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Το πρώτο βιβλίο της Μέλπως Αξιώτη (1938).
Τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο του Γυναικείου
Συλλόγου Γραμμάτων και Τεχνών. Το
πρωτοποριακό αυτό βιβλίο έγινε αμέσως
αντικείμενο εγκωμιαστικών κριτικών και έκανε
τη Μέλπω Αξιώτη πασίγνωστη.
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Δημιουργία κλίματος δεκτικότητας:
Φωτογραφίες ληστών - Συζήτηση για το θέμα
της ληστοκρατίας στην Ελλάδα
Ανάγνωση
Αφήγηση περιεχομένου «σκυταλοδρομία»
Προσέγγιση του αποσπάσματος με βάση τις
επισημάνσεις
Βασικά γνωρίσματα του έργου
Αφηγηματική τεχνική
Θέματα για συζήτηση/εργασίες
Παράλληλο κείμενο
Κατά τη συνανάγνωση
Μέλπω Αξιώτη / Στέφανος Δάφνης

Επισημαίνουμε:
•Το σκηνικό πλαίσιο της συνάντησης με τον ληστή, αφού προηγουμένως
υπογραμμιστούν οι σχετικές πληροφορίες.
• Τις αντιδράσεις των ηρώων στη θέα του ληστή και τους παράγοντες που
καθορίζουν αυτές τις αντιδράσεις.

• Τα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα που δίνει η συγγραφέας,
διά στόματος του ληστή, από τη ζωή στο νησί και από τη ζωή του
τελευταίου. Να διαπιστωθεί ότι αυτά απηχούν δύο διαφορετικές πλευρές:
από τη μια ο «νομοταγής» κόσμος με τις κακίες, όπου τονίζεται ο πόλεμος
και οι συμφορές του, κι από την άλλη οι μικρές χαρές της φυσικής ζωής που
απολαμβάνει ο ληστής.
• Το ότι στην αφήγησή της, η Μ. Αξιώτη συμπεριλαμβάνει την αφήγηση του
εγκλήματος, για το οποίο καταδιώκεται ο επισκέπτης τους. Να εντοπιστούν
οι ομοιότητες και οι διαφορές των δύο αφηγήσεων και να συζητηθεί αν η
αφήγηση του επισκέπτη περιέχει κάποια απειλή για τον οικοδεσπότη.
• Τα συναισθήματα που εκδηλώνουν με τις αντιδράσεις τους τα πρόσωπα
της αφήγησης κατά την ώρα του αποχαιρετισμού.

•Την κυριολεκτική αλλά και τη μεταφορική
σημασία που έχουν τα λόγια του
λήσταρχου: «Δε θ’ απομείνω ώρα πολλή.
Μέσα στα σπίτια εξέμαθα, και
στεναχωριούμαι. …δε φταις εσύ σα δε
βλέπεις και παραπέρα».
• Στα λόγια του πατέρα της αφηγήτριας τις
απόψεις του για τη ζωή.
• Τις ιδιαιτερότητες της αφήγησης

