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 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟΤ 

 

ΣΗΣΛΟ: Πιαλόδηνλ 

 

ΤΠΟΣΗΣΛΟ: Λνγνηερληθφ πεξηνδηθφ 
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ΣΟΠΟ: Αζήλα, εβαζηείαο 27, Νέα κχξλε 
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ησλ Μαλψιε Φινπξάθε θαη Βαζίιε Ναζίθα, Κσλ/πφιεσο 161. 
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ΠΔΡΗΟΓΗΚΟΣΖΣΑ: Σεχρε: 1-8 ηξηκεληαία θπθινθνξία, 9-49 εμακεληαία (εθηφο 

απφ ην 31
ν
-32

ν
 ηεχρνο αλάκεζα ζηα νπνία κεζνιαβεί δηάζηεκα ελφο έηνπο). 

 

ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ: Γεκήηξεο Γέξνο. 

 

ΣΗΜΖ ΣΔΤΥΟΤ: ηρ. 1-5: 200 δξρ., ηρ. 6-8: 300 δξρ., ηρ. 9: 400 δξρ., ηρ. 10, 

11: 450 δξρ., ηρ. 12: 600 δξρ., ηρ. 13: 650 δξρ., ηρ. 14,15: 750 δξρ., ηρ.16: 800 δξρ., 

ηρ. 17, 18, 19: 1000 δξρ., ηρ. 20: 1.300 δξρ., ηρ. 21, 22: 1.500 δξρ., ηρ. 23: 3.000 δξρ.,  

ηρ. 24: 2.300 δξρ., ηρ. 25: 2.500 δξρ., ηρ. 26, 27: 2.000 δξρ., ηρ. 28, 29, 30, 31, 32, 33: 

2.300 δξρ. (ηρ. 32, 33= 6,75 επξψ), ηρ. 34, 35, 36: 7 επξψ, ηρ. 37: 9 επξψ, ηρ. 38, 39, 

42: 10 επξψ, ηρ. 40, 41,43, 44, 45, 46,47,48 : 12 επξψ, ηρ. 49: 14 επξψ. (Οη ηηκέο 

πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηνλ φγθν ηνπ ηεχρνπο).  

 

ΤΝΓΡΟΜΖ: γηα ηέζζεξα ηεχρε εζσηεξηθνχ: 35 επξψ, εμσηεξηθνχ: 70 επξψ. Γηα 

ζπνπδαζηέο, καζεηέο: 30 επξψ. Γεκφζην, Οξγαληζκνί, Ννκηθά Πξφζσπα, ζπλδξνκέο 

ελίζρπζεο: 100 επξψ. 

 

 



ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

    Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη ζηφρν ηε δηεμνδηθή θαηαινγξάθεζε ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ 

πεξηνδηθνχ Πιαλόδηνλ απφ ην 1
ν
  κέρξη ην 49

ν
 ηεχρνο ηνπ. Ζ θαηάηαμε γίλεηαη κε 

κνξθή θαηαιφγσλ, θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά θαη δηάθξηζε κε βάζε ην είδνο ηνπ 

δεκνζηεχκαηνο κε ην νπνίν ν θάζε ζπλεξγάηεο εκθαλίδεηαη ζηηο ζειίδεο ηνπ. 

Παξάιιεια, ζπλνδεχεηαη κε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ 

πεξηνδηθνχ, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ ην χθνο, ν ραξαθηήξαο, ην πεξηερφκελν θαη ε δνκή 

ηνπ, ελψ ηέινο ζα νινθιεξσζεί κε κηα θξηηηθή απνηίκεζή ηνπ. 

   Σν Πιαλόδηνλ είλαη έλα ηδηαίηεξν ινγνηερληθφ πεξηνδηθφ πνπ έρεη αθήζεη ην δηθφ 

ηνπ ηδηαίηεξν ζηίγκα ζηνλ ινγνηερληθφ ρψξν (θαη ζα ζπλερίζεη λα ην αθήλεη), θπξίσο 

κε ηε ζπλέπεηα, ην θχξνο θαη ηελ αγάπε πνπ δηαθξίλεη ηνλ εθδφηε θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ γηα ηε ινγνηερλία. Γελ είλαη δηφινπ ηπραίν πσο ην Πιαλόδηνλ 

δηαηεξεί κηα μερσξηζηή θπζηνγλσκία πνπ ηελ νθείιεη ζηνλ επγεληθφ ηδξπηή θαη 

εθδφηε ηνπ, ηνλ ζπγγξαθέα Γηάλλε Παηίιε. Θα ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ ζεξκά γηα 

ηε βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχληαμεο απηνχ ηνπ πνλήκαηνο. Ο 

Γηάλλεο Παηίιεο γελλαηφδσξα κνπ πξνζέθεξε φια ηα ηεχρε ηνπ πεξηνδηθνχ, αιιά  

ηαπηφρξνλα κε θαζνδήγεζε, παξαρσξψληαο κνπ έλα κεγάιν κέξνο απφ ην πξνζσπηθφ 

ηνπ αξρείν, ην νπνίν κνπ ρξεζίκεπζε σο βηβιηνγξαθία, ελψ κε πξνζπκία θαη ζπλέπεηα 

απάληεζε ζε θάζε είδνπο απνξία κνπ. Ζ βνήζεηά ηνπ ήηαλ πνιχηηκε θαη γηα ηνλ 

πξφζζεην ιφγν φηη ην πεξηνδηθφ είλαη αξθεηά ζχγρξνλν θαη ε βηβιηνγξαθία ηνπ είλαη 

δεκνζηεπκέλε σο επί ηo πιείζηνλ ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά. Καηαιήγνληαο, ζα 

ήζεια λα επηζεκάλσ πσο ε ζπλεξγαζία κνπ κε ηνλ Γηάλλε Παηίιε, ζηε δηαδξνκή γηα 

ηελ εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ κειέηεο, ππήξμε επνηθνδνκεηηθή θαη κνπ 

πξνζέθεξε πνιχηηκεο εκπεηξίεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ 

 

    Σν ινγνηερληθφ πεξηνδηθφ Πιαλόδηνλ θπθινθφξεζε γηα πξψηε θνξά ην Γεθέκβξην 

ηνπ 1986, φπσο πξναλαθέξζεθε, απφ ηνλ πνηεηή Γηάλλε Παηίιε, ν νπνίνο θαηέρεη ηνλ 

δηπιφ ξφιν ηνπ εθδφηε - δηεπζπληή ηνπ.
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 Απνηειεί ην πξφζσπν ράξε ζην νπνίν ην 

πεξηνδηθφ απέθηεζε κηα ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία, φπσο ζα θαλεί απφ ηελ 

ελδειερέζηεξε «πεξηδηάβαζή» ηνπ. Χο πνηεηή ζα κπνξνχζακε λα ηνλ θαηαηάμνπκε 

αλάκεζα ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηεο γεληάο ηνπ, σζηφζν ην γεγνλφο πνπ καο 

ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν είλαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ην Πιαλόδηνλ ζηελ πνξεία 

ησλ ινγνηερληθψλ πεξηνδηθψλ. Γηα λα κπνξέζνπκε, φκσο, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ζε 

πνην βαζκφ ε ηαπηφηεηα ηνπ πεξηνδηθνχ ηαπηίδεηαη κε ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ ηδξπηή 

ηνπ, απαηηείηαη λα ηνλ γλσξίζνπκε ιίγν παξαπάλσ.  

   Ο Γηάλλεο Παηίιεο γελλήζεθε ζηνλ Κνισλφ ην 1947 απφ νηθνγέλεηα ξνπκειησηψλ. 

πνχδαζε Ννκηθά θαη Νενειιεληθή θηινινγία ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Απφ ην 

1970 αθήλεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηίγκα ζηα θαιιηηερληθά δξψκελα θαη ηηο πλεπκαηηθέο 

αλαδεηήζεηο ηνπ ηφπνπ, κε ηηο νρηψ πνηεηηθέο ηνπ ζπιινγέο (νη δχν ζπγθεληξσηηθέο), 

ην Πιαλόδηνλ, ην ινγνηερληθφ πεξηνδηθφ πνπ εθδίδεη, θαη ηξία αθφκε ινγνηερληθά 

πεξηνδηθά ησλ νπνίσλ ππήξμε ζπληδξπηήο θαη ζπλεθδφηεο.
2
 Απφ ην 1980 εξγάδεηαη 

σο θηιφινγνο ζηε κέζε εθπαίδεπζε.    

   Ήδε ινηπφλ δηέζεηε ζεκαληηθή δεθάρξνλε εκπεηξία ζηνλ ρψξν ησλ ινγνηερληθψλ 

εληχπσλ έρνληαο ζπκκεηάζρεη ζηελ έθδνζε ησλ πεξηνδηθψλ: Σν Γέληξν (1978), κε 

ηνλ Κψζηα Μαπξνπδή θαη ηνλ Μηράιε Γθαλά, ελψ, ην 1983, ζπληξνθηά κε ηνλ 

Κψζηα νθηαλφ θαη ηνπο κνπζηθνχο Γηάλλε Ενπγαλέιε θαη Υάξε Βξφλην ίδξπζαλ 

ηελ Καιιηηερληθή νκάδα Νήζνο. Δπίζεο, ην Μνπζηθή θαη Πνίεζε (1983 – 1985, 

ηέζζεξα ηεχρε) θαη ζηε ζπλέρεηα ην Κξηηηθή θαη Κείκελα (1984 – 1985, ηξία ηεχρε).
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   Απφ ην 1986 εθδίδεη ην Πιαλόδηνλ, έλα απφ ηα ιίγα ινγνηερληθά πεξηνδηθά κε 

ηζρπξφ πξνθίι, ην νπνίν μερσξίδεη γηα ηε καρεηηθφηεηα θαη ηελ ηφικε κε ηελ νπνία 

ππεξαζπίδεηαη αηζζεηηθέο αληηιήςεηο θαη πνιηηηθέο ζέζεηο. Παξάιιεια, ζηε ζεηξά 

«Λνγνηερληθά θχιια», ησλ νκψλπκσλ εθδφζεσλ, θπθινθνξνχλ έξγα γλσζηψλ αιιά 

θαη λέσλ ζπγγξαθέσλ πνπ δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπ πεξηνδηθνχ.
4
  

   Δπηπξφζζεηα ν Γηάλλεο Παηίιεο είλαη ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξίαο πγγξαθέσλ. 

Δμέδσζε ην πξψην ηνπ βηβιίν, ην 1970, κε ηίηιν Ο κηθξόο θαη ην ζεξίν· ην ηειεπηαίν 

ηνπ βηβιίν είλαη ν ζπγθεληξσηηθφο ηφκνο πνηεκάησλ κε ηίηιν Σαμίδηα ζηελ ίδηα πόιε. 

Ο ηφκνο πεξηέρεη πνηήκαηα ηεο πεξηφδνπ 1970 – 1990.
5
 Πεξηιακβάλεη ηηο ζπιινγέο: Ο 

κηθξόο θαη ην ζεξίν (1970), Αιιά ηώξα, πξνζέρηε!... (1973), Τπέξ ησλ θαξπώλ (1977),  

Κέξκαηα (1980), Εεζηό Μεζεκέξη (1984), Γέξνο = Yeros (1984), Γξαθέσο θάηνπηξνλ 

(1989). ιεο θπθινθνξνχλ ζπγθεληξσκέλεο ζηνλ ηφκν, Σαμίδηα ζηελ ίδηα πόιε: 

Πνηήκαηα 1970 – 1990 (Όςηινλ 1993).
 6

  Σέινο, επηκειήζεθε θηινινγηθά, καδί κε ηελ 

Έιζα Ληαξνπνχινπ, ηε δίηνκε έθδνζε ηνπ Άγγεινπ εκεξηψηε Σα πνηήκαηα (1995), 

ελψ ην 2009 επαλήιζε κε ηε ζπιινγή Αθηή Καιιηκαζηώηε θαη άιια πνηήκαηα.  

   Πνιχ ελδηαθέξνληα γηα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ απνηεινχλ ηα ζρφιηα ηνπ Δπξηπίδε 

Γαξαληνχδε, ν νπνίνο αλαθέξεη: «Πνηεηήο κε έληνλε θνηλσληθή ζπλείδεζε, ν 

Παηίιεο αλαδείρηεθε ζε έλαλ απφ ηνπο αμηφινγνπο λένπο δεκηνπξγνχο πνπ 

εκθαλίζηεθαλ θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1970».
7
 Δλψ παξάιιεια κηα ελδηαθέξνπζα 

πηπρή ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ απνηειεί ην γεγνλφο πσο ππήξμε ζπλζέηεο θαη 

κάιηζηα ηελ πεξίνδν 1965-1970 έγξαςε πεξί ηα πελήληα ηξαγνχδηα. Γεθαηέζζεξα 

απφ απηά, ςεθηνπνηεκέλα απφ παιηά ερνγξάθεζε εξαζηηερληθήο παξαγσγήο, 

θπθινθνξνχλ ζε cd κε ηνλ ηίηιν, Πέξαζα κε ην θόθθηλν ηε δηάβαζε (Παξαγσγή: 

Αζχκκεηξεο Γξάζεηο – Ζ Μαχξε Σξχπα).
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1970, νη νπνίνη επεξεαζκέλνη θπξίσο απφ κεηαπνιεκηθνχο πνηεηέο, κε ην έξγν ηνπο ακθηζβήηεζαλ ηελ 

ηφηε θνηλσληθή θαηάζηαζε αιιά θαη θάζε πνιηηηθή εθδνρή θνηλσληθήο έληαμεο θαη ζηξάηεπζεο, 

αζθψληαο θξηηηθή κέρξη θαη ζηελ ίδηα ηελ πνίεζε ηεο ακθηζβήηεζεο, ε έληνλε κνλαμηά ηνπ αηφκνπ 

πνπ απνθαζίδεη λα δηαρσξίζεη ηελ ζηάζε ηνπ απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν ραξαθηεξίδεη ηα κεηά ηε 

Γηθηαηνξία βηβιία ηνπ. Ζ πηθξία γηα ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε απαιχλεηαη απφ ηελ έληνλα ζθσπηηθή 

θαη δηαβξσηηθά ρηνπκνξηζηηθή δηάζεζε. Βαζηθφ ζέκα ηεο πνίεζεο ηνπ Παηίιε είλαη ε ηζηκεληνχπνιε, 

φρη κφλν ηεο Αζήλαο, αιιά θαη ηεο πεξηθέξεηαο, σο ρψξνο θαζεκεξηλήο θζνξάο θαη πνιηηηζκηθήο 

αιινηξίσζεο ηνπ Νενέιιελα», αληιήζεθε απφ: Δπξ. Γαξαληνχδεο, «Παηίιεο, Γηάλλεο», φ.π., ζζ. 

1750-1751. 
8
 Υ. Βιαβηαλφο, «ηηρν-κπζίεο. Γηάλλεο Παηίιεο: “Δίκαη βαζχηαηα αλέηνηκνο γηα φια”», ό.π., ζ. 27/3. 



 

ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ 

 

   Δίλαη απηνλφεην πσο ην πεξηνδηθφ πξέπεη λα ζπλεμεηαζηεί κε ηελ πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ θαη κφλν ηφηε ζα κπνξέζνπκε λα ην πξνζιάβνπκε πιήξσο. Γη‟ 

απηφ πξνηνχ αλαιπζνχλ ηα θαζαπηφ ζηνηρεία ηνπ πεξηνδηθνχ αμίδεη λα επηζεκαλζεί 

πσο «ε έθδνζε ηνπ Πιαλόδηνπ μεθηλά σο έκπξαθην θαλέξσκα εθεβηθήο αγάπεο ηνπ 

εθδφηε ηνπ γηα φ,ηη ζπληζηά ε πλεπκαηηθή θαιιηηερληθή εθδήισζε πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη ινγνηερληθφ πεξηνδηθφ θαη ηαπηφρξνλα είρε σο αθεηεξία ηελ αγάπε 

θαη ην κεξάθη ηνπ εθδφηε ηνπ γηα απηφ ην παξαδνζηαθφ θηινινγηθφ είδνο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ επηζπκία ηνπ λα επηζεκαλζνχλ θαη λα πξνβιεζνχλ αμηφινγεο θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ πλεπκαηηθέο θαη θαιιηηερληθέο παξνπζίεο θαη λα ζπζηαζεί, παξάιιεια, 

έλαο απηφλνκνο ρψξνο ζπζπείξσζεο  θαη έθθξαζεο  πξνζσπηθψλ ινγνηερληθψλ θαη 

θξηηηθψλ ελδηαθεξφλησλ».
9
   

   Σν πεξηνδηθφ Πιαλόδηνλ αξρηθά εθδίδεηαη σο ηξηκεληαίν θαη ζηελ πνξεία ηνπ 

κεηαηξέπεηαη ζε εμακεληαίν. Χζηφζν, ε πεξηνδηθφηεηά ηνπ δελ ηεξείηαη απζηεξά.
10

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ην 1
ν 

ηεχρνο (Υεηκψλαο 1986) έσο ην 8
ν
 (επηέκβξηνο – 

Ννέκβξηνο 1988) ε ζπρλφηεηά ηνπ ήηαλ ηξηκεληαία. Απφ ην 9
ν
 σο ην 30

ν
 

αθνινπζείηαη εμακεληαία πνξεία έθδνζεο, κε κηα κηθξή εμαίξεζε απφ ην 31
ν
 (Ηνχληνο 

2000) σο ην 32
ν
 ηεχρνο (Ηνχληνο 2001), αλάκεζα ζηα νπνία κεζνιαβεί δηάζηεκα ελφο 

έηνπο. Σέινο, ζηα επφκελα ηεχρε επαλέξρεηαη νκαιά ζηελ πξνεγνχκελε εμακεληαία 

έθδνζή ηνπ. Οπζηαζηηθά, απφ ην 1990 θαη έπεηηα, εθδίδνληαη ζηαζεξά δχν ηεχρε ηνλ 

ρξφλν. Απηφ πνπ θπζηθά αιιάδεη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ είλαη ν αξηζκφο ησλ 

ζειίδσλ, πνπ νινέλα πιεζαίλνπλ, κε νγθσδέζηεξν ην ηεχρνο 23, ην νπνίν 

απαξηίδεηαη απφ 286 ζειίδεο. 

   Σν Πιαλόδηνλ μεθηλά αξρηθά νιηγνζέιηδν, κε βαζηθφ άμνλα ελδηαθεξφλησλ ηα 

θξηηηθά θαη θηινινγηθά δνθίκηα, βηβιηνθξηζίεο θαη ζρφιηα, πεξηέρεη φκσο θαη 

ζχγρξνλε ειιεληθή - μέλε πνίεζε θαη πεδνγξαθία.
11

  Ο ίδηνο ν ηδξπηήο ηνπ αλαθέξεη 

ζπγθεθξηκέλα «φηη κέρξη ην πέκπην ηνπ ηεχρνο (Υεηκψλαο ‟87- ‟88) ην πεξηνδηθφ είρε 

ήδε δηακνξθψζεη ηελ εθδνηηθή ηνπ θπζηνγλσκία ε νπνία εθδειψλεηαη αδξνκεξψο κε 

κηα ηεηξακεξή δνκή πεξηερνκέλσλ: Έλα πξψην κέξνο κε πξσηφηππεο ζπλεξγαζίεο 
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Αζήλα, Παηάθεο, 2007, ζ. 1811. 
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πνίεζεο θαη πεδνγξαθίαο, έλα δεχηεξν κέξνο κε ηίηιν “Θέκαηα” φπνπ 

παξνπζηάδνληαη ζε νινθιεξσκέλε κνξθή, χζηεξα απφ καθξφρξνλε θαη επίκνλε 

πξνεξγαζία, κεηαθξαζηηθέο εξγαζίεο (πνίεζεο, δηεγήκαηνο, δνθηκίνπ), απφ ηνλ 

δηεζλή ινγνηερληθφ ρψξν, αιιά θαη αξραίσλ ζπγγξαθέσλ. Έλα ηξίην φπνπ ππφ ηνλ 

εχγισηην ηίηιν “Σν Μέγα Παλειιήληνλ” δεκνζηεχνληαη ή αλαδεκνζηεχνληαη θείκελα 

δηαρξνληθά ησλ νπνίσλ ε γισζζηθή κνξθή θαη ε εηδηθφηεξή ηνπο νπηηθή γσλία ηα 

θάλνπλ λα ζπλδηαιέγνληαη εκκέζσο κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ λενειιεληθνχ 

πξνβιεκαηηζκνχ, απνηειψληαο ηαπηνρξφλσο αληίζηημε ζηνλ θπξίαξρν ιφγν ησλ 

ΜΜΔ, θαη, ηέινο, έλα ηέηαξην δνθηκηαθφ, βηβιηνθξηηηθφ θαη ζρνιηνγξαθηθφ, ππφ ηνλ 

ηίηιν “Αλαθνξέο”, φπνπ ζηελ πινχζηα χιε ηνπ αληηκεησπίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο 

εθθάλζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ λενειιεληθνχ πξνβιεκαηηζκνχ ζηα έξγα ηνπ ιφγνπ 

πξσηίζησο, ζπρλά φκσο κε παξεθβάζεηο θαη ζε άιιεο κνξθέο, αιιά θαη δεκφζηεο 

ζηάζεηο πξνζψπσλ θαη ζεζκψλ πνπ ζπληζηνχλ φηη ζπλεζίδνπκε λα νλνκάδνπκε 

πνιηηηθή ηνπ πνιηηηζκνχ».
12

 

   Απηφ πνπ ηνλίδεηαη απφ ηνλ Γηάλλε Παηίιε θαη έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη πσο ην 

«πεξηνδηθφ ην θηλεί έλα δηπιφ ελδηαθέξνλ, πξψηνλ λα επηζεκαλζνχλ θαη λα 

πξνβιεζνχλ αμηφινγεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ πλεπκαηηθέο θαη θαιιηηερληθέο παξνπζίεο 

θαη δεχηεξνλ λα θαηαθέξεη παξάιιεια λα εθθξαζηνχλ γηα ηα πνιηηηζηηθά δεηήκαηα 

ηνπ ηφπνπ καο πξνζσπηθέο απφςεηο γηα ηηο νπνίεο επηθπιάζζεηαη ζπλήζσο ε 

θνηλσληθή “πεξηζσξηνπνίεζε”». Δπηζεκαίλνληαο πσο ηειηθά «ππφ ηελ έλλνηα απηή ην 

πεξηνδηθφ είλαη πνιηηηθνπνηεκέλν θαη δηαπνηηζκέλν απφ ηελ πεπνίζεζε φηη ην 

θαιιηηερληθφ θαη πνιηηηζηηθφ θαηλφκελν, αθφκε θαη ηνπ πιένλ ζπλεηδεηά 

απνκνλσκέλνπ θαιιηηέρλε, ζπληζηά πξάμε δεκφζηαο επζχλεο σο εθ ηεο θνηλσληθήο 

θχζεσο ησλ πιηθψλ θαη ζεκαζηψλ πνπ δηαρεηξίδεηαη».
13

     

   Δλδηαθέξνληα είλαη θαη ηα φζα αλαθέξεη ε Γψξα Μέληε επηζεκαίλνληαο πσο ην 

Πιαλόδηνλ είλαη έλα αμηφινγν ινγνηερληθφ πεξηνδηθφ πνπ ηζνξξνπεί αλάκεζα ζηηο 

ακηγψο ινγνηερληθέο θαηαζέζεηο (παξνπζηάδνληαο πνιχ ζπρλά ζχγρξνλνπο 

δεκηνπξγνχο) θαη ηηο ζεσξεηηθέο αλαδεηήζεηο, δηαηεξψληαο φκσο κηα καθξνρξφληα 

ελεξγή παξνπζία ζηα ινγνηερληθά πξάγκαηα ηεο ρψξαο,
14

 γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

δηαπηζησζεί απφ ηελ επαθή κε απηφ ην αμηφινγν ινγνηερληθφ πεξηνδηθφ. 
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   Δπηζηξέθνληαο ηψξα ζηελ πεξηγξαθή θαη ηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη γηα ην 

πεξηνδηθφ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην Πιαλόδηνλ έρεη εθδψζεη έσο ηψξα (Γεθέκβξηνο 

2010) 49 ηεχρε. Κάζε δχν ρξφληα νινθιεξψλεη έλαλ ηφκν θαη ήδε θπθινθνξνχλ δέθα 

κε αλαιπηηθά πεξηερφκελα θαη επξεηήξηα ζην ηέινο πνπ ηνπο θαζηζηνχλ εχρξεζηα 

εξγαιεία αλαδίθεζεο θαη αλαδξνκήο ζηελ χιε ησλ ζειίδσλ ηνπ. Δπηπξφζζεηα 

έηνηκνο γηα λα θπθινθνξήζεη ζα είλαη ηελ Άλνημε ηνπ 2011 ν 11
νο 

 ηφκνο, ν νπνίνο 

δελ έρεη δεζεί αθφκε, σζηφζν έρεη νινθιεξσζεί, ελψ φπσο ήδε αλαθέξζεθε έρεη 

θπθινθνξήζεη ην ηεχρνο 49 πνπ ζα απνηειέζεη ην πξψην ηεχρνο ηνπ δσδέθαηνπ. 

Δπηπιένλ, κηα κηθξή ιεπηνκέξεηα απνηειεί ην γεγνλφο πσο απφ ην ηεχρνο 48 δελ 

ππάξρνπλ αλαιπηηθά επξεηήξηα νλνκάησλ, παξά κφλν αλαιπηηθά πεξηερφκελα θαη 

άξα ν 11
νο

 ηφκνο ζα είλαη ν πξψηνο ρσξίο απηά. Κπξίσο, φπσο ππνζηεξίδεη ν εθδφηεο 

ηνπ, ππνρξεψζεθε λα ηνλ εγθαηαιείςεη, γηαηί έπεηηα απφ 22 ρξφληα έληνλεο 

ελαζρφιεζεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα είρε πηα πάξα πνιχ ιεπηνκεξεηαθή θηινινγηθή 

δνπιεηά, ελψ δηέζεηε ειάρηζηε βνήζεηα.
15

 

   εκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πεξηνδηθνχ απνηεινχλ ν ηίηινο ηνπ, 

θαζψο θαη ε εηθνλνγξάθεζή ηνπ. Ξεθηλψληαο απφ ηνλ ηίηιν ηνπ αληινχκε ηηο εμήο 

πιεξνθνξίεο: «Πιαλόδηνλ επίζεην αξραηφηαην, επλφεην, ν πνξεπφκελνο δη‟ αηξαπψλ, 

εθηφο ηεο νδνχ, ν πεξηπιαλψκελνο. Πξσηνβξίζθεηαη ζηνλ νκεξηθφ χκλν γηα ηνλ 

(θιέθηε) Δξκή, σο πιαλνδίαο, πιαλνδίαο δ‟ ήιαπλε δηα ςακαζψδεα ρψξνλ, ίρλ‟ 

απνζηξέςαο. Γνιίεο δ‟ νπ ιήζεην ηέρλεο». Δλψ ζπλνδεχεηαη απφ έλα άθξσο 

πξσηφηππν ζρφιην ηνπ Γ. Γηαηξνκαλσιάθε «Υαίξε Γηάλλε Παηίιε, άγξηε πιάλεηα, 

πεηξαίνο ν ηαχξνο κέιενο κειέσ πνδί ρεξεχσλ (Οηδίππνπο Σύξαλλνο, 478). 

Λνγνηερληθφ πεξηνδηθφ γηα πιαλεκέλνπο θαη γφεηεο».
 16

 Καη απνηειεί πξάγκαηη κηα 

εχζηνρε δηαπίζησζε, δηφηη είλαη έλα πεξηνδηθφ πνπ πιαλάηαη ζε πνηθίιεο εθθάλζεηο 

ηεο ινγνηερλίαο αιιά θαη άιιεο κνξθέο ιφγνπ, ελψ ηαπηνρξφλσο θαη ν ίδηνο ν 

αλαγλψζηεο πιαλάηαη ζε άγλσζηεο νδνχο θαη νξίδνληεο πνπ ηνλ ζπλαξπάδνπλ θαη ηνλ 

νδεγνχλ ζε κηα θαηαβχζηζε ζην θαιιηηερληθφ γίγλεζζαη, θαζψο θαη ζηελ αθχπληζε 

φρη κφλν ηνπ θαιιηηερληθνχ ζπλαηζζήκαηνο, αιιά θαη ηεο ελεξγνχ δξάζεο σο πνιίηε. 

