


<Δε Oiλιυy
Δε θ6λω του κιooοδ τo πλdνo ψηλωμα
αε ξtνα αναoτηλδματα δεμενo"
Αq ε{μιαι tνα καλd'μι, 6να xαμ6δεντρo,
ρια 6αo ανεβα[νω, μ6νοE ν, ανεβα[νω.

Δε 0tλω τoυ yιαλoil το λαμπρoφ6yyισμα
πoυ δε[xνεται ri'oπρo με τoυ i1λιου τη xαρη ..'
Θtλω να δ{νω φωq απδ τη φλδyα μoυ
κι αq εiμαι κι tνα ταπειν6 λυyνd'ρι.

Συλληl1: <Φωτερd, Σκoτd,δια>

ΓEΩPΓΙoΣ ΔΡoΣΙNHΣ (1859-1951)
ΙΙ ζωi τoυ και τo tρyo τoυ

o Γειbργιoq Δροoivηq γεwηΘηκε oτην Αθξνα τo 1859" H oικoγεvειακη του
καταγωγξ ηταv απ6 τo Mεo.oλ6γγι. H oικoγ6νει& τoυ εκτ6q απ6 εl)πoρη ηταv και
γvrυoτη για τη συνε1σφορ& τηq oτον αγιbvα του 182l.

Αρ1ιoε να oπoυδdζει voμικd, αλλ& τα εγκατ6λειψε για να παρακoλoυθηoει
φιλoλoγiα oτηv AΘξvα και αργ6τερα oτη Γερμανtα. FΙ λoγoτε;viα, και η πoiηoη
ιδιαi,τερα, ηταv η κδρια φρoντiδα oτη μακρ6xρoνη ζωη τoυ" Mε τo φfloλoγικ6
ιμευδιbνυμο <ιΑρdxνη> d,ρ1ιoε να δημooιεriει στα περιoδικd, <Ραμπαγ&g>, κMη
10νεoαυl και <Εοτiα>..FΙταv φiλoq και συvαγωvιoτηq τoυ Παλαμd, oτo κ[νημα για
την πνευματικη αναγ6νvηoη τoυ τ6πoυ.
o Δρooivηq αvθπτυξε πoλ0μορφη πνευματικη δρdoη..FΙταν διευθυvτηg οε μια

oειρα προoδευτικα περιοδικd, και γραμματ6αq τoυ Συλλ6γoυ Ωφελiμωv Bιβλiων,
τα οποiα εκλαfKευαν πoλriτιμεg εγκυκλoπαιδικ6q γvιboειq. Διετθλεoε γεvικ6q
επι0εωρt-lτΙ6 τηq Δημoτικη6 Εκπαiδευoηq, τμηματd,ρμq Γραμμ&τωv και Kαλιbv
Τε1vιbv τoυ Yπoυργεiομ Παιδεiαg (|9|4.|920 και |922.|923) και τακτικ6 μ6λο9
τηq Ακαδημiαq Αθηvιilv απ6 την iδρυoη τηζ, το |926.'t7ταν ιδρυτικ6 μ6λo9 τηq
Eλληvικξq Λαoγραφικηq Εταιρε[αg και εiμ αo1oληθεt με τη oυλλoγη τραγoυδιιbν,
εθiμωv και παραδ6oεων. Tιμηθηκε με τo <Αριoτεio τωv Γραμμd,τωv)} τηζ
Ακαδημiαg ΑOηvιbν και τo 1948 πρoτdθηκε απ6 τo ελληvικ6.Κρ&τoq για τo
βραβεio Ν6μπελ τηg Λoγoτε1viα6, τo oπoio τελικ& δ6θηκε oτoν Avτρ6 Zιvτ.



o Δρooiνηq d,φηoε πλor1oιo πoητικ6 και πε(oγραφικ6 6ργo πoυ περιθ1εται σε 14
πoητικ6q oυλλoγ6q, σε μερικo0g τ6μoυq πεζοt λ6γoυ (διηγηματα,
μυθιoτoρηματα) καθιbg και μελ6τε9 πoυ γρ0φτηκαν με oκoπo0g μoρφωτικoιiq για
μεγOλoυ-c και παιδιd'. FΙ λατρεiα του για τηv liπαιθρo και η επαφη τoυ με τo λα6
oτd,Θηκαν oι πηγ6g τηg θμπνευoηg τoυ και τηζ πoιητικηg τoυ δημιoυργiαg.
Tραγo6δηoε την ελληvικη φ6oη καιτη ζωη oτιq πιo απλ6q μoρφ6ξ τηq, oι μoΦoεg
τoυ ηταν <ψαρoπoriλε6 και βoοκοr)λεq>. Τα tδια ειδυλλιακ& και φυοιoλατρικd,
γvωρioματα βρioκoνται και στα πεζ& τoυ.