Βασικά χαρακτηριστικά του έργου:
•

•

•
•
•
•
•
•

Το έργο της Μέλπως Αξιώτη τοποθετείται στον χώρο της
ελληνικής λογοτεχνίας του μεσοπολέμου. Η γραφή της
επηρεάστηκε από τις νεωτεριστικές τάσεις της γενιάς του Τριάντα
(ιδιαίτερα από την τεχνική του εσωτερικού μονολόγου), το ρεύμα
του σουρεαλισμού, την εμφάνιση του φεμινιστικού κινήματος
στην Ελλάδα και την ένταξή της στο κομμουνιστικό κόμμα.
Η πληθωρικότητα και ευρηματικότητα του γενέθλιου λόγου
(μυκονιάτικο ιδίωμα) και η ζωτική σημασία που έχει ο γενέθλιος
τόπος (το νησί, με την αστική Χώρα και την πλούσια ενδοχώρα)
για τις αφηγήσεις της συγγραφέως.
Πρωτοπρόσωπη αφήγηση.
Το έργο αποτελεί αναπόληση και για τον λόγο αυτόν η
αναπαράσταση του χρόνου δεν ακολουθεί γραμμική πορεία.
Απουσία συγκεκριμένης μυθιστορηματικής τεχνικής.
Ελλειπτικός λόγος, συχνά ρυθμικός που ακολουθεί τη δομή του
προφορικού λόγου.
Θεωρείται το πρώτο ελληνικό μυθιστόρημα που διακρίνεται για
τα υπερρεαλιστικά του στοιχεία.
Ο χώρος, ο τόπος και ο χρόνος δεν καθορίζονται με σαφήνεια.

Αφηγηματική τεχνική
•

Αναπλάθει διά της μνήμης ένα μέρος του παιδικού
και νεανικού της παρελθόντος, ταυτιζόμενη με τη
βασική τους ηρωίδα.

•

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι ο συνεχής
διχασμός της ώριμης αφηγήτριας, που η παρουσία
της γίνεται διαρκώς αισθητή με τη χρήση των
“θυμούμαι”, “θυμούμαι τώρα”, “το ’ξερα” κ.λπ. Στην
ουσία όμως, ο ρόλος της ώριμης αφηγήτριας είναι
σχετικά περιορισμένος και διακριτικός. Αυτή
βέβαια κινεί τα νήματα της αφήγησης, προβαίνει
σε κάποιους σχολιασμούς ή εκφράζει αναδρομικές
σκέψεις της. Ο ρόλος της, όμως, σταματά εδώ.

•

Αυτοσυγκρατούμενη, μεταφέρει το βάρος της
αφήγησης στην αφηγήτρια-κεντρική ηρωίδα του
παρελθόντος της, που δεν είναι πάντα της ίδιας
ηλικίας. Έτσι, ο εσωτερικός και εξωτερικός κόσμος
καταγράφονται εκάστοτε με διαφορετικό τρόπο,
αντίστοιχο προς την ηλικία και το υλικό των
εμπειριών και των βιωμάτων της αφηγήτριας.

•Σ’ αυτό το συνεχή διχασμό της οφείλεται εν πολλοίς
και η διαφοροποίηση της αφηγηματικής τεχνικής και
της γλώσσας στα τέσσερα (4) κεφάλαια του
μυθιστορήματος. Συνεπώς, το ηλικιακό επίπεδο της
εκάστοτε αφηγήτριας καθορίζει και την οπτική γωνία
της αφήγησης, που αρχίζει με τον ενστιγματικό και
ακατάσχετο εσωτερικό μονόλογο ενός μικρού
κοριτσιού, μεταφέροντας τις εντυπώσεις, τις
φαντασιώσεις, τις επιθυμίες και γενικώς την
εύθραυστη ευαισθησία του απέναντι στον κόσμο των
οικείων και των συμμαθητριών του, κυρίως (Κεφ. 1, 2).
στη συνέχεια, ο μονόλογός της —νοερός και δυνάμει
υφιστάμενος— αναδιπλώνεται προς τα έξω και στήνει,
συνειδητά και επιλεκτικά, εικόνες και σκηνές είτε της
προσωπικής της ζωής είτε της υπαίθρου και του
κοινωνικού περίγυρου, αρχικά της Μυκόνου και
αργότερα —με περιορισμένη όμως εμβέλεια— της
Αθήνας (Κεφ. 3, 4). Σε τελευταία ανάλυση, η οπτική
γωνία της εκάστοτε αφηγήτριας, καθορίζει και την υφή
της γλώσσας, των διαλογικών μερών και της
αφηγηματικής τεχνικής».
(Τ. Καρβέλης, 1996, «Μέλπω Αξιώτη», Η μεσοπολεμική πεζογραφία. Από τον
πρώτο ως το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο (1914-1939) τ. Β΄, Αθήνα: Σοκόλης, σελ.
272-273

Η Μύκονος του Μεσοπολέμου

Θεματικά μοτίβα του
αποσπάσματος
• Η ιστορία του ληστή •
Η επίσκεψη του
άγνωστου μέσα στη
νύχτα – Η άρνηση του
νοικοκύρη της καλύβας
να προσφέρει
φιλοξενία - Ο φόνος Η φυγή του άγνωστου
επισκέπτη στα βουνά
και η ζωή του εκεί.

