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Γιάννη Καμπύση, «Οχτροί και φίλοι» και άλλα διηγήματα 

Ο Γηάλλεο Θακπύζεο (1872-1901) γελλήζεθε ζηελ Θνξώλε. Ο 

παηέξαο ηνπ, Αλαζηάζηνο Θακβύζεο, ήηαλ δσγξάθνο θαη 

αγηνγξάθνο. Ξάδεξθνο από ηε κεξηά ηεο κεηέξαο ηνπ Θαιιηόπε 

Τξηγέηα ήηαλ ν πνηεηήο Τ.Θ.Παπαηζώλεο. Ο Θακπύζεο, 

κνλαρηθό παηδί ιόγσ ηεο αζζεληθήο ηνπ θξάζεο, κε ζαθή ηελ 

πξνηίκεζε πξνο ηε κειέηε, ηειείσζε ζηε γελέηεηξά ηνπ ην 

Γεκνηηθό ζρνιείν θαη ην Σρνιαξρείν. Οινθιήξσζε ηηο 

γπκλαζηαθέο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Θαιακάηα (1884-1888), όπνπ 

ήξζε ζε επαθή κε ηελ αλζεξή νηθνλνκηθή θαη θαιιηηερληθή 

πξαγκαηηθόηεηα ηεο πόιεο θαη πήξε κέξνο ζε εξαζηηερληθέο 

ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. Τν 1888 κεηέβε ζηελ Αζήλα, όπνπ 

ζπνύδαζε λνκηθά, αιιά πνηέ δελ εξγάζηεθε σο δηθεγόξνο. Δπί κηα ηξηεηία (1896-1899) ήηαλ ππάιιεινο 

ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ζέζε πνπ ηνπ πξνμελνύζε πιήμε αιιά ηελ δέρζεθε ιόγσ νηθνγελεηαθώλ 

πηέζεσλ.  

Παξάιιεια, ην1895 δεκνζίεπζε ην πξώην δηήγεκά ηνπ, ην «Πανπιίλα-Πανπιίλα», θαη έσο ην 

1898 αζρνιήζεθε κε ηελ πεδνγξαθία θαη ην ζέαηξν. Τν πξώην ζεαηξηθό ηνπ έξγν, Τν κπζηηθό ηνπ 

γάκνπ, δεκνζηεύηεθε ην 1893. Σπλεξγαδόηαλ επίζεο κε ηα πεξηνδηθά Δηθνλνγξαθεκέλε Δζηία θαη 

Φηινινγηθή Ζρώ. Ζ άπνςή ηνπ γηα ηε ινγνηερλία απηήλ ηελ πξώηε πεξίνδν ήηαλ επεξεαζκέλε από ην 

αλαλεσηηθό θιίκα ηεο πεδνγξαθίαο ηεο γεληάο ηνπ 1880, κε ηε ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο ζην ιαό ηεο 

ππαίζξνπ. Δπίζεο, αξρηθά αληηκεηώπηζε ζεηηθά ηηο γισζζηθέο ζεσξίεο ηνπ Γηάλλε Χπράξε θαη έγηλε ν πην 

θαλαηηθόο από ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ. Παξάιιεια, ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο Ησάλλε Γξππάξε θαη Θώζηα 

Φαηδόπνπιν ζηελ έθδνζε ηνπ πξσηνπνξηαθνύ πεξηνδηθνύ Ζ Τέρλε. 

Τν 1898 παξαηηήζεθε από ηε ζέζε ηνπ ζην Υπνπξγείν θαη πξαγκαηνπνίεζε ηαμίδη 

ζηε Γεξκαλία, επεξεαζκέλνο θαη από ηε γεληθή ηάζε ησλ λέσλ ηεο επνρήο, πνπ απνκαθξύλνληαλ πιένλ 

από ηηο γαιιηθέο επηδξάζεηο θαη «αλαθάιππηαλ» ην βνξεηνεπξσπατθό πλεύκα. Τν δηάζηεκα ηεο 

παξακνλήο ηνπ εθεί ήηαλ θαζνξηζηηθό γηα ηελ πλεπκαηηθή ηνπ εμέιημε: αγάπεζε ηε ρώξα ζαλ δεύηεξε 

παηξίδα, επεξεάζηεθε από ηνλ ληηζετζκό, γλώξηζε ηηο ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο θαη αλαζεώξεζε πνιιέο από 

ηηο πξνεγνύκελεο αληηιήςεηο ηνπ γηα ζέκαηα γισζζηθά θαη ινγνηερληθά, πξάγκα πνπ ηνλ έθεξε ζε ξήμε 

κε παιηνύο θίινπο θαη ζπλεξγάηεο, όπσο νη Η.Γξππάξεο θαη Γ.Χπράξεο. Έλα ζνβαξό θξπνιόγεκα ηνλ 

