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Από τα τελευταία χρόνια της δικτατορίας, αρχές της δεκαετίας του 1970,
είχε εμφανιστεί στην Ελλάδα η τάση να εκδίδονται νέα περιοδικά λόγου
και τέχνης. Ανάμεσα στους λόγους που συνετέλεσαν σε αυτή την εξέλι-

ξη ήταν: η ανεπάρκεια των ευάριθμων μεταπολεμικών σχετικών εντύπων2, ο συ -
νωστισμός των φωνών που διεκδικούσαν διέξοδο στη δημοσιότητα, η επαναφορά
κλίματος ευφορίας και ελευθερίας από την αποκατάσταση του κοινοβουλευτι-
σμού το 1974, η μετατροπή της κλασικής στοιχειοθεσίας σε όφσετ η οποία διευ-
κόλυνε τις εκδοτικές διαδικασίες και περιόρισε το κόστος3, το αυξανόμενο μορ-
φωτικό επίπεδο του λαού και η φιλαναγνωσία του, η διάθεση χρηματικών ποσών
στην αγορά περιοδικών. Έτσι τροφοδοτήθηκε το ρεύμα που είχε ως αποτέλεσμα
την εμφάνιση –αν περιορίσουμε την καταγραφή τους στην εικοσαετία 1971-1990–
δεκάδων περιοδικών με έδρα την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την επαρχία. Πολλά
εξ αυτών υπήρξαν βραχύβια. Τα περισσότερα, παρότι προσπάθησαν, δεν τήρησαν
την ιδρυτική τους περιοδικότητα. Μερικά κατόρθωσαν να επιβληθούν και να δια-
σφαλίσουν την παρουσία τους παρεμβαίνοντας στα νεοελληνικά γράμματα για
πολλά χρόνια4. Τα πιο διαδεδομένα ασφαλώς συνέδεσαν τη βιωσιμότητά τους με
τους αξιόλογους διευθυντές-εκδότες τους5 και τους συνεργάτες που τα πλαισίω-

Βαγγέλης Δημητριάδης

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ.
Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ1

1. Στην ψηφιοποίηση του δυσεύρετου περιοδικού έχει προχωρήσει το Εργαστήριο
Νεοελληνικής και Συγκριτικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ύστε-
ρα από πρωτοβουλία της καθηγήτριας Νεοελληνικής Φιλολογίας Βασιλικής Κοντογιάννη
και σύμφωνη γνώμη των εκδόσεων Σοκόλη.

2. Ανάμεσά τους τα Νέα Εστία (έτος ίδρυσης 1927), Ελληνική Δημιουργία (1948-54),
Επιθεώρηση Τέχνης, (1954-1967), Διαγώνιος (1958-1983), Ευθύνη (1961-66 και 1972-2010),
Εποχές (1963-1967) κ.ά. Περισσότερα βλ. στο Δημήτρης Καλοκύρης, Νεοελληνικά λογοτε-
χνικά περιοδικά, Ύψιλον βιβλία, Αθήνα 1995.

3. Δημήτρης Καλοκύρης, ό. π., σ. 27.
4. Αναφέρω ενδεικτικά τα: Τραμ (1971), Αιολικά Γράμματα (1971), Σημειώσεις (1973),

Διαβάζω (1976), Το δένδρο (1978), Πόρφυρας (1980), Η λέξη (1981), Οδός Πανός (1981),
Ομπρέλα (1981) κ.ά.

5. Γιάννης Πατίλης, Μικρός τύπος: το λογοτεχνικό περιοδικό. Θεωρία και ασκήσεις.
Κείμενα 1978-2013, Ύψιλον Βιβλία, Αθήνα 2013, σ. 161-162.
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ναν6. Κατά περίεργο τρόπο τα περισσότερα εμφανίσθηκαν λίγο πριν ή λίγο μετά
από το 19807, την περίοδο δηλαδή που στη χώρα μας επήλθε πολιτική αλλαγή
με σοσιαλιστικά χαρακτηριστικά, η οποία υποσχόταν να παράσχει τις αυτονόητες
διευκολύνσεις στον πολιτισμό8, στις τέχνες και στα γράμματα. 

