθαπεληαζχιιαβν παξαδνζηαθφ ζηίρν, δηαθξίλεηαη γηα ηελ απιφηεηα θαη γηα ηε
ρξήζε ίδησλ θαινππηψλ. Γη΄απηφ θαη δείρλεη θηελή. Ξέξεη φκσο λα θάλεη πνίεζε δηφηη
γλσξίδεη ηελ ηερληθή θαη ηα κπζηηθά ηεο. Ο Μπφηεο παξακέλεη, κάιινλ πεξηζζφηεξν
απηφο, έλαο ειιελνιάηξεο πνπ ζέηεη ηελ ηέρλε θαη ηε δσή ηνπ ζηελ ππεξεζία ησλ
πςειψλ πφζσλ ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο εηξήλεο, γη΄ απηφ θαη πνηέ δελ παχεη λα είλαη
αηζηφδνμνο.

Αθανάζιος Οικονομίδης (1843–1903) θαη ν γηνο ηνπ Μιληιάδης
Οικονομίδης (1883-1964). Απφ ηελ Πνιχηζηαλε Αξγπξνθάζηξνπ. Σεκαληηθά
πξφζσπα ζηνλ επεηξσηηθφ ρψξν.

Ο παηέξαο, Οηθνλνκίδεο, ζπλεξγάζηεθε κε ηηο εθεκεξίδεο ηεο επνρήο θπξίσο ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο κε ρξνλνγξαθήκαηα θαη ηζηνξηνγξαθηθέο θαη ιανγξαθηθέο
κειέηεο, φπσο «Τα πσγσληαθά». Τν θπξηφηεξν ινγνηερληθφ είδνο πνπ θαιιηέξγεζε
είλαη ην δηήγεκα. Μεξηθά απφ ηα δηεγήκαηά ηνπ ηα βξίζθνκε δεκνζηεπκέλα ππφ ηνλ
ηίηιν «Ζπεηξσηηθάο Δηθφλαο». Πεξηιακβάλνληαη δηεγήκαηα φπσο «Ζ θαζηαληά ηεο
λχθεο», «Ο βξπθφιαθαο» θιπ.
Ο γηνο ηνπ, Μιληιάδης Οικονομίδης. Τν 1911 πξνεηνηκάδεη ζηελ
γελέηεηξα ηνπ, ηελ Πνιχηζηαλε, ηελ πξψηε εηθνλνγξαθεκέλε έθδνζε
«Δηθνλνγξαθεκέλν Ζπεηξσηηθφ Ζκεξνιφγην». Δθηππψλεηαη ηελ ίδηα ρξνληά ελ
Κσλζηαληηλνχπνιεη-Τχπνηο Α. Κνξνκειά. Έρεη 256 ζειίδεο θαη αξθεηφ θσηνγξαθηθφ
πιηθφ, επεηξσηηθά ηξαγνχδηα, παξνηκίεο, ήζε θαη έζηκα, παξαδφζεηο, γεσγξαθηθέο θαη
ηζηνξηθέο πεξηγξαθέο, δηεγήκαηα, πνηήκαηα. Αθνξά θπξίσο ηηο πεξηνρέο Πσγψλη θαη
Γξφπνιε.
Τν 1914 έθδσζε ηνλ δεχηεξν ηφκν ηππσκέλν ζηελ Αζήλα, κε 354 ζειίδεο. Όπσο θαη
ην πξψην, δηαθξίλεηαη γηα ην πινχζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη ην πνηθίιν
ζεκαηνιφγην. Πεξηέξγεηα πξνθαιεί ν ράξηεο ησλ ζπλδξνκεηψλ. Ζ δηαλνκή ηνπ
«εκεξνινγίνπ» γίλεηαη απ΄ άθξε ζε άθξε ηεο γεο.
Ο Οηθνλνκίδεο, ν γηνο, ζα ζπλερίζεη ηελ εξεπλεηηθή ηνπ εξγαζία. Ταπηφρξνλα φκσο
ζα καο αθήζεη θαη έλα πινχζην ινγνηερληθφ έξγν. Τν 1945 έθδσζε ζηε Θεζζαινλίθε
ηε ζπιινγή δηεγεκάησλ «Άλζξσπνη απφ ηε Βφξεην Ήπεηξν». Απνηειείηαη απφ 13
δηεγήκαηα. Ο ίδηνο καο πιεξνθνξεί φηη είρε έηνηκα πξνο έθδνζε δπν αθφκα ζπιινγέο
δηεγεκάησλ. «Ηζηνξίεο απφ ηελ Ήπεηξφ κνπ» θαη «Απηά πνπ ζαο κνινγψ γηλήθαλε
ζηελ Ήπεηξφ κνπ» Σπγγελεχεη αξθεηά κε ηνλ Βηδνχξε, φζνλ αθνξά ηα εζηθά
κελχκαηα πνπ πξνζπαζεί λα πξνβάιιεη κέζα απφ ηνπο ήξσέο ηνπ, φπσο θαη κε ηελ
Καηίλα Παπά ζηηο αλαθνξέο ζηε θχζε θαη ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί. Γηαθέξεη,
θπξίσο απφ ηε δεχηεξε, ζην γεγνλφο φηη ελψ ε Καηίλα Παπά δηαθξίλεηαη γηα ηε
βαζχηαηε ιπξηθή δηάζεζε ζηελ αθήγεζή ηεο. Ο Οηθνλνκίδεο, γηα ηνλ επξχηαην
πξνβιεκαηηζκφ θαη θνξέο- θνξέο πνιηηηθνπνηεκέλν.
Θα πξέπεη επίζεο, λα ζεκεηψζνπκε φηη , φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Μπζηαθίδε ε
κεγάιε βηβιηνζήθε ησλ Οηθνλνκηδαίσλ θαη νη ρηιηάδεο ζειίδεο ρεηξφγξαθα έρνπλ
θαηαζηξαθεί θαη εμαθαληζηεί.

