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Νικηφόρος Βρεττάκος – 100 χρόνια από τη γέννηση του 

Τιμητική εκδήλωση : 21 Φεβρουαρίου 2012, Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας 

 

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, με χαρά σας καλωσορίζουμε 

στην αποψινή μας πρώτη εκδήλωση για το 2012. 

Προσφωνήσεις : 

 

 

Καταρχήν, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να αιτιολογήσουμε την 

απουσία μας από τα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας. Η απουσία μας 

οφειλόταν στο πρόβλημα στέγης που αντιμετωπίσαμε από τον 

περασμένο  Ιούνιο. Η λύση στο πρόβλημα δόθηκε, πρόσφατα, από το 

συνάδελφο και δήμαρχο της πόλης μας κ. Παναγιώτη Νίκα, ο οποίος 

γενναιόδωρα μας παραχώρησε χώρο στο ισόγειο του Πνευματικού 

Κέντρου, και με την ευκαιρία αυτή, για άλλη μια φορά τον ευχαριστούμε 

θερμά.                                                                                                            

(Άλλωστε η αποψινή του παρουσία επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του για 

τις ενέργειες του συνδέσμου μας, το οποίο και του ανταποδίδουμε). 

Αποδεσμευμένοι, πια απ’ το άγχος της  στέγης, σας καλωσορίζουμε 

απόψε, στην πρώτη μας εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό 

χρόνων από τη γέννηση του Λάκωνα ποιητή Νικηφόρου Βρεττάκου, του 

ποιητή της ειρήνης και της αγάπης, της ελεύθερης φαντασίας, όπως 

έχουν γράψει γι’ αυτόν, και για μας τους Μεσσήνιους, του γείτονα 

ποιητή, του ποιητή του Ταϋγέτου, τις πλαγιές του βουνού που  

καθημερινά αντικρίζουμε, το βουνό που τόσο εξύμνησε στην ποίηση του 

και που «τόσο του στάθηκε…». 

Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ   Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ω Ν   Μ Ε Σ Σ Η Ν Ι Α Σ    
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1. Ανδρειωμένος Γιώργος, καθηγητής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με θέμα: « Η ζωή και το έργο του 

Νικηφόρου Βρεττάκου» 

Πρώτος ομιλητής της σημερινής μας εκδήλωσης είναι ο καθηγητής της 

Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. 

Ανδρειωμένος Γιώργος, ο οποίος έχει διατελέσει επίτιμος ερευνητής του 

πανεπιστημίου του Μπέρμινχαμ, επιστημονικός συνεργάτης της 

Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού και καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 

στο Παν/μιο Πατρών, καθώς και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. 

Μεγάλος αριθμός μελετών του έχει κυκλοφορήσει αυτοτελώς ή έχει 

δημοσιευτεί σε έγκυρα περιοδικά, καλύπτοντας πρωτίστως θέματα 

νεοελληνικής φιλολογίας, ιστορίας και γλώσσας. Τον ευχαριστούμε 

ιδιαίτερα για τη σημερινή του παρουσία καθώς και για το ότι  είναι πάντα 

πρόθυμος να μας βοηθήσει σε ό,τι του έχουμε ζητήσει.  Η εισήγησή του 

έχει θέμα «Η ζωή και το έργο του Νικηφόρου Βρεττάκου».  

2. Τζινιέρη-Τζανετάκου Ελένη, διευθύντρια της Δημόσιας Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης Σπάρτης, με θέμα: «Το αρχείο του Νικηφόρου Βρεττάκου, 

διαχείριση και δυνατότητες αξιοποίησης» 

Συνεχίζουμε, με την κ. Ελένη Τζινιέρη-Τζανετάκου, διευθύντρια της 

Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης. Η Δημόσια Κεντρική 

Βιβλιοθήκη Σπάρτης τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών, για το πλούσιο 

μορφωτικό και πολιτιστικό έργο της, στη Λακωνία. Τιμήθηκε ιδιαίτερα 

μεταξύ άλλων και για το Αρχείο του Νικηφόρου Βρεττάκου. Η ακούραστη 

κ. Τζινιέρη-Τζανετάκου  μαζί με το γιο του ποιητή είναι θεματοφύλακες 

του αρχείου και πρωτοστατούν στον εορτασμό του ποιητή μαζί με το 

ΕΚΕΒΙ για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη γέννηση του. 