Ανάμεσα στα περιοδικά που εκδόθηκαν αυτή την περίοδο υπήρξε και το
Γράμματα και τέχνες. Ιδρυτής και διευθυντής του ο νομικός και φιλόλογος Κώ -
στας Γ. Παπαγεωργίου. Προηγουμένως, από το 1974, ο Παπαγεωργίου είχε συμ-
μετάσχει με συνεργασίες του στα περιοδικά Αντί και Τομές και είχε λάβει μέρος
στην ιδρυτική ομάδα του Διαβάζω. Το 1978 εξέδωσε με τους Αλέξη Ζήρα, Χ. Λιο -
ντάκη και Σ. Μπεκατώ ρο τη Σχεδία η οποία διέκοψε την κυκλοφορία της μετά
τρία τεύχη και ολιγόμηνη κυκλοφορία. 

Με την οπτική που διακρίνουμε σήμερα την ενασχόληση του Παπαγεωργίου
στην έκδοση περιοδικών λόγου και τέχνης μπορούμε να αξιολογήσουμε το έργο
του σε αυτόν τον τομέα ως μία ακόμη διακεκριμένη συμβολή του στον έντεχνο
και δοκιμιακό νεοελληνικό λόγο. Αν μάλιστα αναλογιστούμε ότι από το 1982 μέχρι
σήμερα έχει διατελέσει, σχεδόν αδιάλειπτα, διευθυντής σε τρία περιοδικά: Γράμ -
ματα και τέχνες (1982-1999), Κ, (2002-2011) και Τα ποιητικά, τα οποία αισίως τον
Ιούνιο του 2018 εξέδωσαν το 29ο τεύχος τους, διανύοντας από το Μάρτιο του
2011 το 8ο έτος της παρουσίας τους σε σταθερά τριμηνιαία περιοδικότητα –συνέ-
πεια η οποία δεν τηρήθηκε απόλυτα στα Γράμματα και τέχνες–, μπορούμε να
υποστηρίξουμε ότι η έκδοση περιοδικών παραμένει τρόπος ζωής α ντίστοιχος με
εκείνον της πρωτογενούς δημιουργίας του στην ποίηση, στην πεζογραφία και στο
δοκίμιο. 

Από τις ταυτότητες των τριών περιοδικών συνάγεται ότι ο Κώστας Γ. Πα πα -
γεωργίου στο δεύτερο και το τρίτο περιοδικό συμπαρουσιάζεται ως διευθυντής
(στα Ποιητικά με τον Γιάννη Βαρβέρη και από το δεύτερο τεύχος με την Τιτίκα
Δημητρούλια9, και στο Κ με τον Αλέξη Ζήρα). Αντιθέτως στα Γράμματα και τέ -
χνες διατηρεί τη θέση του διευθυντή ακόμη και όταν το περιοδικό αλλάζει συντα-
κτική επιτροπή και εκδίδεται σε νέα μορφή από τις εκδόσεις Σοκόλη. Συνολικά
από το 1982 μέχρι σήμερα έχει καταπιαστεί με την έκδοση 138 τευχών! (Γράμματα
και τέχνες 88, Κ 21 και Τα ποιητικά 29 τεύχη). 

6. Ασφαλώς οι κρατικές επιχορηγήσεις και οι διαφημίσεις συνέβαλαν στη βιωσιμότητά
τους.  

7. Το δέντρο (1978), Πόρφυρας (1980), Ομπρέλα (1981), Η λέξη (1981), Οδός Πανός
(1981), Χάρτης (1982), Γράμματα και τέχνες (1982), Νήσος (1983) κ.ά.

