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201 Αφιέρωμα
O'EAAnvas λογοχέχνηε Πώργο5

Σεφέρη

το θάνατο

47 χρόνια
Ήιαν 20 Σεπτέμβρη
όταν έφυγε από τη ζωή
ο μεγάλοε EÂAnvas
λογοτέχνηβ Γιώργοε
Σεφέρη5
Ο νομπελίσταβ του 1963
ανήκε στη γενιά του
30 cos noimns Από την
άλλη τίμησε τη χώρα
και cos διπλωμάτηβ που
ήταν η δουλειά από την
οποία βιοποριζόταν
θαυμαστήβ
ins Κύπρου και του
αρχαίου ελληνικού
πολιτισμού ήταν
και από tous πιο
αμφισβητημένοι
νομπελίστεβ όλων των
εποχών Οι eniKpités
του όμωε βρήκαν όλες

Μεταξύ 80 συγγραφέων και λογοτεχνΰ

απαντήσει στα
έγγραφα που
κυκλοφόρησαν
το 2013
Tis

Σεφεριάδηε ôn(i)S
ήταν to πραγματικό όνομα
ίου λογοτέχνη γεννήθηκε
ΟΓιώργοε
Otis 29 Φεβρουαρίου 1900 στη
Σμύρνη.Ήταν το μεγαλύτερο παιδί
Tns οικογένεια του δικηγόρου Στυλιανού
Σεφεριάδη Ο naïépas του
Σεφέρη ήταν σημαντικόβ κοινωνι
kôs napâYOvras Tns ΣμύρνηΒ και άν
θρωποβ με λογοτεχνικέβ ανησυχίεε
Ξεκίνησε το σχολείο το 1 906 στη
Σμύρνη αλλά το τελείωσε στην Αθήνα

το 1918 Η οικογένεια είχε μετακομίσει
εκεί για ßionopioriKOÜs λό
Yous από το 1914 Ξεκίνησε να
σπουδάζει στη Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου Tns Eopßöwns Από
τη σχολή αποφοίτησε με διδακτορικό
το 1 924 Η παραμονή του στη
Γαλλία τον διαμόρφωσε σημαντικά
και cos λογοτέχνη αφού το κίνημα
του μοντερνισμού ήταν στην ακμή
του εκείνη την περίοδο
Γυρνώντας από τη Γαλλία
προσλήφθηκε στο υπουργείο Εσωτερικών
Αυτό ήταν και το έναυσμα
για να ξεκινήσει μια λαμπρή καριέρα
στο διπλωματικό σώμα Η καριέρα
του αυτή απογειώθηκε όταν έγινε
πρεσβευτήβ ins χώρας στη Μεγάλη
Βρετανία το 1 957 Στο Λονδίνο

παρέμεινε cos και τη συνταξιοδότηση

του το 1962
αλήθεια είναι neos όλ/ι αυτήν
την περίοδο ασχολούνταν και με τη
Η

λογοτεχνία και την ποίηση Ο κό
σμο5 Tns λογοτεχνία τον έμαθε με
το πρώτο έργο του το 1 93 1 Στροφή
Από την αρχή Tns κυκλοφορίαε
του υπήρξαν φανατικοί Θαυμαστέ5
αλλά και επικριτέε Οι Θαυμαστέ5
του ôncos ο TicbpYOS θεοτοκά5
υποστήριζαν ότι η Στροφή εγκαινιάζει
μια καινούργια εποχή για την
ελληνική ποίηση ενώ οι eniKpités
του ônos ο MKns θρύλθ5 και ο Τά
Kns Παπατσώνηβ ισχυρίστηκαν ότι η
ποίηση του Σεφέρη είναι σκοτεινή
και εγκεφαλική xcopis πραγματικό
συναίσθημα Βέβαια πλέον αυτότο
έργο έχει πάρει σπουδαίο συμβολικό

χαρακτήρα αφού θεωρείται neos
έφερε το κίνημα του μοντερνισμού
στη χώρα

Η

γνωριμία με τον Μίκη
Ο Σεφέρη5 ôncos και πολλοί άλ¬

λοι λόγιοι σύχναζε σε ένα μικρό

καφενείο

των αδελφών Λουμίδη
OncüS ο iôios είχε πει σε φίλουε του
απεχθανόταν το φημισμένο και
καφενέ του Zonar's Εκεί
γνώρισε και τον Μίκη Θεοδωράκη
Kânojs έτσι έγινε και η συνεργασία
tous στο πλαίσιο Tns μελοποίηση5
κάποιων ποιημάτων του Με τον Μίκη
συμφωνούσαν σε πολλά κυρίου
πολιτικά ζητήματα Evtoûtois με
δημοφιλή

