
ΓΗΩΡΓΟ ΔΦΔΡΖ – ΛΗΝΟ ΠΟΛΗΣΖ: 

ΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΝΔΟΣΔΡΗΚΟΣΖΣΑ 

 

 

 Σν 1964 ν Δκκαλνπήι Κξηαξάο ζε άξζξν ζηηο Δπνρέο πξόηεηλε ηνλ όξν 

«θηινινγηθή γεληά ηνπ ΄30» γηα λα πεξηγξάςεη ηε γεληά εθείλε ησλ εξεπλεηώλ 

θηινιόγσλ, νη νπνίνη, γελλεκέλνη ζηηο αξρέο ηνπ αηώλα, ζπνύδαζαλ ηελ ίδηα επνρή 

ζηε Φηινζνθηθή ρνιή Αζελώλ θαη ζπγθξόηεζαλ ζηελ νπζία ην επηζηεκνληθό πεδίν 

ηεο λενειιεληθήο θηινινγίαο, ζηελ αξρή εξγαδόκελνη ζε ηδξύκαηα όπσο ην 

Μεζαησληθό Αξρείν ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ ή ε Δζληθή Βηβιηνζήθε θαη, ζηαδηαθά, 

από ζέζεηο θαζεγεηώλ ζην παλεπηζηήκην. Ο Κξηαξάο ζηε γεληά απηή θαηαηάζζεη ηνλ 

Λίλν Πνιίηε, ηνλ Κ. Θ. Γεκαξά, ηνλ Νηθόιαν Σσκαδάθε, ηνλ Γεώξγην Εώξα, ηνλ 

Νίθν Αλδξηώηε θαη, βέβαηα, ηνλ εαπηό ηνπ.
1
 ην ηέινο ηνπ άξζξνπ ηνπ ν Κξηαξάο 

ζέηεη ην εξώηεκα αλ ε θηινινγηθή γεληά ηνπ ’30 επεξέαζε ηε ινγνηερληθή γεληά θαη ε 

απάληεζε πνπ δίλεη είλαη πσο ε επίδξαζε απηή, αλ ππήξμε, ήηαλ πνιύ πεξηνξηζκέλε. 

 Σν γεγνλόο όηη ππήξμε ε γεληά απηή ησλ θηινιόγσλ θαη όηη ν ξόινο ηνπο ζηε 

ζπγθξόηεζε ηεο λενειιεληθήο θηινινγίαο είλαη ζεκειηώδεο παξακέλεη 

αλακθηζβήηεην όζν θη αλ, ζε θακηά πεξίπησζε, δε κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ σο 

νκνηνγελήο νκάδα. Σν ίδην όκσο δελ ηζρύεη γηα θάζε γεληά θαη γηα ηελ ίδηα ηε 

ινγνηερληθή γεληά ηνπ ’30; Σν εξώηεκα πάλησο ηνπ Κξηαξά δε κπνξεί παξά λα ηεζεί 

ακθίδξνκα: ππάξρνπλ ζεκεία ζπλάληεζεο αλάκεζα ζηε ινγνηερληθή θαη ηε 

θηινινγηθή γεληά ηνπ ’30 θη αλ λαη, πώο κπνξνύκε λα ηα πξνζδηνξίζνπκε θαη, 

επηπιένλ, πώο κπνξνύκε λα ηα πξνζδηνξίζνπκε ζε ζρέζε κε ηε λενηεξηθόηεηα; Ζ 

λενηεξηθόηεηα είλαη ην βαζηθόηεξν εηδνπνηό ζηνηρείν ηεο ινγνηερληθήο γεληάο ηνπ 

’30, ηζρύεη όκσο ην ίδην θαη γηα ην θηινινγηθό θιάδν ηεο; Καη ηη ζεκαίλεη 

λενηεξηθόηεηα ζηε θηινινγία;  

 Σα παξαπάλσ εξσηήκαηα είλαη κόλν κεξηθά από απηά πνπ έρεη λα 

αληηκεησπίζεη θάπνηνο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηε ζπγθξόηεζε ηεο επηζηήκεο ηεο 

λενειιεληθήο θηινινγίαο.
2
 Μπνξεί λα θηάζεη ζ’ απηά όκσο θαη από έλαλ άιιν δξόκν, 

ίζσο πην εκπεηξηθό ή πξνζσπηθό: ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο κεγάιεο επίδξαζεο, 
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Δκκαλνπήι Κξηαξάο, «Ζ θηινινγηθή γεληά ηνπ ΄30», Δπνρέο, ηρ. 9 (Ηαλ. 1964), 11-16. Αλ αλνηρηνύκε 

θαη πξνο ηελ ηζηνξία, ε γεληά ζα πεξηιάκβαλε ηνλ Νίθν βνξώλν, ηνλ Μηράιε αθειιαξίνπ, ηνλ 

Μαλνύζν Μαλνύζαθα, ελώ εμέρνπζα είλαη ε βηβιηνγξαθηθή ζπκβνιή ηνπ Γηώξγνπ Καηζίκπαιε. 
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 Ζ παξνύζα αλαθνίλσζε είλαη κέξνο κηαο επξύηεξεο έξεπλαο γηα ηε ζπγθξόηεζε ηεο επηζηήκεο ηεο 

λενειιεληθήο θηινινγίαο ζηηο Φηινζνθηθέο ρνιέο ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο από ην 1948 

κέρξη ην 1982. 



γνεηείαο, δύλακεο πνπ άζθεζαλ θάπνηε ή αζθνύλ αθόκε ζηηο λενειιεληθέο 

θηινινγηθέο ζπνπδέο νη Γνθηκέο ηνπ Γηώξγνπ εθέξε. Ζ άπνςή κνπ είλαη πσο, 

παξόιε ηελ ηεξάζηηα βηβιηνγξαθία γηα ηνλ πνηεηή, νη Γνθηκέο ρξεηάδεηαη λα 

κειεηεζνύλ κε λέα εξγαιεία θαη ππό ην θσο λέσλ εξσηεκάησλ: Πώο δηαβάζηεθαλ 

έσο ηώξα; Ωο δνθίκηα πνηεηηθήο, σο ηδενινγηθά καληθέζηα, σο θηινινγηθά 

κειεηήκαηα; ΄Δδσζαλ, έκκεζα, θαηεπζύλζεηο ζηελ έξεπλα ηεο λενειιεληθήο 

θηινινγίαο θαη, αλ λαη, έσο πόηε; Απνηέιεζαλ ππόδεηγκα ύθνπο γηα ην θηινινγηθό 

ιόγν;  

 ΄Δρνληαο σο ππόζεζε εξγαζίαο όηη νη Γνθηκέο ηνπ εθέξε ζα κπνξνύζαλ λα 

απνηειέζνπλ ηνλ ζπλδεηηθό θξίθν αλάκεζα ζηε ινγνηερληθή θαη ηε θηινινγηθή γεληά 

ηνπ ’30, ζα δνθηκάζσ λα αγγίμσ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα κε βάζε ηε ζρέζε δύν 

επηθαλώλ εθπξνζώπσλ ησλ δύν θιάδσλ ηεο γεληάο, ηνπ εθέξε, βεβαίσο, θαη ηνπ 

Λίλνπ Πνιίηε. Ννκίδσ όηη πξόθεηηαη γηα κηα ζρέζε εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα δηόηη 

έρνπκε δύν ιακπεξέο πξνζσπηθόηεηεο, δύν δηαλννύκελνπο κε ηεξάζηηα αίγιε, δύν 

θίινπο πνπ ζπλνκηινύλ επί ίζνηο όξνηο. Γεδνκέλνπ κάιηζηα όηη ν Λίλνο Πνιίηεο 

ζεσξείηαη, θαηά γεληθή νκνινγία, ν ζεκειησηήο ηεο επηζηήκεο ηεο λενειιεληθήο 

θηινινγίαο θαη ν δάζθαινο πνιιώλ λενηέξσλ θηινιόγσλ,
3
 ε ζρέζε κε ηνλ εθέξε 

απνθηά κηα ηδηαίηεξε ζεκαζία (όπσο, αξγόηεξα, θαη ε ζρέζε ηνπ Γ.Π. αββίδε κε ηνλ 

πνηεηή). ηελ αλαθνίλσζή κνπ ζα ραξηνγξαθήζσ ηνπο ζηαζκνύο απηήο ηεο ζρέζεο 

θαη ζα ςειαθίζσ ηα δεηήκαηα πνπ ζέηεη.  

