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Πρόλογος 

Πνευµατικός άνθρωπος καλείται όποιος έχει αξιόλογο πνευµατικό έργο στον 
τοµέα πνευµατικής δραστηριότητας στον οποίο επιδίδεται και ζει όπως επιτάσσουν 
οι κανόνες του ορθού λόγου και της αισθητικής. Ωστόσο η έννοια αυτή είναι 
σχετική. Μπορούµε όµως, µε σιγουριά, να αναγνωρίσουµε δραστηριότητες που 
καλλιεργούν το πνεύµα στις ακόλουθες κατηγορίες ανθρώπων: 

ü στους επιστήµονες 

ü στους πτυχιούχους ανώτερων ή ανώτατων σχολών 

ü στους καλλιτέχνες(ζωγράφους, γλύπτες, µουσικούς κ.ά.) 

ü στους λογοτέχνες(ποιητές, πεζογράφους, θεατρογράφους κ.ά.) 

ü στους κριτικούς 

ü στους συντελεστές θεάτρου, κινηµατογράφου, τηλεόρασης 

ü στους δηµοσιογράφους 

ü στους κληρικούς 

ü στους πολιτικούς 

ü και τέλος, στους φιλοσοφούντες 

Ο χαρακτηρισµός του πνευµατικού ανθρώπου διαµορφώνει επιπλέον και 
ορισµένες υποχρεώσεις οι οποίες ολοκληρώνουν και την ένταξη του ατόµου στην 
κατηγορία αυτή. Κάθε πνευµατικός άνθρωπος έχει ως κύριες υποχρεώσεις του: 

α. να συναισθάνεται το ρόλο του µέσα στον κοινωνικό χώρο. 

β. να στρατεύεται και να υπηρετεί το συγκεκριµένο πλαίσιο της κοινωνικής και 
πολιτιστικής θέσης του. 

γ. να αναζητά την αλήθεια και να κρίνει. 

δ. να φωτίζει τον κοινωνικό περίγυρό του. Η ανακάλυψη της αλήθειας πρέπει να 
οδηγεί στην αποκάλυψή της. 
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ε. να αναλαµβάνει ενεργητικούς ρόλους µέσα στην κοινωνική  ζωή. 

 

Η προσφορά του πνευµατικού ανθρώπου στην 
κοινωνία 

  Για να αντιµετωπιστούν σε κάθε εποχή τα µεγάλα διαχρονικά προβλήµατα της 
ανθρώπινης ζωής, πνευµατικά, κοινωνικά, πολιτικά, αλλά και για να 
διεκπεραιωθεί ένα πλήθος από άµεσα πρακτικά προβλήµατα, καθοριστική είναι η 
συµβολή του ανθρώπινου πνεύµατος. Κύριος εκφραστής της πνευµατικής 
δραστηριότητας κάθε εποχής, κάθε πολιτισµού είναι ο πνευµατικός άνθρωπος. Ο 
λόγος αυτός αποτελεί και µια πρώτη γενική εξήγηση της ιδιαίτερης θέσης και των 
ευθυνών του που απορρέουν απ' αυτήν.  

  Η αντιµετώπιση, όµως, του σκοταδισµού, η προστασία της ελευθερίας και της 
ηθικής ακεραιότητας της κοινωνίας στην οποία ζει ο πνευµατικός άνθρωπος, 
συνεπάγεται η ευθύνη να εναντιωθεί και να αντιπαλέψει τους κινδύνους που την 
απειλούν. Και όσο πιο µεγάλοι είναι αυτοί οι κίνδυνοι τόσο πιο µεγάλη γίνεται και 
η ευθύνη του, επειδή ο πνευµατικός άνθρωπος µε την ευαισθησία, την οξυδέρκεια 
και τη διορατικότητα που έχει µπορεί και να τους διαγνώσει και, στο µέτρο των 
δυνάµεών του, να προστατέψει την κοινωνία από αυτούς. Γι' αυτό και δεν µπορεί 
να µένει αδιάφορος και αµέτοχος σε όσα συµβαίνουν. Το χρέος του αυτό είναι 
βαρύτερο στην εποχή µας, αν λάβουµε υπόψη µας τις ανάγκες, τους ιδιαίτερα 
επαχθείς και δυσµενείς όρους που επιβαρύνουν τη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. 

 

               «Πνευµατική» Ζάκυνθος  

Η επιρροή των λαών που κατά καιρούς κατέκτησαν και αποίκησαν στην Ζάκυνθο, 
δεν θα µπορούσε να µην συµβάλει και στην διαµόρφωση αλλά και στο ύφος που 
χαρακτηρίζει την Ζακυνθινή ποίηση και λογοτεχνία, µε κυριότερη επίδραση 
κυρίως από την Ιταλική Λογοτεχνία. Οι πνευµατικοί άνθρωποι που κατά καιρούς 
έζησαν και δηµιούργησαν στο νησί, αποτελούν στοιχείο για το οποίο η Ζάκυνθος 
είναι περήφανη καθώς δηµιούργησαν και άφησαν έργα µνηµεία.  
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Η άνθηση των γραµµάτων στην Ζάκυνθο φάνηκε από τον 15ο αιώνα, όπου 
Ζακυνθινοί λογοτέχνες και ποιητές διακρίθηκαν στην ποίηση και τον πεζό λόγο.  
Παρ’ όλη την ∆υτική επίδραση, το τοπικό στοιχείο ξεχωρίζει, και µάλιστα 
δηµιουργεί µία ιδιαίτερη και ξεχωριστή σχολή, την «Ζακυνθινή» και αργότερα 
«Επτανησιακή».  
 
Ιδιαίτερα η ποίηση παρουσιάζει την µεγαλύτερη ανάπτυξη και αναγνώριση, µε 
κορυφαίο εκπρόσωπο της τον Εθνικό µας ποιητή ∆ιονύσιο Σολωµό. Ο ∆ιονύσιος 
Σολωµός, διακρίθηκε πανελλήνια γράφοντας τον «Ύµνο εις την Ελευθερία» και 
αποτέλεσε σηµείο αναφοράς αλλά και αφετηρίας για αρκετούς µεταγενέστερους 
ποιητές.  
Αλλά και πριν από τον ∆. Σολωµό, οι λογοτέχνες της Ζακύνθου έχουν να 
παρουσιάσουν έργα σπουδαίου περιεχοµένου, µε κύριο αντικείµενο την λατρεία 
της πατρίδας και της θρησκείας. Τα έργα τους συνέβαλαν στην διάδοση ιδεών 
φιλελευθερισµού και σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και δεν είναι 
τυχαίο ότι τα µηνύµατα τους είναι ακόµα επίκαιρα. 
 
Οι κυριότεροι συγγραφείς και ποιητές που διακρίθηκαν από τα χρόνια του 15ου 
αιώνα έως σήµερα ήταν ο Παχώµιος Ρουσάνος, ο Μιχαήλ Σουµάκης, ο Ανδρέας 
Σγούρος, ο Αντώνης Μαρτελάος, ο Ανδρέας Κάλβος, ο Ούγγο Φώσκολος, η 
Μουτσάν Μαρτινέγκου. Μάλιστα ο Ούγγο Φώσκολος καθιερώθηκε και ως 
Εθνικός ποιητής της Ιταλίας.  
 
Από αυτούς εµπνεύστηκαν και πολλοί από τους νεότερους Λογοτέχνες που η 
παρουσία τους στην Ελληνική Λογοτεχνία είναι διακεκριµένη και διεθνώς 
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αναγνωρισµένη. Ο πιο γνωστός από αυτούς, ο Γρηγόριος Ξενόπουλος που µέσα 
από τα έργα του µετέφερε πολλά στοιχεία της Ζακυνθινής παράδοσης. 

 

Η σηµασία της µουσικής και του χορού στη Ζάκυνθο 

Στα αρχαία χρόνια οι Ζακυνθινοί τύπωναν νοµίσµατα µε τη µορφή του Πυθαγόρα 
και τη λύρα του για να τον τιµήσουν. Από τότε η σηµασία που έδιναν στη µουσική 
και το χορό ήταν εµφανής.  

Όσον αφορά στη µουσική, πριν από το 1816 δεν υπάρχουν στοιχεία Ζακυνθινής 
µουσικής. Γνωρίζουµε, όµως, σίγουρα ότι επηρεάστηκε από τη δυτική µουσική. 
Μέχρι τον καταστροφικό σεισµό του 1953 υπήρχε η τοπική Φιλαρµονική, όπου 
ήταν η πρώτη που δηµιουργήθηκε στην Ελλάδα, και οι οπερέτες. Η οπερέτα ήταν 
ένα θεατρικό είδος όπερας σε µικρότερη, απλούστερη και ελαφρύτερη απόδοση µε 
κωµικό χαρακτήρα, την οποία απολάµβαναν οι πολίτες για να ψυχαγωγηθούν και 
να απολαύσουν µουσική απ' όλο τον κόσµο.     

Παρόλη την επίδραση των κατακτητών, οι Ζακυνθινοί καταφέρνουν να 
διαµορφώσουν το δικό τους στυλ, αν και την αγάπη για την µουσική την 
µεταφέρουν οι Ιταλοί στις αρχές του 19ο αιώνα. ∆ιαµορφώθηκαν διάφορα 
µουσικά είδη, τα οποία συνοδεύουν τις διάφορες εκφάνσεις της καθηµερινής ζωής 
των κατοίκων. Υπάρχει, λοιπόν, η εκκλησιαστική µουσική, οι αρέκειες, οι 
καντάδες και το δηµοτικό τραγούδι. Ειδικότερα, οι αρέκειες είναι ένα ιδιότυπο 
είδος λαϊκού τραγουδιού που απαντάται σε ολόκληρη τη Ζάκυνθο, και είναι 
δίστιχα τραγούδια µε τετραφωνία χωρίς τη συνοδεία µουσικών οργάνων. Στη 
συνέχεια, οι καντάδες, που απλώθηκαν κυρίως στην πόλη και στα κοντινά χωριά, 
αν και δέχτηκαν τις επιρροές της ∆ύσης, εντούτοις δεν αποτελούν µίµηση, αλλά 
αυτόνοµο είδος επτανησιακής έντεχνης µουσικής. Τα δύο αυτά είδη µουσικής 
εξυµνούν τον έρωτα και την φύση, εκφράζουν τον ευαίσθητο και ροµαντικό 
χαρακτήρα των Ζακυνθινών και θεωρούνται ένας σηµαντικός πόλος έλξης 
επισκεπτών για το νησί. Οι επισκέπτες της Ζακύνθου µπορούν να τα ακούσουν σε 
διάφορες ταβέρνες στην πόλη και στα χωριά.                       
Πολλά ποιήµατα επιφανών Ζακυνθινών ποιητών, όπως του Σολωµού και του 
Κάλβου, έχουν µελοποιηθεί από ντόπιους κυρίως συνθέτες, και βρίσκονται στα 
χείλη του λαού µέχρι και σήµερα. Τα δηµοτικά ζακυνθινά τραγούδια 
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συντροφεύουν τους κατοίκους του νησιού σε όλες της εκδηλώσεις της ανθρώπινης 
ζωής (γάµους, πανηγύρια κ.τ.λ.), και είναι τελείως διαφορετικά στο ύφος και τις 
ιδέες από τις καντάδες µε τη δυτική επίδραση. Στα δηµοτικά τραγούδια της 
Ζακύνθου δεν υπάρχουν παραφθαρµένες ιταλικές λέξεις και τα ξένα γλωσσικά 
δάνεια είναι εντελώς ανύπαρκτα.                                                                                              

Ο χορός στη Ζάκυνθο άνθισε την περίοδο της Ενετοκρατίας και η επιρροή αυτή 
ήταν ο λόγος που δεν αναπτύχθηκαν περισσότερο οι τοπικοί χοροί. Κύρια είδη 
ζακυνθινών χορών είναι ο Συρτός Ζακυνθινός ή Λεβαντίνικος, που παρουσιάζει 
πολλές παραλλαγές από χωριό σε χωριό, η Άµοιρη, αποκριάτικος, σατυρικός, 
κυκλικός χορός, ο Γιαργιτός ή χορός του Θησέα, και ο Σταυρωτός. Όλοι αυτοί οι 
χοροί παρουσιάζουν ιδιαίτερο λαογραφικό ενδιαφέρον και τονίζουν την 
ελληνικότητα της ζακυνθινής παράδοσης. ∆εν είναι, όµως, ιδιαίτερα γνωστοί 
καθώς οι Ζακυνθινοί έδειξαν την προτίµηση τους στους κλασσικούς 
ευρωπαϊκούς χορούς όπως το Βαλς και το Τανγκό, κάνοντάς τους αναπόσπαστο 
κοµµάτι των εκδηλώσεων τους, ακόµη και σήµερα.                       
Ενώ η µουσική του νησιού διασώθηκε από τη µια γενιά στην άλλη, αυτό δεν 
συνέβη και µε τους χορούς. Οι παραδοσιακοί ζακυνθινοί χοροί διασώθηκαν-την 
τελευταία στιγµή- χάρη στους γεροντότερους κάθε χωριού που διατηρούσαν τη 
χορευτική αυτή παράδοση, την οποία και δίδαξαν σε λαογράφους και χορευτές. Τα 
τελευταία χρόνια, έχει ξεκινήσει µια συστηµατική προσπάθεια µελέτης και 
διάσωσης των παραδοσιακών χορών της Ζακύνθου. Η µελέτη αυτή έχει αποδείξει 
ότι οι χοροί της πόλης του νησιού διέφεραν από εκείνους των χωριών. Ενώ η πόλη 
δεχόταν τις επιδράσεις της δύσης στο χορό (π.χ. µαζούρκα, πόλκα, καντρίλιες), τα 
χωριά διατηρούσαν στους χορούς τους ακέραιο το ελληνικό στοιχείο, δίχως να 
αλλοιώνονται από τις ξενόφερτες επιρροές. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι 
στη Ζάκυνθο δεν χορεύτηκαν πανελλήνιοι λαϊκοί χοροί, όπως το τσάµικο και το 
καλαµατιανό, τα οποία έγιναν γνωστά στο νησί στις αρχές µόλις του 20ού αιώνα.  

