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Έπειτα από µια µεγάλη διαφηµιστική καµπάνια – αναγγελία στον ηµερήσιο τύπο1, στις 14 
Απριλίου 1935, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά υπό την αιγίδα του εκδοτικού οίκου 
Ελευθερουδάκη η «εβδοµαδιαία φιλολογική, καλλιτεχνική και επιστηµονική εφηµερίς» 
Νεοελληνικά Γράµµατα. Εκδότης του περιοδικού ήταν το κοινωφελές ίδρυµα Νεοελληνικά 
Γράµµατα που συνεστήθη το 1934 από τον Κώστα Ελευθερουδάκη, ο οποίος ήταν και ο 
διευθυντής του περιοδικού, ενώ αρχισυντάκτης ήταν ο Κώστας Καρθαίος2. Από το 14ο φύλλο 
του περιοδικού, όµως, σταµάτησε να αναγράφεται ως εκδότης το Ίδρυµα Νεοελληνικά 
Γράµµατα, ενώ στη δεύτερη σελίδα του 16ου φύλλου (Κυριακή, 28 Ιουλίου 1935) 
δηµοσιεύτηκε η ακόλουθη δήλωση3: «Από του 14ου φύλλου της ηµετέρας εφηµερίδος, η 
σύνταξις και η διαχείρισις των “Νεοελληνικών Γραµµάτων” – εξαιρέσει της παροχής των 
υπησχηµένων βιβλίων, δια τα οποία εξακολουθεί να ευθύνεται ο Οίκος “Ελευθερουδάκης” 
Α.Ε. – περιήλθε κατόπιν συµφωνίας, εις τον κ. Α. Νικολόπουλον4, όστις και θα ευθύνεται δια 
παν σχετιζόµενον µε την σύνταξιν της εφηµερίδος. Ο κ. Κ. Ελευθερουδάκης παραµένει ως 
διευθυντής5 και συνεργάτης, ο δε κ. Κ. Καρθαίος, παραιτηθείς της συντάξεως, παραµένει εις 
την από οκταετίας θέσιν του επιµελητού των εκδόσεων του Οίκου “Ελευθερουδάκης” Α.Ε.». 
Ακριβής δικαιολόγηση αυτού του νέου οργανωτικού σχήµατος του περιοδικού είναι αδύνατη, 
επειδή δεν σώζονται αρχειακές πληροφορίες γύρω από αυτό αλλά και τον εκδοτικό οίκο 
Ελευθερουδάκη εν γένει. Λαµβάνοντας, όµως, υπόψη µας τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση 
της χώρας, που είχε ως επακόλουθο τη δυσβάσταχτη αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης 
των πολιτών στη διάρκεια της δεκαετίας του ’306, καθώς και την καταγγελία του 
Ελευθερουδάκη, το 1932, ότι το τραπεζικό σύστηµα τον αποµυζά7, δεν θα ήταν άτοπο να 
υποθέσουµε ότι η κίνηση αυτή απέβλεπε στην εξασφάλιση φορολογικών προνοµίων. 

Τα Νεοελληνικά Γράµµατα, όπως προαναφέραµε, κυκλοφόρησαν στις 14 Απριλίου 
1935. Σύµφωνα, πάντως, µε τον εκδοτικό προγραµµατισµό του Ελευθερουδάκη, το πρώτο 
φύλλο των Νεοελληνικών Γραµµάτων επρόκειτο να εκδοθεί στις 10 Μαρτίου 1935. Η 

                                                
1 Βλ. ενδεικτικά τα φύλλα των εφηµερίδων Εστία (3 Απριλίου 1935, σ. 2, 7 Απριλίου 1935, σ. 3 και 10 Απριλίου 
1935, σ. 3), Η Βραδυνή  (11 Απριλίου 1935, σ. 4), Η Πρωία (9 Απριλίου 1935, σ. 4 και 14 Απριλίου 1935, σ. 4). 
2 Ο Κώστας Καρθαίος (ψευδώνυµο του Κλέαρχου Λάκωνα) αποτελούσε έναν εκ των τεσσάρων βασικών 
συνεργατών του Κώστα Ελευθερουδάκη στην έκδοση του περίφηµου Εκπαιδευτικού Λεξικού. Βλ. Νικολαΐδου 
2005, 47 και Κοτζιούλας, 454. 
3 Η ίδια δήλωση δηµοσιεύτηκε και στο φ. 17 (Κυριακή, 4 Αυγούστου 1935), σ. 2. 
4 Ο Αντώνης Νικολόπουλος γεννήθηκε το 1896. Ήταν ιδρυτής-ιδιοκτήτης-διευθυντής της φιλοβενιζελικής 
εφηµερίδας Νέος Κόσµος, η οποία είχε τα γραφεία της στην οδό Βουλής 1. Τα γραφεία της εφηµερίδας έγιναν 
και γραφεία των Νεοελληνικών Γραµµάτων µόλις ανέλαβε υπεύθυνος του περιοδικού ο Νικολόπουλος. Για 
περισσότερα στοιχεία σχετικά µε τον Αντώνη Νικολόπουλο και την εφηµερίδα Νέος Κόσµος βλ. Δρούλια & 
Κουτσοπανάγου 2008, 315-316 και Μάγερ 1959, 298-302. Επίσης, ο Νικολόπουλος υπήρξε ιδιοκτήτης-
διευθυντής και των λογοτεχνικών περιοδικών Μηνιαίος Νέος Κόσµος. Φιλολογικόν Παράρτηµα (Μάιος – 
Νοέµβριος 1934), Νέος Κόσµος. Περιοδική 15θήµερος έκδοσις (16 Μαΐου – [31 Αυγούστου] 1934) και 
Φιλολογικός Νέος Κόσµος (Ιανουάριος – Σεπτέµβριος 1935). Βλ. Ερευνητική Οµάδα & Καράογλου 2007, 101-
106 και 155-159. 
5 Από το πρώτο φύλλο των Νεοελληνικών Γραµµάτων µέχρι το τριακοστό έβδοµο αναγράφεται ως διευθυντής 
του περιοδικού ο Κώστας Ελευθερουδάκης, ενώ από το τριακοστό όγδοο έως το τεσσαρακοστό δεύτερο 
αναγράφεται ο Θεµιστοκλής Αθανασιάδης. 
6 Βλ. Κωστής & Κωστελένος 2003, 433. 
7 Βλ. Μπαστιάς 2002, 268. 



