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Το φαινόµενο «γενιά του τριάντα», που σφράγισε τη λογοτεχνική και την πολιτισµική ιστορία της χώρας, έχει, 
µέχρι σήµερα, µελετηθεί διεξοδικά, και υπό ποικίλα πρίσµατα. Καµία από τις προηγούµενες µελέτες, όµως, δεν 
έλαβε υπόψιν της τη σχέση της εν λόγω «γενιάς» µε το ραδιόφωνο, που φέρνει νέο φως στις ισχύουσες 
αντιλήψεις τόσο ως προς τις δηµόσιες παρεµβάσεις της «γενιάς», όσο και ως προς την πρόσληψη του έργου 
της. Μέσα από µελέτη αρχειακού υλικού που πραγµατοποιείται για πρώτη φορά, θα συνδέσω τα δεδοµένα της 
ραδιοφωνικής και της λογοτεχνικής ιστορίας, επιχειρώντας να επαναπροσδιορίσω τη θέση της «γενιάς» στα 
χρόνια του Εµφυλίου και του Ψυχρού Πολέµου. Συγκεκριµένα, θα εξετάσω δύο τακτικές ποιητικές εκποµπές 
―«Η ποιητική βραδυά» (1946) και «Ο ποιητικός λόγος» (1953-1955)― αλλά και µεµονωµένες µεταδόσεις 
ποίησης, που προβάλλονται στον αέρα ως «ραδιοφωνικά επίκαιρα».  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

[…] εκείνο που ξέρουµε είναι ότι η λογοτεχνία στην Ελλάδα θέλει ενίσχυση, πως είναι 
ασφυκτικά κλεισµένη σε πολύ στενά όρια κοινού, και πως µε την εκποµπή αυτή, καθώς 
και µε πλήθος άλλες, το ΕΙΡ προσπαθεί να κλείσει το χάσµα µεταξύ του µεγάλου κοινού 
και της αυστηρής λογοτεχνίας, να τη διαδώσει στο κοινό και µε τα παληά και µε τα 
νεώτερα έργα της […] Τολµούµε να καυχηθούµε ότι αυτήν τη στιγµή η λογοτεχνία µας 
δεν έχει προθυµότερο συνήγορο και εκλαϊκευτή και διαφηµιστή από το ΕΙΡ.  1

Αυτά σηµείωνε ο Αντρέας Καραντώνης τον Σεπτέµβριο του 1955 και τα δεδοµένα του 

ραδιοφωνικού προγράµµατος επικυρώνουν τα διθυραµβικά σχόλιά του· το 1955, οι εκποµπές 

φιλολογικού περιεχοµένου που υπάγονταν στο «Τµήµα Πνευµατικής Καλλιέργειας» του Εθνικού 

Ιδρύµατος Ραδιοφωνίας (ΕΙΡ), παρουσίαζαν εξαιρετική ποικιλία ως προς το είδος και το 

περιεχόµενό τους: καθηµερινά, το Δεύτερο Πρόγραµµα µετέδιδε ένα µυθιστόρηµα σε συνέχειες 

(«Εκλεκταί σελίδες της λογοτεχνίας µας»), ενώ δύο συναφείς εκποµπές ήταν η «Ανθολογία 

νεοελληνικών διηγηµάτων» και «Τα κλασσικά έργα της ξένης λογοτεχνίας». Στην κατηγορία της 

λογοτεχνικής οµιλίας, διανθισµένης µε αναγνώσεις κειµένων, βρίσκουµε «Το λογοτεχνικόν 

τέταρτον», τα «Θέµατα λόγου και τέχνης», αλλά και τον πιο εξειδικευµένο «Ποιητικό λόγο». 

Τέλος, ο ίδιος ο Καραντώνης είχε αναλάβει την εβδοµαδιαία επισκόπηση νέων βιβλίων («Ο κόσµος 

του πνεύµατος και της τέχνης») και την αντίστοιχη επιθεώρηση του φιλολογικού και επιστηµονικού 

Τύπου («Τα περιοδικά µας»). Στο µεταξύ, το ακροατήριο του ΕΙΡ αυξανόταν ολοένα, µε τους 

160.700 εγγεγραµµένους συνδροµητές το 1952 να φτάνουν τους 681.200 το 1959.  Αν στην 2

καλπάζουσα δηµοτικότητα του ραδιοφώνου, προσθέσουµε το µονοπώλιο που διατηρούσε το ΕΙΡ 
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ως το 1987, συνειδητοποιούµε γιατί ο Καραντώνης κάνει λόγο για µια θεαµατική διείσδυση της 

λογοτεχνίας «στο σπίτι του Έλληνα αγρότη, του Έλληνα εργάτη […] σ’ ένα σπίτι που πιθανώς να 

µην υπάρχει, να µην υπήρξε ποτέ ίχνος λογοτεχνικού βιβλίου».  3

Σε ολόκληρο τον εικοστό αιώνα, δεν απαντάται ανάλογη προσπάθεια διάδοσης και 

εκλαΐκευσης κειµένων της νεοελληνικής γραµµατείας από αυτήν που συντελείται στο «Τµήµα 

Πνευµατικής Καλλιέργειας» του ΕΙΡ κατά τη δεκαετία του 1950. Όµως, αυτή η προσπάθεια 

παραµένει εν πολλοίς άγνωστη σήµερα. Με την παρούσα εργασία, θα επιχειρήσω µια πρώτη 

χαρτογράφηση του αναξιοποίητου αυτού κοµµατιού της λογοτεχνικής ιστορίας, περιορίζοντας την 

έρευνά µου στις µεταδόσεις ποίησης που πραγµατοποιήθηκαν κατά την πρώτη δεκαπενταετία 

λειτουργίας του Ιδρύµατος (1945-1960).  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ.Στην παρουσίαση των ποιητικών εκποµπών που ακολουθεί, θα δοθεί έµφαση σε 

δύο αλληλένδετες παραµέτρους: τί συνέβαινε πίσω, και τί µπροστά από το µικρόφωνο του ΕΙΡ. Με 

άλλα λόγια, θα εξετάσω τις παρασκηνιακές κινήσεις που επηρέασαν τον σχεδιασµό των ποιητικών 

εκποµπών, από τη µία, και το αναλυτικό ρεπερτόριο των εκποµπών αυτών, από την άλλη.  

1. Ιστορικό πλαίσιο-παρασκήνιο: Ο σχεδιασµός του ραδιοφωνικού προγράµµατος ούτως ή άλλως 

εναπόκειται στην αρµοδιότητα των εργαζοµένων του εκάστοτε σταθµού. Όσο κι αν η ύλη που 

µεταδίδεται υποτίθεται ότι συµβαδίζει µε τις προτιµήσεις του µέσου ακροατή, τα υποκειµενικά 

κίνητρα υπεισέρχονται αναπόφευκτα. Στην περίπτωση µιας κρατικής ραδιοφωνικής υπηρεσίας, 

όπως το ΕΙΡ, τα πράγµατα περιπλέκονται, καθώς τα υποκειµενικά κίνητρα υπερβαίνουν τη σφαίρα 

του στενού ραδιοφωνικού περιβάλλοντος, απηχώντας συγκεκριµένες ιδεολογικές απόψεις της 

εκάστοτε κυβέρνησης. Έτσι, η συνεξέταση του ραδιοφωνικού προγράµµατος και του ευρύτερου 

κοινωνικοπολιτικού πλαισίου µέσα στο οποίο µεταδίδεται καθίσταται παραπάνω από αναγκαία. 

Στην περίπτωση των λογοτεχνικών εκποµπών του ΕΙΡ, η αυτονόητη αυτή διασύνδεση αποκτά 

µια πρόσθετη, άκρως ενδιαφέρουσα, διάσταση: οι αρµόδιοι για την προβολή της νεοελληνικής 

λογοτεχνίας από το ραδιόφωνο, αλλά και οι συντελεστές των σχετικών εκποµπών (κειµενογράφοι, 

ραδιοσκηνοθέτες), δεν είναι αποσπασµένοι κρατικοί υπάλληλοι, αλλά διεκεκριµένοι συγγραφείς 

και κριτικοί, που το έργο τους σηµάδεψε την ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας του εικοστού 

αιώνα. Ο Γιώργος Σεφέρης, ο Οδυσσέας Ελύτης, ο Νίκος Γκάτσος, ο Αντρέας Καραντώνης, η 

Μελισσάνθη, ο Ηλίας Βενέζης, ο Στράτης Μυριβήλης, ο (/η) Άλκης Θρύλος, ο Mario Vitti, ο 
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Κωστής Μπαστιάς είναι µόνο µερικοί από όσους πιθανόν διασταυρώθηκαν στους ραδιοθαλάµους 

του ΕΙΡ κατά την περίοδο 1945-1960. Ήταν όλοι τους υποστηρικτές της εκάστοτε κυβέρνησης; 

Εξυπηρέτησαν προσωπικά συµφέροντα µέσω του βήµατος που τους δόθηκε στο ―πανελλήνιας 

εµβέλειας― ΕΙΡ; Είχαν τυπικό ή ουσιαστικό ρόλο στον σχεδιασµό προγράµµατος; Τα ακριβή 

κίνητρα της συνεργασίας τους µε το ΕΙΡ πιθανόν να µην αποσαφηνιστούν, όµως η σύσσωµη 

παρουσία τους πίσω από το µικρόφωνο του ραδιοσταθµού δεν παύει να αποτελεί τεκµήριο µιας 

πρωτοφανούς εµπλοκής της λογοτεχνίας στην ελληνική δηµόσια σφαίρα, σε µία από τις πιο 

κρίσιµες περιόδους του εικοστού αιώνα.  

2. Ρεπερτόριο: Η ενσωµάτωση ποιηµάτων/ποιητών στις επιµορφωτικές εκποµπές του ΕΙΡ αποτελεί 

δηµόσια πιστοποίηση του κύρους τους· κατά συνέπεια, η ραδιοφωνική καριέρα των εκάστοτε 

ποιητών µπορεί να λειτουργήσει σαν δείκτης της απήχησής τους σε µία δεδοµένη χρονική στιγµή. 

Αντίστοιχα, ανακατατάξεις στο ρεπερτόριο του ΕΙΡ αντανακλούν ―αν δεν προαναγγέλλουν― 

αντίστοιχες ανακατατάξεις στον εγχώριο λογοτεχνικό κανόνα. Οι µεταδόσεις ποιητικών κειµένων, 

όµως, δεν εξυπηρετούν µονάχα τους επιµορφωτικούς σκοπούς του Ιδρύµατος, αλλά αποσκοπούν 

παράλληλα και στη σφυρηλάτηση της εθνικής ταυτότητας του ακροατηρίου. Έτσι, τα ποιήµατα που 

µεταδίδονται δεν προβάλλονται πάντοτε ως δείγµατα αισθητικής αρτιότητας, αλλά, πολλές φορές, 

προσλαµβάνουν µια «εθνική» διάσταση, µέσω της ευθείας σύνδεσής τους µε το ιστορικό παρόν ή 

παρελθόν. Αυτή η πάγια τακτική καθιστά το ραδιόφωνο έναν από τους κύριους φορείς µετάδοσης 

«εθνικής ποίησης», αλλά και έναν από τους κύριους διαµορφωτές του όρου καθεαυτού.  

Η σχέση λογοτεχνίας-ραδιοφώνου (τόσο στο παρασκήνιο όσο και στον αέρα) συνδέεται µε δύο 

ευρύτερα ζητήµατα που βρίσκονται στο επίκεντρο της λογοτεχνικής κριτικής: (1) τις διασυνδέσεις 

της λογοτεχνίας µε την πολιτική, και (2) την πρόσληψη των λογοτεχνικών κειµένων, αντίστοιχα. 

Με την παρούσα εργασία, σκοπός µου είναι να δείξω ότι η αξιοποίηση των τεκµηρίων της 

ραδιοφωνικής ιστορίας αποτελεί απαρέγκλιτη προϋπόθεση κάθε αξιόπιστης ερµηνείας των 

παραπάνω ζητηµάτων.  

Τα τεκµήρια στα οποία βασίστηκε αυτή η µελέτη διακρίνονται ανάλογα µε τις παραµέτρους 

που εξετάζονται: για την ανασύνθεση του ρεπερτορίου των ποιητικών εκποµπών, στράφηκα σε 

ντοκουµέντα της ραδιοφωνικής ιστορίας (ηχητικά αρχεία, εκποµπές σε χειρόγραφη/δακτυλόγραφη 

µορφή, έντυπα προγράµµατα)·  για την ανασύνθεση των παρασκηνιακών κινήσεων που σχετίζονται 4

 Βλ., αναλυτικότερα, Παράρτηµα Α.Ι. 4
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τις ίδιες µεταδόσεις, άντλησα ετερογενές υλικό από τα προσωπικά αρχεία των συνεργατών του ΕΙΡ 

(έγγραφα διορισµού, ανέκδοτες επιστολές, συνεντεύξεις). Οφείλω ιδιαίτερη µνεία στην εντελώς 

πρόσφατη Ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας (2015) του Γιώργου Χατζηδάκη, που µε βοήθησε να 

εντάξω τις µεταδόσεις ποίησης στο ευρύτερο ραδιοφωνικό τοπίο της εκάστοτε περιόδου. Ως προς 

τη χρήση δευτερεύουσας βιβλιογραφίας, σηµειώνω εξαρχής ότι, λόγω του περιορισµένου χώρου, 

έδωσα προτεραιότητα σε αρχειακό υλικό που παρουσιάζεται για πρώτη φορά, αποφεύγοντας την 

αναπαραγωγή προηγούµενων ερµηνειών που, ούτως ή άλλως, διαµορφώθηκαν µέσω της µελέτης 

άλλου είδους πηγών (εκδόσεων, επανεκδόσεων, κριτικών µελετών κ.ά.).  Ενδεικτικά αναφέρω ότι 5

ακόµη και το πλέον εµπεριστατωµένο εργαλείο που διαθέτουµε σήµερα, η Ιστορία της ελληνικής 

λογοτεχνίας και η πρόσληψή της του Αλέξανδρου Αργυρίου, δεν συγκαταλέγει στα δεδοµένα του 

την παρουσία της λογοτεχνίας στο ΕΙΡ. Προσπερνώντας τις ραδιοφωνικές µεταδόσεις λογοτεχνικών 

κειµένων, η ιστορία του Αργυρίου παρουσιάζει ένα ερευνητικό κενό, τη σπουδαιότητα του οποίου 

θα επιχειρήσω να αναδείξω µέσω της ανάλυσης των ποιητικών εκποµπών που ακολουθεί.  

I. «Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΥΑ» (1946) 

I. 1. Ιστορικό πλαίσιο-παρασκήνιο 

Επί Κατοχής, ο Ραδιοφωνικός Σταθµός Αθηνών (ΡΣΑ) είχε περάσει στη δικαιοδοσία των Γερµανών 

και ο Ιωάννης Βουλπιώτης (φιλικά προσκείµενος στους κατακτητές) επωφελήθηκε της ιστορικής 

συγκυρίας, θέτοντας υπό τον έλεγχό του την κρατική συχνότητα µε την ίδρυση της Ανώνυµης 

Εταιρείας Ραδιοφωνικών Εκποµπών (ΑΕΡΕ). Τα φιλόδοξα σχέδια του Βουλπιώτη ναυάγησαν µετά 

την Απελευθέρωση, και την επαναφορά του ΡΣΑ στη δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους. Υπό την 

απειλή µιας ενδεχόµενης ανακατάληψης του ΡΣΑ από τον έµπειρο πλέον Βουλπιώτη, ο κρατικός 

µηχανισµός κινήθηκε γρήγορα µε σκοπό την ανασυγκρότηση της Ραδιοφωνίας.  

