
Είδος: Περιοδικό / Κύριο / Μηνιαίο / Βιβλίου
Ημερομηνία: Παρασκευή, 01-04-2011
Σελίδα: 112,113,114,115         (1 από 4)
Μέγεθος: 1528 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 210 3388006

Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
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Κατηγορίες που προέκυψαν κατά 
την επεξεργασία/ταξινόμηση του 
υλικού 
1. Σπάνια αλληλογραφία εισερχό 

μενη και εξερχόμενη (2.000 επιστολές 
από σημαίνουσες προσωπικότητες 

και από όλον τον κόσμο). 
Ενδεικτικά: Μάριο Βίττι, Ρηνιώ 

Παπανικόλα, Μάνος Χατζιδάκις, 
Τάσος Αθανασιάδης, Μαργκερίτ 

Ντυράς, Μίκης Θεοδωράκης 
και πολλοί άλλοι... 

• Εκδοτικοί οίκοι ευρωπαϊκών 
χωρών και φυσικά της Ελλάδας 

• Οικογενειακοί επιστολογράφοι 
• Στρατιωτική θητεία 

2. Εργογραφία Β. Βασιλικού, που 
διαχωρίστηκε με βάση τα είδη 
του λόγου. Συγκεκριμένα σε: δοκίμια, 

ποίηση, μυθιστορήματα, 
νουβέλες, διηγήματα, σενάρια και 
άλλα. Οι ακραίες χρονολογίες αυτής 

της κατηγορίας ή αρχειακής 
σειράς είναι 1947 - σήμερα. 
Τα χειρόγραφα του Β. Βασιλικού, 

τα δακτυλογράφο, τα τυπογραφικά 
δοκίμια, τα διορθωμένα 

φύλλα, αλλά και τα παράπλευρα 
σχόλια του μεταφραστή ή του 
ίδιου του συγγραφέα παρουσιάζουν 

μεγάλο ενδιαφέρον. Από τα 
πλέον σημαντικά, το Ζ με τα 
πραγματικά ονόματα! 
Αποκόμματα τύπου με αναφορές 
στο έργο ή τη ζωή του Βασίλη Βασιλικού 

(ξεπερνούν τα 8.000 τεκμήρια) 
και, φυσικά, n συλλογή 

αυτή ενημερώνεται συνεχώς από 
το Αρχείο Βοβολίνη. 
Φωτογραφίες του Β. Βασιλικού 
περίπου 3.000: με πορτρέτα, φωτογραφίες 

από τα παιδικά χρόνια 
στην Καβάλα, φωτογραφίες από 
τη ζωή στο νησί της Θάσου, φωτογραφίες 

της οικογένειας του 
Β.Β., φωτογραφίες από τα γυρίσματα 

του Ζ, όπως επίσης από τη 
νυχτερινή ζωή της Αθήνας με τα 
μουσικά στέκια, τους τραγουδιστές, 

τις παρέες, φωτογραφίες 
από τη ζωή του συγγραφέα στο 
εξωτερικό, ταξιδιωτικές, φωτογραφίες 

διαλέξεων, βραβεύσεων 
κ.ά. 
Προσωπικά του Βασίλη Βασιλικού: 

ενθυμήματα, στοχασμοί που 
δεν δημοσιεύθηκαν ποτέ, n σχολική 

του ζωή και πολλά άλλα... 
Οπτικοακουστικά ντοκουμέντα 
To αρχείο από τη θητεία του Β. 
Βασιλικού στην Unesco, που ταξινομείται 

τώρα... 
To πολύτιμο αρχείο του πατέρα 
του, Νίκου Βασιλικού, με την 
υπόθεση Πολκ, επιστολές του Γεωργίου 

Παπανδρέου κ.ά. 

