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πωσ θὰ πρέπέι νὰ ἠχεῖ ἡ ποίηση τοῦ γένους;
ποιά θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ γλωσσική, θεματι -
κὴ καὶ εἰδολογικὴ ϕυσιογνωμία της; ποιός θὰ
πρέπει νὰ εἶναι ὁ κοινωνικὸς καὶ ἐθνικός της
ρόλος; ὰὐτὰ εἶναι ἐρωτήματα ποὺ ἀναϕύονται
ἐπιτακτικὰ κατὰ τὴν τριακονταετία πρὶν ἀπὸ
τὴν έ̓πανάσταση στὴν προοπτικὴ τῆς πολιτι-
σμικῆς ἀναγέννησης. οἱ διαϕορετικὲς ἀπαντή-
σεις ἐκϕράζονται μὲ ἀντιπαραθέσεις, διαμάχες,
ἀνταγωνισμούς, ποιητικὰ μανιϕέστα καὶ ἄλλες
ποικίλες γραμματολογικὲς πυκνώσεις. οἱ ζυ-
μώσεις αὐτές, στὶς ὁποῖες ἐνίοτε ὑποκρύπτο-
νται καὶ πολιτικὲς σκοπιμότητες, ὁδηγοῦν στὴν
ἀνάδυση ἑνὸς δημόσιου χώρου περὶ τὴ λογο-
τεχνία τοῦ γένους μὲ αἰσθητικὰ καὶ ἰδεολο-
γικὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ θὰ ἐπιβιώσουν καὶ
ἀργότερα. τὸ ἀνὰ χεῖρας βιβλίο ἐπιδιώκει νὰ
ἐντοπίσει καὶ νὰ περιγράψει ἴχνη αὐτῶν τῶν
ἐξελίξεων, μὲ πρόθεση νὰ δείξει τὴ γραμματο-
λογική τους ἑνότητα καὶ τὴ σημασία τους γιὰ
τὴ διαμόρϕωση τῆς νέας ποίησης τοῦ ἔθνους.

ὁ Γ ι ά ν ν η ς  Ξ ού ρ ι α ς γεννήθηκε
τὸ 1971. σπούδασε νεοελληνικὴ ϕι-
λολογία στὸ πανεπιστήμιο ὰ̓θηνῶν,
ὅπου ὁλοκλήρωσε μεταπτυχιακὲς σπου-
δές. έἶναι έ̓πίκουρος καθηγητὴς στὸ
τμῆμα ϕιλολογίας τοῦ έκπὰ. τὰ
ἐρευνητικά του ἐνδιαϕέροντα ἑστιά-
ζονται κυρίως στὴ νεο ελληνικὴ λογο-
τεχνία τοῦ 18ου καὶ 19ου αἰώνα, στὴν
ποιητικὴ θεωρία τῆς ἐπο χῆς τοῦ νεο -
ελληνικοῦ Διαϕωτισμοῦ, στὴ βιβλιο-
γραϕία καὶ τὴν ἐκδοτική.

ISBN 978-960-01-1941-1 G

έἰκόνα ἐξωϕύλλου:

ὰ̓νυπόγραϕη χαλκογραϕία 
μὲ τὶς μοῦσες νὰ στεϕανώνουν 

τὴν έ̔λλάδα, ποὺ βαδίζει
ἀνάμεσα σὲ ἀρχαῖα ἐρείπια 

( Ὁμήρου Ἰλιὰς παραϕρασθεῖσα 
καὶ ὁμοιοκαταλήκτως στιχουργηθεῖσα...

παρὰ Γεωργίου Ρουσιάδου, 
Βιέννη 1817, σ. [6] / [7]).
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