Γιάννης

Λίλης

(1916–1965) Γελλήζεθε ζηε Γεξβηηζηάλε ηνπ
Αξγπξνθάζηξνπ θαη πέζαλε ζηε Μειβνχξλε ηεο
Απζηξαιίαο. Απφθνηηνο ηεο Εσζηκαίαο Σρνιήο ζηα
Ησάλληλα. Αζρνιήζεθε κε ηε δεκνζηνγξαθία θαη ηε
ινγνηερλία. Γεκνζίεπζε ζηηο εθεκεξίδεο Αζελψλ
«Ζπεηξσηηθφλ Μέιινλ», Ησαλλίλσλ «Βφξεηνο Ήπεηξνο»,
«Ο Απζηξαινέιιελαο» ηεο Απζηξαιίαο, ζην πεξηνδηθφ
«Οηθνγέλεηα», επίζεο ζηελ Απζηξαιία θ.α. Αλαθέξεηαη
επίζεο φηη ν Λίιεο πξνπνιεκηθά αζρνιήζεθε κε ηα
αηζζεηηθά πξνβιήκαηα ζηελ ηφηε θηινθπβεξλεηηθή
εθεκεξίδα “Tomori” ησλ Τηξάλσλ. Θεσξείηαη έλαο απφ
ηνπο ηδξπηέο ηεο αιβαληθήο ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο
θαη θξηηηθήο ηεο.
Δθηφο ησλ πνηεκάησλ πνπ δεκνζίεπζε ζηα παξαπάλσ έληππα, ην 1944
ηχπσζε ζηελ Κέξθπξα κηα πνηεηηθή ζπιινγή κε ηνλ ηίηιν «Βνξεηνεπεηξσηηθνί
θαεκνί» θαη ην 1945 ζηελ Αζήλα ηελ πξαγκαηεία «Ζ Ληνχληδε ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ
Ηζηνξία- Λανγξαθία». Σηνλ ίδην αλήθεη θαη ην κπζηζηφξεκα «Ξεξηδσκέλε γεληά», θιπ

