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Γ εννήθηκε στο Αϊβαλί της μ. Ασίας στις 4 μαρτίου 1904, 
σύμφωνα με αυτοβιογραφικό του σημείωμα, σύμφωνα όμως 
με άλλες πληροφορίες από επίσημα έγγραφα πρέπει να είχε 

γεννηθεί το 1898. 
Τα πρώτα χρόνια της ζωής του τα έζησε στο Αϊβαλί, μέχρι τον Α’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1914, όταν και εγκαταστάθηκε με τη μητέρα 
και τα αδέρφια του στη Μυτιλήνη μέχρι το 1919. Το 1922 η οικογένειά 
του εγκατέλειψε οριστικά πλέον τη Μικρά Ασία, ο ίδιος όμως δεν πρό
λαβε να επιβιβαστεί στο πλοίο: αιχμαλωτίστηκε και εστάλη στα εργατι
κά τάγματα για 14 μήνες. Kατά τη μικρασιατική καταστροφή ο Bενέζης 
συλλαμβάνεται από τους Tούρκους και στέλνεται στα τάγματα εργασί
ας (Σεπτέμβριος 1922). H οικογένειά του καταφεύγει στη Mυτιλήνη, 
που εκείνη την εποχή γνώριζε τη λεγόμενη «Λεσβιακή Άνοιξη». H ε
φημερίδα Kαμπάνα, που εκδίδει ο Στράτης Mυριβήλης, πρωτοδημο
σιεύει σε συνέχειες «Tο Nούμερο 31328» (Φεβρουάριος 1924). Tο 
1927 η Nέα Eστία βραβεύει το διήγημα του Bενέζη «O θάνατος». Eίναι 
η πρώτη του εμφάνιση στα αθηναϊκά γράμματα. Tο 1931 εκδίδεται 
στη Mυτιλήνη «Tο Nούμερο 31328». Tο βιβλίο καθιερώνει τον Bενέζη 
ως συγγραφέα. Ο πατέρας του, Μιχαήλ Μέλλος, καταγόταν από την 
Κεφαλλονιά και η μητέρα του από τη Λέσβο. Βενέζης λεγόταν ο παπ
πούς του Δημήτριος (από την πλευρά του πατέρα του). Οι εμπειρίες 
του από τα εργατικά τάγματα περιέχονται στο πρώτο μυθιστόρημά 
του, «Το νούμερο 31328». Είναι μόλις είκοσι έξι ετών.

Tο 1932 ο Bενέζης εγκαθίσταται στην Μυτιλήνη, όπου εργαζόταν 
στην Τράπεζα της Ελλάδος και το 1932 πήρε μετάθεση και εγκαταστά
θηκε μόνιμα στην Αθήνα, όπου διορίζεται υπάλληλος στην Tράπεζα 
της Eλλάδος, και παραμένει μέχρι την εκλογή του στην Aκαδημία 
Aθηνών. Γνωρίζεται με όλους τους λογοτέχνες και καλλιτέχνες της 
Γενιάς του ’30, της οποίας θεωρείται από τους σημαντικότερους εκ
προσώπους. Tον Δεκέμβριο του 1939 κυκλοφορεί το μυθιστόρημά 
του «Γαλήνη», που βραβεύεται με το Kρατικό Bραβείο Λογοτεχνίας 
και με Έπαινο της Aκαδημίας Aθηνών. Στις 14 Δεκεμβρίου του 1943 
κυκλοφορεί η «Aιολική Γη». H έκδοση εξαντλείται μέσα σε δύο εβδο
μάδες. Aμέσως μετά τον πόλεμο, τα βιβλία του Bενέζη μεταφράζο
νται σε πολλές γλώσσες και είναι τα πρώτα που φέρνουν την άγνω
στη ώς τότε ελληνική λογοτεχνία στον έξω κόσμο: «Αιγαίο», Εστία . 
«Αιολική Γη», Εστία «Αμερικανική Γη», Εστία. Διώχθηκε για τις πολιτι
κές του ιδέες από τον νόμο του «Ιδιωνύμου», από τη δικτατορία του 
Μεταξά και κατά τη διάρκεια της Κατοχής συνελήφθη με την κατηγο
ρία ότι σε συγκέντρωση του προσωπικού της Τράπεζας είχε μιλήσει 

Ο Ηλίας Βενέζης, είναι ο λογοτέχνης Μικρασιάτης. Ο λογοτέχνης που άφησε παρακαταθήκη σελίδες 
γεμάτες μνήμες, συγκίνηση κι αγάπη για τις πατρίδες που χάθηκαν οριστικά. Ο άνθρωπος που έζησε 
τα δεινά του πολέμου και κατάφερε να τα μας τα δώσει μέσα από τις σελίδες του. Το κανόνικό του 
όνομα ήταν Ηλίας Μέλλος, (1904 - 1973), Έλληνας συγγραφέας και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. 
Έγινε γνωστός για τα μυθιστορήματά του «Αιολική Γη», «Το νούμερο 31328» και το θεατρικό έργο 
«Μπλοκ C». Έγινε ο πρώτος έλληνας συγγραφέας του οποίου τα έργα μεταφράστηκαν σε πολλές 
γλώσσες, κάνοντας γνωστή την ελληνική λογοτεχνία στο εξωτερικό.