Μ‟ απηφ ηνλ ηξφπν εχινγα θαηαιήγνπκε ζηελ άπνςε πσο ην Πιαλόδηνλ «ζε εηξσληθή 

                                                           
15

 Γ. Παηίιεο, «Ζ ζπλέρεηα κηαο εθεβηθήο αγάπεο», ό.π. - www.ekebi.gr (25. 9. 2010). 
16

 Γ. Γηαηξνκαλσιάθεο, «Γηαβάδσ, Γέληξν, Πιαλόδηνλ», εθ. Απγή (5. 5. 1996) - H. G. Liddel - R. Scott, 

«Πιαλφδηνλ», Μεγα Λεμηθόλ ηεο Διιεληθήο Γιώζζεο, Αζήλα, Η. ηδέξεο, [197-], ζ. 505. 

http://www.ekebi.gr/


αληίζηημε κε ηνλ ηίηιν ηνπ, θάζε άιιν παξά πεξηθέξεηαη άζθνπα ζηνλ ηφπν ηεο 

ινγνηερλίαο· ε γξακκή πιεχζεο θαίλεηαη θαζνξηζκέλε κε ηδηαίηεξε απζηεξφηεηα».
17 

   ζνλ αθνξά ηηο δηαζηάζεηο ηνπ απηέο είλαη 20,5 Υ 14 εθαηνζηά. Σα 8 πξψηα ηεχρε 

(1
ν
ο ηφκνο), βγήθαλ δεκέλα κε ζπξκαηάθη – θαξθίηζα, αλαιπηηθφηεξα απηφ ζεκαίλεη 

φηη ηα δηπισκέλα θχιια δέλνληαη ζηε ξάρε ηνπ ηεχρνπο κε ζπξκάηηλν ζπλδεηήξα, 

ελψ φια ηα ππφινηπα ηεχρε θπθινθφξεζαλ ξαθηά θαη ραξηφδεηα, δειαδή ηα 

δηπισκέλα θχιια δέλνληαη ζηε ξάρε ηνπ ηεχρνπο κε θισζηή θαη πάλσ ηνπο θνιιηέηαη 

ην εμψθπιιν πνπ απνηειείηαη απφ πνιχ βαξχηεξν ραξηί. 
18

 

   Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ην Πιαλόδηνλ κέρξη, ην ηεχρνο 17, ηχπσλε ην εμψθπιιν 

δίρξσκν (καχξν θαη έλα αθφκα ρξψκα), απφ ην ηεχρνο 18 ηεηξάρξσκν. ηε ζπλέρεηα 

απφ ην ηεχρνο 37 αιιάδεη ξηδηθά ν ηξφπνο αηζζεηηθήο παξνπζίαζεο ησλ πεξηερνκέλσλ 

ζην εμψθπιιν. Ζ εηθνλνγξάθεζή ηνπ, αλ θαη ζηα πξψηα ηεχρε πην δηαθξηηηθή, 

απνηειεί έλα απφ ηα πνιχ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηνδηθνχ πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. ηε δεχηεξε ζειίδα θάζε ηεχρνπο ζπλαληάκε ηηο 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δηαθφζκεζε.  

   Αλαιπηηθφηεξα ζηα  ηεχρε 2-8 ηα θνζκήκαηα εμσθχιινπ θαη ηνπ «Δλ Παξφδσ» 

είλαη ηεο Μαξίαο Εαθεηξνπνχινπ, ελψ νη Ρφδαθεο ηεο  Βίθπ Μπνχληε (απφ ην βηβιίν 

ηεο «40 ζρέδηα εκπλεπζκέλα από αξραίν αγγείν», ΔΟΜΜΔΥ, Αζήλα, 1985). Απφ ην 

ηεχρνο 9 θαη έπεηηα δηακνξθψλεηαη ε πνιχ ζεκαληηθή ζπλεξγαζία ηνπ Γηάλλε Παηίιε 

κε ηνλ δσγξάθν Γεκήηξε Γέξν. Οπφηε ζηα ηεχρε πνπ αθνινπζνχλ (9 – 49) φια ηα 

θνζκήκαηα είλαη ηνπ Γεκήηξε Γέξνπ, θαζψο θαη πνιιά απφ ηα εμψθπιια, εθηφο απφ 

ηηο εμαηξέζεηο πνπ αθνινπζνχλ.
19

  

   Δηδηθφηεξα ζην ηεχρνο 11 πεξηιακβάλνληαη δηαθνζκεηηθά ζέκαηα απφ γεσκεηξηθά 

αγγεία (ζ. 253, 281) θαη κηα εηθφλα απφ ακθνξέα (ζ. 247). ην ηεχρνο 12 ην 

εμψθπιιν θαη ην θφζκεκα ζηε ζειίδα 355 είλαη ηεο Μαξίαο Εαθεηξνπνχινπ, ελψ ηηο 

θσηνγξαθίεο ζηε ζειίδα 434 θηινηέρλεζε ν θσηνγξάθνο Γηάλλεο Αξβαληηάθεο. 
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 Μ. Θ. [= Μ.  Θενδνζνπνχινπ], «Πιαλόδηνλ. Γνλ Κηρψηεο;», εθ. Ζ Δπνρή (3. 3. 1991).  
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 Δηδηθφηεξα ην 1
ν
 θπθινθφξεζε ζε έλα πνιχ κηθξφ ηεχρνο ησλ ζαξαληανρηψ ζειίδσλ δεκέλσλ κε 

ζπξκαηάθη, πιεξνθνξίεο απφ: Γ. Παηίιεο, «Πεξηνδηθφ Πιαλόδηνλ κηα εμ νηθείσλ αλαθνξά», ζην: 

Πξαθηηθά Γέθαηνπ πέκπηνπ ζπκπνζίνπ πνίεζεο. Πνίεζε θαη κνπζηθή. Παλεπηζηήκην Παηξώλ (Πάηξα, 7-

9 Ηνπιίνπ 1995), Πάηξα, Αρατθέο εθδφζεηο, 1997, ζζ. 303-308. 
19

 «Ζ ζρέζε ηνπ Παηίιε κε ηνλ γλσζηφ δσγξάθν απνηππψλεηαη θαη ζε θάζε ηεχρνο ηνπ Πιαλφδηνπ: 

εληππσζηαθά ζρέδηα ηνπ Γεκήηξε Γέξνπ θνζκνχλ ηα εμψθπιια ή ηηο ζειίδεο ηνπ. Σν 1984 εμάιινπ, ν 

Παηίιεο επηκειήζεθε θαη εμέδσζε έλαλ πξνθιεηηθφ «άζεκλν» γηα ηα θνηλά ήζε, ηφκν κε θσηνγξαθίεο 

ηνπ ππεξξεαιηζηή δσγξάθνπ, πνπ απνθαιχπηνπλ κηα άγλσζηε πιεπξά ησλ θαιιηηερληθψλ εκκνλψλ 

ηνπ», αληιήζεθε απφ: Υ. Βιαβηαλφο, «ηηρν-κπζίεο. Γηάλλεο Παηίιεο: “Δίκαη βαζχηαηα αλέηνηκνο γηα 

φια”», ό.π., 27/3. 

 



   ην ηεχρνο 37
 
ε  εηθφλα εμσθχιινπ είλαη  ηεο Ζξψο Νηθνπνχινπ, ζην 38 ην έξγν 

ηνπ Seiji Togo, Promenade Of The Surrealists, αξ. 2, Σφθην, Αχγνπζηνο 1929 (Λάδη 

ζε θακβά, 64Υ48,2 εθ.), ζην ηεχρνο 40
 
ην εμψθπιιν είλαη ηνπ Steven Campell, 

Dead’s Man Coctail Party, 1992 – 3 (Λάδη ζε θακβά, 285Υ269 εθ.), θαη ζην ηεχρνο 

41 ζπλαληάκε έλα πνξζειάληλν αγαικαηίδην ηνπ Οπέληα Αθηλάξη, ζε ειηθία πεξίπνπ 

70 εηψλ, έξγν ηνπ Υφνθαλ Κνπηζνχ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην λαφ ατθνπθνχηδη, ζην 

Κπφην.  

  Έπεηηα ζην ηεχρνο 42 ε εηθφλα εμσθχιινπ απεηθνλίδεη ηνλ Stefan George κε 

ζηαπξσκέλα ηα ρέξηα, ζρεδφλ πξνθίι, πάλσ ζηνλ πάγθν ηνπ Kugelzimmer, ζην 44 ην 

έξγν ηνπ Gordon Bennett, Blooding the dogs (1991), πδαηνγξαθία ζε ραξηί, 37Υ27 

εθ., ζην ηεχρνο 45 βιέπνπκε ην έξγν ηεο Ναηάλ Ηζάγηεβηηο Άιηκαλ, Άλλα Αρκάηνβα 

(1914) θαη ζην ηεχρνο 47
 
ε εηθφλα εμσθχιινπ είλαη ηνπ  Rudolph Hausner, Ich Bin 

Es, 1948 (Σέκπεξα, Harzofarbe, 45 Υ 70 εθ.). Σέινο, ε εηθνλνγξάθεζε δηεγεκάησλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ δσγξάθνπο πνπ ζχζηεζε ζηνλ Γηάλλε Παηίιε ν Γεκήηξεο 

Γέξνο. 

   πκπιεξσκαηηθά, ην πεξηνδηθφ σο ην 36ν ηεχρνο ηνπ είρε ζην πιάη σο ζχκβνιν 

έλαλ πιαλήηε κε ηελ ηξνρηά ηνπ, σζηφζν απφ ην ηεχρνο 37 γίλεηαη νξαηή κηα ζηξνθή. 

Σε ζέζε ηνπ πιαλήηε κε ηελ ελδεηθηηθή ηξνρηά ηνπ ζα θαηαιάβεη κηα ρεισλίηζα. Ζ 

αιιαγή ζπλνδεχεηαη θαη απφ έλα ζεκαληηθφ εθδνηηθφ άξζξν ηνπ Γηάλλε Παηίιε κε 

ηίηιν, «Τπάξρεη δσή πξηλ ην Θάλαην; ή Πιαλφδηνλ, ηξίηε ειηθία». πσο κάιηζηα 

δηαβάδνπκε ζε κηα ζπλέληεπμε ηνπ ηδξπηή ηνπ απηή ε αιιαγή είλαη ζα λα 

ζεκαηνδνηεί θάπνηα επαλίδξπζε ηνπ πεξηνδηθνχ, «δίλεηαη ην αίζζεκα ηνπ ξπζκνχ 

πνπ έρεη ξηδηθά ηξνπνπνηεζεί, ζπγθιίλνληαο ζηνλ εζσηεξηθφ ξπζκφ ηνπ ρνξνχ ηεο 

ρειψλαο».
 20

 

   Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ίδηνο αλαθέξεη: «λησο εθείλε ηελ επνρή, αθνχ έθιεηζε θαη ν 

φγδννο ηφκνο κε ην ηεχρνο 36 ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2004, είρα ηελ αίζζεζε φηη ην 

Πιαλόδηνλ ζα κπνξνχζε λα έρεη ζηακαηήζεη εθεί. Δίρε ήδε πνιχ θαηξφ πξηλ 

δηακνξθψζεη ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ, νη ιίγνη αλαγλψζηεο ηνπ γλψξηδαλ θαιά ηη 

έπξεπε λα πεξηκέλνπλ απφ απηφ.[…] Ζ ζπλέρηζή ηνπ ρξεηαδφηαλ έλα δηαθνξεηηθφ 

βαζχηεξν αίζζεκα, κηα δηθαηνιφγεζε  πνπ δελ ζα είρε λα θάλεη κε ηελ πνηφηεηα θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ πεξηνδηθνχ αιιά κε ηνλ εζσηεξηθφ ξπζκφ ηνπ θέξνληνο πξνζψπνπ. 

Σφηε ινηπφλ έγξαςα πσο απφ εδψ θαη πέξα ην Πιαλόδηνλ ζα βγαίλεη θαζψο ιέλε “απφ 
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 Γ. Παηίιεο, «Τπάξρεη δσή πξηλ ην Θάλαην; ή Πιαλόδηνλ, ηξίηε ειηθία», Πιαλόδηνλ, ηφκ. 9, ηρ. 37 

(Γεθέκβξηνο 2004) 146- 147. 



ην κπνπξκπνπάξ ηνπ Θενχ”, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο θάζε επφκελν ηεχρνο ζα „λαη 

θαη ην ηειεπηαίν. Γη‟ απηφ δηάιεμα θαη ην εηθνλίδην ηεο ρειψλαο, ζχκβνιν αζέιεηεο 

βξαδχηεηαο θαη καθξνδσίαο». Σν άξζξν ηνπ νινθιεξψλεηαη κε κηα ζεκαληηθή θξάζε 

«ππάξρεη αθφκε εδψ θάησ λα δνχκε αξθεηή πξαγκαηηθή δσή πξηλ ην ζάλαην»,
21

 

γεγνλφο πνπ ζα απνδείμεη ε έσο ηψξα πνξεία ηνπ πεξηνδηθνχ. 

  Δπηπξφζζεηα, ηδηαίηεξε πξσηνηππία ραξαθηεξίδεη ην πεξηνδηθφ ζηνλ ηξφπν γξαθήο 

ηνπ. Δηδηθφηεξα κέρξη θαη ην 4
ν
 ηεχρνο, ην πεξηνδηθφ ρξεζηκνπνηεί πνιπηνληθφ κε 

βαξεία, ελψ απφ ην 5
ν
 σο ην 43

ν
 ην πνιπηνληθφ κε νμεία, θαη απφ ην 44 πάιη κε 

βαξεία. Απηή ε επηινγή δηθαηνινγείηαη γηα κηα αθφκα θνξά κέζα απφ έλα άξζξν ηνπ 

ζπληάθηε ηνπ, ζην ηεχρνο 44, κε ηίηιν «Σν βάξνο ηεο Βαξείαο».
22

  

   Έρνληαο αλαθέξεη ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ κνξθή θαη ην 

πεξηερφκελν απηνχ ηνπ ινγνηερληθνχ πεξηνδηθνχ πξνέρεη λα παξαηεζεί ν πίλαθαο ησλ 

ζπλεξγαηψλ. πσο έρεη αλαθεξζεί, ζε θάζε ηφκν ππάξρεη πίλαθαο πεξηερνκέλσλ κε 

ηνπο ζπλεξγάηεο ησλ ηεπρψλ, σζηφζν ν παξψλ πίλαθαο απνηειεί κηα ζπγθεληξσηηθή 

εξγαζία θαηαρψξεζεο φισλ ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ πεξηνδηθνχ απφ ην 1
ν
 έσο ην 49

ν
 

ηεχρνο. Αθνινπζψληαο ζε γεληθέο γξακκέο ηελ ηεηξακεξή δνκή ηνπ, κε πξνζσπηθέο 

παξεκβάζεηο γηα ηελ θαηάηαμε ηνπο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά 

θαη αλά είδνο. 

   πλνςίδνληαο, ζην ίδην ην πεξηνδηθφ ήδε απφ ηνλ 1
ν
 ηφκν (1-8 ηρ.) ππάξρεη 

επξεηήξην πξνζσπσλπκηψλ, ην νπνίν πεξηέρεη φια ηα επίζεηα νλνκάησλ, πξνζψπσλ, 

πιελ ησλ θαζαξά κπζνπιαζηηθψλ θαη κπζνινγηθψλ, ζε αιθαβεηηθή ζεηξά, θαη ζηα 

νπνία ν επξεηεξηαζκφο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Μαξία Υαηδεγεσξγίνπ.  

    Ζ πξψηε δηαθνξνπνίεζε ζε απηή ηε ζηάζε ζπκβαίλεη ζηνλ 3
ν
 ηφκν (14-17), ζηνλ 

νπνίν γηα πξψηε θνξά έρνπκε αλαιπηηθά πεξηερφκελα, ζηα νπνία θαηαγξάθνληαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ ηεχρνπο θαη άιια ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην πεξηνδηθφ. Οπζηαζηηθά 

εδψ νη ζπλεξγάηεο  θαηαηάζζνληαη αιθαβεηηθά θαη αλά είδνο μεθηλψληαο απφ ηελ 

«Πνίεζε» θαη ηηο «πιινγέο» (αλζνιφγην πνηεκάησλ), ζπλερίδνληαο κε ηε 

«Πεδνγξαθία» (ρσξίο σζηφζν λα αλαγξάθεηαη ηη είδνο δεκνζηεχεη ν θαζέλαο), θαζψο 

θαη κε φζνπο έρνπλ δεκνζηεχζεη «Γνθίκηα/Μειέηεο», ηε ζηήιε ην «Μέγα 

Παλειιήληνλ», ηηο «Βηβιηνθξηζίεο, Αλαθνξέο/ρφιηα», ηα Σαμηδησηηθά, ηηο 

ζπλεληεχμεηο, ηηο επηζηνιέο, ηηο αθηεξψζεηο, ηηο αλαθνηλψζεηο/επραξηζηίεο, ηηο 
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 η. Μαπξνεηδήο, «Γξάκκαηα-Σέρλεο. Πιαλόδηνλ: 20 ρξφληα, 9 ηφκνη, 40 ηεχρε, 6.128 ζειίδεο. Μηα 

ζπλνκηιία κε ηνλ Γ. Παηίιε», εθ. Ζ Κπξηαθάηηθε Απγή (16. 7. 2006) 43-44 - Γ. Παηίιεο, «Τπάξρεη δσή 

πξηλ ην Θάλαην; ή Πιαλόδηνλ, ηξίηε ειηθία», ό.π., ζζ. 146- 147. 
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 Γ. Παηίιεο «Σν βάξνο ηεο βαξείαο», Πιαλόδηνλ, ηφκ. 10, ηρ. 44 (Ηνχληνο 2008) 910- 915. 



Παξαιείςεηο/πξνζζήθεο, ηα δηνξζσηέα, ηα έληππα πνπ έιαβε ην πεξηνδηθφ, 

πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαθφζκεζε/θσηνγξαθία θαη ηέινο αθξηβψο φπσο θαη ζηνλ 1
ν
 

ηφκν επξεηήξην πξνζσπσλπκηψλ θαη έλα ζχληνκν επξεηήξην πεξηνδηθψλ εληχπσλ.  

  ρεδφλ ηηο ίδηεο ιεπηνκέξεηεο  δηαβάδνπκε θαη ζηνπο ππφινηπνπο ηφκνπο , σζηφζν 

απφ εδψ θαη πέξα, πξηλ ηα αλαιπηηθά πεξηερφκελα, δηαηίζεληαη 1-2 ζειίδεο 

αθηεξσκέλεο ζηνπο ζπγγξαθείο ηνπ ηεχρνπο, νη νπνίεο εθηφο απφ ην φλνκα ηνπ 

ζπλεξγάηε πεξηέρνπλ θαη ιίγα ζηνηρεία γηα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ.   

   Οη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ κνηάδνπλ κε απηνχο ησλ 

πεξηερνκέλσλ, φκσο απνηεινχλ κηα ζπλνιηθή θαηαγξαθή ζηα ηεχρε 1-49 θαη φρη ζε 

θάζε ηφκν μερσξηζηά. ζνλ αθνξά ηελ πνίεζε ε δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

ζπλεξγάηεο δηαθξίλνληαη ζε φζνπο δεκνζίεπζαλ έκκεηξε θαη ζε απηνχο πνπ 

δεκνζίεπζαλ πεδή. Δπηπξφζζεηα, ζηνλ πίλαθα πνπ αθνξά ζηελ πεδνγξαθία, δίπια ζε 

θάζε φλνκα αλαγξάθεηαη θαη ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ ή ησλ θεηκέλσλ κε ηα νπνία έρεη 

εκθαληζηεί ζηηο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ∙ φπνπ δελ νλνκάδεηαη ην είδνο ζην νπνίν 

αλήθεη ην δεκνζηεπκέλν πεδφ, ε θαηάηαμε γίλεηαη κε ηε δηθή κνπ απηνςία. 

   ηε ζηήιε ην «Μέγα Παλειιήληνλ», εθηφο απφ ηνπο ζπγγξαθείο ή ηνλ ηίηιν ηνπ 

θεηκέλνπ πνπ δεκνζηεχεηαη, ζεκεηψλσ θαη απφ πνηα πεγή αληιήζεθαλ, κε βάζε ηηο 

εζσηεξηθέο πιεξνθνξίεο δεκνζίεπζεο. Σέινο, ζηα «Θέκαηα-Αθηεξψκαηα» αθξηβψο 

ζην πιάη θάζε αθηεξψκαηνο αλαγξάθεηαη ην ηεχρνο, ελψ ζηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ 

φζνη έρνπλ δεκνζηεχζεη νκηιίεο - δηαιέμεηο, αλαθνηλψζεηο, κειέηεο, άξζξα, ηα νπνία 

ζπλήζσο είλαη εληαγκέλα ζηηο ζειίδεο ηεο ζηήιεο «Αλαθνξέο», ε νπνία θαηά θχξην 

ιφγν πεξηιακβάλεη φζνπο ζπλεξγάηεο εκθαλίζηεθαλ ζην πεξηνδηθφ κε βηβιηνθξηζίεο, 

ζρφιηα, δνθίκηα, ζπλεληεχμεηο - ζπδεηήζεηο, επηζηνιέο θαη εδψ, φπσο ζηα «Θέκαηα», 

δίπια ζε θάζε επηζηνινγξάθν, ζηνλ πίλαθα, θαηαγξάθεηαη ην ηεχρνο δεκνζίεπζεο, 

αθηεξψζεηο ζε κλήκεο ζεκαληηθψλ αλζξψπσλ, αιιά θαη κε ηαμηδησηηθά ή ξήζεηο. 
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Καξνχδνο Νίθνο 

Καζαπίδεο Γηψξγνο 

Καηζίκεο πχξνο 

Καςεηάθεο Λάκπεο 

Κέληξνπ – Αγαζνπνχινπ Μαξία 

Κεζκέηε Ναηάζα 

Κεθάιαο Ζιίαο 

Κηνζζέο πχξνο 

Κιακπαηζέα Άληα 

Κφθθηλνο Γηψξγνο 

Κνινηνχξνπ νθία 

Κνληφο Γηάλλεο 

Κφξηλλα (απφζπαζκα) 

Κνπινχξε Ναπζηθά 

Κφξθεο Σάζνο 

Κνηίλε Θεψλε 

Κνχιεο Βαζίιεο 

Κνπινχξεο Θφδσξνο 

Κνχλδνπξνο Γεκήηξεο 

Κνχζνπιαο Λνπθάο 

Κνπηζνχλεο ηάζεο 

Κξεκληψηεο Υξίζηνο 

Κππαξίζεο Πάλνο 

Λάγηνο Ζιίαο 

Λαγγνπξέιε Μαξία 

Λαδάο Νίθνο 

Λάδαξεο Νίθνο 

Λαιηψηεο Βαζίιεο 

Λάζθαξεο Υξίζηνο 

Λεβέληεο Νίθνο 

Λειεκςήο Φάλεο 

Λενχζε Αλζή 

Ληαξνπνχινπ Έιζα  

Ματθίδεο Απφζηνινο 

Ματληάο Ξάλζνο 

Μάλαξεο  Εψεο 

Μαλνπζάθεο Γησξγήο  

Μαξίλε Νηίλα 

Μαξθάθεο Μίλσο 

Μαξθφπνπινο Γηψξγνο 

Μαξθφπνπινο Θαλάζεο 

Μαξνχηζνπ Έιελα 

Μάζηξαθαο Κψζηαο 

Μέζθνο Μάξθνο 

Μηραιάθνο Γεκήηξεο  

Μνλαρφο Μσπζήο Αγηνξείηεο 

Μνληάιε Δπγέληνο (Νίθνο Αιηθέξεο) 

Μνξάξεο Γηψξγνο 



Μφζρνο Μηράιεο 

Μπάιηαο Υαξάιακπνο 

Μπαζηάθνο Θφδσξνο 

Μπεθαηψξνο ηέθαλνο 

Μπειηέο Δξξίθνο 

Μπέηδηνο Μηράιεο 

Μπιάλαο Γηψξγνο 

Μπνζλάθεο Παλαγηψηεο 

Μπξνπληάο Γηψξγνο 

Νάληεο Παλαγηψηεο 

Νηθέιεο Γεκήηξεο  

Ντθνιαίδεο Μ. Βαζίιεο 

Νηθνπνχινπ Ζξψ 

Νηάθε Νίλα 

Νηάληνο Υξήζηνο 

Νηφθνο Βαζίιεο 

Ξεξφο Θάλνο 

Παηλέζε νθία 

Παινχθεο Γεκήηξεο 

Παπαδάθε Αζελά 

Παπαδεκεηξίνπ Μάξσ 

Παπαζαλαζφπνπινο Θαλάζεο 

Παπατσάλλνπ Υ. Γηάλλεο 

Παπαζπξηφπνπινο Αξγχξεο 

Παξαζθεπνπιάθνπ Αλαζηαζία 

Παξζέλεο Άγγεινο 

Παζηάθαο σηήξεο 

Παηίιεο Γηάλλεο 

Παπινζηάζεο Σάθεο 

Πέδαξνο Παχινο 

Πεδεξίδεο Βαζίιεο 

Πεξαλησλάθεο Αληψλεο 

Πηεξήο Μηράιεο 

Πιαηαληάο Γηνλχζεο 

Πνδνπθίδεο Κσλζηαληίλνο 

Πνιέληαο Μαλφιεο 

Πνιχδνο Νίθνο 

Πνξθχξεο Γεκήηξεο 

Πνχιηνπ Γξεγνξία 

Πνχιηνο Λεπηέξεο 

Πξαηηθάθεο Μαλφιεο  

Ππξγηψηε Αλαζηαζία 

Ραθφπνπινο Θνδσξήο 

Ράκκεο Παλαγηψηεο 

Ρέγθαο Νίθνο 

Ρηδάθεο Κψζηαο 

Ρηηζψλεο Κψζηαο 

Ρνπκειησηάθεο Υξίζηνο 

Ρψζζεο εβαζηηαλφο Ησάλλεο 

αξάθεο σηήξεο 

ετδάλε Λεηψ 

ηδέξε Αιφε 

ηδέξεο Σάθεο 

ηδεξά Αγγειηθή 

ηψηεο Νηίλνο 

θάξηζε . Ξέλε 

νθνθιήο (Σαζνχια Καξαγεσξγίνπ) 

νθηαλφο Κψζηαο 

ηάζεο ηακάηεο 

ηακάηεο Αιέμεο 

ηαπξφπνπινο ηαχξνο 

ηεξγηφπνπινο Κψζηαο 

ηξηγγάξε Έιελα 

ηξνχκπαο Γηάλλεο 

ηξνπκπνχιε Αγλή 

πκεψλ Μεηαθξαζηήο (Γηάλλεο Παηίιεο) 



πλαδηλνχ Έιιε 

Σδνπξάθεο Αληξέαο 

Σξαταλφο Αιέμεο (επηκ. ηέθαλνο 

Μπεθαηψξνο) 

Σξηαληαθπιιφπνπινο Ν. Γ. 

