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Εισαγωγή 

Όψεις και Προβληματισμοί μιας ετερόκλιτης Γενιάς. 
Το ’30 στις Τέχνες και τα Γράμματα. 

 
 

Ο όρος «Γενιά του ’30» αναφέρεται σε ένα πνευματικό 
κίνημα, ή με άλλα λόγια, σε μία ομάδα νέων λογοτεχνών, 
πεζογράφων, θεατρικών συγγραφέων και ποιητών, η οποία 
αναδύθηκε μέσα από τους κόλπους του ευρύτερου πολιτι-
σμικού φαινομένου του Μοντερνισμού1. Γρήγορα, το εν 
λόγω κίνημα επηρέασε και άλλες εκφάνσεις της πολιτισμι-
κής –από την αρχαιότητα και τη βυζαντινή/μεταβυζαντινή 
παράδοση– συνέχειας στον ελληνικό χώρο (π.χ. ζωγραφική, 
γλυπτική, χαρακτική). Ο όρος «γενιά» αποτελεί μια φιλολο-
γική σύμβαση, καθώς το σημαινόμενο του όρου δεν αντι-
στοιχεί πλήρως και απαραίτητα με την κυριολεκτική ερμη-
νεία του οικείου λεξήματος2. Μάλιστα, η σημερινή φιλολο-

                                                            
1  Πιο αναλυτικά για τον Μοντερνισμό, όπως αναπτύχθηκε κυρίως 

κατά το διάβα του 20ου αιώνα, βλ. Γεώργιος Παγανός, Μοντερνισμός 
και πρωτοπορίες, Αθήνα, Σαββάλας, 2003. Βασιλική Κιντή, Πα-
ναγιώτης Τουρνικιώτης, και Κώστας Τσιαμπάος, Το μοντέρνο: στη 
σκέψη και τις τέχνες του 20ου αιώνα, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2013.  

2 Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος, «Γενιά και Σχολή». Περιδιαβάζο-
ντας: Από τα σχήματα στα πρόσωπα, Τόμος ΣΤ, Αθήνα, Κέδρος, 
2003, σελ. 132.  
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γική έρευνα διατυπώνει αρκετούς προβληματισμούς ακόμα 
και επί του θεματικού και αισθητικού περιεχομένου της 
ταυτότητας της γενιάς, λόγω της ανομοιογένειας που χαρα-
κτηρίζει τα σχετικά λογοτεχνικά έργα3. Στην πραγματικό-
τητα ο όρος «γενιά του ’30» χρησιμοποιήθηκε κατά έναν 
αφηρημένο, αρχικά, τρόπο από το δεύτερο ήμισυ της δεκα-
ετίας του 1930 και έπειτα, από τον Γ. Θεοτοκά (βλ. παρα-
κάτω), προκειμένου ο τελευταίος να προσδιορίσει μια ομά-
δα λογοτεχνών, η δράση της οποίας ήταν συνυφασμένη με 
το περιοδικό Τα Νέα Γράμματα4. Παράλληλα, αναφορικά 
με το χώρο της Ιστορίας και Κριτικής της Τέχνης, ο όρος 
πρωτοεμφανίσθηκε –αν και δειλά– το 1948, με σκοπό την 
περιγραφή των καλλιτεχνών που συσπειρώνονταν γύρω 
από το περιοδικό Αρμός5, δηλαδή το περιοδικό που αντικα-
τόπτριζε την πιο «παραδοσιακή» εκδοχή των ωσμώσεων 
διαμόρφωσής της νεοελληνικής ταυτότητας6.  
                                                            
3  Φώτιος Δημητρακόπουλος, Η πρωτοποριακή κίνηση του 30 και το 

μυθιστόρημα, Αθήνα, Καστανιώτης, 1990, σελ. 77-85, όπου ανα-
λύεται ο φιλολογικός προβληματισμός με αναφορές στην παλαιό-
τερη βιβλιογραφία.  

4  Πιο αναλυτικά για το περιοδικό Τα Νέα Γράμματα, βλ. Σάββας 
Καράμπελας, Το περιοδικό Τα Νέα Γράμματα: 1935-1940, 1944-
1945, Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλο-
σοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2009.  

5  Αντώνιος Κωτίδης, Μοντερνισμός και «Παράδοση» στην ελληνική 
μεταπολεμική και σύγχρονη τέχνη. Ζωγραφική – Γλυπτική – Αρχι-
τεκτονική 1940-2010. Τόμος Β (2η εκδ.), Θεσσαλονίκη, University 
Studio Press, 1993, σελ. 38-39.  

6  Το έτος 1948 αποτελεί άποψη του γράφοντος. Η παραπάνω ανα-
φορά απορρέει από τη συστηματική μελέτη ενός ερευνητικού τό-
μου που εκδόθηκε πρόσφατα από την Εταιρεία Ελλήνων Ιστορι-
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Ο θεωρητικός της Λογοτεχνίας Μ. Vitti, τιτλοφορεί μία 
μελέτη του με τον όρο «Γενιά του ’30», επισημαίνοντας, 
όμως, με χαρακτηριστικό τρόπο, το γεγονός ότι «ο όρος 
χρησιμοποιήθηκε αόριστα και γενικά από τον Θεοτοκά, και 
καθιερώθηκε μέσα στο περιβάλλον της ομάδας [...]»7. Στο 
σημείο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε ότι η χρήση της λέξης-
έννοιας «γενιά» ήτο ιδιαίτερα βολική, καθώς με αυτή την 
επιλογή δημιούργηθηκε μια γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα 
στο δημιουργικό υποκείμενο (creative ego) και την κοι-
νωνική ή εθνική συλλογικότητα (national thinking). Πα-
ράλληλα, η χρήση αυτού του όρου αναδεικνύει, έως και 
υπονοεί εκ προοιμίου, σχετικά χαλαρούς συνεκτικούς δε-
σμούς μεταξύ των μελών της ομάδας· συγκριτικά πάντοτε 
με τις σημασιολογικές έννοιες που περικλείουν οι εναλλα-
κτικοί φιλολογικοί όροι, όπως «κίνημα», «ρεύμα», «σχολή».  

Όλα τα έργα της γενιάς χαρακτηρίζονται από πρωτοπο-
ριακές, και πολλάκις, ρηξικέλευθες τοποθετήσεις, ως αφε-
τηρία των οποίων λειτουργεί μια ιδέα, μια εικόνα, ένα σύμ-
βολο, της ελληνικής παράδοσης. Ποικίλες ωσμώσεις, συγ-
κλίσεις, αλλά και αποκλίσεις, (συν)δημιουργούν και (ανα)-
συνθέτουν συνεχώς το παλαιότερο πολιτισμικό περιβάλλον 
της ελληνικής πραγματικότητας με κάτοπτρο τη λογοτεχνι-
                                                                                                                       

κών Τέχνης, βλ. Αρετή Αδαμοπούλου, Λία Γυιόκα, και Κωνσταντί-
νος Στεφανής, Ιστορία της τέχνης: Ζητήματα ιστορίας, μεθοδολο-
γίας, ιστοριογραφίας. Πρακτικά Ε' Συνεδρίου Ιστορίας της Τέχνης, 
Αθήνα, Gutenberg – Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης, 2019.  

7 Mario Vitti, H Γενιά του Τριάντα: Ιδεολογία και μορφή, Αθήνα, 
Ερμής, 1977, σελ. 10 (αν και προτείνεται η μελέτη όλου του Κεφά-
λαιο «Αντικείμενο και χρονικά όρια»).  
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κή γραφή. Ο αρχαίος κόσμος συναντάει τον βυζαντινό, ο 
βυζαντινός τον μεταβυζαντινό, ο μεταβυζαντινός τον νεο-
ελληνικό, και ο νεοελληνικός τον σύγχρονο8. Ειδικά, για τη 
γενιά του ’30, φαίνεται ότι ο Υπερρεαλισμός, ή η διάθεση-
τάση για υπερρεαλιστική περιγραφή του οπτικού (αληθι-
νού) και μη οπτικού (φανταστικού, υπερφυσικού) γίγνε-
σθαι, μετουσιώνεται σε όχημα αναδίπλωσης των νέων ιδεών 
αναφορικά με το χώρο της ποίησης, όπως διαφαίνεται, επί 
παραδείγματι, μέσα από το έργο των Γ. Σεφέρη, Α. Εμπει-
ρίκου, Ν. Εγγονόπουλου9. Παράλληλα, στον «αντίποδα», 
στην πεζογραφία (και το θέατρο), λογοτεχνικές φυσιογνω-
μίες, όπως εκείνες των Γ. Θεοτοκά, Φ. Κόντογλου, Μ. Κα-
ραγάτση, κ.ά., λησμονούν τις παραδοτέες αφηγηματικές 
φόρμες και νόρμες, υιοθετώντας τη δημοτική, και μόνον 
κατά περίπτωση τις τοπικές διαλέκτους, ή ακόμα και τα 
κατά τόπους ιδιώματα10.  

                                                            
8 Δημήτριος Τζιόβας, Ο μύθος της γενιάς του τριάντα: Νεοτερικότητα, 

ελληνικότητα και πολιτισμική ιδεολογία, Αθήνα, Πόλις, 2011, όπου ο 
συγγραφέας αναφέρει χαρακτηριστικά: «[η γενιά του ’30] επιχειρεί 
να συμπυκνώσει το χρόνο, εντός μίας κυλιόμενης συσσώρευσης από 
ίχνη του παρελθόντος που ως νέο σώμα κατευθύνεται προς το 
μέλλον», σελ. 52. Προς επίρρωση, γενικά βλ. Τάκης Καγιαλής, Η 
Επιθυμία για το Μοντέρνο – Δεσμεύσεις και αξιώσεις της λογοτε-
χνικής διανόησης στην Ελλάδα του 1930, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2007.  