Όπως µπορούµε να συµπεράνουµε ο ζακυνθινός πολιτισµός έχει να παρουσιάσει 
εντυπωσιακά επιτεύγµατα στη µουσική και στο χορό. Τα διάφορα µουσικά είδη 
που διαµορφώθηκαν στο νησί, καθώς και οι χοροί που τα συνόδευαν, έχουν 
περιβληθεί µε αγάπη από τους Ζακυνθινούς, σώζονται ως τις µέρες µας, και 
µάλιστα αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής τους. Η ιδιαίτερη ιστορία του 
νησιού αλλά και η ζακυνθινή ψυχή είναι τα στοιχεία που έπλασαν την µουσική και 
τους χορούς αυτούς. 
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Γιαργητός ή Γιαργυτός, Χορός στη Ζάκυνθο 

Γιαργητός χορός ονοµάζεται διαφορετικά και χορός του Θησέως, ο οποίος 
αποτελεί τον σηµερινό Γιαργητό χορό και  παρουσιάζει την πλέον γνησία µορφή 
του αρχαίου Γεράνου χορού. Στην πόλη της Ζακύνθου χορεύονταν παλαιότερα  
όλοι οι ευρωπαϊκοί χοροί. Λαϊκοί χοροί που σώζονται µέχρι και σήµερα γνωστοί 
ως Συρτός,  Ζακυνθινός,  Σταυρωτός,  Λεβαντίνικος,  Καλαµατιανός, ο οποίος 
όπως φαίνεται διαδόθηκε µετά την Ένωση των Ιόνιων νησιών, επίσης ο Γιαργητός 
ή χορός του Θησέως  είχε λησµονηθεί, κατόπιν όµως ενεργειών και ερευνών του 
καθηγητή της φυσικής αγωγής κ. Αγγέλου Βισβάρδη παρουσιάστηκε υπ' αυτού εκ 
νέου στο 1ο Φεστιβάλ Λαϊκού Θεάτρου Ζακύνθου τον Αύγουστο του 1965. 
Γιαργυτός ή ∆ιαργυτός. Περιγράφεται η περιοδεία στα χωριά το 1969 και πώς 
τελικά βρέθηκε να χορεύεται µόνο στο χωριό Άγιος Λέων ο "πολύ αρχαίος", όπως 
είπαν, χορός σε σχήµα "λαβυρίνθου", όπου ο πρωτοχορευτής περνάει ανάµεσα σε 
δύο σειρές αντρών και γυναικών σέρνοντάς τους µε µαντίλια. Αυτός πρέπει να 
είναι ο Γιαργυτός, γιατί χορεύεται µόνο µε τραγούδι. Σε ρυθµό 3/4 και 6/8, ήταν ο 
λαϊκότερος χορός της Ζακύνθου. Περισσότερο σε ορεινές περιοχές, στους γάµους 
και στα πανηγύρια µε ταµπουρλονιάκαρα. Ο Άγγελος Βισβάρδης λέει ότι διέσωσε 
τον Γιαργυτό το 1950 στο χωριό Βουγιάτο.  Ο πρωτοχορευτής µε πηδήµατα 
αναπαριστά την πάλη του Θησέα µε το Μινώταυρο, τον ακολουθεί κύκλος µεικτός 
χορευτών για να καταλήξουν σε λαβύρινθο καθώς συνοδευόταν µε µουσική από 
ταµπουρλονιάκαρα. Ήταν χορός που αναδείκνυε τον πρωτοχορευτή γιατί 
χορευόταν αποκλειστικά από αυτόν, οι άλλοι παρακολουθούσαν ακίνητοι ή τον 
συνόδευαν µε συρτό χορό. Η µουσική αρχίζει µε εισαγωγή αφηγηµατική που 
κρατάει αρκετή ώρα, για να προετοιµαστεί ο πρωτοχορευτής. Μετά ο πρώτος 
χτυπώντας το πόδι του στο έδαφος τεντώνει τα χέρια µέχρι τους ώµους, πετάγεται 
µε τρία πηδήµατα µπροστά, σταυρώνει τα πόδια και στο τρίτο κάνει ένα πέταγµα 
ψηλά και γυρίζει στον αέρα. Στη συνέχεια µε άλλα δύο πηδήµατα, σταυρώνοντας 
τα πόδια, κάνει κι άλλο πήδηµα ψηλά και γυρίζει στην αρχή του κύκλου του 
χορού. Η έξοδος αυτή επαναλαµβάνεται τρεις φορές. Στην τρίτη, πιάνεται µε 
µαντήλι από τον δεύτερο κι αρχίζει ένας χορός σε άλλο ρυθµό, µε µεγάλη µουσική 
φράση, µε απλά βήµατα και αργή κίνηση, που µοιάζει µε τον Συρτό. Μετά 
ακολουθεί νέα έξοδος του πρώτου. Συνοδεύεται µε έντονα χτυπήµατα και 
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τρέµουλα του ταµπούρλου, µε τους οξείς ήχους της νιάκαρας και τις αλλαγές του 
ρυθµού. Χορευόταν µόνο στα πανηγύρια, στην αποκορύφωση του γλεντιού και όχι 
στους γάµους. Ο κόσµος πλήρωνε τους οργανοπαίχτες για να παίξουν τον 
Γιαργυτό, και πολλές φορές και τους πρωτοχορευτές. Υπάρχουν τρεις εκδοχές για 
την ετυµολογία της λέξης. Γιαργητό ή ∆ιαργητό, από την κρητική λέξη γιαγέρνω-
διαγέρνω, ή από το γύρος, λόγω των πολλών γύρων-στροφών που απαιτεί ο χορός, 
οπότε γράφεται Γιαργυτό. Αργητός, από το «αργήεις», δηλαδή ταχύς. Ακόµα η 
λέξη ενδέχεται να προέρχεται από τον αρχαίο δήµο της Αττικής Γιαργητό. Εκεί ο 
Θησέας όταν γύρισε από την Κρήτη ήρθε σε σύγκρουση µε τα ξαδέρφια του, τους 
πενήντα Παλλαντίδες, όπως αναφέρει ο Πλούταρχος. Εκεί ο Θησέας έκανε 
καθαρτήρια θυσία στον ∆ία Μειλίχιο και χόρεψε. Οι κινήσεις του κορυφαίου είναι 
δύσκολες. Η µουσική παίζεται από ταµπουρλονιάκαρα. Στο πρώτο µέρος ο ρυθµός 
είναι σύνθετος, στο δεύτερο µέρος είναι δίσηµος και η µελωδία µικρή παραλλαγή 
του Λεβαντίνικου. ∆εν υπήρχε µουσική σηµειογραφία αυτού του χορού ως τον 
Απρίλη του 1985, που την κατέγραψε ο ∆ηµήτρης Λάγιος. 

 

Πηγές: 

Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Χορού, Ευρετήριο: E-CA608 

κείµενο: Γιαργητός ή Γιαργυτός, χορός στη Ζάκυνθο 

Κουσιάδης 1951, Καρακάσης 1967, Στράτου 1979, Μυλωνάς 1982, Σπηλιάκος 
1988. 

 

 

 

 

http://www.kladis.gr/bio.php
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑ∆ΗΣ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
 
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ  

• 1992-1997: ∆ίπλωµα Βυζαντινής Μουσικής 

• 1995-1999: Πτυχίο Αρµονίας 

• 1995-1999: Σπούδες Μονωδίας έως Α' Ανωτέρα  

• 1999-2001: Πτυχίο Αντίστιξης  

• 2001-2005 Πτυχίο Φούγκας  
  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

•    1996-1997: Συµµετοχή σε Σεµινάριο στην Μουσικοκινητική αγωγή 
C.ORFF (∆ιάρκεια 90 ωρών ) 

• Μονοετές Σεµινάριο ∆ιεύθυνσης  Χορωδίας ( Ωδείο Ηχοµορφές µε 
καθηγητή τον Νίκο Κοτροκόη).  

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
• 1978-1987: Μέλος της Φιλαρµονικής του ∆ήµου Ζακυνθίων (Τροµπέτα - 

Αλτικόρνο). 

• 1992-1997: Μέλος της Ελληνικής Βυζαντινής Χορωδίας του Κ. 
Αγγελόπουλου. 

• 1995-1998: Καλλιτεχνικός Υπεύθυνος της Ένωσης Ζακυνθίων Αθήνας σε 
παραδοσιακές µουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. 

• 1997-1999: Μέλος της Επαγγελµατικής Χορωδίας «FONS MUSICALIS» 

• 1997-1999: Ιεροψάλτης  στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία (στην Μεταµόρφωση 
Αττικής).   

• 1999-2003: Ιεροψάλτης  στον Ι.Ν. Φανερωµένης Ζακύνθου. 

http://www.kladis.gr/bio.php
http://www.kladis.gr/bio.php
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• 1999-Σήµερα: Υπεύθυνος παραδοσιακής Μουσικής του Πολιτιστικού 
Συλλόγου «ΣΑΡΑΚΗΝΑ∆Ο» Ζακύνθου σε παραδοσιακές 
µουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. 

• 1999-Σήµερα: Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής στο Μουσικό 
Σχολείο Ζακύνθου.       

• 2003-Σήµερα: Ιεροψάλτης Ι. Ν. Αγίου ∆ιονυσίου Ζακύνθου.  

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
• 1999-2008: Υπεύθυνος Παραδοσιακής Χορωδίας Μουσικού Σχολείου 

Ζακύνθου. 
Πολυάριθµες εκδηλώσεις της Χορωδίας (παραδοσιακής και έντεχνης) εντός 
και εκτός Ζακύνθου και µε βραβεύσεις: Α΄ Πανελλήνιο βραβείο, έξι  πρώτα 
και ένα δεύτερο βραβείο σε περιφερειακό επίπεδο, στους πανελλήνιους 
µαθητικούς καλλιτεχνικούς αγώνες.  

• 2004: Συµµετοχή σε CD µε Ζακυνθινά τραγούδια του Μουσικού Σχολείου 
Ζακύνθου 

• 2005-Σήµερα: Υπεύθυνος Παιδικής Χορωδίας µαντολινάτας Ζακύνθου. 

• 2006-Σήµερα: Φωνητικό σύνολο  «Ωδές» Υπεύθυνος Χορωδίας 

• 2007: Παραγωγή CD µε τίτλο «Εις τον Άγιον  ∆ιονύσιον» µε Ζακυνθινή 
Εκκλησιαστική Μουσική και Ύµνους. 

• 2008: Β΄ Εκδοση της «Ιεράς Υµνωδίας, Κατά το Ζακύνθιον  Ύφος» του 
ιερέως Βασιλείου Ποµόνη. Επιµέλεια-Επεξεργασία Κλάδης Αντώνιος 
Εκδόσεις ¨Εντυπο¨ 

• 2008: Τρίτο βραβείο στον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Σύνθεσης  Χορωδιακής 
Μουσικής που προκηρύχθηκε από το ∆ηµοτικό Ωδείο Κατερίνης µε το 
Χριστουγεννιάτικο τραγούδι « Χριστός Γεννιέται» σε ποίηση ∆ιονυσίου 
Γιακουµή. 

• 2010-2011: Συναυλίες µε τον τενόρο ∆ηµήτρη Σιγαλό και την 
τραγουδίστρια του έντεχνου Καλλιόπη Βέττα.  

 

ΑΡΘΡΑ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

• Συλλογή, επεξεργασία και καταγραφή Ζακυνθινής Εκκλησιαστικής 
Μουσικής. 

• Αφιέρωµα στον ραδιοφωνικό σταθµό της Εκκλησίας της Ελλάδος στην 
εκποµπή του Παναγιώτη Θεοδοσίου «Κάλλος του Ήχου» σχετικά µε την 
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Ζακυνθινή Εκκλησιαστική Μουσική.  

• ∆ηµοσιεύσεις επιστηµονικών άρθρων µε τίτλο «Περί εκκλησιαστικής 
µουσικής», «Το τροπάριο  της Κασσιανής στη Βυζαντινή Υµνογραφία», «Η 
νύχτα των θαυµάτων» στον ηµερήσιο τύπο και το διαδίκτυο. 

• Site σχετικά: www.kladis.gr  

 

                         

Βιογραφικό σηµείωµα  
Ο βαρύτονος ∆ιονύσης Σούρµπης γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1978. 
Αποφοίτησε από το Ωδείο «Alex Turnaissen», λαµβάνοντας το δίπλωµα µονωδίας  
µε άριστα παµψηφεί, καθώς και το πρώτο βραβείο από την τάξη του κ. Γεωργίου 
Σαµαρτζή. 
Το 2005 έλαβε την υποτροφία «Μαρία Κάλλας» και συνέχισε τις σπουδές του µε 
τον µέχρι σήµερα µαέστρο του, Claude Thiolas, στο Treviso της Ιταλίας. 
Έχει κερδίσει πολυάριθµους παγκόσµιους διαγωνισµούς όπως: Τότι νταλ 
Μόντε για το ρόλο του «Φόρντ» στην όπερα «Φάλσταφ» του Τζουζέπε Βέρντι, 
‘Ιρις Αντάµι Κοραντέτι πρώτο βραβείο και υποτροφία Τσίρκολο ντέλα Λύρικα ντι 
Πάντοβα, Πέρτιλε – Μαρτινέλι πρώτο βραβείο και βραβείο κοινού, Σπύρος 
Αργύρης, πρώτο βραβείο και βραβείο κοινού, Β. Μπελίνι δεύτερο βραβείο. 
Έχει συνεργαστεί µε την Orchesta del theatro «La Fenice», την Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης, την Ορχήστρα του ∆ήµου Αθηναίων. 
Το 2003 έκανε το ντεµπούτο του στην κεντρική σκηνή της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής, ερµηνεύοντας τον ρόλο του «Σωτήρη» στην όπερα «Το δαχτυλίδι της 
µάνας» του Μανώλη Καλοµοίρη. 
Από τότε συνεργάζεται µε την Εθνική Λυρική Σκηνή («Μαρτσέλο» στην όπερα 
«Μποέµ», «Ζερµόν» στην Τραβιάτα, «Μπατόνε» στο «Λινγκάνο φελίτσε», 
«Σίλβιο» στους «Παλιάτσους» και «Φίγκαρο» στον «Κουρέα της Σεβίλλης»). 
Στο Teatro Comunale di Treviso («Φόρντ» στον «Φάλσταφ», «Μαρτσέλο» στην 

http://www.kladis.gr/
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όπερα «Μποέµ»), στο Τeatro La Fenice, Teatro del’ Aquilla di Fermo, Pergolesi di 
Iesi («Μαρτσέλο» στην όπερα «Μποέµ») 
Έχει συµµετάσχει σε πολυάριθµα κοντσέρτα, όπως στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών, στην αίθουσα Τζουζέπε Βέρντι, στην Μπολόνια, µε τον παγκοσµίου 
φήµης βαρύτονο Αλεσάντρο Κορµπέλι, στην όπερα της Ρώµης, στο Τσίρκολο 
Τζουζέπε Βέρντι του Ροβίγκο, στο τηλεοπτικό κανάλι «Rai Uno». 