Θεωρούμε μεγάλη τιμή τη συμμετοχή της και περιμένουμε με αγωνία να 

μας ενημερώσει για το αρχείο του ποιητή. Θέμα της ομιλίας της είναι «Το 

αρχείο του Νικηφόρου Βρεττάκου, διαχείριση και δυνατότητες 

αξιοποίησης». 
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3. Δρ. Γεωργία Κακούρου-Χρόνη, Επιμελήτρια της Εθνικής 

Πινακοθήκης, Υπεύθυνη του Παραρτήματος της Σπάρτης « Ο 

Ταΰγετος του Νικηφόρου Βρεττάκου». 

Στη Λακωνία βρίσκεται μια ακόμη σημαντική κυρία η καθηγήτρια 

Γεωργία Κακούρου-Χρόνη, Επιμελήτρια της Εθνικής Πινακοθήκης, 

Υπεύθυνη του Παραρτήματος της Σπάρτης, στη Κουμαντάρειο 

Πινακοθήκη.  Η κ. Κακούρου έχει μελετήσει σε βάθος το έργο του 

Νικηφόρου Βρεττάκου, έχει συγγράψει βιβλία και άρθρα για τον ποιητή 

(συμπεριλαμβανομένης και της διδακτορικής της διατριβής). Θα ήθελε να 

συμμετέχει στη σημερινή μας εκδήλωση αλλά ήταν αδύνατον, λόγω 

ανειλημμένων υποχρεώσεων στο εξωτερικό. Μας έστειλε, όμως, ένα 

κείμενό της για τον Ταΰγετο στην ποίηση του Βρεττάκου, το οποίο θα 

διαβάσει ο κύριος Μπαζάνης Βασίλειος, φιλόλογος και μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας, 

απόσπασμα του κειμένου βρίσκεται στο τέλος του δισέλιδου που κρατάτε.  

4. Νικολακοπούλου Χαρά, φιλόλογος, μέλος της Λέσχης Ανάγνωσης 

Φιλόλογων με θέμα: Η συλλογή του Νικηφόρου Βρεττάκου : « Ο 

χρόνος και το ποτάμι».  

Στο σύνδεσμό μας τα τελευταία 3 χρόνια λειτουργεί λέσχη 

ανάγνωσης. Τα μέλη της συναντιούνται την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα. Στις 

7 Φλεβάρη συγκεντρώθηκαν και μελέτησαν τη συλλογή του Νικ. 

Βρεττάκου «Ο χρόνος και το ποτάμι». Για τη συλλογή αυτή θα μας 

μιλήσει η κ. Χαρά Νικολακοπούλου, φιλόλογος και  μέλος της Λέσχης 

Ανάγνωσης του ΣΦΜ. 

Τα ποιήματα απ’ τη συλλογή θα διαβάσει η κ. Αβαρλή Αφροδίτη, 

φιλόλογος και  μέλος της Λέσχης Ανάγνωσης του ΣΦΜ. 

5. Κώστας Βρεττάκος 

Την εκδήλωση θα κλείσει ο κ. Κώστας Βρεττάκος, γιος του ποιητή 

και σημαντικός σκηνοθέτης, ο μακροβιότερος πρόεδρος του Ελληνικού 

Κέντρου Κινηματογράφου και σύμβουλος κινηματογραφίας και των 

Διεθνών Σχέσεων στον τομέα του Οπτικοακουστικού στο Υπουργείο 
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Πολιτισμού. Θεωρούμε τη παρουσία του ξεχωριστή στην αποψινή μας 

εκδήλωση, τον ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτό και του ευχόμαστε να 

συνεχίσει το έργο που έχει αναλάβει. 

 Αμέσως, μετά θα παρακολουθήσουμε ένα σύντομο βίντεο με τον 

ποιητή να απαγγέλει ποιήματά του. 

κ.Βρεττάκο, σας παρακαλούμε να έρθετε …. 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΙΣΣΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

 


