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Editorial
Η δημιουργία του newstrip.gr προέκυψε 
έτσι, χωρίς πρόγραμμα, από μια ιδέα του 

αδελφού μου, ο οποίος, φυσικά, κι ανέλαβε 
να φτιάξει το σάιτ!

Στα τρία χρόνια λειτουργίας του, οι 
αναγνώστες στου σάιτ πολλαπλασιάζονται 

και η δημιουργία αυτού του ψηφιακού 
περιοδικού είναι ο μοναδικός τρόπος να 
σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την 

αγάπη και τη στήριξή σας.

Κάθε τεύχος, λοιπόν, του περιοδικού, το 
οποίο μπορείτε να κατεβάζετε από το 

newstrip.gr, θα περιλαμβάνει όλα τα θέματα 
που έχουν δημοσιευθεί μέσα στον μήνα, 
προκειμένου να τα διαβάσετε ανά πάσα 

ώρα και στιγμή.

Καλή ανάγνωση! 
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Εκφράσεις της 
Αρχαίας Ελληνικής 

που χρησιμοποιούμε 
μέχρι σήμερα

Τι σημαίνει η φράση «πνέει τα μένεα» και από πού προήλθε 
η φράση «ατάκτως ερριμένα»;

Κάπου, Κάποιος, Κάποτε
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Κάπου, Κάποιος, Κάποτε

Πολύ συχνά στον 
καθημερινό λόγο, 
προφορικό και γραπτό, 
χρησιμοποιούμε εκφράσεις 
που προέρχονται από την 
αρχαία Ελληνική και την 
κοινή Ελληνιστική, οι οποίες 
δεν είναι πάντα τόσο 
γνωστές στο ευρύ κοινό.

Τι σημαίνει η φράση «πνέει τα μένεα» 
και από πού προήλθε η φράση «ατάκτως 
ερριμένα»;

«Λίθοι καὶ πλίνθοι καὶ 
ξύλα καὶ κέραμος ἀτάκτως 
ἐρριμμένα οὐδέν χρήσιμά 
ἐστιν…»

Η φράση σημαίνει «Πέτρες και ξύλα 
και κεραμίδια ριγμένα χωρίς τάξη, δεν 
είναι καθόλου χρήσιμα» και λέγεται 
για να δηλώσει την αταξία και την 
ακαταστασία, την έλλειψη οργάνωσης 
και σχεδιασμού, στοιχεία που δεν 
επιτρέπουν την επιτυχία και τη σωστή 
λειτουργία κανενός έργου ή πράξης.

Η έκφραση προέρχεται από τα 
“Απομνημονεύματα” του Ξενοφώντα 
(3.1.7), στην τελευταία από τις 
συζητήσεις με τις οποίες ο Σωκράτης 
προέτρεπε ή απέτρεπε τον εκάστοτε 
συνομιλητή του να αναλάβει πολιτική ή 
στρατιωτική δράση. Στο συγκεκριμένο 
χωρίο, ο Αθηναίος φιλόσοφος συνομιλεί 
με τον Χαρμίδη για τις ιδιότητες 
του στρατηγού. Επιθυμώντας να του 
δείξει τη σπουδαιότητα της τακτικής 
τέχνης τού επισημαίνει ότι ο άτακτος 

στρατός θυμίζει υλικά για χτίσιμο 
ριγμένα ανάκατα και, όπως είναι φυσικό, 
ουσιαστικά άχρηστα για να κτιστεί καλά 
το σπίτι.

«Κομίζειν γλαῦκας εἰς Ἀθήνας»

Πρόκειται για φράση που την 
πρωτοσυναντούμε στους Όρνιθες1 του 
Αριστοφάνη (στ.301):

- ΕΠΟΨ:. χαὐτηί γε γλαῦξ.

- ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ: τί φῄς; τίς γλαῦκ᾽ 
Ἀθήναζ᾽ ἤγαγεν;

(μεταφρ.: Τσαλαπετεινός: Τούτη εδώ, 
βέβαια, κουκουβάγια.

Ευελπίδης: Γλαύκα δηλαδή, παράξενο.
Άκουσες ποτέ να φέρνουν γλαύκες 
στην Αθήνα εδώ;)

Αλλά και μεταγενέστεροι συγγραφείς 
χρησιμοποιούν την αρχαία παροιμιακή 
αυτή φράση που σημαίνει τη ματαιοπονία 
να φέρνει κανείς το έμβλημα της 
σοφίας στην πόλη της σοφίας, αφού η 
γλαύκα (κουκουβάγια), ενδημικό πουλί 
της Αττικής, ως ιερό πτηνό της Αθηνάς 
και σύμβολο της Αθήνας εικονιζόταν 
σε μνημεία και νομίσματά της. Και ο 
Λουκιανός (125-180μ.Χ.), στον διάλογό 
του “Νιγρίνος” (1.1), αναφέρει ότι είναι 
αστείο να φέρνει κανείς κουκουβάγιες 
στην Αθήνα, αφού εκεί υπάρχουν 
πολλές: ἡ μὲν παροιμία φησίν, Γλαῦκα 
εἰς Ἀθήνας, ὡς γελοῖον ὂν εἴ τις 
ἐκεῖ κομίζοι γλαῦκας, ὅτι πολλαὶ παρ᾽ 
αὐτοῖς εἰσιν.

Η φράση σήμερα χρησιμοποιείται 
όταν αναφερόμαστε σε κάποιον που 
παρουσιάζει κάτι παλιό και πασίγνωστο, 
ως καινοφανές και πρωτότυπο, 
αλλά πολλές φορές λέγεται και 
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για να δηλώσουμε τη ματαιοπονία 
μιας προσπάθειας, από την αρχή 
καταδικασμένης σε αποτυχία.

«Πνέει μένεα» ή «Πνέει τὰ 
μένεα»

Έκφραση που τη συναντούμε στα 
ομηρικά έπη αλλά και σε άλλα αρχαία 
έργα τα επόμενα χρόνια, όπως στην 
Ηλέκτρα (στ.610), του Σοφοκλή και 
χρησιμοποιείται σήμερα για να δηλώσει 
κανείς έντονα τον θυμό ή την οργή του 
εναντίον κάποιου.

Πρόκειται για δυο αρχαίες ελληνικές 
λέξεις που διατηρήθηκαν ίδιες στα νέα 
ελληνικά και με ομόρριζες. Το ρήμα 
πνέω(ιωνικός τύπος πνείω) σημαίνει 
φυσώ, και κατ’ επέκταση παίρνω ανάσα, 
αναπνέω (ομόρριζα: πνεύμονας, πνοή, 
πνεύμα, πνευστός κ.ά.). Το ουσιαστικό 
μένος(το) σημαίνει ισχύς, σθένος, 
δύναμη, τόλμη (ομόρριζα: μαίνομαι, μανία, 
μανιώδης, ευμενής, δυσμενής κ.ά.).

Συναντούμε λοιπόν την έκφραση στην 
Ιλιάδα του Ομήρου, με την έννοια της 
ανδρείας και της πολεμικής τόλμης, 
αλλά και της θλίψης και της οργής στον 
Ομηρικό Ύμνο στη Δήμητρα:

- Β, στ.536: […] Οἳ δ᾽ Εὔβοιαν ἔχον 
μένεα πνείοντες Ἄβαντες ([...] Και 
τους ανδρείους Άβαντας κατοίκους της 
Ευβοίας…)

- Γ, στ. 8: […] οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἴσαν σιγῇ μένεα 
πνείοντες Ἀχαιοί, ἐν θυμῷ μεμαῶτες 
ἀλεξέμεν ἀλλήλοισιν. […] =(… κι οι 
Αχαιοί, μ᾽ ανδρειάς πνοήν, σιωπηλοί 
κινούντο, ένας τον άλλον πρόθυμοι στη 
μάχην να βοηθήσουν,…)

- Λ, στ. 508: […] τῷ ῥα περίδεισαν 

μένεα πνείοντες Ἀχαιοί, μή πώς μιν 
πολέμοιο μετακλινθέντος ἕλοιεν. […] = 
(…Για εκείνον3 ελαχτάρισαν οι γενναίοι 
Αχαιοί, μη πέσει, αν κλίνει ο πόλεμος, εις 
των εχθρών τα χέρια…)

Στον Ομηρικό Ύμνο προς τη Δήμητρα 
(στ.360-361). ο Δίας έχει στείλει τον 
Ερμή στον Κάτω Κόσμο με την εντολή 
προς τον αδελφό του, τον ΄Αδη, να 
επιστρέψει την Περσεφόνη και ο Άδης, 
υπακούοντας, προτρέπει τη γυναίκα του 
να ανεβεί ξανά στο φως του ήλιου 
λέγοντας:

[…] ἔρχεο Περσεφόνη παρὰ μητέρα 
κυανόπεπλον

ἤπιον ἐν στήθεσσι μένος καὶ θυμὸν 
ἔχουσα […] 

(…πήγαινε, Περσεφόνη, στη μητέρα σου 
που ’χει ντυθεί τον μαύρο πέπλο, έχοντας 
μες στα στήθια σου οργή κατευνασμένη 

και διάθεση…)

«Οἱ καιροὶ οὐ μενετοὶ»

Είναι η φράση που λέμε όταν θέλουμε 
να δηλώσουμε ότι δεν υπάρχουν 
περιθώρια αναβολής αλλά επιβάλλεται 
να δράσουμε αμέσως, γιατί οι 
ευκαιρίες δεν περιμένουν και πρέπει 
να τις εκμεταλλευόμαστε, χωρίς να 
χρονοτριβούμε.

Και αυτή η φράση έχει την ιστορία της. 
Την αναφέρει ο Θουκυδίδης (Ιστορίαι, 
Α, 142.1) στην ομιλία του Περικλή 
στην Εκκλησία του Δήμου, μετά το 
τελεσίγραφο της τελευταίας πρεσβείας 
των Λακεδαιμονίων.

