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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ:   
 
 
 
 
 Η παρούσα εργασία έχει στόχο να εξετάσει τη σχέση λογοτεχνίας και ιδεολογίας 

σε ένα περιοδικό της αριστερής διανόησης, τον Πολίτη, µε ποιο τρόπο δηλαδή η 

λογοτεχνική παραγωγή αλλά και τα κείµενα λογοτεχνικής κριτικής που φιλοξενούνται 

στο σώµα του περιοδικού, αναπαράγουν το ιδεολογικό στίγµα του. Από την άλλη µεριά, 

είναι σηµαντικό να καταδειχτεί η προοδευτική µετατόπιση των θέσεων της αριστεράς 

γύρω από τα λογοτεχνικά ζητήµατα και τα κριτήρια αξιολόγησης των κειµένων της 

λογοτεχνίας, και ο διάλογος που συνεχίζεται στο εσωτερικό αυτού του πολιτικού χώρου 

ύστερα από τη διακοπή του εξαιτίας της επταετούς επιβολής του δικτατορικού 

καθεστώτος στην Ελλάδα. Τα τεύχη του περιοδικού που εξετάστηκαν αφορούν τη 

χρονική περίοδο από τον Μάιο του 1976, που εκδόθηκε το πρώτο τεύχος, έως και τον 

∆εκέµβριο του 2000. Αντικείµενο της εργασίας είναι τα κείµενα λογοτεχνικής κριτικής 

και βιβλιοκριτικής σχετικής µε τη λογοτεχνία (λογοτεχνικών έργων, αλλά και 

ανθολογιών, συγκεντρωτικών εκδόσεων κλπ), καθώς και τα αφιερώµατα του περιοδικού 

σε λογοτέχνες. Επίσης, εξετάστηκε και η παρουσία στις σελίδες του περιοδικού πεζών 

και ποιητικών λογοτεχνικών κειµένων. 

 

1.α Η περίοδος της µεταπολίτευσης 
 
  Οπωσδήποτε, οι ιστορικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες µέσα στις 

οποίες έκανε για πρώτη φορά την εµφάνισή του το περιοδικό, διαφέρουν πολύ από 

εκείνες που περιβάλλουν την παγίωση πλέον της κυκλοφορίας του, και τα ιδεολογικά 

σχήµατα και οι διαχωρισµοί υπήρξαν πιο έντονοι. ∆ύο µόλις χρόνια πριν την έκδοση του 

περιοδικού, το µεγαλύτερο στοίχηµα για την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Κ. 

Καραµανλή που διαδέχτηκε το κυβερνητικό καθεστώς του Ιωαννίδη, ήταν η οµαλή 

µετάβαση στο δηµοκρατικό πολίτευµα και η παγίωση των δηµοκρατικών θεσµών. Όπως 

έχει διαπιστωθεί, «είναι αµφίβολο εάν, στην παγκόσµια σύγχρονη ιστορία, υπάρχει 
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αντίστοιχη κατάσταση, συγκρίσιµη ως προς τις δυσκολίες µε αυτή που αντιµετώπισε η 

Ελλάδα κατά τη µεταπολίτευση του 1974»1.  

Η επιστροφή του Καραµανλή στην Ελλάδα, που σηµατοδότησε και το τέλος της 

δικτατορίας, παρά την εντυπωσιακή και πανηγυρική υποδοχή του και τις µαζικές 

εκδηλώσεις ενθουσιασµού, δεν ήταν αποτέλεσµα µιας βίαιης και οργανωµένης 

ανατροπής του δικτατορικού καθεστώτος, αλλά οφειλόταν κατ’ ουσία στην «εν λευκώ 

παράδοση της εξουσίας»2 από τους πρωτεργάτες του καθεστώτος. Τον Ιούλιο του 1974 η 

κυβέρνηση Ιωαννίδη, ανίκανη να χειριστεί πλέον την κρίσιµη κατάσταση στην Ελλάδα, 

ιδιαίτερα µετά την έκρυθµη κατάσταση στην Κύπρο και την τουρκική εισβολή, πείθεται 

να προσκαλέσει τον Κωνσταντίνο Καραµανλή προς αναζήτηση πολιτικής λύσης. Ο 

τερµατισµός, λοιπόν, της δικτατορικής διακυβέρνησης δε φαινόταν εκείνη την περίοδο 

εξασφαλισµένος, τη στιγµή µάλιστα που υπήρχαν ακόµα ισχυρά κέντρα υποστήριξης του 

καθεστώτος, ιδιαίτερα στις µονάδες του στρατού ξηράς. Σύµφωνα µε τους µελετητές, «οι 

κρίσιµες µονάδες του λεκανοπεδίου Αττικής ελέγχονταν ακόµη από αξιωµατικούς 

προσκείµενους στον Ιωαννίδη, ενώ υπήρχε πάντοτε και ο κίνδυνος δολοφονίας του ίδιου 

του Καραµανλή»3.  

Η ισχυροποίηση της εξουσίας της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας και η οµαλή 

πορεία προς την αποκατάσταση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος οφείλεται κυρίως στην 

προσωπικότητα του Καραµανλή και στην ανάληψη άµεσων πρωτοβουλιών για το 

χειρισµό της εύθραυστης πολιτικής σταθερότητας. Όπως παρατηρεί ο Πέτρος 

Παπακωνσταντίνου, «έγινε γρήγορα φανερό ότι ο Κ. Καραµανλής που γύρισε από το 

Παρίσι δεν ήταν ο Καραµανλής της προδικτατορικής ΕΡΕ. Είτε από πεποίθηση είτε από 

ανάγκη είτε και από τα δύο, προχώρησε σε ρηξικέλευθα µέτρα, που ώθησαν την 

                                            
1 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, «Σύγχρονος Ελληνισµός, από το 1941 έως το τέλος του αιώνα», τ. ΙΣΤ’, 
σ. 294 
2 Πέτρος Παπακωνσταντίνου, «Η αποκατάσταση της δηµοκρατίας», εφηµ. Η Καθηµερινή, «Επτά Ηµέρες: 
Η Ελλάδα τον 20ο αιώνα, 1970-1980» [αφιέρωµα], 19 ∆εκεµβρίου 1999, σ. 12 
3 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ο.π., σ. 295. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Ιωαννίδης τέθηκε σε 
διαθεσιµότητα στις 2 µόλις Αυγούστου, ενώ τον ίδιο µήνα φιλοχουντικοί αξιωµατικοί σχεδίασαν δύο 
φορές πραξικοπηµατική κίνηση µε στόχο τη δολοφονία του πρωθυπουργού, απέτυχαν όµως χάρη στις 
πληροφορίες των υπουργών Εθνικής Άµυνας και ∆ηµοσίας Τάξης (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ο.π., σ. 
298 και 300). Ανάλογα κινήµατα υποστηρικτών της δικτατορίας για την ανατροπή της πολιτικής 
κατάστασης σηµειώθηκαν και αργότερα, το 1975 και 1976 (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ο.π., σ. 305 και 
308). Είναι εντυπωσιακό πάντως, ότι στις πρώτες ελεύθερες εκλογές, το Νοέµβριο του 1974, συµµετείχε 
και το κόµµα της Εθνικής ∆ηµοκρατικής Ένωσης που εκπροσωπούσε τις φιλοδικτατορικές δυνάµεις 
(Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ο.π., σ. 303).   
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εύθραυστη ακόµα Ελληνική ∆ηµοκρατία πολύ µακρύτερα από τα ασφυκτικά στενά 

πλαίσια που την περιόριζαν κατά τα µετεµφυλιακά χρόνια.»4. Τον Ιούλιο κιόλας, 

καταργήθηκε το στρατόπεδο της Γυάρου, δόθηκε αµνηστία για όλα τα πολιτικά 

αδικήµατα και αποδόθηκε η ιθαγένεια σε όσους πολίτες την είχαν στερηθεί κατά τα 

δικτατορικά χρόνια5. Τον Αύγουστο, επανήλθε σε ισχύ το Σύνταγµα του 1952 εκτός των 

άρθρων για τη µορφή του πολιτεύµατος, αποκαταστάθηκε η ανεξαρτησία της 

∆ικαιοσύνης και καθορίστηκαν διατάξεις για την προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων. 

Ταυτόχρονα θεσπίστηκαν νόµοι για τη διοίκηση των Ενόπλων ∆υνάµεων ενώ λήφθηκαν 

µέτρα για την επαναφορά των διωχθέντων από τη χούντα αξιωµατικών6. Ανάλογα µέτρα 

λήφθηκαν το Σεπτέµβριο και για διωχθέντες πολίτες σε άλλους χώρους, όπως στα 

πανεπιστήµια, στους δικηγορικούς συλλόγους και στη δηµόσια διοίκηση7. Στις 23 

Σεπτεµβρίου, πρώτη φορά µετά τα χρόνια του εµφυλίου πολέµου, νοµιµοποιήθηκε το 

ΚΚΕ. Σύµφωνα µε τους µελετητές, «η νοµιµοποίηση του ΚΚΕ – εκτός από µέτρο που 

επέτρεπε την πλήρη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, χωρίς αποκλεισµούς – 

αποτέλεσε και πρωτοβουλία βαθύτατα συµβολική για τη βούληση του ελληνικού 

πολιτικού κόσµου να γυρίσει οριστικά η σελίδα της πολιτικής ιστορίας της χώρας»8. 

Η πλήρης αποκατάσταση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος επιτεύχθηκε µε τη 

διενέργεια εκλογών, το Νοέµβριο του 1974 και την ψήφιση τον Ιούνιο του 1975 του νέου 

Συντάγµατος, σύµφωνα µε το οποίο η Ελλάδα ανακηρυσσόταν προεδρευόµενη 

κοινοβουλευτική δηµοκρατία. Η οµαλοποίηση του πολιτικού κλίµατος σφράγισε την 

πορεία της Ελλάδας στο επίπεδο της εσωτερικής και της εξωτερικής πολιτικής, καθώς 

της επέτρεψε όχι µόνο τη διασφάλιση αλλά και την επέκταση της δηµοκρατίας: όπως 

έχει τονιστεί, «στη σκέψη του αστικού πολιτικού κόσµου η αποκατάσταση της 

δηµοκρατίας ήταν µια διαδικασία δυναµική, που δεν θα µπορούσε να εξαντληθεί σε 

θεσµικά µέτρα: απαιτούσε ένα συνδυασµό προσπαθειών που είχαν σχέση όχι µόνο µε 

τους θεσµούς, αλλά και µε τη λειτουργία της πολιτικής ζωής, καθώς και µε τη διεθνή 

σχέση της χώρας»9.  

                                            
4 εφ. Η Καθηµερινή, ο.π., σ. 12 
5 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ο.π., σ. 295 
6 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ο.π., σ. 296 
7 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ο.π., σ. 302 
8 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ο.π., σ. 302-303 
9 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ο.π., σ. 308 
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1.β Η φυσιογνωµία του περιοδικού Ο Πολίτης 
  

 Το περιοδικό άρχισε να κυκλοφορεί τα πρώτα χρόνια της µεταπολίτευσης και 

φέρει τον υπότιτλο «µηνιαία επιθεώρηση». Στο εκδοτικό σηµείωµα του πρώτου 

τεύχους10 µέσα από δέκα άρθρα καθορίζονται οι προγραµµατικές αρχές του περιοδικού. 

Το κείµενο είναι ανυπόγραφο, δηλώνεται όµως ότι συντάσσεται από τη Γραµµατεία του 

περιοδικού και τη Συντακτική Επιτροπή. Σύµφωνα µε το κείµενο, την οικονοµική 

δαπάνη της έκδοσης του περιοδικού αναλαµβάνει ο εκδότης, ενώ τη σύνταξη και τις 

τεχνικές εργασίες η Γραµµατεία. Η Συντακτική Επιτροπή πλαισιώνει τη Γραµµατεία του 

περιοδικού, ωστόσο «ο ρόλος της παραµένει ανοιχτός». Τόσο το ανυπόγραφο 

προγραµµατικό κείµενο όσο και ο καταµερισµός των ευθυνών της έκδοσης σε οµάδες 

φανερώνουν ένα συλλογικό εγχείρηµα, µια συσπείρωση ορισµένων ατόµων γύρω από 

µια κοινή εκδοτική προσπάθεια, θα λέγαµε, µία κοινή ανάγκη δηµόσιας έκφρασης, 

σίγουρα πάντως ένα µη προσωποπαγή χαρακτήρα του περιοδικού. Η οµάδα του Πολίτη, 

αποτελείται αρχικά από τους Άγγελο Ελεφάντη, Νίκο Κωνσταντόπουλο, ∆ηµήτρη 

Μαρωνίτη, Γρηγόρη Σηφάκη, ∆ηµήτρη Φατούρο, ∆ήµο Μαυροµάτη, Αριστόβουλο 

Μάνεση, Χριστόφορο Αργυρόπουλο, Στέλιο Νέστωρ και Γιώργο Σεφερτζή. Άλλοι 

σηµαντικοί συνεργάτες του είναι ο Αριστείδης Μπαλτάς, η Μαριάνα ∆ήτσα και ο 

∆ιονύσης Καψάλης. Βέβαια, µέσα από την εικοσάχρονη και πλέον εκδοτική πορεία του 

περιοδικού, κεντρικό πρόσωπο θα αναδειχθεί ο νυν διευθυντής και εκδότης του, Άγγελος 

Ελεφάντης.  

 Το αντικείµενο του Πολίτη, ορίζεται έµµεσα στο προγραµµατικό κείµενο, αφού 

το ίδιο το περιοδικό χαρακτηρίζεται ως «µέσον πολιτικής παιδείας». Αυτό είναι, λοιπόν, 

ο σχολιασµός ζητηµάτων της (εσωτερικής και διεθνούς) πολιτικής και κοινωνικής 

επικαιρότητας, οργανωµένης όµως κατά τέτοιο τρόπο που να προσφέρει µια σφαιρική 

αντίληψή της κατά θέµατα και τοµείς. Την ευθύνη γι’ αυτήν την οργάνωση της ύλης 

φέρει η Γραµµατεία, «ώστε να µη δηµιουργείται σύγχυση στον αναγνώστη, και να 

συγκροτεί τα ενυπόγραφα άρθρα σε συστήµατα µελέτης και έρευνας». Όσον αφορά το 

                                            
10 τχ. 1, 1976, σ. 3 
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«ύφος» του περιοδικού, αυτό είναι χρέος της Συντακτικής Επιτροπής και δηλώνεται ότι 

θα διαµορφωθεί προοδευτικά.  

Αναπόφευκτα η τοποθέτηση απέναντι σε επίκαιρα πολιτικά, και κατά συνέπεια 

κοινωνικά ζητήµατα µέσα από τις στήλες ενός περιοδικού απαιτεί και µια πολιτική 

σκοπιά. Αυτό δεν το αρνούνται οι υπεύθυνοι της έκδοσης, όµως δεν την καθορίζουν 

κιόλας µε σαφήνεια: αναφέρουν ότι «η πολιτική αφετηρία είναι κοινή» και ότι «ορίζεται 

κυρίως ως προς τα σηµεία της που αποκλείονται και λιγότερο ως προς τις θετικές της 

λαβές». Με άλλα λόγια, η οµάδα του Πολίτη φαίνεται να συµφωνεί περισσότερο στο τι 

δεν είναι το περιοδικό, παρά στο τι ακριβώς είναι. Αυτό άλλωστε σχολιάζεται και στο 

άρθρο του Γ. Μ. Σηφάκη11, στη στήλη «∆ιά γυµνού οφθαλµού», µε τίτλο «Ο Πολίτης 

στην αρχή της δεύτερης χρονιάς του», ένα άρθρο που µπορεί να θεωρηθεί δεύτερο 

εκδοτικό σηµείωµα, καθώς µετά από τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του περιοδικού θέτει 

ζητήµατα της φυσιογνωµίας και των επιδιώξεών του. Ο Σηφάκης διαπιστώνει ότι «η 

φυσιογνωµία του περιοδικού δεν µπορεί να θεωρηθεί παγιωµένη», κάτι που ο ίδιος 

χαρακτηρίζει όχι ως αδυναµία αλλά ως «δύναµη» και τελικά ως το «ζητούµενο της 

έκδοσης».  

Πραγµατικά, καθ’ όλη τη διάρκεια της µακρόχρονης εκδοτικής πορείας του, ο 

Πολίτης διαµορφώνεται διαρκώς από τεύχος σε τεύχος και από χρονιά σε χρονιά. Ως 

παραδείγµατα συνεχών αλλαγών της φυσιογνωµίας του περιοδικού µπορούν να 

αναφερθούν ενδεικτικά η οργάνωση της ύλης, η οποία ποτέ δεν καταλήγει σε µια 

σταθερή µορφή, και η ίδια η περιοδικότητα του Πολίτη. Εκτός από το σχολιασµό της 

πολιτικής επικαιρότητας, το περιοδικό φαίνεται να ενδιαφέρεται κατά καιρούς και για 

άλλους χώρους, όπως τη λογοτεχνία, το θέατρο, τον κινηµατογράφο, την αρχιτεκτονική, 

τη ζωγραφική, στους οποίους αφιερώνει άρθρα ή ολόκληρες στήλες, ποτέ όµως µε 

απόλυτη συνέπεια.  Σχετικά µε την περιοδικότητα, εκτός από το σύντοµο διάστηµα της 

τρίµηνης έκδοσης (Οκτώβριος 1985-Ιούλιος 1986)12, που πρέπει να οφείλεται σε λόγους 

οικονοµικής δυσχέρειας, η δεκαπενθήµερη έκδοση του περιοδικού ήταν ηθεληµένη και 

                                            
11 τχ. 8, 1977, σ. 3 
12 Επίσηµα, ο Πολίτης κυκλοφορεί ως τριµηνιαία επιθεώρηση κατά το χρονικό διάστηµα από τον 
Οκτώβριο του 1985 έως τον Ιούλιο του 1986. Ωστόσο, η κυκλοφορία των τευχών του έχει αραιώσει 
σηµαντικά ήδη από τα τέλη του 1983. Παράλληλα, γίνονται εκκλήσεις προς τους αναγνώστες για αύξηση 
των συνδροµών (βλ. τχ. 67-68, 1984, σ. 1) 
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θεωρήθηκε από το ίδιο το περιοδικό ως σηµαντικό βήµα αλλαγής13. Είναι ενδεικτικό ότι 

η δεκαπενθήµερη έκδοση του Πολίτη επέβαλε αρίθµηση των τευχών του περιοδικού από 

την αρχή, που συνεχίστηκε ακόµα και µετά την εγκατάλειψη αυτής της ιδέας. Πέρα από 

αυτές τις επιφανειακές αλλαγές, άλλες εσωτερικές, που έχουν να κάνουν µε τους ίδιους 

τους συνεργάτες του περιοδικού, τη θέση τους απέναντι στα επίκαιρα ζητήµατα και τις 

διαφωνίες, έντονες ή µη, τόσο στο εσωτερικό του περιοδικού, όσο και στη σχέση του µε 

άλλα περιοδικά και µε εφηµερίδες, την οικονοµική πλευρά της έκδοσης, αλλά και την 

ίδια την πολιτική εξοµάλυνση προς το δηµοκρατικό πολίτευµα, όλα αυτά διαµορφώνουν 

κάθε φορά και διαφορετικά τη φυσιογνωµία του.  

Αλλά τι είναι τελικά ο Πολίτης; Οπωσδήποτε ένα έντυπο, εφηµερίδα ή περιοδικό, 

που σχετίζεται άµεσα και κατά κύριο λόγο µε ζητήµατα της πολιτικής και κοινωνικής 

επικαιρότητας, εντάσσεται αναπόφευκτα σε έναν ιδεολογικό χώρο, ο οποίος καθορίζει 

την ποιότητα της κριτικής, την οξύτητά της ή τη σύµπλευση µε το κέντρο εξουσίας που 

ασκεί την πολιτική και χειρίζεται αυτά τα πολιτικά και κοινωνικά ζητήµατα. Η 

φυσιογνωµία του Πολίτη είναι πρώτα από όλα το ιδεολογικό στίγµα του. Και το 

ιδεολογικό στίγµα είναι αυτό που καθορίζει τελικά και τη σχέση µε το αναγνωστικό 

κοινό. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, µπορούν να ερµηνευτούν καλύτερα και ο ίδιος ο 

τίτλος του περιοδικού «Πολίτης», ο χαρακτηρισµός του ως «µέσον πολιτικής παιδείας» 

και η «πολιτική αφετηρία» του περιοδικού. 

Πολιτική αφετηρία είναι ο χώρος της ανανεωτικής αριστεράς. Παρόλο που το 

ΚΚΕ έχει νοµιµοποιηθεί επίσηµα από το 1974, ήδη πριν τις πρώτες εθνικές εκλογές της 

µεταπολίτευσης και ύστερα από είκοσι επτά χρόνια παράνοµης δράσης του, ο Πολίτης σε 

καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί επίσηµο έντυπο του κοµµουνισµού. Η 

παρουσία του περιοδικού εκφράζει την ανάγκη της προσαρµογής του αριστερού 

κινήµατος στις νέες ιστορικές συνθήκες που διαµορφώθηκαν όλα τα χρόνια από το τέρµα 

των εµφυλιακών συγκρούσεων µέχρι την πορεία προς την αποκατάσταση της 

δηµοκρατίας. Ο επαναπροσδιορισµός του ρόλου της αριστεράς είναι τελικά το 

ζητούµενο της έκδοσης του Πολίτη, και µέσα σε αυτήν την ιδεολογική σύγκρουση 

διαµορφώνεται και το είδος της κριτικής που ασκείται µέσα στις σελίδες του περιοδικού: 

                                            
13 τχ. 1, 1995: «Ο Πολίτης δεκαπενθήµερος», σ. 5 
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η κριτική προς τα µέσα, στο εσωτερικό του ευρύτερου χώρου της αριστεράς και η 

κριτική προς τα έξω, απέναντι στον συντηρητικό ιδεολογικό χώρο. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια διαµορφώνεται και η σχέση του περιοδικού µε το 

αναγνωστικό κοινό. Ο Πολίτης δεν επιλέγει τόσο  τους αναγνώστες του, όσο επιτρέπει 

στους ίδιους να τον επιλέξουν. Ο στόχος του περιοδικού σχετικά µε την αναγνωσιµότητά 

του φαίνεται να είναι αρχικά η έκφραση µιας ευρύτερης αναγνωστικής µερίδας και όχι 

ενός κοινού µε αυστηρά περιχαρακωµένη πολιτική ταυτότητα. Είναι ενδεικτικό το 

γεγονός ότι ούτε στο προγραµµατικό κείµενο του πρώτου τεύχους, ούτε στο άρθρο του 

Σηφάκη κατονοµάζεται η πολιτική αφετηρία του περιοδικού, αλλά εξυπονοείται και 

περιγράφεται. Όπως διαπιστώνει ο Σηφάκης µετά από ένα χρόνο κυκλοφορίας του 

Πολίτη, οι συνεργάτες του: «σκοπεύοντας σ’ ένα συγκεκριµένο σκοπό, δεν έρχονται να 

διδάξουν κανέναν αφ’ υψηλού, ούτε να εκθέσουν φιλάρεσκα τους προβληµατισµούς 

τους, αλλά να δηµιουργήσουν ένα χώρο αναζήτησης και συζήτησης», γι’ αυτό και ο 

Πολίτης «δεν πρέπει να εξελιχθεί σε περιοδικό για λίγους ή για διανοούµενους, ούτε σε 

περιοδικό για στελέχη µιας παράταξης, οσοδήποτε ευρείας. Πρέπει να απευθύνεται όχι 

τόσο σε ανθρώπους που “ξέρουν”, όσο σε ανθρώπους που ζητούν να µάθουν»14. Ο 

ιδανικός αναγνώστης κατά τον Σηφάκη είναι τελικά ο ενεργός και σκεπτόµενος πολίτης, 

ο πολίτης που «επιφυλάσσει στον εαυτό του το δικαίωµα να κρίνει ό,τι  ακούει και να 

σκέφτεται για λογαριασµό του», αυτός που «βλέπει τον εαυτό του σαν ένα µέλος του 

κοινωνικού συνόλου». Ο στόχος λοιπόν του περιοδικού ως «µέσου πολιτικής παιδείας» 

είναι τελικά η κοινωνική ενεργοποίηση και η πολιτική ωρίµανση των αναγνωστών του, 

ένας στόχος που σχετίζεται άµεσα µε την ταραγµένη εποχή της µεταπολιτευτικής 

περιόδου της Ελλάδας. 

Φυσικά, αυτό είναι το ξεκίνηµα του περιοδικού. Αναπόφευκτα, η επιλογή της 

ύλης και η συζήτηση ζητηµάτων της αριστεράς µέσα από τις σελίδες του, που φανέρωνε 

και το ιδεολογικό στίγµα του, σε αντίθεση µε τους υπεύθυνους της έκδοσης που δεν το 

καθόριζαν από την αρχή, απέκλεισε την µερίδα του αναγνωστικού κοινού που ήταν 

ιδεολογικά αντίθετη. Άλλωστε, η τοποθέτηση του Σηφάκη ότι ο Πολίτης «δεν πρέπει να 

γίνει περιοδικό για στελέχη µιας παράταξης, οσοδήποτε ευρείας» δεν ξαναδιατυπώθηκε. 

Ήδη ο Αριστείδης Μπαλτάς µε αφορµή τη συµπλήρωση τριών τόµων από την έκδοση 

                                            
14 Γ. Μ. Σηφάκης, ο.π.. σ. 4 
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του περιοδικού, στο τεύχος 23 ορίζει το περιοδικό ως έντυπο της προοδευτικής 

διανόησης και θέτει τις ευθύνες του προοδευτικού διανοούµενου απέναντι «στο εργατικό 

κίνηµα και στα ποικίλα κινήµατα κοινωνικής κριτικής», καθώς, όπως διαπιστώνει ο 

ίδιος, στον ελληνικό χώρο «ο µαρξισµός των προοδευτικών διανοούµενων δεν ήταν και 

δέσµευση απέναντι σε ένα σύστηµα εννοιών ταξικά και επιστηµονικά καθορισµένων. 

Ήταν µόνο πολιτική δέσµευση ενάντια στον κρατικό µηχανισµό και τη βία του»15. 

Πράγµατι, θα δούµε ότι µετά την αποκατάσταση της δηµοκρατίας και των πολιτικών 

θεσµών, το περιοδικό θα ασκήσει έντονη κριτική ακόµα και στις κυβερνήσεις του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., ενός κόµµατος που προερχόταν από τον κεντροαριστερό χώρο και που τα 

πρώτα χρόνια διακυβέρνησής του προχώρησε σε µέτρα ενίσχυσης των κατώτερων 

οικονοµικά στρωµάτων16. Φαίνεται λοιπόν, ότι η φυσιογνωµία του περιοδικού αρχίζει αν 

όχι να παγιώνεται, τουλάχιστον να οριοθετείται ανάµεσα σε συγκεκριµένα ιδεολογικά -  

και πολιτικά -  πλαίσια17. Αργότερα, το 1987, µε τις ανακατατάξεις στο χώρο της 

αριστεράς στην Ελλάδα, επιβάλλονται και άλλες οριοθετήσεις18.  

 
1.γ Η σχέση του περιοδικού µε τη λογοτεχνία 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο Πολίτης πέρα από τα ζητήµατα της 

επικαιρότητας ενδιαφέρεται και για τον χώρο της τέχνης και για τη λογοτεχνία. 

Μπορούµε να πούµε, µάλιστα, ότι το ενδιαφέρον του Πολίτη για τη λογοτεχνία, 

                                            
15 τχ. 23, 1978, σ. 3 
16 Για τις µεταρρυθµίσεις της περίφηµης «αλλαγής», βλ. Ιστορία του ελληνικού έθνους, ο.π., σ. 354-357. 
Σύµφωνα µε τους µελετητές, «Η συνολική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ στόχευε στην ενίσχυση και 
αντιπροσώπευση των ‘µη προνοµιούχων’ Ελλήνων. Πρόκειται για µια ιδιοφυή κατασκευή του πολιτικού 
λόγου του ΠΑΣΟΚ δια της οποίας το κόµµα παρουσιάστηκε ως ο εκφραστής της συντριπτικής 
πλειοψηφίας του ελληνικού λαού», ενώ «ανεξάρτητα από τις συζητήσεις περί του λαϊκισµού που 
χαρακτήριζε την εν λόγω στρατηγική, το αποτέλεσµα ήταν πολιτικά επιτυχές και οδήγησε στην εδραίωση 
του ΠΑΣΟΚ ως υπολογίσιµου και πιεστικού διεκδικητή της εξουσίας» (βλ. Ιστορία του ελληνικού έθνους, 
ο.π., σ. 350-351) 
17 Στο περιοδικό γίνονται συχνά συζητήσεις για το ρόλο της ανανεωτικής αριστεράς: βλ ενδεικτικά τα 
άρθρα των Γιώργου Καρρά «∆ιάλογοι κουφών πλην λαλιστάτων», Χρύσανθου Λαζαρίδη, «Συζήτηση 
τελειωµένη, συζήτηση χωρίς τελειωµό» και Ανδρέα Παππά, «Ανανεωσιοκτόνοι και ανανεωσιοσωτήρες», 
για τη συζήτηση που προέκυψε µε αφορµή ένα άρθρο του πρώτου για το ΠΑΣΟΚ και τα µαζικά κινήµατα 
στο προηγούµενο τεύχος του περιοδικού, τχ. 36, 1980, σσ. 62-77· επίσης το άρθρο του ∆αµιανού 
Παπαδηµητρόπουλου «∆ώδεκα χρόνια µετά τη µεταπολίτευση: Σε αναζήτηση της αριστεράς, να 
στραφούµε στο αύριο», τχ. 73, 1986. σ. 
18 βλ. τχ. 78, 1987: την επιστολή στη στήλη «∆ιά γυµνού οφθαλµού»,  «Γιατί αποχωρούµε από τον 
Πολίτη», σ. 11-13 και την απάντησή της «Γιατί µένουµε στον Πολίτη», σ. 13 
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συγκριτικά µε άλλες µορφές τέχνης, είναι συνεχές καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδοτικής 

πορείας του. Στα πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας του µέχρι το 1980 ο Πολίτης δηµοσιεύει 

σχεδόν σε κάθε τεύχος ένα µε δύο άρθρα λογοτεχνικής κριτικής στις τελευταίες σελίδες 

του ή άρθρα λογοτεχνικής βιβλιοκριτικής µέσα από τη στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω». 

Υπάρχουν βέβαια και φορές που το ενδιαφέρον του περιοδικού για τη λογοτεχνία 

µειώνεται αισθητά, όπως κατά το χρονικό διάστηµα από τον Νοέµβριο του 1977 ως και 

τον Μάρτιο του 1978 και ξανά από τον Ιανουάριο του 1979 ως και τον ∆εκέµβριο του 

ίδιου χρόνου. Σε αυτά τα τεύχη δεν δηµοσιεύεται κανένα άρθρο λογοτεχνικής κριτικής.  

Το πρώτο µεγάλο άνοιγµα του Πολίτη στο χώρο της λογοτεχνίας και η πιο 

συστηµατική και φιλόδοξη ενασχόληση του περιοδικού µε αυτόν γίνεται τον Ιανουάριο 

του 1980, όταν για πρώτη φορά κάνει την εµφάνισή του ο Λογοτεχνικός Πολίτης. 

Ουσιαστικά δηµιουργείται ένα δεύτερο περιοδικό µέσα στο κύριο σώµα του πολιτικού 

περιοδικού. Ο Λογοτεχνικός Πολίτης θα εκδώσει είκοσι τεύχη έως τον Ιούλιο του 1986. 

Μετά η προσπάθεια θα διακοπεί και ως σήµερα ακόµα δεν θα επαναληφθεί ποτέ. 

Ωστόσο, ο Λογοτεχνικός Πολίτης θα παγιώσει το συνεχές πλέον ενδιαφέρον του 

περιοδικού για τα λογοτεχνικά και φιλολογικά ζητήµατα. Τον Λογοτεχνικό Πολίτη 

αντικαθιστά η στήλη «Λογοτεχνία» έως τον Μάρτιο του 1989, ενώ η στήλη «Και 

γράµµατα γνωρίζω» αφιερώνεται πλέον στην κριτική πρόσφατων εκδόσεων από τις 

επιστήµες της ιστορίας και της κοινωνιολογίας. 

Πολύ αργότερα µετά τη διακοπή του Λογοτεχνικού Πολίτη θα επιχειρηθεί ξανά 

µία συστηµατοποίηση στη φιλολογική έρευνα µέσα από τις σελίδες του περιοδικού και 

οπωσδήποτε όχι µε ισοδύναµο τρόπο. Τον Ιανουάριο του 1996 το περιοδικό εγκαινιάζει 

την πρακτική των αφιερωµάτων του σε λογοτέχνες, πρώτα στον Τεό Σαλαπασίδη (26 

Ιανουαρίου 1996). Ακολουθούν τα αφιερώµατα στον Κ. Καρυωτάκη (16 Νοεµβρίου 

1996), στον Οδυσσέα Γιαννόπουλο (9 Ιανουαρίου 1998), στον Κλείτο Κύρου (13 

Φεβρουαρίου 1998), στον Μάρκο Μέσκο (5 Ιουνίου 1998), στον Γεράσιµο 

Λυκιαρδόπουλο (26 Ιουνίου 1998), στη Λούλα Αναγνωστάκη (∆εκέµβριος 1998) και 

στον Θανάση Κωσταβάρα.(Φεβρουάριος 1999). Παράλληλα από τις 31 Ιανουαρίου 1997 

ο Πολίτης δηλώνει ότι εγκαινιάζει µέσα από τις σελίδες του ένα αφιέρωµα για τη 

µεταπολεµική ποίηση της Αριστεράς και απευθύνει ένα κάλεσµα για «ανοιχτή 
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συνεργασία και διάλογο». Εκ των προτέρων ανακοινώνει ότι το αφιέρωµα αυτό «θα 

κυλήσει σε όσα τεύχη χρειαστεί».  

Η εργασία θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον της σε αυτές τις µεγάλες προσπάθειες 

του Πολίτη να οργανώσει κάποια ζητήµατα της λογοτεχνικής κριτικής «σε συστήµατα 

µελέτης και έρευνας», δηλαδή στον Λογοτεχνικό Πολίτη, στα αφιερώµατα  και στη 

συζήτηση γύρω από τη µεταπολεµική ποίηση. Την εργασία θα απασχολήσουν 

ερωτήµατα, όπως γιατί υπάρχει τόσο µεγάλο ενδιαφέρον από τη µεριά του περιοδικού 

για το χώρο της λογοτεχνίας, ποιοι συγγραφείς ή ποιητές επιλέγονται να σχολιαστούν, 

κατά πόσο δηµοσιεύονται πρωτότυπες µελέτες και ποιες είναι αναδηµοσιεύσεις, κατά 

πόσο αναπτύσσεται διάλογος µεταξύ των µελετητών ή του αναγνωστικού κοινού, αν 

υπάρχουν παρουσίες νέων λογοτεχνών. Αν η οµάδα του Πολίτη θεωρεί τη «λογοτεχνική 

παιδεία» µέρος της «πολιτικής παιδείας» την οποία στοχεύει για τους αναγνώστες της, 

είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να ανιχνεύσουµε πώς επαναπροσδιορίζει τη σχέση της µε τη 

λογοτεχνία ο χώρος της αριστεράς. 

 

2. Ο Λογοτεχνικός Πολίτης 

2.α Η υποδοχή της έκδοσης, το εκδοτικό σηµείωµα 

 

Η παρουσία του Λογοτεχνικού Πολίτη στις σελίδες του πολιτικού περιοδικού δεν 

πρέπει να αποτελεί έκπληξη. Η έκδοσή του είναι η φυσική, θα λέγαµε, εξέλιξη ενός 

ενδιαφέροντος που προϋπήρχε. Η οµάδα της συντακτικής επιτροπής αποφάσισε να 

δηµιουργήσει τον Ιανουάριο του 1980 µέσα στο κύριο σώµα του περιοδικού ένα χώρο 

επιστηµονικής διερεύνησης και συστηµατοποίησης ορισµένων ζητηµάτων της 

λογοτεχνίας. Ο χρόνος έκδοσης του πρώτου Λογοτεχνικού Πολίτη δεν είναι τυχαίος. Το 

σχήµα αυτό της διαίρεσης του περιοδικού σε πολιτικό και λογοτεχνικό µέρος δεν θα 

µπορούσε να υιοθετηθεί από την αρχή. Το περιοδικό έχει ήδη διανύσει τρία χρόνια 

κυκλοφορίας, διαβάζεται από µια σταθερή µερίδα του αναγνωστικού κοινού και σε µικρό 

ή µεγάλο βαθµό έχει διαµορφώσει το ύφος του. Παράλληλα, διατηρεί ένα συνεχές 

ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία και διαφαίνεται πλέον η ανάγκη συστηµατοποίησής του. 

Άλλωστε, αυτή η ανάγκη της οργάνωσης της ύλης του περιοδικού «σε συστήµατα 
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έρευνας και µελέτης», δηλώνεται ήδη από το προγραµµατικό κείµενο της πρώτης του 

έκδοσης και αποτελεί στοιχείο της ταυτότητάς του. 

Η υποδοχή του Λογοτεχνικού Πολίτη από το αναγνωστικό κοινό έγινε άλλοτε µε 

έντονη κριτική, άλλοτε µε κάποιο προβληµατισµό και άλλοτε µε ενθάρρυνση. Ο 

∆ηµήτρης Σώφρονας19, σε επιστολή του για την έκδοση του Λογοτεχνικού Πολίτη, 

αναφέρεται στη στροφή προς τη λογοτεχνία σαν γενικότερο κοινωνικό φαινόµενο και τη 

συνδέει µε τον αντιηρωισµό της εποχής που διαδέχτηκε τα χρόνια της δικτατορίας20. Το 

εγχείρηµα του Λογοτεχνικού Πολίτη το κρίνει σαν µια θετική προσπάθεια να σταµατήσει 

ο «άχαρος» και «καταστροφικός» διαχωρισµός ανάµεσα στη λογοτεχνία και στην 

πολιτική δράση. Ο Λογοτεχνικός Πολίτης είναι τελικά, το πλησίασµα του πολιτικού 

λόγου µε τον ποιητικό. Από την άλλη µεριά, διατυπώνεται ο φόβος της αποµάκρυνσης, 

µέσω της τέχνης, από την «καθηµερινή πολιτική πάλη». Η τέχνη, κατά τον αναγνώστη 

του περιοδικού, δεν πρέπει να αποκόψει τους πολίτες από τους «επώδυνους κοινωνικού 

χώρους».  

Η ίδια ανησυχία εκφράζεται µε πολύ εντονότερο ύφος στην κοινή επιστολή των 

∆ηµήτρη Αρµάου και Φώτη Μωρογιάννη, που δηµοσιεύεται στο αµέσως επόµενο τεύχος 

από αυτό της πρώτης έκδοσης του Λογοτεχνικού Πολίτη. Το επίσηµο άνοιγµα του 

περιοδικού στη λογοτεχνία αποτελεί κατά τη γνώµη τους αποπροσανατολισµό του 

περιοδικού από τις αρχές που πλαισίωσαν την έκδοσή του, κυρίως από την πολεµική 

φαινοµένων όπως είναι η απάθεια, η µαρξιστική δογµατική, ο πολιτικός δαλτωνισµός, ο 

συντηρητικός στοχασµός21. Στο φαινόµενο της «αποτελµάτωσης» της µαρξιστικής 

διανόησης, που διαπιστώνουν οι επιστολογράφοι, η «απαράδεκτη µετανάστευση» στον 

«κεκορεσµένο» χώρο της λογοτεχνίας22 κρίνεται περιττή και επικίνδυνη. 

Η επιστολή του αναγνώστη ∆ηµήτρη Τσέκου δηµοσιεύεται στο πρώτο τεύχος του 

Λογοτεχνικού Πολίτη, µε αφορµή την προαγγελία της έκδοσής του από το προηγούµενο 

                                            
19 τχ. 34, Μάιος 1980, σ. 101 
20 Με όµοιο τρόπο αντιµετωπίζει και η συντακτική επιτροπή του περιοδικού την αύξηση αυτού του 
ενδιαφέροντος, συνδέοντάς το µε ιστορικές συνθήκες στο εκδοτικό σηµείωµα του πρώτου τεύχους: «Από 
την άνοιξη του 1976 που πρωτοκυκλοφόρησε ο Πολίτης ίσως έχουν αλλάξει πολλά δεδοµένα της 
εκδοτικής και πνευµατικής αγοράς. Έτσι αν τότε, σε κάποιο άρθρο του Πολίτη διατυπωνόταν η 
παρατήρηση ότι ούτε το τότε πολιτικοποιηµένο κοινό διάβαζε λογοτεχνία, αλλά ούτε και οι εκδοτικοί οίκοι 
εξέδιδαν λογοτεχνικά έργα, σήµερα θα ίσχυε η ακριβώς αντίθετη παρατήρηση…» (τχ. 32, 1980, σ. 39). 
21 τχ. 33, 1980, σ. 38 
22 τχ. 33, ο.π., σ. 43 



 13

τεύχος του περιοδικού. Ο επιστολογράφος δεν αναφέρεται στην πολιτική διάσταση της 

έκδοσης του εγχειρήµατος. Πίσω, όµως, από τα ερωτήµατά του που διατυπώνονται για 

το περιεχόµενο του Λογοτεχνικού Πολίτη, και κυρίως για την ποίηση, κρύβεται η 

ιδεολογική διαµάχη γύρω από το ζήτηµα της κοινωνικής ή αισθητικής αποστολής της 

τέχνης23. 

