
Άγγελοσ Σθμθριώτθσ 

 

«Σμφρνθ» 

Καλι μου, όταν λαμπάδιαςε τ’ ωραίο κορμί ςου ωσ τ’ άςτρα, 

δε βρζκθ Θεόσ, να ςου ςτακεί μθτ’ άνκρωποσ εςζνα, 

μόν κοίταη’ θ μζρα βουβι κ’ θ νφχτα αναγελάςτρα, 

γιατί οι ανκρώπ’ ιταν κεριά κ’ ζλειπε ο Θεόσ ςτα ξζνα. 

Ο Άγγελοσ θμθριώτθσ γεννικθκε ςτισ 8.3.1870 ςτο Δικελί τθσ Μικράσ Αςίασ. Ήταν γιοσ του Θεμιςτοκλι 

και τθσ Αναςταςίασ Κωνςταντινίδθ. Αδζλφια του ιταν ο πφροσ, ο Γιώργοσ, ο Κωνςταντίνοσ και θ 

Θθρεςία.  

τισ 24.6.1911 παντρεφτθκε τθν οφία Αργυροποφλου αδελφι του ποιθτι Μιχαιλ Αργυρόπουλου. 

Απζκτθςαν μία κόρθ, τθν Χρυςθΐδα. 

Ωσ το 1922, θ ηωι του χαρακτθρίηεται από διαρκείσ μετακινιςεισ: Αδραμμφτι (1871-1881), Μυτιλινθ 

(1881), Εμπορικι χολι Χάλκθσ (1882-1883), Μυτιλινθ (1883-1888), Εμπορικι χολι Χάλκθσ (1888-

1892), Ακινα (1892-1893), Λωηάνθ (1893), Παρίςι (1894-1896), Κωνςταντινοφπολθ (1896-1900), Ακινα 

(1900), μφρνθ (1901-1904), Ακινα (1904), Κωνςταντινοφπολθ (1905-1910), μφρνθ (1910-1912), 

Λζςβοσ (1912-1919), μφρνθ (1919-1922), Νζα Ιωνία (1922-1944).  

Αποφοίτθςε από τθν εμπορικι ςχολι τθσ Χάλκθσ και παρακολοφκθςε μακιματα ςτθ Νομικι χολι του 

Πανεπιςτθμίου Ακθνών, ενώ πραγματοποίθςε και ελεφκερεσ ςπουδζσ ςτθν Ελβετία και τθ Γαλλία. Ο 

θμθριώτθσ παρακολοφκθςε μακιματα νομικισ και ςτθ Λωηάνθ, φιλολογίασ, φιλοςοφίασ και ιατρικισ 

ςτο Παρίςι, ιατρικισ ςτθ Μαςςαλία, αλλά δεν ολοκλιρωςε καμία ςχολι.  

Εργάςτθκε ωσ κακθγθτισ γαλλικών ςτθν Εμπορικι χολι Χάλκθσ, ςτθν Ευαγγελικι χολι και ςτο 

Κεντρικόν Παρκεναγωγείον μφρνθσ. τθν Ακινα όπου εγκαταςτάκθκε μετά τθ Μικραςιατικι 

καταςτροφι, υπθρζτθςε ωσ κακθγθτισ γαλλικών ςτο Δ΄ Γυμνάςιο Ακθνών (1932). 



το χώρο τθσ λογοτεχνίασ πρωτοεμφανίςτθκε το 1896 με τθν ποιθτικι ςυλλογι Τα κανάςιμα, που 

εκδόκθκε ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. Ακολοφκθςαν ζξι ακόμα ποιθτικζσ ςυλλογζσ, Τα μαφρα κρίνα 

(1905), Τραγοφδια του λυτρωμοφ (1920), Επί των ποταμών τησ Βαβυλώνοσ (1926), Ονείρων ίςκιοι 

(1935), Όςο φζγγει… (1939), Αγάπη (1931, ανζκδοτθ ςυλλογι). Αςχολικθκε επίςθσ με τθν πεηογραφία, 

το κζατρο ςε κζματα ιςτορίασ τθσ βυηαντινισ εποχισ και τθ λογοτεχνικι μετάφραςθ, όπωσ αυτι του 

«Αγαμζμνονα» του Αιςχφλου. 

αν  ποιθτισ κρινθςε, ιδιαίτερα, το δράμα τθσ Μικραςιατικισ καταςτροφισ. Αρχικά χρθςιμοποίθςε 

ςτα ζργα του τθν κακαρεφουςα, όμωσ ςταδιακά ςτράφθκε και ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποίθςε, 

αποκλειςτικά, τθ δθμοτικι. Ο ςτίχοσ των ποιθμάτων του είναι κατ' αρχιν παραδοςιακόσ, όμωσ 

αργότερα γίνεται ελεφκεροσ και ανομοιοκατάλθκτοσ. Η τεχνοτροπία του είναι ρομαντικι, αλλά με τον 

καιρό δζχεται τθν επίδραςθ του  παρναςςιςμοφ και του ςυμβολιςμοφ. 

Εξζδωςε το περιοδικό Άτλασ (Ακινα, 1904), διετζλεςε αρχιςυντάκτθσ τθσ εφθμερίδασ 

Κωνςταντινοφπολισ (1906-1907;), εξζδωςε το Πανελλήνιον ημερολόγιον 1909, το περιοδικό Ανατολή 

(μφρνθ 1910-1912).  

 

Δίδαξε γαλλικά ςτο γυμνάςιο Μυτιλινθσ και ιταν αρχιςυντάκτθσ και χρονογράφοσ τθσ εφθμερίδασ 

Λζςβοσ (1913-1915). Τπιρξε επίςθσ ςυνεργάτθσ τθσ εφθμερίδασ Τηλζγραφοσ Σμφρνθσ (1922), τθσ 



εφθμερίδασ Ελεφθεροσ Λόγοσ τθσ Ακινασ (1923-1928). Με τον αδελφό του Γιώργο εξζδωςε το 

περιοδικό Εξπρζσ (1924) που μετονομάςτθκε Το ςαλόνι (1924-1925).  

υνεργάςτθκε επίςθσ με το νεανικό περιοδικό Ερυθρόσ Σταυρόσ Νεότητοσ (1928-1935). Πζκανε ςτισ 

21/10/1944.  
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