Τον Ιούνιο του 1945, το Εθνικόν Ίδρυµα Ραδιοφωνίας συστήθηκε ως αυτόνοµος οργανισµός 

που ελέγχονταν από δύο υπουργεία: το υπουργείο ΤΤΤ (Ταχυδροµείων-Τηλεγραφείων-Τηλεφώνων) 

είχε την τεχνική εποπτεία του ΕΙΡ, ενώ το υφυπουργείο Τύπου και Πληροφοριών του υπουργείου 

Εξωτερικών ήταν υπεύθυνο για την ύλη που µεταδίδονταν. Ο Ηρακλής Πετµεζάς, πρώτος γενικός 

διευθυντής του Ιδρύµατος, είχε διοριστεί από τον Ιωάννη Σοφιανόπουλο, υπουργό Εξωτερικών της 

κυβέρνησης Πλαστήρα. H επιλογή Πετµεζά αντιπροσώπευε τη µετριοπαθή στάση που το ΕΙΡ 

φιλοδόξησε να υιοθετήσει στον απόηχο των Δεκεµβριανών, η οποία ερµηνεύτηκε από τα έντυπα 

 Για τη δευτερεύουσα βιβλιογραφία που πλαισιώνει αυτή τη µελέτη, βλ. Γενική Βιβλιογραφία. 5
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της δεξιάς ως «εαµοποίηση»  του ΕΙΡ. Πρωταρχικό µέληµα του Πετµεζά ήταν ο εκτοπισµός του 6

Βουλπιώτη από το ραδιοφωνικό τοπίο, και για το σκοπό αυτό συνεργάστηκε στενά µε τον Γιώργο 

Σεφέρη, ο οποίος τον βοήθησε στη σύνταξη του σχετικού νόµου.  Ως διευθυντής του πολιτικού 7

γραφείου του αντιβασιλέα Δαµασκηνού, ο Σεφέρης συµµετείχε ενεργά στις πολιτικές εξελίξεις του 

1945, συµβάλλοντας παράλληλα στην αναδιάθρωση κρατικών φορέων που βρίσκονταν σε πλήρη 

παρακµή, όπως το ραδιόφωνο και το Εθνικό Θέατρο. Από τον Ιούνιο του 1945, υπηρέτησε ως 

µέλος του διοικητικού συµβουλίου του ΕΙΡ,  ενώ ενθάρρυνε κι άλλους ανθρώπους του κύκλου του 8

να συνδράµουν σ’ αυτήν την προσπάθεια. Πράγµατι, την ίδια χρονιά, θα προσληφθούν στο ΕΙΡ 

τόσο ο Αντρέας Καραντώνης όσο και ο Οδυσσέας Ελύτης ―«µε προτροπή του Σεφέρη», όπως 

ξεκαθαρίζει ο τελευταίος.  9

Η συµφιλιωτική γραµµή του Πετµεζά κρίθηκε ανεπαρκής µετά τις εκλογές της 31ης Μαρτίου 

1946, στις οποίες η αποχή των κοµµουνιστών συνοδεύτηκε από µία συντριπτική νίκη της δεξιάς. 

Τον Απρίλιο, τόσο ο Σεφέρης όσο και ο Πετµεζάς παραιτήθηκαν από το ΕΙΡ. Σύµφωνα µε µία 

µεταγενέστερη (1998) µαρτυρία του Πετµεζά:  

Η ανάµειξή µου εις την Ραδιοφωνίαν ήταν µια πράξη µε πολιτικό κίνητρο. Εκ 
διαισθήσεως ετάχθην εκ των πρώτων το ’45 υπέρ των δηµοκρατικών και ειρηνικών 
λύσεων. Ήλπιζα να αποτραπεί ο καινούργιος εµφύλιος. Αι εκλογαί του Μαρτίου ’46 τον 
επέσπευσαν. Η παραίτησή µου ήταν επιβεβληµένη. Η ένταξη του ΕΙΡ εις το λεγόµενο 
«Κράτος της Δεξιάς» ήταν αναπόφευκτη.  10

Προς έκπληξη πολλών, διάδοχος του Πετµεζά ορίστηκε ο Παναγιώτης Σιφναίος (10.04.1946) που, 

επίσης, επεδίωξε να διαφυλάξει την πολιτική ουδετερότητα του ΕΙΡ.  Λίγο αργότερα (18.04.1946), 11

ο Ελύτης ανέλαβε τη διεύθυνση προγράµµατος του ΕΙΡ,  στο οποίο είχε παραµείνει και µετά την 12

αποµάκρυνση του Πετµεζά (το ίδιο έπραξε και ο Καραντώνης). Εκείνο που τελικά εξώθησε τον 

 Χατζηδάκης (2015) 172. 6

 Βλ. Χατζηδάκης (2015) 189-190 και 200. 7

 Βλ. ΑΣΚΣΑ, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αρχείο Γιώργου Σεφέρη, Φάκελος 87, Υποφάκελος 3. 8

 Ελύτης (2009) 435. 9

 Παρατίθεται στο Χατζηδάκης (2015) 202. 10

 «Επαναστατικότερος βέβαια ο Πετµεζάς, βρίσκεται όµως µε τον Σιφναίο στον ίδιο προσανατολισµό», Χατζηδάκης 11

(2015) 192.

 ΑΣΚΣΑ, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αρχείο Οδυσσέα Ελύτη, Έγγραφο: 41/3/52_1. 12
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Ελύτη σε παραίτηση (όχι όµως και τον Καραντώνη) ήταν η «απροκάλυπτη εκπαραθύρωση»  και 13

του Σιφναίου (Ιανουάριος 1947). Συγκεκριµένα, ο Σιφναίος ήρθε σε ρήξη µε το περιβάλλον των 

Ανακτόρων  και σύντοµα αντικαταστάθηκε από τον φιλοµοναρχικό Δηµήτρη Σβολόπουλο. Από τις 14

αρχές του 1947, λοιπόν, και µέχρι τη λήξη του εµφυλίου, το ΕΙΡ σκληραίνει τη στάση του, και 

τίθεται επίσηµα στην υπηρεσία της αντικοµµουνιστικής προπαγάνδας.  

Η σύντοµη αυτή εισαγωγή σκοπό είχε να αναδείξει τη σχετική νηφαλιότητα που επικράτησε 

τον πρώτο ενάµιση χρόνο λειτουργίας του ΕΙΡ (Ιούνιος 1945-Ιανουάριος 1947), µέσα απ’ την οποία 

ξεπήδησε η πρώτη εξειδικευµένη ποιητική εκποµπή που θα εξεταστεί, «Η ποιητική βραδυά».  

I. 2. Ρεπερτόριο 

Η έναρξη της «Ποιητικής βραδυάς» (08.05.1946), εντοπίζεται λίγες βδοµάδες αφότου ο Ελύτης 

διορίζεται διευθυντής προγράµµατος του ΕΙΡ (18.04.1946). Αντίστοιχα, το τελευταίο επεισόδιο της 

«Ποιητικής βραδυάς» (11.12.1947) σχεδόν συµπίπτει µε την αποχώρηση του Ελύτη (Ιανουάριος 

1947). Οι παραπάνω συµπτώσεις µαρτυρούν ότι η παρουσία του Ελύτη στο ΕΙΡ υπήρξε καταλυτική 

τόσο για τον σχεδιασµό όσο και για την υλοποίηση αυτού του προγράµµατος.  

Η πρωτοποριακή δοµή που εισήγαγε η «Ποιητική βραδυά» επιχείρησε να συγκεράσει δύο 

µέχρι πρότινος διακριτά ραδιοφωνικά είδη: τη λογοτεχνική οµιλία, από τη µία, και την τυπική 

απαγγελία ποίησης, από την άλλη. Το µοναδικό επεισόδιο αυτού του κύκλου που σώζεται σήµερα 

―σε δακτυλόγραφη µορφή― είναι τα «Ελληνικά σονέττα» του Άρη Δικταίου.  Το κείµενο µοιάζει 15

µε σύντοµη εισαγωγή στην εξέλιξη της σονετογραφίας στην Ελλάδα, ενώ οι ακριβείς πληροφορίες 

που παραθέτει  το µετατρέπουν σε εκλυστικό ακρόαµα για τους φίλους της ποίησης. Από την 16

άλλη, τα βιογραφικά στοιχεία που συνοδεύουν αρκετές απαγγελίες, φαίνεται να κλείνουν το µάτι 

στον µέσο ακροατή, που ίσως ενδιαφερόταν περισσότερο για τη ζωή παρά για τα καλλιτεχνικά 

επιτεύγµατα των ποιητών. Για παράδειγµα, ο Δικταίος υπερτονίζει τις συνθήκες θανάτου του 

Λορέντζου Μαβίλη, περιγράφοντάς τον ως «ήρωα-ποιητή», που «πότισε µε το αίµα του τα 

 Χατζηδάκης (2015) 190. 13

 Βλ. Χατζηδάκης (2015) 190-2. 14

 Βλ. Παράρτηµα Α.ΙΙ.24 και 26· για το πλήρες κείµενο της εκποµπής, βλ. Δικταίος (1946). 15

 «Σηµειώνω εντελώς περαστικά τους κυριώτερους ποιητές σονέττων στις διάφορες χώρες. Ντάντε, Πετράρκα, 16

Φόσκολο, Καρντούκι, στην Ιταλία. Ρονσάρ, Λουίζα Λαµπέ, Γεράρ ντε Νερβάλ […]», Δικταίος (1946) 2. 
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ηπειρωτικά χώµατα στη µάχη του Δρύσκου [sic] στα 1912».  Σε γενικές γραµµές, το κείµενο του 17

Δικταίου υιοθετεί ένα ηµι-επιστηµονικό ύφος που το καθιστά εύκολα µεταδόσιµο στο ετερόκλητο 

ακροατήριο του ΕΙΡ.  

Ωστόσο, ο υβριδικός τύπος εκποµπής που εισήγαγε «Η ποιητική βραδυά» δεν συνοδεύτηκε 

από την ίδια διάθεση ανανέωσης περιεχοµένου. Από τις είκοσι εννέα εκποµπές που µεταδόθηκαν 

συνολικά, µονάχα τέσσερις µας παραδίδονται χωρίς συγκεκριµένο τίτλο, προσφέροντάς µας µία 

αρκετά ευκρινή εικόνα του ρεπερτορίου της εκποµπής (Παράρτηµα A.ΙΙ). Μια γρήγορη µατιά 

στους διαθέσιµους τίτλους αρκεί για να παρατηρήσουµε το προβάδισµα του Παλαµά έναντι των 

υπόλοιπων ποιητών που προβάλλονται.  Οι περισσότερες από τις εκποµπές αυτές φέρουν την 18

υπογραφή του Καραντώνη, έµπειρου µελετητή του παλαµικού έργου ήδη από την περίοδο του 

µεσοπολέµου.  Στην πραγµατικότητα, η ραδιοφωνική παρουσία του Παλαµά επιβάλλεται ήδη πριν 19

την Απελευθέρωση, µε έργα του ποιητή να µεταδίδονται συχνά από την κατοχική ΑΕΡΕ και οµιλίες 

γύρω από το πρόσωπό του να τον χαρακτηρίζουν ως τον «µεγάλο µας πνευµατικό ηγέτη».  Μετά 20

τον θάνατο του (1943), η δηµοτικότητα του Παλαµά, αντί σταδιακά να εξασθενεί, τίθεται σε νέες, 

ισχυρότερες βάσεις, ίσως εξαιτίας της έλλειψης επιγόνων, ικανών να διεκδικήσουν κάτι από την 

αίγλη του. Αυτή τη θέση µάλλον θα προσυπέγραφε και ο ίδιος ο Καραντώνης, αν κρίνουµε από ένα 

σχετικό σηµείωµά του, που χρονολογείται το Φεβρουάριο του 1946: 

Το έργο του Ποιητή [Παλαµάς] έρχεται ολοένα πιο σιµά στην αντίληψη και την ψυχή του 
ελληνικού λαού, ολοένα και ριζώνει βαθύτερα στα κέντρα της εθνικής συνείδησης […], 
όµως η µορφή και το ανάστηµα του Ποιητή, όσο µεγαλώνουν µέσα µας, τόσο µας 
κάνουν να αισθανόµαστε πονετικά το κενό της απουσίας του. […] ο ποιητικός µας 
ορίζοντας, όσο κι’ αν έχει πλατύνει τον κύκλο του, είναι ακόµη σκοτεινιασµένος.  21

 Βλ. Δικταίος (1946) 4 και 6. Για το ΕΙΡ, ο Μαβίλης ανέκαθεν ενσάρκωνε το ιδεώδες του «ήρωα-ποιητή», και µε αυτή 17

την ιδιότητα εντάχθηκε αργότερα στο ρεπερτόριο των «Σχολικών εκποµπών» του Ιδρύµατος· βλ. «Πρόχειρον σχέδιο 
προγράµµατος. Δια το Σχολικόν έτος 1959-1960 […] Νοέµβριος: “Ο ήρωας ποιητής Λορέντζος Μαβίλης”», ΑΣΚΣΑ, 
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αρχείο Ηλία Βενέζη, Ενότητα VΙ, Φάκελος 1, Υποφάκελος 1. 

 Βλ. Παράρτηµα Α.ΙΙ.2, 16, 21, 22, 28 αλλά και 24, 26, εφόσον δύο σονέτα του Παλαµά ανθολογούνται από τον 18

Δικταίο [(1946) 6-7]. 

 Βλ., ενδεικτικά, Καραντώνης (1929) και (1932). 19

 Βλ., ενδεικτικά, τις οµιλίες: «Ο µεγάλος µας πνευµατικός ηγέτης Κωστής Παλαµάς. Οµιλία του κ. Θεοδώρου 20

Μακροπούλου» [17.07.1944, για το πλήρες κείµενο, βλ. Μακρόπουλος (1944)] και «“Ο τάφος” του Κωστή Παλαµά. 
Οµιλία του κ. Κωστή Κοκόροβιτς» [26.07.1944]. 