Σξηαληαθχιινπ Μαξψ 

Σξηαληαθχιινπ Νίθνο 

Σζαινπκάο Γεκήηξεο 

Σζίδεθ Κάξνινο 

Σζφγθα Ναλά 

Σζηφγθαο Γηψξγνο 

Τθαληήο Γηάλλεο  

Φεξέληεο – Αξψλεο Αιέμαλδξνο 

Φξαληδή Άληεηα 

Φσθάο Νίθνο 

Υαβνπηζάο Γηψξγνο 

Υαξαιακπίδεο Κπξηάθνο 

Υαξίηνο Γεκήηξεο 

Υαξθηαλάθεο ηπιηαλφο 

Υαηδεγεσξγίνπ Μαξία  

Υαηδφπνπινο Θαλάζεο 

Υεηιαδάθεο Νίθνο 

Υηφλεο Αξγχξεο 

Υξηζηνδνχινπ Γήκεηξα 

Φαξξάο Υάξεο 

Aichinger Ilse (ηδέξε – Speck Νηάληε) 

Auden W. H. (Νίθνο Λεβέληεο) 

Blake William (Γηψξγνο Μπιάλαο) 

Bonnefoy Yves (Θαλάζεο Υαηδφπνπινο) 

Bunting Basil (Αληψλεο Εέξβαο) 

 

Carolyn Forché (ηάζεο Γνπξγνπξήο)  

Celan Paul (Γηψξγνο αγθξηψηεο) 

Doležal Miloš (Κάξνινο Σζίδεθ – Μαξία 

Eliot T. S. (ηέθαλνο Μπεθαηψξνο) 

Gόmez de la Serna Ramόn (Βαζίιεο 

Λαιηψηεο) 

Hope D. A. (Μηράιεο Πηεξήο θαη 

Υξηζηίλα νισκνχ) 

Maria Rilke Rainer (Γηψξγνο 

Βαξζαιίηεο) 

Keyes Sidney (Βαγγέιεο Κάζζνο) 

Kinnell Galway (Γηψξγνο Βέεο) 

Koch Kenneth (Βαζίιεο Παπαγεσξγίνπ) 

Kowenaar Gerrit (Αξγχξεο Υηφλεο)  

Larkin Philip (Νίθνο Φσθάο), (Αληψλεο 

Εέξβαο) 

Mayröcker Friederike (ηδέξε – Speck 

Νηάληε) 

Olson Charles (Αληψλεο Εέξβαο) 

Paz Octavio (Αξγχξεο Υηφλεο) 

Saba Umberto (σηήξεο Παζηάθαο) 

Tennessee Williams (Αγγειάθεο 

Αλδξέαο) 

Trendel Aristi (Υξηζηίλα Ληλαξδάθε) 

Ungaretti Giuseppe (Κ. Γ. Κνπξζάξεο) 

Ungaretti Giuseppe (Υξίζηνο 

Κξεκληψηεο)  

Wood John (Σάζνο Αλαζηαζίνπ) 

Zambor  Jan (Κάξνινο Σζίδεθ) 

 

 

 



 

ΠΔΕΖ ΠΟΗΖΖ 

 

Βαιελζηάηλ Λενλάξδνο 

Βαληαξάθεο Βαγγέιεο 

Βαξβέξεο Γηάλλεο 

Βιάρνο . Γηψξγνο 

Γνπλειάο σηήξεο 

Γαιαθνχξα Βεξνλίθε 

Εέξβαο Αληψλεο 

Καξαγηάλλεο ηέιηνο 

Καξηειηάο Κψζηαο 

Κπξηαθίδεο Αρηιιέαο 

Μαξθφπνπινο Θαλάζεο 

Μαξνχηζνπ Έιελα 

Μπεθαηψξνο ηέθαλνο 

Ρέγθαο Νίθνο 

Ρνχζζεο Αλδξέαο 

Σξηαληαθπιιφπνπινο Ν. Γ. 

Σζφγθα Ναλά 

Τθαληήο Γηάλλεο 

Φσθάο Νίθνο 

Υηφλεο Αξγχξεο 

Υξπζαλζνπνχινπ Καηεξίλα 

Carolyn Forché (ηάζεο Γνπξγνπξήο) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΗ ΤΛΛΟΓΔ  

[Αλζοιογία ποηεκάηωλ] 

Δπηκέιεηα: Γηάλλες Παηίιες 

Αγγειάθεο Αλδξέαο 

Αζαλαζίνπ Έθε 

Αηιηαλνχ Έθε 

Αιεμάθεο Οξέζηεο 

Αλαγλσζηφπνπινο Υξήζηνο 

Αλησλάηνο Νίθνο 

Αξθαλήο Βαζίιεο 

Βαβνχξεο ηαχξνο 

Βαιάθα – Καξαζηακάηε Μήηζε 

Βέκε Μπίιε 

Βελέηεο Θαλάζεο 

Βιαβηαλφο Υάξεο  

Βνπγηνχθαο Α. 

Γαιάλεο Γεκήηξεο 

Γαιάηεο Σάζνο  

Γεσξγηάδεο Θαλάζεο 

Γεσξγνχζεο Γ. Δ. 

Γνπξγνπξήο ηάζεο 

Γαλέδε – Λακπξηλνχ Βάζσ 

Γειιεγηάλλεο Νίθνο 

Γεκεηξάθνο Βαζίιεο 

Διεπζεξίνπ Μάλνο 

Δπαγγέινπ Αλέζηεο 

Δπζηαζηάδεο Γηάλλεο 

Εέξβαο Αληψλεο 

Εψηνο Απνζηφιεο 

Ησαλλίδεο Ηάζσλ 

Καθνπιίδεο Γηψξγνο 

Κακπαθαζάιεο Γηψξγνο 

Καξαγεσξγίνπ Σαζνχια 

 

Καξαγηάλλε Μαξία 

Καξαληψλεο Γηψξγνο 

Καξαληψλε Υξηζηίλα 

Καξάνγινπ Λεσλίδαο 

Καξαηδάο Α. Γηνλχζεο 

Καξβέιεο Σάθεο 

Κάζζνο Βαγγέιεο 

Καηζαγάλεο Η. Γεκήηξεο 

Καςάιεο Γηνλχζεο 

Κεθάιαο Ζιίαο 

Κνδηάο Γηψξγνο 

Κνπβαξάο Γηάλλεο 

Κνπλέιεο Β. Ησάλλεο 

Κππαξίζζεο Πάλνο 

Κππξηάδε Άλε 

Κσζηαβάξαο Κ. Θαλάζεο 

Λαιηψηεο Βαζίιεο 

Λάζθαξεο Υξήζηνο 

Λεβέληεο Νίθνο 

Μαξθάθεο Μίλσο 

Μαπξνεηδφπνπινο Μαπξνεηδήο 

Μαπξνιέσλ Μαλφιεο 

Μηραειίδεο Αληξέαο 

Μηράθεο Γηψξγνο 

Μηραιάθνο Ν. Γεκήηξεο 

Μηράινο Ν. Ζιίαο 

Μπαζδέθε Γιπθεξία  

Μπαθνλίθα Αιεμάλδξα 

Νηθνιαΐδεο Μ. Βαζίιεο 

Νηφθνο Γ. Θαλάζεο 

Νηνπθεμήο αξάληνο 

Ξαλζφπνπινο Λεπηέξεο 



Παινχθεο Γεκήηξεο 

Παξζέλεο  . Άγγεινο 

Παζράιεο ηξαηήο  

Πνχιηνο Λεπηέξεο 

εξέθαο άθεο 

Σδαλεηάθεο Γηάλλεο 

Σζηπάο Βαζίιεο 

Φεξέληεο – Αξψλεο Αιέμαλδξνο 

Φξαληδή Άληεηα 

Φσζθαξίλεο Θάλνο 

Υαηδφπνπινο Θαλάζεο 

Υνπιηαξάθεο Γεκήηξεο 

Υνπιηάξαο Γηψξγνο 

Υπηήξεο Σειέκαρνο 

 

 

Ποηήκαηα από ζσιιογές ποσ 

ζηέιλοληαη ζηο περηοδηθό 

 

Αιεμνπνχινπ ηέιια 

Αλαγλσζηφπνπινο Υξήζηνο 

Αλησλάηνο Νίθνο 

Αξθάλεο Βαζίιεο  

Αζιαλίδεο Δ. Γ. 

Βαγελάο Νάζνο 

Βαζηιάθεο Νίθνο 

Βηνιάξεο Νίθνο 

Γέξνληαο Νφηεο 

Γεσξγαιιίδεο Αλδξέαο 

Γψηεο Γηψξγνο 

Γάιθνο Κ. Η. 

Γηαθνπαλαγηψηεο Ναζαλαήι 

 

 

Ποηήκαηα από ζσιιογές ποσ 

ζηέιλοληαη ζηο περηοδηθό 

Εαθεηξίνπ Θ. Π.  

Εέξβαο Αληψλεο 

Θενράξεο Υ. Γηψξγνο 

Καιεψδεο Μάξθνο 

Καπάληαεο Γνχθαο 

Καξπαζησηάθε Υξχζε 

Κνινηνχξνπ νθία 

Κνζκφπνπινο Γεκήηξεο 

Κνπηζνπξέιεο Κψζηαο 

Κππαξίζζεο Πάλνο 

Λεβέληεο Νίθνο 

Λενληδάθνο Γεκήηξεο 

Λντδίδεο Βάθεο 

Λνπθάο ηέιηνο 

Ματθίδεο Απφζηνινο 

Μαξθφπνπινο Δ. Θαλάζεο  

Μελδξάθνο Σάθεο 

Μπαθνλίθα Αιεμάλδξα 

Μπαηζηθαλήο Νίθνο 

Μπεθαηψξνο ηέθαλνο 

Νεγξεπφληεο Δπξππίδεο 

Νηάληνο Υξήζηνο 

Νηφθνο Βαζίιεο 

Οηθνλνκίδεο Γεκήηξεο 

Πακπνχδε Παπιίλα 

Παλαγηψηνπ Δπηπρία 

Παπαζαλαζφπνπινο Θαλάζεο 

Παπαθσλζηαληίλνπ Λπθνχξγνο 

Πνξθχξεο Γεκήηξεο 

Πνξθχξεο Σάζνο 



Πνχιηνπ Γξεγνξία 

Ρηηζψλεο Κψζηαο 

Ρνχζζεο Αλδξέαο  

ηδεξά Αγγειηθή 

νιδάηνο Δ. Γεκήηξεο 

νχζεο Ηζαάθ 

ηεξηάδεο Βαζίιεο 

ηνπθήο Εαραξίαο  

ηξηγγάξε Έιελα 

Σακπάθεο Υάξεο 

Σέιηνο Κσλζηαληίλνο 

Σδαλεηάθεο Γηάλλεο 

Σνπκαλίδεο Υξήζηνο 

Φσθάο Νίθνο 

 

 

Φσζηαίλεο Αιέμαλδξνο 

Υαηνχπεο Κ. Υ. 

Υνπξδάθεο Η. Νίθνο 

Υξηζηνδνχινπ Υ. Γήκεηξα 

Φαξξάο Υάξεο 
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ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ 

 

 

Αιεβίδνο Άξηο (πεδφ) 

Αιεμνπνχινπ ηέιια [δηήγεκα] 

Αξάγεο Γηψξγνο (κέξνο επξχηεξεο 

ζχλζεζεο) 

Βαλαξγηψηεο Αιέμαλδξνο (δηήγεκαηα) 

Βνγηαηδάθεο Γηψξγνο [πεδά] 

Γεξάξδεο Σάθεο [δηήγεκα] 

Γεξέλεο Παχινο [δηεγήκαηα] 

Γεσξγίνπ πχξνο (πεδά) 

Γθνπξνγηάλλεο Βαζίιεο (ηζηνξίεο απφ ην 

βηβιίν  Απζεληηθέο ηζηνξίεο παξαθπζηθώλ 

θαηλνκέλσλ από ηελ Πίλδν) 

Γνπλειάο σηήξεο [δηήγεκα] 

Γξηπνλεζηψηεο Νίθνο [δηήγεκα] 

Γάιθνο Υξίζηνο [δηήγεκα] 

Γελδξηλφο Γεξάζηκνο [πεδφ] 

Γεζπνηληάδεο Κψζηαο (πεδά) 

Γεκεηξίνπ σηήξεο [δηήγεκα] 

Γηβάλε Λέλα [δηήγεκα]  

Γξαλδάθεο Γηψξγνο (δηήγεκα) 

Γξφζζνο Πέηξνο (δηήγεκα)  

Διεπζεξίνπ Αγγειηθή [πεδά] 

Δθηαγσλίηεο Μηράιεο [δηήγεκα] 

Ενπγαλέιεο Γηάλλεο (απηνβηνγξαθηθφ 

αθήγεκα) 

Εσγξάθνπ Βηβή [δηήγεκα] 

Ζιηαθφπνπινο Βαζίιεο [δηήγεκα] 

Ζζαΐα Ναλά [πεδφ] 

Θενδψξνπ Βηθηψξηα (απφζπαζκα απφ 

αλέθδνην απηνβηνγξαθηθφ αθήγεκα) 

Θιηκκέλνο Κψζηαο [ζεαηξηθφ] 

 

Θενράξεο Υ. Γηψξγνο [πεδά] 

Ησαθείκ Βαζίιεο [δηήγεκα]          

Καιεψδεο Μάξθνο [δηήγεκα] 

Καινχηζαο Σάζνο [δηήγεκα]            

Καλιή Διέλε [δηήγεκα – αθήγεκα] 

Καπεξλάξνο Σάζνο [δηήγεκαηα] 

Καξπαζησηάθε Υξχζε (πεδά) 

Καζθάιε Γψξα (δηήγεκα) 

Καζηξηλάθε Αγγέια [πεδφ, δηήγεκα] 

Καηζνχδεο νθνθιήο [απφζπαζκα απφ 

κπζηζηφξεκα] 

Καθαληάξεο Κψζηαο (πεδά) 

Κέληξνπ - Αγαζνπνχινπ Μαξία 

(δηεγήκαηα) 

Κεζκέηε Ναηάζα [δηήγεκα] 

Κηιιαρίδνπ Έιθε (δηήγεκα) 

Κνληνιηάο ηαχξνο [πεδφ] 

Κφζζπβα Δπαγγειία [πεδφ] 

Κνπζαζαλάο Παλαγηψηεο (δηήγεκα) 

Κνπληνχξε Εέηα [δηήγεκα]  

Κνπηζηακπαζάθνο Πέηξνο [δηήγεκα]                                     

Λάδαξεο Νίθνο [πεδά] 

Λεβέληεο Νίθνο [πεδά, δηήγεκα] 

Λνγαξάο Κψζηαο [δηήγεκα] 

Λνγνζέηεο Νίθνο (πεδά απνζπάζκαηα) 

Μάιιηαξε Διέλε (δηήγεκα) 

Μαλνπζάθεο Γηψξγεο (πεδά) 

Μαξθφπνπινο Γηψξγνο [πεδά] 

Μαπξνπδήο Κψζηαο [αθεγήκαηα] 

Μειηψλεο Υξηζηφθνξνο (δηήγεκα) 

Μίγγαο Γεκήηξεο (δηεγήκαηα) 

Μσξαΐηεο Μάθεο (δηεγήκαηα) 

Νηάξρνο Η. ηαχξνο [πεδφ απφζπαζκα] 



Νηθειήο Γεκήηξεο [δηεγήκαηα] 

Νηθνπνχινπ Ζξψ (δηεγήκαηα) 

Παπαγηάλλεο Γηάλλεο [δηήγεκα] 

Παπινζηάζεο Σάθεο [πεδφ, δηήγεκα] 

Παχινπ άββαο (απνζπάζκαηα αλέθδνην 

πεδνγξάθεκα) 

Πηεξήο Μηράιεο [δηήγεκα] 

Πνξθχξεο Γεκήηξεο [δηεγήκαηα] 

Πνξθχξεο Σάζνο (πεδά) 

Πνχιεο Κσλζηαληίλνο (δηήγεκα) 

Πξσηφπαπαο Πάλνο [δηήγεκα] 

Ραπηφπνπινο Βαγγέιεο [δηήγεκα] 

Ρέγθαο  Νίθνο [δηεγήκαηα] 

Ρηηζψλεο Κψζηαο (κηθξά πεδά) 

Ρηηδνχιεο Β. Γηψξγνο (αθήγεκα) 

Ρνπρσηά Ναηάζα [πεδά] 

Ρσκαλφο Γηψξγνο [δηήγεκα] 

ηδέξεο Σάθεο (πεδά) 

ηηαξά Πειαγία (δηήγεκα) 

ηφνπθεξ Μπξάκ (κηθ. Αιέμαλδξνο 

Παπαδηακάληεο, Δηζαγ. ρφιην Ν. Γ. 

Σξηαληαθπιιφπνπινο) [απφζπαζκα απφ 

κπζηζηφξεκα]  

ηξνπκπνχιε Αγλή [δηεγήκαηα] 

θπξίδεο Πεξηθιήο [δηήγεκα]  

σηεξνπνχινπ Ληιή [δηήγεκα] 

Ρσκαλφο Γηψξγνο (δηεγήκαηα) 

Σδάλνο Δπ. (δηεγήκαηα) 

Σφιηνπ Καηεξίλα (δηήγεκα) 

Σξηαληαθπιιφπνπινο Νίθνο [δηεγήκαηα] 

Σξηαληαθχιινπ Μάξσ [δηήγεκα] 

Σζηακπνχζεο Βαζίιεο [δηήγεκα]           

Σζηηζέιε Καίε [δηήγεκα] 

Φάληε Υξχζα (δηήγεκα) 

Φνχξλαξεο Πέηξνο (δηήγεκα) 

Φξαληδή Άληεηα [δηήγεκα] 

Υαξπαληίδεο Κνζκάο [δηήγεκα] 

Υαηδεπαλαγηψηνπ Ίιηα [δηήγεκα] 

Υηφλεο Αξγχξεο (πεδφ) 

Υξπζνχιεο Γηάλλεο [απφζπαζκα απφ 

κπζηζηφξεκα] 

Michel Tournier (Θαλάζεο 

Υαηδφπνπινο) [πεδφ] 

Milani Milena (Θσκάο Η. Παξίζεο) 

(δηήγεκα)  

Triantafyllidou – Trendel Aristi 

(δηήγεκα) (Υξηζηίλα Ληλαξδάθε) 
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ΣΟ ΜΔΓΑ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟΝ 

(Κείκελα απ‟ φιε ηελ επηθξάηεηα ηνπ 

ειιεληθνχ ιφγνπ) 

 

Άγγινο Φηιέιιελ, αληιήζεθε απφ: εθ. Ο 

Φίινο ηνπ Νόκνπ, αξ. 92, 30. 1. 1825 [= 

Ο Σύπνο ζηνλ Αγώλα, 1821 – 1827, 

Δπηκέιεηα: Αηθαηεξίλε Κνπκαξηαλνχ, 

Δξκήο, Αζήλα, 1971]. 

 

Άγλσζηνο, αληιήζεθε απφ: ηηο 

παλειιήληεο εμεηάζεηο ηνπ 1994. 

 

Άγλσζηνο,  «Ζκεξνιφγηνλ Δγθιεηζκνχ». 

Μεηαγξαθή – επηκέιεηα: Σξηαληαθχιινπ 

Μάξσ –Παηίιεο Γηάλλεο. 

 

Αλαθξεφληεηα, αληιήζεθαλ απφ: 

Αλαθξέσλ θαη Αλαθξεόληεηα, Μεηάθξαζε 

Αλδξέα Λεληάθε, Καζηαληψηεο, Αζήλα, 

1974. 

 

Αλαθξέσλ, αληιήζεθε απφ: Αλαθξέσλ 

θαη Αλαθξεόληεηα, Μεηάθξαζε Αλδξέα 

Λεληάθε, Καζηαληψηεο, Αζήλα, 1974. 

 

Αλέθδνηα ηνπ Αγψλα, αληιήζεθαλ απφ: 

Γηάλλε Βιαρνγηάλλε, Ηζηνξηθή 

Αλζνινγία. Αλέθδνηα – γλσκηθά – 

πεξίεξγα – αζηεία εθ ηνπ βίνπ δηαζήκσλ 

Διιήλσλ 1820 – 1864, Παηξησηηθή 

ρνξεγία Δκ. Α. Μπελάθε εηο ηηκήλ ηεο  

 

 

εθαηνληαεηεξίδνο ηεο Διιεληθήο 

Δπαλαζηάζεσο, Αζήλαη, 1977. 

 

Αληηθψλ ν νθηζηήο, αληιήζεθε απφ: 

Antiphon, Discours, Suivis des 

Fragments d’ Antiphon le Sophiste, «Les 

Belles Lettres», Paris, 1923. 

 

Αλψλπκνο,  αληιήζεθε απφ: πεξ. 

Δβδνκάο, αξ. 68, 16 Ηνπλίνπ 1885, ζ. 

279. 

 

Άζηκνο Νηθφιαο, αληιήζεθε απν: 

Νηθφιαο Άζηκνο «Απφ ηελ δσή ησλ 

αζχισλ», πεξ. Σεηξάδηα Ψπρηαηξηθήο, αξ. 

21 – 22, Απξίιεο – Ηνχλεο 1988. 

 

Άηηηιν [22 Ηνπιίνπ 1974], αληιήζεθε 

απφ: εθ. Ζ Καζεκεξηλή, Κπξηαθή – 

Γεπηέξα 24 – 25 Ηνπιίνπ 1983. 

 

Γηαλλφπνπινο Πεξηθιήο, αληιήζεθε απφ: 

Πεξηθιήο Γηαλλφπνπινο, Σν κέγα κήλπκα, 

Δζληθηζηηθφο ζχλδεζκνο, Αζήλαη, 1951. 

 

Γειηίν πκκεηνρήο (καζεηψλ ελφο 

Γπκλαζίνπ πξνο ηελ Διιεληθή 

Αληηθαξθηληθή Δηαηξεία). 

 

Γεκνηηθφ, αληιήζεθε απφ: Σν Γεκνηηθό 

ηξαγνύδη. Παξαινγέο, Δπηκέιεηα: Γηψξγνο 

Ησάλλνπ, Δξκήο, Αζήλα, 1970. 

Δθηαιηψηεο Αξγχξεο, αληιήζεθε απφ:  



πεξ. Ο Ννπκάο, αξ. 70, Κπξηαθή, 16 

Ννεκβξίνπ 1903, ζζ. 1 – 2. 

 

Γηάθνλνο Μάξθνο:  Marc le Diacre, Vie 

de Porphyre évêque de Gaza, «Les Belles 

Lettres», Paris, 1930. 

 

Γηγελήο Αθξίηαο, αληιήζεθε απφ: Λίλνπ 

Πνιίηε, Πνηεηηθή αλζνινγία, Βηβιίν 

πξψην, Πξίλ απφ ηελΆισζε, Γαιαμίαο, 

Αζήλα, 1968. 

 

Δζληθή Οξγάλσζε Ηνπζηηληαλόο  θαη 

Αξρεγείν Τπεξαζπηζηώλ Σνπξθηθνύ 

Πιεζπζκνύ Γ. Θξάθεο: ηα θείκελα 

απνηεινχλ ην πεξηερφκελν πξνθεξχμεσλ 

πνπ θπθινθφξεζαλ ζηελ Γπηηθή Θξάθε 

πξηλ ηηο εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ 1989. 

 

«Έλα Βξνρεξφ αζελατθφ πξστλφ», Σξίηε, 

13 Ηαλνπαξίνπ 1931. Γεθαπέληε εθζέζεηο 

καζεηψλ ηεο Γ΄ ηάμεσο ηνπ Πξαθηηθνχ 

Σκήκαηνο ηεο Βαξβαθείνπ Πξνηχπνπ 

ρνιήο κε ζέκα ηελ επηκλεκφζπλνλ 

δέεζηλ ππέξ αλαπαχζεσο ηεο ςπρήο ηνπ 

Δπεξγέηνπ ηεο ρνιήο θαη Δζληθνχ 

Δπεξγέηνπ Ησάλλνπ Βαξβάθε θαη ηεο 

ζηέςεσο ηνπ αδξηάληνο ηνπ. 

 

Δπηζηνιή ηνπ Θξάζνπ Καζηαλάθε πξνο 

ηνλ Γηψξγν Θενηνθά, πεγή: Υ. Λ. 

Καξάνγινπ, «Απφ ηελ αιιεινγξαθία 

Γηψξγνπ Θενηνθά-Θξάζνπ Καζηαλάθε».  

 

«Σν ρξνληθφ κηαο θηιηθήο ζρέζεο», πεξ. 

Κνλδπινθόξνο, 1, 2002, 142 – 143. 

 

Ζκεξήζηεο Γηαηαγέο. Απνζπάζκαηα απφ 

ην: Βηβιίνλ Ζκεξεζίσλ Γηαηαγώλ 

Αμησκαηηθώλ ηνπ 11
νπ

 πληάγκαηνο 

Πεδηθνύ, 1
νλ

 Σάγκα, 18/10/1969. 

 

Θενηφθεο Νηθεθφξνο, αληιήζεθε απφ: 

Νηθεθφξνο Θενηφθεο, Δξκελεία θαη κεη’ 

απηήλ εζηθή νκηιία εηο ηαο «Πξάμεηο ησλ 

Απνζηόισλ», Διιεληθφο ιφγνο, Αζήλαη, 

1973. 

 

Ηιαξίσλ, αληιήζεθε απφ: Μαλφιε Α. 

Σξηαληαθπιιίδε, Νενειιεληθή 

Γξακκαηηθή, πξψηνο ηφκνο, ηζηνξηθή 

εηζαγσγή, Αζήλα, 1938. 

 

Ηζκαήι Κεκάι Βέεο Βιψξαο, 

απνζπάζκαηα απφ ην βηβιίν: «Γηνλχζεο 

Κπξδίδεο, Σν αίζζεκα ηεο ειεπζεξίαο. 

Ηζκαήι Κεκάι Βιώξα. Άξζξα, εθδφζεηο, 

επηζηνιέο, ρεηξφγξαθα ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα ηεο πεξηφδνπ 1900 – 1913 απφ 

ηνλ ηδξπηή ηνπ Αιβαληθνχ θξάηνπο 

Ηζκαήι Κεκάι, άγλσζηα ζηελ 

ηζηνξηνγξαθία ηεο Αιβαλίαο, ρ.η., ρ.ρ.». 

 

Ησαλλίδεο Υ. Κψζηαο, νπινπηζέρ. Ζ 

Οδύζζεηα ελόο Πνληίνπ, Θνπθπδίδεο, 

Αζήλα, 1984. 

 



Μάζηξαθαο Μάξθνο, απνζπάζκαηα απφ  

αλέθδνην ιεχθσκα ηνπ ζηξαηηψηε 

Μάξθνπ Μάζηξαθα. 

 

Καιιίκαρνο,  αληιήζεθε απφ: The 

Penguin Book of Greek Verse, ed. 

Constantine A. Trypanis, Penguin Book, 

1971. 

 

Καξπνπδάθεο Μαλψιεο, αληιήζεθε απφ: 

Δξαηνζζέλεο Καςσκέλνο, Σν ζύγρξνλν 

θξεηηθό ηζηνξηθό ηξαγνύδη. Ζ δνκή θαη ε 

ηδενινγία ηνπ, Θεκέιην, Αζήλα, 1979. 

 

Καλάξε Κ. Κηθή, επηζηνιή ηνπ ηεξέα θαη 

δηδαζθάινπ Ησάλλε Υ. 

 

Καηζηγηάλλεο Δ. Υξήζηνο, αληιήζεθε 

απφ: Υξήζηνπ Δ. Καηζηγηάλλε, Καηξόο 

ηεο άπλνηαο, Πνηήκαηα, Αζήλα, 1987. 

 

Λατθφ Ζκεξνιφγην, επηκέιεηα νθία 

Παηλέζε. 

 

Λεκνλή Διέλε, [αίηεζε]. 

 

Λέθαο Υξ., αληιήζεθε απφ: Υξ. Λέθα, 

Ηζηνξία ηεο εθπαηδεύζεσο, ΟΔΒΓ, Αζήλα, 

1942. 

 

Μάθξαο  Αλησλίνπ Αλαζηάζηνο [αίηεζε] 

 

Μαξηδάθεο Γ. ., αίηεζε δηαδπγίνπ,  

αληιήζεθε απφ: Θέκηο, Δβδνκαδηαία 

Γηθαζηηθή Δθεκεξίο, 8 Οθησβξίνπ 1929. 

 

Μαπξνεηδήο Λεπηέξεο, αληιήζεθε απφ: 

εθ. Ζ Απγή, Παξαζθεπή, 13 - 2 - 1987. 

Ξελνθψλ Αζελαίνο αληιήζεθε απφ: 

Ξελνθψληνο, Κύξνπ Αλάβαζηο, 5, 7, 5 – 8. 

 

Μπάξιαο Φαίδξνο, απφζπαζκα απφ: 

Φαίδξνο Μπάξιαο, Άπαληα, Σα Νέα 

Διιεληθά, Αζήλαη, 1980. 

