
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ 
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΤΣΑ 

ΘΕΑΤΡΟ ΚΥΔΩΝΙΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 
Ώρα έναρξης 7.00΄΄ μ.μ. έως και τις  9.00΄΄ μ.μ. 

   

Ο Αλέξανδρος Μάτσας, ολιγογράφος ποιητής και θεατρικός 

συγγραφέας, ομήλικος με τη γενιά του ʼ30, ακολούθησε μια 
διαφορετική, αποκλειστικά προσωπική πορεία. Περιορίστηκε σε 
τρεις, όλες κι όλες ποιητικές συλλογές, που κυκλοφόρησαν το 1934, 
το 1946 και το 1964. 
 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1910, σπούδασε νομικά και πολιτικές 
επιστήμες, μετεκπαιδεύτηκε στο εξωτερικό, και το 1934 εντάχθηκε 
στο διπλωματικό σώμα. Λαμπρή καριέρα σε θέσεις ευθύνης στην 
Αίγυπτο, στη Ρώμη, στο Παρίσι, στην Άγκυρα και τέλος στη Νέα 
Υόρκη από το 1962 έως τον Ιούνιο του 1967, οπότε και υπέβαλε την 
παραίτησή του, προλαβαίνοντας την απόλυση. Πέθανε το 1969. 
 

Η ποίηση του Αλέξανδρου Μάτσα στηρίζεται στην ευαίσθητη 
αποτύπωση συναισθημάτων που τα προκάλεσαν ατομικά είτε 
συλλογικά περιστατικά (ορισμένα από τα καλύτερα ποιήματά του 
αναφέρονται σε γεγονότα της Κατοχής), καθώς και σε μια επίμονη 
προσπάθεια να συλλάβει την ουσία της ανθρώπινης μοίρας 
ανασυνθέτοντας τους αρχαίους μύθους. Έγραψε επίσης τις τραγωδίες, 
Κλυταιμνήστρα, 1945· Ιοκάστη, 1952 και το έμμετρο δράμα 
Κροίσος, 1959 - από τους τελευταίους εκπροσώπους του ποιητικού 
θεάτρου. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Αλέξης Πολίτης, Η πάλη της ποίησης με τον Χρόνο  
Αγγέλα Καστρινάκη, Ο Αλέξανδρος Μάτσας και οι σύντροφοι του 
Οδυσσέα  
Ποιήματα του ποιητή διαβάζει ο Μιχάλης Βιρβιδάκης 
 



 
 

 
                       Ε Ν   Σ Υ Μ Π Ο Σ Ι Ωι 
 
Θείος  ξένος  κάθισε στο  συμπόσιον, 
Έρως  ο  απρόσκλητος.  Δεν  τον  είδαν 
μήτʼ  οι  δούλοι  μήτε  κι  οι  καλεσμένοι· 
 μόνον  εσύ. 
 
Δυο  ποτήρια  διάλεξε  να  γευθεί, 
τα  δικά-μας·  κι  έγινεν  αμβροσία 
το  κρασί,  και  μήκωνες  ο  κισσός 
 του  Διονύσου. 
 
Έλαμψαν  τα  μάτια-μας  πιο  βαθιά 
κι  οι  φωνές-μας  έτρεμαν·  έξω  νύκτα 
μας  καλούσε,  πάνσεπτη,  στης  σιγής-της 
 την  προστασία. 
 
Νύκτα,  απόψε  κράτησε  πιο  βραδείες 
τις  λαμπρές  Πλειάδες  και  τη  σελήνη 
 την  πασιφάη. 
 
                                                      Ποιήματα, 1946 

 
 
Είσοδος ελεύθερη. 
 
Περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνία, στο τηλέφωνο 28210 92395 
και 6973005570 και στην ιστοσελίδα : 
 

www.theatro-kydonia.gr 
15 ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΑΤΡΟ ΚΥΔΩΝΙΑ   www.theatro-kydonia.gr/tenyears.php 

 
Παρακαλώ προωθείστε αυτό το Δελτίο Τύπου σε όσους νομίζετε πως τους ενδιαφέρει. 

http://www.theatro-kydonia.gr/
http://www.theatro-kydonia.gr/tenyears.php