Το πρώτο τεύχος του Λογοτεχνικού Πολίτη συνοδεύεται από ένα εκδοτικό 

σηµείωµα που εξηγεί την απόφαση της έκδοσης. Σύµφωνα µε τη συντακτική επιτροπή, 

αυτή η επιλογή του περιοδικού δεν πρέπει να ερµηνεύεται ως µια υποχώρηση στους 

νόµους της εκδοτικής αγοράς και στο γενικότερο οικονοµικό φαινόµενο της προώθησης 

του λογοτεχνικού βιβλίου. Αντίθετα, εντάσσεται στην γενικότερη προσπάθεια του 

περιοδικού για την «πολιτική παιδεία» του αναγνωστικού κοινού24. Η συντακτική 

επιτροπή θεωρώντας ότι η λογοτεχνία συµβάλλει στην πολιτική παιδεία του ατόµου, 

δείχνοντας µια στάση απέναντι και µέσα στη ζωή, θα προσπαθήσει µέσα από τις σελίδες 

του Λογοτεχνικού Πολίτη να συζητήσει προβληµατισµούς «που ανακύπτουν από το 

ιστορικό και κοινωνικό φαινόµενο της λογοτεχνίας και την ίδια τη Λογοτεχνία». Τον 

Λογοτεχνικό Πολίτη θα απασχολήσουν θέµατα, όπως η σχέση της ιδιότητας του ποιητή 

µε αυτήν του πολίτη, η ανυπαρξία λογοτεχνικής κριτικής, η µονοδιάστατη χρήση της 

λογοτεχνίας από την «κακώς εννοούµενη» πολιτική γραµµή, το φαινόµενο της εµπορικής 

χρησιµοθηρίας στη λογοτεχνία, η σχέση της λογοτεχνίας και των επινοηµένων από την 

κριτική παραγώγων της, όπως «επαναστατική», «παρακµιακή», «αστική»25. 

Είναι λοιπόν προφανής η παρείσφρηση της ιδεολογίας στα λογοτεχνικά θέµατα, 

και είναι κάτι που τελικά επιζητείται και από τις δύο πλευρές στη σχέση περιοδικού-

αναγνωστικού κοινού: από την πλευρά του περιοδικού, γιατί είναι ένα πολιτικό 

περιοδικό και όχι λογοτεχνικό. Η ενασχόληση µε ζητήµατα λογοτεχνικά είναι µόνο µία 

πλευρά του. Ο Πολίτης παρατηρεί µια «πολιτική» διάσταση, µε την ευρύτερη σηµασία 

του όρου, σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, ανάµεσα στους οποίους 

και στην λογοτεχνία. Από την άλλη πλευρά, η οξεία αντιπαράθεση µεταξύ της 
                                            
23 τχ. 32, 1980, σ. 103: «Θα δηµοσιεύατε στίχους όπου το νόηµα βαραίνει πολύ ενώ η αισθητική αξία είναι 
πολύ µειωµένη ή σχεδόν ανύπαρκτη; Αντίθετα, θα δηµοσιεύατε ωραιολογικούς στίχους που όµως δεν θα 
είχαν νοηµατικό βάρος;(…) Γενικότερα: ένα ποίηµα που στα λοιπά του στοιχεία (ουσιαστικά και αισθητικά) 
σας φαίνεται καλό, θα σας επηρέαζε υπέρ του το γεγονός ότι ο ποιητής του εµφανίζεται αισιόδοξος για τον 
εαυτό του ή και για τα γύρω του; Αντίθετα: αν εµφανιζόταν πολύ απαισιόδοξος;»    
24 τχ. 32, 1980, σ. 39 
25 τχ. 32, 1980, σ. 40 
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δογµατικής µαρξιστικής κριτικής και της κριτικής του φιλελεύθερου αστισµού που 

σηµάδεψαν τις προηγούµενες δεκαετίες τη λογοτεχνική κριτική, και η υποχώρηση από 

τις αρχές του ορθόδοξου µαρξισµού κάνουν επιτακτική πλέον την ανάγκη 

επαναπροσδιορισµού του ίδιου του περιεχοµένου της λογοτεχνικής κριτικής σε ένα 

περιοδικό της αριστεράς. Όσον αφορά το αναγνωστικό κοινό, αυτό επιθυµεί τη 

διατήρηση της συνέπειας του περιοδικού µε τον ιδεολογικό του χώρο. Μέσα από αυτή τη 

σχέση αυτοπροσδιορίζεται ιδεολογικά και το ίδιο και επιβεβαιώνει την ιδεολογική του 

ταυτότητα. 

 

2.β Η δοµή και η οργάνωση της ύλης 
  

 Η έκδοση του Λογοτεχνικού Πολίτη καλύπτει το χρονικό διάστηµα έξι χρόνων 

από τον Ιανουάριο του 1980 έως τον Ιανουάριο του 1986. Η έκδοσή του δεν είναι 

σταθερή. Τα τέσσερα πρώτα τεύχη του συµπίπτουν και µε τέσσερα συνεχόµενα τεύχη 

του πολιτικού περιοδικού και φαίνεται ότι η αρχική σκέψη της συντακτικής επιτροπής 

είναι η υιοθέτηση ενός νέου σχήµατος για το περιοδικό µε διαχωρισµό του πολιτικού και 

του λογοτεχνικού περιεχοµένου του. Στη συνέχεια όµως αυτή η προσπάθεια 

εγκαταλείπεται26. Πάντως, τον ίδιο καιρό ο Πολίτης αντιµετωπίζει πρόβληµα στην 

κυκλοφορία του, ιδιαίτερα µετά τον ∆εκέµβριο του 1983. Αν θέλαµε να συγκρίνουµε την 

έκδοση του λογοτεχνικού περιοδικού µε αυτήν του πολιτικού, διαπιστώνουµε ότι το 1980 

εκδίδονται έξι τεύχη από το σύνολο των οκτώ του Πολίτη, το 1981 δύο από τα έξι, το 

1982 τρία από τα επτά, ενώ την περίοδο 1983-1986 πέντε από τα έντεκα.   

Την επιµέλεια του Λογοτεχνικού Πολίτη έχουν αναλάβει από κοινού η Μαριάνα 

∆ήτσα και ο ∆ιονύσης Καψάλης. Η οργάνωση της ύλης σε επιµέρους ενότητες, όπως 

ακριβώς και στον Πολίτη, µεταβάλλεται συνεχώς. Στα πρώτα πέντε τεύχη οι επιµελητές 

της έκδοσης εκφράζουν την παρουσία τους µέσα από ένα σύντοµο εισαγωγικό 

σηµείωµα. Από το πρώτο τεύχος εισάγεται η στήλη «Τα σηµειώµατα του λογοτεχνικού 

                                            
26 Σε σηµείωµά της η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού αναφέρει συγκεκριµένα: «Μετά από θερινές 
διακοπές δύο τευχών, ο Λογοτεχνικός Πολίτης θα επανέλθει στο επόµενο τεύχος. Επειδή όµως η παύση 
αυτή ερµηνεύτηκε και ως σιωπηρή εγκατάλειψη της προσπάθειας, θα θέλαµε – όπως και οφείλουµε – να 
διευκρινίσουµε ότι, όσον αφορά το θέµα της περιοδικότητας, ο Λογοτεχνικός Πολίτης θα βγαίνει όσο 
συχνότερα του το επιτρέπουν οι γενικότερες εκδοτικές δυσκολίες και η οργάνωση της ύλης του, χωρίς, 
ωστόσο, κατ’ ανάγκη να συνοδεύει κάθε τεύχος του Πολίτη.», τχ. 37, Αύγουστος-Σεπτέµβριος 1980, σ. 8 
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Πολίτη», όπου γίνεται σύντοµος σχολιασµός κυρίως εκδηλώσεων που αφορούν τον 

πνευµατικό κόσµο, και υπογράφεται από διάφορους συνεργάτες του περιοδικού. Άλλες 

φορές στα «Σηµειώµατα» γίνονται σύντοµες βιβλιοκριτικές παρουσιάσεις. Στο τεύχος 9 

(Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1982) εισάγεται η στήλη λογοτεχνικής βιβλιοκριτικής µε τον 

τίτλο «Κριτική», ενώ η στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω» αναλαµβάνει τη βιβλιοκριτική 

εκδόσεων εκτός λογοτεχνικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο, ο διαχωρισµός αυτός σχεδόν 

αµέσως εγκαταλείφθηκε. Πρέπει να τονιστεί ότι η στήλη της βιβλιοκριτικής είναι εξίσου 

σηµαντική. Τα κείµενά της πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασµό µε εκείνα της 

λογοτεχνικής κριτικής και γι’ αυτό το λόγο η παρουσία της στον Λογοτεχνικό Πολίτη δεν 

πρέπει να θεωρηθεί ως αυτοσκοπός.   

Τον κύριο κορµό του περιοδικού αποτελούν τα ανθολογηµένα ποιητικά και πεζά 

κείµενα από έλληνες και ξένους λογοτέχνες και τα κείµενα λογοτεχνικής κριτικής. 

Συγκρίνοντας την παρουσία της λογοτεχνίας στις σελίδες του Πολίτη και την οργάνωσή 

της στα ξεχωριστά πια τεύχη του νέου ενσωµατωµένου περιοδικού, µπορούµε να πούµε, 

ότι το εγχείρηµα του Λογοτεχνικού Πολίτη πέτυχε σε αρκετά σηµεία. Η πραγµατική 

καινοτοµία του Λογοτεχνικού Πολίτη είναι ότι έφερε σε επαφή το αναγνωστικό κοινό µε 

τα ίδια τα λογοτεχνικά κείµενα και επέτρεψε µε αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη µιας 

προσωπικής, αδιαµεσολάβητης σχέσης του αναγνώστη µε την λογοτεχνία, την 

προσωπική βίωση του λογοτεχνικού φαινοµένου. Η κοινή παρουσία λογοτεχνικών 

κειµένων και λογοτεχνικής κριτικής σε ένα οργανωµένο πια χώρο µελέτης της 

λογοτεχνίας έδωσε τη δυνατότητα στο περιοδικό να διευρύνει την αναγνωσιµότητά του 

σε νέους επιστηµονικούς χώρους, όπως αυτόν της φιλολογίας, ακόµα και σε άλλους 

ιδεολογικούς χώρους έξω από αυτόν της ανανεωτικής αριστεράς. Από την άλλη µεριά, 

αύξησε τον αριθµό των κριτικών κειµένων και µπόρεσε µε αυτόν τον τρόπο να 

προσφέρει µεγαλύτερο χώρο για πληροφόρηση γύρω από λογοτεχνικά ζητήµατα και 

εκδόσεις, αλλά και να επιτρέψει την διεύρυνση των συνεργατών του. Παραµένει, 

µάλιστα, ένα ζήτηµα προς διερεύνηση, αν τελικά η επιδίωξη του Πολίτη ήταν αυτή, αν 

δηλαδή πίσω από την ανάγκη για συστηµατοποίηση των λογοτεχνικών ενδιαφερόντων, 

υπάρχει και ο «πολιτικός λόγος» της έκδοσης του Λογοτεχνικού Πολίτη, η εισχώρησή του 

σε χώρους που λόγω της προηγούµενης µορφής του περιοδικού είχαν αποκλειστεί. Για 

να θέσουµε πιο ξεκάθαρα το ερώτηµα: µήπως τελικά, η έκδοση του Λογοτεχνικού Πολίτη 
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αποσκοπούσε σε µια συσπείρωση γύρω από το περιοδικό µιας οµάδας διανοούµενων που 

πριν από την έκδοσή του ελάχιστα µόνο συµµετείχαν; Μήπως δηλαδή το περιοδικό 

θέλησε να αποτελέσει βήµα έκφρασης των αριστερών διανοουµένων των επιστηµών 

γύρω από τη λογοτεχνία; Πάντως, εκτός από τον Γ. Γιατροµανωλάκη και τον ∆. Ν. 

Μαρωνίτη που αρθρογραφούσαν στο περιοδικό και πριν από την έκδοση του 

λογοτεχνικού µέρους του, καινούριοι συνεργάτες στο νέο περιοδικό που παρουσιάζουν 

συστηµατικά άρθρα τους είναι κυρίως ο Γιάννης ∆άλλας, µε άρθρα τόσο λογοτεχνικής 

κριτικής όσο και βιβλιοκριτικής, ο Παναγιώτης Μουλλάς, ο Μιχάλης Πιερής, ο Νάσος 

Βαγενάς, ο Π. Α. Ζάννας, η Χρύσα Προκοπάκη, ο Χρήστος Μπράβος και ο Μιχάλης 

Χρυσανθακόπουλος.    

 

2.γ Περιεχόµενο και ιδεολογία  
 

Στο Λογοτεχνικό Πολίτη συστηµατοποιείται το ενδιαφέρον του περιοδικού για 

ορισµένους λογοτέχνες, όπως τον Καβάφη ή τον Βάρναλη, και για ορισµένα λογοτεχνικά 

ζητήµατα, όπως τη στενή σχέση λογοτεχνίας και ιδεολογίας και την αριστερή κριτική. Τα 

κριτικά κείµενα του Λογοτεχνικού Πολίτη πρέπει να εξετάζονται τόσο σε σχέση µε τα 

κείµενα που φιλοξενήθηκαν πριν την έκδοσή του, όσο και µεταξύ τους από τεύχος σε 

τεύχος. Είναι ενδεικτικό ότι το ενδιαφέρον του Πολίτη για τη σχέση λογοτεχνίας και 

ιδεολογίας που εκδηλώθηκε στο πέµπτο µόλις τεύχος του περιοδικού µε το κείµενο της 

Christine Glucksmann27, στον Λογοτεχνικό Πολίτη συστηµατοποιήθηκε µε σειρά 

κειµένων του Μπλοχ28, του Λούκατς29, του Μπρεχτ30 και του Σαρτρ31 στη συζήτηση για 

τον εξπρεσιονισµό. Από την άλλη µεριά, το ενδιαφέρον για τον Καβάφη εκδηλώνεται µε 

κριτικά άρθρα τόσο στον Πολίτη32, όσο και στον Λογοτεχνικό Πολίτη33 πριν τελικά 

                                            
27 τχ. 5, 1976, σ. 11-17 
28 τχ. 34, 1980, σ. 82-89 
29 τχ. 38, 1980, σ. 70-80 
30 τχ. 33, 1980, σ. 85-94 
31 τχ. 34, 1980, σ. 90-92. Τα κείµενα για τον Σάρτρ φιλοξενούνται αποσπασµατικά στη στήλη 
«Σηµειώµατα», όµως το περιοδικό υπόσχεται να ασχοληθεί «εκτενέστερα µε το σαρτρικό έργο». 
32 Σόνια Ιλίνσκαγια, «Κ. Καβάφης: η διαµόρφωση της µεθοδολογίας (συµβολή στη µελέτη του 
προβλήµατος), τχ. 6, 1976, σ. 55-61 
33 τχ. 55, 1982, σ.70-81 και 82-86 
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ετοιµαστεί το αφιερωµατικό τεύχος στο λογοτεχνικό περιοδικό34. Παρατηρώντας ως 

προς το περιεχόµενο τα κριτικά κείµενα που φιλοξενούνται στις σελίδες του 

Λογοτεχνικού Πολίτη, διαπιστώνουµε ότι οργανώνονται σε δύο µεγάλους τοµείς 

ενδιαφέροντος, στα αφιερώµατα σε συγκεκριµένους λογοτέχνες, που καλύπτουν κάθε 

φορά και ένα τεύχος, και στο θεωρητικό λόγο, που κείµενά του εκτείνονται σε σειρά 

τευχών, συνήθως συνεχόµενων.  

Όπως δηλώνεται στο σηµείωµα της συντακτική επιτροπής στο πέµπτο τεύχος του 

Λογοτεχνικού Πολίτη, «δεν πρόκειται για περιοδικό προώθησης νέων λογοτεχνικών 

τάσεων, αλλά για περιοδικό πού κυρίως φιλοξενεί γνωστούς ήδη λογοτέχνες»35. 

Θεµατικά το ενδιαφέρον του Λογοτεχνικού Πολίτη επικεντρώνεται στα έργα της γενιάς 

του τριάντα και στην αντιπαράθεση της µαρξιστικής και φιλελεύθερης κριτικής που 

αναπτύχθηκε εκείνη την περίοδο. Σε τρία τεύχη οργανώνει αφιερώµατα για τον Τσίρκα, 

τον Σεφέρη και τον Βάρναλη. Το ενδιαφέρον του επίσης για τον Καβάφη, µπορούµε να 

το δούµε από αυτήν τη σκοπιά, καθώς το έργο του έγινε αντικείµενο κριτικής όλη την 

περίοδο της ιδεολογικής διαµάχης. Άλλη οµάδα της γενιάς του τριάντα που φιλοξενείται 

στο περιοδικό είναι αυτή των υπερρεαλιστών. Στο ενδέκατο τεύχος του Λογοτεχνικού 

Πολίτη δηµοσιεύονται δύο άρθρα για τον Εµπειρίκο από τον Γ. Γιατροµανωλάκη και τη 

Μαριάνα ∆ήτσα, ενώ στο τεύχος 14 ένα άρθρο του Χρυσανθακόπουλου για τον Ν. 

Εγγονόπουλο. Τέλος, ο Θωµάς Λεχωβίτης στη στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω», 

σχολιάζει µία από τις τελευταίες συλλογές του Οδ. Ελύτη, τα Τρία ποιήµατα µε σηµαία 

ευκαιρίας. 

Ενδιαφέρον από την πλευρά του περιοδικού υπάρχει και για την πρώτη 

µεταπολεµική γενιά, µε µελέτες και βιβλιοκριτικές για τον Μίλτο Σαχτούρη και τον 

Αλέξανδρο Κοτζιά. Τέλος το ενδιαφέρον για τη νεότερη ποίηση εκδηλώνεται µε 

αναφορές στον Νάσο Βαγενά, τον Γιάννη ∆άλλα, οι οποίοι είναι και συνεργάτες του 

περιοδικού, τον Κώστα Μόντη και τον Μιχάλη Γκανά. Με εξαίρεση τον Κώστα Μόντη, 

η ποίηση των υπόλοιπων ποιητών παρουσιάζεται µέσα από τη στήλη της βιβλιοκριτικής, 

φανερώνοντας ένα πρώιµο ενδιαφέρον του περιοδικού για τη µεταπολεµική ποίηση, που 

                                            
34 τχ. 61, 1983, σ. 60-77 
35 τχ. 38, 1980, σ. 46 
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θα συστηµατοποιηθεί σταδιακά µετά και τη διακοπή της έκδοσης του Λογοτεχνικού 

Πολίτη, κυρίως στη δεκαετία του ενενήντα.   

  Πράγµατι, µια συνολική εποπτεία των λογοτεχνικών κριτικών µελετών στον 

Πολίτη, δείχνει τη µετατόπιση των ενδιαφερόντων του περιοδικού από τη γενιά του 

τριάντα προς τη δεύτερη κυρίως µεταπολεµική γενιά. Και σηµείο τοµής για αυτήν τη 

µετατόπιση µπορεί να θεωρηθεί ο Λογοτεχνικός Πολίτης. Μετά τη διακοπή της έκδοσής 

του πολύ σπάνια ξαναβλέπουµε κείµενα για τη γενιά του τριάντα στο περιοδικό. Ποιος 

είναι λοιπόν ο βαθύτερος σκοπός της έκδοσής του και γιατί το περιοδικό δεν αποτελεί 

βήµα εµφάνισης πρωτότυπης λογοτεχνίας; Αν θεωρήσουµε ότι δύο είναι τα επίπεδα 

κριτικής στο περιοδικό Ο Πολίτης, η κριτική προς τους αντίπαλους ιδεολογικούς χώρους 

και η κριτική στο εσωτερικό της αριστεράς, και αν επίσης παραδεχτούµε ότι η παρουσία 

της λογοτεχνίας στο πολιτικό περιοδικό λειτουργεί και αυτή ως µέσον κριτικής, τότε 

µπορούµε να συµπεράνουµε ότι ο Λογοτεχνικός Πολίτης έχει δύο στόχους: να 

αποκαταστήσει τη λογοτεχνική αξία κειµένων που κρίθηκαν µε όρους πολιτικής γραµµής 

(είτε από την αριστερά είτε από τη φιλελεύθερη παράταξη) και να προβάλλει ένα άλλο 

είδος πολιτικής στάσης στη λογοτεχνία, αυτής του κοινωνικού προβληµατισµού.  

 

2.γ.1. Η επιτιµητική στάση απέναντι στην προηγούµενη κριτική παράδοση και η 

αποκατάσταση της λογοτεχνικής αξίας των έργων. Ο κοινωνικός προβληµατισµός 

του λογοτέχνη. 

 

Στο εκδοτικό σηµείωµα του Λογοτεχνικού Πολίτη, η συντακτική επιτροπή 

αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε η έκδοση, αναφέρει µεταξύ 

άλλων: «(…)Με την ελπίδα να συµβάλλει στη δηµιουργία ερεθισµάτων και απόψεων 

ώστε να αρχίσουν να κλείνουν κάποια χάσµατα: το χάσµα ανάµεσα στον “πολίτη” και 

τον “ποιητή” (…), όπως επίσης για να ανοίξουν, µεγαλύτερα, κάποια άλλα χάσµατα: 

ανάµεσα στη λογοτεχνία και την κακώς εννοούµενη πολιτική γραµµή (…)»36. Πίσω από 

αυτές τις φράσεις κρύβεται η ανάγκη του περιοδικού να επαναπροσδιοριστεί η σχέση 

κοινωνίας και λογοτεχνίας πλέον µε όρους όχι στενά πολιτικούς, δηλαδή κοµµατικούς. 

Έτσι το περιοδικό έρχεται να τερµατίσει οριστικά τη µακρά παράδοση της ιδεολογικής 

                                            
36 τχ. 32, 1980, σ. 40 
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διαµάχης στη λογοτεχνική κριτική ανάµεσα στις φιλελεύθερες και σοσιαλιστικές ιδέες 

για την τέχνη, που ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο ξέσπασε τη δεκαετία του τριάντα 

κυρίως µέσα από το περιοδικό Ιδέα και τους Νέους Πρωτοπόρους αντίστοιχα, και είχε 

αντικείµενό της τα έργα των νεοεµφανιζόµενων τότε λογοτεχνών γύρω από το αίτηµα 

της λογοτεχνικής ανανέωσης.  

Φυσικά, η επικριτική στάση του περιοδικού για το ρόλο που διαδραµάτισε η 

«κακώς εννοούµενη πολιτική γραµµή» στο χαρακτήρα της λογοτεχνικής κριτικής των 

προηγούµενων χρόνων, έχει τις ρίζες της στις εσωτερικές συγκρούσεις στο χώρο της 

αριστεράς και τη σταδιακή θεωρητική αποµάκρυνση από τον ορθόδοξο µαρξισµό. Το 

αισθητικό δόγµα του µαρξισµού, όπως εµφανίστηκε ήδη από το 1932 µε άρθρο του 

Γληνού στους Νέους Πρωτοπόρους συµπυκνώνεται στην αρχή ότι «η τέχνη αισθητοποιεί 

τη συνείδηση των κοινωνικών οµάδων µε τα δικά της ειδικά και τεχνικά µέσα»37. ∆ύο 

δεκαετίες αργότερα, ένα άλλο καλλιτεχνικό έντυπο της αριστερής διανόησης, η 

Επιθεώρηση Τέχνης (1955-1967), καλλιεργούσε την ίδια αισθητική αντίληψη. Το 

περιοδικό, παρόλο που δεν µπορεί να θεωρηθεί κοµµατικό όργανο, όπως τους Νέους 

Πρωτοπόρους38, υιοθέτησε µέσα από άρθρα κριτικής και αισθητικής το µαρξιστικό 

δόγµα, που στήριζε την αισθητική αξιολόγηση κάθε έργου στο βαθµό που το έργο 

κατόρθωνε να αποτυπώσει µια κοινωνική πραγµατικότητα και όχι στην καλλιτεχνική του 

αξία 39. Ωστόσο, οι πρώτες αντιδράσεις εµφανίστηκαν πολύ νωρίς, ήδη το 1955, µέσα 

από άρθρα της νέας γενιάς των αριστερών διανοούµενων και κυρίως του Μανόλη 

Λαµπρίδη και του Μ. Αναγνωστάκη, που υποστήριζαν ότι τα ζητήµατα της αλήθειας και 

του ιδεολογικού περιεχοµένου ενός καλλιτεχνικού έργου δεν σχετίζονται µε την 

αισθητική αξία του40. Αργότερα, ο Μανόλης Λαµπρίδης περιγράφει το κλίµα ενάντια 

στην κοµµατική νοµιµοφροσύνη που άρχισε να καλλιεργείται στους κόλπους του 

περιοδικού: «σκεφτόµασταν εναγώνια ότι κάτι πρέπει να γίνει, κάποιο τράνταγµα, ένα 

                                            
37 Mario Vitti, «Ιδεολογικές και αισθητικές ζυµώσεις», Η γενιά του τριάντα, Ιδεολογία και µορφή, Ερµής, 
Αθήνα 1995, σ. 57-58 
38 Αγγελική Κούφου, «Αισθητική και κριτική στην Επιθεώρηση Τέχνης: θεωρητικές αφετηρίες και 
αντιπαραθέσεις», Επιστηµονικό Συµπόσιο, Επιθεώρηση Τέχνης, Μια κρίσιµη δωδεκαετία (29 και 30 
Μαρτίου 1996), Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας (Ιδρυτής: Σχολή 
ΜωραΊτη), Αθήνα 1997, σ. 93. Από την άλλη µεριά, ο Μανόλης Λαµπρίδης, συνεργάτης της Επιθεώρησης 
Τέχνης, περιγράφει διαφορετικά τη σχέση του περιοδικού µε το κόµµα της Ε.∆.Α. (βλ. «Η Επιθεώρηση 
Τέχνης και η σχέση µου µε αυτήν», Επιθεώρηση Τέχνης, µια κρίσιµη δωδεκαετία, ο.π., σ. 277-278.  
39 Αγγελική Κούφου, ο.π., σ. 93 και 95.   
40 Αγγελική Κούφου, ο.π., σ. 97 
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ρήγµα, ώστε οι αριστεροί να ξανακατακτήσουµε όλα αυτά τα πράγµατα, την προσωπική 

ελευθερία έναντι των δογµατισµών, την ανεξαρτησία από τους εξουσιαστικούς θεσµούς, 

όσον αφορά στην καλλιτεχνική δηµιουργία, στην επιστήµη, στην ανάπτυξη της 

συνείδησης και της αυτονοµίας µας»41. 

Την εποχή της έκδοσης του Πολίτη το ρήγµα αυτό έχει ήδη συντελεστεί. Η 

αντίληψη ότι η τέχνη πρέπει να χειραγωγείται από τους κοµµατικούς σχηµατισµούς έχει 

ξεπεραστεί. Τώρα, το περιοδικό προχωράει στην αποτίµηση της κριτικής που ασκήθηκε 

και από τις δύο πλευρές, θεωρώντας την από ιστορική σκοπιά. Το ενδιαφέρον του Πολίτη 

για την ιστορική πλέον διάσταση των έντονων ιδεολογικών ζυµώσεων έχει φανεί πολύ 

πριν την έκδοση του Λογοτεχνικού Πολίτη, ήδη στο πρώτο τεύχος του περιοδικού µε το 

άρθρο του Mario Vitti, «Οι δύο πρωτοπορίες στην ελληνική ποίηση 1930 µε ‘40»42. Ο 

Vitti παρουσιάζει την αρνητική ή θετική κριτική αποτίµηση έργων του Βάρναλη, του 

Ρίτσου, του Ράντου και των υπερρεαλιστών από την πλευρά της µαρξιστικής και της 

φιλελεύθερης κριτικής. Άλλα άρθρα που υποδηλώνουν το ενδιαφέρον του περιοδικού 

είναι της Χρύσας Προκοπάκη στο αφιέρωµα για τον Τσίρκα «Η κριτική της αριστεράς 

και η Τριλογία», και στο αφιέρωµα για τον Βάρναλη, το άρθρο της Γεωργίας Λαδογιάννη 

«Βάρναλης-Θεοτοκάς, ιδεολογικές αντιπαραθέσεις». Και πολύ αργότερα, όταν έχει 

πλέον σταµατήσει η έκδοση του Λογοτεχνικού Πολίτη: το άρθρο του Τάκη Καγιαλή µε 

αφορµή το Συµπόσιο για την Επιθεώρηση Τέχνης, «Ποίηση, ιδεολογία και λογοτεχνική 

κριτική στην Επιθεώρηση Τέχνης». Έχει ίσως σηµασία να σηµειωθεί η δηµοσίευση του 

άρθρου στο περιοδικό, που υποδηλώνει και το ενδιαφέρον του: το συµπόσιο διεξήχθη 

στις 29 και 30 Μαρτίου του 1996, ενώ το άρθρο δηµοσιεύθηκε στον Πολίτη στις 10 

Μαίου, αµέσως δύο µήνες µετά. 

Βέβαια, πρέπει να τονιστεί ότι οι επιλογές του περιοδικού δεν στερούνται 

ιδεολογικού υπόβαθρου. Τόσο ο Τσίρκας όσο και ο Βάρναλης ανήκουν στον χώρο της 

αριστεράς⋅ και αν θέλουµε να επεκταθούµε και στην οµάδα της πρώτης µεταπολεµικής 

γενιάς, και ο Κοτζιάς και ο Αλεξάνδρου. Ωστόσο, δεν είναι η ιδεολογική ταυτότητα των 

λογοτεχνών που προβάλλεται εδώ, όσο η λογοτεχνική αξία των έργων τους, και το 

γεγονός ότι οι λογοτέχνες επηρεασµένοι από µια δεδοµένη κοινωνική πραγµατικότητα 

                                            
41 Μανόλης Λαµπρίδης, ο.π., σ.280 
42 τχ. 1, 1976, σ. 72-79 
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και αφορµώµενοι από ένα συγκεκριµένο ιδεολογικό υπόβαθρο, δηµιούργησαν 

λογοτεχνία.  

Στο αφιέρωµα για τον Τσίρκα, µε το άρθρο της Προκοπάκη, είναι φανερό ότι η 

κριτική του Λογοτεχνικού Πολίτη έχει στόχο το εσωτερικό της αριστεράς. Όπως λέει και 

η ίδια σε σχόλιο της «αυτό που κερδίζεται βέβαια – και δεν είναι λίγο – είναι τα 

ρήγµατα, µια κατ’ αρχήν κριτική στάση, τάση νοµιµοποίηση της κριτικής. Η συζήτηση 

έχει ανοίξει και µόνο από το γεγονός ότι επιτρέπεται. Άρα και η έρευνα»43. 

Η Χ. Προκοπάκη περιγράφει τις συνθήκες µε τις οποίες υποδέχτηκε η αριστερή 

κριτική το έργο του Τσίρκα και την πορεία προς τη διαγραφή του από το κόµµα. Τόσο ο 

συγγραφέας όσο και το βιβλίο κρίνονται θετικά: ο Τσίρκας, άνθρωπος µε «βαθιά 

αίσθηση της κοινωνικής ευθύνης», και «αντιφασίστας ως το κόκαλο», µε το ιστορικό 

υλικό της Αντίστασης έγραψε ουσιαστικά ένα «αντιιµπεριαλιστικό βιβλίο», που έρχεται 

σε σύγκρουση µε πολλά µέτωπα: την αποικιοκρατική πολιτική της Αγγλίας, τη 

βασιλοµεταξική δεξιά, αλλά και τα τρωτά του αριστερού κινήµατος. Βέβαια, η 

Προκοπάκη δεν κρύβει την πολιτική της ταυτότητα, από την άλλη µεριά όµως, η 

ορολογία του ορθόδοξου µαρξισµού που χρησιµοποιεί δεν καταλήγει να είναι αξιολογική 

για το έργο όσο περιγραφική. Επιµένει στην καλλιτεχνική αξία του έργου, αν και η ίδια 

τονίζει ότι σκοπός της µελέτης της δεν είναι η ανάλυση της Τριλογίας. Χαρακτηρίζεται 

ρηξικέλευθο ως προς τη γλώσσα του, τη δοµή, την εναλλαγή των φωνών. Όλα αυτά τα 

στοιχεία τελικά δηµιουργούν «µια αριστοτεχνική και ρωµαλέα σύνθεση, µε τελικό 

αποτέλεσµα ένα µυθιστόρηµα ρεαλιστικό, οριακό, µε συνεχείς απογειώσεις, και µια 

ποίηση που δένει την παράδοση του έπους και του λυρισµού. Όπως και να’ ναι, ένας 

καινούριος λόγος µέσα στα νεοελληνικά γράµµατα».  

Οι τοποθετήσεις όµως που έγιναν απέναντι στο βιβλίο του Τσίρκα, ουσιαστικά 

δεν είναι αντίδραση απέναντι στο ίδιο το µυθιστόρηµα όσο υπαγορεύτηκαν από διάφορα 

«εξωκαλλιτεχνικά» γεγονότα. Τελικά, η αισθητική παραµορφώνεται, αφού πίσω από 

αισθητικές αντιρρήσεις κρύβονται πολιτικές αντιρρήσεις44. Η Προκοπάκη µέσα από την 

αναφορά της στον Τσίρκα, ή µε αφορµή αυτήν, καταλήγει στην καταδίκη του 

σοσιαλιστικού ρεαλισµού, που σαν αισθητικό ρεύµα «έφερνε µέσα του όλα τα 

                                            
43 τχ. 32, 1980, σ. 59 
44 τχ. 32, ο.π., σ. 60 
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“ιδεολογικά” στοιχεία για µια κίβδηλη προσέγγιση του έργου τέχνης». Τελικά, η 

δογµατική µαρξιστική κριτική απέδειξε ότι ήταν µεν «ισχυρή στην άρνησή της, αλλά 

ανίκανη να συγκροτήσει σύστηµα», και εποµένως «ιδεολογικά εύθραυστη».  

Σε αυτό το σηµείο, αξίζει να παρατεθεί άλλη µια επίθεση εναντίον του 

µαρξιστικού δόγµατος, αυτή τη φορά µέσα από την υπεράσπιση της ποίησης του 

Σινόπουλου. Στη στήλη των «Σηµειωµάτων» Ο Χ.Λ. Καράογλου επιτίθεται στην 

ερµηνευτική πρόταση του Χάρη Σακελλαρίου: «∆ε θα σταθώ στις επιµέρους αβλεψίες 

του κ. Σακελλαρίου κατά την ανάγνωση των αποσπασµάτων του Σινόπουλου, αλλά θα 

ρωτήσω ευθέως αν αντιλαµβάνεται την ποίηση ως µέσο των πολιτικών εξελίξεων⋅ αν ναι, 

θα ήθελα να µου υποδείξει τις περιπτώσεις όπου ο ρόλος αυτός υλοποιήθηκε. Μήπως 

όµως ο ποιητής δεν έχει το δικαίωµα να µη στεγάζεται κάτω από µια ορισµένη κοµµατική 

ή άλλη ιδεολογία; (…) Είναι νοµίζω σαφές ότι όλα αυτά δηλώνουν τη στάση εκείνη που 

θέλει την ποίηση “να καταγγέλλει”, και “να δίνει λύσεις”, να προωθεί την 

επαναστατικότητα των µαζών, να αποτελεί µπροστάρη του λαού (αν αυτό δεν είναι 

ιδεαλισµός, τότε τι είναι; µαρξισµός;)»45. Στο τέλος του άρθρου του ο Καράογλου 

υπενθυµίζει ότι µια τέτοια αντιµετώπιση της λογοτεχνίας είχε αποτέλεσµα να 

καταδικαστούν µεγάλα λογοτεχνικά έργα ως αντι-καλλιτεχνικά και αντι-προοδευτικά.  

Η Γεωργία Λαδογιάννη αναφέρεται στην ιδεολογική διαµάχη µεταξύ µαρξιστικής 

και φιλελεύθερης κριτικής, που ξέσπασε το 1932 µε αφορµή τη δεύτερη έκδοση της 

ποιητικής συλλογής του Βάρναλη, Το φως που καίει. Καταλήγει και αυτή, στην ήδη 

διατυπωµένη από τον Mario Vitti άποψη, ότι το έργο «µέσα στο κλίµα της φανατικής 

αντιπαράθεσης δεν έτυχε µιας ανάγνωσης µε αισθητικά κριτήρια»46. Ωστόσο, στη 

συγκεκριµένη µελέτη τονίζεται κυρίως η αδιαλλαξία του Θεοτοκά, υπερασπιστή του 

φιλελευθέρου αστισµού, ενώ οι απαντήσεις του Βάρναλη παρουσιάζονται περισσότερο 

ως άµυνα στις επιθέσεις του πρώτου. Πολλές φορές, «η κριτική του Θεοτοκά ασκείται µε 

χαρακτηρισµούς εναντίον του Βάρναλη που εγγίζουν το λίβελο»47. ∆εν πρόκειται για 

κριτική ποιητικού έργου, αλλά «για µια απόπειρα αναίρεσης της πνευµατικής παρουσίας 

του Βάρναλη στο σύνολό της». Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, διαµορφώνονται και 

                                            
45 τχ. 47-48, 1982, σ.139 
46 τχ. 71, 1986, σ. 78 
47 τχ. 71, ο.π., σ. 77 
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οι απαντήσεις του ποιητή. Τελικά, «ο θεωρητικός αντίλογος κρίνεται “µάταιος”και τη 

θέση του την παίρνει η αποκάλυψη της πολιτικής στράτευσης του άλλου»48. 

Η σύγχρονη κριτική της ποιητικής συλλογής του Βάρναλη δίνεται µέσα από την 

πολυσέλιδη µελέτη του Γιάννη ∆άλλα. Η κριτική του αφιερώνεται σε µια καθαρά 

φιλολογική προσέγγιση του έργου, µε αντιπαραβολή της πρώτης έκδοσης της συλλογής 

το 1922 µε τη δεύτερη, το 1933. Με αυτόν τον τρόπο, ο ∆άλλας κατορθώνει να στηρίξει 

την ερµηνευτική του πρόταση και να αντικρούσει τις θέσεις που διατυπώθηκαν στο 

παρελθόν, βασισµένες σε ιδεολογικά κριτήρια. Έτσι, πετυχαίνει να υπερασπιστεί το έργο 

και από τις δύο ιδεολογικά αντίθετες κριτικές, χωρίς από την άλλη µεριά να του 

αφαιρέσει το ιδεολογικό υπόβαθρό του. Το έργο, λοιπόν, κρίνεται θετικά. Καταρχήν, από 

µόνο του είναι ένα έργο πρωτοποριακό γιατί είναι το µόνο ποιητικό έργο, σε αντίθεση µε 

την πεζογραφία, που «ζωντανεύει µε εµµονή και παραστατικότητα ένα τµήµα του 

υποστρώµατος της κοινωνίας µας σε µια συγκεκριµένη ιστορική στιγµή»49. Ωστόσο, δεν 

οφείλει σ’ αυτό την καλλιτεχνική αξία του. Ο ∆άλλας αντιτάσσει στα επιχειρήµατα της 

ιδεολογικής αντιπαράθεσης της προηγούµενης περιόδου την άποψη ότι «στο Φως που 

καίει, η ιδέα για τη σύνθεση προλαβαίνει και κυριαρχεί στην ιδεολογία (…). Η ιδεολογία 

αργότερα παρέλαβε και δεν αχρήστευσε αλλά συµπλήρωσε µε την καινούρια της θέση τα 

σχήµατα»50. Εξηγώντας αυτή τη θέση, διατυπώνει: «Το Φως που καίει είναι µια 

συλλογή, θα λέγαµε, έκκεντρη και περιµετρική. Έκκεντρη, αφού θεµελιώθηκε µε όλα τα 

βασικά συµβολικά της πρόσωπα πριν από τη χάραξη του ιδεολογικού της κέντρου, 

δηλαδή έξω και πριν από το στίγµα του κοινωνικοπολιτικού της στόχου: ο Προµηθέας 

και ο Χριστός στην καταγωγή τους είναι ρόλοι προµαρξιστικοί, του έρχονται από την 

ευρωπαϊκή παράδοση του διαφωτισµού, από τον Χέρντερ και τον Γκαίτε πριν ακόµη από 

τον Καλντερόν και από τον Σέλλεϋ. Η διαπίστωση σηµαίνει, πως προηγήθηκε και πως 

στην αρχική του σύλληψη επίµονα δεσπόζει επηρεάζοντας και τη συνέχεια η ποιητική 

ιδέα αντί του ιδεολογικού σκοπού, η ιδέα για µια σύνθεση “α-δέσποτη” και όχι για τη 

διακήρυξη µιας προγραµµατισµένης θέσης.»51. ∆ιατυπώνοντας αυτήν τη θέση 

ουσιαστικά ο ∆άλλας υπαινίσσεται ότι ολόκληρη η προηγούµενη κριτική παράδοση 

                                            
48 τχ. 71, ο.π., σ. 78 
49 τχ. 71, ο.π., σ. 45 
50 τχ. 71, ο.π., σ. 47 
51 τχ. 71, ο.π., 51 
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υποτίµησε το ίδιο το έργο. Η σύλληψη του ποιητή δεν πρέπει να κρίνεται µε ιδεολογικά. 

