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Λμημόρσμξ για ςημ επέςειξ ςξσ θαμάςξσ ςηπ Δλέμηπ Ιαζαμςζάκη, θα ςελέρει αύοιξ, Ράββαςξ, ρςιπ 11 ςξ ποχί ρςξμ 
ποξμαυώμα Λαοςιμέγκξ, η Διεθμήπ Δςαιοεία Τίλχμ Μίκξσ Ιαζαμςζάκη. 
 
Οαοάλληλα, ςημ εουόμεμη οίςη 22 Τεβοξσαοίξσ ρςιπ 8 ςξ βοάδσ, ρςξ αμτιθέαςοξ ςξσ 3ξσ Κσκείξσ θα γίμει 
ρσμάμςηρη ςχμ μελώμ ςηπ ςξπικήπ επιςοξπήπ μ. Ζοακλείξσ ςξσ ελλημικξύ ςμήμαςξπ ςηπ Δςαιοίαπ. 
 
Δκεί, θα γίμει εμημέοχρη για ςημ εκδήλχρη πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε ρςξσπ Βώοξσπ, ρςιπ 16 Θαμξσαοίξσ, και για ςα 
απξςελέρμαςα ςηπ ρσμάμςηρηπ ςχμ εκποξρώπχμ ςχμ ςξπικώμ επιςοξπώμ Ιοήςηπ ρςιπ 15 Θαμξσαοίξσ. 
 
έλξπ, θα ρσζηςηθξύμ ξι εκδηλώρειπ ςηπ Διεθμξύπ Δςαιοείαπ Τίλχμ Μίκξσ Ιαζαμςζάκη μέρα ρςξ 2011. 
 
Ρςξ πλαίριξ ςηπ ρσμάμςηρηπ ξ κ. Λιμήπ Δημήςοιξπ, φσυξλόγξπ θα μιλήρει με θέμα “Δμδξφσυικέπ ρσγκοξύρειπ ρςξ 
έογξ ςξσ Μίκξσ Ιαζαμςζάκη”. 
 
Ρςξ μεςανύ ραμ ρήμεοα γεμμήθηκε ξ Μίκξπ Ιαζαμςζάκηπ ρςξ Ζοάκλειξ ςηπ Ιοήςηπ, ρςιπ 18 Τεβοξσαοίξσ ςξσ 1883, 
επξυή καςά ςημ ξπξία ςξ μηρί, απξςελξύρε ακόμα μέοξπ ςηπ Ξθχμαμικήπ Ασςξκοαςξοίαπ. 
Ήςαμ γιξπ ςξσ, καςαγόμεμξσ από ςξ υχοιό Βαοβάοξι (ρημεοιμή Λσοςιά), εμπόοξσ γεχογικώμ ποξψόμςχμ και 
κοαριξύ Λιυάλη Ιαζαμςζάκη (1856 - 1932), και ςηπ Λαοίαπ (-1932) και είυε δύξ αδελτέπ. Ρςξ Ζοάκλειξ έβγαλε ςξ 
γσμμάριξ και ςξ 1902 εγκαςαρςάθηκε ρςημ Αθήμα, όπξσ νεκίμηρε μξμικέπ ρπξσδέπ. 
 
Δμταμίρςηκε ρςα ελλημικά γοάμμαςα, ςξ 1906, δημξριεύξμςαπ ςξ δξκίμιξ Ζ Αοοώρςια ςξσ Αιώμξπ και ςξ ποώςξ 
ςξσ μσθιρςόοημα Ότιπ και Kοίμξ (με ςξ φεσδώμσμξ Ιάομα Μιοβάμη). ξμ επόμεμξ υοόμξ νεκίμηρε μεςαπςσυιακέπ 
ρπξσδέπ, ρςξ Οαοίρι. Οαοάλληλα, ρημαμςική επίδοαρη ρςξμ Ιαζαμςζάκη είυαμ ξι διαλένειπ ςξσ Αμοί Λπεογκρόμ, 
ςιπ ξπξίεπ παοακξλξσθξύρε. Λε ςημ επιρςοξτή ςξσ ρςημ Δλλάδα, δημξρίεσρε αοκεςέπ κοιςικέπ μελέςεπ ρε 
διάτξοα πεοιξδικά κι έκδχρε ςξ 1909 ςη διαςοιβή ςξσ επί στηγερία 
 