 

Νηεξκηηδνγηάλλεο [= Γηάλλεο 

Γεξκηηδάθεο], αληιήζεθε απφ: 

Δξαηνζζέλεο Καςσκέλνο, Σν ζύγρξνλν 

θξεηηθό ηζηνξηθό ηξαγνύδη. Ζ δνκή θαη ε 

ηδενινγία ηνπ, Θεκέιην, Αζήλα, 1979. 

 

κεξνο, αληιήζεθε απφ: Ηιηάο, Ραςσδία 

Ε, 466 – 496, Loeb, London, 1978. 

Μεηάθξαζε: Οκήξνπ Ηιηάδα, ΟΔΒΓ, 

Αζήλα, 1980. 

 

«Ο Σάθεο», δχν αληαπνθξίζεηο απφ ηελ 

εθ. Σν Άζηπ, άββαηνλ, 23 Ννεκβξίνπ 

1896. 

 

Ο Φίινο ηνπ Νόκνπ, αληιήζεθε απφ: Ο 

Σύπνο ζηνλ Αγώλα, 1821 – 1827, 

Δπηκέιεηα Αηθαηεξίλε Κνπκαξηαλνχ, 

Δξκήο, Αζήλα, 1971. 



Παπαδάθεο Αιέθνο, αληιήζεθε απφ: 

Αιέθνο Παπαδάθεο, Οη Γνινθόλνη ηεο 

Βέξκαρη εμαθαλίδνπλ δπν ρσξηά, 

Ρεπνξηάδ Κ. Παπαπέηξνπ, εθ. Σα Νέα, 

27. 4. 1986. 

 

Παιιάδηνο,  αληιήζεθε απφ: Λαπζατθή 

ηζηνξία, ηφκνο Α΄, Οξγαληζκφο θιαζηθψλ 

εθδφζεσλ, Αζήλαη, 1970. 

 

Παπαληθνιάνπ Μήηζνο,  αλέθδνηε 

επηζηνιή ηνπ παξαρσξεκέλε απφ ηνλ 

Ηνξδάλε Υξηζηνδνχινπ. 

 

Πέλζνο θαη Γέισο, ηα θείκελα 

αληιήζεθαλ απφ: α.) Δπηηχκβηα, 

Αξηζηνηέινπ Γ. θηαδά, Δπί ηχκβσ, 

β΄έθδνζε, Διιεληθή Αλζξσπηζηηθή 

Δηαηξεία, 1972. β.) Φηιφγεισο, κηθ. 

Κψζηα Γ. Σζηιηκαληνχ, Μαξήο, Αζήλα, 

1970. 

 

Ρεληέξεο Μάξθνο «Ση είλαη ε Διιάο», 

δεκνζηεπκέλν αλσλχκσο ζην πεξηνδηθφ 

Δξαληζηήο, θπιιάδηνλ Γ΄, ηφκνο Α΄, έηνο 

Β΄, Αζήλα, 1842. 

 

 

Ρνπκειησηάθεο Μαλψιεο, αληιήζεθε 

απφ: Μαλψιεο Ρνπκειησηάθεο, Γξάκκα 

ζηνλ γηό κνπ. (Από ηνλ πόιεκν ηεο 

Αιβαλίαο), Πιέζξνλ, Αζήλα, 1981. 

 

 

Ρνπκειησηάθεο Μαλψιεο, 

Απηνβηνγξαθηθά απνζπάζκαηα. 

Δπηκέιεηα, εηζαγσγηθφ ζεκείσκα, 

γισζζάξη: Υξίζηνο Ρνπκειησηάθεο. 

 

αριίθεο ηέθαλνο, αληιήζεθε απφ: 

Λίλνπ Πνιίηε, Πνηεηηθή αλζνινγία, 

Βηβιίν δεχηεξν, Μεηά ηελ Άισζε, 

Γαιαμίαο, Αζήλα, 1972. 

 

εξελίιια [2
νο

 – 3
νο

 αη. κ. Υ.], αληιήζεθε 

απφ: Μαλφιε Α. Σξηαληαθπιιίδε, 

Νενειιεληθή Γξακκαηηθή, πξψηνο ηφκνο, 

ηζηνξηθή εηζαγσγή, Αζήλα, 1938. 

 

θνχξηεο Υξίζηνο, Βηβιίνλ Βαζάλνλ θαη 

Πηνηκάησλ ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Μηθξάο 

Αζίαο. εκεηψζεηο: Λεσλίδαο 

Καιιηβξεηάθεο. 

 

νθηαλφο Κψζηαο, «Σν Μέιαλ 

Παλειιήληνλ». 

 

ηνχξλαο Υαξίιανο, αλαζχξζεθε απφ: 

Θαλάζε Παπαζαλαζφπνπιν, Ζ πιαηεία, 

αλάηππν απφ ηα Ναππαθηηαθά, η. Β. 

(1984 – 85) ηεο Δηαηξείαο Ναππαθηηαθψλ 

Μειεηψλ, Αζήλα, 1985. 

 

πκεψλ ν λένο θηιφινγνο [=άββαο 

Παχινπ], αληιήζεθε απφ: Σηλά πεξί ηεο 

ιανγξαθίαο ηνπ άζηεσο, Σν κώιπ, 

Λεπθσζία 1988. 



 

Φπζηνιφγνο, αληιήζεθε απφ: Le  

Phisiologus, Poème sur la nature des 

animaux, Publié par Emile Legrand, 

Librairie Maisonneuve et Cie, Paris, 

1873. 

 

πληαρηηθφ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο, 

Αιβαλία, 1984, αληιήζεθε απφ: Γηψξγνπ 

Εαξκπαιά - Φψηνπ Σζηνχθια - Γηψξγνπ 

Λίηζε, πληαρηηθό ηεο Διιεληθήο 

Γιώζζαο, Γηα ηελ φγδνε ηάμε ηνπ 

νρηάρξνλνπ ζρνιείνπ, Δθδνηηθφ 

ρνιηθνχ Βηβιίνπ, [Αιβαλία], Έθηε 

έθδνζε, 1984. 

 

Όπαην ζπκβνχιην ησλ Διιήλσλ Δζληθψλ 

[επηζηνιέο δεκνζηεπκέλεο ζην πεξ. 

Χθχξξννλ, αξ. 2, Σξηπαηνξία 1998] 

 

Τπνςήθηνο, Γεληθέο εμεηάζεηο, Ηνχληνο, 

1986 (απάληεζε αγλψζηνπ ππνςεθίνπ). 

 

Φηιφγεισο ή ην ζχλδξνκν ηνπ 

Βαζκνινγεηή, εηθφλεο απφ ηηο γεληθέο 

εμεηάζεηο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ηνπ 1998. 

 

 

Φσηεηλή Α,  «Γπλαηθείεο θπιαθέο 

Κνξπδαιινχ». 

 

Υαηξνπνχινπ Διέλε,  απνζπάζκαηα 

εκεξνινγίνπ παξαρσξεκέλα απφ ηελ 

θφξε ηεο Αλαζηαζία Ππξγηψηνπ. 

 

Υαξάιακπνο Γ. Σξηαληαθπιιίδεο, 

αληιήζεθε απφ: Υαξαιάκπνπο Γ. 

Σξηαληαθπιιίδε, Ζ Μηθξαζηαηηθή 

Δθζηξαηεία θαη ην εκεξνιόγην ελόο 

νπιίηνπ, Βηβιίνλ Γεχηεξνλ, Γσδψλε, 

Αζήλα – Γηάλληλα, 1984. 

 

Cyber Maria, «Μηιψ γηα ηηο Lesbian 

βξαδηέο», πεγή: Κνηλνπνίεζε ηνπ 

Lesbian.gr (5-10-10). 

 

 

 

 

 



ΘΔΜΑΣΑ - ΑΦΗΔΡΧΜΑΣΑ 

 

Αθηλάρη Οσέληα (ητ. 41) 

Παπαιεμαλδξφπνπινο Λ. ηέιηνο [εηζαγσγηθφ, βηνγξαθηθφ θαη εξγνγξαθηθφ 

ζεκείσκα] 

Αθηλάξη Οπέληα (δηεγήκαηα) (ηέιηνο Λ. Παπαιεμαλδξφπνπινο)  

 

Artaud Antonin (ητ. 49) 

Chailly Ήιηνο [δνθίκην, ζρεδίαζκα βηνγξαθίαο] 

Ατλάιεο Γ. Ε. (πξνινγηθφ ζεκείσκα, πνηήκαηα, επηζηνιέο, δνθίκηα, απνζπάζκαηα) 

Blanchot Maurice (Ε. Γ. Ατλάιεο) [δνθίκην] 

Le Clézio J. M. G. (Δηξήλε Παπαδνπνχινπ)  [δνθίκην] 

Chailly Ήιηνο- Παπαδνπνχινπ Δηξήλε (βηβιηνγξαθία) 

 

Auden Wystan Hugh (ητ. 20) 

Ellman Richard [δνθίκην] (Σάθεο Παπινζηάζεο) 

Auden W. H. (δνθίκην) (Αξγχξεο Υηφλεο θαη Άγγεινο Σζηξηκψθνο)  

Newman Michael - Auden W. H. [ζπλέληεπμε – ζπδήηεζε] (Σάθεο Παπινζηάζεο) 

 

Auerbach Erich (ητ. 34) 

Erich Auerbach (20
ν
 θεθάιαην ηνπ έξγνπ Μίκεζηο) (Λάκπεο Καςεηάθεο) 

Lerer Seth (άξζξν) (Λάκπεο Καςεηάθεο) 

Bremmer N. Jan [δνθίκην] (Λάκπεο Καςεηάθεο) 

Gadamer Hans – George (νκηιία) (Λάκπεο Καςεηάθεο) 

Καςεηάθεο Λάκπεο [δνθίκην] 

 

Ατκάηοβα Άλλα (ητ. 45) 

Jeanne Rude – Fernand Rude (δνθίκην) (Κάξνινο Σζίδεθ – Μαξία Καξαγηάλλε)  

Αρκάηνβα Άλλα (πνηήκαηα) (Απφζηνινο Καξνχιηαο – Κάξνινο Σζίδεθ) 

Αρκάηνβα Άλλα  [δνθίκην] (Κξηηζέθηζθαγηα Δπγελία)  

Υαξηδηεθ Νηθνιάτ [δνθίκην] (Κξηηζέθηζθαγηα Δπγελία)  

Άξληνθ Βίθησξ – Οιζέθζθαγηα – Άξληνβα Νίλα [αλακλήζεηο] (Κξηηζέθηζθαγηα 

Δπγελία)   



Σζβεηάγηεβα Μαξίλα (πνίεκα) (Κξηηζέθηζθαγηα Δπγελία)  

Εεβειάθεο Γηψξγνο – Παηίιεο Γηάλλεο [άξζξν] 

Νηξβάλαο Παχινο [άξζξν] 

Μπξάληαο ηάκνο [άξζξν] 

Φηλθειζηέτλ Κχξηιι [δνθίκην] (Κξηηζέθηζθαγηα Δπγελία)  

Παηίιεο Γηάλλεο [δνθίκην] 

 

Baconsky Anatol (ητ. 24) 

Καλειιφπνπινο Γεκήηξεο [εηζαγσγηθφ ζεκείσκα] 

Baconsky Anatol (πνηήκαηα) (Γεκήηξεο Καλειιφπνπινο) 

Rãu Aurel [δνθίκην] (Γεκήηξεο Καλειιφπνπινο)  

 

Beckett Samuel (ητ. 18) 

Αλαζηάζεο Βηζησλίηεο [δνθίκην] 

Samuel Beckett [δνθίκην] (Γηψξγνο Κπξηαδήο) 

 

Bloy Léon (ητ. 26) 

Κακάξαο Βιάζζεο (εηζαγσγηθφ ζεκείσκα - ζπλνπηηθφ εξγνβηνγξαθηθφ ηνπ Léon 

Bloy θαη ζχληνκε αλαθνξά ζην θείκελν ηνπ Hubert Juin) 

Bloy Léon [απνζπάζκαηα πεδνγξαθεκάησλ] (Βιάζζεο Κακάξαο) 

Juin Hubert [δνθίκην] (Βιάζζεο Κακάξαο) 

 

Celan Paul (ητ. 40) 

αγθξηψηεο Γηψξγνο [δνθίκην] 

Celan Paul (πνηήκαηα) (Γηψξγνο αγθξηψηεο)  

Seng Joachin [δνθίκην] (Γηψξγνο αγθξηψηεο)  

 

Cernuda Luis (ητ. 22) 

Λαιηψηεο Βαζίιεο [εηζαγσγηθφ ζεκείσκα] 

Cernuda Luis (πνηήκαηα - απηνβηνγξαθηθέο ζεκεηψζεηο) (Λαιηψηεο Βαζίιεο) 

 

 

 



 

Dunn Douglas (ητ. 36) 

Gregson Ian [δνθίκην] (Σάζνο Αλαζηαζίνπ) 

Dunn Douglas (πνηήκαηα) (Σάζνο Αλαζηαζίνπ)  

Douglas Dunn  - John Haffenden (ζπλέληεπμε) (Σάζνο Αλαζηαζίνπ) 

 

Gray Alasdair (ητ. 28) 

Βάδξνο Γ. Γεκήηξεο [εηζαγσγηθφ ζεκείσκα] 

Gray Alasdair [πεδφ] (Γεκήηξεο Γ. Βάδξνο) 

Γεκήηξεο Γ. Βάδξνο -  Alasdair Gray (ζπλέληεπμε) 

 

Jean Jouve Pierre (ητ. 14)  

Λεβέληεο Νίθνο [δνθίκην] 

Jean Jouve Pierre [πνηήκαηα – δνθίκην] (Νίθνο Λεβέληεο) 

Jean Starobinski [δνθίκην] (Νίθνο Λεβέληεο) 

 

Κάιας Νηθόιαος (ητ. 10) 

Νηθφιανο Κάιαο (δνθίκηα) (Γηάλλεο Παηίιεο) 

 

Κέληροσ – Αγαζοπούιοσ Μαρία (ητ. 35) 

νθηαλφο Κψζηαο [δνθίκην] 

Κέληξνπ – Αγαζνπνχινπ Μαξία (πνηήκαηα) (Κψζηαο νθηαλφο) 

Κεζκέηε Ναηάζα [εηζήγεζε] 

 

Kinnell Galway (ητ. 15) 

Βέεο Γηψξγνο [δνθίκην] 

Kinnell Galway (πνηήκαηα, ζπλεληεχμεηο, θείκελν γηα ην Πιαλόδηνλ) (Γηψξγνο Βέεο) 

 

Koch Kenneth (ητ. 19) 

Καξαβίηεο Βαζίιεο [εηζαγσγηθφ ζεκείσκα] 

Koch Kenneth (πνίεκα) (Βαζίιεο Καξαβίηεο) 

Ashbery John θαη Kenneth Koch [ζπλέληεπμε – ζπδήηεζε] (Βαζίιεο Καξαβίηεο) 

Berkson Bill [δνθίκην] (Βαζίιεο Καξαβίηεο) 



 

Larkin Philip (ητ. 6) 

Philip Larkin (πνήκαηα) (Νίθνο Φσθάο) 

Bayley John (επηθήδεηνο ιφγνο) (Νίθνο Φσθάο) 

Philip Larkin - Robert Philips  (ζπλέληεπμε) (Νίθνο Φσθάο) 

 

Lukács Georg (ητ. 39) 

Lukács Georg (δνθίκην) (Έπα Κσλζηαληέιινπ) 

Adorno W. Theodor [εηζαγσγηθφ ζεκείσκα - δνθίκην] (Γηψξγνο αγθξηψηεο)  

Γνπξγνπξήο ηάζεο [δνθίκην] 

Wellek René [δνθίκην] (Φψηεο Σεξδάθεο)  

De Man Paul [δνθίκην] (Νίθνο Καιηακπάλνο)  

Georg Lukács (ζπλέληεπμε ζην πεξηνδηθφ New Left Review) (Μάξσ Σξηαληαθχιινπ – 

Γηάλλεο Παηίιεο) 

 

Μάληειζηακ Οζίπ (ητ. 30) 

Κξηηζέθηζθαγηα Δπγελία [εηζαγσγηθφ, βηνγξαθηθφ θαη εξγνγξαθηθφ ζεκείσκα] 

Μάληειζηακ Οζίπ [δνθίκηα] (Δπγελία Κξηηζέθηζθαγηα) 

 

Μέλαλδρος (ητ. 29) 

Βαξβέξεο Γηάλλεο [εηζαγσγηθφ, βηνγξαθηθφ θαη εξγνγξαθηθφ ζεκείσκα] 

Μέλαλδξνο (θσκσδία) (Γηάλλεο Βαξβέξεο) 

 

Ναόγηα ίγθα (ητ. 32) 

Παπαιεμαλδξφπνπινο ηέιηνο [εηζαγσγηθφ, βηνγξαθηθφ θαη εξγνγξαθηθφ ζεκείσκα] 

Ναφγηα ίγθα [δηεγήκαηα] (ηέιηνο Παπαιεμαλδξφπνπινο) 

 

Μπατηίλ Μηταήι (ητ. 38) 

Σεξδάθεο Φψηεο [εηζαγσγηθφ ζεκείσκα] 

Μπαρηίλ Μηραήι [δνθίκηα] (Φψηεο Σεξδάθεο – Δπγελία Κξηηζέθηζθαγηα)  

Κφδηλνθ Βαληίκ (νκηιία) (Δπγελία Κξηηζέθηζθαγηα)  

 



 

Μπρόληζθη Ηωζήθ (ητ. 8) 

Μπξφληζθη Ησζήθ (πνηήκαηα –απνζπάζκαηα δνθηκίσλ) (Μηράιεο Μφζρνο) 

Μφζρνο Μηράιεο (βηνγξαθηθά θαη πνηεηηθά ζρφιηα) 

 

Melville Hermann (ητ. 46) 

Πιαλφδηνλ (κηθξφ ηζηνξηθφ) 

Melville Hermann  (πνηήκαηα, απνζπάζκαηα απφ ηαμηδησηηθφ εκεξνιφγην) (ηέιια 

Αιεμνπνχινπ)  

Αιεμνπνχινπ ηέιια (δνθίκην, ρξνλνιφγην) 

 

Montale Eugenio (ητ. 17) 

Αιηθέξεο Νίθνο [εηζαγσγηθφ ζεκείσκα] 

Montale Eugenio (πνηήκαηα) (Νίθνο Αιηθέξεο) - (πλέληεπμε) [ απν ην Πνξηξέηα, 

θαηά παξαγγειίαλ, Ηηαιώλ ζπγγξαθέσλ, 1960, επηκ. Φίιηππν Αθξφθα] 

 

Οιέζα Γηούρη (ητ. 37) 

Κξηηζέθηζθαγηα Δπγελία [εηζαγσγηθφ, βηνγξαθηθφ θαη εξγνγξαθηθφ ζεκείσκα] 

Οιέζα Γηνχξη [νκηιία, δηεγήκαηα θαη απφζπαζκα απφ κπζηζηφξεκα] (Δπγελία 

Κξηηζέθηζθαγηα) 

 

Piglia Ricardo (ητ. 47) 

Κεθάια Διέλε (δνθίκην, βηνγξαθηθφ ζεκείσκα) 

Piglia Ricardo  (δηεγήκαηα, δνθίκηα) (Διέλε Κεθάια)  

Ricardo Piglia - Διέλε Κεθάια (ζπλέληεπμε) 

 

Pound Ezra (ητ. 12) 

Βιαβηαλφο Υάξεο [εηζαγσγηθφ ζεκείσκα] 

Ezra Pound (πνίεζε) (Βιαβηαλφο Υάξεο) 

 

Ransom Crowe John (ητ. 13) 

Παηίιεο Γηάλλεο (εκείσκα) 

John Crowe Ransom [δνθίκην] (Παπινζηάζεο Σάθεο) 



Paul de Man [δνθίκην] (Παπινζηάζεο Σάθεο) 

 

Reverdy Pierre (ητ. 27) 

Κνπηξηάλνπ Έιελα [δνθίκην – εηζαγσγηθφ, βηνγξαθηθφ θαη εξγνγξαθηθφ ζεκείσκα] 

Reverdy Pierre (πνηήκαηα - απνζπάζκαηα απφ άξζξα, δνθίκηα, ζπλεληεχμεηο) (Έιελα 

Κνπηξηάλνπ)  

 

ηεζίτορος (ητ. 11) 

Γάιιαο Γηάλλεο [εηζαγσγηθφ ζεκείσκα] 

ηεζίρνξνο (ρνξηθή πνίεζε) (Γάιιαο Γηάλλεο) 

 

Said W. Edward (ητ. 16) 

Γνπξγνπξήο ηάζεο [δνθίκην] 

Said W. Edward [δνθίκην] (Γνπξγνπξήο ηάζεο) 

Γνπξγνπξήο ηάζεο - Said W. Edward [ζπλέληεπμε – ζπλνκηιία] 

 

Shelley Percy Bysshe (ητ. 5) 

Percy Besshe Selley (Ναηάζα Κεζκέηε κηθ – Γηάλλεο Παηίιεο επηκ.) 

Graham Hough (Ναηάζα Κεζκέηε κηθ – Γηάλλεο Παηίιεο επηκ.) 

 

Snyder Gary (ητ. 21) 

αθειιίνπ Ληάλα [δνθίκην] 

Snyder Gary (πνηήκαηα - απηνβηνγξαθηθφ ζεκείσκα) (Ληάλα αθειιίνπ) 

 αθειιίνπ Ληάλα - Gary Snyder [ζπλέληεπμε – ζπδήηεζε] (Βαζίιεο Η. Μαλνπζάθεο) 

 

Stefan George (ητ. 42) 

Βαξζαιίηεο Γηψξγνο (δνθίκηα, ρξνλνιφγην) 

Stefan George (πνηήκαηα, δνθίκην, αθνξηζκνί) (Γηψξγνο Βαξζαιίηεο)  

Stefan George (Γηψξγνο Βαξζαιίηεο) [δνθίκηα] 

 

Umberto Saba (ητ. 7) 

Παζηάθαο σηήξεο [εηζαγσγή κε βηνγξαθηθά – εξγνγξαθηθά ζηνηρεία] 

Saba Umberto [πνηήκαηα – πεδά απνζπάζκαηα] 



 

Walt Whitman (ητ. 9) 

Whitman Walt (πνίεκα) (Γηάλλεο Βαξβέξεο) 

Hamsun Knut [δνθίκην] (Γηάλλεο Βαξβέξεο) 

Βαξβέξεο Γηάλλεο - Παηίιεο Γηάλλεο (ζπλνκηιία γηα ην έξγν ηνπ Whitman) 

 

Wellek René (ητ. 33) 

Lawall Sarah [δνθίκην] (Νηίλα Μαξίλε)  

Wellek René [δνθίκην] (Νηίλα Μαξίλε)  

René Wellek - Peter Demetz (ζπδήηεζε – ζπλέληεπμε) (Νηίλα Μαξίλε) 

 

Wolff Tobias (ητ. 44) 

Αλαζηαζίνπ Σάζνο (δνθίκην) 

Wolff Tobias (δηεγήκαηα) (Σάζνο Αλαζηαζίνπ)  

Wolff Tobias - Smith Joan (απνζπάζκαηα απφ ζπλέληεπμε) (Σάζνο Αλαζηαζίνπ) 

 

[Αθηέρωκα ζηελ αηζζεηηθή θηιοζοθία ηες τοιής ηες Φραλθθούρηες] (ητ. 23) 

 

Adorno W. Theodor [απνζπάζκαηα απφ δνθίκηα θαη ζεσξεηηθά θείκελα] (Γηψξγνο 

αγθξηψηεο, Φψηεο Σεξδάθεο, Γνπξγνπξήο ηάζεο) 

Benjamin Walter [ζεσξεηηθά θείκελα - δνθίκην] (Γηψξγνο αγθξηψηεο - Φψηεο 

Σεξδάθεο) 

Löwenthal Leo [ζεσξεηηθφ θείκελν] (Γηψξγνο αγθξηψηεο) 

Σεξδάθεο Φψηεο [δνθίκην - ζεσξεηηθφ θείκελν] 

αγθξηψηεο Γηψξγνο [δνθίκην] 

Buck – Morss Susan [δνθίκην] (Φψηεο Σεξδάθεο – Μάλνο ππξηδάθηο) 

Γνπξγνπξήο ηάζεο [ζεσξεηηθφ θείκελν] 

Ρνδάλεο ηέθαλνο [δνθίκην] 

 

Hermann Schweppenhäuser (ζπλέληεπμε ζην Πιαλφδηνλ) (Γηψξγνο αγθξηψηεο - 

Φψηεο Σεξδάθεο) 

Μαρησρίες θαη ζτόιηα (ηάζεο Γνπξγνπξήο – Γηψξγνο αγθξηψηεο): 

Adorno W. Theodor, Arendt Hannah, Benjamin Walter, Berg Alban, Boulez Pierre, 



Brecht Bertolt, Forché Carolyn, Habermas Jürgen, Hoffmanstal von Hugo, 

Horkheimer Max, Jameson Fredric, Lukács Georg, Mann Thomas, Munárriz Gesús, 

Said Edward, Schönberg Arnold, Zappa Frank, Λακπξφπνπινο Βαζίιεο. 

 

 Βηβιηνγξαθία γηα ηε ρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο 

 

12 ζύγτρολοη Ηηαιοί Ποηεηές (ητ. 43) 

Napoli Francesco  (δνθίκην) (σηήξεο Παζηάθαο)  

Sangiglio Crescenzio [εηζαγσγηθφ ζεκείσκα] (σηήξεο Παζηάθαο) 

Carratoni Velio [απφζπαζκα άξζξνπ] (σηήξεο Παζηάθαο) 

 

Ποηήκαηα 

Fiori Umberto (Γηάλλεο Παππάο) 

Ruffilli Paolo (Γηάλλεο Παππάο) 

De Angelis Milo (σηήξεο Παζηάθαο) 

Mussapi Roberto (σηήξεο Παζηάθαο) 

D‟ Elia Gianni (σηήξεο Παζηάθαο) 

Palladini Marco (Γηάλλεο Παππάο) 

Sivari Giovanna (σηήξεο Παζηάθαο) 

Toni Alberto (σηήξεο Παζηάθαο) 

Magrelli Valerio (σηήξεο Παζηάθαο) 

Pusterla Fabio (Γηάλλεο Παππάο) 

Tavilla Elio (Γηάλλεο Παππάο) 

Anneda Antonella (Γηάλλεο Παππάο) 

 

Γερκαλόθωλε ποίεζε κεηά ηελ πηώζε ηοσ Σείτοσς (1989 – 2009), (ητ. 48) 

Κνπηζνπξέιεο Κψζηαο (δνθίκην, εξγνγξαθηθά ζηνηρεία) 

 

Ποηήκαηα (Κψζηαο Κνπηζνπξέιεο) 

 

Γηάληι Έξλζη, Γθέξλραξη Ρφκπεξη, Γθφκξηλγθεξ Νφξα – Δπγελία, Γθξάοο Γθχληεξ, 

Γθξχλκπατλ Νηνχξο, Κάιανπ Υάηληο, Κίβνπο Κάξηλ, Κίξο άξα, Κιίλγθ Σφκαο, 

Κφικπε Οχβε, Κφηηελ Αλλ, Κνχλεξη Γθχληεξ, Κνχληζε Ράηλεξ, Κνχηο Άμει, Κφθιεξ 



Γθέξραξλη, Κξχγθεξ Μίραει, Λήληθε Κιάνπο-Γηνχξγθελ, Μάγθλνπο 

Δληζελζκπέξγθεξ Υάλο, Μαιθφθζθη Ράηλεξ, Μαυξαίθεξ Φξεληεξίθε, Μπάγεξ 

Μάξζει, Μπφξρεξο Διίδακπεη, Μπξάνπλ Φφιθεξ, Μχιιεξ Υάηλεξ, Ναίζηιηλγθεξ 

Κξηζηίλε, Νπξάο Σφκαο, Νηξάβεξη Κνχξη, Οζηεξκάγεξ Άικπεξη, Οπξβάηληεξ 

Ράθαει, Πάζηηνξ ζθαξ, Πέηεξ Υάηλ Μάλθξελη, Ράηελνβ Λνχηο, Ρνδελιαίρεξ 

Σφκαο, Ρνχλγθε Νηφξηο, ξφηη Ρανχι, ηάηλρεξξ Λνχληβηρ, Φφλ Πέηεξζληνξθθ 

Νηίξθ, Υάηδε Υάλο – Γηνχξγθελ, Υάλ Οχιια, Υέλδει Κέξζηηλ, Υέξηνπλγθ Υάξαιλη, 

Υφξζη Νψπκαλ Πέηεξ, Υχζκεξη Έξλζη. 
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ΓΟΚΗΜΗΟ 

 
Αγγειάηνο Γεκήηξεο 

Αγξαθηψηεο Γεκνζζέλεο 

Αζαλαζφπνπινο Βαγγέιεο 

Αιεμαλδξφπνπινο Μήηζνο (απφζπαζκα 

απφ βηβιίν) 

Αξάγεο Γηψξγνο 

Αξζελίνπ Διηζάβεη 

Βέεο Γηψξγνο 

Βηζησλίηεο Αλαζηάζηνο 

Βιαβηαλφο Υάξεο 

Γνπξγνπξήο ηάζεο 

Γνπιηάκνο Κψζηαο 

Γνπλειάο σηήξεο 

Γαιαθνχξα Βεξνλίθε 

Εέξβαο Αληψλεο (εηζαγσγηθφ ζεκείσκα) 

Καινγεξφπνπινο Άγγεινο 

Κεζκέηε Ναηάζα 

Καξνχδνο Νίθνο 

Κνχζνπιαο Λνπθάο 

Κάιαο Νηθφιανο 

Κνληφπνπινο Αιέθνο 

Καςεηάθεο Λάκπεο 

Καξαηζηλίδνπ Υξχζα 

Καξπνχδνπ Πέγθπ 

Κνπηζνπξέιεο Κψζηαο 

Κνηδηά Διηζάβεη 

Κνθφιεο Ξ. Α. 

