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Αθήνα, 24/02/2020 

Ανακοίνωση της Εταιρείας Συγγραφέων 

για τον θάνατο του Γιάννη Δάλλα  

Πάει καιρός που αφέθηκα και περιζώστηκα τη νύχτα 

ζώστηκα τον ποδήρη της χιτώνα σαν τους πλοκάμους 

μιας μέδουσας  

Με απερίγραπτη θλίψη ενημερωθήκαμε σήμερα για τον θάνατο του Γιάννη Δάλλα, 

ενός κορυφαίου ποιητή, νεοελληνιστή και μεταφραστή έργων της αρχαίας ελληνικής 

γραμματείας. 

Στους οικείους του εκφράζουμε θερμά συλλυπητήρια.  

Ο βραβευμένος με το βραβείο Διδώ Σωτηρίου της Εταιρείας Συγγραφέων 2019 ποιητής 

Γιάννης Δάλλας γεννήθηκε το 1924 στη Φιλιππιάδα και θεωρείται ως ένας από τους 

κορυφαίους ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Νεοελληνιστής και 

μεταφραστής έργων της αρχαίας γραμματείας, έχει εκδώσει δεκατρείς ποιητικές 

συλλογές, ενώ σπουδαία επίσης θεωρείται η συμβολή του στη μελέτη της ελληνικής 

λογοτεχνίας. Σπούδασε κλασική φιλολογία στην Αθήνα και υπηρέτησε στη μέση και 

στην ανώτατη εκπαίδευση ως καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων και του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Μετείχε στα πρώτα 

«Καβάφεια» στην Αλεξάνδρεια και έχει προσκληθεί για διαλέξεις και παρουσίαση του 

έργου του σε πολλά πανεπιστήμια στο εξωτερικό, όπου λειτουργούν Τμήματα 

Μεταβυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών. Στα έργα του περιλαμβάνονται πολλές 

συγκεντρωτικές μελέτες για σημαντικούς Έλληνες λογοτέχνες (Σολωμό, Κάλβο, 

Θεοτόκη, Καβάφη, Βάρναλη, Φιλύρα, Καρυωτάκη, Σαχτούρη, Αναγνωστάκη κ.ά.), 

κριτικά βιβλία για την ποίηση και την πεζογραφία και φιλολογικές εκδόσεις. 

Συστηματικός μεταφραστής των αρχαίων λυρικών και των Αλεξανδρινών ποιητών, 

έχει μεταξύ άλλων τιμηθεί με το Κρατικό Βραβείο Κριτικής και Δοκιμίου (1987) και 

το Μεγάλο Βραβείο Λογοτεχνίας για το σύνολο του έργου του (1999).  

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση περιλαμβάνεται σε κατάλογο επικοινωνίας που 

χρησιμοποιείται για την ενημέρωσή σας. Σε εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού 

προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε ενημερώστε την Εταιρεία 

Συγγραφέων (info@authors.gr) – με ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα «Διαγραφή» – 

αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα. Αν συμφωνείτε να ενημερώνεστε, δεν 

χρειάζεται να κάνετε οτιδήποτε. 
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