 

Ο ∆ιονύσης Σούρµπης είναι εξαιρετικά ταλαντούχος καλλιτέχνης, ωστόσο, εκτός 
από την ωραία του φωνή, διαθέτει έναν εξίσου ωραίο χαρακτήρα: είναι 
µετριόφρων, ευγενής και έχει αγωγή και τρόπους, πράγµα σπάνιο για το νεαρό της 
ηλικίας του. 
Ο δικός µας βαρύτονος µαγεύει το κοινό µε τις εσωτερικές ευαίσθητες και άψογες 
ερµηνείες του, αλλά για να φτάσει στο υψηλό επίπεδο της απόδοσης των 
δύσκολων λυρικών του ρόλων, έχει αφιερώσει ώρες ατελείωτες σε µαθήµατα 
µουσικής, ορθοφωνίας και φωνητικών ασκήσεων και έχει θέσει στόχους, οι οποίοι 
κερδίζονται µόνο µε σκληρή δουλειά και αφοσίωση. 
Μέχρι στιγµής, ο ∆ιονύσης µας τα έχει καταφέρει και διαπρέπει στις παραστάσεις 
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, αλλά και µεγάλων θεάτρων του εξωτερικού. 
Οι λάτρεις της όπερας θα έχουν την ευκαιρία να τον απολαύσουν στο ρόλο του 
«Φίγκαρο», στη γνωστή όπερα ο «Κουρέας της Σεβίλλης» του Τζοακίνο Ροσσίνι, 
οι παραστάσεις της οποίας ξεκινούν στις 5 Φεβρουαρίου, στο θέατρο «Ολύµπια». 
Σηµειωτέον ότι ο ∆ιονύσης Σούρµπης θα ερµηνεύσει το ρόλο του «Φίγκαρο» στις 
5, 9, 11, 13, 18, 20, 25 Φεβρουαρίου, και ο Χάρης Ανδριανός στις 6, 16, 19, 23,26 
Φεβρουαρίου. 
Επιπροσθέτως, ο ∆ιονύσης Σούρµπης έχει δεχθεί πρόταση από το θέατρο της 
Πάρµας για τους «Παλιάτσους», καθώς και για να ερµηνεύσει το ρόλο του 
«Φίγκαρο» στο θέατρο της Κατάνιας στην Ιταλία. 
Επίσης, στις 30 Μαρτίου, θα ερµηνεύσει το ρόλο του «Κρέοντα» στην όπερα του 
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Θεόδωρου Στάθη «Αντιγόνη», τη µουσική διεύθυνση της οποίας έχει αναλάβει ο 
Ζακυνθινός ∆ιευθυντής Ορχήστρας Ραφαήλ Πυλαρινός. 

Τέλος, τον Ιούνιο ο ∆ιονύσης Σούρµπης θα ερµηνεύσει ξανά το ρόλο του 
«Σύλβιο», στους «Παλιάτσους», µε την Εθνική Λυρική Σκηνή. Πολλή δουλειά και 
του ευχόµαστε καλή επιτυχία σε κάθε του προσπάθεια. 

 
 

Λούντζης Νικίας: Σπούδασε Νοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και 
µεταπτυχιακά µελέτησε στο Λονδίνο Ναυτικό ∆ίκαιο και Ιστορία του Ευρωπαικού 
Πνεύµατος. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα έγινε µέλος του ∆ικηγορικού 
Συλλόγου Αθηνών, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε µε την επτανησιακή τέχνη 
(κυρίως µουσική και ζωγραφική).Έχει δηµοσιεύσει σχετικά δοκίµια σε 
εφηµερίδες, περιοδικά και δίσκους. Είναι µουσικός παραγωγός του 
Γ’Προγράµµατος της ΕΡΑ. Επίσης είναι και συγγραφέας µε πολλά έργα εκ των 
οποίων είναι τα εξής: 

• Στο Ιόνιο Λιµπέρτα ΙV. Το Μπλόκο του Μόντε 

• Μια Ανθελληνική Συνωµοσία στη Γενεύη το 1827 

• Φανερωµένης της Ζακύνθου Προφήτες & Ζωγράφοι 

Κάρδαρης ∆ιονύσης: Γεννήθηκε στην Ζάκυνθο το 1959 και είναι παντρεµένος 
µε την καθηγήτρια Φυσικής αγωγής, Σαρακατσιάνου Ζωή, και έχει δύο παιδιά τον 
Γιώργο  και τον Κωνσταντίνο. Αποφοίτησε από το ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, το 1983 και  από το 1992 έως το 1994 εργάστηκε ως καθηγητής Φυσικής 
Αγωγής στο 1ο Λύκειο Γλυφάδας. Το 2003 αναγορεύτηκε ∆ιδάκτορας από το 
ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Αθηνών . Το 2010 εκλέχτηκε Επίκουρος καθηγητής στη 
ΣΣΕ µε γνωστικό αντικείµενό τους Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς.Από το 
2004 ανήκει στο Συνεργαζόµενο Επιστηµονικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ) και στη θεµατική ενότητα ΕΛΠ 40: Επισκόπηση 
Ελληνικής µουσικής και χορού. Στο συγγραφικό του έργο περιλαµβάνονται  2  
βιβλία, καθώς και πολλά άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά του εσωτερικού και 
του εξωτερικού µε θέµα τον Ελληνικό παραδοσιακό χορό και την ελληνική 
µουσική. Έχει διατελέσει για περισσότερο από 20 χρόνια συνολικά, καλλιτεχνικός 
υπεύθυνος των χορευτικών τµηµάτων των ∆ήµων Καλλιθέας, Ν. Ιωνίας και 
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Αργυρούπολης Αττικής και έχει επιµεληθεί αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις στην 
Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 

 

                 ΣΠΥΡΟΣ ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 

• ∆ιδακτορικό στη Σύνθεση,  στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών της Σ.Κ.Τ. του 
Α.Π.Θ. 

 
• Μεταπτυχιακό στη Σύνθεση (Mmus in Composition) από το Πανεπιστήµιο 

του Λονδίνου (Goldsmiths, University of London). 
 

• Απόφοιτος του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. 
 

• Κάτοχος ∆ιπλώµατος πιάνου µε βαθµό «Άριστα παµψηφεί» και Ά βραβείο 
εξαιρετικής επίδοσης. Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης, τάξη Παύλου 
∆ηµητριάδη. 

 
• Κάτοχος Πτυχίου Φούγκας, µε βαθµό Άριστα (10), Σύγχρονο Ωδείο 

Θεσσαλονίκης, τάξη Νίκου Σολοµωνίδη 
 

• Κάτοχος Πτυχίου Αντίστιξης, µε βαθµό 9, Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, 
τάξεις Κ.Γριµάλδη και Κ.Σιέµπη. 

 
• Κάτοχος Πτυχίου Αρµονίας, Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης, τάξη Γιάννη 

Αγγελάκη, µε βαθµό Άριστα (10). 
 
  
 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑ: 
 
1) Ως συνθέτης: Α’ βραβείο στον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Σύνθεσης 
«Γ.Παπαιωάννου» της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. Πάνω από 60 εκτελέσεις 
έργων του σε Ελλάδα (ενδεικτικά: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσες Τελετών 
Πανεπιστηµίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πατρών, Κέντρο Μουσικής ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης, Τελόγλειο, Βαφοπούλειο, καθώς και σε πολλές επαρχιακές πόλεις) 
όσο και εξωτερικό (Λονδίνο, Μπέρµιγχαµ, Εδιµβούργο, Νέα Υόρκη, Σινσινάτι, 
Φιλαδέλφια, Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Σόφια, Βελιγράδι, Μάλτα, Αµβούργο, 



15 
 

Μόναχο, Έσσεν, Κολωνία, Ντύσσελντορφ, Ντόρντµουντ, Ζάλτσµπουργκ, 
Ιερουσαλήµ, Βηθλεέµ, Ντουµπάι, Γιοχάνεσµπουργκ)     
 
2) Ως πιανίστας: Πάνω από 400 εµφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό οι οποίες 
περιλαµβάνουν ατοµικά ρεσιτάλ, συµπράξεις µε ορχήστρες και σύνολα µουσικής 
δωµατίου, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εµφανίσεις. 
 
3) Ως µουσικολόγος: βλ. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ. 
  
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
 
Πάνω από 200 δηµοσιεύσεις σε έγκυρους εκδοτικούς µουσικούς φορείς, έντυπα 
και συνέδρια όπως: 
 
Εκδοτικός Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, Εκδοτικός Οργανισµός 
Φεστιβάλ Αθηνών,  Λυρική Σκηνή, συµµετοχή στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Χορωδιών (Μάιος 2000) µε παρουσίαση της εργασίας «Οι τεχνικές σύνθεσης του 
20ού αιώνα όπως παρουσιάστηκαν µέσα από το χορωδιακό ρεπερτόριο», 
συµµετοχή στην Ελληνο-Ιταλική ερευνητική οµάδα σύνταξης της έρευνας 
«Απουλία-Επτάνησα, κοινά λαογραφικά και µουσικά ιδιώµατα» 
χρηµατοδοτούµενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ∆ιασυνοριακού 
Προγράµµατος Intereg II,  συµµετοχή ως οµιλητης στον ετήσιο θεσµό 
"Επτανησιακές Συναντήσεις" κ.α.  
 
Σηµ.: Όλα τα προαναφερόµενα εκτίθενται αναλυτικά στο site της Ένωσης 
Ελλήνων Μουσουργών, στο προσωπικό profile page: 
http://www.gcu.org.gr/members_detail_g.asp?id=203 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gcu.org.gr/members_detail_g.asp?id=203
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            ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  
 
        Αυτό το µέρος του project αναφέρεται στον πνευµατικό κόσµο του νησιού 
όσο αφορά τη λογοτεχνία. Για την εργασία αυτή η οµάδα µας πήρε συνεντεύξεις 
από αξιόλογους ποιητές και ιστοριογράφους  της Ζακύνθου του 2012, επίσης 
αναφέρουµε πώς η Ζάκυνθος του Σολωµού και του Ξενόπουλου µετατράπηκε σε 
µια σύγχρονη Ζάκυνθο µε πολλούς καλλιτέχνες στο χώρο της λογοτεχνίας.  Στην 
Ζακυνθινή λογοτεχνία υπάρχουν δυο βασικές κατηγορίες, η ποίηση και η 
ιστοριογραφία, αυτές οι κατηγορίες θα αναλυθούν στην εργασία µας. 
        Η άνθηση των γραµµάτων στη Ζάκυνθο ορίζεται στον 15ο αιώνα όπου  οι 
ποιητές του νησιού διακρίνονταν όχι µόνο για την ποίηση και την ιστοριογραφία 
αλλά και για τις µεταφράσεις αρχαιοελληνικών κειµένων, όπως η Ιλιάδα του 
Οµήρου. Την ίδια περίοδο έργα στον χώρο της ποίησης, στο δοκίµιο και 
πεζογραφία τυπώνονται στην Βενετία και τα οποία γίνονται αντικείµενα 
θαυµασµού τόσο σε Έλληνες αλλά και Ξένους. 

               H ΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΖΑΚΥΝΘΟ  (15oς αι.  – 2012) 
 
 Η επιρροή των λαών που κατά καιρούς κατέκτησαν και αποίκησαν στην Ζάκυνθο, 
δεν θα µπορούσε να µην συµβάλει και στην διαµόρφωση αλλά και στο ύφος που 
χαρακτηρίζει την Ζακυνθινή ποίηση και λογοτεχνία, µε κυριότερη επίδραση 
κυρίως από την Ιταλική Λογοτεχνία. Οι πνευµατικοί άνθρωποι που κατά καιρούς 
έζησαν και δηµιούργησαν στο νησί, αποτελούν στοιχείο για το οποίο η Ζάκυνθος 
είναι περήφανη καθώς δηµιούργησαν και άφησαν έργα µνηµεία. Η άνθηση των 
γραµµάτων στην Ζάκυνθο φάνηκε από τον 15ο αιώνα, όπου Ζακυνθινοί 
λογοτέχνες και ποιητές διακρίθηκαν στην ποίηση και τον πεζό λόγο.  
Παρ’ όλη την ∆υτική επίδραση, το τοπικό στοιχείο ξεχωρίζει, και µάλιστα 
δηµιουργεί µία ιδιαίτερη και ξεχωριστή σχολή, την «Ζακυνθινή» και αργότερα 
«Επτανησιακή».  
 
Ιδιαίτερα η ποίηση παρουσιάζει την µεγαλύτερη ανάπτυξη και αναγνώριση, µε 
κορυφαίο εκπρόσωπο της τον Εθνικό µας ποιητή ∆ιονύσιο Σολωµό. Ο ∆ιονύσιος 
Σολωµός, διακρίθηκε πανελλήνια γράφοντας τον «Ύµνο εις την Ελευθερία» και 
αποτέλεσε σηµείο αναφοράς αλλά και αφετηρίας για  αρκετούς µεταγενέστερους 
ποιητες.  
Αλλά και πριν από τον ∆. Σολωµό, οι λογοτέχνες της Ζακύνθού έχουν να 
παρουσιάσουν έργα σπουδαίου περιεχοµένου, µε κύριο αντικείµενο την λατρεία 
της πατρίδας και της θρησκείας. Τα έργα τους συνέβαλαν στην διάδοση ιδεών 
φιλελευθερισµού και σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και δεν είναι 
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τυχαίο ότι τα µηνύµατα τους είναι ακόµα επίκαιρα.  
 
Η γλώσσα στην οποία έγραψαν οι ζακυνθινοί είναι η ελληνική λόγια και 
δηµοτική- λαϊκή και έχει δανειστεί από την ιταλική ή την επίσηµα καθιερωµένη 
γλώσσα του κατακτητή. Από τον 15ο µέχρι τον 19ο αιώνα οι ζακυνθινοί 
καλλιέργησαν όλα τα είδη του γραπτού λόγου, ποιητικού και πεζού. ∆ιδακτική, 
λυρική, µυθιστορηµατική και θρησκευτική ποίηση, θέατρο, κωµωδία και 
τραγωδία, πεζογραφία και ρητορική. Ποιητές, συγγραφείς, κληρικοί και λαϊκοί, 
φιλόσοφοι και θεολόγοι συντέλεσαν στην δηµιουργία µιας αξιόλογης πνευµατικής 
κίνησης και παράδοσης από τον 15ο αιώνα στην οποία στηρίχτηκαν και την οποία 
συνέχισαν οι πνευµατικοί άνθρωποι του 20ου αιώνα. ∆ηµιούργηµα αυτής της 
πνευµατικής κίνησης είναι η περίπτωση της Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου της 
πρώτης Ελληνίδας πεζογράφου µε έργο αξιόλογο πλην των άλλων γιατί θίγει τη 
θέση της γυναίκας στην εποχή της. 
Οι σπουδαιότεροι ποιητές που διακρίθηκαν στο νησί της Ζακύνθου είναι οι 
παρακάτω: ∆ιονύσιος Σολωµός , Ανδρέας Κάλβος , Ούγκο Φώσκολος  Αντώνιος 
Μαρτελάος, Ελισάβετ Μουτσάν Μαρτινέγκου κ.α 
Η Ζάκυνθος, όπως και τα άλλα Επτάνησα, δεν γνώρισε βέβαια την τουρκική 
κατοχή, αλλά για αιώνες ήταν κάτω από την εξουσία των Ενετών, όπως και των 
Γάλλων, των Άγγλων και για ένα µικρό διάστηµα των Ρώσων. 
 
