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Ανδρέας Καρκαβίτσας   .................................................................   31

Λάμπρος Βαρελάς: Κόντρα στο ρεύμα: Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας 
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Νίκη Eideneier – Αναστασιάδη: Από τη «Γενιά της Αμφισβή-
τησης» στη λογοτεχνία της Κρίσης   ........................................   677
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Πρόλογος

Η έκδοση των ψηφιακών Πρακτικών του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνε-
δρίου Νεοελληνικών Σπουδών συμπίπτει με την εικοστή επέ-

τειο της ίδρυσης το 1995 στην Αθήνα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ).

Μέσα στην εικοσαετία 1995-2015, η ΕΕΝΣ πέτυχε να ακολου-
θήσει σταθερά τους στόχους που τέθηκαν με την ίδρυσή της και να 
διοργανώσει, μεταξύ άλλων, πέντε διεθνή συνέδρια νεοελληνικών 
σπουδών σε πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές πανεπιστημιουπό-
λεις. Παράλληλα, έθεσε σε κυκλοφορία τα Πρακτικά των εν λόγω 
συνεδρίων της, τα οποία, μαζί με τα Πρακτικά του Ε΄ Ευρωπαϊκού 
Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, απαρτίζουν 17 τόμους των 
12.500 περίπου σελίδων.

Το διάρκειας τεσσάρων ημερών Ε΄ Eυρωπαϊκό Συνέδριο Νεoελ-
ληνικών Σπουδών πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 5 Οκτω-
βρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη, με θέμα Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις 
στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, 
λογοτεχνία.

Στην ιστορία των διεθνών συνεδρίων νεοελληνικών σπουδών από 
το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου έως σήμερα, το Ε΄ Eυρωπαϊκό 
Συνέδριο αποτέλεσε το μεγαλύτερο σε αριθμό συμμετοχών με ειση-
γήσεις. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 357 ανακοινώσεις, σε 
95 συνολικά συνεδριάσεις, από ερευνητές, οι οποίοι προέρχονταν 
από πέντε ηπείρους. H πλειοψηφία των συνέδρων ανήκε σε πανε-
πιστήμια και ερευνητικούς φορείς ευρωπαϊκών χωρών.1

Καινοτομία, εξάλλου, στην οποία προχώρησε το Ε΄ Eυρωπαϊκό 
Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, αποτέλεσε το γεγονός ότι η ΕΕΝΣ 
φρόντισε, ώστε η επιλογή του γενικού θέματος να προωθήσει τη 
διευρυμένη συμμετοχή ερευνητών από τους κλάδους της οικονομίας, 
της κοινωνιολογίας και των πολιτικών επιστημών. Είναι γνωστό ότι 
η ΕΕΝΣ, ήδη από το Α΄ Eυρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών 
που διοργάνωσε τον Οκτώβριο του 1998 στο Βερολίνο, υποστηρίζει 

1 Τα προγράμματα του Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Συνεδρίου της ΕΕΝΣ, τα κείμενα των ανακοι-
νώσεων του Γ΄ Συνεδρίου και τα ψηφιακά Πρακτικά του Δ΄ και Ε΄ Συνεδρίου της 
ΕΕΝΣ είναι προσιτά στον ιστότοπο της ΕΕΝΣ (www.eens.org) και προσφέρουν 
στον ενδιαφερόμενο μια πρώτη εντύπωση για την εξέλιξη που έχουν σημειώσει 
κατά τα τελευταία χρόνια οι νεοελληνικές σπουδές ως γνωστικό/ερευνητικό 
αντικείμενο.
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το ζήτημα της διεπιστημονικότητας στις επιμέρους ειδικότητες, οι 
οποίες συγκροτούν το ευρύ φάσμα των νεοελληνικών σπουδών, 
τόσο στο πεδίο της πανεπιστημιακής διδασκαλίας όσο και στην 
έρευνα.

Σήμερα, οκτώ μήνες μετά τη λήξη των εργασιών του Ε΄ Συνεδρί-
ου της ΕΕΝΣ, είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναρτήσουμε στο 
Διαδίκτυο τα Πρακτικά του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών 
Σπουδών σε μορφή ψηφιακού βιβλίου (e-book). Τα ψηφιακά 
Πρακτικά του Ε΄ Συνεδρίου αποτελούνται από πέντε τόμους. Η 
πρόσβαση στα ψηφιακά Πρακτικά του Ε΄ Συνεδρίου, όπως και στα 
Πρακτικά του Δ΄ Συνεδρίου της ΕΕΝΣ, είναι ελεύθερη.2

Κάθε τόμος των Πρακτικών έχει αυτοτελή σελιδαρίθμηση. Ο πί-
νακας περιεχομένων του τόμου προτάσσεται, ενώ στο τέλος κάθε 
τόμου καταχωρίζονται και οι πίνακες των περιεχομένων των τεσ-
σάρων άλλων τόμων προς διευκόλυνση των μελετητών. Είναι ευ-
νόητο ότι η ψηφιακή μορφή των πέντε τόμων των Πρακτικών του 
Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών θα εξυπηρετήσει 
ποικιλοτρόπως τους ερευνητές που θα ανατρέξουν σε αυτά.

Η ψηφιακή έκδοση των Πρακτικών του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου 
Νεοελληνικών Σπουδών της ΕΕΝΣ πραγματοποιήθηκε με την οικο-
νομική αρωγή του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου. Για την 
ηθική και έμπρακτη αυτή υποστήριξη ενός ιδιωτικού φορέα προς τις 
νεοελληνικές σπουδές εκφράζουμε στη Διεύθυνση του Ιδρύματος 
Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου θερμές ευχαριστίες εκ μέρους του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ και εκ μέρους των συνέδρων που 
έλαβαν μέρος στο Ε΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών.