 Βλ. Καραντώνης (1946) 29. 21
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Η αναφορά στο «κενό της απουσίας» του Ποιητή, από τη µία, και στον «σκοτεινιασµένο» ποιητικό 

ορίζοντα, από την άλλη, κάνουν τη ραδιοφωνική υπεροχή του Παλαµά, που είδαµε να χαρακτηρίζει 

το ρεπερτόριο της «Ποιητικής βραδυάς», να µοιάζει σχεδόν µονόδροµος. Όµως, κατά πόσο αυτό το 

«κενό της απουσίας» φάνταζε πράγµατι δυσαναπλήρωτο τους πρώτους µήνες του 1946; 

Σήµερα, είναι κοινός τόπος ότι ο Άγγελος Σικελιανός διαδέχεται τον Παλαµά στη γενεαλογία 

των εθνικών ποιητών, µε την κηδεία του Παλαµά να εκλαµβάνεται ως η άτυπη στιγµή διαδοχής.  22

Ωστόσο, τρία χρόνια µετά, στους τίτλους των εκποµπών της «Ποιητικής βραδυάς» δεν εµφανίζεται 

καµία αναφορά στο όνοµά του. Εν τούτοις, η σχέση του Σικελιανού µε το ραδιόφωνο φαίνεται να 

είχε ξεκινήσει µε τους καλύτερους οιωνούς. Ειδικότερα, το ραδιοφωνικό ντεµπούτο του Σικελιανού 

χρονολογείται αρκετά πρώιµα, το 1938, όταν η ελληνική υπηρεσία του Ραδιοφωνικού Σταθµού του 

Μπάρι της Ιταλίας αναµεταδίδει µία από τις διαλέξεις του.  Αναµφίβολα, όµως, η ραδιοφωνική 23

εµφάνιση που καθιερώνει τον Σικελιανό ως «Ποιητή» ολόκληρου του έθνους πραγµατοποιήθηκε 

τον Οκτώβριο του 1944· µετά την αποχώρηση των γερµανικών στρατευµάτων κατοχής από τις 

ραδιοφωνικές εγκαταστάσεις του Ζαππείου, ο Σικελιανός ήταν ο πρώτος στον οποίο παραχωρήθηκε 

το µικρόφωνο του σταθµού, για να απευθυνθεί στους ελεύθερους πια πολίτες:  

Και να, σήµερα, η φωνή µου που αντηχεί σα σάλπιγγα Δευτέρας Παρουσίας απάνω από 
νεκρούς και ζωντανούς, καλώντας σε µια µόνη Σύναξη ψυχών το Πανελλήνιο για να του 
µηνύσει πως η Κοσµοϊστορική Ελευθερία που τη λαχταρήσαµε απ’ το χάραµα των 28 του 
Οχτώβρη του 1940 […] είναι πια ουσιαστικά δική µας!  24

Μετά από αυτή τη θριαµβική εµφάνιση, όµως, ο Σικελιανός εξοβελίζεται από τα ραδιοφωνικά 

πράγµατα, για να επανέλθει µόνο µετά τον θάνατό του, τον Ιούνιο του 1951. Δεν είναι δύσκολο να 

υποθέσουµε ότι πίσω από τον αιφνίδιο παραγκωνισµό του Σικελιανού ανιχνεύονται συγκεκριµένες 

πολιτικές σκοπιµότητες. Είναι βέβαιο ότι η ανοιχτή σύµπραξη του Σικελιανού µε το Ε.Α.Μ.,  25

αποτέλεσε την κύρια αιτία της παρατεταµένης αποµάκρυνσης του από την κρατική συχνότητα. 

Είναι επίσης ενδεικτικό να σηµειώσουµε ότι ορισµένοι από τους τακτικούς συνεργάτες του ΕΙΡ, 

 Βλ. Βογιατζόγλου (2005) 127-162. 22

 «Εκ των ραδιοφωνικών Σταθµών Μπάρι και Ρώµης θα µεταδοθούν αι κάτωθι ελληνικαί µεταδόσεις: Σήµερον, 23

διάλεξις του ποιητού Άγγελου Σικελιανού “Ο ποιητικός προφορικός λόγος και η εποχή µας”», Πρωΐα, 10.04.1938, 
αναδηµοσιεύεται στο Χατζηδάκης (2015) 75. Για τα ελληνόφωνα προγράµµατα που µεταδίδονταν µέσω Ιταλίας, βλ.  
Ραδιοφωνικός Σταθµός Μπάρι: Αι ειδικαί ελληνικαί µεταδόσεις, 1 Ιουλίου 1934-1 Ιουλίου 1937, Μπάρι 1937, και 
Χατζηδάκης (2015) 33-4. 

 Για το πλήρες κείµενο της οµιλίας, βλ. Σικελιανός (1944). 24

 Βλ., ενδεικτικά, Τασολάµπρος (1947) και Βογιατζόγλου (2005) 157-62. 25
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όπως ο Νίκος Προεστόπουλος και ο Άλκης Θρύλος, είχαν δηµόσια εναντιωθεί στην πολιτική δράση 

του Σικελιανού,  και αυτό δυσχέραινε ακόµη περισσότερο την ενδεχόµενη προβολή του ποιητή 26

από το ΕΙΡ. Θα χρειαζόταν να µεσολαβήσει ο θάνατός του, το 1951, για να θεωρηθεί πολιτικά 

ακίνδυνος και να αρχίσει να αποκαθίσταται θέση του στο πρόγραµµα του ΕΙΡ.  27

Συνεπώς, το έκρυθµο πολιτικό σκηνικό αφήνει τα ίχνη του στη διαµόρφωση της «Ποιητικής 

βραδυάς», µε τους υπευθύνους να προκρίνουν τις πλέον ασφαλείς επιλογές ρεπερτορίου. Τα δύο 

κριτηρία που εµφανίζονται ως εχέγγυα για την ένταξη ενός ποιητή στο ρεπερτόριο του ΕΙΡ είναι: 

(1) καµία ενεργός ανάµειξη στην πολιτική σφαίρα και (2) εξασφαλισµένη αναγνωρισιµότητα στη 

συνείδηση των ακροατών. Το δεύτερο κριτήριο, η δηµοφιλία των ποιητών, φαίνεται να ενδιαφέρει 

ακόµη περισσότερο και από τη θέση τους στον λογοτεχνικό κανόνα, όπως υποδηλώνει η παρουσία 

του Ζαχαρία Παπαντωνίου ή του Παύλου Νιρβάνα στο ρεπερτόριο µιας καθαρά ποιητικής 

εκποµπής. Ο Νιρβάνας, για παράδειγµα, ήταν διακεκριµένος χρονογράφος και συγγραφέας πεζών 

κειµένων, αλλά η ποιητική του παραγωγή ήταν ισχνή και αµφίβολης ποιότητας. Παρόλα αυτά, ήταν 

ιδιαίτερα αγαπητός στο ευρύ κοινό,  και αυτό στάθηκε ικανό να επιβάλλει τη ραδιοφωνική του 28

παρουσία. Στον αντίποδα, η οφθαλµοφανής απουσία του κατεξοχήν «εθνικού ποιητή», Διονύσιου 

Σολωµού, από το ρεπερτόριο του εθνικού δικτύου ραδιοφωνίας, φανερώνει την πρόθεση των 

ιθυνόντων να κινηθούν σ’ έναν χώρο πιο οικείο για τον µέσο ακροατή του 1946. 

Τα δύο αυτά κριτήρια µας βοηθούν να ερµηνεύσουµε και την «µουσειακή» αισθητική που 

χαρακτηρίζει το ρεπερτόριο της «Ποιητικής βραδυάς». Σχεδόν όλα τα επεισόδια επικεντρώνονται 

σε ποιητές που έχουν φύγει από τη ζωή, αποπνέοντας µιαν αίσθηση αναχρονισµού και νοσταλγίας. 

Ο αποκλεισµός των ζώντων ποιητών από το ΕΙΡ είναι απόρροια των παραπάνω περιορισµών: 

πρώτον, θα ήταν παρακινδυνευµένο για το ΕΙΡ να προβάλλει το έργο ενός σύγχρονου ποιητή του 

οποίου την ιδεολογία και εξω-λογοτεχνική δράση δεν ήταν σε θέση να προδικάσει και, δεύτερον, η 

σύγχρονη ελευθερόστιχη ποίηση µάλλον έφερε ακόµη το στίγµα του «προβοκατόρικου» και 

σίγουρα δεν είχε καθιερωθεί στη συνείδηση του µέσου ακροατή του ΕΙΡ. Προς το παρόν, οι µόνοι 

ζώντες ποιητές που πληρούσαν τις άτυπες προϋποθέσεις του Ιδρύµατος ήταν εκείνοι που 

 Bλ. Προεστόπουλος (1947) και  Θρύλος (1947), αντίστοιχα. 26

 Βλ., χαρακτηριστικά, τις δύο εκποµπές που µεταδίδονται λίγες ηµέρες µετά το θάνατό του: «Εκποµπή αφιερωµένη 27

στον Άγγελο Σικελιανό, µε αποσπάσµατα της “Σίβυλλας”» [24.06.1951] και «Ο “Αλαφροΐσκιωτος” του Άγγελου 
Σικελιανού» (κείµενο: Αντρέας Καραντώνης) [03.07.1951], αλλά και µία ακόµη ειδική εκποµπή που µεταδίδεται έναν 
χρόνο µετά: «Ποιητική βραδυά: Η επέτειος του θανάτου του Άγγελου Σικελιανού» [19.06.1952]. 

 «Ο Νιρβάνας υπήρξε αναντίρρητα σ’ όλη του τη ζωή ο νεοέλληνας συγγραφέας που εχτιµήθηκε κι αγαπήθηκε πιο 28

ανεπιφύλαχτα […] το ελληνικό κοινό στην εποχή του διάβαζε ελάχιστα, και το έργο του Νιρβάνα, ακριβώς γιατί ήταν 
πάντα προσιτό, τερπνό, ποτέ πληχτικό, το προσείλκυσε, το συµφιλίωσε µε την ανάγνωση», Θρύλος (1944) 819. 

C10



εµφανίζονταν ως συνεχιστές της ποιητικής παράδοσης και, σε καµία περίπτωση, δεν έρχονταν σε 

ρήξη µαζί της. Τέτοια παραδείγµατα ζώντων ποιητών είναι ο Αθανάσιος Κυριαζής (1887-1950) και 

η Μελισσάνθη (1907-1990), οι οποίοι παρουσιάστηκαν στον αέρα ως οι τελευταίοι εκπρόσωποι 

µιας σχολής (ρουµελιώτικη ποίηση) και ενός ποιητικού είδους (σονέτο),  αντίστοιχα. 29

Βάσει των παραπάνω συµπεραίνουµε ότι ―εν έτει 1946― οι εκπρόσωποι της λεγόµενης 

«γενιάς του τριάντα» απείχαν πολύ από το να ενσωµατωθούν στο ρεπερτόριο του ΕΙΡ. Τι κι αν ο 

Ελύτης ή ο Καραντώνης ―που τα ονόµατά τους είναι ταυτόσηµα της «γενιάς»― έπαιξαν βασικό 

ρόλο στον σχεδιασµό της «Ποιητικής βραδυάς», οι πρωτοβουλίες τους φαίνεται να κινούνταν σε 

προκαθορισµένα πλαίσια. Με µία εξαίρεση: η εκποµπή «Το Αιγαίον στην ποίησή µας» του 

Καραντώνη είναι η µόνη που παρουσιάζει στον αέρα ποιήµατα γραµµένα σε ελεύθερο στίχο. Αν και 

τα ονόµατα των ποιητών που ανθολογούνται δεν αναγράφονται στον έντυπο οδηγό προγράµµατος, 

ο τίτλος της εκποµπής σε συνδυασµό µε τον κειµενογράφο, παραπέµπουν στους εκπροσώπους της 

«γενιάς του τριάντα». Είναι εξάλλου γνωστό ότι ο Καραντώνης είχε προαναγγείλει, ήδη από το 

1940, ότι «έρχεται η γενεά των σύγχρονων ποιητών και πεζογράφων να προσθέσει στο ελληνικό 

τοπείο το Αιγαίο πέλαγος».  Σήµερα, η «µυθολογία του Αιγαίου» συγκαταλέγεται στα βασικά 30

συστατικά αυτού που έχει ονοµαστεί «µύθος της γενιάς του τριάντα»,  και είναι αξιοπρόσεκτο ότι 31

το ίδιο επιχείρηµα θα εξασφάλιζε την οµαλή διείσδυση της «γενιάς» στο εκλεκτικό ρεπερτόριο του 

ΕΙΡ. Εν τέλει, η ανθολογία ποιηµάτων γύρω από το Αιγαίο που παρουσιάσε ο Καραντώνης, δεν 

αποτέλεσε παραφωνία στο ρεπερτόριο της «Ποιητικής βραδυάς», που ούτως ή άλλως περιελάµβανε 

ανάλογους τίτλους («Λαύρας, ο τραγουδιστής της παλιάς Αθήνας», «Τρεις Ρουµελιώται ποιηταί»).  

Όπως ήδη παρατηρήθηκε, η αποχώρηση του Ελύτη από το ΕΙΡ συµπίπτει µε την διακοπή της 

«Ποιητικής βραδυάς» ―ή, καλύτερα, µε την υποβάθµισή της. Χωρίς να αλλάζει ηµέρα µετάδοσης, 

η εβδοµαδιαία ποιητική εκποµπή του ΕΙΡ αλλάζει τίτλο και, κυρίως, µορφή. Το καινοτόµο στοιχείο 

της πρώτης περιόδου ―οι εναλλασσόµενοι εξειδικευµένοι κειµενογράφοι― καταργείται, και οι 

µεταδόσεις ποίησης ξαναγυρνούν στο µοντέλο της ποιητικής απαγγελίας. Τα έντυπα προγράµµατα 

της δεύτερης περιόδου αποτυπώνουν αυτή τη µεταβολή, αφού περιορίζονται σε ένα γενικόλογο 

 «Ανάµεσα στους νεώτερους Ποιητές µας που ακολουθούν την Παράδοση, ξεχωρίζει, αναντίρρητα η Μελισσάνθη», 29

Δικταίος (1946) 9.

 Καραντώνης (1940) 81· µια µεταγενέστερη µαρτυρία της ηθοποιού, και συνεργάτιδας του ΕΙΡ, Ελένης Χαλκούση, 30

επιβεβαιώνει την παρουσία εκπροσώπων της «γενιάς του τριάντα» στο ρεπερτόριο του ΕΙΡ κατά την περίοδο που 
εξετάζουµε: «είχα λάβει µέρος και σε µιά σειρά ποιητικών εκποµπών, και λίγο µετά την απελευθέρωση σε µεταδόσεις 
λογοτεχνικών κειµένων —Καρκαβίτσας, Βλαχογιάννης, Σεφέρης, Ελύτης, Εγγονόπουλος— υπό την επιµέλεια του κ. 
Καραντώνη», βλ. «Για να γνωρίσετε αυτούς που ακούτε: Ελένη Χαλκούση», Ραδιοπρόγραµµα 166 (1953). 

 Βλ. Τζιόβας (2011) 363-397. 31
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τίτλο («Μουσικοφιλολογική βραδυά» ή «Απαγγελία ποιηµάτων») χωρίς πληροφορίες ως προς τα 

κείµενα που µεταδίδονται. Εάν αντιπαραβάλλουµε µια τυχαία αναγγελία της δεύτερης περιόδου 

«Απαγγελία ποιηµάτων υπό της κ. Π. Κοκκινάκη» [09.04.1947]  32

µε τις αντίστοιχες αναγγελίες ποιητικών εκποµπών της προπολεµικής περιόδου 

«Πως ετραγούδησαν οι Έλληνες ποιηταί τα Χριστούγεννα.  
Με απαγγελίαν της κ. Πούπας Κοκκινάκη» [25.12.1939]  33

διαπιστώνουµε ένα ολοφάνερο πισωγύρισµα στην προ-ΕΙΡ εποχή, που εντάσσεται στη γενικότερη 

συντηρητικοποίηση του προγράµµατος επί Σβολόπουλου. Ωστόσο, η αναβίωση του προπολεµικού 

µοντέλου δεν µακροηµερεύει, µε τη «Μουσικοφιλολογική βραδυά» να ολοκληρώνει τον κύκλο της 

την 21η Μαΐου 1947. Την περίοδο που ακολουθεί, οι µεταδόσεις ποίησης αραιώνουν αισθητά, ενώ 

οι λίγοι τίτλοι που απαντώνται παραπέµπουν στη γνώριµη συνταγή της απαγγελίας µε µουσική 

υπόκρουση.  Το είδος της τακτικής ποιητικής εκποµπής θα επανέλθει στο ΕΙΡ το 1953, αφού 34

πρώτα επανέλθει στη διεύθυνση προγράµµατος ο Οδυσσέας Ελύτης.  

