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Ο Φώτης Τριάρχης, Έλληνας ανώτατος αξιωματικός της Ελληνικής Χωροφυλακής, βιβλιοκριτικός, 
ποιητής, διηγηματογράφος και ιστορικός συγγραφέας, ιδιαίτερα στον χώρο της ανατολικής 
Μακεδονίας, γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 1925 στην Αθήνα και πέθανε στις 15 Μαρτίου 2007 στην 

Θεσσαλονίκη. Νυμφεύτηκε την Ελένη Κουμτζέλη-Τριάρχη, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά· μια κόρη, 
την Βασιλεία Τριάρχη-Herrmann και έναν γιο τον Δημήτριο Τριάρχη. Μεγάλος όμως έρωτας της ζωής του 
υπήρξε και η Αναστασία-Νάντια Φράσσαρη, καθηγήτρια φιλολογίας κλασικού τμήματος του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην οποία έχει αφιερώσει και ποιήματά του. 

Φοίτησε στην Νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, την οποία εγκατέλειψε στην διάρκεια της 
Ιταλογερμανικής κατοχής και έλαβε ενεργά μέρος στην εθνική αντίσταση. Υπηρέτησε στο σώμα της 
Ελληνικής Χωροφυλακής και αποστρατεύτηκε ως ανώτερος αξιωματικός. Διατέλεσε μέλος της Ένωσης 
Ελλήνων Λογοτεχνών, ενώ συνεργάστηκε με περιοδικά που εκδίδονταν στην Καβάλα, στην Δράμα, στην 
Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Τα θέματά του ήταν κυρίως ιστορικά, λαογραφικά, βιβλιοκριτικές, επίσης 
έγραφε και ποιήματα. 

Είχε δημοσιεύσει κείμενα, στα περιοδικά και τις εφημερίδες «Νέα Εστία», «Αρχείο Θράκης», «Ιστορία» της 
Αθήνας, «Βορειοελλαδικά», «Μακεδονική ζωή», «Μακεδονικό ημερολόγιο», «Μακεδονία» στην Θεσσαλονίκη, 
«Δραμινά χρονικά», «Πρωινός τύπος», «Δραμινή» της Δράμας και «Ταχυδρόμος» της Καβάλας. Από το 1967, 
έγραφε το χρονογράφημα στην εφημερίδα «Ταχυδρόμος» Καβάλας, το οποίο αναδημοσιευόταν και στην 
εφημερίδα «Πρωινός Τύπος» Δράμας και δημοσίευσε συνολικά 1476 χρονογραφήματα. 

Από το 1971 αρθρογραφούσε στην εβδομαδιαία στήλη «Γράμματα και Τέχνες» της εφημερίδας 
«Ταχυδρόμος» Καβάλας, με θέματα βιβλιοκριτικής, λόγου και τέχνης, όπως και στην εφημερίδα «Δραμινή» 
της Δράμας, καθώς και στα περιοδικά και τις εφημερίδες «Βορειοελλαδικά», «Επταήμερο» και «Επιθεώρηση» 
της Θεσσαλονίκης, «Πρωινός Τύπος» της Δράμας και «Ημερολόγιο» της Καβάλας, όπου παρουσίασε 3.098 
κριτικές βιβλίων. Έγραψε το σενάριο για τις ταινίες του Ανέστη Χατζίδη, «Στα βήματα του Αποστόλου 
Παύλου» και «Καρναβάλι στη Θάσο».

Το 1980 εξέδωσε στην Θεσσαλονίκη το τριμηνιαίο κατ’ αρχάς και μηνιαίο αργότερα –στον τέταρτο 
χρόνο– λογοτεχνικό περιοδικό «Βορειοελλαδικά», με πανελλήνια απήχηση και κυκλοφορία, με στόχο 
την προβολή της λογοτεχνικής δημιουργίας των Μακεδόνων λογοτεχνών. Κληροδότησε την αξιόλογη 
βιβλιοθήκη του, στην Εταιρεία Αστικού πολιτισμού «Φίλιππος», στο χωριό Γαλατάδες του νομού Πέλλας. 

Έδωσε διαλέξεις στην Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα και στην Δράμα. Είχε λάβει μέρος με ανακοινώσεις 
και εισηγήσεις σε συνέδρια. 