Η παλικαριά του
πατέρα
Ο ληστής θυμάται ότι ο
πατέρας ήταν κάποτε
πλούσιος άρχοντας/
τώρα είναι φτωχός/
εκτιμά την ειλικρίνεια
και τη φιλόξενη
διάθεση του πατέρα.

ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ:

Ληστοκρατούμενη Ελλάδα
Οι ληστές επονομασθέντες «ιππότες των
ορέων» της Ελλάδας, προέρχονταν από
τις τάξεις των χωρικών, που η κοινωνική
αδικία τους ανάγκαζε να ζουν στην
παρανομία, ενώ διατηρούσαν τις επαφές
τους με την αγροτική κοινωνία που τους
θεωρούσε ήρωες, αγωνιστές και
εκδικητές. Στη βία αντιδρούσαν με βία.
Υπήρξαν συνεχιστές της κλεφτουριάς και
κάποιοι είχαν λάβει μέρος στην
Επανάσταση του ΄21.
Ο μελετητής του φαινομένου
Hobsbawm διαφοροποιεί τον «κοινωνικό
ληστή» από τον κοινό ληστή. «Αυτό που
έχει σημασία σχετικά με τους κοινωνικούς
ληστές είναι ότι είναι χωρικοί που ζουν
στην παρανομία, τους οποίους ο αφέντης
και το κράτος θεωρούν εγκληματίες.

Ο Χρήστος Νταβέλης και η συμμορία του

O ληστής Θωμάς Γκαντάρας
1923

Αδίστακτες συμμορίες, ληστές που εξυπηρετούσαν
ξένα συμφέροντα και ληστές που έγιναν ήρωες στην
Αθήνα και τον Πειραιά
Το δημοφιλές τσάμικο «Παπαλάμπραινα» βασίζεται σε
πραγματικά γεγονότα, που διαδραματίστηκαν το 1860
στο χωριό Ρωμύρι της Πυλίας.
Εφημέριος του χωριού ήταν ο παπα-Λάμπρος Ζέρβας.
Ένας συγχωριανός του έφερε κρυφά από τη γειτονική
Αρκαδία σαράντα ληστές για να του πάρουν ό,τι
πολύτιμο μπορούσε να είχε στο σπίτι, αλλά και να του
απαγάγουν την κόρη του, την Παναγιώτα.
Οι ληστές κρύφτηκαν στο δάσος, που βρίσκεται
ανατολικά του χωριού. Δύο απ αυτούς προχώρησαν
προς το σπίτι του ιερέα. Προσποιήθηκαν ότι ήθελαν να
αγοράσουν το βόδι, που πουλούσε ο παπάς. Πέρασε η
ώρα και νύχτωσε. Ο παπα-Λάμπρος προθυμοποιήθηκε
να τους φιλοξενήσει.
Όταν όλοι κοιμήθηκαν, ένας από τους μουσαφίρηδες
βγήκε αθόρυβα έξω και έτρεξε να ειδοποιήσει τους
κρυμμένους στο δάσος. Δεν άργησε το σπίτι να γεμίσει
ληστές, που έψαχναν για λεφτά και χρυσαφικά.

