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«Όλη	η	πολύπονη	ζωή	[του	Παλαμά]	στάθηκεν	ένα	τάνυσμα	τόξου,	ένα	τίναγμα	
βέλους	προς	τους	μακρινούς	ορίζοντες»1,	γράφει	ο	Παναγιωτόπουλος.	Αυτήν	την	
διαδρομή	θα	παρακολουθήσουμε	με	οδηγό	τον	ίδιο.	Η	κριτική	αποτίμηση	του	έρ-
γου	του	Παλαμά	από	τον	Παναγιωτόπουλο	διαγράφει	 έναν	κύκλο,	που	αρχίζει	
από	το	19212	και	κλείνει	το	1944	με	την	μεγάλη	μελέτη	που	βραβεύθηκε	το	1947	
με	το	«έπαθλον	Παλαμά»3.	Πέραν	των	δύο	βιβλίων	του,	τα	άρθρα,	οι	διαλέξεις	και	
τα	σημειώματά	του,		που	καταχωρίζονται	στις	βιβλιογραφίες	Κατσίμπαλη,	Κασίνη	
και	Παναρέτου,	 υπερβαίνουν	 τα	304.	Η	διάλεξη	 του	1921	 είναι	αποτέλεσμα	 της	

1.	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	Κωστής	 Παλαμάς,	 δεύτερη	 έκδοση,	 Εκδοτικός	 Οίκος	 Φέξη,	 Αθήνα	
1962,	σ.	316	[στην	συνέχεια:	ΙΜΠ,	Παλαμάς].
2.	Η	διάλεξη	έγινε	στις	6	Φεβρουαρίου	1921	στην	Λέσχη	της	«Φοιτητικής	Συντοφιάς»		[Πανε-
πιστημίου	και	Κοραή)	και	τυπώθηκε	το	ίδιο	έτος·	βλ.	Ιωάν.	Μ.	Παναγιωτοπούλου,	Το	ποιητικό	
έργο	του	Κ.	Παλαμά,	Εκδότης	Γ.Π.Ποταμιάνος,	Αθήνα	1921	[στην	συνέχεια:	ΙΜΠ,	Το	ποιητικό	
έργο	του	Παλαμά].
3.	Στην	πρώτη	προκήρυξή	του	το	έπαθλο	απονεμήθηκε	στον	ποιητή	Γ.	Δελή·	στην	Αίθουσα	Τελε-
τών	της	Ακαδημίας	Αθηνών	μίλησαν	ο	Υπουργός	Παιδείας	Ν.	Λούβαρις,	ο	Άγγελος	Σικελιανός	
και	ο	Γ.	Δελής·	βλ.	εφημ.	Ελεύθερον	Βήμα,	7	Μαρτίου	1944.		Η	μελέτη	του	Παναγιωτόπουλου	
μοιράστηκε	το	«έπαθλον	Παλαμά»,	κατά	την	δεύτερη	προκήρυξη	του	βραβείου,	με	τον	Γ.	Σε-
φέρη.	Πρόεδρος	της	Επιτροπής	ήταν	ο	Σωτήρης	Σκίπης	και	εισηγητής	ο	Αντρέας	Καραντώνης.	
Η	τελετή	απονομής	έγινε	στις	26	Φεβρουαρίου	1947	στην	Αίθουσα	του	Φιλολογικού	Συλλόγου	
«Παρνασσός»·	βλ.	Γ.Κ.Κατσίμπαλης,	Βιβλιογραφία	Κωστή	Παλαμά	1943-1953,	Αθήνα	1953,	αρ.	
683.	Στην	απονομή	αυτή	αντέδρασεν	έντονα	ο	Λέανδρος	Κ.	Παλαμάς,	ο	οποίος	χαρακτήρισε	την	
μελέτη	του	Παναγιωτόπουλου	«καθαρόν	λιβελλογράφημα	εναντίον	του	ποιητού	και	του	ανθρώ-
που»·	βλ.	εφ.	Η	Καθημερινή,	26	Φεβρ.	1947,	πρβ.	Κατσίμπαλης,	ό.π,	αρ.	684.
4.	Καταχωρίζονται	οι	αριθμοί	από	τις	βιβλιογραφίες:
(α)	Κ.Γ.Κασίνης,	Βιβλιογραφία	Κωστή	Παλαμά	(1911-1925),	Αθήνα	1973,	αρ.	2730,	2874,	2884,	3010.
(β)	Κ.Γ.Κασίνης,	Βιβλιογραφία	Κωστή	Παλαμά,	1932-1942,	ανάτυπο	από	την	Νέα	Εστία,	Χρι-
στούγεννα	1994,	Αθήνα	1994,	αρ.	251,	970,	1227.
(γ)	Γ.Κ.Κατσίμπαλης,	Βιβλιογραφία	Κωστή	Παλαμά,	1943-1953,		Αθήνα	1953,	αρ.	488,	497,	713,		
858,	1052,	1054.
(δ)	Γ.Κ.Κατσίμπαλης,	Βιβλιογραφία	Κωστή	Παλαμά,	1954-1958,	Αθήνα	1959,	αρ.	77,	90,	169,	219,	
230,	260.

