
Ο Βάλτερ Πούχνερ γεννήθηκε και σπούδασε 
στη Βιέννη, αλλά τα περισσότερα χρόνια της 
ζωής του τα έχει ζήσει στην Ελλάδα. Είναι 
επίτιµος και οµότιµος καθηγητής Θεατρολο-
γίας στο ΕΚΠΑ (ιδρυτής του Τµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών µαζί µε τον Σ. Α. Ευαγ-
γελάτο) και παρασηµοφορηµένο µέλος της 
Ακαδηµίας Επιστηµών της Αυστρίας.
Επίσης, έχει διδάξει πολλά χρόνια στο Πανε-
πιστήµιο της Βιέννης, καθώς και σε πολλά 
ευρωπαϊκά και αµερικανικά Πανεπιστήµια. 
Έγραψε πάνω από 120 βιβλία στα ελληνικά, 
αγγλικά και γερµανικά και δηµοσίευσε περί 
τα 500 µελετήµατα και περισσότερες από 
1.000 βιβλιοκρισίες, για θέµατα της ιστορίας 
του ελληνικού και του βαλκανικού θεάτρου, 
καθώς και περί ελληνικής και συγκριτικής 
λαογραφίας και νεοελληνικών σπουδών και 
περί της θεωρίας του θεάτρου και του 
δράµατος.

Από πολύ νέος γράφει ποίηση (κυρίως στα 
ελληνικά) αλλά µόνο πρόσφατα άρχισε να 
δηµοσιοποιεί τα έργα του. 

Μέχρι στιγµής έχει δηµοσιεύσει τις εξής 
ποιητικές συλλογές:

• ∆οκίµια για τον ουρανό, ΑΡΜΟΣ, 2016

• Ο φωτεινός ίσκιος, ΑΡΜΟΣ, 2017

• Ηλιάδα, ΤΑ∆Ε ΕΦΗ, 2017

• Ο κηπουρός της ερήµου, 
ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ, 2018

• Οι θησαυροί της σκόνης, 
ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ, 2018

• Στίχοι της στιγµής, 
ΣΑΙΞΠΗΡΙΚΟΝ, 2018

Βάλτερ Πούχνερ• ∆ώδεκα πεύκα και ένας ευκάλυπτος, 
Ο∆ΟΣ ΠΑΝΟΣ, 2018

• Κοντσέρτο για στιγµές και διάρκεια, 
ΑΡΜΟΣ, 2019

• Η επιφάνεια του µυστηρίου, 
ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ, 2019

• Η εφηβεία της πλάνης, 
Ο∆ΟΣ ΠΑΝΟΣ, 2019

• Το χώµα των λέξεων, ΑΡΜΟΣ, 2019

• Αλάτι στον άνεµο, ΟΤΑΝ, 2020

• Σπινθηρογραφήµατα, ΟΤΑΝ, 2020

• Τα σηµάδια του περάσµατος, 
Ο∆ΟΣ ΠΑΝΟΣ, 2020

• Συνοµιλίες στη χλόη, ΟΤΑΝ, 2021

• Πεντάδες, Ο∆ΟΣ ΠΑΝΟΣ, 2021

• Τελευταίες ειδήσεις, 
Ο∆ΟΣ ΠΑΝΟΣ, 2021

• Ο κάλυκας του κρόκου, 
ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ, 2021

• Αναπάντεχο, ΟΤΑΝ, 2021

• Υπνογραφίες, ΝΙΚΑΣ 2021

• Τα δώρα, ΑΡΜΟΣ 2022

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ:

• Το βιβλίο των κειµένων, ΟΤΑΝ, 2021

• Κοντινά πλάνα, ΟΤΑΝ, 2021

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ:

• Η λεπτουργός. Επιστήµη και µύηση στο 
ποιητικό έργο της Παυλίνας Παµπούδη, 
ΡΟΕΣ, 2021
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Μόνος µου στην ακροθαλασσιά βοήθησα 
να βγει ο ήλιος. 

Είχα το χρίσµα του υγρού, που είναι η 
ουσία του κόσµου, και το αλάτι στα χείλη, 
άξιος να χοροστατώ στην ιεροτελεστία 
της εγκαθίδρυσης του φωτός.

Το βρέφος της ηµέρας δεν ξεχώρισε 
εύκολα από τον απέναντι σκοτεινό βράχο, 
αν και είχε φωτοστέφανο ολοένα πιο 
έντονο.

Καλωσόρισα το νεογνό φως και το αερο-
βάφτισα. ∆ε θα µαρτυρήσω το όνοµα.

Μια επίµονη αλογόµυγα είχε αντίρρηση 
και δεν το έκρυβε.

Μάζεψα τη δύναµη του πνεύµατος, που 
γεννάει υπαρκτά και ανύπαρκτα, και 
πήρα το δρόµο της ηµέρας.

Και είχα την αίσθηση πως είναι δική µου.
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