Σε δημοσιεύματα σχετικά με τον «Κώδικα Τιμής» των ληστών ανάμεσα στα άλλα
άρθρα αναφέρονται και οι ακόλουθες ρήτρες:
«Να μην επιβουλεύονται τη ζωή άλλου ληστή».
«Να σέβονται τους κομιστές των λύτρων και να δίδουν μετά το πέρας της παραλαβής
των λύτρων δώρα χρηματικά».
«Να μην πλησιάζουν γυναίκες». Ο βιασμός γυναίκας από ληστές ήταν απαράδεκτος.
Κανείς τους σχεδόν δεν είχε προσωπική περιουσία. Όποια διέθεταν την κουβαλούσαν μαζί
τους ή την έκρυβαν σε μέρη που μόνο οι ίδιοι γνώριζαν. Τα λεφτά που διέθεταν στο
μεγαλύτερο τους μέρος πήγαιναν σε ληστοτρόφους, πληροφοριοδότες και κουμπάρους.
Συχνά αισθάνονταν την ανάγκη να δικαιολογούν τις πράξεις τους με σφραγισμένα
«ψυχοχάρτια», όπως αυτά που ο Φ. Γιαγκούλας άφηνε στο θύμα του.
Ήταν οργανωμένοι σε ομάδες μέχρι είκοσι ατόμων, που τους έδεναν συγγενικοί δεσμοί.

Πηγές:
- Αγώνας Ευθύνης, Σωματίων Χρηματιστηρίου Αθηνών, Εκδόσεις
Επτάλοφος
- Eπισκόπηση της Nεοελληνικής Iστορίας, Ν. Σβορώνος, Θεμέλιο
- Η ληστεία στην Eλλάδα (19ος αιων.), Ιωάννης Kολλιόπουλος,
Παρατηρητής
- Γιαγκούλας κλεφτουριά και λήσταρχοι στα Πιέρια (1870-1935),
Νικόλαος Θ. Mπατσαράς,
- Tα παλληκάρια τα καλά σύντροφοι τα σκοτώνουν, Βασίλης
Tζανακάρης, Καστανιώτη

«Στην εμφάνιση δεν ήταν
«αγριάνθρωποι» όπως ήθελαν να τους
εμφανίσουν, αντίθετα ορισμένοι ήταν
ονομαστής ομορφιάς, όπως ο Γιαγκούλας.
Ξεχώριζαν για το ότι ήταν οπλισμένοι σαν
αστακοί (ασημοκαπνισμένα ντουφέκια,
τεράστια σπαθιά, μικρά εγχειρίδια,
πιστόλια) αλλά και για την φουστανέλα
που φορούσαν, καθώς και για τα ασημικά
και χρυσά που συμπλήρωναν την
επιβλητική τους εμφάνιση. Μαλλιά ή
γένια άφηναν κατά περίσταση, ενώ στο
κεφάλι φορούσαν συνήθως
μαυρομάντιλο, όπως π.χ. οι πειρατές. Το
οξυμμένο πρόβλημα της υπόδησης
αντιμετωπιζόταν με το κουβάλημα των
απαραίτητων «πετσωμάτων» (σόλες για
τα γουρουνοτσάρουχα)».

Στου Παπαλά, Παπαλάμπραινα,
στου Παπαλάμπρου την αυλή,
στου Παπαλάμπρου την αυλή,
είναι μια μάζεψη πολλή.
Καν ο παπάς, Παπαλάμπραινα,
καν ο παπάς είν’ άρρωστος,
καν η παπαδιά πεθαίνει,
Παπαλάμπραινα καημένη.
Ούτ’ ο παπάς, Παπαλάμπραινα,
ούτε ο παπάς είν’ άρρωστος,
ούτ’ η παπαδιά πεθαίνει,
Παπαλάμπραινα καημένη.
Οι κλέφτες, τους, Παπαλάμπραινα,
οι κλέφτες τους εγδύσανε,
οι κλέφτες τους εγδύσανε,
και τα λεφτά ζητήσανε.
Μια λυγερή, Παπαλάμπραινα,
μια λυγερή εφώναξε,
μια λυγερή εφώναξε,
τους κλέφτες, τους εφώναξε.
Τρέξε Γιωργά, Παπαλάμπραινα,
Τρέξε, Γιωργάκη ξάδερφε,
τρέξε, Γιωργάκη ξάδερφε,
οι κλέφτες μας εκάψανε.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ «ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΑΙΝΑ»