8. Γιάννης Πατίλης, ό. π., σ. 40.
9. Η Τιτίκα Δημητρούλια και ο Γιάννης Βαρβέρης υπήρξαν μέλη της συντακτικής ομά-

δας του Κ μαζί με τους Αλ. Αργυρίου, Ελ. Κοτζιά, Αικ.. Κουμαριανού, Χ. Μηλιώνη και Β.
Χατζηβασιλείου.
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Στα τεχνικά/εξωτερικά χαρακτηριστικά που συνδέουν τον Κώστα Γ. Παπαγε -
ωργίου με τα 138 περιοδικά του περιλαμβάνονται, επίσης, όσο κι αν φαίνεται αμε-
λητέο, το μεγάλο μέγεθος της σελίδας που σταδιακά σμικρύνεται (συμβαίνει στα
Γράμματα και Τέχνες και στα Ποιητικά), και η συρραφή των φύλλων με μεταλ-
λικό σύνδεσμο (καρφίτσα) δίκην μαθητικού τετραδίου 32 κατά προτίμηση σελί-
δων. 

Από την πρώτη συγκριτική ματιά στα περιεχόμενα των παραπάνω τριών πε -
ριοδικών του Κ. Γ. Παπαγεωργίου παρατηρούμε μια σταδιακή μετατόπιση και τε -
λικώς μια επικέντρωση της θεματολογίας τους από τα γενικότερα ζητήματα γραμ-
μάτων και τεχνών στην ποίηση καθεαυτήν, αφού Τα ποιητικά, που εκδίδονται
από τον Γκοβόστη, από το πρώτο τεύχος τους ασχολούνται αποκλειστικά με το
δοκίμιο για την ποίηση και τους ποιητές, με συνεντεύξεις ποιητών, βιβλιοκριτικές
ποιητικών συλλογών και με τη δημοσίευση ανέκδοτων ή επιλεγμένων ποιημάτων
από πρόσφατες ποιητικές εκδόσεις με έμφαση στους νέους φερέλπιδες δημιουρ-
γούς. Το 4μηνιαίο περιοδικό Κ10, από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, για μια περίπου
δεκαετία επικέντρωσε την ύλη του στην κριτική, στο δοκίμιο και στις τέχνες· κα -
τά κάποιο τρόπο υπήρξε ο συνδετικός κρίκος –ή το μεταβατικό στάδιο– ανάμεσα
στο Γράμματα και Τέχνες και Τα ποιητικά, αν και αισθητικά δεν είχε σχέση ούτε
με το ένα ούτε με το άλλο περιοδικό, εκδόθηκε από το πρώτο ως το τελευταίο
τεύχος του σε σχήμα 17Χ24 με ράχη, ραφτή βιβλιοδεσία και ιδιαίτερα αξιοπαρα-
τήρητη εμφάνιση.

Δεν νομίζω ότι θα θεωρηθεί άστοχος παραλληλισμός η άποψη ότι πρότυπο και
πρόγονος του περιοδικού Γράμματα και Τέχνες, που το πρώτο τεύχος του δια-
κινήθηκε τον Ιανουάριο του 1982 από τις εκδόσεις Νεφέλη, υπήρξε η Ε πιθε ώ -
ρηση Τέχνης (Μηνιαίο περιοδικό Γραμμάτων και Τεχνών), έστω και αν εί ναι εμ -
φανής η απόκλισή τους πάνω σε γλωσσικές, ιδεολογικο-πολιτικές και κοινωνικές
παρεμβάσεις κυρίως, αλλά όχι μόνο, λόγω διαφορετικής εποχής και αναγκών. Η
Επιθεώρηση Τέχνης κυκλοφόρησε τα έτη 1954-1967 αρχικά υπό τον Νίκο Σι απ -
κίδη, και από το 1959 από πολυπρόσωπη συντακτική επιτροπή που αποτελού-
νταν από εξέχουσες προσωπικότητες των μεταπολεμικών γραμμάτων μας11. η ύλη
της, όπως στα Γράμματα και Τέχνες που θα δούμε στη συνέχεια, προέτασσε τη
λογοτεχνία, τη θεωρία της κριτικής, τη βιβλιοκριτική, το θέατρο, τη μουσική, τα

10. Με τον ίδιο τίτλο εκδίδονται ή εκδόθηκαν και άλλα περιοδικά: το Κ της Καθημε -
ρινής και το Κ της ελληνογαλλικής σχολής Καλαμάρι.

