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Αντικείμενο	της	παρούσας	εργασίας	είναι	οι	κριτικές	απόψεις	του	Ι.Μ.Παναγιω-
τόπουλου	για	την	ποίηση	του	Σολωμού,	του	Κάλβου	και	άλλων	Επτανησίων,	σε	
σύγκριση	 με	 τους	 ποιητές	 της	 λεγόμενης	 «Παλαιάς	 Αθηναϊκής	 Σχολής»,	 όπως	
καταγράφονται	στο	πολύτομο	έργο	του	Τα	πρόσωπα	και	 τα	κείμενα	 [στο	εξής:	
Πρόσωπα	 και	 κείμενα].	 Εκ	πρώτης	 όψεως	 το	 υλικό	που	προσφέρεται	 για	 τους	
Επτανήσιους	ποιητές	δεν	φαίνεται	ιδιαίτερα	πλούσιο,	καθώς	δοκίμια	αφιερωμένα	
αποκλειστικά	σ’	αυτούς	(με	την	εξαίρεση	του	Κάλβου)	δεν	θα	βρούμε	στους	τό-
μους	της	σειράς.	Εδώ	θα	ήθελα	να	σημειώσω	τη	χρησιμότητα	που	θα	είχε,	σε	μια	
επανέκδοση	των	Προσώπων	και	κειμένων,	ένα	ευρετήριο	προσώπων	και	έργων,	
μακάρι	και	όρων.	Η	έλλειψη	αυτού	του	ευρετηρίου	δυσχεραίνει	το	έργο	του	ερευ-
νητή	σε	θεματικές	εργασίες	όπως	η	παρούσα.	

Τα	βασικότερα	κείμενα	που	εντόπισα	για	το	θέμα	μου	είναι	τρία:	το	δοκίμιο	
«Η	“απλή	μελωδία”»	στον	Α΄	τόμο	της	σειράς,	όπου	αναφορά	στον	Σολωμό	και	
στον	Τυπάλδο·	το	δοκίμιο	«Ο	Κάλβος	αντίκρυ	στο	θάνατο»	στον	ίδιο	τόμο·	και,	
κυρίως,	το	μελέτημα	«Ο	νεοελληνικός	ρομαντισμός.	Ένα	σχέδιο	μελέτης»	στον	ΣΤ΄	
τόμο,	όπου	αναφορά	στους	σημαντικότερους	εκπροσώπους	τόσο	της	Επτανησια-
κής	όσο	και	της	Αθηναϊκής	Σχολής1.	Βέβαια,	μια	λοξή	ματιά,	ας	πούμε	στον	Γ΄	τόμο	
που	περιέχει	τη	βραβευμένη	μελέτη	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	για	τον	Παλαμά2,	
θα	μεγάλωνε	το	δείγμα	των	αναφορών	(χωρίς	να	βαθαίνει	και	την	ουσία	τους),	
και	πάντως	θα	μας	επέτρεπε	να	τοποθετήσουμε	τις	κρίσεις	του	Παναγιωτόπουλου	

1.	Οι	παραπομπές	γίνονται	στις	ακόλουθες	εκδόσεις:	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	Τα	πρόσωπα	και	
τα	κείμενα.	Α΄	Δρόμοι	παράλληλοι,	Οι	Εκδόσεις	των	Φίλων,	Αθήνα	21979·	τ.	ΣΤ΄ Τα	ελληνικά	και	
τα	ξένα,	Οι	Εκδόσεις	των	Φίλων,	Αθήνα	21985.	Διευκρινίζω	ότι	στις	παραπομπές	το	όνομα	των	
συγγραφέων	δίνεται	παντού	στην	ονομαστική	(και	όχι	στη	γενική,	όπως	συνηθιζόταν	παλαιότερα).	
Όλες	οι	παραπομπές	στο	κυρίως	κείμενο	γίνονται	απευθείας	στον	τόμο	και	στην	αντίστοιχη	σελί-
δα,	χωρίς	δήλωση	του	γενικού	τίτλου	της	σειράς,	όταν	αυτή	εννοείται.
2.	Χρησιμοποίησα	την	έκδοση:	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα.	Γ΄ Κωστής	
Παλαμάς,	«Αετός»,	Αθήνα	1944.

ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΎΛΟΎ

ΟΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ, ΤΟΥ ΚΑΛΒΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ
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σε	πλαίσιο,	αυτό	των	γενικότερων	αισθητικών	του	αρχών.	Επίσης,	αν	κοιτάξουμε	
σε	άλλα	βιβλία	του	Παναγιωτόπουλου	γραμματολογικού	χαρακτήρα,	λ.χ.	στο	Τα	
γράμματα	και	η	τέχνη3,	ή	σε	συνεργασίες	του	σε	αφιερωματικούς	τόμους,	όπως	
τα	Τετράδια	«Ευθύνης»,	θα	ανακαλύψουμε	κρίσιμους	κρίκους	που	λείπουν	από	
τα	Πρόσωπα	και	κείμενα	όπως,	ας	πούμε	ο	Σικελιανός	(οι	σχετικές	παραπομπές	
δίνονται	στην	οικεία	θέση	παρακάτω).	

Επτανησιακή	vs	Αθηναϊκή	Σχολή

Θα	ξεκινήσω	από	το	δοκίμιο	«Ο	νεοελληνικός	ρομαντισμός.	Ένα	σχέδιο	μελέτης»,	
που	περιλαμβάνεται	στον	ΣΤ΄	τόμο	της	σειράς	Πρόσωπα	και	κείμενα	(σ.	59-92)	και	
χρονολογείται	το	19544.	Στο	εκτενές	αυτό	δοκίμιο	ο	Παναγιωτόπουλος,	ξεκινώντας	
από	τα	γενικά	χαρακτηριστικά	του	ρομαντικού	κινήματος,	προβαίνει	σε	«μια	κριτική	
εποπτεία	του	νεοελληνικού	ρομαντισμού».	Ορίζει	καταρχάς	το	ιστορικό	πλαίσιο,	με	
γνώμονα	την	Επανάσταση	και	τη	Μεγάλη	Ιδέα	από	τη	μια,	και	το	γλωσσικό	από	την	
άλλη.	Σε	ό,τι	αφορά	τη	λογοτεχνική	παραγωγή,	προτείνει	το	γνωστό	σχήμα	πόλωσης	
μεταξύ	Επτανησιακής	και	Αθηναϊκής	Σχολής.	Στην	ανάλυσή	του	η	πόλωση	αυτή	
επιτείνεται	από	σχηματοποιήσεις	του	τύπου:	«η	Επανάσταση	είταν	το	δημοτικό	
τραγούδι»	–	«ο	αττικισμός	[...]	ένα	πνευματικό	καθεστώς»	(σ.	71,	η	έμφαση	είναι	
του	κειμένου)·	«Ο	Σολωμός	είναι	το	Έθνος»	–	«ο	φαναριωτισμός	είναι	το	Κράτος»	
(σ.	72)·	«οι	Επτανήσιοι	εκπροσωπούν	την	αβρότερη	[…]	μορφή	του	ρομαντισμού»	–	
«οι	Φαναριώτες	υπηρετούν	τη	ρομαντική	λογιότητα»	(σ.	72-73)	κ.ο.κ.5	Η	τάση	αυτή	
για	σχηματοποιήσεις	και	αντιθετικά	δίπολα	ίσως	να	απορρέει	από	την	πρόθεση	
του	κριτικού	να	κάνει	πιο	ευδιάκριτο	στο	κοινό	του	αυτό	που	θέλει	να	πει,	μπορεί	
ακόμα	να	πρόκειται	για	μια	γενικότερη	τάση	της	νεοελληνικής	κριτικής	της	γενιάς	
του6,	δεν	παύει	ωστόσο	να	προβληματίζει	τον	αναγνώστη	που	είναι	ευαίσθητος	στη	
σχετικότητα	και	πολυπρισματικότητα	των	πραγμάτων.	

3.	Πρόκειται	για	συναγωγή	άρθρων	δημοσιευμένων	στη	Νέα	Εστία	και	στην	εφημ.	Ελευθερία.	
Βλ.	τις	δύο	πρώτες	ενότητες,	«Οι	Επτανήσιοι»	και	«Ένας	παλιός	ελληνικός	κόσμος»,	όπου,	με-
ταξύ	άλλων,	κεφάλαια	για	τους	Σολωμό,	Κάλβο,	Βαλαωρίτη,	Πολυλά,	Μαβίλη	και	Α.Ρ.Ραγκαβή.	
4.	Η	μελέτη	χωρίζεται	σε	τέσσερα	κεφάλαια:	Εισαγωγή,	Το	ύφος	μιας	εποχής,	Η	ποίηση,	Η	πεζο-
γραφία.	Εδώ	παραλείπω,	για	ευνόητους	λόγους,	το	τέταρτο.
5.	Δεν	λείπουν	οι	εξιδανικεύσεις,	π.χ.	«Το	Έθνος	μιλεί	τη	ζωντανή	του	γλώσσα,	ζει	αυτοδύναμα	
την	ιστορία	του,	συνοψίζει	στην	όλη	του	υπόσταση	την	πνευματικότητα,	την	αιώνια	εφηβεία,	το	
αίσθημα	και	το	πάθος	της	φυλής»	(σ.	72),	μια	γενίκευση	χωρίς	καμία	διάκριση	τάξεων,	κοινωνικών	
ομάδων,	μειονοτήτων,	αντικρουόμενων	συμφερόντων,	επιμέρους	στάσεων	και	συμπεριφορών.	
6.	Για	τη	γενιά	στην	οποία	ανήκει	ο	Παναγιωτόπουλος	βλ.	Κώστας	Στεργιόπουλος,	«Η	ποίη-
ση	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου»,	στο	αφιέρωμα	Χαιρετισμός	στον	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο.	Εξήντα	
χρόνια	πνευματικής	παρουσίας,	Τετράδια	«Ευθύνης», 	αρ.	8	(1979),	σ.	57-64.	Ο	Στεργιόπουλος	
τον	θεωρεί	ως	τον	πιο	χαρακτηριστικό	από	τους	ενδιάμεσους	«της	νεορρομαντικής	και	νεοσυμ-
βολιστικής	σχολής	του	μεσοπόλεμου»	και	τον	τοποθετεί	γραμματολογικά	ως	ποιητή	στη	γενιά	
του	’20,	ενώ	ως	προς	τις	άλλες	επιδόσεις	του,	που	εκδηλώθηκαν	καθυστερημένα,	συμβατικά	στη	
γενιά	του	’30,	«για	να	δώσει	όμως	το	έργο	του	μετά	τον	πόλεμο»	(σ.	57).	Τα	παραπάνω	δείχνουν	
πόσο	σχετικό	είναι	το	κριτήριο	της	«γενιάς»	για	τη	γραμματολογική	κατάταξη	δημιουργών	που	
το	έργο	τους	αναπτύσσεται	εν	προόδω	και	σε	βάθος	χρόνου.