II. «Ο ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ» (1953-1955) 

II. 1. Ιστορικό πλαίσιο-παρασκήνιο 

Λίγο µετά τη λήξη του εµφυλίου, τον Σβολόπουλο διαδέχεται ο «δηµοκρατικότερος», κατά τον 

Χατζηδάκη, στρατηγός Χριστόδουλος Τσιγάντες (Μάρτιος 1950), που επιλέχθηκε προσωπικά από 

τον Πλαστήρα.  Η νέα περίοδος που ξεκινά το 1950 παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες µε τις 35

διευθυντικές περιόδους του Πετµεζά και του Σιφναίου, που είδαµε πριν, καθώς διακρίνεται από την 

ίδια διάθεση ανανέωσης της ύλης που µεταδίδεται, αλλά και από τις ίδιες αλλεπάλληλες επιθέσεις 

προερχόµενες από δεξιά έντυπα. Στον Τσιγάντε επίσης καταλογίζεται ανοχή προς τον κοµµουνισµό, 

 Βραδυνή, 09.04.194732

 Eβδοµαδιαίον πρόγραµµα Ραδιοφωνικού Σταθµού Αθηνών (24.12.1939-30.12.1939). 33

 Βλ, ενδεικτικά: «Χριστουγεννιάτικοι στίχοι. Απαγγελία της Ε. Βεργή, µε υπόκρουση άρπας» [25.12.1951], 34

«Αισθηµατικοί στίχοι. Απαγγελία από τη δίδα Έ. Βεργή και τον Άλκη Παππά, συνοδεία άρπας από την κυρία Ξένη 
Ευαγγελάτου» [13.02.1952]. 

 Βλ. Χατζηδάκης (2015) 262. 35
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µε το πρόσχηµα ότι προσλαµβάνει «περιώνυµες κοµµουνιστοσυµµορίτισσες» στο ΕΙΡ, χωρίς να 

απαιτεί πιστοποιητικά κοινωνικών φρονηµάτων.   36

Όµως, το κλίµα του 1950 ήταν σαφώς ηπιότερο από αυτό που αντιµετώπισε ο Πετµεζάς το 

1945, και αυτό επέτρεψε στον Τσιγάντε να προχωρήσει στην αναδιάρθρωση του ΕΙΡ. Από τις 

πρώτες αντιπροσωπευτικές κινήσεις του Τσιγάντε θα είναι η πρόσληψη του Μάριου Πλωρίτη, ενός 

«λογίου κεντρώων φρονηµάτων»,  για τη µελέτη του προγράµµατος. Επίσης, επί Τσιγάντε, θα 37

πρέπει να τοποθετήσουµε και τη σύσταση του «Τµήµατος Πνευµατικής Καλλιέργειας» του ΕΙΡ από 

το οποίο θα δούµε να εκπορεύεται η ραδιοφωνική «πολιτιστική επανάσταση» της δεκαετίας του 

1950. Ο Χατζηδάκης, στην ιστορία του, δεν κάνει καµία αναφορά στο συγκεκριµένο τµήµα, αλλά ο 

Ντίµης Αποστολόπουλος στο Λεύκωµα ραδιοφωνικών εκποµπών, 1951-1956 (1957) υπογράφει ως 

«Διευθυντής του τµήµατος “Πνευµατικής Καλλιέργειας” του ΕΙΡ». Ακόµη, σε ραδιοφωνική οµιλία 

του, που χρονολογείται το 1955 και αναδηµοσιεύεται στο λεύκωµα, ο Αποστολόπουλος σηµειώνει 

ότι «εδώ και τέσσερα χρόνια, το ΕΙΡ άρχισε τη µεγάλη προσπάθεια συγχρονισµού και συντονισµού 

των εκποµπών του»,  εννοώντας το 1951, έτος που ταιριάζει εξάλλου µε την πρωιµότερη εγγραφή 38

του λευκώµατος. Άλλες δύο σχετικές αναφορές περιέχονται αµφότερες στο Ραδιοπρόγραµµα, µε 

την πρώτη να προτρέπει τους αναγνώστες «να παρακολουθούν τακτικά τις µορφωτικές εκποµπές 

που προετοιµάζει το Τµήµα Πνευµατικής Καλλιέργειας του ΕΙΡ»  και τη δεύτερη να συµβουλεύει 39

έναν επίδοξο ποιητή «να αποτανθεί στο Τµήµα Πνευµατικής Καλλιέργειας ―που είναι αρµόδιο για 

τη µετάδοση φιλολογικών κειµένων».  40

Η πρόοδος που σηµειώνεται επί Τσιγάντε επισφραγίζεται µε την πανηγυρική έναρξη του 

Δεύτερου Προγράµµατος, τον Μάιο του 1952. Μετά τις εκλογές του Νοεµβρίου του 1952, και επί 

κυβέρνησης Παπάγου πλέον, γενικός διευθυντής του ΕΙΡ ορίζεται ο Γεώργιος Αλεξιάδης ενώ, λίγο 

αργότερα, τέλη Απριλίου 1953,  επανέρχεται στη διεύθυνση προγράµµατος ο Οδυσσέας Ελύτης. 41

Κατά τη δεύτερη θητεία του στην ίδια θέση, ο Ελύτης αύξησε των αριθµό των λογοτεχνικών 

εκποµπών και διηύρυνε αισθητά το ρεπερτόριό τους, όπως θα δούµε αναλυτικότερα στη συνέχεια. 

 Βλ. Χατζηδάκης (2015) 264-5. 36

 Βλ. Χατζηδάκης (2015) 267. 37

 Αποστολόπουλος (1957) 88. 38

 Ραδιοπρόγραµµα 234 (1954) 1. 39

 «Επιστολαί―Ερωτήσεις και απαντήσεις ακροατών», Ραδιοπρόγραµµα 381 (1957). 40

 Ο Χατζηδάκης [(2015) 277] αναφέρει την επιστροφή του Ελύτη επί Αλεξιάδη, χωρίς όµως να δίνει συγκεκριµένη 41

ηµεροµηνία. Στο Αρχείο του Ελύτη δεν εντοπίζεται επίσηµο έγγραφο διορισµού, παρά µόνο αποκόµµατα εφηµερίδων 
που αναδηµοσιεύουν την είδηση, από τα οποία το πρωιµότερο φέρει ηµεροµηνία 27.04.1953· βλ. Αρχείο Οδυσσέα 
Ελύτη, Φάκελος 28, Υποφάκελος 1. 
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Κάτι που δεν αναγράφεται στη ―γενικά λεπτοµερέστατη―ιστορία του Χατζηδάκη είναι πως ούτε 

ο Ελύτης κατόρθωσε να αποφύγει τις επικρίσεις των δεξιών εντύπων που, σύµφωνα µε τον ίδιο, 

αποτέλεσαν την αιτία της βεβιασµένης παραίτησής του, τον Μάιο του 1954:  

[…] τώρα, αν η σηµερινή µου παραίτησις έρχεται τόσον πρόωρα δυστυχώς, αυτό 

οφείλεται µόνο και µόνο στην ασφυκτική ατµόσφαιρα που εδηµιούργησε γύρω µου 

σκοπίµως µία µερίς του συντηρητικού Τύπου.   42

Ο προϊστάµενος του Ελύτη στο ΕΙΡ, Γεώργιος Αλεξιάδης, θα περιγράψει αργότερα τον Ελύτη σαν 

κοµµατικά ανένταχτο,  κάτι που θα δικαιολογούσε γιατί βρέθηκε στο στόχαστρο όσων έβλεπαν το 43

ΕΙΡ σαν εκφραστή ενός άτεγκτου συντηρητισµού. Κλείνοντας, να προσθέσω πως είναι πιθανό, στα 

µάτια µερικών εθνικοφρόνων, το ΕΙΡ να φάνταζε σαν απειλή, εξαιτίας της συγκέντρωσης πλήθους 

καλλιτεχνών αµφίβολης ιδεολογικής προέλευσης. Τουλάχιστον αυτό πιθανολογεί ο Χατζηδάκης, 

προκειµένου να εξηγήσει τις απανωτές τοποθετήσεις στρατιωτικών στη διεύθυνση του ΕΙΡ:  

Ίσως να υπολογίζεται πως ένας στρατιωτικός είναι, καλύτερα από κάποιον ιδιώτη, σε 
θέση να διατηρήσει την πειθαρχία µιας υπηρεσίας που συχνά δίνει δείγµατα ανυποταξίας, 
πολύ περισσότερο που το προσωπικό της αποτελείται από ένα ποσοστό καλλιτεχνών και 
διανοούµενων, που δεν φηµίζονται για τον εύκολο χειρισµό τους.  44

II. 2. Ρεπερτόριο 

Με την ανάληψη καθηκόντων από τον Ελύτη, το Ραδιοπρόγραµµα δηµοσιεύει ένα ανυπόγραφο 

editorial µε τίτλο: «Η ποίηση από το ραδιόφωνο: Απαγγελία στίχων». Το κείµενο επικεντρώνεται 

µεν στον ορθότερο τρόπο ερµηνείας της ποίησης από το µικρόφωνο, αλλά τα επιλογικά σχόλια που 

παραθέτει µπορούν να διαβαστούν και ως προγραµµατικές δηλώσεις της νέας διεύθυνσης: «Τώρα 

µε το προχώρηµα της ανοίξεως και την προσέγγιση του καλοκαιριού, θα µας δοθούν περισσότερες 

 Παρατίθεται στο Μαµάκης (1954)· τον ίδιο ακριβώς λόγο θα επικαλεστεί και στο επίσηµο έγγραφο της παραίτησής 42

του: «η επιρροή µερίδος της συντηρητικής κοινής γνώµης, κατέστησε προβληµατικήν την συνέχισιν του έργου µου», 
βλ. Αρχείο Οδυσσέα Ελύτη, Φάκελος 41, Υποφάκελος 3. 

 «Διευθυντής Προγράµµατος διωρίσθη όχι κοµµατικόν τι ενεργούµενον, αλλά κορυφαίος ποιητής και άνθρωπος 43

ανεπιλήπτου ήθους, ο κ. Οδυσσέας Ελύτης», βλ. Γ. Αλεξιάδης, «Το Ραδιόφωνον επί Κέντρου και επί ΕΡΕ», Ελευθερία 
[1963]· το απόκοµµα της εφηµερίδας φυλλάσσεται στο Αρχείο Οδυσσέα Ελύτη, Φάκελος 30, Υποφάκελος 3. 

 Χατζηδάκης (2015) 285. 44
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ευκαιρίες ν’ ακούσωµε από τον Ραδιόφωνο τον ποιητικό µας λόγο».  Η οµότιτλη εκποµπή, «Ο 45

ποιητικός λόγος», θα βγει στον αέρα το καλοκαίρι του 1953,  µαζί µε δύο παρεµφερείς εκµποµπές 46

(«Θέµατα λόγου και τέχνης», «Τα κλασσικά έργα της ξένης λογοτεχνίας»), που όλες πρέπει να 

ιδωθούν στο πλαίσιο της επιστροφής του Ελύτη στο ΕΙΡ. Επίσης, στον Ελύτη µάλλον οφείλεται και 

η συνεργασία του Γκάτσου µε το ραδιόφωνο που ξεκινά το ίδιο καλοκαίρι,  και θα συνεχιστεί έως 47

το 1960 ―δηλαδή, αρκετά χρόνια µετά την αποχώρηση του Ελύτη.  

Με τρία νέα προγράµµατα φιλολογικού περιεχοµένου να προστίθενται σε ήδη υπάρχοντα, 

όπως «Τα αριστουργήµατα της λογοτεχνίας µας» και η «Ανθολογία νεοελληνικών διηγηµάτων», τα 

τεύχη του Ραδιοπρογράµµατος γεµίζουν εγκωµιαστικές αναφορές στον εκπολιτιστικό ρόλο του ΕΙΡ, 

όµοιες στο ύφος µε εκείνη του Καραντώνη που παραθέσαµε στην αρχή.  Η επιµορφωτική χροιά 48

των παραπάνω προγραµµάτων συµπυκνώνεται στους τίτλους εκποµπών του «Ποιητικού λόγου»· 

αντίθετα µε το ρεπερτόριο της «Ποιητικής βραδυάς», όπου το κριτήριο της δηµοφιλίας επισκίαζε 

εκείνο του λογοτεχνικού κύρους, η προτεραιότητα του «Ποιητικού λόγου» δεν ήταν να κλείσει το 

µάτι στον µέσο ακροατή, αλλά να διευρύνει τον ορίζοντα των γνώσεών του. Έτσι, εκτός από 

αναγνωρίσιµους ποιητές του εικοστού αιώνα, οι υπεύθυνοι έδωσαν το ίδιο βάρος σε προγενέστερα 

κείµενα της νεοελληνικής γραµµατείας, προβάλλοντας ιδιαίτερα τον Σολωµό, και προσεγγίζοντας 

το έργο του από ποικίλες οπτικές γωνίες.  Ένα άλλο, νέο στοιχείο που φέρνει ο «Ποιητικός λόγος» 49

στο ρεπερτόριο του ΕΙΡ, είναι η παράλληλη ενασχόληση µε την ξενόγλωσση ποίηση, µέσα από µία 

ευρεία γκάµα ποιητών που εκπροσωπούν διαφορετικές εθνικότητες και ποιητικά είδη.  Σε γενικές 50

γραµµές, µέσα από τους τίτλους των σαράντα οχτώ εκποµπών που µεταδόθηκαν στο διάστηµα µιας 

διετίας (14.07.1953-29.08.1955), δεν διαφαίνεται κανένας ιδιαίτερος σχεδιασµός (χρονολογική ή 

ειδολογική κατάταξη, ας πούµε), αλλά, αντίθετα, οι διάφορες θεµατικές συµπλέκονται σε τέτοιο 

 Ραδιοπρόγραµµα 150 (1953) 1. 45

 Βλ. το εναρκτήριο επεισόδιο: «Ο ποιητικός λόγος. Τρεις λυρικοί του 19ου αιώνος: Ζαλόκωστας, Ραγκαβής, 46

Παπαρρηγόπουλος» (κείµενο: Νίκος Προεστόπουλος) [14.07.1953]. 

 Βλ. «Οµιλία: Η σύχρονη ελληνική ποίηση» (κείµενο: Νίκος Γκάτσος) [22.08.1953]. 47

 Βλ., επίσης: «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο: η πρώτη νίκη της», Ραδιόπρογραµµα 136 (1953) 1· «Ο µορφωτικός 48

ρόλος του ραδιοφώνου: Η τέχνη για όλους», Ραδιοπρόγραµµα 138 (1953) 1 και 32· «Η λογοτεχνία από το ραδιόφωνο», 
Ραδιοπρόγραµµα 159 (1953) 1 και «Το ραδιόφωνο εκπολιτίζει…», Ραδιοπρόγραµµα 165 (1953) 1. 