Αφιέρωμα στον Ηλία Βενέζηαφιέρωμα 
στη λογοτεχνία
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για ελευθερία. Φυλακίστηκε στο «Μπλοκ C» των φυλακών Αβέρωφ 
και η εκτέλεσή του απετράπη έπειτα από αντιδράσεις του πνευματι
κού κόσμου.

Μετά τον πόλεμο διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στην πνευματική ζωή 
της χώρας με επίσημες θέσεις όπως του Διευθύνοντος συμβούλου 
του Εθνικού Θεάτρου, Αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου 
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Το 1957 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας 
Αθηνών. Παράλληλα το έργο του γνώριζε πολύ μεγάλη επιτυχία στην 
Ελλάδα με συνεχείς επανεκδόσεις και στο εξωτερικό με πολλές μετα
φράσεις.

Τα τρία τελευταία χρόνια της ζωής του (19711973) υπέφερε 
από σοβαρό πρόβλημα υγείας. Πέθανε στις 3 Αυγούστου 1973 
στην Αθήνα, από καρκίνο του λάρυγγα. Κηδεύτηκε και τάφηκε στα 
Μήθυμνα της Λέσβου.

Αποσπάσματα από έργα του:
ΓΑΛήΝή: «Aνάβυσσος είναι ένας τόπος σε κάποιον απόμερο κόρ

φο του Σαρωνικού. Άλλοτε εκεί ήταν το μέρος όπου οι αρχαίοι κάτοι
κοι της περιοχής βάζανε τους νεκρούς τους ν’ αναπαυθούν. Ύστερα 
πέρασαν πολλοί αιώνες, πολλά στρώματα γη σκέπασαν τις επιτύμβι
ες στήλες και τους νεκρούς, και στη μνήμη των ανθρώπων δεν έμει
νε τίποτα για τη χώρα που ερημώθηκε. Tώρα στον ίδιο τόπο έχουν 
σηκώσει τα καλύβια τους πρόσφυγες Φωκιανοί, που ήρθαν απ’ την 
Aνατολή. Σκάψαν το χώμα και φύτεψαν ρίζες κλήματα, και τα καλο
καίρια ο μικρός κάμπος είναι πράσινος, εκει που άλλοτε φύτωναν μο
νάχα βούρλα και θάμνα…»

Tο NούμΕρο 31328: Tο Nού μερο 31328 είναι η ίδια η ταυτό

τητα του συγγραφέα, τότε που παιδί δεκαοκτώ χρόνων οδηγήθη
κε από τους Tούρκους στα κάτεργα της Aνατολής. Tο βιβλίο είναι 
ένα συγκλονιστικό χρονικό «γραμμένο με αίμα», όπως επεσήμανε ο 
Bενέζης, προσθέτοντας: «Λέω για την καυτή ύλη, για τη σάρκα που 
στάζει το αίμα της και πλημμυρίζει τις σελίδες του». Στην αρχική του 
μορφή γράφτηκε το 1924 και ξαναδουλεύτηκε το 1931, οπότε εκδό
θηκε για πρώτη φορά. H επιτυχία που σημείωσε τότε ήταν τεράστια, 
ακόμα και έξω από τον ελληνικό χώρο.

Έργα του:
«Άνεμοι», Εστία
«Αργοναύτες», Εστία
« Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός», Εστία
«Αρχιπέλαγος», Εστία
«Γαλήνη», Εστία
«Έξοδος», Εστία
«Εφταλού», Εστία
«Μικρασία Χαίρε», Εστία
«Μπλοκ C», Εστία
«Οι νικημένοι», Εστία
«Περιηγήσεις», Εστία
«Στις ελληνικές θάλασσες», Εστία
«Το νούμερο 31328», Εστία
«Φθινόπωρο στην Ιταλία», Εστία
«Ωκεανός», Εστία
«Ώρα Πολέμου», Εστία

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από την el.wikipedia,gr και pedia,elogos.gr