Κξεκκχδαο Κψζηαο  

Λάδαξεο Νίθνο 

Ληαξνπνχινπ Έιζα 

Λάδαξεο  Νίθνο  

 

Λεβέληεο Νίθνο 

Μάληειζηακ Οζίπ (Δπγελία 

Κξηηζέθηζθαγηα) 

Μειηζζάλζε (επηκ. ηέθαλνο 

Μπεθαηψξνο) 

Μφζρνο  Μηράιεο 

Μαλδξψλε Καηεξίλα 

Μπνζλάθεο Παλαγηψηεο 

Νηνπληά Υξηζηίλα 

Παπαγηψξγεο Κσζηήο 

Παπαζαλαζίνπ Ν. Θαλάζεο 

Παπαλησλάθεο Γεψξγηνο 

Παηίιεο Γηάλλεο 

Ράκθνο ηέιηνο 

Ρφβλεξ Αξθάληη (ηέθαλνο 

Μπεθαηψξνο) 

αθειιίνπ Ληάλα 

ηεξγηφπνπινο Κψζηαο 

ηνγηαλλίδεο Γ. Ξ. 

θνχξα Δηξήλε 

Σεξδάθεο Φψηεο 

Σξηαληαθχιινπ Μάξσ 

Σζηθλάθεο Κψζηαο 

Φσθάο Νίθνο 

Υξεζηίδεο Μάξθνο  

Enright J. D. – Chickera de Ernst 

(Μηράιεο Πηεξήο) 

Said W. Edward (ηάζεο Γνπξγνπξήο)  

Sherrard Philip (Αληψλεο Εέξβαο)  



 

 

ΟΜΗΛΗΑ - ΓΗΑΛΔΞΖ 
Αγξαθηψηεο Γεκνζζέλεο 

Αξάγεο Γηψξγνο  

Μήηηα Γήκεηξα  

Μπειεδίλεο Αλδξέαο  

Φσθάο Νίθνο  

Υνπξδάθεο Η. Νίθνο  

Celan Paul (Γηψξγνο αγθξηψηεο) 

 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ 

Αγγειάηνο Γεκήηξεο  

Ηιίλζθαγηα φληα  

Λεβέληεο Νίθνο  

 

ΜΔΛΔΣΖ 

νθηαλφο Κψζηαο  

Matthew Arnold (Γηάλλεο Παηίιεο)  

René Girard (ηάζεο Γνπξγνπξήο) 

 

ΑΡΘΡΟ 

Γάιθνο Υξίζηνο  

Διεπζεξάθεο Γεκήηξεο 

Mallon Thomas (Δχα Κσλζηαληέιινπ) 

Bayley John (Νίθνο Φσθάο). 
23

 

 

 

 

 

                                                           
23

 εκείσζε: ηα είδε απηνχ ηνπ πίλαθα ζπλήζσο ηνπνζεηνχληαη ζηηο ζειίδεο ηεο ζηήιεο «Αλαθνξέο» 

(φπσο θαη ηηο επηζηνιέο, ηα ηαμηδησηηθά ή ηηο ξήζεηο), επεηδή, φκσο, ηα κέξε ηεο δελ είλαη ζηαζεξά, ηα 

ηνπνζέηεζα μερσξηζηά.  

 



 

ΑΝΑΦΟΡΔ 

 

ΒΗΒΛΗΟΚΡΗΗΔ 

Αδέιεο Αγαζνθιήο 

Αιηθέξεο Ν. 

Αξάγεο Γηψξγνο 

Βαξζαιίηεο Γηψξγνο 

Βιάρνο . Γηψξγνο 

Βξφληνο Υ. . 

Γνπξγνπξήο ηάζεο 

Γξηπνλεζηψηεο Νίθνο 

Γάιθνο Υξίζηνο 

Γηνλπζίνπ Λαφληθνο 

Διεπζεξάθεο Γεκήηξεο 

Εέξβαο Αληψλεο 

Καινγεξφπνπινο Άγγεινο 

Καπεξλάξνο Σάζνο 

Καξγεσξγίνπ Σαζνχια 

Καξιήο Βέλνο 

Κνξνπνχιεο Γηψξγνο 

Λάδαξεο Νίθνο  

Λαιηψηεο Βαζίιεο  

Λεβέληεο Νίθνο 

Μπεξιήο Άξεο 

Μφζρνο Μηράιεο 

Μπιαλάο Γηψξγνο 

Παινχθεο Γεκήηξεο 

 

 

Παπαιεμαλδξφπνπινο ηέιιηνο 

Παζηάθαο σηήξεο 

Παηίιεο Γηάλλεο  

Παπινζηάζεο Σάθεο 

Πηεξήο Μηράιεο 

Πιάλεο Κ. 

Πνχιεο Κσλζηαληίλνο 

Ρνπκειησηάθεο Υξίζηνο 

αγθξηψηεο Γηψξγνο 

ηδέξε Αιφε 

νθηαλφο Κψζηαο 

Σεξδάθεο Φψηεο 

Σξηαληαθπιιφπνπινο Ν. Γ. 

Σξηαληαθχιινπ Μάξσ 

Φσθάο Νίθνο 

 

 

 

 

 

http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Planodion/32/planod32.ht


 

ΥΟΛΗΑ 

 
Αγγειάηνο Γεκήηξεο 

Αθάθηνο Γήκνο 

Αξάγεο Γηψξγνο 

Βαξβέξεο Γηάλλεο 

Βαξζαιίηεο Γηψξγνο 

Βαζηιηθφο Βαζίιεο  

Βέεο Νίθνο 

Βνχιγαξεο Κψζηαο 

Βνπηνπξήο Παληειήο 

Βιάρνο . Γηψξγνο 

Γνπξγνπξήο ηάζεο 

Γξηπνλεζηψηεο Νίθνο 

Γαιαθνχξα Βεξνλίθε 

Γάιθνο Υξίζηνο 

Γεζπνηληάδεο Κψζηαο 

Γηνλπζίνπ Λαφληθνο 

Διεπζεξάθεο Γεκήηξεο  

Εεβειάθεο Γηψξγνο 

Εέξβαο Αληψλεο 

Ενπγαλέιεο Γηάλλεο     

Ζιηαθφπνπινο Βαζίιεο 

Καινγεξφπνπινο Άγγεινο 

Καλέιιεο Ζιίαο 

Καλειιφπνπινο Γεκήηξεο 

Καπεξλάξνο Σάζνο 

Καξαγεσξγίνπ Σαζνχια 

Καξαράιηνο Μηράιεο 

Καξιήο Βέλνο 

Κνπκίδεο Γιαχθνο 

Κνπηζνπξέιεο Κψζηαο 

 

 

Κξηηζέθηζθαγηα Δπγελία 

Λάδαξεο Νίθνο 

Λεβέληεο Νίθνο 

Λαιηψηεο Βαζίιεο 

Μπάιηαο Υαξάιακπνο 

Μπεθαηψξνο ηέθαλνο 

Μπειεδίλεο Αλδξέαο 

Μπιαλάο Γηψξγνο 

Νηθνπνχινπ Ζξψ 

Ξαλζφπνπινο Λεπηέξεο 

Παινχθεο Γεκήηξεο 

Παζηάθαο σηήξεο 

Παζηίιιαο σηάλλεο 

Παηίιεο Γηάλλεο 

Πηεξήο Μηράιεο 

Ρνπκειησηάθεο Υξίζηνο 

αγθξηψηεο Γηψξγνο 

Σεξδάθεο Φψηεο 

Σξηαληαθπιιφπνπινο Γ. Ν 

Σξηαληαθχιινπ Μάξσ 

Φσθάο Νίθνο  

Υνξνζθέιεο Γεκήηξεο 

Υξηζηφπνπινο Βαζίιεηνο 

Buttler  Yeats William (Αληψλεο Εέξβαο) 

Camon Ferdinando (Παζηάθαο σηήξεο) 

Fernanda Pivano – Allen Ginsberg 

(σηήξεο Παζηάθαο) 

Fortini Franco (σηήξεο Παζηάθαο) 

Igna Vasile (αληαπφθξηζε) (Γεκήηξεο 

Καλειιφπνπινο) 

Mallon Thomas (Δχα Κσλζηαληέιινπ) 

 



Michel Deon (Υξήζηνο αιηαπήδαο) 

Wolf  Christa (αγθξηψηεο Γηψξγνο) 

Eco Umberto (Παζηάθαο σηήξεο) 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ - ΤΕΖΣΖΔΗ 

Γθαλάο Μηράιεο - Γαλφπνπινο Κσζηήο - Κνθφιεο Ξελνθψλ - Μαξαγθνχ Νίθε -

Παηίιεο Γηάλλεο - Παπιφπνπινο Γηψξγεο - Παχινπ άββαο - Πηεξήο Μηράιεο - 

Φησρφπνπινο Βάζνο (ζπδήηεζε) 

 

Καιηαθάηζνο Αηκίιηνο - Παηίιεο Γηάλλεο   

 

Καξαγηάλλεο Βαζίιεο  

 

Καξνχδνο Νίθνο - Ενπγαλέιεο Γηάλλεο 

 

Carolyn Forché  - ηάζεο Γνπξγνπξήο  
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ΔΠΗΣΟΛΔ 

Αιεμίνπ ηπιηαλφο (η.ρ. 43) 

Αλψλπκνπ αλαγλψζηε (η.ρ. 5) 

Γνπλειάο σηήξεο (η.ρ. 19) 

Εέξβαο Αληψλεο (η.ρ. 41) 

Θαλαζάο Παλαγηψηεο (η.ρ. 46) 

Καινγεξφπνπινο Άγγεινο (η.ρ. 27, 29) 

Κακπαζαθάιεο Γηψξγνο (η.ρ. 20) 

Καξαλίθαο Υξήζηνο (η.ρ. 31) 

Καξνχδνο Νίθνο (η.ρ. 4) 

Κερξηψηεο Βαγγέιεο (η.ρ. ) 

Κπξηαθνχ Γηψξγνο (η.ρ. 28 ) 

Μάτληαο Ξάλζνο (η.ρ. 44) 

Μειηζζάλζε (δεκ. απφ ηνλ ηέθαλν 

Μπεθαηψξν) (η.ρ. 16) 

Μηραειίδεο (Κξηλαίνο) Μπάκπεο (η.ρ. 

31) 

 

Μπειεδίλεο Αλδξέαο (η.ρ. 42) 

Μπνζλάθεο Παλαγηψηεο (η.ρ. 16) 

Μπξηβήιεο ηξαηήο (δεκ. απφ ηνλ 

Κψζηα Κξεκκχδα) (η.ρ. 20) 

Οηθνλφκνπ Γηψξγνο (η.ρ. 43) 

Παζηάθαο σηήξεο (η.ρ. 33) 

Παζράιεο Νίθνο (η.ρ. 25) 

Παηίιεο Γηάλλεο (η.ρ. 30) 

αββίδεο Μαλφιεο (η.ρ. 31) 

Φσθάο Νίθνο (η.ρ. 20) 

Υαβηαξάο ηξαηήο (η.ρ. 26) 
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ΜΝΖΜΔ 

 

Βαθαιόποσιοσ Υρήζηοσ 

Σξηαληαθπιιφπνπινο Νίθνο [άξζξν] 

 

Γηαθοσκάθε Γεκήηρε 

Καλειιφπνπινο Γεκήηξεο [άξζξν] 

 Ρνπκειησηάθεο Υξίζηνο [άξζξν] 

 

Γηαλλαδάθε Νίθοσ 

Σξηαληαθπιιφπνπινο Γ. Ν. [άξζξν] 

 

Γαληήι Γηώργοσ 

Γαληήι Γηψξγνο (πνίεκα) (Γηάλλεο 

Παηίιεο) 

Ρνπκειησηάθεο Υξίζηνο [βηνγξαθηθφ – 

εξγνγξαθηθφ θείκελν] 

 

Γραλδάθε  Γηώργοσ 

Νηθνπνχινπ Ζξψ (πνίεκα) 

ηδεξά Αγγειηθή (πνίεκα) 

Πεδφ θείκελν: 

Βέεο Γηψξγνο  

Κεζκέηε Ναηάζα  

Παζηάθαο σηήξεο  

Υεηιαδάθεο Νίθνο  

 

 

Εοσγαλέιε Γηάλλε 

Διεπζεξίνπ Αγγειηθή (πνίεκα) 

Καξαγεσξγίνπ Σαζνχια (πνηήκαηα) 

Πεδφ θείκελν: 

Αιεβίδνο Άξηο  

Αξάγεο Γηψξγνο  

Βξφληνο Υάξεο  

Κεζκέηε Ναηάζα – Παπιφπνπινο 

Νηθφιαο  

Ληαξνπνχινπ Έιζα  

Νηθνπνχινπ Ζξψ 

Παηίιεο Γηάλλεο  

 

Καρούδοσ Νίθοσ 

Βξφληνο Υάξεο (κηθξφ ελζχκεκα) 

Γαληήι Γηψξγνο (καξηπξία)  

Λειεκςήο Φάλεο (πνηήκαηα) 

Μηραιάθνο Γεκήηξεο (πνηήκαηα) 

 

Λάζθαρε Υρίζηοσ 

εβαζηηαλφο – Ρψζζεο Ησάλλεο (πνίεκα) 

Πεδφ θείκελν: 

Βαλαξγηψηεο Αιέμαλδξνο  

Θεξηαλφο πχξνο  

Μαθξέδαο ηέιηνο  

Νηθνπνχινπ Ζξψ  

Παηίιεο Γηάλλεο  

Πεξαλησλάθεο  Αληψλεο  

ηδεξά Αγγειηθή  

Υηφλεο Αξγχξεο  

 

 



 

Μάλαρε Εώε 

 Κεζκέηε Ναηάζα [άξζξν] 

 

Παλαγηώηε Γαρίδε  

Γάιθνο Υξίζηνο (πνίεκα)  

 

Παπαδάθε Λεωλίδα  

Γαιαθνχξα Βεξνλίθε [άξζξν] 

 

Πασιοζηάζε Σάθε 

Πνίεζε: 

Διεπζεξίνπ Αγγειηθή 

Παπινζηάζεο Σάθεο (Γηάλλεο Παηίιεο) 

ηδεξά Αγγειηθή 

Πεδφ θείκελν: 

Βέεο Γηψξγνο 

Βξφληνο Υάξεο 

Γέξνο Γεκήηξεο 

Γθφξπαο Θσκάο 

Γαιαθνχξα Βεξνλίθε 

Ζζαΐα Ναλά 

Κεζκέηε Ναηάζα 

Κξαβαξηνγηάλλνο Γξφζνο 

Μάζηξαθαο Μ. Κσλζηαληίλνο 

Νηθεηφπνπινο Γεκεηξίνπ Νίθνο 

Παινχθεο Γεκήηξεο 

Παηίιεο Γηάλλεο 

 

 

Παπινζηάζεο Σάθεο [απφ ην πεξ. 

Κξηηηθή θαη Κείκελα] 

νθηαλφο Κψζηαο  

Υαςνχιαο Σάζνο 

Υηφλεο Αξγχξεο 

 

Σάθεο Παπινζηάζεο - Γήκεηξα  

Παπιάθνπ (ζπλέληεπμε) 

 

Πηερή Μητάιε 

Βαξβέξεο  Γηάλλεο (Υαηξεηηζκφο) 

Εήξαο Αιέμεο [εηζήγεζε] 

Πηεξήο Μηράιεο (πνηήκαηα) (Γηάλλεο 

Παηίιεο) 

 

αληδίιηο Σίλο 

αληδίιην Σίλν (Κξεζέληζην 

αληδίιην) 

 



 

ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΟ 

Κξέηβ Αιέμαλδξνο (κηθ. Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο, επηκ. Ν. Γ. 

Σξηαληαθπιιφπνπινο)  

Ληαξνπνχινπ Έιζα 

Σεξδάθεο Φψηεο 

Hofmannsthal von Hugo (Γηψξγνο αγθξηψηεο) 

Wolf  Christa (Γηψξγνο αγθξηψηεο) 

 

 

ΡΖΔΗ 

Μνλαρφο Μσπζήο Αγηνξείηεο (εκεηψζεηο ιφγσλ ζχγρξνλσλ Αγηνξεηηψλ 

Γεξφλησλ απφ εκεξνινγηαθέο ζειίδεο).
24

 

 

 

 

 

ΟΗ ΣΖΛΔ 

   Οη πίλαθεο πνπ πξνεγήζεθαλ απεηθνλίδνπλ ηελ επξχηεηα θαη ηελ ζπλέπεηα ηνπ 

πεξηνδηθνχ σο πξνο ηα ζέκαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη. Ο κεγάινο αξηζκφο ζπλεξγαηψλ 

θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ηε ζπνπδή γηα ηελ έθδνζε θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ, αιιά θαη 

ηελ πνηθηιία παξφιεο ηηο θάπσο αξγέο εμσηεξηθέο αιιά θαη εζσηεξηθέο αιιαγέο, πνπ 

σο έλα βαζκφ ππάξρνπλ, θαζψο ζε 24 ρξφληα πνξείαο δελ ζα κπνξνχζακε λα 

ηζρπξηζηνχκε φηη άιιαμε ξηδηθά κνξθή θαη πξνζδηνξηζκφ, πιελ κηθξψλ θπζηθά 

αιιαγψλ. Οπζηαζηηθά, ιίγν κεηά ηελ έθδνζή ηνπ κε ην πέκπην θηφιαο ηεχρνο, ην 

πεξηνδηθφ απέθηεζε ηε ζεκεξηλή ηεηξάπηπρε δνκή ηνπ,
25

 ε νπνία ζα αλαιπζεί 

δηεμνδηθά ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθέξεη ε θάζε ζηήιε. 

 

    

 

                                                           
24

 ζνλ αθνξά ηα εηδνινγηθά ζηνηρεία ηνπ πίλαθα: φπνπ ζεκεηψλεηαη αγθχιε, ε εηδνινγηθή θαηάηαμε 

νθείιεηαη ζηε δηθή κνπ απηνςία, ελψ ζηηο παξελζέζεηο ην είδνο δειψλεηαη ζην ίδην ην πεξηνδηθφ. 
25

 η. Μαπξνεηδήο, «Δίθνζη ρξφληα Πιαλόδηνλ. “Πνηεηήο!... δειαδή ζθαηά!...”», εθ. Κπξηαθάηηθε Απγή 

(31. 12. 2006).  



ΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ 

 

   χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαίλεηαη πσο ε χιε ηνπ πεξηνδηθνχ είλαη 

θπξίσο ινγνηερληθή θαη, κε ηελ επξχηεξε έλλνηα, θξηηηθή. Απφ ην πξψην ηεχρνο 

έδσζε έκθαζε ζηελ παξνπζία ησλ λέσλ ινγνηερλψλ, αλαδεηψληαο ηα θαιχηεξα απφ 

φζα είρε ζηε δηάζεζή ηνπ, ρσξίο λα αλαδεηά απνθιεηζηηθά αξηζηνπξγήκαηα. Χζηφζν, 

νη αλαδεηήζεηο απηέο δεκηνχξγεζαλ έλαλ ιαβχξηλζν αιιεινγξαθίαο, αθνχ αθφκα θαη 

ζήκεξα ν εθδφηεο ηνπ δηαηεξεί, φπσο δειψλεη, ηελ «θαθή» ζπλήζεηα λα απαληά ζε 

φιεο ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ θηάλνπλ ζην πεξηνδηθφ.
26

   

   Πην ζπγθεθξηκέλα «ν εθδφηεο Γηάλλεο Παηίιεο, θηηάρλεη έλα πεξηνδηθφ πνπ έζησ 

θαη αλ δελ ην δειψλεη ξεηά, είλαη αθηεξσκέλν ζηελ πνίεζε», γεγνλφο εχθνια 

αληηιεπηφ θαη απφ ην πίλαθα φπνπ θαηαγξάθεηαη ν αξθεηά κεγάινο αξηζκφο ησλ 

πνηεηψλ πνπ δεκνζίεπζαλ θάπνην ή θάπνηα απφ ηα έξγα ηνπο ζην πεξηνδηθφ. 

Δκθαλέζηαηα ν φγθνο ησλ πνηεκάησλ ππεξηεξεί θαη δεζπφδεη, κηα παξαηήξεζε πνπ 

κπνξεί εχθνια λα εμαθξηβσζεί θπιινκεηξψληαο ηα ηεχρε ηνπ πεξηνδηθνχ. Απηφ πνπ 

ζα δηαπηζησζεί είλαη ε θπξηαξρία ηεο πνίεζεο, φρη κφλν φζσλ ζπλεξγαηψλ 

δεκνζηεχνπλ πξσηφηππα πνηήκαηα ζην πεξηνδηθφ, αιιά θαη κέζα απφ άιιεο ζηήιεο, 

φπσο «Οη πιινγέο», κηα Αλζνινγία πνηεκάησλ πνπ επηκειείηαη ν Γηάλλεο Παηίιεο, 

αιιά θαη απφ ηα «Θέκαηα», ηε ζηήιε φπνπ αξθεηά ζπρλά κεηαθξάδνληαη  θαη 

παξνπζηάδνληαη μέλνη πνηεηέο.  

   Φπζηθά, παξάιιεια, έρνπκε ηελ εκθάληζε ηεο πεδνγξαθίαο ζε πνιχ κηθξφηεξν 

βαζκφ θαη θπξίσο κε ηε κνξθή επζχλνπησλ δηεγεκάησλ, αλ θαη ηα δηεγήκαηα είλαη 

απηά πνπ θπξίσο πξνηηκψληαη πξνο δεκνζίεπζε, κάιινλ ιφγσ ηεο απηνηέιεηαο θαη 

ηνπ επζχλνπηνπ κεγέζνπο ηνπο. Δληνχηνηο, ππάξρνπλ θαη απνζπάζκαηα απφ 

δηαθνξεηηθά είδε, φπσο απφ απηνβηνγξαθηθά αθεγήκαηα, γηα παξάδεηγκα ηνπ Γηάλλε 

Ενπγαλέιε θαη ηεο Βηθηψξηαο Θενδψξνπ, αιιά θαη απνζπάζκαηα απφ 

κπζηζηνξήκαηα, δηάθνξα πεδά θαη αθεγήκαηα, αλέθδνηα ή κε, ηέηνηα είλαη ηα έξγα 

ησλ νθνθιή Καηζνχδε, άββα Παχινπ, Γηάλλε Υξπζνχιε, αθφκα ηνπ Michel 

Tournier (ζε κεηάθξαζε Θαλάζε Υαηδφπνπινπ) θαη ηνπ ηφνπθεξ Μπξάκ (ζε 

κεηάθξαζε Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε, κε εηζαγσγή θαη ζρφιηα ηνπ Γ. Ν. 

Σξηαληαθπιιφπνπινπ). Δπηπξφζζεηα, δεκνζηεχνληαη θαη άιια ελδηαθέξνληα θείκελα, 
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φπσο ηζηνξίεο απφ ην βηβιίν ηνπ Βαζίιε Γθνπξνγηάλλε, Απζεληηθέο ηζηνξίεο 

παξαθπζηθώλ θαηλνκέλσλ από ηελ Πίλδν θαη έλα ζεαηξηθφ ηνπ Κψζηα Θιηκκέλνπ.  

   Δπηζηξέθνληαο ζηελ πνίεζε, ζην πεξηνδηθφ Ζ Δπνρή δηαβάδνπκε πσο «ππξήλαο 

ζρεδφλ θάζε ηεχρνπο είλαη ε κεηαγιψηηηζε κηαο πνηεηηθήο ελφηεηαο ή επηιεθηηθά ελφο 

πνηεηηθνχ έξγνπ ή αθφκε θάπνηνπ δνθηκίνπ ζρεηηθνχ πάληα κε ηελ πνίεζε. 

Οιφθιεξν ην ππφινηπν ηεχρνο - δεκνζηεχκαηα αιιά θαη βηβιηνθξηζίεο - είλαη ακηγψο 

ειιεληθφ. Γεκνζηεχνληαη πνηήκαηα αιιά θαη έλαο κηθξφηεξνο αξηζκφο πεδψλ 

θεηκέλσλ. Μφλν πνπ νη ζπγγξαθείο ησλ ηειεπηαίσλ είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

πνηεηέο πνπ παξέθθιηλαλ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν πξνο ην πεδνγξάθεκα. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη κε ηα επηκέξνπο δνθίκηα θαη κειέηεο πνπ θηινμελνχληαη ή αθφκε κε ηηο 

βηβιηνθξηζίεο. ηαζεξφο άμνλαο  πεξηζηξνθήο ε πνίεζε, κφλν θαη‟ εμαίξεζε γίλεηαη 

κλεία γηα θάπνηα ζπιινγή δηεγεκάησλ ή έλα κπζηζηφξεκα».
27

  ε κεγάιν βαζκφ 

απηφο ν ζρνιηαζκφο είλαη πξαγκαηηθφο, εθηφο απφ ηελ θαη‟ εμαίξεζε κλεία ζε θάπνηα 

δηεγήκαηα ή κπζηζηνξήκαηα, γηαηί αλ θαη πξάγκαηη απηά πξνβάιινληαη ζε πνιχ 

κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηελ πνίεζε, σζηφζν ππάξρεη κηα ζπλέπεηα ζηελ πξνβνιή ηνπο 

απφ ηεχρνο ζε ηεχρνο.  

 

«ΘΔΜΑΣΑ» - ΑΦΗΔΡΧΜΑΣΑ 

 

   Παξάιιεια ην Πιαλόδηνλ ζπλεηδεηνπνίεζε ηελ αμία ηεο νινθιεξσκέλεο 

κεηαθξαζηηθήο δηαδηθαζίαο  θαη θαζηέξσζε απφ ην ηεχρνο 5 ηα «Θέκαηα» (θεληξηθά 

αθηεξψκαηα) πνπ νξηζηηθνπνηνχλ ζρεδφλ ηελ άξζξσζε ησλ πεξηερνκέλσλ. Απηά 

απνηεινχλ ηελ ηαθηηθή παξνπζίαζε εθηεηακέλσλ (γηα ηα φξηα ελφο ζπλεζηζκέλνπ 

ινγνηερληθνχ πεξηνδηθνχ) κεηαθξαζηηθψλ εξγαζηψλ απφ ην πξσηφηππν πάλσ ζε 

γλσζηνχο  ή ιηγφηεξν γλσζηνχο μέλνπο ζπγγξαθείο, θαη ζε ζπγθεθξηκέλα έξγα ηνπ 

δπηηθνχ πνιηηηζκνχ. Δδψ απηνί νη ζπγγξαθείο παξνπζηάδνληαη κε νινθιεξσκέλν 

ηξφπν, δειαδή κε κεηαθξάζεηο ζπλνδεπφκελεο απφ εηζαγσγέο, ζρφιηα, θξηηηθέο 

αθφκα θαη κε ζρεηηθέο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο ίδηνπο ηνπο δεκηνπξγνχο.  