11. Ανάμεσά τους οι: Φ. Ανωγειανάκης, Τ. Βουρνάς, Δημ. Δεσποτίδης, Κ. Κουλουφάκος,
Τ. Λειβαδίτης,  Δ. Μπιτζιλέκη, Γ. Παπαλεονάρδος, Τ. Πατρίκιος, Γ. Πετρής (Γιώργος Σίμος),
Κ. Πορφύρης (Πορφύρης Κονίδης), Δημ. Ραυτόπουλος, Μ. Φουρτούνης και Γ. Χαΐνης.
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εικαστικά (όλα υπό το πρίσμα της αριστερής διανόησης στην προσπάθειά της να
αποτυπώσει τις αναζητήσεις και τους προβληματισμούς της στη μετεμφυλιακή
Ελλάδα)12.

Ο λογότυπος των Γραμμάτων και Τεχνών υποδηλώνει ότι το περιοδικό προτί-
θεται να δώσει έμφαση στα γράμματα (η λέξη τυπώνεται στα δώδεκα πρώτα τεύ -
χη κατ’ εξαίρεση με κεφαλαία στοιχεία). Ο υπότιτλός του, ωστόσο («Μηνιαία επι-
θεώρηση τέχνης, κριτικής και κοινωνικού προβληματισμού»), δεν ξεκαθαρίζει την
επισήμανση που υπονοεί ο λογότυπος. Δηλώνει όμως αφενός την πρόθεση του
Κ. Γ. Παπαγεωργίου για μηνιαία περιοδικότητα και αφετέρου τους κεντρικούς
άξονες της υπό δημοσίευση ύλης, οι οποίοι θα αναφέρονταν στη λογοτεχνία, στην
κριτική, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στη ζωγραφική, στη μουσική αλλά και
στις κοινωνικές εξελίξεις. 

Αραιά στην αρχή, πιο πυκνά στη συνέχεια το Γράμματα και Τέχνες άρχισε να
κυκλοφορεί και σε διπλά τεύχη, για να ανταποκριθεί στις χρονικές του υποχρε-
ώσεις. Το 1982 κυκλοφόρησαν έντεκα τεύχη από τα οποία ένα διπλό, το 1983
δέκα τεύχη με δύο διπλά και το 1984 εννιά τεύχη με τρία διπλά. Τα επόμενα χρό-
νια εγκαταλείφθηκε η περιοδικότητα και στη δεκαετία του 1990 η ετήσια έκδοση
κυμάνθηκε μεταξύ ενός και τριών τευχών. 

Στο προλογικό/καταστατικό κείμενο της συντακτικής ομάδας, που καταγράφο-
νται οι στόχοι και οι βασικοί όροι και κανόνες λειτουργίας του περιοδικού, τονί-
ζεται η επιθυμία της να προβεί σε «θεωρητικές διερευνήσεις» με ιδιαίτερη έμφαση
στις «μαρξιστικές αναζητήσεις» γύρω από την λογοτεχνία και τις τέχνες, στη δη -
μο σίευση πρωτότυπης και μεταφρασμένης λογοτεχνικής παραγωγής, κριτικής, δο -
κιμίων και βιβλιοπαρουσιάσεων. Τη ζωντάνια, την επικαιρότητα και την παρεμβα -
τικότητα του περιοδικού οι συντάκτες φιλοδοξούν να εξασφαλίσουν με τη δημο-
σίευση συνεντεύξεων, σχολίων, ερευνών και ρεπορτάζ από την πνευματική και
πολιτιστική ζωή του τόπου. Το όλο κείμενο διακατέχεται από επιφυλακτικότητα,
έναν ανεπαίσθητο τόνο ανασφάλειας, πιθανόν σεμνότητας και σεβασμού στο ήδη
επιτελούμενο έργο των υπόλοιπων ομοειδών περιοδικών. Επίσης στο προγραμμα -
τικό κείμενο μαρτυρείται ευθαρσώς η σοσιαλιστική ιδεολογία των συντακτών και
παρατίθεται η θέση ότι 