Ο Περικλής που έχει ταχθεί από την 
αρχή υπέρ του πολέμου επαναλαμβάνει 
και στην τελευταία συγκέντρωση του 
αθηναϊκού λαού ότι η μόνη λύση για 
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τη συνέχιση της οικονομικής ευημερίας 
της πόλης τους είναι η στρατιωτική 
επικράτησή τους έναντι της Σπάρτης. 
Ως στρατηγός εξαίρει την οικονομική 
και ναυτική υπεροχή των Αθηναίων 
στον πόλεμο και εμψυχώνει τον λαό 
του, τονίζοντας τα μειονεκτήματα των 
εχθρών:

1.142.1 «[…]Μέγιστον δὲ, τῆ τῶν χρημάτων 
σπάνει κωλύσονται, ὅταν σχολῇ αὐτὰ 
ποριζόμενοι διαμέλλωσιν· τοῦ δὲ 
πολέμου οἱ καιροὶ οὐ μενετοὶ. […]» (= 
…Αλλά το μεγαλύτερο εμπόδιο που 
θα συναντήσουν θα είναι η έλλειψη 
χρήματος. Θα το προμηθεύονται 
με κόπο κι έτσι αναγκαστικά θα 
αργοπορούν, αλλά στον πόλεμο οι 
ευκαιρίες δεν περιμένουν….)

Ο λόγος έπεισε τους Αθηναίους 
ότι οι Λακεδαιμόνιοι έπρεπε να 
αντιμετωπισθούν με δυναμισμό και η 
Αθήνα με τους συμμάχους τους μπήκε 
στον Πελοποννησιακό Πόλεμο.

Μελανόμορφο αγγείο
Οδυσσέας & Σειρήνες

Μελανόμορφο αγγείο
Οδυσσέας & Ελπήνορας
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Το newstrip.gr εγκαινιάζει τη συνεργασία του με το 
μεταφραστικό γραφείο «Lexis» μέσω μιας σειράς 
βιβλιοκριτικών για μυθιστορήματα, λευκώματα και 

ιστορικές μελέτες για μικρούς και μεγάλους.

Βιβλιοκριτικές
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Βιβλιοκριτικές

«Και η Αγία Πετρούπολη 
συνέχισε χωρίς τον Ακάκι 
Ακάκιεβιτς, σαν να μην 
υπήρξε ποτέ του στην 
πόλη…»

Έχοντας χαρακτηριστεί ως το 
μεγαλύτερο ρωσικό διήγημα που 
γράφτηκε ποτέ, «Το Παλτό» του Νικολάι 
Γκόγκολ είναι μια μικρογραφία του 
γραφειοκρατικού κατεστημένου, που 
υποτάσσει τους σκληρά εργαζομένους 
υπαλλήλους, στους οποίους ανταποδίδει 
ελάχιστα, παρά την ψυχική και σωματική 
τους αφαίμαξη.

Το «Παλτό» είναι η ιστορία (ή μάλλον 
η τραγωδία) του Ακάκι Ακάκιεβιτς, 
ενός γραφέα δημόσιας υπηρεσίας, ο 
οποίος μετά από αιματηρές οικονομίες 
καταφέρνει να αποκτήσει ένα καλό 
παλτό, που όχι μόνο τον ζεσταίνει, αλλά 
του προσδίδει αποδοχή και κύρος στη 
δουλειά του.

Μια μέρα, όμως, ο Ακάκι θα χάσει 
το πολυπόθητο παλτό του και στην 
προσπάθειά του να το βρει θα μπλέξει 
στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και 
στην απαξίωση του ανθρώπου μέσω 
του συστήματος.

Ο αναγνώστης πολύ εύκολα μπορεί 
να ταυτιστεί με τον ήρωα του 
Γκόγκολ, βλέποντας τη συμμόρφωση 
και την καθυπόταξη που πρεσβεύει 
το σύστημα, το οποίο μετατρέπει 
τους εργαζομένους σε γρανάζια του, 
κατασπαράσσοντας την ανθρώπινη 
ύπαρξη.

Ο συγγραφέας γράφει – ίσως – το πιο 
αντιπροσωπευτικό έργο της ρωσικής 
λογοτεχνίας, καθώς ο αναγνώστης 

βλέπει σε αυτό το διήγημα τη σάτιρα 
(που αφορά και ξεπερνά αυτό καθ’ 
αυτό το παλτό, αγγίζοντας το κοινωνικό 
σχόλιο), τον ρεαλισμό, βαθιά ριζωμένο 
σε νατουραλιστικές λεπτομέρειες, που 
προσεγγίζουν το γκροτέσκο, αλλά και 
τη συμπόνια προς την τραγικότητα της 
ανθρώπινης ύπαρξης.

Με άλλα λόγια ο Γκόγκολ βάζει τον 
Ακάκι να έρχεται αντιμέτωπος με 
όλες τις κοινωνικές και εργασιακές 
παθογένειες, την υποκρισία, την 
κερδοσκοπία, την κοινωνική ακαμψία, 
την εκμετάλλευση και την αδικία, που 
του στέρησαν αυτό που ποθούσε 
περισσότερο.

Η έκδοση του εμβληματικού έργου του 
Ρώσου συγγραφέα, που κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Πατάκη αποτελεί 
ένα κόσμημα για τη βιβλιοθήκη κάθε 
βιβλιοφάγου!
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Μουσική

 Χάρις Αλεξίου: Η 
μεγάλη Ελληνίδα 

ερμηνεύτρια με τη 
θεϊκή φωνή
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Μουσική

Γνώριμη για τη μεστή της 
φωνή, η Χάρις Αλεξίου 
είναι μία από τους λίγους 
καλλιτέχνες που έχουν 
καταφέρει να παραμείνουν 
στην πρώτη γραμμή του 
ελληνικού τραγουδιού 
για περισσότερες 
από πέντε δεκαετίες, 
έχοντας συνεργαστεί 
με τους μεγαλύτερους 
μουσικοσυνθέτες και 
τραγουδιστές.

Η Χάρις Αλεξίου – κατά κόσμον 
Χαρίκλεια Ρουπάκα – γεννήθηκε στη 
Θήβα, στις 27 Δεκεμβρίου 1950. Ο 
πατέρας της, Θανάσης, ήταν αγρότης 
από τη Θήβα και η μητέρα της, 
Ιφιγένεια, Μικρασιάτισσα μοδίστρα, ενώ 
αδελφός της είναι ο τραγουδιστής 
Γιώργος Σαρρής. Ο χαμός του πατέρα 
της ανάγκασε την ίδια, τη μητέρα και 
τον αδελφό της να κατέβουν στην 
Αθήνα, όπου άνοιξαν ένα μπακάλικο, 
το «μπακάλικο της χήρας», όπως το 
αποκαλούσαν αρκετοί στη γειτονιά που 
έμεναν.

Από μικρή ηλικία γνώρισε τις δυσκολίες 
της ζωής, δουλεύοντας παράλληλα 
στο μπακάλικο και σε μεσιτικό γραφείο, 
χωρίς να καταφέρει να μορφωθεί, 
όπως η ίδια επιθυμούσε. Αντίστοιχη 
ήταν και η ζωή του αδελφού της, ο 
οποίος ταξίδευε με τα καράβια για να 
βοηθήσει οικονομικά την οικογένεια.

Παρόλα αυτά, η καλλιτεχνική της κλίση 

την οδήγησε, τελικά, στη δραματική 
σχολή του Πέλου Κατσέλη, ενώ εκείνη 
την περίοδο άρχισε και το ονειρικό της 
ταξίδι στον χώρο του τραγουδιού, με 
τη φωνή της να μαγεύει αμέσως το 
αθηναϊκό κοινό.

Η πρώτη της εμφάνιση σε μουσική 
σκηνή ήταν το 1970, στη μπουάτ 
«Αρχιτεκτονική» στην Πλάκα, ενώ 
την ίδια χρονιά, έκανε δεύτερες 
φωνές στο δίσκο «Θαλασσογραφίες» 
του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη 
Παπαδόπουλου. Δισκογραφικά, 
ηχογράφησε σε δίσκο 45 στροφών 
το πρώτο της προσωπικό τραγούδι 
με τίτλο «Όταν πίνει μια γυναίκα» των 
Βασίλη Βασιλειάδη και Πυθαγόρα. Αυτό 
το τραγούδι επρόκειτο να το πει κάποια 
άλλη τραγουδίστρια η οποία έλλειπε 
και, επειδή έπρεπε να κυκλοφορήσει ο 
δίσκος, το είπε τελικά η Αλεξίου.
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Μουσική

Το 1972, συμμετείχε με τον Γιώργο 
Νταλάρα, στον δίσκο «Μικρά Ασία» των 
Απόστολου Καλδάρα και Πυθαγόρα, 
ερμηνεύοντας τρία τραγούδια, με τον 
δίσκο να σημειώνει ρεκόρ πωλήσεων, 
μιας και είναι ο πρώτος χρυσός 
δίσκος στην ιστορία της ελληνικής 
δισκογραφίας.

Την ίδια χρονιά εμφανίστηκε στην ταινία 
«Ο άγνωστος εκείνης της νύχτας» του 
Οδυσσέα Κωστελέτου, ερμηνεύοντας 
το τραγούδι «Ήτανε τ’ όνειρο μικρό 
(Δυο καημοί)», ενώ παράλληλα 
εμφανιζόταν σε νυχτερινά κέντρα στο 
πλευρό του Τόλη Βοσκόπουλου και του 
Στράτου Διονυσίου.

Οι δύο δίσκοι-ορόσημο για την 
πορεία της ήταν: το «Καλημέρα 
ήλιε» των Μάνου Λοΐζου και 
Δημήτρη Χριστοδούλου και η «Οδός 
Αριστοτέλους» των Γιάννη Σπανού και 
Λευτέρη Παπαδόπουλου, με την ίδια να 

παραδέχεται ότι 
ερμηνεύοντας 
την «Οδό 
Αριστοτέλους 
πίστεψε ότι 
θα μείνει στο 
τραγούδι.

Μετά από 
πέντε χρόνια 
δισκογραφίας, 
ηχογράφησε 
τον πρώτο 
προσωπικό 
της δίσκο, 
τα «12 λαϊκά 
τραγούδια», ο 
οποίος έγινε 
χρυσός και 
περιελάμβανε 
τραγούδια 

διαφόρων συνθετών, όπως των 
Αντώνη Βαρδή, Γιάννη Μαρκόπουλου, 
Απόστολου Καλδάρα, Νίκου Γκάτσου κ.ά..