   Μηα πξαθηηθή πνπ φπσο δηαβάδνπκε βξήθε ζεηηθή ζπλέρεηα θαη επέθηαζε ζην 

πεξηνδηθφ «Πνίεζε».
28

 χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ εθδφηε ηνπ πεξηνδηθνχ, ηα 

«Θέκαηα» κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνπ απαηηνχλ, ηελ απφ ηεχρνο ζε ηεχρνο 
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θαλνληθφηεηά ηνπο, κε ηνλ αληηπξνζσπεπηηθφ ραξαθηήξα πνπ δηαζέηνπλ θαη ηελ 

έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ, θέξλνπλ ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ ινγνηερληθνχ 

πεξηνδηθνχ κηαλ εληειψο θαηλνχξγηα αληίιεςε γηα ην ξφιν ηεο ινγνηερληθήο 

κεηάθξαζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο κε ηηο άιιεο θνπιηνχξεο. Δλψ επηζεκαίλεηαη φηη ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε δεκηνπξγία ησλ «Θεκάησλ» ήξζε σο απάληεζε ζηε ζρεδφλ εγγελή 

αδπλακία ηνπ ινγνηερληθνχ πεξηνδηθνχ λα ζπζηήζεη ζηνπο αλαγλψζηεο επαξθψο έλαλ 

μέλν ινγνηέρλε.
29

  

   Ζ ηδηαίηεξε πξσηνηππία απηήο ηεο ζηήιεο ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη ην πεξηνδηθφ 

δξα αληίζεηα απφ εθείλα ηα πεξηνδηθά πνπ θπξίσο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

παξνπζηάδνπλ πξσηίζησο θείκελα (αλαθνξάο) ηξίησλ γηα ηνλ πνηεηή θαη ηελ πνίεζή 

ηνπ, ελψ ην έξγν ηνπ ίδηνπ ηνπ πνηεηή απνπζηάδεη. Αληίζεηα ην Πιαλόδηνλ έβαιε ζην 

επίθεληξν ην ίδην ην έξγν ελφο ζεκαληηθνχ μέλνπ πνηεηή, πεδνγξάθνπ ή 

δνθηκηνγξάθνπ θαη ην ελίζρπζε κε θαηαηνπηζηηθά ζρφιηα, εηζαγσγέο ή θάπνηα 

ζεκαληηθά εξκελεπηηθά θείκελα. Σν γεγνλφο φηη ηίζεηαη «ην ίδην ην έξγν ηνπ 

ινγνηέρλε ζην επίθεληξν ηέηνησλ πνιπζέιηδσλ θαη θηιφδνμσλ (γηα ηηο αλάγθεο ελφο 

ινγνηερληθνχ πεξηνδηθνχ) εξγαζηψλ κεηαηνπίδεη ην βάξνο απφ ην πεδίν ηεο 

πιεξνθφξεζεο\αλαθνξάο ζην πεδίν ηεο έθθξαζεο». Καη ππφ ηελ έλλνηα απηή, αθφκε 

ην Πιαλόδηνλ γίλεηαη έλα «πεξηνδηθφ έθθξαζεο»,  κηα θαηλνηνκία πνπ εηζήγαγε ην 

πεξηνδηθφ ζηνλ ρψξν ηνπ ινγνηερληθνχ εληχπνπ αξθεηά λσξίο, φηαλ απφ ην πέκπην 

ηεχρνο ηνπ (ρεηκψλαο ‟87) δεκνζίεπζε ην δνθίκην ηνπ έιιευ, «Μηα ππεξάζπηζε ηεο 

πνίεζεο», ζε κεηάθξαζε ηεο Ναηάζαο Κεζκέηε.
30

  

   ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα επηζεκάλσ πσο ην ηεχρνο 23 απνηειεί νιφθιεξν 

αθηέξσκα ζηελ «Αηζζεηηθή θηινζνθία ηεο ζρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο» θαη δελ 

αθνινπζεί ηελ ηεηξακεξή δνκή ηνπ πεξηνδηθνχ, έηζη φπσο αλαθέξζεθε απφ ηε αξρή 

ηνπ ζρνιηαζκνχ· ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ην ηεχρνο 31, ην νπνίν κε αθνξκή ηνλ 

ζάλαην ηνπ ζπλεξγάηε ηνπ πεξηνδηθνχ Σάθε Παπινζηάζε, αθηεξψλεηαη ζρεδφλ 

νιφθιεξν ζ‟ απηφλ. Χζηφζν, κηα κηθξή δηαθνξνπνίεζε ππάξρεη θαη ζην ηεχρνο 25, 

πνπ, ελψ δηαζέηεη φιεο ηηο ζηήιεο, ε κφλε πνπ απνπζηάδεη είλαη απηή ησλ «Θεκάησλ», 

κάιηζηα απφ ην 5
ν
 ηεχρνο πνπ εδξαηψλεηαη ε ζηήιε είλαη ην κφλν ηεχρνο πνπ δελ ηελ 

πεξηέρεη. 
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Οη κεηαθράζεης ηωλ «Θεκάηωλ» 

 

   πσο ήδε αλαθέξζεθε, ζηε ζηήιε ησλ «Θεκάησλ» πξαγκαηνπνηείηαη κηα θνπηψδεο 

κεηαθξαζηηθή πξνζέγγηζε απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Πιαλόδηνπ. Μειεηψληαο 

πξνζεθηηθά ηα πξφζσπα (πνηεηέο, πεδνγξάθνπο ή δνθηκηνγξάθνπο) πνπ επηιέγνληαη 

γηα δεκνζίεπζε, δελ ζα κπνξνχζακε λα δηαγξάςνπκε κε ζαθήλεηα ηα θξηηήξηα 

επηινγήο ηνπο. Σν κφλν αζθαιέο ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη είλαη πσο ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο είλαη πνηεηέο.  

   Πην ζπγθεθξηκέλα νη πεξηζζφηεξνη πνηεηέο (πεδνγξάθνη ή δνθηκηνγξάθνη) δελ 

ζπκπίπηνπλ ρξνληθά, νχηε πάληα νη πνηεηηθέο ηνπο επηινγέο είλαη θνηλέο, ην ίδην θαη νη 

ρψξεο πξνέιεπζήο ηνπο. πγθξηηηθά ζα ιέγακε φηη σο έλα βαζκφ ππεξηεξνχλ νη 

Ακεξηθαλνί πνπ ζπλνιηθά είλαη 10 θαη είλαη νη αθφινπζνη: Walt Witman, Ezra Pound, 

John Crowe Ransom, Galway Kinnell, Edward Said (Παιαηζηηληαθήο θαηαγσγήο), 

Keneth Koch, Gary Snyder, Rene Wellek (Σζερηθήο θαηαγσγήο), Tobias Wolff θαη 

Hermann Melville. Αθνινπζεί ε Ρσζία κε 5, ηνπο Ησζήθ Μπξφληζθη (Ρσζν-

ακεξηθαλφο), Osip Mandelstam, Γηνχξη Οιέζα,  Μηραήι Μπαρηίλ θαη Άλλα Αρκάηνβα 

(Οπθξαλή).  

   ηε ζπλέρεηα βιέπνπκε 4 εθπξνζψπνπο απφ ηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία θαη ηελ 

Διιάδα (αξραία θαη ζχγρξνλε) αληίζηνηρα, νη νπνίνη είλαη νη: Pierre Jean Jouve, Léon 

Bloy, Pierre Reverdy θαη Antonin Artaud. Αλαιπηηθφηεξα, ζρεηηθά κε ηνπο 

γεξκαλνχο πνηεηέο, ζην ηεχρνο 23 πξαγκαηνπνηείηαη αθηέξσκα ζηελ «Αηζζεηηθή 

θηινζνθία ηεο Φξαλθθνχξηεο» πνπ πεξηιακβάλεη πνιινχο πνηεηέο θαη 

δνθηκηνγξάθνπο, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα παξαπάλσ, ελψ αθφκα πξνβάιιεηαη 

ην έξγν ησλ Auerbach Erich (εβξατθήο θαηαγσγήο), ηνπ Stefan George θαη ηέινο πάιη 

εληνπίδεηαη έλα ζπιινγηθφ αθηέξσκα ζηε γεξκαλφθσλε πνίεζε κεηά ηελ πηψζε ηνπ 

ηείρνπο ζην ηεχρνο 48. ηνλ ειιεληθφ ρψξν απηνί πνπ απαζρφιεζαλ ηα αθηεξψκαηα 

ηνπ πεξηνδηθνχ είλαη ν ηεζίρνξνο, ν Μέλαλδξνο, ν Ν. Κάιαο θαη ε πνηήηξηα Μαξία 

Κεληξνχ - Αγαζνπνχινπ. Ζ ζπλέρεηα απηήο ηεο ζηήιεο εληνπίδεηαη ζηελ Αγγιία θαη 

ηελ Ηηαιία, εδψ ζπλαληνχκε ηνπο Percy Bysshe Shelley, Philip Larkin θαη W.H. 

Auden (Αγγιν-ακεξηθαλφο), αληίζεηα ζηνπο ηηαινχο ηνλ Umberto Saba, ηνλ Eugenio 

Montale θαη έλα ζπγθεληξσηηθφ αθηέξσκα ζε 12 ζχγρξνλνπο ηηαινχο πνηεηέο. 

   κσο ν θαηάινγνο ησλ αθηεξσκάησλ δελ θιείλεη εδψ, θαζψο ππάξρνπλ θαη άιιεο 

δηάζπαξηεο επηινγέο, φπσο νη Alasdair Gray θαη ν Douglas Dunn απφ ηελ θσηία, ν 

ίγθα Ναφγηα θαη ν Οπέληα Αθηλάξη απφ ηελ Ηαπσλία, ν Anatol Baconsky θαη o Paul 



Celan απφ ηε Ρνπκαλία, ν Οχγγξνο Georg Lukacs, ν Ηξιαλδφο Samuel Beckett, ν 

Iζπαλφο Luis Cernuda θαη ν Αξγεληηλφο Ricardo Piglia.  

   Καηαιήγνληαο, απηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα ζρνιηαζηεί, κέζα απφ ηηο επηινγέο ησλ 

πξνο κεηάθξαζε πνηεηψλ ή πεδνγξάθσλ είλαη πσο νη ζπλεξγάηεο ηνπ πεξηνδηθνχ 

πηζαλφλ επέιεμαλ ν θαζέλαο απηνχο πνπ ζαχκαδε γηα θάπνην ιφγν ή απηνχο πνπ 

ζεψξεζε φηη είλαη ιηγφηεξν πξνβεβιεκέλνη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη ήηαλ απηνί πνπ  

πίζηεπαλ φηη είραλ θάηη λα κεηαθέξνπλ κέζα απφ ην έξγν ηνπο θαη άμηδε λα 

ζπζηεζνχλ ζην ειιεληθφ θνηλφ. 

   ίγνπξα, πάλησο, είλαη δχζθνιν λα ηζρπξηζηνχκε κε αθξίβεηα αλ ππήξρε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζθεπηηθφ ζηελ επηινγή ηνπο απφ ην ίδην ην Πιαλόδηνλ, νχηε αλ 

επηιέρηεθαλ ηπραία ή γηαηί κπνξεί λα είραλ θάπνηα ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπο, θαζψο 

απηή ε δηαζηαχξσζε ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη δήηεκα γηα κηα απηνηειή κειέηε, 

πάλησο ζίγνπξα φιεο νη επηινγέο έρνπλ θάηη ζεκαληηθφ λα κεηαδψζνπλ ζην 

αλαγλσζηηθφ θνηλφ ηνπ πεξηνδηθνχ.  

 

 

ΣΟ «ΜΔΓΑ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟΝ» ΚΑΗ ΟΗ «ΤΛΛΟΓΔ» 

 

   Αθνινπζνχλ δπν εμίζνπ ζεκαληηθέο ζηήιεο «Σν Μέγα Παλειιήληνλ» θαη νη  

«πιινγέο». Με ηελ πξψηε «αλνίρηεθε ζε θείκελα φρη πάληα ινγνηερληθά, αιιά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξίσλ αληνρήο - νξίσλ γισζζηθψλ, αηζζεηηθψλ, ςπρηθψλ, 

ηδενινγηθψλ - ελφο θφζκνπ θεηκέλσλ πνπ κνλαδηθά ηνπ ζχλνξα έρεη ηα ζχλνξα ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο».
31

 Δηδηθφηεξα «Σν Μέγα Παλειιήληνλ», φπσο δειψλεηαη ζηελ 

πξψηε ζειίδα θάζε ηεχρνπο πάλσ απφ ηα πεξηερφκελα, απνηειεί ηίηιν θαη ηδέα ηνπ 

Θαλάζε Παπαζαλαζφπνπινπ. Δδψ δεκνζηεχνληαη ή αλαδεκνζηεχνληαη θείκελα 

δηαρξνληθά ησλ νπνίσλ ε γισζζηθή κνξθή θαη ε εηδηθφηεξε νπηηθή γσλία δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπλδηαιέγνληαη εκκέζσο κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ λενειιεληθνχ 

πξνβιεκαηηζκνχ.
32

 

   Αλαιπηηθφηεξα ζε απηή ηε ζηήιε δελ αθνινπζήζεθε θνηλή πξαθηηθή κε ηηο άιιεο. 

Ζ θαηαινγξάθεζε δηαθνξνπνηείηαη, θαζψο «Σν Μέγα Παλειιήληνλ» απνηειεί ην 

κφλν κέξνο ηνπ πεξηνδηθνχ πνπ δελ πξνβάιινληαη νη άλζξσπνη πνπ έγξαςαλ ην πξνο 

                                                           
31

 Γ. Παηίιεο, «Πεξηνδηθφ Πιαλόδηνλ κηα εμ νηθείσλ αλαθνξά», ό.π., ζζ. 303-308. 
32

 η. Μαπξνεηδήο, «Δίθνζη ρξφληα Πιαλόδηνλ. “Πνηεηήο!... δειαδή ζθαηά!...”», ό.π. 



δεκνζίεπζε θείκελν, αιιά ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ην πεξηερφκελν ησλ δεκνζηεπκάησλ  

(νπζηαζηηθά ηα δεκνζηεχκαηα απνηεινχλ θείκελα απ‟ φιε ηελ επηθξάηεηα ηνπ 

ειιεληθνχ ιφγνπ θαη ε δεκνζίεπζή ηνπο έρεη ζηφρν ηελ πξνβνιή ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα), γηα ηνλ 

ιφγν απηφ ε θαηαγξαθή ηνπο γίλεηαη  μεθηλψληαο απφ ηνλ ζπγγξαθέα (φπνπ ππάξρεη, 

αθνχ πνιιέο θνξέο είλαη άγλσζηνο), ηνλ ηίηιν ηνπ θεηκέλνπ θαη ηελ πεγή πνπ 

αληιήζεθε, θπζηθά εάλ απηή αλαθέξεηαη κέζα ζην πεξηνδηθφ.  

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη «πιινγέο» αλζνινγνχλ αξθεηά πνηήκαηα πνπ 

δεκνζηεχνληαη ζε ζπιινγέο ζρεδφλ ηαπηφρξνλα ή κε κηα κηθξή θαζπζηέξεζε κε ηελ 

πεξίνδν θπθινθνξίαο ηνπ θάζε ηεχρνπο ηνπ πεξηνδηθνχ. Μάιηζηα ηελ επηκέιεηα 

πξαγκαηνπνηεί εδψ ν Γηάλλεο Παηίιεο, ν εθδφηεο ηνπ Πιαλόδηνπ. Οπζηαζηηθά δελ 

απνηειεί βαζηθή ζηήιε ηνπ πεξηνδηθνχ, δηφηη δελ είλαη ζηαζεξή θαη δελ απαληά ζ‟ 

φια ηα ηεχρε.  

   Δηδηθφηεξα ηα ηεχρε ζηα νπνία εληνπίδεηαη κε ηελ νλνκαζία «πιινγέο»  είλαη ηα 

1-8, 9-12,14, θαη 16, ελψ ζηα ηεχρε 13, 15, 17-49 δελ ηελ μαλαζπλαληάκε, παξά κφλν 

παξαιιαγκέλε θαη κε άιιε κνξθή, φρη πηα θαηαιακβάλνληαο μερσξηζηή ζέζε ζηηο 

πξψηεο ζειίδεο, αιιά απνζπαζκαηηθά κε ηελ εκθάληζε θάπνησλ πνηεκάησλ κέζα ζε 

πιαίζην ζηηο ζειίδεο ηεο ζηήιεο κε ηίηιν «Αλαθνξέο» θαη κε ηίηιν «Απφ ηηο 

πιινγέο πνπ καο ζηέιλνπλ». Γη‟ απηφ θαη ε θαηαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ησλ πνηεηψλ 

ησλ νπνίσλ δεκνζηεχνληαη πνηήκαηα, γίλεηαη ζε έλαλ θαη εληαίν πίλαθα. 

   Καηαιεθηηθά, νη δχν απηέο ζηήιεο, ζχκθσλα κε ηνλ Γηάλλε Παηίιε, «είλαη πεγέο 

ιφγνπ πνπ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ θαιχηεξα ην πξνζσπηθφ γνχζην ηνπ εθδφηε θαη, 

ηαπηνρξφλσο, είλαη ιηγφηεξν ειεγρφκελεο απφ ηελ αγνξά. Απηή ηελ δηάζεζε 

αλεμαξηεζίαο απφ ηελ αγνξά ππνδειψλεη θαη ε απζηεξά θεηκεληθή κνξθή ηνπ 

πεξηνδηθνχ, κε ηελ πιήξε απνπζία εηθφλσλ (θσηνγξαθηψλ είηε δηαθεκίζεσλ), κηα 

αξρή πνπ ζηαδηαθά αλαζεσξήζεθε ελ κέξεη, ρσξίο σζηφζν λα έρεη νδεγήζεη ην 

πεξηνδηθφ ζε αγνξαία κνξθή»,
33

 γεγνλφο πνπ ζα ζρνιηαζηεί δηεμνδηθφηεξα ζηε 

ζπλέρεηα ηεο αλάιπζεο. 
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«ΑΝΑΦΟΡΔ» - ΓΟΚΗΜΗΑ, ΒΗΒΛΗΟΚΡΗΗΔ, ΥΟΛΗΑ 

 

   Ζ ηειεπηαία αιιά δηφινπ αζήκαληε ζηήιε ηνπ πεξηνδηθνχ έρεη ηνλ ηίηιν 

«Αλαθνξέο», θαη πεξηέρεη απηφ πνπ γεληθά ζα νλνκάδακε, θξηηηθή χιε, κε ηελ 

επξχηεξε έλλνηα.  ‟ απηήλ εληάζζνληαη «θείκελα ζεσξεηηθά, δνθηκηαθά, 

βηβιηνθξηζίεο, αλαθνξέο θαη ζρφιηα, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία απνηεινχλ κηθξέο 

παξεκβάζεηο ζηα πξάγκαηα ηνπ πνιηηηζκνχ». πσο δειψλεηαη απφ ηνλ Γηάλλε 

Παηίιε «ε έκθαζε ζην θξηηηθφ κέξνο δελ αλήθε ζηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηνπ 

πεξηνδηθνχ, δελ πξνέθπςε φκσο θαη ηπραία, αθνχ απνηειεί ινγηθή αλάπηπμή ηεο 

βαζηθήο ζέζεο ηνπ φηη ε ινγνηερλία δελ ζπληζηά κφλν ηδησηηθφ, αιιά - πξσηίζησο 

θάπνηε - θαη δεκφζην» αγαζφ. Αλ θαη επηζεκαίλεη πσο ε θξηηηθή ηνπ πνιηηηζκνχ (φρη 

ηφζν ε ινγνηερληθή θξηηηθή) δελ είλαη ν θχξηνο ξφινο ησλ ινγνηερληθψλ πεξηνδηθψλ, 

νχηε ηνπ Πιαλόδηνπ θπζηθά, αιιά άιισλ, επξχηεξα πνιηηηθψλ, φπνπ θαη ην 

πνιηηηζηηθφ θαηλφκελν πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ πιεπξά.
34

 ηαλ 

φκσο ηέηνηα πεξηνδηθά ζπαλίδνπλ, θάπνηνο ζα πξέπεη λα αλαιάβεη σο έλα βαζκφ θαη 

κέρξη ην ζεκείν πνπ δχλαηαη απηφ ην ξφιν. 

   Σν ζειθηηθφ ζηε ζηήιε, αλ ηε πεξηεγεζεί θαλείο πξνζεθηηθά, είλαη νη επθπείο 

θξηηηθέο, θαη, φπσο κάιηζηα ζρνιηάδεη πνιχ εχζηνρα ν Γηψξγεο Γηαηξνκαλσιάθεο, νη 

«Αλαθνξέο» απνηεινχλ «απνιαπζηηθά ζρφιηα κελ, θαηαθέθαια δε»,
35

 εθφζνλ ζίγνπλ 

ηα θαθψο θείκελα ηφζν γηα ην πνιηηηζκφ φζν θαη γηα ηα ΜΜΔ. Οπζηαζηηθά 

«θαηαγγέιιεη ηνλ ρεηξαγσγηθφ, πλεπκαηηθά αιινηξησηηθφ θαη θπληθά 

εκπνξεπκαηνπνηεκέλν ραξαθηήξα ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, ηα νπνία θαη 

ζπληζηνχλ - παξ‟ φιν ηνλ δήζελ ελεκεξσηηθφ ηνπο ξφιν - ην πξαγκαηηθφ πλεπκαηηθφ 

πεξηζψξην ηεο θνηλσλίαο καο».
36

  

   Σέινο ζ‟ απηή ηε ζηήιε ζπγθεληξψλνληαη νη ηαθηηθνί ζπλεξγάηεο ηνπ πεξηνδηθνχ, 

ινγνηέρλεο, δηαλννχκελνη θαη θξηηηθνί πνπ ζρνιηάδνπλ «δνθηκηαθά» ηα ζχγρξνλα 

έξγα ηνπ ιφγνπ κε παξεθβάζεηο θαη ζε άιιεο κνξθέο ηέρλεο ή αθφκε θαη ζε δεκφζηεο 

ζηάζεηο πξνζψπσλ θαη ζεζκψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ πνιηηηζκφ γεληθφηεξα.
37
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ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΑ- ΔΠΗΣΟΛΔ  

 

   Δθηφο απφ ηα θείκελα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ «Αλαθνξψλ» 

(βηβιηνθξηζίεο, ζρφιηα, νκηιίεο, δηαιέμεηο, αλαθνηλψζεηο, κειέηεο, άξζξα θαη  

ζπλεληεχμεηο - ζπδεηήζεηο), ζηηο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ απαληνχλ θαη άιια είδε 

θεηκέλσλ, φπσο ηαμηδησηηθά ή επηζηνιέο, ηα νπνία αμίδεη λα ζρνιηαζζνχλ σο έλα 

βαζκφ. 

  ρεηηθά κε ηα ηαμηδησηηθά, δελ απνηεινχλ ηαθηηθή επηινγή ηνπ πεξηνδηθνχ, θαζψο 

είλαη ιίγα ζε ζρεηηθά κεγάιν αξηζκφ ηεπρψλ, σζηφζν είλαη αλαιπηηθά θαη θάπνηεο 

θνξέο ζπλνδεχνληαη απφ ηηο θσηνγξαθίεο ησλ πεξηνρψλ πνπ επηζθέθηεθαλ νη 

ζπλεξγάηεο. Οη πφιεηο ή ρψξεο πνπ αλαπαξηζηψληαη ζ‟ απηά ηα δεκνζηεχκαηα είλαη ε 

Νέα Τφξθε, κέζα απφ έλα θείκελν ηνπ Αιέμαλδξνπ Κξέηβ, ζην ηεχρνο 15, ζε 

κεηάθξαζε Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε θαη επηκέιεηα Γ. Ν.  Σξηαληαθπιιφπνπινπ. 

Αθφκα ε Κνξηλζία πξνβεβιεκέλε απφ έλα θείκελν ηεο Έιζαο Ληαξνπνχινπ (ηρ. 26), 

ε Αζία (Μνγγνιία- Κίλα- ν πνηακφο Με-Κνλγθ) θαη ε Αθξηθή απφ ηνλ  Φψηε 

Σεξδάθε (ηρ. 25, 36, 43), ε Αζήλα, ε Κξήηε θαη ε Θεζζαιία απφ ηελ Wolf Christa, 

θαη ηέινο ε Διιάδα (ηρ. 32) απφ ηνλ Hofmannsthal von Hugo. Σα δπν ηειεπηαία 

θείκελα δεκνζηεχνληαη ζε επηκέιεηα ηνπ Γηψξγνπ αγθξηψηε. 

   Οη επηζηνιέο θαηαιακβάλνπλ θαη απηέο κηα ζεκαληηθή ζέζε ζην Πιαλόδηνλ είηε 

απνηειψληαο ζπζηαηηθά κέξε θάπνηνπ δεκνζηεχκαηνο, νπφηε ρξεζηκνπνηνχληαη 

επεμεγεκαηηθά πάλσ ζε απηφ, είηε αθνξνχλ θπξίσο θξίζεηο αλαγλσζηψλ ή 

ζπλεξγαηψλ πάλσ ζε ζρφιηα θάπνησλ άιισλ ζπλεξγαηψλ ή δεκνζηεπκάησλ ηνπ 

πεξηνδηθνχ θαη ηέινο, πην ζπάληα, γηαηί θάπνηνο αλαγλψζηεο ζεψξεζε φηη έπξεπε λα 

ζρνιηάζεη έλα επίθαηξν γεγνλφο. 

   Ζ εκθάληζή ηνπο μεθηλά ήδε απφ ην 4
ν
  ηεχρνο, φπνπ δεκνζηεχεηαη ε επηζηνιή ηνπ 

Νίθνπ Καξνχδνπ, ε νπνία ζρνιηάδεη, κε πξσηφηππν ηξφπν, ην «δηθπθινκήραλν» 

(κνηνζπθιέηα) ζηελ ειιεληθή ινγνηερλία, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζην 5
ν
 ππάξρεη κηα πνιχ 

ζχληνκε επηζηνιή (ην φλνκα ηνπ απνζηνιέα δελ δεκνζηεχεηαη) θαη ην λφεκά ηεο 

«ππνλνείηαη», αθνχ αξθεηέο ιέμεηο παξαιείπνληαη θαη έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ 

αζηεξίζθνπο∙ ε απνθξππηνγξάθεζε ηνπ κελχκαηνο ππάξρεη γηα φπνηνλ ελδηαθέξεηαη 

ζην πεξηνδηθφ. ην ηεχρνο 10 ν ηαχξνο Εαθεηξίνπ,  επίζεο, ζηέιλεη κηα επηζηνιή 



ζην Πιαλόδηνλ, ε νπνία ζρνιηάδεη ηε βηβιηνθξηζία ηνπ Νίθνπ Λάδαξε γηα ηελ 

πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Γηάλλε Τθαληή κε ηίηιν Πεξηγξαθή. Έπεηηα αθνινπζεί κηα 

επηζηνιή ηεο Μειηζζάλζεο, ζην ηεχρνο 16 (εληαγκέλε ζηηο πξψηεο ζειίδεο καδί κε 

ηελ πνίεζε θαη ηελ πεδνγξαθία), απεπζπλφκελε ζηελ Αιεμάλδξα Πιαθσηάξε κε 

ζέκα ηνλ ζάλαην, ε νπνία δεκνζηεχεηαη  κε αθνξκή ελφο δνθηκίνπ ηνπ ηέθαλνπ 

Μπεθαηψξνπ. 