εκδήλωση, όµως, του βενιζελικού στρατιωτικού κινήµατος της 1ης Μαρτίου 1935, που είχε ως 
απώτερο στόχο την ανατροπή της νόµιµης κυβέρνησης του Παναγή Τσαλδάρη8, δεν το 
κατέστησε εφικτό. 

Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1930 ο εκδοτικός οίκος Ελευθερουδάκη αποτελούσε 
έναν εκδοτικό κολοσσό9. Ιδρυτής της επιχείρησης ήταν ο Κώστας Ελευθερουδάκης10, ο 
οποίος γεννήθηκε το 1877 στην Αθήνα. Καταγόταν από οικογένεια που αντιµετώπιζε έντονη 
οικονοµική δυσπραγία, γεγονός που τον ανάγκασε σε αρκετά νεαρή ηλικία (14 ετών) να 
µεταναστεύσει στην Οδησσό της Ρωσίας, όπου ήταν εγκατεστηµένος ο εύπορος 
επιχειρηµατίας θείος του Στέφανος Καλογεράς. Εκεί τελείωσε το ελληνικό σχολείο και χάρη 
στην οικονοµική ενίσχυση που του παρείχε ο θείος του κατάφερε να σπουδάσει στο 
Πανεπιστήµιο της Ρίγας, στη Λετονία, φιλολογία και οικονοµικές επιστήµες. Μετά το πέρας 
των σπουδών του επέστρεψε στην Ελλάδα και άρχισε να εργάζεται στο «Διεθνές 
Βιβλιοπωλείον» που διατηρούσαν οι Βαυαροί Carl Beck και Wilhelm Barth. Το 1898 ο 
Ελευθερουδάκης έγινε συνέταιρος στην κοινή επιχείρηση των Βαυαρών και στη συνέχεια, το 
1910, προχώρησε ένα βήµα παραπέρα, καθώς εξαγόρασε το µερίδιο του Beck και σύστησε το 
«Διεθνές Βιβλιοπωλείον Ελευθερουδάκης και Μπαρτ», που λειτουργούσε παράλληλα και ως 
εκδοτικός οίκος. Αυτή η εµπορική συνεργασία µετά από λίγα χρόνια διαλύθηκε και ο 
Ελευθερουδάκης ακολούθησε ατοµική πορεία εξαγοράζοντας πρώτα, τον Δεκέµβριο του 
1918, το µερίδιο του Barth. 

Το 1924 ο Ελευθερουδάκης προχώρησε σε µια στρατηγική επιλογή που αποτυπώνει 
την επιχειρηµατική του οξύνοια. Η επιλογή αυτή ήταν να προσδώσει στην επιχείρησή του τη 
νοµική µορφή της ανώνυµης εταιρείας11 και να την εξοπλίσει µε ένα υπερσύγχρονο ιδιόκτητο 
τυπογραφικό συγκρότηµα12 που θα εξυπηρετούσε τις αυξηµένες εκδοτικές της 
δραστηριότητες. Πολύ σύντοµα δηµιουργήθηκε ένας εκδοτικός οίκος – βιβλιοπωλείο που 