ΑφΡΟδΙΤΗ ΑθΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
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Αν	 κανείς	 ήθελε	 να	 προσδιορίσει	 σχηματικά	 σε	 τι	 έγκειται	 η	 «βαθύτατη	
τομή»	 (σ.	 72)	που	βλέπει	ο	Παναγιωτόπουλος	στην	 ελληνική	ποίηση	 του	19ου	
αιώνα,	θα	μπορούσε	να	ανατρέξει	στη	γενικευτική	διάκριση	που	κάνει	ο	κριτι-
κός	στο	εν	λόγω	δοκίμιο,	σύμφωνα	με	την	οποία	«υπάρχουν	ρομαντικά	στοιχεία	
υψηλού	και	ρομαντικά	στοιχεία	χαμηλού	επιπέδου	(σ.	69,	η	έμφαση	είναι	του	
κειμένου).	Ρομαντικά	στοιχεία	«υψηλού	επιπέδου»,	σύμφωνα	με	την	αισθητική	
θεωρία	του	Παναγιωτόπουλου	που	γίνεται	εμφανής	από	το	συνολικό	δοκιμια-
κό	 έργο	 του,	 είναι	αυτά	που	αποκαθαίρουν	 τη	μορφή	από	οτιδήποτε	περιττό	
και	ανυψώνουν	το	θέμα	στην	περιοχή	του	πνεύματος	οδηγώντας	την	έκφραση	
σε	ένα	κλασικορομαντικό	δέον	(περίπτωση	Σολωμού),	ενώ	ρομαντικά	στοιχεία	
«χαμηλού	επιπέδου»	είναι	αυτά	που	βρίσκουμε,	λόγου	χάριν,	στην	ποίηση	του	
Αχιλλέα	Παράσχου:	στιχουργική	ευκολία,	κούφια	φράση,	φλυαρία	κ.τ.ό.7

Σολωμός

Ο	Σολωμός	αποτελεί	για	τον	Παναγιωτόπουλο	ένα	«αξεπέραστο	πρότυπο»	(«Αυ-
τοβιογραφικό	προοίμιο»,	τ.	Γ ,́	σ.	11).	Εκείνο	που,	κατά	τη	γνώμη	του,	διακρίνει	
τον	γενάρχη	της	νεοελληνικής	ποίησης	από	τους	ομοτέχνους	του	του	ρομαντικού	
19ου	αιώνα	είναι	η	δύναμη,	το	ύψος,	η	οριστικότητα	της	έκφρασης,	με	έναν	λόγο	
η	«κλασσική	αντίληψη	της	ομορφιάς»	(βλ.	«Ο	νεοελληνικός	ρομαντισμός»,	τ.	ΣΤ ,́	
σ.	77).	Πράγματι,	ο	κριτικός	δίνει	ιδιαίτερη	έμφαση	στον	«κλασσικορομαντικό»	
χαρακτήρα	της	τέχνης	του	Σολωμού.	Για	να	καταλάβουμε	καλύτερα	πώς	τον	νοεί,	
θα	πρέπει	να	ανατρέξουμε	σε	μια	βασική	αισθητική	αρχή	του	Παναγιωτόπουλου:	
την	εμμονή	του	στον	καθαρό	λυρικό	πυρήνα,	το	«λυρικό	κύτταρο»,	όπως	το	απο-
καλεί,	που	κατ’	αυτόν	κάνει	την	ποίηση	να	είναι	ποίηση8.	Υπ’	αυτή	την	έννοια,	
η	ποίηση	του	Σολωμού,	καίτοι	αποσπασματική,	είναι	«το	γνησιότερο	ρομαντικό	
“σώμα”	που	υπάρχει	στα	γράμματά	μας»	(τ.	ΣΤ ,́	σ.	77).	Σύμφωνα	με	τον	κριτικό,	
«το	ρομαντικό	περιεχόμενο	του	λυρικού	του	λόγου	ο	Σολωμός,	υποβάλλοντάς	
το	σε	αδιάκοπη	δοκιμασία	και	ολοένα	απαλλάσσοντάς	το	από	τα	φθαρτά	στοι-
χεία	και	ανεβάζοντάς	το	στην	περιοχή	της	εντέλειας,	το	κλασσικοποιεί»	(ό.π.)9.	

7.	Παραθέτω	την	καρδιά	του	παραθέματος	για	τον	Παράσχο,	όπου	οι	σχετικοί	χαρακτηρισμοί:	
«Ένας	ʻδυνάμεἰ 	ποιητής.	[…]	Έχει	στιχουργική	ευκολία,	πρόθυμη	έμπνευση,	ζωηρή	φαντασία	
και	πάντα	πυρωμένο	πάθος.	Είναι	ο	φωνασκός,	ο	φλύαρος,	ο	ασυγκράτητος,	ο	προσιτός	[…].	Είναι	
πατριώτης	του	τύπου	των	πανηγυρικών	ρητόρων	κ’	αισθηματολόγος	μέχρι	ναυτίας.	Κούφια	φράση.	
[…]»	(τ.	ΣΤ ,́	σ.	83).
8.	Στη	μελέτη	του	για	τον	Παλαμά	(τ.	Γ ,́	σ.	15)	γράφει:	«σε	οποιαδήποτε	ποίηση	λυρικό	είναι	το	
κύτταρο	το	πρωταρχικό	και	αψεγάδιαστα	λυρικό	πρέπει	να	μένει»	(δεν	είναι	τυχαίο	που	ο	Πανα-
γιωτόπουλος	αραιώνει	εμφατικά	τη	φράση).	Και	λίγο	παρακάτω,	στην	ίδια	σελίδα,	μιλάει	για	το	
«αρχέγονο	λυρικό	κύτταρο»	του	ποιητικού	λόγου	(αξίζει	να	διαβαστεί	όλη	η	περίοδος	στο	όριο	
των	σ.	15-16).	Εξάλλου,	η	«ανίχνευση	του	λυρικού	κύτταρου»	αποτελεί	τον	στόχο	σύνολης	της	μελέτης	
του	Παναγιωτόπουλου	πάνω	στο	παλαμικό	έργο	(βλ.	σ.	18),	και	το	ίδιο	ισχύει	για	το	σολωμικό	
έργο,	όπως	θα	δούμε	στη	συνέχεια.	
9.	Η	διαδικασία	αυτή	περιγράφεται	πιο	αναλυτικά	στο	δοκίμιο	για	τον	Σολωμό	στο:	Τα	γράμματα	
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Το	κάνει	δηλαδή	«καθαρή	ποίηση».
Είναι	σαφές	ότι	το	κριτήριο	του	Παναγιωτόπουλου	καθορίζεται	από	τις	ιδέες	

του	συμβολισμού	για	το	τι	σημαίνει	«λυρισμός»	στην	ποίηση.	Με	άλλα	λόγια,	ο	
κριτικός	 εφαρμόζει	 στην	προ	 του	 20ού	αιώνα	 νεοελληνική	ποίηση	 τις	 αισθητι-
κές	αντιλήψεις	του	καιρού	του:	σε	αυτό	το	πλαίσιο	θα	πρέπει	να	νοήσουμε	τον	
όρο	«κλασσικορομαντικός».	Το	κριτήριο	αυτό	γίνεται	σαφές	και	εκ	του	αντιθέ-
του,	από	τον	 τρόπο	που	ο	Παναγιωτόπουλος	προσεγγίζει	 την	ποίηση	του	αθη-
ναϊκού	 ρομαντισμού	 αλλά	 και	 εκείνη	 του	 Βαλαωρίτη.	 Όπως	 ο	 ίδιος	 ομολογεί	
στο	«Αυτοβιογραφικό	προοίμιο»	που	προτάσσεται	στον	Γ΄	 τόμο	 (τη	μελέτη	του	
για	 τον	 Παλαμά),	 μετά	 τη	 μαθητεία	 του	 στον	 γαλλικό	 συμβολισμό	 τον	 απωθεί	
η	περισσολογία,	ο	στόμφος,	η	συναισθηματολογία,	η	ακατέργαστη	μορφή,	και	κα-
ταλήγει:	«Αποζητούσα	κάτι	πιο	υποβλητικό,	πιο	μουσικό,	πιο	ερμητικό,	πιο	λιγό-
λογο,	πιο	“φίνο”»	(τ.	Γ ,́	σ.	9).	

Έτσι,	 τα	 πιο	 χαρακτηριστικά	 στοιχεία	 της	 σολωμικής	 τέχνης	 γίνονται	 αι-
σθητά	 από	 την	 αντιπαραβολή	 τους	 με	 την	 ποίηση	 του	 Βαλαωρίτη,	 τον	 οποίο	
ο	Παναγιωτόπουλος	θεωρεί	«ουσιαστικά	όχι	Επτανήσιο»	(τ.	ΣΤ ,́	σ.	73).	Ιδού	με-
ρικές	χαρακτηριστικές	αποφάνσεις:	ο	Σολωμός	αναπτύσσει	το	θέμα	του	«αναγω-
γικά»,	ο	Βαλαωρίτης	«εκτατικά»	(σ.	76),	ο	ένας	«λατρεύει	τις	λείες	επιφάνειες»,	ο	
άλλος	«σωριάζει	την	απελέκητη	πέτρα»	και	«δεν	ξέρει	τίποτε	από	την	υπομονε-
τική	κατεργασία	του	στίχου»	(σ.	79),	και	το	βασικότερο:	«ο	Σολωμός	καλλιέργησε	
κυριότατα	τα	θηλυκά	στοιχεία	της	δημοτικής	κι	ο	Βαλαωρίτης	τ’	αρσενικά»	(σ.	78-
79),	καθώς	ανήκει	στο	χώρο	του	«αρρενωπού	ρομαντισμού,	[…]	του	ρομαντισμού	
της	ενέργειας	κι	όχι	της	ρέμβης»	(σ.	73).	

Θα	μπορέσουμε	ίσως	καλύτερα	να	καταλάβουμε	αυτή	την	τελευταία	διάκριση	
(αφήνοντας	προσώρας	κατά	μέρος	τον	έλεγχο	της	εγκυρότητάς	της),	αν	ανατρέ-
ξουμε	στο	δοκίμιο	για	την	«απλή	μελωδία»,	που	μνημονεύσαμε	παραπάνω	(τ.	Α,́	
σ.	96-106),	όπου	ο	Παναγιωτόπουλος	διευκρινίζει:	«ο	Σολωμός	κάτεχεν	από	φυ-
σικού	του	την	αίσθηση	της	μελωδίας	[…].	Με	τη	γυναίκεια	του	ευαισθησία,	την	
τρυφερότητα	και	την	αβρότητά	του,	την	ευρύτατη	αισθητική	του	αγωγή	και	την	
ανόθευτη	αντίληψή	του	τού	μουσικού	ρυθμού	ανεμπόδιστα	κατακτούσε	την	τέχνη	
και	την	ομορφιά	του	τραγουδιού,	που	βγαίνει	από	την	καρδιά	και	πηγαίνει	ολόϊ-
σια	στην	καρδιά»	(σ.	104).	Αν	ρίξει	κανείς	μια	ματιά	στα	παραδείγματα	που	φέρνει	
ο	Παναγιωτόπουλος	στα	Πρόσωπα	και	 κείμενα	 προς	απόδειξη	 του	 ισχυρισμού	
του,	θα	διαπιστώσει	όχι	χωρίς	έκπληξη	ότι	από	αυτά	λείπουν	όλα	τα	ώριμα	έργα	
του	Σολωμού:	ο	κριτικός	σταχυολογεί	στίχους	από	τον	«Ύμνο»	και	από	τον	«Λά-
μπρο»	(που	θυμίζουν	Βηλαρά),	μνημονεύει	την	«Αγνώριστη»,	το	επιτάφιο	ποίημα	

και	η	τέχνη. Παραθέτω	ενδεικτικά	από	τη	σ.	35:	«η	προοδευτική	αποκάθαρση	των	εκφραστικών	
του	μέσων,	ίσαμε	που	ν’	αποκτήσουν	την	πλήρη	λιτότητα	και	τελειότητα,	είναι	το	κλασσικό	στοι-
χείο	από	την	άποψη	της	μορφής	[...	που]	οδηγεί	στην	επιγραμματική	έκφραση»,	ή,	όπως	αλλού	
σημειώνει	ο	Παναγιωτόπουλος,	στην	«οριστική	λέξη»	(σ.	26	και	passim	στα	κριτικά	του	κείμενα	
για	τον	Σολωμό).
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για	τον	Γεώργιο	δε	Ρώσση,	τη	«Φαρμακωμένη	στον	Άδη»,	και	κάποια	κομμάτια	
(χωρίς	 να	αναφέρει	ποια)	από	 τους	 «Ελεύθερους	πολιορκημένους»	 –	προκαλεί	
εντύπωση	ότι	από	τον	κατάλογο	αυτό	λείπει	ολωσδιόλου	ο	«Κρητικός»10.	