 ηε δηαδξνκή καο έρνπκε κηα πνιύηηκε βνήζεηα, ηελ επηζηνινγξαθία εθέξε 

– Πνιίηε. ην αξρείν εθέξε ζηε Γελλάδεην Βηβιηνζήθε απόθεηληαη 18 επηζηνιέο ηνπ 

Πνιίηε πξνο ηνλ εθέξε αιιά θαη, ζην αξρείν αληηγξάθσλ πνπ θξαηνύζε ν εθέξεο, 

6 επηζηνιέο ηνπ εθέξε πξνο ηνλ Πνιίηε. Οπσζδήπνηε ζην αξρείν Πνιίηε κπνξεί λα 

βξεζνύλ θη άιιεο επηζηνιέο ηνπ πνηεηή θαη λα ζπκπιεξσζεί ε ελδηαθέξνπζα απηή 
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 Βι. Γηώξγνο Κεραγηόγινπ, «Λίλνο Πνιίηεο (1906-1982)», Διιεληθά, η. 34

νο
 (1982-1983), 7-22. 

Μλήκε Λίλνπ Πνιίηε. Κείκελα θαη καξηπξίεο, Θεζζαινλίθε, «Σέρλε» Μαθεδνληθή Καιιηηερληθή 

Δηαηξία, 1982. Μηα πην ζπζηεκαηηθή ηρλνγξάθεζε ηεο πνξείαο ηεο λενειιεληθήο θηινινγίαο ζηε 

Θεζζαινλίθε θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπ Πνιίηε θάλεη ν Παλαγηώηεο Πίζηαο, «Ζ λενειιεληθή θηινινγία 

ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (Μία αθόκα «ζρνιή Θεζζαινλίθεο;)», Τν Γέληξν, ηρ. 17-18 (Γεθ. 

΄85 – Ηαλ. ΄86), αθηέξ. «Λόγνο θαη πνηεηηθή γηα ηε ζύγρξνλε Θεζζαινλίθε», 23-27. Αθόκε: Μλήκε 

Λίλνπ Πνιίηε. Φηινινγηθό Μλεκόζπλν θαη Δπηζηεκνληθή Σπλάληεζε, Θεζζαινλίθε, ΔΔΦ, 1988, 

Γηώξγνο Κεραγηόγινπ, Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη πλεπκαηηθή δσή. Σπλαγσγή θεηκέλσλ, Αζήλα, 

«Πνιύηππν», 1988 θαη Βελεηία Απνζηνιίδνπ, «Ζ ζπγθξόηεζε ηεο λενειιεληθήο θηινινγίαο θαη ν 

Λίλνο Πνιίηεο: πνίεζε, θξηηηθή θαη επηζηήκε», ζην Ο ιόγνο ηεο παξνπζίαο. Τηκεηηθόο ηόκνο γηα ηνλ 

Παλ. Μνπιιά, επηκ. Μ. Μηθέ, Μ. Περιηβάλνο, Λ. Σζηξηκώθνπ, Αζήλα, νθόιεο, 2005, 45-55.  



αιιεινγξαθία.
4
 Ζ κέρξη ζηηγκήο επξεζείζα αιιεινγξαθία μεθηλά ζηηο 11.3. 1948 

(ιίγν κεηά ηελ εθινγή ηνπ Πνιίηε ζηελ θαζεγεηηθή έδξα) θαη ηειεηώλεη ζηηο 

21.6.1971. Θα ήζεια θαηαξράο λα δώζσ ηελ αηκόζθαηξα, ηνλ ηόλν απηήο ηεο 

ζπλνκηιίαο. Ζ ζρέζε ησλ δύν αλδξώλ δελ είλαη πνιύ ζηελή αιιά είλαη ζεξκή, νηθεία, 

απνπλέεη επγέλεηα, δηαθξηηηθόηεηα θαη αλζξσπηά. Γλσξίδνληαη πάξα πνιιά ρξόληα. 

Παξαζέησ από ην ζπιιππεηήξην γξάκκα (24.8.1951) ηνπ Πνιίηε πξνο ηνλ εθέξε 

γηα ην ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ, ηέιηνπ εθεξηάδε:  

Ζ θσηνγξαθία ηνπ, πνπ είδα ζηηο εθεκεξίδεο, κνπ ζύκηζε ηα παηδηθάηα κνπ, 

όηαλ ήκνπλ ζπκκαζεηήο κε ηνλ θαεκέλν ηνλ ΄Αγγειν θη εξρόκνπλ ζπίηη ζαο θαη ηνλ 

έβιεπα – ζπκνύκαη ην κεηιίρην ύθνο ηνπ θαη ηα θαηάκαπξα εθθξαζηηθά ηνπ κάηηα πνπ 

θιεξνλνκήζαηε όια ηα παηδηά.(Φαθ. 40, ππνθ. 4) 

 Ζ πξώηε πάλησο έλδεημε, όρη αθξηβώο ηεο ζρέζεο εθέξε – Πνιίηε αιιά ηεο 

παξαιιειίαο ηνπο, ηεο παξόκνηαο αίζζεζεο γηα ηα θηινινγηθά θαη ινγνηερληθά 

πξάγκαηα ζεκεηώλεηαη ην 1936. Αθνξκή έδσζε ν εμαηξεηηθά ζεκαληηθόο δηάινγνο 

πνπ εθηπιίρζεθε κέζα από ηηο ζηήιεο ησλ Νέσλ Γξακκάησλ αλάκεζα ζηνλ Λίλν 

Πνιίηε θαη ηνλ Ησάλλε πθνπηξή.
5
 Ζ ηζηνξία είλαη καθξά, ζα ζηαζώ κόλν ζε όζα 

αθνξνύλ ηελ παξαιιειία εθέξε – Πνιίηε. Ο Λίλνο Πνιίηεο δπζαλαζρεηεί κε ηνπο 

ιεπηνκεξείο θαλόλεο γηα ην πώο πξέπεη λα γίλνληαη νη θξηηηθέο εθδόζεηο ησλ 

λενειιεληθώλ ινγνηερλεκάησλ πνπ πξνηείλεη ν πθνπηξήο ζην πεξίθεκν άξζξν ηνπ 

ζηε Νέα Δζηία ζην ηέινο ηνπ 1935.
6
 Θεσξεί όηη ν ηειεπηαίνο θάλεη κηα πξνζπάζεηα 

λα επηβάιεη θαλόλεο έθδνζεο από ηα έμσ, από ην ρώξν ηεο θιαζηθήο θηινινγίαο: «ε 

κηα ηώξα επηζηήκε αθνξκάξηζηε θη αδηθαίσηε αθόκα, όπσο ε λενειιεληθή θηινινγία 

πνπ παζθίδνπκε λα πνύκε πσο ππάξρεη, λα πάξνπκε θαλόλεο έηνηκνπο από αιινύ θαη 

κ’ απηνύο λα ζέινπκε λ’ αξρίζνπκε είλαη νιόηεια αλάπνδν».
7
 ην ζπγθεθξηκέλν 

δεκνζίεπκα ν Πνιίηεο δελ παίξλεη πάλησο ζέζε αλ πξέπεη ή όρη λα γίλεη θξηηηθή 

έθδνζε ηνπ νισκνύ, όπσο ζα θάλεη δπν ρξόληα αξγόηεξα, όηαλ ζα ηαρζεί κε 
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 Δπραξηζηώ πνιύ ηηο θπξίεο Άλλα Λόληνπ θαη Μαξία Πνιίηε γηα ηελ άδεηα πνπ πξόζπκα κνπ έδσζαλ 

λα δεκνζηεύζσ εδώ απνζπάζκαηα από ηηο επηζηνιέο ησλ δύν αλδξώλ. Δπίζεο πνιιέο επραξηζηίεο 

νθείισ ζηηο θπξίεο Λήδα Κσζηάθε θαη Διεπζεξία Γαιέδηνπ γηα ηε βνήζεηά ηνπο ζην Σκήκα Αξρείσλ 

ηεο Γελλαδείνπ Βηβιηνζήθεο. 
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«Ησάλλεο πθνπηξήο – Λίλνο Πνιίηεο: Σν ρξνληθό κηαο θηινινγηθήο αληηδηθίαο», Μαληαηνθόξνο, ηρ. 