Η επιθεώρηση Γράμματα και Τέχνες φιλοδοξεί να γίνει ένα δραστήριο
ένζυμο που θα συμμετέχει ενεργά στις πολιτιστικές και ιδεολογικές
διεργασίες. Ανοιχτό στους προβληματισμούς των καιρών... ευαίσθητο

12. Ο Δ. Καλοκύρης, ό. π. σ. 30: «Μιλώντας πάντως για τον λανθάνοντα έστω πολιτικό
προσανατολισμό των σύγχρονων περιοδικών παρατηρεί κανείς ότι η πλειονότητά τους
σήμερα πρόσκειται στον ευρύ χώρο που μέχρι πρότινος τουλάχιστον ονομαζόταν ανανεω-
τική αριστερά».
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απέναντι στα σύγχρονα ρεύματα και σε όλες τις μορφές τέ χνης,
δημοκρατικό, όχι μόνο στην έννοια του πολιτικού ή κοινωνικού μηνύ-
ματος, όσο, κυρίως να πετύχει τους στόχους του με μια γλώσσα που
δεν θα είναι περιοριστική ή αποκλειστική. 

Την έκδοση της επιθεώρησης Γράμματα και Τέχνες χαιρέτισαν με εγκάρδια ση -
μειώματά τους λογοτέχνες, δοκιμιογράφοι, μεταφραστές, ιστορικοί, κριτικοί τέ -
χνης, μουσικοί, ζωγράφοι, ηθοποιοί, πολιτικοί από τον χώρο της αριστεράς13 και
ενίσχυσαν με διαφημιστικές καταχωρίσεις τους εκδοτικοί οίκοι και τα περιοδικά
Η λέξη, Διαβάζω και Το δέντρο. Ως πρώτη συντακτική επιτροπή αναφέρονται οι:
Κώστας Γουλιάμος, Αλέξης Ζήρας, Αίμη Μπακούρου, Κώστας Γ. Παπαγεωργίου,
Κατερίνα Πλασσαρά και Σπύρος Τσακνιάς. Από το τεύχος 37/1985 προστέθηκε
και έβδομο μέλος: ο Νίκος Λάζαρης. Έντεκα χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο του
1993, όταν οι εκδόσεις Σοκόλη ανέλαβαν την έκδοση του περιοδικού, τα μέλη της
συντακτικής επιτροπής αποσύρονται. Η σύνθεση της συντακτικής νέας ομάδας
γίνεται τετραμελής και αποτελείται από τους: Αλέξανδρο Αργυρίου, Αλέξανδρο
Κοτζιά, Χριστόφορο Μηλιώνη και Σπύρο Τσακνιά. 

Οι δημοσιεύσεις στο περιοδικό κινήθηκαν από το πρώτο τεύχος σύμφωνα με
τις προγραμματικές εξαγγελίες του. Πέρα από τα γνωστά ονόματα πρωτοκλασά-
των Ελλήνων και ξένων συγγραφέων (Γ. Ρίτσος, Τ. Σινόπουλος, Δ. Χατζής, Με -
λισσάνθη κ. ά.) δημοσιεύτηκαν –σύμφωνα και με την άποψη του Τόμας Έλιοτ14

– συνεργασίες άγνωστων νέων, ακόμη και μαθητών γυμνασίου15. Ο Κ. Γ. Παπα γε -
ωργίου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ δηλώνει επ’ αυτού: 

Σκοπός μας από την πρώτη στιγμή ήταν να προωθήσουμε το δοκίμιο
και την κριτική. Στις σελίδες του περιοδικού, όμως, έκαναν την πρώ -
τη τους εμφάνιση και πολλοί νέοι ποιητές της εποχής, όπως, μεταξύ
άλλων, ο Γιώργος Μπλάνας και ο Χάρης Ψαρράς. Ήταν πρόσωπα
που ζήτησαν να δημοσιεύσουν στις σελίδες μας χωρίς να έχει προη-
γηθεί κάποια γνωριμία, πράγμα που αποδεικνύει πως το Γράμ ματα
και Τέχνες κινήθηκε έξω από διασυνδέσεις και κυκλώματα. 