9  Ελένη, Πολίτου-Μαρμαρινού, «Η πρώτη μεταπολεμική ποιητική 
γενιά και η σχέση της με τη ‘Γενιά του 30’», Παρουσία, 1, 1982, σελ. 
23-30. Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος, «Η ποιητική φυσιογνωμία 
της δεκαετίας του 1930 στην Ελλάδα», Νέα Πορεία, 53, 2007 (Ια-
νουάριος-Φεβρουάριος), σελ. 10-14 

10 Φώτιος Δημητρακόπουλος, ό.π., σελ. 77-85.  
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Στη ζωγραφική, φαίνεται πώς η έκφραση του ό,τι συγ-
κροτεί τα πολλαπλά και διαδοχικά στάδια διαμόρφωσης 
του ελληνικού «είναι» σε επίπεδο ψυχοσύνθεσης, και εν συ-
νεχεία, σε επίπεδο ανάδειξης της υλικής και άυλης πολιτι-
σμικής κληρονομιάς του ένδοξου ελληνικού-ελληνοκεντρι-
κά προσανατολισμένου ευρωπαϊκού παρελθόντος, αποτέ-
λεσε πάγιο αίτημα, ή ακόμα και προβληματισμό με διακλα-
δώσεις, που εφάπτονταν συχνά σε αλληλοσυμπληρούμενες 
ή/και αλληλοαναιρούμενες προτάσεις (βλ. παρακάτω)11. 
Είναι αλήθεια ότι οι αρκετοί ζωγράφοι της γενιάς αναζη-
τούν ολοένα και περισσότερο μια ανθρωποκεντρική ελληνι-
κότητα, ένα «εξελληνισμένο» ιδεώδες, συνδυάζοντας τα 
διάφορα στοιχεία των νέων καλλιτεχνικών ρευμάτων της 
Ευρώπης, με την ελληνική μυθολογία, παράδοση, και λαϊκή 
σκηνή, καλλιεργώντας, εν τέλει, ένα πρόσφορο έδαφος ανα-

                                                            
11  Αντώνιος Κωτίδης, Τι απέγινε ο μύθος της ελληνικότητας, Εγνα-

τία: Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας 
Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, 13, 2009, σελ. 165-184. Σπυρίδων Μοσχονάς, Καλλιτεχνικά 
σωματεία και ομάδες τέχνης στην Ελλάδα κατά το α' μισό του 
20ου αιώνα: Η σημασία και η προσφορά τους, Διδακτορική Δια-
τριβή, Αθήνα, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική 
Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2010, 
σελ. 302-306, όπου γίνεται λόγος για τους ζωγράφους Ν. Λύτρα, 
Κ. Παρθένη, Κ. Μαλέα και Θ. Τριανταφυλλίδη (Ομάδα Τέχνη) 
σε σχέση με τη νεωτερική απόδοση των συμβολικών στοιχείων 
που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την ελληνικότητα. Επίσης, για το 
ίδιο ζήτημα, βλ. Katerina Perpinioti-Agazir, Le «Groupe Techni», 
Thèse de doctorat, Paris, Université Paris I – Panthéon-Sor-
bonne, 2002, σελ. 307-309.  
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δίφησης της ελληνικής ιστορίας και για τις επόμενους εικα-
στικούς κύκλους12. Ως εκ τούτου, η ζωγραφική τέχνη αυτό-
αναμετρείται και αναδημιουργεί αλλεπάλληλα με σκοπό 
την επίτευξη μιας όσο το δυνατόν πληρέστερης αποτύπω-
σης του ελληνικού σκέπτεσθαι (spannung, κορύφωση). Από 
την εξπρεσιονιστικής φύσης τοπιογραφία του Κ. Παρθένη13 
και του Σ. Παπαλουκά14 η τέχνη σταδιακά μεταφέρεται 
στους ονειρικούς, υπερβατικούς χώρους του Γ. Γουναρό-
πουλου15, μεταμορφώνεται σε (απ)εικόνισμα ανθρωποκε-
ντρικής ιδεολογίας και σημειωματάριο ψυχογραφικής ιχνη-
λασίας, όπως μαρτυρούν τα έργα του Γ. Τσαρούχη16, επι-
διώκει την αναθεώρηση πεπαγιωμένων αντιλήψεων, όπως 
προδίδει η «βυζαντινή καινοτομία» του Φ. Κόντογλου17, και 

                                                            
12  Βακαλό, Ελένη. Η φυσιογνωμία της μεταπολεμικής τέχνης στην 

Ελλάδα, Τόμος Γ: Ο μύθος της Ελληνικότητας, Αθήνα, Κέδρος, 
1981.  

13  Ευγένιος Ματθιόπουλος, C. Parthenis: Η ζωή και το έργο του 
Κωστή Παρθένη, Αθήνα, Αδάμ, 2008.  

14  Αλεξάνδρα Γουλάκη-Βουτυρά. Σπύρος Παπαλουκάς: 1922 κ.ε., 
Θεσσαλονίκη, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, 2012.  

15  Ματούλα Σκαλτσά, Γουναρόπουλος, Αθήνα, Πνευματικό Κέντρο 
Δήμου Αθηναίων, 1990.  

16  Ελένη Φλώρου. Γιάννης Τσαρούχης: Η ζωγραφική και η εποχή 
του. Ο Τσαρούχης ζωγράφισε τη μητέρα μου το 1936, Αθήνα, Νέα 
Σύνορα, 1999.  

17  Νικόλαος Ζίας, Φώτης Κόντογλου, ζωγράφος. Αθήνα, Εμπορική 
Τράπεζα της Ελλάδος, 1991. Μαρία Καζαμία-Τσέρνου, Ο Κόντο-
γλου υπομνηματίζει τον Κόντογλου. Επιστημονική Επετηρίδα 
Τμήματος Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, 15, 2005, σελ. 65-118. Χρήστος Μαργα-
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τέλος, δοκιμάζει να εντάξει στο ρεπερτόριό της νέα ρεύ-
ματα, όπως τον κυβισμό του Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα18 και 
τον Υπερρεαλισμό-Μεταφυσικό Δομισμό του Ν. Εγγονό-
πουλου19.  

Μολαταύτα, άξιο λόγου είναι το ότι παρά την αίσθηση 
της ομοιογένειας που προβάλλει το σημασιολογικό φάσμα 
του όρου «γενιά», τα πνευματικά απότοκά της δε δύναται 
να αναγνωσθούν υπό τη λογική του ομοιογενούς συνόλου. 
Εν αντιθέσει, οι λογοτέχνες της γενιάς εκφράζουν μια ποικι-
λία ετερόκλιτων στοιχείων, ακολουθώντας τη ρότα των 
ευρύτερων πολιτικών και κοινωνικών τεκταινόμενων της 
εποχής. Πράγματι, το πολιτικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι 
της Ελλάδας από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους 

                                                                                                                       
ρίτης. Φώτης Κόντογλου: από τον «Λόγο» στην «Έκφρασι»: Με 
ζωγραφιές και με πλουμίδια απ' το χέρι του ίδιου του συγγραφέα, 
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2015.  

18  Κλεάνθη-Χριστίνα Βαλκανά, Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας: Το 
ζωγραφικό έργο, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2011. 

19  Αικατερίνη Περπινιώτη-Αγκαζίρ. Νίκος Εγγονόπουλος: Ο ζωγρα-
φικός του κόσμος, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2007. Ο όρος «Με-
ταφυσικός Δομισμός» χρησιμοποιείται από τον γράφοντα σε πα-
ραλληλισμό με τον όρο «Pittura Metafisica» (Μεταφυσική Ζω-
γραφική) από το ζωγραφικό έργο του επίσης υπερρεαλιστή 
Giorgio De Chirico (βλ. Virginia Bertone, και Francesco Poli. De 
Chirico, Milano, Electa, 1992. Ευδοκία Μελεζιάδου, Ο ελληνικός 
μύθος του Giorgio de Chirico, Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονί-
κη, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχο-
λή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2003). Η χρήση 
του όρου προτείνεται μετά από (επ)ανάγνωση της κάτωθι μελέ-
της: Νίκη Λοϊζίδη, Ο υπερρεαλισμός στη νεοελληνική τέχνη: Η 
περίπτωση του Νίκου Εγγονόπουλου, Αθήνα, Νεφέλη, 1984. 
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(1830) χαρακτηρίζεται από ένα πλήθος εσωτερικών συγ-
κρούσεων. Μετά την Καταστροφή της Σμύρνης (1922) το 
ελληνικό κοσμοείδωλο περιγράφεται από αστάθειες, αντι-
παλότητες και συνεχείς διαφωνίες. Η «Μεγάλη Ιδέα» κα-
τέρρευσε. Η ελληνική πολιτική σκηνή αναπροσαρμόστηκε 
στις διεθνείς συνθήκες, και ο επαναπροσδιορισμός της 
έννοιας «ελληνικότητα» εκλαμβάνεται πλέον ως απαραίτη-
τος, ακροβατώντας σχεδόν ατέρμονα μεταξύ δύο εκ διαμέ-
τρου αντιθετικών παρατάξεων, της Δεξιάς και της Αριστε-
ράς20. Το 1918 είχε ήδη ιδρυθεί το Σοσιαλιστικό Εργατικό 
Κόμμα Ελλάδος, το οποίο το 1924 προσχώρησε στην Τρίτη 
(Γ΄) Διεθνή Κομμουνιστική (Συνέδριο) και μετονομάστηκε 
σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, προωθώντας δυναμικά 
σε νέες κοινωνικές αξιώσεις, γνωστές σε πρώιμη μορφή 
τους από τη συγκρότηση των εργατικών συνδικάτων των 
αρχών του 20ου αιώνα. Παράλληλα, η αθρόα εισροή 
προσφυγικών πληθυσμών από τα παράλια της Μ. Ασίας και 
τον Πόντο όξυνε τα υπάρχοντα κοινωνικά και οικονομικά 
προβλήματα της χώρας21. Μια πόλωση μεταξύ «παράδο-
σης» και «εκσυγχρονισμού» διαπλέκει τον ιστό της νεοελ-
ληνικής ηθικής και ταυτότητας22.  
                                                            