Το γεγονός αυτό της έδωσε τη δυνατότητα να έρθει σε άµεση επαφή µε τον 
ευρωπαϊκό πολιτισµό και ιδιαίτερα τον ιταλικό και να αναπτύξει µια εντελώς 
ξεχωριστή, πρωτοποριακή και σηµαντική πνευµατική δραστηριότητα, που 
εκδηλώθηκε τόσο στη ζωγραφική και τη µουσική, όσο και τη λογοτεχνία και το 
θέατρο. Είναι, βέβαια, γεγονός πως όποιος αναφέρεται στην πνευµατική 
φυσιογνωµία του νησιού, εννοεί τις επιβλητικές προσωπικότητες, ακόµη και στο 
παγκόσµιο ποιητικό στερέωµα, του Σολωµού και του Κάλβου. Κοντά σ' αυτούς 
τους δύο µεγάλους ποιητές, που ποικιλότροπα τιµούν σήµερα τη σύγχρονη 
Ζάκυνθο, υπάρχουν ένα πλήθος άλλοι, που µε ιδιαίτερη δεξιοτεχνία θωπεύουν την 
ποίηση και όλοι τους κληροδοτούν µια πολύτιµη κληρονοµιά στους 
µεταγενέστερους. Άλλωστε ακόµη και σήµερα είναι διάχυτη η ενασχόληση µε τα 
γράµµατα και τις τέχνες. Στις µέρες µας η Ζάκυνθος διαθέτει αρκετούς ποιητές 
που έχουν διακριθεί . αυτοί είναι : Σταύρος Αµπελάς , Σαράντης Αντίοχος , Αθηνά 
Βλαχιώτη , Λούλα Βαλβη Μυλωνά , Ελένη ∆ηµάκου , Παναγιώτης Καποδίστριας , 
Μάχη Μουζάκη , Ζαχαρίας Στουφής ∆ιονύσιος Φλεµοτόµος και ∆ιονύσιος 
Σέρρας. 
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                            ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 
  

Σταύρος Αμπελάς 

Ο Σταύρος Αµπελάς γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1968. 
Την πρώτη του επαφή µε την µουσική είχε στη Φιλαρµονική Ζακύνθου, της 
οποίας υπήρξε µέλος για πολλά χρόνια, µε δάσκαλο και αρχιµουσικό τον 
αείµνηστο Κώστα Σαµψαρέλο. 
Σπούδασε µουσική στην Αθήνα, στο Ωδείο Αθηνών και αργότερα στο Ωδείο 
Φίλιππος Νάκας, απ’ όπου πήρε ∆ίπλωµα Τούµπας µε καθηγητή τον Παναγιώτη 
Στέφο. Υπήρξε µέλος της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, της 
Ορχήστρας Των Χρωµάτων, φιλαρµονικών και συνόλων χάλκινων πνευστών. 
Ασχολείται µε την ποίηση από πολύ νεαρή ηλικία. 
Συµµετείχε στους δεκαέξι νέους Έλληνες ποιητές που επέλεξαν να παρουσιάσουν 
το 1996 η Θεατρική Οµάδα Πράξη στο Θέατρο της οδού Κεφαλληνίας. 
Από το 1996 εργάζεται ως δάσκαλος µουσικής στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 
Ζακύνθου. 
Το 2007 πήρε πτυχίο στις «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό» από το Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήµιο και το 2011 πτυχίο Φιλολογίας από το Πανεπιστήµιο 
Πατρών. 
 

 Αθηνά Βλαχιώτη 

Η Αθηνά Βλαχιώτη γεννήθηκε στη Ζάκυνθο και είναι φιλόλογος και συγγραφέας. 
Σπούδασε Νεοελληνική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης, όπου αξιώθηκε να έχει δασκάλους τον Μανόλη Ανδρόνικο, τον 
Γιώργο Σαββίδη, την Ελένη Τσαντσάνογλου, την Αλκη Κυριακίδου-Νέστορος, 
τον ∆ηµήτρη Μαρωνίτη. Εργάστηκε για µεγάλο χρονικό διάστηµα στην 
φροντιστηριακή εκπαίδευση ενώ τώρα είναι φιλόλογος στην δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. Στο συγγραφικό της έργο περιλαµβάνονται: "Οι Μήνες" "Ο 
Ιερώνυµος Τραγωδιστής πάνω στα βράχια"  "Περί του χαροποιού πένθους" "Οι 
αφηγήσεις του Αγγέλου Rom"  ενώ ποίηση της έχει δηµοσιευτεί στα λογοτεχνικά 
περιοδικά: Πορφύρας, Περίπλους, Γράµµατα και Τέχνες, Ίαµβος. Έχει δώσει 
σειρά διαλέξεων όπως: παρουσίαση του έργου του ιστορικού Θ. Γιαννακόπουλου 
στον Φιλολογικό Σύλλογο "Παρνασσός", παρουσίαση του ποιητικού έργου του Γ. 
Ρούβαλη στο πνευµατικό κέντρο Επιδαύρου, παρουσίαση του έργου του Αγγέλου 
Σικελιανού και ερµηνευτική προσέγγιση του ποιήµατος του "Πρωτοβρόχι" στο 
πνευµατικό κέντρο Πετρούπολης. Έχει σκηνοθετήσει ερασιτεχνικά το θεατρικό 
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έργο "Ζητείται ψεύτης" και έχει επιµεληθεί βιβλία των: Αλέξη Ζήρα, Χρ. 
Μηλιώνη, Α. Μακρυδηµήτρη, Γ. Βαλασιάδη. Κριτικές-παρουσιάσεις του έργου 
της: Ραδιοφωνική µετάδοση της µετάφρασης "Περί του Χαροποιού πένθους" από 
το Γ΄ Πρόγραµµα Ραδιοφώνου , Παρουσίαση µέρους του ποιητικού της έργου οπό 
τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο "Πλατύφορος", Κριτική παρουσίαση της 
ποιητικής συλλογής "Οι Μήνες" από τα λογοτεχνικά περιοδικά "Μανδραγόρας", 
"Επτανησιακά Φύλλα", Παρουσίαση της µετάφρασης "Περί του Χαροποιού 
πένθους" από τις εφηµερίδες "Βήµα", "Ελευθεροτυπία", "Καθηµερινή". Στο 
πλαίσιο του διδασκαλικού της έργου διοργάνωσε τις εξής οµιλίες και εκδηλώσεις: 
"Ο θεραπευτικός λόγος της Τέχνης και της αρχαίας τραγωδίας", Έκθεση έργων 
ζωγραφικής και γλυπτικής. Ανάγνωση ποίησης, "Οι µαθησιακές δυσκολίες - Η 
δυσλεξία". 
  

Παναγιώτης Καποδίστριας 

Ο Πρωτοπρεσβύτερος "Παναγιώτης Καποδίστριας" είναι θεολόγος, ποιητής, 
δοκιμιογράφος και ιερεύς. 

Γεννήθηκε στις 16 Νοεµβρίου 1961 στο Μπανάτο της Ζακύνθου και σπούδασε 
Θεολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και Λογιστικά 
στην Πάτρα. Στις 27 Μαρτίου 1983 χειροτονείται διάκονος απο τον Μητροπολίτη 
Ζακύνθου Χρυσόστοµο και στις 5 Απριλίου 1987 χειροτονείται εις Πρεσβύτερο, 
το ιδίο έτος ορίστηκε Εφηµέριος του χωριού του, από το 1994 φέρει το οφίκιο του 
Πρωτοπρεσβυτέρου και από το 1996 έχει διορισθεί Γενικός Αρχιερατικός 
Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Ζακύνθου. Από το 1983 ως το 1999 διετέλεσε 
υπεύθυνος Λογιστηρίου της Ιεράς Μονής Στροφάδων και του Ιερού Ναού Αγίου 
∆ιονυσίου Ζακύνθου. Στις 29 Νοεµβρίου 2010 σεπτή εντολή της Α.Θ.Π. του 
Οικουµενικού Πετράρχη κ.κ. Βαρθολοµαίου του απονεµένε το οφίκιο του 
Πρωτοπρεσβύτερου του Οικουµενικού θρόνου για την µακροχρόνια συµβολή του 
στη Θεολογία του Περιβάλλοντος και τις σχετικές πρωτοβουλίες του 
Οικουµενικού Θρόνου και στηρίζοντας για όλη την συγγραφική και διαδικτυακή 
εργασία του. Από το έτος 1992 διδάσκει στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, ενώ 
κατά την περίοδο 1989-1994 παρουσίαζε εκποµπές στο ραδιόφωνο και την 
τηλεόραση. H Ιερά Μητρόπολη Καµερούν τον προσκάλεσε να διδάξει στο 
Εκκλησιαστικό Σεµινάριο στο Γιαουντέ..Από το έτος 1992 διδάσκει ανελλιπώς 
στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (σήµερα στο Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου) και 
κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 2004-2008 δίδαξε στο Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων το µάθηµα 
«Θρησκεία και Περιβάλλον» ως εργαστηριακός συνεργάτης. H Ιερά Επισκοπή 
Μοζαµβίκης τον όρισε Υπεύθυνο του Γραφείου ∆ιαδικτύου της Ι. Επισκοπή 



20 
 

                                         ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Με τον όρο ιστοριογραφία εννοείται η συγγραφή της ιστορίας, ιδιαίτερα εκείνη 
όπου θεµελιώνεται στην κριτική εξέταση των πηγών και τη σύνθεση επιλεγµένων 
τµηµάτων από αυτές τις πηγές σε µία αφηγηµατική συνέχεια, η οποία αντέχει στην 
ακαδηµαϊκή δοκιµασία κριτικών µεθόδων. Οι θεµατικές ακόµη και οι ιδεολογικές 
αναλύσεις αυτών των γραπτών αρχείων παράγουν εξειδικευµένες ιστοριογραφίες 
όπως η µαρξιστική, η αρχαιολογική ή η ρωµαϊκή ιστοριογραφία. 
Ο ιστοριογράφος, κατά τη διάρκεια της έρευνάς του αντλεί πληροφορίες είτε από 
προσωπικές µαρτυρίες είτε από ιστορικά γεγονότα, τα οποία γίνονται γενικώς 
γνωστά από πρωτογενείς ή δευτερογενείς πηγές. Σε αυτές ,περιλαµβάνονται 
ζωντανές µαρτυρίες, σώµατα κειµένων προηγούµενων ιστοριών 
,αποµνηµονεύµατα, βιογραφίες, αυτοβιογραφίες και επιστολές. Επιπλέον, νοµικά 
και οικονοµικά αρχεία δικαστηρίων, νοµοθετικών σωµάτων θρησκευτικών 
οργάνων ή επιχειρήσεων, καθώς και οι µη γραπτές µαρτυρίες, οι οποίες 
αντλούνται από τα υπολείµµατα προηγούµενων πολιτισµών. Με αυτόν το τρόπο, 
το σύνολο όλων των πηγών διαµορφώνει το υπόβαθρο ,πάνω στο οποίο ο 
ιστορικός προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τα ιστορικά γεγονότα. Ωστόσο, η 
σχέση µεταξύ της πληροφορίας και του γεγονότος είναι τις περισσότερες φορές 
έµµεση, αφού φιλτράρεται από πολλαπλές ιδεολογίες και πλαίσια καθώς και 
γλωσσικές εννοιολογικές 
διαφορές. 
Η καταγραφή και η ερµηνεία παρελθοντικών γεγονότων, ξεκίνησε τόσο για τη 
δύση όσο και για την ανατολή, µέσω της επανάληψης των µύθων που 
παραδόθηκαν από προφορικές παραδόσεις. Γνωστό παράδειγµα είναι η επική 
ποίηση του Οµήρου. Αργότερα, στην κλασσική εποχή εµφανίσθηκαν κάποιοι 
αξιόλογοι ιστοριογράφοι, όπως ο Ηρόδοτος ,ο Θουκυδίδης, ο Ξενοφώντας, ο 
Πλούταρχος ,ο Θεόποµπος ο Χίος ,ο 'Έφορος και ο Πολύβιος, όπου άφησαν τα 
δικά τους ίχνη στην Ελληνική ιστορία. 
Η <<Υληέσσα>> όπως χαρακτηρίζεται η Ζάκυνθος από τον πολυαγαπηµένο 
Όµηρο, έχει µακραίωρη ιστορία µε πολλές αλλαγές, περιπέτειες, πολέµους, 
κατακτήσεις αλλά και µε επιτυχίες στα γράµµατα ,στις τέχνες και στις επιστήµες. 
Κατά τη µυθολογία, η Ζάκυνθος πρωτοκατοικήθηκε από το γιο του βασιλιά της 
Φρυγίας ∆άρνακου, τον Ζάκυνθο,ο οποίος ίδρυσε τον πρώτο αποικισµό στη θέση 
που βρίσκεται σήµερα το Βενετσιάνικο κάστρο. Στη συνέχεια, παρά τις πολλαπλές 
δυσκολίες που είχε αντιµετωπίσει ,γνώρισε σχεδόν σε κάθε εποχή οικονοµική και 
πολιτιστική ανάπτυξη ,αναδεικνύοντας µεγάλες αξιοθαύµαστες µορφές σε όλους 
τους τοµείς. Στο τοµέα της ιστοριογραφίας, έπαιξε σηµαντικό ρόλο ,διότι σήµερα 
αναγνωρίζουµε διάφορες πτυχές της Ζακύνθου που έκαναν τους υπόλοιπους λαούς 
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να αναζητούν τη κατάκτησή της .Βέβαια στην καταγραφή των γεγονότων 
καθοριστικό ρόλο είχαν ο Ερµανός Λούτζης,ο Παναγιώτης Χιώτης,ο Λεωνίδας 
Χ.Ζώης όπως και ο Ντίνος Κονόµος. 
Στη σηµερινή εποχή, η Ζάκυνθος συνεχίζει τον καθηµερινό της αγώνα όπως και η 
υπόλοιπη Ελλάδα λόγω κάποιων οικονοµικών προβληµάτων. 'Όµως, οι ζακυνθινοί 
διατηρούν τη πολιτιστική κληρονοµιά που τους άφησε το <<Φιόρο του 
Λεβάντε>>,θέλοντας να µεταδώσουν τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιµα στις 
νεοσύστατες γενιές του µέλλοντος .Ακόµη, οι σύγχρονοι πνευµατικοί άνθρωποι 
της Ζακύνθου και πιο συγκεκριµένα οι ιστοριογράφοι συνεχίζουν τη ζακυνθινή 
δηµιουργία .Ο ∆ιονύσιος Φλεµοτόµος ,ο ∆ιονύσιος Ζήβας ,ο ∆ηµήτρης 
Αρβανιτάκης ,ο Νικόλαος Κουρκουµέλης ο Νικόλαος Καποδίστριας ,ο Σπύρος 
Καριδάκης και ο ∆ιονύσιος Βίτσος είναι αυτοί που έχουν αναλάβει αυτή την 
αποστολή. Τέλος, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως οι συγκεκριµένοι άνθρωποι 
έχουν ασχοληθεί και µε τη συγγραφή πολύτιµων έργων.  
 