κριτήρια γιατί προϋπήρχε αυτών των κριτηρίων. Η τρίτη θετική αποτίµηση της ποιητικής 

συλλογής του Βάρναλη έρχεται ως άµεση συνέπεια της πρώτης και εστιάζεται στη 

διαπίστωση ότι το συγκεκριµένο ποιητικό έργο διαµόρφωσε στη συνέχεια και µια 

ολόκληρη ποιητική γραφή: «πρόκειται για την ποιητική των αφορµήσεων και του 

διαλεκτικού θα λέγαµε ανταγωνισµού του [του Βάρναλη] προς τη θέση κάποιου 

αναγνωρισµένου οµοτέχνου του, ξένου ή δικού µας, από το παρόν ή την παράδοση»52.  

∆ίνεται η αίσθηση, ότι το νέο σχήµα που προτείνει ο Λογοτεχνικός Πολίτης 

στηρίζεται στη µαρξιστική κριτική, αφαιρώντας το δογµατισµό της: προβάλλει 

λογοτεχνικά έργα που αποτυπώνουν την κοινωνική ατµόσφαιρα και που ταυτόχρονα 

έχουν αυτόνοµη αισθητική αξία. Με αυτόν τον τρόπο, µπορούν να αξιολογηθούν θετικά 

και λογοτέχνες που βρίσκονται έξω από τον ιδεολογικό χώρο της αριστεράς, όπως ο 

Κάλβος, αλλά και λογοτέχνες που πολεµήθηκαν από αυτόν στο παρελθόν, όπως ο 

Καβάφης και ο Σεφέρης.  

Είναι γνωστό ότι η ποίηση του Καβάφη πολεµήθηκε και από τις δύο παρατάξεις. 

Οι ενστάσεις γύρω από την καβαφική ποίηση κατέληγαν σε µια κοινή διαπίστωση που 

δυσαρεστούσε τους κριτικούς, και που ωστόσο ξεκινούσε από διαφορετική ιδεολογική 

αφετηρία: ήταν µια ποίηση «ηττοπάθειας». Τη δεκαετία του 1930, ο Θεοτοκάς, που 

αντιλαµβανόταν την ποιητική ανανέωση ως την έκφραση των νιάτων, της υγείας και της 

δύναµης, δεν έβρισκε τίποτα πρωτοποριακό στο ύφος ή το περιεχόµενο των καβαφικών 

ποιηµάτων53, ανησυχούσε µάλιστα για την επιρροή του ποιητή στους νέους. Από την 

άλλη µεριά, η καβαφική ποίηση ήταν εντελώς αντίθετη µε τα πρότυπα του σοσιαλισµού 

για την τέχνη, την επικότητα, την αισιοδοξία, την ηρωική έξαρση, τους θετικούς ήρωες 

και τους λαϊκούς αγώνες54. 

Με εντελώς αντίθετο τρόπο αποτιµάται τώρα το έργο του Καβάφη55. Μέσα από 

τη µελέτη του Γιάννη ∆άλλα, εντοπίζεται η «επενέργεια και η αφοµοίωση» του ποιητή 

                                            
52 τχ. 71, ο.π., σ 47 
53 Mario Vitti, ο.π., σ. 42-43 
54 Για την ιδεολογική αντιπαράθεση της αιρετικής και της ορθόδοξης µαρξιστικής κριτικής γύρω από τον 
Καβάφη, αλλά και άλλους ποιητές, όπως τον Σεφέρη και τον Καρυωτάκη, βλ. Τάκης Καγιαλής, «Ποίηση, 
ιδεολογία και λογοτεχνική κριτική στην Επιθεώρηση Τέχνης», Επιθεώρηση Τέχνης, µια κρίσιµη 
δωδεκαετία, ο.π., σ. 49-51 
55 Η Α. Κούφου διαπιστώνει ότι «ο Καβάφης θα αποκατασταθεί στη συνείδηση της αριστερής διανόησης 
σταδιακά, µέσα από τις σχολαστικές εργασίες του Στ. Τσίρκα, που θα αναδείξει τα στοιχεία πολιτικής και 
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στους νεότερους56. Ο ∆άλλας µεταχειρίζεται ένα έξυπνο τρόπο για να περιγράψει τους 

λόγους αυτής της επιρροής: χρησιµοποιεί µια συνέντευξη του Καβάφη σε ξένο 

ανταποκριτή το 1930, τρία χρόνια πριν το θάνατό του, ονοµάζοντάς την 

«Αυτοπαρουσίαση: κριτική πρόβλεψη ή εικασία». Είναι έκδηλη εδώ η ειρωνεία του 

κριτικού: την ίδια χρονιά που ο Θεοτοκάς εξέφραζε την ανησυχία του για την επιρροή 

του ποιητή στην νεότερη γενιά, ο ίδιος ο ποιητής το προέβλεπε µε τον πιο ρητό τρόπο. Οι 

λόγοι, λοιπόν, της επίδρασής του, κωδικοποιηµένοι από τον ∆άλλα, αλλά µέσα από τα 

ίδια τα λόγια του ποιητή, είναι η πρωτότυπη ποίησή του, η πολύπλευρη, ιστορική, 

ψυχολογική και φιλοσοφική της προβληµατική, η νοητική ευαισθησία και η «ξηρή», 

αποφθεγµατική της έκφραση. Στη συνέχεια, ο ∆άλλας ανιχνεύει τις ποικιλότροπες 

επιρροές του Καβάφη σε ένα χρονικό διάστηµα που εκτείνεται από την εποχή του ως τις 

µέρες µας. Ο Καβάφης χαρακτηρίζεται «ένας πρωτοπόρος βάθους», καθώς «µετά την 

χαρακτηριστική τοµή του 1911 – είχε ξοφλήσει τους λογαριασµούς του οριστικά µε την 

τεχνοτροπία του συµβολισµού και είχε τολµήσει δραστικότερες καινοτοµίες στη µορφή 

και ιδιαίτερα στο ύφος και τη γλώσσα (…). Αν προστεθεί το γεγονός πως είχε λύσει και 

άλλες, ηθικές σε σχέση µε το περιβάλλον του και ιδεολογικές σε σχέση µε τη δεδοµένη 

ιστορική στιγµή, δεσµεύσεις ή συµβάσεις, καταλαβαίνουµε καλά γιατί (…) σπερµοδοτεί 

και είναι παρών σε κάθε ανανέωση της ποίησής µας» 57. Ο ∆άλλας διαπιστώνει ότι αυτό 

που συνδέει τον ποιητή µε τους ποιητές της νεότερης γενιάς είναι το ποίηµα-ιστορία: όχι 

τόσο από την άποψη του υλικού, καθώς «η καινούρια ύλη των καιρών – πόλεµος, ξένες 

υποτέλειες και κάθε είδους αλλοτρίωση – µας έχει αποµακρύνει από φαινοµενικά από 

την ύλη του Καβάφη. Όχι όµως και από τα παντοτινά ανθρώπινα και ιστορικά – ή 

οικουµενικά – προβλήµατα που θέτει η ποίησή του: από τα διλήµµατα των συνειδήσεων 

ως τους µηχανισµούς της εξουσίας»58. Είναι χαρακτηριστικό ότι το αφιέρωµα του 

Λογοτεχνικού Πολίτη στον Καβάφη επικεντρώνεται σε µελέτες γύρω από τα ιστορικά του 

ποιήµατα. Πέρα από την προσέγγιση του ∆άλλα, που αναιρεί την αρνητική παράδοση 

                                                                                                                                  
κοινωνικής διαµαρτυρίας, καθώς και τη διάσταση ηθικής αξιοπρέπειας µέσα από τα λεγόµενα ιστορικά 
ποιήµατα του Καβάφη» (αναφερόµενη στο άρθρο του «Οι περιστάσεις του Μεγάλου Όχι» που 
δηµοσιεύτηκε στην Επιθεώρηση Τέχνης και αργότερα στο αφιερωµατικό τεύχος του περιοδικού στον 
ποιητή που επιµελήθηκε ο ίδιος), στο οποίο συντέλεσε και η ίδια η πολιτική και ιδεολογική ταυτότητα του 
συγγραφέα (Α. Κούφου, ο.π., σ. 98) 
56 τχ. 61, 1983, σ. 63 
57 τχ. 61, ο.π., σ. 67 
58 τχ. 61, ο.π., σ. 68 
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της προηγούµενης κριτικής, αναγνωρίζοντας στον ποιητή έναν οικουµενικότερου 

χαρακτήρα κοινωνικό προβληµατισµό, η µελέτη του Μιχάλη Πιερή κάνει µια 

προσπάθεια επιστηµονικής οµαδοποίησης των ποιηµάτων του Καβάφη που έχουν 

χαρακτηριστεί ιστορικά59. Αλλά και πριν το αφιερωµατικό τεύχος και µέσα στα πλαίσια 

πάλι του Λογοτεχνικού Πολίτη, ανιχνεύεται ξανά το ενδιαφέρον του περιοδικού για την 

ιστορική διάσταση της ποίησής του, στο τεύχος 55, µε άρθρο της Βίκυ Λελεδάκη για το 

ποίηµα Υπέρ της αχαϊκής συµπολιτείας πολεµήσαντες. ∆ίνοντας τη δική της ερµηνευτική 

πρόταση, η κριτικός συνδέει το ποίηµα µε την καταστροφή του 192260.  

Πέρα από αυτήν την προτίµηση, αυτό που ουσιαστικά µένει είναι η καθολική πια 

αναγνώριση του καβαφικού έργου και η ευρεία ανάπτυξη των σπουδών γύρω από αυτό. 

Ο ∆άλλας θα αναφερθεί στη συµβολή της µεταπολεµικής γενιάς για την αναγνώριση του 

Καβάφη: «…θα έπρεπε να τονιστεί µε έµφαση πως η µεταπολεµική γενιά είναι η γενιά 

που αναγνώρισε ανεπιφύλακτα και εκ προοιµίου τον Καβάφη. Τον αναγνώρισε χωρίς 

βραδυπορία ή παλινδρόµηση. Την παλινδρόµηση, ας πούµε, του ‘νεάζοντος’ Θεοτοκά 

και τη βραδυπορία του ‘σοφού’ Σεφέρη»61, για να διαπιστώσει ότι «διαβάζαµε και τον 

Καβάφη (…) από παραµορφωτικούς καθρέφτες: µέσα από τους εαυτούς µας και από τις 

θεωρίες του καιρού µας». Τελικά, µετά από αυτόν τον «καθόλου ανώφελο κόπο», που 

αποδείχτηκε «γεµάτος περιπέτειες και γνώση», η ποίησή του «έχει αποκτήσει διεθνή 

διάσταση» και η κριτική προσέγγιση του έργου του γίνεται πια µε «ολοένα και πιο λεπτά 

και νέα εργαλεία»62.  

 

2.γ.2 Η οµάδα των υπερρεαλιστών 

 

Στο κείµενό του που δηµοσιεύεται στο πρώτο τεύχος του Πολίτη, ο Mario Vitti 

αναφερόµενος στο σουρεαλιστικό κίνηµα κάνει λόγο για «χαµένες ευκαιρίες της 

αριστεράς»63. Παρόλο που το κίνηµα του υπερρεαλισµού «γεννήθηκε ως καθολική 

επανάσταση, κοινωνική και ατοµική», στην Ελλάδα εµφανίστηκε µόνο µέσα από την 

ατοµική της, καλλιτεχνική επανάσταση. Οι έλληνες µαρξιστές δεν προβληµατίστηκαν 
                                            
59 τχ. 61, ο.π., σ. 73-77  
60 τχ. 55, 1982, σ. 85 
61 τχ. 61, ο.π., σ. 67 
62 τχ. 61, ο.π., σ. 69 
63 τχ. 1, 1976, σ. 77-79 
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δηµόσια για το κίνηµα του υπερρεαλισµού, ούτε πριν το 1934 ούτε µετά, όπως γράφει 

αργότερα ο Vitti, στο βιβλίο του Η γενιά του τριάντα, «µάλλον από έλλειψη 

πληροφόρησης και πραγµατικής καλλιτεχνικής πρωτοβουλίας, παρά για κανένα άλλο 

λόγο»64. Έτσι, «ενώ ο σουρεαλισµός συνδύαζε την πολιτική πρωτοπορία µε την 

καλλιτεχνική πρωτοπορία, και θα µπορούσε γι’ αυτό να αποτελέσει ένα ενιαίο µέτωπο 

πρωτοπορίας για τους “επαναστάτες”, αυτοί δεν ήταν έτοιµοι να εκµεταλλευτούν την 

ευκαιρία». Αντίθετα, ο κοινωνικά ακρωτηριασµένος σουρεαλισµός λειτούργησε θετικά 

σε «δεκτικές ποιητικές ιδιοσυγκρασίες του αστισµού» και ιδιαίτερα στον Οδ. Ελύτη65. 

Στο ίδιο άρθρο του στον Λογοτεχνικό Πολίτη o Mario Vitti δεν αναγνωρίζει ως 

υπερρεαλιστή τον Νικήτα Ράντο, έναν επίσηµα αναγνωρισµένο «προλεταριακό ποιητή»: 

«εφαρµόζει µια µέθοδο που δεν είναι σουρεαλιστική, όπως γενικά πιστεύεται (σ’ αυτήν 

την εντύπωση συντέλεσε και το γεγονός ότι αργότερα ο Ράντος έλαβε ενεργό µέρος στον 

διεθνή και ελληνικό σουρεαλισµό), αλλά µια µέθοδο γοργών εντυπώσεων»66.  

Εκτός από την οµάδα των µαρξιστών, στους οποίους χρεώνεται η αδυναµία να 

συσπειρωθούν γύρω από το κίνηµα στην ακέραια, κοινωνική και ατοµική, επαναστατική 

του φυσιογνωµία, η οµάδα των φιλελεύθερων ιδεαλιστών καταδίκασε την 

υπερρεαλιστική ποίηση, ως «εύκολη», διαφωνώντας µε το δόγµα της αυτόµατης 

γραφής67.   

Έχει σηµασία να δούµε πώς αντιµετωπίζουν οι σηµερινοί [του Λογοτεχνικού 

Πολίτη, και του Πολίτη γενικότερα] αριστεροί διανοητές τις «χαµένες ευκαιρίες της 

αριστεράς». Στη στήλη «Στηµειώµατα» η Μαριάνα ∆ήτσα σχολιάζει το αυξηµένο 

ενδιαφέρον των εκδοτικών οίκων για επανεκδόσεις κειµένων του υπερρεαλισµού. 

∆ίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο κείµενο του Μπρετόν Η πολιτική θέση του 

σουρεαλισµού, το 1935 και του Τριστάν Τζάρα Ο υπερρεαλισµός και ο µεταπόλεµος, το 

1947, καταλήγει: «αναφέροντας τις χρονολογίες ωσάν σύµβολα κάποιων εποχών, 

λυπάµαι στ’ αλήθεια, αναλογιζόµενη τι θα σήµαιναν αυτές οι σκέψεις αν τότε υπήρχαν 

ανάµεσά µας και σκέφτοµαι σε τι άραγε θα µπορούσαν να µεταφραστούν σήµερα. Στην 

αποπολιτικοποιηµένη πολιτιστική ζωή µας επενδύονται σε κάποια “Αυγά” π.χ. αλλά 

                                            
64 Mario Vitti, ο.π., σ. 123 
65 τχ. 1, ο.π., σ. 77 
66 τχ. 1, ο.π., σ. 76 
67 Mario Vitti, ο.π., σ. 125-126 
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χωρίς το τσόφλι εκείνο που τότε συντάραζε ανθρώπους µαχητικούς και προικισµένους, 

έφτιαχνε ιδέες, πολιτική και ποίηση και έρωτα, για τα οποία, ει µη τι άλλο, εκείνοι 

κονταροχτυπιότανε»68. «Εκείνοι, λοιπόν, κονταροχτυπιότανε»…: δεν θα µπορούσε µε 

πιο εύγλωττο τρόπο να εκφραστεί η πικρία για τη χαµένη ευκαιρία µιας αναγέννησης της 

µαρξιστικής κριτικής, για την υιοθέτηση µιας πολιτικοποιηµένης ποίησης, όπου ποίηση 

και πολιτική αυτή τη φορά θα ήταν ισοδύναµα µέρη σε ένα ενιαίο και αδιάσπαστο 

σχήµα. 

Στο άρθρο της «Η παντάνασσα ορµή της ποιήσεως», η Μαριάννα ∆ήτσα 

αναλαµβάνει να ενηµερώσει το αναγνωστικό κοινό για την ποίηση του Ανδρέα 

Εµπειρίκου, του «γνησιότερου – µαζί µε τον άλλο, νεότερό του ποιητή, τον Νίκο 

Εγγονόπουλο – εκπροσώπου της ελληνικής υπερρεαλιστικής ποίησης»69. Είναι µία 

προσπάθεια να ανακτηθούν «οι χαµένες ευκαιρίες της αριστεράς», έστω και εκ των 

υστέρων; Η ∆ήτσα αναφέρεται στην κοινωνική διάσταση του υπερρεαλιστικού 

κινήµατος, παραθέτοντας µια µαρτυρία του ίδιου του Εµπειρίκου: «Στην Πλας Μπλανς, 

συναντώµεθα και συζητούσαµε για την υπερρεαλιστική ποίηση (…) για τα µέσα 

απελευθέρωσης του καθενός µας και του ανθρώπου γενικώς από την κοινωνικήν ψευτιά 

και την αδικία. Συζητούσαµε για τον Χέγκελ, τον Μαρξ, τον Έγκελς, τον Φρόυντ»⋅ και 

παρακάτω, τη µαρτυρία πάλι του ποιητή για την παραίτησή του από τη θέση του 

διευθυντή στην οικογενειακή τους επιχείρηση εξαιτίας των απεργιών70. Επιπλέον, η 

∆ήτσα φαίνεται να απορρίπτει τις αιτιάσεις για «εύκολη» ποίηση. Αναφερόµενη στη 

συλλογή Γραπτά ή προσωπική µυθολογία διαπιστώνει πίσω από τα κείµενα του ποιητή 

µια δηµιουργική εκµετάλλευση της παλαιότερης λογοτεχνικής παράδοσης, του 

Βιζυηνού, του Σολωµού, του Παπαδιαµάντη και του Ροίδη: «Ο Εµπειρίκος είναι ο 

πρώτος αλλά και ο µόνος ως τα χρόνια µας που γονιµοποιεί ουσιαστικά αυτά τα 

πολύτιµα πετράδια της πεζογραφικής µας παράδοσης»71. Ο Γιατροµανωλάκης στη δική 

του µελέτη «Πορεία Προς την Οκτάνα», παρουσιάζει το κοσµικό και ιδεολογικό όραµα 

του Εµπειρίκου, όπως οργανώνεται µέσα από τα έργα του, την δηµιουργία ενός 

ελεύθερου, αταξικού, ερωτικά απελευθερωµένου κόσµου. Παρόλο όµως που ο ποιητής 

                                            
68 Μαριάννα ∆ήτσα, «Ο υπερρεαλισµός ανάµεσά µας;», τχ. 35, 1980, σ. 87  
69 τχ. 53, 1982, σ. 75 
70 τχ. 53, ο.π., σ. 76 
71 τχ. 53, ο.π., σ. 81 
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αφορµάται από τον έρωτα, δεν µένει µόνο σε αυτόν, καθώς στην Οκτάνα, «πολλές φορές 

ακούµε τις ευαγγελικές διακηρύξεις υπέρ µιας καθολικής, κοινωνικής και πολιτικής 

Ελευθερίας, επειδή τελικά η φιλοσοφία, η ποίηση και η νοσταλγία του Εµπειρίκου έχει 

ως αντικείµενο την ελευθερία»72. 

Από την άλλη µεριά, άλλες τύχες του ελληνικού υπερρεαλισµού στην Ελλάδα, 

όπως ο Ελύτης κρίνονται και αυτές θετικά. Στη βιβλιοκριτική για τα Τρία Ποιήµατα µε 

σηµαία ευκαιρίας ο Θωµάς Λεχωβίτης, εκφράζοντας περισσότερο την προσωπική του 

βίωση της ποίησης του Ελύτη, παρά προχωρώντας σε µια συστηµατική µελέτη, συνδέει 

την ποιητική έκδοση µε τα Τρία Ποιήµατα του Σεφέρη. Και καταλήγει ότι «κάθε έργο 

του [του Ελύτη] αναταράσσει τα νερά µιας καθησυχασµένης, άτολµης ποιητικής 

παραγωγής», ενώ «κάθε απόπειρα ερµηνείας στίχων του Ελύτη ενέχει τον κίνδυνο 

πτωχής ανάλυσης µιας Κραταιάς Ποίησης»73.  

Πάντως, το πρόβληµα του υπερρεαλισµού που φαίνεται να απασχολεί το 

περιοδικό, αναβιώνει πολύ αργότερα σε ένα άλλο άρθρο, έξω από τα πλαίσια του 

Λογοτεχνικού Πολίτη. Στο άρθρο του Παναγιώτη Νούτσου, «Ν. Καλαµάρης: πώς 

“συµβιβάζεται” ο υπερρεαλιστής µε τον κοµµουνιστή», ο κριτικός, διερευνώντας και ο 

ίδιος την περίπτωση του Ράντου, όπως πολύ νωρίτερα ο Vitti, δείχνει ακριβώς αυτήν την 

αδυναµία της αριστεράς να υιοθετήσει τον υπερρεαλισµό, µέσα από τη συνεργασία του 

Ράντου µε τα περιοδικά της µαρξιστικής κριτικής. Απέναντι στην «ιδιόµορφη συζυγία 

µαρξισµού και ψυχανάλυσης που ασπάσθηκε ο Σπιέρος» αντιτάχθηκε η «λενινιστική 

θέση για την “κοµµατικότητα” της τέχνης που προωθούσε την έννοια της µάζας παρά 

του ατόµου74. Το άρθρο καταλήγει στη διαπίστωση της «επιδερµικής συµπόρευσης 

µερίδας των υπερρεαλιστών µε ετερόδοξους φορείς πολιτικής πρωτοπορίας»75 φέρνοντας 

παραδείγµατα τον Εµπειρίκο και τον Ελύτη, και τελικά στο «ασυµβίβαστο», όπως 

άλλωστε υποδηλώνουν και στα εισαγωγικά στον τίτλο του άρθρου, ανάµεσα στην 

ορθόδοξη µαρξιστική αισθητική και στο αισθητικό ρεύµα του υπερρεαλισµού, µέσα από 

την περίπτωση του Ράντου.  

 

                                            
72 τχ. 53, 1982, σ. 74 
73 τχ. 55, 1982, σ. 89 
74 τχ. [48], 1998, σ. 35 
75 τχ. [48], ο.π., σ. 36 
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2.γ.3 Ο κοινωνικός προβληµατισµός σε άλλους λογοτέχνες  

 

Ο ίδιος ιδεολογικός άξονας της επενέργειας παλαιότερων λογοτεχνών σε 

νεότερους και της ιστορικοκοινωνικής φυσιογνωµίας της λογοτεχνίας, που προβάλλεται 

µέσα από τον Λογοτεχνικό Πολίτη, επεκτείνεται και σε άλλους ποιητές, αν θέλαµε να 

ξεφύγουµε για λίγο από την ενασχόληση µε τη γενιά του τριάντα. Ένας από αυτούς, 

όπως άλλωστε προαναφέρθηκε, είναι και ο Ανδρέας Κάλβος. Στο άρθρο του για τον 

επτανήσιο ποιητή, «Ο Κάλβος από την προοπτική  του χρόνου, η νεκροφάνεια και η 

επαναλειτουργία των Ωδών», στο όγδοο τεύχος του Λογοτεχνικού Πολίτη, ο Γιάννης 

∆άλλας, αντιµετωπίζει τον Κάλβο όπως ακριβώς και τον Καβάφη, τους οποίους άλλωστε 

παροµοιάζει76.  

Ο ∆άλλας διερευνά την υποδοχή του καλβικού έργου από τους συγχρόνους του, 

αλλά και την επιβίωσή του στις κατοπινές εποχές, υποστηρίζοντας ότι η γονιµότητα µιας 

πνευµατικής δηµιουργίας «δεν εξαντλείται µε τη βιολογική ηλικία της και δεν 

περιορίζεται µέσα στην εποχή της». Πίσω από κάθε έργο κρύβονται και άλλοι χρόνοι, οι 

χρόνοι των καταβολών, της συγγραφής και της πνευµατικής διάρκειας του έργου77. Η 

ποίηση του Κάλβου, µε χαρακτηριστικά της την «αδιαφάνεια της λογιοσύνης και την 

κραυγή του κηρύγµατος», παραγκωνίστηκε από τους συγχρόνους του. Αποκαταστάθηκε 

µεταπολεµικά από τους ακαδηµαϊκούς κύκλους και τους πανεπιστηµιακούς χώρους. 

Ωστόσο, και εδώ παρατηρείται ένας διχασµός µε ιδεολογικό υπόβαθρο: «η νεωτερική 

Θεσσαλονίκη συντήρησε και πλούτισε την κληρονοµηµένη παράδοση του “ιερού 

τέρατος” των γραµµάτων µας, του Σολωµού. Ενώ η ακαδηµαϊκή Αθήνα σταδιοδρόµησε 

µε την επιφάνεια και την επαναπροβολή του “µεγάλου άγνωστου” της γραµµατείας µας, 

του Κάλβου: (…) ένας αριστοκράτης ιδεαλιστής µέσα στα πλούτη του και ένας πληβείος 

θετικιστής µέσα στη φτώχεια και τη δυστυχία του, πονήµατα και σπουδές – αντίστροφα! 

– µιας φιλοπρόοδης και µιας συντηρητικής σχολής».  

Ο ∆άλλας στο τέλος του άρθρου του καταγράφει επιβιώσεις του καλβικού έργου 

στη σύγχρονη ποίηση και τον συνδέει µε τον υπερρεαλισµό. Κυρίως, καταδεικνύει την 

επαναλειτουργία του «µέσα στην ιστορική ζωή»: «ως χτες αυτός ήταν ο ποιητής της 

                                            
76 τχ. 43, 1981, σ. 61 
77 τχ. 43, ο.π., σ. 56 
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πατριωτικής ιδέας: της µάχιµης Ελευθερίας, της γενναίας Αρετής, της επίζηλης ∆όξας. Η 

ποίησή του τώρα αντιπροσφέρεται σαν δείκτης της πολιτικής σκοπιάς, σαν δείκτης της 

ιδεολογικής δοµής της Ιστορίας»78. 

Την προσφιλή του τακτική σε αναδροµές στη κριτική παράδοση του 

παρελθόντος, ακριβώς για να καταδείξει την αδυναµία των επιχειρηµάτων της, 

ακολουθεί ο Λογοτεχνικός Πολίτης και για το Μίλτο Σαχτούρη, µέσα από τη στήλη της 

βιβλιοκριτικής. Το περιοδικό προτείνει δύο διαφορετικές κριτικές µελέτες για τη 

σαχτουρική ποίηση, του Γιάννη ∆άλλα, Εισαγωγή στην ποίηση του Μίλτου Σαχτούρη και 

του ∆ηµήτρη Μαρωνίτη79 Μίλτος Σαχτούρης. Άνθρωποι – Χρώµατα – Ζώα – Μηχανές.  

Ιδιαίτερα στο άρθρο του «Η κριτική και ο Μίλτος Σαχτούρης», ο Χρήστος Μπράβος 

επισηµαίνει την αδυναµία των κριτικών να επικοινωνήσουν µε τη σαχτουρική ποίηση και 

τους καταλογίζει ότι της αφαιρούν την ιστορική της διάσταση. Η µόνη «καθαρή» 

αντιµετώπιση του Σαχτούρη, από τη Νόρα Αναγνωστάκη το 1960, έµεινε χωρίς 

συνέχεια: «υπάρχει ο άνθρωπος-ποιητής που βρίσκεται σ’ ένα κοινό παρονοµαστή µε 

όλους τους άλλους και ιστορεί ποιητικά τις περιπέτειες της εποχής όπως χαράσσουν τα 

βαθιά τους ίχνη στην ψυχή του σύγχρονου ανθρώπου». Σχεδόν είκοσι χρόνια αργότερα, 

ο ∆άλλας επιβεβαιώνει αυτήν την οπτική: «Ο Σαχτούρης τονίστηκε καταχρηστικά πως 

είναι ποιητής υπαρξιακής αγωνίας και υπερρεαλιστικής γραφής. Και οι δύο ισχυρισµοί 

χρειάζονται ριζική επανεξέταση: Γιατί ο υπερτονισµός τους αυτός έγινε και για να 

αποκλειστεί ακριβώς ο άλλος συντελεστής, του κοινωνικού προβληµατισµού και των 

ιστορικών προσδιορισµών στην ποίησή του»80. Αξίζει να σηµειωθεί ότι άλλη µία θετική 

βιβλιοκριτική για τη µελέτη του ∆άλλα φιλοξενήθηκε στον Πολίτη, αυτή τη φορά µε την 

έκδοση του βιβλίου του κριτικού Ο ποιητής Μίλτος Σαχτούρης το 1997 από τις εκδόσεις 

Κέδρος81. 

Ένα άλλο λογοτεχνικό έργο, που εντάσσεται και αυτό σε µια πολιτική «επιλογής» 

από την πλευρά του περιοδικού και όχι τυχαίας παρουσίασης, είναι το µυθιστόρηµα του 

Αλέξανδρου Κοτζιά, Αντιποίησις Αρχής στη µελέτη του Π. Α. Ζάννα. Αυτή τη φορά, δεν 

χρειάζεται να διερευνηθούν οι έµµεσες σχέσεις του έργου µε την ιστορία, όπως στον 
                                            
78 τχ. 43, ο.π., σ. 61 
79 Μιχαήλα Κ. Ιατρού, «Η υποδειγµατική ανάγνωση του Μίλτου Σαχτούρη από τον ∆.Ν. Μαρωνίτη», τχ. 
50-51, 1982, σ. 106-107 
80 τχ. 43, ο.π., σ. 72 
81 Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, «Ο πρώτος λαλήσας», τχ. [50], 1998, σ. 35-36 
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Καβάφη, αφού το υλικό του µυθιστορήµατος, όπως και στην περίπτωση της Τριλογίας 

του Τσίρκα, είναι η ιστορία. Εδώ ενδιαφέρει ιδιαίτερα, αφού το λογοτεχνικό έργο 

µεταπλάθει πολύ πρόσφατα γεγονότα, αυτά των τελευταίων ηµερών της δικτατορίας του 

1967 και των γεγονότων του Πολυτεχνείου. Είναι µόλις η δεύτερη φορά που το 

περιοδικό συνδέει την πρόσφατη ιστορία µε τη λογοτεχνία. Η πρώτη αφορά στη µελέτη 

του Ερ. Καψωµένου το 1977 «Κρητικά δηµοτικά τραγούδια για τη δικτατορία και το 

πολυτεχνείο»82. Η επιλογή του περιοδικού µπορεί να ιδωθεί και από άλλη σκοπιά: του 

ενδιαφέροντος του περιοδικού για τη σχέση του µυθιστορήµατος ως είδους µε την 

αναπαριστώµενη κοινωνία: «Κάθε µυθιστόρηµα, γράφει ο Ζάννας, είναι ιστορικό αφού 

είναι συνάρτηση του συγγραφέα µε την εποχή του. Αλλά είναι κείµενο, γραφή. Η µελέτη 

του µυθιστορήµατος – κάθε µυθιστορήµατος – µπορεί να γίνει µόνο πάνω στο κείµενο, 

σε ό,τι υπάρχει µέσα στο βιβλίο. Πάνω στο λόγο το µυθιστορηµατικό»83. Επιλογή, 

λοιπόν, ιστορικής περιόδου, επιλογή λογοτεχνικού είδους, και, τέλος, επιλογή 

συγγραφέα: ο Αλ. Κοτζιάς, ως ο συγγραφέας της Πολιορκίας. Ο Ζάννας προτείνει την 

παράλληλη ανάγνωση της Πολιορκίας και της Αντιποιήσεως Αρχής ώστε «να δειχθούν 

ορισµένες σταθερές του µυθιστορηµατικού κόσµου του Αλ. Κοτζιά, αλλά και η τεράστια 

εξέλιξη στη σύλληψη και στη γραφή του µυθιστορήµατος»84. Ο ίδιος διερευνά τα 

παράλληλα ιστορικά επίπεδα που αλληλοσυµπλέκονται στο µυθιστορηµατικό λόγο, το 

αφηγηµατικό παρόν (τα γεγονότα του Πολυτεχνείου), την ιστορική δράση των ηρώων (η 

εποχή του εµφυλίου) και την οµοιότητα του κεντρικού ήρωα µε τον ήρωα Κατσαντώνη 

(η εποχή της Ελληνικής Επανάστασης µέσα από το ιστορικό µυθιστόρηµα του Ράµφου): 

«το µυθιστόρηµα µέσα στο µυθιστόρηµα, δηµιουργεί µιαν αµφίδροµη σχέση, όπου το 

προγενέστερο φωτίζει το µεταγενέστερο και αντίστροφα. Όπου η ιστορία και ο µύθος 

που συνθέτουν το κάθε µυθιστόρηµα δηµιουργούν συγχρονικές και διαχρονικές 

διασυνδέσεις και επιδράσεις: στο επίπεδο της πλοκής και της σύλληψης των προσώπων, 

στο επίπεδο της γραφής και της γλώσσας, στο επίπεδο, τελικά, της ανάγνωσης»85. 

 

                                            
82 τχ. 11, 1977, σ. 55-61 
83 τχ. 34, 1980, σ. 72 
84 τχ. 34, ο.π., σ. 71 
85 τχ. 35, 1980, σ. 83 
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2.γ.4 Ο πολιτικός Λογοτεχνικός Πολίτης:  Η λογοτεχνία µέσα στο ευρύτερο πολιτικό 

και πνευµατικό περιβάλλον 

 

 Ο Λογοτεχνικός Πολίτης δεν είναι µόνο ένα περιοδικό που εξαντλεί την κριτική 

του σε επίπεδο λογοτεχνικής κριτικής. Η γέννησή του από τον πολιτικό Πολίτη 

αναπόφευκτα τον συνδέει µε τους ίδιους σκοπούς του πολιτικού περιοδικού. Κάποιες 

φορές λοιπόν, το λογοτεχνικό περιοδικό συσχετίζεται µε την επικαιρότητα ή την 

παρακολούθηση της πνευµατικής ζωής και σε αυτές τις περιπτώσεις η κριτική είναι 

ιδιαίτερα πολεµική και συνδέεται αµεσότερα µε το ιδεολογικό υπόβαθρο του περιοδικού. 

Έτσι, στο τεύχος 50-51, ένα µόλις τεύχος µετά το αφιέρωµα του Πολίτη για την πολιτική 

κατάσταση στην Πολωνία και στο κόµµα της Αλληλεγγύης, ο Λογοτεχνικός Πολίτης 

φιλοξενεί στις σελίδες του την οµιλία του Πολωνού ποιητή στο Παρίσι Gzeslaw Milosz. 

Ο Milosz στην ιδιωτική συγκέντρωση του Πεν Κλαµπ παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά 

της πολωνικής λογοτεχνίας και τη στενή σύνδεσή τους µε την ιστορία της χώρας. Κυρίως 

επικεντρώνεται στο νέο ρόλο του ποιητή απέναντι στις ιστορικές συνθήκες και 

προβάλλει το πρότυπο του στρατευµένου λογοτέχνη: «Ευτυχισµένος ο ποιητής που 

έµελλε για µια ακόµα φορά στη ζωή του να αποτινάξει το ζυγό του µοναχικού 

ατοµικισµού και να συγχρωτιστεί µε τους ανθρώπους σαν ίσος προς ίσους»86, και 

παρακάτω: «Η ποίηση δεν περιορίζεται σε µια διάσταση που µετριέται µε χρόνια ή και 

µε δεκαετίες. Η δική της διάσταση είναι αιώνια. Ο Πολωνός ποιητής θα πρόδιδε τον 

εαυτό του, θα πρόδιδε το πνεύµα των µεγάλων προκατόχων του, που κανένας τους δεν 

υποστήριξε την καταπίεση, αν δεν έπαιρνε σήµερα µια ξεκάθαρη θέση»87.  

 Πολιτική σκοπιά χαρακτηρίζει και την κριτική που ασκήθηκε για τις εκδηλώσεις 

γύρω από τη µεταπολεµική ποίηση των Βαλκανικών χωρών, το καλοκαίρι του 1981 στη 

Θεσσαλονίκη. Στη στήλη των Σηµειωµάτων του Λογοτεχνικού Πολίτη  ασκήθηκε κριτική 

για την πρόχειρη διοργάνωση της εκδήλωσης, αλλά και για την ποιότητα της λογοτεχνίας 

που παρουσιάστηκε. Η Έλλη Σκοπετέα, που υπογράφει το σχολιασµό, καταλήγει: «Οι 

παραλείψεις δεν θα είχαν καµία απολύτως σηµασία αν δεν είχε δοθεί πολιτικός τόνος 

στην όλη υπόθεση και αν οι ποιητές δεν έπαιζαν τους διπλωµάτες: χωρίς καµιάν 

                                            
86 τχ. 50-51, 1982, σ. 72 
87 τχ. 50-51, ο.π., σ. 73 
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αναφορά στην υπαρκτή χούντα, στον υπαρκτό σοσιαλισµό και στα δύο τουλάχιστον 

υπαρκτά βαλκανικά τραύµατα (Αλβανία-Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα-Τουρκία)»88.  

Ο Λογοτεχνικός Πολίτης, τελικά, κατακρίνει και επισηµαίνει τους τρόπους µε 

τους οποίους προσπαθούν να επιβληθούν πολιτικές επιδιώξεις µε την πρόφαση της 

λογοτεχνίας. Τους κατέκρινε όπως εµφανίστηκαν στο παρελθόν, αλλά και όπως 

εµφανίζονται τη σύγχρονη εποχή. «Πολιτική παιδεία» είναι τελικά και η υπεράσπιση της 

λογοτεχνίας και του επιστηµονικού χώρου γύρω από αυτήν από την βίαιη εισβολή της 

πολιτικής. Άλλα δύο άρθρα-σχολιασµοί, που δηµοσιεύτηκαν στο πολιτικό µέρος του 

περιοδικού, το ένα σχετικά µε τις διώξεις διανοούµενων στις σοσιαλιστικές χώρες89, και 

το άλλο σχετικά µε την απαγόρευση της κυκλοφορίας βιβλίων του Μαρκήσιου ντε 

Σαντ90, πρέπει να ερµηνευτούν µέσα σε αυτό το πλαίσιο. 

Από την άλλη µεριά, η πολεµική του Λογοτεχνικού Πολίτη δεν εξαντλείται µόνο 

στη σχέση του λογοτεχνικού φαινοµένου µε την πολιτική επικαιρότητα, αλλά και µε την 

πνευµατική ζωή. ∆εν είναι λίγες οι φορές που το περιοδικό ασκεί έντονη κριτική και 

καταδικάζει τους µηχανισµούς προώθησης του λογοτεχνικού βιβλίου, επισηµαίνοντας το 

φαινόµενο της «πρόχειρης, συχνά χυδαίας, εµπορικής χρησιµοθηρίας»91 των εκδοτικών 

οίκων - όπως τονίζεται ήδη στο εισαγωγικό σηµείωµα της πρώτης έκδοσης του 

λογοτεχνικού περιοδικού - και του «οργασµού» των ποικίλλων καλλιτεχνικών και 

πνευµατικών εκδηλώσεων. 