Προφανώς,	οι	επιλογές	εξηγούνται	από	το	θέμα	του	δοκιμίου.	Ο	Παναγιωτόπου-
λος	έχει	σκοπό	να	αναδείξει	τα	χαρακτηριστικά	της	«απλής	μελωδίας»	σε	ευρωπαϊκό	
και	νεοελληνικό	πλαίσιο.	Ο	όρος	αναφέρεται	σε	εκείνο	το	είδος	ποίησης,	το	«τραγού-
δι»,	που	ένωνε	τον	δημιουργό	με	το	πλήθος.	Τα	τραγούδια	που	ανήκουν	στο	είδος	
της	απλής	μελωδίας	«αποτελούνται	από	στίχους	που	έμειναν	“μνημειώδεις”,	που	
διατύπωσαν	με	οριστικό	τρόπο	το	εσωτερικό	θησαύρισμα»	(τ.	Α,́	σ.	103).	Δεν	είναι	
δύσκολο	να	διακρίνουμε	πίσω	από	τον	όρο	«απλή	μελωδία»	του	Παναγιωτόπουλου	
το	αντίστοιχο	του	δημοτικού	τραγουδιού	στην	επώνυμη	ποίηση.	«Όσο	ο	ποιητής»,	
γράφει	στο	δοκίμιό	του,	«στεκόταν	στο	βάθρο	του	τραγουδ ι ού 	[η	έμφαση	είναι	
του	κειμένου],	το	πλήθος	αισθανόταν	πως	εκεί	πάνω	υπήρχεν	ένας	αντιπρόσωπός	
του,	ένας	άνθρωπος	ικανός	να	εκφράσει	με	όμορφα	και	σε	πολλές	περιπτώσεις	
οριστικά	λόγια	το	ομαδικό	συναίσθημα».	Αντιθέτως,	«όταν	άφησε	παράμερα	το	
τραγούδι	και	κλείστηκε	στο	εργαστήρι	του	και	άρχισε	να	δημιουργεί	το	σύνθετο,	
το	πολύπλοκο,	το	βαθυστόχαστο	ή	το	καθάριο	ποίημα,	το	πλήθος,	ανίκανο	να	τον	
παρακολουθήσει	σε	μια	τέτοια	προσπάθεια,	αποσύρθηκε.»	(ό.π.).	

Κατά	τον	Παναγιωτόπουλο,	η	εποχή	του	τραγουδιού	στον	χώρο	της	προσωπι-
κής	ποίησης	έχει	περάσει	ανεπιστρεπτί:	«Σήμερα	η	ποίηση	είναι	υπόθεση	καθαρά	
αριστοκρατική·	απευθύνεται	στους	πνευματικούς	προνομιούχους»,	αποφαίνεται	
ο	κριτικός,	δίνοντας	ως	παραδείγματα	τον	Βαλερύ	και	τον	Ζουβ	(ό.π.).	Προφανώς,	
η	 «απλή	μελωδία»	 στη	σκέψη	 του	Παναγιωτόπουλου	βρίσκεται	 σε	αντιδιαστο-
λή	προς	 την	 ερμητική	ποίηση.	 Εντούτοις,	 θα	 έλεγε	 κανείς	 ότι	 εδώ	 υπάρχει	 μια	
αντίφαση	στην	κριτική	προσέγγιση	του	Παναγιωτόπουλου,	μια	που,	όπως	είδαμε	
παραπάνω,	το	δέον,	κατ’	αυτόν,	της	λυρικής	ποίησης	είναι	το	«βαθυστόχαστο	ή	το	
καθάριο	ποίημα»	του	γαλλικού	συμβολισμού.

Όσο	για	τη	νεοελληνική	παράδοση	της	απλής	μελωδίας,	ο	Παναγιωτόπουλος	
διακρίνει	καταρχάς	ανάμεσα	στη	στιχοπλημμύρα	κατώτερης	ποιότητας,	δηλαδή	
στους	στίχους	«του	συναισθηματικού	οίστρου»,	που	είναι	στερημένοι	«από	στοι-
χεία	βαθύτερα,	κριτικώτερα	και	ποικιλώτερα»,	και	στους	γνήσιους	στίχους	 της	
«απλής	μελωδίας»,	που	χαρακτηρίζονται	από	την	επιμέλεια	της	μορφής	και	τον	
στοχασμό,	«όπου	η	παρθενία	του	πρωθόρμητου	οίστρου	[…]	διατηρείται	ακέραιη»,	
αλλά	όχι	εις	βάρος	της	ουσίας	και	του	βάθους	(σ.	103-104).	Στην	πρώτη	κατηγορία,	
της	ας	πούμε	άβαθης	και	ανούσιας	στιχοπλοκής,	ο	Παναγιωτόπουλος	κατατάσ-
σει	αίφνης	τον	Βηλαρά	και	τον	Χριστόπουλο	(«τύποι	προδρομικοί,	παρασυρμένοι	
συχνά	από	πρόχειρη	διάθεση	ηθικολογίας,	αδούλευτοι	στη	φράση,	ελάχιστα	εκλε-
κτικοί	στη	λέξη	κι	ολοφάνερα	αντιμουσικοί»:	σ.	104),	αναβιβάζοντας,	όχι	λιγότερο	

10.	Στο	δοκίμιο	«Ο	νεοελληνικός	ρομαντισμός»	(τ.	ΣΤ ,́	σ.	77-78)	δίνονται	παραδείγματα	από	τον	
«Λάμπρο»	και	τον	«Ύμνο	εις	την	Ελευθερίαν»,	ενώ	στο	δοκίμιο	«Η	“απλή	μελωδία”»	(τ.	Α,́	σ.	104),	
γίνεται	αναφορά	στα	υπόλοιπα	έργα	μόνο	με	τους	τίτλους	τους.	
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απρόσμενα,	 την	ποιητική	αξία	στιχουργημάτων	όπως	είναι	 τα	Άνθη	ευλαβείας,	
ή	εκείνα	ενός	Στρατηγού	και	ενός	Κολομπή,	στιχουργών	του	1708,	που	δύσκολα	
βρίσκουμε	στις	Ιστορίες	της	νεοελληνικής	λογοτεχνίας.	Στην	ίδια	κατηγορία,	της	
ακατάσχετης	και	ατημέλητης	στιχοπαραγωγής,	κατατάσσει	επίσης	συλλήβδην	τη	
φαναριώτικη	και	τη	ρομαντική	ποίηση	της	«παλαιάς	σχολής	των	Αθηνών»,	στην	
οποία	«θριαμβεύει	ο	στόμφος,	η	περισσολογία	κ’	η	άβαθη	αισθηματολογία	κ’	η	
πιο	άβαθη	ψευτοφιλοσοφική	διάθεση»	(σ.	105).	Το	ίδιο	ισχύει,	κατά	τη	γνώμη	του,	
λίγο	ως	πολύ	και	για	τους	ποιητές	της	«νέας	αθηναϊκής	Σχολής»	(Πολέμης,	Δρο-
σίνης,	Καμπάς),	με	την	εξαίρεση	του	Παλαμά	των	«Καημών	της	λιμνοθάλασσας»	
και	του	«Τάφου»11.	

Για	τον	Παναγιωτόπουλο,	η	παράδοση	που	καλλιεργεί	ευδόκιμα	το	είδος	της	
«απλής	μελωδίας»	στα	καθ’	ημάς	 είναι	κατεξοχήν	η	 επτανησιακή	παράδοση:	η	
παράδοση	αυτή,	σύμφωνα	με	τα	δικά	του	λόγια,	«εκφράζει	γνησιώτερα	και	μεστό-
τερα	το	πνεύμα	του	μελωδικού	κ’	αισθηματολογικού	τραγουδιού	από	κάθε	άλλη	
νεοελληνική	παράδοση	ποιητική»	(σ.	105)12.	Στην	παράδοση	αυτή	εξέχουσα	θέση	
κατέχει	ο	Σολωμός,	και	ο	γνησιότερος	συνεχιστής	του	πνεύματος	της	απλής	μελω-
δίας	που	αναβρύζει	από	το	σολωμικό	τραγούδι	είναι,	κατά	τον	Παναγιωτόπουλο,	
ο	Ιούλιος	Τυπάλδος	(ο	κριτικός	μνημονεύει	ως	αντιπροσωπευτικά	παραδείγματα	
τα	ποιήματά	του	«Η	φυγή»	και	«Το	πλάσμα	της	φαντασίας»,	που	«ευφραίνουν	την	
άμεση	αίσθηση,	όχι	το	νου»:	σ.	105).

Δεν	μπορεί	κανείς	να	αποφύγει	εδώ	μια	υποψία:	ότι	στην	κριτική	προσέγγιση	
του	Παναγιωτόπουλου	για	τον	Σολωμό,	ως	εξέχοντα	εκπροσώπου	της	«απλής	
μελωδίας»,	υποφώσκει	η	διαμάχη	Ζαμπέλιου	–	Πολυλά	γύρω	από	την	ποίηση	του	
Σολωμού	(1859-1860).	Θυμίζω	πολύ	βιαστικά	ότι	το	βασικό	διακύβευμα	αυτής	της	
διαμάχης	ήταν	το	κατά	πόσον	«εθνική»	ήταν	η	ποίηση	του	Σολωμού.	Ο	Ζαμπέλιος	
διέκρινε	δύο	φάσεις,	μία	πρώτη,	του	«τραγουδιού»,	όπως	το	ορίζει	παραπάνω	

11.	Αξίζει	να	σημειώσουμε	την	παρατήρηση	του	Παναγιωτόπουλου	ότι	ο	λυρικός	Παλαμάς	δια-
σώζεται	όταν	τινάζει	από	πάνω	του	την	πολυμάθεια,	τη	διανοητική	ανησυχία	και	τον	«δαίμονα»	
του	φιλοσοφικού	στοχασμού,	όπως	στα	παραδείγματα	που	αναφέρονται.	«Και	τότε,	η	αστόλιστη	
φωνή	της	καρδιάς	του	γίνεται	πολύτιμη,	γιατί	πηγάζει	από	υπερνικημένη	αγωνία	και	από	γαλή-
νη	και	απλότητα	επώδυνα	κατακτημένες»	(σ.	106).	Από	τους	υπόλοιπους	ποιητές	«της	χαμηλής	
φωνής»,	για	να	χρησιμοποιήσω	τον	χαρακτηρισμό	του	Αναγνωστάκη,	ο	Παναγιωτόπουλος	ξεχω-
ρίζει	τους	Μαλακάση,	Πορφύρα,	Παπαντωνίου,	Κυριαζή,	Λαύρα	και	Αθάνα,	αποδίδοντας	στη	
λυρική	μελωδία	του	καθενός	διαφορετικούς	τόνους	ή	αποχρώσεις	(«ζεστότερη,	υποβλητικώτερη,	
φιλολογικώτερη,	ηθογραφικώτερη»).	
12.	Να	σημειωθεί	ότι	 ο	Παναγιωτόπουλος	κάνει	 επίσης	αναφορά	στους	ποιητές	 της	 λεγόμενης	
«Αγγλικής	Σχολής»	(sic),	και	πιο	συγκεκριμένα	στους	Πάλλη	και	Εφταλιώτη:	ο	δεύτερος	ειδικά,	
σύμφωνα	με	τον	κριτικό,	«έγραψε	μερικά	αριστουργήματα	του	είδους	τούτου	[του	τραγουδιού],	
γεμάτα	πλούσιο	λαϊκό	χρώμα»,	και	αναφέρει	μερικά	παραδείγματα	(σ.	105).	Δεν	ξέρω	αν	με	τον	
όρο	«Αγγλική	Σχολή»	ο	Παναγιωτόπουλος	εννοεί	κάτι	περισσότερο	από	το	γεγονός	ότι	οι	ποιητές	
αυτοί	έδρασαν	στην	Αγγλία,	αν	δηλαδή	αναφέρεται	και	σε	συγκεκριμένα	στοιχεία	της	μορφής,	
της	στιχουργίας,	τα	οποία	διακρίνουν	την	«Αγγλική»	Σχολή.	Σε	κάθε	περίπτωση,	πρόκειται	για	
δημοτικιστές	ποιητές	του	ψυχαρικού	κύκλου,	και	είναι	εμφανής	ο	συσχετισμός	της	παραγωγής	
τους	με	τη	δημοτική	παράδοση	στην	εκτίμηση	του	Παναγιωτόπουλου	(«πλούσιο	λαϊκό	χρώμα»).
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ο	Παναγιωτόπουλος	(στίχοι	που	έμειναν	μνημειώδεις	διατυπώνοντας	με	οριστικό	
τρόπο	το	εσωτερικό	θησαύρισμα	και	το	ομαδικό	συναίσθημα),	που	είναι,	κατά	τον	
Ζαμπέλιο,	 η	 γνήσια	 εθνική,	 και	 μία	 δεύτερη,	 του	 «αλλοτύπωτου	 γερμανισμού»	
(ανάλογη	με	το	σύνθετο,	το	πολύπλοκο,	το	βαθυστόχαστο	ή	το	καθαρό	ποίημα	
στην	περιγραφή	του	Παναγιωτόπουλου),	που	είναι	η	ώριμη	μεν	αλλά	εξοβελιστέα	
από	το	σώμα	της	εθνικής	ποίησης,	κατά	τη	γνώμη	του	Ζαμπέλιου,	περίοδος	της	
σολωμικής	δημιουργίας.	Κρίνοντας	από	την	αντοχή	αυτής	της	διάκρισης	(που	δεν	
θα	προσυπέγραφε	ο	Σολωμός	του	Διαλόγου	και	του	γράμματος	στον	Τερτσέτη)13,	
προσαρμοσμένης	 βέβαια	 στα	 δεδομένα	 της	 ποίησης	 και	 της	 κριτικής	 του	 20ού	
αιώνα,	στα	γραπτά	ενός	από	τους	πλέον	αναγνωρισμένους	κριτικούς	της	γενιάς	
του,	μπορεί	κανείς	εύκολα	να	διακρίνει	ποιος	ήταν	ο	τελικός	νικητής	της	παλαιάς	
εκείνης	αντιδικίας	του	19ου	αιώνα	γύρω	από	τον	χαρακτήρα	της	λυρικής	ποίησης	
με	επίκεντρο	το	έργο	του	γενάρχη	της	νεοελληνικής	ποίησης	–	όχι	ο	σωστότερος	
κριτής,	 για	να	μη	παρεξηγούμαστε,	αλλά	ο	πιο	ανθεκτικός,	αυτός	που	ο	λόγος	
του	εντυπώθηκε	εντονότερα	στη	νεοελληνική	κριτική	(τουλάχιστον	σ’	αυτήν	που	
ασκεί	ο	Παναγιωτόπουλος).	

