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ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗΣ:  

ΕΝΑΣ ΑΞΙΕΠΑΙΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ 

ΑΝΤΙΠΟΔΕΣ 

 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, 

 Κατ’ αρχάς θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Σύνδεσμο 

Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας για την θαυμαστή πρωτοβουλία του 

να οργανώσει την τιμητική αυτή εκδήλωση σχετικά με τη συμβολή του κοινού μας 

φίλου, Ιάκωβου Γαριβάλδη, στα Ελληνικά Γράμματα της Αυστραλίας. Γι’ αυτό, δέχθηκα 

με ιδιαίτερη χαρά την πρόσκληση να προσθέσω και εγώ, μεταξύ των άλλων φίλων και 

ομοτέχνων του, τη δική μου επιδοκιμαστική φωνή των ευμενών συναισθημάτων μου 

προερχόμενη από μια άλλη Πολιτεία, αυτή της Νέας Νότιας Ουαλίας, μια και, όπως είναι 

γνωστό, η καλύτερη επιβράβευση για τον τίμιο πνευματικό μόχθο ενός δημιουργού είναι 

η αναγνώριση και η ηθική δικαίωση. 

 Αναδιφώντας τα χαρτιά του αρχείου μου διαπίστωσα πως η πρώτη γνωριμία μου 

με τη δουλειά του Ιάκωβου πηγαίνει πίσω κάπου 30 χρόνια, μόλις μερικά χρόνια μετά 

την μετανάστευσή του στην Αυστραλία, τότε που κι εγώ ήμουν ολοκληρωτικά δοσμένος 

σε μια πολυετή έρευνα πάνω στη λογοτεχνική παρουσία των Ελλήνων της χώρας που 

ζούμε. Από τότε μέχρι σήμερα, αν και δεν τον βλέπω πολύ συχνά, όμως μέσα από τη 

συγγραφική του δραστηριότητα (βιβλία με ποίηση, δοκίμια, ποιήματα και πεζά, 

δημοσιευμένα σε εφημερίδες και περιοδικά κ.λπ.), την ενεργό συμμετοχή του στα 

λογοτεχνικά, και γενικότερα πνευματικά δρώμενα της παροικίας, αλλά και τις κατά 

καιρούς τηλεφωνικές μας επικοινωνίες, τον έχω γνωρίσει πολύ καλά. 

 Ο Ιάκωβος ασχολήθηκε με το λογοτεχνικό γράψιμο (ποιητικό και πεζογραφικό) 

αρκετά νωρίς, ήδη από το 1971 σε ηλικία 18 χρονών. Λογοτεχνήματά του έχουν 

αποσπάσει τιμητικές διακρίσεις και βραβεία σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς στην 

Αυστραλία και Ελλάδα, ενώ το 2005 το Αριστοτέλειο Ίδρυμα της Κύπρου τον βράβευσε 

για την προσφορά του στη λογοτεχνία και την ομογένεια γενικότερα. Ο ίδιος σε σχετικά 

πρόσφατη συνέντευξή του ομολόγησε πως η λογοτεχνία τον έφερε στη ζωή μέχρις εδώ 

που είναι σήμερα, όμως ειδικότερα η ποίηση τον έχει ήδη ευλογήσει, τον έχει ήδη 

αλλάξει ψυχολογικά. Και τούτο φαίνεται και από τη λογοτεχνική του παραγωγή. Ενώ 
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πεζογραφήματά του έχουν ακόμη και βραβευθεί, όπως το διήγημα «Φυγή» που 

απέσπασε το δεύτερο βραβείο λογοτεχνίας του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού 

Συνδέσμου και της Κυπριακής Κοινότητας Μελβούρνης (1984), και ιδιαίτερα το διήγημα 

"Το Κόκκινο Χρώμα" που πήρε το Α' Βραβείο Ελληνόγλωσσης Λογοτεχνίας στον 

παναυστραλιανό διαγωνισμό της Κοινότητας του Σύδνεϋ (2001), τελικά η ποίηση 

φαίνεται να τον κερδίζει προσφέροντάς του την πιο βαθιά ικανοποίηση πνευματικής 

δημιουργίας. Δια του λόγου το αληθές δεν έχει κανείς παρά να ποντισθεί έστω για λίγο 

στον ποιητικό λόγο της αληθινής δραματικής περιπέτειας που φέρει τον τίτλο ’74 υπό 

σκιάν (Nautilus Publishing, 1998). Θεματικά πρόκειται για έναν ανείπωτα οδυνηρό 

εγκλωβισμό μιας ελληνικής οικογένειας στο βόρειο τμήμα της Κύπρου μετά την 

καταστροφική εισβολή του 1974, καθώς και της ανυπότακτης ανδρείας του Έλληνα, 

γενικότερο γεγονός που όπως σχολιάζει ο Γεώργιος Βέης, πρώην Γενικός Πρόξενος της 

Ελλάδας στη Μελβούρνη, «[αποτελεί ένα] κομβικό ζήτημα, διεθνών προεκτάσεων, που 

αφορά στην ίδια την ελευθερία και στην εθνική ανεξαρτησία του Νησιού της 

Αφροδίτης». 