 Βλ., για παράδειγµα: «Τα ιταλικά ποιήµατα του Σολωµού» [08.09.1953], «Ο ιδεαλισµός του Σολωµού» (κείµενο: 49

Θεόδωρος Ξύδης) [16.03.1954] και «Ο Σολωµός ως Εθνικός Παιδαγωγός» (κείµενο: Θεόδωρος Ξύδης) [27.04.1954]. 

 Βλ., για παράδειγµα: «Ουΐτµαν, ο εθνικός βάρδος της Αµερικής» (κείµενο: Νίκος Προεστόπουλος) [15.09.1953], 50

«Ινδοκινεζική ποίηση» (κείµενο: Δηµήτρης Καλλονάς) [20.07.1954] και «Βεράρεν, ο ποιητής της σύγχρονης 
ζωής» (κείµενο: Αντρέας Καραντώνης) [17.01.1955]. 
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βαθµό,  ώστε να διακρίνεται µονάχα ο ζήλος των κειµενογράφων να διαφωτίσουν τους ακροατές 51

πάνω σε πλήθος ετερόκλητων ζητηµάτων.  

ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ. Με το τέλος του «Ποιητικού λόγου» (29.08.1955), συµπληρώνονται 

και δέκα χρόνια λειτουργίας του Ιδρύµατος· θα ήταν σκόπιµο, νοµίζω, να απαριθµήσουµε τους 

ποιητές που, από το 1945 ως το 1955, απολάµβαναν σταθερή παρουσία στο ΕΙΡ (Παράρτηµα 

Α.ΙΙΙ.1). Με είκοσι τρεις µεταδόσεις να στρέφονται γύρω από τη ζωή και το έργο του, ο Παλαµάς 

και πάλι πρωπορεύεται, µε µεγάλη διαφορά από τους εννέα ποιητές που έπονται. Το ΕΙΡ, λοιπόν, 

βρίσκεται αναντίρρητα στον αστερισµό του Παλαµά, µε το έργο του να προβάλλεται συστηµατικά, 

όχι µόνο στις λογοτεχνικές εκποµπές, αλλά και σε ετήσια αφιερώµατα που πραγµατοποιούνται στη 

µνήµη του. Το 1953, το Ραδιοπρόγραµµα διαφηµίζει αυτά τα αφιερώµατα, και υπογραµµίζει τη 

συνεισφορά τους: «οι σχετικές εκποµπές έχουν ακόµα µια µεγαλύτερη σηµασία, δεδοµένου ότι ένα 

µεγάλο µέρος του έργου του Παλαµά, είναι προ πολλού εξαντληµένο, κι’ έτσι οι πολυπληθείς 

θαυµασταί του δεν έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν».  Το editorial επιγράφεται «Μια εθνική 52

πνευµατική επέτειος» και, πράγµατι, το ΕΙΡ, στα µέσα του 1950, αντιµετώπιζε την επέτειο του 

θανάτου του ποιητή αξεχώριστα από τις άλλες εθνικές επετείους. 

Πίσω στον πίνακα, οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους ποιητές (Μαλακάσης, Βαλαωρίτης, 

Δροσίνης, Μαβίλης, Πολυδούρη) ανακαλούν το ρεπερτόριο της «Ποιητικής βραδυάς» (1946), που 

αποδεικνύεται εξαιρετικά ανθεκτικό στο χρόνο. Η παρατεταµένη έµφαση του ΕΙΡ στους 

συγκεριµένους ποιητές δεν φαίνεται παράλογη, αν αναλογιστούµε πως όλοι τους είχαν ζήσει ―και 

πεθάνει― σχετικά πρόσφατα. Πρακτικά, αυτό σηµαίνει πως η θύµησή τους ήταν ακόµη νωπή στη 

συνείδηση των ακροατών αλλά και των κειµενογράφων του ΕΙΡ, οι περισσότεροι από τους οποίους 

ήταν προσωπικοί γνώριµοι των ποιητών αυτών.  Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί ότι, στα µέσα της 53

δεκατίας του 1950, πυκνώνουν οι κριτικές αποτιµήσεις της συνολικής προσφοράς των παραπάνω 

ποιητών, και συζητείται η θέση τους στον λογοτεχνικό κανόνα.  

 Βλ., για παράδειγµα, το επεισόδιο «Ένας λησµονηµένος: Δηµοσθένης Βαλαβάνης» (κείµενο: Γεώργιος Πράτσικας) 51

[01.06.1954], που προηγείται του «Ερρίκος Χάινε» (κείµενο: Τάκης Μπαρλάς) [15.06.1954], για να ακολουθήσει το «Ο 
ποιητής Γεώργιος Δροσίνης» (κείµενο: Γεώργιος Ρουµάνης) [22.06.1954]. 

 Ραδιοπρόγραµµα 144 (1953) 1. 52

 Βλ., ενδεικτικά, «Το λογοτεχνικόν τέταρτον: Οι συναντήσεις µου µε τον ποιητή Λάµπρο Πορφύρα» (κείµενο: Κλέων 53

Παράσχος) [13.08.1950]. Επίσης, η ένταξη του Σκίπη στους πιο προβεβληµένους ποιητές της δεκαετίας, οφείλεται από 
τη µία στον θάνατό του (1952) και, από την άλλη, στη φιλία του µε τον Γιάννη Χατζίνη, ο οποίος έγραψε δύο από τις 
τρεις εκποµπές που µεταδόθηκαν συνολικά: «Ένας παρεξηγηµένος, ο Σωτήρης Σκίπης» (κείµενο: Γιάννης Χατζίνης) 
[27.09.1953] και «Για µια τοποθέτηση του Σωτήρη Σκίπη» (κείµενο: Γιάννης Χατζίνης) [03.10.1954]. 
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Το αφιέρωµα της Νέας Εστίας στον Μαλακάση, για παράδειγµα, επιχειρεί να προσδιορίσει 

την απήχηση του ποιητή στους νέους συγγραφείς του 1953.  Ως προς τη µεταθανάτια πρόσληψη 54

της Πολυδούρη, το 1954 διαγράφεται ως αρκετά σηµαντικό έτος, αφού, πέρα από την πρώτη 

κριτική παρουσίαση του αρχείου και του ηµερολογίου της,  το ΕΙΡ της αφιερώνει δύο εκποµπές 55

µέσα σε διάστηµα λίγων µηνών.  Τέλος, µιλήσαµε ήδη για την αυξηµένη προβολή του Σολωµού 56

στα πλαίσια της τάσης για επιµόρφωση, αλλά και για τη µεταθανάτια αποκατάσταση του 

Σικελιανού, που όµως εξαντλείται σε επετεακού ύφους προγράµµατα,  χωρίς να παρουσιάζει 57

αξιοπρόσεκτη δυναµική έως τα µέσα του 1950. Πέρα από τις επιµέρους διαπιστώσεις, όµως, το 

κύριο συµπέρασµα που οφείλουµε να εξάγουµε κοιτάζοντας τον πίνακα είναι ότι η πρώτη δεκαετία 

λειτουργίας του ΕΙΡ βρίσκει το Ίδρυµα αποκοµµένο από το λογοτεχνικό παρόν, µε τους ζώντες 

ποιητές να παραµένουν σταθερά εκτός προγράµµατος.  

Ο Οδυσσέας Ελύτης, από το πόστο του διευθυντή προγράµµατος, δεν έµεινε µε σταυρωµένα 

τα χέρια µπροστά σ’ αυτό το αναχρονιστικό σκεπτικό, που καθόριζε το ρεπερτόριο του ΕΙΡ ήδη από 

το 1946.  Σε συνέντευξη που παραχώρησε µετά την παραίτησή του, ανέφερε εν είδει απολογισµού: 58

Ρίξετε πρώτα µια µατιά στον λογοτεχνικό τοµέα: εκεί εισήγαγα για πρώτη φορά τη 
σύγχρονη πεζογραφία µας, και αυτό το τόλµηµα, που για να το εφαρµόσω εχρειάσθηκε 
να υπερπηδήσω πολλά εµπόδια, είχε ευεργετικά αποτελέσµατα και για τους ακροατάς και 
για τους συγγραφείς που ―ειρήσθω εν παρόδω― δεν φαίνεται να έχουν και µεγάλη 
συναίσθηση του γεγονότος.  59

Όχι χωρίς πικρία, ο Ελύτης υπογράµµισε την συµβολή του στο να ακουστούν για πρώτη φορά έργα 

σύγχρονων πεζογράφων από το ΕΙΡ.  Το ερώτηµα που εύλογα προκύπτει εδώ είναι γιατί τα νέα 60

δεδοµένα δεν ίσχυσαν αυτόµατα και για τις ποιητικές εκποµπές της ίδιας περιόδου. Μία υπόθεση 

 «Ο Μαλακάσης και οι νέοι», Νέα Εστία 615 (1953) 265-7. 54

 Βλ. Μπόµπου (1954). 55

 «Ο ποιητικός λόγος: Μαρία Πολυδούρη, µια πονεµένη ερωτική ποιήτρια» (κείµενο: Κλέων Παράσχος) [13.04.1954], 56

«Το λογοτεχνικόν τέταρτον: Ζωή και ποίηση της Μαρίας Πολυδούρη» (κείµενο: Γιάννης Χατζίνης) [29.08.1954]. 

 Βλ. παραπάνω, σηµ27. 57

 Ο Ηλίας Βενέζης [(1964) 494], επίσης ένας από τακτικούς συνεργάτες του ΕΙΡ, είχε διακωµωδήσει την επικρατούσα 58

κατάσταση: «Το ραδιόφωνο θα µεταδίδει έργα µονάχα πεθαµένων λογοτεχνών! Οι ζώντες να περιµένουν να αποθάνουν 
για να αποκτήσουν τα προνόµια των πεθαµένων!».

 Παρατίθεται στο Μαµάκης (1954). 59

 Βλ. και τη σχετική αναγγελία του Ραδιοπρογράµµατος [173 (1953) 1]: «Οι αναγνώστες µας θα έχουν ασφαλώς 60

προσέξει ότι στις εκποµπές “Τα αριστουργήµατα της λογοτεχνίας µας” και “Ανθολογία νεοελληνικών διηγηµάτων” 
µεταδίδονται πλέον και έργα ζώντων πεζογράφων µας». 
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είναι ότι τα έργα των ζώντων πεζογράφων είχαν κανονικοποιηθεί νωρίτερα από την αντίστοιχη 

ποιητική παραγωγή. Όπως και να ’χει πάντως, οι εκπρόσωποι της λεγόµενης ποιητικής «γενιάς του 

τριάντα» απουσίαζαν από το ρεπερτόριο του ΕΙΡ τουλάχιστον ως τα µέσα της δεκαετίας του 1950. 

Ή, εάν προβάλλονταν, αυτό εξακολουθούσε να συµβαίνει µέσω ενός τεχνάσµατος, όπως αυτό που 

επισηµάνθηκε στην περίπτωση της ανθολογίας «Το Αιγαίο στην ποίησή µας» του 1946. Πιο 

συγκεκριµένα, ανάµεσα στους τίτλους της εκποµπής «Θέµατα λόγου και τέχνης», εντοπίζεται και ο 

ακόλουθος: «Η Ελλάδα στη νεώτερη ποίηση» [26.06.1954]. Ως κειµενογράφος αναφέρεται ο 

Γκάτσος που, µιλώντας για «νεώτερη» ποίηση, δεν µπορεί παρά να ανθολογεί έργα των ποιητών 

της γενιάς του. Εποµένως, µία δεκαετία µετά την αντίστοιχη εκποµπή του Καραντώνη, ο Γκάτσος 

καταφεύγει επίσης στο περίβληµα της ελληνικότητας προκειµένου να αµβλύνει τα νεωτερικά 

στοιχεία της νεωτερικής ποίησης. Η µετάδοση αυτή µας παρακινεί να εξετάσουµε προσεκτικότερα 

τις παλαιότερες εκποµπές που είχε επιµεληθεί ο ίδιος ο Γκάτσος και να σταθούµε σε ορισµένους 

τίτλους, όπως «Η σύγχρονη ελληνική ποίηση» [22.08.1953] και «Στίχοι της εποχής» [29.09.1953], 

που ―αν και εσκεµµένα αόριστοι― φωτογραφίζουν τη «γενιά του τριάντα».  

Καθώς τα ονόµατα των ποιητών της «γενιάς» αποσιωπώνται για ακόµη µια φορά από τον 

έντυπο οδηγό, προκαλεί απορία το όνοµα ενός άλλου, νεότερου ποιητή ανάµεσα στους τίτλους της 

εκποµπής «Θέµατα λόγου και τέχνης»: 

«Εννέα χρόνια πέρασαν. Εκποµπή επί τῇ επετείῳ της απελευθέρωσης των Αθηνών» 
Κείµενα και ποιήµατα του κ. Ρήγα Ρηγόπουλου [11.10.1954] 

Παρατηρούµε, δηλαδή, ότι οι όποιες αισθητικές επιφυλάξεις αίρονται µπροστά στην επικαιρική 

―και δυνάµει ηθοπλαστική― διάσταση των κειµένων. Συνεπώς, τα επικαιρικά/επετειακά 

προγράµµατα δηµιουργούν ένα άνοιγµα στο ρεπερτόριο του ΕΙΡ, από το οποίο τελικά θα εισέλθουν 

ποιήµατα και ποιητές της «γενιάς του τριάντα».  

III. «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΙΡ:  
Ο ΕΛΥΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΣΕΦΕΡΗΣ ΩΣ «ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ»  

Μετά την παραίτηση του Ελύτη (Μάιος 1954), το ΕΙΡ επιλέγει για τον ετήσιο εορτασµό της 28ης 

Οκτωβρίου ένα από τα έργα του:  
«Άσµα ηρωικό και πένθιµο» του Οδυσσέα Ελύτη. 

Ραδιοφωνική επιµέλεια Νίκου Γκάτσου.  
Μουσική Μάνου Χατζιδάκι.  