Φώτης Τριάρχης 
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Ιδρυτής και πρώτος Πρόεδρος της Ε.Λ.Β.Ε.
τις περιόδους (1981-1983) & (1983-1985)
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Υπήρξε πολυγραφότατος. Στην συνέχεια παρατίθεται η εργογραφία του: 
•  «Ιστορία του Νομού Δράμας», το 1969, βραβείο Ενώσεως Ελλήνων Λογοτεχνών·
•  «Συνοπτική Ιστορία του Νομού Δράμας», το 1973·
•  «Ο Νομός Σερρών άλλοτε και τώρα», το 1974, βραβείο Ενώσεως Ελλήνων Λογοτεχνών·
•  «Η Ξάνθη δια μέσου των αιώνων», το 1974, βραβείο Ενώσεως Ελλήνων Λογοτεχνών·
•  «Ο Νομός Ροδόπης χθες και σήμερα», το 1974, βραβείο Ενώσεως Ελλήνων Λογοτεχνών·
•  «Ο Νομός Έβρου από την αρχαιότητα έως σήμερα», το 1974, βραβείο Ενώσεως Ελλήνων Λογοτεχνών·
•  «Ο ποιητής Λευτέρης Κιντζονίδης», το 1978, βραβείο Ενώσεως Ελλήνων Λογοτεχνών· 
•  «Η Αφήγηση του Αναστάση Κουμτζέλη για την άγνωστη εξέγερση του 1902 στη Θάσο», το 1980·
•  «Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο», το 1981·
•  «Μικρή επιλογή Βορειοελλαδικής ποίησης», το 1981·
•  «Η Νεοελληνική ποίηση για τον Απόστολο Παύλο», το 1982·
•  «Η Θάσος», το 1983·
•  «Η Χαλκιδική», το 1984·
•  «Το Άγιον Όρος», το 1985·
•  «Φώτης Πρασίνης. Η Ζωή και το έργο του μέσα από τα διηγήματά του», το 1985·
•  «Η Λογοτεχνική πορεία της Θεσσαλονίκης (1850-1985)», το 1986·
•  «Χαλκιδική – Άγιον Όρος, πράσινη και γαλάζια μαγεία», το 1987·
•  «Έξη ερωτικές φωνές από τη Θεσσαλονίκη» το 1988·
•  «Η Ζωή και το έργο του Γιώργου Ζωγραφάκη», το 1992·
•  «Μονόλογοι ποιήματα», το 1993·
•  «Ενδόμυχα ποιήματα», το 1993·
•  «Ερωτικά ποιήματα», το 1993.

Κοινωνική δράση: Ήταν ένας από τους ιδρυτές (ο κύριος ιδρυτής) της «Ενώσεως Λογοτεχνών Βορείου 
Ελλάδος», [«Ε.Λ.Β.Ε.»], και διατέλεσε πρώτος της πρόεδρος για τέσσερα χρόνια, την περίοδο (1981-
1983) και 1983-1985). Ήταν επίσης από τα ιδρυτικά μέλη της «Παυλείου Εταιρίας Ιστορικών Μελετών» 
και του «Συνδέσμου Απόστρατων Αξιωματικών και Οπλιτών Χωροφυλακής Βορείου Ελλάδος», στον οποίο 
εκλέχθηκε μέλος του διοικητικού του συμβουλίου. Ίδρυσε και συνδιοίκησε την «Πνευματική Συνεργασία 
Θεσσαλονίκης», ενώ είχε εκλεγεί τακτικό μέλος της «Διεθνούς Εταιρείας Κριτικών Λογοτεχνίας», εταίρος 
της «Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών» και Γενικός Γραμματέας του «Σπιτιού της Ευρώπης» Θεσσαλονίκης. 

Διακρίσεις: Του είχαν απονείμει 
•  «Μετάλλιο της Εθνικής Αντίστασης», για τους εθνικούς αγώνες του στα χρόνια της κατοχής,
•  «Τιμητική πλακέτα» από τον Δήμο Καλαμαριάς, για την συγγραφική και την γενικότερη πολιτιστική του 

δραστηριότητα,
•  «Χρυσή πλακέτα με περγαμηνή», από το «Σπίτι της Ευρώπης» Θεσσαλονίκης, 
•  «Χρυσό μετάλλιο» και ο τίτλος του επίτιμου προέδρου από την Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος 

(Ε.Λ.Β.Ε.),
•  «Βραβείο» από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών Αθήνας,
•  «Βραβείο» από το Σύλλογο Ελλήνων Λογοτεχνών Αθήνας,
•  «Τιμητικό δίπλωμα» από την Παύλειο Εταιρία Ιστορικών Μελετών και
•  «Τιμητικό δίπλωμα» από το σύλλογο Καβαλιωτών Θεσσαλονίκης.

Το σύνολο του έργου του σήμερα, δεμένο σε πολυτελείς τόμους με χοντρά εξώφυλλα σε χρώμα βυσσινί 
και χρυσά γράμματα, βρίσκεται σε τιμητική θέση στην βιβλιοθήκη της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών 
Θεσσαλονίκης (Φ.Α.Α.Θ.), στην οποία δωρίθηκε επί προεδρίας Θεόδωρου Δαρδαβέση.


