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Έφυγε ο ποιητής, πεζογράφος 
και µεταφραστής Αργύρης Χιόνης

Eνας σηµαντικός άνθρωπος 
των γραµµάτων, ο Αργύρης 
Χιόνης, πέθανε ανήµερα 

τα Χριστούγεννα, σε ηλικία 68 
ετών. Ποιητής, πεζογράφος και 
µεταφραστής, γεννήθηκε το 
1943 στην Αθήνα, αλλά πέρασε 
µεγάλο µέρος της ζωής του σε 
χώρες της βορειοδυτικής Ευρώ-
πης. Σε ηλικία 14 ετών ξεκινάει 
να γράφει ποιήµατα σε έµµετρο 
και οµοιοκατάληκτο στίχο, επη-
ρεασµένος από τις µαντινάδες 
και τον «Ερωτόκριτο», που τρα-
γουδούσε η Κρητικιά µητέρα 
του. Πρώτη εµφάνισή του στα 
γράµµατα ήταν τα ποιήµατα που 
δηµοσιεύονται το 1963 στο πε-
ριοδικό «∆ωδέκατη Ώρα» και το 
1964 στη «Νέα Εστία». Το 1966, 
σε ηλικία 23 ετών, εκδίδεται η 
πρώτη ποιητική συλλογή του 
Απόπειρες φωτός, ενώ το 1967, 
λίγο µετά τη δικτατορία, µετα-
βαίνει στο Παρίσι, όπου εργάζε-
ται σκληρά και τα βράδια παρα-
κολουθεί µαθήµατα γαλλικών. 

Στις αρχές του 1968, ποιήµατά 
του µεταφράζονται και δηµοσι-
εύονται σε λογοτεχνικά περιο-
δικά της Ολλανδίας, χώρα που 
γίνεται ο δεύτερος σταθµός του. 
Στο Άµστερνταµ θα ζήσει τα επό-
µενα οκτώµισι χρόνια, δουλεύ-
οντας σκληρά και προσπαθώ-
ντας να µάθει τη γλώσσα, κόποι 
που στη συνέχεια του αναγνω-
ρίζονται: Παίρνει υποτροφία 
από την Εταιρεία Συγγραφέων, 
γίνεται δεκτός σε λογοτεχνικούς 
κύκλους, δηµοσιεύει σε περιο-
δικά, εκδίδονται δύο βιβλία του, 
βραβεύονται δύο θεατρικά έργα 
του, διορίζεται δάσκαλος ελλη-
νικών στο Λαϊκό Πανεπιστήµιο 
και, µε κρατική υποτροφία, εγ-
γράφεται στη σχολή ιταλικής 
φιλολογίας του Πανεπιστηµίου 
του Άµστερνταµ. 

Επιστρέφει στην Ελλάδα το 
1977 και για τα επόµενα πέντε 
χρόνια θα δουλέψει ως µετα-
φραστής, θα συγγράψει µια σει-
ρά παιδικών εκποµπών για το 

ραδιόφωνο και θα εκπροσωπή-
σει την Ελλάδα στο ετήσιο ∆ι-
εθνές Συγγραφικό Πρόγραµµα 
του Πανεπιστηµίου της Αϊόβα, 
στις ΗΠΑ. Το 1982, έπειτα από 
διαγωνισµό, προσλαµβάνεται 
ως µεταφραστής στο Συµβούλιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
εγκαθίσταται στις Βρυξέλλες. 
Το 1992 παραιτείται και αποσύ-
ρεται στο Θροφαρί, ένα µικρό 
χωριό της ορεινής Κορινθίας, 
όπου ασχολείται µε την ποίηση 
και τη γεωργία. Ήταν µέλος της 
Εταιρείας Συγγραφέων.

«ΑΝΑΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΥΤΥ-
ΧΙΑ ΣΤΑ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ»

Για το θάνατό του, ο υπουρ-
γός Πολιτισµού και Τουρισµού 
Παύλος Γερουλάνος δήλωσε 
τα εξής: «Ο Αργύρης Χιόνης 
υπήρξε µια πολύ ιδιαίτερη περί-
πτωση ανθρώπου και δηµιουρ-
γού. Πολίτης του κόσµου αλλά 
και άρρηκτα συνδεδεµένος µε 
την Ελλάδα, άνθρωπος πολυ-
πράγµων και συλλέκτης πάσης 
φύσεως εµπειριών, προσωπι-
κότητα σύνθετη που αναζήτησε 
την ευτυχία στα απλά και µικρά, 
παρουσία χαµηλόφωνη αλλά 
επιδραστική, ο Χιόνης εξέφρα-
σε µε το έργο του την απορία 
του ανθρώπου µπροστά στο πα-
ράλογο και µάταιο της ύπαρξής 
του, αλλά και µια βαθιά αγάπη 
για τη ζωή και µια ειλικρινή κα-
τάφαση σ’ αυτή. Στους οικείους 
και τους φίλους του εκφράζω τα 
ειλικρινή µου συλλυπητήρια».

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ
Ο Αργύρης Χιόνης έλαβε το 

2007 το βραβείο του περιοδι-
κού «∆ιαβάζω» για το βιβλίο του 
Όντα και µη όντα (2006), ενώ 
το 2009 τιµήθηκε µε το κρατικό 
βραβείο διηγήµατος (εξ ηµισεί-
ας µε τον Τόλη Νικηφόρου) για 
το βιβλίο του Το οριζόντιο ύψος 
και άλλες αφύσικες ιστορίες 
(2008). Ποιήµατα και πεζογρα-
φήµατά του έχουν µεταφραστεί 

και δηµοσιευτεί στα αγγλικά, 
γαλλικά, ιταλικά, γερµανικά, 
ολλανδικά, σερβοκροατικά και 
ρουµάνικα. Τα ποιητικά βιβλία 
του είναι τα Σχήµατα απουσίας 
(εκδ. Αρίων, 1973), Μεταµορ-
φώσεις (εκδ. Μπουκουµάνης, 
1974), Τύποι ήλων (εκδ. Εγνα-
τία-Τραµ, 1978), Λεκτικά τοπία 
(εκδ. Καστανιώτης, 1983), Σαν 
τον τυφλό µπροστά στον κα-
θρέφτη (εκδ. Υάκινθος, 1986), 
Εσωτικά τοπία (εκδ. Νεφέλη, 
1991), Ο ακίνητος δροµέας 
(εκδ. Νεφέλη, 1996), Ιδεογράµ-
µατα (εκδ. Τα τραµάκια, 1997), 
Τότε που η σιωπή τραγούδησε 
(εκδ. Νεφέλη, 2000), Στο υπό-
γειο (εκδ. Νεφέλη, 2004), Ό,τι 
περιγράφω µε περιγράφει (εκδ. 
Γαβριηλίδης, 2010).  Από τις εκ-
δόσεις Νεφέλη κυκλοφόρησε το 
2006 η συγκεντρωτική έκδοση 
των δέκα πρώτων ποιητικών του 
συλλογών, µε τίτλο Η φωνή της 
σιωπής: ποιήµατα 1966-2000.

Υπήρξε επίσης µεταφραστής 
σηµαντικών έργων, όπως Τα 
Ποιήµατα του Οκτάβιο Πας 
(1981), Όταν το ταβάνι κλαίει 
του Ράσελ Έντσον (1986), Πε-
ρηφάνια και προκατάληψη της 
Τζέιν Όστεν (1997), Κατακόρυ-
φη ποίηση του Ροµπέρτο Γιάρος 
(1997) και Με το αγκίστρι στην 
καρδιά: Μια επιλογή από το 
έργο του του Ανρί Μισώ (2003).

Έγραψε, τέλος, αφηγήµατα 
για µικρούς και µεγάλους, όπως 
Ιστορίες µιας παλιάς εποχής που 
δεν ήρθε ακόµα (εκδ. Αιγόκε-
ρως, 1981), Ο αφανής θρίαµβος 
της οµορφιάς (εκδ. Πατάκης, 
1995), Τρία µαγικά παραµύθια 
(εκδ. Πατάκης, 1998), Όντα 
και µη όντα (εκδ. Γαβριηλίδης, 
2006), Το οριζόντιο ύψος και 
άλλες αφύσικες ιστορίες (εκδ. 
Κίχλη, 2008), ενώ το έργο του 
Έχων σώας τα φρένας κι άλλες 
τρελές ιστορίες αναµένεται από 
τις εκδόσεις Κίχλη.

Η κηδεία του θα γίνει στο 
Θροφαρί.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ο Αργύρης Χιόνης    