Μέσα στις επόμενες δεκαετίες έβγαλε 
δεκάδες δίσκους, οι οποίοι αναδείκνυαν 
την φωνητική της δεινότητα, 
καλύπτοντας μια ευρεία γκάμα της 
ελληνικής μουσικής, καταφέρνοντας να 
γίνει η πρώτη γυναίκα τραγουδίστρια 
σε πωλήσεις δίσκων.

Στην προσωπική της ζωή παντρεύτηκε 
δύο φορές, μία με τον Αχιλλέα 
Θεοφίλου και μια με τον Σωτήρη 
Μπασιάκο, ενώ έχει έναν γιο, τον Μάνο 
Θεοφίλου, ο οποίος πήρε το όνομά 
του από τον αγαπημένο της φίλο, Μάνο 
Λοΐζο.

«Η Αλεξίου είναι πολύ μεγάλη 
καλλιτέχνης και οπωσδήποτε είχε τη 
θέση της σ’ αυτό το χώρο. Μου θυμίζει 
την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, δεν είναι 
ντόπια υπόθεση», είχε πει γι’ αυτήν ο 
Μάνος Χατζιδάκις.

Έχοντας διαγράψει μια μνημειώδη 
πορεία 50 ετών, αποχαιρέτησε τους 
θαυμαστές της με την ίδια αξιοπρέπεια 
και μοναδικότητα που την χαρακτήριζε 
πάντα, δηλώνοντας «Δεν μπορώ να 
τραγουδήσω όπως παλιά. Δεν το 
καταδέχομαι να συνεχίσω να το κάνω 
αυτό και αν, ακόμη, το κάνω καλά. Δεν 
πάει η φωνή μου πια. Δεν με ακούει η 
φωνή μου…».

Φέτος, την απολαύσαμε στη σειρά 
«Maestro», με την υπέροχη ερμηνεία 
της στο τραγούδι «Προσευχή» να 
επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι 
η Χάρις Αλεξίου ήταν, είναι και θα 
παραμείνει ένα από τα μεγαλύτερα 
κεφάλαια της ελληνικής μουσικής.
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Θέατρο

Διατηρητέο 
μνημείο στην 
Πλατεία Αριστοτέλους, 
το Ολύμπιον είναι 
συνδεδεμένο άμεσα 
με την πολιτική και 
πολιτιστική ιστορία 
της πόλης, με 
σημαντική προσφορά 
στα καλλιτεχνικά 
της δρώμενα, 
αποτελώντας έδρα 
του Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης που 

αποδεικνύει 
την ιδιαίτερη δυναμική 
της τέχνης του 
κινηματογράφου.

Ενάμιση, μόλις, χρόνο μετά 
την πρώτη δημόσια προβολή, 
στις 28 Δεκεμβρίου 1895, των 
αδελφών Λυμιέρ στο Παρίσι, 
στη Θεσσαλονίκη, η εφημερίδα 
“Journal de Salonique” (4 Ιουλίου 
1897) γράφει τα εξής:

«Ο κινηματογράφος έκανε χθες 
το ντεμπούτο του στην σάλα του 
Καφέ - μπυραρία “Η Τουρκία”. Οι 
περίεργες φωτογραφίες, 
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Θέατρο

ζωντανεμένες από την πρωτότυπη αυτή 
ανακάλυψη, εξελίσσονταν μπροστά σ’ 
ένα έκπληκτο κοινό, που δεν έπαψε 
ούτε στιγμή να θαυμάζει ένα τόσο 
θελκτικό θέαμα».

Μ’ αυτόν τον τρόπο, η εφημερίδα 
πληροφορεί την κοινή γνώμη ότι 
προβάλλονται ταινίες, μικρότερης 
διάρκειας του ενός λεπτού η κάθε μια, 
με τοπία του Παρισιού.

Οι Θεσσαλονικείς ανταποκρίθηκαν με 
θέρμη, μανία θα την έλεγε κάποιος, στη 
νέα τέχνη και η πόλη γρήγορα απέκτησε 
μόνιμες κινηματογραφικές αίθουσες, 
παρά τις ποικίλες πολιτικές και κοινωνικές 
αλλαγές που συνέβησαν στο πρώτο 
μισό του 20ου αι.(Βαλκανικοί Πόλεμοι, Α΄ 
Παγκόσμιος Πόλεμος, Μεγάλη πυρκαγιά 
του 1917, Μικρασιατική Καταστροφή, Β΄ 
Παγκόσμιος Πόλεμος και εξόντωση της 
πολυπληθούς εβραϊκής κοινότητας).

Στο κλείσιμο σχεδόν του 20ου αι., 
το 1938 εκδόθηκε η υπ.αριθμ. 236 
άδεια οικοδομής και άρχισαν επίσημα 
οι κατασκευαστικές εργασίες του 
κινηματογράφου Ολύμπιον, ενός κτηρίου 
άρρηκτα συνδεδεμένου με την ιστορία 
της πόλης.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό 
θα περιελάμβανε μια υπόγεια 
κινηματογραφική αίθουσα επικαίρων, 
ισόγειο, τέσσερις ορόφους με δύο 
κινηματοθέατρα και οκτώ διαμερίσματα, 
με χαρακτηριστικά στοιχεία την 
καμπυλόγραμμη πρόσοψή του και τη 
στοά με τις καμάρες.

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 
πολέμου ένα ιταλικό αεροπλάνο 
προκάλεσε ζημίες στον τέταρτο όροφο 
του κτηρίου και σταμάτησε η ανέγερσή 
του, παραμένοντας ανολοκλήρωτο για 

κάποια χρόνια.

Προς το τέλος της δεκαετίας του 
1950, η κατασκευή συνεχίστηκε, με 
τη σημερινή του μορφή να στηρίζεται 
στα αρχιτεκτονικά σχέδια του Jacques 
Moshe, δημιουργό πολλών σημαντικών 
κτηρίων της Θεσσαλονίκης του 
Μεσοπολέμου, και ολοκληρώθηκε το 
1960.

Έχοντας στη μετώπη του ανάγλυφο 
το λιοντάρι της MGM με το σλόγκαν 
“Ars gratia artis”(Η τέχνη χάρη της 
τέχνης) εισήγαγε την εποχή των 
μεγάλων πολυτελών κινηματογράφων 
με την τεράστια οθόνη, τα βελούδινα 
αναπαυτικά καθίσματα, τον άπλετο 
φωτισμό, τους εξώστες και τα 
θεωρεία, τα φουαγιέ για τους καπνιστές.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 
γίνεται μια εξαιρετικά σημαντική 
καινοτομία. Στην ταράτσα του Ολύμπιον 
δημιουργείται η θεατρική «Aίθουσα 
Χατζώκου», η πρώτη αίθουσα με 
συρόμενη οροφή, δημιουργώντας 
ένα θέατρο θερινό και χειμερινό, 
ταυτόχρονα. Πριν από την κατασκευή 
της αίθουσας, οι θεατρικές παραστάσεις 
στο κτήριο ήταν αρκετά μειωμένες και 
γίνονταν σε μια αίθουσα με ελάχιστο 
βάθος. Η υλοποίηση του έργου οφείλεται 
στην Κωνσταντίνα Χατζώκου, χήρα του 
γνωστού θεατρανθρώπου, Γεώργιου 
Χατζώκου, και η αίθουσα λειτούργησε 
μέχρι το 1983.

Στο εσωτερικό του κινηματογράφου 
Ολύμπιον διασώζονται τα αρχικά 
κλιμακοστάσια, τα κιγκλιδώματα με 
τις ξύλινες κουπαστές, τα αυθεντικά 
δάπεδα, τα ξύλινα κουφώματα.
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Από το 1960 στο Ολύμπιον έγιναν οι 
πρώτες διοργανώσεις του Φεστιβάλ 
Ελληνικού Κινηματογράφου, καθώς 
και πολλές προεκλογικές πολιτικές 
ομιλίες, ενώ από το 1998 είναι έδρα 
του Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης.

Στη δεκαετία του 1990 το κτήριο 
αγοράστηκε από τον Οργανισμό 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 
«Θεσσαλονίκη 1997», ανακαινίστηκε, 
εκσυγχρονίστηκε και περιλαμβάνει πια 
την «Αίθουσα Ζάννας» 3, χωρητικότητας 
192 θέσεων, που δημιουργήθηκε όταν 
έκλεισε η οροφή και την «Αίθουσα 
«Ολύμπιον», χωρητικότητας 676 θέσεων.

Στον τελευταίο όροφο του κτηρίου 
στεγάζεται η ιστορική κατοικία των 
Νέστορα και Αλίκης Τελλόγλου, που 
αγοράστηκε το 1965, και αποτελεί τμήμα 
του Τελλόγλειου Ιδρύματος Τέχνης του 
ΑΠΘ, όπου από το 2016 φιλοξενούνται 
ποικίλες πολιτιστικές δράσεις.

Σήμερα το Ολύμπιον είναι πολιτιστικό 
κέντρο και εκθεσιακός χώρος, όπου 
παρουσιάζεται μια μόνιμη έκθεση με 
αντίγραφα της συλλογής HELLAFI και 
εκθεσιακός χώρος σχετικά με την 
ιστορία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης.



Ιστορία

Ν
έλσον Μ

αντέλα: «Σ
την απε

λπισία 
βρίσκε

ται η ήττα και ο θάνατος» 

Εμβληματική μορφή 
του αγώνα για 
την εξάλειψη των 
διακρίσεων, ο 
Νέλσον Μαντέλα 
θεωρείται μια από 
τις επιδραστικότερες 
προσωπικότητες 
του 20ού αιώνα, 
χάρη στον αγώνα 
του ενάντια στο 

τελευταίο ρατσιστικό 
καθεστώς του 
δυτικού κόσμου.