Ο	Σολωμός	του	Παναγιωτόπουλου,	εντούτοις,	κινδυνεύει	να	παρερμηνευθεί,	
αν	μείνουμε	μόνο	στην	αδρομερή	του	σκιαγράφηση	στα	Πρόσωπα	και	κείμενα.	Το	
κεφάλαιο	που	ο	κριτικός	αφιερώνει	στον	Σολωμό	στο:	Τα	γράμματα	και	η	τέχνη 
λαγαρίζει	την	εικόνα14.	Πρόκειται	για	μια	επιτομή	των	κριτικών	αντιλήψεων	γύρω	
από	το	σολωμικό	έργο	100	χρόνια	μετά	τον	θάνατο	του	ποιητή	(το	μελέτημα	του	
Παναγιωτόπουλου	χρονολογείται	το	1957),	που	λαμβάνει	υπόψη,	πέρα	από	την	
παλαμική	θεώρηση,	την	πρόσφατη	τότε	βιοεργογραφική	μελέτη	του	Εμμανουήλ	
Κριαρά	(Διονύσιος	Σολωμός.	Ο	βίος	–	Το	έργο,	Θεσσαλονίκη	1957).	Θα	σταθώ	σε	
μερικά	ουσιώδη	σημεία	της	κριτικής	αποτίμησης	του	Παναγιωτόπουλου,	αφήνο-
ντας	κατά	μέρος	τις	κοινές	κριτικές	παραδοχές	(αγωνία	της	μορφής,	συνείδηση	
της	ουσίας,	αίσθηση	του	περιττού,	λιτότητα,	αρμονική	σύζευξη	λυρικού	πάθους	
και	κριτικού	στοχασμού,	οριστικότητα	της	έκφρασης,	ανύψωση	και	ανάλογα).	

Το	ζήτημα	της	αποσπασματικότητας	αντιμετωπίζεται	από	τον	Παναγιωτό-
πουλο	με	όρους	θα	έλεγε	κανείς	«παλαμικούς»,	αν	και	η	στάση	αυτή	διαχέεται	
ευρύτερα	στη	νεοελληνική	κριτική	σε	ό,τι	αφορά	το	σολωμικό	έργο.	Ο	Παναγιωτό-
πουλος,	κινούμενος	σε	αυτή	την	κριτική	πεπατημένη,	αναγνωρίζει	πως	ο	Σολωμός	

13.	Εννοώ	ότι	στόχος	του	Σολωμού,	όπως	διατυπώνεται	τόσο	στο	γλωσσικό	μανιφέστο	του	(1824)	
όσο	και	στο	γράμμα	προς	τον	Τερτσέτη	(1833),	είναι	όχι	η	αποκοπή	του	ποιητή	από	τον	λαό,	αλλά	
η	ανύψωση	του	λαού	μέσα	από	μια	ποίηση	που,	με	εφαλτήριο	τη	λαϊκή	γλώσσα	και	τον	δημοτι-
κό	στίχο,	θα	υψώνει	«κατακόρυφα»	τον	«θησαυρό	της	ατομικής	διάνοιας»,	«ντυμένον	εθνικά».	
Ο	Πολυλάς	το	αντιλήφθηκε	στο	Πόθεν	η	μυστικοφοβία	του	κ.	Σ.	Ζαμπελίου,	γιατί	η	οπτική	του	
περί	εθνικής	ποιήσεως	ήταν	ευρυγώνια	(όπως	και	του	Σολωμού:	έβλεπε	στο	ευρωπαϊκό	παρά-
δειγμα)·	ο	Ζαμπέλιος	τού	Πόθεν	η	κοινή	λέξις	«τραγουδώ»	αδυνατούσε,	γιατί	ο	ορίζοντάς	του	
περιοριζόταν	στα	δημοτικοφανή	«εθνικά»	άσματα	του	καιρού.
14.	Βλ.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Διονύσιος	Σολωμός.	Η	λυρική	ουσία	του	έργου»,	Τα	γράμματα	και	
η	τέχνη.	Μελετήματα	και	προσωπογραφίες,	«Αστήρ»,	Αθήνα	1967,	σ.	13-42.	Όλες	οι	παραπομπές	
στην	παράγραφο	που	ακολουθεί	γίνονται	σε	αυτή	τη	μελέτη	με	απλή	αναγραφή	της	σελίδας.
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«περισσότερο	από	ένα	πραγματοποιημένο	έργο	είναι	ένα	μέγιστο	μάθημα,	μια	
αισθητική	διδαχή	[...]»,	ένας	«λαμπρός	στίβος	πνευματικών	γυμνασμάτων»	(σ.	14).	
Κατ’	αυτόν,	«ο	Σολωμός	δεν	αναγνώριζε	στον	εαυτό	του	παρά	μόνο	το	χρέος	των	
οριστικών	στίχων.	Και	για	τούτο	επρόβαινε	από	παραλλαγή	σε	παραλλαγή».	Αλλά	
«οι	μονωμένοι	του	στίχοι,	οι	περίπου	αδέσποτοι,	έχουν	τόση	αυτεπάρκεια,	τόση	
αυτοτέλεια,	είναι	τόσο	επιγραμματικοί,	ώστε	σχεδόν	δεν	πικραίνεται	ο	αναγνώστης	
που	δεν	εσώθηκαν	ή	δεν	εγράφτηκαν	όσοι	θα	τους	είχαν	προετοιμάσει»	(σ.	30).	

Ειδικότερα,	ο	Παναγιωτόπουλος	βλέπει	το	χειρόγραφο	έργο	του	Σολωμού	σαν	
«ένα	σώμα	πολυβασανισμένο	και	κατασπαραγμένο»	 (ό.π.),	και	 την	προσπάθειά	
του	σαν	«ένα	καταπληκτικό	πεδίο	μάχης»,	στο	οποίο	«κινούνται	παράλληλα	δυο	
Σολωμοί:	ο	ένας	είναι	ο	αδύναμος,	που	δεν	κατορθώνει	να	βρει	την	ισορροπία	του	
και	που	συχνά	πέφτει	σε	γκρεμούς·	κι	ο	άλλος	είναι	ο	ισχυρός,	ο	γεμάτος	αυτοκυ-
ριαρχία,	ο	γεμάτος	εξουσία	του	λόγου»	(σ.	31).	Ο	σολωμικός	αγώνας	για	την	τε-
λείωση	–αυτό	το	«σπε ι ροε ι δ ές 	που	ολοένα	ανεβαίνει	[...]	σε	κατάψηλη	κορφή»	
(σ.	36,	η	έμφαση	είναι	του	κειμένου)–	συντελείται,	κατά	τον	Παναγιωτόπουλο,	«με	
παραστρατήματα,	με	οπισθοχωρήσεις,	με	λιγοψυχίες,	με	υφέσεις»	(σ.	14).

Εκείνο	που	έχει	ειδικό	ενδιαφέρον	είναι	ότι	στο:	Τα	γράμματα	και	η	τέχνη	ο	
Παναγιωτόπουλος	κρίνει	όχι	εντελώς	θετικά	τα	ώριμα	έργα	του	Σολωμού:	πλάι	
σε	πολλούς	θαυμαστούς	στίχους	υπάρχουν	και	πολλοί	μετριότατοι,	υποστηρίζει,	
στον	«Κρητικό»	και	στους	«Ελεύθερους	Πολιορκημένους»,	και	αποκαλεί	«αξιο-
θρήνητη»	την	«Τρίχα»,	όπως	συλλήβδην	και	όλα	τα	σατιρικά:	«φοβερές	καθιζή-
σεις»	και	«πάντα	κακές	σελίδες»,	πλην	της	«Γυναίκας	της	Ζάκυνθος»	(σ.	31-32).	
Ο	λόγος	είναι	προφανής:	για	τον	Παναγιωτόπουλο,	«το	γνησιότερο	κύτταρο	του	
Σολωμού	είναι	κύτταρο	λυρικό»	(σ.	32).	Ο	κριτικός	επιμένει	στη	«λυρική	ψυχή»,	
τη	«λυρική	ιδιοσυγκρασία»	του	Σολωμού,	σαν	το	«καθαρότερο	και	διαρκέστερο	
γνώρισμά	του»	από	την	αρχή	ως	το	τέλος	του	έργου	του	(σ.	17). Ως	εκ	τούτου,	ο	
Παναγιωτόπουλος	φαίνεται	να	αναγνωρίζει	ως	«πραγματοποιημένο	έργο»	μόνο	
τους	«οριστικούς»,	δηλαδή	τους	λυρικά	εντελείς	στίχους	του	Σολωμού,	τόσο	από	
τα	ολοκληρωμένα	νεανικά	του	ποιήματα	(π.χ.	τον	«Ύμνο	εις	την	Ελευθερίαν» ή	
τον «Λάμπρο»)	όσο	και	από	τα	ανολοκλήρωτα	έργα	της	ωριμότητας	(«Κρητικός»,	
«Ελεύθεροι	Πολιορκημένοι», «Πόρφυρας»)15.	Δεν	 είναι	 τυχαίο	που	το	κεφάλαιο	
για	τον	Σολωμό	στο:	Τα	γράμματα	και	η	τέχνη	φέρει	τον	διευκρινιστικό	υπότιτλο	
«Η	λυρική	ουσία	του	έργου»16.

15.	Βλ.	στις	σ.	35-40	του	εν	λόγω	δοκιμίου,	όπου	ανάλυση	μεμονωμένων	στίχων	που	ο	Πανα-
γιωτόπουλος	θεωρεί	ότι	πραγματώνουν	το	σολωμικό	ιδανικό	της	τελείωσης	μορφής	και	ουσίας.	
Ιδιαίτερη	σημασία	δίνει	στη	σολωμική	χρήση	του	επιθέτου.
16.	Αυτή	η	εμμονή	του	Παναγιωτόπουλου	στη	«λυρική	ουσία»	του	σολωμικού	έργου	γίνεται	εμ-
φανής	 στην	 κριτική	αποτίμηση	 όλων	 των	 έργων	 του	Σολωμού:	 «Ακόμη	 και	 στα	 επικολυρικά	
του	έργα	–γράφει–	και	τέτοια	είναι	τα	περισσότερά	του,	ό,τι	προέχει	δεν	είναι	το	επικό	στοιχείο	
της	αφήγησης,	αλλά	το	λυρικό	στοιχείο	της	διάχυσης»	(σ.	32).	«Ακόμη	και	ο	“Διάλογος”	[...]	εί-
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Κάλβος

Ο	Κάλβος	δεν	εξετάζεται	διά	μακρών	στο	δοκίμιο	για	τον	ελληνικό	ρομαντισμό	
του	ΣΤ΄	τόμου	των	Προσώπων	και	κειμένων.	Υπάρχει	όμως	μια	εργασία	του	Πανα-
γιωτόπουλου	αφιερωμένη	ειδικά	στον	Επτανήσιο	ποιητή,	στην	ενότητα	«Αποσπά-
σματα	και	σπουδές»	του	Α΄	τόμου,	υπό	τον	τίτλο	«Ο	Κάλβος	αντίκρυ	στο	θάνατο»	
(σ.	195-202).	Εκείνο	που	κάνει	εντύπωση	εδώ	είναι	ότι	ο	Παναγιωτόπουλος	δεν	
ασχολείται	τόσο	με	την	ποίηση	όσο	μάλλον	με	ένα	πεζό	κείμενο	του	Κάλβου,	την	
«Απολογία	της	αυτοκτονίας»	(«Apologia	del	suicidio»),	που	γνωρίζει	από	την	έκ-
δοση	του	Γεωργίου	Ζώρα17.	Ο	Παναγιωτόπουλος	το	διαβάζει	«ανάποδα»,	όχι	σαν	
ένα	αντιδραστικό	κείμενο	υπέρ	του	θανάτου	αλλά	ως	έναν	ύμνο	στη	ζωή	και	στην	
αρετή	του	πολίτη,	στο	φως	και	των	καλβικών	ωδών,	ιδίως	της	ωδής	«Εις	θάνατον».	