την υλοποίηση αυτών των έργων
cos ένα βαθμό οι σχέ
ae\s του με την Αριστερά που τόσο
πολύ αμφισβητούσε
Σημαντικό είναι να προσθέσουμε
neos ήταν γενικά ενεργόε και
στην πολιτική ζωή του τόπου
θεωρείται ο πατέραε Tns πνευ
ματικήε αντίστασηε μέσω Tns Téxvns
Μάλιστα
Tns
Λογοτεχνίας όχι μόνο
την εποχΛηε επταετίαε θεω¬
γεφυρώθηκαν

επενέβαινε

ρούνταν πνευματικόβ ηγέτηβ Tns Αν
ιίσιασης αφού ο Σεφέρη μαζί με
τον Τσίρκα ετοίμασαν μια εκτεταμένη
δήλωση-καταγγελίατηι xoùvras
για την προσπάθειά Tns να καπηλευ
θείτην επέτειο απότα 150 χρόνια

Ελληνική3 EnavâoTaons τον
Μάρτιο του 1971 Ενώηπρόθεσή
tous ήταν να υπογραφεί από έναν μικρό
αριθμό διανοουμένων υπέγραψαν
τελικά 1 33 λογοτέχνεβ και καλ
λιτέχνε3.Ήταν η πιο μαζική πνευματική
Tns

εκδήλωση avrioraons

Όταν το 1955 είχε συμβεί το
γεγονόβ με την Κύπρο είχε δηλώσει
τη διαπίστωση για την ελεεινή
ανεπάρκεια των αρχόντων
pas Γενικότερα ο iôios είχε στενή
σχέση με τη Μεγαλόνησο Από
το 1956 και ω s το 1960 ε χ ε ασχοληθεί
ενεργά με το Κυπριακό στο
πλαίσιο Tns υπηρεσία του

Το θαυμασμό του για tous κατοί
Kous αλλά και τη γλώσσα raus είχε
δείξει και σε μία άγνωστη συνέντευ
ξή του Ερωτώμενοβγιατην Κύπρο
την περίοδο των γεγονότων στο νησί
απάντησε Η γλώσσα aas μ αρέσει

Έχετε κάτι λέξεις θαυμάσιες
ônoûs το συντόμ Γ Το συ ντόμ Γ Τι
όμορφη λέξη Κι ύστερα το καντού

ο povoôpopos λέξη που την
πρωτάκουσα όταν ήρθα στο νησί και
που τώρα γενικεύθηκε και στην υπόλοιπη
Ελλάδα Κι ύστερα ο αγρότης
aas είναι τόσο αηλόβ τόσο σοφόβ

νι

Η μεγάλη στιγμή
του Νόμπελ
Το 1 963 ήρθε το Νόμπελ Λογο
τεχνίαε Ο ανταγωνισμό3 ήταν τερά
OTios Ανάμεσα σε 80 συγγραφείς
και λογοτέχνες κατάφερε εκείνος
να πάρει το Νόμπελ Tns Xpoviàsl
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I

Αφιέρωμα

121

ου μεγύΑου νομπεϋίστα

Ι ν ο Σεφέρηε

I

κέρδισε το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1963

Η μούσα και
σύντροφος του
επί 35 χρόνια
ήταν
η Μαρώ Σεφέρη

Itous TEÄeutaious που είχαν

απομείνει

για την τελική απόφαση ήταν
ο Μπέκετ και ο Νερούδα Όμωε ο
Σεφέρηε κατάφερε να διακριθεί
Εκείνη την περίοδο οι υποστη
piKtés των άλλων δύο συγγραφέων
npoonaeawas να υποβαθμίσουν
το γεγον05 και την τιμή θεώρησαν
na)s το βραβείο δόθηκε διά
ins ατόπου απαγωγήε Δηλαδή ότι
επειδή θεώρησαν τον Μπέκετ
και τον Νερούδα προκλητικό
aurôs που προκρίθηκε ήταν ο
Σεφέρη Από την άλλη το 2013
σε έγγραφα που κοινοποιήθηκαν
φαίνεται nus ο EÄÄnvas λο
κομουνιστή

γοτέχ vns είχε ήδη τον σεβασμό
όλων και πριν από τη βράβευση
καθώβ ήταν άλλες 2 ipopés υποψήφιος
το 1955 και το 1961
όπου έχασε από τον Τ.Σ.Έλιοτ
Τον Σεπτέμβρη του 1971 έφυγε