Ο Νέλσον Μαντέλα, κατά 
κόσμον Rolihlahla στη γλώσσα 
των Κόσα, γεννήθηκε στις 18 
Ιουλίου 1918 στο χωριό Μβέζο 
της Νότιας Αφρικής, παίρνοντας 
το όνομα Νέλσον από ένα 
δάσκαλό του τη μέρα που πήγε 
στο σχολείο.
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Ιστορία

 Αρχικά σπούδασε σε κολέγιο 
μεθοδιστών ιεραποστόλων, ενώ 
αργότερα, θέλοντας να αποφύγει 
ένα γάμο που σχεδίαζαν οι δικοί του, 
μετέβη στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου 
ξεκίνησε να σπουδάζει Νομική. Στο 
Πανεπιστήμιο Witswaterand, ήρθε σε 
επαφή με λευκούς φοιτητές, γνώρισε 
διαφορετικούς πολιτισμούς και ανέπτυξε 
μια φιλελεύθερη, ριζοσπαστική και 
παναφρικανιστική φιλοσοφία, ενώ 
εντάχθηκε στην οργάνωση «Αφρικανικό 
Εθνικό Κογκρέσο» (ANC).

Το 1952, άνοιξε μαζί με τον Όλιβερ 
Τάμπο το πρώτο δικηγορικό γραφείο 
της Νότιας Αφρικής, όπου εργάζονταν 
μόνο μαύροι νομικοί, υπερασπιζόμενοι 
τους πολίτες που πλήττονταν από το 
Απαρτχάιντ.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1956, 
κατηγορήθηκε για έσχατη προδοσία, 
βάσει του νόμου για την «αντιμετώπιση 
του κομμουνισμού», με τις κατηγορίες 
τόσο σε βάρος του όσο και κατά των 
συγκατηγορούμενών του, μετά από 
πολυετή δίκη, να καταπέφτουν.
polytexneio-2

Όσο περνούσαν τα χρόνια, η στάση 
του Απαρτχάιντ σκλήραινε όλο και 
περισσότερο, με αποτέλεσμα το 1960 
το Εθνικό Αφρικανικό Κογκρέσο να 
κηρυχθεί παράνομο και ο Μαντέλα να 
συλληφθεί με τους υπόλοιπους αρχηγούς 
του κινήματος και να καταδικαστεί 
σε ισόβια φυλάκιση για σαμποτάζ και 
απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης.

Ο Μαντέλα παρέμεινε φυλακισμένος για 
27 ολόκληρα χρόνια, αλλά αυτό δεν τον 
εμπόδισε να γίνει σύμβολο αντίστασης 
του κινήματος στο Απαρτχάιντ, 
δεδομένης της εμφατικής άρνησής 
του να συμβιβαστεί με τις θέσεις του 

καθεστώτος για να αποφυλακιστεί

Παράλληλα με τη φυλάκιση του 
Μαντέλα και άλλων ηγετών του 
Εθνικού Αφρικανικού Κογκρέσου, η 
κυριαρχία των εποίκων ισχυροποιούνταν, 
ξεσπώντας δεκάδες εξεγέρσεις σε 
περιοχές της Αφρικής, πολλές εκ των 
οποίων «πνίγονταν» στο αίμα, όπως λ.χ. 
η εξέγερση στο Σοβέτο, που σήμανε 
την αρχή του τέλους για το Απαρτχάιντ.

Η διεθνής κατακραυγή για τα γεγονότα 
στη Νότια Αφρική κορυφώθηκε με το 
Ψήφισμα 392 του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ, το οποίο καταδίκαζε το 
καθεστώς των φυλετικών διακρίσεων, 
αναγκάζοντας τη σκληροπυρηνική 
κυβέρνηση του Τζον Φόρστερ 
να αμβλύνει τους νόμους των 
φυλετικών διακρίσεων και, σταδιακά, 
να αναγνωριστεί επισήμως το Εθνικό 
Αφρικανικό Κογκρέσο.
polytexneio-2

Χάρη στη διεθνή πίεση, ο Μαντέλα 
απελευθερώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 
του 1990 και ξεκίνησε τις συζητήσεις 
για τη συνταγματική μεταρρύθμιση ενός 
κράτους που θα καταστρατηγούσε τις 
φυλετικές διακρίσεις, αντιμετωπίζοντας 
όλους τους πολίτες ισάξια.

Το 1993, του απονεμήθηκε Νόμπελ 
Ειρήνης, το οποίο μοιράστηκε με τον 
τότε πρόεδρο Φρεντερίκ Ντε Κλερκ, 
ενώ κατά τη διάρκεια της ζωής του 
έλαβε περισσότερα από 250 μετάλλια, 
πτυχία και βραβεία, μεταξύ των οποίων 
και Βραβείο Ειρήνης Λένιν.

Ο Νέλσον Μαντέλα άφησε την 
τελευταία του πνοή στις 5 Δεκεμβρίου 
2013, σε ηλικία 95 ετών.
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Βιβλιοπαρουσίασεις

 BookTrip: Top 
8 ελληνικών 
αστυνομικών 

μυθιστορημάτων

Το μεταφραστικό γραφείο 
«Lexis» σας προτείνει μερικά 
από τα καλύτερα ελληνικά 

αστυνομικά μυθιστορήματα για 
όλα τα γούστα.

20



Καλές Τέχνες

Μιχ
αήλ ΆγγελοςΑπό την Πιετά στην Καπέ
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Ο Μιχαήλ Άγγελος θεωρείται, κaι όχι άδικα, 
ένας από τους διασημότερους Ιταλούς 
αναγεννησιακούς καλλιτέχνες, γλύπτης, 
ζωγράφος, αρχιτέκτονας και ποιητής, 

κατάφερε να συνδέσει το όνομά του με τις 
300 μορφές που κοσμούν τη θρυλική Καπέλα 

Σιστίνα.



Καλές Τέχνες

Ο Μιχαήλ Άγγελος, κατά κόσμον 
Μικελάντζελο ντι Λοντοβίκο 
Μπουοναρότι Σιμόνι, γεννήθηκε στις 
6 Μαρτίου 1475, στη Δημοκρατία 
της Φλωρεντίας και πέθανε στις 
18 Φεβρουαρίου 1564 στη Ρώμη. 
Στα δεκατρία του χρόνια υπήρξε 
μαθητής, για τρία χρόνια του Ντομένικο 
Τζιρλαντάγιο, σημαντικού ζωγράφου 
της Φλωρεντίας. Σύντομα αποτέλεσε 
έναν από τους καλλιτέχνες που είχε 
συγκεντρώσει στην αυλή του ο 
Λορέντζο των Μεδίκων, την εποχή 
που η Φλωρεντία θεωρούνταν ως το 
κορυφαίο κέντρο της τέχνης.

Εκεί υπήρχαν οι καλύτεροι ζωγράφοι 
και γλύπτες στην Ευρώπη και ο 
ανταγωνισμός μεταξύ των καλλιτεχνών 
ήταν ενθαρρυντικός, έστω κι αν η 
πόλη ήταν λιγότερο ικανή από πριν να 
προσφέρει μεγάλες παραγγελίες. Έτσι 
κορυφαίοι καλλιτέχνες που γεννήθηκαν 
στη Φλωρεντία, όπως ο Λεονάρντο 
ντα Βίντσι και ο δάσκαλος του Βερόκκιο, 
είχαν απομακρυνθεί για καλύτερες 
ευκαιρίες σε άλλες πόλεις.

Ο Μιχαήλ Άγγελος έφυγε από τη 
Φλωρεντία πριν την ανατροπή των 
Μεδίκων, το 1494, και πήγε στη 
Μπολόνια, όπου χάραξε τις τελευταίες 
μικρές σοβαρές φιγούρες, που 
απαιτούνταν για την ολοκλήρωση 
του τάφου και του ιερού του Αγίου 
Δομίνικου.

Το πρώτο σωζόμενο μεγάλο άγαλμα 
του Μιχαήλ Άγγελου είναι ο Βάκχος, 
που δημιουργήθηκε στη Ρώμη (1496 
– 97), επηρεασμένο από τις αρχαίες 
ρωμαϊκές γυμνές φιγούρες αλλά πολύ 
πιο ευκίνητο και πιο περίπλοκο, έργο που 
εδραίωσε τη θέση του καλλιτέχνη, η 
οποία ενισχύθηκε με την ανάθεση του 
Δαυίδ, το 1504, για τον καθεδρικό ναό 

της Φλωρεντίας.

Η μαρμάρινη Πιετά (1497 - 1499), 
γνωστή και ως Αποκαθήλωση, που 
βρίσκεται στη Βασιλική του Αγίου 
Πέτρου στο Βατικανό, είναι η πρώτη 
σύνθεση του καλλιτέχνη, που ήταν τότε 
λίγο μεγαλύτερος από 20 χρόνων, το 
μοναδικό έργο που έχει υπογράψει, και 
ίσως ένα από τα σπουδαιότερα έργα 
τέχνης του δυτικού κόσμου.

Η επιστροφή του Λεονάρντο ντα Βίντσι 
στη Φλωρεντία, το 1500, μετά από 
σχεδόν 20 χρόνια ήταν συναρπαστική 
για τους νεότερους καλλιτέχνες 
εκεί, και τα έργα του πιθανόν να 
αποτέλεσαν ισχυρή επιρροή και στο 
έργο του Μιχαήλ Άγγελου, ο οποίος 
μπόρεσε να συνδυάσει την ικανότητα 
του Λεονάρντο να δείχνει στιγμιαίες 
διαδικασίες με τις δικές του, για να 
υποδηλώνει βάρος και δύναμη.

Μετά την επιτυχία Δαυίδ, το έργο του 
Μιχαήλ Άγγελου αποτελούνταν σχεδόν 
εξ ολοκλήρου από τεράστια έργα, 
ενώ ταυτόχρονα απέρριπτε τη χρήση 
βοηθών, έτσι ώστε τα περισσότερα 
από αυτά τα έργα ήταν ανέφικτα και 
παρέμειναν ημιτελή, λόγω έλλειψης 
χρόνου και άλλων εξωτερικών λόγων. 
Ωστόσο, αντανακλούν το έντονο 
αίσθημα του καλλιτέχνη για τις πιέσεις 
που ενυπάρχουν στη δημιουργική 
διαδικασία.

