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ΒΡΑΒΕΙΑ 2020 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 

 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΒΑΡΒΕΡΗ 

 

Το 2019, παρά τη συνεχιζόμενη κρίση, κυκλοφόρησαν αρκετά και ενδιαφέροντα ποιητικά 

βιβλία. Οι πρωτοεμφανιζόμενοι ποιητές παρουσίασαν συλλογές πολλά υποσχόμενες για τη 

μελλοντική τους πορεία. Η επιτροπή του βραβείου Γιάννη Βαρβέρη, παρά τις δυσκολίες 

λόγω κορωνοϊού, συνήλθε αρκετές φορές. Κατόπιν πολλών συζητήσεων και 

προβληματισμών, και με κριτήριο πάντα την αρτιότητα και τη δυναμική του ποιητικού 

τους λόγου, επέλεξε τα βιβλία στον βραχύ κατάλογο του Βραβείου Γιάννη Βαρβέρη 2020 

της Εταιρείας Συγγραφέων. Χωρίς να υποτιμά άλλα βιβλία και τους δημιουργούς τους, που 

δεν συμπεριλήφθηκαν, η κριτική επιτροπή επισημαίνει τα εξής: 

Η Αθηνά Βογιατζόγλου, στην πρώτη της ποιητική συλλογή, με λόγο πηγαίο, μετουσίωσε 

σε ποίηση το προσωπικό βίωμα, την εμπειρία και την επιθυμία, μετερχόμενη τρόπους 

λυρικούς, όπου το παίγνιον του έρωτα, που καθορίζει κάθε στιγμή της ζωής μας, 

μετατρέπεται σε ποιητικόν παίγνιον γραφής. 

Ο Γεώργιος Γιαννούτσος, με ρέοντα ποιητικό λόγο, στοχάζεται τα συμβαίνοντα στον βίο. 

Παρακολουθώντας με πλάγια ματιά, κάθε στιγμή προβληματίζεται για τη ζωή, τον θάνατο, 

τον χρόνο. Αυτός ο προβληματισμός βρίσκει την έκφρασή του στην αντίστιξη του 

προσωρινού που μεταπίπτει σε μόνιμο.  

Η Φιλία Κανελλοπούλου μετουσιώνει τα έντονα συναισθήματα σε ποίηση, με λόγο λιτό, 

αλλά δραστικό. Αμφισβητώντας κατεστημένες αξίες προβάλλει την άλλη όψη της ζωής και 

των πραγμάτων. Αυτοκαθοριζόμενη στο κέντρο ενός καθημερινά μεταβαλλόμενου κόσμου 

οριοθετεί εκ νέου την κάθε έννοια και πράξη. 

Η Μαριάνα Λαλαούνη, με ώριμο, συχνά εξομολογητικό, λόγο μάς αποδίδει ποιητικά την 

γεωγραφία του έρωτα και των συναισθημάτων που προκαλεί. Η αρχή και το τέλος, 

αλληλοδιαδεχόμενα, επανακαθορίζουν την ύπαρξη, δίνοντάς της νέο κάθε φορά νόημα. 

Η Νατάσα Πανδή δημιουργεί τον ποιητικό της κόσμο μέσα από την περιπλάνησή της σε 

εξωτερικούς, αλλά και εσωτερικούς χώρους. Σε σπίτια όπου ζήσαμε, επιθυμήσαμε και 

αφήσαμε ένα μέρος τού είναι μας, ορίζοντας τον εαυτό μας σε σχέση με την ύπαρξη, αλλά 

και την απουσία του άλλου. 

Ο Φώτης Σκουρλέτης, με οδηγό την ποίηση, αναζητά τη διέξοδο για τη λύτρωση, από το 

βάρος της μνήμης και από τον πόνο της ανάκλησής της, από τις πληγές που μας τυραννούν, 

αλλά ταυτόχρονα μας χαρίζουν αυτογνωσία και εμπειρία για το υπόλοιπο του βίου.  