Ο	κριτικός	αναγνωρίζει	ότι	ο	Κάλβος	γράφει	σε	μια	«εποχή	πάθους»	με	δρα-
ματικά	ξεσπάσματα	και	διάχυτη	μελαγχολία,	όπως	επίσης	αναγνωρίζει	το	μερίδιο	
των	προσωπικών	βιωμάτων	του	ποιητή	στη	σύνθεση	της	«Απολογίας»	και	 των	
ωδών,	αναφερόμενος	«στις	στερήσεις	και	στις	οδύνες	που	ταλαιπώρησαν	και	τα	
νιάτα	του	και	την	κατοπινή	του	ζωή»	(σ.	198).	Θεωρεί,	ωστόσο,	ότι	οι	επιρροές	αυ-
τές	δεν	μετέβαλαν	τη	φυσική	ροπή	της	ιδιοσυγκρασίας	του	Κάλβου,	μιας	ιδιοσυ-
γκρασίας	«ηρωϊκής»,	δηλαδή	γενναίας	απέναντι	στα	ζητήματα	της	ζωής	και	του	
θανάτου,	με	υψηλό	αίσθημα	της	ευθύνης	του	ποιητή-πολίτη	και	της	κοινωνικής	
λειτουργίας	της	τέχνης	(βλ.	σ.	201-202).	Δεν	μπορούμε	εδώ	να	μην	αναγνωρίσουμε	
ένα	αυτοβιογραφικό	στοιχείο,	 το	οποίο	σε	κάποιον	βαθμό	αντανακλάται,	 έστω	
και	ασυναίσθητα,	στην	κριτική	προσέγγιση	του	Παναγιωτόπουλου:	η	βιογραφία	
του,	όπως	γνωρίζουμε,	δεν	είναι	άμοιρη	ούτε	από	στερήσεις	ούτε	από	οδύνες	που	
ταλαιπώρησαν	και	τα	νιάτα	του	και	την	κατοπινή	του	ζωή,	αλλά	που	ο	ίδιος	είχε	
τη	δύναμη	να	τις	μεταστρέψει	σε	δίψα	για	ζωή,	για	μάθηση	και	για	λόγο,	διατη-
ρώντας	 έντονο	μέσα	 του	 το	αίσθημα	 της	κοινωνικής	 ευθύνης	 του	πνευματικού	
ανθρώπου,	όπως	πιστοποιείται	από	την	πολυσχιδή	δραστηριότητά	του18.

Σε	 ό,τι	 αφορά	 το	 κυρίως	 δημιουργικό	 έργο	 του	Κάλβου,	 η	 κριτική	 του	Πα-
ναγιωτόπουλου	κινείται	στα	γνωστά	νερά:	ασκεί	αυστηρό	έλεγχο	στις	ιταλόγλωσσες	
τραγωδίες	του	ποιητή,	τις	Δαναΐδες	(Le Danaidi)	και	τον	Θηραμένη	(Teramene),	κά-

ναι	διάτρητος	από	λυρικούς	οίστρους»	(σ.	40).	«Λυρική	είναι	η	σύσταση	και	της	“Γυναίκας	της	
Ζάκυνθος”»,	σημειώνει	στην	κατακλείδα	του	κεφαλαίου	για	τον	Σολωμό,	προσδιορίζοντάς	την	
ακριβέστερα	ως	«ο	γάμος	της	σάτιρας	[...]	και	της	λυρικής	ουσίας»	(σ.	41).
17.	Η	έκδοση	αναφέρεται	στη	σ.	195	του	δοκιμίου	(την	παραθέτω	ορθά):	Andrea	Calbo, Opere 
italiane	(Teramene	–	Le	Danaidi	e	scritti	minori),	a	cura	del	prof.	Giorgio	Zoras	della	Regia	Università	
di	Roma,	Istituto	per	 l’Europa	Orientale,	Roma	1938.	Το	μικρό	φιλοσοφικό	δοκίμιο	του	Κάλβου	
βρίσκεται	στις	σ.	117-119.	Το	κείμενο	επανεκδόθηκε	πρόσφατα,	σχολιασμένο	από	τον	Δημήτρη	
Αρβανιτάκη:	Απολογία	 της	 αυτοκτονίας.	Ένα	αφελές	 κείμενο	 του	 Ανδρέα	 Κάλβου,	Μουσείο	
Μπενάκη,	Αθήνα	2012.
18.	Βλ.	Βάσω	Οικονομοπούλου,	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	(1901-1982).	Χρονολόγιο	–	Εργοβιογρα-
φία,	Εκδόσεις	της	Σχολής	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	Αθήνα	2006.	Βλ.	επίσης	το	ντοκιμαντέρ	της	
ΕΡΤ	για	τον	συγγραφέα	και	εκπαιδευτικό	στον	σύνδεσμο:	http://archive.ert.gr/8507/	(τελευταία	
πρόσβαση:	Ιούνιος	2017).
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νοντας	λόγο	για	«πολικό	ψύχος»	που	αφήνει	ασυγκίνητο	τον	αναγνώστη	(βλ.	σ.	
196-197).	Αντίθετα	ο	Παναγιωτόπουλος	είναι	ανεπιφύλακτα	θετικός	στην	κρίση	
του	για	τις	ελληνόγλωσσες	ωδές	του	Κάλβου,	στις	οποίες	θεωρεί	ότι	ο	«μονότρο-
πος»	ποιητής,	όπως	τον	αποκαλεί	ήδη	στην	πρώτη	αράδα	του	δοκιμίου	του,	βρί-
σκει	τον	εαυτό	του	«γεμάτον	φαντασία,	συγκινητική	μεγαληγορία,	ενθουσιασμό	
και	 αψεγάδιαστη,	 όλο	 ξεσπάσματα	 και	 μεταρσιώσεις	 φιλοπατρία»,	 παραθέτο-
ντας	ως	χαρακτηριστικά	παραδείγματα	τον	«Φιλόπατριν»,	τον	«Ωκεανό»	και	τα	
«Ηφαίστεια»,	ανάμεσα	στα	υπόλοιπα	«αριστοτεχνήματα	του	δωρικού	οίστρου»	
του	Κάλβου,	όπως	σημειώνει	(σ.	197).	Έχει	ενδιαφέρον	τέλος	να	παρατηρήσουμε	ότι	
ο	Παναγιωτόπουλος	κρατάει	αποστάσεις	από	τη	γνώμη	του	Φώσκολο,	θεωρώντας	
ότι	«ακόμη	κι	αυτός	ο	βίαιος	τόνος,	που	τόσον	αταίριαστον	[δηλ.	αντικλασσικό]	
βρήκεν	ο	Φώσκολος,	[είναι]	χαρακτηριστικός	της	ιδιοσυγκρασίας	και	του	νεαρού	
και	του	ηλικιωμένου	Κάλβου»,	δηλαδή	στοιχείο	ενότητας	του	έργου	του	(ό.π.)19.	

Το	κεφάλαιο	που	αναφέρεται	στον	ποιητή	με	τίτλο	«Ο	Κάλβος	και	το	Εικοσι-
ένα»	στο:	Τα	γράμματα	και	η	τέχνη	του	Παναγιωτόπουλου	(σ.	43-49)	δεν	προσθέ-
τει	κάτι	περισσότερο,	πέρα	από	τη	γνωστή	κριτική	παραδοχή	ότι	ο	Κάλβος	είναι	
ο	«Πίνδαρος»	της	επαναστατημένης	Ελλάδας	 (σ.	47)	και	ότι	«αν	δεν	υπήρχε	το	
Εικοσιένα,	δεν	θα	υπήρχε	κι	ο	Κάλβος	ως	ποιητής	ή,	τουλάχιστο,	ως	ποιητής	ελ-
ληνόφωνος»	(σ.	44).	Αξίζει,	ωστόσο,	να	σημειωθεί	η	άποψη	του	Παναγιωτόπουλου	
στο	τέλος	του	κεφαλαίου	ότι	ο	Κάλβος	«γίνεται	μεγαλήγορος,	όχι	από	φραστική	
ματαιοδοξία,	καθώς	έγιναν	πολλοί	από	τους	ρομαντικούς,	αλλ’	από	πραγματική	
συνείδηση	μεγαλείου»,	όπως	και	ο	χαρακτηρισμός	του:	«ένας	αρρενωπός	ποιητής,	
μια	δωρική	παρουσία»	(σ.	48-49).	Οι	αποφάνσεις	αυτές	διαφοροποιούν,	κατά	την	
κρίση	του	Παναγιωτόπουλου,	τον	«νεοκλασσικό»	Κάλβο	από	τους	αττικιστές	ρο-
μαντικούς	ποιητές	των	Αθηνών.

Βαλαωρίτης

Είναι	φανερή	η	απέχθεια	του	Παναγιωτόπουλου	για	την	ποίηση	του	Βαλαωρίτη·	
ο	ίδιος	το	δηλώνει	ρητά	στο	«Αυτοβιογραφικό	προοίμιο»	του	Γ΄	τόμου	των	Προ-
σώπων	 και	 κειμένων:	 «η	 βαθύτατη	 αποστροφή	 μου	 στο	 τραγούδι	 του	Βαλαω-
ρίτη,	που	τόβλεπα	σαν	 ένα	σωρό	ακατέργαστου	υλικού»	 (σ.	 11)20.	Ωστόσο,	από	
όλους	τους	ποιητές	που	συζητά,	ο	Βαλαωρίτης	φαίνεται	να	είναι	πλησιέστερα	στη	
γλώσσα	του	έθνους	και	στο	ύφος	του	δημοτικού	τραγουδιού,	όχι	μόνο	από	τους	
καθαρολόγους	ποιητές	των	Αθηνών	αλλά	ίσως	και	από	αυτόν	τον	«αναγωγικό»	

19.	Αυτά	τα	γνωρίσματα,	σύμφωνα	με	τον	Παναγιωτόπουλο,	γίνονται	αισθητά	ακόμη	και	στην	
πρωτόλεια	«Ωδή	εις	Ιονίους»	(«Ode	agli	Ionii»)	του	1814,	η	οποία,	καίτοι	μέτριο	ποίημα	σε	σχέση	
με	τις	ωριμότερες	ελληνόγλωσσες	ωδές,	εντούτοις	για	τον	κριτικό	έχει	αξία	ως	προάγγελος	της	
καλβικής	τέχνης	και	ποιητικής.
20.	Στο	κεφάλαιο	«Ο	Βαλαωρίτης.	Ένας	τυπικός	ρομαντικός»,	που	περιέχεται	στο:	Τα	γράμματα	
και	η	τέχνη,	αναφέρεται	ανεκδοτολογικά	ως	απώτερος	λόγος	της	απέχθειας	του	Παναγιωτόπου-
λου	η	παιδική	τρομάρα	από	την	απαγγελία	των	ποιημάτων	του	Βαλαωρίτη	(βλ.	σ.	50-51).
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Σολωμό21.	Με	άλλα	λόγια,	η	απέχθεια	του	Παναγιωτόπουλου	μένει	αναιτιολόγητη	
και	δεν	βρίσκει	έρεισμα	ούτε	στον	Παλαμά,	ο	οποίος,	ως	γνωστόν,	τοποθετεί	τον	
Βαλαωρίτη	στο	πλάι	του	Σολωμού22.	