41 (1996), 65-82. 
6
 Η. πθνπηξήο, «Κξηηηθέο εθδόζεηο λενειιεληθώλ ινγνηερλεκάησλ», Νέα Δζηία, η. 18 (1935), 990-

1000 θαη ηώξα ζην Μειέηαη θαη Άξζξα, Αζήλα, Δηαηξεία πνπδώλ Νενειιεληθνύ Πνιηηηζκνύ θαη 

Γεληθήο Παηδείαο, 1982, 420-435.  
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 Δπηζηνιή Λ. Πνιίηε πξνο ηα Νέα Γξάκκαηα, η. 2 (1936), 345. Ο Πνιίηεο ζηέιλεη ηελ επηζηνιή ζηα 

Νέα Γξάκκαηα θαη όρη ζηε Νέα Δζηία κε αθνξκή επαηλεηηθό άξζξν ηνπ Μ. Μηραειίδε γηα ηνλ 

πθνπηξή.  



ζηγνπξηά ππέξ κηαο παλνκνηόηππεο έθδνζεο.
8
 Ζ αληίδξαζε ηνπ Πνιίηε είλαη γηα καο 

ζεκαληηθή δηόηη δείρλεη όηη δε ζεσξνύζε, ηόηε αθόκε, ηε λενειιεληθή θηινινγία 

επηζηήκε («Δκείο δνύκε αθόκε πνιύ κέζα ζηε ινγνηερλία καο γηα λα κπνξέζνπκε 

θηόιαο λα ηελ θάκσκε επηζηήκε»)
9
 ελώ γηα ηελ αλάπηπμή ηεο έγξαθε: «[…] ην 

σξίκαζκά ηεο ζα ηόβιεπα πεξηζζόηεξν νξγαληθό – κέζα από ηνπο αλζξώπνπο ηεο 

δνπιηάο, πνπ ε αλάγθε απηή ζα ηνπο γηλόηαλ ζηγά – ζηγά ζπλεηδεηή […] Όκσο ν θ. . 

είλαη θιαζηθόο θηιόινγνο, θ’ ε πξνζπάζεηά ηνπ είλαη ην ζύζηεκα πνπ δηακνξθώζεθε 

ζηελ θιαζηθή θηινινγία λα ην εθαξκόζεη ζηε λενειιεληθή».
10

 ην ηέινο ηεο 

επηζηνιήο ηνπ επηζεκαίλεη ηηο θαζαξεπνπζηάληθεο αληηιήςεηο ηνπ πθνπηξή, κε έλαλ 

ηξόπν πνπ δείρλεη πσο ε αληίδξαζε ζην άξζξν ηνπ πθνπηξή έρεη δύν ζηόρνπο: ηνλ 

ελδερόκελν θαζνξηζκό ηεο λενειιεληθήο από ηελ θιαζηθή θηινινγία θαη ηνλ 

θαζνξηζκό ηεο από ηελ θαζαξεπνπζηάληθε παξάδνζε.  

Ο πθνπηξήο απαληά κε νμύ ηξόπν θαη ζην ηέινο ηεο δηθήο ηνπ επηζηνιήο 

ππεξαζπίδεηαη ηηο γισζζηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο.
11

 Δδώ αθξηβώο εκπιέθεηαη θαη ν 

εθέξεο. Γλσξίδνπκε πσο έγξαςε επηζηνιή πξνο ηνλ Καξαληώλε, ηελ νπνία δελ 

έζηεηιε ηειηθά θαη ζηελ νπνία αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζην γισζζηθό δήηεκα (θαη 

όρη ζηελ θξηηηθή ή όρη έθδνζε ηνπ νισκνύ) εθθξάδνληαο ηελ αγαλάθηεζή ηνπ γηα 

ηνπο θηινιόγνπο νη νπνίνη «αλ θαη είλαη ή έπξεπε λα είλαη νη πην ζπγγεληθνί κε ηνπο 

ινγνηέρλεο» απηό δε ζπκβαίλεη δηόηη, ελώ νη «ινγνηέρλεο έρνπλ ιύζεη ην δήηεκα 

νξηζηηθά» νη θηιόινγνη είλαη «νη κηζνί θαζαξεπνπζηάλνη, νη άιινη κηζνί 

επεξεαζκέλνη από ηελ εμσθξεληθή άξλεζε ηνπ Απνζηνιάθε».
12

 ηελ πεξίζηαζε 

επνκέλσο ηνπ 1936, ηόζν ν Πνιίηεο όζν θαη ν εθέξεο εθθξάδνπλ, θάπσο αδέμηα, 

ηελ ίδηα αίζζεζε: κηα απνγνήηεπζε, κηα δπζπξαγία ζρεηηθά κε ηε θηινινγία ελώ 

δείρλνπλ λα ελδηαθέξνληαη γηα ηε ζρέζε (ή ηελ έιιεηςε ζρέζεο) ηεο ινγνηερλίαο κε 

ηε θηινινγία. 
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Πξάγκαηη, απηό πνπ ηνπο ελώλεη, θαη θαίλεηαη θαζαξά ζηηο επηζηνιέο ηνπο, 

είλαη ε θνηλή αλαδήηεζε κηαο πξνζέγγηζεο ηεο ζύγρξνλεο ινγνηερλίαο κε ηε 

θηινινγία. ε γξάκκα ηνπ από ηε Θεζζαινλίθε ζηηο 21.2.1951 ν Πνιίηεο, αθνύ 

γξάςεη ζηνλ εθέξε πσο είλαη πνιύ θξίκα πνπ δε κπνξεί λα έξζεη ζηε Θεζζαινλίθε 

λα κηιήζεη ζηνπο θνηηεηέο (πξνθαλώο ηνπ είρε απεπζύλεη ζρεηηθή πξόζθιεζε), 

ζπλερίδεη:  

Φέηνο εξκελεύνπκε ζην Φξνληηζηήξην ηνλ Απόθνπν ηνπ Μπεξγαδή- είλαη 

ζαπκάζην θείκελν (αξρέο 16
νπ

 αηώλα – θξεηηθό θπζηθά). Τν θαθό είλαη πνπ εκείο νη 

θηιόινγνη δελ ληώζνπκε ηίπνηα από ινγνηερλία θαη βάδνπκε ζηελ ίδηα γξακκή ηνλ 

Απόθνπν κε ηνλ Πηθαηόξν, ηελ Δξσθίιε κε ηνλ Εήλσλα ή ηνλ Καηζατηε. Καη νη 

ινγνηέρλεο (αλ εμαηξέζνπκε ηνλ Γ.Σ.) δελ θαηαδέρνληαη λ’ αζρνιεζνύλ κε απηά ηα 

«μεπεξαζκέλα», γηα ηε ζξεκκέλε κε ηνπο Ο’ Νει θιπ. κνληέξλα ηνπο ππεξεπαηζζεζία 

παιαηηθά θείκελα, θαιά κόλν γηα δαζθάινπο θαη ζρνιαζηηθνύο.(Φαθ. 40, ππνθ.4)  