Αρχείο Βοβολίνη 
Υποαρχείο Βασιλη Βασιλικού 
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Είδος: Περιοδικό / Κύριο / Μηνιαίο / Βιβλίου
Ημερομηνία: Παρασκευή, 01-04-2011
Σελίδα: 112,113,114,115         (2 από 4)
Μέγεθος: 1528 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 210 3388006

Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ

Εργοβιογραφία 

1934: 18 Νοεμβρίου: Γέννηση στην 
Καβάλα. Γονείς ο Νικόλαος Βασιλικός, 

από το Θεολόγο της Θάσου και 
n Αικετερίνη Ζαφειρίου από την Καβάλα. 

1939-1940: Λύκειο Καρυοοτάκη στην 
Καβάλα. 
1941-1945: Δημοτικό Βαλαγιάννη στη 
Θεσσαλονίκη, Γαλλική Σχολή Ντε 
Λασάλ. 
1945-] 947: Επιστροφή στην Καβάλα 
(ξανά στο Λύκειο Καρυωτάκη). 
1947-1952: Αμερικάνικο Κολέγιο 
Ανατόλια. Θεσσαλονίκη. 
1949: Πρώτη λογοτεχνική εμφάνιση 
με τη δημοσίευση ποιημάτων στην 
εφημερίδα Μακεδονία. 
1952-1956: Φοιτητής στη Νομική 
Σχολή του ΑΠΘ. 
1953: Η διήγηση του Ιάσονα, ιδιωτική 
έκδοση. 
1956: Θύματα ειρήνης, Αθήνα. 
1957-1959: Στρατιωτική θητεία. 
ΣΕΑΠ Ηρακλείου, τρίμηνη θητεία σε 
τάγμα (Αμύνταιο), ΓΕΣ, Σχολή Ξένων 
Γλο^σσών του ΓΕΣ. 
1959-1961: ΗΠΑ, Νέα Υόρκη, Δραματική 

Σχολή του Yale, Σχολή τηλεσκηνοθεσίας 
της RCA για τηλεόραση 

(SRT, School of Radio and Television). 

1961-1967: Επιστροφή στην Ελλάδα 
μετά το γάμο του με τη Δήμητρα 
(Μιμή) Ατσιδάκου (Ατσίδη). Εργάζεται 

περιστασιακά ως σκηνοθέτης 
ντοκιμαντέρ, βοηθός σκηνοθέτη σε 
κινηματογραφικές ταινίες, σεναριογράφος, 

ηθοποιός, κειμενογράφος, 
δημοσιογράφος και φυσικά συγγραφέας. 

Με την τελευταία του ιδιότητα 
καταφέρνει να μπει στον τηλεφωνικό 

κατάλογο του OTE. Εκδίδονται αυτοτελώς, 
ιδίοις αναλώμασιν, σε ξεχωριστά 

τομίδια To φύλλο, To πηγάδι 
και T αγγέλιασμα. 
1962: Έπαθλο Κώστα Ουράνη (Βραβείο 

των 12) για την Τριλογία. Έναρξη 
συνεργασίας με το περιοδικό Ταχυδρόμος. 

1963: Συγκεντρωτική έκδοση της 
Τριλογίας στην Εστία. 
1964: Οι φωτογραφίες (Εστία). Η 
μυθολογία της Αμερικής (Εστία). 
Μετάφραση της Τριλογίας στα αγγλικά 

από τον Edmund και in Mary Kee- Σκίτσο t0u β. β. 

ley (Νέα Υόρκη, Knoph). από τον Γ. Ιωάννου 
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Είδος: Περιοδικό / Κύριο / Μηνιαίο / Βιβλίου
Ημερομηνία: Παρασκευή, 01-04-2011
Σελίδα: 112,113,114,115         (3 από 4)
Μέγεθος: 1528 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 210 3388006

Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ

1966: Εκτός των τειχών (θεμέλιο), Ζ. 
Φανταστικό ντοκιμαντέρ ενός εγκλήματος 

(Θεμέλιο). 
1967 Φλεβάρης: Εγκαταλείπει την 
Ελλάδα, αδυνατώντας να ζήσει ως 
συγγραφέας. Τον πετυχαίνει το πραξικόπημα 

στο εξωτερικό, όπου και 
παρατείνει την παραμονή του, ως 
αυτοεξόριστος, αναπτύσσοντας έντονη 

πολιτική δράση. To Ζ στα γαλλικά 
(Gallimard). Ιδρύει τον εκδοτικό οίκο 
8/2, όπου τυπώνει κυρίως δικά του 
βιβλία, αλλά και βιβλία τρίτων: Merill 
James, Οι χίλιες και n 2η νύχτα και 
άλλα ποιήματα (μτφ.) 
1968: Υποθήκες Παπ[αδόπουλου]Πατ[τακού]. 