Η	πιο	πιθανή	εξήγηση	είναι	ότι	ο	κριτικός	Παναγιωτόπουλος	επηρεάζεται	από	
τον	ποιητή	Παναγιωτόπουλο,	ο	οποίος	ρητά	κλίνει	προς	«το	φίνο	και	το	υποβλη-
τικό»	του	συμβολισμού	(άσχετα	από	το	κατά	πόσο	το	κατορθώνει),	και	άρα	είναι	
απολύτως	εύλογο	να	του	φαίνεται	«απελέκητος»	ο	ορεσίβιος	Βαλαωρίτης.	Αλλά	
μπορούμε	να	σκεφτούμε	και	μια	ψυχολογική	αιτία,	διαβάζοντας	το	κεφάλαιο	για	
τον	Βαλαωρίτη	στο:	Τα	γράμματα	και	η	τέχνη	(σ.	50-55).	Εκεί	γίνεται	σαφές	ότι,	
για	τον	νεότερο	κριτικό,	ο	Παλαμάς	και	ο	Βαλαωρίτης	είναι	δυο	ποιητικές	ιδιοσυ-
γκρασίες	σχεδόν	ταυτόσημες:	«ο	Βαλαωρίτης	βρισκόταν	μέσα	στο	αίμα	του	Πα-
λαμά»,	γράφει	χαρακτηριστικά	ο	Παναγιωτόπουλος.	«Ανήκαν	κ’	οι	δυο	στην	ίδια	
φυλή	ποιητών.	Είταν	οι	μεγαλόστομοι,	οι	επικολυρικοί,	οι	βάρδοι,	οι	ραψωδοί»	(σ.	
53).	Θα	μπορούσαμε	λοιπόν	να	εικάσουμε	ότι	πίσω	από	την	απέχθεια	που	νιώθει	
για	τον	Βαλαωρίτη	υπολανθάνει	η	αμφιθυμία	του	για	τον	πνευματικό	του	πατέρα,	
τον	Παλαμά,	που	κάποια	στιγμή	ο	Παναγιωτόπουλος	αποκήρυξε,	όπως	ο	ίδιος	δη-
λώνει	ρητά	στο	αυτοβιογραφικό	προοίμιο	της	παλαμικής	μελέτης	του23.	Με	άλλα	
λόγια,	ίσως	να	έχουμε	εδώ	ένα	είδος	ψυχολογικής	υποκατάστασης	του	αμεσότε-
ρου	(Παλαμάς)	με	τον	απώτερο	πρόγονο	(Βαλαωρίτης)	ως	προς	την	έκφραση	αρνη-
τικών	συναισθημάτων	εκ	μέρους	του	Παναγιωτόπουλου,	ασυναίσθητης	προφανώς.	

Στο	κεφάλαιο	που	προαναφέραμε	από	Τα	γράμματα	και	η	τέχνη	ο	Παναγιω-
τόπουλος	τονίζει	την	ιδιαίτερα	οξυμμένη	στον	Βαλαωρίτη	«συνείδηση	του	δραμα-

21.	Για	την	αξιοποίηση	του	δημοτικού	τραγουδιού	από	τον	Σολωμό,	σε	αντιδιαστολή	με	εκείνη	
που	κάνουν	οι	Βαλαωρίτης	και	Κρυστάλλης,	βλ.	στο	κεφάλαιο	«Διονύσιος	Σολωμός.	Η	λυρική	
ουσία	του	έργου»,	Τα	γράμματα	και	η	τέχνη,	σ.	22-24.	Η	βασική	διαφορά	που	βλέπει	ο	Παναγιω-
τόπουλος	είναι	ότι	ο	Σολωμός	αναχωνεύει,	ενώ	ο	Βαλαωρίτης	και	ο	Κρυστάλλης	οικειοποιούν-	
ται.	Θα	πρέπει	όμως	να	σημειώσουμε	ότι	το	ύψος	που	ο	Παναγιωτόπουλος	αναγνωρίζει	στην	
τέχνη	του	Σολωμού,	με	άλλα	λόγια,	η	αναγωγή	του	θέματος	στην	περιοχή	του	πνεύματος	είναι	
εξ	ορισμού	«αντιλαϊκή»,	αν	δεχτούμε	την	άποψη	του	κριτικού	ότι:	«Οι	άνθρωποι	σχηματίζουν	
πυραμίδα.	Όσο	βρισκόμαστε	σιμά	στη	βάση,	στο	χώρο	του	συναισθήματος,	δηλαδή,	τόσο	είναι	
πλατύτερο	το	κοινό,	που	μας	παρακολουθεί·	όσο	ανεβαίνουμε	προς	το	πνεύμα,	τόσο	στενεύει.	
Η	κορυφή	είναι	το	απόλυτο	πνεύμα,	μια	μοναξιά»	(Πρόσωπα	και	κείμενα,	τ.	ΣΤ ,́	σ.	69).
22.	«Τόνε	βάζεις	παράπλευρα	του	μεγάλου,	στη	θέση	που	του	αξίζει»,	σημειώνει	ο	Παλαμάς	στο:	
«Σολωμός	και	Βαλαωρίτης»,	που	περιλαμβάνεται	στη	συναγωγή:	Κωστής	Παλαμάς,	Αριστοτέ-
λης	 Βαλαωρίτης	 (1824-1924).	Άρθρα,	 γράμματα,	 ομιλίες,	 Ελευθερουδάκης,	 Εν	Αθήναις	 1924,	
σ.	19,	σημ.	1.	Αξίζει	κανείς	να	διαβάσει	όλη	αυτή	την	έκδοση	για	να	αντιληφθεί	πώς	ο	Παλαμάς	
αντιμετωπίζει	το	άγχος	της	επίδρασης	του	«μεγάλου»	Σολωμού	μέσω	του	Βαλαωρίτη.
23.	Βλ.	Πρόσωπα	και	κείμενα,	τ.	Γ ,́	σ.	7-12.	Η	αμφιθυμία	αυτή,	που	φαίνεται	να	υποκινήθηκε	εκτός	
από	αισθητικούς	αναπροσανατολισμούς	(βλ.	σ.	9)	και	από	προσωπικούς	λόγους	(«Μα	δοξάζω	
σήμερα	το	Θεό,	που	δεν	είμαι	ανάμεσα	σε	κείνους,	τους	αναρίθμητους,	που	τους	αφιέρωσε	ποίημα	
ή	που	έγραψε	“πρόλογο”	στα	βιβλία	τους»:	σ.	10),	ορίζεται	από	τον	ίδιο	τον	Παναγιωτόπουλο	
ως	«φοβερή	κρίση	Παλαμά»	(ό.π.)	και	περιγράφεται	σαν	ψυχική	διελκυστίνδα	(σ.	11):	«Από	την	
ολοκληρωτική	και	ανεπιφύλαχτη	αποδοχή	της	νιότης	[...]	έπεσα	στην	αμφιβολία·	κι	από	κείνη	στην	
άρνηση·	και	ξαναγύρισα	σε	κάποια	μετριοπαθέστερη	αποδοχή·	και	πάλι	βασανίστηκα	από	σωρό	
δισταγμούς»	κ.ο.κ.	έως	τον	θάνατο	του	Παλαμά	που	δίνει	διέξοδο	στον	νεότερο	ποιητή-κριτικό,	ο	
οποίος	κλείνει	τους	λογαριασμούς	του	με	τη	συγγραφή	της	μελέτης	«Κωστής	Παλαμάς».	
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τικού	στοιχείου»	(σ.	53)	και	την	ακτιβιστική	του	δράση	(«ένας	θερμός	απόστολος	
του	φιλελευθερισμού»,	σ.	54),	εντούτοις	θεωρεί	ανώριμη	την	καλλιτεχνική	του	
συνείδηση	(«ποιητής	χωρίς	αυτ[ο]έλεγχο»,	«αιχμάλωτος	του	οίστρου	του»,	ό.π.).	Η	
κυριότερη	διαφορά	του	από	τον	Σολωμό,	κατά	τη	γνώμη	του	Παναγιωτόπουλου,	
είναι	ακριβώς	αυτή	(«περισσότερο	τον	κυβερνούσε	η	καρδιά	παρά	ο	νους»:	σ.	55),	
και	η	έλλειψη	χάρης.	Ο	Βαλαωρίτης,	όπως	επιμένει	να	τον	αποκαλεί	ο	κριτικός	
(σ.	54-55),	είναι	«ένας	αρσενικός	ποιητής.	Δεν	έχει	την	γυναίκεια	αβρότητα	και	τη	
χάρη	του	Σολωμού.	Δεν	έχει	καθόλου	χάρη».	«Αρρενωπός	είναι	και	στη	συνείδηση	
του	φυσικού	περιβάλλοντος»	(προτιμάει	το	απόκρημνο	βουνό	από	τον	κάμπο),	
«αρρενωπή	είναι	και	η	συνείδησή	του	της	ιστορίας»,	καθώς	εστιάζει	στους	κλέφτες	
και	στους	αρματολούς.	Τα	στοιχεία	αυτά	εν	κατακλείδι	καθιστούν	τον	Βαλαωρίτη,	
στην	κριτική	συνείδηση	του	Παναγιωτόπουλου,	έναν	ακραιφνή	«ρομαντικό»	(έναν	
άνθρωπο	του	πάθους)	και	όχι	έναν	«κλασσικορομαντικό»,	όπως	ο	Σολωμός24.

Σικελιανός

Προκαλεί	απορία	η	απουσία	του	Σικελιανού	από	τη	χορεία	των	μειζόνων	ποιη-
τών	της	Επτανήσου	στα	κριτικά	δοκίμια	του	Παναγιωτόπουλου	(αντιπαρέρχομαι	
τους	ελάσσονες,	που	άλλωστε	αναφέρονται	πάντα	κάτω	από	τη	βαριά	σκιά	του	
Σολωμού:	Τυπάλδος,	Μαρκοράς)25.	Ακόμη	κι	αν	δούμε	έξω	από	τα	Πρόσωπα	και	
Κείμενα,	για	παράδειγμα	στη	συνεργασία	του	στο	αφιέρωμα	της	Ευθύνης	για	τον	
Άγγελο	Σικελιανό,	είναι	φανερή	η	αμηχανία	του	Παναγιωτόπουλου	να	διεισδύσει	
στην	ουσία	του	λυρικού	λόγου	του	Λευκαδίτη	ποιητή,	περιοριζόμενος	εν	πολλοίς	
σε	 γενικόλογες,	 θά	 ’λεγε	 κανείς	 διεκπεραιωτικές,	 αποφάνσεις	 και	 βιογραφικά	
ανέκδοτα26.	Είναι	χαρακτηριστικό	ότι	από	τις	έξι	σελίδες	της	συνεργασίας	του	στο	
αφιέρωμα,	οι	δύο	πρώτες	έχουν	ως	επίκεντρο	τον	«παλαμικό»	Σικελιανό,	οι	δύο	
επόμενες	περιέχουν	σκέψεις	για	«ένα	μελέτημα	με	τον	τίτλο	“Το	επίθετο	στη	νε-
οελληνική	ποίηση”»,	όπου	αναφέρονται	οι	Παλαμάς,	Σικελιανός,	Γρυπάρης,	Κα-
βάφης,	Κάλβος,	ενώ	οι	δύο	τελευταίες,	που	είναι	επιτέλους	αφιερωμένες	στον	τι-
μώμενο	ποιητή,	θα	έλεγε	κανείς	ότι	φωτογραφίζουν	(πίσω	από	τον	Σικελιανό)	τον	

24.	Ανάλογες	απόψεις	για	τον	Βαλαωρίτη,	σε	σύγκριση	με	τον	Σολωμό,	διατυπώνονται	και	στα	
Πρόσωπα	και	κείμενα: βλ	«Ο	νεοελληνικός	ρομαντισμός»,	τ.	ΣΤ ,́	σ.	78-80.
25.	Βλ.	στα	δοκίμια	«Η	“απλή	μελωδία”»	και	«Ο	νεοελληνικός	ρομαντισμός»,	Πρόσωπα	και	κεί-
μενα,	τ.	Α,́	σ.	104-105	και	τ.	ΣΤ ,́	σ.	78,	αντίστοιχα.	Στο	τελευταίο	δοκίμιο,	μάλιστα,	ο	Παναγιω-
τόπουλος	 ονομάζει	 τον	 Ιούλιο	Τυπάλδο	 «κρίθινο	Σολωμό»,	 ενώ	 ο	 στίχος	 του	Μαρκορά	 στον	
«Όρκο»	αποκαλείται	«πεδινός»,	στερούμενος	δηλαδή	του	σολωμικού	ύψους	(και	οι	δυο	αναφο-
ρές	στη	σ.	78).	Ο	Πολυλάς,	στο	οικείο	κεφάλαιο	«Η	σκιά	του	Πολυλά»,	Τα	γράμματα	και	η	τέχνη,	
σ.	56-63,	σκιαγραφείται	αδρομερώς	ως	πνευματικός	άνθρωπος	και	ο	σοβαρότερος	παραστάτης	
του	έργου	του	Σολωμού,	χωρίς	ο	Παναγιωτόπουλος	να	εμβαθύνει	στο	δημιουργικό	έργο	του.
26.	Βλ.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Άγγελος	Σικελιανός	(ένας	χαρακτηρισμός)»,	στο	αφιέρωμα	Κό-
τινος	στον	Άγγελο	Σικελιανό.	Τριάντα	χρόνια	από	τον	θάνατό	του,	Τετράδια	«Ευθύνης», αρ.	11	
(1980),	σ.	12-17.
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Βαλαωρίτη.	Πράγματι,	μέσα	στις	δύο	αυτές	σελίδες	μέτρησα	καμιά	σαρανταριά	
λέξεις	που	δηλώνουν	 μ έγ εθος 	 –	 ιδού	ένα	ενδεικτικό	παράθεμα	από	τη	σ.	16:	
«Είταν	ένας	από	φυσικού	του	πλασμένος	μεγαλόσωμος,	μεγαλόδωρος,	μεγαλό-
φωνος	άνθρωπος	–	και	οραματιστής.	Μιλούσε	σαν	σε	μεγάλο	βουνό	ανεβασμένος,	
από	τεράστιες	χαράδρες,	από	προαιώνια	φαράγγια,	από	κατάψηλες	κορφές·	[...]	
αντί	να	μιλήσει	φώναζε,	αντί	να	φωνάξει	κραύγαζε,	αντί	να	μιλήσει	άστραφτε	και	
βροντούσε,	συνεκίνα	την	Ελλάδα.	[...]	Όλα	μεγάλα,	όλα	πανύψηλα,	ο	εσωτερικός	
και	ο	εξωτερικός	του	κόσμος	[...]»,	και	πάει	λέγοντας.	