                                                
8 Το κίνηµα της 1ης Μαρτίου 1935 πυροδότησε σηµαντικές εξελίξεις στην πολιτική ζωή της χώρας: κατάργηση 
της Γερουσίας – αναβίωση του εθνικού διχασµού – παλινόρθωση της βασιλείας – δικτατορία της 4ης 
Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το κίνηµα και τις συνέπειες του βλ. Βλαχόπουλος 2012, 
Βερέµης 1983, 171-228 και Κολιόπουλος 2005, 357-363. 
9 Τον Ιανουάριο του 1936 ο εκδοτικός οίκος Ελευθερουδάκη είχε εκδώσει χίλια βιβλία, αριθµό – ρεκόρ για τα 
εκδοτικά δεδοµένα της εποχής. Βλ. το επαινετικό σηµείωµα «Χίλια βιβλία» που δηµοσιεύτηκε στην πρώτη 
σελίδα του 39ου φύλλου των Νεοελληνικών Γραµµάτων (Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 1936). Εδώ, αξίζει να σηµειωθεί 
ότι το γεγονός αυτό επαινέθηκε και από τη Νέα Εστία, λογοτεχνικό περιοδικό που εξέδιδε ο ανταγωνιστικός 
εκδοτικός οίκος του Ιωάννη Δ. Κολλάρου. Βλ. Χάρης, 141. 
10 Για τη σκιαγράφηση της φυσιογνωµίας και της εκδοτικής δραστηριότητας του εκδοτικού οίκου 
Ελευθερουδάκη βασίστηκα στα ακόλουθα κείµενα: Νικολαΐδου 2005, Χατζιώτης 2001, 41-45 και Παυλόπουλος 
2000, 360-362. 
11 Με αυτή την τολµηρή κίνηση ο Ελευθερουδάκης στάθηκε αρωγός στην οικονοµική πολιτική που 
προωθούσαν οι ιδίων µε αυτόν κοµµατικών πεποιθήσεων κυβερνήσεις της εποχής. Ο Δερτιλής 2005, 903 
σηµειώνει χαρακτηριστικά: «Το γράµµα και το πνεύµα των νέων νόµων στήριξε την οικονοµική και την 
κοινωνική πολιτική των κυβερνήσεων της εποχής. Ο Ν. 2190/1922 περί Α.Ε., που θα διατηρηθεί στη ζωή έως το 
τέλος του αιώνα, άνοιξε τον δρόµο για τον σχηµατισµό µεγάλων επιχειρήσεων και τον πρώτο εκσυγχρονισµό 
της εγχώριας κεφαλαιαγοράς. Ακολούθησε η ίδρυση δεκάδων ανωνύµων εταιρειών: ο συνολικός αριθµός τους 
αυξήθηκε από 102 το 1921 στις 271 το 1925, δηλαδή σχεδόν τριπλασιάστηκε, όπως και τα συνολικά τους 
κεφάλαια: από τα 783.000.000 στα 2.188.000.000 δραχµές». Πίσω από τη συγκεκριµένη ιδεολογική επιλογή, 
όµως, θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι υποκρύπτεται και µια πρόθεση του Ελευθερουδάκη για απόκτηση 
ορισµένων πλεονεκτηµάτων, όπως µείωση επιχειρηµατικού κινδύνου, φορολογικά προνόµια κ.ά., που όριζε η 
νοµοθεσία περί Α.Ε. Βλ. Αλεξανδρίδου 1995, 6-7. 
12 Στο Παντελάκης 2003, 51 διαβάζουµε χαρακτηριστικά: «Ο Ελευθερουδάκης […] δηµιούργησε το εργοστάσιο 
που ήτανε στην Παπαδιαµαντοπούλου. Ήτανε ένας µεγάλος, πολύ µεγάλος χώρος, και είχε φέρει τότε από τη 
Γερµανία τα τελειότερα µηχανήµατα και είχε συνεργεία ολόκληρα. […] Ήτανε πολύ µεγάλος χώρος το 
τυπογραφείο, […] Αυτό ήτανε ιδιόκτητο του Ελευθερουδάκη». 



συσπείρωσε την πλειονότητα της ελληνικής διανόησης και αποτέλεσε ένα βήµα διαλόγου για 
σηµαντικά ιδεολογικά ζητήµατα και αντεγκλήσεις της εποχής13. Η εκδοτική δραστηριότητα 
του οίκου ήταν πολύπλευρη (παιδικά βιβλία, έργα νεοελληνικής λογοτεχνίας όπως των 
Παπαδιαµάντη, Κονδυλάκη, Χατζόπουλου, Θεοτόκη, Λασκαράτου κ.ά., ταξιδιωτικοί οδηγοί 
και χάρτες, η ποιητική ανθολογία Οι Νέοι. Εκλογή από το έργο των νέων Ελλήνων ποιητών 
1910-1920 σε επιµέλεια Τέλλου Άγρα, η οκτάτοµη Ιστορία του Ελληνικού Έθνους του 
Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, η δίτοµη Παγκόσµιος Γεωγραφία κ.ά.) και κεφαλαιώδους 
σηµασίας για το ελληνικό πνευµατικό γίγνεσθαι στα χρόνια του µεσοπολέµου14. Το magnum 
opus, όµως, του εκδοτικού οίκου ήταν το δωδεκάτοµο Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν. Πρόκειται 
για ένα µεγαλεπήβολο και πρωτοποριακό εκδοτικό εγχείρηµα15 που έλαβε χώρα από τον 
Ιούλιο του 1927 µέχρι τον Δεκέµβριο του 1931. Κινητήριος µοχλός της όλης προσπάθειας 
ήταν ο ίδιος ο Κώστας Ελευθερουδάκης, καθώς ανέλαβε τη διεύθυνση της έκδοσης και 
παράλληλα κατάφερε να πετύχει άµεση συνεργασία µε όλες σχεδόν τις επιφανείς 
προσωπικότητες της µεσοπολεµικής διανόησης. Το εγχείρηµα στέφθηκε µε επιτυχία, αφού 
βρήκε µεγάλη ανταπόκριση από το κοινό και οι πωλήσεις ήταν πολλαπλάσιες του 
αναµενοµένου16. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Ελευθερουδάκης κατάφερε να 
κατακτήσει και τα πέντε πεδία που οριοθετούν, σύµφωνα µε τον Βρετανό κοινωνιολόγο John 
B. Thomson, την ταυτότητα ενός εκδοτικού οίκου: το οικονοµικό, το ανθρώπινο, το 
κοινωνικό, το διανοητικό και το συµβολικό17. 