Η έκκληση του Πάπα Ιούλιου Β’ προς 
τον Μιχαήλ Άγγελο να έρθει στη 
Ρώμη σήμανε το τέλος στα έργα της 
Φλωρεντίας. Η μεγάλη αμοιβή που 
ζήτησε ο καλλιτέχνης για σαράντα 
αγάλματα στο ταφικό μνημείο που 
είχε οραματισθεί για τον εαυτό του ο 
Πάπας, ενόχλησε την αγιότητά του, που 
περιέκοψε αυτή την αμοιβή.
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Δυσαρεστημένος ο Μιχαήλ Άγγελος 
έφυγε από τη Ρώμη αλλά όταν ο 
πάπας άσκησε πίεση στις αρχές της 
Φλωρεντίας να τον στείλουν πίσω, 
επέστρεψε και δούλεψε πάνω σε ένα 
κολοσσιαίο χάλκινο άγαλμα του πάπα 
στη πρόσφατα κατακτημένη Μπολόνια 
(οι πολίτες της το κατέστρεψαν αμέσως 
μόλις έδιωξαν τον παπικό στρατό) και 
στη συνέχεια στο έργο της ζωγραφικής 
της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα (1508–
1512).

Το παρεκκλήσι αυτό περιείχε ήδη 
διακεκριμένες τοιχογραφίες και 
ζητήθηκε από τον Μιχαήλ Άγγελο 
να προσθέσει έργα για τη σχετικά 
ασήμαντη οροφή. Ξαπλωμένος για 
τέσσερα χρόνια (1508-1512) πάνω σε μια 
σκαλωσιά, ο Φλωρεντινός δημιουργός 
φιλοτέχνησε 12 μεγάλες φιγούρες, 
επτά Προφήτες και πέντε Σίβυλες, 
τοποθετημένες γύρω από τις άκρες 
της οροφής και γέμισε την κεντρική 
ράχη της μακριάς καμπύλης επιφάνειας 
με εννέα σκηνές από τη Γένεση: τρεις 
απεικονίζουν τη Δημιουργία του Κόσμου, 
τρεις τις ιστορίες του Αδάμ και της Εύας 
και τρεις τις ιστορίες του Νώε.

Ακολουθούν, κάτω από τους Προφήτες 
και τις Σίβυλες, μικρές φιγούρες των 40 
γενεών των προγόνων του Χριστού, 
ξεκινώντας από τον Αβραάμ. Όλη η 
σύνθεση της οροφής άλλαξε την πορεία 
της τέχνης του δυτικού κόσμου.

Στα 1513-1515 χάραξε τον Μωυσή, 
που μπορεί να θεωρηθεί στη 
γλυπτική ως η πραγματοποίηση της 
προσέγγισης μεγάλων μορφών, που 
χρησιμοποιήθηκαν για τους Προφήτες 
στην οροφή της Καπέλα Σιξτίνα. Ο 
νέος Πάπας Λέων Ι΄ απασχόλησε τον 
Μιχαήλ Άγγελο στη Φλωρεντία σε 
έργα που συνδέονταν με τη δόξα της 

οικογένειας των Μεδίκων και όχι με 
τον παπισμό.

Εκεί ο καλλιτέχνης σχεδίασε 
αρχιτεκτονικά την αναδιαμόρφωση της 
έπαυλης των Μεδίκων, την ενοριακή 
τους εκκλησία, το Σαν Λορέντζο, και το 
νέο Παρεκκλήσι των Μεδίκων.

Αφορμή για το παρεκκλήσι ήταν 
ο θάνατος των δυο νεαρών 
κληρονόμων της οικογένειας, 
Τζουλιάνο και Λορέντζο, και ο Μιχαήλ 
Άγγελος ασχολήθηκε αποκλειστικά 
με αυτό μέχρι το 1527. Πρόσεξε 
ιδιαίτερα το μαρμάρινο εσωτερικό 
του παρεκκλησίου, τα δύο πολύ 
πρωτότυπα σχέδια τοίχων και τις 
σκαλιστές φιγούρες στους τάφους, με 
τις τελευταίες να αποτελούν προέκταση 
των δυναμικών σχημάτων των 
λεπτομερειών του τοίχου.

Καλές Τέχνες
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Κατά τη διάρκεια των ίδιων ετών, ο 
Μιχαήλ Άγγελος σχεδίασε ένα ακόμη 
παράρτημα στην εκκλησία του Σαν 
Λορέντζο, τη Λαυρεντιανή Βιβλιοθήκη, 
για τα βιβλία που κληροδότησε ο Πάπας 
Λέων Ι΄.

Ένας μικρός διαθέσιμος χώρος στον 
δεύτερο όροφο χρησιμοποιήθηκε 
ως λόμπι εισόδου, με μια σκάλα για 
τον τρίτο όροφο που οδηγούσε στη 
μεγαλύτερη αίθουσα βιβλιοθήκης .Το 
κλιμακοστάσιο, γνωστό ως ριτσέτο, 
περιέχει τα πιο διάσημα και πρωτότυπα 
σχέδια τοίχων του Μιχαήλ Άγγελου, 
αποτελώντας το πρώτο παράδειγμα 
του μανιερισμού ως αρχιτεκτονικού 
στυλ. Αντίθετα, η μεγάλη αίθουσα 
της βιβλιοθήκης είναι οργανωμένη με 
παραδοσιακές σειρές θρανίων που 
εναρμονίζονται με τον ρυθμό των 
παραθύρων και τις μικρές διακοσμητικές 
λεπτομέρειες στο πάτωμα και την 
οροφή.

Το 1494 η επαναστατημένη Φλωρεντία 
εκδιώκει τους Μέδικους και αποκαθιστά 
την παραδοσιακή Δημοκρατία, μέχρι 
το 1530, οπότε επανεγκαταστάθηκε 
οριστικά η κυριαρχία των Μεδίκων. 
Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας 
της πόλης, ο Μιχαήλ Άγγελος ήταν 
ο σχεδιαστής των ευέλικτων νέων 
οχυρώσεων, με χαμηλότερες και 
παχύτερες μάζες πιο πρακτικές για 
μέγιστη αντίσταση στα κανόνια, αντί για 
τα ψηλά κάστρα του Μεσαίωνα.

Μετά το 1530 ο Μιχαήλ Άγγελος 
ασχολήθηκε με την δημιουργία δυο 
αγαλμάτων του Απόλλωνα ή Δαβίδ (η 
ταυτότητά του είναι προβληματική) και 
της αλληγορικής Νίκης, μιας φιγούρας 
που ποδοπατάει έναν ηττημένο εχθρό, 
έναν γέρο.

Από το 1534 ο Μιχαήλ Άγγελος 
εγκαθίσταται στη Ρώμη δουλεύοντας 
σε έργα εξίσου σπουδαία αλλά στις 
περισσότερες περιπτώσεις εντελώς 

νέων ειδών. Για τον 
νέο Πάπα Παύλο Γ΄, 
εκτελεί στην Καπέλα 
Σιξτίνα την τεράστια 
Τελευταία Κρίση, μια 
ενιαία, μεγαλειώδη σκηνή 
χωρίς αρχιτεκτονικά 
στοιχεία που να διαιρούν 
και να ορίζουν τον 
χώρο της, που αποπνέει 
μια αίσθηση δυναμικής 
έντασης προερχόμενη 
από τις συναισθηματικές 
χειρονομίες και 
εκφράσεις αυτού που 
κρίνεται. Ταυτόχρονα, 
στις φιγούρες οι κορμοί 
γίνονται μεμονωμένες 
σαρκώδεις μάζες χωρίς 
περιφέρεια μέσης.

Καλές Τέχνες
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Στα τελευταία του χρόνια ο Μιχαήλ 
Άγγελος, για τον οποίο γράφτηκαν δυο 
«αντίπαλες» βιογραφίες, ασχολήθηκε 
λιγότερο με τη γλυπτική και τη 
ζωγραφική και, περισσότερο, με την 
αρχιτεκτονική, μια περιοχή στην οποία 
δεν χρειαζόταν να κάνει σωματική 
εργασία. Από την ίδια, επίσης, εποχή 
διασώζεται και ποσότητα ποιημάτων 
(σονέτα και μαδριγάλια)1, ένα είδος 
κομψού γράμματος αναπτυγμένου με 
πρωτότυπο και εκφραστικό τρόπο.

Καλές Τέχνες
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Λογοτεχνία

Μάριο Βίττι: Ο παγκόσμιος 
πρεσβευτής της ελληνικής 

Γραμματείας που λάτρεψε την 
Ελλάδα
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Πανεπιστημιακός, ιστορικός 
λογοτεχνίας, μεταφραστής 
και κριτικός, ο Μάριο Βίττι 
υπήρξε αναμφισβήτητα 
ένας παγκόσμιος 
πρεσβευτής της ελληνικής 
Γλώσσας, ο οποίος μέσα 
από τη μακρόχρονη 
έρευνά του διαμόρφωσε 
την εικόνα που έχουμε 
για την Ιστορία της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.

Ο ελληνικής καταγωγής, από την 
πλευρά της μητέρας του, Μάριο 
Βίττι γεννήθηκε το 1926 στην 
Κωνσταντινούπολη, όπου μεγάλωσε 
μέσα στην ελληνική κοινότητα της 
πόλης. Από μικρή ηλικία έμαθε να 
μιλάει και να γράφει εξίσου καλά στα 
ελληνικά και στα ιταλικά και, λίγο μετά 
τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, μετακόμισε 
με την οικογένειά του στη Ρώμη 
όπου σπούδασε και σταδιοδρόμησε 
ως καθηγητής και ερευνητής της 
Ελληνικής Λογοτεχνίας και Νεοελληνικής 
Φιλολογίας.

Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο «L’Orien-
tale» της Νάπολης, στο Πανεπιστήμιο 
του Παλέρμο, στο Πανεπιστήμιο της 
Τοσκάνης και του Βιτέρμπο, και, λίγα 
χρόνια αργότερα, τιμήθηκε για τη 
συμβολή του στις νεοελληνικές σπουδές 
με τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα 
από τα Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης, 
του Παρισιού και της Λευκωσίας.