Συμπεράσματα μαθητών  

Μέσα από όλη τη διαδικασία εύρεσης  πληροφοριών  σχετικά µε τη λογοτεχνία 
στο µάθηµα της εργασίας ήρθαµε σε επαφή µε σηµαντικές και ενδιαφέρουσες 
προσωπικότητες της σύγχρονης Ζακύνθου και συµπεραίνουµε ότι η Ζακυνθινή 
λογοτεχνία αποτελεί ένα σπουδαίο κοµµάτι, όχι µόνο για τον πολιτισµό της 
Ζακύνθου, αλλά και για ολόκληρης της Ελλάδας. Ωφεληθήκαµε από το project 
γιατί ανακαλύψαµε και εκτιµήσαµε την οµορφιά της Ζακύνθου µέσα από τη 
λογοτεχνία. 
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ΘΕΑΤΡΟ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΤΟΥ 2012 

Αναµφισβήτητα η ζωή του ανθρώπου δεν προσδιορίζεται µόνο από τις υλικές 
ανάγκες,  τη βιοτική µέριµνα,  τη φυσική ένδεια.  Αποκτά νόηµα και σκοπό από 
την προσπάθεια για ικανοποίηση των συναισθηµατικών,  ηθικών και πνευµατικών 
αναγκών που απορρέουν από την συµβίωση µε τους άλλους στην κοινωνία.   
Η προσπάθεια για την καθυπόταξη των αντίξοων συνθηκών και την πλήρωση των 
πνευµατικών αναγκών συνέβαλε στην δηµιουργία πολιτισµού.  Και βέβαια, 
καθοριστικό ρόλο στην καλλιέργεια του πνεύµατος,  στην πνευµατική ανέλιξη, 
γενικότερα στην δηµιουργία πνευµατικού πολιτισµού διαδραµατίζουν οι άνθρωποι 
του πνεύµατος, οι διανοούµενοι  ή αλλιώς πνευµατικοί άνθρωποι. 
Πιο συγκεκριµένα ένα απ’τα νησιά της Ελλάδας που έχει γνωρίσει ανάπτυξη σε  
πολλους τοµείς είναι η Ζάκυνθος. Ο πολιτισµός της Ζακύνθου,καθώς και τα ήθη 
και τα έθιµα της διαφέρουν απ’ αυτά της υπόλοιπης Ελλάδας.Και η αιτία αυτού 
χρονολογείται πολλά χρόνια πριν όταν η Ζάκυνθος δεν γνώρισε την Τούρκικη 
πολιορκία αλλά την Ενετική. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την ελεύθερη άνθηση των γραµµάτων, των τεχνών και 
των επιστηµών στο χώρο του νησιού.Ο πολιτισµός αναπτύχθηκε ταχύτατα και 
δηµιουργήθηκε µία ιδιαίτερη ατµόσφαιρα µε πρωταγωνιστές τους προικισµένους 
ανθρώπους. Οι καταστάσεις αυτές διατηρήθηκαν µέχρι σήµερα-όσο βέβαια ήταν 
αυτό εφικτό- και προσαρµόστηκαν στα σύγχρονα δεδοµένα.Οι πνευµατικοί 
άνθρωποι δεν εξαφανίστηκαν και η πολιτισµική ανάπτυξη δεν διακόπηκε 
ανεξάρτητα από τις διαφορετικές σύγχρονες συνθήκες ζωής. 
Έτσι εµείς µέσα απ’ την ερευνητική εργασία που είµασταν υπεύθυνοι να φέρουµε 
εις πέρας σας παρουσιάζουµε την πνευµατική κίνηση στη Ζάκυνθο του 2012. Κάτι 
στο οποίο θα έπρεπε να αναφερθούµε είναι το ότι η δική µας οµάδα ασχολήθηκε 
µε τους σηµαντικούς ανθρώπους του Θεάτρου και του Κινηµατογράφου, οι οποίοι 
αποτελούν πρότυπα µέσα από το έργο τους. 
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΚΛΑΣ 
 
Αρχικά θα αναφερθούµε στο ζακυνθινό ηθοποιό Κώστα Κόκλα ο οποίος 
γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1966.Ο ταλαντούχος αυτός ηθοποιός  έγινε 
ευρέως γνωστός από τις συµµετοχές του στην ταινία "Ο οργασµός της 
αγελάδας" και την τηλεοπτική σειρά "Εγκλήµατα".Έχει συµµετάσχει στις 
ακόλουθες κινηµατογραφικές ταινίες, τηλεοπτικές σειρές  και θεατρικές 
παραστάσεις.  
  
Φιλµογραφία 
Το κλάµα βγήκε απ' τον παράδεισο (2001)γεννήθηκε στην Ζάκυνθο 
Ροζ ολοταχώς (2001) 
Safe Sex (1999) 
Ο οργασµός της αγελάδας (1997) 
Άντε γεια (1990) 
Παράξενη συνάντηση (1986) 
 
Τηλεοπτικές Σειρές 
Παιδική Χαρά (2009-2010) 
Λατρεµένοι µου γείτονες (2007-09) 
Πολυθρόνα για τρεις (2006) 
30 µέρες αγωνίας (2005) 
Ελλάς το µεγαλείο σου (2003) 
Φεύγα (2002) 
Camera Cafe (2002) 
Βότκα πορτοκάλι (2001) 
Στρίβειν δια του αρραβώνος (2000) 
Εγκλήµατα (1998-00) 
Cheeck to cheeck (1997) 
Τζιβαέρι (1997) 
Παράθυρο στον ήλιο (1994) 
Το 13ο κιβώτιο (1992) 
Οι τελευταίοι εγγονοί (1990) 
 
Θεατρικά έργα 
Λοκαντιέρα (2010) 
Σαρδέλες µε σαρδάµ (2007-08) 
Μπαµπά µην ξαναπεθάνεις Παρασκευή (2007) 
Μύγα τσε τσε (2005-07) 



24 
 

Τα µωρά τα φέρνει ο πελαργός, Σεσουάρ για δολοφόνους, 

Τσινετσιτά(1997)  

 

ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΓΡΑΜΨΑΣ 
 
Ένας ακόµη λαµπρός άνθρωπος του πνεύµατος είναι ο 
ηθοποιός,σκηνοθέτης και συγγραφέας Θοδωρής Γράµψας. 
Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο. Σπούδασε Θέατρο στη ∆ραµατική Σχολή του 
Θεάτρου Τέχνης του Κάρολου Κουν. Έχει λάβει µέρος ως ηθοποιός, σε 
περισσότερες από πενήντα παραστάσεις, σε έργα κλασικά και σύγχρονα, 
ελληνικά και ξένα, κυρίως, στο Θέατρο Τέχνης και σε άλλα Θέατρα. 
Επίσης, έχει λάβει µέρος σε δεκαπέντε παραστάσεις Αρχαίου ∆ράµατος, 
κωµωδίες και τραγωδίες, στην Επίδαυρο και σε άλλα φεστιβάλ στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Έχει γράψει τρία θεατρικά έργα, ενώ βραβεύτηκε, το 1990, από το 
Υπουργείο Πολιτισµού, µε το 1ο Κρατικό Βραβείο Θεατρικού Συγγραφέα, 
για το έργο του «Οι Αλησµονηµένοι», το οποίο είχε παρουσιάσει στη 
Ζάκυνθο, µε συµπρωταγωνιστή το Θοδωρή Καµπίτση. 
Ο Θοδωρής Γράµψας σκηνοθετεί από το 1998 και έχει ανεβάσει έργα των 
Α. Στρίντµπεργκ, Τ. Ουΐλιαµς, Ζ. Ανούιγ, Μπότο Στράους, Α. Γκέλµαν, Λ. 
Ουΐλσον, Γ. Σκούρτη, Α. ∆ήµου και άλλων. 
Το 2004 σκηνοθέτησε, από κοινού µε το Γιώργο Λαζάνη και τον Κωστή 
Καπελώνη, την παράσταση «Μισός Αιώνας Αριστοφάνης» του Θεάτρου 
Τέχνης (Πολιτιστική Ολυµπιάδα 2004, Επίδαυρος). 
Το 2008 είχε τη σκηνοθετική επιµέλεια, από κοινού µε το ∆ιαγόρα 
Χρονόπουλο και τον Κωστή Καπελώνη, στην παράσταση του Θεάτρου 
Τέχνης «Όρνιθες» του Αριστοφάνη, που παρουσιάστηκε στην Πολιτιστική 
Ολυµπιάδα, στο Πεκίνο, και, το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, στο Ηρώδειο. 
Έχει ιδρύσει την Εταιρεία Θεάτρου «Πράξη Επτά», είναι διευθυντής και 
διδάσκει στη ∆ραµατική Σχολή της Εταιρείας Θεάτρου «Πράξη Επτά», 
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ενώ δίδαξε και στη ∆ραµατική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης, από το 1994 
έως το 2008. 
Τελειώνοντας το κείµενο, αφιερώνουµε στο Θοδωρή Γράµψα µερικούς 
ακόµα στίχους από τον «Ηθοποιό» και του ευχόµαστε να έχει πάντοτε 
επιτυχίες, γιατί ό,τι και αν κάνει τιµά τη Ζάκυνθο. 
 

 
 

ΤΩΝΗΣ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ 
 
Στη συνέχεια αναφερόµαστε στο έργο ενός πολύ σηµαντικού σκηνοθέτη, 
που µε τις ικανότητες του έχει προσφέρει πολλές αξιοσηµείωτες 
παραγωγές στο κοινό του. 
Ο Τώνης Λυκουρέσης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1945. Οι γονείς του 
κατάγονταν από τη Ζάκυνθο. Σπούδασε οικονοµικά στην ΑΣΣΟΕ, νυν 
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Σπούδασε επίσης Σκηνοθεσία 
Κινηµατογράφου στη σχολή του Λυκούργου Σταυράκου αλλά και 
ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 
Ασχολήθηκε µε τη σκηνοθεσία κινηµατογραφικών ταινιών µικρού και 
µεγάλου µήκους αλλά και θεατρικών παραστάσεων. Σε πολλές από αυτές 
τις ταινίες συνεργάστηκε στη συγγραφή του σεναρίου. Αρκετές από τις 
ταινίες του έχουν βραβευτεί και έχουν εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο 
εξωτερικό. 
Η πρώτη µεγάλου µήκους ταινία του «Χρυσοµαλλούσα» έχει αποσπάσει 
τέσσερα βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης του 1978, 
µεταξύ αυτών και του πρωτοεµφανιζόµενου σκηνοθέτη. 
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Το 2008 σκηνοθέτησε τη µεγάλου µήκους ταινία «Οι σκλάβοι στα δεσµά 
τους» βασισµένη στο οµότιτλο µυθιστόρηµα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, 
ενώ συµµετείχε και στη συγγραφή του σεναρίου της. Η ταινία απέσπασε 
10 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης του 2008, 
µεταξύ των οποίων σκηνοθεσίας και σεναρίου. 
Έχει σκηνοθετήσει επίσης αρκετά ντοκιµαντέρ στα πλαίσια της 
συνεργασίας του µε την Ελληνική Κρατική Τηλεόραση. Σε αρκετά από 
αυτά άντλησε τη θεµατολογία του από τη Ζάκυνθο και την ευρύτερη 
περιοχή των Επτανήσων. 
∆ιετέλεσε µέλος του διοικητικού συµβουλίου του Ελληνικού Κέντρου 
Κινηµατογράφου την περίοδο 1991-1994, ενώ συµµετείχε και στην 
Επιτροπή Αξιολόγησης και Κρίσης Σεναρίων. Την περίοδο 2004 –2006 
διετέλεσε µέλος του διοικητικού συµβουλίου της Εταιρείας Ελλήνων 
Σκηνοθετών. 
Ασχολείται επίσης µε την αρθρογραφία, κυρίως για θέµατα που αφορούν 
τον κινηµατογράφο, ενώ συµµετείχε στην ίδρυση του περιοδικού 
«Σύγχρονος Κινηµατογράφος». 
∆ιδάσκει επίσης αντικείµενα σχετικά µε τον κινηµατογράφο. Μεταξύ 
αυτών συµπεριλαµβάνονται: Αισθητική του Κινηµατογράφου και Τεχνική 
Σκηνοθεσία στη σχολή Σταυράκου, Κινηµατογράφος – Πράξη, στο Τµήµα 
Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Έχει επίσης 
διδάξει ως επιµορφωτής στο Τµήµα Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου, ενώ παρουσιάζει σεµινάρια ιδιωτικών και κρατικών φορέων. 
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Φιλµογραφία  
Ταινίες µεγάλου µήκους Η Χρυσοµαλλούσα, 1978, τέσσερα βραβεία στο 
Κινηµατογραφικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, 1978  
• Το Αίµα των Αγαλµάτων, 1982, Κρατικό Βραβείο 1982  
• Άλκηστη, 1986  
• Οι σκλάβοι στα δεσµά τους, 2008  
Ταινίες µικρού µήκους  
• Το κουνούπι, 1969, Βραβείο κοινού Φεστιβάλ “ΑΛΚΥΟΝΙ∆ΑΣ”  
• Ολυµπία Ταξιδιωτικό, 1970, Α΄ Βραβείο Πανελλήνιου Φεστιβάλ 
ταινιών µικρού µήκους, 1970  
• Λουκιανός Κηλαηδόνης, Απλά Μαθήµατα Πολιτικής Οικονοµίας 
1975  
Τηλεταινίες  
• Νυχτερινή Προβολή, 1987, για την ΕΤ1 Ντοκιµαντέρ 
 

ΤΖΕΝΗ ΡΟΥΣΣΕΑ 
 
Μία ιδιαίτερη προσωπικότητα στο χώρο του θεάτρου και του 
κινηµατογράφου αποτελεί η Τζένη Ρουσσεα. Η Τζένη Ρουσσέα γεννήθηκε 
στη Ζάκυνθο στις 25 Οκτωβρίου του 1933.Κόρη του Χρήστου Ρουσσέα 
και της Μαρίνας Γιαννιτσάνου.Ο πατέρας της ήταν ζωγράφος και 
αγιογράφος, καθηγητής στη µέση εκπαίδευση, µε καλές µουσικές και 
θεατρικές γνώσεις και ενεργή ανάµειξη στα πολιτιστικά δρώµενα στη 
Ζάκυνθο.Η Τζένη όπως και η µεγαλύτερη αδερφή της η γνωστή ζωγράφος 
Μαρία Ρουσσέα, µεγάλωσαν µέσα σ’ένα καλλιτεχνικό περιβάλλον που 
προσπαθούσε να συντηρεί την παράδοση τουΕπτανησιακού Πολιτισµού 
στη µορφή που πήρε µετά την Ένωση. 
Η Τζένη και η Μαρία παρακολουθούσαν τον πατέρα τους στο εργαστήριό 
του, στο γυµνάσιο που διδάσκε, όταν σκηνοθετούσε θεατρικές 
παραστάσεις, στις µουσικές του εκδηλώσεις.Εποµένως η καλλιτεχνική 
τάση ήταν φυσικό επακόλουθο για ένα παιδί που είχε γεννηθεί και 
µεγαλώσει σε καλλιτεχνικό περιβάλλον και είχε συναναστραφεί όλους 
τους ανθρώπους µε τους οποίους συνδεόταν ο πατέρας της και  που 
ασχολούνταν µε τα γράµµατα και τις τέχνες στο νησί.Τη συντροφιά του 
αποτελούσαν ζακυνθινές προσωπικότητες όπως ήταν ο συγγραφέας και 
ακαδηµαϊκός ∆ιονύσης Ρώµας,ο ποιητής και ζωγράφος Ανδρέας 
Βιαγκίνης, προικισµένοι φιλόλογοι όπως ο Παναγιώτης Μπελούσης-
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Τόµπρος και ο γυµνασιάρχης Θεόδωρος Παπακωνσταντίνου και πολλοί 
άλλοι εραστές του Επτανησιακού Πολιτισµού. 
Αυτό ήταν το περιβάλλον στο οποίο µεγάλωσε η Τζένη Ρουσσέα, ώστε ο 
δρόµος της Τέχνης ν’ αποτελεί  γι’ αυτήν µονόδροµο.  
 