   Μηα αθφκα επηζηνιή ζπλαληνχκε πάιη ζην ηεχρνο 16, απηή ηε θνξά ζηηο ζειίδεο 

ησλ «Αλαθνξψλ» ζηα ζρφιηα, ε νπνία ζηέιλεηαη απφ ηνλ  Παλαγηψηε Μπνζλάθε  σο 

απάληεζε  ζε έλα ζρφιην απφ πξνεγνχκελν ηεχρνο ηνπ Νίθνπ Λάδαξε, ζπλνδεπφκελε 

απφ ηε ησξηλή απάληεζε ηνπ Λάδαξε. ην ηεχρνο 19 ζηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο ηνπ 

πεξηνδηθνχ πάιη ζηα ζρφιηα (ην ζχλνιν ησλ επηζηνιψλ είλαη εληαγκέλν ζην ηειεπηαίν 

απηφ θνκκάηη ηνπ πεξηνδηθνχ πνπ πεξηέρεη ηα ζρφιηα) ζηέιλεηαη απφ ηνλ σηήξε 

Γνπλειά θαη ζρνιηάδεη  έλα πξνεγνχκελν δεκνζίεπκα ηνπ σηήξε Παζηάθα ζρεηηθά 

κε έλα άξζξν ηνπ Sergio Quinto. ην ηεχρνο 20 δεκνζηεχνληαη ηέζζεξεηο επηζηνιέο νη 

δχν πξψηεο ζηηο ζειίδεο ελφο δνθηκίνπ ηνπ Κψζηα Κξεκκχδα, πνπ αθνξνχλ δχν 

επηζηνιέο ηνπ ηξαηή Μπξηβήιε, ε πξψηε απεπζπλφκελε ζηνλ ηφηε Τπνπξγφ 

Πξφλνηαο Αιέμαλδξν Κνξπδή θαη ε δεχηεξε ζηνλ Η. Μεηαμά. Οη επφκελεο δχν 

πεξηέρνληαη ζηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο ησλ ζρνιίσλ, ε κία αλήθεη ζηνλ Νίθν Φσθά, ν 

νπνίνο ζρνιηάδεη θαπζηηθά θάπνηα ζέκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο θαη ε άιιε ζηνλ Γηψξγν 

Κακπαζαθάιε πνπ είλαη επίζεο θαπζηηθή θαη κηιά κεηαθνξηθά γηα κηα «ρνιή ηεο 

λέα ζπλείδεζεο», κηα ζρνιή πνπ έρεη ζθνπφ λα αθππλίζεη φζνπο ελδηαθέξνληαη λα 

μεθχγνπλ απφ ηε ππνηαγή ζην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο. 

   πλερίδνληαο ζην ηεχρνο 25 ν Νίθνο Παζράιεο ζηέιλεη κηα επηζηνιή ζηνλ εθδφηε 

Γηάλλε Παηίιε γηα λα ηνλ επραξηζηήζεη γηα ηελ πξνζπκία ηνπ λα ηνπ ζηέιλεη ην 

πεξηνδηθφ ζηελ Απζηξαιία θαη δηαηππψλεη θάπνηεο απφςεηο ηνπ. ην η.ρ. 26 ν 

ηξαηήο Υαβηαξάο  κε κηα εθηελή επηζηνιή ζηαικέλε απφ ην Harvard, εθζέηεη 

δηάθνξεο απφςεηο γηα ηελ ηέρλε, ελψ ζη η.ρ. 27 ν Άγγεινο Καινγεξφπνπινο  

απνζηέιιεη κηα απαληεηηθή επηζηνιή ζηνλ Φ. Σεξδάθε πνπ επεμεγεί θάπνηα ζεκεία 

ελφο δεκνζηεχκαηφο ηνπ γηα ηνλ Γηψξγν αξαληάξε πνπ είραλ ζρνιηαζζεί απφ ηνλ 

παξαιήπηε ηεο επηζηνιήο. Ο ίδηνο δεκνζηεχεη κηα αθφκα επηζηνιή ηνπ, ζην η.ρ. 29, 

απηή ηε θνξά πξνο ηνλ Γηάλλε Παηίιε πεξηθιείνληαο θάπνηα ζρφιηα γηα έλα θείκελν 

ηνπ εθδφηε ζην ηεχρνο 28, κε ηίηιν «Υξηζηφδνπινο – Γηαλλφπνπινο 0-0» θαη θπζηθά 

αθνινπζεί ε απαληεηηθή επηζηνιή ηνπ Γ. Παηίιε ζην ηεχρνο 30. Δπαλεξρφκελνη ζην 

ηεχρνο 28 ν Γηψξγνο Κπξηαθνχ ζηέιλεη επηζηνιή  ζρνιηάδνληαο ην θείκελν ηεο Λ. 



αθειιίνπ γηα ηνλ Γθάξπ λάηληεξ,  ζην η.ρ. 31 ν Μπάκπεο (Κξηλαίνο) Μηραειίδεο 

κε ηελ επηζηνιή ηνπ πξνζπαζεί λα εμεγήζεη ηελ αλαθνξά ηνπ νλφκαηνο ηεο Διέλεο 

ηξηγγάξε ζην βηβιίν Σν Μπζηζηόξεκα Ακθηζβήηεζεο θαη ε Ρήμε ηνπ Λνγνηερληθνύ 

Ηζηνύ. ην ίδην ηεχρνο ππάξρνπλ δχν αθφκα επηζηνιέο, κηα ηνπ Υξήζηνπ Ε. Καξαλίθα 

πνπ αθνξά ην θείκελν ηνπ ζπλεξγάηε ηνπ πεξηνδηθνχ Φψηε Σεξδάθε «Νηνθνπκέλην 

κηαο ζπληξηβήο» θαη κηα απφ ηνλ Μαλφιε αββίδε ε νπνία έρεη ζρέζε κε ην ζρφιην 

ελφο άιινπ ζπλεξγάηε, ηνπ Κψζηα Βνχιγαξε, κε ηίηιν «Έλαο ιάηη ζπγγξαθέαο 

γελληέηαη».  

   Έπεηηα ζην ηεχρνο 41 ν Αληψλεο Εέξβαο απεπζχλεη κηα επηζηνιή ηνπ ζην πεξηνδηθφ 

δηνξζψλνληαο έλα πξνεγνχκελν ζρφιην ηνπ Αλδξέα Μπειεδίλε γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 

ηξαγνπδηψλ πνπ κεηέθξαζε ν ίδηνο απφ ηνλ Σδσλ Μπέξξπκαλ. ην η.ρ. 43 ν 

ηπιηαλφο Αιεμίνπ απνζηέιιεη κηα ζχληνκε επηζηνιή ζρνιηάδνληαο έλα θείκελν ηνπ 

Γηψξγνπ Εεβειάθε, ζρεηηθφ κε ηελ θξηηηθή ηνπ Μάξθνπ Απγέξε γηα ηνλ Δξσηόθξηην, 

ελψ ζην η.ρ. 44 ν Ξάλζνο Μαηληάο απεπζχλεηαη κε ηελ επηζηνιή ηνπ ζηνλ Γηάλλε 

Παηίιε ζρνιηάδνληαο  έλα δεκνζίεπκα ηνπ ηεχρνπο 43. Σέινο, ζην ηεχρνο 46, 

πεξηιακβάλεηαη επηζηνιή ηνπ Παλαγηψηε Θαλαζά πξνο ηνλ εθδφηε, φπνπ ζρνιηάδεη 

κηα βηβιηνθξηζία ηνπ Φ. Σεξδάθε, ζην η.ρ. 45.  

 

 

ΤΝΔΡΓΑΣΔ 

 

   «Έλα αθφκα απφ ηα δχζθνια ζεκεία ηζνξξνπίαο ηνπ πεξηνδηθνχ ήηαλ θαη είλαη θαη 

απηφ ησλ ζπλεξγαζηψλ. Σν Πιαλόδηνλ παξφηη θαηαζηαηηθψο αληίζεην πξνο ηε 

“ζεσξία ηνπ θαζξέθηε ηεο ινγνηερληθήο παξαγσγήο” δελ απνθιείεη ζπλεξγαζίεο 

ηξίησλ, θαη λέσλ θαη αγλψζησλ γεληθφηεξα. Αληίζεηα, ελδηαθέξεηαη πξνο 

εμηζνξξφπεζε ηεο θαηεζηεκέλεο εηθφλαο ηεο ινγνηερλίαο λα παξνπζηάζεη θαη 

αμηφινγεο πξνζπάζεηεο λέσλ. Θεσξεί, φκσο, θξηζηκφηεξν γηα ηε θπζηνγλσκία θαη ηνλ 

ξφιν ηνπ σο πεξηνδηθφ ηελ χπαξμε ελφο αξηζκνχ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεξηδφκελν ζε 

γεληθέο γξακκέο ηελ εηθφλα ηνπ λα ζπκκεηέρεη κνληκφηεξα ζε θξίζηκνπο ηνκείο ηνπ 

φπσο είλαη ε βηβιηνθξηζία θαη ην ζρφιην».
38

  

   Οη ηαθηηθνί ζπλεξγάηεο πξνβάιινληαη αλαιπηηθά κέζα απφ ηνπο πίλαθεο πνπ 

πξνεγήζεθαλ, κάιηζηα ν Γηάλλεο Παηίιεο αλαθέξεη ζε ζπλέληεπμή ηνπ φηη επηχρηζε 
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απφ ηα πξψηα θηφιαο ηεχρε ηνπ πεξηνδηθνχ ζηαδηαθά λα πεηχρεη ηε ζχγθιηζε πξνο ην 

έληππν ελφο κηθξνχ αξηζκνχ αλεμάξηεησλ θαη δεκηνπξγηθψλ πξνζψπσλ πνπ σο 

ηαθηηθνί ζπλεξγάηεο ζπκκεξίδνληαλ ζε ηθαλφ βαζκφ ηε δηακνξθσκέλε πηα 

θπζηνγλσκία ηνπ πεξηνδηθνχ, κε ηελ ηππνγξαθηθή αηζζεηηθή ηνπ, ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπ θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ.
39

 ζνλ αθνξά απηφ πνπ ιέκε ζηάζε, ην 

Πιαλόδηνλ θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, απφ ην πξψην θηφιαο ηεχρνο ζηα «δίζηεια» ησλ 

βηβιηνθξηζηψλ θαη ησλ ζρνιίσλ ηνπ, δελ ηελ έθξπςαλ πνηέ - αληίζεηα αθεηδψο ηελ 

παξείραλ αλαιακβάλνληαο ηνπο θηλδχλνπο κηαο ηέηνηαο «ππεξ - έθζεζεο».
40

 

  Πνιχ ελδηαθέξνλ γηα απηφ ην ζέκα απνηειεί θαη ην ζρφιην ηεο Μάξεο 

Θενδνζνπνχινπ ζηελ εθεκεξίδα Ζ Δπνρή πσο δελ είλαη θαζφινπ παξάμελν πνπ  ν 

Γηάλλεο Παηίιεο λαπηνινγεί ζηε κνλαρηθή ηνπ πεξηπέηεηα θπξίσο νκήιηθνπο πνηεηέο. 

Άιισζηε, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, φπσο γίλεηαη θαλεξφ ζηηο αλαθνξέο θαη ηα ζρφιηα 

πνπ θιείλνπλ θάζε ηεχρνο, ε νκάδα κάιινλ ζπκκεξίδεηαη κηα εηξσληθή δηάζεζε 

ακθηζβήηεζεο απέλαληη ζηα θξαηνχληα καδί κε κηα θνηλή αίζζεζε ρηνχκνξ. ηελ 

επνρή πνπ νη πνηεηέο καο, ηδηαίηεξα νη λεφηεξνη, εξσηνηξνπνχλ κε ηελ πεδνγξαθία 

θαη ν παξαδνζηαθά ηζρπξφο ρψξνο ηεο πνίεζεο αηκνξξαγεί, ην πεξηνδηθφ θαίλεηαη λα 

ιεηηνπξγεί σο εζηία ζπζπείξσζεο.
41

 

 

 

 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ - ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

 

   Δχινγα ινηπφλ κπνξεί θαλείο θπιινκεηξψληαο ην Πιαλόδηνλ λα αληηιεθζεί επζχο 

εμαξρήο πσο δηαζέηεη κηα ζαθψο δηαθεθξηκέλε θπζηνγλσκία αλάκεζα ζηα ειιεληθά 

ινγνηερληθά πεξηνδηθά. Έρεη δηακνξθψζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηα νπνία έρεη αδξά 

πεξηγξάςεη ζε άξζξν ηνπ ν Γηάλλεο Βαξβέξεο. Αξρηθά αλαθέξεηαη ζηε ζεξκή 

πξνζήισζε ηνπ πεξηνδηθνχ ζηελ αλίρλεπζε θαη ππνζηήξημε λέσλ ινγνηερληθψλ 

θσλψλ. Δπηπιένλ ζηελ πξνζεθηηθή πνιηηηθή απνζηάζεσλ πνπ ηεξεί ην πεξηνδηθφ απ‟ 

φ,ηη ζα νλνκάδακε «πλεπκαηηθφ ρξεκαηηζηήξην», θαζψο θαη ηνλ ζπλερή 
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πξνβιεκαηηζκφ ηνπ γηα ηελ πξνβνιή νινθιεξσκέλσλ ινγνηερληθψλ ζεκάησλ, ηδίσο 

μέλεο πξνέιεπζεο θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζή ηνπο. Σέινο ηνλίδεη ηε ζαξξαιέα 

θξηηηθή παξέκβαζε, πνπ εχζηνρα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πξαγκαηνπνηεί, ζε θείκελα, 

αληηθείκελα θαη ππνθείκελα ηεο ινγνηερληθήο δσήο ηεο ρψξαο καο. Ζ εηθφλα ηνπ 

ζπκπιεξψλεηαη θπζηθά κε ηελ ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηε γιψζζα θαη ην ζηνραζκφ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αληηεμνπζηαζηηθή θαηεχζπλζή ηνπ.  

    Δλψ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξνβάιιεη σο επηθπιάμεηο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ηνπ πεξηνδηθνχ ηελ αξαηφηεηα ηεο θπθινθνξίαο, ζε βαζκφ πνπ άιινη απνδεηνχλ ην 

πεξηνδηθφ θαη άιινη δελ ην απνδεηνχλ πηα, ηελ ελίνηε ππεξβαιιφλησο επηεηθή (αλ θαη 

ίζσο θαηαλνεηή) επηινγή ηνπ πνηεηηθνχ πιηθνχ θαη ηνλ ραξαθηήξα θάπνησλ ζρνιίσλ, 

ηα νπνία θηλνχληαη αλάκεζα ζηελ αθεξαηφηεηα θαη ζηε βινζπξφηεηα ή θαη ζηε 

γθξίληα. Καηαιήγεη σζηφζν φηη ην Πιαλόδηνλ είλαη πγηέζηαηνο νδνηπφξνο, επαίζζεηνο 

θαη έληηκνο θαη άξα ακαξηίαλ νπθ έρεη.
42

 

   Πξάγκαηη απηή ε ηειηθή δηαπίζησζε επηθπξψλεη ηελ αμία ηνπ πεξηνδηθνχ, θαζψο αλ 

θαη ε αξαηφηεηά ηνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο θάηη αξλεηηθφ, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απνβαίλεη σθέιηκν, εθφζνλ ηειηθά δελ ππνβαζκίδεηαη ε πνηφηεηά 

ηνπ. Αληίζεηα θάζε λέν ηεχρνο βειηηψλεηαη φρη κφλν σο πξνο ηα εμσηεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θπξίσο σο πξνο ηελ εζσηεξηθή δνκή ηνπ θαη ζηελ 

πξνζθεξφκελε πνηφηεηα πιεξνθνξίαο, γλψζεο θαη ςπραγσγίαο. Δμάιινπ ην γεγνλφο 

φηη εθδίδνληαη κφλν δχν ηεχρε ηνλ ρξφλν, ην αλαβαζκίδνπλ, δηφηη δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα κέζα ζην δηάζηεκα ησλ έμη κελψλ πνπ κεζνιαβεί γηα ην επφκελν ηεχρνο, 

λα γίλεη κηα πην εθιεθηηθή επηινγή ηνπ πιηθνχ πξνο δεκνζίεπζε, ελψ ηαπηφρξνλα ν 

αλαγλψζηεο δελ θνπξάδεηαη απφ ηε ζπλερή θπθινθνξία θαη πηζαλφλ λα πεξηκέλεη κε 

πεξηζζφηεξε αγσλία ηελ επφκελε θπθινθνξία ηνπ. 

  Δλ ηνχηνηο γηα έλα ινγνηερληθφ πεξηνδηθφ ειινρεχνπλ πνιινί θίλδπλνη κε 

ζεκαληηθφηεξν ηελ έιιεηςε «θπζηνγλσκίαο» - ηαπηφηεηαο. Ο ίδηνο ν ηδξπηήο ηνπ 

ζρνιηάδεη φηη ην πεξηνδηθφ είλαη ζαλ κηα «κεηαθνξά» ηεο θαιιηηερληθήο 

θπζηνγλσκίαο ηνπ πξνζψπνπ, γη‟ απηφ θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδεη φηη ηνλ 

ζπγθηλνχζαλ ή ηνλ ελδηέθεξαλ πάληα ηα πεξηνδηθά πνπ ηα έβγαδαλ ινγνηέρλεο ή 

δηαλννχκελνη θαη φρη επηρεηξεκαηίεο εθδφηεο. Καηαιήγνληαο πσο ηειηθά ην 

αζθαιέζηεξν θξηηήξην ηεο ηαπηφηεηαο ελφο ινγνηερληθνχ πεξηνδηθνχ, φπσο ν ίδηνο ην 
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θαληάδεηαη, είλαη λα κελ κπνξεί απφ ηε «θχζε» ηνπ λα παξακείλεη ην ίδην φηαλ 

αιιάμεη εθδφηε.
43  

 

ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ – ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ 

 

   Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πεξηνδηθνχ πνπ επηηνλίδεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ 

μερσξηζηή θαη ηδηφκνξθε ηαπηφηεηά ηνπ είλαη ε απνπζία δηαθεκίζεσλ, θσηνγξαθηψλ 

θαη ρνξεγηψλ. Αλ θαη ζηελ πνξεία ηνπ αιιάδεη σο έλα βαζκφ ηε ζηάζε ηνπ, σζηφζν 

απηφ ζα ζπκβεί ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ θαηαθέξλνληαο λα δηαηεξήζεη ηε θπζηνγλσκία 

ηνπ. Ο θφβνο απηφο έρεη εθθξαζηεί θαη απφ ηνλ εθδφηε ηνπ, ν νπνίνο ζε ζπλέληεπμή 

ηνπ αλέθεξε «δελ είκαη ελαληίνλ ησλ δηαθεκίζεσλ, νχηε θαη ησλ ρνξεγηψλ. Οχηε 

ζπληζηά “εξσηζκφ” ε κε θαηαρψξηζή ηνπο. Απιψο δελ “θαληάζηεθα” ην πεξηνδηθφ 

κε δηαθεκίζεηο. πσο δελ ην είρα θαληαζηεί κε θσηνγξαθηθφ πιηθφ, κνινλφηη 

ρξεζηκνπνίεζα, κε ζχλεζε ειπίδσ αξγφηεξα. Σν δήηεκα δελ είλαη αλ ζα βάιεη έλα 

πεξηνδηθφ θάπνηεο δηαθεκίζεηο ή αλ ζα δερηεί κηα ρνξεγία. Σν δήηεκα είλαη αλ φια 

απηά δελ ζα αιινηψζνπλ ηε θπζηνγλσκία ηνπ θαη δελ ζα επεξεάζνπλ ηηο αξρέο ηνπ, 

θαη επίζεο ην θπξηφηεξν, αλ κπνξεί ην έληππν λα δήζεη θαη λα ζπλερίζεη θαη δίρσο 

απηά. Τπήξμαλ πεξηνδηθά πνπ ην απέδεημαλ απηφ, είηε έβαιαλ δηαθεκίζεηο είηε φρη. 

Καη ην Πιαλόδηνλ ρξφληα ηψξα έηζη πνξεχεηαη. ε θακηά πεξίπησζε, φκσο, δελ 

κπνξεί έλα ινγνηερληθφ πεξηνδηθφ λα δηαηεξήζεη ηε θπζηνγλσκία ηνπ 

πξνζνκνηάδνληαο δηαθεκηζηηθψο πξνο ην εκπνξηθφ ζνππεξκάξθεη ηνπ ππφινηπνπ 

πεξηνδηθνχ ηχπνπ ησλ Μ.Μ.Δ. πξνο ην νπνίν  ππνηίζεηαη αληηδηαζηέιιεηαη».
44

 Έηζη 

«φ,ηη ππάξρεη αλήθεη κφλν ζην πεξηζψξην» ν Γ. Παηίιεο αξλείηαη επηρνξεγήζεηο θαη 

δηαθεκίζεηο εκκέλνληαο, ήδε απφ ην 1986, κε κεξάθη, ζηελ εθδνηηθή ηνπ 

πξνζπάζεηα.
45
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ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ – ΦΖΦΗΟΠΟΗΖΖ 

 

   Έλαο απφ ηνπο επφκελνπο ζηφρνπο ηνπ Πιαλόδηνπ ήηαλ θαη ε εκθάληζή ηνπ ζην 

Γηαδίθηπν. Αιιά φρη ακέζσο, επεηδή ε ήδε έληππε παξνπζία ηνπ έζεηε ςειά ηνλ 

πήρπ, πάλησο νη πξνεξγαζίεο είραλ αξρίζεη θαη απηή ηε ζηηγκή φρη κφλν έρνπλ 

σξηκάζεη, αιιά έρνπλ θηφιαο πινπνηεζεί. Ζ ηδέα απηή γηα ηε ζρέζε κε ην δηαδίθηπν 

μεθηλά πξψηα κε ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ πεξηνδηθνχ θαη έπεηηα κε ηε δεκηνπξγία ελφο 

ηζηνινγίνπ. Απηή ε πξνεηνηκαζία είρε μεθηλήζεη εδψ θαη πνιχ θαηξφ, θαζψο ν 

εθδφηεο ηνπ επηζθεπηφηαλ ηζηνζειίδεο αληίζηνηρεο ινγνηερληθψλ πεξηνδηθψλ ηνπ 

αγγινζαμνληθνχ ηζηνρψξνπ, απφ ηηο νπνίεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηνλ εληππσζίαζε ε 

θαληαζία, ε πξσηνηππία, ε θαιαηζζεζία θαη ε ζνβαξφηεηα. 

   Ζ πξψηε επαθή έγηλε ην  2007, φηαλ ν Γ. Παηίιεο φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη 

πήξε ηε κεγάιε απφθαζε, έβαιε βαζηά ην ρέξη ζηε ηζέπε θαη πξνρψξεζε ζηελ 

ςεθηνπνίεζή ηνπ, ζπγρσλεχνληαο ζ‟ απηφ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ αξρείν. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ, σο ην ηέινο ηνπ 2008, 38.100 αξρεία ζε 195 θαθέινπο κεγέζνπο 

38,4 GB, απνζεθεπκέλν γηα ιφγνπο αζθαιείαο ζηα ηέζζεξα ζεκεία ηνπ νξίδνληα! 

Μπξνζηά ζηα κεγέζε απηά, θαη παξφιε ηε ραξά γηα ηελ αζθαιή θαη παλεχθνιε 

πξφζβαζε, γεχηεθε, ηαπηφρξνλα, γηα πξψηε θνξά θαη ηε δπζάξεζηε γεχζε πνπ δίλεη 

ε ήηηα ηεο πξνζσπηθήο καο κλήκεο. Κη έλα αθφκε απφμελν ζπλαίζζεκα, φηη  ην 

αξρείν απηφ, ην ηφζν πινχζην ζε ίρλε πιήζνπο δψλησλ θαη ηεζλεψησλ, δελ ήηαλ πηα 

δηθφ ηνπ, νχηε ηνπ αλήθε.
46

 ια απηά ηα αξρεία ηνπ πεξηνδηθνχ κπνξεί θαλείο λα ηα 

δηαηξέμεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΚΔΒΗ (www.ekebi.gr).  

   ε φιε απηή ηελ αλαπηπζζφκελε ζρέζε ηνπ πεξηνδηθνχ κε ην δηαδίθηπν  ζπλέβαιε  

θαη ε δεκηνπξγία ελφο ηζηνινγίνπ, κε ηε ζπλεξγαζία ηεο πεδνγξάθνπ θαη εηθαζηηθνχ 

Ζξψο Νηθνπνχινπ θαη πιεηάδαο δφθηκσλ επαγγεικαηηψλ, αθαδεκατθψλ θαη ξεθηψλ 

κεηαθξαζηψλ. Οπζηαζηηθά ην ηζηνιφγην απνηειεί κηα ζπλέρεηα ηνπ Πιαλόδηνπ ζηα 

Νέα Μέζα. ηε ζειίδα ηνπ καζαίλνπκε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ην ηη αθξηβψο 

είλαη απηφ. Σν ηζηνιφγην είλαη νξγαλσκέλν ζε ελλέα ζειίδεο, έμη θαηεγνξίεο θαη 

ηέζζεξεηο ιεηηνπξγίεο. Απφ ηηο ζειίδεο, νη δχν αθνξνχλ ην πεξηνδηθφ Πιαλόδηνλ 

(ηειεπηαίν ηεχρνο, Πιαλφδηνλ-Νέα), ηέζζεξεηο αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ηζηνινγίνπ θαη ηελ επηθνηλσλία, κε ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ, κία θαηά ρξνλνινγηθή 

ζεηξά παξνπζίαζε φισλ ησλ αλαξηήζεσλ, κία ηε πξνηεηλφκελε απφ ην ηζηνιφγην 
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επηινγή ζπλαθψλ εμσηεξηθψλ ζπλδέζκσλ θαη κία ηελ ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο.
47

 

    Ο Γ. Παηίιεο ηνλίδεη πσο πξνζπάζεζε ζπλεηδεηά λα κεηαθέξεη κε αηζζεηηθά 

απνδεθηφ ηξφπν ηερληθέο θαη ήζε ηνπ έληππνπ θφζκνπ ζηνλ ειεθηξνληθφ. Καη απηφ 

γηαηί πάλσ απφ φια ηνλ ελδηέθεξε ε ζπλέρεηα θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο αλάγλσζεο θαη 

ηεο έθθξαζεο θαη φρη ην αλεξκάηηζην θνπηζνκπνιηφ θαη ν αλεμέιεγθηνο 

απηνκαηηζκφο ηνπ γξάθσ-δεκνζηεχσ.
48

 

 

 

ΔΠΗΛΟΓΟ – ΚΡΗΣΗΚΑ ΥΟΛΗΑ 

 

   Μέιεκα απηνχ ηνπ πνλήκαηνο απνηέιεζε ε δηεμνδηθή παξνπζίαζε φισλ ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ πεξηνδηθνχ ζηα είθνζη ηέζζεξα ρξφληα αδηάθνπεο πνξείαο ηνπ θαη ε 

αλάδεημε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ην δηακνξθψλνπλ, ην νξίδνπλ θαη ην 

δηαθνξνπνηνχλ απφ ηα άιια ινγνηερληθά πεξηνδηθά. Λέγεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη αλ 

«ζε έλα πεξηνδηθφ βξίζθεηο έλα ηνπιάρηζηνλ ελδηαθέξνλ θείκελν γηα λα δηαβάζεηο 

ηφηε απηφ έρεη ελ κέξεη πεηχρεη ηηο ζηνρεχζεηο ηνπ». ίγνπξα σο έλα κεγάιν βαζκφ ην 

Πιαλόδηνλ ηηο έρεη πεηχρεη, επεηδή κπνξεί θαλείο λα δηαβάζεη φρη έλα, αιιά πνιιά 

ελδηαθέξνληα θείκελα. «Κάζε ηεχρνο ηνπ είλαη μερσξηζηφ, φρη κφλν δηφηη ππεξβαίλεη 

ηνλ άηππν “θαλφλα” ηεο δεκνζίεπζεο ελφο θαινχ θεηκέλνπ ζην θάζε ηνπ ηεχρνο. 