20  Θάνος Βερέμης, Εθνική ταυτότητα και εθνικισμός στη νεότερη 

Ελλάδα (4η εκδ.), Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 
2012, σελ. 14-29. Έλλη Σκοπετέα, Το «πρότυπο Βασίλειο» και η 
Μεγάλη Ιδέα: Όψεις του εθνικού προβλήματος στην Ελλάδα, 
1830-1880, Αθήνα, Πολύτυπο, 1988, σελ. 243.  

21  Γενικά, βλ. Θάνος Βερέμης, και Ιωάννης Κολιόπουλος, Νεότερη Ελ-
λάδα: Μια ιστορία από το 1821 (10η έκδ.), Αθήνα, Πατάκης, 2020. 

22  Αντώνιος Κωτίδης, ό.π., σελ. 15-39.  
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Η λογοτεχνική παραγωγή, ασφαλώς, δε μένει εκτός 
αυτού του πλαισίου. Από την προηγούμενη γενιά, εκείνη 
του ’20, των Νεορομαντιστών-Νεοσυμβολιστών, παρατη-
ρείται ένας αισθητός ανταγωνισμός στο πεδίο δράσης των 
λογοτεχνικών κύκλων, με άλλους να υποστηρίζουν μια 
αισθητική αντίληψη εγγύτερα στην «Νέα Αθηναϊκή Σχο-
λή», και άλλους να ατενίζουν προς οτιδήποτε το «σύγχρο-
νο»23, το «ανατρεπτικό», το «φουτουριστικό»24. Παρά τις 
                                                            
23  Βλ. υποσημ. παρακάτω με παράδειγμα Μ. Μαλακάση.  
24  Ο όρος «φουτουριστικό» χρησιμοποιείται από τον γράφοντα σε 

παραλληλισμό με το ανανεωτικό και ανατρεπτικό καλλιτεχνικό 
κίνημα του Φουτουρισμού (Futurismo), που ήρθε από την Ιταλία 
προς την καμπή της πρώτης δεκαετίας του 1900 (και πιο συγκε-
κριμένα το 1909· το μανιφέστο του συντάχθηκε από τον ποιητή 
Filippo Tommaso Marinetti, και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Le 
Figaro, στις 20.02.1909, βλ. σχετικό δημοσίευμα του τύπου σε 
επιμέλεια του Karl Gunnar Pontus Hulten, Futurism & Futu-
risms = Futurismo & Futurismi (1st American ed.), New York, 
NY, USA: Abbeville Press, 1986, σελ. 67). Όπως σημειώνει ο U. 
Apollonio, ένας από τους κύριους μελετητές του κινήματος «Τον 
Φουτουρισμό δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και να τον εκτιμή-
σουμε ακολουθώντας τους συνηθισμένους κανόνες της κριτικής 
της τέχνης· είναι τέχνη αλλά και μη τέχνη· είναι κάτι περισσό-
τερο και κάτι λιγότερο από τέχνη. Εν πάση περιπτώσει σίγουρα 
περιλάμβανε την τέχνη, μια τέχνη που άρχισε να μεταμορφώνε-
ται και που για μερικούς σήμαινε μεταμόρφωση μέχρι θανάτου», 
βλ. Umbro Apollonio, Futurismo (2a ed.), Milano, Gambriele 
Mazzota Editore, 1976, σελ. 16. Προς επίρρωση, συμπληρώνουμε 
ότι ο «Φουτουρισμός», πάνω από όλα, είναι ένα είδος ανατροπής 
του κατεστημένου, μια εναλλακτική έκκληση για μεταβολή των 
κοινωνικών δεδομένων, μια καθολική δήλωση απόρριψης του 
παλαιού, μια τάση κίνησης και ορμής, ακόμα και προς το άγνω-
στο, μια διάθεση εκσυγχρονισμού από τον άνθρωπο για τον άν-
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όποιες αποκλίσεις στο ύφος, την ίδια εποχή διαμορφώνεται 
μια ιδεολογία εθνο-ρομαντικού και εθνο-παραδοσιακού χα-
ρακτήρα. Το συλλογικό όραμα και η συγκινησιακή αναδρο-
μή των ποιητών στις λαμπρές πτυχές της ιστορίας του 
έθνους, στοιχεία αμφότερα, προς κατοχύρωση μιας διακρι-
τής και αξιοσέβαστης στον ευρωπαϊκό χώρο ελληνικής ταυ-
τότητας, δίνουν το έναυσμα για ό,τι θα ακολουθήσει την 
αμέσως επόμενη δεκαετία. Η νέα ελληνική ταυτότητα απο-
βάλλει τις πολιτισμικές αγκυλώσεις και στερεοτυπικές 
εκδηλώσεις του παρελθόντος, όπως πιθανόν συνέβαινε με 
τους Φαναριώτες και τη Ρομαντική (Πρώτη) Σχολή των 
Αθηνών (1830-1880), ανησυχεί για την κοινωνική κρίση, 
την καταβαράθρωση του πολιτισμικού συνόλου, στηλιτεύει, 
έστω και κάπως κεκρυμμένα, λυρικά, και με υποκειμενικά 
επιμύθια, τον απόηχο μιας σειράς ζοφερών για την πορεία 
της ανθρωπότητας γεγονότων των αρχών του 20ου αιώνα, 
και τέλος αναπτύσσει μια σχέση συνέχειας και φυσικής 
εξέλιξης με την θεματική, υφολογική και αισθητική ακρο-
βασία της πρωτύτερης γενιάς λογοτεχνών, της Νέας Αθη-

                                                                                                                       
θρωπο, μέσα από κάθε μορφή τέχνης, εν προκειμένω της λογοτε-
χνικής παραγωγής του πρώτου ημίσεος του 20ου αιώνα. Πιο ανα-
λυτικά, βλ.: Ανδρέας Γιακουμακάτος, Ο φουτουρισμός στην Ελ-
λάδα, Αρχιτεκτονικά Θέματα, 44, 2010, σελ. 18-19. Christine 
Poggi, Inventing futurism: The art and politics of artificial opti-
mism, Princeton, NJ, Princeton University Press, 2009. Άλκης 
Χαραλαμπίδης, Η τέχνη του εικοστού αιώνα: Ζωγραφική, πλαστι-
κή, αρχιτεκτονική. Τόμος Α (2η εκδ.), Θεσσαλονίκη: University 
Studio Press, 2007, σ. 139-153.  
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ναϊκής Σχολής (1880, κ.εξ.)25. Ο Κ. Στεργιόπουλος επιση-
μαίνει ότι: «Πρώτα ο Φιλύρας, ο Λαπαθιώτης κι ο Ουράνης, 
έπειτα ο Κλέων Παράσχος, ο Καρυωτάκης, ο Μπουφίδης, ο 
Άγρας, ο Παπανικολάου, κατόπιν μερικοί απ’ όσους παρου-
σιάστηκαν ύστερα από το 1920 έρχονται ο ένας μετά τον 
άλλο, να πυκνώσουν τις τάξεις της και να ταράξουν την 
ορθοδοξία της παράδοσης, ανακατεύοντας τα μέτρα και 
τους ρυθμούς, σπάζοντας την ως εκείνη τη στιγμή λογο-
κρατική αντίληψη και προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για 
τις νέες τάσεις και τη μεγάλη στροφή που έμελλε ν’ ακο-
λουθήσει»26.  
                                                            
25  Έλλη Φιλοκύπρου, Η γενιά του Καρυωτάκη: Φεύγοντας τη μά-

στιγα του λόγου, Αθήνα, Νεφέλη, 2009, σελ. 16.  
26  Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος, Η Ελληνική ποίηση. Η ανανεωμέ-

