
 

 

 

 

 

ΕΔΡΑ: 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου 

 

Αριθ. πρωτ. 037 

Ναύπλιο, 6 Μαρτίου 2019 

 

Προς: Μέλη ΦΑ 

 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,  

 Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων 

 χολικές Μονάδες Αργολίδας 

 

Θέμα: Αφιέρωμα στον Jorge Luis Borges, με αφορμή τα 120 χρόνια από τη 
γέννησή του.  

 
Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι,  

η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗ, το Βιβλιοπωλείο 
ΔΟΤΛΣΙΝΟ 1964 και ο ύνδεσμος Υιλολόγων Αργολίδας διοργανώνουν εκδήλωση 
για τον μεγάλο Λατινοαμερικανό συγγραφέα Jorge Luis Borges (1899-1986) με 
αφορμή τα 120 χρόνια από τη γέννησή του.  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το άββατο 16 Μαρτίου 2019 και ώρα 
19:30 στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου, επί της οδού Κωλέττη 3.  

Για τον κοσμοπολίτη συγγραφέα, ποιητή, δοκιμιογράφο και πνευματικό 
άνθρωπο Borges θα μιλήσουν: ο κ. Δημήτριος Λ. Δρόσος, Καθηγητής Ισπανικού-
Ισπανοαμερικανικού Πολιτισμού, Πρόεδρος του Σμήματος Ισπανικής Γλώσσας και 
Υιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κ. Αχιλλέας 
Κυριακίδης, υγγραφέας-Μεταφραστής και ο κ. Αριστοτέλης αΐνης, Υιλόλογος-
Κριτικός Λογοτεχνίας. Οι εκλεκτοί φιλοξενούμενοί μας θα μας ταξιδέψουν στον 
γοητευτικό και πολυσχιδή κόσμο του Borges.  

Είμαστε βέβαιοι πως θα μας τιμήσετε με την παρουσία σας. ας περιμένουμε 
όλους! 

 
Ο Φόρχε Λουίς Μπόρχες (1899-1986) γεννήθηκε στο Μπουένος Άιρες της 

Αργεντινής. Ήταν απόγονος αγωνιστών για τη χειραφέτηση της Αργεντινής, ενώ ο 
πατέρας του ήταν δικηγόρος και καθηγητής ψυχολογίας σε ξενόγλωσση 
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παιδαγωγική σχολή. Από παιδί ακόμα ο Φόρχε Λουίς Μπόρχες ήταν δίγλωσσος, αφού 
παράλληλα με τα ισπανικά, η αγγλόφωνη γιαγιά του τον δίδαξε να μιλά και να 
γράφει την αγγλική γλώσσα. Ο μικρός δήλωσε στον πατέρα του ότι ήθελε να γίνει 
συγγραφέας και σε ηλικά επτά χρόνων σύνταξε στα ελληνικά μια σύνοψη της 
ελληνικής μυθολογίας. Οκτώ χρονών γράφει το πρώτο διήγημά του, ενώ ένα χρόνο 
αργότερα μεταφράζει και δημοσιεύει τον "Ευτυχισμένο πρίγκιπα" του Όσκαρ 
Ουάιλντ. Εξαιτίας μιας πάθησης στα μάτια του, που θα τον οδηγήσει προοδευτικά σε 
πλήρη τύφλωση, η οικογένεια Μπόρχες εγκαθίσταται στη Γενεύη, όπου ο Φόρχε 
Λουίς εγκαινιάζει της λυκειακές σπουδές του και αποκτά μια υψηλού επιπέδου 
μόρφωση, καθώς τελειοποιεί τις γνώσεις στην αγγλική, γαλλική και γερμανική 
γλώσσα. Ανακαλύπτει την εξπρεσιονιστική ποίηση, την γερμανική φιλοσοφία, 
τελειοποιεί τα λατινικά του και το 1919 εγκατεστημένος στη Μαγιόρκα της Ισπανίας 
ολοκληρώνει την πρώτη ποιητική συλλογή του "Οι κόκκινοι ρυθμοί" όπου είναι 
φανερός ο θαυμασμός για την επανάσταση των μπολσεβίκων στη Ρωσία. Η 
οικογένεια των Μπόρχες, έπειτα από πολλές προσωρινές διαμονές και πολλά ταξίδια 
στην Ευρώπη, επιστρέφουν το 1921 στο Μπουένος Άιρες, όπου και θα παραμείνει. 
Σώρα ο Μπόρχες ανακαλύπτει τις φτωχογειτονιές της γενέτειράς του με τους 
compafritos ("μόρτες") γράφει ποιήματα, διηγήματα, δοκίμια και "φαντασίες", ιδρύει 
διάφορα περιοδικά, παίρνει μέρος σε λογοτεχνικούς ομίλους και από το 1925, που 
θα δημοσιεύσει την ποιητική συλλογή "Η απέναντι ελήνη" και τα δοκίμια 
"Έρευνες", θα δίνει το λογοτεχνικό παρόν με ένα έως δύο έργα το χρόνο, μέχρι το 
1985 που θα δημοσιευθεί και η τελευταία ποιητική συλλογή του, "Οι συνωμότες". Ο 
Μπόρχες πέθανε στις 14 Ιουνίου του 1986 στη Γενεύη. 

 

 Για το Δ.. 

 

 

Ο Πρόεδρος  Η Γενική Γραμματέας 

 

 

 

Νικόλαος Μπουμπάρης 

 

 

 

Καλλιόπη Καλποδήμου 

 