Οι ενστάσεις του Πολίτη για την πολιτική των εκδοτικών οίκων και για την 

εµπορευµατοποίηση της λογοτεχνίας ανιχνεύονται πολύ νωρίτερα από την έκδοση του 

Λογοτεχνικού Πολίτη. Με αφορµή την επανέκδοση της σειράς «Σύγχρονη Πεζογραφία» 

από το Θεµέλιο, η Μαριάννα ∆ήτσα µέσα από τη στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω», 

αναφέρεται στην ιστορία της πρώτης έκδοσης της σειράς και στο ρόλο που είχε αναλάβει 

ο εκδοτικός οίκος: «…τα διαβάζαµε όλα [τα βιβλία], ίσως όχι τόσο από λογοτεχνικό 

ενδιαφέρον όσο γιατί εντάσσονταν στο κλίµα των ιδεολογικών προβληµατισµών της 

εποχής (…). Το Θεµέλιο τότε, είναι γνωστό, διαδραµάτιζε έναν εντελώς διαφορετικό από 

                                            
88 τχ. 47-48, 1982, σ. 138 
89 Μαριάνα ∆ήτσα, «∆ιώξεις διανοουµένων στις σοσιαλιστικές χώρες και οι κινήσεις συµπαράστασης», τχ. 
9. 1977, σ. 3-4 
90 Άγγελος Ελεφάντης, «Ο Σαντ, ο Παπανούτσος και η θεωρητική αστυνοµία της δεξιάς», τχ. 40, 1981, σ. 
12-13 
91 τχ. 32, 1980, σ. 40 
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σήµερα ρόλο στο χώρο της αριστεράς, και ταυτόχρονα η λογοτεχνία ήταν συστατικό 

στοιχείο της πολιτικής παιδείας που καλλιεργούσε το προοδευτικό στρατόπεδο στον 

τόπο µας»92· και παρακάτω: «Αν αναφέροµαι στο Θεµέλιο ειδικά είναι γιατί ήταν ο 

µόνος εκδοτικός οίκος της ενιαίας τότε αριστεράς, και ο οποίος (…) ήταν εστία 

ακτινοβολίας της ιδέας του σοσιαλισµού και πόλος συσπείρωσης προοδευτικών 

διανοουµένων. Το Θεµέλιο λειτουργούσε σαν θεσµός που προσπαθούσε να διαµορφώσει 

και να διαδώσει την αριστερή παιδεία στην Ελλάδα (δεν ξεχνάµε την ανάλογη 

περίπτωση της Επιθεώρησης Τέχνης) πράγµα που του έδινε µια σηµασία πολύ ευρύτερη 

από µιας εκδοτικής επιχείρησης». Με το σχόλιό της η ∆ήτσα δεν κρύβει την πικρία της 

για την ιστορική πια διάσταση τέτοιων εκδοτικών προσπαθειών, που υπογραµµίζουν την 

απουσία µιας ιδεολογικής γραµµής και ηθικής, ίσως, ευθύνης στην πρακτική των 

σύγχρονων εκδόσεων. Μήπως τελικά, ο Λογοτεχνικός Πολίτης αναλαµβάνει ο ίδιος, σαν 

συστηµατικός πια χώρος µελέτης και έρευνας του λογοτεχνικού φαινοµένου, αυτήν την 

προσπάθεια που διακόπηκε προδικτατορικά; Ας µην ξεχνάµε, πάντως, ότι η θέση της 

∆ήτσα για τη σχέση της λογοτεχνίας και της πολιτικής παιδείας επαναδιατυπώνεται 

σχεδόν αυτούσια στο εισαγωγικό σηµείωµα του πρώτου Λογοτεχνικού Πολίτη, και ότι η 

ίδια αναλαµβάνει µαζί µε τον ∆ιονύση Καψάλη την επιµέλεια της έκδοσης του 

λογοτεχνικού µέρους του περιοδικού.  

Στο Λογοτεχνικό Πολίτη, η πολεµική στρέφεται απέναντι στη γενικότερη 

εµπορευµατοποίηση του λογοτεχνικού φαινοµένου και απέναντι στην έκπτωση της 

έννοιας του πνευµατικού ανθρώπου. Στη στήλη των «Σηµειωµάτων», η ∆ήτσα 

συζητώντας «Για τη γενιά των ποιητών της νεότατης ποίησής µας», διαπιστώνει ότι 

«σπάνια οι ποιητές, νέοι, πρωτοποριακοί, πειραµατιζόµενοι, ‘αντικατεστηµένοι’, 

υπήρξαν το επίκεντρο της δηµοσιογραφικής, εκδοτικής, αλλά και ραδιοφωνικής 

δραστηριότητας όσο τούτα τα τελευταία χρόνια· σπάνια είχαν ανάλογες ευκαιρίες να 

επικοινωνήσουν µε το κοινό µε κάθε λογής ποιητικές εκδηλώσεις και αναγνωρίσεις σε 

πανεπιστήµια, φεστιβάλ και σε Θέατρα, µε πλήθος συνεντεύξεις και ολόκληρα 

περιοδικά», για να καταλήξει ότι τελικά η γενιά αυτή είναι «µια γενιά όπου απουσιάζει 

µάλλον το ποίηµα και είναι παρών ο ποιητής ως ιδιότητα»93.  

                                            
92 τχ. 6, 1976, σ. 80 
93 τχ. 43, 1981, σ. 84 
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Η οξεία κριτική απέναντι σε αυτήν την «πολιτιστική στροφή», όπως την ονοµάζει 

η ∆ήτσα, την οποία καλλιεργεί, όπως διαφαίνεται, ένα ολόκληρο σύστηµα 

εξωλογοτεχνικών παραγόντων (ή παραγόντων που ασχολούνται µε την λογοτεχνία 

εµπορικά και όχι παραγωγικά), αλλά και η ίδια η δεκτικότητα των ποιητών στην ανάγκη 

προβολής της ιδιότητάς τους, κάποτε γίνεται και ονοµαστικά. Η Έλλη Σκοπετέα, στο 

σηµείωµά της σχετικά µε τις εκδηλώσεις για τη µεταπολεµική ποίηση των Βαλκανικών 

χωρών, στρέφεται εναντίον του Ρίτσου: «Περιττό να προστεθεί ότι ο Μάρτης της 

Σαρακοστής αυτής [της συνάντησης] ή µάλλον – για τους κρεοφαγούντες – το Ψητό, 

ήταν ο ποιητής µας Γιάννης Ρίτσος, ο δεκάκις προταθείς για το βραβείο Νόµπελ και 

απειράκις τιµηθείς από κυβερνήσεις, οργανισµούς, δήµους και κοινότητες, όπως κρίθηκε 

ουσιώδες να υπογραµµιστεί στο βιογραφικό του. Και τον µεν Ρίτσο οµόφωνα η κριτική 

µας από καιρό τον έχει καθησυχάσει ότι ειδικά αυτός δικαιούται να γράφει στίχους 

δευτέρας και τρίτης διαλογής, διότι είναι εθνικός (και εκεί, η κριτική µας σταµατά, 

καθώς για τους τετάρτης και άνω καθαρίζει το κόµµα)…»94. Ειδικά ο Ρίτσος αξίζει να 

σηµειωθεί ότι αποτελεί µια µεγάλη απουσία στον Πολίτη. Από το περιοδικό απουσιάζει 

τόσο η ποιητική του παραγωγή όσο και κείµενα λογοτεχνικής κριτικής για το έργο του. 

Παρατηρείται λοιπόν το εξής παράδοξο: ένα περιοδικό της αριστερής διανόησης 

καταλήγει να προβάλλει ποίηση που µε άλλους όρους είχε παλιότερα χαρακτηριστεί 

«αστική»95, ενώ καταδικάζει την ποίηση εκείνη που υπηρετούσε ή συµβάδιζε µε την 

ιδεολογία της αριστεράς96. Ίσως, βέβαια, όχι και τόσο παράδοξο, αν θυµηθούµε τις 

                                            
94 τχ. 47-48, 1982, σ. 137 
95 Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του αφιερώµατος στο Σεφέρη (τχ. 50-51, 1982, σ. 83-101). Όπως 
έχει υποστηριχτεί στην εργασία της Μαρίας Βαχλιώτη, η σταδιακή αποδοχή του σεφερικού έργου θα 
επιτευχθεί κυρίως µέσα από την προσπάθεια της ετερόδοξης αριστερής κριτικής να αναζητήσει «ένα 
βελτιωµένο θεωρητικό µοντέλο για την προσέγγιση της µοντέρνας ποίησης» κατά τη χρονική περίοδο 
ανάµεσα στα έτη 1955-1967 µέσα από το περιοδικό Επιθεώρηση Τέχνης. Η Βαχλιώτη παρατηρεί ότι «οι 
συζητήσεις θα προκύψουν µέσα από τη διαφορετική θεώρηση της λογοτεχνίας που θα εγκαινιάσουν οι 
κριτικοί της ετεροδοξίας, χωρίς την παρουσία της οποίας είναι αµφίβολο το αν ο Σεφέρης και το µοντέρνο 
θα αποτελούσαν καν αντικείµενο κριτικής ή έστω διαλόγου στο χώρο της αριστεράς για την επόµενη 
οκταετία (µέχρι το 1963). Κι αυτό γιατί η τακτική αποσιώπησης της Σεφερικής ποίησης που είχε 
υιοθετήσει η αριστερή κριτική µέχρι το 1950 εξακολουθεί να είναι εµφανής, ιδιαίτερα στα πρώτα τεύχη 
της Επιθεώρησης Τέχνης» (Μαρία Βαχλιώτη, Η αριστερή κριτική για τον Σεφέρη (1955-1967), 
µεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τµήµα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, χ.χ)  
96 Στο άρθρο του Mario Vitti «Οι δύο ελληνικές πρωτοπορίες στην ελληνική ποίηση 1930 µε ‘40», που 
φιλοξενήθηκε στον Πολίτη, ο κριτικός σχολιάζει την αντίδραση των διαφορετικών στρατοπέδων της 
κριτικής αµέσως µετά την εµφάνιση της πρώτης ήδη ποιητικής συλλογής του Ρίτσου: «Το πόσο σηµαντικό 
γεγονός αποτέλεσε η εµφάνιση αυτή του Ρίτσου γίνεται κατανοητό από τον αντίκτυπο που είχε αµέσως, 
προκαλώντας την αντίδραση του Α. Καραντώνη και την αδίστακτη ένταξη του ποιητή στην προλεταριακή 
και πρωτοποριακή λογοτεχνία από το κοµµουνιστικό περιοδικό Νέοι Πρωτοπόροι» (Vitti, ο.π., σ. 74) 
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προεξαγγελτικές δηλώσεις των επιµελητών του Λογοτεχνικού Πολίτη για τα «χάσµατα» 

που πρέπει πια να κλείνουν και να σταµατήσουν να κατηγοριοποιούν κατά τέτοιο τρόπο 

τη λογοτεχνική παραγωγή. Από την άλλη µεριά, οι αιτιάσεις για την ποίηση του Ρίτσου 

αλλά και για την πνευµατική του παρουσία φαίνεται να είναι πολύ συγκεκριµένες· και αν 

δεν επαναλαµβάνονται ξανά µέσα στο περιοδικό, η αδιαφορία για το έργο του φαίνεται 

να υπογραµµίζει τη σιωπηρή ή εν µέρει αποδοχή τους. 

Η αντίθεση – και αντίσταση – του περιοδικού απέναντι στα σύγχρονα φαινόµενα 

που συνοδεύουν τη λογοτεχνική παραγωγή, όπως επισηµάνθηκαν σε άρθρα των 

συνεργατών του, µπορεί να ξεκινάει από ένα ιδεολογικό υπόβαθρο, τελικά όµως 

καταλήγει να θίγει ζητήµατα ηθικής. Στο εισαγωγικό σηµείωµα του τρίτου µόλις τεύχους 

του Λογοτεχνικού Πολίτη, η κριτική στρέφεται εναντίον της έννοιας –ιδεολογήµατος, 

όπως την ονοµάζει, του «πνευµατικού ανθρώπου» και των παραπλήσιων εννοιών της 

(«άνθρωπος των γραµµάτων και των τεχνών», «άνθρωπος του πνεύµατος»)97: 

ουσιαστικά αποτελεί µια «κοινωνική ταυτότητα που µπορεί κανείς, ανεπισήµως ή 

επισήµως, είτε του απονεµηθεί είτε την κατακτήσει, να την υποδυθεί για να 

συναλλάσσεται µε την ‘εποχή του’ και τα ‘προβλήµατά της’», ωστόσο «δεν είναι µήτε 

κοινωνική κατηγορία ή οµάδα, µήτε καν τα εκάστοτε συγκεκριµένα πρόσωπα που 

φέρουν αυτήν την προσωνυµία. ∆εν είναι δηλαδή διανοούµενος (…) γιατί ο 

διανοούµενος βαρύνεται µε συγκεκριµένη πολιτική ιστορία…»98. Εναντίον αυτών των 

εννοιών και κατ’ επέκταση τίτλων και συµπεριφορών, των κενών περιεχοµένου και 

πραγµατικής ευθύνης απέναντι στα ζητήµατα, που ωστόσο προσδίδουν κοινωνική 

αναγνωρισιµότητα και  κύρος σε αυτούς που τους φέρουν, στρέφεται ο Λογοτεχνικός 

Πολίτης. 

                                            
97 βλ. επίσης Νίκος Φωκάς, «Συνέχεια κοµφορµισµού αλλά και ποίησης», Πρακτικά 6ου συµποσίου 
ποίησης, Νεοελληνική µεταπολεµική ποίηση (1945-1985), Πανεπιστήµιο Πατρών (4-6 Ιουλίου 1986), 
εκδόσεις «Γνώση», Αθήνα 1987, σ. 66: «Η οργάνωση των σχέσεων πανεπιστηµίου και λογοτεχνίας στις 
µέρες µας ανά τον κόσµο, σ’ ένα υποτακτικό σχήµα, στο οποίο η λογοτεχνία – ιδιαίτερα η ποίηση – άµεσα 
ή έµµεσα και κατά ποικίλους τρόπους, υπόκειται στο κύρος του πανεπιστηµίου, αυτοαναιρούµενη έτσι 
κατά κάποιο τρόπο, µπορεί να αποτελέσει θέµα ιδιαίτερου δοκιµίου ή και ολόκληρου συµποσίου ποίησης 
(…) Για την ώρα ας αρκεστούµε σε ένα σχετικό απόσπασµα από δοκίµιο του Βύρωνα Λεοντάρη µε τον 
χαρακτηριστικό τίτλο: Το Πνευµατικό Imperium: ‘Μετά από αιώνες ανθρώπινης δουλείας, έχουµε κάπως 
καταλάβει τη σηµασία της θρησκευτικής εξουσίας και της πολιτικής εξουσίας· δεν έχουµε όµως ακόµα 
συλλάβει τη φρίκη της πνευµατικής εξουσίας, παρ’ όλο που θα ‘πρεπε να µας έχουν υποψιάσει 
καθιερωµένοι πια όροι που χρόνια τώρα φιδοσέρνονται ανάµεσά µας όπως ‘πνευµατική ηγεσία’, ‘χώρος 
του πνεύµατος και της τέχνης’ κλπ’» 
98 τχ. 34, 1980, σ. 52 
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2.γ.5. Η ανάγκη για την εδραίωση ενός νέου κριτικού λόγου 

 

Το αίτηµα αυτό ακούγεται πολλές φορές µέσα από τις σελίδες του περιοδικού. 

Από τη µια µεριά το κενό του κριτικού λόγου υπογραµµίζει η ουσιαστική έλλειψη 

επιστηµονικών εργαλείων, καθώς φαίνεται ότι στο παρελθόν ήταν αρκετός ο 

χαρακτηρισµός ενός λογοτεχνικού έργου σύµφωνα µε κάποιο γενικότερο αισθητικό 

ρεύµα. Στο άρθρο της «Σηµειώσεις από έναν άλλο τρόπο ανάγνωσης του Θεοτόκη», η 

Μαριάνα ∆ήτσα περιγράφει τον επιστηµονικό και ιδεολογικό χαρακτήρα της 

µεσοπολεµικής κριτικής: «Μερικές βασικές κατευθύνσεις ωσάν αρµοί ενός δοµικού 

σχήµατος, που στηρίζουν τη λογοτεχνική κριτική εκείνη την εποχή (…) µπορούµε να 

πούµε πως είναι η βιογραφία σε συνάρτηση µε το δηµοτικισµό και τις πολιτικές ιδέες του 

συγγραφέα, σε συσχέτιση πάλι µε το λαό και το κοινωνικό πρόβληµα. Η 

λογοτεχνικότητα, το λογοτεχνικό πρόβληµα, η “αισθητική” ενός πεζογραφήµατος 

περνούσε κατά κανόνα από το δοκιµαστικό σωλήνα διαδοχικών –ισµών: µετριόταν σε 

σχέση µε κάποια πάγια πρότυπα ρεαλισµού, συµβολισµού, νατουραλισµού κλπ (…). Το 

ιδιαίτερο που ανακύπτει από τη µεσοπολεµική κριτική σκέψη είναι ο κυρίαρχος 

κοινωνιολογικός προβληµατισµός, ακόµα και η ανίχνευση της κοινωνιολογικής 

υπόστασης της τέχνης»99. Η ιδεολογική, λοιπόν, πόλωση των προηγούµενων δεκαετιών, 

κατάφερε µόνο να στενέψει τους ορίζοντες της λογοτεχνική κριτικής, να οικειοποιηθεί 

ορισµένα έργα και πρόσωπα και να αµφισβητήσει την λογοτεχνική αξία και ιδιότητά 

τους αντίστοιχα. Από την άλλη µεριά κατακερµάτισε το σύνολο της λογοτεχνικής 

παραγωγής σε κατηγορίες δίνοντάς της επίπλαστους και τελικά παραµορφωτικούς 

προσδιορισµούς: ποίηση της ηττοπάθειας και της παρακµής, αστική ποίηση, 

επαναστατική λογοτεχνία.  

Η απουσία κριτικού λόγου στον ελληνικό χώρο περιγράφεται αργότερα, στις 

σελίδες πάλι του Λογοτεχνικού Πολίτη από τον ∆ηµήτρη ∆ηµηρούλη, σαν αποτέλεσµα 

της αδυναµίας της ελληνικής κοινωνίας να ακολουθήσει τα ευρωπαϊκά ρεύµατα. Πέρα 

από κάποιες προσπάθειες που έγιναν από τον Σεφέρη, το Ροίδη ή τον Παλαµά, που 

ουσιαστικά, δεν άλλαξαν την ελληνική κριτική, ο ∆ηµηρούλης καταλήγει ότι «η 

                                            
99 τχ. 33, 1980, σ. 101 
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ελληνική κριτική του αιώνα µας κράτησε σε περίοπτη θέση τη θεµατολογία του 19ου 

αιώνα και ανάλωσε το µεγαλύτερο µέρος των δυνάµεών της προσπαθώντας να 

υπερασπίσει την ελληνικότητά της και να αποφύγει την ανοιχτή σύγκρουση ή σύγκριση 

µε την Ευρώπη»100. Παρατηρεί µάλιστα ότι η κριτική δεν αναγνωρίζεται ως ξεχωριστός 

κλάδος αλλά ενσωµατώνεται στη φιλολογική ανάλυση και στην ιστορία της 

λογοτεχνίας101.  Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο Λογοτεχνικός Πολίτης θα δηµοσιεύσει 

κείµενα θεωρίας της λογοτεχνίας, όπως του Pierre Macherey, του Σταροµπίνσκι και του 

Μπαρτ. Η συζήτηση για τη θεωρία της λογοτεχνίας θα συνεχιστεί και µετά τη διακοπή 

της έκδοσης του Λογοτεχνικού Πολίτη, µε κείµενα του Todorov, ξανά του Μπαρτ, αλλά 

και µε προβληµατισµούς ελλήνων κριτικών, όπως του Καψάλη και του Βαγενά. 

Ο Λογοτεχνικός Πολίτης φαίνεται να αναγνωρίζει λοιπόν το πρόβληµα. Ωστόσο, 

για το περιοδικό η αποδυνάµωση της κριτικής και των κριτικών, δεν τίθεται µόνο σε 

αισθητική, αλλά και σε ιδεολογική βάση, ή µάλλον έχει ιδεολογική βάση. Στο σηµείωµα 

της συντακτικής επιτροπής στο δεύτερο τεύχος του Λογοτεχνικού Πολίτη γίνεται σαφές 

ότι το περιοδικό επιθυµεί τη διαφοροποίησή του από άλλες εκδόσεις102: «[είναι θεµιτό η 

ανησυχία µας για τον Λογοτεχνικό Πολίτη να συσχετίζεται και µε τον προβληµατισµό] 

κατά πόσον η περιοδική µας παρουσία εκκινεί από αντιλήψεις για την πολιτιστική ζωή 

που διαφοροποιούνται σε σχέση µε κάποιες άλλες αντίστοιχες προσπάθειες…Τα 

περιοδικά δεν είναι καθόλου ίδια και όµοια, όσο κι αν οι αντιστάσεις µας έχουν κατέβει 

στο βαθµό µηδέν της αδράνειας…Στις προθέσεις όλων µας υπάρχουν κάποιες 

οροθετήσεις έστω κι αν λέγονται απλώς γούστο».  

Ο Λογοτεχνικός Πολίτης επιθυµεί την «ανάσταση» της λογοτεχνικής κριτικής για 

να υπάρξει µια διαλεκτική σύγκρουση απόψεων, επιλογών και οροθετήσεων: «για να 

σφίξουν πάλι οι αρµοί, για να αναδειχθούν οι υπάρχουσες αλλά λανθάνουσες 

διαφοροποιήσεις, για να φανούν “οι φίλοι και οι εχθροί”. Όµως, παρά τη διάθεση του 

περιοδικού για επικοινωνία και διαλεκτική σύγκρουση γύρω από τα ζητήµατα της 

λογοτεχνίας, όπως διαφαίνεται από αυτό το σηµείωµα, το περιοδικό, µέσα στις σελίδες 

του Πολίτη, µοιάζει να παρέµεινε ένα κλειστό σχήµα. Σ’ αυτό συντέλεσαν πολλοί 

παράγοντες και πάνω απ’ όλα η ιδιαίτερη φυσιογνωµία του, η συνύπαρξη δηλαδή µε το 

                                            
100 τχ. 67-68, 1984, σ. 84 
101 τχ. 67-68, ο.π., σ. 89 
102 τχ. 38, 1980, σ. 45-46 
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πολιτικό περιοδικό, όχι τόσο για λόγους ιδεολογικούς όσο πρακτικούς. Ο Λογοτεχνικός 

Πολίτης δεν µπόρεσε να αναπτυχθεί, ούτε σε µέγεθος ούτε σε ύλη όπως ένα λογοτεχνικό 

περιοδικό, σε µια εποχή που έχουν ήδη εµφανιστεί αµιγώς λογοτεχνικά περιοδικά103. 

Εξαρτούσε την αυτονοµία του από το πολιτικό περιοδικό. Έτσι, παράγοντες όπως η 

απουσία κριτικών µελετών για την πρωτότυπη λογοτεχνία και ένα µονοδιάστατο, θα 

λέγαµε ενδιαφέρον, για µια συγκεκριµένη οµάδα λογοτεχνών, καθυστέρησαν την επαφή 

του περιοδικού µε τις νέες λογοτεχνικές τάσεις, µε αποτέλεσµα την περιορισµένη 

επικοινωνία των συνεργατών µεταξύ τους, και την αδυναµία ανάπτυξης εποικοδοµητικού 

διαλόγου. Αντίθετα, το ενδιαφέρον του περιοδικού για τη µεταπολεµική λογοτεχνική 

παραγωγή το δεύτερο µισό της δεκαετίας του ’90, που συµπίπτει και µε το παράλληλο 

ενδιαφέρον των µελετητών θα βρει γρήγορα ανταπόκριση, και τα άρθρα των συνεργατών 

του Πολίτη θα φωτίσουν διαφορετικές πλευρές της πρώτης και της δεύτερης 

µεταπολεµικής γενιάς των ποιητών.  

 

2.γ.6. Τα λογοτεχνικά κείµενα 

 

 Όπως έχει προαναφερθεί, εκτός από τα κείµενα κριτικής και βιβλιοκριτικής, ο 

Λογοτεχνικός Πολίτης αφιερώνει ένα εξίσου µεγάλο µέρος του χώρου του και στη 

λογοτεχνική παραγωγή. Σχετικά, λοιπόν, µε τα λογοτεχνικά κείµενα που φιλοξενούνται 

στο περιοδικό, µπορούµε να καταλήξουµε σε τέσσερις αρχικές παρατηρήσεις: 1) είναι 

κείµενα συγγραφέων, για το έργο των οποίων δεν υπάρχει κριτικό ενδιαφέρον από την 

πλευρά του περιοδικού τη δεδοµένη χρονική στιγµή104, 2) κάποια από τα λογοτεχνικά 

κείµενα ανήκουν σε λογοτέχνες που έχουν ήδη συνεργαστεί µε το περιοδικό µε 

µεταφραστικές ή κριτικές εργασίες τους, ή θα διατηρήσουν τη συνεργασία τους µε το 

περιοδικό, ακόµα και µετά τη διακοπή της έκδοσης του Λογοτεχνικού Πολίτη105, και 3) 

                                            
103 Ευριπίδης Γαραντούδης, «Τα µεταπολεµικά περιοδικά, κριτική και ιδεολογία», Νέα Εστία, τ. 151, τχ. 
1746, Ιούνιος 2002, σ. 1026 
104Από τους λογοτέχνες των οποίων τα έργα φιλοξενούνται στο Λογοτεχνικό Πολίτη υπάρχει κριτικό 
ενδιαφέρον µόνο για τον Κοτζιά, τον Σαχτούρη, τον ∆άλλα και τον Βαγενά. Ας σηµειωθεί ότι οι δύο 
τελευταίοι είναι και συνεργάτες του περιοδικού. Ακόµα όµως και αυτό το ενδιαφέρον περιορίζεται, µε 
εξαίρεση τον Κοτζιά, στη στήλη της βιβλιοκριτικής για ορισµένες ποιητικές συλλογές. 
105 Ενδεικτικά αναφέρονται ο Γ. ∆άλλας, η Ζέφη ∆αράκη, ο Μ. Μέσκος, ο Χρ. Μπράβος, ο Μ. Μαρκίδης, 
ο Ν. Βαγενάς, ο ∆. Καψάλης, η Ε. Σκοπετέα, η Μ. Λαϊνά, ο Χ. Λιοντάκης κ.α. Ο Ζήρας αναφερόµενος 
συγκεκριµένα στους ποιητές της «γενιάς της αµφισβήτησης», παρατηρεί ότι πολλοί από αυτούς 
εργάστηκαν µεταφραστικά ή ασχολήθηκαν µε την κριτική ανάλυση διάφορων µορφών τέχνης, 
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είναι ο χώρος που το περιοδικό επιλέγει να φέρει το αναγνωστικό κοινό σε επαφή µε την 

ξένη λογοτεχνία, κυρίως την ευρωπαϊκή, και 4) υπάρχει µεγαλύτερο ενδιαφέρον από την 

πλευρά του περιοδικού για τα ποιητικά κείµενα σε σχέση µε την πεζογραφία. 

 Όσον αφορά την ελληνική λογοτεχνία, παρατηρούµε ότι οι επιλογές του 

περιοδικού επικεντρώνονται σε έργα της πρώτης µεταπολεµικής γενιάς ποιητών, όπως 

του Μ. Σαχτούρη, Τ. Σινόπουλου, Κλ. Κύρου, Γ. ∆άλλα, αλλά και της δεύτερης, µε έργα 

των Μ. Μέσκου, Κ. Χαραλαµπίδη, και της Ζέφης ∆αράκη. Η νεότερη γενιά, που έχει 

ήδη ξεκινήσει να παρουσιάζει πιο συστηµατικά την ποιητική της παραγωγή κυρίως από 

το πρώτο µισό της δεκαετίας του 1970106, εκπροσωπείται στο περιοδικό µε έργα των 

Γιάννη Υφαντή, Γιάννη Πατίλη, Γιάννη Κοντού, Νάσου Βαγενά, Μανόλη Ξεξάκη, 

Χριστόφορο Λιοντάκη, και Μάξιµου Οσύρου. Όσον αφορά την πεζογραφία, στο 

περιοδικό δηµοσιεύονται αποσπάσµατα από έργα συγγραφέων της πρώτης 

µεταπολεµικής γενιάς, του Αλ. Κοτζιά, Α. Φραγκιά, Γ. Χειµωνά, αλλά και νεότερων, του 

Γ. Αριστηνού, Χρ. Μίσσιου, Μ. Λαϊνά, Μ. Ι. Καβάζη, Λ. Μεγάλου-Σεφεριάδη κ.α. 

Πολλά από τα κείµενα που δηµοσιεύονται στο περιοδικό αποτελούν προδηµοσιεύσεις 

συλλογικών εκδόσεων και συνοδεύονται από ενηµερωτικό σηµείωµα της σύνταξης του 

περιοδικού, όπως του Κοτζιά, του Σαχτούρη, του Τασσόπουλου, του Κλ. Κύρου, του 

Ξεξάκη, του Υφαντή, του ∆. Σεκέρη, ή αναδηµοσιεύσεις από πρόσφατες εκδόσεις, όπως 

του Σινόπουλου, του ∆άλλα και του Μέσκου.  

Τόσο η ποίηση όσο και η πεζογραφία συγκεντρώνουν όλα τα χαρακτηριστικά της 

µεταπολεµικής περιόδου και τις σύγχρονες τάσεις της ελληνικής λογοτεχνίας στη 

µορφολογία και στο περιεχόµενο107. Κοινά µοτίβα, όπως το ανέφικτο του ονείρου, 

                                                                                                                                  
καταλήγοντας ότι «έχουµε να κάνουµε µε µια γενιά που από την άποψη της παιδείας που έχει και από την 
άποψη των παράλληλων µε την ποιητική εργασία της ενδιαφερόντων κατατάσσεται στο ίδιο περίπου 
επίπεδο µε την πρώτη µεταπολεµική γενιά, ενώ βέβαια, υπολείπεται αρκετά, όσο αφορά το εύρος των 
γνώσεών της, από τη γενιά του ‘30» (Αλέξης Ζήρας, Νεότερη ελληνική ποίηση (1965-1980), εκδ. Γραφή, 
Αθήνα 1979 [Εισαγωγή: «Προσεγγίσεις στη νεότερη ποίηση 1965-1980, Γενικές διαπιστώσεις-τάσεις-
διαφοροποιήσεις], σ. 31 
106 Για το χρόνο εµφάνισης της γενιάς του ’70 στα ελληνικά γράµµατα, βλ. Α. Ζήρα, ο.π., σ.27-28 
107 ∆ώρα Μέντη, Μεταπολεµική πολιτική ποίηση, ιδεολογία και ποιητική, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1995, σ. 163: 
«Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εµπειρική πραγµατικότητα της εποχής δίνει τα πιο αντιπροσωπευτικά θεµατικά 
στοιχεία στη σύγχρονη ποίηση, µε αποτέλεσµα να διαµορφώνεται ένα κοινό πεδίο αναφοράς µε επίκαιρα 
εξωτερικά χαρακτηριστικά που διακρίνονται για τη ρεαλιστική απόδοση των πραγµατικών σχέσεων και τις 
οριακές συγκλίσεις στην οπτική γωνία της ποιητικής λειτουργίας. Πρόκειται για ένα κοινό ‘στίγµα’ της 
ποιητικής παραγωγής που χαρακτηρίζεται από τη βιωµατική αίσθηση της µεταπολεµικής δοκιµασίας». 
Επίσης, βλ. την υποσηµείωση 2, σ. 207 
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επανέρχονται στα ποιητικά κείµενα που φιλοξενεί το περιοδικό, της πρώτης κυρίως 

µεταπολεµικής γενιάς:  
Ακόµα γυρίζουν στρατιώτες από µάχες 
                                     που χάθηκαν 
Ακόµα γυρίζουν στρατιώτες από µάχες 
                                    που κέρδισαν 
                                    γυρίζουν 
                                  σα δίσκος πικ-απ 
µαζεύουν τα όνειρα στις γωνιές των δρόµων 
και τους βάζουν φωτιά    
(Μ. Σαχτούρης) 

Τη νύχτα διατρέχει απελπισµένα 
Την κατασκότεινη του ύπνου σήραγγα 
Χωρίς ποτέ να βλέπει όνειρα δεν ξέρει 
Άλλωστε και τι σηµαίνουν του αφαιρέθηκε 
Ο µικροσκοπικός µηχανισµός ονείρων 
(Κλ. Κύρου) 
 
Όταν καταλαγιάζει ο αχός 
Της σύγχρονης τεχνολογίας 
Κι ακούγεται µόνο  
Το παράπονο 
Του λαβωµένου περιστεριού 
Αρχίζει η παραγωγή των ονείρων 
 
Κι όπως πάντα 
Το πρωί τριγυρνούν 
Με απόχες στους δρόµους  
Οι ονειροσυλλέκτες 
(Κλ. Κύρου) 
 
Νάρθουν οι λίµνες να φουσκώσουν 
σάρκα µε σάρκα να µιλούµε στην πόλη αυτή 
για τα θαµµένα ζαρζαβατικά µας όνειρα 
(Γ.∆. Σιδέρης)  
 

Άλλες φορές πάλι η αίσθηση της άγνωστης πόλης108: 
Που µας µαθαίνουν τα βαθιά εµβατήρια µιας πόλης 
                                                          σπαρακτικά αλλαγµένης 
(Γ. ∆. Σιδέρης) 
 
Θα ξαναβρείς την πόλη – γέρασε σαράντα χρόνια 
Πούλησες τα µαλλιά σου και τα δόντια σου 
είδες 
(Τ. Σινόπουλος) 

 

                                            
108 Η ∆ώρα Μέντη επισηµαίνει το θεµατικό µοτίβο της «άξενης πολιτείας» και των «αλλαγµένων δρόµων» 
της επιστροφής των ποιητών της πρώτης µεταπολεµικής γενιάς, που «αποδίδει µια υπαρκτή κατάσταση, 
αλλοίωσης, παραµόρφωσης και φθοράς των πραγµάτων», ο.π., σ. 163 και σ. 211, υποσηµ. 21 
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λίγο να θωρεί την πόλη περιφραγµένη άτιµη πόλη 
                                              κλεισµένη σ’ ένα χειµώνα υπάλληλο φτωχοµπινέ 
(Γ. ∆. Σιδέρης)  

Αλλά και η µελαγχολία, η µοναξιά και η θλίψη, κοινά γνωρίσµατα µιας εποχής που 

αποξενώνει, παρουσιάζονται στα ποιήµατα είτε ως βιωµατική εµπειρία είτε ως µοτίβο 

που συνδιαλέγεται διακειµενικά πια µε την ποιητική γραφή: 
Η ανάµνηση ωστόσο διατηρείται 
Η µορφή αποθανατίζεται 
Η φωνή καταγράφεται 
Το δάχτυλο αποτυπώνεται  
Αλλά η αφή πες µου πως γίνεται να διασωθεί 
(Κλ. Κύρου) 
 
Όχι ο πόνος µα η κατοπινή µελαγχολία 
Σύνεση που φωτίζει τις πίκρες µιας γενιάς 
(Θ. Ζερβός) 
 
Έρχεται λοιπόν η µοναξιά να κάτσει δίπλα σου 
Ένα σκυλί κουρασµένο σε κυνήγια ξένα, δύστροπο 
(∆. Σεκέρης) 
 
 
βελόνα-καρδιά 
πώς να παίξει ένα δίσκο 
σπασµένο 
σπασµένο 
σπασµένο 
εδώ και χιλιάδες χρόνια 
(Μ. Σαχτούρης) 
 
Πολλοί αγωνιστές προχώρησαν  
Σε µια σκοτεινή παύση αισθηµάτων φορώντας τα υποδήµατα της µελαγχολίας 
(Μ. Ξεξάκης) 
 
θα βραδιάσει σε λίγο µε τη νύχτα του ο καθείς  
(Μ. Μέσκος) 
 

Πολλές φορές, η υπαρξιακή αγωνία των ποιητών µοιάζει µε αίσθηση ψυχοσωµατική: 
µε την ψυχή µου προλετάρια 
και τ’ αστικά µου τραύµατα στο σώµα 
(Γ. ∆άλλας) 
 
Η παγίδα είναι καθηµερινή 
Το σώµα όπου κι αν βρεθεί 
γίνεται θρύψαλα 
(Χρ. Βάθης) 
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Η ίδια η µορφολογία των ποιηµάτων µοιάζει να υπογραµµίζει και το περιεχόµενο των 

στίχων: διασάλευση ή κατάργηση της στροφικής διάταξης, ελεύθερος βηµατισµός, 

απουσία οµοιοκαταληξίας, απουσία στίξης και έντονοι διασκελισµοί που δυσκολεύουν 

την ανάγνωση, τελικά συνθέτουν ποιήµατα που θίγουν ζητήµατα ποιητικής: 

 
Λίγοι αυτοµόλησαν κι άλλοι γυρεύουν τον καθρέφτη 
Κι άλλοι µετριούνται µαστορεύοντας γλώσσες σιωπής· 
οι πιο πολλοί να διαλαλούν τη θλίψη τους σ’ όλη τη χώρα  
(∆. Σεκέρης) 
 
δώσε να λάβουνε ανάπαυση να διορθώσουνε µες στην οµίχλη 
                                                                    τα ζουπηγµένα τους φωνήεντα 
(Γ.∆. Σιδέρης) 
 
       Περιπλανώµενη ζωή 
       Περιπλανώµενο κορµί 
Ανεβοκατεβαίνω στον κορµό του ποιήµατος 
Στο κορµί του µυαλού µου 
Ψάχνοντας λέξεις από χάλυβα  
Τους τροµερούς µου συνειρµούς να επενδύσω 
(Χ. Βάθης) 
 
Έτσι σιγά σιγά αρνιέται µπρος στα κατάκοπα µάτια του το  
                                                             χαρτί κάθε γραφή 
κι η κόλα µπρος του λευκή και γερασµένη από µια σκληρή λάµψη 
σαν αποσιώπηση ζωής… 
Και τότε ένα αίσθηµα αθώο και αυστηρό αποµένει ν’ αδειάζει από 
                                                            τα χέρια του 
σιγά σιγά κάθε απόπειρα µάταιων πράξεων… 
Και σα ν’ αδειάζει  έτσι σ’ ολόκληρο το σπίτι 
Από επιπλέουσες µορφές και περιττές οµιλίες 
Και άχρηστες χειρονοµίες 
(Ζ. ∆αράκη) 
 
 Στον Λογοτεχνικό Πολίτη, λοιπόν, συνυπάρχουν διαφορετικά δείγµατα ποιητικής 

γραφής, ποιητών που έζησαν τις δοκιµασίες του πολέµου αλλά και την ιδεολογική 

διάψευση των µετεµφυλιακών συγκρούσεων109 είτε ποιητών που βρέθηκαν στο 

µεταίχµιο µιας µεταβατικής εποχής110, αλλά και ποιητών, τέλος, που «αν δε 

σηµαδεύονται αυτοί από πολέµους και ιδεολογικούς διχασµούς, σηµαδεύονται εξίσου 

έντονα από το άγχος που παράγει η άνιση ανάπτυξη του βιοµηχανικού πολιτισµού και 

                                            
109 ∆ώρα Μέντη, ο.π., σ. 135-149 και 162-172 
110 Αλέξης Ζήρας, ο.π., σ. 20-22. Επίσης βλ. ∆ώρα Μέντη, ο.π., σ. 206 
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από την αγωνία που κυριαρχεί στην καθηµερινή ζωή των µεγαλουπόλεων»111. Σύµφωνα 

µε τον Ζήρα, αυτοί οι νεότεροι ποιητές «δεν στηλιτεύουν µονάχα αυτό ή εκείνο το 

κατεστηµένο αλλά κάθε κατεστηµένο, δεν ασκούν κριτική µονάχα σε µία ορισµένη 

κυριαρχούσα πολιτική ιδεολογία, αλλά σε κάθε κυριαρχούσα πολιτική ιδεολογία, δεν 

αµφισβητούν µονάχα αυτή ή την άλλη ορθοδοξία αλλά κάθε ορθοδοξία. Η νεότερη 

γενιά, και συνεπώς οι ποιητές και οι πεζογράφοι της, αµφισβητεί τα πάντα»112. Η 

αµφισβήτηση επεκτείνεται και στην ποιητική γραφή ή µάλλον γίνεται µέσω αυτής: 

χρήση της καθαρεύουσας ή βωµολοχικών τύπων της γλώσσας, κατάργηση της ποιητικής 

φόρµας, ώστε «εκείνο που πέφτει άµεσα στην αντίληψή σου – περίπου κοινό σε όλους – 

είναι η εριστικότητα του ύφους, που συγκεκριµενοποιείται µε την οργή, την ειρωνεία, το 

                                            
111 Αλέξης Ζήρας, ο.π., σ. 23-24. Την ίδια παρατήρηση κάνει και ο Μ. Γ. Μερακλής: «οι άνθρωποι κατά 
κανόνα ευηµερούν ‘εύκολα’ (…) [όµως] το ευδαιµονιστικό τούτο λαχάνιασµα δεν αντιρροπείται από 
καµιά παράλληλη πνευµατική-ψυχική βελτίωση» (Μ.Γ. Μερακλής, «Εισαγωγικά στην ελληνική 
µεταπολεµική ποίηση», Πρακτικά 6ου συµποσίου ποίησης, ο.π., σ. 31) 
112 Α. Ζήρας, ο.π., σ. 24.  