νη παράδοση. Ανθολογία-Γραμματολογία, Σοκόλης, Αθήνα, 1980, 
σελ. 40-41. Φυσικά, αυτό δε σημαίνει ότι στο εσωτερικό αυτής 
της γενιάς δεν παρατηρούνται αποκλίσεις, π.χ. αναφορικά με την 
αποδοχή, και κατ’ επέκταση, απόδοση των νεωτερικών απόψεων. 
Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ο Μ. Μαλακάσης, τον οποίο ο Κ. 
Στεργιόπουλος θεωρεί ως τον πιο χαρακτηριστικό εκπρόσωπο 
του Νεορομαντισμού (της δημοτικής), δεν αφουγκράζεται εξο-
λοκλήρου τις κοινωνικές επιταγές, πολιτισμικές μεταβολές, κα-
θώς και το γενικό αίσθημα της νέας εποχής. Από τη μια πλευρά, 
ο αστισμός και η ευρύτερη χαμηλή ποιότητα ζωής στις μεγάλες 
και εκσυγχρονισμένες πόλεις, και από την άλλη, η έλλειψη ηθι-
κών αξιών και αξιοσέβαστων προτύπων, οδηγούν στην επιβολή 
ορισμένων αναθεωρήσεων επί του αστικού μοντερνισμού. Ως εκ 
τούτου, δε λείπουν οι φορές που οι Νεορομαντικοί-Νεοσυμβολι-
στές ανακαλούν τα παραδοσιακά –ανόθευτα και ηθικοπλαστικά– 
πρότυπα των Ρομαντικών του 19ου αιώνα. Βλ. Κωνσταντίνος 
Στεργιόπουλος, ό.π., σελ. 42-43. Για μια ενδιαφέρουσα κριτική 
επί του ίδιου ζητήματος (με επίκεντρο τη λογοτεχνική μορφή 
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Επιστρέφοντας, στον άμεσο συνεχιστή, στο ’30, υπο-
γραμμίζουμε ότι η δημοσίευση του δοκιμίου του Θεοτοκά, 
το 1929, με τον τίτλο Ελεύθερο Πνεύμα, συνέβαλε καταλυ-
τικά στη ζύμωση των ιδεολογικών απόψεων της παρούσας 
γενιάς, καθορίζοντας το αισθητικό υπόβαθρό της. Μάλιστα, 
για αρκετούς θεωρήθηκε ως το μανιφέστο της γενιάς. Με-
ταξύ άλλων, εδώ, ο Θεοτοκάς αντιλαμβανόμενος ότι υπάρ-
χει ακόμα αρκετό περιθώριο διαλόγου γύρω από την πραγ-
ματική θέση της ελληνικής λογοτεχνίας σε σχέση με την αγ-
γλική, γαλλική, ιταλική, γερμανική, κ.ά., καθώς και ότι η 
λογοτεχνική σκέψη βρίσκεται μάλλον σε ένα μεταβατικό 
στάδιο συμβολής αναφορικά με τους παράγοντες και ρυθ-
μούς διαμόρφωσης εθνικών ταυτοτήτων, αναρωτιέται και 
διαπιστώνει: «Μεσ’ στο δημιουργικό αναβρασμό της σημε-
ρινής Ευρώπης τι θέση κρατά η Ελλάδα; Τι συμβολή προ-
σφέρουμε στις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται 
τριγύρω μας; Τίποτα! Το αισθανόμαστε βαθιά μόλις περά-
σουμε τα σύνορά μας πως δεν αντιπροσωπεύουμε τίποτα, 
πως κανείς δεν μας λογαριάζει στα σοβαρά, πως δεν μπο-

                                                                                                                       
του Καρυωτάκη), όπως εκφράστηκε από τον ποιητή Κ. Καβάφη, 
βλ. Μιχάλης Μερακλής, «Ο ελληνικός νεορομαντισμός μεταξύ 
του «spleen» και του σαρκασμού και το κορυφαίο σημείο τους: 
Καρυωτάκης», Η Λέξη, 79-80, 1988 (Νοέμβρης-Δεκέμβρης), σελ. 
822 (όπου ο Καβάφης του ονόμαζε όλους «Ρομαντικούς», άνευ 
διακρίσεως μεταξύ Παλαιάς Αθηναϊκής Σχολής – Νέας Αθη-
ναϊκής Σχολής – Γενιάς του ’20. Επίσης, βλ. Αντώνιος Ε. Χαρι-
στός, Ο πεσιμισμός είναι ανθρωπισμός. Η περίπτωση του ποιητού 
Κώστα Καρυωτάκη. Μελετήματα, Θεσσαλονίκη, Γράφημα, 2020, 
σελ. 14-48.  



Εισαγωγή 

 

~ 23 ~ 
 

ρούμε να δικαιολογήσουμε τη θέση που κρατούμε στην 
Ευρώπη, πως είμαστε στα μάτια των ξένων μονάχα χρημα-
τομεσίτες, βαπορατζήδες και μικρομπακάληδες και τίποτα 
περισσότερο. Αφού περιπλανηθούμε αρκετά μεσ’ στον ευρω-
παϊκό πολιτισμό γυρνούμε κάποτε στο σπίτι με σφιγμένη 
την καρδιά. Πού είναι λοιπόν οι Έλληνες; Τους γυρέψαμε 
παντού και δεν τους βρήκαμε πουθενά [...] Το ελάττωμα 
των νεοελληνικών γραμμάτων δενείναι ότι δέχτηκαν πολ-
λές επιδράσεις, αλλά ότι δεν ανταπόδωσαν τίποτα. Μια λο-
γοτεχνία αποχτά διεθνή σημασία όταν αρχίσει και να επι-
δρά, χωρίς βέβαια να παύει ποτέ να επιδράται. Η λογο-
τεχνία μας ως σήμερα φάνηκε αποκλειστικά παθητική»27.  

Επιπρόσθετα, ο Θεοτοκάς, περίπου δύο δεκαετίες αργό-
τερα, σε μία διάλεξή του, στις 22 Νοεμβρίου 1947 στο Αθή-
ναιον, δήλωσε ότι ο ίδιος χρησιμοποίησε σκόπιμα πρώτος 
τον όρος «Γενεά του 1930», φιλοδοξώντας προς την συνύ-
φανση, καθώς και την πολιτισμική επιβολή, μιας fabula, με 
επίκεντρο την συλλήβδην αναθεώρηση των παραδοσιακών-
στερεοτυπικών δομών, τον ενστερνισμό των ευρωπαϊκών 
καλλιτεχνικών προτύπων, και κατ’ επέκταση, την ανάπτυξη 
μιας ανανεωμένης-μοντέρνας ελληνικής ταυτότητας, τα θε-
μέλια της οποίας εντοπίζονται στα υψηλού φρονήματος πα-
ραδείγματα-πρότυπα του παρελθόντος. Ο Θεοτοκάς συνε-
χίζει υπογραμμίζοντας ότι «μία πνευματική ζωή ανοργά-
νωτη και άστατη σαν τη δική μας έχει ανάγκη από τέτοιους 

                                                            
27 - Γεώργιος Θεοτοκάς, Ελεύθερο Πνεύμα, Κ.Θ. Δημαράς (επιμ.), 

Εστία, Αθήνα, 1973, σελ. 10. 
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μύθους […] για να συγκεντρώνεται, να τονώνεται και να 
επιβάλλεται»28. Ήτοι, η αιτιολόγηση περί οργάνωσης μιας 
τόσο ιδιάζουσας, πολυεπίπεδης και πολυσημειωτικού τύπου 
ελληνοκεντρικής μυθοποιητικής εκ μέρους του Θεοτοκά, 
ξεδιπλώνει αριστοτεχνικά ήδη από την πρώτη ανάγνωσή 
της τον ιστορικό μανδύα που περιβάλλει τις συνθήκες ανά-
πτυξης του ιδεολογικού πυρήνα της γενιάς, παρά τις όποιες 
ετερόκλιτες και υποκειμενικές τάσεις, όπως αναφέρθηκε σε 
γενικές γραμμές νωρίτερα.  

Την εποχή του Μεσοπολέμου, καλλιεργείται η αντίληψη 
πως η γενιά του ’30 αναλαμβάνει τον επίπονο ρόλο ενός 
επιτακτικά ανανεωτικού κινήματος. Στο χώρο των ελλη-
νικών γραμμάτων, και ευρύτερα, των καλλιτεχνικών δρω-
μένων διατυπώνονται ερωτήματα, όπως: «Τι σημαίνει ελλη-
νικός εκσυγχρονισμός;», «Πώς θα επιτευχθεί αυτός;», «Ποια 
τα όρια του;», «Ποια η θέση της παράδοσης;», «Στερεότυπα 
και παράδοση αποτελούν (πάντοτε) δύο έννοιες με συνταυ-
τιζόμενο σημαινόμενο;». Όποιες και αν είναι οι απαντήσεις 
αυτών, ή/και άλλων σχετικών ερωτημάτων, αναφορικά με 
τα χαρακτηριστικά σύνθεσης του «πιστεύειν» της γενιάς, ο 
κοινός παρονομαστής αυτού του υποστρώματος υπήρξε η 
ιστορική εμπειρία και το συλλογικό βίωμα που απορρέει 
από αυτήν. Οι λογοτέχνες της γενιάς αναλαμβάνουν έναν 
πολυσήμαντο και αμφίσημο ρόλο με σημαντικό κοινωνικό-
πολιτισμικό αντίκτυπο. Από τη μια πλευρά, προωθούν τη 

                                                            
28  Γεώρδιο Θεοτόκας, Τετράδια Ημερολογίου (1939-1953), Δ. Τζιό-

βας (επιμ.). Αθήνα, Εστία, 1987, σελ. 627.  
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ρήξη με το συμπαγές και εύρωστο για το μέσο Έλληνα σύ-
στημα της παράδοσης, και από την άλλη, παρουσιάζουν τη 
εκμοντερνισμένη συνέχιση εκείνων των ιδεών που διατη-
ρούν την αυθεντικότητα της ελληνικής λαογραφικής ταυ-
τότητας σε διαχρονικό επίπεδο.  