Ο Βίττι, ο Μάριο του Οδυσσέα Ελύτη, 
του Γιώργου Σεφέρη, του Στρατή 

Τσίρκα, του Μανώλη Αναγνωστάκη 
και άλλων σπουδαίων μορφών των 
Τεχνών και των Γραμμάτων, που 
αποτυπώθηκαν από τον φωτογραφικό 
φακό του ελληνιστή, εξέδωσε 
δυο σημαντικά εγχειρίδια για 
κάθε μελετητή της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας: τη μελέτη «Η Γενιά του 
Τριάντα: Ιδεολογία και Μορφή», η οποία 
πρωτοδημιοσιεύτηκε το 1977, και το 
βιβλίο «Η Ιστορία της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας», το οποίο εκδόθηκε 
στα ελληνικά το 1978 και έκτοτε 
έχει ανατυπωθεί επανειλημμένα και 
μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες.
Αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς, 
διαβάζοντας ακόμη και λίγες από τις 
σελίδες των κειμένων του, είναι η 
αγάπη του Βίττι για την Ελλάδα και 
τον πολιτισμό της, τον οποίο ουδέποτε 
μελέτησε ως εξωτερικός παρατηρητής, 
αλλά ως κομμάτι της. Ένα από τα 
κατορθώματά του ήταν η δημοσίευση 
στα ιταλικά των ποιημάτων του 
Οδυσσέα Ελύτη, διαδίδοντας την ποίηση 
του Έλληνα νομπελίστα στην Ιταλία.

Αγαπημένος του τόπος υπήρξε μέχρι 
το τέλος της ζωής του η Ύδρα, όπου 
γνώρισε τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα, και 
πέρασε εκεί πολλά από τα καλοκαίρια 
του. Μάχιμος και σε πλήρη διαύγεια, 
άφησε την τελευταία του πνοή στη 
Ρώμη, στις 16 Φεβρουαρίου 2023, σε 
ηλικία 97 ετών.

Όπως έλεγε και ο ίδιος: «Αγαπούσα 
τη λογοτεχνία, με απασχολούσαν και 
τα ιταλικά βιβλία και τα ελληνικά, 
και όπως συμβαίνει με τις φιλίες 
και θέλουμε να βάλουμε σε επαφή 
δύο φίλους που αγαπούμε, αλλά δεν 
γνωρίζονται ο ένας με τον άλλον, 
άρχισα έτσι, αμφίδρομα, να θέλω 
να γνωριστούν οι μεν με τους δε. 
Ωριμάζοντας περιορίστηκα στη 

Λογοτεχνία
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μελέτη εις βάθος της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας, δίχως να εγκαταλείψω τη 
μετάφραση στα ιταλικά Ελλήνων ποιητών 
και πεζογράφων».

Βιβλία του σπουδαίου ελληνιστή έχουν 
κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις 
Οδυσσέας, ΜΙΕΤ, Κέδρος, Καστανιώτης 
και Στιγμή.

Ο Οδυσσέας Ελύτης από τον 
φακό του Βίττι 

Ο Αντώνης Σαμαράκης από 
τον φακό του Βίττι 

Λογοτεχνία

28



Κιάνου Ριβς: 
Ο ευαίσθητος 

καλλιτέχνης που 
κατέκτησε το 
Χόλυγουντ

Κινηματογράφος



Πολυσύνθετος χαρακτήρας, 
ταλαντούχος καλλιτέχνης 
και πάνω από όλα 
καλοσυνάτος κι ευαίσθητος 
άνθρωπος, ο Κιάνου 
Ριβς είναι ένας από τους 
διασημότερους ηθοποιούς 
στον κόσμο, ο οποίος έχει 
πρωταγωνιστήσει σε 
δεκάδες κινηματογραφικές 
επιτυχίες, κερδίζοντας 
την αγάπη του κόσμου 
και την εκτίμηση των 
συναδέλφων του.

Ο Κιάνου Ριβς γεννήθηκε στις 2 
Σεπτεμβρίου 1964, στη Βηρυτό, όπου 
εργαζόταν ως γεωλόγος ο πατέρας 
του, ενώ η Βρετανή μητέρα του 
δούλευε ως ενδυματολόγος. Μετά τον 
χωρισμό των γονιών του, έζησε με τη 
μητέρα και τα αδέλφια του, αρχικά στο 
Σίδνεϊ και αργότερα στη Νέα Υόρκη 
και στο Τορόντο, ενώ συνάντησε για 
τελευταία φορά τον πατέρα του, όταν 
ήταν 13 ετών.

«Ήμουν ατίθασος […] και γενικότερα 
δεν ήμουν η πιο… καλολαδωμένη 
μηχανή στο σχολείο», έχει δηλώσει 
σε συνέντευξή του, ενθυμούμενος τα 
παιδικά του χρόνια. Από μικρός έδειξε 
την κλίση του στον αθλητισμό, παίζοντας 
χόκεϊ επί πάγου, ενώ σε ηλικία 15 
χρόνων αποφάσισε ότι ήθελε να γίνει 
ηθοποιός. Αφού φοίτησε σε τέσσερα 
Λύκεια, όταν έκλεισε τα 17 του χρόνια, 
εγκατέλειψε το σχολείο και μετακόμισε 
στο Λος Άντζελες για να κυνηγήσει το 

όνειρό του: μια καριέρα ηθοποιού.

Το 1984 έπαιξε σε ένα επεισόδιο 
της καναδέζικης τηλεοπτικής κωμικής 
σειράς «Hangin’ in», ενώ δυο χρόνια 
αργότερα έκανε το ντεμπούτο του 
στη μεγάλη οθόνη, υποδυόμενος έναν 
παίκτη του χόκεϊ στην ταινία Youngblood. 
Τα επόμενα τρία χρόνια ακολούθησαν 
αρκετές ταινίες, μεταξύ των οποίων η 
κωμωδία Bill & Ted’s Excellent Adventure 
και το Parenthood σε σκηνοθεσία του 
Ρόν Χάουρντ.

Τη δεκαετία του 1990, οι κριτικοί 
άρχισαν να επαινούν τις υποκριτικές του 
ικανότητες, ιδιαίτερα μετά την ταινία 
Point Break, όπου συμπρωταγωνίστησε 
με τον Πάτρικ Σουέιζ, υποδυόμενος 
έναν μυστικό πράκτορα του FBI που έχει 
αναλάβει να ερευνήσει την ταυτότητα 
μιας ομάδας ληστών τραπεζών. 
Ακολούθησαν μεγάλες κινηματογραφικές 
επιτυχίες, όπως τα: Much Ado About 
Nothing , The Little Buddha, John-
ny Mnemonic, A Walk In The Clouds, 
Speed και The Devil’s Advocate, όπου 
συμπρωταγωνίστησε μαζί με τον 
Αλ Πατσίνο, παίζοντας τον ρόλο του 
επιτυχημένου δικηγόρου που πουλάει 
την ψυχή του στο διάβολο.

Μάλιστα, προκειμένου να μπορέσει το 
στούντιο να πληρώσει τον παχυλό μισθό 
του Αλ Πατσίνο, ο Ριβς πρότεινε να του 
μειώσουν την αμοιβή – κάτι που τελικά 
έγινε σε μεγάλο ποσοστό – μόνο και 
μόνο για να συμπρωταγωνιστήσει με 
τον σπουδαίο ηθοποιό.

Η δημοφιλία του, ωστόσο, 
εκτοξεύθηκε το 1999 με τη σειρά 
ταινιών επιστημονικής φαντασίας των 
αδελφών Γουατσόφσκι The Matrix, όπου 
υποδύθηκε τον περιβόητο Νίο, ενώ 
ακολούθησαν δεκάδες έργα μεταξύ 
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των οποίων τα: The Replacements, The 
Watcher, Something’s Gotta Give, Con-
stantine κ.ά..

Το 2013 έκανε το σκηνοθετικό του 
ντεμπούτο με την ταινία Man of Tai Chi 
και ένα χρόνο αργότερα υποδύθηκε 
τον αντιήρωα Τζον Γουίκ, στην 
ομώνυμη ταινία δράσης του Τσαντ 
Σταχέλσκι. Η ερμηνεία του επαινέθηκε 
από τους κριτικούς και η ταινία έγινε 
εμπορική επιτυχία, ακολουθώντας άλλες 
τέσσερις ταινίες, οι δυο από τις οποίες 
θα προβληθούν το 2023 και 2024.

Στην προσωπική του ζωή ο Κιάνου 
Ριβς ήρθε αντιμέτωπος με τραγικές 
απώλειες, χάνοντας αρχικά τον 
καλύτερό του φίλο, Ρίβερ Φίνιξ, την 
αδελφή του από λευχαιμία, για την 
θεραπεία της οποίας ξόδεψε 5 
εκατομμύρια δολάρια, την κόρη του, που 
γεννήθηκε νεκρή και τη σύντροφό του, 
που έχασε τη ζωή της σε δυστύχημα.

Παρόλα αυτά, οι δυσκολίες δεν 
τον έκαναν να χάσει την ανθρωπιά, 
τουναντίον θεωρείται (κι όχι άδικα) 
ένας από τους πιο ευγενικούς και 
αγαπητούς ηθοποιούς, ο οποίος 
συνηθίζει να εκπλήσσει 
τους φανς του με τις 
απλές και καθόλου 
συνηθισμένες – για τα 
μέτρα του Χόλυγουντ 
– συνήθειές του 
και τις δεκάδες 
δωρεές του σε 
ανθρωπιστικά 
ιδρύματα 
παγκοσμίως για 
άρρωστα παιδιά 
και φτωχές 
οικογένειες.

Όπως άλλωστε έχει 

δηλώσει: «ποτέ δεν με ενδιέφεραν τα 
χρήματα, δεν ήταν ο λόγος που άρχισα 
να παίζω και ποτέ δεν μου άρεσε η 
φήμη […] Ωστόσο είναι ωραίο να μην 
ανησυχείς για τους λογαριασμούς. 
Είναι κλισέ ότι τα χρήματα δεν σου 
αγοράζουν την ευτυχία, αλλά σου 
δίνουν την ελευθερία για να ζεις 
τη ζωή σου όπως τη θέλεις. Χτύπα 
ξύλο, υπήρξα πολύ τυχερό: μπόρεσα να 
κερδίσω πολύ καλά τα προς το ζην και 
να ξεκινήσω ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, 
κάτι που είναι πολύ ωραίο.[…]».