13. Τάτσης Αποστολίδης, Αλέξανδρος Αργυρίου, Σπύρος Βασιλείου, Βασίλης Βασιλικός,
Μανόλης Γλέζος, Μαρία Δαμανάκη, Άγγελος Δεληβορριάς, Εύα Κοταμανίδου, Αλέξ. Κο -
τζιάς, Θάνος Μικρούτσικος, Δημήτρης Μυταράς, Α. Νάσιουτζικ, Ζωή Νάσιουτζικ, Διδώ Σω -
τηρίου, Δημήτρης Φωτιάδης.

14. Τ. Σ. Έλιοτ, μετάφραση Μαρία Λαϊνά, Εφτά δοκίμια για την ποίηση, εκδόσεις Γράμ -
ματα, Αθήνα 1982. Βλ. τρίτο δοκίμιο «Τι είναι ελάσσων ποίηση;».

15. Στο Γράμματα και Τέχνες, τχ 12/1982 σ. 19 ο Σαμιώτης μαθητής Μανόλης Γ. Βαρ -
βού νης δημοσιεύει το λαογραφικό κείμενο «Μπάλος ένας ελληνικός χορός». Σήμερα ο Μ.
Γ. Βαρβούνης είναι συγγραφέας και καθηγητής Λαογραφίας στο Δημοκρίτειο Πανεπι στήμ -
ιο Θράκης.
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Άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι ο
Κώστας Γ. Παπαγεωργίου δεν δημοσιεύ-
ει στα Γράμματα και Τέχνες δοκίμια και
ποιήματά του, αν και εκείνη την πρώτη
περίοδο παράγει και εκδίδει στον Κέδρο
τις ποιητικές συλλογές: Το σκοτωμένο
αίμα (1982) και Ιχνογραφία (1984). Ε -
ξαίρεση αποτελούν: ένα σύντομο δηκτι-
κό σημείωμά του τον Σεπτέμβριο του
1982 για την υπεράσπιση της ποιητικής
τέχνης σε δημοσίευμα κάποιου, με α -
προσδιόριστη ταυτότητα, «Μάρκου»
(τον χαρακτηρίζει «πνευματικά αφασι-
κό») στον Οδηγητή της κομμουνιστικής
νεολαίας. Το τιτλοφορεί «Α νευαισθησία
ή αφασία;» και το υπογράφει με τα
αρχικά του ΚΓΠ16. Και ένα δεύτερο επι-
στολικό άρθρο-απάντηση στον Πε ρι κλή
Σφυρίδη τον Σεπτέμβριο του 1984 με τί -
τλο «Για την αποκατάσταση της αλήθει-
ας». Το δημοσιεύει μάλλον με την ιδιότη-
τά του ως διευθυντής του περιοδικού, υπογράφοντας με τα πλήρη στοιχεία του
(Κώστας Γ. Παπα γεωργίου)17. Το πρώτο δοκίμιό του, το «Γενιά του 70. Μύθος και
πραγματικότητα» καταχωρίζεται στις σελίδες του περιοδικού τον Ο κτώβριο του
1984, δηλαδή τρία περίπου έτη μετά την έκδοση του πρώτου τεύχους18. Και στο
αμέσως επόμενο τεύχος, τελευταίο του 1984, δημοσιεύει τα πρώτα του ποιήμα-
τα19. Στη συνέχεια εμφανίζεται στις σελίδες του περιοδικού συνήθως με βιβλιο-
κριτικά κείμενα, στα οποία ο λόγος του, όταν χρειάζεται, γί νεται αισθητά στηλι-
τευτικός20. Συγκριτικά δηλαδή με τους υπόλοιπους της συ ντακτικής ομάδας,
μέχρι τη διακοπή της έκδοσης, εμφανίζει γραπτά του σπανιότερα από τον καθέ-
να. Ίσως επειδή εκείνη την περίοδο είχε υιοθετήσει τη ρήση του Μπόρχες ότι