Ο Ελευθερουδάκης, µολονότι είχε καταφέρει να εδραιωθεί στην ελληνική εκδοτική 
αγορά, δεν εφησύχασε. Αντιθέτως, έχοντας ως ουσιαστική φιλοδοξία του να κάνει προσιτή τη 

                                                
13 Βλ. Νικολαΐδου 2005, 24. 
14 Η περίπτωση του εκδοτικού οίκου Ελευθερουδάκη επαληθεύει τα όσα υποστηρίζει ο Βάσιας Τσοκόπουλος, 
Ιστορία της έκδοσης στην Ελλάδα 1830-1974: Μία επισκόπηση, (http:// 
www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=596, πρόσβαση 15 Δεκεµβρίου 2014): «Η γένεση της 
σύγχρονης εκδοτικής επιχείρησης συντελέστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα µέσα από µια δέσµη από 
καινοτοµίες που εφάρµοσαν ορισµένοι πρωτοπόροι εκδότες. Είναι ενδιαφέρον ότι οι καινοτοµίες αυτές βρήκαν 
την πιο ολοκληρωµένη τους έκφραση σε εκδοτικές επιχειρήσεις που προέρχονταν από βιβλιοπωλεία και 
γενικότερα το κύκλωµα της διακίνησης. Οι παραδοσιακοί τυπογράφοι δεν µπόρεσαν να ανέβουν στο σκαλί της 
σύγχρονης εκδοτικής επιχείρησης. Οι καινοτοµίες αυτές αφορούν τη διαµόρφωση εκδοτικής πολιτικής – δηλ. τη 
δηµιουργία εκδοτικών σειρών και τον καταµερισµό εργασίας –, ή οποία περιλαµβάνει και αυτοτελή εµπορική 
πολιτική προώθησης του βιβλίου. Αυτό σηµαίνει ότι η παραγωγή του βιβλίου περνά εξ ολοκλήρου στα χέρια και 
τις επιλογές του εκδότη και γίνεται µια επένδυση». 
15 Στον πρόλογο του τ. Α΄ του Εγκυκλοπαιδικού Λεξικού διαβάζουµε: «Τοιαύτα µορφωτικά όργανα, […] 
υπάρχουσιν ήδη εν χρήσει εις πάντα τα προηγµένα έθνη. Παρ’ ηµίν, ως είποµεν, ήτο από µακρού αισθητή η 
έλλειψις αυτών. […] Το µέγεθος της προσπαθείας και το βάρος της ευθύνης άτινα ανελάµβανεν επιχειρών 
τοιαύτην έκδοσιν, ήσαν αυτόδηλα. Διά τούτο επί σειράν ετών η πραγµατοποίησις αυτής ενεφανίζετο ως σχέδιον 
διά το απώτερον µέλλον, αν µη ως ουτοπία». Βλ. «Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ελευθερουδάκη», στο 
Τσοκόπουλος, Πασσιά και Χρυσοβέργης 1998, 32-33. 
16 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν βλ. Νικολαΐδου 2005, 46-52 και 
Πασσιά, 12-13. 
17 Βλ. Thomson 2010, 5-6: «We can see, I think, that five types of resources are particularly important in 
publishing fields: what I shall call “economic capital”, “human capital”, “social capital”, “intellectual capital” 
and “symbolic capital” […] Economic capital is the accumulated financial resources, […] to which publishers 
have access, […] Human capital is the staff employed by the firm and their accumulated knowledge, skills and 
expertise. Social capital is the networks of contacts and relationships that an individual or organization has built 
up over time. Intellectual capital […] consists in the rights that a publisher owns or controls in intellectual 
content, […] Symbolic capital is the accumulated prestige and status associated with the publishing house. The 
position of any publishing house will vary in the social space of positions, depending on the relative quantities of 
these five forms of capital they possess» και Μπάνου 2012, 48-50. 



γνώση σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο πλήθος ανθρώπων18 διακινδύνευσε την έκδοση ενός 
µέσου µαζικής επικοινωνίας19 και πληροφόρησης που ήταν το περιοδικό Νεοελληνικά 
Γράµµατα. Εδώ, όµως, λαµβάνοντας υπόψη µας τον διττό χαρακτήρα των εκδοτικών οίκων, 
ως πολιτιστικών και εµπορικών βιοµηχανιών20, θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι το 
εγχείρηµα του Ελευθερουδάκη υπαγορευόταν από δύο στόχους. Αφενός µεν το περιοδικό, 
λόγω της µαζικότητας του, θα συνέβαλλε στην αναβάθµιση του µορφωτικού επιπέδου του 
ευρύτερου κοινού, αφετέρου δε θα απέφερε και οικονοµικά οφέλη στον εκδοτικό οίκο λόγω 
της αύξησης του αναγνωστικού κοινού. 