Βέβαια, αυτό δεν είναι πάντοτε ο μοναδικός γνώμονας 
σκέψης για όλους ή/και για κάθε συγγραφική περίοδο του 
ίδιου λογοτέχνη. Ορισμένες φορές οι εκπρόσωποι της γε-
νιάς τείνουν είτε προς μια αυστηρότερη υιοθέτηση της πα-
ράδοσης, είτε προς μια ελεύθερη οικειοποίηση των εκσυγ-
χρονιστικών ευρωπαϊκών ιδεών. Χαρακτηριστική η περί-
πτωση του Θεοτοκά, ο οποίος υπό συνθήκες ιδεολογικής 
αναζήτησης και ιδιαίτερης πίεσης φαίνεται να αναδιαμορ-
φώνει συνεχώς ένα μη συγκεκριμένο προσωπικό «ιδεώδες», 
και κυρίως, όσον αφορά το ζήτημα της αφομοίωσης των μη-
ελληνικών τεχνοτροπιών (και άλλων στοιχείων) στη θεα-
τρική εργογραφία29. Συνεπώς, το ελληνικό σύστημα αντιλή-
                                                            
29  Γεώργος Θεοτοκάς, «Απαντήσεις του Γιώργου Θεοτοκά σε ερω-

τήματα», στο: Γ. Βλάχος (επιμ.), Οδοιπορία του Γιώργου Θεο-
τοκά: Είκοσι χρόνια από το θάνατό του, Ευθύνη, Αθήνα, 1986, 
σελ. 176. Περιληπτικά αναφέρουμε ότι οι ο Θεοτοκάς παρουσιά-
ζει έντονες ιδεολογικές αντιφάσεις μέσω της γραφής του, καθώς 
η ανατρεπτική οπτική προσέγγισης της ελληνικής ιστορίας, κοι-
νωνίας και πολιτισμικής συνέχεια που διατείνεται στο Ελεύθερο 
πνεύμα το 1929, φαίνεται να υποχωρεί μόλις δύο χρόνια αργό-
τερα, το 1931, με την τότε θεατρική του συγγραφική δραστηριό-
τητα (λ.χ. Πέφτει το βράδι, 1941. Αντάρα στ ́ Ανάπλι, 1942. Το 
γεφύρι της Άρτας, 1942). Ο ίδιος αναφέρει σχετικά στον Θράσο 
Καστανάκη: «Έτσι είμαι. Κλίνω ολοένα περισσότερο προς τις 
παλιές στέρεες αρχές, γιατί δεν μπορώ να υποφέρω τη σύγχυση 
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ψεων και αξιών της γενιάς του ’30 περιγράφεται κατά 
περιόδους ως διττής, αμφίρροπης, συγκρουσιακής φύσης· 
αναμφισβήτητα, όμως, εξαιρετικά γόνιμου περιεχομένου 
για την εξέλιξη του πνευματικού βίου στη χώρα, καθώς 
λειτουργούσε σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης ως μια 
αφορμή-ευκαιρία περισυλλογής, αναστοχασμού και επανα-
προσδιορισμού. Το ’30 γέννησε, ίσως, τους μεγαλύτερους 
ανυπότακτους πνευματικούς καθοδηγητές του νέου Ελλη-
νισμού30. 

Ο ρόλος της γενιάς, λοιπόν, ήτο πρωταγωνιστικός στη 
δίνη των γεω-πολιτισμικών εξελίξεων, δεν λειτουργούσε 
μονόπλευρα, δίκην εφαλτηρίου ικανοποίησης προσωπο-
κεντρικών επιδιώξεων ή/και καλλιτεχνικών ιδιοτροπιών με 
αφηρημένες και καινοφανείς προεκτάσεις, αλλά έτι περισ-
σότερο, ξεπρόβαλλε ως το κατάλληλο συλλογικό μέσο ανα-
νέωσης της υπάρχουσας ελληνικής κοσμοθεωρίας και δια-
νόησης. Η παράδοση αντιμετωπίζεται ως το διακείμενο 
κάθε παραγωγής, όχι μόνο πολιτισμικής, του παρόντος, ενώ 
                                                                                                                       

αυτού του παλαβού αιώνα. Θέλω να φτάσω στην ελευθερία που 
πηγάζει από την αυτοπειθάρχηση, τον αυτοπεριορισμό, την τάξη, 
όχι στην ελευθερία της αναρχίας. Μα όταν εκθέτω αυτές τις ιδέες 
στους εδώ νέους Έλληνες με γιουχαΐζουν και φοβούμαι μήπως με 
προγκάρεις κι εσύ, άθλιε immoraliste [...] Τα γούστα μου κάνουν 
όπισθεν, που λένε οι ναυτικοί. Όχι μόνο βέβαια στους μαρ-
μάρινους κλασικούς (μα πόσο αγαπώ την αλυγισία τους και την 
ξηρότητά τους!)». Βλ. Χαράλαμπος Καράογλου, Από την αλ-
ληλογραφία Γιώργου Θεοτοκά-Θράσου Καστανάκη: Το χρονικό 
μιας φιλικής σχέσης, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2002, 
σελ. 163 (επιστολή στις 20/10/1931).  

30  Τάκης Καγιαλής, ό.π., σελ. 185. 
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ταυτόχρονα νοείται ως ένα σύστημα αντιθετικών απόψεων 
και ετεροανακατευθυνόμενων τάσεων, με το οποίο ο μο-
ντερνισμός οφείλει να έρθει σε καρποφόρα επαφή, ακόμα 
και εάν μετά τη διαλογική τους σχέση πυροδοτηθούν πολ-
λαπλές ενδο-συγκρούσεις. Ο αντιφατικός χαρακτήρας της 
γενιάς, εκ των πραγμάτων, λογίζεται ως ουτοπικός και κι-
νούμενος σε ένα μη ευκόλως οριοθετημένο σουρεαλιστικό 
περιβάλλον, εφόσον οι λογοτέχνες της αυτό-παρουσιάζο-
νται, αφενός, ως ένθερμοι υποστηρικτές της μετωπιαίας ρή-
ξης με την παράδοση, και αφετέρου, ως εκφραστές του 
υπερρεαλιστικού ιδεώδους, της βυζαντινής και μεταβυζα-
ντινής τέχνης, της γραφής του Κ. Παλαμά (Νέα Αθηναϊκή 
Σχολή), του δημοτικισμού και της οπτικής του μοντερνι-
σμού. Σαφέστατα, η συμβολή της γενιάς χάραξε ανεξίτηλα 
την πολιτισμική ρητορική της εποχής, φέρνοντας επί τά-
πητος το ζήτημα της κρίσης της νεοελληνικής ταυτότητας.  

Το γεγονός ότι η γενιά προσπάθησε, έστω κατά το ήμι-
συ, να αναζητήσει πρότυπα και αξίες της ελληνικής παρά-
δοσης δε θεωρήθηκε πάντοτε ως μια στροφή προς το πα-
ρελθόν υπό το πρίσμα της σπειροειδούς εκτύλιξης των 
ιδεών και μοτίβων του πολιτισμού, αλλά για ορισμένους 
ταυτίστηκε με τον πνεύμα του εθνικισμού της δικτατορίας 
του Ι. Μεταξά (4 Αυγούστου 1936), ο οποίος ασπάστηκε 
την ελληνοκεντρική (μοντέρνα) άνθιση των τεχνών. Το νέο 
καθεστώς, όμως, κατά μία έννοια συνέβαλε στη διαμόρφω-
ση των κατάλληλων για την ανάπτυξη του ελληνικού μο-
ντερνισμού συνθηκών, στο σχηματισμό της ιδεολογίας του 
ελληνικού υπερρεαλισμού, όπως και τη συγκρότηση του εν 
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γένει «καλλιτεχνικού κινήματος» της γενιάς του ’30. Το 
1937 δημοσιεύεται στον Τύπο, η ιδρυτική διακήρυξη μίας 
ομάδας ακαδημαϊκών εικαστικών31, η οποία ζητάει την 
υποστήριξη της δικτατορικής κυβέρνησης, προκειμένου να 
αποκηρύξει και «ν’ αποκλείσει νομοθετικά» κάθε νεωτερικό 
στοιχείο στο χώρο των τεχνών. Οι θέσεις αυτές, βέβαια 
όπως γίνεται εύλογα αντιληπτό, απορρίφθηκαν από τους 
μοντερνιστές μέσω μια σειράς δημοσιευμάτων που εκδόθη-
καν στο περιοδικό Νεοελληνική Λογοτεχνία. Η τοποθέτηση 
των τελευταίων, σε αντίθεση με το «ευχολογίο» των συντη-
ρητικών ακαδημαϊκών, υποστηρίχθηκε και προωθήθηκε από 
τον Μεταξά, με τον ίδιο τον να δηλώνει εναργώς στον 
ελληνικό Τύπο ότι: «Η επανάστασις η καλλιτεχνική δημιουρ-
γεί [...] αισθητικόν δίκαιον»32.  

