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Ο Αθανάσιος Στεφανής, γιός του Ιωάννη και της Βασιλικής Στεφανή, γεννήθηκε στο χωριό ΣΙΤΑΡΑΣ 
του νομού ΓΡΕΒΕΝΩΝ, τον Φεβρουάριο του 1923. Αφού τελείωσε το Δημοτικό σχολείο του χωριού 
του φοίτησε στο μοναδικό για την εποχή εκείνη Γυμνάσιο Γρεβενών που ξέμακρα έπεφτε από το 

χωριό του. Έζησε στο πετσί του όλα τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα του καιρού εκείνου, φούσκωσαν τα 
στήθη του από υπερηφάνεια για τις νίκες του στρατού μας το ’40, αλλά ήπιε το ποτήρι της πίκρας της 
κατοχής.

Σαν τέλειωσε το Γυμνάσιο, φοίτησε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης και μετά την 
στρατιωτική του θητεία σε δυσπρόσιτες περιοχές της πατρίδας, διορίστηκε δάσκαλος στο πανέμορφο 
Κηπουργιό Γρεβενών.

Πολύμορφο το έργο του παιδαγωγού το οποίο αγάπησε με πάθος και η δραστηριότητά του ήταν 
ποικιλότροπη αφήνοντας τα χνάρια της δουλειάς του και της αγάπης του απ’ τα σχολεία που πέρασε. 
Κηπουργιό, Γρεβενά, Λιτόχωρο, Κατερίνη, Ελληνικά σχολεία στην Δυτική Γερμανία και τέλος Θεσσαλονίκη 
είναι μερικοί απ’ τους σταθμούς της διδασκαλικής του πορείας.

Ασχολήθηκε με την ποίηση και τη λογοτεχνία και εξέδωσε διάφορα βιβλία. Τιμήθηκε με βραβεία, επαίνους 
και διακρίσεις από την Ακαδημία Αθηνών, τον Ροταριανό Όμιλο Θεσσαλονίκης και από λογοτεχνικές 
ενώσεις, λαμβάνοντας μέρος στους διαγωνισμούς με έργα του.

Υπήρξε μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, την οποία υπηρέτησε και από την θέση 
του Γενικού Γραμματέα τις περιόδους (1989-1991), (1991-1993), (1993-1995) και από την θέση του 
Προέδρου το 1995 (από 04-03-1995 έως 31 -10-1995). 

Ήταν μέλος, Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος του Συλλόγου Γρεβενιωτών Θεσσαλονίκης. Επίσης μέλος 
της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Θεσσαλονίκης.

Από τον γάμο του με την Νίκη Τάλαρη, απέκτησε δυο παιδιά, τον Γιαννη, σήμερα καρδιολόγο στην 
Θεσσαλονίκη και την Γιούλα, σήμερα φαρμακοποιό στην Πάτρα, και τέσσερα εγγόνια. Η Νίκη, η μητέρα 
των παιδιών του, απεβίωσε το 1981 και αργότερα νυμφεύτηκε την Αναστασία Γκασιάμη. Έφυγε από την ζωή 
πλήρης ημερών στην Θεσσαλονίκη το 2014.

Βιβλία του που κυκλοφόρησαν 
1) Μνήμες από τον Μακεδονικό Αγώνα
2) Ο Σιταράς – Το χωριό μου
3) Ποιητικοί Στοχασμοί
4) Ποιητικά Σκιρτήματα
5) Το Κηπουργιό* στην ιστορική του πορεία
6) Οι γλάροι χόρευαν
7) Ταξίδι στην ιστορια16 χωριών πέραν και νοτίως του Βενέτικου ποταμού

* Το Κηπουρείο (ή Κηπουρειό ή Κηπουριό ή Κηπουργιό, όπως αναφέρεται από τον Αθανάσιο Στεφανή), είναι χωριό της 
περιοχής Γρεβενών. Το Κηπουρειό (Κηπάδια) πήρε το όνομά του από τους κήπους που υπήρχαν στην περιοχή εξαιτίας των 
πολλών νερών.
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