Η «εβδοµαδιαία φιλολογική, καλλιτεχνική και επιστηµονική εφηµερίς» Νεοελληνικά 
Γράµµατα κυκλοφορούσε κάθε Κυριακή και ήταν το µόνο περιοδικό που έβγαινε σε µεγάλο 
σχήµα (µε διαστάσεις 42 × 31 εκ.), χαρακτηριστικό που το διαφοροποιούσε από τα υπόλοιπα 
περιοδικά της εποχής. Στο σηµείο αυτό τίθενται µια σειρά από ερωτήµατα όπως: Τι είναι 
εντέλει τα Νεοελληνικά Γράµµατα; Περιοδικό ή εφηµερίδα; Τι ώθησε τον Ελευθερουδάκη να 
εκδώσει ένα έντυπο - υβρίδιο21; Η προσωπική µου θεώρηση είναι ότι πρόκειται για περιοδικό 
που ακολουθεί το πρότυπο της Journal, που κυκλοφορούσε στη Γαλλία την περίοδο του 
Διαφωτισµού. Σύµφωνα µε τη γαλλική Encyclopédie, ο όρος Journal δηλώνει το περιοδικό 
έντυπο που αφενός παρακολουθεί την τρέχουσα εκδοτική παραγωγή και αφετέρου είναι 
ενήµερο για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις που λαµβάνουν χώρα στο καλλιτεχνικό και 
επιστηµονικό πεδίο, κάτι που το διαφοροποιεί από τον όρο Gazette, ο οποίος δηλώνει το 
έντυπο που στοχεύει κυρίως στην ενηµέρωση σχετικά µε τα επίκαιρα πολιτικά ζητήµατα, 
δηλαδή την εφηµερίδα, όπως την εννοούµε σήµερα22. Τα Νεοελληνικά Γράµµατα µπορεί να 
ακολούθησαν την τυπολογία του περιοδικού Τύπου της περιόδου του Διαφωτισµού, αλλά το 
εκδοτικό τους πρότυπο ήταν µεταγενέστερο. Πιο συγκεκριµένα, αυτό που θεωρώ πιθανότερο 
είναι ότι ο Ελευθερουδάκης χρησιµοποίησε ως πρότυπο για το περιοδικό του τη γαλλική 
επιθεώρηση Les Nouvelles Littéraires23, που κυκλοφορούσε στη Γαλλία (1922-1940, 1945-
1958) και ακολουθούσε το πρότυπο της Journal. Δεν πρέπει να λησµονούµε, άλλωστε, ότι η 
µεσοπολεµική Ελλάδα αποτελούσε, κατά κοινή οµολογία, «πνευµατική επαρχία της 

                                                
18 Βλ. Νικολαΐδου 2005, 42. Εδώ, θα µπορούσαµε να πούµε, ότι η περίπτωση του Ελευθερουδάκη είναι ανάλογη 
µε αυτή του γάλλου εκδότη Πιέρ Λαρούς (1817-1875), ο οποίος είχε, όπως σηµειώνει η Καρακατσούλη 2011, 
53-54, «την ακλόνητη πεποίθηση ότι η γνώση οφείλει να γίνει προσιτή σε όλους. Επιτοµή και υλοποίηση αυτής 
της θέσης αποτέλεσε το µνηµειώδες δεκαπεντάτοµο λεξικό του, το Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, 
που κυκλοφόρησε σε φυλλάδια από το 1863 ώς το 1876». 
19 Για τη µαζικότητα του Τύπου βλ. Μπάλτα & Παπαδηµητρίου 1993, 81: «Στις αρχές του 20ου αι., ο Τύπος 
διανύει περίοδο αλλαγών, εξελίξεων και ακµής. […] Οι κυκλοφορίες αυξάνονταν συνεχώς και το 1915 το 
συνολικό ηµερήσιο tirage των αθηναϊκών εφηµερίδων ήταν 150.000 φύλλα. Το 1930-1936 έφθασε στα 350.000-
360.000 φύλλα […]». 
20 Βλ. Μπαντιµαρούδης & Πιτσάκη 2005, 111. 
21 Βλ. και Κοτζιούλας, 454: «Εκείνον τον καιρό θα έβγαιναν τα “Νεοελληνικά Γράµµατα”, τα πρώτα πρώτα, 
από τον Ελευθερουδάκη, κάτι µεταξύ περιοδικού και φιλολογικής εφηµερίδας, σε µεγαλούτσικο σχήµα, µε 
διαλεχτή συνεργασία και επίκαιρη ύλη, κάτι το πρωτότυπο τελοσπάντων, όπως το περίµεναν τουλάχιστο οι δικοί 
µας κύκλοι». 
22 Για τη διάκριση ανάµεσα στο Journal και το Gazette αλλά και για την πολυσηµία του όρου Εφηµερίς κατά 
την περίοδο του Διαφωτισµού βλ. Ταµπάκη 2005, 92-99. 
23 Τα Νεοελληνικά Γράµµατα παρακολουθούσαν την ύλη των Les Nouvelles Littéraires. Ενδεικτικά βλ. τη στήλη 
«Εφηµερίδες – Περιοδικά» στη σ. 13 του δεύτερου φύλλου των Νεοελληνικών Γραµµάτων. Το γαλλικό 
περιοδικό Les Nouvelles Littéraires άσκησε καταλυτική επιρροή στην πνευµατική ζωή του Μεσοπολέµου. 
Χαρακτηριστική είναι η µαρτυρία του Γιώργου Βαφόπουλου: «Εκεί γινόντανε, σ’ ένα χαµηλό εξοµολογητικό 
τόνο, ατέλειωτες συζητήσεις, απ’ αφορµή είτε ενός άρθρου στις “Nouvelles Littéraires” ή στην N.R.F., […]». 
Παρατίθεται στο Κεχαγιά – Λυπουρλή 1986, 31. 