Ανθολόγιο. Έκδοση των 
εν Παρισίοις Ελλήνων Σπουδαστών. 
Η Τριλογία στα γαλλικά (Gallimard), 
το Ζοτα αγγλικά (Νέα Υόρκη, Farrar, 
Strauss and Giroux). 
1969: Μεταφορά του Ζ στον κινηματογράφο 

σε σκηνοθεσία Κώστα 
Γαβρά, σενάριο Χόρχε Σεμπρούν και 
μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Η ταινία 
γίνεται γρήγορα σύμβολο στον 
αγώνα κατά της δικτατορίας. 
1971: Η δολοκτονία, 20:20, To 
μαγνητόφωνο, Ο πλανόδιος πλασιέ, 
Σε γνωρίζω από την κόψη, To 
ψαροτούφεκο, Μετώκησεν εις άγνωστον 

διεύθυνσιν. 
1972: To μαγνητόφωνο 2, Φίτυ-φίφτυ, 

Καφενείον Εμιγκρέκ, Regis Debray, 
Μαθαίνοντας από τους Τουπαμάρος 

(μτφ.) 
1974 Αύγουστος: Επιστροφή στην 
Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Οκτώβριος: 

Αναχώρηση από την Ελλάδα. 
Γλαύκος Ορασάκης (Πλειάς), Η κάθοδος 

(Πλειάς), Λούνικ II (Πλειάς), 

Μετώκησεν εις άγνωστον διεύθυνσιν 
(Ερμείας), Ο μονάρχης (Πλειάς), To 
ημερολόγιο του Ζ (Κέδρος). 
1975: Παρακολουθεί ως ελεύθερος 
ρεπόρτερ της Ελευθεροτυπίας τις 
δίκες των χουντικών. Εξακολουθεί να 
είναι μόνιμα εγκατεστημένος στο 
εξωτερικό. Γλαύκος θρασάκης. Η 
επιστροφή (Πλειάς), Γλαύκος Θρασάκης. 

Μπερλίνερ Ανσάμπλ (Πλειάς). 
1976: Παραμονή ενός χρόνου στην 
Ελλάδα. Καθημερινή στήλη στην 
εφημερίδα Τα Νέα. Τέλη του χρόνου 
εκ νέου αναχώρηση για το εξωτερικό. 

Ο ιατροδικαστής (Ερμής), Τα 
σιλό (Λαδιάς). 
1977: Ανεπίδοτη επιστολή στον 
Αλέξανδρο Παναγούλη (Καστανιώτης), 

To νερό (Ελευθερουδάκης), 
Μια ιστορία αγάπης (Εστία), Τροχαλίες 

(Λαδιάς). 
1978 Αύγουστος: Θάνατος της Μιμής 
στη Ρώμη. Τα καμάκια (Κάκτος), To 
λιμάνι της αγωνίας (Νέα Σύνορα 
Λιβάνης). 
1978: Διεθνές Βραβείο Meditteraneo. 
1978-1981: Νέα Υόρκη, διαλέξεις και 
περιοδείες σε όλη την Αμερική. 
1979: Foco d'amor (Κάκτος), To 
τελευταίο αντίο (Φιλιππότης), Ο 
τρομερός μήνας Αύγουστος (Φιλιππότης), 

Τα απόκρυφα του Γλαύκου Θρασάκη 
(Κάκτος). 