Κπξίσο γηαηί κεηά απφ ηφζα ρξφληα ζπλερνχο παξνπζίαο ζηνλ ρψξν, ην Πλανόδιον 

ζπγθξηλφκελν κε άιια νκνεηδή ελεξγήκαηα ηνπ επνλνκαδφκελνπ “κηθξνχ” Σχπνπ 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηα πην αμηφπηζηα ηνπ είδνπο, θαζψο μερσξίδεη σο πξνο ην 

πεξηερφκελν ησλ θξηηηθψλ ηνπ θεηκέλσλ, ηηο αηζζεηηθέο ηνπ αληηιήςεηο, ηελ ζρεδφλ 

ρεηξνπνίεηε κνξθή, ηε ζπλνιηθή ηνπ θπζηνγλσκία ελ ηέιεη».
49

 

   Ζ ζπλέπεηα απηή ζπλδέεηαη άξξεθηα θαη κε ην γεγνλφο φηη σο πεξηνδηθφ ην 

Πιαλόδηνλ κπνξεί λα εληαρζεί ζηα ιεγφκελα «δεκηνπξγηθά πεξηνδηθά» θαη φρη ζηα 

«πεξηνδηθά πνπ απεπζχλνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ αγνξά», δειαδή εθείλα πνπ «είλαη 

πνιπζπιιεθηηθά θαη δελ ηαπηίδνληαη κε ηηο ζέζεηο κηαο θιεηζηήο νκάδαο θαη ε 
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πξσηφηππε ινγνηερληθή ηνπο χιε παξνπζηάδεη πνιπκνξθία εθφζνλ δελ έρεη κφληκνπο 

ζπλεξγάηεο θαη έρνπλ δηαθήκηζε». Αληηζέησο ηα «δεκηνπξγηθά πεξηνδηθά», φπσο ην 

Πιαλόδηνλ είλαη εθείλα ηα «παξεΐζηηθα πνπ ηα ζπληεξνχλ κε ηε δνπιεηά ηνπο κηθξέο 

νκάδεο πεδνγξάθσλ θαη πνηεηψλ κε θνηλέο αληηιήςεηο γηα ηελ ηέρλε θαη ηελ 

αηζζεηηθή, πνπ ζέινπλ λα δεκνζηεπηεί ην έξγν ηνπο ή νη επηινγέο θάπνησλ θεηκέλσλ 

φπσο ζ‟ απηνχο αξέζεη, κε ζθνπφ βέβαηα λα δηαβαζηνχλ ζην κηθξφ ρψξν ηεο 

ζπληερλίαο ησλ ινγνηερλψλ. Ξερσξίδνπλ απφ ηε ζπλήζσο βξαρεία δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπο θαη απφ ηε κε ζηαζεξή πεξηνδηθφηεηά ηνπο». Αλ θαη ην Πιαλόδηνλ ηεξεί απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, επηπρψο κε ηελ αξθεηά καθξνρξφληα πνξεία ηνπ δηέςεπζε ηε 

βξαρεία δηάξθεηα απηνχ ηνπ είδνπο ησλ πεξηνδηθψλ.
50

 

   Ζ παξεΐζηηθε δηάζεζε επηβεβαηψλεηαη απφ κηα ζηαζεξή νκάδα ζπλεξγαηψλ, φπσο 

ηνπο εληνπίδνπκε θπξίσο ζηε ζηήιε ησλ «Αλαθνξψλ» κε ηηο βηβιηνθξηζίεο θαη ηα 

ζρφιηα, αιιά θαη ηνλ θπξίαξρν ξφιν ηνπ εθδφηε ηνπ, ράξε ζηνλ νπνίν ην πεξηνδηθφ 

δηαζέηεη ηε ζεκεξηλή ηνπ μερσξηζηή κνξθή θαη ηαπηφηεηα. Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη 

φηη ν  Γηάλλεο Παηίιεο μεθίλεζε ην 1986 ηελ έθδνζε ηνπ Πιαλόδηνπ, αδηαθνξψληαο 

εληειψο γηα ηελ εκπνξηθή ηχρε θαη κε ζθνπφ λα παξνπζηάζεη ηε δνπιεηά λέσλ 

ηαιαληνχρσλ. Γη‟ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν είλαη θαη έλα πεξηνδηθφ κε απνηππσκέλε 

ζηελ χιε ηνπ ηε ζθξαγίδα ηνπ πνηεηή - εθδφηε ηνπ. ηεξίδεηαη ζηελ πξσηφηππε 

πνίεζε θαη πεδνγξαθία, πεξηιακβάλεη φκσο θαη δνθίκηα, κειέηεο, θξηηηθή βηβιίνπ θαη 

ζρφιηα.
51

 Μέζα ζε απηφ ην θιίκα ην Πιαλόδηνλ απφ ην πξψην ηνπ ηεχρνο επεδίσμε λα 

είλαη έλα «πεξηνδηθφ έθθξαζεο ή ζηάζεο».
52

 Οπφηε γη‟ απηνχο ηνπο ιφγνπο 

«θαηάθεξε λα έρεη κεξηθέο εθαηνληάδεο ηαθηηθνχο αλαγλψζηεο θαη ζπλδξνκεηέο πνπ 

ην ζηεξίδνπλ, θαη θάπνηνη απνθάζηζαλ λα γεξάζνπλ καδί ηνπ παξαθνινπζψληαο ην 

απφ ην πξψην ηεχρνο…». Αιιά θαη ην Πιαλόδηνλ είλαη γελλαηφδσξν, εάλ ζθεθηεί 

θαλείο φηη έλαο ζπλδξνκεηήο ηνπ απφ ην 1990 θαη έπεηηα έρεη ιάβεη δσξεάλ πάλσ απφ 

66 εθδφζεηο ηνπ θαη ζπλερίδεη λα ιακβάλεη.
 53

 

   Οινθιεξψλνληαο κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε πσο ην Πιαλόδηνλ επηηπγράλεη ην 

ξφιν ηνπ σο ινγνηερληθφ πεξηνδηθφ πξνβάιινληαο ηδίσο ηελ πνίεζε θαη ιηγφηεξν ηελ 

πεδνγξαθία δηαηεξψληαο ηηο ηζνξξνπίεο «αλάκεζα ζηελ πξσηφηππε ινγνηερληθή 
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παξαγσγή θαη ζηελ θξηηηθή παξέκβαζε ζηα πξάγκαηα ηνπ πνιηηηζκνχ».
54

  Αλ θαη δελ 

είλαη θπξίσο πεξηνδηθφ θξηηηθήο ζρνιηάδεη θαίξηα θαη δηαζέηεη άπνςε πνπ ην 

δηαθξίλνπλ.  Σαπηφρξνλα ζεσξεί ηελ ηέρλε πνιηηηθφ αγαζφ θαη γη‟ απηφ δελ έκεηλε 

απιφο παξαηεξεηήο ζεσξψληαο αλαμηνπξεπέο λα κε δηαηππψλεη ζέζε, ηελ νπνία 

πξνβάιιεη μεθάζαξα ζηηο «Αλαθνξέο».
55

  Αλ θαη σο πεξηνδηθφ έρεη ηε δηθή ηνπ 

ηδηνζπγθξαζία, δελ κέλεη αλεπεξέαζην, αθνχ φπσο αλαθέξεη ν ηδξπηήο ηνπ ε αγάπε 

ηνπ γηα ηνλ “κηθξφ ηχπν” είλαη κεγάιε θαη πνιιά παξειζφληα πεξηνδηθά ηνλ ζέιγνπλ 

εμαθνινπζεηηθά θπξίσο φκσο αλαθέξεη φηη  «ην Πιαλόδηνλ ρξσζηάεη ηα πεξηζζφηεξα 

ζηα Νέα Διιεληθά ηνπ 1952, ηνπ Ζξαθιή θαη Ρέλνπ Απνζηνιίδε».
56

 Κιείλνληαο, 

σζηφζν, ζεσξψ απαξαίηεην λα ηνλίζσ φηη ην Πιαλόδηνλ νθείιεη ηελ χπαξμε ηνπ, ηελ 

πνξεία ηνπ θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ ζηελ αγάπε, ηελ επθπΐα, ηελ θνπηαζηηθή δνπιεηά, 

ην κεξάθη, ηελ ππνκνλή θαη ηελ επηκνλή ηνπ ηδξπηή ηνπ, ν νπνίνο ρσξίο θέξδνο θαη κε 

δηθά ηνπ έμνδα ζπλερίδεη λα εθδίδεη ην πεξηνδηθφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54

 Γ. Παηίιεο, «Πεξηνδηθφ Πιαλόδηνλ κηα εμ νηθείσλ αλαθνξά», ό.π., ζζ. 303-308. 
55

 Κ. Ξ. Γηαλλφπνπινο, «Πεξίηερλα. Μηα ζπδήηεζε κε ηνλ πνηεηή Γηάλλε Παηίιε. Οχηε κία 

επηθχιαμε;», εθ. Ζ Δπνρή (18. 1. 1998). 
56

 K. Kishida - Π. Μάξβηλ (επηκ.), «Γξαθέσο  θάηνπηξνλ: κηα ζπλέληεπμε κε ηνλ Γηάλλε Παηίιε», ό.π.,  

84-89. 



Δηδηθή Βηβιηογραθία  

 

Περηοδηθά 

Πιαλόδηνλ. Λνγνηερληθό πεξηνδηθό: ηρ. 1, Αζήλα (Υεηκψλαο 1986) 3-48 - ηρ. 2, 

Αζήλα, Άλνημε 1987 ζζ. 49-96 - ηρ. 3, Αζήλα (Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο 1987) 98-144 -  

ηρ. 4, Αζήλα (επηέκβξηνο-Ννέκβξηνο 1987) 146-192 - ηρ. 5, Αζήλα (Γεθέκβξηνο  

҆87 - Φεβξνπάξηνο  ҆88) 194-272, ηρ. 6, Αζήλα  (Μάξηηνο – Μάτνο 1988) 274-352 - 

ηρ.7, Αζήλα (Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο1988) 354-432 - ηρ. 8, Αζήλα (επηέκβξηνο-

Ννέκβξηνο 1988) 434-516 (1
νο

 ηφκνο, ηρ. 1-8). Σρ. 9, Αζήλα (Μάξηεο 1989) 1-92 

- ηρ. 10, Αζήλα (Ηνχιηνο 1989) 99-206 - ηρ. 11, Αζήλα (Ννέκβξηνο 1989) 209-319 

- ηρ. 12, Αζήλα (Ηνχληνο 1990) 323-447 - ηρ. 13, Αζήλα (Γεθέκβξηνο 1990) 451-

576 (2
νο

 ηφκνο ηρ. 9-13). Σρ. 14, Αζήλα (Ηνχληνο 1991) 3-156 - ηρ. 15, Αζήλα 

(Γεθέκβξηνο 1991)163-315 - ηρ. 16, Αζήλα (Ηνχληνο 1992) 323-477 - ηρ. 17, 

Αζήλα (Γεθέκβξηνο 1991) 483-639 (3
νο

 ηφκνο ηρ. 14-17). Σρ. 18, Αζήλα (Ηνχληνο 

1993) 3-176 - ηρ. 19 Αζήλα (Γεθέκβξηνο 1993) 179-33 - ηρ. 20, Αζήλα (Ηνχληνο 

1994) 339-511 - ηρ. 21,  Αζήλα (Γεθέκβξηνο 1994) 515-669 (3
ν
ο ηφκνο, ηρ. 18-

21). Σρ. 22, Αζήλα (Οθηψβξηνο 1995) 3-175 - ηρ. 23, Αζήλα (Ηνχληνο 1996) 179-

462 - ηρ. 24, Αζήλα (Γεθέκβξηνο 1996) 467-667 (4
νο

 ηφκνο, ηρ. 22-24). Σρ. 25, 

Αζήλα (Ηνχληνο 1997) 3-223, - ηρ. 26, Αζήλα (Γεθέκβξηνο 1997) 227-398 - ηρ. 27, 

Αζήλα (Ηνχληνο 1998) 403-576 - ηρ. 28,  Αζήλα (Γεθέκβξηνο 1998) 579-749 (6
νο

 

ηφκνο, ηρ. 25-28). Σρ. 29, Αζήλα (Ηνχληνο 1999) 3-191 - ηρ. 30, Αζήλα 

(Γεθέκβξηνο 1999) 195-382 - ηρ. 31, Αζήλα (Ηνχληνο 2000) 387-560 - ηρ. 32, 

Αζήλα (Ηνχληνο 2001) 563-717 (7
νο

 ηφκνο, ηρ. 29-32). Σρ. 33, Αζήλα (Γεθέκβξηνο 

2001) 3-156 - ηρ. 34, Αζήλα (Ηνχληνο 2002) 163-317 - ηρ. 35, Αζήλα (Γεθέκβξηνο 

2002) 323-475 - ηρ. 36, Αζήλα (Ηνχληνο 2002) 483- 620 (8
νο

 ηφκνο, ηρ. 33-36). Σρ. 

37, Αζήλα (Γεθέκβξηνο 2004) 3-188 - ηρ. 38, Αζήλα (Ηνχληνο 2005) 195-396 - ηρ. 

39, Αζήλα (Γεθέκβξηνο 2005) 403-607 - ηρ. 40, Αζήλα (Ηνχληνο 2006) 611-809 

(9
νο

 ηφκνο). Σρ. 41, Αζήλα (Γεθέκβξηνο 2006) ζ3-252 - ηρ. 42, Αζήλα (Ηνχληνο 

2007) 259-448 - ηρ. 43, Αζήλα (Γεθέκβξηνο 2007) 451-672 - ηρ. 44, Αζήλα 

(Ηνχληνο 2008) 675-933 (10
νο

 ηφκνο, ηρ. 41-44). Σρ. 45, Αζήλα (Γεθέκβξηνο 2008) 

3-249 - ηρ. 46, Αζήλα (Ηνχληνο 2009) 259-496 - ηρ. 47, Αζήλα (Γεθέκβξηνο 2009) 

499-496 - ηρ. 48,  Αζήλα (Ηνχληνο 2010) 740-976 (11
νο

 ηφκνο, ηρ. 45-48). Σρ. 49, 

Αζήλα (Γεθέκβξηνο 2010) 3-267. 



Καλέιιεο, Ζι., «Έξεπλα: Σα ινγνηερληθά πεξηνδηθά /Β΄. “Σν ινγνηερληθφ 

πεξηνδηθφ δελ είλαη ηινπζηξαζηφλ ραξηί θαη δεκφζηεο ζρέζεηο. Δίλαη καζηνξηιίθη!” 

Ο πνηεηήο Γ. Παηίιεο, εθδφηεο ηνπ πεξηνδηθνχ Πιαλόδηνλ, κηιάεη ζην Αληί», πεξ. 

Αληί 543 (21. 1. 1994) 52-53. 

 

Κνξδνκελίδεο, Γ., «Μέζα γηα κέζα», πεξ. Δληεπθηήξην, 50 (4. 1. 2000) 9-13. 

 

Κξαβαξηφγηαλλνο, Γξ., ρ.η., πεξ. Σεηξακεληαία 48 ( Άλνημε 1992) 3.311. 

 

K. Kishida, Κ., - Μάξβηλ, Π. (επηκ.), «Γξαθέσο  θάηνπηξνλ: κηα ζπλέληεπμε κε 

ηνλ Γηάλλε Παηίιε», Σέθινλ 2 (Φζηλφπσξν - Υεηκψλαο 2009-2010) 84-89. 

 

Παηίιεο, Γ., «Τπάξρεη δσή πξηλ ην Θάλαην; ή Πιαλόδηνλ, ηξίηε ειηθία», 

Πιαλόδηνλ, ηφκ. 9, ηρ. 37 (Γεθέκβξηνο 2004) 146- 147 -  «Σν βάξνο ηεο βαξείαο», 

Πιαλόδηνλ, ηφκ. 10, ηρ. 44 (Ηνχληνο 2008) 910- 915. 

 

 

Δθεκερίδες 

 

Βαξβέξεο, Γ., «Γιψζζα θαη ζηνραζηέο», εθ. Απγή (5. 5. 1996). 

 

Βιαβηαλφο, Υ., «ηηρν-κπζίεο. Γηάλλεο Παηίιεο: “Δίκαη βαζχηαηα αλέηνηκνο γηα 

φια”», ζην: Βηβιηνδξόκην ηεο εθ. Σα Νέα (12-13. 1. 2008) 27/3. 

 

Γηαλλφπνπινο, Κ. Ξ., «Πεξίηερλα. Μηα ζπδήηεζε κε ηνλ πνηεηή Γηάλλε Παηίιε. 

Οχηε κία επηθχιαμε;», εθ. Ζ Δπνρή (18. 1. 1998). 

 

Γηαηξνκαλσιάθεο, Γ., «Γηαβάδσ, Γέληξν, Πιαλφδηνλ», εθ. Απγή (5. 5. 1996).  

 

Θ. Μ. [= Μ.  Θενδνζνπνχινπ], «Πιαλόδηνλ. Γνλ Κηρψηεο;», εθ. Ζ Δπνρή (3. 3. 

1991). 

 



Θενδνζνπνχινπ, Μ., «Πεξίπηεξα. Πιαλόδηνλ ηεχρνο 24 Γεθέκβξηνο 1996», εθ. Ζ 

Δπνρή (9. 2. 1997). 

 

Ηρλεπηέο, «Πεξίπινπο. Σν Πιαλόδηνλ ζε θαιαίζζεην ηφκν», εθ. Καζεκεξηλή (17. 

4. 1991). 

 

Καιακαξάο, Κ. Β., «Σέρλεο έξγα. Ζ άγλσζηε ειιεληθή πεξηπέηεηα ηεο 

νηθνγέλεηαο Αρκάηνβα», εθ. αββαηηάηηθε Διεπζεξνηππία (22. 11. 2008) 12,13. 

 

Κνξδνκελίδεο, Γ., «Πνιηηηζκφο. Σα ινγνηερληθά πεξηνδηθά. “ Κιίλε ζπφξνπ 

θαιή…”», εθ. Αγγειηνθόξνο ηεο Κπξηαθήο (3. 10. 1999). 

 

Κνξνβέζεο, Πεξ., «ην ςεπδνθξάηνο ησλ Αζελψλ. Ζ επηνπία ηεο νπηνπίαο», εθ. 

Διεπζεξνηππία (29. 5. 2000) 10. 

 

Λνπθάο, η., «Πνιηηηζκφο. Γηάλλεο Παηίιεο: “Γηα λα βξνχκε πξέπεη λα 

αγαπάκε”», εθ. Αγγειηνθόξνο ηεο Κπξηαθήο (22. 4. 2001) 24. 

 

Μαπξνεηδήο, η., «Γξάκκαηα-Σέρλεο. Πιαλόδηνλ: 20 ρξφληα, 9 ηφκνη, 40 ηεχρε, 

6.128 ζειίδεο. Μηα ζπλνκηιία κε ηνλ Γ. Παηίιε», εθ. Ζ Κπξηαθάηηθε Απγή 

(16.7.2006) 43-44 - «Γξάκκαηα-Σέρλεο. Γηάλλεο Παηίιεο: Σα λέα κεγάια έξγα -

αλ ππάξμνπλ- ζα εθθξάδνπλ ηε κεηαλζξσπηθή εκπεηξία», εθ. Ζ Απγή (31. 10. 

2004) 40-41 -  «Δίθνζη ρξφληα Πιαλόδηνλ. “Πνηεηήο!... δειαδή ζθαηά!...”», εθ. 

Κπξηαθάηηθε Απγή (31. 12. 2006). 

 

Μηραινπνχινπ, Ακ., - πίλνπ, Π., «Σέρλε. Λνγνηερλία κηα ππφζεζε κνλαμηάο… 

Οη εθδφηεο πέληε αζελατθψλ πεξηνδηθψλ κηινχλ ζηελ Καζεκεξηλή γηα ην 

παξειζφλ, ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπο», εθ. Ζ Καζεκεξηλή (22. 1. 1991) 15-16. 

 

Μαπξνεηδήο, η., «Μπαρηίλ θαη… Ρακπειαί ζην Πιαλόδηνλ», εθ. Ζ Κπξηαθάηηθε 

Απγή (7. 8. 2005) - «Γξάκκαηα-Σέρλεο. Κιείλεη ν θχθινο ηνπ λενειιεληζκνχ», εθ. 

Ζ Κπξηαθάηηθε Απγή (18. 2. 2001) 33 – «Γξάκκαηα-Σέρλεο. Πιαλόδηνλ: Έλα λέν 

ινγνηερληθφ πεξηνδηθφ», εθ. Ζ Κπξηαθάηηθε Απγή (20. 12. 1986). 



 

Παληέο, Θ., «20 ρξφληα ζπκπιήξσζε ην πεξηνδηθφ Πιαλόδηνλ», εθ. Φσλή (16. 1. 

2007). 

 

Παηίιεο, Γ., «Ζ ζπλέρεηα κηαο εθεβηθήο αγάπεο», εθ. Απγή (5. 5. 1996). 

 

έιια, ιγα, «Θέαηξν. Μνπζηθή. Υνξφο. Βηβιίν. Κηλεκαηνγξάθνο. Δηθαζηηθά. 

Πεξηνδηθά ρσξίο γαβγίζκαηα θαη γπκλά», εθ. Ζ Καζεκεξηλή (19. 9. 1999) 49-50. 

 

Χηνβιεςίεο, «Πεξηνδηθνί πιαλήηεο», εθ. Σα Νέα (2. 1. 1987) – «Έλα θιαζηθφ 

θείκελν ζην Πιαλόδηνλ», εθ. Σα Νέα (21. 1. 1988). 

 

 

Γηαδίθησο 

 

Μαπξνεηδήο, η., «Πιαλόδηνλ κε μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ», εθ. Ζ Απγή (6. 12. 

2009)˙ άξζξν πνπ αλαζχξζεθε απφ: http://www.avgi.gr/ (18. 8. 2010) - «Έλα 

ειεθηξνληθφ Πιαλόδηνλ ζε κνξθή... Μπνλδάη! Μηα ζπδήηεζε κε ηνλ Γηάλλε 

Παηίιε, γηα ην Γηαδίθηπν θαη ηελ “Αηζζεηηθή ηνπ κηθξνχ”»˙ ζπλέληεπμε πνπ 

αλαζχξζεθε απφ:  http://www.avgi.gr (27. 6. 2010). 

 

www.ekebi.gr (14. 8. 2010). 

 

http://bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com (12. 12. 2010). 

 

«Πιαλόδηνλ αθηέξσκα ζηνλ Αληνλέλ Αξηψ» άξζξν πνπ αλαζχξζεθε απφ: 20. 11. 

2010 http://www.avgi.gr (27. 12. 2010). 

 

http://genesis.ee.auth.gr (28. 12. 2010).  

 

 

 

 

http://www.avgi.gr/
http://www.avgi.gr/
http://www.ekebi.gr/
http://bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com/
http://www.avgi.gr/
http://genesis.ee.auth.gr/


Γεληθή βηβιηογραθία 

 

Γαξαληνχδεο, Δπξ., «Παηίιεο, Γηάλλεο», Λεμηθό ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο. 

Πξόζσπα, ξεύκαηα, έξγα, όξνη, Αζήλα, Παηάθεο, 2007, ζζ. 1750-1751. 

 

Καξάνγινπ, Υ. Λ., Πεξηνδηθά Λόγνπ θαη Σέρλεο (1901-1940). Αλαιπηηθή 

βηβιηνγξαθία θαη παξνπζίαζε. Αζελατθά πεξηνδηθά (1901-1925), ηνκ. Α΄, 

Θεζζαινλίθε, University Studio Press, 1996.  

 

Liddel, H. G. - Scott, R., «Πιαλφδηνλ», Μεγα Λεμηθόλ ηεο Διιεληθήο Γιώζζεο, 

Αζήλα, Η. ηδέξεο, [197-], ζ. 505. 

 

Μέληε, Γ., «Πιαλφδηνλ», Λεμηθό ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο. Πξόζσπα, 

ξεύκαηα, έξγα, όξνη, Αζήλα, Παηάθεο, 2007, ζ. 1811. 

 

Παηίιεο, Γ., «Πεξηνδηθφ Πιαλόδηνλ κηα εμ νηθείσλ αλαθνξά», ζην: Πξαθηηθά 

Γέθαηνπ πέκπηνπ ζπκπνζίνπ πνίεζεο. Πνίεζε θαη κνπζηθή. Παλεπηζηήκην Παηξώλ 

(Πάηξα, 7-9 Ηνπιίνπ 1995), Πάηξα, Αρατθέο εθδφζεηο, 1997, ζζ. 303-308. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

 

 

 

Μαλψιεο Λπξάθεο, Γηάλλεο Παηίιεο 

 

 

 

 

Γηάλλεο Παηίιεο 

 

 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.ekebi.gr/magazines/images/logos/big/pla.gif&imgrefurl=http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=488&IssuesList=1&magazine=%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BD&usg=__sS0RNIBZzJIGxv26tvkuDtgeNT4=&h=113&w=300&sz=8&hl=el&start=4&zoom=1&tbnid=BjJS0CGTrAHYcM:&tbnh=44&tbnw=116&prev=/images?q=%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82+%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82&hl=el&sa=X&biw=1007&bih=671&tbs=isch:1&prmd=ivnso&itbs=1&ei=cUscTaDlGc3ssgbstLD6D
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_HURQIFJyg1M/TQoH0iIuoZI/AAAAAAAAIrM/UzzttLOSZQU/s1600/23712.jpg&imgrefurl=http://giorgosmixos.blogspot.com/2010/12/blog-post_6281.html&usg=__ozwWfvX4I9qioYnHxldEb2ZQyMY=&h=595&w=400&sz=20&hl=el&start=5&zoom=1&tbnid=S8AZPq0jvclDFM:&tbnh=135&tbnw=91&prev=/images?q=%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82+%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82&hl=el&sa=X&biw=1007&bih=671&tbs=isch:1&prmd=ivnso&itbs=
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://images.tanea.gr/assetservice/Image.ashx?c=6075253&r=0&p=0&t=0&q=100&v=1&w=450&h=&imgrefurl=http://www.tanea.gr/default.asp?pid=30&ct=19&artid=51649&enthDate=12012008&usg=__Kk_-WIZV-L03vApiTBbHCyZzjaY=&h=351&w=277&sz=15&hl=el&start=0&zoom=1&tbnid=dr8SEYKqPQnaDM:&tbnh=147&tbnw=116&prev=/images?q=%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82+%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82&hl=el&sa=X&biw=1007&bih=671&tbs=isch:1&prmd=ivnso&itbs=1&iact=rc&dur=203&ei=WEscTbKcIIql8QOB18GEBw&oei=WEscTbKcIIql8QOB18GEBw&esq=1&page=1&ndsp=26&ved=1t:429,r:6,s:0&tx=87&ty=8


 

http://bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com (ηζηνιφγην) 

 

 

 

                                     

         Σεύτος 1                                   Σεύτος 5                                    Σεύτος 29 

 

 

                                        

      Σεύτος 36                                    Σεύτος 36                                   Σεύτος 49 

 

(Κάπνηα ελδεηθηηθά ηεχρε) 

          

                      

 

 

http://bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com/
javascript:popupWindow('http://www.palaiobibliopolio.gr/popup_image.php?pID=13613'
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Planodion/29/planod29.ht
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Planodion/36/planod36.ht
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.poiein.gr/wp-uploads/planodion.jpg&imgrefurl=http://www.poiein.gr/archives/1627/index.html&usg=__Jr6E6Qzsi7MgCX_CooicKo_sVtA=&h=320&w=210&sz=20&hl=el&start=0&zoom=0&tbnid=rgrKP5hw8FENFM:&tbnh=118&tbnw=77&prev=/images?q=%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BD+%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%82+43&hl=el&biw=1007&bih=671&tbs=isch:1&itbs=1&iact=rc&dur=1123&ei=gU4cTYGsI5S08QPNuZ2EBw&oei=gU4cTYGsI5S08QPNuZ2EBw&esq=1&page=1&ndsp=26&ved=1t:429,r:11,s:0&tx=37&ty=7