ξ 1919 ξ Δλεσθέοιξπ Βεμιζέλξπ διόοιρε ςξμ Ιαζαμςζάκη Γεμικό Διεσθσμςή ςξσ Σπξσογείξσ Οεοιθάλφεχπ, έυξμςαπ 
χπ απξρςξλή ςξμ επαμαπαςοιρμό Δλλήμχμ από ςημ πεοιξυή ςξσ Ιασκάρξσ. Oι εμπειοίεπ πξσ απξκόμιρε 
ανιξπξιήθηκαμ αογόςεοα ρςξ μσθιρςόοημα ςξσ Ξ Υοιρςόπ Ναμαρςασοώμεςαι. ξμ επόμεμξ υοόμξ, μεςά ςημ ήςςα 
ςξσ κόμμαςξπ ςχμ Τιλελεσθέοχμ, ξ Ιαζαμςζάκηπ απξυώοηρε από ςξ Σπξσογείξ Οεοιθάλφεχπ και 
ποαγμαςξπξίηρε αοκεςά ςανίδια ρςημ Δσοώπη. 
 
ξ Λάιξ ςξσ 1927 απξμξμώθηκε ρςημ Αίγιμα με ρκξπό ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ Ξδύρρειαπ. ξμ ίδιξ υοόμξ νεκίμηρε 
ςημ αμθξλξγία ςχμ ςανιδιχςικώμ ςξσ άοθοχμ για ςημ έκδξρη ςξσ ποώςξσ ςόμξσ ςξσ ανιδεύξμςαπ εμώ ςξ 
πεοιξδικό Αμαγέμμηρη, ςξσ Δημήςοη Γλσμξύ, δημξρίεσρε ςημ Aρκηςική, ςξ τιλξρξτικό ςξσ έογξ. ξμ Ξκςώβοιξ 
ςξσ 1927, ξ Ιαζαμςζάκηπ, τεύγει για ςη Λόρυα, ποξρκαλερμέμξπ από ςημ κσβέομηρη ςηπ Ρξβιεςικήπ Έμχρηπ, για 
μα πάοει μέοξπ ρςιπ γιξοςέπ για ςα δεκάυοξμα ςηπ Ξκςχβοιαμήπ Δπαμάρςαρηπ. Δκεί γμχοίρςηκε με ςξμ 
Δλλημξοξσμάμξ λξγξςέυμη Οαμαΐς Θρςοάςι, μαζί με ςξμ ξπξίξμ επέρςοεφε ρςημ Δλλάδα. ξμ Θαμξσάοιξ ςξσ 1928 
ρςξ θέαςοξ «Αλάμποα», ρςημ Αθήμα, μιλάμε ενσμμώμςαπ ςη Ρξβιεςική Έμχρη, ξ Ιαζαμςζάκηπ κι ξ Θρςοάςι. Ρςξ 
ςέλξπ ςηπ ξμιλίαπ έγιμε και διαδήλχρη. όρξ Ιαζαμςζάκηπ όρξ και ξ ρσμδιξογαμχςήπ ςηπ εκδήλχρηπ ξ Δημήςοηπ 



Γλημόπ διώυθηκαμ δικαρςικά. Ζ δίκη ξοίζεςαι ρςιπ 3 Αποιλίξσ, αμαβάλλεςαι μεοικέπ τξοέπ υχοίπ πξςέ μα γίμει. 
ξμ Αποίλιξ, ξ Ιαζαμςζάκηπ, ναμαβοέθηκε ρςη Πχρία όπξσ ξλξκλήοχρε έμα κιμημαςξγοατικό ρεμάοιξ με θέμα ςη 
Πχρική Δπαμάρςαρη. ξμ Λάιξ ςξσ 1929 απξμξμώθηκε ρε έμα αγοόκςημα ςηπ ρευξρλξβακίαπ όπξσ ξλξκλήοχρε 
ρςα γαλλικά ςα μσθιρςξοήμαςα Toda-Raba (μεςξμξμαρία ςξσ αουικξύ ςίςλξσ Moscou a crie) και Kapetan Elia. α 
έογα ασςά, εμςάρρξμςαμ ρςημ ποξρπάθεια ςξσ Ιαζαμςζάκη μα καςανιχθεί διεθμώπ χπ ρσγγοατέαπ. Ζ γαλλική 
έκδξρη ςξσ μσθιρςξοήμαςξπ, Toda-Raba, έγιμε με ςξ φεσδώμσμξ Μικξλάι Ιαζάμ. 
ξ 1930 θα δικαζόςαμ, πάλι, ξ Ιαζαμςζάκηπ γι' αθεψρμό, για ςημ «Αρκηςική». Ζ δίκη ξοίζεςαι για ςηπ 10 Θξσμίξσ, 
αλλά κι ασςή δεμ έγιμε πξςέ. 
 