Η	κριτική	αυτή	συμπεριφορά	δεν	μπορεί	να	γίνει	κατανοητή,	αν	σκεφτεί	κανείς	
ότι	ο	Σικελιανός	είναι	οπωσδήποτε	το	κατορθωμένο	και	αρτιωμένο	σώμα	γνήσιου	
λυρικού	λόγου	στα	γράμματά	μας,	σύμφωνα	με	τα	κριτήρια	που	θέτει	ο	κριτικός,	
και	άρα	το	ιδεώδες	παράδειγμα	για	το	επιχείρημά	του	(σε	σχέση,	ας	πούμε,	με	τον	
συντριμματικό	Σολωμό).	Είναι	νομίζω	ειλικρινής	ο	Παναγιωτόπουλος,	όταν	παρα-
δέχεται	προς	το	τέλος	του	άρθρου	του	για	τον	Σικελιανό:	«Ομολογώ	πως	δεν	είμαι	
πέρα	για	πέρα	 ικανοποιημένος	που	δεν	τον	σύντυχα	στο	καθημερινό	μου	έργο	
πολλές	φορές.	Έτσι	έχασα	ένα	τμήμα	της	ιδιοτυπίας	του.	Δεν	κατόρθωσα	να	τον	
δω	από	μέσα	και	με	κάποια	πληρότητα»	(σ.	16-17).

Συμπεράσματα

α)	Η	σκιά	του	Παλαμά

Αποτιμώντας	γενικά	την	κριτική	του	Παναγιωτόπουλου	απέναντι	στους	Επτανή-
σιους	ποιητές,	τον	Σολωμό,	τον	Κάλβο,	τον	Βαλαωρίτη	(όπως	είδαμε	ο	Σικελιανός	
είναι	ουσιαστικά	απών),	αναρωτιέται	κανείς	πόσα	χρωστάει	ο	Παναγιωτόπουλος	
στην	κριτική	σκέψη	του	Παλαμά.	Έχω	την	εντύπωση	ότι	η	εντατική	μελέτη	του	
πάνω	στο	παλαμικό	έργο	διαμόρφωσε,	ανεπαίσθητα	ίσως,	πάντως	υπαρκτά,	ένα	
καλούπι	σκέψης,	μέσα	στο	οποίο	κινείται	και	ο	στοχασμός	του	νεότερου	κριτικού	
για	τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα	των	προπατόρων	δημιουργών	του	19ου	αιώνα.	
Φυσικά,	για	να	αποδειχθεί	αυτό,	θα	πρέπει	να	γίνει	μια	συστηματική	αντιπαραβο-
λή	των	κριτικών	του	Παλαμά	για	τους	Επτανήσιους	(και	τους	Αθηναίους	ρομαντι-
κούς)	με	τις	αντίστοιχες	του	Παναγιωτόπουλου,	κάτι	που	προφανώς	δεν	μπορεί	να	
γίνει	στο	πλαίσιο	της	παρούσας	εργασίας27.

Αν	κανείς	μπορεί	να	ξεχωρίσει	κάποια	πιο	δικά	του	στοιχεία	στην	πρόσληψη	
των	παραπάνω	ποιητών,	ίσως	το	πιο	χαρακτηριστικό,	κατά	τη	γνώμη	μου,	είναι	η	

27.	Έχει	επίσης	ενδιαφέρον	η	ανάγνωση	των	δοκιμίων	του	Παναγιωτόπουλου	που	είδαμε	να	
αναφέρονται	σε	αυτούς	τους	ποιητές	συνδυαστικά	με	τη	μελέτη	του	για	τον	Παλαμά	που	περι-
λαμβάνεται	στον	Γ΄	τόμο	των	Προσώπων	και	κειμένων.	Βλ.	ιδίως	το	κεφάλαιο	Β΄	και	πιο	ειδικά	τα	
υποκεφάλαια	VI-XII,	όπου	παρελαύνουν,	μεταξύ	άλλων,	ο	Σολωμός,	ο	Βαλαωρίτης,	ο	Κάλβος.	
Οι	απόψεις	που	διατυπώνονται	για	αυτούς,	σε	συνάρτηση	με	τον	Παλαμά,	δεν	διαφέρουν,	σε	
ορισμένες	περιπτώσεις	ούτε	καν	στις	διατυπώσεις,	ώστε	να	σκέφτεται	κανείς	ή	ότι	πρόκειται	για	
επαναλήψεις	του	Παναγιωτόπουλου	ή	για	κοινούς	κριτικούς	τόπους.
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διάκριση	θηλυκών/αρσενικών	χαρακτηριστικών	στην	ποίηση	του	Σολωμού	και	του	
Βαλαωρίτη	αντίστοιχα.	Οπωσδήποτε	χωράει	συζήτηση	η	έμφυλη	αυτή	διάκριση	στο	
άφυλο	γένος	της	ποίησης,	λαμβανομένων	μάλιστα	υπόψη	ορισμένων	χαρακτηρι-
στικών	της	ποίησης	του	Σολωμού	που	αναγνωρίζει	ο	Παναγιωτόπουλος,	όπως	η	
δύναμη	και	το	ύψος,	τα	οποία	θα	μπορούσαν	να	θεωρηθούν	«αρσενικά».	Συζήτηση	
σηκώνει	επίσης	και	η	αβασάνιστη	κριτική	στον	Βαλαωρίτη,	ότι	«δεν	ξέρει	τίποτε	
από	την	υπομονετική	κατεργασία	του	στίχου»,	δεδομένου	ότι	–για	όποιον	έχει	μά-
τια	να	δει–	η	στιχουργία	του	Βαλαωρίτη	κάθε	άλλο	παρά	ακατέργαστη	είναι	και	ο	
15σύλλαβός	του	κάθε	άλλο	παρά	μονότροπος	και	μιμητικά	δημοτικός.	

Ίσως	το	πιο	έντονο	(δηλαδή	αναφομοίωτο)	χνάρι	της	κριτικής	αυθεντίας	του	
Παλαμά	να	είναι	η	ανεπιφύλακτα	θετική	κρίση	του	Παναγιωτόπουλου	για	το	ελ-
ληνόγλωσσο	έργο	του	Κάλβου28.	Λέω	αναφομοίωτο,	διότι	τα	χαρακτηριστικά	της	
ποίησης	του	Κάλβου,	όπως	τα	παρουσιάζει	ο	Παναγιωτόπουλος,	δεν	διαφέρουν	επί	
της	ουσίας	από	εκείνα	που	αποδίδει,	επικριτικά,	στους	Αθηναίους	ρομαντικούς.	
Είναι	νομίζω	προφανές	ότι	ο	«δωρικός	οίστρος»	του	Κάλβου,	κατά	τον	Παναγιω-
τόπουλο	–σχεδόν	ένα	οξύμωρο	θα	έλεγε	κανείς–	διασώζει	τα	προσχήματα,	καθώς	
τίποτα	άλλο	δεν	φαίνεται	να	ξεχωρίζει	τη	«γεμάτη	φαντασία	μεγαληγορία»	και	την	
«όλο	ξεσπάσματα	φιλοπατρία	του	Κάλβου»,	ή	τον	«βίαιο	τόνο»	που	είδαμε	παρα-
πάνω,	από	τα	αντίστοιχα	χαρακτηριστικά	της	ποίησης	των	Αθηναίων	ρομαντικών,	
λαμβανομένης	υπόψη	και	της	γλώσσας	του	(που	δεν	είναι	βέβαια	η	δημοτική).	

Σε	ό,τι	αφορά	τους	Αθηναίους	ρομαντικούς,	είναι	φανερή	η	προκατάληψη	που	
κουβαλάει	όχι	μόνο	ο	κριτικός	στοχασμός	του	Παναγιωτόπουλου	αλλά	γενικότε-
ρα	η	νεοελληνική	κριτική	του	20ού	αιώνα	για	τη	λογοτεχνική	παραγωγή	του	19ου	
σε	καθαρεύουσα.	Τα	ίχνη	της	γλωσσικής	πάλης,	με	καταλύτη	την	ψυχαρική	θεω-
ρία	και	πράξη	και	με	δυναμικότερο	εκφραστή	στο	πεδίο	της	ποίησης	τον	Παλαμά,	
είναι	φανερό	ότι	έχουν	εντυπωθεί	στον	στοχασμό	του	Παναγιωτόπουλου.	Εδώ	κι	
εκεί	στην	ανάλυσή	του	ξεμυτίζουν	κάποιες	θετικές	αναφορές	(«πολύτιμοι	κατά	τ’	
άλλα»,	το	ύφος	τους	«μια	ιστορική	ανάγκη»:	Πρόσωπα	και	κείμενα,	τ.	ΣΤ ,́	σ.	71),	
αλλά	σε	γενικές	γραμμές	η	πρόσληψη	των	Φαναριωτών	και	των	επιγόνων	τους	
Αθηναίων	ρομαντικών	δεν	απομακρύνεται	από	την	κριτική	πεπατημένη.	

Ο	μόνος	που	διασώζεται	από	την	καθαρολόγα	ποίηση	είναι	ο	Αλέξανδρος	Ρί-
ζος	Ραγκαβής,	κι	αυτό	γιατί,	κατά	τον	Παναγιωτόπουλο,	«ο	ρομαντισμός	του	Ρα-
γκαβή	είναι	διαποτισμένος	και	από	την	κλασσικιστική	διάθεση»	και	στα	θέματα	
της	μορφής	«δείχνεται	συνειδητός	καλλιτέχνης»,	 ιδιαίτερα	στο	Διονύσου	πλους.	
Κατά	τον	Παναγιωτόπουλο,	«ο	πλούτος	της	ομοιοκαταληξίας,	ο	λεκτικός	θησαυ-
ρός,	το	λαμπρό	επίθετο,	η	κομψή	φράση,	η	ζωγραφική,	δηλαδή	η	ε ικον ι σ τ ική ,	
διάθεση,	η	ευλυγισία	της	στροφής,	ό,τι	περισσότερο	θα	μπορούσε	σ’	επιδέξια	χέρια	
να	δώσει	η	καθαρεύουσα,	είναι	τα	γνωρίσματα	του	“Διονύσου	πλου”»	(τ.	ΣΤ,́	σ.	82	–	η	

28.	Θυμίζω	ότι	ο	Παλαμάς	ήταν	αυτός	που	«ανακάλυψε»	τον	Κάλβο	(στην	ομιλία	του	στον	«Παρ-
νασσό»	το	1889),	έναν	ποιητή	 ίσως	πιο	εύκολα	αναμετρήσιμο	γι’	αυτόν	ως	προς	το	άγχος	της	
επίδρασης,	κατά	Bloom,	σε	σχέση	με	τον	γενάρχη	Σολωμό.
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έμφαση	είναι	του	κειμένου)29.	Αλλά	ακόμη	και	για	τον	Ραγκουβή,	ο	κριτικός	κατα-
λήγει	λέγοντας	πως	είναι	«περίεργο	[…]	που	ένας	τόσο	ανοιχτομάτης	άνθρωπος	
δε	μπόρεσε	[…]	να	ιδεί	και	να	νιώσει,	πως	καλλιεργούσε	μιαν	αυταπάτη»	(ό.π.).	