[28.10.1954, Δεύτερο Πρόγραµµα] 
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Ωστόσο, η πολύµορφη καριέρα αυτού του ποιήµατος, που δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1945, 

ξεκινά πριν από τη ραδιοφωνική διασκευή του 1954· κατά την χειµερινή περίοδο 1949-1950, το 

ποίηµα µεταφέρθηκε στη σκηνή του «Θεάτρου Αλίκης», από τον θίασο του Κώστα Μουσούρη· 

υπεύθυνος για τη δραµατουργική επεξεργασία µάλλον ήταν ο σκηνοθέτης της παράστασης, Αλέξης 

Σολοµός,  ο οποίος εισήγαγε ένα στοιχείο διαλογικότητας στο γραπτό κείµενο, µοιράζοντας το 61

µονοφωνικό άσµα σε τρεις φωνές (δύο γυναικείες/µία αντρική). Η επόµενη δηµόσια παρουσίαση 

του ποιήµατος πραγµατοποιείται το 1952 από την ελληνική υπηρεσία του BBC του Λονδίνου. Η 

είδηση αναδηµοσιεύεται στον αθηναϊκό Τύπο: 

Η 28η Οκτωβρίου εις τον αγγλικόν ραδιοσταθµόν 
Η ελληνική υπηρεσία του B.B.C. αναγγέλλει ότι κατά την σηµερινήν εκποµπήν της 9.30 
µ.µ. (ώρα Ελλάδος) θα µεταδώσει το ποίηµα του Οδυσσέα Ελύτη «Άσµα ηρωικό και 
πένθιµο για τον χαµένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας».  62

Έχει ενδιαφέρον να ανατρέξουµε στο τεύχος του Ραδιοπρογράµµατος της ίδιας µέρας, και να δούµε 

πώς γιόρτασε το ΕΙΡ την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου το 1952:  

«Ο πόλεµος του 1940-1941, όπως τον αφηγούνται οι Έλληνες ποιηταί» 
Αποδίδονται αποσπάσµατα από τη «Χώρα που αρµατώθηκε» του Κωστή Παλαµά  63

Ενώ το ΕΙΡ εµφανίζεται προσκοληµµένο στο επίκαιρο ποίηµα του Παλαµά, που αναµετέδιδε ήδη 

από το 1946,  το BBC πρώτο προτείνει τη σύνδεση των ραδιοφωνικών προγραµµάτων της 28ης 64

Οκτωβρίου µε το επίκαιρο ποίηµα του Ελύτη.  

Από ανέκδοτες επιστολές προς τον Ελύτη, που αναφέρονται στις πρώτες αυτές διασκευές, 

υποπτευόµαστε ότι ο ποιητής δεν συµµετείχε στην προεργασία ούτε της παράστασης του Σολοµού 

 Δεν αναγράφεται άλλος συντελεστής στο έντυπο πρόγραµµα της παράστασης που φυλλάσσεται στο Αρχείο Οδυσσέα 61

Ελύτη, Φάκελος 30, Υποφάκελος 2 (βλ. και Παράρτηµα Β). 

 Αταυτοποίητο απόκοµµα εφηµερίδας από το Αρχείο Οδυσσέα Ελύτη, Φάκελος 30, Υποφάκελος 2. 62

 Ραδιοπρόγραµµα 126 (1952)· για το πλήρες κείµενο του προγράµµατος, βλ. Αποστολόπουλος (1958). 63

 Βλ. Παράρτηµα Α.ΙΙ.22. 64
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ούτε της µετάδοσης του BBC.  Η εκποµπή του ΕΙΡ, όµως, από το οποίο ο Ελύτης είχε αποχωρήσει 65

λίγο νωρίτερα, ίσως να είχε δροµολογηθεί από τον ίδιο ενόσω βρισκόταν ακόµη στο σταθµό. Ίσως 

όµως και όχι· ο τρόπος παρουσίασης του ποιήµατος στον αέρα µοιάζει µε ελαφρώς παραποιηµένη 

εκδοχή της επεξεργασίας του Σολοµού, αφού η διαίρεση σε τρεις φωνές διατηρείται, µε µόνη 

διαφορά ότι στο ΕΙΡ ακούγονται δύο αντρικές και µία γυναικεία φωνή. Είναι, λοιπόν, πιθανό ο 

Σολοµός να έπαιξε κάποιο ρόλο και σε αυτήν την παραγωγή, από τη στιγµή που ο ίδιος κρατούσε 

τη διεύθυνση της «Υπηρεσίας Θεατρικών Εκποµπών» του ΕΙΡ καθόλη τη δεκαετία του 1950. 

Περισσότερο, όµως, από τον τρόπο παρουσίασης του ποιήµατος, εκείνο που ενδιαφέρει είναι 

το επεξηγηµατικό κείµενο που το εισήγαγε (Παράρτηµα Α.IV). Η σκιαγράφηση του Ελύτη από το 

µικρόφωνο αποτελεί ένα σπάνιο ντοκουµέντο της πρόθεσης του ΕΙΡ να επιβάλει τον Ελύτη ως 

συνεχιστή της «µεγάλης ποιητικής κληρονοµιάς», αλλά και ως εκφραστή «ολόκληρου του έθνους». 

Ο κειµενογράφος  δηλώνει απερίφραστα ότι «το έργο του Ελύτη έχει πάρει κιόλας τη θέση που 66

του ταιριάζει πλάι στους Ελεύθερους Πολιορκηµένους του Σολωµού, στον Ιερό Λόχο του Κάλβου» 

―µια κρίση που για τους τότε γνώστες των ποιητικών πραγµάτων θα φάνταζε υπερβολική, αλλά 

που το απληροφόρητο ακροατήριο του ΕΙΡ θα δεχόταν αβίαστα. Σίγουρα, αυτή η λακωνική ―αλλά 

πολύ περιεκτική― εισαγωγή στο ποίηµα θα ικανοποιούσε τόσο το ΕΙΡ όσο και τον Ελύτη, αφού 

δικαιώνει τον πατριωτικό χαρακτήρα των επετειακών εκποµπών του ΕΙΡ, από τη µία, και τον 

οικουµενικό χαρακτήρα της ποίησης του Ελύτη, από την άλλη.  

Αν και δεν διαθέτουµε επίσηµα στοιχεία σχετικά µε την υποδοχή της εκποµπής από τους 

ακροατές, η αναµετάδοσή της τον επόµενο χρόνο, και η αναβάθµισή της από το Δεύτερο στο 

Εθνικόν Πρόγραµµα, αποτελεί επαρκές δείγµα επιτυχίας.  Το 1956 θα είναι η τρίτη συνεχής χρονιά 67

που η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου θα ταυτιστεί µε την ποίηση του Ελύτη· αυτή τη φορά, όµως, 

µέσω ενός ανέκδοτου ποιήµατος:  

 Ο Γιώργος Κατσίµπαλης φαίνεται να ενηµερώνει τον Ελύτη για το εγχείρηµα του Σολοµού (16.01.1950): «Από τα 65

εσώκλειστα αποκόµµατα θα ιδείς ότι µε τον καινούργιο χρόνο πρόβαλλες από το θεατρικό «Προσκήνιο» του σιορ 
Αλέκου Σολοµού!»· αντίστοιχα, ο Γιώργος Αγγέλογλου, διευθυντής της ελληνικής υπηρεσίας του BBC, γράφει στον 
Ελύτη (06.11.1952): «Δεν ξέρω αν σε ειδοποίησαν από τη Βρετανική Πρεσβεία ότι […] µεταδώσαµε […] µια αρκετά 
ενδιαφέρουσα ραδιοφωνική ερµηνεία του ποιήµατός σου “Ανθυπολοχαγός της Αλβανίας”», βλ. Αρχείο Οδυσσέα 
Ελύτη, έγγραφα 1/2/60 και 7/1/52_1, αντίστοιχα. 

 Η εισαγωγή διαβάζεται στο µικρόφωνο από τη Δέσπω Διαµαντίδου, αλλά ο κειµενογράφος δεν κατονοµάζεται ούτε 66

στον αέρα ούτε στη σχετική αναγγελία του Ραδιοπρογράµµατος. 

 Επιγραµµατικά σηµειώνω ότι το Εθνικόν Πρόγραµµα (προτού µετονοµαστεί σε Πρώτο) έφερε αυτή την ονοµασία 67

ακριβώς εξαιτίας της πανελλήνιας εµβέλειάς του, µιας και εξέπεµπε από ισχυρότερο ποµπό (70 kW) σε σχέση µε το 
Δεύτερο (15 kW). 
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«Αλβανιάδα». 
 Ποίηµα του Οδυσσέα Ελύτη, εµπνευσµένο από το Αλβανικό έπος. 

Ραδιοσκηνοθεσία Νίκου Γκάτσου.  
Μουσική σύνθεσις Μάνου Χατζιδάκι 

(1η εκτέλεσις) 
[28.10.1956, Δεύτερο Πρόγραµµα] 

Πρόκειται για ένα ποίηµα που έχει παραµεριστεί από την κριτική, εν µέρει δικαιολογηµένα εφόσον 

ο Ελύτης το άφησε ανολοκλήρωτο. Στη γραπτή της µορφή, η «Αλβανιάδα» δηµοσιεύεται µία φορά, 

στο φοιτητικό έντυπο Πανσπουδαστική (1962)· σε συνέντευξη που παραχωρεί εκεί ο Ελύτης, 

διευκρινίζει:  

Όχι, το ποίηµα αυτό δεν δηµοσιεύθηκε ποτέ. Μεταδόθηκε όµως τον Οκτώβριο του 1956 
από τον ΡΣΑ […] Δεν είχε, απ’ όσο ξέρω, καµµιάν απήχηση, µολονότι η ραδιοφωνική 
παρουσίαση βοηθούσε στην ανάδειξη της ιδιότυπης τεχνικής του. Ίσως να έφταιγα εγώ, 
ίσως το θέµα. Γεγονός είναι ότι µου έλειψε από κει και πέρα η διάθεση να συνεχίσω ένα 
έργο µε τόσο µεγάλες διαστάσεις. Καλά ή κακά δεν είµαι από τους ποιητές που µπορούν 
να γράφουν ερήµην του κοινού. Μου χρειάζεται ο «αντίκτυπος». Κάτι περισσότερο: µου 
χρειάζεται αυτό που λέµε «αόρατη παραγγελία».  68

Πότε ήταν όµως που ο Ελύτης εισέπραξε αυτό που αποκαλεί «αόρατη παραγγελία»; Κατά τη γνώµη 

µου, οι δύο επιτυχηµένες µεταδόσεις του Ανθυπολοχαγού από το ΕΙΡ (1954, 1955) λειτούργησαν 

σαν «αόρατη παραγγελία», παρακινώντας τον Ελύτη να στραφεί στην ίδια θεµατική προκειµένου 

να παρουσιάσει νέα δουλειά από το ραδιόφωνο. Για το λόγο αυτό επιστρατεύει την «Αλβανιάδα»,  69

που η τεχνική της προσφέρεται για ραδιοφωνική αξιοποίηση: το ποίηµα είναι γραµµένο για δύο 

φωνές, που συµπλέκονται σ’ ένα είδος παράλληλου µονολόγου, και, άρα, δεν απαιτεί πρόσθετη 

δραµατουργική επεξεργασία. Παρά την αποτυχία της εκποµπής, για την οποία µιλά ο Ελύτης, το 

ποίηµα µεταδόθηκε και την επόµενη χρονιά ―πάλι, όµως, από το Δεύτερο Πρόγραµµα.  Το 1958, 70

το ΕΙΡ θα καταφύγει στον πιο επιτυχηµένο Ανθυπολοχαγό,  και µε αυτή τη µετάδοση θα κλείσουν 71

πέντε συναπτά έτη προβολής του Ελύτη από το µικρόφωνο του ΕΙΡ (1954-1958).  

Αυτό το διάστηµα αποδεικνύεται κοµβικό τόσο για την καθιέρωση του ίδιου του Ελύτη, όσο 

και για την ―µέσω του Ελύτη― εξοικείωση του κοινού µε το φαινόµενο της «µοντέρνας ποίησης». 

 Ελύτης (1962) 11. 68

 Το πρώτο σχεδίασµα της «Αλβανιάδας» τοποθετείται το 1944, ενώ το δεύτερο το 1952· βλ. Vitti (2000) 333-4. 69

 Βλ. Ραδιοπρόγραµµα 378 (1957). 70

 Βλ. Ραδιοπρόγραµµα 439 (1958). 71
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Πιο συγκεκριµένα, οι έντυπες αναφορές στον Ελύτη συνοδεύονται πλέον από τον χαρακτηρισµό «ο 

ποιητής του “Ανθυπολοχαγού της Αλβανίας”»,  ενώ ενδεικτικά είναι τα όσα γράφει ο Καραντώνης 72

το 1956: 

Το ελεγείο αυτό [Άσµα ηρωικό και πένθιµο] […] επέβαλε τον Ελύτη και σ’ ένα πλατύτερο 
κοινό, τον συνέδεσε, θα λέγαµε, µε το δηµόσιο αίσθηµα ―κι’ αυτή η σύνδεση, στάθηκε 
µια από τις σπουδαιότερες κατακτήσεις της µοντέρνας ποιήσεως. Απεδείχθη πως η 
ποίηση αυτή, µπορούσε να είναι και πατριωτική κι’ εθνική, όπως ήταν µε τον Σολωµό, 
τον Κάλβο, τον Παλαµά, στις κρίσιµες και στις επίσηµες στιγµές της ιστορίας µας.  73

Με µια φράση: το έργο του Ελύτη πρώτο απέδειξε πως η «µοντέρνα» ποίηση «µπορούσε να είναι 

και πατριωτική κι’ εθνική», και ήταν αυτές οι δύο ιδιότητες που στο τέλος της εξασφάλισαν µία 

περίοπτη θέση στο ρεπερτόριο του ΕΙΡ.  

Κατ’ αντιστοιχία, η ανάδυση µιας άλλης «κρίσιµης και επίσηµης στιγµής» επέσπευσε το 

ραδιοφωνικό ντεµπούτο του Γιώργου Σεφέρη. Συγκεκριµένα, από το καλοκαίρι του 1954, το ΕΙΡ 

είχε ταχθεί στο πλευρό των Ελληνοκυπρίων που αγωνίζονταν για την Ένωση, καθιερώνοντας δύο 

νέες τακτικές εκποµπές («Η Κύπρος µας», «Το κυπριακόν δελτίον»). Το αυξηµένο ενδιαφέρον για 

την Κύπρο επηρέασε και τα επιµορφωτικά προγράµµατα της ίδιας περιόδου, που εµπλουτίστηκαν 

µε πλήθος αναφορών στην ιστορία και τη λογοτεχνία του νησιού.  Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται 74

και η πρώτη µετάδοση ποιηµάτων του Σεφέρη:  

«Θέµατα λόγου και τέχνης: Ποιήµατα του Σεφέρη για την Κύπρο» 
(κείµενο: Αντρέας Καραντώνης) 

[16.04.1956, Εθνικόν Πρόγραµµα] 

Η πιο πρόσφατη συλλογή του Σεφέρη, µε αρχικό τίτλο …Κύπρον, οὗ µ’ ἐθέσπισεν…, είχε τυπωθεί 

από τον «Ίκαρο» τέσσερις µήνες πριν (Δεκέµβριος 1955). Η συλλογή δεν είχε την αναµενόµενη 

απήχηση, όπως επισηµαίνει ο Γ.Π. Σαββίδης σε επιστολή του στα Νέα (02.05.1956), που φέρει τον 

εύγλωττο τίτλο «Γιατί µένουν αζήτητα και άκριτα τα ποιήµατα για την Κύπρο του Σεφέρη;».  Ο 75

 Βλ., για παράδειγµα, Μαµάκης (1954). 72

 Βλ. Καραντώνης (1956) 9. 73

 Βλ., ενδεικτικά: «Οι διαλεκτικοί ποιηταί της Κύπρου: Β. Μιχαηλίδης και Δ. Λιπέρτης» (κείµενο: Κυριάκος 74

Καραµάνος) [29.07.1954], «Κυπριακά δηµοτικά τραγούδια. Από το 1000 µΧ και εντεύθεν» (κείµενο: Δήµητρα 
Μπεζαντέ) [30.04.1956]. 