 Σν απόζπαζκα είλαη εληππσζηαθό γηα ηελ νμύηεηα κε ηελ νπνία θαπηεξηάδεη  

ηελ έιιεηςε ινγνηερληθήο επαηζζεζίαο πνπ δηαπηζηώλεη ζηνπο θηινιόγνπο όζν θαη  

ηελ πηθξία ηνπ γηα ηνπο κνληέξλνπο ινγνηέρλεο. Δίλαη πξνθαλέο όηη ν Πνιίηεο 

βξίζθεη ζηνλ εθέξε έλα ζύκκαρν, έλα ζπλνδνηπόξν ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

γεθπξώζεη ην ράζκα κεηαμύ ζύγρξνλεο ινγνηερλίαο θαη θηινινγίαο. Σν ίδην θαη ν 

εθέξεο, ελώ παξακέλεη ερζξηθόο απέλαληη ζε κηα ζπκβαηηθή θηινινγία, έρεη πςειέο 

πξνζδνθίεο από ην θηινινγηθό έξγν ηνπ θίινπ ηνπ. Παξαζέησ από γξάκκα ηνπ πξνο 

ηνλ Πνιίηε ζηηο 27.9.1948, όηαλ ν ηειεπηαίνο εηνίκαδε ηελ έθδνζε ησλ Απάλησλ ηνπ 

νισκνύ:  

Δίκαη βέβαηνο πσο ην ηαμίδη ζνπ ζηα ζνισκηθά ρεηξόγξαθα ζα καο βγάιεη 

επηηέινπο απ’ ην βάξνο πνπ είρακε θάζε θνξά πνπ αλνίγακε ην Σνισκό. Τν βάξνο ηνπ 

αλάπεξνπ. […] Ξέξεηο, αλ δελ είρα ηέηνηα ράιηα ηόηε πνπ όινη ξεηόξεπαλ θαη γηόξηαδαλ 

ην Σνισκό, ζα είρα γξάςεη έλα άξζξν κε ηνλ ηίηιν «ειεήζηε ηνλ πνηεηή ηνπ εζληθνύ καο 

ύκλνπ» – ιίγα ιόγηα γηα ηελ αλεθδηήγεηε ηζαπαηζνπιηά πάζεο Διιάδνο θαη ηελ 

αζπλεηδεζία γηα έλα από ηα ειάρηζηα πλεπκαηηθά καο θεθάιαηα. 
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Ο δηάινγνο αλάκεζα ζηνπο δύν είλαη νπζηαζηηθόο θαη έρεη θαη δηαθσλίεο. ηηο 

5.7.1953 ν Πνιίηεο, όηαλ δηαβάδεη ην δνθίκην ηνπ εθέξε «Σξεηο κέξεο ζηα 

πεηξνθνκκέλα κνλαζηήξηα ηεο Καππαδνθίαο» ηνπ γξάθεη:  
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 Απόζπαζκα από ην γξάκκα απηό δεκνζηεύεη ε Βαζηιηθή Κνληνγηάλλε, «Από ηελ Αιιεινγξαθία 

εθέξε – Παπαηζώλε – Γεκαξά. Πνίεζε, γιώζζα θαη ηδενινγία», Κ, ηρ. 6 (Ννέκβξ. 2004), αθηέξ. 

ζηνλ Σάθε Παπαηζώλε,  20-21.   



[…]ην δηάβαζα κε κεγάιν ελδηαθέξνλ, αλ θαη θάπνπ – θάπνπ δελ ζε 

παξαθνινπζώ. Φνβνύκαη όηη κεξηθέο ζπζρεηίζεηο παξαείλαη απίζαλεο θαη ππάξρεη 

θίλδπλνο λα θαηαληήζνπλ ζρεκαηηθέο (΄Αγξαθνλ Σηθειηαλνύ – παξάδνζε Σνισκνύ θαη 

παξάδνζε Καβάθε θ.α.). Γεληθά όκσο, όπσο θάζε δηθό ζνπ, γεκάην από ζηνραζκνύο 

θαη ζεκεία πξνο ζπδήηεζε. (Φαθ. 40, ππνθ. 4) 

 Σν γξάκκα ηνπ Πνιίηε δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ εθέξε λα εμεγήζεη 

αλαιπηηθόηεξα ηηο ζθέςεηο ηνπ. Απαληά πάξαπηα, κηα εβδνκάδα (11.7.1953) κεηά:  

΄Οζν γηα ηελ Καππαδνθία, δελ είλαη θξηηηθό δνθίκην, είλαη εληππώζεηο ελόο 

ηαμηδηώηε, πνπ θάηη μέξεη, αλ ζέιεηο, αιιά πνπ νκνινγεί όηη δελ είλαη εηδηθά αξκόδηνο 

[…] Τν κεγάιν ζάκα πνπ καο πξνζθέξεη ε Καππαδνθία, θνβεξά έληνλα, όπσο ην 

έλησζα, είλαη ε απόιαπζε, ην ζκίμηκν δύν παξαδόζεσλ, κηαο ινγίαο θαη ηεο άιιεο 

ιατθήο – απηό πνπ δελ κπνξέζακε λα πεηύρνπκε αθόκα ζηελ έθθξαζε κε ηνλ ειιεληθό 

ιόγν. Ζ παξάδνζε Σνισκνύ – ελλνώ – ηε ιατθή παξάδνζε δνπιεκέλε από έλαλ 

θσηηζκέλν γεξό ηερλίηε. Παξάδνζε Καβάθε ηε ινγηόηαηε παξάδνζε δνπιεκέλε από 

έλαλ θσηηζκέλν γεξό ηερλίηε. Όπσο ην παξαηήξεζεο όια απηά ρξεηάδνληαη άπεηξεο 

πξνζεθηηθέο δηεπθξηλίζεηο – ρσξίο απηέο, θαη δελ είρα ηνλ θαηξό λα ηηο μαλαδώ – 

κπνξεί θαλείο λα παξαπαηά. Αιιά θάπνηε ηα παξαπαηήκαηα μππλνύλ ηνπο 

θνηκηζκέλνπο. ΄Οζν γηα ην ΄Αγξαθνλ ελλννύζα κηα νξηζκέλε ξνπή ηνπ Σηθειηαλνύ λα 

αληιεί από απόθξπθα θείκελα, όπσο νη Καππαδόθεο από ηα απόθξπθα Δπαγγέιηα. 

(Φαθ. 61, ππνθ.6) 

Σν 1953 ν Πνιίηεο έρεη ήδε επεμεξγαζηεί έλα ζρήκα εμέιημεο ηεο 

λενειιεληθήο πνηεηηθήο παξάδνζεο θαη πηζαλόλ δπζθνξεί κε ηηο απινπζηεύζεηο. 