Όσον αφορά τα οργανωτικά θέματα, ιδιαίτερα θα ήθελα να ευ-
χαριστήσω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ, αλλά 
και σε προσωπικό επίπεδο, τους συναδέλφους Μαρία Ακριτίδου 
(Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας) και Τάσο Α. Καπλάνη (Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Η συνεχής, συνεπής και πολύπλευ-
ρη συμπαράστασή τους σε όλα τα επιστημονικής και πρακτικής 
φύσεως ζητήματα που αντιμετωπίσαμε, συνέβαλε ευεργετικά 

2 Για τα θέματα των προηγούμενων Συνεδρίων της ΕΕΝΣ, για τους τόπους και για 
τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους, όπως και για τα αριθμητικά στοιχεία σχετικά 
με τις συμμετοχές και τις ανακοινώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε αυτά, βλ. 
τον Πρόλογο στα ψηφιακά Πρακτικά του Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών 
Σπουδών.
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στην κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη απόδοση των εργασι-
ών του Συνεδρίου και στην ορθότερη συγκρότηση των ψηφιακών 
Πρακτικών.

Ανάλογες ευχαριστίες οφείλουμε στη συνάδελφο Γεωργία Φα-
ρίνου-Μαλαματάρη, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής (Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), και στον συντονιστή της 
Οργανωτικής Επιτροπής, συνάδελφο Δημήτρη Σταματόπουλο (Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας), για τη συμβολή τους στην αρτιότερη ορ-
γάνωση και την εύρυθμη διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Στα 21 μέλη της διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του Ε΄ Συ-
νεδρίου εκφράζει η ΕΕΝΣ τις ευχαριστίες της, διότι κάθε μέλος ερ-
γάστηκε υποδειγματικά, ελέγχοντας και επιλέγοντας τις αιτήσεις 
που υποβλήθηκαν για συμμετοχή με ανακοίνωση στο Ε΄ Ευρωπαϊ-
κό Συνέδριο της ΕΕΝΣ.3 Συνολικά, δεν εγκρίθηκε κάτι λιγότερο από 
το 20% των προτάσεων που υποβλήθηκαν. Τα αποτελέσματα του 
Συνεδρίου, όπως αυτά αξιολογήθηκαν σε μια πρώτη φάση και απέ-
σπασαν εύσημα από την πλειοψηφία των συνέδρων, αποτελούν 
τη δικαίωση του επίπονου έργου που επιτέλεσαν τα μέλη της Επι-
στημονικής Επιτροπής προς όφελος της διεθνούς κοινότητας των 
συνέδρων του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών. 
Βεβαίως, τα τελικά αποτελέσματα του Ε΄ Συνεδρίου θα κριθούν 
από το περιεχόμενο των ψηφιακών Πρακτικών που δίνουμε σήμε-
ρα στη δημοσιότητα.

Επίσης, στους συναδέλφους που πήραν μέρος στο Ε΄ Συνέδριο 
της ΕΕΝΣ, είτε ως εισηγητές είτε ως ακροατές, και στους προέ-
δρους των 95 συνεδριών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη διάρ-
κεια του Συνεδρίου, χρωστούμε χάριτες και ευχαριστίες.

Θα ήταν, όμως, παράλειψη, αν δεν υπογραμμίζαμε τη συμβολή 
των παρακάτω συνεργατών της ΕΕΝΣ σε ό,τι έχει σχέση με την 
καλύτερη διευθέτηση των τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
προετοιμασία, τη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση ενός διεθνούς 
συνεδρίου.

Οι ευχαριστίες μας απευθύνονται στον Νίκο Γουλανδρή (Πα-
ρίσι), στον εκπαιδευτικό Γρηγόριο Κώτσια (τον αφοσιωμένο συ-
νεργάτη από το 2002 για τα τεχνικά ζητήματα του ιστοτόπου της 

3 Στην οικεία θέση κάθε τόμου των ψηφιακών Πρακτικών του Ε΄ Συνεδρίου της 
ΕΕΝΣ, πριν από τον Πρόλογο, καταχωρίζεται ο κατάλογος των μελών της Επιστη-
μονικής Επιτροπής.
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ΕΕΝΣ στο Βερολίνο), και στους συναδέλφους Ευανθία Παπαευθυ-
μίου και Παύλο Βασιλειάδη (Θεσσαλονίκη), που επωμίσθηκαν την 
ευθύνη της Γραμματείας του Συνεδρίου.

Για τη συγκρότηση των ψηφιακών Πρακτικών του Ε΄ Συνεδρίου 
της ΕΕΝΣ οφείλουμε ξεχωριστές και ολόθερμες ευχαριστίες στους 
συνεργάτες του Κέντρου Βυζαντινών, Κυπριακών και Νεοελληνι-
κών Σπουδών της Γρανάδας (Ισπανία), συναδέλφους Παναγιώτα 
Παπαδοπούλου και Jorge Lemus Pérez. Η επιστημονική κοινότητά 
μας θα έχει ένα χρήσιμο εργαλείο έρευνας χάρη στον μόχθο που 
έχουν επενδύσει και οι δύο στην επιμελημένη εμφάνιση των ψηφι-
ακών Πρακτικών του Ε΄ Συνεδρίου.

Τέλος, στον Γενικό Διευθυντή και σε όλο το προσωπικό του 
Grand Hotel Palace στη Θεσσαλονίκη, στις αίθουσες του οποίου 
φιλοξενήθηκαν οι εργασίες του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελ-
ληνικών Σπουδών, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για την άριστη 
υποδομή και την παραδειγματική υποστήριξη που προσέφεραν, 
προκειμένου η διεξαγωγή του Συνεδρίου να εξελιχθεί με ακρίβεια 
και συνέπεια. 