 Βλ. Σαββίδης (1956). 75
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βιογράφος του Σεφέρη, Roderick Beaton, επιβεβαιώνει ότι «το πραγµατικό µέγεθος των ποιηµάτων 

αυτών άρχισε να αναγνωρίζεται µόλις έξι χρόνια αργότερα, όταν ο Σαββίδης δηµοσίευσε γι’ αυτά 

τη δική του λεπτοµερή και οξυδερκή µελέτη».  Σύµφωνα µε αυτά τα δεδοµένα, το ρεπερτόριο του 76

ΕΙΡ βρίσκεται, για πρώτη φορά, ένα βήµα µπροστά από την εγχώρια λογοτεχνική κριτική. Φυσικά, 

το ΕΙΡ δεν αποφάσισε ξαφνικά να αντισταθµίσει την πολυετή απουσία του Σεφέρη διαφηµίζοντας 

τη νέα του συλλογή. Όπως και στην περίπτωση του Ελύτη, το «πατριωτικό και εθνικό» περιεχόµενο 

των ποιηµάτων ―και όχι η λογοτεχνική τους αξία― τα κατέστησε µεταδόσιµα από το Εθνικόν 

Προγράµµα. Από τη στιγµή που η ποίηση του Σεφέρη προσφέρει τα διαπιστευτήρια µιας ποίησης 

«εθνικής», ο Καραντώνης δράττεται της ευκαιρίας και κατευθείαν παρουσιάζει το:  

«Το λογοτεχνικόν τέταρτον: Γιώργος Σεφέρης» 
(κείµενο: Αντρέας Καραντώνης) 

[27.05.1956, Εθνικόν Πρόγραµµα] 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ενσωµάτωση πρώτα του Ελύτη και έπειτα του Σεφέρη στη συχνότητα του ΕΙΡ, θα συνεπιφέρει τη 

σταδιακή ενσωµάτωση και άλλων νεωτερικών ποιητών, τόσο της «γενιάς του τριάντα»,  όσο και 77

της πρώτης µεταπολεµικής γενιάς.  Έτσι, στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1950, το ρεπερτόριο 78

των ποιητικών εκποµπών του ΕΙΡ εµφανίζεται απενοχοποιηµένο από τις αισθητικές ή ιδεολογικές 

προκαταλήψεις της προηγούµενης δεκαετίας, συµβαδίζοντας για πρώτη φορά µε την εποχή του 

(Παράρτηµα Α.ΙΙΙ.2). Παρά τη σταθερή προβολή του Παλαµά, παρατηρούµε πως η υπόλοιπη 

σύνθεση της «Ποιητικής βραδυάς» (Μαλακάσης, Δροσίνης, Βαλαωρίτης) παραχωρεί τη θέση της 

σε σύγχρονους ποιητές (Ελύτης, Εµπειρίκος, Κότσιρας). Μόνη εξαίρεση ο Λάµπρος Πορφύρας, του 

οποίου η δυναµική διατηρείται, ίσως εξαιτίας της ταυτόχρονης έκδοσης των Απάντων του, και της 

βιβλιογραφίας του Κατσίµπαλη (1956),  που ανακινούν το ενδιαφέρον γύρω από το πρόσωπό του. 79

Οδεύοντας προς το τέλος της δεκαετίας του 1950, οι εκποµπές φιλολογικού περιεχοµένου του 

EIΡ µία-µία ολοκληρώνουν τον κύκλο τους· η µακροβιότερη, «Το λογοτεχνικόν τέταρτον», 

σταµατά τον Ιούνιο του 1959, σηµαδεύοντας το τέλος µιας δεκαετίας συστηµατικής προώθησης 

 Μπήτον (2003) 489-90. 76

 Βλ., ενδεικτικά: «Αλέξανδρος Μάτσας-Δηµήτριος Αντωνίου» (κείµενο: Νίκος Γκάτσος) [12.03.1957], και «Νίκος 77

Εγγονόπουλος» (κείµενο: Αντρέας Καραντώνης) [07.05.1957]. 

 Βλ., ενδεικτικά: «Μίλτος Σαχτούρης-Τάκης Βαρβιτσιώτης» (κείµενο: Νίκος Γκάτσος) [14.05.1957] και «Μήτσος 78

Λυγίζος-Νίκος Καρούζος» (κείµενο: Αντρέας Καραντώνης) [11.06.1957]. 

 Βλ. Πορφύρας (1956) και Κατσίµπαλης (1956), αντίστοιχα. 79
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κειµένων της νεοελληνικής γραµµατείας. Παράλληλα, η εισβολή των διαφηµιστικών µηνυµάτων 

υποβαθµίζει την ποιότητα των εκποµπών, µε αποτέλεσµα το Δεύτερο Πρόγραµµα να «κυριαρχείται 

κυριολεκτικά από προγράµµατα ελαφρά και διασκεδαστικά, που τα περισσότερα […] περιέχουν 

διαφηµιστικές αγγελίες».  Ακόµη και η ποίηση εµπορευµατοποιείται µέσω της «Ανθολογίας της 80

αγάπης» (1957-1959), µιας δεκάλεπτης καθηµερινής εκποµπής που επιµελείται ο Μήτσος Λυγίζος, 

και προσφέρεται από εµπορική φίρµα. Οι εκποµπές της 28ης Οκτωβρίου αντανακλούν επίσης τη 

στροφή προς ελαφρότερες επιλογές προγράµµατος, όπως η ακόλουθη: 

 «Το Θέατρο της Τετάρτης: Ανθυπολοχαγός Ζήσης» 
 Χρονικό εµπνευσµένο από το ένδοξο ελληνικό έπος του 40-41 

[28.10.1959, Εθνικόν Πρόγραµµα] 
* 

Σε διάστηµα µιας δεκαπενταετίας (1945-1960), παρακολουθήσαµε το ρεπερτόριο των ποιητικών 

εκποµπών του ΕΙΡ να καταρτίζεται βάσει διαφόρων κριτηρίων ―όχι πάντοτε αισθητικών. Η 

εξύψωση του εθνικού φρονήµατος αποτέλεσε την διαχρονικότερη προϋπόθεση για την ένταξη ενός 

ποιητή στο ρεπερτόριο του ΕΙΡ. Βάσει αυτού, εξηγείται ο αποκλεισµός του φερόµενου ως 

«αντεθνικού» Άγγελου Σικελιανού στα µεταπελευθερωτικά και εµφυλιακά χρόνια, και η αδιάπτωτη 

προβολή του Παλαµά και, αργότερα, του Σολωµού ως «ποιητών του έθνους».  Το ίδιο κριτήριο 81

αποτέλεσε και έναυσµα για την αργοπορηµένη ενσωµάτωση νεωτερικών ποιητών, όπως ο Ελύτης 

και ο Σεφέρης, στην κρατική συχνότητα. Ως προς τον Ελύτη, ειδικότερα, η παρουσία του στα 

επετειακά προγράµµατα του ΕΙΡ ήδη από το 1954, ανατρέπει την πεποίθηση ότι η «εθνικοποίησή» 

του πυροδοτείται από την δηµοσίευση του Άξιον Εστί, το 1960.   82

Πίσω από το µικρόφωνο, τώρα, η άγνωστη συµβολή ποιητών αλλά και κριτικών της «γενιάς 

του τριάντα» στην επιµόρφωση του εθνικού ακροατηρίου, φέρνει νέα δεδοµένα στην παλιά 

συζήτηση περί «κλίκας» που επιδόθηκε στην αυτοπροβολή της: ο Ελύτης αποχώρησε από το ΕΙΡ 

εντάσσοντας στο ρεπερτόριο του σταθµού ξενόγλωσσα ποιήµατα (και όχι δικά του), ο Γκάτσος 

πέρασε απ’ όλα τα πόστα µιας ραδιοφωνικής παραγωγής, ασχολούµενος µε ποιητές της παράδοσης 

 Χατζηδάκης (2015) 302. 80

 Βλ. χαρακτηριστικά: «Κωστής Παλαµάς, το στόµα του Έθνους» (οµιλητής: Ν.Β. Τωµαδάκης) [28.02.1955] και «Ο 81

Σολωµός, ποιητής του Ἔθνους» (κείµενο: Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος) [26.03.1957]. 

 Βλ., ενδεικτικά, Τζιόβας (2011) 63, Καγιαλής (2012) 290-1· ο Μαρωνίτης [(1980) 74-5] αναγνωρίζει µεν ότι, µέσω 82

του Ανθυπολοχαγού, ο Ελύτης «φαίνεται να πιστεύει στη δυνατότητα αναβίωσης του παλιού µοντέλου του εθνικού 
ποιητή», αλλά δεν εξετάζει καθόλου την πρόσληψη του ποιήµατος. 
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και προσαρµογές θεατρικών έργων,  ενώ ο Καραντώνης προσανατολίστηκε στη συντήρηση της 83

υστεροφηµίας του Παλαµά. Εν τέλει, το περιεχόµενο των ίδιων των κειµένων, και όχι οι όποιες 

παρασκηνιακές κινήσεις, τους εξασφάλισε µια θέση στο ρεπερτόριο του ΕΙΡ.  

Μέσα από τη συνεξέταση του ιστορικού πλαισίου και του ρεπερτορίου των ποιητικών 

εκποµπών του ΕΙΡ, επιχείρησα να σκιαγραφήσω τον ουσιαστικό ρόλο του ραδιοφώνου στην 

ανάδειξη «εθνικών ποιητών» και στη διαµόρφωση του «λογοτεχνικού κανόνα», καταδεικνύοντας 

παράλληλα τον πλούτο του αρχειακού υλικού, που µένει, σε µεγάλο βαθµό, ανεκµετάλλευτο.  

 Για τον πλήρη κατάλογο των παραγωγών στις οποίες συµµετείχε ο Γκάτσος, βλ. Καρτσωνάκης (2011).83
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Α.Ι. ΠΗΓΕΣ 

Α.Ι.1 Εκποµπές σε ηχητική µορφή 
Ανάµεσα στις µαγνητοταινίες που φυλάσσονται σήµερα στο αρχείο της ΕΡΤ, εντοπίζονται µόνο οκτώ 
ποιητικές εκποµπές που ηχογραφήθηκαν κατά τη δεκαετία του 1950.  Ενδεικτικά αναφέρω ότι ο Ντίµης 84

Αποστολόπουλος, στο Λεύκωµα Ραδιοφωνικών Εκποµπών 1951-1956, καταλογογραφεί 1648 εκποµπές 
φιλολογικού περιεχοµένου ―που είναι µόνο οι µεταδόσεις στις οποίες συµµετείχε ο ίδιος. Ο λόγος που οι 
χιλιάδες ώρες ραδιοφωνικού προγράµµατος δεν σώζονται σήµερα είναι κυρίως πρακτικός: προκειµένου να 
µειωθεί το ετήσιο κόστος εξοπλισµού, οι µαγνητοταινίες χρησιµοποιούνταν περισσότερες από µία φορές, µε 
αποτέλεσµα οι νέες εγγραφές να σβήνουν τις παλαιότερες κ.ο.κ. Ίχνη των επικαλυπτόµενων εγγραφών 
ανιχνεύονται σε πολλά από τα ηχητικά αρχεία της ΕΡΤ, όπως το αρχείο µε κωδικό 376, που σώζει µόνο την 
αποφώνηση ενός επεισοδίου της εκποµπής «Θέµατα λόγου και τέχνης».  

Α.Ι.2 Εκποµπές σε χειρόγραφη/δακτυλόγραφη µορφή 
Σε σχετικό ερώτηµα µου στο αρχείο της ΕΡΤ, έλαβα την απάντηση ότι δεν συστάθηκε ποτέ ειδική συλλογή 
που να συγκεντρώνει αντίτυπα των κειµένων προς µετάδοση (αντίστοιχη του Written Archive Centre του 
B.B.C., για παράδειγµα). Παρόλα αυτά, ένας από τους τακτικούς συνεργάτες του ΕΙΡ, ο Τίτος Αινείας, 
σηµείωνε [(1968) 20] ότι ο ραδιοφωνικός λόγος «κατά κανόνα είναι γραπτός λόγος διότι κατά κανόνα στο 
ραδιόφωνο διαβάζονται κείµενα από χειρόγραφο […] παρά στις ελάχιστες […] περιπτώσεις που δεν 
χρησιµοποιείται χειρόγραφο, όπως π.χ. στις [απευθείας] περιγραφές». Ορισµένα από τα εν λόγω χειρόγραφα 
εντοπίζονται σήµερα σε προσωπικά αρχεία συνεργατών του ΕΙΡ, και είτε πρόκειται για κείµενα που είχαν 
γράψει οι ίδιοι, είτε για εκποµπές αφιερωµένες στο έργο τους. Έτσι, για παράδειγµα, το αρχείο του Στράτη 
Μυριβήλη περιλαµβάνει περισσότερα από εκατό αντίτυπα εκποµπών που έγραψε ο ίδιος, ταξινοµηµένα 
ανάλογα µε το έτος µετάδοσης (1940-1964)·  λίγες, όµως, από τις εκποµπές αυτές εµπίπτουν στο είδος της 85

ποιητικής εκποµπής που µας ενδιαφέρει, ενώ το ίδιο παρατηρείται και στη σχετική ενότητα του αρχείου του 
Ηλία Βενέζη.  Στο αρχείο του Οδυσσέα Ελύτη, εντοπίζονται µόνο τρία δακτυλόγραφα αντίτυπα εκποµπών, 86

από τις οποίες οι δύο σχετίζονται µε την προβολή του έργου του (και είναι γραµµένες από άλλους), ενώ, 
στην τρίτη, ο Ελύτης εµφανίζεται ως οµιλητής, προλογίζοντας µία ραδιοφωνική προσαρµογή της 
«Ερωφίλης».  Τέλος, στο αρχείο της Μελισσάνθης, φυλάσσονται έξι αντίτυπα εκποµπών, που σχετίζονται 87

 Κωδικοί αρχείων: 376, 2052, 1680/Α, 349/Α, 2204/Α, 53952, 89990 και 4213. 84

 Βλ. ΑΣΚΣΑ, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αρχείο Στράτη Μυριβήλη, Ενότητα ΙΙ (Λογοτεχνικό έργο)/ Υποενότητα 3 85

(Χρονογραφήµατα, άρθρα, ταξιδιωτικές εντυπώσεις, δοκίµια, ραδιοφωνικές εκποµπές-χειρόγραφα και δακτυλόγραφα). 