Ο παπα-Λάμπρος Ζέρβας ήταν εφημέριος στο χωριό Ρωμύρι της Πυλίας το 1860. Ένας
συγχωριανός του, που λεγόταν Σταύρος Φιτσιάλος, σκέφτηκε να συνεργαστεί με μία
συμμορία για να τον ληστέψουν. Ο Φιτσάλος συνεννοήθηκε μαζί του, προκειμένου να
έρθουν στο Ρωμύρι και να κλέψουν την περιουσία του παπα-Λάμπρου. Δύο από τους
κλέφτες πήγαν στο σπίτι του με το πρόσχημα ότι ενδιαφέρονταν να αγοράσουν ένα βόδι
που πουλούσε ο παπάς, ο οποίος όμως έλειπε στην Πύλο, όπου είχε πάει για να φέρει το
παιδί του, που πήγαινε σχολείο εκεί. Ο παπάς γύρισε αργά στο Ρωμύρι χωρίς το παιδί, που
έμεινε στην Πύλο. Έτσι οι ξένοι φιλοξενήθηκαν στο σπίτι του τη νύχτα.
Το βράδυ, όταν η οικογένεια είχε κοιμηθεί, οι δύο κλέφτες ειδοποίησαν και τους υπόλοιπους,
που είχαν κρυφτεί την ημέρα έξω από το χωριό, και μπήκαν όλοι αθόρυβα στο σπίτι του
παπά, οπότε άρχισαν να αρπάζουν ό,τι έβρισκαν. Χρήματα όμως δεν είχαν βρει, οπότε
ξεκίνησαν να βασανίζουν τον παπά, προκειμένου να τους πει πού τα είχε κρύψει. Μια από
τις κόρες του παπα-Λάμπρου, η Παναγιώτα, κατάφερε να κατέβει κρυφά στο κατώι και από
έναν φεγγίτη άρχισε να φωνάζει, καλώντας σε βοήθεια. Το χωριό ξύπνησε και οι άντρες
ανήσυχοι πήραν τα τουφέκια και άρχισαν να ρίχνουν, με αποτέλεσμα να φοβηθούν οι
κλέφτες και να το βάλουν στα πόδια. Δύο από αυτούς, όμως, τραυματίστηκαν και, μάλιστα, ο
ένας θανάσιμα. Εξαιτίας του θανάτου του κλέφτη έγινε μεγάλος ντόρος σε ολόκληρη την
Πυλία και ένας χωριάτης έφτιαξε το τραγούδι, που ζει μέχρι τις ημέρες μας, με κάποιες
παραλλαγές στους στίχους σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό είναι το γεγονός στο οποίο
αναφέρεται η χιλιοτραγουδισμένη «Παπαλάμπραινα», ωστόσο η ιστορία έχει και συνέχεια.
Το παιδί που πήγαινε σχολείο στην Πύλο, ο Νικολάκης, μετά το δραματικό περιστατικό πήγε
και έμεινε στην Αθήνα, στο σπίτι του δημάρχου Μπενάκη. Εκεί έκανε τις σπουδές του και
όταν τελείωσε, ζήτησε να γίνει αστυνομικός διοικητής της επαρχίας Πυλίας. Ίσως στο μυαλό
του υπήρχε η σκέψη της εκδίκησης του Φιτσάλου, ο οποίος είχε πλέον γεράσει, αλλά
φοβόταν μήπως οι Παπαλάμπροι κάνουν κακό στο γιο του. Ο Φιτσάλος, αφού τον
παρακίνησε και ένας Μανιάτης, αποφάσισε να πάει στον Νικολάκη Παπαλάμπρο, να του
ζητήσει συγνώμη και να του φιλήσει τα πόδια. Εκείνος όμως του είπε: «Φύγε βρωμόσκυλο,
πήγες να μας ξεκληρίσεις και τώρα ζητάς συγνώμη;». Μετά όμως το παιδί του Φιτσάλου
απέκτησε το δικό του παιδί και κάλεσε τον Νικολάκη να το βαφτίσει. Έτσι έσβησε αυτή η
βεντέτα…