Από την άλλη µεριά, ο Βαγγέλης Κάσσος στο άρθρο του «Μια ανοµολόγητη κοινότητα ποιητών», 
Πρακτικά 6ου συµποσίου ποίησης, ο.π., σ. 319 διαφωνεί µε την πολιτική διάσταση της αµφισβήτησης: «Το 
Μάη του 1964, στο τεύχος αρ. 9 του περιοδικού Μαρτυρίες δηµοσιεύεται ένα άρθρο του κ. Μανόλη 
Λαµπρίδη µε τίτλο ‘Οργισµένα Νιάτα’. Το άρθρο αναφέρεται στην αφηρηµένη επιθετικότητα της νεότερης 
γενιάς… (…). Με µεγάλη οξυδέρκεια, ο κ. Λαµπρίδης ξεδιαλύνει τα χαρακτηριστικά της εξέγερσης των 
νέων, παρατηρώντας ότι αυτή η τελευταία δεν έχει καµία σχέση µε την επαναστατική συνείδηση, µια και 
δεν απειλεί κανένα πραγµατικό στόχο παρά κλυδωνίζεται µέσα σε µια µηδενιστική καταφορά εναντίον του 
πολιτισµού γενικά. Σ’ αυτή την ακαθόριστη επαναστατικότητα θα στηρίξει αργότερα το µύθο της η 
λεγόµενη γενιά του ‘70».  

Την ίδια άποψη εκφράζει και ο Μ.Γ. Μερακλής: «Ακολούθησαν χρόνια όξυνσης: η αποστασία 
(1965-1966), η εφτάχρονη δικτατορία. Ξέρουµε πόσο φόρτισαν ιδεολογικά, πολιτικά τις συνειδήσεις. 
Ωστόσο δεν παρήγαγαν δικούς τους ποιητές. Αυτό δε σηµαίνει ότι δεν εµφανίστηκαν νέοι ποιητές (…). 
Αλλά κανόνα οι νέοι ποιητές δεν εκφράζουν, δεν απηχούν τα ποιητικά γεγονότα της εποχής, όπως είχε 
συµβεί στα προηγούµενα χρόνια. Ό,τι κυριαρχεί είναι η εµφανισµένη ήδη ολική αµφισβήτηση· αυτή που 
προκαλεί κι ένα είδος αδιαφορίας – µέσα στην ποίηση των νέων ποιητών – απέναντι στα πολιτικά 
γεγονότα», και παρακάτω: «Σκληρές αναµετρήσεις, πρωτοφανείς σε όγκο και παλµό λαϊκές συγκεντρώσεις 
και κινητοποιήσεις, επιβολή στρατιωτικού νόµου, στρατοδικεία (χωρίς εκτελέσεις τώρα) και φυλακές και 
εξορίες, αντίσταση και Πολυτεχνείο, Κύπρος, αναδιάταξη των πολιτικών δυνάµεων, νοµιµοποίηση του 
ΚΚΕ – και: απολιτική στάση των νέων ποιητών» (Μ. Γ. Μερακλής, ο.π., σ. 35-36). Είναι φανερή η έµµεση 
αντιπαράθεση µε την πρώτη µεταπολεµική γενιά και τη συνέπεια της περίφηµης «πολιτικής και ποιητικής 
ηθικής» της, που διατύπωσε ο ∆. Ν. Μαρωνίτης: «Συχνά µάλιστα οι µεταπολεµικοί πολιτικοί ποιητές µας 
υποχρεώνονται να συσχετίσουν την προσωπική τους ποιητική ευαισθησία µε την ιδεολογική συνοχή και 
την κοµµατική ορθοδοξία του χώρου που πολιτικά υπερασπίζονται. Κι αυτός ο συσχετισµός δεν είναι 
διόλου απλός· κάποτε γίνεται δραµατικός και οπωσδήποτε συνεπάγεται προβλήµατα καινούρια και 
δύσκολα τόσο για την ποίηση όσο και για την πολιτική. Έτσι, πιστεύω, προέκυψε ο βαθύτερος χαρακτήρας 
της µεταπολεµικής ποίησης: η ιδιάζουσα δηλαδή ποιητική και πολιτική ηθική της.» (∆. Ν. Μαρωνίτης, 
Ποιητική και πολιτική ηθική. Πρώτη µεταπολεµική γενιά. Αλεξάνδρου-Αναγνωστάκης-Πατρίκιος, εκδ. 
Κέδρος, 1976, σ.15). Αντίθετα, µε την ποίηση, η προφορική παράδοση και το τραγούδι επηρεάστηκαν 
άµεσα από τα πολιτικά γεγονότα της περιόδου 1965-1974 (βλ. Ερατοσθένης Καψωµένος, «Κρητικά 
δηµοτικά τραγούδια για τη δικτατορία και το Πολυτεχνείο», περ. Ο Πολίτης, τχ. 11, Ιούνιος-Ιούλιος 1977, 
σ. 55-61 και Γιώργος Τσάµπρας, «Στον πυρετό του πολιτικού τραγουδιού», εφηµ. Η Καθηµερινή, ο.π., σ. 
29-31)  
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σαρκασµό, την περιφρόνηση και το ωµά ρεαλιστικό της γλώσσας. Που δεν αντλεί απλώς 

από την καθηµερινότητα – τάση ήδη γνωστή στην ποίησή µας – αλλά επιλέγει, ειδικά θα 

έλεγες,  φράσεις, λέξεις, εκφραστικούς τρόπους, πράγµατα που και αυτή η τρέχουσα 

οµιλία τις αποφεύγει από ‘συστολή’ ή ‘καθωσπρεπισµό’. (…) Τείνει έτσι να 

δηµιουργηθεί ένα νέο γλωσσικό ‘ποιητικό’ ιδίωµα113, που µόνο (αυτό) είναι ίσως σε 

θέση να αισθητοποιήσει την πλευρά εκείνη του Σήµερα, που ο νέος βλέπει ως την πλέον 

αντιπροσωπευτική, της κοινωνίας µέσα στην οποία ζει.»114: 
Πρόβληµα 
Θα λύσουµιν τώρα ένα πρόβληµα: εµπρός, Νικολάκη, το 218. 
Νικολάκης: «Φιλάνθρωπος είχε να διανείµη τριακοσίας δραχµάς 
Εις τινάς πτωχούς. Επειδή δε δεν προσήλθεν εις πτωχός, έκαστος  
των άλλων έλαβεν δέκα δραχµάς περισσότερον. Πόσοι ήσαν οι 
προσελθόντες πτωχοί;» 
 
Παρατηρητής 

1. Ο φιλάνθρωπος ορίζεται σαν αυτός που έχει και επιθυµεί 
να διανείµει; 
Και γιατί επιθυµεί να διανείµει κάτι που µαζεύεται δύσκολα; 
2. Ο φτωχός που δεν προσήλθε είναι άρρωστος; 
∆ύστροπος και αγνώµων; 
3. Αφού έλειπε ένας και οι άλλοι πήρανε περισσότερο στο µοίρασµα, 
καλό είναι να λείπει πάντα κάποιος; 
4. Τα πνευµατικά αγαθά διανέµονται πάλι από φιλανθρώπους; 
5.  Αυτοί που πήρανε, πήρανε µαζί και κάποια εµπειρία. 
 
-Ας κάνουµιν τώρα Ωδική και την άλλη ώρα να φύγουτε: 
 
«Φαντάρε µου, φαντάρε µου, πάρε µε στη στρατώνα 
να σου γυαλίζω τα κουµπιά και τη χρυσή κορώνα» - όλοι  
µαζί µε µια φωνή, παιδιά. 
(Μανόλης Ξεξάκης) 

                                            
113 Ο  Μ.Γ. Μερακλής µιλάει «για ένα πρόβληµα γλώσσας»: «Το πάνω χέρι πήρε ένας νεοτερισµός, που 
έµεινε, τις πιο πολλές φορές µόνος του, άρριζος. Η γλώσσα έπαψε να σπουδάζεται από τους ποιητές, µέσα 
σε ένα κλίµα γενικότερης αµφισβήτησης. Κι αν τα ταλέντα διασώθηκαν, όµως πάντα (ενδεχόµενα) 
διασώζονται τα ταλέντα, ωστόσο η φθορά της γλώσσας επισηµαίνεται, όχι σπάνια, και στα δικά τους έργα. 
Από την άποψη λοιπόν αυτή η ποίηση έγινε κάτι πιο εύκολο» (ο.π., σ. 33) 
114 Β. Βαρίκας, «Ποιητικός αντικοµφορµισµός», εφηµ. Το Βήµα, 16.5.1971.  

Αργότερα, µε την πάροδο του χρόνου και την ποιητική ωρίµανση της γενιάς του ’70, ο Α. Ζήρας 
θα παρατηρήσει µια υποχώρηση του ριζοσπαστισµού της ποιητικής µορφής: «Ας πούµε, η πόζα που θα 
συνοδέψει τους ποιητές του ’70 στην πρώτη φάση του έργου τους και που πολλοί την εξέλαβαν αρχικά ως 
έκφραση του ηθικού τους ριζοσπαστισµού, µε την πάροδο του χρόνου θα συρρικνωθεί στο προσωπείο ενός 
κλαυσιγέλωτος που είναι πολύ κοντά στο µορφασµό της καρυωτακικής φωνής. Για τον προσεκτικό 
αναγνώστη που θα τους παρακολουθήσει στα επόµενα χρόνια αναγνωρίζεται µεν ‘ότι στην αρχή άρθρωσαν 
την ποιητική τους γραµµατική µέσα από µια ενθουσιώδη αναζήτηση του πρωτογενούς της γλώσσας. Αλλά 
πολύ σύντοµα, και όσο προσέγγιζαν το τέλος της δεκαετίας, η ασέβεια προς τη νοηµατική αλληλουχία 
παραχώρησε τη θέση της στην αναζήτηση των µυθογόνων εκείνων στοιχείων, που µπορούσαν ακόµα να 
προσφέρουν ένα εναλλακτικό τοπίο στην ποιητική φαντασία» (Αλέξης Ζήρας, «Η µεταβατική συµβολή 
του ‘70», εφηµ. Η Καθηµερινή, «Επτά Ηµέρες: Η Ελλάδα τον 20ο αιώνα, 1970-1980» [αφιέρωµα], 
19.12.1999, σ. 37)   
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-Πώς άλλαξες πώς έσπασες πού ‘ν’ η παλιά σου η χάρη 
Μήνα ο καιρός σ’ εστρίµωξε µήνα σου επήρε λόγια 
 
-Μηδέ µ’ εστρίµωξε ο καιρός µηδέ µου επήρε λόγια 
Μον’ άγριες ώρες το ‘σκασαν από άγραφα ρολόγια 
(Έλλα Σκοπετέα) 
 
Με του ήχου τα ρινίσµατα 
Μια σιωπή µαγνήτης 
Απέσπασεν αίφνης 
Από αίθριον ουρανίσκο 
Μερικά πτερόεντα 
(κοµµάτι µαδηµένα) 
 
Ένα πουλάκι πέταξε 
Πάνω σ’ αντένα δόκανο 
Κι ο τόπος γέµισε 
Τραγανά παράσιτα 
(Έλλη Σκοπετέα) 
 
Ελλάδας 
το πέος 
ωραίος 
Καιάδας 
 
Κι ακόµα 
κεφάλι: 
κουτάλι 
στο στόµα. 
 
Μωράκι 
το φτυάρι 
θα πάρει 
 
Τα ράκη 
ν’ αφήσει 
χασίσι 
(Γρηγόρης Μανιαδάκης) 
 
«Έβλεπα και ήµουνα στο δωµάτιο. Μια 
µεγάλη τζαµαρία στραπατσαρισµένη. Τα  
ανοίγµατα µπουκωµένα µε εφηµερίδες.  
Έκανε κρύο. Στην πόρτα ένας κύριος σαν  
πλούσιος µε τα δύο παιδάκια του µας 
χαµογελούσε. Εµείς στο ταβάνι φιλιόµασταν. 
Ο ζωγράφος ήθελε να µπει από τη σκεπή. 
Προσπαθούσα να σου βγάλω το µπλε 
Σορτσάκι. Μάλλον έβρεχε µέσα». Μ’  
Ένα ελαφρό σκούντηµα ο επόπτης εργασίας 
µου έδειξε την πρέσα της πόλης που 
είχε µαγκώσει το χέρι µου. Το τράβηξα 
εγκαίρως. Έδεσα το µπλε µαντίλι στο λαιµό 
για την περίπτωση του ιδρώτα και συνέχισα 
αµίλητος την εργασία. Έξω το ίδιο 
εργοτάξιο δούλευε πυρετωδώς. 
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(Γιάννης Κοντός) 
 
 
 
 
 
Ύδρα τις εκ Λέρνης παζαρεύει εντόνως εις συνοικιακόν 
πιλοπωλείον των Αθηνών. 
Υλοποιουµένης της απειλής «θα πέσουν κεφάλια», ποία 
η λογική του τοιούτου ευπρεπισµού; 
(Έλλη Σκοπετέα) 
 

 Όπως προαναφέρθηκε, το ενδιαφέρον του περιοδικού για την ποιητική 

παραγωγή είναι µεγαλύτερο, µε αποτέλεσµα η µεταπολεµική ποίηση να 

εκπροσωπείται σφαιρικότερα – σε όλη τη χρονική της έκταση – και πιο πολυφωνικά 

– µε αρκετά παραδείγµατα ποιητικής γραφής για κάθε ποιητική γενιά – σχετικά µε τη 

µεταπολεµική πεζογραφία. Αυτό µπορεί να σχετίστηκε και µε λόγους πρακτικής 

φύσης, καθώς η δηµοσίευση πεζογραφικών κειµένων στενεύει κατά πολύ τον ήδη 

περιορισµένο χώρο του περιοδικού, παράλληλα µε λόγους «πολιτικής», αφού οι 

επιµελητές της έκδοσης φαίνεται να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη δηµοσίευση 

ξένης λογοτεχνίας, αφιερώνοντας σ’ αυτήν πολλές σελίδες του περιοδικού. Έτσι, 

κατά τη διάρκεια της έκδοσης του Λογοτεχνικού Πολίτη θα βρούµε µόνο εννέα 

κείµενα Ελλήνων πεζογράφων, η έκταση των οποίων κυµαίνεται κατά µέσο όρο 

µεταξύ τριών και τεσσάρων σελίδων.   

Από την άλλη µεριά, στις αρχές της δεκαετίας του ’70 η κριτική έχει ήδη 

διατυπώσει την άποψη ότι «στην Ελλάδα το µυθιστορηµατικό είδος είχε φτάσει σε 

αδιέξοδο», και ότι «υπολειπόταν της ελληνικής ποίησης», µε κύριο επιχείρηµα «την 

περιορισµένη εµβέλεια του αστικού µυθιστορήµατος»115. Ο Beaton, συγκρίνοντας  τις 

τάσεις της ελληνικής ποιητικής παραγωγής µε αυτές πεζογραφίας µετά την άρση της 

προληπτικής λογοκρισίας 1969, καταλήγει ότι «λίγες είναι οι ενδείξεις που υπάρχουν 

αυτή την εποχή για τη νέα συνείδηση και τις νέες κατευθύνσεις, που θα επηρεάσουν 

την ελληνική πεζογραφία, και ιδιαίτερα το µυθιστόρηµα, στα τέλη της δεκαετίας του 

΄70 και σε όλη την επόµενη»116. Ίσως, λοιπόν, η δυσκολία του Λογοτεχνικού Πολίτη, 

που κυκλοφόρησε το 1980, να παρακολουθήσει τη µεταπολεµική λογοτεχνία, όπως 

την ποίηση, οφείλεται στη διαπίστωση ότι το στίγµα της µεταπολεµικής πεζογραφίας, 
                                            
115 Roderick Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1996, σ. 344-346 
116 ο.π., σ. 343-344 
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ιδιαίτερα της γενιάς του ’70, δεν ήταν ακόµα προσδιορισµένο και αναγνωρίσιµο. 

Είναι ενδεικτικό ότι στο περιοδικό υπάρχει ξεκάθαρη η προτίµηση του κριτικού 

λόγου, σε σχέση µε την παράθεση αποσπασµάτων, όταν πρόκειται για 

µυθιστορηµατικά έργα που έχουν να παρουσιάσουν ένα νέο είδος γραφής στο 

µυθιστορηµατικό λόγο: το Κιβώτιο του Άρη Αλεξάνδρου κυκλοφορεί το 1974 και το 

1978 δηµοσιεύεται στον Πολίτη ένα άρθρο κριτικής της Ρέας Γαλανάκη, ενώ η 

Αντιποίηση Αρχής του Κοτζιά, που κυκλοφορεί το 1979, σχολιάζεται το 1980 στο 

τρίτο µόλις τεύχος του Λογοτεχνικού Πολίτη. Σταδιακά, παρατηρούµε ότι το 

διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στην έκδοση των µυθιστορηµάτων και στο 

σχολιασµό τους από το περιοδικό µικραίνει αισθητά ενώ κάποιες φορές η κριτική 

προλαβαίνει την έκδοση:  έτσι, Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα της Α. Ζέη 

κυκλοφορεί και σχολιάζεται το 1987, ενώ για την Ιστορία του Γ. Γιατροµανωλάκη 

φιλοξενείται στον Λογοτεχνικό Πολίτη ένα άρθρο κριτικής το 1981, ενώ το 

µυθιστόρηµα εκδόθηκε το 1982.   

Ο Α. Ζήρας εξετάζοντας στο άρθρο του «Η µεταβατική συµβολή του ‘70» το 

περιεχόµενο και τη µορφή της µεταπολεµικής πεζογραφίας, αναφέρει ότι στην 

πεζογραφία, «µολονότι επανέρχεται συνέχεια το απολύτως σύγχρονο θέµα των 

σχέσεων του πολίτη µε την πόλη και την πολιτεία, εκτός από ορισµένες εξαιρέσεις, 

δεν έγινε εφικτή η δηµιουργία µυθιστορηµατικών συνθέσεων, που να έχουν αποφύγει 

τις αυτοαναφορές», µε αποτέλεσµα την παραγωγή πεζογραφίας που να κινείται 

περισσότερο στην «αυτοβιογραφική αναβίωση» και «αναµνηµόνευση γεγονότων», 

παρά στην «έντεχνη µυθοποίησή» τους. Από την άλλη µεριά η αδυναµία αυτή 

υποδηλώνεται και στην έκταση που έλαβε η αφηγηµατική παραγωγή, καθώς ο κύριος 

όγκος της «συγκροτήθηκε από σύντοµες πρόζες, νουβέλες και διηγήµατα»117. 

Πράγµατι, οι τάσεις αυτές υπάρχουν στα αφηγηµατικά κείµενα που φιλοξενούνται 

στο Λογοτεχνικό Πολίτη. Το θέµα της σχέσης του πολίτη και της πολιτείας ή της 

                                            
117 Αλ. Ζήρας, ο.π., σ. 36-37 Επίσης, ο Beaton για τα µυθιστορήµατα που ακολούθησαν αυτήν την 
παραγωγή, σχολιάζει ότι «θεµατικός πυρήνας όλων αυτών των µυθιστορηµάτων δεν είναι τα ίδια τα 
γεγονότα. Είναι ο τρόπος µε τον οποίο ορισµένα άτοµα βλέπουν αυτά τα γεγονότα και µετά τα αφηγούνται» 
(Beaton, ο.π., 356) 
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πόλης ανιχνεύεται σχεδόν σε όλα τα κείµενα, ενώ αρκετές είναι και οι ιστορικές 

αναφορές της περιόδου της κατοχής και του εµφυλίου118 : 
«Με είχανε επίλεκτος σκοπευτής. Έσπασε το µέτωπο, µπήκαν οι Γερµανοί, δεν παράδωσα το τουφέκι, 
όταν γύρισα σπίτι το ‘θαψα. Ψείρα να δεις, πυρετός, σκελετός είχα γίνει.(…). Τ’ αδέρφια µου ήτανε 
στο ΕΑΜ, πήγαν χαµένα. Κατεβήκαν οι Γερµανοί και µου ‘κάψαν το σπίτι, εδώ που µένουµε τώρα, 
ήταν καλό σπίτι µε λαδοµπογιές και µε όλα. ∆ε γινότανε να σταθώ, θα ερχόσαντε και στο νησί. 
Ξέθαψα το ντουφέκι. Πάνω σ’ αυτό ο Καρίκης, ήτανε µε το Ζέρβα, µου λέει: «Έλα µαζί µας, έχεις 
παιδιά, στο ΕΛΑΣ δε γλιτώνεις, θα σου δώσουµε και δυό λίρες. Κράτα τις, είπα στη γυναίκα µου, 
µπροστάντζα για τα χρυσαφικά σου. Μας πήγανε σ’ ένα µέρος, µας έπιασε το ΕΛΑΣ και µας έκανε 
ενσωµάτωση. Εγώ δεν ξέρω από τέτοια». 
(Στέφανος Τασσόπουλος) 
 
«Είπαµε πολλά εκείνη τη νύχτα, κατάφερε ο Μιχάλης και µας έκανε να ξεχάσουµε πως το πρωί θα τον 

ρίχνανε… Ήταν ατόφιος άνθρωπος, ζεστός, ίσως να ‘ταν και τυχερός που σκοτώθηκε τότε, τι να πω… Τα 
ξηµερώµατα πριν έρθουν να τον πάρουν, το ρίξαµε στο τραγούδι, µπα ούτε επαναστατικά ούτε 
αντάρτικα… Είπαµε ένα τραγούδι του Τσιτσάνη νοµίζω, κείνο που λέει… Μπορεί να το ‘χουν πλανέψει 
ακρογιαλιές, δειλινά και σκλαβωµένη για πάντα κρατούνε τη δόλια καρδιά… κι ένα άλλο γραµµένο από ‘να 
παλικάρι που το ρίξανε στο Γεντί Κουλέ, ένα βαλσάκι που ‘λεγε: Τα[ πρίλη τη βραδιά σε γνώρισα. Το δείλι 
είχε µπει µες στην ψυχή µου, µα εσύ µικρό µου ξάφνου έφυγες και τώρα µένω µόνος στη ζωή… 

Έτσι πέθανε ο Μιχάλης, λες και ήξερε ο Χάρος και διάλεγε τους καλύτερους…» 
(Χρόνης Μίσσιος) 
 
«πήρε λοιπόν το ‘δωράκι’, µπήκε στο HONDA που είναι όλο προσόντα, και κατευθείαν στο SUPER 
MARKET ELECTRIC – απέναντι ακριβώς από το Πολυτεχνείο – (το Πολυτεχνείο ζει, όµως το σούπερ 
µάρκετ ζει περισσότερο, ειρωνεύτηκε πέρσι στην επέτειο ένας συνάδελφος (…). Μόλις άνοιξε το κιβώτιο 
µείνανε για µια στιγµή όλοι άφωνοι. Έπειτα τα παιδιά άρχισαν να χοροπηδούν και ν’ αλαλάζουν ‘εγ-χρω-
µη’, η γυναίκα του κι η πεθερά του µπήκαν κι αυτές στο χορό (…) 
-Αχ, είπε λαχανιασµένη η πεθερά του, κουβαλητής ο άντρας σου. Όχι σαν τον ανεπρόκοπο το µακαρίτη, 
που µε παράτησε µε δυο µικρά και πήγε στη Μακρόνησο. Μα κι όταν γύρισε, που δουλειά, 
ψωµολυσσάγαµε.» 
(Λία Μεγάλου-Σεφεριάδη) 
 
 Ωστόσο, δεν απουσιάζουν από το Λογοτεχνικό Πολίτη και κείµενα αντι-

ρεαλιστικής γραφής, όπως του Χειµωνά, του Αριστηνού και του Φραγκιά. Ιδιαίτερα ο 

Χειµωνάς, σύµφωνα µε τους κριτικούς «ξεπερνά κάθε όριο, εκβιάζει τη γλώσσα και 

καταργεί ολότελα την αναφορική λειτουργία της» εκφράζοντας έτσι «µε τον πιο 

υπερβολικό τρόπο τη θεµελιακή αγωνία ή/και την κριτική του δυτικού κόσµου, στάση 

που όπως αποδείχτηκε, δίνει το στίγµα της ελληνικής πεζογραφικής παραγωγής στη 

δεκαετία του ‘60» 119. Λιγότερο ριζοσπαστικό ως προς τη σύλληψη, αλλά µε τα όρια 

µεταξύ πραγµατικότητας και µη πραγµατικότητας συγκεχυµένα είναι το απόσπασµα από 

µυθιστόρηµα του Φραγκιά που φιλοξενείται στο περιοδικό: 
«Πέρασε στην αίθουσα µε τα γραφεία, βέβαιος ότι θ’ αναγνωρίσουν το λάθος τους. Εκεί βρήκε  σοβαρούς 
υπαλλήλους µε πολλά χαρτιά στο γραφείο τους. Κάποιος κλητήρας του έκανε νόηµα πως ήρθε η σειρά του. 

                                            
118 R. Beaton, ο.π., σ. 359 
119 R. Beaton, ο.π., σ. 323 
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Ένας µε τυπική όψη γραφέα άρχισε να τον ρωτάει πολλά απαραίτητα για την υπηρεσία, καθώς είπε, 
στοιχεία. Πότε και πού έχει ταξιδέψει, για ποιους λόγους και τι αποκόµισε από τα ταξίδια του (…). 
 ‘∆ε µας ονοµάσατε σε ποιες χώρες, από αυτές που δεν υπάρχουν στο χάρτη, έχετε πάει’ 
‘Μάλιστα, έχω πάει σε πολλές. ∆ε µ’ ενδιαφέρουν τα εξωτικά και τα τουριστικά. Έχω ζήσει και σε 
αταξικές κοινωνίες και σε πολιτείες ιδανικές και σε άλλες που οι κάτοικοι δε συναλλάσσονται µε χρήµατα. 
Στα ρούχα τους δε ράβουν τσέπες, δεν έχουν να βάλουν νοµίσµατα ή κλειδιά. Ούτε ντουλάπια, 
χρηµατοκιβώτια, ιδιοκτησίες, συµβόλαια και άλλες ηλίθιες προλήψεις(…) 
Οι υπάλληλοι κάγχασαν µε πάταγο. 
‘Τα πιστεύετε και τώρα αυτά που λέτε;’ 
‘Τα ταξίδια αυτά είναι πραγµατικά. Η ύπαρξή τους δεν εξαρτάται αν εγώ τα πιστεύω ή όχι. Εσείς που 
πουλάτε εισιτήρια για τις διάφορες χώρες δε νοµίζω ν’ αµφιβάλλετε αν υπάρχουν. Ούτε εσείς αν νοµίσατε 
κάποια µέρα τούτο ή το άλλο οι χώρες αυτές θα επηρεαστούν απ’ αυτό. ∆εν εξαρτώνται από τη δική σας 
γνώµη γι’ αυτές ούτε από την άγνοιά σας». 
 
 Η φιλοξενία στο Λογοτεχνικό Πολίτη κειµένων της ξένης λογοτεχνίας είναι 

αρκετά συστηµατική, ώστε θυµίζει τις παρατηρήσεις της Μ. ∆ήτσα για τις µεταφράσεις 

της σειράς «Σύγχρονη Πεζογραφία» του εκδοτικού οίκου Θεµέλιο. Παρατίθενται 

αποσπάσµατα από τον Ε. Χεµινγουαίη, τον Τζ. Κουτσύ, τον Ε. Κανέττι, τον Φλωµπέρ, 

τον Σελίν, τον Λ. Αραγκόν, τον Ντ. Μ. Τόµας, τον Μπέκετ, τον Μάρκες, τον Μπράουνιν, 

τον Γκαντζάνσκι, που υποδηλώνουν ένα παράλληλο ενδιαφέρον του περιοδικού για όλα 

τα λογοτεχνικά είδη (µυθιστόρηµα, ποίηση, θέατρο), αλλά και ένα ενδιαφέρον που δεν 

συστηµατοποιείται σε µια ορισµένη χρονική περίοδο ή γεωγραφική έκταση. Ορισµένα 

αποσπάσµατα είναι προδηµοσιεύσεις εκδόσεων που πρόκειται να κυκλοφορήσουν σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα, ενώ άλλα αποτελούν µεταφραστικές εργασίες για τις 

ανάγκες του περιοδικού. Η παρουσία κάποιων λογοτεχνικών κειµένων πρέπει να 

συνεξετάζεται µε την παρουσία αντίστοιχων κειµένων λογοτεχνικής κριτικής, καθώς ο 

αναγνώστης προτρέπεται στην παράλληλη ανάγνωσή τους για µια σφαιρικότερη 

αντίληψη του θέµατος που ερευνάται, όπως συµβαίνει για παράδειγµα στο αφιερωµατικό 

τεύχος για τον Μάρκες. Το ποίηµα επίσης του Ρ. Μπράουνιν που δηµοσιεύεται στο 

λογοτεχνικό µέρος του περιοδικού, πρέπει να συνεξεταστεί µε το άρθρο του Ed. Keeley 

που καταδεικνύει τη σχέση Καβάφη-Μπράουνιν, όπως και το ποίηµα του Γκαντζάνσκι 

µε το σχόλιο της Σκοπετέα στα «Σηµειώµατα» του Λογοτεχνικού Πολίτη. Αξίζει να 

σηµειωθεί, πάντως, ότι πολλά από τα κείµενα της ξένης λογοτεχνίας ενδιαφέρουν όχι 

τόσο από την άποψη της µορφής τους όσο του περιεχοµένου τους, η φιλοξενία τους 

δηλαδή στο λογοτεχνικό περιοδικό υποδηλώνει µια προτίµηση µε ιδεολογικό υπόβαθρο, 

το οποίο ανιχνεύεται στα εισαγωγικά σηµειώµατα των επιµελητών του περιοδικού που 

συνοδεύουν το λογοτεχνικό κείµενο. Ενδεικτικά αναφέρονται το µυθιστόρηµα του 
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Φλωµπέρ, Μπουβάρ και Πεκυσέ («στο κεφάλαιο που ακολουθεί οι δύο ήρωες µε αφορµή 

την επανάσταση του 1848 ασχολούνται µε την πολιτική και τα κοινωνικά συστήµατα»), 

του Κουτσύ, Περιµένοντας τους βαρβάρους («όπου διερευνά µε απαράµιλλη λογοτεχνική 

δεξιότητα ένα από τα κρισιµότερα προβλήµατα του καιρού µας: τη λογική και τα κίνητρα 

της βαρβαρότητας και της αδικίας»), του Σελίν, Από τον ένα πύργο ο άλλος («Αυτή η 

τριλογία του πολέµου µπορούµε να πούµα ότι είναι από τα σπάνια έργα όπου η 

λογοτεχνία κατορθώνει να συλλάβει και να εκφράσει ένα ιστορικό γεγονός, που όσο πιο 

συνταρακτικές είναι οι επιπτώσεις του στον κόσµο µας τόσο πιο αµήχανη στέκεται 

απέναντι τους η φαντασία και η γραφίδα του συγγραφέα. Τέτοιο ιστορικό γεγονός 

στάθηκε αναµφισβήτητα ο ∆εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος…). Τα ίδια λοιπόν θέµατα 

και τα χαρακτηριστικά της εποχής µας, ζητήµατα όπως η αδικία, οι επιπτώσεις των 

µεγάλων πολέµων, τα ηθικά και ψυχολογικά αδιέξοδα του σύγχρονου ανθρώπου 

αισθητοποιούνται αυτή τη φορά µέσα από τη γραφή της ξένης λογοτεχνίας και 

παρασύρουν τον αναγνώστη σε µια προσπάθεια να ξεπεράσει τη θέασή τους από την 

περιορισµένη «εθνική» σκοπιά.  

 

3. Η συζήτηση για τη µεταπολεµική ποίηση και τα αφιερώµατα  
 

 Τον Ιούλιο του 1986 εκδίδεται το τελευταίο τεύχος του Λογοτεχνικού Πολίτη. Το 

περιοδικό κυκλοφορεί ξανά το Νοέµβριο του ίδιου χρόνου µε δύο σηµαντικές αλλαγές: 

την παράλληλη αρίθµηση των τευχών του από την αρχή (ο αριθµός 1 αναγράφεται δίπλα 

στην κανονική αρίθµηση του τεύχους) και την εγκαινίαση της στήλης «Λογοτεχνία». Σ’ 

αυτή τη στήλη, που δεν είχε µεγάλη διάρκεια (ουσιαστικά αριθµεί 13 τεύχη σε σύνολο 

24 του Πολίτη), συζητούνται συστηµατοποιηµένα κυρίως ζητήµατα της θεωρίας της 

λογοτεχνίας. Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον του περιοδικού στρέφεται πια οριστικά προς 

τη µεταπολεµική ποίηση δηµοσιεύοντας άρθρα για τον ∆άλλα, τον Καρούζο, τον 

Πανσέληνο, τον Λυκιαρδόπουλο, τον Αναγνωστάκη, τον Καριπίδη, αλλά και για τους 

νεότερους ποιητές, όπως τον Βαγενά, τον Γκόρπα, τον Πρατικάκη, ώσπου το περιοδικό 

εγκαινιάζει το πρώτο αφιέρωµα σε ποιητή της πρώτης µεταπολεµικής γενιάς, τον Τεό 

Σαλαπασίδη το 1996. Στο τέλος του ίδιου έτους ακολουθεί το αφιέρωµα στον Κ. 

Καρυωτάκη, ενώ τρία µόλις τεύχη αργότερα ο Πολίτης ανοίγει τον διάλογο για τη 
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µεταπολεµική ποίηση. Από το 1998 και έπειτα, ο Πολίτης θα καθιερώσει αφιερωµατικές 

σελίδες, κυρίως σε ποιητές της δεύτερης µεταπολεµικής γενιάς, τον Λυκιαρδόπουλο, τον 

Μέσκο, τον Κωσταβάρα αλλά και τον Κύρου.   

 

3.α. Ο Καρυωτάκης και η µεταπολεµική ποίηση 

  

 Το αφιερωµατικό τεύχος στον Καρυωτάκη µε αφορµή τα εκατό χρόνια από τη 

γέννησή του120, όπως σηµειώνεται στον τίτλο, αλλά και οι εκτενείς αναφορές στην 

ποίησή του  σε επόµενα άρθρα του περιοδικού υπογραµµίζουν τη στενή σχέση της 

καρυωτακικής και της µεταπολεµικής ποίησης. ∆έκα χρόνια νωρίτερα, ο Αλ. Ζήρας στο 

συµπόσιο για τη νεοελληνική µεταπολεµική ποίηση παρατηρούσε: «Μιλώ για την 

παρουσία του Καρυωτάκη ανάµεσά µας, κι όχι µόνο ανάµεσά µας, αλλά, πολύ 

περισσότερο, ανάµεσα σε όλους εκείνους που εξακολουθούν, σχεδόν εξήντα χρόνια µετά 

τον πυροβολισµό στην Πρέβεζα, να ακούνε µε ευκρίνεια το δίδαγµά του: το φρόνηµα 

που έχουµε για τη σηµασία της ποίησης στη ζωή µας µεταποιείται σε ποιητικό λόγο 

µονάχα όταν είναι αλληλένδετο µε το φρόνηµα που έχουµε διαµορφώσει για την ίδια µας 

τη ζωή»121, υπενθυµίζοντας ουσιαστικά τη θέση του ∆. Ν. Μαρωνίτη για την ποιητική 

και πολιτική ηθική της πρώτης µεταπολεµικής γενιάς. Έτσι, αν ο Καρυωτάκης 

πολεµήθηκε από τους ορθόδοξους µαρξιστές τη δεκαετία του ’50 µέσα από τις σελίδες 

της Επιθεώρησης Τέχνης για µισανθρωπισµό και µικροαστικό εγωκεντρισµό122, οι 

επιβιώσεις της ποίησής του σε κατοπινές γενιές ποιητών και η διαχρονικότητά της 

έρχονται σε αντίθεση µε αυτές ακριβώς τις αιτιάσεις και τις αναιρούν123. Η 

διαχρονικότητα της «παρακµιακής» καρυωτακικής ποίησης και η επενέργειά της γίνεται 
                                            
120 Το αφιερωµατικό επίσης τεύχος του Αντί στον Καρυωτάκη το ∆εκέµβριο του 1996 φανερώνει το 
αυξηµένο ενδιαφέρον των περιοδικών της αριστερής διανόησης για τον ποιητή, αφού η µετατόπιση του 
ιδεολογικού υπόβαθρου της αριστερής κριτικής είχε ως συνέπεια τη θετική αποτίµηση του ποιητικού του 
έργου. 
121 Αλέξης Ζήρας, «Επιβιώσεις και παρουσία του Καρυωτάκη στην ελληνική µεταπολεµική ποίηση», 
Πρακτικά 6ου συµποσίου ποίησης, ο.π., σ. 74 
122 βλ. κυρίως Μ. Μ. Παπαϊωάννου, «Φαινόµενα ακµής και παρακµής στη νεοελληνική ποίηση [Ι-ΙΙΙ]», 
Επιθεώρηση Τέχνης, τ. Α’, τχ. 2, Φεβρουάριος 1955, σ. 83-92 και Μ. Αυγέρης, «Ο πεσιµισµός στην 
ελληνική ποίηση (Καβάφης, Καρυωτάκης, Βάρναλης)», Επιθεώρηση Τέχνης, τ. Γ’, τχ. 13, Ιανουάριος 
1956, σ. 4-17. Αναφορές στα δύο άρθρα, που ουσιαστικά σηµατοδοτούν και τη ρήξη της ορθόδοξης και 
ετερόδοξης µαρξιστικής κριτικής κάνουν επίσης ο Τ. Καγιαλή και η Α. Κούφου (ο.π., σ. 49-52 και σ. 97 
αντίστοιχα).    
123 Είναι χαρακτηριστική η διατύπωση του Β. Κάσσου: «Κανείς δεν θ’ αναρωτηθεί σήµερα σε ποια γενιά 
ανήκει ο  Καβάφης και σε ποια ο Καρυωτάκης», ο.π. σ. 309 
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µέσα από της σελίδες του Πολίτη αξιολογικό κριτήριο για τη θετική αποτίµηση και την 

αποκατάσταση της ποίησής του, αφού «αυτό που είχε εκληφθεί σαν περιθωριακό και 

µάλλον αναλώσιµο, ‘παράδοξο’, αναγνωρίστηκε σαν λογοτεχνικό παράδειγµα»124. Από 

την άλλη µεριά η διακειµενικότητα αυτή δικαιώνει και µια άλλη «παρακµιακή» ποίηση: 

την «ποίηση της ήττας», ώστε η τοποθέτηση του Λαµπρίδη ότι τελικά «η ψυχική και 

πνευµατική αποµόνωση του ατόµου, ο ερµητισµός, τα τείχη, η Άρνηση, δεν είναι πάντα 

και αναγκαία πνευµατικές µορφές αντίδρασης»125 να ακούγεται και για τις δύο ποιητικές 

γραφές.   

Το στοιχείο που συνδέει τις δύο ποιητικές, αυτή του Καρυωτάκη και των 

µεταπολεµικών ποιητών είναι η διαχείριση του θεµατικού υλικού τους, που παρότι 

διαφορετικό, ωστόσο αντληµένο από το κοινωνικό και ιστορικό περιβάλλον και 

διαποτισµένο από διάθεση κριτικής στάσης ουσιαστικά µεταστοιχειώθηκε σε ποιητική 

πράξη. Ο Κώστας Βούλγαρης, στο άρθρο του «Είµαστε κάτι διάχυτες αισθήσεις… Από 

τον Καρυωτάκη στον Αναγνωστάκη», παρουσιάζει τη συγκρότηση του ελληνικού 

αριστερού κινήµατος και την εµφάνιση της καρυωτακικής ποίησης ως κοινά 

συµπτώµατα της αστικής κοινωνίας που είχε ήδη διαµορφωθεί στον ελληνικό χώρο, και 

καταλήγει να µιλήσει για την πολιτική διάσταση της ποίησης του Καρυωτάκη: «Η 

πολιτική συγκρότηση της Αριστεράς σήµανε και την οριστική είσοδο στην αστική εποχή, 

στις αντιθέσεις και τα διλήµµατά της. Η ποίηση θα µπορούσε να καθυστερήσει, να 

προηγηθεί ή να λοξοδροµήσει… Με τον Καρυωτάκη συγχρονίστηκε απόλυτα. Η 

αναδυόµενη αστική πραγµατικότητα, ο άνθρωπος και ο ποιητής µέσα σ’ αυτή θα 

αποτελέσουν το θεµατικό υλικό του. Με την ποίησή του εισβάλλει η βίωση της αλήθειας 

αυτών που πράγµατι ‘δεν έχουν να χάσουν τίποτα’. Η Αριστερά θα προτάξει το δεύτερο 

‘σκέλος’: ‘έχουν να κερδίσουν ένα κόσµο ολόκληρο’. Η ποίηση του Καρυωτάκη 

αποτελεί τεκµήριο κριτικής κοινωνικής συνείδησης. Είναι η ελλείπουσα κριτική 

συνείδηση της Αριστεράς (…). Από την καβαφική περιπλάνηση ανάµεσα σε 

αχρονικότητα και διαχρονικότητα, θα προκύψει η ‘ιστορικότητα’ µιας ‘µεγάλης’ αν και 

χαµηλότονης ποίησης. ∆ίπλα της η ‘µικρή’ καρυωτακική. Χαµηλόφωνη, παρότι συχνά 

οξεία και διαπεραστική, ‘εφήµερη’ και ‘συγκυριακή’. Και οι δύο αδιαλείπτως και 

                                            
124 Π. Μπουκάλας, «Η ανθεκτική ποίηση του Καρυωτάκη», εφηµ. Η Καθηµερινή, 22.10.1996 
125 Μανόλης Λαµπρίδης, «Il Gran Rifiuto: Καβάφης-Βάρναλης-Κατυωτάκης και η παρακµή», Επιθεώρηση 
Τέχνης, τα. Β’, τχ. 7, Ιούλιος 1955, σ. 40 
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αυθεντικά επίκαιρες µέχρι σήµερα, συνθέτουν ένα αξεπέραστο φάσµα ουσιωδώς 

πολιτικής ποίησης»126.  