Ο Μάριος Χατζηπροκοπίου, με δεξιοτεχνικές ανατροπές, παρωδεί κατεστημένες 

βεβαιότητες και αξίες. Ο λόγος του με εσωτερικό ρυθμό και μέτρο, μέσω της ποιητικής 

φόρμας, συνομιλεί με τον λόγο και τον τρόπο παλαιοτέρων. Σκηνοθετημένος ως μικρή 

ιστορία-δρώμενο, επιτελούμενος, επιτελεί.  

 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑ 

 

Οι νέοι και νέες συγγραφείς, που διακρίθηκαν το 2019, έχουν αξιοσημείωτη και μάλλον 

ποικίλη διαδρομή, πριν από την πρώτη τους εκδοτική εμφάνιση, γεγονός που δεν επιτρέπει 

να τους θεωρούμε μέλη της ίδιας γενιάς. Ωστόσο, μια σειρά κοινών χαρακτηριστικών 
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μπορεί να οδηγήσει σε κάποια πρώτα συμπεράσματα για τις τάσεις στην πεζογραφία του 

καιρού μας. Η γραφή ως τέχνη που αντιμάχεται τη λήθη και μετουσιώνει τον χρόνο ή 

αποκαθιστά αδικίες και ελλείψεις της ζωής, με ρεαλιστικό αλλά ευφάνταστο, συχνά 

συγκινητικό τρόπο, είναι το πρώτο απ’ αυτά. Η αναζήτηση της προσωπικής αλήθειας, το 

αντίκρισμα του θανάτου, ο δυνατός αφηγηματικός ρυθμός, οι αντισυμβατικοί χαρακτήρες 

που συνομιλούν με μεγάλα ερωτήματα, δεσπόζουν στα βιβλία που ξεχωρίζουν. Μπορεί να 

μη σημειώνεται κάποιος νέος, ευφυής τρόπος ως προς τη διαπραγμάτευση των καίριων 

θεμάτων της εποχής μας (οικονομική κρίση, μετανάστευση, διάλυση αλλά και εκ νέου 

συζήτηση περί των ταυτοτήτων), ωστόσο η αφομοίωση και το ξεπέρασμα του 

μεταμοντέρνου και η αναψηλάφηση του πραγματικού (συνήθως μέσα στο πλαίσιο της 

επαρχίας και της οικογένειας που βιώνονται από την ασφυκτική τους πλευρά) βρίσκουν 

όχημα διαφυγής είτε στο παράδοξο είτε στην εξομολόγηση, όπου το βίωμα μεταβολίζεται 

και η πλάνη γίνεται μέσο επιβίωσης σέ έναν άγριο κόσμο. Ο φόβος και το παράλογο, που 

με τις καταστάσεις του αντικαθιστά συχνά την πλοκή, ο έρωτας ως μόνη γέφυρα ζωής και 

θανάτου, η αντίσταση στα κοινωνικά στερεότυπα, αλλά και η παρουσία ηθογραφικών 

στοιχείων, η καταγωγή ως άχθος, κυριαρχούν σε έναν κόσμο τραχύ, που η μόνη του 

λείανση είναι τα δυνατά πάθη και τα ένστικτα, άγρια ή ευγενή. Σε ένα θηριώδες 

περιβάλλον, η περιγραφή του μοιάζει ο μόνος τρίτος δρόμος, ώστε ο άνθρωπος να 

ξαναβρεί έναν τόπο οικείο, όπου να μην είναι ούτε θύμα ούτε θύτης. Προφανώς, με μια 

τέτοια αφετηρία, θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε πώς θα προσληφθεί προσεχώς, 

από τη νέα γενιά της πεζογραφίας μας, η νέα συνθήκη, η συνθήκη της πανδημίας που 

ζούμε. 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 

πρόκειται να κυκλοφορήσει, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, στις αρχές του 2021, σαράντα χρόνια από την ίδρυση της Εταιρείας και 

είκοσι χρόνια από τη θέσπιση των πρώτων βραβείων της.  