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:
Στέφανου Δάφνη, «Ο ξένος των Χριστουγέννων»

Στέφανος Δάφνης
1882-1947

Κατά τη
συνανάγνωση:
Οι μαθητές:
• Εστιάζουν την προσοχή
τους στην απρόσμενη
επίσκεψη των δυο ξένων
• Καταγράφουν τις
αντιδράσεις των προσώπων
• Συγκρίνουν τον σκηνικό
χώρο
• Εντοπίζουν τις
διαφορετικές
αφηγηματικές τεχνικές

Η Μέλπω Αξιώτη γεννήθηκε στις 15 Ιουλίου
του 1905 στην Αθήνα. Αφού πέρασαν σαράντα
μέρες, την πήγαν στην Μύκονο, όπου έζησε τα
παιδικά και νεανικά της χρόνια. Ο προπάππος της
Αλέξανδρος Αξιώτης ήταν Φιλικός και είχε
χρηματίσει Έπαρχος της Μυκόνου και της Σύρας. Ο
παππούς της Γεώργιος γεννήθηκε στη Μύκονο.
Εγκαταστάθηκε στη Μαριανούπολη για πολύ χρόνο
και ασχολήθηκε με το εμπόριο σιτηρών. O πατέρας
της συγγραφέως Γεώργιος (1875-1924) γεννήθηκε
στη Μαριανούπολη.
Σπούδασε σύνθεση μουσικής στη Νεάπολη Ιταλίας
και όταν επέστρεψε στην Ελλάδα ανέπτυξε ποικίλη
δραστηριότητα όμως η απογοήτευσή του από την
τότε πνευματική ζωή και οι αντιδράσεις που
αντιμετώπισε τον ανάγκασαν να αποσυρθεί στη
Μύκονο.
Παντρεύτηκε την Αθηναία Καλλιόπη Βάβαρη. Από
τον άτυχο αυτό γάμο, που δεν κράτησε πολύ,
απέκτησε μια κόρη, τη Μέλπω, η οποία από πολύ
μικρή, έμεινε χωρίς μητέρα.

Η Μέλπω Αξιώτη ανατράφηκε με πολλή
φροντίδα μέσα στο περιβάλλον της πλούσιας
οικογένειάς της. Τις εγκύκλιες σπουδές της
ολοκλήρωσε στη Σχολή Ουρσουλινών Τήνου
(1918-22). Το 1925 παντρεύτηκε τον θεολόγο
καθηγητή της Βασίλη Μάρκαρη. Χώρισαν
φιλικά το 1929. Τον επόμενο χρόνο (1930)
εγκαταστάθηκε οριστικά στην Αθήνα.
Στα ελληνικά γράμματα εμφανίστηκε με δυο
διηγήματα στο περιοδικό Μυκονιάτικα
Χρονικά (1933-34). Η ουσιαστική όμως
εμφάνισή της συμπίπτει με την έκδοση του
μυθιστορήματος "Δύσκολες Νύχτες", που είχε
γράψει το 1937.

Κατά την κρίσιμη αυτή δεκαετία έγινε μέλος
του Κ.Κ.Ε. και σχετίστηκε με πολλούς
διανοούμενους (Ν. Εγγονόπουλο, Γ. Θεοτοκά,
Ν. Καββαδία, Γ. Σεφέρη). Κατά τη διάρκεια της
Κατοχής εντάχθηκε στην Εθνική Αλληλεγγύη,
που ίδρυσε το Ε.Α.Μ., και προσέφερε τις
υπηρεσίες της στον παράνομο τύπο και σε
διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες.