 Από έντεχνης πλευράς, ο Ιάκωβος στο έργο του αυτό φανερώνει ένα πηγαίο 

ποιητικό ταλέντο. Η γλώσσα του εκφραστική, διανθισμένη και με κυπριακά διαλεκτικά 

στοιχεία, ξεπηδάει καλλιεργημένη και ολοζώντανη, πλημμυρισμένη από έναν ελκυστικό 

συγκινησιακό λυρισμό. Το ύφος του προσωπικό μακριά από επιφανειακές περιδιαβάσεις 

και κοινότοπες περιγραφές.  

Πέρα όμως από αυτά, ο ποιητικός του λόγος αποκαλύπτεται στοχαστικός, 

περίνους και γεμάτος αλήθεια, άλλοτε αφυπνιστικά επιτιμητικός και άλλοτε διδακτικός 

που με εύστοργη έγνοια ανεβάζει τον συνάνθρωπο, ενώ, παράλληλα, ο ποιητής 

υποδηλώνει την δική του απόλυτη οικείωση με τη ζωή, τον άνθρωπο και τη μοίρα του. 

Έτσι, ο στίχος του, δραματικός και δεξιότεχνα δομημένος σε έναν άρτιο 

δεκαπεντασύλλαβο, ξεκινάει από προσωπικά βιώματα και απλώνεται σε πανανθρώπινη 

επισκόπηση, παραμένοντας ο άνθρωπος και ο ποιητής αξεχώριστοι. Γι’ αυτό δεν μας 

ξαφνιάζει το γεγονός πως το 1998 το βιβλίο του αυτό απέσπασε το βραβείο Γραμμάτων 

από τον Οργανισμό Χελλένικ της Μελβούρνης. 

Αλλά η πολύχρονη προσφορά του Ιάκωβου Γαριβάλδη δεν περιορίζεται στη 

λογοτεχνική του δημιουργία (ποιητική και πεζογραφική). Αντίθετα απλώνεται θαλερή 
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και σε άλλες σημαντικές πνευματικές δραστηριότητες της παροικιακής μας ζωής που τον 

αναδεικνύουν άξιο πρωτοτεχνίτη, δραστηριότητες που ίσως, στο μέγεθος και στο σύνολό 

τους, να διαφεύγουν την προσοχή ορισμένων συμπαροίκων μας. 

Μερικές από τις πολλές τέτοιες άξιες κάθε επαίνου «πρωτιές» –λακωνικά λόγω 

του περιορισμένου χρόνου – είναι και οι εξής: 

1992-2004 Αρχισυνταξία του λογοτεχνικού περιοδικού Ο Λόγος, Μελβούρνης. 

1993-2004  Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων 

Αυστραλίας. 

1994 Πρώτη Έκθεση Βιβλίου ομογενών συγγραφέων Αυστραλίας σε 

συνεργασία με τον Μίμη Σοφοκλέους και το RMIT. 

1996-2004 Πρώτος δίγλωσσος (Ελληνικά και Αγγλικά) λογοτεχνικός κόμβος στο 

διαδίκτυο στην Αυστραλία. Ορισμένες σελίδες του καταχωρήθηκαν και 

στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας στην Καμπέρα (2001-2004). 

2001 Πρώτη Έκθεση φωτογραφιών Μελβούρνης σε συνεργασία με το RMIT 

και τον φωτογράφο Κώστα Αθανασίου. 

2003-2005 Αρχισυνταξία του αρχαιογνωστικού περιοδικού Αθηνά Μελβούρνης.  

2005 Πρώτη μελέτη για τη λογοτεχνία των Ελλήνων της διασποράς –1999-2005 

(ψηφιακή λογοτεχνία) στο διαδίκτυο, την οποίαν παρουσίασε στο Έκτο 

Διεθνές Συνέδριο Ελληνικών Σπουδών, στο Πανεπιστήμιο Flinders το 

2005. 

2009 Συνέχιση καταγραφής των ομογενειακών βιβλίων της Αυστραλίας (1916-

2009) έξι μήνες μετά την έναρξή της από τον Μίμη Σοφοκλέους. Η 

ερευνητική αυτή προσπάθεια παρουσιάστηκε από την ΑΧΕΠΑ Βικτώριας 

σε ειδικό έντυπο των Εκθέσεων Βιβλίων. 

2009 Ίδρυση και διατήρηση της πρώτης ηλεκτρονικής συλλογικής προσπάθειας 

ομογενών λογοτεχνών στην Αυστραλία, και γενικότερα στις χώρες της 

ελληνικής διασποράς, με τίτλο «Διασπορική Λογοτεχνική Στοά» 

(Diasporic Literature Spot) στη διεύθυνση www.diasporic.net. 
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Αγαπητοί συμπάροικοι, 

Ο Ιάκωβος Γαριβάλδης γεννήθηκε δημιουργός και αναμφισβήτητα αποτελεί μια 

χαρακτηριστική παρουσία στα Ελληνικά μας Γράμματα των Αντιπόδων. Ο πολύχρονος 

πνευματικός του μόχθος είναι αξιακός, γεμάτος θέρμη και ανθρωπιά, γι’ αυτό και η 

συμβολή του αξίζει κάθε αναγνώριση και τιμή.  

Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν και οι ευχές όλων μας ας τον συντροφεύουν σε μια 

φωτεινή και δημιουργική συνέχεια στην πολυετή ακόμη πνευματική του πορεία. 

 

    Γιώργος Καναράκης 

   Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Charles Sturt Αυστραλίας 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