 Βλ. ΑΣΚΣΑ, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αρχείο Ηλία Βενέζη, Ενότητα IV (Ραδιοφωνικές εκποµπές). 86

 Βλ. ΑΣΚΣΑ, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αρχείο Οδυσσέα Ελύτη, έγγραφα 28/1/79-79ι («Θέµατα πεζού και ποιητκού 87

λόγου: Αντρέας Εµπειρίκος-Οδυσσέας Ελύτης», 02.04.1957, Εθνικόν Πρόγραµµα), 28/1/91α-91ε («Οδυσσέας Ελύτης», 
27.03.1955, Ραδιοφωνικός Σταθµός Θεσ/νίκης), 30/2/102 («Η ώρα της ελληνικής σκηνής: “Ερωφίλη” Ν. Χορτάτση», 
30.05.1959, Εθνικόν Πρόγραµµα). 
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µε το έργο της, οι περισσότερες από τις οποίες µεταδόθηκαν από το τοπικό πρόγραµµα του Ραδιοφωνικού 
Σταθµού Θεσσαλονίκης.   88

Α.Ι.3 Αναδηµοσιεύσεις εκποµπών 
Σπάνια το Ραδιοπρόγραµµα αναδηµοσίευε µε συστηµατικό τρόπο προηγούµενες µεταδόσεις· από το πρώτο 
τεύχος του 1950 έως το τελευταίο του 1960 (στο οποίο σταµατά η έρευνά µου), µόνο ένας κύκλος 
εκποµπών, «Το έργο τους και η φωνή τους» (1958), αναδηµοσιεύτηκε µε σχετική συνέπεια στις σελίδες του 
περιοδικού.  Από την άλλη, όµως, πολλά από τα κείµενα που διαβάζονταν στον αέρα δεν προορίζονταν 89

εξαρχής για το ΕΙΡ, αλλά για διάφορα έντυπα (εφηµερίδες, λογοτεχνικά περιοδικά κ.ά.). Για παράδειγµα, η 
εκποµπή «Τρεις ρουµελιώται ποιηταί» (04.09.1946), σε κείµενο του Αντρέα Καραντώνη, θα πρέπει να έφερε 
οµοιότητες µε το άρθρο του ίδιου «Η ρουµελιώτικη ποίηση», που δηµοσιεύτηκε την ίδια χρονιά στην 
Αγγλοελληνική επιθεώρηση (τεύχος Α/11). Ή, η εκποµπή «Βεράρεν-Παλαµάς» (03.07.1955), γραµµένη από 
την Τατιάνα Σταύρου, ίσως να µην διέφερε σηµαντικά από το οµότιτλο άρθρο της ίδιας που δηµοσιεύτηκε 
στη Νέα Εστία (τεύχος 682), τον Δεκέµβριο του ίδιου έτους. Παρατηρούµε, δηλαδή, ότι η αντιπαραβολή των 
πληροφοριών που παρέχει το Ραδιοπρόγραµµα µε την εκτός-ΕΙΡ λογοτεχνική δραστηριότητα, εν µέρει 
αντισταθµίζει το κενό που δηµιουργεί η έλλειψη των χειρόγραφων/δακτυλόγραφων εκποµπών.  

Α.Ι.4 Αναγγελίες ραδιοφωνικού προγράµµατος 
Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, οι αναγγελίες του Ραδιοπρογράµµατος αποτελούν την κυριότερη πηγή 
που διαθέτουµε σήµερα για την ανασύνθεση του περιεχοµένου των ραδιοφωνικών εκποµπών. Πριν περάσει 
στην αποκλειστική δικαιοδοσία του ΕΙΡ, το 1950, ο έντυπος οδηγός προγράµµατος τυπωνόταν για ορισµένα 
διαστήµατα και από ιδιώτες, και αυτό εξηγεί τους διαφορετικούς τίτλους που απαντώνται έως το 1950: 

1939-1941: Εβδοµαδιαίον Πρόγραµµα Ραδιοφωνικού Σταθµού Αθηνών 
1943-1944: Το Ραδιόφωνον: Εβδοµαδιαία καλλιτεχνική και ραδιοφωνική επιθεώρησις 
1946-1948: Εδώ Αθήναι: Εβδοµαδιαίον εικονογραφηµένον περιοδικόν 
1948-1950: Ε.Ι.Ρ. 
1950-1968: Ραδιοπρόγραµµα 
1968-σήµερα: Ραδιοτηλεόραση 

Εκτός από τα παραπάνω εξειδικευµένα περιοδικά ―αρκετά τεύχη των οποίων έχουν χαθεί―  το 90

πρόγραµµα του ραδιοσταθµού δηµοσιευόταν επίσης καθηµερινά στις στήλες των αθηναϊκών εφηµερίδων. 
Όσο επιγραµµατικές κι αν ήταν αυτές οι αναγγελίες, µας καθησυχάζουν ότι ούτε µία µέρα ραδιοφωνικού 
προγράµµατος δεν έχει χαθεί.  

 Βλ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Μελισσάνθη, Ενότητα ΙΙΙ, 88

Φάκελος 2.1 (Ραδιοφωνικές εκποµπές και οµιλίες). 

 Βλ. Ραδιοπρόγραµµα 423- 443 (Ιούλιος-Νοέµβριος 1958). 89

 Ιδιαίτερα της πρώτης περιόδου (1939-1941). 90
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Α.ΙΙ. ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

«Η ποιητική βραδυά» (Μάιος- Δεκέµβριος 1946)  91

Α.II.1. Ποιητική βραδυά αφιερωµένη εις τον Μαλακάσην [08.05.1946] 

Α.II.2. Η ποιητική βραδυά αφιερωµένη εις την «Φλογέραν του Βασιληά» του Κωστή Παλαµά [15.05.1946] 

Α.II.3. Η ποιητική µας βραδυά [22.05.1946] 

Α.II.4. Η ποιητική βραδυά αφιερωµένη εις τον Δροσίνην [05.06.1946] 

Α.II.5. Η ποιητική µας βραδυά αφιερωµένη εις τον Βαλαωρίτην [12.06.1946] 

Α.II.6. Η ποιητική µας βραδυά [19.06.1946] 

Α.II.7. Η ποιητική βραδυά αφιερωµένη εις τον ποιητήν Λαύρα τον τραγουδιστήν της παλιάς Αθήνας 

[26.06.1946] 

Α.II.8. Η ποιητική βραδυά αφιερωµένη στον Παύλο Νιρβάνα [03.07.1946] 

Α.II.9. Η ποιητική µας βραδυά αφιερωµένη στον Αργύρη Εφταλιώτη (κείµενο: Λίνος Πολίτης) [10.07.1946] 

Α.II.10. Η ποιητική µας βραδυά µε θέµα «Το φεγγάρι στην ποίησί µας» [17.07.1946] 

Α.II.11. Η ποιητική βραδυά [24.07.1946] 

Α.II.12. Η ποιητική µας βραδυά [31.07.1946] 

Α.II.13. Ο Δεκαπενταύγουστος στη λογοτεχνία µας και στη µουσική µας [14.08.1946] 

Α.II.14. Ρώµος Φιλύρας και Κώστας Καρυωτάκης (κείµενο: Άρης Δικταίος) [21.08.1946] 

Α.II.15. Ζαχαρίας Παπαντωνίου (κείµενο: Μιχαήλ Περάνθης) [28.08.1946] 

Α.II.16. Τρεις Ρουµελιώται ποιηταί: Παλαµάς, Μαλακάσης, Αθ. Κυριαζής (κείµενο: Ανδρέας Καραντώνης) 

[04.09.1946] 

Α.II.17. Η ποιήτρια Πολυδούρη (κείµενο: Μελισσάνθη) [11.09.1946] 

Α.II.18. Τραγούδια του φθινοπώρου (κείµενο: Ανδρέας Καραντώνης) [25.09.1946] 

Α.II.19. Το Αιγαίον στην ποίησή µας (κείµενο: Ανδρέας Καραντώνης) [02.10.1946] 

Α.II.20. Ο ποιητής Καβάφης (κείµενο: Άλκης Θρύλος) [09.10.1946] 

 Η συγκεντρωτική λίστα των εκποµπών δεν προήλθε από µία αλλά από τρεις πηγές: οι πρώτοι δεκαοχτώ τίτλοι είναι 91

παρµένοι από προγράµµατα που αναδηµοσιεύονταν στον ηµερίσιο Τύπο, καθώς από την διακοπή του κατοχικού 
εντύπου Το Ραδιόφωνον (1944) µέχρι την κυκλοφορία του Εδώ Αθήναι (28.09.1946), δεν υπήρχε εξειδικευµένο 
ραδιοφωνικό περιοδικό στην αγορά. Έτσι, χρησιµοποίησα συνδυαστικά τα προγράµµατα που δηµοσιεύονταν στις 
εφηµερίδες Έθνος και Η βραδυνή για τις εγγραφές 1-18, ενώ για τους τίτλους των υπόλοιπων εκποµπών βασίστηκα 
εξολοκλήρου στις πληροφορίες του Εδώ Αθήναι. Αυτό εξηγεί τη σχετική ανοµοιοµορφία στους τίτλους, αλλά και την 
απουσία του ονόµατος του κειµενογράφου στις πρωιµότερες αναγγελίες. 
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Α.II.21.Ο ερωτικός Παλαµάς (κείµενο: Ανδρέας Καραντώνης) [16.10.1946] 

Α.II.22. Η χώρα που αρµατώθηκε (κείµενο: Ανδρέας Καραντώνης) [23.10.1946] 

Α.II.23. Άγγελος Σηµηριώτης (κείµενο: Φαίδων Μπουµπουλίδης) [30.10.1946] 

Α.II.24. Ελληνικά σονέττα (κείµενο: Άρης Δικταίος) [06.11.1946] 

Α.II.25. Ανδρέας Κάλβος (κείµενο: Οδυσσέας Ελύτης) [13.11.1946] 

Α.II.26. Ελληνικά σονέττα (κείµενο: Άρης Δικταίος) [20.11.1946] 

Α.II.27. Λορέντζος Μαβίλης (κείµενο: Γεράσιµος Σπαταλάς) [27.11.1946] 

Α.II.28. Οι νύχτες του Φήµιου (υπό συνεργάτου) [04.12.1946] 

Α.II.29. Ερωτική ποίηση (κείµενο: Κλέων Παράσχος) [11.12.1946]  
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Α.ΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΙΗΤΩΝ 

Α.III.1. 1945-1955  92

 Ποιητές που δεν εντάσσονται στον πίνακα έχουν λιγότερες από τρεις εµφανίσεις κατά την περίοδο 1945-1955· το 92

σύµβολο (+) αντιστοιχεί σε ραδιοφωνικές ανθολογίες (π.χ. «Τραγούδια του φθινοπώρου») στις οποίες πιθανόν 
ακούγονταν έργα των παραπάνω ποιητών. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Κωστής Παλαµάς (1859-1943) 23

Μιλτιάδης Μαλακάσης (1869-1943) 7

Διονύσιος Σολωµός (1798-1857) 6

Λάµπρος Πορφύρας (1879-1932)  5+

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης (1824-1879) 5

Γεώργιος Δροσίνης (1859-1951) 5

Άγγελος Σικελιανός (1884-1951) 4

Λορέντζος Μαβίλης (1860-1912)  3+

Μαρία Πολυδούρη (1902-1930) 3

Σωτήρης Σκίπης (1881-1952) 3



Α.III.2. 1955-1960  93

 Ποιητές που δεν εντάσσονται στον πίνακα έχουν λιγότερες από δύο εµφανίσεις κατά την περίοδο 1955-1960. 93
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ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Κωστής Παλαµάς (1859-1943) 16

Διονύσιος Σολωµός (1798-1857) 16

Άγγελος Σικελιανός (1884-1951) 9

Οδυσσέας Ελύτης (1911-1996) 6

Ανδρέας Εµπειρίκος (1901-1975) 4

Γιωργής Κότσιρας (1920-1998) 2

Λάµπρος Πορφύρας (1879-1932) 2

Γιώργος Σεφέρης (1900-1971) 2

Τάκης Σινόπουλος (1917-1981) 2

Κωνσταντίνος Χατζόπουλος (1868-1920) 2



Α.IV. ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ 

Άσµα ηρωικό και πένθιµο για το χαµένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας [28.10.1954]  94

Το ποίηµα του Οδυσσέα Ελύτη Άσµα ηρωικό και πένθιµο για το χαµένο 

ανθυπολοχαγό της Αλβανίας, που θα ακούσετε σήµερα, είναι το µόνο αξιόλογο 

έργο των τελευταίων χρόνων που άντλησε την έµπνευσή του από πρόσφατα 

γεγονότα της ελληνικής ιστορίας. Έτσι, ανήκει δικαιωµατικά στην παράδοση 

της µεγάλης ποιητικής κληρονοµιάς του ελληνικού έθνους, που έχει τις 

ρίζες της στα ακριτικά έπη και στα ηρωικά δηµοτικά τραγούδια των χρόνων 

της σκλαβιάς, και που θα εξακολουθήσει να µένει πάντοτε ζωντανή όσο οι 

περιπέτειες της φυλής για την ελευθερία θα φλογίζουν τις καρδιές και τα 

πνεύµατα.  

Ωστόσο, το ηρωικό και πένθιµο άσµα για το χαµένο ανθυπολοχαγό της 

Αλβανίας δεν είναι ένα πατριωτικό ποίηµα µε τη στενή σηµασία του όρου. 

Ξεκινώντας από ένα συγκεκριµένο γεγονός, που το έζησε ο ίδιος ο ποιητής 

όταν πολεµούσε στην Αλβανία, κατορθώνει να ξεπεράσει την ιστορική του 

επικαιρότητα, και ν’ αποκτήσει την οικουµενικότητα που εκφράζει στις 

υψηλότερες στιγµές της, η αληθινή ποίηση. Κι απ’ αυτή την άποψη, δεν 

υπάρχει αµφιβολία ότι µέσα στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, το 

έργο του Ελύτη έχει πάρει κιόλας τη θέση που του ταιριάζει, πλάι στους 

Ελεύθερους Πολιορκηµένους του Σολωµού, στον Ιερό Λόχο του Κάλβου, και σε 

τόσα άλλα ελληνικά ποιήµατα όπου η ατοµική φωνή ενός ποιητού γίνεται η 

δικαίωση ενός ολόκληρου έθνους. 

 Ηχητικό Αρχείο ΕΡΤ (κωδικός αρχείου: 2204/Α). 94
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Έναρξη του Δεύτερου Προγράμματος.
Ραδιοπρόγραμμα 102 (Μάιος 1952)

Το νέο πρόγραμμα του σταθμού, λίγο μετά 
την ανάληψη καθηκόντων από τον Ελύτη. 

Ραδιοπρόγραμμα 163 (Ιούλιος 1953)
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Ραδιοπρόγραμμα 144 (Μάρτιος 1953) Ραδιοπρόγραμμα 196 (Φεβρουάριος-Μάρτιος 1954)

Ραδιοπρόγραμμα 300 (Φεβρουάριος 1956)



C42

Ραδιοπρόγραμμα 150 (Απρίλιος 1953)

Ραδιοπρόγραμμα 159 (Ιούνιος 1953)

Ραδιοπρόγραμμα 165 (Ιούλιος 1953)



C43

Μετά τον Ηλία Βενέζη, τη σκυτάλη έπαιρνε ο Ανδρέας Καραντώνης (1955-1957)
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Καταιγισμός «Θεμάτων λόγου και τέχνης» 
(1953-1956)
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Πρόγραμμα και ρεπορτάζ για το θεατρικό ανέβασμα του Άσματος ηρωικού και πένθιμου, 
σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού.
ΑΣΚΣΑ, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αρχείο Οδυσσέα Ελύτη, 30/2/59 και 30/2/60. 
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28η Οκτωβρίου 1956.

Πρόσεξε την αναγγελία 
της «Αλβανιάδας», όπου η 

λέξη «εμπνευσμένο»
αντικαθιστά τη λέξη 

«επίκαιρο»
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16 Απριλίου 1956

27 Μαΐου 1956
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