 

Βραβεία Διδώ Σωτηρίου και Δαίδαλος έχουν απονεμηθεί σε ελληνιστές και μεταφραστές 

από τα ελληνικά, όπως ο Μάριο Βίττι (Mario Vitti) από την Ιταλία, ο Μισέλ Βόλκοβιτς 

(Michel Volkovitch) από τη Γαλλία, η Σόνια Ιλίνσκαγια (Sonia Ilinskaya) από τη Ρωσία, ο 

Έντμουντ Κήλυ (Edmund Keeley) από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ζντράβκα Μιχάιλοβα 

(Zdravka Mihaylova) από τη Βουλγαρία, ο Πέδρο Μπάδενας δε λα Πένια 

(Pedro Bádenas de la Peña) από την Ισπανία και ο Γουίλις Μπάρνστοουν (Willis 

Barnstone) από τις ΗΠΑ. Έχουν επίσης απονεμηθεί σε κριτικούς, φιλόλογους και 

γλωσσολόγους, όπως ο Aλέξανδρος Aργυρίου, ο Εμμανουήλ Κριαράς, η Τζίνα Πολίτη, ο 

Δημήτρης Ραυτόπουλος και ο Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, σε ιστορικούς, όπως ο Μαρκ 

Μαζάουερ (Mark Mazower) και ο Γιώργος Μαργαρίτης, σε μεταφραστές στα ελληνικά, 

όπως ο Ζήσης Σαρίκας, και σε Έλληνες και ξένους συγγραφείς, όπως ο Γιάννης Δάλλας 

και ο Κλάουντιο Μάγκρις (Claudio Magris). 

 

«Τα βραβεία συνιστούν ένα είδος ανθολόγησης από βιβλία που κυκλοφόρησαν την 

προηγούμενη χρονιά, όταν πρόκειται για ανά έτος βραβεύσεις, ενώ κορφολογούν από 

μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, όταν πρόκειται για βραβεύσεις συγγραφέων για το έως 

τότε σύνολο του έργου τους. Κατά τρόπο αντίστροφο, η συμπερίληψη σε ανθολογίες 

αποτελεί άτυπη βράβευση για τον συγγραφέα. Βραβεία και ανθολογίες ως όψεις ενός 

κοινού νομίσματος συνυπάρχουν από την αυγή της λογοτεχνίας, η ανάδειξη κειμένων στην 

ιστορία της οποίας συνιστά διαρκή ανθολόγηση. Εξαρχής επίσης χρονολογούνται 

ενστάσεις, αντιρρήσεις και συγκρούσεις, που συνδέονται με κάθε είδους αξιολόγηση … 
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Η επικέντρωση σε τίτλους βιβλίων και ονόματα συγγραφέων, που διευκολύνεται από 

βραβεύσεις, παραμένει ένα από τα πιο εύλογα επιχειρήματα υπέρ των βραβείων, ιδίως για 

νεότερους ή λιγότερο γνωστούς συγγραφείς. Από την άποψη αυτή, τα βραβεία ποτέ δεν 

φαίνονται αρκετά. Αυτό ισχύει ακόμη και για φορείς όπως η Εταιρεία Συγγραφέων, τα 

μέλη της οποίας συλλογικά συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ελληνικών και ξένων 

διακρίσεων από οποιονδήποτε ελληνικό φορέα στον χώρο του βιβλίου … 

 

Το δεύτερο μέρος της ειδικής έκδοσης αποτελεί η συμπληρωμένη έκδοση της μεγάλης 

ανθολογίας της Εταιρείας Συγγραφέων, στην οποία αυτο-ανθολογούνται περισσότερα από 

220 μέλη της με δημοσιευμένα ή αδημοσίευτα κείμενα ή αποσπάσματά τους …» 

(από το προοίμιο της έκδοσης) 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 

 

Η Εταιρεία Συγγραφέων, μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1981 με επίτιμο 