Ανατρέχοντας στην έως σήμερα εικοσαετή ιστορία της ΕΕΝΣ, 
με ικανοποίηση παρακολουθούμε την αναγνώρισή της ως μοχλού 
στην προσπάθεια να προωθηθούν διεθνώς οι νεοελληνικές σπου-
δές, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το ζωηρό ενδιαφέρον 
που προκαλούν σε όλες τις ηπείρους τα ανά τετραετία συνέδριά 
της. Σημαντική, επίσης, υπήρξε κατά τα τελευταία έτη η συμβολή 
της ΕΕΝΣ στην προσπάθεια διάσωσης τμημάτων νεοελληνικών 
σπουδών σε ευρωπαϊκά πανεπισήμια, καθώς και στην προώθη-
ση νέων ερευνητών, με στόχο την επαγγελματική αποκατάστασή 
τους. Στους τελευταίους η ΕΕΝΣ έμπρακτα προσέφερε την υπο-
στήριξη που χρειάζονταν σε θέματα υποτροφιών και σε συναφή 
ζητήματα ερευνητικών προγραμμάτων.

Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, η ΕΕΝΣ έχει εφαρμόσει ως αρχή, 
ήδη από το Α΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών του 
1998 στο Βερολίνο, και φροντίζει να προσφέρει τη δυνατότητα 
σε νέους ερευνητές να συμμετάσχουν ως εισηγητές στα Συνέδριά 
της, σύμφωνα με τους καθιερωμένους κανόνες αξιολόγησης και 
επιλογής των δηλώσεων συμμετοχής από την αρμόδια Επιστημο-
νική Επιτροπή. Διότι με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία σε νέ-
ους ερευνητές να προβάλουν το επιστημονικό προφίλ τους από το 
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βήμα μιας διεθνούς επιστημονικής διοργάνωσης, και να έρθουν σε 
επαφή με ειδικούς στα επιμέρους πεδία έρευνας και διδασκαλίας 
των νεοελληνικών σπουδών.

Στο πλαίσιο αυτό, προέχει να προχωρήσουμε σε μια σημαντική 
και επιβεβλημένη από τα πράγματα πλέον σήμερα εκδοτική προ-
σπάθεια. Να πραγματοποιήσουμε, δηλαδή, τη σκέψη που διατυ-
πώσαμε εδώ και μερικά χρόνια για το επείγον ζήτημα που αντιμε-
τωπίζουν διεθνώς οι νεοελληνικές σπουδές: την έλλειψη ενός ψη-
φιακού περιοδικού νεοελληνικών σπουδών, με διεθνή χαρακτήρα 
και με αυστηρές προδιαγραφές σύνταξης και επιμέλειας.

Παρά τη δυσμενή από οικονομική άποψη συγκυρία και παρά 
τις άλλες δυσκολίες που συνεπάγεται μια τέτοια πρωτοβουλία, 
το περιοδικό αυτό θα αποτελούσε σημαντικό όργανο προβολής 
των νεοελληνικών σπουδών διεθνώς σε μια περίοδο κρίσης που 
διατρέχουν οι ανθρωπιστικές σπουδές γενικότερα στα ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια.

Βερολίνο, 29 Aπριλίου 2015
Καθηγητής Κωνσταντίνος Α. Δημάδης,
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ
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I racconti di Napoleon Lapathiotis *

Maria Caracausi

Napoleon Lapathiotis (1898-1944), considerato per lungo tempo 
esponente “minore” della cosiddetta generazione del Venti, ha su-
scitato recentemente un crescente interesse sia nel pubblico dei 
lettori, sia nel campo, più ristretto, degli studiosi della sua opera.

Nato ad Atene nel 1888 da una famiglia dell’alta borghesia, come 
ricorda fieramente nell’incipit della sua autobiografia1, coltivò fin 
dalla tenera età lo studio delle lettere e delle arti: autentico enfant 
prodige, compose a tredici anni un dramma dal titolo Νέρων ο 
Τύραννος2, mentre qualche anno dopo cominciò a pubblicare poesie 
su vari periodici, a partire dalla celebre “Διάπλασις των παίδων”3.

Eccezionalmente portato per la musica e per il disegno, conobbe 
il greco antico, ma anche le lingue straniere. Nutrì uno spiccato 
interesse per la letteratura contemporanea, in particolare una 
passione per i Poeti Maledetti. Oscar Wilde divenne il suo idolo, il 

1 L’autobiografia di Lapathiotis, uscita a puntate sul periodico “Μπουκέτο” nel 1940, 
è stata ripubblicata in volume: N. Lapathiotis, Η ζωή μου. Απόπειρα συνοπτικής 
αυτοβιογραφίας, Athina 1986. 

2 Ivi, pp. 45-46.
3 Su questa pubblicazione innovativa, che si rivolgeva alle generazioni più giovani, 

proponendosi come strumento d’informazione ed istruzione, cfr. V. Patsiou, Η 
Διάπλασις των παίδων 1879-1922, Athina 1995. 

Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτ. 2014): 
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): 

οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Τόμος Γ΄ (ISBN: 978-618-81771-0-9) 

© 2015 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)

∗  Questa comunicazione costituisce un mio primo approccio critico alla vasta nar-
rativa di Lapathiotis, divenuta in parte fruibile grazie a Nikos Sarandakos, che ha 
intrapreso l’iniziativa di pubblicare in una successione di volumi tutti i racconti di 
Lapathiotis, rinvenuti nei numerosi periodici con cui lo scrittore collaborò nel cor-
so della sua vita. Grazie a Sarandakos disponiamo attualmente di una sessantina 
di racconti, in due volumi delle edizioni “Eratò”: Τα  μαραμένα μάτια  (διηγήματα 
1908/1923), Athina 2011 e Ο μυστηριώδης φίλος (διηγήματα 1924/1929), Athina 
2013. 
Ovviamente la mia indagine sui racconti di Lapathiotis si basa essenzialmente 
sull’edizione di Sarandakos (di cui attendo con impazienza i volumi successivi per 
poter completare la mia ricerca), al quale esprimo in questa sede il mio cordiale 
ringraziamento.
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modello cui cercò di conformare la propria esistenza, con l’intento 
di farne una vera opera d’arte4.

La personalità di Lapathiotis fu particolarmente contraddittoria: 
“μετέωρο και σκιά” lo caratterizzò efficacemente l’amico Papatsonis 
in un famoso saggio5, che ha anche fornito il titolo a una pellicola 
cinematografica incentrata sulla sua vita6.

Figlio unico, dotato fin dall’infanzia di una sensibilità esagerata 
(come si evince dalla citata autobiografia), amò appassionatamente 
i suoi genitori – in una dipendenza affettiva cui non si sarebbe 
sottratto neppure dopo la loro morte, l’evento fatale che provocò 
in lui ferite insanabili, compromettendo in modo decisivo il suo già 
fragile equilibrio nervoso7.

Aristocratico per nascita e per tendenza, Lapathiotis nutriva 
tuttavia una irresistibile attrazione per individui appartenenti 
alle classi sociali più umili e disprezzate - che divennero anche gli 
eroi dei suoi scritti - fino a coltivare frequentazioni “pericolose” 
con esponenti del sottoproletariato. Solo dopo la Rivoluzione di 
Ottobre il poeta si volse concretamente a posizioni politicamente 
progressiste, fino a prendere contatti con l’ELAS nell’ultima parte 
della sua vita8.

Prescindendo dagli elementi biografici, la contraddizione più 
evidente resta quella tra la sua straordinaria e raffinata cultura e 
la concretizzazione solo parziale di essa nella sua opera. Infatti la 
sua opera poetica in senso stretto si rivela piuttosto convenzionale, 
troppo legata nell’aspetto formale alla tradizione letteraria del 
tempo. Si avverte una frattura tra l’ispirazione e i mezzi utilizzati 

4 Non a caso fu definito “Oscar Wilde ateniese” da Kostas Sterghiòpoulos, Ένας 
Αθηναίος Ντόριαν Γκρέϊ – Ο Ναπολέων Λαπαθιώτης και η ποίησή του, “Nea Estia” 
75 (1964), pp. 367-372

5 T. Papatsonis, Ο Λαπαθιώτης μετέωρο και σκιά, “Νέα Εστία” 35 (1944), pp. 86-96. 
Questo articolo fu pubblicato immediatamente dopo il suicidio del poeta, nel 
gennaio 1944: i I lunghi anni di amicizia col poeta consentirono a Papatsonis non 
solo di illustrarne le peculiarità letterarie, ma anche di delineare un’attendibile 
traccia del suo percorso esistenziale, dalle emozioni sospese e vaghe della 
giovinezza al declino e “all’“ombra” degli ultimi anni.

6 “Μετέωρο και σκιά”, adattamento cinematografico della autobiografia di 
Lapathiotis, per la regia di Takis Spetsiotis (1985). 

7 Cfr. Papatsonis, cit., p. 90.
8 Cfr. T. Spetsiotis, Χαίρε Ναπολέων – Δοκίμιο για την τέχνη του Ναπολέοντα Λαπα-

θιώτη, Athina 1999, p.190.
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per porla in atto: lo stile delle poesie è caratterizzato da un lessico 
tanto prezioso e delicato da apparire a tratti sdolcinato. La metrica, 
tradizionale, presenta un uso sistematico della rima, elemento 
che, se in parte sembrerebbe banalizzare l’espressione, concorre 
tuttavia in modo decisivo alla musicalità dei versi, costantemente 
perseguita da Lapathiotis.

Nella prosa di Lapathiotis si evidenzia un altro aspetto della sua 
personalità creativa. Per tutta la vita, infatti, compose testi di vario 
genere: racconti, poèmes en prose (“πεζογραφήματα”)9, saggi critici 
e vari articoli su riviste e periodici. La parte più rilevante è costituita 
dai racconti: più di un centinaio, pubblicati su riviste durante la vita 
dell’autore, in parte ancora inediti10. Lapathiotis aveva intenzione 
di raccogliere in un volume alcuni dei suoi racconti migliori, come 
confidò in una famosa intervista rilasciata a Kostas Bastiàs nel 
193111, ma per motivi che ignoriamo non ne fece poi nulla12.

Nella premessa al primo volume della sua edizione dei racconti 
di Lapathiotis, Sarandakos pone l’accento sulla difficoltà oggettiva 
di classificare la sua produzione in prosa nelle categorie contigue 
di racconti, saggi e articoli di giornale13; anche nell’ambito della 
categoria “racconti”, tuttavia, rientrano spesso componimenti 
eterogenei per forma, stile, contenuto.

Un racconto sui generis difficilmente classificabile è ad esempio 
Η γάτα (χειρόγραφο τρελού)14, un testo frammentario - costituito 
da notazioni di diario deliranti, seguite da una lettera non meno 
inquietante - che sembra prefigurare in modo quasi profetico la 
condizione del poeta quale sarebbe stata molti anni più tardi, dopo 
la morte dei genitori, allorché rimase isolato nella grande casa di 

9 Pubblicati in parte da Τ. Korfis, Ναπολέων Λαπαθιώτης – Συμβολή στη μελέτη της 
ζωής και του έργου του, Athina 1985 e T. Spetsiotis, Χαίρε Ναπολέων. Δοκίμιο για 
την τέχνη του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, Athina 1999.