Ο Βούλγαρης µάλιστα στρέφεται εναντίον της ορθόδοξης µαρξιστικής κριτικής, 

που εξαιτίας του άκαµπτου θεωρητικού της υπόβαθρου δεν µπόρεσε να διακρίνει την 

πολιτική παράµετρο της καρυωτακικής ποίησης και επιδόθηκε σε έναν ανώφελο αγώνα 

προβολής της προλεταριακής και επαναστατικής λογοτεχνίας: «Η ‘σχέση’ της Αριστεράς 

µε τα ‘Γράµµατα και τις Τέχνες’, πάντα υπήρξε δύσκολη. Ιδιαίτερα µάλιστα εκεί που δεν 

υπήρχε παράδοση ‘κοινωνικής λογοτεχνίας’. Έτσι, στα καθ’ υµάς, παρά τις τόσες 

αφετηριακές ελλείψεις και στρατηγικές ανεπάρκειες – ή µάλλον, λόγω αυτών – 

προτιµήθηκε η παρθενογένεση. Η προγραµµατική αναγγελθείσα ‘νέα λογοτεχνία’ θα 

ήταν προλεταριακή και επαναστατική, δηλαδή πρώτα απ’ όλα ‘αισιόδοξη’(…). Η 

Αριστερά θα επιδοθεί στον διµέτωπο ‘αστική παρακµή’ και ‘αστική πρωτοπορία’, 

‘χαρίζοντας’ συλλήβδην τον Καρυωτάκη, τον Καβάφη και τη ‘µοντέρνα ποίηση’ – σε 

ποιον άραγε;»127. Τελικά όµως, όπως αποδεικνύεται µε το πέρασµα του χρόνου, πως ο 

Καρυωτάκης «παρά τις εµµονές και τα ‘φετίχ’ κάποιων κριτικών είναι αυτός που 

πραγµατώνει (θεµατικά, γλωσσικά και ‘µορφικά’) την περιλάλητη στροφή»128. 

Με τη µατιά στραµµένη στην κοινωνική διάσταση της καρυωτακικής ποίησης και 

η Γ. ∆άλκου θα διατυπώσει ότι «δύσκολα θα βρεις κάτι άλλο που να φέρνει πιο κοντά 

τον ποιητή και την πόλη, για να µπορέσεις να µιλήσεις για µια σχέση ουσίας»: όταν ο 

ποιητής γράφει την «Πρέβεζα» «κάθε επαρχιακή πόλη του Μεσοπολέµου µπορούσε να 

δει – σαν σε καθρέφτη – και το δικό της φαγωµένο πρόσωπο, µπορούσε ν’ αγγίξει και τις 

δικές της πληγές, να βρει την ακίνητη αποπνιχτική ατµόσφαιρα του περιβάλλοντος 

χώρου (…). Η εικόνα της παρακµής, ανάγλυφη, χωρίς ωραιοποιήσεις ή αποσιωπήσεις, 

δεν αποκαλύπτει µόνο το πρόσωπο µιας εποχής, αλλά και το πάθος ενός ποιητή, που 

κάθε ποίηµά του είναι κι ένα κοµµάτι από την αυτοβιογραφία του»129.  

Από την άλλη µεριά, ο ∆άλλας, στο άρθρο του για τον Φιλύρα και τον 

Καρυωτάκη, αποφεύγοντας την κοινωνιολογική (και ιδεολογική) προσέγγιση του έργου 

τους, θα προσδιορίσει την επενέργεια της ποιητικής τους ως αποτέλεσµα του ιδιότυπου 

                                            
126 τχ. [28], 1996, σ. 46 Βλ. επίσης ∆. Μέντη, ο.π., σ. 57-58 
127 ο.π., σ. 47 
128 ο.π., σ. 46  
129 ο.π., σ. 43-44 
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ποιητικού τους στίγµατος. Συγκρίνοντας τα στοιχεία της ποιητικής τους µε αυτά των 

παλαιότερων ποιητών ή της λογοτεχνικής οµοταξίας τους, διαπιστώνει ότι ο 

Καρυωτάκης και ο Φιλύρας είναι µεν «ποιητές του ατοµικού αισθήµατος και τόνου, 

αποµακρυσµένοι από την ‘επική’ παράδοση», δεν είναι δηλαδή ποιητές ενός καθολικού 

οράµατος, και από αυτή την οπτική κατατάσσονται στους «ελάσσονες» ποιητές, ωστόσο 

«µε µια εσωστρεφή ροπή και ενατένιση και δοξασία µείζονος»: από τη µια µεριά 

«σεισµογράφοι από τους πιο αντιπροσωπευτικούς και καίριους του εφήµερου», αλλά 

ταυτόχρονα «διεκδικητές του ιδανικού και του απόλυτου», «µε την ίδια εµµονή και 

ιδεοληψία για απόσπαση από τα καθηµερινά και τα γήινα»130. Σε αυτό ακριβώς το 

πλαίσιο διαµορφώνεται και η σχέση τους µε την περιρρέουσα κοινωνική ατµόσφαιρα: 

«είναι εκλιµατισµένοι στο άστυ, αλλά ως ποιητές, µε την ψευδαίσθηση πως είναι µέσα ή 

έξω από το σύστηµα», «ανοίκειοι προς το σύστηµα της κοινωνίας του Μεσοπολέµου». Η 

ποιητική τους φωνή ξανακούγεται µετά τη βιωµατική εµπειρία του πολέµου: «όταν 

κατακάθισε η φωνασκία και παλιννοστήσαµε στους εαυτούς µας – ‘πλούσιοι µε όσα 

κερδίσαµε στο δρόµο’ – ξανασυναντήσαµε και τη δική τους φαντασιακή – κι όχι απλώς 

ποιητική – κατάθεσή τους», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ∆άλλας131.  

Ίσως, λοιπόν, δεν είναι τυχαίο, που στον τίτλο κιόλας του αφιερωµατικού τεύχους 

του Πολίτη ο Καρυωτάκης προσδιορίζεται ως «ο συµπολίτης µας». Είναι ένας ρόλος που 

του στερήθηκε από την προηγούµενη κριτική παράδοση, καθώς του χρεώθηκε η 

κοινωνική αποµόνωση και ο εγωκεντρισµός ενός «παρακµία», αλλά του αποδίδεται 

τελικά σήµερα, που οι µεταπολεµικοί ποιητές «‘σπασµένοι σε µονάδες ή καλύτερα 

σπασµένοι σε σπασµένες µονάδες’, αναγνωρίζονται ως πρόσωπα στην καρυωτακική 

ποίηση»132. 

 

3.β. Ο Αναγνωστάκης  

                                            
130 τχ. [35], 1997, σ. 42-43 
131 τχ. [35], ο.π., σ. 46 Πρβλ επίσης τη θέση του Ζήρα: «Ο Καρυωτάκης επέζησε και µας απασχολεί, ακόµη 
πιο απαιτητικά απ’ ό,τι στο µεσοπόλεµο ή στη δεκαετία του ’50 και του ’60, όχι γιατί κέρδισε από το 
αδιέξοδο της προσωπικής του ζωής (…), ούτε γιατί αναζητούσε ένα άλλο ήθος στο περιβάλλον του. 
Επέζησε γιατί αναζητούσε ένα άλλο ήθος από την ίδια τη φύση της ποίησης, από την κορεσµένη ήδη 
γλώσσα της και, ιδιαίτερα, από την ιδεολογία της – από τα όσα δηλαδή επένδυαν οι άνθρωποι πάνω της 
και τα όσα περίµεναν από αυτή: τη συναισθηµατική µεταρσίωση, και την αγωγή της προς ένα θετικό τρόπο 
ζωής» (Α. Ζήρας, ο.π., σ. 70) 
132 Κ. Βούλγαρης, ο.π., σ. 48 
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 Ο Αναγνωστάκης συγκεντρώνει ξεχωριστά ίσως από τους άλλους ποιητές της 

µεταπολεµικής ποίησης το ενδιαφέρον του περιοδικού ίσως γιατί η ποίησή του αποτελεί 

την πιο χαρακτηριστική φωνή της. Στο άρθρο του ο Βούλγαρης συζητάει την «πολιτική» 

προσέγγιση της ποίησης από το Μανόλη Αναγνωστάκη, που «επιλέγει το ρόλο του 

‘ποιητή της Αριστεράς’». Με κύρια θέση του άρθρου του την «πρόκληση Καρυωτάκη 

που συνεχίζει να πλανάται αδικαίωτη» και µε το επιχείρηµα της «σιωπής» του 

Αναγνωστάκη που ερµηνεύεται ως παραίτηση και αµηχανία, ο Βούλγαρης διατυπώνει 

την άποψη ότι «οι ιδεολογικές και αισθητικές σταθερές της ποιητικής του διαδροµής 

ελαχιστοποιούσαν τον κίνδυνο να βρεθεί εκτός Αριστεράς, µα τελικά τον οδήγησαν έξω 

από την ποίηση. Μετά τη Συνέχεια 3 (1962), παύει να λειτουργεί ποιητικά», για να 

καταλήξει ότι «ο Αναγνωστάκης, ως σύµπτωση πολιτικής συνείδησης και ‘ποιητικής 

δυνατότητας’, ήταν µια ‘εξαιρετική περίπτωση’. Και η ακύρωσή της συνιστά µια µεγάλη 

‘χαµένη ευκαιρία’ τόσο για την ποίηση, όσο και για την Αριστερά. Η διαδροµή του 

συνοψίζει και περιγράφει το χρονικό µιας συνάντησης που δεν έγινε»133. 

 Αντίθετα, ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου στο άρθρο του «Η ηθική του πολιτικού 

λόγου», που δηµοσιεύεται στο περιοδικό λίγους µήνες αργότερα, και φαίνεται να 

διαλέγεται µε το άρθρο του Βούλγαρη, σπεύδει να διατυπώσει εξ αρχής την πεποίθηση 

ότι «η περίπτωση του Μανόλη Αναγνωστάκη µας δείχνει ότι πολιτική και ποίηση 

συνεχίζουν και στον καιρό µας να συνοµιλούν και να τέµνονται. Και τούτο, όχι διότι 

εµείς εξακολουθούµε να προστρέχουµε σε ένα ποιητικό σώµα που, µε ολοκληρωµένο 

λίγο- πολύ τον κύκλο του, µας προσφέρει απλώς τη δυνατότητα να το εντάξουµε στα 

ιστορικά του συµφραζόµενα, αλλά γιατί το ίδιο δεν έχει πάψει να παράγει – και µάλιστα 

εντελέστερα – το πολιτικό του νόηµα»134. Σύµφωνα µε τον Χατζηβασιλείου, η 

τοποθέτηση του ποιητή στην άκρη και στο περιθώριο είναι µια πολιτική και ταυτόχρονα 

ηθική απόφαση και τελικά η ποίηση του Αναγνωστάκη είναι µια «ανοιχτά πολιτική 

ποίηση, που εξακολουθεί να είναι πολιτική µέχρι σήµερα, επειδή, αντί να µας φορτώνει 

µε τη σιγουριά των ξύλινων επιγραφών και των δεκάρικων συνθηµάτων, ενσπείρει 

δαιµόνιες και διεγερτικές υποψίες ή αµφιβολίες, που επαναφέρουν προκλητικά εκείνη 

                                            
133 τχ. [28], 1996, σ. 48 
134 τχ. [32], 1997, σ. 32  
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την πολυµνηµονευµένη αλλά ακόµα επίκαιρη (και ασίγαστη) παρότρυνση ή απορία: Το 

θέµα είναι τώρα τι λες»135.  

 Το θέµα της «σιωπής» και του «καινούριου ποιήµατος», του ποιήµατος δηλαδή 

που αναπαράγει το πολιτικό του νόηµα, επανέρχεται στα άρθρα του Πολίτη και 

προβάλλεται ως χαρακτηριστικό στοιχείο της ποιητικής του Αναγνωστάκη. Ο ∆ηµήτρης 

Αγγελάτος παρατηρεί ότι η σιωπή – «η αµφιβολία για την επάρκεια του λόγου της 

ποίησης µπροστά στο συνταρακτικό φορτίο της ανθρώπινης εµπειρίας (…) µέχρι την 

αναγκαία εκείνη συνθήκη για να µπορέσει η ποίηση να βρει την επαφή της µε τα 

πράγµατα του ανθρώπου»136 – «δεν µπορεί να εννοηθεί ως παραίτηση· πρόκειται για 

εκείνη τη σιωπή που ήδη από τις Εποχές είναι σε θέση να µιλάει, αρθρώνοντας ένα λόγο 

υποκείµενο σε συνεχή διαπραγµάτευση. Η σιωπή φαίνεται να είναι εκείνος ο δίαυλος 

που αξιώνει την ακέραια τιµή των λέξεων του ποιήµατος µέσα από τη νέα τους διάταξη, 

και δι’ αυτών το ίδιο το ποίηµα –γεγονός, το ποίηµα που πλέον δεν γράφεται αλλά 

µιλιέται, που άρα µπορεί να είναι η Πράξη»137. Ο Αγγελάτος στο τέλος του άρθρου του 

επισηµαίνει την ανάγκη για «διπλή ανάγνωση» των τίτλων των Περιεχοµένων στο 

συγκεντρωτικό τόµο των ποιηµάτων του Αναγνωστάκη: «η θεµατοποίηση εκ µέρους του 

Αναγνωστάκη ενός ορισµένου τρόπου να ‘αξιοποιούνται’ οι τίτλοι στην ποίηση 

επιβάλλει τη διπλή ανάγνωσή τους. Οι τίτλοι διατηρούν µεν την τυπική µορφή και 

ταυτότητά τους, βρίσκονται πολύ µακριά όµως από το να αποτελούν εξαρτήµατα, τις 

‘εισόδους’, ας πούµε, του οικοδοµήµατος», δηµιουργώντας ένα «ακέραιο γυµνό ποίηµα-

γεγονός», που υποχρεώνει τον αναγνώστη «να καθυστερήσει το πέρασµά του στο 

κείµενο»138. Κατά τον ίδιο τρόπο, η Λιάνα Θεοδωράτου ανιχνεύει στους τίτλους των 

ποιητικών συλλογών του Αναγνωστάκη τη συνεχή βίωση του εµφυλίου πολέµου: «το ότι 

η ιστορία του εµφυλίου πολέµου είναι για τον Αναγνωστάκη µια ιστορία που 

εξακολουθεί να εκτυλίσσεται µπορεί να διαβαστεί πρώτα απ’ όλα στους τίτλους των 

                                            
135 ο.π., σ. 34 
136 τχ. [32], 1997, σ. 35 Επίσης, ο Beaton αναφέρει: «Κάτω από το στεγνό, καθηµερινό τόνο της αφήγησης 
λανθάνει µια βαθιά δυσπιστία. Ο ποιητής δεν εµπιστεύεται ούτε την ίδια την τέχνη του, και αυτή η 
αµηχανία διαποτίζει σχεδόν όλη την ποίηση αυτής της γενιάς, ανεξάρτητα από τους πολιτικούς ή 
λογοτεχνικούς δεσµούς των ποιητών. Για τον Αναγνωστάκη οι λέξεις είναι ανεπαρκείς και το µήνυµα του 
θανάτου υποβαθµίζεται σε κοινοτοπία µπροστά στο ίδιο το γεγονός, του οποίου η ‘απλότητα’ το κάνει 
ακόµα πιο τροµαχτικό» (Beaton, ο.π., σ.251) 
137 ο.π., σ. 36 
138 ο.π., σ. 36-37 
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ποιητικών του συλλογών. Οι τίτλοι αυτοί – Εποχές 1, 2, και 3, Παρενθέσεις, Η συνέχεια 

1, 2, και 3 και Ο Στόχος – δεν υποδηλώνουν µόνο, όπως έχει επισηµάνει ο Κίµον Φράιερ, 

την αδιάλειπτη εµπλοκή του Αναγνωστάκη στις ιστορικοπολιτικές περιστάσεις της 

γραφής του, αλλά, ακόµα πιο σηµαντικό, υποδηλώνουν τη συνέχεια και τη συνέπεια της 

ποιητικής του τροχιάς»139. Η Θεοδωράτου στην εκτενή µελέτη της αναλαµβάνει και αυτή 

να ανιχνεύσει τις πολλαπλές σιωπές στην ποίηση του Αναγνωστάκη, που µε όµοιο τρόπο 

τις ερµηνεύει ως την προσπάθεια του ποιητή «να αναλάβει την προσωπική του, 

ταραγµένη κατανόηση της επάρκειας και της ανεπάρκειας της ποίησης απέναντι στη 

συµφορά και την καταστροφή», αλλά και «να αντισταθεί στην περιστολή ή στην 

αναγωγή της εµπειρίας του Εµφυλίου σε µια απλή έκφραση συναισθηµάτων», 

παραµένοντας πιστός «στην ιδιαιτερότητα και την πολυπλοκότητα ενός παρελθόντος που 

δεν είναι ποτέ απλώς παρελθόν»140. 

 Από την άλλη µεριά, και πάλι αναφορικά µε το ζήτηµα της σιωπής, ο Μέσκος 

µεταθέτει το εναγώνιο ερώτηµα του Αναγνωστάκη: «το θέµα δεν είναι, µόνο, σήµερα, ‘τι 

λές’. Αλλά πιότερη ανάγκη, και για ποιους λες, µε ποιούς συνοµολογείς την ταυτότητά 

σου», καθώς «οι επιζώντες και όσοι εκ των επιζώντων συνεχίζουν να θυµούνται, 

διαπιστώνουν έντροµοι ένα σωρό εκδοχές του ανθρώπινου βίου των ποιητών και του 

πρόσθετου έργου τους. Εκδοχές που δεν είναι παράλληλες του πρότερου έντιµου βίου – 

όσο κι αν οι απόψεις των διαλλακτικών φιλοσόφων είναι αντίθετες»141. Κλείνοντας αυτή 

τη συζήτηση για τη µεταπολεµική ποίηση της αριστεράς, δανειζόµαστε τα λόγια του 

Μέσκου: «Υπάρχει τελικά η ευθύνη του ποιήµατος. Που επικυρώνεται ανάλογα όσον 

του µέλλεται να επιβιώσει. Που αυθύπαρκτα, εκτός των κρινόντων, ταξιδεύει στο 

χρόνο…». 
 

 
 

 

   

                                            
139 τχ. [68-69], 1999, σ. 42 
140 ο.π., σ. 41 
141 τχ. 31, 1997, σ. 36 
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ποίησης, Νεοελληνική µεταπολεµική ποίηση (1945-1985), Πανεπιστήµιο Πατρών (4-6 
Ιουλίου 1986), εκδόσεις Γνώση, Αθήνα 1987 
 
-Beaton Roderick, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 
1996 
-Vitti Mario, Η γενιά του τριάντα. Ιδεολογία και µορφή, εκδ. Ερµής, Αθήνα 1995 
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Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ 

 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ: Ο ΠΟΛΙΤΗΣ 
  
ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ: από το τχ. 1 έως το τχ. 64-65: µηνιαία επιθεώρηση // το τχ. 

66 χωρίς υπότιτλο // από το τχ. 69-70 έως το τχ. 72: 
τριµηνιαία επιθεώρηση // από το τχ. 73(1) έως το τχ. 128: 
µηνιαία επιθεώρηση // από το τχ. [1] έως το τχ. [57]: 
δεκαπενθήµερος // από το τχ. [58] και εξής: µηνιαία 
επιθεώρηση 

  
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ: τχ. 13 έως τχ. 34: Σπύρος ∆ελέγκας // τχ. 35- τχ. [42]: 

“Σπύρος ∆ελέγκας και Σία Ο.Ε.” // τχ. [43] και εξής: 
Άγγελος Ελεφάντης 

  
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: τχ. 1-20: ∆ήµος Μαυροµάτης // τχ. 21-34: “Σπύρος 

∆ελέγκας και Σία Ο.Ε.”// από τχ. 35 έως τχ. 67-68: Νίκος 
Πολίτης // από τχ. 69-70 και εξής: Άγγελος Ελεφάντης 

  
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: τχ. 13 και εξής: Άγγελος Ελεφάντης  
  
ΤΟΠΟΣ: Αθήνα 
  
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: Μάιος 1976 και εξής 
  
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 26,6Χ20,4 δίστηλο 
  
ΜΕΓΕΘΟΣ: 1976: σ. 1-103 // 1977: σ. 1-95 // 1978: σ. 1-112 // 1979: σ. 

1-88 // 1980: σ. 1-112 // 1981: σ. 1-99 // 1982: σ. 1-160 // 
1983: σ. 1-128 // 1984-1986: σ. 1-118 // 1987: σ. 1-114 // 
1988: σ. 1-106 // 1989: σ. 1-82 // 1990: σ. 1-66 // 1991: σ. 
1-66 // 1992: σ. 1-66 // 1993: σ. 1-66 // 1994-1995: σ. 1-66 
// (τ.1) 1995: σ. 1-66 // (τ.2) 1995: σ. 1-50 // (τ.1) 1996: σ. 
1-50 //(τ.2) 1996: σ. 1-50 // 1997: σ. 1-50 // (τ.1)1998: σ. 1-
50 // (τ.2)1998: σ. 1-50 //(τ.3)1998: σ. 1-50 // 1999: σ. 1-66 
// 2000: σ. 1-65 

  
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: από το τχ. 1 έως το τχ. 67-68: µηνιαίο // από το τχ. 69-70 

έως το τχ. 72: τριµηνιαίο // από το τχ. 73(1) έως το τχ. 128: 
µηνιαίο // από το τχ. [1] έως το τχ. [57]: δεκαπενθήµερο // 
από το τχ. [58] και εξής: µηνιαίο 
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ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ: τχ. 1: 40δρχ. // τχ. 8: 50δρχ. // τχ. 21: 60δρχ. // τχ. 32: 
70δρχ. // τχ. 33: 80δρχ. // τχ. 42: 100δρχ. //τχ. 47-48: 
150δρχ. //τχ. 49: 100δρχ // τχ. 50-51: 150δρχ. // τχ. 52: 
100δρχ. // τχ. 55: 120δρχ. // τχ. 57-58: 150δρχ. // τχ.59: 
120δρχ. // τχ. 64-65:150δρχ. // τχ. 66: 120δρχ. // τχ.67-68: 
200δρχ. // τχ. 69-70: 250δρχ. // τχ. 73(1): 200δρχ // τχ. 
87(15): 250δρχ. // τχ. 88-89: 300δρχ. // τχ. 90: 250δρχ. // τχ. 
92-93: 350δρχ. // τχ. 94: 250 δρχ. // τχ. 98: 300δρχ. //τχ. 
107: 400δρχ. // τχ. 115: 500δρχ. // τχ. [10]: 800δρχ. // τχ. 
[48]και εξής: 1000δρχ.  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΕΥΧΗ 
 
 
 

Τ Ο Μ Ο Σ  1 ο ς ( 1 - 7 ,  1 9 7 6 )  
 

Τεύχος 1 (Μάης 1976) 
 
Mario Vitti, «Οι δυο πρωτοπορίες στην ελληνική ποίηση 1930 µε ‘40», σ. 72-79 
 
Τεύχος 2 (Ιούνιος 1976) 
 
τίποτα 
 
Τεύχος 3-4 (Ιούλιος-Αύγουστος 1976) 
 
-∆ηµήτρης Μορτόγιας, «Η αποδεικτική αξία του µυθιστορήµατος του µεσοπολέµου», σ. 
66-70 
Στήλη: «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Σόνια Μπ. Ιλίνσκαγια, Η ποίηση της αντίστασης στη 
µεταπολεµική Ελλάδα, η µοίρα µιας γενιάς», σ. 81-86 
 
Τεύχος 5 (Σεπτέµβρης 1976) 
 
-Christine Glucksmann, «Για τη σχέση λογοτεχνίας και ιδεολογίας» (µτφ. Μαριάννα 
∆ήτσα), σ. 11-17 
-∆. Ν. Μαρωνίτης, «Παράδοση και πρωτοτυπία, “Ο γυρισµός του ξενιτεµένου” του Γ. 
Σεφέρη», σ. 18-24 
 
Τεύχος 6 (Νοέµβρης 1976) 
 
-Σόνια Ιλίνσκαγια, «Κ. Καβάφης: η διαµόρφωση της µεθοδολογίας (συµβολή στη µελέτη 
του προβλήµατος), σ. 55-61 
Στήλη: «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-Μαριάννα ∆ήτσα, «Σειρά “Σύγχρονη πεζογραφία” του Θεµέλιου, Με αφορµή την 
επανέκδοσή της», σ. 80-83 
 
Τεύχος 7 (∆εκέµβρης 1976) 
 
τίποτα 
 

Τ Ο Μ Ο Σ  2 ο ς  ( 8 - 1 5 ,  1 9 7 7 )  
 

Τεύχος 8 (Ιανουάριος 1977) 
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Mario Vitti, « “Ο παράξενος καθηγητής” του Μ. Καραγάτση (Ο Συνταγµατάρχης 
Λιάπκιν)», σ. 42-45 
 
Τεύχος 9 (Φεβρουάριος 1977) 
 
τίποτα 
Τεύχος 10 (Μάρτης-Απρίλης 1977) 
 
Α. Φενερλή-Παναγιωτοπούλου, «Οι αγωνιστές και τα αποµνηµονεύµατά τους», σ. 31-40 
 
Τεύχος 11 (Ιούνιος-Ιούλιος 1977) 
 
Ερατοσθένης Καψωµένος, «Κρητικά δηµοτικά τραγούδια για τη δικτατορία και το 
πολυτεχνείο», σ. 55-61 

 
Τεύχος 12 (Αύγουστος-Σεπτέµβριος 1977) 
 
τίποτα 
 
Τεύχος 13 (Οκτώβριος 1977) 
 
Φίλιππος Ηλιού, «Κυκλοφορίες των ελληνικών βιβλίων, τα µεγάλα “τραβήγµατα” του 
1823», σ. 55-65 
 
Τεύχος 14 (Νοέµβριος 1977) 
 
τίποτα 
 
Τεύχος 15 (∆εκέµβριος 1977) 
 
τίποτα 
 

Τ Ο Μ Ο Σ  3 ο ς  ( 1 6 - 2 3 ,  1 9 7 8 )  
 
Τεύχος 16 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1978) 
 
τίποτα 
 
Τεύχος 17 (Μάρτιος 1978) 
 
τίποτα 
 
Τεύχος 18 (Απρίλιος 1978) 
 
Ρέα Γαλανάκη, «Προτάσεις για την ανάγνωση του Νίκου Καββαδία», σ. 94-99 
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Τεύχος 19 (Μάιος 1978) 
 
τίποτα  
 
Τεύχος 20 (Ιούνιος-Ιούλιος 1978) 
 
-Ελένη Παχίνη-Τσαντσάνογλου, «Μια λανθάνουσα ποιητική σύνθεση του ∆ιονυσίου 
Σολωµού», σ. 30-44 
-Σόνια Ιλίνσκαγια, «Η ροµαντική ποίηση στην Ελλάδα», σ. 44-53 
 
Τεύχος 21 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1978) 
 
τίποτα 
 
Τεύχος 22 (Νοέµβριος 1978) 
 
Γιώργης Γιατροµανωλάκης, «Η γονιµότητα µιας σύνθεσης: από την “Αιολία” στις 
“Σηµειώσεις για µια βδοµάδα” του Γιώργου Σεφέρη», σ. 26-33 
 
Τεύχος 23 (∆εκέµβριος 1978) 
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»:  
Ρέα Γαλανάκη, «Η σχέση Οιδίποδα-Απόλλωνα στο Κιβώτιο του Άρη Αλεξάνδρου», σ. 
63-68 
 

Τ Ο Μ Ο Σ  4 ο ς  ( 2 4 - 3 1 ,  1 9 7 9 )  
 
Τεύχος 24 (Ιαν.-Φεβρ. 1979) 
 
τίποτα 
Τεύχος 25 (Μάρτιος-Απρίλιος 1979) 
 
τίποτα 
 
Τεύχος 26 (Μάιος 1979) 
 
τίποτα 
 
Τεύχος 27 (Ιούνιος-Ιούλιος 1979) 
 
τίποτα 
 
Τεύχος 28 (Αύγουστος-Σεπτέµβριος 1979) 
 
-Γιώργης Γιατροµανωλάκης, «Μια διάλεξη του Γ. Σεφέρη», σ. 10-11 (εισαγωγικό 
κείµενο για τη διάλεξη του Γ. Σεφέρη στο Ηράκλειο στις 6 Απριλίου 1967) 
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Τεύχος 29 (Οκτώβριος 1979) 
 
τίποτα 
 
Τεύχος 30 (Νοέµβριος 1979) 
 
τίποτα 
 
Τεύχος 31 (∆εκέµβριος 1979) 
 
τίποτα 
 

Τ Ο Μ Ο Σ  5 ο ς  ( 3 2 - 3 8 ,  1 9 8 0 )  
 
Τεύχος 32 (Ιαν.-Φεβρ. 1980) 

 
Ο λογοτεχνικός Πολίτης 1: 

 
-Εισαγωγικό σηµείωµα, σ. 39-41 
 
-Μίλτος Σαχτούρης, [∆ύο ανέκδοτα ποιήµατα]: Τα χέρια ο δίσκος της αγάπης, Οι 
εναποµείναντες («από τη συλλογή Χρωµοσώµατα, που ετοιµάζεται να κυκλοφορήσει από 
τις εκδόσεις Γνώση»), σ. 61-62 
 
Αφιέρωµα στον Στρατή Τσίρκα: 
-Αντιγόνη Τσίρκα, Κατερίνα Πλασσαρά, «Ας θυµηθούµε τα λίγα που ξέρουµε», σ. 42-44 
-Π. Α. Ζάννας, «Για τον Στρατή Τσίρκα», σ. 45-49 
-Ντάνιελ Μπλο, «Χρονικές δοµές στις Ακυβέρνητες Πολιτείες», σ. 50-56 
-Χρύσα Προκοπάκη, «Η κριτική της αριστεράς και η “Τριλογία”», σ. 57-60 
 
 
-Γιάννης ∆άλλας, «Αναφορές στις πρώτες πηγές και στην ποιητική γλώσσα του Μ. 
Σαχτούρη», σ. 63-76 («οµιλία που έγινε στις 21/12/79 στη Λέσχη Γραµµάτων και 
Τεχνών της Θεσσαλονίκης, συµπληρωµένη µε την ανάλυση ενός ποιήµατος και µε την 
απαραίτητη τεκµηρίωση») 
-∆. Ν. Μαρωνίτης, «Ο τύπος του εθνικού ποιητή και ο αντίκτυπος του αλβανικού έπους 
στη λογοτεχνία µας», σ. 83-91 
 
Τεύχος 33 (Μάρτης-Απρίλης 1980) 
 

Ο λογοτεχνικός Πολίτης 2: 
 
-Εισαγωγικό σηµείωµα, σ. 47-48 
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-Κλείτος Κύρου, [Πέντε ποιήµατα]: Η ποίηση, Μια πάθηση, ∆ούρειος ίππος, Dream 
Factory 2, ∆ιασπορά, σ. 49-51, («από τον τόµο  Οι κατασκευές, που θα κυκλοφορήσει 
τον Οκτώβριο από τις εκδόσεις Κέδρος») 
-Νάσος Θεοφίλου, Το επισκεπτήριο της Αγίας Παρασκευής, σ. 52-56 
-Μαργκερίτ Γιουρσενάρ, Πώς σώθηκε ο Βαγκ-Φο, µτφ. Ρέα Γαλανάκη- Ελένη Τζαβάρα, 
σ. 57-61 («από τον τόµο Nouvelles Orientales [∆ιηγήσεις της Ανατολής], που 
πρωτοδηµοσιεύτηκε το 1938 µε αφιέρωση στον Ανδρέα Εµπειρίκο. Όπως σηµειώνει η 
συγγραφέας στον επίλογο του βιβλίου (Gallimard, 1963), το Comment Wang-Fô fut 
sauvé είναι εµπνευσµένο από µια παραβολή του ταοϊσµού»). 
-Στρατής ∆ούκας, «Το ιστορικό της Ιστορίας ενός αιχµαλώτου», σ. 62-63 
-Στρατής ∆ούκας, «Να πώς έχω συλλάβει από το 1933 τον Οδοιπόρο µου, σε γράµµα του 
φίλου µου Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη», σ. 64 
 
-Παν. Μουλλάς, «Για µια θεωρία του διηγήµατος», σ. 77-81 
-∆. Κ., «Η συζήτηση για τον εξπρεσιονισµό, εισαγωγικό σηµείωµα», σ. 82-85 
-«∆ύο κείµενα του Μπέρτολτ Μπρεχτ για το ρεαλισµό»:  
Α. Ο φορµαλιστικός χαρακτήρας της θεωρίας του ρεαλισµού, µτφ. Γιώργος Καρράς, σ. 
85-90 
Β. Λαϊκότητα και ρεαλισµός, µτφ. Μ.Ν., σ. 91-94 
 
Στήλη: «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-Μαριάνα ∆ήτσα, «Σηµειώσεις από έναν άλλο τρόπο ανάγνωσης του Θεοτόκη», σ.100-
102  
 
Τεύχος 34 (Μάιος 1980) 

 
Ο λογοτεχνικός Πολίτης 3: 

 
-Εισαγωγικό σηµείωµα: «Ο πνευµατικός άνθρωπος», σ. 51-52 
 
-Θεοτόκης Ζερβός, [Ποιήµατα], (χωρίς τίτλο), σ. 53-54 
-∆ηµήτρης Σεκέρης, [Τέσσερα ποιήµατα από την ανέκδοτη σύνθεση Η ηλικία της 
λογικής], σ. 55-56 
-Γ. ∆. Σιδέρης, Κλεισµένο, Ταχεία, Στον Νίκο Αικατερινάρη, ∆ιήγηση ‘52, [άτιτλο], 
[άτιτλο], σ. 57-60 (ποιήµατα) 
-Χεµινγουαίη-Φίτζεραλντ, «Μια εξοµολόγηση αντί προλόγου», µτφ. Μένης 
Κουµανταρέας, σ. 61-66 («το κείµενο αυτό συνοδεύει την έκδοση της νουβέλας του 
Φράνσις Σκοτ Φίτζεραλντ Το πλουσιόπαιδο, που κυκλοφορεί µέσα στο µήνα Μάιο από 
τις εκδόσεις Οδυσσέας, σε µετάφραση του Μένη Κουµανταρέα. Συµπληρώνεται από 
εφτά ανέκδοτες επιστολές του Φίτζεραλντ προς τον Χεµινγουαίη, καθώς και από ένα 
διήγηµα του Έρνεστ Χεµινγουαίη, που ετοίµασε ειδικά για τον Πολίτη ο µεταφραστής»). 
- Έρνεστ Χεµινγουαίη, Σε ξένο τόπο, µτφ. Μένης Κουµανταρέας, σ. 67-70  
 
-Π. Α. Ζάννας, «Ένα ελληνικό µυθιστόρηµα, Αντιποίηση αρχής του Αλέξανδρου 
Κοτζιά», σ. 71-80 
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-Έρνστ Μπλοχ, «Συζητήσεις για τον εξπρεσιονισµό», (1938), (µτφ. Τζένη Μαστοράκη), 
σ. 82-89 
 
Στήλη: «Σηµειώµατα»: 
-Σαρτρ, [Κείµενα για τη λογοτεχνία], σ. 90-91 (µικρά αποσπάσµατα από έργα του 
Σαρτρ) 
 
Τεύχος 35 (Ιούνιος 1980) 

 
Ο λογοτεχνικός Πολίτης 4: 

 
-Τάκης Σινόπουλος, Το γκρίζο φως, σ. 54-57 (ποίηµα) 
 
Αφιέρωµα στον Γκαµπριέλ Γκαρσία Μάρκες:
-Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα, σ. 58 
-Γκαµπριέλ Γκαρσία Μάρκες, Μία απ’ αυτές τις µέρες, (απόσπασµα), µτφ. Φ. Ξενάκη-∆. 
Καψάλης, σ. 59 
-Γκαµπριέλ Γκαρσία Μάρκες, Το φθινόπωρο του Πατριάρχη, (απόσπασµα), µτφ. Τζένη 
Μαστοράκη, σ. 60-61 
-Γκαµπριέλ Γκαρσία Μάρκες, Η απίστευτη και θλιβερή ιστορία της αθώας Ερέντιρα και 
της άσπλαχνης γιαγιάς της, (απόσπασµα), µτφ. Τζένη Μαστοράκη, σ. 62-66 
-Τάκης Θεοδωρόπουλος, «Κωµικοτραγικό µαυσωλείο, για τα Εκατό χρόνια µοναξιάς», σ. 
67-68 
-«Ο Γκαµπριέλ Γκαρσία Μάρκες µιλάει στο γάλλο µεταφραστή του Claude Couffon», 
µετάφραση Βασίλης Παπαβασιλείου, σ. 69-76 
 
-Π. Α. Ζάννας, «Ένα ελληνικό µυθιστόρηµα, Αντιποίηση αρχής του Αλέξανδρου 
Κοτζιά», σ. 77-85(συνέχεια από το προηγούµενο τεύχος) 
 
Στήλη: «Σηµειώµατα»: 
-Μαριάνα ∆ήτσα, «Ο υπερρεαλισµός ανάµεσά µας;», σ. 87 
 
Τεύχος 36 (Ιούλιος 1980) 
 
τίποτα 
 
Τεύχος 37 (Αύγουστος-Σεπτέµβριος 1980) 
 
τίποτα 
 
Τεύχος 38 (Οκτώβριος- Νοέµβριος 1980) 

 
Ο λογοτεχνικός Πολίτης 5: 

 
-Εισαγωγικό σηµείωµα: «Κριτική θέλουµε, κριτική», σ. 45-46 
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-Μανόλης Ξεξάκης, [ποιήµατα], σ. 47-50, («από τη συλλογή Ασκήσεις Μαθηµατικών, 
που θα κυκλοφορήσει σύντοµα από τις εκδόσεις Μπαρµπουνάκη»). 
-Νάσος Βαγενάς, [Τέσσερα ποιήµατα]: Μικρή µπαλάντα για τη Ρωξάνη, Ο Ορφέας στον 
επάνω κόσµο, Fr 91, Εωθινό, σ. 50-51 
-Αντρέας Φραγκιάς, «Στο σταθµό», σ. 52-57(κεφάλαιο από µυθιστόρηµα) 
-Λία Μεγάλου-Σεφεριάδη, Πουτάνα ∆εξιά, σ. 58 (διήγηµα) 
-Γιώργος Αριστηνός, [Τέσσερα κείµενα]: «Ψιθυριστό», «Looking in utter darkness», «Το 
πρόβληµα της ιστορίας είναι η ιστορία του προβλήµατος, και αντίστροφα», «Η πορεία», 
σ. 59-60 (από ανέκδοτο πεζογράφηµα) 
-Μπέρτολτ Μπρεχτ, [Ιστορίες]: «Παραµύθι», «Ο θάνατος της ευσεβούς», «Ο 
φιλάνθρωπος Ερυθρός Σταυρός», «Ο αταίριαστος γάµος», «Για τη σούπα», «Ο 
πρωτοµάστορας», «Ο στρατιώτης της Λα Σιοτά», µτφ. Τζένη Μαστοράκη, σ. 61-63  
 
-Μιχ. Χρυσανθακόπουλος, «Μεταξύ φαντασίας και µνήµης, “Το µόνον της ζωή του 
ταξείδιον” του Γ. Μ. Βιζυηνού», σ. 64-69 
-Γκέοργκ Λούκατς, «Συζήτηση για τον εξπρεσιονισµό» (µτφ. Κλαίρη Τρικεριώτη), σ. 
70-80 
Στήλη: «Και Γράµµατα γνωρίζω»:  
Ρέα Γαλανάκη, «Η κατάργηση του ροµαντικού συµβολισµού γυναίκα (Φύση)-χώρα στο 
µυθιστόρηµα Πεθαίνω σα χώρα του ∆. ∆ηµητριάδη», σ. ; 
 