1980: Κρατικό Βραβείο για το 
Τελευταίο αντίο (δεν το αποδέχεται). 
1981-1984: Μετά από προσωπική 
πρόσκληση του τότε πρωθυπουργού 
Ανδρέα Παπανδρέου επιστρέφει από 
την Αμερική για να αναλάβει αναπληρωτής 

γενικός διευθυντής, υπεύθυνος 
προγράμματος, στην τότε ΕΡΤ. 
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Είδος: Περιοδικό / Κύριο / Μηνιαίο / Βιβλίου
Ημερομηνία: Παρασκευή, 01-04-2011
Σελίδα: 112,113,114,115         (4 από 4)
Μέγεθος: 1528 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 210 3388006

Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
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1984: Ταξιάρχης Γραμμάτων και 
Τεχνών της Γαλλικής Δημοκρατίας. 
1985: Παραίτηση από την ΕΡΤ και εκ 
νέου αναχώρηση για το εξωτερικό. 
To ελικόπτερο. 
1987: Γάμος με την υψίφωνο Βάσω 
Παπαντωνίου. To αφράτο. 
1990-1993: Μέλος του Δ.Σ. των 
γάλλων συγγραφέων (Maison des 
Ecrivains). 
1992: Γέννηση της κόρης του Ευρυδίκης. 

Κ (Πλειάς). 
1993: Λύρα ελληνική (ανθολογία 
ποίησης), επανέκδοση το 1998. 
1994: Επιστροφή στην Ελλάδα. 
Κατοικεί στη Αθήνα όπου και 
εκλέγεται πρώτος δημοτικός σύμβουλος 

του συνδυασμού «Κίνηση 
Πολιτών». 
1994-1998: Διευθύνει και παρουσιάζει 

την εκπομπή βιβλίου «Αξιον 
εστί» στην ΕΤ3 (1ος κύκλος). 
1996-2004: Πρέσβης εκ προσωπικοτήτων 

της Ελλάδος στην UNESCO. 
Οικογενειακή εγκατάσταση στο 
Παρίσι. Με δική του εισήγηση καθιερώνεται 

ο εορτασμός της Παγκόσμιας 
Ημέρας Ποίησης (2001 και 

εξής). 
1999: Η μνήμη επιστρέφει με λαστιχένια 

πέδιλα. Αυτοβιογραφία (Λιβάνης). 

2001: Αρχίζει ο 2ος κύκλος του 
«Αξιον εστί», της μακροβιότερης 
εκπομπής για το βιβλίο στην ελληνική 

τηλεόραση, που συνεχίζεται 
μέχρι σήμερα. 
2002: Επίτιμος διδάκτωρ της Φιλοσοφικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου 
Πατρών. 
2001-2005: Πρόεδρος της Εταιρείας 

Συγγραφέων επί δύο συνεχείς θητείες. 

2006: 290 πρόσωπα (Ελληνικά 
Γράμματα), Τα ποιήματα, συγκεντρωτική 

έκδοση (Ελληνικά Γράμματα). 

2007: Poste Restante 1967-1974 
(Ελληνικά Γράμματα), Τριλογία, οριστική 

έκδοση(Τόπος) 
2008: Γλαύκος Θραοάκης, οριστική 
έκδοση (Ελληνικά Γράμματα). 
2009: Ανάμεσα στα χίλια βιβλία που 
πρότεινε στους αναγνώστες της n 
αγγλική εφημερίδα The Guardian 
(«1000 novels everyone must read», 
21/1/2009) περιλαμβάνονται δύο 
μόνο ελληνικά: Ο Βίος και πολιτεία 
του Αλέξη Ζορμπά του Καζαντζάκη 
και το Ζ του Βασιλικού. 
2009: Τρεις γυναίκες (Αγκυρα), Οι 
γάτες της Rue d'Hauteville - Παρισινό 
ημερολόγιο (Πατάκης). 
2010: Ο Μονάρχης (Μπαρτσουλιάνος), 

Καζαντζίδης (αναθ. έκδοση, 
ΚΨΜ), Foco d'amor (Τόπος), To τελευταίο 

αντίο (Διόπτρα). 

Επιστολή της M. Duras 
στον Β. Βασιλικό (1968), 
παραχωρώντας του 
δωρεάν το διαμέρισμα 
της στο Παρίσι 
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