Ο Ά. Καμπάνης, κύριος συντελεστής του φιλοδικτατο-
ρικού περιοδικού Το Νέον Κράτος, αντιτίθεται στις απόψεις 
των παραδοσιακά ελληνοκεντρικών ακαδημαϊκών με δύο 
δημοσιεύσεις του, υποστηρίζοντας ότι το Κράτος δεν απορ-

                                                            
31  Νεοελληνική Λογοτεχνία, χρ. Α΄, φύλλο 2, Δεκέμβριος 1937 (Ση-

μειώματα), σελ. 94: «… συγκροτήθηκε στην Αθήνα μ’ επικεφαλής 
τον καθηγητή κ. Βικάτο και τους γνωστούς ζωγράφους κ. Γεώργιο 
Προκοπίου, Ανδρέα Γεωργιάδη, Απόστολο Γεραλή, Δημ. 
Πελεκάνη κ.ά. μία καλλιτεχνική ομάδα με αρχές [...] η απαίτηση 
των εκπροσώπων της πιο πάνω ομάδας ν’ αποκλειστεί νομοθετικά 
[...] κάθε αντίθετη καλλιτεχνική τάση που δείχνει πολύ λίγη 
καλλιτεχνική συνείδηση». 

32  «Το κράτος και αι εικαστικαί τεχναι. Ο κ. Πρωθυπουργός εκθέτει 
εις επιτροπήν τας απόψεις του», εφ. Ελεύθερον Βήμα, Τρίτη 14 
Δεκεμβρίου 1937.  
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ρίπτει τα νεωτερικά ευρωπαϊκά στοιχεία, αλλά προσβλέπει 
σε μια «ελληνικότητα» της μοντέρνας τέχνης, σε μια διαδι-
κασία «ελληνοποίησης» του μοντερνισμού33.  

Μάλιστα, ο ίδιος σε άρθρο του στον ημερήσιο Τύπο επι-
σημαίνει ότι34: 

«Ο [..] τρίτος ελληνικός πολιτισμός δε θα δημιουργηθεί 
με τον άκρατον υποκειμενισμόν, ούτε με την πιθηκίζουσαν 
μιμητικότητα παντός «ξεριζωμένου», παντός κοσμοπολίτου 
[...] ζητούμεν από την νέαν ελληνικήν τέχνη την λιτότητα, 
την διαύγεια, το μέτρον – τη σύζευξιν συναισθήματος και 
λογικής, την αφομοίωσιν παντός υγιούς ξένου στοιχείου. 
Ζητούμεν από την νέαν ελληνικήν τέχνην την εδαφικότη-
τα, την ελληνικότητα. Ζητούμεν τέχνην εξανθρωπίζουσαν, 
δηλαδή εξελληνίζουσαν, τέχνη συσφίγγουσαν τους εθνι-
κούς μας δεσμούς. Ζητούμεν τέχνην που να αφυπνίζει το 
πνεύμα, να μας ενθυμίζει την θείαν μας καταγωγήν», καθώς 
και σε ομιλία του απευθυνόμενος στους συγγραφείς κατά 
τη διάρκεια της τελετής απονομής των Κρατικών Βραβείων 
Λογοτεχνίας του 1939, υπογραμμίζει πως: 

 «Υπάρχει πολύς κόσμος που επικαλείται σήμερα την 
ελληνικότητα, κόσμος καλόπιστος και γεμάτος ζήλο, που 
θορυβεί, που φιλονικεί και παθαίνεται ειλικρινέστατα για να 
φτιάσουμε επιτέλους κ’ εμείς οι Έλληνες κάτι το ελληνικό. 

                                                            
33  Ταχοπούλου, Ολυμπία. Μοντερνιστικός πρωτογονισμός: Εκδοχές 

υπερρεαλισμού στο ποιητικό έργο του Νίκου Εγγονόπουλου. 
Αθήνα, Νεφέλη, 2009, σελ. 158-160.  

34  Άριστος Καμπάνης, «Τέχνη και Κράτος», εφ. Έθνος, 19 Δεκεμ-
βρίου 1937. 
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Από καιρό σε καιρό αντηχεί στον αέρα μια τουφεκιά ελλη-
νικότητας. Το πλήθος αμέσως παίρνει τα όπλα, μπαίνουνε 
σε παράταξη μάχης τα καλαμάρια κ’ οι κοντυλοφόροι, δη-
μοσιεύουνται μανιφέστα και εκκλήσεις προς τη νεότητα, 
ανακηρύσσουνται ήρωες, απαγγέλλουνται δεινές καταδίκες 
των αλλοπίστων, και γίνεται τέτοιος ντόρος που σηκώνεται 
η σκόνη από τα βουνά της Αττικής. Ύστερα το ντουμάνι 
πέφτει, ο κόσμος επιστρέφει στις δουλειές του σα να μην 
είχε συμβεί τίποτα απολύτως και αναρωτιέται κανείς τι νόη-
μα είχε άραγε όλη αυτή η φασαρία»35.  

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις θέσεις αυτές, η επίσημη πολιτι-
σμική ρητορική του Μεταξά, εν πρώτοις, καταδικάζει τη μί-
μηση των ξενόφερτων μεθόδων, τεχνικών και εικονικών 
προτύπων-συμβόλων, έπειτα αποδέχεται τις νέες μορφολο-
γικές ή οποίου άλλου είδους γνώσεις, εμπειρίες και συμβά-
σεις στο πεδίο των τεχνών, μόνο εφόσον αυτές αποκτήσουν 
έναν ελληνικό πυρήνα («εξελληνιστούν»), συνδέοντας τοι-
ουτοτρόπως τη αισθητική του ελληνικού μοντερνισμού με 
τον στερεοτυπικά προσλαμβανόμενο «θείο» αρχαίο ελλη-
νικό και βυζαντινό πολιτισμό, τη θύραθεν παιδεία και τη 
διαχρονική πρόσληψη αυτής.  

Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο Α. Καμπάνης, ατενίζει προς την 
ανάπτυξη ενός αμιγώς εθνοκεντρικού πολιτισμικού φαινο-
μένου, που αποκλείει «επικίνδυνα» από τη δόμηση της νέας 
                                                            
35  Γεώργιος Θεοτοκάς, «Το ζήτημα της ελληνικότητας του πνεύμα-

τος και της τέχνης», στο: Δ. Τζιόβας (επιμ.), Αναζητώντας τη 
διαύγεια: Δοκίμια για τη νεότερη ελληνική και ευρωπαϊκή λογο-
τεχνία (1905-1966), Αθήνα, Εστία, σελ. 84. 
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ελληνικής ταυτότητας στοιχεία, όπως είναι οι αξιώσεις του 
πρωτογονισμού (primitivisme), οι επί ψυχο-σεξουαλικής 
ανάλυσης θέσεις του φροϋδισμού, οι επαναστατικές για την 
οργάνωση της κοινωνίας μαρξιστικές θεωρίες· απόψεις που 
η ευρωπαϊκή πρωτοπορία (avant-garde) είχε ενστερνιστεί 
σε ικανοποιητικό βαθμό ανά τόπους36. Συζητώντας με όρους 
από τον κλάδο της Σημειωτικής του Πολιτισμού, η πρόθεση 
της κυβέρνησης του Μεταξά περί συγκρότησης ενός «τρί-
του ελληνικού πολιτισμού» (δηλαδή ενός πολιτισμικού κέ-
ντρου μετά την αρχαία Αθήνα και το Βυζάντιο), αποσκοπεί 
στην ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού από το «Μη-Πο-
λιτισμό» (Αλλότριο, Διαφορετικό, Μη-Οικείο, Alter) στον 
«Πολιτισμό» (Προσωπικό, Οικείο, Ego)37, υπό τη χρήση 
                                                            
36  Ενδεικτικά, βλ. Andrew Lehmann, The European heritage: An 

outline of western culture, Oxford, Phaidon, 1984, σελ. 119, κ.εξ. 
Brandon Taylor, Avant-garde and After: Rethinking Art Now, 
New York, NY, USA, H.N. Abrams, 1995. Sammlung Thyssen-
Bornemisza, Irene Martin, και Christopher Green, The European 
Avant-gardes: Art in France and Western Europe 1904-1945, Lon-
don, & Wappingers Falls, NY, USA, Zwemmer; Distributed in 
the USA by Antique Collectors' Club, 1995. Nina Gurianova, The 
Aesthetics of Anarchy: Art and Ideology in the Early Russian 
Avant-Garde, Berkeley, CA, USA: University of California Press, 
2012. Άλκης Χαραλαμπίδης, ό.π., σελ. 11-43.  

37  Göran Sonesson, «Ego meets Alter: The meaning of otherness in 
cultural semiotics», Semiotica, 3(4), 2000, σελ. 537-559, κυρίως, 
541 (με μικρή παραλλαγή του «Έξω-Πολιτισμού», «Exo-Culture» 
από την πλευρά του γράφοντα). Göran Sonesson, «The 
globalization of ego and alter: An essay in cultural semiotics», Se-
miotica, 1(4), σελ. 153-173. Τέλος, προτείνεται και η ακόλουθη 
μελέτη: Irene Winner, Semiotics of culture and beyond. New 
York, NY, USA: Peter Lang, 2014.  
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ενός «υβριδικού μοντέλου» (ανα)δημιουργίας της αυτο-
εικόνας του ελληνικού ευρωπαϊκού πολιτισμού, τα όρια του 
οποίου τοποθετούνταν στις άκρες μια αριστοτελικής κλίμα-
κας του σχήματος «από την αρχαιότερη παράδοση στο άρτι 
αφιχθέν μοντέρνο».  

Ορισμένοι λογοτέχνες, εικαστικοί, κ.ά., της γενιάς οπι-
σθοχωρούν, απομακρύνονται εκούσια από την όποια σύμ-
πνοια του (ευρωπαϊκού) μοντέρνου, φλερτάρουν, έως και 
συμπορεύονται, με το σύστημα ηθικής της δικτατορίας, και 
τελικά διατυπώνουν «το αίτημα της ‘οικοδόμησης’ ενός ελ-
ληνικού ‘κλασικισμού’ [σ.σ. και βυζαντινισμού]»38. 