από τη ζωή Ο κόσμο5 σοκαρίστηκε
και το πλήθθ5 κόσμου που μαζεύτηκε

στην κηδεία του επιβεβαιώνει
πόσο λαοφιλή5 ήταν Την ημέρα
εκείνη ο Màvos ΛοΤζο έκανε μια
γενναία εκδήλωση στη μνήμη του

μεγάλου λογοτέχνη Ήταν η μέρα
ms κηδείαε και κάποια παιδιά είχαν
μαζευτεί και τραγουδούσαν και
για το nôoos κόσμο ήταν
στην κηδεία ενόβ στην Αθήνα Εκείνη
τη στιγμή περνούσε ο ΛοΤζοΒ
από εκεί και είπε στα παιδιά Παιδιά
για να τιμήσουμε σήμερα αυτόν
τονΈλληνα που έφυγε as τραγουδήσουμε
κι εμει'5 ένα κομμάτι του
Μίκη Τη στιγμή που αυτή η
χορωδία τραγουδούσε στο
περιγιάλι το κρυφό περνούσαν
δύο αστυνομικοί και ρώτησαν Τι
κάνετε εδώ με τον Λοίζο να
συζητούσαν

περίεργη

αποκρίνεται

Αποχαιρετούμε έναν

Πέθανε
ρώτησαν Συγγενή3 aas ήταν
συνέχισαν και ο ΛοΤζθ5 απάντησε
HTav'EAÂnvas va oas πω και το
όνομά του HcbpYOS L8<pépns τον
γνωρίζετε
που έφυγε σήμερα

Η

μούσα του
Η

αλληλογραφία

Στασινοπούλου παραμένει

μούσα και συντροφοβ επί

35 χρόνια του Γιώργου Σεφέρη

ήταν η Μαρώ Σεφέρη η οποία
έφυγε πλήρης ημερών στα
102 χρόνια tns το 2000 Η Μαρώ

Σεφέρη πνευματική κληρονόμο5
του ποιητή έκανε ό,τι μπορούσε για
να τον κρατήσει ζωντανό αφότου
εκείνο3 έφυγε Η μούσα του
χάρισε στη Βικελαία δημοτική
του Ηρακλείου τη βιβλιοθήκη
του ποιητή το αρχείο του στη
βιβλιοθήκη

Γεννάδειο Βιβλιοθήκη και m

Ίδρυμα Εθνική5 Τραπέζη3 και βέβαια
εξέδωσε τα ανέκδοτα ποιήματα
του Γ Σεφέρη αλλά και τη ν
tous ο npanos τόμο5
εκδόθηκε το 1 989 σε επιμέλεια Μιχάλη
Κοπιδάκη ενώ ο δεύτερο5
1 944-1959 που επιμελείται η Μαρία

φωτογραφία

του στο Μορφωτικό

ακόμη ανέκδοτοε Η αλληλογραφία
tous αποτυπώνει τη βαθύτατη
επικοινωνία tous

Μαρίκα Ζάννου πατρώνυμο
Λόντου γεννήθηκε στην Αθήνα
από Γαλλίδα μητέρα η οποία
πέθανε στη γέννα Την μεγάλωσε
η γιαγιά Tns στη Γαλλία μέχρι τα
1 2 χρόνια Tns οπότε και ο ηατέ
pas Tns την έφερε στην Ελλάδα
Η

Ήταν μια όμορφη και γοητευτική κυρία
Tns καλή3 Koivcovias των Αθηνών

με έντονη προσωπικότητα
Ήταν παντρεμένη με τον Ανδρέα

Λόντο και είχαν δύο κόρε3 Η γνωριμία
apxés του 1 936 Tns 38χρο
vns MapiKas Λόντου με τον κατά
δύο χρόνια μικρότερό Tns Γιώργο
Σεφέρη ποιητή αλλά και διπλωμάτη
υπηρετούσε στην Α Διεύθυνση
Πολιτικών Υποθέσεων του

υπουργείου Εξωτερικών ήταν
μοιραία και ο épanàs tous
την κοσμική και την
πνευματική Αθήνα Παράτα
των δύο οικογενειών η
συγκλόνισε

αντιδράσει

ερωτική σχέση tous κράτησε γερά
0 àvTpas Tns μάλιστα την απείλησε
ότι δεν θα ξαναέβλεπε Tis κόρες
ms Τέσσεριε μέρε5 μετά τη γερμανική
εισβολή oris 10/4/1941
παντρεύτηκαν

και τον ακολούθησε
στην Κρήτη και μετά στην Αλεξάνδρεια
Αργότερα τα παιδιά Tns έγιναν
από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα
του ποιητή

1