10 Cfr. supra, nota 1. Quanto agli inediti, l’archivio di Lapathiotis, comprendente testi, 
disegni e materiali biografici (lettere, fotografia etc.) è conservato ad Atene presso 
l’EΛΙΑ (Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο).

11 Κ. Bastiàs, Με τον κ. Ναπ. Λαπαθιώτη, “Εβδομάς” (1931), pp. 968, 984.
12 È noto che il poeta non nutriva particolare interesse per la pubblicazione delle sue 

opere, come dimostra il fatto che in vita si limitò ad un’unica edizione antologica 
delle sue poesie, pubblicata ad Atene per i tipi di “Πυρσός”nel 1939.

13 Sarandakos, in Τα μαραμένα μάτια, p. 11.
14 Pubblicato per la prima volta su “Λογοτέχνης” nel 1917, ora in Ο μυστηριώδης 

φίλος, p. 15 sgg.
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famiglia progressivamente depauperata di oggetti e arredi che era 
costretto a vendere per assicurarsi la sopravvivenza.

Altri racconti hanno forma epistolare e mettono in risalto la 
notevole capacità mimetica di Lapathiotis. Alcuni testi, che risal-
gono agli anni giovanili, appaiono come vere e proprie lettere 
fittizie, apparentemente scritte da diversi individui - e recano 
in calce una sorta di “autentica” apposta da Lapathiotis («Δια το 
πιστόν της αντιγραφής: ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ»)15. Il contrasto 
tra le tematiche, assolutamente “leggere”, e la simulata ufficialità 
dell’autentica crea un gradevole effetto umoristico. Nelle missive 
speculari presenti in Δυο ωραία, μυρωμένα, ρόδινα γραμματάκια!...16 
si rispecchiano le differenti attitudini di un giovane uomo e di 
una ragazza di fronte al reciproco innamoramento, o meglio, 
corteggiamento. In Μπιμπίκος προς Μπέμπην17 lo scrivente è invece 
un ragazzino che si rivolge ad un coetaneo narrandogli le novità delle 
vacanze. Decisamente più intensi appaiono alcuni racconti-lettera 
risalenti alla prima maturità di Lapathiotis, entrambi dominati 
dal senso di morte. In Το κορόιδο18 un uomo tradito prefigura alla 
sua donna, con simulato distacco, l’intenzione di pοrre fine alla 
propria vita in modo apparentemente accidentale. Ma è soprattutto 
Πριν έρθει το σκοτάδι-και για πάντα 19 - brevi, struggenti missive, 
inviate all’amato da una donna ricoverata in un sanatorio sanatorio 
svizzero, che ricorda le atmosfere decadenti dello Zauberberg – a 
fornire un esempio efficace della dolente maturazione dell’autore.

Effettivamente, malgrado la sostanziale coerenza mantenuta 
da Lapathiotis per tutta la vita (evidente, come si vedrà più avanti, 
nel “riutilizzo” di alcuni racconti), è possibile ravvisare una certa 
linea evolutiva tra i suoi racconti giovanili e i successivi, della 
prima maturità. In questi ultimi, pubblicati per lo più sulla rivista 
“Μπουκέτο”20, si nota, oltre alla maggiore estensione, una crescente 
sicurezza nella costruzione ed esposizione delle vicende, una 

15 Cfr. Τα μαραμένα μάτια, pp. 34, 176.
16 Pubblicato su “Ελλάς” nel 1908, ora in Τα μαραμένα μάτια, p. 27 sgg.
17 Pubblicato su “Αλκή” nel 1912, ora in Τα μαραμένα μάτια, p. 171 sgg.
18 Pubblicato su “Το Αθηναΐκόν ημερολόγιον Σατανάς” nel 1928, ora in Ο μυστηριώδης 

φίλος, p. 134 sgg.
19 Pubblicato su “Μπουκέτο” nel 1925, ora in Ο μυστηριώδης φίλος, p. 40 sgg.
20 Sulla lunga collaborazione del poeta col periodico “Μπουκέτο”, cfr. Ένας εστέτ σε 

λαϊκό περιοδικό: Ο Λαπαθιώτης στο Μπουκέτο, in Ο μυστηριώδης φίλος, pp. 343-350.
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differenziazione delle varie prospettive di osservazione della realtà. 
Nonostante il sentimentalismo e la presenza dell’elemento patetico, 
i racconti giovanili tradiscono un habitus indubbiamente più 
sereno e spensierato, poiché financo il dolore e il pianto assumono 
una funzione catartica che risulta, infine, in qualche misura 
consolatoria. Nei racconti successivi aumentano gradualmente 
cupezza e disinganno, come in Ο βρικόλακας21, mentre l’ironia si fa 
più amara, come in Δυο καρδιές -η μια πιο λυπημένη22. 

Caratteristiche formali dello stile di Lapathiotis – comuni pratica-
mente a tutti i suoi scritti in poesia e in prosa - sono ripetizioni e 
riprese; in più, nella prosa, sono frequenti le descrizioni lunghe e 
dettagliate (paesaggi, parti del corpo, soprattutto occhi), che talora 
finiscono per prevalere sulla trama, in particolare nei racconti giova-
nili. Nei racconti della prima maturità di Lapathiotis, si nota, oltre ad 
una maggiore estensione, una maggiore fluidità del linguaggio, che 
affrancandosi dagli usi dotti, si configura come una dimotikì artico-
lata e lessicalmente ricca, in cui permane la ricerca della musicalità.

Quanto alle tematiche affrontate da Lapathiotis, sono comuni ai 
diversi generi letterari che coltivò (poesia, poèmes en prose), e che 
rimasero sostanzialmente identiche per tutta la sua vita.