Τι είπαν γι’ αυτόν 
διάσημοι ηθοποιοί
«Είναι τόσο καλός ακροατής, που 
μπορεί να σε τρελάνει. Όταν τον 
γνώρισα, είχα βυθιστεί στη σιωπή, 
για να νιώσω άνετα. Και αργότερα, 
όσο περισσότερο φλυαρούσα εγώ, τόσο 
πιο ήσυχος 
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γινόταν. Και σκέφτηκα ότι κάτι δεν 
καταλαβαίνω… Αναρωτιόμουν μήπως 
είπα κάτι που τον προσέβαλε. Και 
μετά από μία ή δύο μέρες, ήρθε με 
ένα δέμα λέγοντάς μου “σκέφτηκα 
αυτά που μου είπες”», είχε δηλώσει η 
συμπρωταγωνίστριά του και φίλη του, 

Σάντρα Μπούλοκ, αποκαλύπτοντας 
ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων 
τού είπε ότι δεν είχε φάει ποτέ της 
τρουφάκια. Λίγες μέρες αργότερα, ο 
Κιάνου Ριβς πήγε σπίτι της με λουλούδια 
και ένα πακέτο τρουφάκια.

Η 30ετής φιλία της Γουινόνα 
Ράιντερ με τον Ριβς ξεκίνησε στα 
γυρίσματα της ταινίας Bram Stoker’s 
Dracula, όταν ο σκηνοθέτης Φράνσις 
Φορντ Κόπολα σχεδόν διέταξε 
τον ηθοποιό να την κάνει να κλάψει 
για τις ανάγκες του ρόλου. Ο Ριβς 
αρνήθηκε κι από τότε η ίδια δηλώνει 
«ξετρελαμένη» μαζί του.

«Είναι ένας από τους αγαπημένους μου 
ανθρώπους για να δουλεύω μαζί του, 
απλώς και μόνο για να είμαι κοντά 
του. Ήξερα ότι η ταινία (σ.σ. Desti-
nation Wedding) θα ήταν καλή μόνο με 
κάποιον με τον οποίο έχω πραγματικά 
δυνατή χημεία, κάτι που πάντα ένιωθα 
ότι είχαμε», είχε πει.

Ο Κρις Έβανς, ο αγαπητός ηθοποιός 
που ενσάρκωσε τον Captain America, 
δηλώνει εδώ και χρόνια «φαν» του 
Κιάνου Ριβς.

Ενθυμούμενος τη συνεργασία τους στην 
ταινία Street Kings σχολίασε: «Είναι 
υπέροχος. Είναι το είδος του ηθοποιού 
που μου αρέσει να δουλεύω μαζί του. 
Είναι πραγματικά αποφασισμένος να 
βγάλει νόημα από τα πάντα. Και είναι 
πολύ δοτικός, όταν βρίσκεσαι στο 

πλατό. Είναι πολύ συγκεντρωμένος, 
παρών σ’ αυτό που κάνεις, κάποιος που 
δεν μπορείς να τον βγάλεις από την 
ισορροπία του».

Ο Μάικλ Μπ. Τζόρτναν, 
γνωστός μεταξύ άλλων για τις ταινίες 
Creed αποκάλυψε ότι το 2001, όταν 
έπαιξε με τον Ριβς στο Hardball ο 
αγαπητός ηθοποιός έβγαλε όλους τους 
συμπρωταγωνιστές και το συνεργείο 
για φαγητό: «Μας έβγαλε για δείπνο 
και είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε 
τον συμπρωταγωνιστή του στο Matrix, 
τον Λώρενς Φίσμπουρν. Μέχρι σήμερα, 
θυμάμαι ακόμα να σκέφτομαι έκπληκτος: 
“Υποθέτω ότι αυτό κάνουν οι αστέρες 
του κινηματογράφου - βγάζουν τους 
συμπρωταγωνιστές τους για δείπνο με 
άλλους μεγάλους ηθοποιούς».

Η συμπρωταγωνίστριά του στις ταινίες 

Matrix Κάρι Αν Μος έχει αναφερθεί 
αρκετές φορές στον Ριβς, κάνοντας 
λόγο για έναν ευαίσθητο άνθρωπο, ο 
οποίος της πρότεινε διάφορες ταινίες 
για να δει με τα παιδιά της:

«Ένιωθα πάντα ότι ήμασταν 
συνεργάτες. Ποτέ δεν είχα την 
αίσθηση ότι είναι ο σταρ του 
κινηματογράφου. Η εργασιακή του 
ηθική δεν μοιάζει με κανενός άλλου. 
Προπονείται σκληρότερα, δουλεύει 
σκληρότερα, νοιάζεται περισσότερο, 
κάνει πάντα περισσότερες ερωτήσεις 
για να καταλάβει το βάθος αυτού που 
κάνουμε. Και ενώ τα έκανε όλα αυτά 
για τον εαυτό του, είχε πάντα το νου 
του σε μένα. Όπως, όταν του ζήτησα 
αυτές τις ταινίες, φαίνεται σαν κάτι 
μικρό αλλά το έκανε, ενώ ήταν τόσο 
απασχολημένος, εξαντλημένος και βρήκε 
το χρόνο να γράψει αυτή την πολύ, 
πολύ προσεγμένη λίστα».
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Εδώ και 71 χρόνια, 
η «Ποντικοπαγίδα» 
αποτελεί το 
μακροβιότερο θεατρικό 
έργο στην ιστορία του 
West End, μετρώντας 
28.500 παραστάσεις 
με τεράστια επιτυχία 
και αποτελώντας τη 

νούμερο ένα επιλογή 
για τους λάτρεις των 
whodunit υποθέσεων.

Το διάσημο θεατρικό αποτελεί 
διασκευή του ραδιοφωνικού έργου 
Three Blind Mice (Τρία τυφλά 
ποντίκια) που έγραψε η Αγκάθα 
Κρίστι για τη βασιλική οικογένεια, το 

1947.
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Όταν ρώτησαν τη βασίλισσα Μαρία 
τι θα ήθελε ως δώρο για τα 80ά 
της γενέθλια, εκείνη ζήτησε μια νέα 
ιστορία από μια από την αγαπημένη της 
συγγραφέα, με το BBC να έρχεται σε 
επαφή με την Κρίστι για να γράψει 
ένα σύντομο ραδιοφωνικό έργο για τη 
βασίλισσα.

Η συγγραφέας ανταποκρίθηκε με χαρά 
στην πρόσκληση και δημιούργησε το 
Three Blind Mice, δωρίζοντας, μάλιστα, 
την αμοιβή της, ύψους εκατό γκινεών 
στο νοσοκομείο «Southport Infirmary» 
για την αγορά παιχνιδιών.

Όπως συνήθιζε να παίρνει ερεθίσματα 
από πραγματικά γεγονότα, έτσι και 
στην περίπτωση του ραδιοφωνικού 
μυστηρίου, η «βασίλισσα του 
εγκλήματος» εμπνεύστηκε από μια 
είδηση του 1945 σχετικά με δύο 
αδέρφια που κακοποιήθηκαν σε 
ανάδοχη οικογένεια, με αποτέλεσμα ο 
ένας από τους δύο να πεθάνει.

Ένα χρόνο μετά την πρώτη 
ραδιοφωνική μετάδοση στο BBC, η 
Αγκάθα Κρίστι προσάρμοσε το έργο 
διάρκειας 30 λεπτών σε μια σύντομη 
ιστορία, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο 
στο περιοδικό «Cosmopolitan» και 
αργότερα στη συλλογή Three Blind 
Mice and Other Stories. Με επιμονή της 
συγγραφέως, η εκδοχή του διηγήματος 
δεν δημοσιεύτηκε στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, καθώς πίστευε ότι δεν θα 
έπρεπε να έρχεται σε σύγκρουση το 
διήγημα με τη θεατρική προσαρμογή 
του 1952, που μετονομάστηκε πλέον σε 
Ποντικοπαγίδα.

Το όνομα προέρχεται από έναν στίχο 
από το θεατρικό έργο που στήνει ο 
Άμλετ στο ομώνυμο έργο του Σαίξπηρ, 
για να αποκαλύψει την ενοχή της 

μητέρας και του πατριού του, στήνοντας 
ένα θέατρο μέσα στο θέατρο και 
υιοθετώντας μια αλλοπρόσαλλη 
συμπεριφορά, προκειμένου να 
μπερδέψει τους ενόχους και να φέρει 
στο φως την αλήθεια.

Η Ποντικοπαγίδα ανέβηκε για πρώτη 
φορά σε παγκόσμια πρεμιέρα στις 6 
Οκτωβρίου 1952 στο Βασιλικό Θέατρο 
του Νότιγχαμ και, λίγες μέρες αργότερα, 
στο New Ambassadors Theatre, όπου 
παιζόταν ανελλιπώς μέχρι το 1974. 
Τότε, η παράσταση που συγκέντρωνε 
χιλιάδες θεατές, μεταφέρθηκε στο 
μεγαλύτερο «St Martin’s Theatre», όπου 
συνεχίζει να προβάλλεται μέχρι σήμερα, 
με μόνη διακοπή το 2020 εξ αιτίας του 
κορωνοϊού.

Στην πρώτη διανομή του έργου, τους 
πρωταγωνιστικούς ρόλους είχαν ο 
Ρίτσαρντ Ατένμπορο και η Σίλα Σιμ, με 
τον ηθοποιό Ντέιβιντ Ράβεν να μπαίνει 
στο βιβλίο ρεκόρ Γκίνες ως ο «πιο 
ανθεκτικός ηθοποιός», έχοντας υποδυθεί 
τον Ταγματάρχη Μέτκαλφ για 4.575 
παραστάσεις.

Η «Ποντικοπαγίδα» έχει παιχτεί σε όλο 
τον κόσμο με τεράστια επιτυχία κι έχει 
μεταφραστεί σε 50 γλώσσες. Στην 
Ελλάδα πρωτοπαίχτηκε από τον θίασο 
του Δημήτρη Παπαμιχαήλ στις αρχές του 
1963, αρχικά στην επαρχία και αργότερα 
στον Πειραιά και την Αθήνα.