Γαλλίας»24. Μια προσεκτική σύγκριση  των δύο περιοδικών αποδεικνύει ότι τα Νεοελληνικά 
Γράµµατα ακολουθούν σε γενικές γραµµές την παράδοση των Les Nouvelles Littéraires25: α) 
είναι και τα δύο υβριδικά έντυπα (κάτι µεταξύ εφηµερίδας και περιοδικού), β) κυκλοφορούν 
κατά τη διάρκεια του µεσοπολέµου και σε εβδοµαδιαία βάση, γ) βγαίνουν και τα δύο σε 
µεγάλο σχήµα, δ) αναδεικνύουν το νέο που κοµίζουν µέσω των τίτλων τους, ε) διακρίνονται 
από ποικιλία στους τοµείς που καλύπτουν, στ) συγκεντρώνουν στις σελίδες τους επιφανείς 
προσωπικότητες της διανόησης και ζ) παίζουν καταλυτικό ρόλο στη πνευµατική ιστορία της 
εποχής τους.  

Εκτός, όµως, από το γαλλικό πρότυπο που ακολούθησε ο Ελευθερουδάκης, θεωρώ ότι 
υπήρξε και ένα ελληνικό πρότυπο που τον επηρέασε. Πρόκειται για τη βραχύβια εβδοµαδιαία 
εφηµερίδα Τα Νέα. Φιλολογικά – Καλλιτεχνικά - Επιστηµονικά που κυκλοφόρησε στην Αθήνα 
από τις 12 Απριλίου µέχρι τις 17 Μαΐου του 1930, µε διευθυντή τον Κωστή Μπαστιά και 
αρχισυντάκτη τον Α. Δουµά26. Τα Νέα αποτέλεσαν τη µετεξέλιξη του δεκαπενθήµερου 
αρχικά και εβδοµαδιαίου µετέπειτα περιοδικού Ελληνικά Γράµµατα (1927-1930) που εξέδιδε 
ο Κωστής Μπαστιάς27. Προς επίρρωση των παραπάνω, πιστεύω ότι δεν ήταν τυχαία η κίνηση 
του Ελευθερουδάκη να εκδώσει εφηµερίδα αντί περιοδικού και να την τιτλοφορήσει 
Νεοελληνικά Γράµµατα. Έτσι, θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι στις προθέσεις του 
Ελευθερουδάκη ήταν αφενός να καρπωθεί το αναγνωστικό κοινό που είχε µείνει «ορφανό» 
µετά το κλείσιµο των Ελληνικών Γραµµάτων28 και, αφετέρου, να αξιοποιήσει τη φήµη που 
είχε κερδίσει ο Μπαστιάς στο πολιτιστικό γίγνεσθαι µέσω των διασυνδέσεών του µε 
επιφανείς πνευµατικές και πολιτικές προσωπικότητες της εποχής29. 

Σύµφωνα µε τον Χ. Λ. Καράογλου30 το 1935, εκτός από τα Νεοελληνικά Γράµµατα, 
κυκλοφόρησαν άλλα δέκα περιοδικά λόγου και τέχνης, µε κυριότερα Τα Νέα Γράµµατα31 και 
Το 3ο Μάτι32. Τι διακρίνει, όµως, τα Νεοελληνικά Γράµµατα από τα σύγχρονά τους περιοδικά; 
Ποιοι είναι οι στόχοι του εκδότη τους; Από την προγραµµατική διακήρυξη33 του περιοδικού 

                                                
24 Βλ. τα όσα υποστήριζε στα 1931 ο συντηρητικός Άριστος Καµπάνης, αναφερόµενος στον Καρυωτάκη: «Πού 
πρέπει να αναζητήσωµεν τους διδασκάλους του αυτοσχεδιαστού Κ. Γ. Καρυωτάκη; Η Ελλάς είναι πνευµατική 
επαρχία της Γαλλίας, όπως είπε και ο Καµπύσης και δεν θα ήτο δύσκολον να εύρωµεν µεταξύ των Γάλλων 
συµβολιστών ή µετασυµβολιστών εκείνους οι οποίοι εβοήθησαν τον πεισιθάνατον νεανίσκον να δώσει έκφρασιν 
εις τον πόνον του». Παρατίθεται στο Ντουνιά 2001, 224. Η υπογράµµιση δική µου. 
25 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το περιοδικό Les Nouvelles Littéraires βλ. τα πρακτικά του 
συνεδρίου Les Nouvelles Littéraires: une idée de littérature? που διοργάνωσε το Πανεπιστήµιο του Franche-
Comté στις 17 Σεπτεµβρίου 2010. http://www.fabula.org/colloques/sommaire1451.php, πρόσβαση 15 
Δεκεµβρίου 2014. 
26 Για περισσότερα στοιχεία σχετικά µε την εφηµερίδα Τα Νέα βλ. Βαρελάς 1995, 20. Εδώ, πρέπει να 
υπογραµµιστεί ότι στις διαφηµιστικές καταχωρίσεις στον ηµερήσιο τύπο της εποχής Τα Νέα προσδιορίζονταν ως 
εφηµερίδα «κατά τον τύπον των παρισινών “Νουβέλ Λιτεραίρ”» ή «του είδους περίπου των Γαλλικών “ 
Nouvelles Littéraires” και “Candide”». Βλ. Μπαστιάς 1997β, 99. 
27 Βλ. Βαρελάς 1995, 20 και Ερευνητική Οµάδα & Καράογλου 2002, 142-158. 
28 Σύµφωνα µε τον Βαρελά 1995, 20: «Δεν έχουµε σαφείς ενδείξεις για την αγοραστική ζήτηση του περιοδικού. 
Πάντως αν κρίνει κανείς από τις επιθέσεις που εξαπολύουν εναντίον του ανταγωνιστικά περιοδικά αλλά και από 
τον εντυπωσιακό αριθµό των διαφηµίσεων, που κατορθώνει να συγκεντρώσει το περιοδικό, δίνει την εντύπωση 
ενός υγιούς οικονοµικά εντύπου». 
29 Βλ. Μπαστιάς 1997α, 12. 
30 Βλ. Ερευνητική Οµάδα & Καράογλου 2007, 123. 
31 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το περιοδικό Τα Νέα Γράµµατα βλ. Καράµπελας 2009, Perri 1989 
και Ερευνητική Οµάδα & Καράογλου 2007, 125-151. 
32 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το περιοδικό Το 3ο Μάτι βλ. Sartori 2010 και Ερευνητική Οµάδα & 
Καράογλου 2007, 332-345. 
33 Βλ. Νεοελληνικά Γράµµατα, φ. 1 (Κυριακή, 14 Απριλίου 1935), σ. 1. Για την ιδιαίτερη σηµασία της 
προγραµµατικής διακήρυξης στον προσδιορισµό της ταυτότητας ενός περιοδικού βλ. Καράογλου, 23-34. 



