ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Υάξεο Βιαβηαλόο γελλήζεθε ζηε Ρώκε ην 1957. πνύδαζε Οηθνλνκηθά θαη
Φηινζνθία ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Μπξίζηνι θαη Ιζηνξία θαη Πνιηηηθή Θεσξία ζην
Παλεπηζηήκην ηεο Ομθόξδεο. Η δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή κε ηίηιν, Greece 19411949: From Resistance to Civil War, θπθινθνξεί από ηηο εθδόζεηο Macmillan.
Έρεη εθδώζεη δέθα πνηεηηθέο ζπιινγέο, κε πην πξόζθαηεο ηηο ζπιινγέο, Διακοπές
ζηην πραγμαηικόηηηα (2009) [Βξαβείν ηνπ πεξηνδηθνύ «Γηαβάδσ» (2010)] θαη Σονέηα
ηης ζσμθοράς (2011) [Τπνςήθηα γηα ην Κξαηηθό Βξαβείν Πνίεζεο], θαζώο θαη ηξεηο
ζπιινγέο δνθηκίσλ, Ο άλλος ηόπος (1994), Ποιον αθορά η ποίηζη; Σκέυεις για μια
ηέτνη περιηηή (2007), ην Διπλό όνειρο ηης γραθής (2010, από θνηλνύ κε ηνλ Υξήζην
Υξπζόπνπιν). Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2011 θπθινθόξεζε ην βηβιίν ηνπ, Η ιζηορία ηης
δσηικής θιλοζοθίας ζε 100 ταχκού: από ηοσς Προζφκραηικούς έφς ηον Νηερρινηά. Σν
2014 εμέδσζε ην απηνβηνγξαθηθό «κπζηζηόξεκα», Το αίμα νερό θαη ην 2016 κηα
κειέηε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ Γεξκαλνύ δηθηάηνξα κε ηίηιν, Το κρσθό ημερολόγιο
ηοσ Χίηλερ.
Έρεη κεηαθξάζεη έξγα θνξπθαίσλ Ακεξηθαλώλ θαη Δπξσπαίσλ πνηεηώλ, όπσο ησλ:
Walt Whitman, Δzra Pound, John Ashbery, William Blake, Zbigniew Herbert,
Fernando Pessoa, E. E. Cummings, Michael Longley θαη Wallace Stevens. Πξόζθαηα
κεηέθξαζε θαη εμέδσζε ζε δίγισζζε έθδνζε ηα Τέζζερα Κοσαρηέηα ηνπ T. S. Eliot,
ηα Λίγα λόγια ηεο Anne Carson, κηα εθηελή επηινγή πνηεκάησλ ηνπ Zbigniew Herbert
θαζώο θαη κηα Ανθολογία Ερφηικής Ποίηζης.
Πνηήκαηά ηνπ έρνπλ κεηαθξαζηεί ζε πνιιέο επξσπατθέο γιώζζεο θαη έξγα ηνπ έρνπλ
εθδνζεί ζηελ Αγγιία, Γαιιία, Γεξκαλία, νπεδία, Οιιαλδία, Ιζπαλία, Ρσζία,
Βνπιγαξία, Ρνπκαλία θαη Κίλα. Πξόζθαηα θπθινθόξεζε ζηε Γεξκαλία Το αίμα νερό
θαη κηα εθηελήο επηινγή ησλ πνηεκάησλ ηνπ θαη ζηελ Αγγιία, Η ιζηορία ηης Δσηικής
Φιλοζοθίας ζε 100 ταχκού. Το κρσθό ημερολόγιο ηοσ Χίηλερ πξόθεηηαη λα
θπθινθνξήζεη ηελ επόκελε ρξνληά ζηε Γαιιία, ηελ Οιιαλδία θαη ηε Βνπιγαξία.
Γηεπζύλεη ην πεξηνδηθό «Πνηεηηθή». Γηδάζθεη Ιζηνξία θαη Ιζηνξία ησλ ηδεώλ ζην
Ακεξηθαληθό Κνιιέγην Διιάδνο.
Γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηελ πξνώζεζε ησλ ηηαιηθώλ γξακκάησλ ζηελ Διιάδα ν
Πξόεδξνο ηεο Ιηαιηθήο Γεκνθξαηίαο ηνλ ηίκεζε κε ηνλ ηίηιν ηνπ «Ιππόηε ησλ
Γξακκάησλ θαη ησλ Σερλώλ» (“Cavaliere”) θαη ε Δηαηξεία Dante Alighieri ηεο Ρώκεο
κε ην παξάζεκν Γάληεο.
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