Η μυστικοπάθεια που κάλυπτε το έργο 
ήταν τέτοια, που, στο τέλος κάθε 
παράστασης, οι ηθοποιοί ζητούσαν από 
τους θεατές να μην αποκαλύψουν την 
ταυτότητα του δολοφόνου σε όσους 
δεν το είχαν δει, λέγοντας: «Τώρα 
που έχετε δει την Ποντικοπαγίδα 
είστε συνεργοί μας και σας ζητάμε να 
κρατήσετε το μυστικό κρυμμένο και 
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κλειδωμένο στις καρδιές σας»

Λίγα λόγια για το 
έργο
Εξαιτίας μιας έντονης χιονοθύελλας, 
οκτώ άνθρωποι παγιδεύονται σε μια 
απομονωμένη πανσιόν, με έναν φόνο 
να στοιχειώνει αυτή την «τυχαία» 
συγκέντρωση. Όλοι 
είναι ύποπτοι, καθώς 
κρύβουν κάποιο 
μυστικό, αλλά σύντομα 
έρχονται αντιμέτωποι 
με σκληρές αλήθειες 
και επικίνδυνα 
ψέματα, τα οποία 
τους αναγκάζουν 
να αποκαλύψουν το 
παρελθόν τους.

Ποιος είναι ο 
δολοφόνος που 
σκοτώνει στο ρυθμό 
των Τριών Τυφλών 
Ποντικών, ψάχνοντας 
εκδίκηση;

Η «βασίλισσα 
του εγκλήματος» 
δημιουργεί μια 
ατμόσφαιρα 
ανατριχιαστικής 
αγωνίας, δίνοντας 
στους θεατές έναν 
καλό λόγο για να 
κατηγορήσουν όλους 
τους χαρακτήρες, 
πέφτοντας κι αυτοί 
στην… «ποντικοπαγίδα».
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Έχοντας πουλήσει 
περισσότερα από 350 
εκατομμύρια αντίτυπα 
παγκοσμίως, με τις 
περισσότερες ιστορίες 
του να έχουν γίνει 
κινηματογραφικές 
ταινίες, τηλεοπτικές 
σειρές και κόμικς, ο 
Στίβεν Κινγκ παραμένει 
ο δημοφιλέστερος 

συγγραφέας 
μυθιστορημάτων τρόμου 
και φαντασίας, ο οποίος 
φέρει επάξια τον 
τίτλο του «βασιλιά του 
τρόμου».

Ο Στίβεν Έντγουιν Κινγκ γεννήθηκε 
στις 21 Σεπτεμβρίου του 1947 στο 
Πόρτλαντ του Μέιν στις ΗΠΑ και 
ξεκίνησε να γράφει τις πρώτες 
ιστορίες του σε ηλικία 7 ετών, 
με την αγάπη του για τις ταινίες 
επιστημονικής φαντασίας να αποτελεί 
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σημαντική πηγή έμπνευσής του. 
Καθοριστικής σημασίας για τη μετέπειτα 
πορεία του, όπως γράφει κι ο ίδιος 
στο αυτοβιογραφικό του έργο “Οn 
Writing” στάθηκε μια κούτα γεμάτη με 
ανολοκλήρωτα χειρόγραφα του πατέρα 
του, τα περισσότερα εκ των οποίων 
ήταν ιστορίες επιστημονικής φαντασίας 
και τρόμου.

Εξέδωσε την πρώτη του ιστορία με 
τίτλο I was a Teenager Grave Rob-
ber στο «Comics Review» σε ηλικία 
19 ετών, ενώ από το 1966 έως το 
1970 σπούδασε αγγλική φιλολογία 
στο Πανεπιστήμιο του Μέιν, όπου και 
γνώρισε τη μετέπειτα σύζυγό του, 
Ταμπίθα, με την οποία απέκτησε τρία 
παιδιά, τη Ναόμι, το Τζέσι και τον 
Όουεν.

Μετά την αποφοίτησή του, ξεκίνησε 
να διδάσκει στο Χάμπτον του Μέιν ως 
καθηγητής αγγλικών, ενώ εργαζόταν 
παράλληλα ως σιδερωτής σε 
κατάστημα με πλυντήρια, προκειμένου 
να συντηρεί την οικογένειά του. Παρά 
το γεγονός ότι συνέχισε να γράφει 
μικρές ιστορίες, ακόμη κι αν κατάφερνε 
να τις πουλήσει, δεν μπορούσε να 
εξασφαλίσει το εισόδημά του με τη 
συγγραφή.

Μάλιστα, αρκετά μυθιστορήματά 
του δεν είχαν γίνει αποδεκτά από 
τους εκδότες, επιλέγοντας να τα 
δημοσιεύσει αργότερα επεξεργασμένα 
και χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο 
Ρίτσαρντ Μπάχμαν, το οποίο 
εμπνεύστηκε από το συγκρότημα Bach-
man -Turner Overdrive, του οποίου ήταν 
φαν.

Σταθμός για τη συγγραφική του πορεία 
ήταν το μυθιστόρημα “Κάρι” (Carrie), 
το οποίο ξεκίνησε να γράφει σε ένα 

ενοικιασμένο τροχόσπιτο. Όπως έχει 
πει, όταν το έγραφε, του φάνηκε 
πολύ κακογραμμένο και το πέταξε 
στα σκουπίδια, αλλά η γυναίκα του 
το μάζεψε και τον προέτρεψε να 
το ολοκληρώσει. Τελικά, το βιβλίο 
εκδόθηκε από τον οίκο «Doubleday», 
ενώ τα δικαιώματα του βιβλίου τσέπης 
τα αγόρασε λίγο αργότερα η «New 
American Library» για το ποσό-ρεκόρ 
των 400.000 δολαρίων. Αμέσως μετά 
απ’ αυτήν την επιτυχία, εγκατέλειψε 
το επάγγελμα του καθηγητή και 
αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στη 
συγγραφή.

Τα επόμενα χρόνια, ο Κινγκ ξεκίνησε 
να γράφει τη σειρά διασυνδεδεμένων 
ιστοριών “Ο Μαύρος Πύργος” (The Dark 
Tower) με κεντρικό ήρωα τον Ρόλαντ 
και τη “Λάμψη” (The Shining), η οποία 
μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 
1980 σε σκηνοθεσία Στάνλεϊ Κούμπρικ, 
γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία. Βέβαια, 
ο Κινγκ δεν ικανοποιήθηκε μ’ αυτή την 
εκδοχή και έγραψε το σενάριο για μία 
μίνι τηλεοπτική σειρά τριών επεισοδίων 
που προβλήθηκε το 1997.

Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν 
συλλογές σύντομων ιστοριών, αλλά 
και διάφορα μυθιστορήματα, μεταξύ 
των οποίων “Το Φυλακτό” (The Talis-
man), που συνέγραψε με τον Πίτερ 
Στράουμπ, το “Εφιάλτες και Ονειρότοποι” 
(Nightmares and Dreamscapes), ενώ 
το 2000 δημοσίευσε τη νουβέλα 
“Σφαίρα του Τρόμου” (Riding the Bul-
let) με τη μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου 
για κατέβασμα. Παρά το γεγονός ότι 
το κατέβασαν περισσότεροι από 700 
χιλιάδες αναγνώστες, καταφέρνοντας 
να γίνει εξώφυλλο στο περιοδικό ΤΙΜΕ, 
ο Κινγκ έκρινε ότι οι περισσότεροι 
ενδιαφέρθηκαν μόνο για τον τρόπο 
δημοσίευσης της ιστορίας και όχι για την 
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ίδια την υπόθεση.

Το 2003 απέσπασε το Μετάλλιο 
Διακεκριμένης Συνεισφοράς στα 
Αμερικανικά Γράμματα από το Εθνικό 
Ίδρυμα Βιβλίου των ΗΠΑ και ένα 
χρόνο αργότερα βραβεύτηκε με το 
Διεθνές Βραβείο Φαντασίας στην 
κατηγορία Επίτευγμα Ζωής. Το 2013, 
έλαβε το βραβείο Μπραμ Στόκερ 
για το μυθιστόρημα Δόκτωρ Ύπνος 
(Doctor Sleep), το οποίο ήταν σίκουελ 
της Λάμψης και το 2015 τιμήθηκε με 
το Εθνικό Μετάλλιο των Τεχνών για 
τη συνεισφορά του στη λογοτεχνία, 
επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για τον 
μοναδικό «βασιλιά του τρόμου».

Στις ιστορίες του κυριαρχούν 
καθημερινοί και απλοί άνθρωποι, 
οι οποίοι βιώνουν φρικιαστικά και, 
κυρίως, υπερφυσικά γεγονότα, αν 
και έχει γράψει αρκετά βιβλία τα 
οποία περιείχαν καθόλου ή μόνο 
ελάχιστα υπερφυσικά στοιχεία, όπως 
οι νουβέλες “Το πτώμα” (The Body) 
και το “Τελευταία έξοδος: Ρίτα 
Χέιγουορθ” (Shawshank Re-
demption).

Ένα από τα βασικότερα 
θέματα στα 
μυθιστορήματα 
τρόμου του Κινγκ 
είναι η κυριαρχία 
του τρόμου πίσω 
από καθημερινά 
πράγματα, με 
κλόουν, σκυλιά του 
Άγιου Βερνάρδου, 
ιδιοκτήτες 
καταστημάτων, 
ψευδώνυμα, 
αυτοκίνητα να 
πυροδοτούν φρικιαστικά 
περιστατικά σε έναν 

προαστιακό και κοιμώμενο κόσμο, 
κυρίως στην πολιτεία Μέιν.

Αρκετοί πρωταγωνιστές στα έργα του 
Κινγκ είναι συγγραφείς, ενώ συχνά 
επιλέγει να θέσει στο επίκεντρο 
των ιστοριών του διχασμένες 
προσωπικότητες και παράφορους 
οπαδούς, όπως συμβαίνει, μεταξύ 
άλλων, στο “Μίζερι” (Misery) και 
στην “Ιστορία Της Λίζι”| (Lisey’s Sto-
ry), πραγματευόμενος έναν από τους 
φόβους του.

Λογοτεχνία
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