Αγαμέμνων Αθαν. Κομμάηας. Γελλήζεθε ην 1903 ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε. Φξνληάξηθν κσξφ κεηαθέξζεθε ζην ρσξηφ ηνπ ην Βνπιηαξάηη
Αξγπξνθάζηξνπ. Σηα έμη ηνπ έθπγε μαλά ζηελ Πφιε. Ξαλαγχξηζε φκσο ζχληνκα.
Φνίηεζε ζην Σρνιαξρείν ηνπ Γειβηλαθίνπ. 18 ρξνλψλ, δηέθνςε ηηο ζπνπδέο ζηε
Εσζηκαία Σρνιή θαη αλαρψξεζε γηα ηε Βνζηφλε ησλ ΖΠΑ.
Έγξαςε πνιιά πνηήκαηα θαη ην «ηζηνξηθφ» κπζηζηφξεκα «Φαζάλ ν Οδπζζέαο ν
Αξγπξνθαζηξίηεο» ην νπνίν εθδφζεθε ην 1972. Με ην βηβιίν απηφ ζέιεη, φπσο ν ίδηνο
γξάθεη ζηελ εηζαγσγή ηνπ, «λα απνδείμεη ηελ ζπγγέλεηα ησλ δχν φκνξσλ ιαψλ, ηνπ
ειιεληθνχ θαη αιβαληθνχ» θαη «λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε θαη ζχζθημε ησλ
δεζκψλ κεηαμχ ησλ».
Γεώργιος Παπαδόποσλος, γλσζηφο κε ην ινγνηερληθφ ςεπδψλπκν
Άιθεο Καζηξίηεο Γελλήζεθε ην 1912 ζην ρσξηφ Σειιεηφ ηεο Γξφπνιεο
Αξγπξνθάζηξνπ. Τν 1938 πήξε ην πηπρίν ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Τν 1940 ην Υπνπξγείν Παηδείαο ηεο Διιάδαο ηνλ δηφξηζε
θαζεγεηή ειιεληθήο θηινινγίαο ζην Διιεληθφ Γπκλάζην ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ. Δδψ
εξγάζζεθε σο ην 1975 νπφηε ζπληαμηνδνηήζεθε. Τν 1977 επέζηξεςε ζηελ Διιάδα
θαη αζρνιήζεθε θπξίσο κε ηε ινγνηερλία.
Τν 1930 έθδσζε ζηα Ησάλληλα ηελ πνηεηηθή ζπιινγή «Θιηκκέλα ηξαγνχδηα». Τν
1936 ζηελ Αζήλα έθδσζε ηε δεχηεξε πνηεηηθή ζπιινγή, «Αχξεο θαη ζχειιεο». Έλα
ρξφλν αξγφηεξα επίζεο ζηελ Αζήλα, έθδσζε ηελ πνηεηηθή ζπιινγή, «Τξαγνχδηα ηεο
ζησπήο». Σην Βνπθνπξέζηη ην 1943 δεκνζίεπζε ην κπζηζηφξεκα «Τν παξάμελν
παηδί». Δδψ δεκνζίεπζε αθφκα έλα κπζηζηφξεκα γηα ηα παηδηά κε ηίηιν «Ζ ζχειια».

Σάκης Μιτάλης Σζιάκος. Γελλήζεθε ζην Αξγπξφθαζηξν ην 1909.
Μφιηο έμη ρξνλψλ, πάλσ ζηηο ηαξαρέο ηνπ 1914, έθπγε νηθνγελεηαθψο θαη
εγθαηαζηάζεθε ζηελ Πάξγα. Μεηά ην γπκλάζην ζηελ Κέξθπξα, θνίηεζε ζηελ
Φαξκαθεπηηθή Σρνιή ζην παλεπηζηήκην Αζελψλ. Δγθαηέιεηςε ηηο ζπνπδέο θαη
αζρνιήζεθε κε ηελ ινγνηερλία.
Τα πξψηα πνηήκαηα ηα δεκνζίεπζε ζε γηαλληψηηθεο εθεκεξίδεο θαη ζηα Αζελατθά
πεξηνδηθά «Πάλζενλ» θαη «Δβδνκάδα». Έρεη εθδψζεη πέληε πνηεηηθέο ζπιινγέο.
«Σβεζκέλνη αληίιαινη» 1936, «Ακκνπδηέο θαη Ξέξεο» 1945, «Πεηαιίδεο» 1949,
«Μεζεκέξηα» 1956, «Πεξίπαηνη θαη επηζηξνθέο» 1970, θαηαιακβάλνληαο έηζη κηα
εμέρνπζα ζέζε αλάκεζα ζηνπο ινγνηέρλεο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ.
Απφ ηε Γξνβηαλίηηζα ήηαλ θαη ε κπζηζηνξηνγξάθνο Μαρία Ναθαναήλ-