To 1931 επέρςοεφε ρςημ Δλλάδα και εγκαςαρςάθηκε εκ μέξσ ρςημ Αίγιμα όπξσ αμέλαβε ςη ρσγγοατή εμόπ 
γαλλξελλημικξύ λενικξύ. Mεςέτοαρε ακόμα ςη Ηεία Ιχμχδία ςξσ Δάμςη. Δπίρηπ, έγοαφε έμα μέοξπ ςχμ χδώμ, 
πξσ ςα ξμόμαρε κάμςα. Ασςά εμρχμαςώθηκαμ, αογόςεοα, ρ' έμα ςόμξ με ςξμ ςίςλξ εοςρίμεπ (1960. Αογόςεοα 
ςανίδεφε ρςημ Θρπαμία νεκιμώμςαπ παοάλληλα ςη μεςάτοαρη έογχμ Θρπαμώμ πξιηςώμ. ξ 1935 ποαγμαςξπξίηρε 
ςανίδι ρςημ Θαπχμία και ςημ Ιίμα εμπλξσςίζξμςαπ ςα ςανιδιχςικά ςξσ κείμεμα. ξ 1938 ξλξκλήοχρε ςημ Ξδύρρεια, 
έμα επικό πξίημα ρςα ποόςσπα ςηπ Ξδύρρειαπ ςξσ Ξμήοξσ, απξςελξύμεμξ από ρσμξλικά 33.333 ρςίυξσπ και 24 
οαφχδίεπ. Ζ «Ξδύρρεια» είυε τςάρει ςξσπ 42.000 ρςίυξσπ. Αταίοερε, όμχπ, μεοικέπ υιλιάδεπ, ξ Ιαζαμςζάκηπ, 
γιαςί θεχοξύρε ρα γξύοικξ αοιθμό ςξ 3. Για ςξ έογξ ασςό, ξ Ιαζαμςζάκηπ εογαζόςαμ για δεκαςοία υοόμια και 
ποιμ ςημ ςελική ςξσ μξοτή, ποξηγήθηκαμ ξκςώ αμαθεχοημέμεπ γοατέπ. Ζ ποώςη ασςξέκδξρη ςηπ «Ξδύρρειαπ» 
έγιμε ρςημ Αθήμα ςξμ Ξκςώβοη ςξσ 1938, με υοήμαςα ςηπ Αμεοικαμίδαπ Joe MacLeod. ξ ίδιξ διάρςημα, πλήθξπ 
κειμέμχμ ςξσ δημξριεύςηκαμ ρε ετημεοίδεπ ή πεοιξδικά εμώ ςξ μσθιρςόοημά ςξσ Ξ Βοαυόκηπξπ, πξσ ςξ είυε 
γοάφει ρςα Γαλλικά, εκδόθηκε ρςημ Ξλλαμδία και ςη Υιλή. Ιαςά ςημ πεοίξδξ ςηπ καςξυήπ, ρσμεογάρςηκε με ςξμ 
Θχάμμη Ιακοιδή για ςημ μεςάτοαρη ςηπ Θλιάδαπ. ξ 1943 ξλξκλήοχρε ςξ γοάφιμξ ςξσ μσθιρςξοήμαςόπ ςξσ «Ξ 
βίξπ και η πξλιςεία ςξσ Αλένη Εξομπά». 
 
Λεςά ςημ απξυώοηρη ςχμ Γεομαμώμ, δοαρςηοιξπξιήθηκε έμςξμα ρςημ ελλημική πξλιςική ζχή, αμαλαμβάμξμςαπ 
ςημ ποξεδοία ςηπ Ρξριαλιρςικήπ Δογαςικήπ Ιίμηρηπ, εμώ διεςέλερε και σπξσογόπ άμεσ υαοςξτσλακίξσ ςηπ 
κσβέομηρηπ ςξσ Ρξτξύλη, από ςιπ 26 Μξεμβοίξσ ςξσ 1945 έχπ ςιπ 11 Θαμξσαοίξσ ςξσ 1946. Οαοαιςήθηκε από ςξ 
ανίχμα ςξσ μεςά από ςημ έμχρη ςχμ ρξριαλξδημξκοαςικώμ κξμμάςχμ. ξ Λάοςιξ ςξσ 1945 ποξρπαθεί μα πάοει 
μια θέρη ρςημ Ακαδημία ςηπ Αθήμαπ, αλλά απξςσγυάμει για δσξ φήτξσπ. ξ Μξέμβοιξ ςξσ ίδιξσ υοόμξσ 
παμςοεύεςαι ςημ Δλέμη Ραμίξσ, ρςξμ Άι - Γιώογη ςξμ Ιαούςρη, με κξσμπάοξσπ ςξμ Άγγελξ και ςημ Άμμα 
Ρικελιαμξύ. 
 