Όπσο ζα δνύκε όκσο παξαθάησ, έρεη πξνεγεζεί έλαο ππθλόο δηάινγνο ησλ δύν 

αλδξώλ πάλσ ζην δήηεκα ηεο παξάδνζεο. Θα ήζεια πξνο ην παξόλ λα δώζσ ηηο 

ηειεπηαίεο ελδείμεηο πνπ καο παξέρεη απηή ε αιιεινγξαθία γηα ηελ θνηλή πνξεία ηνπ 

πνηεηή θαη ηνπ θηινιόγνπ. Ζ αιιεινγξαθία ηνπο παξνπζηάδεη κηα ππθλόηεηα ζηηο 

ρξνληέο 1964-65, όπσο είλαη αλακελόκελν, ιόγσ ηεο αλαθήξπμεο ηνπ εθέξε ζε 

επίηηκν δηδάθηνξα ηεο Φηινζνθηθήο καο ρνιήο, έπεηηα από πξόηαζε ηνπ Πνιίηε. Σν 

γεγνλόο απηό απνηειεί, θαηά θάπνην ηξόπν, ηελ θνξύθσζε ηεο ζρέζεο ηνπο ηόζν ζε 

αλζξώπηλν επίπεδν όζν θαη αλαθνξηθά κε ηελ πξνζέγγηζε θηινινγίαο θαη 

ινγνηερλίαο. Ο εθέξεο, ζηηο 28.1.1964 απαληά ζηελ αλαγγειία από ηνλ Πνιίηε ηεο 

απόθαζεο ηεο ρνιήο σο εμήο:  

Αγαπεηέ Λίλν, Ζ απόθαζε ηεο Σρνιήο ζνπ κε ζπγθίλεζε κ’ έλαλ άιιν ηξόπν. Τν θάησ – 

θάησ ηεο γξαθήο άιιν πξάγκα είλαη ηα μέλα θη άιιν ν ηόπνο καο […] Χξόληα ηώξα 



αηζζάλνκαη ηε ζέξκε ηεο αγάπεο ζνπ. Γε κπνξεί θαλείο εύθνια λα κηιήζεη γηα ηέηνηεο 

ππόζεζεο ςπρηθέο. (Φαθ. 56, ππνθ.7) 

ε γξάκκα ηνπ πξνο ηνλ Κνζκήηνξα Γ.Μ. Μπαθαιάθε, ζηηο 23.4.1964, κεηά 

ηελ ηειεηή, ν εθέξεο, αθνύ εθθξάζεη ηε ζπγθίλεζή ηνπ γηα ην γεγνλόο, γξάθεη:  

[Βιέπσ ηελ επηηηκνπνίεζε] ζαλ πξάμε ζπκβνιηθή κηαο πνπ ζεκαίλεη ηελ 

αιιειεγγύε ηεο Παηδείαο καο κε ηε δσληαλή ινγνηερλία καο. (Φαθ.56, ππνθ.7) 

Δίλαη λνκίδσ θαλεξή ε ζεκαζία πνπ απέδηδε ν εθέξεο (θαη κπνξνύκε λα 

ππνζέζνπκε κε αζθάιεηα θαη ν Πνιίηεο) ζην γεγνλόο απηό, ηξηάληα ζρεδόλ ρξόληα 

από ηόηε πνπ θαη νη δύν δηαπίζησλαλ ην ράνο αλάκεζα ζηελ παλεπηζηεκηαθή 

θηινινγία θαη ηε ινγνηερλία. 

Τπάξρεη θη έλα πζηεξόγξαθν, ηδηαηέξσο δεισηηθό, ζηελ πνξεία απηήο ηεο 

ζρέζεο: Σν ηειεπηαίν γξάκκα ηνπ Πνιίηε πξνο ηνλ εθέξε ζηηο 21.6.1971 είλαη έλα 

δειηάξην πνπ ζπλνδεύεη ηελ απνζηνιή ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο «Μεζαησληθή 

θαη Νενειιεληθή Βηβιηνζήθε» πνπ είραλ ζπζηήζεη ν Η. Καθξηδήο, ν Λ. Πνιίηεο, ν Μ. 

Παπαζσκόπνπινο θαη ν εθέξεο κε ζθνπό ηελ έθδνζε θεηκέλσλ ηεο παιαηόηεξεο 

ινγνηερλίαο. Ζ εμηζηόξεζε απηήο ηεο ζρέζεο μεθίλεζε κε ηελ αθνξκή ησλ θξηηηθώλ 

εθδόζεσλ ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη ηειεηώλεη κε ηνλ ίδην ηξόπν. Πόζν 

δηαθνξεηηθά όκσο   ۠  νη θαζηεξσκέλνη πιένλ θαζεγεηέο ηεο θηινινγίαο (ηεο θιαζηθήο 

θαη ηεο λενειιεληθήο καδί) δεηνύλ ηε, ζπκβνιηθή έζησ, ζπλδξνκή ηνπ λνκπειίζηα 

πνηεηή πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ έλα κεγάιν εθδνηηθό πξόγξακκα. 

Σα παξαπάλσ είλαη, όπσο ζεκείσζα, θάπνηνη ζηαζκνί ηεο ζρέζεο Πνιίηε - 

εθέξε κε νδεγό ηελ αιιεινγξαθία ηνπο. Ζ ζρέζε κπνξεί θαη πξέπεη λα δηεξεπλεζεί 

θαη κε άιινπο ηξόπνπο, ν θπξηόηαηνο ησλ νπνίσλ είλαη ηα ίδηα ηνπο ηα θείκελα αιιά 

θαη ε θνηλή ηνπο πξαθηηθή. Να δνύκε αλ ζπκθσλνύλ ή αλ δηαιέγνληαη θαη 

αιιεινζπκπιεξώλνληαη νη απόςεηο ηνπο γηα ηε λενειιεληθή πνηεηηθή παξάδνζε, γηα 

ηελ ίδηα ηελ πνίεζε θαη δε ηε κνληέξλα πνίεζε, όπσο θαη ζε πνην βαζκό κνηάδνπλ νη 

κέζνδνη κε ηηο νπνίεο πξνζεγγίδνπλ ηα πνηεηηθά θείκελα.  Δπίζεο, έλα ζεκαληηθό 

δήηεκα είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν έβιεπε ν Πνιίηεο ηνλ πνηεηή εθέξε, θαζώο, 

ζύκθσλα κε ηελ εξγνγξαθία ηνπ, ν εθέξεο είλαη εθείλνο ν πνηεηήο κε ηνλ νπνίν 

αζρνιήζεθε ν Πνιίηεο πεξηζζόηεξν, ύζηεξα αζθαιώο από ηνλ νισκό: πέληε 



απηνηειή δεκνζηεύκαηα γηα ηνλ εθέξε, ηξία γηα ηνλ Παιακά, έλα γηα ηνλ Κάιβν, 

θαλέλα γηα ηνλ ηθειηαλό, θαλέλα γηα ηνλ Καβάθε.
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Από όια απηά, εδώ ζα επηθεληξσζώ δεηγκαηνιεπηηθά ζην δήηεκα ηεο 

πνηεηηθήο παξάδνζεο, ζπγθξίλνληαο θάπνηα βαζηθά θείκελα ησλ δύν αλδξώλ. Θα 

κείλσ ζηελ ηξηεηία 1945-1948 ζηελ νπνία δηαπηζηώλεηαη κηα έληνλε ζρέζε ή/θαη 

παξαιιειία ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη ζηε ζπγγξαθηθή ηνπο παξαγσγή. Καη νη δύν 

έρνπλ έληνλε δξαζηεξηόηεηα, δίλνπλ δηαδνρηθέο δηαιέμεηο ηηο νπνίεο δεκνζηεύνπλ 

ζηελ Αγγινειιεληθή Δπηζεώξεζε. Τπελζπκίδσ πξώηα ηηο νκηιίεο – δεκνζηεύκαηα ηνπ  

Πνιίηε: εθθσλεί νκηιία ζην ξαδηόθσλν (8 επηεκβξίνπ 1945) γηα ηνλ Δξσηόθξηην, 

ηελ νπνία, όηαλ δεκνζηεύεη γηα πξώηε θνξά ζηα Θέκαηα ηεο ινγνηερλίαο καο ην 1947, 

αθηεξώλεη ζην εθέξε. Γίλεη δηάιεμε ζηνλ Παξλαζζό «Ο νισκόο πνηεηήο εζληθόο 

θαη επξσπαίνο» (31 Γελάξε 1946), δηάιεμε ζηελ Πάηξα «Μνξθέο ηνπ λενειιεληθνύ 

ιπξηζκνύ» (18 Ματνπ 1946). Γεκνζηεύεη άξζξν ζηε Νέα Δζηία ην 1948 (ην κόλν πνπ 

δελ ήηαλ δηάιεμε θαη δελ δεκνζηεύζεθε ζηελ Αγγινειιεληθή Δπηζεώξεζε) κε ηίηιν 

«Βπδαληηλή θιεξνλνκηά θαη ιατθή παξάδνζε» ην νπνίν απνηειεί απάληεζε ζηελ 

επίζεζε ηνπ Παπαηζώλε ελαληίνλ ησλ εθέξε – Διύηε. πλέρεηα θαη επηζηέγαζκα 

απηώλ ησλ παξεκβάζεσλ είλαη ν ελαξθηήξηνο ιόγνο ηνπ ζην Παλεπηζηήκην ην 1949 

κε ζέκα «Λνγνηερλία λενειιεληθή θαη ινγνηερλία επξσπατθή». 