προκύπτει ότι ο Ελευθερουδάκης στόχευε στην ανάδειξη του περιοδικού σε πνευµατικό 
«φυτώριο» της πλειονότητας της ελληνικής διανόησης της εποχής. Άλλη φιλοδοξία της 
έκδοσης ήταν τα Νεοελληνικά Γράµµατα να µην απευθυνθούν σε ένα µικρό, εξειδικευµένο 
και καλλιεργηµένο κοινό (την πνευµατική ελίτ) αλλά να γίνουν προσιτά σε µεγάλο πλήθος 
ανθρώπων (λαϊκή µάζα) χωρίς εξαιρέσεις. Υπέρ αυτής της φιλοδοξίας συνηγορούσε και η 
επιλογή του Ελευθερουδάκη να εκδώσει ένα έντυπο µε λιτή τυπογραφική εµφάνιση και µε 
προσιτό χρηµατικό αντίτιµο (2 δραχµές). Σε αυτό το πλαίσιο, θα διακινδυνεύσω και την εξής 
ερµηνευτική υπόθεση: µήπως ο φιλοβενιζελικών φρονηµάτων34 Ελευθερουδάκης 
αποσκοπούσε στη διεκδίκηση ενός αναγνωστικού κοινού που το είχαν καρπωθεί τα έντυπα 
της αριστερής διανόησης35; Βασική επιδίωξη του περιοδικού ήταν επίσης η ανάδειξη και 
προώθηση της εκδοτικής παραγωγής του εκδοτικού οίκου, η οποία θα συνέβαλλε στην 
αναβάθµιση του πολιτιστικού επιπέδου του αναγνωστικού κοινού. Σε αυτό το σηµείο πρέπει 
να υπογραµµιστεί ότι η έκδοση περιοδικού εκ µέρους ενός εκδοτικού οίκου στη δεκαετία του 
’30 αποτελούσε µέρος µιας ευρύτερης στρατηγικής διακίνησης και προώθησης της εκδοτικής 
δραστηριότητας36. Ιδιαίτερο στόχο του Ελευθερουδάκη αποτελούσε και η ανάδειξη και 
υποστήριξη της σύγχρονης λογοτεχνικής παραγωγής, δίνοντας στους νέους λογοτέχνες την 
ευκαιρία να γνωστοποιήσουν τη δουλειά τους στο αναγνωστικό κοινό µέσα από τις σελίδες 
των Νεοελληνικών Γραµµάτων. Δεν πρέπει να λησµονούµε, άλλωστε, ότι στη διάρκεια της 
δεκαετίας του ’30 ελάχιστοι ήταν οι λογοτέχνες που βιοπορίζονταν αποκλειστικά µέσω της 
λογοτεχνικής τους δραστηριότητας. Η πλειονότητά τους ήταν αναγκασµένη, εξαιτίας του 
περιορισµένου αγοραστικού κοινού, να αναζητά διαφορετικές πηγές οικονοµικής 
υποστήριξης37. 

Βασικό χαρακτηριστικό των Νεοελληνικών Γραµµάτων αποτέλεσε η ιδεολογική 
σύγκλισή τους µε τα περιοδικά της αριστερής µεσοπολεµικής διανόησης σε µια σειρά από 
θέµατα όπως η αξία της λαϊκής παράδοσης, η σχέση των λογοτεχνών µε την κοινωνία, η 
αντίσταση κατά της φασιστικής απειλής κ.ά. Η ιδεολογική αυτή σύγκλιση µε την αριστερά θα 
µπορούσε να δικαιολογηθεί από τις πολιτικές πεποιθήσεις του Κώστα Ελευθερουδάκη, 
ιδρυτή του περιοδικού. Ναι µεν ήταν φιλοβενιζελικών φρονηµάτων, αλλά ήταν και φιλικά 
διακείµενος προς τις ολοκληρωτικές – κανονιστικές αρχές του «µπολσεβικισµού»38. 
Ενδεικτικά είναι τα όσα υποστήριζε, το 1932, στον Κωστή Μπαστιά: «Μάλιστα. Είµαι υπέρ 
της βίας. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι δεν κυβερνώνται µε ροµαντικές ιδέες για ελευθερία. 
Έχουµε πολλές κακίες και χρειάζεται επιβολή. Χρειάζεται αυστηρή, σκληρή προσήλωση σ’ 
ένα µελετηµένο πλάνο. Μονάχα έτσι δηµιουργείται πρόοδος. Τα µεγαλύτερα έργα τα 
δηµιουργούσε ο κόσµος στις εποχές της πιο αυστηρής πειθαρχίας, στους καιρούς της 
σκληρής επιβολής. Γι’ αυτό, παρά τα λεγόµενα, φρονώ ότι το σύστηµα της βίας που έχει 