 Ηθοποιός, πρωταγωνίστρια για είκοσι πέντε χρόνια του ιστορικού θεάτρου 
«Κώστα Μουσούρη», οκτώ χρόνια επιχειρηµατίας του ίδιου θεάτρου, 
αρκετός κινηµατογράφος, επιτυχηµένες τηλεοπτικές εµφανίσεις και όµως η 
Τζένη δεν ήταν ποτέ ανάµεσα στους ηθοποιούς που αποκαλούσαµε 
«στάρ».. Σ αυτό συνέβαλαν πολλοί εξωτερικοί παράγοντες περισσότερο 
όµως ο χαρακτήρας της.. Η Τζένη ήταν γεννηµένη αντι-στάρ, το µόνο που 
την ενδιέφερε πάντα ήταν να βρίσκεται στην σκηνή , να παίζει να χάνεται 
µέσα στους ρόλους.. Η µαγεία της σκηνής, των ρόλων όπως ελάχιστοι την 
ζούν…Για όλα τα άλλα υπήρχαν πάντα κάποια άλλα πρόσωπα να 
ενδιαφερθούν. Μα πάνω από όλους ο Κώστας Μουσούρης. Η Ρουσσέα 
ένιωθε πάντα προστασία κάτω από τις φτερούγες του δασκάλου της.. Και 
όταν εκείνος «έφυγε», εκείνη για καθαρά συναισθηµατικούς ρόλους 
ανέλαβε και την επιχείρηση του θεάτρου της Πλατείας Καρύτση 
προσπαθώντας να συνεχίσει το έργο του…Η Τζένη Ρουσσέα έχοντας πια 
στα χέρια της ένα θέατρο «όνοµα» στην καρδιά της θεατρικής πιάτσας, 
άνετα θα µπορούσε µε την γνωστή - τότε- συνταγή να εξασφαλίσει την µια 
εισπρακτική επιτυχία µετά την άλλη… Όµως προτίµησε τον ανηφορικό 
δρόµο…∆εν δίστασε να πάει κόντρα στο κοινό που πενήντα χρόνια 
παρακολουθούσε την δουλειά του Κώστα Μουσούρη µε εκείνα τα ειδικά 
έργα -τα µπουλβάρ- που δεν ήθελαν κάτι πιο σύγχρονο.. Κόντρα σ αυτό 
εκείνη παρουσίασε έργα του Τένεσι Ουίλιαµς, της Κωστούλα 
Μητροπούλου κά και «φυσικά» ο κόσµος του «Μουσούρη» δεν την 
ακολούθησε… 
Καλοκαίρι του 1985 συνεργάζεται µε τον Γιάννη Τσαρούχη στις 
«Τρωάδες» του Ευριπίδη που ανεβάζει στο Αρχαίο Στάδιο ∆ελφών και 
ήταν η πρώτη εµφάνιση της σε τραγωδία. Οι κριτικές καλές παρά τους 
φόβους της. Τον Χειµώνα του 1985-1986 βρίσκεται στο θέατρο «Πύλη» 
της κας Αλίκης [η κόρη της Κυβέλης και πρώτη σύζυγος του Κώστα 
Μουσούρη που από το 1934-1951 το θέατρο του είχε το όνοµα της, 
«Θέατρο Αλίκης» ] και παίζουν µαζί το βραβευµένο µε το Πούλιτζερ 1983 
έργο της Μάρσα Νόρµαν «Καληνύχτα µητέρα». Με το έργο αυτό η Τζένη 
έκανε στροφή στην καριέρα της προς το µοντέρνο θέατρο. Για την 
εµφάνιση της αυτή όλοι οι κριτικοί εκφράστηκαν ευνοικά: «Υποκριτική 
µεγάλων απαιτήσεων», «Σταθµό στην πορεία της», «Η πιο ολοκληρωµένη 
δηµιουργία της» ήταν µερικά από τα σχόλια τους…Και το «καλό γύρισµα» 
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στην καριέρα της Τζένης ολοκληρώνεται µε την επιστροφή της µετά 
δεκαπέντε χρόνια και πάλι στα κινηµατογραφικά στούντιο. Μετά από 
πρόταση του Θόδωρου Αγγελόπουλου το 1986 παίζει στην ταινία του «Ο 
θάνατος του µελισσοκόµου» στο πλευρό του Μαρτσέλο Μαστρογιάνι. 
 
Σαν µαθήτρια της σχολής του Εθνικού θεάτρου έπαιξε το 1954 στο χορό 
της τραγωδίας του Ευριπίδη "Ιππόλυτος" σε σκηνοθεσία ∆ηµήτρη 
Ροντήρη, µε τον Αλέκο Αλεξανδράκη και την Ελσα Βεργή.  
26-27 Μαΐου 1956 έπαιξε στο Μεσολλόγγι στο θεατρικό χρονικό "Στη 
λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου" σε σκηνοθεσία Πέλου Κατσέλη στο 
πλευρό της Αλέκας Κατσέλη. 
1956-1957 Κάνει τα πρώτα επαγγελµατικά της βήµατα στη σκηνή του 
Θεάτρου "Κώστα Μουσούρη" στο έργο των Γκούντρικ-Χάκετ "Το 
ηµερολόγιο της Αννας Φράνκ" µε την Αντιγόνη Βαλάκου στον πρώτο 
ρόλο. 
1957-1958 Στο θέατρο "Μουσούρη" στο έργο "Σκηνές του δρόµου" του E. 
Rice. 
Μάρτιος 1958 Επανάληψη της "Αννας Φράνκ" και παραστάσεις και στην 
Θεσσαλονίκη. 
Καλοκαίρι 1958 Θέατρο "Νίκου Χατζίσκου" ∆ιονύσιου Ρώµα "Ζακυνθινή 
σερενάτα". 
1959 Θίασος Απόστολου Αβδή Κ. Αναγνωσταρά "Ο Χαιδεµένος" και A. 
Bichon "Λαίς η Κορινθία" 
1959-1960 Θίασος Κώστα Χατζηχρήστου "Λήσταρχος Νταβέλης" των 
Τραϊφόρου - Γιαννακόπουλου και "Σκάνδαλο στο Μουλέν Ρούζ" του Στ. 
Φωτιάδη. 
1960-1961 Θίασος Ελσας Βεργή στα έργα: Αλφόνσου Σαστρέ "Αννα 
Κλάιµπερ",Σαρλότ Χάστινγκσ "Χωρίς οργή", Ευγένιου Ο Νήλ "Παράξενο 
Ιντερµέτζο" και Αλεκ Κόπελ "Καπετάνιος στον παράδεισο". 
1962-1963 Μαζί µε τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Τίτο Φαρµάκη κάνουν 
θίασο και παρουσιάζουν στο θέατρο "Θυµέλη" της Θεσσαλονίκης έξι έργα: 
"Ψηλά τα χέρια" του ∆ηµ. Γιαννουκάκη, "Ούτε γάτα ούτε ζηµιά" των 
Σακελλάριου-Γιαννακόπουλου, "Ο Εαυτούλης µου" του ∆ηµήτρη Ψαθά, 
"Χρυσή µου Ρούθ" του Νόρµαν Κράσνα, "Εραστές" της Κίτυ Ντάρεν, και 
µονόπρακτα των Σαρογιάν, Ο Νήλ, Τεό Σαλαπασίδη. 
Καλοκαίρι του 1964 παίζει στο θίασο των "Επτανήσιων ηθοποιών" του 
∆ιονύση Παγουλάτου-Ελαιώνας Απέργη στα έργα του Ξενόπουλου "Το 
φιόρο του Λεβάντα" και "Στέλλα Βιολάντη" στο θέατρο "Γιώργου Παππά" 
και σε περιοδεία στα Επτάνησα µε αφορµή τα 100 χρόνια από την ένωση 
τους µε την Ελλάδα. 
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1964-1965 Επιστρέφει στο θέατρο "Κώστα Μουσούρη" όπου θα µείνει ώς 
το 1983 [Τα τελευταία 8 και σαν επιχειρηµατίας] παίζοντας τον πρώτο 
µεγάλο ρόλο της στις "Τρείς αδελφές" του Τσέχωφ. Ακολουθούν τα έργα: 
1965-1966 Νήλ Σάιµον "Ένα παράξενο ζευγάρι" και Αλέκου Λιδωρίκη 
"Ουράνιο Τόξο" 
1966-1967 Μπράτλυ Ντύν "Υπόθεση διαζυγίου" 
1967-1968 Eνεκεν-Βέµπερ "Ο σύζυγος της κας Προέδρου" 
1968-1969 "Κόκκινα τριαντάφυλλα για σένα" διασκευή από το "Μελό" 
του Ανρί Μπερνστάιν και Σασα Γκιτρύ "Μήν ακούτε κυρίες µου" 
1969-1970 Μάρκ Ζιλµπέρ Σωβαζόν "Τσάο". 
Καλοκαίρι του 1970 παίζει µε τον Αλέκο Αλεξανδράκη στο θέατρο 
"Μινώα" στο έργο των Γιαλαµά-Πρετεντέρη "Μιας πεντάρας νιάτα". 
1970-1971 στο θέατρο "Μουσούρη" Ζάκ Ντεβάλ "Τοβάριτς" 
1975-1976 Κλώντ Μανιέ "Ενας άντρας στο κρεβάτι µου" 
1976-1977 Αλεξάνδρου Κασόνα "Η διαβολεµένη µυλωνού" 
1977-1978 Νόελ Κάουαρτ "Η γυναίκα µου φάντασµα" και Τένεσι 
Ουίλιαµς "Καλοκαίρι και καταχνιά" 
1978-1979 Κωστούλας Μητροπούλου "Μουσική για µια αναχώρηση" και 
Λουίτζι Πιραντέλλο "Ερρίκος ∆" µε τον ∆ηµήτρη Χόρν. 
1979-1980 Αλαν Αίηκµπορν "Μιά νύχτα άνω κάτω"[µ ενα σπουδαίο 
θίασο: Ρουσσέα-Ντίνος Ηλιόπουλος-Κάκια Αναλυτή-Κώστας Ρηγόπουλος 
κ.ά.] 
1980-1981 Μάργκαρετ Κέννεντυ "Μετά την µπόρα" 
1981-1982 Τένεσι Ουίλιαµς "Τριαντάφυλλο στο στήθος" και Φράνκ 
Γκιλρόι "Το τελευταίο Παιχνίδι". 
1982-1983 Τζών Μπόυτον Πρίσλευ "Επικίνδυνη στροφή" που ήταν η 
τελευταία παραγωγή της στο θέατρο "Μουσούρη" 
1984-1985 Θέατρο "Πολύτεχνο" Ε.Κισόν "Αδεια γάµου" 
Καλοκαίρι 1985 Ευριπίδη "Τρωάδες" που ανέβασε ο Γιάννης Τσαρούχης 
στο Αρχαίο Στάδιο ∆ελφών. 
1985-1986 Θέατρο "Πύλη" Μάρσα Νόρµαν "Καληνύχτα µητέρα" µε την 
κα Αλίκη[κόρη της Κυβέλης και πρώτη σύζυγος του Κ.Μουσούρη] 
Καλοκαίρι 1986 ∆ηµοτικό Θέατρο Ρόδου, Μανώλη Κορρέ "Επικίνδυνο 
παιχνίδι" 
1987-1988 "Ανοιχτό Θέατρο" Γιώργου Μιχαηλίδη, Αύγουστου Στρίµπεργκ 
"Ο Πελεκάνος" 
1988-1989 Θέατρο "Ελσας Βεργή" Ζάν Κοκτώ¨"Οι τροµεροί γονείς" 
1989-1990 Θέατρο "Βεάκη Τερτσολί-Βαιµέ "Μπορώ και µε την γυναίκα 
µου" 
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1990-1994 ήταν η πρωταγωνίστρια του θεάτρου "Ελσας Βεργή" παίζοντας 
στα έργα: Κόλιν Ουέλαν "Οιδιπόδεια παιχνίδια", Μαρίας Λαµπαδαρίδου 
"Παιχνίδι µε τον χρόνο", Σώµερσετ Μώµ "Η νύφη από το Λίβερπουλ" και 
Ζάν Κοκτώ "Τα ιερά τέρατα". 
Καλοκαίρι του 1992 έπαιξε στην οπερέτα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη 
"∆εσποινίς Σορολόπ" σε περιοδεία. 
1994-1995 Θέατρο "Ακροπόλ" Λέων Τολστόι "Αννα Καρένινα". 
1996-1997 Θέατρο "Καλουτά" Βίκτωρ Ουγκό "Οι άθλιοι". 
1997-1998 Θέατρο "Ακροπόλ" Μιχαηλίδη-Τζιώτη "Ηρθες σαν όνειρο". 
1998-1999 Θέατρο "Σταθµός" Ζάν Ανούιγ "Ιεζάβελ". 
1999-2000 Θέατρο "Εναστρον" Εντβαρντ Ρατζίνσκι "Εγώ ο 
Ντοστογιέφσκι". 
2000-2003 Συνεργάζεται µε το "Θέατρο τση Ζάκυνθος" και παίζει στα 
έργα "Το µυστικό της Κοντέσσας Βαλέραινας" του Ξενόπουλου και 
"Φλαντρώ" του Παντελή Χόρν, σε περιοδεία και στην Αθήνα. 
2003-2004 Θέατρο "Ιλίσια-Βολανάκης" Eric Emmanuel Schmitt "Οσκαρ". 
2006-2007 Θέατρο "Αργώ" Charlotte Keatley "Σκοτώνουµε την µαµά;" 
2009-2011 Θέατρο "Εµπορικόν" Ρέππα-Παπαθανασίου "Αττική οδός". 
Κινηµατογράφος [Επεξεργασία] 
 