Ο εθέξεο αληίζηνηρα, δίλεη ζηνλ Παξλαζζό ηελ πεξίθεκε δηάιεμε γηα ηνλ 

Δξσηόθξηην (11 Μαξηίνπ 1946). ην ηέινο ηεο ίδηαο ρξνληάο 17 Γεθ. ηνπ ’46  δίλεη 

ζην Βξεηαληθό Ηλζηηηνύην ηε δηάιεμε «Καβάθεο - ΄Διηνη: παξάιιεινη» ελώ ζηηο 2 

Ματνπ ηνπ ’47 δίδεη ζηνλ ίδην ρώξν ηε δηάιεμε γηα ηνλ Θεόθηιν.  

΄Δρνπκε ινηπόλ, ζηα ρξόληα απηά, κηα ππξεηώδε δξαζηεξηόηεηα θαη ησλ δύν, 

κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ νπσζδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ηελ ηζηνξηθή ζπγθπξία αιιά θαη 

κε ηηο πξνζσπηθέο ζηαδηνδξνκίεο ησλ δύν αλδξώλ. Κάησ από ηε καύξε ζθηά ηνπ 

Δκθπιίνπ, ην θαηλόκελν ηνπ «θαηνρηθνύ ηζηνξηζκνύ» δίλεη άθζνλνπο θαξπνύο, ζε 

όιεο ηηο πνιηηηθέο εθδνρέο ηνπ.
15

 Σαπηόρξνλα όκσο, ζηα ρξόληα απηά ν Πνιίηεο 

εηνηκάδεη ηελ ππνςεθηόηεηά ηνπ γηα ηελ θαζεγεηηθή έδξα ζηελ νπνία εθιέγεηαη, σο 

γλσζηόλ, ην 1948 ελώ ν εθέξεο, κεηά ηε ιαίιαπα ηεο εμνξίαο θαη ηνπ πνιέκνπ, 

αλαζπληάζζεηαη πνηεηηθά θαη εληαηηθνπνηνύληαη νη επαθέο γηα ηε δηάδνζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ ζην εμσηεξηθό. ην εζσηεξηθό έρεη λα αληηκεησπίζεη πνιιέο ακθηζβεηήζεηο. 

                                                 
14
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Τπελζπκίδσ ζπλζεκαηηθά ηελ επίζεζε πνπ δέρζεθε ην 1947 κεηά ην ΄Δπαζιν 

Παιακά από ηνπο Η.Μ. Παλαγησηόπνπιν θαη άιινπο ηεο γεληάο ηνπ ΄20, αιιά θαη ην 

ζάιν πνπ πξνθάιεζε ηελ επόκελε ρξνληά ε αλζνινγία Domaine grec ηνπ Robert 

Levesque, ελώ ζεκείσζα ήδε ηελ επίζεζε ηνπ ζηελνύ ηνπ θίινπ Παπαηζώλε.
16

 Με 

όια ηα παξαπάλσ ζέισ λα ηνλίζσ όηη ζε κηα ηέηνηα αγρώδε, πνιεκηθή αιιά θαη 

παξαγσγηθή πεξίνδν, ε αιιειεγγύε θαη ν δηάινγνο κε θίινπο είλαη πεξηζζόηεξν από 

πνηέ αλαγθαία αγαζά θαη όια δείρλνπλ πσο απηά ππήξραλ ζηε ζρέζε εθέξε – 

Πνιίηε. Μάιηζηα, αλ δηαβάζνπκε πξνζεθηηθά ηα θείκελα θαη ησλ δύν απηήο ηεο 

πεξηόδνπ, βιέπνπκε θαζαξά ηνλ δηάινγν πνπ ζπληειείηαη ζε απηά. Ο Δξσηόθξηηνο, ν 

νισκόο θαη ε ζρέζε ηεο ειιεληθήο πνίεζεο κε ηα επξσπατθά ξεύκαηα είλαη ηα 

ζέκαηα – θιεηδηά απηνύ ηνπ δηαιόγνπ.  

Ο Πνιίηεο ην 1945 αλαθεξύζζεη ηνλ Κνξλάξν ηνλ πξώην λενέιιελα πνηεηή 

αθξηβώο επεηδή ν Δξσηόθξηηνο ζπλδπάδεη ηε ιατθή θιεξνλνκηά κε ηελ «ηέρλε ηεο 

πξννδεπκέλεο επξσπατθήο νηθνγέλεηαο».
17

 Σελ επόκελε ρξνληά ζην «Ο νισκόο 

πνηεηήο εζληθόο θαη επξσπαίνο», αθνύ επαλαιάβεη ηα ίδηα γηα ηνλ Δξσηόθξηην, 

ραξαθηεξίδεη ηνλ Κξεηηθό ηνπ νισκνύ «ην πξώην θαζαπηό ιπξηθό πνίεκα ζε 

λενειιεληθή γιώζζα – ιπξηθό κε ηελ πςειόηεξε, κε ηελ αξραία, αλ ζέιεηε ζεκαζία 

ηνπ όξνπ. Κη όκσο ην πνίεκα απηό η’ νλνκάζακε θαη ην πξώην θαζαξά εζληθό πνίεκα 

ηνπ νισκνύ. Γηαηί εδώ πξώηε θνξά ν νισκόο ιπηξσκέλνο πηα από μέλνπο ηξόπνπο 

εθθξαζηηθνύο ππνηάζζεηαη θαη ζπληαπηίδεηαη νιόηεια κε ηνπο ειιεληθνύο, κε ηνπο 

λενειιεληθνύο εθθξαζηηθνύο ηξόπνπο, δίλεη ζην ιπξηθό ιόγν έθθξαζε νιόηεια 

ειιεληθή […] Σώξα ν νισκόο έρεη κειεηήζεη ην ζηίρν ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ, 

έρεη κειεηήζεη ηνλ Δξσηόθξηην θαη ηελ θξεηηθή πνίεζε, έρεη θαηαθηήζεη ηα κπζηηθά 

ηεο κεισδίαο ηνπ – ν ζηίρνο ηνπ βγαίλεη πινπζηόηεξνο, κνπζηθόηεξνο, αιιά καδί θαη 

ειιεληθόηεξνο».
18

 Καη ζηα δύν ηνπ απηά θείκελα ν Πνιίηεο θάλεη παξαπνκπή ζε 

δνθίκηα ηνπ εθέξε. 

ην δνθίκην γηα ηνλ Δξσηόθξηην ν εθέξεο παίξλεη ηε ζθπηάιε από ηνλ 

Πνιίηε θαη αλαπηύζζεη όζα ελ ζπέξκαηη είρε πεη ν Πνιίηεο γηα ηε ζύλζεζε ηεο 

βπδαληηλήο ιατθήο παξάδνζεο κε ηε ινγνηερλία ηεο ηηαιηθήο Αλαγέλλεζεο, γηα ηελ 

πξσηνθαζεδξία ηνπ έξγνπ σο ην πξώην έξγν ηεο εζληθήο ινγνηερλίαο, ελώ ηνλίδεη θη 
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απηόο ηελ αμηνπνίεζή ηνπ από ην νισκό. Πάεη όκσο θαη πνιύ παξαπέξα από ηνλ 

Πνιίηε, αληρλεύνληαο ηελ πνηεηηθόηεηά ηνπ.
19

 Γελ είλαη κέζα ζηνπο ζηόρνπο απηήο 

ηεο αλαθνίλσζεο ε εκβάζπλζε ζην δνθίκην απηό ηνπ εθέξε ην νπνίν έρεη ηύρεη πνιύ 

κηθξόηεξεο πξνζνρήο από εθείλα γηα ηνλ Μαθξπγηάλλε ή γηα ηνπο Καβάθε – ΄Διηνη. 