αλάγθαζε λα επηζηξέςεη ζηελ Διιάδα ην θαινθαίξη ηνπ 1899 θαη ζην δηάζηεκα 1899-1901 αζρνιήζεθε 

κε ηε ζπγγξαθή ζεαηξηθώλ έξγσλ, κεηαθξάζεσλ, πνίεζεο, θξηηηθώλ άξζξσλ θαη κειεηώλ. Παξάιιεια 

ίδξπζε καδί κε ηνλ Γεκήηξε Φαηδόπνπιν (Μπνέκ) ην πεξηνδηθό Ο Γηόλπζνο (1901), πνπ ζπλέρηζε ην 

αλαλεσηηθό πλεύκα ηεο Τέρλεο. Τν θξπνιόγεκα, όκσο, εμειίρζεθε ζε θπκαηίσζε θαη ν Θακπύζεο 

πέζαλε ηειηθά ζηελ Αζήλα, ζε ειηθία 29 εηώλ. Σηελ θεδεία ηνπ ηνλ επηθήδεην εθθώλεζε ν Θσζηήο 

Παιακάο. 

Ο Θακπύζεο ζηόρεπζε ζηελ  αλαλέσζε ηνπ ειιεληθνύ ζεάηξνπ θέξλνληαο ζηελ Διιάδα ην 

βνξεηνεπξσπατθό αζηηθό δξάκα, ην λαηνπξαιηζκό θαη ην ζπκβνιηζκό, θαη κεηαθπηεύνληαο ηα γεξκαληθά 

ηδεώδε ζηνλ ειιεληθό ρώξν γηα λα βνεζήζεη ζην μεπέξαζκα ηνπ θνηλσληθνύ θαη ηδενινγηθνύ αδηεμόδνπ 
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ηνπ. Μεηέθξαζε, επίζεο, ζεκαληηθά έξγα ηεο βνξεηνεπξσπατθήο ινγνηερλίαο, ελώ ελδηαθέξνλ είλαη ην 

θξηηηθό έξγν ηνπ, κε άξζξα δνθίκηα θαη κειέηεο γηα ζπνπδαίνπο γεξκαλνύο, ξώζνπο θαη ζθαλδηλαβνύο 

ζπγγξαθείο. 

 

Σην δηάζηεκα 1894-1898 ν Θακπύζεο ζπγγξάθεη ηα 

πεδνγξαθήκαηά ηνπ πνπ καο απαζρνινύλ εδώ. Τν πεδνγξαθηθό 

ηνπ έξγν απνηειείηαη από 6 ζύληνκα δηεγήκαηα θαη ηε λνπβέια 

Ορηξνί θαη θίινη. Από ηα δηεγήκαηα, ηα ηξία είλαη εκπλεπζκέλα 

από ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ θαη εληάζζνληαη ζε κία ελόηεηα 

κε ηίηιν «Φσξηάηηθε Εσή» (1894-1896): Πανπιίλα-Πανπιίλα, 

Τν κάηη ηνπ δξάθνληα, Ο Γηάλλεο Μάληαινο. Σε αζηηθό 

πεξηβάιινλ εθηπιίζζνληαη ηα άιια ηξία δηεγήκαηά ηνπ, Σηεξλή 

καηηά, Θαηλνύξγηεο κπξσδηέο, Τα ξόδα ηνπ Ζιηνγάβαινπ.   

«Πλεύκα νμύ θαη παξαηεξεηηθό», ν ζπγγξαθέαο 

μεδηπιώλεη πηπρέο ηνπ αθεγεκαηηθνύ ηνπ ηαιέληνπ ζηελ 

πνζνηηθά πεξηνξηζκέλε πεδνγξαθηθή ηνπ παξαγσγή, πνπ 

εκθαλίδεη κηα δπαδηθή ζεκαηηθή: επαξρία-κεγαινύπνιε, 

Μεζζελία-Αζήλα. Ζ πξσηνπόξα δεκηνπξγηθή ηνπ ζπλείδεζε 

πξόιαβε λα εθθξαζηεί ζην κηθξό δηάζηεκα πνπ αζρνιήζεθε κε ην αθεγεκαηηθό είδνο: ε ελαζρόιεζή 

ηνπ κε ηελ εζνγξαθία δελ απνβιέπεη απιώο ζηελ εηδπιιηαθή παξνπζίαζε ηνπ αγξνηηθνύ ρώξνπ, ησλ 

εζώλ θαη ησλ εζίκσλ ηνπ, αιιά θαη ζηνλ θνηλσληθό πξνβιεκαηηζκό πάλσ ζε δεηήκαηα όπσο απηό ησλ 