1949 Μαθήτρια στο σχολείο παίζει στην ταινία "Κόκκινος βράχος" του 
Γρηγόρη Γρηγορίου. 
1953 Μαθήτρια του Εθνικού θεάτρου παίζει στην ταινία "Πρέπει να τα 
παντρέψουµε" των Μαυρίκιου Νόβακ-Κώστα Ανδρίτσου. 
1958 "Όλα για το παιδί της" του Κώστα Στράντζαλη. 
1961 "Στο κατώφλι της αµαρτίας" του Στέφανου Στρατηγού. 
1964 "Εγωισµός" του Γιάννη ∆αλιανίδη. 
1964 "Ένας µεγάλος έρωτας" του Ντίνου ∆ηµόπουλου µε την Τζένη 
Καρέζη. 
1965 "Οι Εχθροί" του Ντίνου ∆ηµόπουλου µε τον Αλέκο Αλεξανδράκη. 
1966 "Κατηγορώ τους ανθρώπους" του Ντίνου ∆ηµόπουλου µε τον Νίκο 
Κούρκουλο. 
1967 "Πυρετός στην άσφαλτο" του Ντίνου ∆ηµόπουλου µε τον Γιώργο 
Φούντα. 
1967 "Ο Σπαγγοραµένος" του Κώστα Καραγιάννη µε τον Λάµπρο 
Κωνσταντάρα. 
1968 "Οι άνδρες δεν λυγίζουν ποτέ" του Κώστα Καραγιάννη µε τον 
∆ηµήτρη Παπαµιχαήλ. 
1968 "Το κορίτσι του λούνα πάρκ" του Κώστα Καραγιάννη µε την Αλίκη 
Βουγιουκλάκη. 
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1968 "Ο Μπούφος" του Ορέστη Λάσκου µε τον Γιώργο Πάντζα. 
1969 "Πληγωµένα νειάτα" του Παύλου Τάσιου µε τον Λευτέρη Βουρνά. 
1969 "Η οργή του αδικηµένου" του Κώστα Ανδρίτσου µε τον Πέτρο 
Φυσσούν. 
1969 "Ησαΐα µη χορεύεις" του Κώστα Καραγιάννη µε τον Λάµπρο 
Κωνσταντάρα. 
1970 "Ένας τρελλός γλετζές" του Κώστα Καραγιάννη µε τον Λάµπρο 
Κωνσταντάρα. 
1971 "Εσχάτη προδοσία" του Πάνου Γλυκοφρύδη µε τον Κώστα Πρέκα. 
1972 "Έρωτας και προδοσία" του Χρήστου Κυριακόπουλου µε τον Ανδρέα 
Μπάρκουλη. 
1986 "Ο Θάνατος του Μελισσοκόµου" του Θόδωρου Αγγελόπουλου µε 
τον Μαρτσέλλο Μαστρογιάννι. 
1995 "Το βλέµµα του Οδυσσέα" του Θόδωρου Αγγελόπουλου. 
2002 "Παρά λίγο, πάρα πόντο, παρά τρίχα" της Στέλλας Θεοδωράκη. 
2003 "Οι θεατρίνες" των Βίκης ∆έµου-Παναγιώτη Πορτοκαλάκη. 
2005 "Η γυναίκα είναι σκληρός άνθρωπος" του Αντώνη Καφετζόπουλου. 
2008 "Χήρα στρατηγού" του ∆ηµήτρη Κανελλόπουλου. 
2009 "Στο βάθος κήπος" του Κλεάνθη ∆ανόπουλου. 
Τηλεόραση - Ραδιόφωνο [Επεξεργασία] 
 
1971-1974 ΥΕΝΕ∆ "Αγνωστος πόλεµος" του Νίκου Φώσκολου. 
1976-1977 ΥΕΝΕ∆ "Αθάνατες ιστορίες αγάπης"του Γρηγόρη Γρηγορίου. 
1981-1982 ΕΡΤ "Το φώς του Αυγερινού" του Ερρίκου Ανδρέου. 
1988 ΕΤ2 "Κλειστοί δρόµοι" του Γιώργου Μιχαηλίδη. 
1989 ΕΤ2 "Εκτη εντολή" των Θάνου Λειβαδίτη-Κώστα Λυχναρά. 
1992 ΕΤ1 "Πωλείται αγάπη" των Μανώλη Κορρέ-Σταµάτη Χονδρογιάννη. 
1994 ΣΚΑΙ "Κάποιος να την φυλάει" του Κώστα Αυγέρη. 
2000 ΑΝΤΕΝΝΑ "Λάµψη" του Νίκου Φώσκολου. 
2003 MEGA "Με θέα στο πέλαγος" του Γιάννη Βασιλειάδη. 
2005 MEGA "Αταίριαστοι" της Ζένιας Χρυσανίδου. 
Η Τζένη Ρουσσέα έπαιξε και σε πολλά θεατρικά έργα στην µεταφορά τους 
στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο.  
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ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ 
 

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Θοδωρής Καµπίτσης κατάγεται από την Ζάκυνθο. 
Είναι απόφοιτος της ανωτέρας σχόλης δραµατικής τέχνης “Θέατρο Τέχνης-
Κάρολος Κουν”. 

Έχει παίξει στα έργα: 

“Λευκή απεργία” του Γ. Λαζάνη , “Θέατρο, θεατρίνοι, θεατές” µε το Θέατρο 
Τέχνης, σε σκηνοθεσία Γ. Λαζάνη, “Λα µοσκέτα” του Ρουτζάντε, “Κωµωδία των 
ψευτογιατρών” του Σ. Ρουτζάντε (βραβείο ανδρικού ρόλου), “Ο Χάσης” του ∆. 
Γουζέλη, σε σκηνοθεσία Κ. Καποδιστρία (βραβείο ανδρικού ρόλου), “Ένας 
όµηρος” Μπ. Μπράιαν, ∆ΗΠΕΘΕ Κρήτης, “Το σακάκι που βελάζει” Στ. Στρατίεβ, 
∆ΗΠΕΘΕ Αγρινίου, “Νεφέλες” Αριστοφάνη, ∆ΗΠΕΘΕ Κοµοτηνής, “Ειρήνη” 
Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Κ. Μπάκα, ∆ΗΠΕΘΕ Καλαµάτας, “Παλκοσένικο” 
Χρ. Τσάγκας, “Αυλή των θαυµάτων” Ιακ. Καµπανέλλης, σε σκηνοθεσία Β. 
Κυρίτση, “Οδυσσεβάχ” Ξ. Καλογεροπούλου, σε σκηνοθεσία Β. Κυρίτση, 
“Μανδραγόρας” Νικ. Μακιαβέλι, “Στέλλα Βιολάντη” Γρηγ. Ξενόπουλου, “Το 
σακάκι που βελάζει” Στ. Στρατιέβ, “Οι αλησµονισµένοι” (α΄ κρατικό βραβείο), 
σκηνοθεσία Θ. Γράµψα, “Όνειρο θερινής νυκτός” Σαίξπηρ, Θέατρο “Πρόβα”, σε 
σκηνοθεσία Κ. Αρζόγλου, “Τρεις σωµατοφύλακες και µίσος”, διασκευή Μ. 
Παναγιωτόπουλου από το έργο του Αλεξ. ∆ούµα, ∆ΗΠΕΘΕ Βορείου Αιγαίου, σε 
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σκηνοθεσία Μ. Κουκιάδου, “Το φιόρο του Λεβάντα”, ∆ΗΠΕΘΕ Κέρκυρας, 
“Βασιλικός” του Α. Μάτεση, σε σκηνοθεσία Βαγγ. Θεοδωρόπουλου  µε το Εθνικό 
Θέατρο, “Τα παιδιά τα φέρνει ο πελαργός” των Ρέππα-Παπαθανασίου, “Φατς και 
Σβου”, “Το αταίριαστο ζευγάρι” του Νηλ Σάιµον, “Ωχ τα νεφρά µου” του Μπάµπη 
Τσικληρόπουλου, µε το Ιόνιο Θέατρο. 

Σκηνοθέτησε τα έργα: 

(Στο ∆ΗΠΕΘΕ Κοµοτηνής, στο ∆ΗΠΕΘΕ Βορείου Αιγαίου, στην Θεατρική 
Σκηνή Ζακύνθου, στο ∆ΗΘΕ Ζακύνθου) 

“Μανδραγόρας”, “Η γυναίκα και ο λάθος”, “Ο Ασυλλόγιστος”, “Στέλλα 
Βιολάντη”, “Το σακάκι που βελάζει”, “Το φιόρο του Λεβάντα”, “Ροζ Μολότωφ”, 
“Τα παιδία τα φέρνει ο πελαργός”, “Ωχ τα νεφρά µου”, “Ο Έβρος απέναντι”, 
Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής στο ∆ηµοτικό Θέατρο Ζακύνθου, Καλλιτεχνικός 
υπεύθυνος στη Θεατρική Σκηνή Ζακύνθου, Αναπληρωτής Καλλιτεχνικός 
∆ιευθυντής στο ∆ΗΠΕΘΕ Βορείου Αιγαίου, Εισηγητής στο συνέδριο 
Ελληνοϊταλικές επιρροές µε θέµα: “Αριστοφάνης-Κοµέντια ντελ Άρτε- Λαϊκό 
Θέατρο”. 

Συµµετοχή στην τηλεόραση στα σήριαλ: 

“Καινούργια ζωή”, “Ελλάς το µεγαλείο σου”, “Η ώρα η καλή”, “Οι αταίριαστοι”, 
“Απαγορευµένη αγάπη”, “Έλα να αγαπηθούµε”, “Ιστορίες από την αντίπερα όχθη” 
κ.ά. 
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 Κώστας Καποδίστριας 

Γεννήθηκε στο Βανάτο Ζακύνθου. Απόφοιτος της ∆ραµατικής Σχολής 
Βασίλη Ρίτσου. Έχει παίξει σαν ηθοποιός στα έργα: Κάπταιν Σελ - 
Κάπταιν Έσο στο Λαικό Πειραµατικό Θέατρο, Λεπρέντης του Μ. 
Χουρµούζη στο "Θέατρο Καισαριανής", Μια γυναίκα µε σηµασία  του 
Βαγγέλη Γκούφα στο "Θέατρο Αθηνών", Αγγέλα του Γ. Σεβαστίκογλου, 
στο "Θεσσαλικό Θέατρο", Ψυχοστασία του Αισχύλου, Λυσιστράτη του 
Αριστοφάνη, Ιφηγένεια εν Ληξουρείω του Πέτρου Κατσα'ί'τη, 
Ερωτόκριτος του Βιτσέζου Κορνάρου, Επιτρέποντες του Μένανδρου, 
∆αυίδ αγνώστου Χιώτη ποιητή, Γουανάκος του Σταύρου Ψυχάρη, Ρήσος 
του Ευριπίδη κ.α  
Συµµετέχει ως συντονιστής σε λαϊκούς θεατρικούς οµίλους της Ζακύνθου, 
ιδιαίτερα στο λαϊκό όµιλο του τόπου καταγωγής του (Βανάτο Ζακύνθου) 
Με τον τρόπο αυτό ασχολείται µε την έρευνα του Ζακυνθινού Λαϊκού 
Θεάτρου (Οµιλίες), καθώς, επίσης, και τη συγγραφή µέσα από οµαδική 
διαδικασία σύγχρονων κειµένων του είδους. 
Τελευταία δουλειά του πάνω σ' αυτό η συγγραφή από κοινού µε το λαϊκό 
ποιητή ∆ιονύση Γιατρά του έργου "Ωραία και µόνη η ζάκυνθος µε 
κυριεύει", που αποτελεί καταγραφή της ιστορίας της Ζακύνθου από το 
1480 έως το 1864 µέσα από το ποιητικό ύφος των οµιλιών. 
Κατά καιρούς έχει συµµετάσχει σε διάφορους φορείς πολιτισµού της 
Ζακύνθου και της ΠΙΝ, προσπαθώντας να συνδέσει τα πολιτιστικά αγαθά 
µε την ευρύτερη κοινωνική δραστηριότητα. 
Σε αυτό το πλαίσιο έχει συµβάλει στην οργάνωση συνεδρίων, διαµόρφωση 
και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων, δηµιουργία θεσµών, 
υποδοµών κτλ. 
Τέλος, έχει δουλέψει σαν δάσκαλος υποκριτικής στο θεατρικό τµήµα του 
Πανεπιστηµίου της Αθήνας, στο Μουσικό Γυµνάσιο και το ΙΕΚ Ζακύνθου. 
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Αυτοί είναι µερικοί από τους ανθρώπους του κινηµατογράφου και του 
θεάτρου στη Ζάκυνθο του σήµερα. Άξιοι συνεχιστές της πολιτιστικής 
παράδοσης του τόπου µας µε ουσιαστική συµµετοχή στα πολιτιστικά 
δρώµενα γίνονται πρότυπα για όλους εµάς του νεώτερους ζακυνθινούς.  
 

 
 
 
 

                               

 

 

 

 



37 
 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

Στον τοµέα της ζωγραφικής η Ζάκυνθος έχει να επιδείξει µεγάλο και πλούσιο 
έργο, καθώς στο νησί έζησαν και δηµιούργησαν σπουδαίοι ζωγράφοι και 
αγιογράφοι. Η παράδοση στην ζωγραφική ξεκινάει µε το πέρασµα από το νησί του 
Κρητικού αγιογράφου Μιχαήλ ∆αµασκηνού, προς το τέλος του 16ου αιώνα. Μαζί 
µε άλλους σηµαντικούς κρητικούς καλλιτέχνες προαιώνισαν την ζακυνθινή σχολή, 
η οποία βαθιά επηρεασµένη από την ιταλική αναγέννηση, παρουσιάζει σπουδαία 
έργα και ανοίγει τον δρόµο για µεγάλους δηµιουργούς. Οι κυριότεροι εκπρόσωποι 
εκείνης της εποχής που ασχολήθηκαν µε την αγιογραφία και µε την ζωγραφική 
γενικότερα είναι ο ∆ηµήτριος και ο Γεώργιος Μόσχος, ο Μανώλης και ο 
Κωνσταντίνος Τζάνες και ο Στέφανος Τσαγκαρόλας. Αργότερα ξεχώρισαν ο 
Παναγιώτης και Νικόλαος ∆οξαράς, ο Νικόλαος Κουτούζης και ο Νικόλαος 
Καντούνης. 
Οι εκπρόσωποι του 19ου αιώνα έχουν και αυτοί να επιδείξουν σπουδαία έργα, τα 
περισσότερα από τα οποία φυλάσσονται στο µουσείο µεταβυζαντινής τέχνης.  
Κύριοι εκπρόσωποι της νεότερης εποχής είναι οι ∆.Τσόκος, ο Π. Πλέσσας, ο 
Σ.Πελεκάσης και ο Γ.Γρυπάρης.Οι σπουδαιότεροι δηµιουργοί του 21ου αιώνα 
είναι οι (Ελένη Γούναρη , Μικα Συµβουλίδου ,Μαρία Ρουσέα, Μπάµπης 
Πυλαρινος κ.α 

 

                 ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΕΑ  

Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο, κόρη του ζωγράφου-αγιογράφου Χρήστου Ρουσέα (1896-
1978), αδελφή της ηθοποιού Τζένης Ρουσέα και σύζυγος του ζωγράφου Κώστα 
Μπάρµπα (1928-1983). ∆ιπλωµατούχος ζωγράφος της Ανωτάτης Σχολής Καλών 
Τεχνών Αθηνών (1951-1955). Έπαινος για τη σπουδή υπαίθρου και γυµνού. 
∆ίπλωµα καθηγήτριας τεχνικών µαθηµάτων και θεωρητικών της Α.Σ.Κ.Τ. (1955). 
Υπήρξε σύνεδρο µέλος του Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, µέλος του 
Συνδέσµου ∆ιπλωµατούχων Α.Σ.Κ.Τ., µέλος άλλοτε του Καλλιτεχνικού Σωµατείου 
Ελληνίδων και µέλος άλλοτε της ∆ιεθνούς Μορφωτικής Οµοσπονδίας Γυναικών 
Ελλάδος. ∆ιετέλεσε υπότροφος του Ι.Κ.Υ. (1962-1965). Έκανε τριετείς σπουδές 
και έλαβε δίπλωµα από το Instituto Centrale del Restauro της Ρώµης, σπούδασε 
τοιχογραφία (fresco) στη Scuola San Giacomo της Ρώµης και συντήρηση πινάκων 
σε µουσαµά το 1963 στο Dorner Institut του Μονάχου. 
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∆ίδαξε στον Αθηναϊκό Τεχνολογικό Όµιλο, στις Σχολές ∆οξιάδη (1976), όπου 
διηύθυνε το Εργαστήριο Συντήρησης και Αντιγραφής Έργων Τέχνης. ∆ίδαξε 
ζωγραφική στη Ν.Ε.Λ.Ε. Ζακύνθου, µε την ιδιότητα της ζωγράφου, της 
εξειδικευµένης στην τοιχογραφία σε νωπό ασβεστοκονίαµα, καθώς και τη γενική 
συντήρηση έργων τέχνης. Εργάστηκε ως Συντηρήτρια Αγιογραφιών στο 
Μεταβυζαντινό Μουσείο Ζακύνθου. 