΄Ηζσο δελ είλαη άζθνπν λα αλαθεξζεί πσο ε γλσζηή ζθελή ηεο ζπλάληεζεο ηνπ 

νισκνύ κε ηνλ ηπθιό δεηηάλν Νηθόια Κνθνλδξή πνπ ηξαγνπδνύζε: «Ο ΄Αγηνο 

Σάθνο ηνπ Υξηζηνύ, εθείλνο δελ εθάε/ εθεί πνπ βγαίλεη η’ ΄Αγην Φσο, άιιε θσηηά δελ 

πάεη» κε ηελ νπνία θιείλεη, ηδηαηηέξσο ζεαηξηθά, ην δνθίκην ηνπ εθέξε γηα ηνλ 

Δξσηόθξηην θαη ν ζπκβνιηζκόο πνπ ηεο απνδίδεηαη, παξαηίζεηαη θαη ζην θείκελν ηνπ 

Πνιίηε γηα ην νισκό πνπ κόιηο είρε πξνεγεζεί. ΄Οζν θη αλ ε ζθελή είλαη θνηλόο 

ηόπνο, ε επηινγή ηεο δειώλεη θαη κηα θνηλή αηζζεηηθή.   

Αλ ν εθέξεο αλαδεηά, πξν πάλησλ σο πνηεηήο, ηελ πνηεηηθή ηνπ 

Δξσηόθξηηνπ, ν Πνιίηεο, ελζνπζηαζκέλνο από όζα ηνπ πξνζθέξεη ην δνθίκην απηό, 

αλαδεηά σο γξακκαηνιόγνο έλα ζρήκα εμέιημεο ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο. Πξηλ από 

απηό σζηόζν, γηα λα δηθαηνινγήζσ ην ραξαθηεξηζκό «ελζνπζηαζκέλνο» ζα ήζεια λα 

παξαζέζσ ηελ άπνςή ηνπ γηα ηνλ Δξσηόθξηην ηνπ εθέξε, όπσο ηελ εμέθξαζε ην 

1952 ζηελ εηζαγσγή ζηελ έθδνζε ηνπ έξγνπ: «Με ηελ πνηεηηθή ηνπ καηηά θαη ηνλ 

δπγηζκέλν ηνπ ζηνραζκό απνθάιπςε πνιιέο πνηεηηθέο πιεπξέο ηνπ έξγνπ θαη είδε 

πνιιά δεηήκαηα κ΄ έλαλ θαηλνύξην ηξόπν. Σν δνθίκην ηνπ εθέξε είλαη από ηα πην 

βαζηά θαη ηα πην νπζηαζηηθά πξάκαηα πνπ γξάθηεθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα γηα ην 

έξγν ηνπ Κνξλάξνπ».
20

                                                  

           Μπνξνύκε κε αζθάιεηα λα ππνζέζνπκε όηη ην επόκελν θείκελν ηνπ Πνιίηε 

«Μνξθέο ηνπ λενειιεληθνύ ιπξηζκνύ» γξάθηεθε κεηά ηελ αθξόαζε ή/θαη ηελ 

αλάγλσζε ηνπ Δξσηόθξηηνπ ηνπ εθέξε θαη όρη κόλν δηόηη έρεη δύν παξαπνκπέο ζην 

δνθίκην ηνπ πνηεηή (ε κία εθηελέζηαηε).
21

 Σν θείκελν απηό ηνπ Πνιίηε είλαη 

βαξπζήκαλην. Δίλαη ζηελ νπζία κηα ηζηνξία ηεο ινγνηερλίαο ζηα ζπάξγαλα, κε 

νδεγεηηθό λήκα ηελ έλλνηα ηνπ ιπξηζκνύ. Αλ θαη μεθηλά από ην δεκνηηθό ηξαγνύδη, 

σο πξώην ζηαζκό ηνπ λενειιεληθνύ ιπξηζκνύ, ν Δξσηόθξηηνο είλαη «ην πξώην 

πνίεκα όπνπ έλαο πνηεηήο έδσζε έθθξαζε ζηε λενειιεληθή ςπρή, είλαη ε πξώηε 

κνξθή ηνπ ζπλεηδεηνύ λενειιεληθνύ ιπξηθνύ ιόγνπ […] Μέζα ζην πνίεκά ηνπ 

ρώλεςε ην θαηλνύξην ηδαληθό ηνπ αλζξώπνπ ηεο δπηηθήο Αλαγέλλεζεο κε ηα 
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παξαδνκέλα ειιεληθά πξόηππα».
22

 Ο Δξσηόθξηηνο (θαη όρη ην δεκνηηθό ηξαγνύδη) 

είλαη εθείλνο πνπ ιεηηνπξγεί σο κέηξν ζύγθξηζεο γηα ηνπο επόκελνπο ζηαζκνύο, νη 

νπνίνη σο γλσζηόλ είλαη ν νισκόο, ν Παιακάο, κε πνιιέο θξπκκέλεο επηθπιάμεηο 

(ηε ζηηγκή πνπ ν εθέξεο ην έιεγε θαζαξά όηη ν Παιακάο είλαη έμσ από ην πνηεηηθό 

λήκα ηνπ Δξσηόθξηηνπ),
23

 ν ηθειηαλόο, ν εθέξεο θαη ν Διύηεο. Παξαζέησ: «Ο 

πνηεηήο πνπ έβαιε πξνκεησπίδα ζηε ζπιινγή ηνπ ζηίρνπο ηνπ Κνξλάξνπ μαλαέπιαζε 

πνηεηηθά ην δίδαγκα εθείλνπ θαη ήζειε θαη ξεηά λα δειώζεη ηελ εμάξηεζε […] ηηο 

πζηεξώηεξεο ζπιινγέο ηνπ ν εθέξεο παξάηεζε ηα γλώξηκα κέηξα θαη πξνηίκεζε λα 

δεκηνπξγήζεη κε ηνλ ειεύζεξν ζηίρν έλα ύθνο πξνζσπηθό. Όκσο αλ δε βξίζθνπκε πηα 

ζηηο ζπιινγέο απηέο ηνπο γλώξηκνπο ξπζκνύο, βξίζθνπκε Διιάδα, πνιιή Διιάδα, ην 

ειιεληθό δξάκα κεηνπζησκέλν ιπξηθά […] Ξεθηλεκέλνο από ηα θεξύγκαηα ηεο λέαο 

πνηεηηθήο ηνπ θαζαξνύ ιπξηζκνύ ζηε δπηηθήλ Δπξώπε, καζήηεςε ν εθέξεο ζηνπο 

πνηεηηθνύο πξνγόλνπο ηεο παηξίδαο ηνπ θαη ξηδσκέλνο ζηελ παξάδνζε πξνρώξεζε 

πξνο ηελ ηνικεξή επαλάζηαζε πνπ έθεξε ην λενειιεληθό ιπξηζκό ζε θαηλνύξηνπο 

δξόκνπο».
24

 Σν άξζξν απηό ηνπ Πνιίηε είλαη ε πξώηε, ελ κέζσ επίκνλσλ 

ακθηζβεηήζεσλ, επίζεκε έληαμε ηνπ εθέξε ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεληξηθνύ ξεύκαηνο 

ηνπ λενειιεληθνύ ιπξηζκνύ, από έλαλ θηιόινγν πνπ ηελ επόκελε ρξνληά επξόθεηην 

λα εθιεγεί θαζεγεηήο ηεο λενειιεληθήο θηινινγίαο. 