Anzitutto l’amore - generalmente non corrisposto o comunque 
destinato a un epilogo infelice - che spesso si sposa con la morte: 
amore e morte, παντοτινοί σύντροφοι, determinano l’andamento 
delle vicende umane. L’amore è presente in varie modalità: a volte si 
tratta di amore eterosessuale, altre di amore omosessuale, magari 
inconfessato e per questo fonte di frustrazione e di infelicità; in 
nessun caso, però, assume nei racconti una coloritura cruda o 
scandalosa. Si allude a intense amicizie tra uomini, talora tanto 
intense, da mettere in crisi possibili rapporti tra uomo e donna. I 
personaggi maschili, inoltre, sono spesso connotati positivamente, 
a partire dall’aspetto: le descrizioni dei loro volti e dei corpi sono 
solitamente più originali e dettagliate rispetto alle corrispondenti 
caratterizzazioni delle figure femminili, per lo più generiche e 
stereotipate - o come donne fatali o come povere fanciulle vessate 
e sofferenti.

21 Pubblicato su “Μπουκέτο” nel 1929, ora in Ο μυστηριώδης φίλος, p. 242 sgg.
22 Pubblicato su “Κυριακή του Ελευθέρου Βήματος”, ora in Ο μυστηριώδης φίλος, 

p.117 sgg.
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Va detto, comunque, che Lapathiotis rivela una notevole capacità 
di introspezione dell’anima femminile, a volte accompagnata da tale 
partecipazione emotiva, che le fanciulle innocenti, che languiscono 
per un amore infelice fino a trovare la morte, sembrerebbero 
rappresentare il suo alter ego. Tale atteggiamento, centrale nelle 
due celebri novelle Κάπου περνούσε μια φωνή (1915) e Το τάμα της 
Ανθούλας (1931)23, è evidente anche in alcuni racconti, per esempio 
in Ρηνούλα24. Altro esempio delle sue doti introspettive è dato dal 
racconto Η καρδιά της Δώρας 25, imperniato sui rimpianti di una 
vedova ancor giovane per l’inesorabile trascorrere del tempo che 
porta con sé la decadenza fisica.

Tema di fondo dei racconti di Lapathiotis è, molto spesso, la 
morte. Gran parte degli scritti del poeta costituisce infatti una 
sorta di meditatio mortis, una riflessione sulla fine comune a tutti i 
viventi26, costantemente presente nella sua opera27, così come sono 
frequenti nei suoi racconti i casi di suicidio.

È significativo che il tema della morte si riscontri, inaspettata-
mente, anche in racconti destinati a giovanissimi lettori. Nella 
prima fase della sua attività letteraria Lapathiotis collaborò con 
la celebre “Διάπλασις των Παίδων” su cui comparvero, tra il 1922 
ed il 1923, tre suoi racconti28: Αυτά γίνονταν έναν καιρό, Τα μάτια 
της κυρούλας, Τ’ αγγελάκι με τα ολόχρυσα φτερά, tutti e tre con 
esplicito riferimento al tema della morte. Il primo di essi, Αυτά 
γίνονταν έναν καιρό, narra la storia fantastica di un bambino morto 
che, per confortare i familiari, riesce a realizzare una singolare 
reincarnazione nel corpo del gatto bianco di casa (“γατούλα” lo 

23 Recentemente ripubblicati: N. Lapathiotis, Κάπου περνούσε μια φωνή, Athina 
2011; Το τάμα της Ανθούλας, Athina 2007.

24 Pubblicato su “Μπουκέτο” nel 1925, ora in Ο μυστηριώδης φίλος, p. 52 sgg.
25 Pubblicato su “Μπουκέτο” nel 1929, ora in Ο μυστηριώδης φίλος, p. 217 sgg.
26 Significativo al riguardo il racconto Το τελευταίο μου κυνήγι (pubblicato su 

“Μπουκέτο” nel 1929, ora in Ο μυστηριώδης φίλος, p.183 sgg.), in cui si rievoca la 
morte di un uccello ferito dal narratore durante una battuta di caccia.

27 M. Meraklìs, Η ποίηση του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, “Διαβάζω” 95 (30.5.1984), 
p.36 (pp. 36-38), osserva che il pensiero della morte fu costantemente presente 
nell’esistenza del poeta «come conclusione del suo dramma, come una via 
d’uscita».

28 Pubblicati rispettivamente: il 10.12.1922 Αυτά γίνονταν έναν καιρό, il 26.5.1923 
Τα μάτια της κυρούλας, il 4.2.1923 Τ’ αγγελάκι με τα ολόχρυσα φτερά, ora in Τα 
μαραμένα μάτια, pp. 223-244.
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chiama sempre Lapathiotis), e sotto le sue spoglie – senza cioè 
poter comunicare con un linguaggio umano - rallegra in qualche 
modo la famiglia per un certo numero di anni, limitati alla durata 
della vita dell’animale. A quel punto l’anima del bambino ritornerà 
nell’“αχανές βασίλειο του αιθέρος”, mentre quella del gatto andrà 
ad albergare in un fiore bianchissimo del giardino, in attesa della 
chiamata definitiva da parte della “καλοσύνη του Θεού”. Il secondo 
racconto, Τα μάτια της κυρούλας, costituisce il commosso ricordo 
di una nonna morta da parte del nipotino. Il terzo, Τ’ αγγελάκι με 
τα ολόχρυσα φτερά, narra la patetica vicenda di un angioletto di 
pezza, che si sacrifica volontariamente, consegnandosi al grande 
Angelo della Morte, per salvare una bambina in agonia…senza che 
mai nessuno lo venga a sapere. Nel primo e nel terzo racconto sono 
evidenti altri due elementi caratteristici di Lapathiotis, ricorrenti 
anche altrove nella sua opera: la costante tenerezza per gli animali29, 
e l’attaccamento sentimentale alle cose, una sorta di animismo che 
lo induce ad attribuire agli oggetti sentimenti umani.