                                                
34 Βλ. Νικολαΐδου 2005, 28: «ο Ελευθερουδάκης φανατικός βενιζελικός και σηµαντικό στέλεχος του “Κόµµατος 
των Φιλελευθέρων”, παρακολουθούσε τα πάντα, […]» και σ. 30-31 όπου παρατίθενται δύο επιστολές του 
Ελευθερίου Βενιζέλου προς τον Κώστα Ελευθερουδάκη και οι οποίες πιστοποιούν τη φιλική σχέση των δύο 
ανδρών και το θαυµασµό του Βενιζέλου για το εκδοτικό έργο του Ελευθερουδάκη. 
35 Για τη σχέση των αριστερών εντύπων µε το ευρύ κοινό βλ. Ντουνιά 1999, 147-155. 
36 Βλ. Τσοκόπουλος 2001, 18-19. 
37 Βλ. Καγιαλής 2007, 27-32. Για την κοινωνιολογική οπτική του θέµατος της δεύτερης επαγγελµατικής 
ενασχόλησης των λογοτεχνών βλ. Escarpit 1972, 56-58 και Hall 1990, 108 και 110. 
38 Σύµφωνα µε τον Gauchet 2012, 240-270, ο µπολσεβικισµός, ο φασισµός και ο ναζισµός αποτελούν τις τρεις 
ιστορικές εκδοχές του ολοκληρωτισµού. Για µια λεπτοµερή ανάλυση του µπολσεβικισµού βλ. στο ίδιο, σ. 271-
318. Για τον απολυταρχικό χαρακτήρα του µπολσεβικισµού βλ. και Mazower 2004, 118-121. 



υιοθετήσει ο µπολσεβικισµός είναι το µόνο που µπορεί να δώση καρπούς, που µπορεί να 
επιτρέψη την δηµιουργία, την ανοικοδόµηση. […]»39. 

Τα Νεοελληνικά Γράµµατα, µολονότι προκάλεσαν αίσθηση στους κύκλους της 
διανόησης της εποχής και κέντρισαν το αναγνωστικό ενδιαφέρον του κοινού, τόσο του 
κέντρου (Αθήνα-Πειραιάς) όσο και της επαρχίας, τον Φεβρουάριο του 1936 διέκοψαν την 
έκδοσή τους. Σε σηµείωµα της σύνταξης στην πρώτη σελίδα του τελευταίου φύλλου του 
περιοδικού σηµειωνόταν ότι η διεύθυνση των Νεοελληνικών Γραµµάτων «απεφάσισε την 
προσωρινήν διακοπήν των», επειδή «δεν ικανοποιείται απολύτως µε την σηµερινήν των 
εµφάνισιν […]»40. Ο µετέπειτα εκδότης-διευθυντής του περιοδικού Δηµήτρης Φωτιάδης 
όµως (τα Νεοελληνικά Γράµµατα επανεκδόθηκαν από τον Δεκέµβριο του 1936 µέχρι τον 
Απρίλιο του 1941) αποκαλύπτει ότι το περιοδικό διέκοψε την κυκλοφορία του αφενός για 
οικονοµικούς λόγους και αφετέρου λόγω έλλειψης αναγνωστικής ανταπόκρισης από τη 
νεολαία. Ιδιαιτέρως αποκαλυπτικά είναι τα όσα εκθέτει ο ίδιος στον δεύτερο τόµο των 
αποµνηµονευµάτων του µε τίτλο Ενθυµήµατα: «Αν και άριστη η παρουσίασή της, δεν 
κατόρθωσε όµως να συγκινήσει τη νέα γενιά. Δίχως την κατάφαση των νιάτων, κάθε δρόµος 
προς την αναγέννηση είναι κλειστός. Έτσι, αφού κυκλοφόρησαν σαράντα περίπου φύλλα, 
σταµάτησε η έκδοση “ελλείψει αναγνωστών” […] Μας ήρθε τότε η ιδέα να µπορέσουµε να 
ξακολουθήσουµε εµείς, τα νιάτα του Τριάντα, την έκδοση του περιοδικού. Το είπα στον 
πατέρα µου. Υποσχέθηκε να µας βοηθήσει. Πήγε στον Ελευθερουδάκη, που είτανε φίλος του, 
και του γύρεψε να του παραχωρήσει το δικαίωµα να µεταχειριστεί τον τίτλο και το σχήµα. –
Αλέκο, του λέει, εγώ έχασα 250.000 δραχµές […] Τι θες να µπερδευτείς; Ο πατέρας µου 
επέµεινε κι ο Ελευθερουδάκης του παραχώρησε τη χρήση του τίτλου.»41. 

Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι, µε την έκδοση των Νεοελληνικών 
Γραµµάτων, ο Κώστας Ελευθερουδάκης έθεσε τις βάσεις για τη δηµιουργία ενός αξιόλογου 
και ποιοτικού περιοδικού, το οποίο στη δεύτερη περίοδο της έκδοσής του άφησε ανεξίτηλη 
τη σφραγίδα του στην κοινωνική και πολιτισµική ζωή του µεσοπολέµου. 
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