Μάνθοσ.
Γξνβηαλίηεο ήηαλ επίζεο, ν Κσριάκος Οικονομίδης. Σπνχδαζε
Φηινινγία ζηε Γαιιία. Γηαθξίλεηαη γηα ηηο έληνλεο αξηζηεξέο ηδέεο. Γηα ην ιφγν απηφ,
ην έξγν ηνπ «Ζ Τζίισ» είλαη ην κφλν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ κεηαπνιεκηθή
βηβιηνγξαθία γηα ηε ινγνηερλία ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο, σο έλα απφ ην
πξνυπάξρνληα ινγνηερληθά έξγα πξηλ απφ ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Δπηζεκαίλεηαη
φκσο, φηη ήηαλ «ρσξίο θάπνηεο ηδηαίηεξεο αμίεο». Τα γεγνλφηα δηαδξακαηίδνληαη ζηε
Νεβηαδξψ (αληίζηξνθε ζπιιαβηθή αλάγλσζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ ρσξηνχ ηνπ, πνπ
ζπκβνιίδεη θαη΄απηφλ, ηελ θνηλσληθή αλαηξνπή πξνο φθεινο ησλ ιατθψλ καδψλ).

Αλαθέξνπκε επίζεο ην Μανόλη Βήηο, απφ ηε Σκίλεηζε Αγίσλ Σαξάληα,
ζπλέγξαςε ελλέα δηεγήκαηα.
Αζθαιψο, ζπνπδαία ζέζε θαηέρεη ζηα γξάκκαηα ηνπ ρψξνπ ν πκλνγξάθνο
Γεράζιμος Μικραγιαννίηης (ην γέλνο Γθξέθα-Αλαζηάζηνο). Θεσξείηαη
έλαο απφ ηνπο πην γλσζηνχο ζχγρξνλνπο πκλνγξάθνπο ηεο
Μεγάιεο ηνπ Φξηζηνχ Δθθιεζίαο. Τνλ δηαθξίλεη ην ζπάλην
ζηηρνπξγηθφ ηαιέλην, ε ειιελνκάζεηα θαη ε εχθνιε θαη έμνρε
ρξήζε ηεο ιφγηαο γιψζζαο. Γηα ην έξγν ηνπ βξαβεχηεθε απφ
ηελ Αθαδεκία Αζελψλ θαη απφ ην Παηξηαξρείν ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο. (Τν 1959 ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν
ηνπ απέλεηκε εηδηθφ νθίθην). Γελλήζεθε ην 1904 θαη πέζαλε
κφιηο ην 1993.

Απφ ηελ ζχληνκε απηή βηβιηνγξαθηθή αλαδξνκή ζηνπο βαζηθνχο
εθπξνζψπνπο ηεο πεξηφδνπ κεηαμχ ησλ δχν παγθνζκίσλ πνιέκσλ, παξαηεξνχκε φηη
ε ινγνηερλία αλαπηχζζεηαη ζε φια ηα γέλε θαη είδε. Αθνινπζεί ηελ παλειιήληα
ινγνηερλία ζε φια ηα πεδία. Μάιηζηα, φπσο εχθνια κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο,
ζπλερίδεη λα ηξνθνδνηεί ηελ παλειιήληα ινγνηερλία κε ηζάμηα ινγνηερληθά έξγα θαη
ινγνηέρλεο.
Ταπηφρξνλα, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη νη επαθέο κε ηελ αιβαληθή
ινγνηερλία είλαη αλχπαξθηεο. Μάιηζηα, παξαηεξείηαη κηα δηκεξήο απνζηαζηνπνίεζε.
Απηφ ζεκαίλεη φηη φρη κφλν νη Έιιελεο ινγνηέρλεο δελ αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο κε ηελ
αιβαληθή ινγνηερλία, αιιά θαη δηαθφπηνληαη βαζκεδφλ νη επαθέο πνιιψλ Αιβαλψλ
ινγνηερλψλ κε ηελ ειιεληθή ινγνηερλία.