16. Γράμματα και Τέχνες, τχ 9/1982, σ. 27.
17. Γράμματα και Τέχνες, τχ 33/1984, σ. 34-35. 
18. Γράμματα και Τέχνες, τχ 34/1984, σ. 5.
19. Γράμματα και Τέχνες, τχ 35-36/1984, σ. 26.
20. Κ. Γ. Παπαγεωργίου, «Όταν ο λαϊκισμός τρίζει τα δόντια του», όπου καταφέρεται

εναντίον του Λάκη Λαζόπουλου για τη μεταφραστική κακοποίηση της Λυσιστράτης του
Αριστοφάνη, Γράμματα και Τέχνες, τχ 48/1986 σ. 55-56.
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«όποιος θέλει να γράφει, δεν διευθύνει ούτε περιοδικά ούτε εκ δοτικούς οί κους»,
πρακτική που εγκατέλειψε (όπως και ο Μπόρχες) στα επόμενα χρό νια. 

Το περιοδικό στην προσπάθειά του να συσπειρώσει τους νέους δημιουργούς,
αλλά και να ανιχνεύσει αξιόλογες ποιητικές φωνές, το 1982 προκηρύσσει διαγω-
νισμό ποίησης για νέους μέχρι 25 ετών με 7μελή κριτική επιτροπή τους: Α. Ζήρα,
Κ. Γ. Παπαγεωργίου, Σ. Τσακνιά, Αλ. Αργυρίου, Ν. Αναγνωστάκη, Κ. Αγγελάκη
Ρουκ και Τ. Μαστοράκη. Τελικά λόγω μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων τα απο-
τελέσματα δημοσιεύτηκαν τον Αύγουστο του 1983, ενώ η επιτροπή περιορίστηκε
στα πέντε πρώτα μέλη «για καθαρά αντικειμενικούς παράγοντες που δεν επέ-
τρεψαν σε όλα τα μέλη που προαναγγέλθηκαν να ολοκληρώσουν το έργο τους».
Από τους διακεκριμένους νέους ποιητές ο Σπύρος Μοσκόβου, Γιώργος Μπλάνας
και Νίκος Παναγιωτόπουλος εξελίχθηκαν στην ποίηση, οι λοιποί στράφηκαν σε
άλλους τομείς των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών.

Τα επόμενα χρόνια το περιοδικό αραιώνει την εκδοτική του συχνότητα, αλλά
δεν παύει να ασχολείται με πεζογραφία, ποίηση, μετάφραση, δοκίμιο, αφιερώμα-
τα, συνομιλίες-συνεντεύξεις, χορό, κινηματογράφο, θέατρο, μουσική, βιβλιοκριτι-
κή, εποικοδομητική διαμαρτυρική αλληλογραφία κτλ. Ωστόσο είναι εμφανής η
σταδιακή μετάβασή του στις ιδιαίτερες προτιμήσεις του Κ. Γ. Παπαγεωργίου:
στην ποίηση και στο δοκίμιο. Προάγγελος αυτής της εξέλιξης καθίσταται το ά -
κρως ποιητικό τεύχος 35-36/ Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1984 που επιχειρεί την ποιη-
τική ανασκόπηση του 1984 με δημοσίευση πολλών ποιημάτων και μακρά συζή-
τηση για τη σύγχρονη ποίηση της γενιάς του ’70 με συνομιλητές τους: Αλέξη Ζή -
ρα, Κ. Γ. Παπαγεωργίου, Δήμητρα Χριστοδούλου, Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, Νίκο
Λάζαρη και Στέφανο Μπεκατώρο. 

Ο Κώστας Γ. Παπαγεωργίου με τη διακριτική, αλλά και αποφασιστική όταν
χρειάστηκε, διαχείριση του περιοδικού Γράμματα και τέχνες, καθώς και με την
πολυδιάστατη, κατάλληλη για την εποχή εκείνη, δράση του, συνέβαλε σε πολύ
με γάλο βαθμό στην προώθηση και διάδοση του μεταμοντερνιστικού ρεύματος στη
λογοτεχνία και γενικώς στα νεοελληνικά γράμματα, χωρίς να παραβλέπει ή να α -
παξιώνει τις αξιοπρόσεκτες παρακαταθήκες προσώπων και τάσεων του παρελ-
θόντος.