In alcuni racconti la riflessione sulla morte si sposa con l’elemento 
sovrannaturale (sogni, visioni, misteriose premonizioni). Questo 
accade ad esempio in Παραφροσύνη30, in cui si narra di una casa 
dalla quale provengono sospiri e pianti, in un’atmosfera che 
ricorda i racconti di Edgar Allan Poe. Nel racconto Ο μυστηριώδης 
φίλος31, l’amico misterioso del titolo è fondamentalmente una 
personificazione della morte, giunta a prendere con sé il padrone di 
casa per portarselo via -e piuttosto impaziente di portare a termine 
il suo compito32. 

Si può dire che i racconti di Lapathiotis costituiscano una sorta di 
work-in-progress: è infatti significativo che l’autore abbia “riciclato” 
a distanza di anni alcuni racconti, ripubblicandoli con titolo diverso 
su diversi periodici. Sebbene il riutilizzo, più o meno variato, 

29 Basti pensare alla prosa lirica Πεθαίνει το καλό μου το γατάκι (1936), pubblicato 
da Spetsiotis, cit., p. 325.

30 Pubblicato su “Παμαθήναια” nel 1908, ora in Τα μαραμένα μάτια, p. 15 sgg.
31 Pubblicato su “Νέα Γράμματα” nel 1924, ora in Ο μυστηριώδης φίλος, p. 28 sgg.
32 Ricordo en passant che un analogo esempio di morte personificata si trova nel 

bel racconto dello scrittore italiano Dino Buzzati, Il mantello (Sessanta racconti, 
Milano 1958), dove però l’uomo che personifica la morte, avvolto in un mantello, 
ha accompagnato a casa il giovane protagonista e attende –tacito ma paziente – 
che quegli prenda commiato dalla madre. 
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dei racconti possa essere motivato dalle continue richieste, per 
esempio da parte del periodico “Μπουκέτο”, è comunque evidente 
che, nella propria concezione del mondo, Lapathiotis mantenne 
una coerenza di fondo per tutta la vita. Prima e seconda stesura 
dei racconti non differiscono, generalmente, che per alcuni dettagli, 
oltre che per la variazione del titolo, come sottolinea Sarandakos33. 
Un esempio è dato da Ο Τομ και ο Μπομπ34, ripubblicato col titolo 
Για τα μάτια της Γιολαντας35: trattano la medesima storia di due 
giovanissimi acrobati, cresciuti insieme in un circo, amici e solidali, 
innamorati della stessa ragazza. Alla fine uno dei due, Tom, decide 
di sacrificarsi per la felicità dell’amico: si suicida simulando 
un incidente durante lo spettacolo circense. Le due redazioni 
differiscono per dettagli minimi (un ampliamento delle descrizioni, 
ad esempio, la sostituzione di alcune espressioni, il dettaglio di un 
bacio appassionato tra i due amici, che compare solo nella seconda 
stesura). 

Estremamente vicini sono anche i due racconti Ο θρύλος για 
τα εφτά μαργαριτάρια36 e Το κρίμα, ή τα μάτια του Χριστού37, che 
presentano una situazione paradossale: un Cristo che scende dalla 
croce per parlare col ladro venuto a rubare le perle che ornano la 
sua effigie e che, dopo la confessione del ladro (di essersi risolto 
a tanto per il volere di una donna perversa della quale è schiavo 
d’amore), lo perdona e, fattosi quasi suo complice, gli dona tutte le 
sue pietre preziose.

Ancora un esempio è dato da Το τριζόνι38 e Τα περασμένα39, in cui 
un signore blasé, ripercorrendo con la memoria le vicende della sua 
esistenza, e rievoca una vicenda oscura di cui si sente responsabile: 
la morte accidentale, negli anni lontani della fanciullezza, di 
una giovinetta della quale vagheggia ora l’amore. Determinato 
a suicidarsi per un tardivo desiderio di espiazione (si ritiene in 

33 Le riscritture dei racconti costituiscono un problema ecdotico che il curatore ha 
risolto basandosi, oltre che sulla distanza cronologica tra le stesure, proprio sulla 
variazione del titolo: cfr. la premessa di Sarandakos in Τα μαραμένα μάτια, pp. 11- 12.

34 Pubblicato su “Παναθήναια” nel 1910, ora in Τα μαραμένα μάτια, p. 89 sgg.
35 Pubblicato su “Μπουκέτο” nel 1929, ora in Ο μυστηριώδης φίλος, p. 164 sgg.
36 Pubblicato su “Παναθήναια” nel 1912, ora in Τα μαραμένα μάτια, p. 177 sgg.
37 Pubblicato su “Μπουκέτο” nel 1929, ora in Ο μυστηριώδης φίλος, p.143. sgg.
38 Pubblicato su “Παναθήναια” nel 1912, ora in Τα μαραμένα μάτια, p. 149 sgg.
39 Pubblicato su “Μπουκέτο” nel 1929, ora in Ο μυστηριώδης φίλος, p. 195 sgg.
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qualche modo responsabile di quella morte), viene fermato nel suo 
proposito dal canto di un grillo, che interpreta come un segno oltre-
mondano di perdono da parte della fanciulla morta.