Η σύνδεση της γενιάς του ’30 με την προαιώνια ελληνική 
παράδοση δεν ήτο ένα εναλλακτικό είδος προγονοπληξίας, 
άκριτης προσκόλλησης και μη ωφέλιμης αναπαραγωγής, 
ήτοι αντιγραφής, αξιοθαύμαστων εικόνων από το χρονο-
ντούλαπο, όπως λαθεμένα θεώρησε κατά πάσα πιθανότητα 
ο δημοσιογράφος, ιστορικός, κριτικός λογοτεχνίας και συγ-
γραφέας Α. Καμπάνης. Άλλωστε, οι λογοτέχνες της γενιάς 
αυτής ούτε ελκύονται αποκλειστικά από τη νεοκλασική, ή 
ακόμα και τη ρομαντική, παραίνεση της Ευρώπης προς την 
Ελλάδα, κατά την οποία προωθείται μια επιφανειακή δια-
χείριση και προβολή της ελληνορωμαϊκής και χριστιανικής 
(βυζαντινής-μεταβυζαντινής) πολιτισμικής έκφανσης του 
υλικού πολιτισμού της χωράς, ούτε επιδεικνύουν έντονο 
                                                            
38  Καγιαλής, ό.π., σελ. 204. Αξιοσημείωτη είναι η διαφοροποίηση 

της στάσης του Θεοτοκά το 1939 επί του συγκεκριμένου ζητήμα-
τος, βλ. Γιώργος Θεοτοκάς, «Συμπληρωματικές παρατηρή-
σεις»…, ό.π., σελ. 95-97.  
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ενδιαφέρον για την ακραιφνή και υποχρεωτική συμπόρευση 
των τεχνών με τη γερμανική, γαλλική, αγγλική, κ.ά. πρωτο-
πορία, το μοντερνισμό. Το αίσθημα του προσωπικού τους 
δημιουργείν επιχειρούσε την εξάλειψη διακρίσεων μεταξύ 
της «υψηλής» λόγω έξοχου παρελθόντος παράδοσης και 
της επιφυλακτικής σε ποιότητα-αξία της μοντερνιστικής 
αντίληψης του χώρου-τοπίου, του χρόνου, των ζωγραφικών 
και γλυπτικών προπλασμάτων, με άλλα λόγια του μοντέ-
λου, ή με μια βαθύτερη ανάγνωση του ίδιου του ανθρώπου 
(και του ανθρώπινου σώματος).  

Η γενιά του ’30 οραματιζόταν έναν εποικοδομητικό 
συγκερασμό των προηγούμενων πολιτισμικών όψεων, την 
ανάπλαση πολιτισμικών τεκμηρίων, ικανών να μετατοπί-
σουν τη χώρα από την –περιορισμένη στη λογοτεχνία και 
λοιπές Καλές Τέχνες– βαλκανική σφαίρα στο επίκεντρο του 
αισθητικά (και οικονομικά) υπολογίσιμου δυτικο-ευρωπαϊ-
κού χάρτη των τεχνών.  

 
Γιώργος Ορφανίδης 
Υποψήφιος Διδάκτωρ, 

Φιλόλογος Ελληνικής & Ιταλικής Γλώσσας, 
Ιστορικός Τέχνης 
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Πρόλογος 
 
 
Ο Αντώνης Χαριστός επιχειρεί με το παρόν έργο, αφενός 

να παρουσιάσει τις αιτίες, που οδήγησαν στη εμφάνιση της 
λογοτεχνικής «κίνησης» του ’30 αφετέρου να αναδείξει τον 
κρίσιμο ρόλο, που διαδραμάτισε η τελευταία, στη διαμόρ-
φωση της σύγχρονης ελληνικής πεζογραφίας, ειδικότερα 
μέσω τις συνεισφοράς του Άγγελου Τερζάκη και του Γιώρ-
γου Θεοτοκά. Αρχικά πραγματοποιείται μια εκτενής περι-
διάβαση στην παραδοσιακή λογοτεχνική παραγωγή. Έπειτα 
αναλύονται οι ιστορικές συνθήκες του πρώτου μισού του 
20ου αιώνα και στη συνέχεια εκτίθεται η σημασία του δημο-
σίου λόγου και η συλλογική ενεργοποίηση του ανθρώπου. 
Τέλος προσεγγίζεται το όραμα της λογοτεχνικής γενιάς του 
’30 για τη δημιουργία ενός νέου λογοτεχνικού ύφους.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα γεγονότα που συνέβησαν 
κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα ήταν συνταρα-
κτικά. Το κίνημα στο Γουδί, οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ο Α΄ 
Παγκόσμιος πόλεμος, ο εθνικός διχασμός, η Μικρασιατική 
καταστροφή, το καθεστώς της 4ης Αυγούστου κι η ανάδυση 
του εργατικού κινήματος επηρέασαν σαφώς τον τρόπο θέα-
σης των πραγμάτων. Σε αυτό το σημείο δεν πρέπει να λη-
σμονηθεί η καθοριστική συμβολή του Γιάννη Ψυχάρη ήδη 
από το 1888 με το «Ταξίδι μου». Ο ίδιος οραματίστηκε την 
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επέκταση των πνευματικών ορίων του ελληνικού έθνους με 
στήριγμα τη δημοτική γλώσσα. Παράλληλα ο Εκπαιδευτι-
κός Όμιλος συνεισέφερε στη διάχυση των ιδεών του δημο-
τικισμού μέσω της εκπαίδευσης. Στη συνέχεια πραγματο-
ποιήθηκε η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση από την κυβέρνηση 
του Ελευθέριου Βενιζέλου.  

Οι τραυματικές εμπειρίες των πολέμων, η αστικοποίηση, 
η μερική ομαλοποίηση των οικονομικών και πολιτικών συν-
θηκών σε συνδυασμό με την εξάπλωση των ευρωπαϊκών 
ιδεών συνδράμουν στην ανάδειξη μιας νέας οπτικής. Η 
αντιπαράθεση του μοντερνισμού με την παράδοση θα οδη-
γήσει στην αναζήτηση νέων προσανατολισμών στην τέχνη. 
Αυτή η αναγκαιότητα αποτυπώθηκε στον τίτλο της πρώτης 
ποιητικής συλλογής του Οδυσσέα Ελύτη με τίτλο «Προσα-
νατολισμοί», καθώς επίσης και στη συλλογή δοκιμίων του 
Άγγελου Τερζάκη με τίτλο «Προσανατολισμός στον αιώ-
να». Η αναζήτηση ενός νέου λογοτεχνικού «παραδείγμα-
τος» έχει ήδη εκκινήσει. 

Η ψυχαναλυτική θεωρία με όχημα την υπερρεαλιστική 
τεχνοτροπία εισχωρεί στη λογοτεχνία ανατρέποντας κα-
τεστημένες αντιλήψεις και πρακτικές. Ασκείται πλέον κρι-
τική στην κλασική ηθογραφία, η εστίαση κατευθύνεται από 
τον εξωτερικό κόσμο στον εσωτερικό κόσμο, η δράση μετα-
κινείται από το επαρχιακό στο αστικό περιβάλλον, εμφανί-
ζονται νέοι εκφραστικοί τρόποι και εν τέλει αμφισβητείται ο 
τρόπος πρόσληψης του παρελθόντος και στηλιτεύεται η 
εξιδανίκευσή του. Η δυναμική εμφάνιση του μυθιστορήμα-
τος τις δεκαετίες του ’20 και του ‘30 ενισχύει τον μοντερ-
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νισμό και αποδυναμώνει τις ρεαλιστικές απεικονίσεις της 
προηγούμενης γενιάς.  

Εντός αυτού του πλαισίου ο Γιώργος Θεοτοκάς με το 
δοκίμιό του «Ελεύθερο Πνεύμα» και με το μυθιστόρημα 
«Αργώ» καθίσταται ο ιδεολογικός «εκπρόσωπος» της κίνη-
σης. Τα δύο αυτά έργα υποστασιοποιούν τις επιδιώξεις της 
γενιάς του ’30. Διακηρύττεται λοιπόν, η απαλλαγή του 
πνεύματος από τις περιοριστικές αντιλήψεις. Επιπρόσθετα ο 
συγγραφέας μέσα από τα έργα του δημιουργεί ένα νέο 
συλλογικό όραμα, το οποίο θεμελιώνεται στην κινητοποίη-
ση της κάθε ακηδεμόνευτης προσωπικότητας. Έτσι επιδιώ-
κεται η δημιουργική σύμπλευση με στόχο την αναπλαισίω-
ση τόσο των θεωρητικών εννοιών όσο και των κοινωνικών 
αξιών. Η ατομική ενεργοποίηση και η συνειδητοποίηση της 
ιστορικότητας των γεγονότων οδηγεί στην «πνευματική 
χειραφέτηση». 