ηξσηώλ ηεο θνκκαηηθνπνίεζεο θαη ηεο εθινγηθήο αλακέηξεζεο (Ορηξνί θαη θίινη) ή ηεο επηβνιήο ηεο 

νκάδαο πάλσ ζηα άηνκα («Πανπιίλα-Πανπιίλα»). Αιιά θαη ε εηδπιιηαθή αλάπιαζε ηεο δσήο ηνπ ρσξηνύ 

ζπλδπάδεηαη κε κηα γλήζηα πνηεηηθή δηάζεζε θαη κηα ιεπηή ζάηηξα, ζπλζέηνληαο έλα «κηθξό 

αξηζηνύξγεκα», «Τν κάηη ηνπ δξάθνληα». Ζ ςπραξηθή δεκνηηθή, ζηελ νπνία είλαη γξακκέλα όια ηα 

πεδνγξαθήκαηα ηνπ Θακπύζε, «θσηνγξαθίδεη» κε επηηπρία ηελ έληνλα ηδησκαηηθή γιώζζα ηνπ ρσξηνύ 

ηεο Μεζζελίαο κέζα ζηα εζνγξαθήκαηά ηνπ. Ζ ζύλζεζε ησλ αζηηθώλ ηνπ αθεγεκάησλ, από ηελ άιιε 

πιεπξά, αληηθαηνπηξίδεη αθελόο ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ ηεο επνρήο γηα ηνλ αλζξώπηλν ςπρηζκό θαη 

εθθξάδεη αθεηέξνπ ηελ αλάγθε αλαλέσζεο ηεο πεδνγξαθίαο κε ηε κεηάβαζε από ηελ εζνγξαθία ζηελ 

παξνπζίαζε ηνπ αζηηθνύ πλεύκαηνο θαη ρώξνπ. Αλ ζηαζνύκε ζην έξγν πνπ απνηειεί ην επηζηέγαζκα 

ηεο εζνγξαθίαο ηνπ Θακπύζε, ηε λνπβέια Ορηξνί θαη Φίινη, ζα δηαπηζηώζνπκε όηη απνδεηθλύεη ην βάζνο 

θαη ηελ σξηκόηεηα κε ηα νπνία αληηιακβαλόηαλ ηε δεκηνπξγία «εζληθήο ινγνηερλίαο» ν λεόηαηνο ηόηε 

ζπγγξαθέαο. Σην αθήγεκα απηό ζπλδπάδνληαη επηηπρεκέλα ε παξνπζίαζε κηαο εξσηηθήο ηζηνξίαο, ε 

δηαγξαθή ησλ ραξαθηήξσλ, ηνπ ςπρηζκνύ θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ ρσξηθώλ θαη ε πεξηγξαθή ηεο 

θνπιηνύξαο ηνπ ρσξηνύ κε ηνλ θνηλσληθό πξνβιεκαηηζκό θαη ηελ θαηαγγειία ησλ ηξσηώλ ηνπ εθινγηθνύ 

ζπζηήκαηνο. Με κηα εθηεηακέλε ζεαηξόκνξθε αθήγεζε, ν Θακπύζεο παξνπζηάδεη κηα «δεζηή 

αλαπαξάζηαζε δσήο ζηελ ειιεληθή επαξρία» δσληαλεύνληαο έλαλ θόζκν πνπ έζβελε, ην ειιεληθό ρσξηό 

ηνπ ηέινπο ηνπ 19νπ αηώλα κε ηελ θαζεκεξηλόηεηα, ηα ήζε θαη ηα έζηκά ηνπ, θαη ςπρνγξαθώληαο 

επηηπρεκέλα ηνπο ήξσέο ηνπ, ηνπο νπνίνπο πεξηβάιιεη κε ηελ αγαπεηηθή ηνπ καηηά. 

 

Να έρεηε κηα απνιαπζηηθή αλαγλσζηηθή εκπεηξία! 

 



Αλαδεηήζηε ζηε ζρνιηθή καο βηβιηνζήθε ην βηβιίν: Γηάλλε Θακπύζε, «Ορηξνί θαη θίινη» θαη άιια 

δηεγήκαηα, Φηινινγηθή θαη ηππνγξαθηθή επηκέιεηα Γέζπνηλα Η. Γνύθα, Νενειιεληθή Βηβιηνζήθε, Ίδξπκα 

Θώζηα θαη Διέλεο Οπξάλε, Αζήλα 1997, ην νπνίν δηαζέηεη θαηαηνπηζηηθή Δηζαγσγή, ρξήζηκν Γισζζάξην 

θαη εηδηθή αλαθνξά ζηε γιώζζα ηνπ Γηάλλε Θακπύζε.  

 

Δέζποινα Δούκα, δ.Φ., 

Υποδιεσθύνηρια 2οσ ΓΕΛ. Αγίας Παραζκεσής 

 

 

 