οειπ τξοέπ ποξςάθηκε ξ Ιαζαμςζάκηπ για ςξ Βοαβείξ Μόμπελ. ημ ποώςη απ' ςημ Δςαιοεία Δλλήμχμ Κξγξςευμώμ, 
πξσ ςξμ έυει Οοόεδοξ, έυξμςαπ ρσμσπξφήτιό ςξσ ςξμ Άγγελξ Ρικελιαμό. Δπίρηπ δσξ τξοέπ ποξςάθηκε, ςξ 1952 
και 1953, απ' ςη Μξοβηγική Δςαιοεία Κξγξςευμώμ, πξςέ, όμχπ, απ' ςημ Ακαδημία ςηπ Αθήμαπ. ξμ επόμεμξ υοόμξ 
διξοίρςηκε ρςημ UNESCO, αμαλαμβάμξμςαπ χπ απξρςξλή, ςημ ποξώθηρη μεςατοάρεχμ κλαρικώμ λξγξςευμικώμ 
έογχμ, με απώςεοξ ρςόυξ ςημ γετύοχρη ςχμ διατξοεςικώμ πξλιςιρμώμ. Οαοαιςήθηκε ςελικά ςξ 1948, 
ποξκειμέμξσ μα ατξριχθεί ρςξ λξγξςευμικό ςξσ έογξ. Για ςξ ρκξπό ασςό εγκαςαρςάθηκε ρςημ Αμςίμπ, ςηπ 
Γαλλίαπ, όπξσ ςα επόμεμα υοόμια ακξλξύθηρε μία ιδιαίςεοα παοαγχγική πεοίξδξπ καςά ςημ ξπξία ξλξκλήοχρε ςξ 
μεγαλύςεοξ μέοξπ ςξσ πεζξγοατικξύ ςξσ έογξσ. 
 
