
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΒΩΤΥΡΑΣ

Η περίπτωση του συγγραφέα Νικολάου Βωτυρά δεν αναφέρεται σε ιστορίες λογοτεχνίας 

και βιογραφικά λεξικά. Τα όποια στοιχεία για τη ζωή του αντλήθηκαν από τους μελετητές 

από τις πληροφορίες που δίνουν τα εκδεδομένα βιβλία του. Πιθανόν καταγόταν από την 

Κέα, ακολούθησε στρατιωτική καριέρα και στις σελίδες τίτλων των έργων του αναφέρεται 

διαδοχικά ως λοχίας του 2ου Πεζικού Συντάγματος της Γραμμής (αναγράφεται επίσης πως 

το 1848 είχε υπηρετήσει δώδεκα χρόνια, κατά συνέπεια οι ερευνητές τοποθετούν τη 

γέννησή του γύρω στα 1830), επιλοχίας του πεζικού και υπολοχαγός (με βάση την απουσία 

αναφοράς στο βαθμό του στην έκδοση του κωμειδυλλίου του Ο Μανωλάκης το 1887 

εικάζεται αποστράτευσή του νωρίτερα). Τέλος σχετικά με τα μέρη της Ελλάδας στα οποία 

έζησε, υποθέσεις γίνονται σε σχέση με τους τόπους έκδοσης των έργων του. Γνώριζε 

γερμανικά και πέθανε μετά το 1892 (χρονιά έκδοσης του τελευταίου γνωστού έργου του). 

Το λογοτεχνικό έργο του Νικολάου Βωτυρά παρουσιάζει ενδιαφέρον κυρίως για τη 

δημοτικότητα που γνώρισε, οφειλόμενη εν μέρει στον κύκλο αναγνωστών που διέθετε ο 

συγγραφέας (συνάδελφοί του στρατιωτικοί που ενδιαφέρονταν για τα στρατιωτικής 

θεματικής έργα του). Στο χώρο της λογοτεχνίας πρωτοεμφανίστηκε το 1860 με την έκδοση 

του μυθιστορήματος Το υποτιθέμενον φάντασμα στην Αθήνα, έργου ρομαντικής 

τεχνοτροπίας, στα χνάρια της αντίστοιχης ευρωπαϊκής παραγωγής, της ιστορικής 

μυθιστορηματικής γραφής και της ελληνικής πρόσληψής της σε συνδυασμό με την εγχώρια 

τάση για διδακτισμό και συμβολή στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης. Στα ίδια 

πλαίσια κινείται και η Σπάθη της εκδικήσεως, ενώ η Συνέπεια της αμαρτίας ακολουθεί τη 

μόδα των λεγόμενων αποκρυφικών μυθιστορημάτων που ασχολούνται με τη ζωή των 

περιθωριακών τύπων αλλά και την ηθική παρακμή των ανωτέρων κοινωνικών στρωμάτων 

των μεγαλουπόλεων (στα χνάρια του έργου του Eugene Sue Mysteres de Paris). Η θεατρική 

παραγωγή του τέλος τοποθετείται στο χώρο του κωμειδυλλίου, είδους το οποίο 

εκπροσώπησε την πρώτη προσπάθεια των νεοελλήνων θεατρικών συγγραφέων για 

απομάκρυνση από τη ρομαντική γραφή και στροφή προς τη διερεύνηση της ελληνικής 

κοινωνικής πραγματικότητας της εποχής. 1. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το δημοσίευμα 

Βαγενάς Νάσος, «Νικόλαος Β. Βωτυράς», Η παλαιότερη πεζογραφία μας· Από τις αρχές της 

ως τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμοΔ΄ (1830-1880), σ.256-264. Αθήνα, Σοκόλης, 1996.
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