Εν	κατακλείδι,	και	χωρίς	να	διαγράφουμε	τις	αρετές	(ο	κριτικός	διαθέτει	και	
ευρυμάθεια	και	ευαισθησία),	ένα	βασικό	μειονέκτημα	της	αισθητικής	προσέγγισης	
του	Παναγιωτόπουλου,	εκτός	από	τις	αβασάνιστες	γενικεύσεις	και	σχηματοποιή-
σεις,	είναι	η	έλλειψη	σαφήνειας	στους	όρους.	Διαβάζοντας	τα	κριτικά	του	δοκίμια,	
ο	αναγνώστης	αναρωτιέται	σε	τι	διαφέρει,	τελικά,	ο	«νεοκλασσικός»	Κάλβος	από	
τον	«κλασσικιστή»	Ραγκαβή;	Και	πώς	διακρίνεται	η	«αρρενωπότητα»	στον	Κάλ-
βο	από	εκείνη	του	Βαλαωρίτη;	Και	ως	προς	τι	διαφέρει	«το	λαμπρό	επίθετο»	και	
όλα	τα	συναφή	που	αποδίδει	στον	κομψό	Ραγκαβή	από	τα	ίδια	πάνω	κάτω	γνω-
ρίσματα	της	τέχνης	του	Σολωμού;	Εντέλει,	πώς	ορίζεται	η	διαφορά	στους	όρους	
«νεοκλασσικός»	–	«κλασσικορομαντικός»	–	«κλασσικιστής»	(Κάλβος	–	Σολωμός	
–	Ραγκαβής,	για	να	δώσω	τρία	συνθηματικά	ονόματα),	διαφορά	για	την	οποία	τα	
σχετικά	δοκίμια	του	Παναγιωτόπουλου	δεν	μας	διαφωτίζουν	ιδιαίτερα.	

β)	Ένας	νεορομαντικός	ποιητής-κριτικός;	

Δεν	υπάρχει	αμφιβολία	ότι	στο	επίκεντρο	της	κριτικής	σκέψης	του	Παναγιωτό-
πουλου	βρίσκεται	 το	«αρχέγονο	λυρικό	κύτταρο»	του	ποιητικού	λόγου.	Εντού-
τοις,	μετά	από	όσα	ειπώθηκαν,	αναρωτιέμαι	μήπως	το	πιο	έκτυπο	στοιχείο	της	
κριτικής	σκέψης	του	Παναγιωτόπουλου,	όπως	αποτυπώνεται	στις	κρίσεις	του	για	
τους	Επτανήσιους	και	γενικότερα	για	την	ελληνική	ποίηση	του	19ου	αιώνα,	δεν	εί-
ναι	ακριβώς	οι	ιδέες	του	συμβολισμού	για	το	τι	είναι	λυρισμός	στην	ποίηση	(οι	ιδέες	
εννοώ	ενός	Βερλαίν,	ενός	Μαλλαρμέ,	ενός	Μπωντλαίρ,	ενός	Λαφόργκ,	ενός	Βαλερύ:	
όλοι	αυτοί	αναφέρονται	από	τον	ίδιο	τον	Παναγιωτόπουλο)30,	αλλά	η	αισθητική	
του	 νεορομαν τ ι σμού,	«ενός	ρομαντισμού	δηλαδή	περασμένου	από	το	φίλτρο	
του	συμβολισμού	[αλλά	όχι	ταυτόσημου	με	αυτόν]»31,	όπως	λίγο	πολύ	συμβαίνει	
στα	ποιήματά	του.	Ο	ίδιος	ορίζει	τα	χαρακτηριστικά	αυτού	του	νεορομαντισμού	
ως	«γυμνού	από	περισσολογία	και	μεγαληγορία	και	κουφότητα,	μουσικού,	υπο-
βλητικού	και	 σιωπηλού»	 (Πρόσωπα	και	 κείμενα,	 τ.	ΣΤ ,́	 σ.	 85),	 χαρακτηριστικά	
που	θυμίζουν	μεν	συμβολισμό	αλλά	μόνο	κατά	τα	φαινόμενα.	

Προς	αυτή	την	κατεύθυνση	με	οδηγεί	και	η	κρίση	του	Αντρέα	Καραντώνη	για	
το	έργο	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	στο	ομώνυμο	κριτικό	του	δοκίμιο	στη	σειρά	Φυ-

29.	Ανάλογα	ο	κριτικός	ξεχωρίζει	και	τον	Γοργόν	ιέρακα,	μαζί	με	το	ποίημα	Διονύσου	πλους,	ως	
τα	δύο	«επικολυρικά	υποδείγματα»	της	τέχνης	του	Ραγκαβή	(βλ.	στην	ίδια	σελίδα).
30.	«Ερχόμαστε	από	το	Mallarmé,	το	Rimbaud,	το	Verlaine,	το	Valery,	το	Milosz,	το	Rilke»,	γράφει	
ο	Παναγιωτόπουλος	στη	μελέτη	του	για	τον	Παλαμά	(Πρόσωπα	και	κείμενα,	τ.	Γ ,́	σ.	14	–	για	
άλλες	αναφορές	σε	γάλλους	συμβολιστές:	Baudelaire,	Laforgue,	Rondebach,	βλ.	στο	ίδιο,	σ.	9).
31.	Μεταφέρω	μια	ρήση	του	Παναγιωτόπουλου	για	 τις	 επιβιώσεις	 του	ρομαντισμού	μετά	 τον	
θάνατο	του	καθαυτό	ρομαντικού	κινήματος	του	19ου	αιώνα,	από	την	ποίηση	στο	πεδίο	της	κρι-
τικής	(του).	Η	παραπομπή	δίνεται	στο	κυρίως	κείμενο.	Η	έμφαση	είναι	του	Παναγιωτόπουλου,	
οι	αγκύλες	δικές	μου.
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σιογνωμίες,	που	αποτελεί	υπόδειγμα	έντεχνης	επίκρισης32.	Η	θέση	του	Καραντώνη,	
ο	οποίος	χτυπάει	μια	στο	καρφί	και	μια	στο	πέταλο,	είναι	ότι	η	δοκιμιογραφία	και	
πεζογραφία	του	Παναγιωτόπουλου	«συγγενεύει»	με	την	ποίησή	του	(ο	τόνος,	το	
ύφος,	η	υφή	της	μιας	διαχέεται	στην	άλλη:	σ.	515,	516),	και	ότι	η	γενικότερη	και	πιο	
χαρακτηριστική	διάθεση	της	ποίησης	αυτής	[άρα,	κατά	συνεπαγωγή,	και	σύνολης	
της	παραγωγής	του],	από	τη	νεανική	έως	την	ύστερη,	«νεωτεριστική»	φάση	της,	
είναι	ότι	«ποτέ	δεν	της	λείπουν	η	μελαγχολία	και	τα	τριαντάφυλλα»	(σ.	518).	Το	
αποτέλεσμα	είναι	ένας	«κρουνός	[...]	κριτικών,	δοκιμιογραφικών,	[ποιητικών]	και	
αφηγηματικών	σελίδων»,	ιδίως	στα	πρώτα	μεταπολεμικά	χρόνια,	που	ελέγχεται,	
ωστόσο,	ως	προς	την	εσωτερική	του	συνέπεια:	«σαν	κριτικός	(και	προ	παντός,	σαν	
κριτικός	του	Παλαμά	αλλά	και	της	ρομαντικής	ποίησης	γενικώτερα)	στηλίτευσε	
με	δριμύτητα	τον	“βερμπαλισμό”,	το	ρητορικό	ύφος,	την	κενολογία,	το	κραυγαλέο	
γράψιμο,	και	με	δυο	λόγια,	“την	πένα,	που	γράφοντας,	παταγε ί”	[...].	Μα	ο	ίδιος,	
σα	συγγραφέας,	είναι	σημαδιακά	πληθωρικός»	(σ.	509-510,	η	έμφαση	είναι	του	
κειμένου),	τόσο	που	ο	Καραντώνης	να	υποπτεύεται	ένα	είδος	«εσωτερικού	στόμ-
φου»	και	«ναρκισσισμού»	(σ.	511)	και	να	θεωρεί,	εντέλει,	«τη	μακρυά	σειρά	των	
έργων	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	[...]	ένα	από	τα	πιο	άξια	για	έρευνα	συγγραφικά	
προβλήματα	της	νεοελληνικής	λογοτεχνίας»	(σ.	513	–	τα	πλάγια	είναι	δικά	μου).	

Εντούτοις,	η	σχέση	του	δοκιμιακού	λόγου	του	Παναγιωτόπουλου	με	την	ποίη-
σή	του,	ένα	αναμφίβολα	ερεθιστικό	ερευνητικό	ζήτημα,	υπό	την	επενέργεια	μάλι-
στα	του	παλαμικού	παραδείγματος,	απαιτεί	πιο	επισταμένη	έρευνα	και	οπωσδή-
ποτε	αποτελεί	αντικείμενο	άλλης	εργασίας.

ABSTRACT

In	 this	paper	 I	 investigate	 the	critical	views	of	 Ι.Μ.Panaghiotopoulos	on	 the	poetry	
of	Solomos,	Kalvos	 and	other	Heptanesian	poets,	 compared	 to	 the	poets	 of	 the	 so-
called	“Old	Athenian	School”	(but	also	with	the	Palamas	generation).	The	aim	is	to	
define	more	precisely	the	aesthetic	theory	of	Ι.Μ.Panaghiotopoulos,	and	in	particular	
his	views	on	the	 lyrical	poetic	discourse,	as	recorded	in	 the	essays	contained	in	his	
composite	work	of	“The	Persons	and	the	Texts”.

32.	Βλ.	Αντρέας	Καραντώνης,	«Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος»,	Νεοελληνική	λογοτεχνία.	Φυσιογνωμίες,	
τ.	Β ,́	έκδοση	τρίτη	συμπληρωμένη	με	νέες	φυσιογνωμίες	και	βιογραφικά,	εκδόσεις	Δημ.	Ν.	Παπα-
δήμα,	Αθήνα	1977,	σ.	504-534.	Στην	πραγματικότητα	δεν	πρόκειται	για	ενιαίο	δοκίμιο	αλλά	για	
σπονδυλωτό	δημοσίευμα,	που	συμπεριλαμβάνει,	μετά	τη	γενική	κριτική	αποτίμηση,	αναδημοσι-
εύσεις	βιβλιοκρισιών	του	Καραντώνη	για	επιμέρους	έργα	του	Παναγιωτόπουλου	(από	το	1959	
έως	το	1963).	Εδώ	μας	ενδιαφέρει	η	πρώτη	(σ.	504-519,	χρονολ.	1977).
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Το κριτικό έργο του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου αποτελεί 
σπάνιο δείγμα του τρόπου, με τον οποίο διαμορφώνε-
ται, εξελίσσεται και μετακενώνεται η κριτική σκέψη. Και 
τούτο για τους εξής λόγους: πρώτον, επειδή, αυτοδί-
δακτος στην κυριολεξία, θήτευσε εξ απαλών ονύχων, 
από την ηλικία των δεκατεσσάρων μόλις ετών, στον 
κριτικό προβληματισμό και μέσω της κριτικής μυήθηκε 
σταδιακά στα της τέχνης· δεύτερον, επειδή ασχολήθη-
κε με πολλά είδη του κριτικού λόγου, από έφεση προς 
τα γράμματα αλλά και από βιοποριστικές ανάγκες κι-
νούμενος· και τρίτον, διότι με την πάροδο των ετών και 
έπειτα από πολύμοχθο φιλολογικό έργο αξιοποίησε 
την κριτική σκευή του, μεταφέροντας παραγωγικά τους 
καρπούς της ακόμη και στα λογοτεχνικά δημιουργήμα-
τά του. Ο Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος ανδρώθηκε ως κριτι-
κός και μέσω αυτής της ιδιότητάς του προσέγγισε την 
πρωτογενή πνευματική δημιουργία.
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