Una certa differenziazione tra le due stesure è invece presente 
nell’epilogo di Ρηνούλα40, riscrittura di Χαίρε, Μαρία κεχαριτωμένη41, 
patetica vicenda di una fanciulla innocente che, fuggita per mare 
col suo innamorato, si pente e torna indietro, travolta dai sensi di 
colpa nei confronti dei genitori: nella seconda redazione è detto 
espressamente che la poverina perde la ragione, mentre nella prima 
la follia era solo adombrata..

Nel racconto Το γυαλένιο μάτι42,la cui composizione risale evi-
dentemente ad un periodo successivo, un occhio di vetro racconta 
in prima persona la propria storia, che si intreccia con quella di un 
ragazzo tornato cieco dalla guerra. Questa circostanza permette a 
Lapathiotis di esercitare, sia pure implicitamente, una condanna 
della violenza bellica, ma d’altra parte gli offre anche l’occasione 
anche di descrivere il giovane, le cui caratteristiche fisiche si 
inquadrano perfettamente nei suoi canoni di bellezza. Il fatto che 
il narratore sia un oggetto inanimato43 conferisce al testo un certo 
straniamento,suscitando interesse e sorpresa; il racconto è ben 
costruito, lo spirito ironico di Lapathiotis risulta affinato. Tutto 
questo ci rende impazienti di conoscere ulteriori prove narrative 
dello scrittore ateniese.

40 Pubblicato su “Μπουκέτο” nel 1929, ora in Ο μυστηριώδης φίλος, p. 217 sgg.
41 Pubblicato su “Παναθήναια” nel 1912, ora in Τα μαραμένα μάτια, p. 109 sgg.
42 Pubblicato su “Νέα Εστία” 75(1964), pp. 390-393 senza indicazione della data 

di composizione o della prima pubblicazione, ma corredato di una fotografia 
dell’autore nel 1942.

43 Una situazione analoga, di un oggetto inanimato che narra dall’esterno le vicende 
umane in Il divanetto della zia Sonia (1907), di Michail Alekseevic Kuzmin (Storie 
d’amore e di mistero, a cura di Sergio Trombetta, Roma 1998).
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Σοφία Αλεξία Παπαζαφειροπούλου: Ο ρόλος της αυτοκίνησης 
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στον ισπανικό Τύπο (1821-1830). Μια εισαγωγική μελέτη       403

Matilde Morcillo: La crisis griega de 1909: La Liga Militar y la 
Asamblea revisionista griega a través de la correspondencia 
diplomática   ................................................................................   423
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μιουργικής Γραφής» στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα    801

Ana Elakovic – Nenadovic, Vojkan Stojičić: Ο ρόλος της Αρχαίας 
Ελληνικής γλώσσας στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής στο 
Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου   ..............................................   823
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της μεσοπολεμικής διηγηματογραφίας (1920-1940)   ............   723

http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/paralidou_maria.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/paralidou_maria.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/paralidou_maria.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/paralidou_maria.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/ieronymaki_thalia.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/ieronymaki_thalia.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/ieronymaki_thalia.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/mavrelos_nikos.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/mavrelos_nikos.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/mavrelos_nikos.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/mavrelos_nikos.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/chatzopoulou_eirini.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/chatzopoulou_eirini.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/chatzopoulou_eirini.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/lika_foteini.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/lika_foteini.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/kostiou_katerina.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/kostiou_katerina.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/kostiou_katerina.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/kostiou_katerina.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/vroutsi_iouliani.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/vroutsi_iouliani.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/vroutsi_iouliani.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/foteinias_leandros.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/foteinias_leandros.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/foteinias_leandros.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/karaiskou_maria.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/karaiskou_maria.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/karaiskou_maria.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/korouli_athina.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/korouli_athina.pdf


5.7. Συνέχειες και ασυνέχειες στην Κρητική και Επτανησιακή Λογοτεχνία

Τάσος Α. Καπλάνης: Ασυνέχειες και ρήξεις; Οι ασυγχρονίες 
του ομόχρονου στην κρητική λογοτεχνία (14ος-16ος αι.)   ....   743

Günther S. Henrich: Ακόμα ένα –αποσπασματικό– έργο του Γ. 
Χορτάτση: «Η Ξεχασμένη Νύφη»   .............................................   765
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Ήenri Tonnet: Η διαμόρφωση των ονοματικών και ρηματικών 
συνταγμάτων στα ελληνικά από τον 5ο μ.Χ. ως το 12ο αιώνα   407

Anna Lazarova: Συνέχειες ή ασυνέχειες στην κωμική γλώσσα; 
Ο ρόλος των πραγματολογικών μορίων στις (νεοελληνικές) 
μεταφράσεις της αρχαίας ελληνικής κωμωδίας   ....................   415

Karolina Gortych – Michalak: Ασυνέχειες ή συνέχειες της νο-
μικής γλώσσας 1974-2014   ......................................................   427

Milena Jovanović, Πολύδωρος Γκοράνης: Ο Γιάννης Ψυχάρης 
και η Γλωσσολογική Εταιρεία των Παρισίων   ........................   461

Βούλα Ποσάντζη: Η μαχόμενη δημοτικίστρια Σίτσα Καραϊ-
σκάκη και η σχέση της με τον Εθνικοσοσιαλισμό. Συνέχεια ή 
ρήξη; Η αλληλογραφία με τον Στρατή Δούκα   ........................   475
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βιωμένης εμπειρίας

8.1. Ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές και νέα κειμενική πραγματικότητα
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Aγγελική Σπυροπούλου: Ελληνοαγγλικές λογοτεχνικές συναν-
τήσεις του 19ου αι.- πρόσληψη και διαπολιτισμικότητα   ......   115
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θέατρο και η μουσική σαλονιού στον ελληνόφωνο περιοδικό 
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γάλλων λογίων επισκεπτών της Ελλάδας στα μέσα του 20ού 
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της Κασσιανής Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα 
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