 Θα κπνξνύζα λα πξνζζέζσ θαη άιια ζηνηρεία από ηα επόκελα θείκελα θαη 

ησλ δύν θαη λα θηάζσ ζηνλ ελαξθηήξην ιόγν ηνπ Πνιίηε ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ην 

1949, «Λνγνηερλία λενειιεληθή θαη ινγνηερλία επξσπατθή» όπνπ θάλεη θάπνηεο 

κεηαηξνπέο ζην ζρήκα γηα λα ρσξέζεη θαη ην έπνο ηνπ Γηγελή θαη ηειεηώλεη κε ηνλ 

νισκό θαη ηνλ εθέξε: «Μεηαθξάδεηαη ν νισκόο θη νη Δπξσπαίνη αλαθαιύπηνπλ 

έλαλ πξσηνπόξν ηνπ δηθνύ ηνπο ιπξηζκνύ. Μεηαθξάδεηαη ζηηο κέξεο καο ν εθέξεο 

θη νη μέλνη θξηηηθνί νκνινγνύλ πσο αλ έγξαθε ζηε γιώζζα ηνπο ζα ήηαλ κεο ζηνπο 

πξώηνπο ηνπο δηθνύο ησλ».
25

 Ζ ζύλδεζε νισκνύ θαη εθέξε, ζηνλ ηόπν θαη ζην 

ρξόλν πνπ γίλεηαη, ζεκεηνδνηεί, ρσξίο ππεξβνιή, κηα ηζηνξηθή ζηηγκή γηα ηε 

λενειιεληθή γξακκαηνινγία θαη θηινινγία. 

 Ζ θνηλή πνξεία πνπ έρεη δηαλπζεί κέζα ζε ιίγα ρξόληα είλαη ηεξάζηηα  ۠   θαη ε 

πνξεία απηή κπόξεζε λα δηαλπζεί αθξηβώο επεηδή ππήξραλ γεξά ζεκέιηα: 
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νηθνγελεηαθνί θαη θνηλσληθνί δεζκνί, παξόκνην πνιηηηζκηθό θεθάιαην, θνηλέο κλήκεο. 

Σν ζηεξεόηεξν σζηόζν ζεκέιην πνπ ζπκππθλώλεη θαη όια ηα ππόινηπα ήηαλ ίζσο ν 

δεκνηηθηζκόο. Με ζηελή ζπκπόξεπζε θαη δεκηνπξγηθό δηάινγν, θηλνύκελνη ζηνπο 

ίδηνπο ζεζκηθνύο θαη πνιηηηθνύο ρώξνπο, αληηκεησπίδνληαο θνηλνύο αληηπάινπο, έλαο 

πνηεηήο θαη έλαο θηιόινγνο, ρξεζηκνπνίεζαλ παξόκνηα εξγαιεία, πξνζδηόξηζαλ κε 

ηνλ ίδην ηξόπν ηελ έλλνηα ηεο εζληθήο ινγνηερλίαο, όξηζαλ ηα ίδηα πξόηππα, 

ζπγθξόηεζαλ ην ίδην ζρήκα πνηεηηθήο εμέιημεο, παξακέλνληαο πάληα ν έλαο πνηεηήο 

θαη ν άιινο θηιόινγνο θαη γξακκαηνιόγνο. Αλ ςάμνπκε γηα δηαθνξέο ζα βξνύκε θαη 

ζα ηηο βξνύκε ζηηο δηαθνξεηηθέο απνρξώζεηο θαη ζεκεία έκθαζεο, ελδερνκέλσο ζηνλ 

αξθεηά δηαθνξεηηθό ηξόπν αληίιεςεο ηνπ κνληέξλνπ. Πνύ βξίζθεηαη όκσο ε 

λενηεξηθόηεηα ζ’ απηή ηε ζπκπόξεπζε;  

 Με ηνλ θίλδπλν λα ζεσξεζεί επθπνιόγεκα, ε λενηεξηθόηεηα βξίζθεηαη 

θαηαξράο ζηελ ίδηα ηε ζπκπόξεπζε. Ζ επηζηήκε ηεο λενειιεληθήο θηινινγίαο 

κεηαπνιεκηθά μεθηλά έρνληαο έλα ζρήκα εμέιημεο ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο ηέηνην 

πνπ λα κπνξεί λα ελζσκαηώλεη ηε κνληέξλα πνίεζε έσο θαη ηνλ ππεξξεαιηζκό, έλα 

ζρήκα, ην νπνίν, επηπιένλ, ζπγθξνηήζεθε  κέζα από ην δηάινγν κε έλαλ πνηεηή. Γηα 

λα θαηαιάβνπκε ην βήκα πνπ έρεη ζπληειεζηεί, αξθεί λα ζπκεζνύκε ηελ απόζηαζε 

πνπ ρώξηδε ηνλ πξνεγνύκελν θαζεγεηή ηεο λενειιεληθήο θηινινγίαο, ηνλ 

Απνζηνιάθε, από ηνλ πνηεηή – θξηηηθό ηεο δηθήο ηνπ επνρήο, ηνλ Παιακά.
26

  ΄Αξα, 

ην θνηλό αίηεκα πνπ είδακε ζηελ αιιεινγξαθία εθέξε – Πνιίηε γηα κηα ζπλάληεζε 

ινγνηερλίαο θαη θηινινγίαο δε κπνξνύκε παξά λα ην ζεσξήζνπκε έλα λενηεξηθό 

αίηεκα ζην βαζκό πνπ ν, αγγινζαμσληθόο ηνπιάρηζηνλ, κνληεξληζκόο ηνπνζεηείηαη 

«θάπνπ αλάκεζα ζηνπο πνιηηηζκηθνύο ζεζκνύο θαη ηηο ινγνηερληθέο κνξθέο»
27

. Έλα 

αίηεκα πνπ ζπλέπεζε ρξνληθά, ζηνλ αγγινζαμσληθό πάιη ρώξν, κε ηελ 

παλεπηζηεκηαθή ζεζκνπνίεζε ηεο Νέαο Κξηηηθήο, ε νπνία ζεσξήζεθε ην θηινινγηθό 

αληίζηνηρν ηνπ ινγνηερληθνύ κνληεξληζκνύ.
28

 Όζα ζεκεηώζεθαλ εδώ κπνξνύλ λα 

απνηειέζνπλ κηα βάζε γηα λα εξεπλεζεί ην θαηά πόζνλ θαη κε πνην ηξόπν ζηελ 

                                                 
26

 Ο Γεκήηξεο Σδηόβαο, ζύκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπ δηαθξίζεηο, θαηαηάζζεη ηνλ Απνζηνιάθε ζην ξεύκα 

ηεο αληη-λενηεξηθόηεηαο, δειαδή ηε λνζηαιγηθή θαη ηδεαιηζηηθή αλαδξνκή ζην παξειζόλ. «Ο Γηάλλεο 

Απνζηνιάθεο θαη ν ηύπνο ηνπ αξλεηή – δηαλννύκελνπ ζηελ Διιάδα», ζηνλ η. ηνπ ηδίνπ, Κνζκνπνιίηεο 

θαη απνζπλάγσγνη. Μειέηεο γηα ηελ ειιεληθή πεδνγξαθία θαη θξηηηθή (1830-1930), Αζήλα, 

«Μεηαίρκην», 2003, 333. 
27

 Βι. Michael Levenson, A Genealogy of Modernism: A Study of English Literary Doctrine, 1908-

1922, Cambridge U/Press, 1984.  
28

 David Shumway, Creating American Civilization. A Genealogy of American Literature as an 

Academic Discipline, University of Minessota Press, 1994, 205, 221-223. 



ειιεληθή πεξίπησζε ε παλεπηζηεκηαθή θηινινγία ζπκπνξεύηεθε, είηε κέζσ ηεο Νέαο 

Κξηηηθήο είηε άιισο πσο, κε ηε ινγνηερληθή λενηεξηθόηεηα.  
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