Ταυτόχρονα ο Άγγελος Τερζάκης δια μέσου των έργων 
του παρουσιάζει τα κοινωνικά αδιέξοδα της νέας εποχής, 
αναδεικνύοντας την απομάκρυνση του σύγχρονου ανθρώ-
που από τον εαυτό του, αλλά και από τις συλλογικές δρά-
σεις. Ακόμη είναι αξιοσημείωτη η κριτική του πεζογράφου 
έναντι της ταχείας ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνο-
λογίας, δίχως αυτή η εξέλιξη να συνοδεύεται από έναν αν-
θρωπιστικό προσανατολισμό. Με το μυθιστόρημα «Πριγκι-
πέσσα Ιζαμπώ» ο Άγγελος Τερζάκης καινοτομεί, αποκαλύ-
πτοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μεσαιωνικού 
Ελληνισμού και προσπαθώντας να προσδώσει μια εναλλα-
κτική διάσταση στην πρόσληψη του ιστορικού παρελθόντος.  
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Επιπλέον η αναδυόμενη νέα πεζογραφία, επιχειρεί τον 
αποσυμβολισμό της ελληνικής κουλτούρας και επεξεργάζε-
ται συγχρόνως, την κάθαρσή του παραδοσιακού συστήμα-
τος πεποιθήσεων από τις λαϊκιστικές «φιοριτούρες». Ξεπρο-
βάλλει με αυτόν τον τρόπο μια νέα θέαση του παρελθόντος 
που έχει ως πυρήνα της, την ουσιαστικότητα της ηθικής. 
Αυτήν την ηθική πλευρά των πραγμάτων επαναφέρει ξανά 
στο προσκήνιο ο Άγγελος Τερζάκης θέλοντας να αποδε-
σμεύει τις νοοτροπίες των σύγχρονων «υπηκόων» από τους 
επίπλαστους διαχωρισμούς, οι οποίοι επιβάλλονται από την 
υλιστική προσαρμογή, μυώντας τους στην πολιτική μέθεξη. 

Το παρόν μελέτημα εμφανίζει τη δυναμογόνο τάση της 
γενιάς του ’30, η οποία μεταδίδει μια πνευματική ορμή 
ενεργοποιώντας το ανθρώπινο φαντασιακό και στηλιτεύο-
ντας την μονομέρεια της υλικής προόδου. Εν κατακλείδι η 
αναμορφωμένη πεζογραφία παρουσιάζει με ανεπιτήδευτο 
ύφος τις ανεπιτυχείς εκβάσεις των συλλογικών αγώνων, τα 
ανυπέρβλητα συναισθηματικά εμπόδια και τη στέρηση της 
ευδαιμονίας. Με αυτήν την εναλλακτική προσέγγιση υπο-
σκάπτονται τα θεμέλια της πραγματοκρατίας και γεννιέται 
η νέα ηθογραφία του 20ου αιώνα, η οποία βασίζεται πλέον 
στην ενδελεχή απεικόνιση του εσωτερικού κόσμου σε αντι-
παραβολή με την περιοριστική εξωτερική πραγματικότητα. 

 
Σταύρος Παπαγιάννης 

Φιλόλογος 
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Σημείωση του συγγραφέως  
 
 

Με την, εν λόγω, εργασία, επιχειρείται η κατασκευή της 
πρότασης προσέγγισης της λογοτεχνικής κίνησης του ’30 
όχι ως μίας ακόμη λογοτεχνικής ομαδοποίησης αλλά ως 
μίας εξελικτικής πορείας η οποία ασυνείδητα, μέσα από άλ-
ματα και υπαναχωρήσεις στο χρόνο και το χώρο, κληρονο-
μούνταν από εποχή σε εποχή προσαρμόζοντας τις πνευμα-
τικές εξελίξεις στα δεδομένα των προηγούμενων δημιουρ-
γιών. Η παράδοση ορίζεται ως πρώτος πυλώνας αυτής της 
σχέσης. Ο δεύτερος πυλώνας εξετάζεται υπό την οπτική 
των εξωτερικών υλικών σχέσεων οι οποίες επενεργούν στο 
έργο καλλιτεχνικής δημιουργίας. Πολιτικές, οικονομικές 
και ευρύτερα κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, με τις αντίστοι-
χες προεκτάσεις στο σύνολο της πολιτιστικής και πνευματι-
κής παραγωγής, διαμορφώνουν τους όρους πρόσληψης οι 
οποίοι ερμηνεύονται με συγκεκριμένο τρόπο στην υποκει-
μενική θεώρηση της πραγματικότητας. Αυτομάτως, περνά-
με στον τρίτο πυλώνα αυτής της τριμελούς σχέσης που εί-
ναι ο ρόλος της προσωπικότητας. Το άτομο παρεμβαίνει 
στο δημόσιο λόγο όχι ετεροπροσδιοριζόμενο από τις εξωτε-
ρικές συνθήκες αλλά αφομοιώνοντάς τες δημιουργικά∙ σχη-
ματοποιεί την απάντηση, μέσω των τεχνών γενικότερα και 
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του λόγου ειδικότερα, στις απαιτήσεις και τις ανάγκες όπως 
αυτές εμφανίζονται στο προσκήνιο προβάλλοντας την 
εναλλακτική πρόταση αποδοχής της πραγματικότητας ή/ 
και κατασκευάζοντας μία εναλλακτική πρόταση σε αυτή. Η 
τριμελής αυτή σχέση επενδύεται μέσα από την ενεργή συμ-
μετοχή της ευρωπαϊκής παιδείας και των επιτεύξεων των 
αντίστοιχων πνευματικών κέντρων στα δρώμενα της ελλη-
νικής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Επρόκειτο για διάλογο ο 
οποίος και αναπτύσσεται στο επίπεδο των τεχνών με κα-
τεύθυνση την κοινωνική απόκριση. Στο παραπάνω πλαίσιο, 
η λογοτεχνική κίνηση του ’30 αποτέλεσε την κορύφωση 
μίας διαλεκτικής πορείας. Οι δυτικές επιρροές και ο ρόλος 
της παράδοσης καθώς και ο παράγοντας των εξωτερικών 
υλικών μεταβολών καθόρισαν την αυτονόμηση της λογοτε-
χνίας ως διακριτό πνευματικό πεδίο με ταυτότητα. Ο λογο-
τέχνης, πλέον, αυτοπροσδιορίζεται από το έργο του και το 
ρόλο τον οποίο αυτόνομα υιοθετεί και μέσω του οποίου 
αναγνωρίζεται στο κοινωνικό σύνολο. Η λογοτεχνία απο-
κτά χαρακτήρα σε στρατευμένα πλαίσια δομικής παρέμβα-
σης στο δημόσιο λόγο. 
 

Αντώνης Χαριστός 
 

 



1. Ιστορία και παράδοση 
 

~ 41 ~ 
 

 
 
 
 

Ευχαριστίες 
 
 

Όσο ατομική και απομονωμένη είναι η πνευματική εργασία 
άλλο τόσο χαρακτηρίζεται από τη συμβολή τρίτων προσώ-
πων στην υλοποίησή της. Συμβολή η οποία προσδίδει υπε-
ραξία συνολικά στο εγχείρημα με την ποιότητα της συνει-
σφοράς σε αυτό. Οφείλω εγκάρδιες ευχαριστίες στους στε-
νούς φίλους και φιλολόγους, Γιώργο Ορφανίδη, Σταύρο 
Παπαγιάννη και Αργύρη Φυτάκη για την πολύτιμη συνερ-
γασία και την προσωπική τους παρέμβαση στη μελέτη. 
Τους ευχαριστώ για το χρόνο και το χώρο τον οποίο αφιέ-
ρωσαν προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και 
τις στοχεύσεις αυτής. Τον Γιώργο Ορφανίδη, για την εξαι-
ρετικά σημαντική εισαγωγή του έργου, εισαγωγή με την 
οποία μας εντάσσει στον πυρήνα και τις προεκτάσεις της 
επιστημονικής προσέγγισης της «γενιάς του ‘30» και δη του 
ρόλου τον οποίο υπηρέτησε σε αυτή ο Άγγελος Τερζάκης. 
Τον Σταύρο Παπαγιάννη, για τον πρόλογό του στο βιβλίο, 
πρόλογο με τον οποίο μας εισάγει ουσιαστικά στην πρό-
ταση του μελετήματος και αφορά την παρέμβαση του Άγ-
γελου Τερζάκη στο δημόσιο λόγο και την κατασκευή της 
λογοτεχνικής ταυτότητας ως την κορύφωση της εξελικτι-
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κής διεργασίας στο χώρο των τεχνών και δη της λογοτε-
χνίας. Τον Αργύρη Φυτάκη, για τις καλλιτεχνικές, πέραν 
των φιλολογικών, αρετές τις οποίες επιδεικνύει έτι μία φορά 
με ενσυναίσθηση και δημιουργική έμπνευση. Τη σύντροφό 
μου, Ρόζα Παυλιώτη, για την πολύπλευρη στήριξη όλο αυτό 
το διάστημα έρευνας και συγγραφής του μελετήματος. Η 
παρουσία της είναι συνώνυμο πνευματικής και ψυχικής 
ισορροπίας, απαραίτητης για την εκπόνηση εργασιών, τέ-
τοιου είδους και αντίστοιχων απαιτήσεων. Τέλος, τόσο την 
Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, 
Τμήμα Αρχείων, Αρχείο Άγγελου Τερζάκη για την συνερ-
γασία και την άδεια χρήσης του φωτογραφικού υλικού εξω-
φύλλου όσο και τις εκδόσεις Γράφημα και προσωπικά τον 
Ιωάννη Τσαχουρίδη, για την στήριξη και την εμπιστοσύνη 
στο πρόσωπό μου όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ειλικρι-
νούς φιλίας και συνεργασίας.  

 