Τ Ο Μ Ο Σ  6 ο ς  ( 3 9 - 4 6 ,  1 9 8 1 )  
 

Τεύχος 39 (∆εκ. 1980-Ιαν. 1981) 
 

Ο λογοτεχνικός Πολίτης 6: 
 
-Γιάννης ∆άλλας, Ισολογισµοί, σ. 49-53 (ποίηµα) 
-Αλέξανδρος Κοτζιάς, [Η αγγελία του γάµου], σ. 54-57 («απόσπασµα από το 
µυθιστόρηµα Ο εωσφόρος, που αναθεωρηµένο κυκλοφορεί σε β’ έκδοση τον επόµενο 
µήνα από τις εκδόσεις Κέδρος») 
-Τζόρτζιο Μανγκανέλλι, Ατελεύτητο, (απόσπασµα), µτφ. Τζένη Μαστοράκη, σ. 58-61 
(«προδηµοσίευση από το µυθιστόρηµα του Giorgio Manganelli Sconclusione, που θα 
κυκλοφορήσει στις αρχές του ’81 από τις εκδόσεις Γράµµατα») 
 
-Pierre Macherey, «Μερικές στοιχειώδεις έννοιες για µια θεωρία της λογοτεχνικής 
παραγωγής», σ. 62-68 
 
Στήλη «Κριτική του Βιβλίου»:  
-Μιχάλης Πιερής, «Μαύρα Λιθάρια του Μιχάλη Γκανά, κάποια πρώτα σχόλια», σ. 69-73 
 
Τεύχος 40 (Φεβρουάριος 1981) 
 
-Αγγ. Ελεφάντης, «Ο Σαντ, ο Παπανούτσος και η θεωρητική αστυνοµία της δεξιάς», σ. 
12-13 
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Τεύχος 41 (Μάρτιος 1981) 
 
Τίποτα 
 
Τεύχος 42 (Απρίλης-Μάης 1981) 

 
Ο λογοτεχνικός Πολίτης 7: 

 
-Χριστόφορος Λιοντάκης, Ο ρόλος, σ. 44-45 (ποίηµα) 
-Μπράιαν Πέττιν, Ωδή σε Ουράνια Μουσική (ή Είναι Το Κορίτσι Που Τραγουδάει Στο 
Μπάνιο), σ. 46 –δεν αναφέρεται ο µεταφραστής («από τον τόµο Οι ποιητές του 
Λίβερπουλ, που θα κυκλοφορήσει τον επόµενο µήνα από τις εκδόσεις Μπάµπη 
Μπαρµπουνάκη») 
-Ιβάν Γκαντζάνσκι, [ποιήµατα]: Αστακοί, Vojvodina, Banat, Βελιγράδι, Η κατάσταση, 
µτφ. Έλλη Σκοπετέα, σ. 47-49 
-Γιώργης Γιατροµανωλάκης, [Τρόποι απόκρυψης και παραλλαγής ενός που φυγοδικεί 
για φόνο], σ. 50-55 («απόσπασµα από το ανέκδοτο µυθιστόρηµα του Γιώργη 
Γιατροµανωλάκη Ιστορία, που πρόκειται να κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Κέδρος») 
-Κάθριν Μάνσφηλντ, Άνηθο τουρσί, σ. 56-59, Αποκαλύψεις, σ. 59-61, µτφ. Μαρία Λαϊνά, 
(διηγήµατα) («και τα δύο διηγήµατα είναι από τον τόµο Bliss, που θα κυκλοφορήσει από 
τις εκδόσεις Γράµµατα»). 
-Χίλιες και µία νύχτες: Η ιστορία της ωραίας Ζουµουρρούντ µε τον Αλισάρ, γιο Ευδόξου, 
µτφ. Σεραφείµ Βελέντζας, σ. 62-68 («απόσπασµα από τη µετάφραση που θα 
κυκλοφορήσει στις εκδόσεις Άκµων, και η οποία ακολουθεί την πλήρη γαλλική έκδοση 
Le livre des mille nuits et une nuit, µε τη µετάφραση του J. C. Mardrus και πρωτότυπη 
εικονογράφηση του Van Dongen, εκδ. Fascelli-Gallimard, Παρίσι, 1955»)   
 
-Παναγιώτης Μουλλάς, «Από τη µεριά του Φλωµπέρ», σ. 70-75 («απόσπασµα από τη 
νέα ξαναδουλεµένη έκδοση της Αισθητικής αγωγής του Φλωµπέρ-χρονολογία, 
προλεγόµενα, µετάφραση, σηµειώσεις: Παν. Μουλλάς-που θα κυκλοφορήσει προσεχώς 
στις εκδόσεις Κέδρος») 
-Κλεοπάτρα Λεονταρίτη, «Η ποίηση της ζωής, Η νεοροµαντική βιοθεωρία του 
Καζαντζάκη, ∆ιαµεσότητα και σωτηριολογική αµοιβαιότητα», σ. 76-81 
-Βαγγέλης Μπιτσώρης, «Όψεις της Θεµατικής Κριτικής του Σταροµπίνσκι», σ. 82-84 
 
Στήλη «Σηµειώµατα»: 
-Χριστόφορος Λιοντάκης, «Τα όρια της κριτικής, ∆.Ν. Μαρωνίτης, Όροι του λυρισµού 
στον Οδυσσέα Ελύτη, σ. 94-95 (βιβλιοκριτική)  
 
Τεύχος 43 (Ιούνιος 1981) 
 

Ο λογοτεχνικός Πολίτης 8: 
 
-Χρήστος Βάθης, [Τέσερα ποιήµατα]: Η φαντασία πρέπει να κρατάει µαχαίρι, Αρχάγγελος 
εν κινήσει, Ποίηµα κινούµενο, Ποίηµα τρεχούµενο, σ. 40-41 
-Μάξιµος Οσύρος, Το µονοπάτι της µετάξας, σ. 42-43 (ποίηµα, απόσπασµα) 
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-Αθηνά Παπαδάκη, [∆ύο ποιήµατα]: Πλαστική εγχείριση, Κοµµωτήριο η Έλλη, σ. 44 
-Ηρόδοτος, [Η καταδίκη της Τυρρανίδας], βιβλίο 5, κεφ. 91-93, µτφ. ∆. Ν. Μαρωνίτης, 
σ. 45-48 
 
-∆ηµήτρης ∆ηµητριάδης, «Ο ζωτικός βιασµός, για τον Maurice Blanchot», σ. 50-55 
(«εισαγωγή του ∆. ∆ηµητριάδη στο βιβλίο του Maurice Blanchot L’ éspace litteraire [Ο 
χώρος της λογοτεχνίας], που σε µετάφραση του ίδιου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Εξάντας») 
-Γιάννης ∆άλλας, «Ο Κάλβος από την προοπτική του χρόνου», σ. 56-61 
-Μιχάλης Πιερής, «Κώστας Μόντης, ο “ενοχλητικός” ποιητής», σ. 62-69  
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»:  
-Χρήστος Μπράβος, «Η κριτική και ο Μίλτος Σαχτούρης, ένας περίπατος επ’ αφορµή 
την “Εισαγωγή στην ποιητική του Μ. Σαχτούρη” του Γιάννη ∆άλλα», σ. 70-73 
-Ιάκωβος Βούρτσης, «Ο ποιητής ∆. Ι. Αντωνίου», σ. 74-75 (εισαγωγικό σηµείωµα για 
τον ποιητή και βιβλιογραφία, σ. 76-78) 
 
Στήλη «Σηµειώµατα»: 
-Μαριάνα ∆ήτσα, «Για τη γενιά των ποιητών της νεότατης ποίησής µας», σ. 84-86 
 
Τεύχος 44 (Ιούλιος 1981) 
 
τίποτα 
 
Τεύχος 45 (Αύγουστος 1981) 
 
τίποτα 
 
Τεύχος 46 (Σεπτέµβριος 1981) 
 
τίποτα 
 

Τ Ο Μ Ο Σ  7 ο ς  ( 4 7 - 5 6 ,  1 9 8 2 )  
 
Τεύχος 47-48 (Ιανουρ.-Φεβρ. 1982) 
 

Ο λογοτεχνικός Πολίτης 9: 
 
-Θεοτόκης Ζερβός, Ποιήµατα, σ. 89-90 
-Έλλη Σκοπετέα, [Ποιήµατα]: ∆υστυχία ιστοριοδίφη, Από τα «απορήµατα», Ο ρήτωρ, Ο 
κιοτής, Η γέφυρα, σ. 91-92 
-Γιάννης Κοντός, [Ποιήµατα]: Ο επόπτης εργασίας, Τα παπούτσια ή χριστουγεννιάτικο 
διήγηµα, Το φαρµακείο, Το τιµώµενο πρόσωπο, σ. 94-95 
-Γιώργος Σιδέρης, Ποιήµατα, σ. 96-99 
-Μ. Ι. Καβάζης, Η άλλη όχθη, σ. 100-102 (διήγηµα) 
-Χρόνης Μίσσιος, Καλά είσαι… σκοτώθηκες νωρίς, σ. 103-105 
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-Ρολάν Μπαρτ, «Ιστορία ή λογοτεχνία» (µτφ. Λίζυ Τσιριµώκου), σ. 106-115 
-Λίζυ Τσιριµώκου, «Ιστορία λογοτεχνίας και ιστορική ποιητική», σ. 116-126 
 
Στήλη «Κριτική»:  
-Χρήστος Μπράβος, «Το τίµηµα του Γιάννη ∆άλλα», σ. 128-131 
Στήλη «Τα σηµειώµατα του λογοτεχνικού Πολίτη»:  
-Έλλη Σκοπετέα, «Τετραήµερο µεταπολεµικής ποίησης των βαλκανικών χωρών», σ. 
137-138 (σχολιασµός) 
-∆. Μ., «Μια βουλγαρική εκδοχή για τη νεοελληνική λογοτεχνία», σ. 139-140 
(σχολιασµός) 
-Χ. Λ. Καράογλου, «Καταγγέλλουσα ποίηση ή καταγγελία της ποίησης», σ. 138-139 
(σχολιασµός) 
 
Τεύχος 49 (Μάρτιος 1982) 
 
τίποτα 
 
Τεύχος 50-51(Απρίλιος-Μάιος 1982) 

 
Ο λογοτεχνικός Πολίτης 10: 

 
-«Gzeslaw Milosz, ένας ποιητής µπροστά στην Αλληλεγγύη», σ. 71-73 
-Χρήστος Μπράβος, [Ποιήµατα]: Ανεπίδοτο, Γαµήλια φωτογραφία, Μήκος χρόνου, Το 
ταξίδι της Ελένης Τ., Θάνατος µισθωτού, Ανάκυκλος, Αναστάσιµο, Τα καρφιά, 
Οικογενειακό νεκροταφείο, σ. 68-70 
-Ελίας Κανέττι, Πώς γλίτωσε η γλώσσα µου, Η τύφλωση, µτφ. Τζένη Μαστοράκη, σ. 74-
82 (αποσπάσµατα) 
 
-αφιέρωµα στον Σεφέρη: 
-Μάρθα Θωµαίδου-Μώρου, «Στοιχεία από τη Βίβλο και τη χριστιανική εικονογραφία σε 
ποιήµατα του Σεφέρη», σ. 83-89 
-Laurie Hart, «Γιώργος Σεφέρης, µυθολογικό και κοσµικό σύστηµα», σ. 90-95 
-Μ. Ζ. Κοπιδάκης, «Σχόλια στο ποίηµα “Αριάδνη” του Σεφέρη», σ. 96-101 
 
Στήλη «Κριτική»: 
-∆. Πλάκας, «Σε αναζήτηση των πηγών, για το βιβλίο Οι Ψαλµοί του ∆αυίδ υπό Ανδρέα 
Κάλβου, εισαγωγή, σχόλια Γιάννη ∆άλλα», σ. 102-105 
-Μιχαήλα Κ. Ιατρού, «Η υποδειγµατική ανάγνωση του Μίλτου Σαχτούρη υπό τον ∆. Ν. 
Μαρωνίτη», σ. 106-107 (για το βιβλίο του ∆. Ν. Μαρωνίτη Μίλτος Σαχτούρης, Άνθρωποι 
–Χρώµατα – Ζώα – Μηχανές) 
-Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Μια δική µας ιστορία», σ. 108-116 (για το βιβλίο του Τάκη 
Γραµµένου, Τρίτη Ιστορία), 
-Γιάννης Χάρης, «Εκατό Χρόνια Μοναξιά», σ. 117-120 (βιβλιοκριτική) 
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Τεύχος 52 (Ιούνιος-Ιούλιος 1982) 
 
τίποτα 
 
Τεύχος 53 (Αύγουστος-Σεπτέµβριος 1982) 
 

Ο Λογοτεχνικός Πολίτης 11: 
 
-Γιάννης ∆ρόσος, Επιφυλλίδες: «Ο τελευταίος Ιούνης», «Η σκάλα», «Μαθήµατα», 
«Οδοιπορικό β’», «Νυκτερινό», σ. 54-56 (ποιήµατα) 
-Γιάννης Πατίλης, Συσκηνία, σ. 56-57 (ποιήµατα) 
-Γιώργος Ξενάριος, Οι µέρες καίγονται γονατιστά, σ. 58 (ποίηµα) 
-Γκυστάβ Φλωµπέρ, Μπουβάρ και Πεκυσέ, µτφ. Χριστόφορος Λιοντάκης, σ. 59-69, 
(απόσπασµα από µυθιστόρηµα) 
 
-Γ. Γιατροµανωλάκης, «Πορεία προς την Οκτάνα», σ. 70-74 
-Μαριάννα ∆ήτσα, «Η παντάνασσα ορµή της ποιήσεως, µικρή εισαγωγή στην ποίηση 
του Ανδρέα Εµπειρίκου», σ. 75-85 
 
Τεύχος 54 (Οκτώβριος 1982) 
 
τίποτα 
 
Τεύχος 55 (Νοέµβριος 1982) 

 
Ο λογοτεχνικός Πολίτης 12: 

 
-Χρήστος Μπράβος, Το µαύρο είναι χρώµα φιλικό όπως το φως έχει εφτά πέπλα, σ. 47-
48, (ποίηµα) 
-Ντ. Μ. Τόµας, Άσπρο Ξενοδοχείο, µτφ. Ρέα Γαλανάκη, σ. 49-52 («τα αποσπάσµατα που 
ακολουθούν είναι από τον πρόλογο και από τα κεφάλαια “Ντον Τζιοβάννι”, “Φράου 
Άννα Γκ.”, “Το σπίτι των διακοπών”. Το βιβλίο πρόκειται να εκδοθεί σύντοµα από τις 
εκδόσεις Γράµµατα») 
-Σάµουελ Μπέκετ, Εκείνη τη φορά, µτφ. Ρούλα Πατεράκη- Ντία Ζυγούρα, σ. 54-57 
-Σάµουελ Μπέκετ, Ο τρίτος λόγος, µτφ, Τζίνα Πολίτη, σ. 58-62 
 
-∆. Ν. Μαρωνίτης, «Επτά σχόλια µε αφορµή την Ιστορία του Γιατροµανωλάκη», σ. 64-
69 
-Γιάννης ∆άλλας, «Η πολυσηµία του καβαφικού ποιήµατος, ξαναδιαβάζοντας το “Νέοι 
της Σιδώνος (400 µ.Χ.)”», σ. 70-81 
-Βίκυ Λελεδάκη, « “Υπέρ της αχαϊκής συµπολιτείας πολεµήσαντες” του Κ. Καβάφη», σ. 
82-86 
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-Θωµάς Λεχωβίτης, «Οδυσσέα Ελύτη, Τρία ποιήµατα µε σηµαία ευκαιρίας», σ. 88-89 
-∆ηµ. Πέππας, «Εγκώµιο της σκιάς του Χόρχε Λούις Μπόρχες», σ. 90 
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Τεύχος 56 (∆εκέµβριος 1982) 
 
τίποτα 
 

Τ Ο Μ Ο Σ  8 ο ς  ( 5 7 - 6 5 ,  1 9 8 3 )  
 
Τεύχος 57-58 (Ιαν.-Φεβρ. 1983) 

 
Ο λογοτεχνικός Πολίτης 13: 

 
-Μάρκος Μέσκος, Στον ίσκιο της γης (Ι-XIV), σ. 90-93 (ποιήµατα) 
-Λουί Αραγκόν, Θέατρο/Μυθιστόρηµα, µτφ. Χρύσα Προκοπάκη, σ. 97-98 
(αποσπάσµατα) 
-Λουί Αραγκόν, Οι λέξεις του τέλους, µτφ. Χρύσα Προκοπάκη, σ. 98-99 (αποσπάσµατα) 
 
-Πάνος Θασίτης, «Για τη φύση της ποίησης», σ. 94-95 
-Νάσος Βαγενάς, «Για ένα ορισµό του µοντέρνου στην ποίηση», σ. 100-109 
-Μαρία Σακαλάκη, «Κοινωνιολογία και λογοτεχνία, οι κοινωνικές συνθήκες παραγωγής 
και κατανάλωσης των συµβολικών προϊόντων. Μια πρώτη προσέγγιση της σκέψης του 
Pierre Bourdieu», σ. 117-120 
 
Τεύχος 59 (Απρίλιος 1983) 
 
τίποτα 
 
Τεύχος 60 (Μάιος 1983) 

 
Ο λογοτεχνικός Πολίτης 14: 

 
-Ζέφη ∆αράκη, Νααρών, σ. 50-52 (ποιήµατα) 
 
-Μιχ. Χρυσανθακόπουλος, «Μεταφορά και φύση στον Μπολιβάρ του Νίκου 
Εγγονόπουλου», σ. 53-55 
-Γιώργος ∆ανιήλ, «Ο Πεντζίκης και τα Media», σ. 56-58 
-Μαίρη Κρεµέζη, «∆ηµοσθένης Βουτυράς, αυτοβιογραφικά στοιχεία στο έργο του», σ. 
59-63 
-Γρηγόρης Μανταδάκης, «Ταξίδι χωρίς επιστροφή, όψεις του µαύρου µυθιστορήµατος», 
σ. 64-74 
-Γιώργος Σαράντογλου, «Βιούµενοι χρόνοι και ρυθµοί στον ∆ιονύση Σαββόπουλο µε 
αφορµή έξι στίχους µιας µελωδίας του», σ. 75-77 
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-Θανάσης Ντόκος, «Μεγέθυνση συναισθηµάτων, Ο λαβύρινθος της σιωπής, δοκίµιο για 
την ποίηση του Νάσου Βαγενά», σ. 81-86 (βιβλιοκριτική) 
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Τεύχος 61(Ιούνιος-Ιούλιος 1983) 
 
Τίποτα 
 

Τεύχος 62 (Σεπτέµβριος 1983) 
 

Ο λογοτεχνικός Πολίτης 15: 
 
-Μιχάλης Εφταγωνίτης, Λυρική ποίηση, Ενότητα Α’ (1975-1980): «Οι στίχοι που 
θυµάσαι», «Τούτες τις µέρες», «Υποκλοπή», «Θα µείνει», «∆εν έχω καιρό», «Η τελετή», 
«Η βέρα», «Επικερδής ζηµιά», «Χάϊκου», «Το ποίηµα», σ. 46-48 
-Yves Bonefoy, Αφιέρωση, µτφ. Χριστόφορος Λιοντάκης, σ. 49-50 (ποιήµατα) 
-Ρόµπερτ Μπράουνιν, Ο επίσκοπος παραγγέλλει τον τάφο του στην εκκλησία της Σάντα 
Πρασσέντε, µτφ. Άρης Μπερλής, σ. 51-53 (ποίηµα) 
  
-Γιώργος Σαράντογλου, «Ο υπερρεαλιστής Ιάκωβος Λακάν, ο ψυχαναλυτής Σαλβαντόρ 
Νταλί και η «παράνοιά» τους, σ. 54-59 
-Edmund Keeley, «Καβάφης και Μπράουνιν», σ. 60-62 
-Γιάννης ∆άλλας, «Ο Καβάφης και η νεότεροι, επενέργεια του καβαφικού υποδείγµατος 
και η αφοµοίωσή του», σ. 63-69 
-Α. Μπελεζίνης, «“…να σβυσθούν”, σχόλιο στο ποίηµα του Κ. Π. Καβάφη “Ιγνατίου 
τάφος”», σ. 70-72 
-Μιχάλης Πιερής, «Καβάφης και ιστορία», σ. 73-77 
-∆ηµ. Τζιόβας, «Η έννοια του αναγνώστη στη θεωρία της λογοτεχνίας», σ. 78-87 
 
Τεύχος 63 (Οκτώβριος 1983) 
 
τίποτα 
 
Τεύχος 64  (Νοέµβριος 1983) 
 
ειδικό τεύχος του Πολίτη: 

Θεσσαλονίκη Πεζός λόγος, 1912-1986 
Εισαγωγή, βιβλιογραφία, άρθρα, ανθολογία κειµένων 
 
(αφιέρωµα στη λογοτεχνία και τα λογοτεχνικά περιοδικά της Θεσσαλονίκης) 
 
Τεύχος 64-65 (Νοέµβριος-∆εκέµβριος 1983) 
 

Ο λογοτεχνικός Πολίτης 16: 
 
-Λίλα Χαµπίµπη, Νοσταλγία Ι, Νοσταλγία ΙΙ, Έκτωρ, Ολύµπου Οδύσσεια, Κρόνου 
πυροτέχνηµα, σ. 74-75 (ποιήµατα) 
-Στέφανος Τασσόπουλος, «Ιστορίες», σ. 76-79 («απόσπασµα από το µυθιστόρηµα του 
Στέφανου Τασσόπουλου ∆εκαπενθήµερο, που κυκλοφορεί αυτές τις µέρες από τις 
εκδόσεις Κάλβος) 
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-Μαρία Λαϊνά, Ο κλόουν, σ. 80-87 (θεατρικός µονόλογος) 
-Τζων Μ. Κουτσύ, Περιµένοντας του βαρβάρους, µτφ. Μίλτος Φραγκόπουλος, σ. 88-93 
(απόσπασµα από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου που πρόκειται να κυκλοφορήσει από 
τις εκδόσεις Κρύσταλλο) 
 
-Αθηνά Γεωργαντά, «Μονότροπος µονόλογος, µπροστά σ’ έναν καθρέφτη, οι 
παράλληλοι µονόλογοι στην ποίηση του Σεφέρη˙ ο Λαφόργκ και ο Έλιοτ», σ. 94-98 
-Άννα Κατσίγιαννη, «Για τις αρχές του ελληνικού πεζοτράγουδου», σ. 99-101 
-Βίκυ Καλατζοπούλου, «Η αλληλογραφία ∆ηµοσθένη Βουτυρά-Στρατή Τσίρκα», σ. 102-
112 
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»:  
-Ρέα Γαλανάκη, «Σχόλια στην τεχνική της ποίησης της Μαντώς Αραβαντινού», σ. 118-
119  
 

Τ Ο Μ Ο Σ  9 ο ς  ( 6 6 - 7 4 ,  1 9 8 4 - 1 9 8 6 )  
 
Τεύχος 66  (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1984) 
 
τίποτα 
 
Τεύχος 67-68 (Οκτώβριος-∆εκέµβριος 1984) 
 
-Χρυσούλα Χατζητάκη-Καψωµένου, «∆ηµοτικό τραγούδι: όροι για µιαν ένταξη στη 
νεοελληνική ζωή», σ. 41-45 
 

Ο λογοτεχνικός Πολίτης 17: 
 
-∆ιονύσης Καψάλης, Τυφλό τοπίο, σ. 54-58 (ποιήµατα) 
-Σελίν, Απ’ τον ένα πύργο ο άλλος, µτφ. Αχιλλέας Αλεξάνδρου, σ. 59-61 (απόσπασµα, 
«το βιβλίο θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Γνώση»)  
 
-Νάσος Βαγενάς, «Τέσσερις θέσεις για τη µετάφραση της ποίησης», σ. 64 
-Νάσος Βαγενάς, «Ο Σεφέρης ως µεταφραστής της αγγλικής ποίησης», σ. 65-66 
-∆ηµήτρης ∆ηµηρούλης, «Τι συµβαίνει στην (“ελληνική”) κριτική; Μικρή σπουδή µιας 
άρνησης, σ. 75-91 και σ. 102 
-Ντίνος Χριστιανόπουλος, «Οι πεζογράφοι και τα λογοτεχνικά περιοδικά της 
Θεσσαλονίκης µέχρι το 1950», σ. 92-102 
 
Τεύχος 69-70 (Οκτώβριος 1985) 
 

Ο λογοτεχνικός Πολίτης 18: 
 
-Κυριάκος Χαραλαµπίδης, Η εκλογή, Εν γαστρί, Περιοδεία του Άγγλου έπαρχου στη 
χερσόνησο Καρπασίας το 1878, Των Ολυµπίων, Στη θάλασσα των πολύνεκρων, σ. 65-68 
(ποιήµατα) 
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-Γιάννης Υφαντής, Ο άνεµος της στέπας (βαρβαρικό), L’ antichissima luce, Νότος, Του 
Αγίου Νάρκισσου και των πηγών, σ. 69-70 (ποιήµατα) 
-Γρηγόρης Μανταδάκης, Πλήρης γέννηση, Γάου-βάου, ∆ύο λόγοι, «Έχουν και αυτά 
ψυχούλα», σ. 70-71 (ποιήµατα) 
-Γιάννης ∆άλλας, «Μανόλης Αναγνωστάκης: η ποιητική του µετάβαση από τις Εποχές 
στις Συνέχειες», σ. 72-77 
-∆ηµήτρης Χατζής, «Γύρω από το πρόβληµα της “συνέχειας”», σ. 78-90 («δηµοσιεύτηκε 
στο τεύχος 8, Αύγουστος 1954, του περιοδικού Νέος Κόσµος, οργάνου της Κ.Ε. του 
ΚΚΕ, που εκδιδόταν στο Βουκουρέστι») 
-Gerard Genette-Marc Fumaroli, «Το µέλλον του λογοτεχνικού παρελθόντος», µτφ. Λίζυ 
Τσιριµώκου, σ. 91-103 (συζήτηση) 
-Βίλλυ Μπένιγκ, «Το σοσιαλιστικό δράµα στην Ανατολική Γερµανία (µέχρι τη δεκαετία 
του ’60)», σ. 104-113 
 
Στήλη «Κριτική»: 
-Γιώργος Γιαννουλόπουλος, «Η σύγχρονη ριζοσπαστική κριτική για τη λογοτεχνία», σ. 
114-121 (µε αφορµή το βιβλίο του Τόνυ Μπένετ Φορµαλισµός και µαρξισµός, µτφ. Σ. 
Τσακνιά, εκδ. Νεφέλη, 1983) 
-Έλλη Γιαννακάκη, «Αφηγηµατική συχνότητα στην Πλωτή Πόλη της Μάρως ∆ούκα», σ. 
122-128 
 
Τεύχος 71 (Ιαν.-Μαρτ. 1986) 

 
Ο λογοτεχνικός Πολίτης 19: 

 
Αφιέρωµα στον Κ. Βάρναλη: 
 
-Κώστας Βάρναλης, Ο καπετάνιος, Ιδεαλιστής (έντυπη µορφή), Ο ιδεαλιστής ήτοι η 
παιδική αθωότητα (χειρόγραφη µορφή), Πρόλογος (έντυπη και χειρόγραφη µορφή), σ. 
28-30 («άγνωστα και δυσεύρετα ποιήµατα του Βάρναλη» στην έντυπη και χειρόγραφη 
µορφή τους) 
-«1928, µια συνέντευξη του κ. Βάρναλη στο περιοδικό Γλαύκα του Πειραιά (αριθ. φ. 5-
6)», σ. 31 
 
-Θεανώ Μιχαηλίδη, «Το αρχείο Βάρναλη», σ. 32-35 
-Γιάννης ∆άλλας, «Το φως που καίει, η γένεση ενός ποιήµατος και µιας ποιητικής, τα 
στάδια δηµιουργίας και η πνευµατική ταυτότητα του έργου», σ. 36-54 
-Κ. Γ. Κασίνης, «Παλαµικά µαργινάλια στο Σολωµό χωρίς µεταφυσική του Βάρναλη», σ. 
55-75 
-Γεωργία Λαδογιάννη, «Βάρναλης-Θεοτοκάς, ιδεολογικές αντιπαραθέσεις», σ. 76-78 
 
-Τόλης Καζαντζής, «Η λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης, σενάριο τηλεοπτικού 
ντοκυµανταίρ που γυρίστηκε στη Θεσσαλονίκη µε την ευκαιρία των 2.300 χρόνων της 
πόλης», σ. 79-95 
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Τεύχος 72 (Μάιος-Ιούλιος 1986) 
 

Ο λογοτεχνικός Πολίτης 20: 
 
-Τεοντόρ Αντόρνο, Αναδροµική θεώρηση του υπερρεαλισµού, µτφ. Βαγγέλης Μπιτσώρης, 
σ. 30-32 
-Γιάννης Καραβίδας, «Σεφέρης, Εµπειρίκος· παράλληλοι;», σ. 33-38 
-Μιχάλης Χρυσανθακόπουλος, «Αφηγηµατικές συµπτώσεις σ’ ένα κείµενο του 
Εµπειρίκου», σ. 39-43 
-Αντρέας Φραντζής, «Μπολιβάρ: ένα ελληνικό θέατρο σκιών. ∆ύο προτάσεις για µια 
ανάγνωση», σ. 44-47 
-Β. Μπένγιαµιν, Υπερρεαλισµός, το τελευταίο ενσταντέ της ευρωπαϊκής διανόησης, µτφ. 
Στέλλα Νικολούδη, σ. 48-57 
-Γ. Φαρίνου-Μαλαµατάρη, «Μένης Κουµανταρέας, µυθοπλασία και πραγµατικότητα», 
σ. 58-64 
-∆ηµήτρης Τζιόβας, «Νεοκλασσικές απηχήσεις και µετωνυµική δοµή στις Ωδές του 
Κάλβου», σ. 65-79 
 

Τεύχος 73 (1) (Νοέµβριος 1986) 
 
Στήλη «Λογοτεχνία» 
Αλεξάνδρα Ζερβού, «Πηνελόπη ∆έλτα», σ. 64-73 
 

Τεύχος 74 (2) (∆εκέµβριος 1986) 
 
Στήλη «Λογοτεχνία»: 
Tzvetan Todorov, «Τυπολογία του αστυνοµικού µυθιστορήµατος», σ. 66-73 
 

Τ Ο Μ Ο Σ  1 0 ο ς  ( 7 5 - 8 7 ,  1 9 8 7 )  
 

Τεύχος 75 (3) (Ιανουάριος 1987) 
 
Στήλη «Λογοτεχνία»: 
-Μιχάλης Τσιανίκας, «Για τη λογοτεχνία και τη λογοτεχνική κριτική», σ. 62-65 
-Πέτρος Μαρτινίδης, «Οι βαριές συνέπειες των ελαφρών αναγνωσµάτων», σ. 67-76 
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
Χρήστος Αγγελάκος, «Μάξιµος Οσύρος, Στη νοσταλγία του ψυχιατρείου», σ. 82-85 
(βιβλιοκριτική) 
 

Τεύχος 76 (4) (Φεβρουάριος 1987) 
 
Στήλη «Λογοτεχνία»: 
-Ρολλάν Μπαρτ, «Από το έργο στο κείµενο», (µτφ.Μπάµπης Κολώνιας, Μιχάλης 
∆ηµόπουλος), σ. 58-64 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
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-Κ. Λογαράς, «Ρέα Γαλανάκη Ιστορία της Όλγας», σ. 80-82 (βιβλιοκριτική) 
 

Τεύχος 77(5) (Μάρτιος 1987) 
 
Στήλη «Λογοτεχνία»:  
Γιώργος Γιαννουλόπουλος, «Ο δαίµονας του τυπογραφείου και τα δαιµόνια της 
κριτικής», σ. 63-68 
  

Τεύχος 78(6) (Απρίλιος 1987) 
 
∆ιονύσης Καψάλης, «Παράδοση και µεταφορά της “νέας κριτικής”: από τον Άµλετ στα 
κτίρια της ακαδηµίας», σ. 73-84 
 

Τεύχος 79(8) (Μάιος 1987) 
 
τίποτα 
 

Τεύχος 80(9) (Ιούνιος 1987) 
 
-Μαριάννα Σπανάκη, «Η “αποστροφή” του Καρυωτάκη, γυναικείοι ρόλοι και κοινωνική 
αµφισβήτηση», σ. 55-60 
-Χ. ∆. Γουνελάς, «Κρατύλος και Σικελιανός, µεταφυσική και ποίηση», σ. 61-67 
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-Ζέφη ∆αράκη, «Εικονικές κλίµακες στην ποίηση της Κικής ∆ηµουλά, Μάριου Μαρκίδη 
και Μάρκου Μέσκου», σ. 81-83 
 

Τεύχος 81(9)-82(10) (Ιούλιος-Αύγουστος 1987) 
 
Στήλη «Λογοτεχνία»: 
-∆ιονύσης Καψάλης, «Παράδοση και µεταφορά της “νέας κριτικής”: από τον Άµλετ στα 
κτίρια της ακαδηµίας», σ. 91-100 (συνέχεια από το τεύχος 80 και τέλος) 
-Στέφανος Ροζάνης, «Από το λόγο στην ποίηση του λόγου», σ. 101-107 
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-Μαριάννα ∆ήτσα, «Άλκη Ζέη, Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα», σ. 108-109 
(βιβλιοκριτική) 
 

Τεύχος 83(11) (Σεπτέµβριος 1987) 
 

-John Beverly, «Λογοτεχνία και ιδεολογία» (µτφ από ισπανικά, Ηλίας Μαρκολέφας), σ. 
55-62 
-Μιχάλης Τσιανίκας, «Μπαρτ-Φουκώ, το ζήτηµα της ιστορίας και ένα 
αντιστρουκτουραλιστικό σχόλιο του Μωρίς Μπλανσό», σ. 63-67 
-Νάσος Βαγενάς, «Θεωρία ή Κριτική», σ. 68-73 
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Τεύχος 84 (12) (Οκτώβριος 1987) 
 
Στήλη «Λογοτεχνία»: 
-Γιάννης ∆άλλας, «Οι λανθάνουσες αντιστοιχίες ενός ποιητή, Βάρναλης-Καβάφης, δύο 
ανόµοιοι αντιπαράλληλοι», σ. 59-65 
-Μαριλίζα Μητσού, «Με αφορµή τη Μορφολογία του παραµυθιού του Βλαντιµίρ Ποπ», 
σ. 67-77 
 

Τεύχος 85(13) (Νοέµβριος 1987) 
 
Στήλη «Λογοτεχνία»: 
Νίκος Εγγονόπουλος, «Ο Πικάσο ποιητής», σ. 58-61 
 

Τεύχος 86(14) (∆εκέµβριος 1987) 
 
Στήλη «Λογοτεχνία»: 
-Γιώργος Σαββίδης, «Για τον “Προσκυνητή”του Κώστα Βάρναλη», σ. 60-63 
-Θεανώ Μιχαηλίδου, «Από τα Σηµειωµατάρια του Κώστα Βάρναλη», σ. 63-64 
-Μιχάλης Τσιανίκας, «Φιλολογική σοβαροφάνεια, κριτική ανεπάρκεια και λογοκρισία», 
σ. 65-72 
 

Τ Ο Μ Ο Σ  1 1 ο ς  ( 8 7 - 9 6 ,  1 9 8 8 )  
 

Τεύχος 87(15) (Ιανουάριος 1988) 
 
Στήλη «Λογοτεχνία»: 
-Βρασίδας Καραλής, «Για τις Τερτσίνες του Νίκου Καζαντζάκη», σ. 47-52 
-Γιώργης Γιατροµανωλάκης, «Φιλόλογοι σφαζόµενοι αµειλίκτως ή η αλληγορία των 
ανοικτών θυρών», σ. 53-56 
-∆ηµήτρης Αγγελάτος, «Περί λογοτεχνικών ειδών, µια κειµενική ανάγνωση της Κρίσης 
του Γ. Αριστηνού», σ. 57-59 
 
Τεύχος 88-89 (Φεβρουάριος-Μάρτιος 1988) 
Στήλη «Λογοτεχνία»: 
Νάσος Βαγενάς, «Θεωρία ή Κριτική;(β’)», σ. 77-85 
 
Τεύχος 90 (Απρίλιος 1988) 
 
Στήλη «Λογοτεχνία»: 
-Γιώργος Γιαννουλόπουλος, «Θεωρία και Κριτική», σ. 47-56 
-Μάριος Μαρκίδης, «Σιδώνα, σωτήριο έτος 1951 και (πάλι) 1961», σ. 57-61 
 
Τεύχος 91 (Μάιος 1988) 
 
τίποτα 
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Τεύχος 92-93 (Ιούνιος-Ιούλιος 1988) 
 
τίποτα 
 
Τεύχος 94 (Σεπτέµβριος 1988) 
 
τίποτα 
 
Τεύχος 95 (Οκτώβριος 1988) 
 
τίποτα 
 
Τεύχος 96 (∆εκέµβριος 1988) 
 
Στήλη «Λογοτεχνία»: 
-Βρασίδας Καραλής, «Ο Τελευταίος Πειρασµός, ένα επικίνδυνο βιβλίο», σ. 67-72 
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-Ε. Κατσαµπάνη, «Άννα Ζέγκερς, Τράνζιτ», σ. 73-75 (βιβλιοκριτική) 
 

Τ Ο Μ Ο Σ  1 2 ο ς  ( 9 7 - 1 0 2 ,  1 9 8 9 )  
 
Τεύχος 97 (Μάρτιος 1989) 
 
-Νέτα Αποστολίδου, «Ο Παλαµάς και το Ταξίδι του Ψυχάρη, µε αφορµή τα εκατό χρόνια 
από την έκδοσή του», σ. 74-79 
 
Τεύχος 98 (Απρίλιος 1989) 
 
-Μαριάνα ∆ήτσα, «Ο οµολογηµένος και ανοµολόγητος ροµαντισµός. Η περίπτωση Σ. Α. 
Κουµανούδη», σ. 50-55 
 
Τεύχος 99 (Ιούνιος 1989) 
 
-Μιχάλης Τσιανίκας, «Εν ανθηρώ έλληνι λόγω, η ποίηση της αφαίρεσης», σ. 63-66 
 
Τεύχος 100 (Αύγουστος 1989) 
 
- ∆ηµ. Σπάθης, «Ο Βασιλικός του Α. Μάτεση στο εύφορο χώµα του ∆ιαφωτισµού», σ. 
54-63 
 
Τεύχος 101 (Οκτώβριος 1989) 
 
τίποτα 
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Τεύχος 102 (∆εκέµβριος 1989) 
 
τίποτα 
 

Τ Ο Μ Ο Σ  1 3 ο ς  ( 1 0 3 - 1 0 9 ,  1 9 9 0 )  
 
Τεύχος 103 (Μάρτιος 1990) 
 
τίποτα 
 
Τεύχος 104 (Απρίλιος 1990) 
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-Μαριάνα ∆ήτσα, «Η Αυρηλία του Gerard de Nerval», σ. 58-61 (βιβλιοκριτική) 
 
 
 
Τεύχος 105 (Μάιος 1990) 
 
τίποτα 
 
Τεύχος 106 (Ιούνιος 1990) 
 
-Ιωακείµ-Κίµων Κολυβάς, «Συµβολισµός και ερµηνεία στη “Μαυροµαντηλού” του 
Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη», σ. 43-46 
 
Τεύχος 107 (Ιούλιος 1990) 
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-∆ώρα Μέντη, «Γιάννη ∆άλλα Ποιήµατα 1948-1988», σ. 60-63 (βιβλιοκριτική) 
 
Τεύχος 108 (Οκτώβριος 1990) 
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-Άρης Μπερλής, «Νίκος Καρούζος», σ. 59 (σύντοµο εισαγωγικό σηµείωµα) 
 

Τεύχος 109 (Νοέµβριος 1990) 
 
-(Γιάννης Ρίτσος),«Ένα γράµµα του Γιάννη Ρίτσου για την ποίησή του», σ. 51-53 
-Χρύσα Προκοπάκη, «Ένα σχόλιο», σ. 54-55 (για τον Ρίτσο) 
-Σοφία Ντενίση, «Για τις αρχές της πεζογραφίας µας», σ. 54-63 
 

Τ Ο Μ Ο Σ  1 4 ο ς  ( 1 1 0 - 1 1 6 ,  1 9 9 1 )  
 

Τεύχος 110 (Ιανουάριος 1991) 
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τίποτα 
 

Τεύχος 111 (Μάρτιος 1991) 
 