Υπήρξε ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας Ζακυνθιακών Σπουδών, των Φίλων του 
Μουσείου Σολωµού και Επιφανών Ζακυνθίων, της άλλοτε Ζακυνθινής Πολιτιστικής 
Κίνησης, της Κινηµατογραφικής Λέσχης Ζακύνθου, της Εταιρείας Προστασίας 
Περιβάλλοντος Ζακύνθου, του Μουσικού Ασκηταριού της Ζάκυνθος, του Θεάτρου 
τση Ζάκυνθος και της Πανελλήνιας Ένωσης Συντηρητών Αρχαιοτήτων. 

Έργα της βρίσκονται στη Ζάκυνθο (∆ηµαρχείο, Νοµαρχία, ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη, 
Μουσείο Σολωµού και Επιφανών Ζακυνθίων), στο Μορφωτικό Ίδρυµα της 
Εθνικής Τράπεζας, στο υποκατάστηµα Ζακύνθου της Εθνικής Τράπεζας (πρώην 
Άλφα) Ζακύνθου, στην Εθνική Πινακοθήκη και το Μουσείο Σούτζου και σε δυό 
ξενοδοχεία της Ζακύνθου. Πολλά έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στην 
Ελλάδα και στην αλλοδαπή, ενώ έχει επιτυχώς εικονογραφήσει πολλά βιβλία 
Ζακυνθίων δηµιουργών. 

Το λογοτεχνικό περιοδικό “Περίπλους” (τεύχος 37) έκανε προς τιµήν της ειδικό, 
ιδιαίτερα ενδιαφέρον, ένθετο 40σέλιδο-αφιέρωµα, το Χειµώνα του 1994. 
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                      ∆ιονύσης Ματαράγκας 

 

Ο Ματαράγκας ∆ιονύσης γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1977. Η δυναµική της 
προσφυγής για την τέχνη προέκυψε από τη νεανική ηλικία µέσω της τέχνης του 
δρόµου, το graffiti. 

Σπούδασε γραφιστική, και τα τελευταία χρόνια ασχολείται µε τη γλυπτική, 
υιοθετώντας ένα µοναδικό στυλ. Χρησιµοποιεί υλικά όπως πέτρα, ξύλο και 
διάφορα µέταλλα. Τα έργα του παρουσιάζουν ένα έντονο δυναµισµό, την 
πλαστικότητα και την παραλλαγή χρώµατος που υποδηλώνουν την έµπνευση και 
καλλιτεχνικές αναζητήσεις. Έχει συµµετάσχει σε δύο ατοµικές και οµαδικές 
εκθέσεις από γνωστούς καλλιτέχνες. 

                                      

Κώστας Πλέσσας 

Γεννήθηκε το 1975 στη Ζάκυνθο όπου σήµερα ζει και εργάζεται. Σπούδασε 
ζωγραφική στην Α.Σ.Κ.Τ. (εργαστήριο Χρόνη Μπότσογλου) από την οποία 
αποφοίτησε το 1999 µε άριστα. Έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στις Καλές Τέχνες 
στο Πανεπιστήµιο Middlesex του Λονδίνου (2001-2002) µε υποτροφία του 
Κοινωφελούς Ιδρύµατος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης. 

Έχει συµµετάσχει σε πολλές οµαδικές εκθέσεις, αναφέρονται ενδεικτικά: «4 
µατιές» στην Πινακοθήκη των Εκδόσεων Μπιλιέτο στην Παιανία, «Έβδοµη 
Συνάντηση Καλλιτεχνών» στο ∆ιδυµότειχο (2000), «Disco» του Quays Arts 
Center στη Νήσο Γουάιτ της Αγγλίας (2003), «Urban Arts» στο Μπρίξτον του 
Λονδίνου και στα «Fine Rooms» της Royal Academy of Arts του Λονδίνου 
(2004), «60 Χρόνια Ελληνικής Παραστατικής Ζωγραφικής» στο Μουσείο 
Φρυσίρα (2004), «60 Χρόνια µετά…» στο Κέντρο Τεχνών του ∆ήµου Αθηναίων 
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(2005), «5ο Φεστιβάλ Τέχνης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα» στη CheapArt της 
Αθήνας (2006). 

Ο Κώστας Πλέσσας, ζωγράφος απο τους νέους και πιο σηµαντικούς, 
παρουσίασε έργα του, της ενότητας »Ανθρώπινες Σχέσεις», πέρυσι το καλοκαίρι 
στην Κρύπτη.  Μερικά απ’ αυτά, σας τα παρουσιάζουµε παρακάτω. Το σηµείωµα 
που ακολουθεί, για την δουλειά του Κώστα,  είναι της Κατερίνας ∆εµέτη απο το 
φυλλάδιο που συνόδευσε την έκθεση του, στην Κρύπτη: 

«Πρώτα γεννήθηκαν οι µορφές του. Μορφές αυτόνοµες, πικραµένες, σαρκαστικές, 
όµορφες, άσχηµες, αγγελικές, µε τη δική τους εσωτερική ζωή και άποψη για τον 
κόσµο. Τις βλέπουµε µέσα στις σπουδές, τα τοπία, τις νεκρές φύσεις, τα 
«πρόσωπα». Τις βλέπουµε να ζωντανεύουν µέσα από χρωµατιστά µολύβια, κολάζ, 
λάδια, ακρυλικά και µικτές τεχνικές. Τις συναντάµε στη Ζάκυνθο, στην Αθήνα, 
στο Λονδίνο και ξανά στη Ζάκυνθο.Μετά οι µορφές του σχετίστηκαν µεταξύ τους: 
µίλησαν, επικοινώνησαν, αγκαλιάστηκαν, µάλωσαν, αγαπήθηκαν…Έτσι τις 
βλέπουµε σήµερα, αποτυπωµένες σε «Ανθρώπινες Σχέσεις», που είναι το θέµα της 
φετινής έκθεσης του, στην ΚΡΥΠΤΗ.Γιατί ο Κώστας Πλέσσας καταφέρνει και 
βγάζει στα έργα του την εσωτερική ζωή των µορφών του, εκφραστικά και 
απροκάλυπτα, χωρίς φόβο και πάθος. Τολµάει και δηµιουργεί έργα, είναι φέτες 
ζωής, χωρίς να έχει την ανάγκη µας να τα κρίνουµε. Αντίθετα µας επιτρέπει να 
ρίξουµε µια µατιά µέσα στις ζωές των µορφών του, που ζουν και λειτουργούν 
αυθύπαρκτα, ανεξάρτητα από τη δική µας εµπειρία ζωής.Τα έργα του είναι 
παράξενα και ζωντανά, που για να φωτιστούν θέλουν το πιο πλακάτο κόκκινο που 
υπάρχει, τι πιο φλογώδες πορτοκαλί, το πιο βαθύ µπλε, µε άλλα λόγια, το χρώµα 
που ζει µέσα στις πιο βαθιές εικόνες του µυαλού µας.Αλλά και οι ανθρώπινες 
σχέσεις αυτό το χαρακτηριστικό της µοναδικότητας και της αδυναµίας 
αντιληπτικότητας από τους πολλούς δεν έχουν ;Ποιος ξέρει, ίσως βλέποντας τα 
έργα του Κώστα Πλέσσα να βρούµε κοµµάτια από τη δική µας ζωή. Αρκεί να 
έχουµε το θάρρος, να τα «κοιτάξουµε» και όχι να τα «δούµε». Ίσως τότε 
µπορέσουµε «να δούµε» και τις δικές µας, τις προσωπικές σχέσεις…» 

 

http://libromag.gr/wp-content/uploads/2009/12/771.jpg
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                             ΚΩΣΤΑΣ ∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ: 

     Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο τo 1956. To 1963 εγκαθίσταται στην Αθήνα. Aπό το 
1972-74 οργανώνει και εκθέτει ζωγραφική και κατασκευές. Ασχολείται µε τον 
αθλητισµό και το 1972 είναι µέλος της Εθνικής Ελλάδος Εφήβων στην ποδηλασία. 
Το 1976 εισάγεται στην Ανωτάτη  Σχολή Καλών Τεχνών των Αθηνών, όπου 
υπήρξε υπότροφος και σπουδάζει γλυπτική µε δασκάλους τους Γιάννη Παππά, 
Θόδωρο Παπαγιάννη και Γιώργο Νικολαίδη. Σπουδάζει επίσης στα εργαστήρια 
εφηρµοσµένων τεχνών, µάρµαρο -µέταλλο ξύλο, κεραµική-χαλκογλυπτική και 
γυψοτεχνική καθώς και Θεωρητικές και Ιστορικές σπουδές. Τελειώνει τις σπουδές 
του µε άριστα το 1982 και η διπλωµατική του εργασία εκτίθεται τιµητικά στις 
αίθουσες της ΑΣΚΤ. Το 1980, φοιτητής ακόµη, εκτελεί τις γλυπτικές 
διακοσµήσεις των δύο (2) από τις τέσσερις (4) υπογείων διαβάσεων της 
Λεωφόρου Συγγρού.  Το 1981 µελετά την αρχαία Ελληνική Τέχνη ταξιδεύοντας 
σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο και ενηµερώνεται για το 
σύγχρονο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι ταξιδεύοντας στην Γαλλία και το Βέλγιο. Το 
1984-86, σε συνεργασία µε το δάσκαλό του Θ. Παπαγιάννη, εκτελεί σε 
µάρµαρο µεγάλη γλυπτική σύνθεση στην κατοικία του Κ. Γάκη, το µνηµείο του 
ΚΚΕΙ στον Περισσό, το µνηµείο Ηρώων Πολυτεχνείου στα Γιάννενα και το 
µνηµείο Εθνικής Αντίστασης στο Βόλο. Ταξιδεύει για ενηµέρωση (πάνω στη 
σύγχρονη Τέχνη) το 1985 στο Σικάγο  (Η.Π.Α.). Το 1986 στην Ιταλία, Ισπανία, 
Γαλλία, Αγγλία και το 1989 στη Γερµανία. Το1986 συµµετέχει στο Α' συµπόσιο 
γλυπτικής των Ιωαννίνων, το 1987 εκτελεί γλυπτό στον υπαίθριο χώρο του 
ορειβατικού Καταφυγίου στην Πάρνηθα και το 1988 συµµετέχει ως εκπρόσωπος 
της Ελλάδας (εκπροσωπεύοντας την Ελλάδα) στο Β' Βαλκανικό συµπόσιο 
γλυπτικής που έγινε στον Βόλο. Το 1990 συµµετέχει στο Β’ διεθνές συµπόσιο 
γλυπτικής στο Fujimi Muchi στην Ιαπωνία. Στη δίµηνη παραµονή του στην 
Ιαπωνία, έχει την ευκαιρία να επισκεφτεί το Τόκιο, τη Γιοκοχάµα καθώς και άλλες 
σηµαντικές πόλεις της. Το 1991 ταξιδεύει (και πάλι στις πόλεις της Ευρώπης 
Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία) και το 1993 στην Αγγλία. Tο 1992 εκπροσωπεί 
την Ελλάδα στην παγκόσµια έκθεση που γίνεται στη Σεβίλλη (Ισπανία) ΕΧΡΟ '92 
και συµµετέχει στο Α' διεθνές συµπόσιο γλυπτικής στη Θάσο. Το 1996 παίρνει 
µέρος στον 1ο ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό Γλυπτικής, που γίνεται στην 
πόλη Fukuoka (Kitakiushu) στην Ιαπωνία όπου αποσπά το Α' βραβείο. Μετέχει 
επίσης στο Β ' συµπόσιο γλυπτικής των Ιωαννίνων. Το 1983 συνεργάζεται µε το 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή στην Κηφισιά και το 1985-1990 µε το 
Εθνολογικό Μουσείο Αθηνών.   

Από το 1992 έως το 1998 διδάσκει γλυπτική στην ΑΣΚΤ Αθηνών, στο εργαστήριο 
του Θ. Παπαγιάννη, ως ειδικός επιστήµων. ∆ιατηρεί δύο εργαστήρια γλυπτικής 
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στού Ζωγράφου (Αθήνα) και στο Μαρκόπουλο Αττικής. 'Έχει τιµηθεί µε πολλά 
βραβεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έργα του βρίσκονται στην συλλογή 
γλυπτών της ΑΣΚΤ, στην Εθνική Πινακοθήκη, στο Yπουργείο Πολιτισµού και 
Επιστηµών, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του 
Ίωνα Βορρέ, στην Πινακοθήκη Πιερίδη, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης 
Γουλανδρή, στην Άνδρο, στο Πνευµατικό Ίδρυµα της Εθνικής Τραπέζης, στο 
Τελλόγλειο Μουσείο Θεσσαλονίκης, στο Υπαίθριο Μουσείο Μοντέρνας 
Τέχνης Fujimi στην Ιαπωνία, καθώς και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 
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