Πρόεδρο τον Οδυσσέα Ελύτη, αποτελεί μείζονα φορέα ποιητών, πεζογράφων, 

δοκιμιογράφων, μεταφραστών, κριτικών και άλλων ανθρώπων του λόγου που γράφουν στα 

ελληνικά, ενώ αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη της αποτελούν διακεκριμένοι 

νεοελληνιστές και επιφανείς ξένοι συγγραφείς. Στα εκλιπόντα μέλη της συγκαταλέγονται 

οι Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ, Μανόλης Αναγνωστάκης, Αλέξανδρος Αργυρίου, Γιάννης 

Δάλλας, Κική Δημουλά, Νίκος Εγγονόπουλος, Ουμπέρτο Έκο, Παύλος Ζάννας, Άλκη Ζέη, 

Νίκος Θέμελης, Μαρία Ιορδανίδου, Γιώργος Ιωάννου, Νικόλας Κάλας, Ιάκωβος 

Καμπανέλλης, Παναγιώτης Κονδύλης, Αλέξανδρος Κοτζιάς, Εμμανουήλ Κριαράς, Ζακ 

Λακαριέρ, Τάσος Λειβαδίτης, Βύρων Λεοντάρης, Δημήτρης Μαρωνίτης, Άμος Οζ, Μάριος 

Πλωρίτης, Ζακλίν ντε Ρομιγί, Αντώνης Σαμαράκης, Μίλτος Σαχτούρης, Κώστας Ταχτσής, 

Πάτρικ Λι Φέρμορ, Δημήτρης Χατζής, Γιώργος Χειμωνάς, Σέιμους Χίνι και πολλοί άλλοι. 

 

Η Εταιρεία Συγγραφέων αποτελεί φορέα προάσπισης της ελευθερίας του λόγου και της 

έκφρασης και των ηθικών και πνευματικών δικαιωμάτων των συγγραφέων, προαγωγής και 

εκπροσώπησης στο εξωτερικό της ελληνικής λογοτεχνίας και γλώσσας, αλληλεγγύης προς 

συγγραφείς και διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων εθνικής και διεθνούς εμβέλειας. 

Δεν υπάρχει πολιτιστικό γεγονός μείζονος σημασίας στην Ελλάδα ή μεγάλου ελληνικού 

ενδιαφέροντος στο εξωτερικό, στο οποίο να μη συμμετέχουν κατά τον έναν ή τον άλλον 

τρόπο μέλη της. Οι δράσεις της Εταιρείας προάγουν την πνευματική ζωή του τόπου και την 

ακτινοβολία της διεθνώς. 

 

Κάθε χρόνο η Εταιρεία απονέμει τέσσερα βραβεία σε αναγνωρισμένους και 

πρωτοεμφανιζόμενους Έλληνες ή ξένους συγγραφείς που προάγουν τα ελληνικά γράμματα 

και τον πολιτισμό. Μετά από πρόταση της Εταιρείας καθιερώθηκε διεθνώς από την 

UNESCO η Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. Η Εταιρεία έχει επίσης πλούσια εκδοτική δράση, 

που περιλαμβάνει ετήσιο Ημερολόγιο με πρωτότυπα κείμενα μελών της. «Λογοτεχνία & 

επανάσταση (1821-2021)» ήταν το θέμα του Ημερολογίου 2020 της Εταιρείας 

Συγγραφέων, ενώ «Λογοτεχνία & μυστήριο: Ελευσίνα» το θέμα του Ημερολογίου 2021. 

 

Πληροφορίες για τη δράση της Εταιρείας Συγγραφέων και τα τακτικά, επίτιμα & 

αντεπιστέλλοντα μέλη της μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπό της (www.authors.gr). 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και υπηρετούν 

αμισθί, συνεπικουρούμενα από εθελοντές. Με έργο αναγνωρισμένης λογοτεχνικής αξίας, 

υποψήφιοι για μέλη πρέπει να προταθούν από επτά ήδη μέλη της Εταιρείας και να 

υπερψηφιστούν με αυξημένη πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση σε μυστική 

ψηφοφορία.   
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