τίποτα 
 

Τεύχος 112 (Απρίλιος 1991) 
 
Τόλης Καζαντζής, «Κοινωνιολογικές παρατηρήσεις για την επαρχιακή λογοτεχνία», σ. 
58-60 
 

Τεύχος 113 (Ιούνιος 1991) 
 
τίποτα 
 

Τεύχος 114 (Ιούλιος 1991) 
 
τίποτα 
 

Τεύχος 115 (Οκτώβριος 1991) 
 
-Βρασίδας Καραλής, «Η ποίηση του Νάσου Βαγενά ή το αδιέξοδο της αµορφίας», σ. 57-
64  
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-Γιάννης Μπασκόζος, «Αλέξης Πανσέληνος Βραδιές Μπαλέτου», σ. 65-66 
(βιβλιοκριτική) 
 

Τεύχος 116 (∆εκέµβριος 1991) 
 
-Μαρτινίδης Πέτρος, «Η µυστηριώδης έλξη του αστυνοµικού µυθιστορήµατος ή και 
λίγος µανχαϊσµός επιτέλους», σ. 35-42 
 

Τ Ο Μ Ο Σ  1 5 ο ς  ( 1 1 7 - 1 2 0 ,  1 9 9 2 )  
 

Τεύχος 117 (Ιαν. 1992) 
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-Άρης Μπερλής, «Ηµερολόγιο µιας ανέφικτης µεταµέλειας. Γιώργου Κοροπούλη: Don 
Giovanni», σ. 55-57 
 

Τεύχος 118 (Μάρτιος 1992) 
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-Χρήστος Παπαγεωργίου, «Υπάρχει γιατί η ψυχή κρυώνει, για τη συγκεντρωτική έκδοση 
των ποιηµάτων του Μανόλη Πρατικάκη», σ. 53-55 (βιβλιοκριτική) 
-Γιώργος Κοροπούλης, «Το µενεξεδί αποτύπωµα», σ. 56-59 (βιβλιοκριτική) 
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-Βρασίδας Καραλής, «Κ. Α. ∆ηµάδης, δικτατορία-πόλεµος και πεζογραφία 1936-1944», 
σ. 60-61(βιβλιοκριτική) 
 

Τεύχος 119 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1992) 
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-Χρήστος Παπαγεωργίου, «Υπό ξένην σηµαίαν, ποιήµατα του Γεράσιµου 
Λυκιαρδόπουλου», σ. 52-53 (βιβλιοκριτική) 
 

Τεύχος 120 (Οκτώβριος-∆εκέµβριος 1992) 
 
-Ερατοσθένης Καψωµένος, «Το σολωµικό κείµενο ως “σηµαίνουσα πρακτική”», σ. 48-
52 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-Χρήστος Παπαγεωργίου, «Φύλακας Ερειπίων του Αλέξη Τραϊανού, ποιήµατα», σ. 56-57 
(βιβλιοκριτική) 
 

Τ Ο Μ Ο Σ  1 6 ο ς  ( 1 2 1 - 1 2 4 ,  1 9 9 3 )  
 

Τεύχος 121 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1993) 
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-Χρήστος Παπαγεωργίου, «Από την ήττα στα όπλα στη συντριβή της προσωπικότητας, 
µε αφορµή τα κάπως ξεχασµένα βιβλία των Στρατή ∆ούκα Ιστορία ενός αιχµαλώτου, 
Βασιλικής Παπαγιάννη Οι ηττηµένοι, Θανάση Βαλτινού Η κάθοδος των εννιά, ∆ηµήτρη 
∆ηµητριάδη Πεθαίνω σα χώρα και Γιώργου Μιχαηλίδη Η Πύλη», σ. 60-62 (σχολιασµός) 
 

Τεύχος 122 (Απρίλιος-Ιούλιος 1993) 
 
-∆ιονύσης Καψάλης, «Ο “Ελάσσων” Παλαµάς», σ. 57-62 
-Παντελής Μπουκάλας, «Ο Παλαµάς, ο ρυθµός και το πάθος», σ. 62-64 
-∆ώρα Μέντη, «Υ.Γ., Μανόλη Αναγνωστάκη», σ. 65-66 (βιβλιοκριτική) 
 

Τεύχος 123 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1993) 
 
τίποτα 
 

Τεύχος 124 (Νοέµβριος-∆εκέµβριος 1993) 
 
-∆ιονύσης Καψάλης, «Κ.Γ. Καρυωτάκης: το φάσµα του ήχου», σ. 46-52 
-Angela Biancofiore, «Παζολίνι, Αποκάλυψη της λογικής και το τέλος της ιστορίας», σ. 
53-60  
 

Τ Ο Μ Ο Σ  1 7 ο ς  ( 1 2 5 - 1 2 8 ,  1 9 9 4 - 1 9 9 5 )  
 

Τεύχος 125 (Μάιος 1994) 
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-«Μαθήµατα εφαρµοσµένου στρουκτουραλισµού, συζήτηση της Κατρίν Κλεµάν µε τον 
συγγραφέα του Regarder Ecouter Lire» (αναφορές και στη λογοτεχνία) 
 
Στήλη «Και Γράµµατα µαθαίνω»: 
-Θανάσης Ντόκος, «Νάσος Βαγενάς, Βάρβαρες Ωδές, σ. 61-63 (βιβλιοκριτική) 
-Άρης Μπερλής, «Ρέα Γαλανάκη, Θα υπογράφω Λουί, σ. 64-66 (βιβλιοκριτική) 
 

Τεύχος 126 (Ιούνιος-Ιούλιος 1994) 
 
-Αθηνά Βογιατζόγλου, «Με αφορµή το ποίηµα του Εγγονόπουλου “Περί ύψους”, σ. 50-
56 
-Γιάννης Λεοντάρης, «Για το λευκό στη λογοτεχνία, από τη σιωπή του αναγνώστη στην 
ανάγνωση της σιωπής», σ. 57-60 
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-Άγγελος Ελεφάντης, «Ορθοκωστά, του Θανάση Βαλτινού», σ. 61-66 
 

Τεύχος 127 (Σεπτέµβριος 1994) 
 
-Νίκος Θεοτοκάς, «Το αίµα είναι αίµα! Περί των περί την Μονήν Ορθοκωστάς», σ. 61-
63 (για το βιβλίο του Θ. Βαλτινού) 
 
Στήλη «Επιστολές»:  
-Νίκος ∆ήµου, «Για την Ορθοκωστά», σ. 65 
 

Τεύχος 128 (Φεβρουάριος 1995) 
 
τίποτα 
 
Τ Ο Μ Ο Σ  1 8 ο ς  :  Ο  Π Ο Λ Ι Τ Η Σ  ∆ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο Σ  ( 1 -

8 ,  1 9 9 5 )  
 

Τεύχος 1 (Σάββατο 25 Μαρτίου 1995) 
 
-Άγγελος Ελεφάντης, «Μικρό Νεοελληνικό Όργανο, εκλογή κειµένων (1947-1975) του 
∆ηµήτρη Χατζή για το νέο ελληνισµό», σ. 54 
 

Τεύχος 2, (Σάββατο 8 Απριλίου 1995) 
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-Κώστα Βούλγαρης, «Θωµάς Γκόρπας, Ισιδώρα! Ισιδώρα, ο τραγικός έρωτας της 
Ντάνκαν µε τον ποιητή Γιεσενίν», σ. 57 
 

Τεύχος 3 (Σάββατο 22ω Απριλίου 1995 
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Τίποτα 
 

Τεύχος 4 (Παρασκευή 5 Μαΐου 195( 
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-Μπόρις Πάστερνακ (ποιήµατα και σύντοµο σχόλιο για την ποίησή του, από τον Γιώργο 
Κοροπούλη), σ. 37-41 
 

Τεύχος 5 (Παρασκευή 19 Μαΐου 1995) 
 
-Μιχάλης Πιερής, «Οι νεοελληνικές σπουδές στην Ευρώπη, περί του εν “Μεγάλη 
Βρετανία” συνεδρίου των ∆ελφών» σ.  
-Ουµπέρτο Σάµπα (ποιήµατα και σύντοµο σχόλιο για την ποίησή του, από τους Νίκο 
Λούπη και Γιώργο Κοροπούλη), σ. 46-49 
 

Τεύχος 6 (Παρασκευή 2 Ιουνίου 1995) 
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-Γιώργος Κοροπούλης, «Τούτος ο κανόνας µε το κανονάκι», σ. 40-42 και 50 
-Άρης Μπερλής, «Έµιλυ Μπροντέ, Τα ανεµοδαρµένα Ύψη», σ. 46-47 
 

Τεύχος 7 (Παρασκευή 16 Ιουνίου 1995) 
 
Στήλη «Και γράµµτα γνωρίζω»: 
-Λίζυ Τσιριµώκου, «Το τελευταίο τσιγάρο», σ. 38-40 (για Το Κιβώτιο του Άρη 
Αλεξάνδρου) 
-Μιχάλης Πιερής, «Κυπριακή “Μεθιστορία”, µεθόριος ανάµεσα Καβάφη-Σεφέρη», σ. 
41-45 
-Ιωάννα Νικολαϊδου, Βιθέντε Φερνάντες Γκονζάλες, «Ο ρόλος των νεοελληνικών 
σπουδών στις σχέσεις Ελλάδας και Ευρώπης», σ. 46-47 
 

Τεύχος 8 (Παρασκευή 30 Ιουνίου 1995) 
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-Πρόδροµος Χ. Μάρκογλου, «Μικρό οδοιπορικό στην ποίηση του Θεόκλητου 
Καριπίδη», σ. 32-40 
-Μάρκος Μέσκος, «Για τον Θεόκλητο Καριπίδη: δύο λόγια ακόµη», σ. 41-43 

Τ Ο Μ Ο Σ  1 9 ο ς  ( 9 - 1 6 ,  1 9 9 5 )  
 

Τεύχος 9 (Παρασκευή 14 Ιουλίου 1995) 
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»:  
-Φραγκίσκη Αµπατζοπούλου, «Εβραίοι: γενοκτονία και λογοτεχνία», σ. 40-43 
-Φερνάντο Πεσόα, (ποιήµατα και βιογραφικό), σ. 44-47 
 

Τεύχος 10 (Παρασκευή 15 Σεπτεµβρίου 1995) 
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-Ρούλα ∆ηµοπούλου, «Η Ελλάδα στα γαλλικά, µεταφράσεις νεοελληνικής λογοτεχνίας», 
σ. 40-41 
-Αλέξης Πολίτης, Αρχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας, πρακτικά του β’ διεθνούς 
συνεδρίου», σ. 42-45 
 

Τεύχος 11 (Παρασκευή 29 Σεπτεµβρίου 1995) 
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-Άγγελος Ελεφάντης, «Κ.Θ. ∆ηµαράς – Νίκος Σβορώνος, η µέθοδος της ιστορίας. 
Ιστοριογραφικά και αυτοβιογραφικά σχόλια», σ. 44-45 
-∆ηµήτρης Κόκορης, «Από τη Βαλέρια στον Σπετίµ, λογοτεχνικά πρόσωπα του Σωτήρη 
∆ηµητρίου», σ. 46-49 
 

Τεύχος 12 (Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 1995) 
 
Τίποτα 
 

Τεύχος 13 (Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 1995) 
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-Χήρο Χόκβερντα, «Οι ρωγµές του µηδενός, Για τις Βάρβαρες Ωδές του Νάσου 
Βαγενά», σ. 42-46 (βιβλιοκριτική) 
-Τζένη Μαστοράκη, «Πού κατοικεί ο συγγραφέας; Για το βιβλίο του Μισέλ Φάις 
Αυτοβιογραφία ενός βιβλίου», σ. 47 (βιβλιοκριτική) 
 

Τεύχος 14 (Παρασκευή 17 Νοεµβρίου 1995) 
 
Τίποτα 
 

Τεύχος 15 (Παρασκευή 1 ∆εκεµβρίου 1995) 
 
Τίποτα 

Τεύχος 16 (Παρασκευή 22 ∆εκεµβρίου 1995) 
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-Μιχάλης Τσιανίκας, «Φλωµπέρ, η Ελλάδα και η λογοτεχνία», σ. 35-37 
 

Τ Ο Μ Ο Σ  2 0 ο ς  ( 1 7 - 2 4 ,  1 9 9 6 )  
 

Τεύχος 17 (Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 1996) 
 
Αφιέρωµα: Με τον Τεό Σαλαπασίδη, σ. 24-45 
-Κ. Β. «Χρονολόγιο», σ. 26-28 
-Κλείτος Κύρου, «Μια απόπειρα προσπέλασης», σ. 30-31 
Γιώργος Μαθιανάκης, «Ο κος Ματθαίος Σαλαπασίδης», σ. 40-41 
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Κώστας Βούλγαρης, «Στις µεταβατικές στιγµές…», σ. 42-45 
 

Τεύχος 18 (Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 1996) 
 
-Γιώργης Γιατροµανωλάκης, «Ιούλιος Βερν – Ανδρέας Εµπειρίκος, αντικριστοί 
καθρέφτες», σ. 46-50 
 

Τεύχος 19 (Παρασκευή 8 Μαρτίου 1996) 
 
Τίποτα 
 

Τεύχος 20 (Παρασκευή 5 Απριλίου 1996) 
 
Τίποτα 
 

Τεύχος 21 (Παρασκευή 10 Μαΐου 1996) 
 
-Γιώργος Αριστηνός, «Σχήµατα λόγου και λογοτεχνία», σ. 31-34 
-∆ηµήτρης Αγγελάτος, «Η µνήµη και το ψαλίδι για την ανάγνωση της λογοτεχνίας, που 
συνηθίσαµε να ονοµάζουµε “κλασσική”», 35-37 
-Τάκης Καγιαλής, «Ποίηση, ιδεολογία και λογοτεχνική κριτική στην Επιθεώρηση 
Τέχνης», σ. 41-46 
 

Τεύχος 22 (Παρασκευή 24 Μαΐου 1996) 
 
Μάρω Τριανταφύλλου, «Ο αυλός, ο θάνατος και η ελεγειακή ποίηση», σ. 47-49 
 

Τεύχος 23 (Παρασκευή 7 Ιουνίου 1996) 
 
Τίποτα 
 

Τεύχος 24 (Παρασκευή 28 Ιουνίου 1996) 
 
-Κύρκος ∆οξιάδης, «Η γενιά του εδώ και τότε, µε αφορµή το µυθιστόρηµα Οι αχινοί των 
Νίκου Θεοτοκά και Κώστα Σωτηρίου», σ. 40-43 
 

Τ Ο Μ Ο Σ  2 1 ο ς  ( 2 5 - 2 9 ,  1 9 9 6 )  
 

Τεύχος 25 (Παρασκευή 19 Ιουλίου 1996) 
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-Τάκης Καγιαλής, «Εθνική λογοτεχνία, συγκριτική φιλολογία και οι λογοτεχνικές 
µεταφράσεις», σ. 34-38 
-Φίλιππος Ηλιού, «Αρµατωµένα µάτια», σ. 39-41 (για το βιβλίο Γυάλινα σύνορα της 
Λευκής Μαλφέση) 
-Ανδρέας Φραγκιάς, «Γυάλινα σύνορα», σ. 41-42 (για το ίδιο βιβλίο) 
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-Κώστας Βούλγαρης, «Μάρκος Μέσκος, ένας ποιητής από την Έδεσσα», σ. 47-48 
 

Τεύχος 26 (Παρασκευή 20 Σεπτεµβρίου 1996) 
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-Αλέξης Πολίτης, «Οριενταλισµός (µτφ. Φώτης Τερζάκης, εκδόσεις Νεφέλη, 1996), 
σ.44-47 
 

Τεύχος 27 (Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 1996) 
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-∆ηµήτρης Ι. Χατζόπουλος, «Ποίηση, ποιήµατα, ποιητές», σ. 46-47 
-∆ηµήτρης Κόκορης, «Η λογοτεχνία ως όργανο ηθικής βελτίωσης», σ. 48-49 
 

Τεύχος 28 (Παρασκευή 15 Νοεµβρίου 1996) 
 
(στο εξώφυλλο: «Κώστας Καρυωτάκης», από τον ∆. Μυταρά) 
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-Μαρία Αθανασοπούλου, «Ο Γ.Π. Σαββίδης κριτικός λογοτεχνίας», σ. 33-38 
 
Αφιέρωµα: Κ. Καρυωτάκης 
«Καρυωτάκης, ο συµπολίτης µας, εκατό χρόνια από τη γέννησή του», σ. 42-48 
 
-Γεωργία ∆άλκου, «Η γενέθλια πόλη», σ. 43-45 
-Κώστας Βούλγαρης, « “Είµαστε κάτι διάχυτες αισθήσεις”, από τον Καρυωτάκη στον 
Αναγνωστάκη», σ. 46-48 
-∆ηµήτρης Παπαχρήστος, «Ένα ποίηµα που σεργιάνισε στους δρόµους», σ. 45 
 

Τεύχος 29 (13 ∆εκεµβρίου 1996) 
 
Τίποτα 
 

Τ Ο Μ Ο Σ  2 2 ο ς  ( 3 0 - 3 7 ,  1 9 9 7 )  
 

Τεύχος 30 (Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 1997 
 
-Ευριπίδης Γαραντούδης, «Ο Ιάκωβος Πολυλάς, οι σύγχρονοι και νεότεροί του 
Επτανήσιοι: συνέχεια και ρήξεις», σ. 38-44 
-Βαγγέλης Αθανασόπουλος, «Οι ποιητές-κριτικοί γράφουν την ιστορία και οι 
πανεπιστηµιακοί κριτικοί την σχολιάζουν», σ. 45-48 
-Κώστας Βούλγαρης, «Εν θερµώ…», σ. 48-50 (τα δύο τελευταία άρθρα αναφέρονται σε 
βιβλία του Παντελή Μπουκάλα) 
 

Τεύχος 31 (Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 1997) 
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-Μάρκος Μέσκος, «Μεταπολεµική ποίηση της αριστεράς, πενήντα χρόνια µετά, λίγες 
σκόρπιες σκέψεις ακόµα», σ. 36-37 
-Ρένα Ζαµάρου, «Καρυωτάκης – Εγγονόπουλος, δρόµοι παράλληλοι και τεµνόµενοι», σ. 
38-41 
(βιβλιοκριτική): 
-∆. Ν. Μαρωνίτης, «Τζίνα Πολίτη, Συνοµιλώντας µε τα κείµενα», σ. 43-45 
-Αννα Τζούµα, «Παρουσίαση του βιβλίου», σ. 45-47 
 
(«Μεταπολεµική ποίηση… µεταπολεµικοί ποιητές της Αριστεράς… αριστεροί 
µεταπολεµικοί ποιητές… η περίπτωση του Μανόλη Αναγνωστάκη… και άλλες 
περιπτώσεις… πενήντα χρόνια µετά». Με αυτόν τον τίτλο ο Πολίτης εγκαινιάζει ένα 
αφιέρωµα που θα «κυλήσει» σε όσα τεύχη χρειαστεί. Οι σελίδες του είναι ανοιχτές στη 
συνεργασία και το διάλογο, σ. 37). 
 

Τεύχος 32 (Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 1997) 
 
-Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, «Η ηθική του πολιτικού λόγου, µια θεµατική ανάγνωση», σ. 
32-34 (για τον Αναγνωστάκη) 
-∆ηµήτρης Αγγελάτος, «Οι τίτλοι των “Περιεχοµένων” και το “καινούργιο ποίηµα”, 
όψεις της ποιητικής του Μανόλη Αναγνωστάκη, σ. 35-38 
-Ρένα Ζαµάρου, «Καρυωτάκης – Εγγονόπουλος, δρόµοι παράλληλοι και τεµνόµενοι, 
µέρος β’», σ. 39-44 
 
Στήλη «Επιστολές»: 
-Γιάννης Χνάρης, «Για το άρθρο “Εν θερµώ…”», σ. 47 
 

Τεύχος 33 (Παρασκευή 7 Μαρτίου 1997) 
 
Στήλη «Επιστολές»: απάντηση του Βούλγαρη προς τον Χνάρη, σ. 50 
 

Τεύχος 34 ( Παρασκευή 4 Απριλίου 1997) 
 
-Τίνα Λεντάρη, «Σηµειώσεις για την κριτική του Καρυωτάκη: ο Καρυωτάκης και η γενιά 
του ‘30», σ. 33-40 
-Λάµπης Καψετάκης, «Ένα βιβλίο για την απελευθέρωση των µορφών», σ. 41-43 
(βιβλιοκριτική) 
-Θανάσης Κωσταβάρας, «Συστήµατα προβολής και µυθοποίησης: από τη σιωπή στην 
αφασία», σ. 45-47 
 

Τεύχος 35 (Μ. Παρασκευή 25 Απριλίου 1997) 
 
-Γιάννης ∆άλλας, «∆ύο αλληλοσυµπληρωµατικοί αντίποδες του κοινού συµπτώµατος 
της εποχής», σ. 42-46 (για Καρυωτάκη και Φιλύρα) 
-Παντελής Μπουκάλας, «Τα ανεπίδοτα ποιήµατα µιας γενιάς», σ. 47-49 
 

Τεύχος 36 (Παρασκευή 16 Μαΐου 1997) 
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Στήλη «Επιστολές»: 
-Γιάννης Κουβαράς, «Πάλι για τον Καρυωτάκη», σ. 45-46 
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-∆ώρα Μέντη, «∆ηµήτρης Ραυτόπουλος, Άρης Αλεξάνδρου, ο εξόριστος¨, σ. 47-48 
(βιβλιοκριτική) 
 

Τεύχος 37 (Παρασκευή 6 Ιουνίου 1997) 
 
-∆ηµήτρης ∆ηµηρούλης, «Η εκδίκηση της γραφής», σ. 28-34 
 
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»: 
-Παναγιώτης Μουλλάς, «Για τον Μανόλη Αναγνωστάκη, επίτιµο διδάκτορα της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.», σ. 35-41 
 

Τ Ο Μ Ο Σ  2 3 ο ς  ( 3 8 - 4 5 ,  1 9 9 7 )  
 

Τεύχος 38 (Παρασκευή 4 Ιουλίου 1997) 
 
-Κώστας Βούλγαρης, «Ο µεσοπόλεµος, ο Καρυωτάκης, η αριστερά, µε αφορµή ένα 
βιβλίο», σ. 34-39 
-∆ηµήτρης Πλατανίτης, «Σηµεία της ποιητικής του Τάκη Σινόπουλου», σ. 40-43 
-Μιχάλης Τσιανίκας, «Έκπληξη και άρνηση στην ποίηση του Λ. Μαβίλη», σ. 44-49 
 

Τεύχος 39 (Παρασκευή 25 Ιουλίου 1997) 
 
 -Κώστας Βούλγαρης, «Οργισµένη µεταπολίτευση, µε αφορµή ένα βιβλίο του ∆ηµήτρη 
Παπαχρήστου», σ. 49-48) 
 

Τεύχος 40 (Παρασκευή 19 Σεπτεµβρίου 1997) 
 
-Ντίνος Χριστιανόπουλος, «Για τη µεταπολεµική ποίηση της αριστεράς», σ. 36 
-Λάµπης Καψετάκης, «Η ποίηση ως ειρωνική πτήση», σ. 45-47 
 

Τεύχος 41 (Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 1997) 
 
-Τάκης Ταλίγκαρος, «Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης, από τη Βασιλική ∆ρυ στη Φόνισσα», 
σ. 37-43 
- Κική Λαλαγιάννη, «Αυτοβιογραφία της Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου», σ. 46-47- 
(βιβλικριτική) 
 

Τεύχος 42 (Παρασκευή 7 Νοεµβρίου 1997) 
 
-Νικόλας Σεβαστάκης, «Η διάλυση των µορφών, για την καταγωγή του σύγχρονου 
µηδενισµού», σ. 24-28 
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-Γιώργος Λεωτσάκης, «Γ.Μ. Σηφάκης, Μπέλα Μπάρτοκ και δηµοτικό τραγούδι», σ. 34-
35 (βιβλιοκριτική) 
-Γιώργος Κουρουπός, «Για τον Μπάρτοκ, για το δηµοτικό τραγούδι και για τον Γρηγόρη 
Σηφάκη», σ. 36 
-Ρένα Ζαµάρου, «Τίµων ο Αθηναίος ή περί σκύλων, λύκων και λυκανθρώπων στον Ν. 
Εγγονόπουλο», σ. 38-41 
-Τζίνα Πολίτη, «Η γραφή εν τάφω», σ. 42-44 
-Κώστας Βούλγαρης, «Το ηµιτελές ποίηµα (για άλλους ανολοκλήρωτο)», σ. 45-47 
 

Τεύχος 43 (Παρασκευή 21 Νοεµβρίου 1997) 
 
-Βάλτερ Μπένγιαµιν, «Υπερρεαλισµός, το τελευταίο ενσταντανέ της ευρωπαϊκής 
διανόησης», σ. 40-47 
 

Τεύχος 44 (Παρασκευή 5 ∆εκεµβρίου 1997) 
 
-Παναγιώτης Νούτσος, «Ο Λορέντζο Μαβίλης ως συνοδοιπόρος των “κοινωνιολόγων”», 
σ. 37-41 
 

Τεύχος 45 (19 ∆εκεµβρίου 1997) 
 
-Κώστας ∆ικαίου, «Οι πολιτικές διαστάσεις στη σκέψη και γραφή του Ιούλιου Βερν», σ. 
40-43 
 

Τ Ο Μ Ο Σ  2 4 ο ς   ( 4 6 - 5 4 ,  1 9 9 8 )   
 

Τεύχος 46 (Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 1998)  
 

Αφιέρωµα : Όµηρος Πέλλας (Οδυσσέας Γιαννόπουλος 1921-1962):  
 
-Μάρκος Μέσκος, «ο ∆υσσέας Γιαννόπουλος από την Καηµένη Γυναίκα  Τριφυλλίας», 
σ. 41-42  
-Αλέξανδρος Αργυρίου, «Οµηρος Πέλλας», σ.43  
-Κώστας Βούλγαρης, «Στάλαγκ VIC: Το "Κιβώτιο" ήταν γεµάτο», σ. 44-46 -Σύντοµο 
βιογραφικό, σ. 47  

Τεύχος 47 (Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 1998) 

 Άγγελος Ελεφάντης, «Εκατό χρόνια από το Κατηγορώ του Ζολά», σ. 8-10 

 Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»:  
-Γιώργης Γιατροµανωλάκης, «Γιάννη Ρίτσου, Η Ελένη, ένα πολιτικό ποίηµα;», σ. 32- 38  
 
 

Τεύχος 48 (Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 1998) 
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-Παναγιώτης Νούτσος, «Ν. Καλαµάρης: «Πώς συµβιβάζεται ο "υπερρεαλιστής" µε τον 
κοµµουνιστή», σ. 33-36  

Αφιέρωµα: Κλείτος Κύρου  
-Γιώργος Μαρκόπουλος, «Από τις µέρες µιας αδέσµευτης νεότητας στους καρπούς µιας 
επώδυνη ς ενηλικίωσης», σ. 41-42  
-Θανάσης Κωσταβάρας, «Το τότε και το τώρα της λέξης, ο χρόνος και το αποτύπωµα», 
σ. 43-46  
-Νόρα Αναγνωστάκη, «Πολύ λίγα για τον Κλείτο Κύρου», σ. 47-49  

Τεύχος 49 (Παρασκευή 6 Μαρτίου 1998) 
 

Τίποτα- ∆εν υπάρχει σε αυτό το τεύχος η στήλη «Και Γράµµατα γνωρίζω».  

Τεύχος 50 (Παρασκευή 27 Μαρτίου 1998) 
 

-Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, «Ο πρώτος λαλήσας», σ. 35-36 (για το βιβλίο του Γ. ∆άλλα, 
Ο ποιητής Μίλτος Σαχτούρης)  
-Πέτερ Βάις, «Πώς βγήκα από την κρυψώνα µου», σ. 39-42  
-Παναγιώτης Νούτσος, «ο Μανόλης Αναγνωστάκης ‘Άυτοβιογραφούµενος’ µια  
αφορµή για παρακολούθηση της σταδιοδροµίας του "σοσιαλιστικού ρεαλισµού" στην 
Ελλάδα»  
 

Τεύχος 51 (Παρασκευή 17 Απριλίου 1998) 
 

Τ ίποτα  

Τεύχος 52 (Παρασκευή 22 Μαΐου 1998) 
 

-Γιάννης Κουβαράς, «Σολωµός - Κάλβος: βίοι παράλληλοι και ασύµπτωτοι», σ. 33- 37  
-Τασούλα Καραγεωργίου, «η Γυναίκα της Ζάκυθος και η γλώσσα», σ. 38-39  
 

Τεύχος 53 (Παρασκευή 5 Ιουνίου 1998) 

Αφιέρωµα: Μάρκος Μέσκος  
-Μιχάλης Γκανάς, «Μάρκος Μέσκος, η κάθοδος του ενός», σ. 39-43  
-Αλέξανδρος Αργυρίου, «Σηµεία επαφής µε ην ποίηση του Μάρκου Μέσκου», σ. 41- 42  
-Βασίλης Παπάς, «Για το Μάρκο. Ένας σύντοµος χαιρετισµός», σ. 43-44  

Τεύχος 54 (Παρασκευή 26 Ιουνίου 1998) 

Αφιέρωµα: Γεράσιµος Λυκιαρδόπουλος.  
-Μάρκος Μέσκος, «Γεράσιµος Λυκιαρδόπουλος, ο πολύτιµος φίλος», σ. 34-35  
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-Παντελής Μπουκάλας, «Τραγούδια τόσο περήφανα και τόσο απελπισµένα, λίγες 
σκέψεις για την ποίηση του Γεράσιµου Λυκιαρδόπουλου», σ. 36-37  
-Νικόλαος Σεβαστάκης, «Ο πάσχων λόγος, για το στοχαστικό δρόµο του Γεράσιµου 
Λυκιαρδόπουλου», σ.;  
-Κώστας Βούλγαρης, «Η έσχατη στράτευση», σ. 40-42  
 

Τ Ο Μ Ο Σ  2 5 ο ς   ( 5 5 - 5 9 , 1 9 9 8 )   

Τεύχος 55 (Παρασκευή 24 Ιουλίου 1998) 

-Γιάννης Παπαθεοδώρου, «Mai d' Egypt, αντάρτες στη Μέση Ανατολή», σ. 33-39  

Τεύχος 56 (Παρασκευή 25 Σεπτεµβρίου 1998) 

Τίποτα  

Τεύχος 57 (Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 1998) 

-Γιάννης ∆άλλας, «Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι ως µήτρα (δηµιουργικής ή µη) 
αναπαραγωγής», σ. 39-45  
-Ελισσάβετ Αρσενίου, «Γραφή συνόρων: µια εµπειρία πολιτιστικού επαναπατρισµού», σ. 
46-48  

Ο ΠΟΛΙΤΗΣ, µηνιαία επιθεώρηση  

Τεύχος 58 (Νοέµβριος 1998) 

-Παντελής Μπουκάλας, «Ένας φλογερός ποιητής-µόνος», σ. 35 (για τον ποιητή  
Μιχάλη Κατσαρό)  
-Γιώργης Γιατροµανωλάκης, «Σκηνές µελλοντικών γεγονότων ή ο θρίαµβος του 
ιστορικού µας υλισµού (µια λανθάνουσα ποιητική σύνθεση του Ανδρέα Εµπειρίκου», σ. 
39-43  

Τεύχος 59 (∆εκέµβριος 1998) 

Aφιέpωµα στη Λούλα Αναγνωστάκη  
-;Γιώργης Γιατροµανωλάκης, «Our dominions beyond the seas ή η βίωση των στίχων,  
Ανδρέας Εµπειρίκος», σ. 32-36 (αποσπάσµατα από γραπτά του Εµπειρίκου και σύντοµο 
σηµείωµα του επιµελητή)  
 

Τ Ο Μ Ο Σ  2 6 ο ς   ( 6 0 - 7 1 ,  1 9 9 9 )   

Τεύχος 60 (Ιανουάριος 1999) 
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-Μανόλης Λαµπρίδης, «Τι είναι Η Γυναίκα της 2άκυθος στη µεταµοντέρνα εποχή», σ. 
51-56  
-Αριστείδης Μπαλτάς, «Για τη σιωπή των αριστερών, µε αφορµή το βιβλίο της Παγώνας 
Στεφάνου, Των αφανών, δύο τετράδια, δύο τετραετίες», σ. 57-59  

Στήλη: «Επιστολές»:  
- Τάκης Καγιαλής, «Για τη νεότερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία»  
(απαντούν οι Κώστας Βούλγαρης και Λάµπρος Πόλκας), σ. 62  

Τεύχος 61 (Φεβρουάριος 1999) 
 
Αφιέρωµα στον Θανάση Κωσταβάρα:  

-Κώστας Βούλγαρης, «∆εσµώτης της ελπίδας, µια περιήγηση στην ποίηση του Θανάση 
Κωσταβάρα», σ. 47-49  
-Γιάννης Κουβαράς, «Θανάσης Κ. Κωσταβάρας: ο ποιητής ως πορτραιτίστας», σ. 50- 52  
-Γιάννα Κατσιαµπούρα, «ο ποιητής και ο φόβος», σ. 53-54  

Στήλη «Επιστολές»:  
-Νάσος Βαγενάς, «Για το ανθολόγιο της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας», σ. 62  
 
 

Τεύχος 62 (Μάρτιος 1999) 

-Μιχάλης Πιερής, «Η χρήση της ευτοπίας στον Σολωµό και στον Κορνάρο 
(αναγεννησιακά χνάρια στην πορεία ενός ποιητικού διαλόγου», σ. 55-58  
-Έλενα Κουτριάνου, «Τα Ανοιχτά Χαρτιά και τα κλειστά περιοδικά, για τη  
µεθοδολογία προσέγγισης του δοκιµιακού έργου του Οδυσσέα Ελύτη», σ. 59-62  

Τεύχος 63 (Απρίλιος 1999) 

-Ελένη Χοντολίδου, «Η αξιολόγηση στη λογοτεχνία», σ. 53-58  
-;∆ηµήτριος Μποσνάκης, «Βασίλη Αλεξάκη: Η µητρική γλώσσα», σ. 59-61  

Τεύχος 64 (Μάιος 1999) 

-Αλέξης Πολίτης, «Η δεύτερη ζωή των δηµοτικών τραγουδιών», σ. 45-50  

Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»:  
-Θανάσης Κωσταβάρας, «ο ποιητής µέσα στην ιστορία», σ. 57-60  
-Γιάννης Κουβαράς, «Καβάφη αφή και δέος», σ. 61  

Τεύχος 65 (Ιούνιος 1999) 
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-Κλαίρη Μιτσοτάκη, «Το ύφος µιας µέρας µε το κλειδί της Νίκης Αναστασέα,  
σκέψεις µε αφορµή το µυθιστόρηµα της Αυτή η αργή µέρα προχωρούσε», σ. 42-44  

Τεύχος 66-67 (Ιούλιος-Αύγουστος 1999) 

-Γιάννης Κουβαράς, «Έρωτας και επανάσταση, ο φιλέται(ε)ρος Λειβαδίτης», σ. 48- 53  
-Σία Αναγνωστοπούλου, «Πασκεσέv, το µυθιστόρηµα του Πορθητή», σ. 54-56  

Τεύχος 68-69 (Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 1999) 

-Λιάνα Θεοδωράτου, «Γράφοντας σιωπές: ο Μανόλης Αναγνωστάκης και ο εµφύλιος», 
σ. 40-48  
-Κώστας Βούλγαρης, «Από το στόµα της παλιάς Remington µέχρι τη µονή 
Ορθοκωστάς», σ. 49-55 (για τους Γιάννη Πάνου και Θανάση Βαλτινό)  

Τεύχος 70 (Νοέµβριος 1999) 

Τίποτα  

Τεύχος 71 (∆εκέµβριος 1999) 

-Θανάσης Κωσταβάρας, «Ποίηση και εµφύλιος, σύντοµος απολογισµός  πεπραγµένων», 
σ. 45-47  
-Γιάννης Κουβαράς, «Χαίρε και εν Άιδου δώµασιν», σ. 48-49 (για το βιβλίο του D. 
Rocques, Επιτάφιος λόγος, αρχαία ελληνικά επιτύµβια επιγράµµατα)  
-Βασίλης Παπάς, «ο "µακρύς λαιµός" της ιστορίας, Μάρκος Μέσκος Μουχαρέµ, 
διηγήµατα», σ. 58-59 

Τ Ο Μ Ο Σ  2 7 ο ς   ( 7 2 - 8 3 ,  2 0 0 0 )   

Τεύχος 72 (Ιανουάριος 2000) 

 Τίποτα (;)  

Τεύχος 73 (Φεβρουάριος 2000) 

-Παντελής Μπουκάλας, «"Σαν το αγρίµι έζησα τη ζωή µου", τα τραύµατα και τα 
ποιήµατα του Θανάση Κωσταβάρα», σ. 47-50  

Τεύχος 74 (Μάρτιος 2000) 

-Μιχάλης Πιερής, «Έρως και εξουσία: οι όψεις της ποιητικής του Καβάφη», σ. 56-61  

Τεύχος 75 (Απρίλιος 2000) 

Τίποτα  
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Τεύχος 76 (Μάιος 2000) 

-∆ηµήτρης Μαρωνίτης, «Η αρχαία κληρονοµιά: γέφυρες πραγµατικές, στηµένες,  
κοµµένες», σ. 34-38  
-Αλεξάνδρα Σαµουήλ, «Θεόφιλοι και υπερρεαλισµός, η πρώτη ελληνική παρωδία 
υπερρεαλιστικού κειµένου», σ. 39-42  

Τεύχος 77 (Ιούνιος 2000) 

Τίποτα  

Τεύχος 78-79 (Ιούλιος-Αύγουστος 2000) 

Τίποτα  

Τεύχος 80 (Σεπτέµβριος 2000) 

-Θ. Ν. Μιχαηλίδης, «Περί λογοτεχνίας, αφάνειας και του άγνωστου αγνώστου», σ. 26-30  
-Ρένα Ζαµάρου, «Η µεγάλη φουρτούνα της Φραγκογιαννούς», α' µερος, σ. 46-50  

Τεύχος 81 (Οκτώβριος 2000) 

-Ρένα Ζαµάρου, «Η µεγάλη φουρτούνα της Φραγκογιαννούς», β' µερος, σ. 55-60 Τεύχος 
82 (Νοέµβριος 2000)  
-Κοσµάς Ψυχοπαίδης, «Η Λότε του Τόµας Μαν και τα όρια της ειρωνικής  
νεωτερικότητας», σ. 40-48   
Στήλη «Και γράµµατα γνωρίζω»:  
-Γιάννης ∆άλλας, «∆ρόµοι και παράδροµοι προς µια ποιητική κοινή (µια ενδεικτική 
αντιπαράθεση»>, σ. 50-53  

Τεύχος 83 (∆εκέµβριος 2000) 

Τίποτα  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα τεύχη που σηµειώνονται µέσα σε αγκύλη, αφορούν τη χρονική περίοδο από 
την 25η Μαρτίου 19 Τα τεύχη που σηµειώνονται µέσα σε αγκύλη, αφορούν τη χρονική περίοδο 
από την 25η Μαρτίου 1985 και εξής, όταν το περιοδικό, µε αφορµή την δεκαπενθήµερη έκδοσή 
του ξεκίνησε την αρίθµηση των τευχών του από την αρχή (από τον αριθµό 1), καταργώντας την 
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προηγούµενη αρίθµηση, που µέχρι τότε µετρούσε 128 τεύχη. Ο Πολίτης εκδίδεται ξανά µηνιαίως 
από Νοέµβριο του 1998 χωρίς καµία άλλη αλλαγή στην αρίθµηση των τευχών του.  
Η χρήση της αγκύλης στην εργασία µου γίνεται για πρακτικούς λόγους. Επίσης, διατηρώ τη 
διπλή αρίθµηση δεκαπέντε τευχών του Πολίτη (Νοέµβριος 1986 έως και Ιανουάριος 1998), που, 
όπως και στο εξώφυλλο του περιοδικού, σηµειώνεται µε παρένθεση. 
85 και εξής, όταν το περιοδικό, µε αφορµή την δεκαπενθήµερη έκδοσή του ξεκίνησε την 
αρίθµηση των τευχών του από την αρχή (από τον αριθµό 1), καταργώντας την προηγούµενη 
αρίθµηση, που µέχρι τότε µετρούσε 128 τεύχη. Ο Πολίτης εκδίδεται ξανά µηνιαίως από 
Νοέµβριο του 1998 χωρίς καµία άλλη αλλαγή στην αρίθµηση των τευχών του.  
Η χρήση της αγκύλης στην εργασία µου γίνεται για πρακτικούς λόγους. Επίσης, διατηρώ τη 
διπλή αρίθµηση δεκαπέντε τευχών του Πολίτη (Νοέµβριος 1986 έως και Ιανουάριος 1998), που, 
όπως και στο εξώφυλλο του περιοδικού, σηµειώνεται µε παρένθεση. 
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