Το 1947 αποφασίζει να φύγει στη Γαλλία για
να αποφύγει τις συνέπειες της πολύπλευρης
δράσης της. Εκεί συνεχίζει τον πολιτικό της
αγώνα και κερδίζει τη φιλία και την εκτίμηση
των πιο διακεκριμένων διανοούμενων της
αριστεράς (Αραγκόν, Ελυάρ, Πάμπλο
Νερούντα, Πάμπλο Πικάσο).
Το Σεπτέμβριο του 1950, λόγω της
δραστηριότητάς της, και ύστερα από αίτηση
της ελληνικής Κυβέρνησης, απελάθηκε από τη
Γαλλία και οδηγήθηκε στην Ανατολική
Γερμανία. Από το Ανατολικό Βερολίνο
εγκαταστάθηκε στη Βαρσοβία και ξανά πίσω
στο Βερολίνο όπου δίδαξε Νέα Ελληνικά και
Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας στη
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου
Χούμπολτ.
Το 1964 επανέρχεται με άδεια επισκέψεως
στην Ελλάδα, όπου παρέμεινε ως το θάνατό
της. Προς το τέλος της ζωής της βασανίστηκε
από αμνησία και σωματική καχεξία.
Πέθανε το 1973 και κηδεύτηκε στο κοιμητήριο
του Ζωγράφου στην Αθήνα.

Στέφανος Δάφνης
(1882-1947)
Λογοτεχνικό ψευδώνυμο του ποιητή, πεζογράφου και θεατρικού
συγγραφέα Θρασύβουλου Ζωιόπουλου. Γεννήθηκε στο Άργος και
τέλειωσε τις γυμνασιακές σπουδές του στο Ναύπλιο. Σπούδασε
Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Σε ηλικία 25 ετών (το 1907)
εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα, όπου εργάστηκε ως καθηγητής
Μαθηματικών και αργότερα ως τμηματάρχης στην Εθνική Βιβλιοθήκη.
Ήταν παντρεμένος με την αξιόλογη ποιήτρια Αιμιλία Κούρτελη (18811941). Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το έζησε στην Αθήνα, όπου και
πέθανε.
Ο Στ. Δάφνης δημοσίευσε αρκετά διηγήματα σε διάφορα περιοδικά της
εποχής του, στα οποία υπάρχουν πολλά ηθογραφικά στοιχεία και
κατάλοιπα ρομαντισμού ( Ο ονειροκρίτης, Αίμα στον κάμπο, Το αγρίμι, Ο
ξένος των Χριστουγέννων, Φρυκτωρία, Ο Αρχάγγελος, Το μυστικό των
Λοδεράνων, μια τουρκοβενετσιάνικη ιστορία). Επίσης, έγραψε αρκετά
μονόπρακτα (Της φυλακής, όπου ζωντανεύει τη βασανισμένη ζωή των
κρατουμένων στο Παλαμήδι, Το πατρικό σπίτι, Ο σπαραγμός, που
βραβεύτηκε από την Εταιρεία Θεατρικών Συγγραφέων, Το
αγριογούρουνο, Το τραγούδι της καρδιάς, ερωτικό δράμα). Αν και είναι
γνωστός ο Στ. Δάφνης περισσότερο ως πεζογράφος, εν τούτοις η ποίησή
του είναι ανώτερη από το πεζογραφικό και θεατρικό του έργο.
Σημειώνουμε την πρώτη του ποιητική συλλογή Ο ανθισμένος δρόμος
(1911), Το ανοιχτό παράθυρο (1920), που τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο
του Φιλαδέλφειου Ποιητικού Αγώνος, κ.ά.
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