o Δρooivηq ανηκε oτov κjκλo των πρooδευτικιbv πoιητιbv (μαζi με τουq Ntκο
Καμπ& και Κωoτη Παλαμd), oι oπoιo1 επεδiωξαv να αvαvειbooυν τov πoιητικ6
λ6γo, να τov απαλλdξoυv απ6 τo oτ6μφo, τov πειoιθ&νατo ρομαvτιoμ6, την
απαιoιoδoξiα, την καΘαρεrioυoα γλιbο.oα τηξ Α. AΘηvαΙκηg Σ1oλξq και να
καθιεριbooυv τη δημoτικη ωq επioημη γλιi:ooα τηq λoγoτεxviαq. FΙ xρovoλoγiα
θκδooηg τηq πριbτηq τoυ πoιητικηq oυλλoγηg αΙoτοi Αρdxνηζ) τo 1880, ε[ναι τo
oρ6oημo τηg εμφd'νιoηg τηq N6αq Aθηvα.fκηg Σxoληg.

o Δρooivηq με 6λη την πνευματικη και λoγoτεxvικη ,roυ δρdoη, με την πoiηoη
τoυ, η oπoiα αυγκiνηoε και δiδαξε τo λα6, με τα περιoδικ&, αΑγωγη>>, <Mελ6τη>
και τιζ εκδ6oειq των <Ωφελiμωv Bιβλiωw θγινε εναg απd τoυg oυντελεoτfq τηq
λατκηζ διαφιbτιoηg και αναγθwηoηg. Πo}λ& πoιηματd, τo.υ riγιvαv τραγoliδια
(Mυγδαλι&). Π6θανε o,ε βαθιθ γερd,ματα oτην Αθηvα τo 195!'.
(Περικλη Καλοδiκη, <Nεoελληνικη Λoγoτε1viω>, τ6μιoq 2, aε}ν.2Ο6 κ.ε.)

κΧιbμα E}ληνιιc6>
Tδρα που θα φδyω και θα παω oτα ξ6να,
Και θα ζo{lριe μηνεg, xρδνoυg xωριopιΕνοι,
αφηoε να παρω κdτι κι απ6 obνα,
Γαλαν η πατ ρ [ δ α, π o λυ αyαπη μ tν η'
Αφηoε μαζi μoυ φυλαyτ6 να πd"ρω,
yια την καθε λδπη, κd'θε τι κακ6,
φυλαxτδ απ, αρρδoτbια' φυλαxτ6 απ6 Xd'ρo,
M6νoν λiyο xδμα, ycilμα ΕMηνικδ!

Συλλoγη: <Aμιd,ραvτα>



<.oy τα ρdδα τα κλειoτιiιι

,oxι! 
τα ρ6δα τα κλειατd" δεν εiναι ρ6δα ακδμα

Ε,iναι dν0og δiψωq δνoμα και δ[xωE ευωδιd',
Mοιdζoυν αθcbo, αφfλητo και παιδιακ{oιa m6μα,
Πoυ δεν τo π6τιoε καδμoδq αyαπηg η καρδιd'.

Θ6λω τα ρ6δα oλδδρoσα Ιζι ευωδιαoτd, ανθιαμ6να,
Tην ευλoy[ατηE oμoρφιdζ στoν κ6oμo να ακoρπoδν,
Xεlλη ανoιxτα α7Γ, τoυζ oτεναyμoδE κι απ. τα φιλιd' καμtνq
Χεiλη, πoυ ΙCι αν oωπαlνoυνε _ τ0 λεν πωq αyαπoδν.

Συλλoγη : <Φωτερ& Σκoτd,δια>>

To Mοιρoλδt ηg.oμoρφη q fuπδolταoμα)

Π6ρα'oε9 - κι ανθooτρcbθηκε τo xδμα να πατηoειE
Και τα δεντρα αναμtριααν yια να o, ανoΙξoυν δρδμo"

Γiλααεg - κι απoκρfθηκαν στo y6λιo ooυ οι βρυooδλεq
Και τα τρεγoδμενα νερα και τoυ yιαλoδ τo κδμα.

Tραyoδδηoεζ * και oδπαoαν τ, αηδ6νιανα α, ακoδoουν
Κι ο ξtφτεραq ξαφνιri"ατηκε σαν τι πουλΙ λαλοδoε.

Χ6ρεψlε9 και ριαζcbμηκαν τριyδρω oου νερd.ιδεE
Και τo μαντιjλι oου iπιαoαν να αδρειg τo yoρδ τoυq.

Tcbρα d"φωνη κι αytλαmη κι α1δρευτη απopιtνειE...

Κι εycb mην π6ρτα του oτιτιοb ooυ λεω μοιρoλδ|.
Συ}λoγη: <Πδριιη Poμφαiα και Αλκυoνiδεg>