 
ξ 1953 ποξρβλήθηκε από μία μόλσμρη ρςξ μάςι, γεγξμόπ πξσ ςξμ σπξυοέχρε μα μξρηλεσςεί αουικά ρςημ 
Ξλλαμδία και αογόςεοα ρςξ Οαοίρι. ελικά έυαρε ςημ όοαρή ςξσ από ςξ δενί μάςι. Δμώ ξ Ιαζαμςζάκηπ είυε 
επιρςοέφει από ςημ Αμςίμπ ρςημ Δλλάδα, η Ξοθόδξνη Δκκληρία εκκιμξύρε ςη δίχνη ςξσ. Ιαςηγξοήθηκε χπ 
ιεοόρσλξπ, με βάρη απξρπάρμαςα από ςξμ Kαπεςάμ Mιυάλη και ςξσ ρσμόλξσ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ ελεσςαίξσ 
Οειοαρμξύ (1953), έογξ ςξ ξπξίξ δεμ είυε ακόμη κσκλξτξοήρει ρςημ Δλλάδα. ξ 1954 η Θεοά Ρύμξδξπ με έγγοατό 
ςηπ ζηςξύρε από ςημ κσβέομηρη ςημ απαγόοεσρη ςχμ βιβλίχμ ςξσ Μίκξσ Ιαζαμςζάκη. 
Δπίρηπ, ξ ελεσςαίξπ Οειοαρμόπ καςαγοάτςηκε ρςξμ Ιαςάλξγξ ςχμ Απαγξοεσμέμχμ Βιβλίχμ ςηπ 
Πχμαιξκαθξλικήπ Δκκληρίαπ, ςξ καςαογηθέμ πλέξμ Index Librorum Prohibitorum. Ξ Ιαζαμςζάκηπ απέρςειλε ςόςε 
ρυεςικό ςηλεγοάτημα ρςημ Δπιςοξπή ςξσ Index με ςη τοάρη ςξσ υοιρςιαμξύ απξλξγηςή εοςσλλιαμξύ «Ad tuum, 
Domine, tribunal apello», δηλαδή «ρςξ Δικαρςήοιό ρξσ, Ιύοιε, κάμχ έτερη». Ξ "Εξομπάπ" ςξσ Ιαζαμςζάκη, 
εκδόθηκε ρςξ Οαοίρι ςξ 1947 και με ςημ επαμέκδξρη ςξσ, ςξ 1954, βοαβεύςηκε, ραμ ςξ καλύςεοξ νέμξ βιβλίξ ςηπ 
υοξμιάπ. ξ 1955, ξ ρσγγοατέαπ μαζί με ςξμ Ιακοιδή ασςξυοημαςξδόςηραμ ςημ έκδξρη ςηπ μεςάτοαρηπ ςηπ 
Θλιάδαπ, εμώ ςημ ίδια υοξμιά κσκλξτόοηρε ςελικά ρςημ Δλλάδα ξ ελεσςαίξπ Οειοαρμόπ. ξμ επόμεμξ υοόμξ, 
ςιμήθηκε με ςξ Βοαβείξ Διοήμηπ ρςη Βιέμμη, έμα βοαβείξ ςξ ξπξίξ ποξεουόςαμ από ςξ ρύμξλξ ςχμ ςόςε 
Ρξριαλιρςικώμ υχοώμ. Ιαθώπ μια από ασςέπ ήςαμ η Ιίμα επιυείοηρε δεύςεοξ ςανίδι εκεί ςξμ Θξύμιξ ςξσ 1957, 
ποξρκεκλημέμξπ ςηπ κιμεζικήπ κσβέομηρηπ. Δπέρςοεφε με κλξμιρμέμη ςημ σγεία ςξσ ποξρβληθείπ από λεσυαιμία. 
Μξρηλεύςηκε ρςημ Ιξπεγυάγη ςηπ Δαμίαπ και ςξ Τοάιμπξσογκ (Freiburg im Breisgau) ςηπ Γεομαμίαπ, όπξσ ςελικά 
καςέληνε ρςιπ 26 Ξκςχβοίξσ ςξσ 1957 ρε ηλικία 74 εςώμ. Δμςξύςξιπ, ρύμτχμα με άλλεπ μαοςσοίεπ, η λεσυαιμία 
εμταμίρςηκε ρςξμ Ιαζαμςζάκη καςά ςξ υειμώμα ςξσ 1938, 19 υοόμια ποιμ απ' ςξ ςέλξπ ςξσ ςξ ξπξίξ απξδίδεςαι ρε 
βαοιάπ μξοτήπ αριαςική γοίπη.[4] Ζ ρξοόπ ςξσ μεςατέοθηκε ρςξ ρςοαςιχςικό αεοξδοόμιξ ςηπ Δλεσρίμαπ. Ζ Δλέμη 
Ιαζαμςζάκη ζήςηρε από ςημ Δκκληρία ςηπ Δλλάδξπ μα ςεθεί η ρξοόπ ςξσ ρε λαψκό ποξρκύμημα, επιθσμία ςημ 
ξπξία ξ αουιεπίρκξπξπ Αθημώμ και πάρηπ Δλλάδξπ, Ηεόκληςξπ απέοοιφε. Έςρι, η ρξοόπ ςξσ ρσγγοατέα 



μεςατέοθηκε ρςξ Ζοάκλειξ. Έπειςα από μεγάλη λειςξσογία ρςξμ Μαό ςξσ Αγίξσ Λημά, παοξσρία ςξσ 
Αουιεπιρκόπξσ Ιοήςηπ Δσγεμίξσ και 17 ακόμη ιεοέχμ, έγιμε η ςατή ςξσ Μίκξσ Ιαζαμςζακη, ρςημ ξπξία όμχπ 
εκείμξι δεμ ρσμμεςείυαμ καςόπιμ απαγόοεσρηπ ςξσ Αουιεπιρκόπξσ. Ζ ςατή έγιμε ρςημ μςάπια Λαοςιμέγκξ, πάμχ 
ρςα Βεμεςράμικα ςείυη. η ρξοό ρσμόδεσραμ ξ ςόςε σπξσογόπ Οαιδείαπ Αυιλλέαπ Γεοξκχρςόπξσλξπ και ξ ιεοέαπ 
Ρςαύοξπ Ιαοπαθιχςάκηπ, ξ ξπξίξπ αογόςεοα ςιμχοήθηκε ραμ αοιρςεοόπ. Ρςξμ ςάτξ ςξσ Μίκξσ Ιαζαμςζάκη 
υαοάυθηκε η επιγοατή: Δεμ ελπίζχ ςίπξςα, δε τξβάμαι [τξβξύμαι] ςίπξςα, είμαι λέτςεοξπ [ελεύθεοξπ]. 

 