Κ.Γ.ΚΑΣΙΝΗΣ

Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
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Κ.Γ.ΚΑΣΙΝηΣ

αγάπης	και	του	θαυμασμού	του	προς	το	έργο	του	ποιητή5,	η	ψυχή	του	οποίου	είναι	
«οι	δικές	μας	ψυχές	ενωμένες»6,	γράφει.	Στόχος	του,	όπως	αναφέρει	στην	επιστο-
λή	του	προς	τον	ποιητή,	είναι	να	επισημάνει:	«τις	διάφορες	τάσεις,	που	ξεχωρί-
ζουν	μέσ’	στο	τραγούδι»	του,	χωρίς	να	παραλείψει	να	επισημάνει,	λέει	ο	νεοσσός	
των	20	χρόνων,	κάποια	«ψεγάδια»7.	Πράγματι,	επισημαίνει	τους	βασικούς	τόπους	
της	παλαμικής	ποίησης,	που	είναι,	κατά	την	άποψή	του,	η	μεγαλοπρεπής	πατρι-
δολατρία8	και	ηρωολατρία9,	η	«ακόλαστη»	αλλά	και	σοφή	φυσιολατρία10,	το	ανή-
συχο	θρησκευτικό	αίσθημα,	ο	σκεπτικισμός11	και	ο	πανθεϊσμός,	η	συγκρατημένα	
παθητική	γυναικολατρία12	και,	ίσως	η	σημαντικότερη	για	μένα	επισήμανσή	του,	
που	είναι	το	παντού	χυμένο	φως13,	θέμα	που	δεν	βρήκε	ακόμη	την	σπουδή	που	
του	ταιριάζει,	για	να	φανούν	οι	φυσικές,	μεταφυσικές,	θρησκευτικές,	συμβολικές	
και	φιλοσοφικές	διαστάσεις	του	ως	προγόνου	των	ηλιολατρών	ποιητών	μας.	Καί-
ριες,	επίσης,	παρατηρήσεις	είναι	πως	ο	στίχος	του	Παλαμά	δεν	γίνεται	«αυστηρά	
μουσικός»,	αλλά	«έχει	όμως	φωτεινή	πλαστικότητα»14,	και	ο	χαρακτηρισμός	του	
Παλαμά	ως	αφετηρίας,	από	την	οποία	θ’	ανατείλουν	νέοι	ποιητές,	πράγμα	που	
επισήμανε	και	η	κριτική15.	Και	καταλήγει	στην	προσέγγισή	του	με	την	κατακλείδα:	
«λυρικός,	 φιλόσοφος,	 ωραιοπαθής,	 πατριδολάτρης,	 φυσιολάτρης,	 ηρωολάτρης,	
ιδεολάτρης,	σοφός	τεχνίτης,	αληθινά	δημοτικιστής»16.

Ο	 θαυμασμός	 του	 συνεχίστηκε	 για	 4-5	 χρόνια,	 όπως	 φαίνεται	 και	 από	 την	
αλληλογραφία	τους17,	τα	καλά	λόγια	που	έγραψεν	ο	Παλαμάς	για	το	Βιβλίο	της	

(ε)			Γ.Κ.Κατσίμπαλης,	Βιβλιογραφία	Κωστή	Παλαμά,	1959-1963,	Αθήνα	1964,	αρ.	127,	143,	162,	
198,	224,	249,	297,	314,	380,	421,	442,	547,	592.
Πρβ.	Αννίτα	Παναρέτου,	Εργογραφία	–	Βιβλιογραφία	(1916-1982)		Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	ΣΩΒ,	
Αθήνα	1990,	αρ.	1,	11,	20,	27,	46,	81,	471,	648,	749,	840,	933,	1069,	1125,	1160,	1202.
5.	Μαζί	με	τον	Σολωμό	τον	θεωρεί	ως	τον	μεγαλύτερο	Έλληνα	ποιητή	και	τον	χαρακτηρίζει	ως	
Γκαίτε	της	Ελλάδος·	βλ.	ΙΜΠ,	Το	ποιητικό	έργο	του	Παλαμά,	σ.	8.
6.	ΙΜΠ,	Το	ποιητικό	έργο	του	Παλαμά,	σ.	12.
7.	Επιστολή	της	28	Μαρτίου	1921	<Αρχείο	 Ιδρύματος	Κωστή	Παλαμά>	 [ΙΚΠ].	Στην	 επιστολή	
αυτή	απάντησε	ο	Παλαμάς	στις	4	Απριλίου	1921.
8.	ΙΜΠ,	Το	ποιητικό	έργο	του	Παλαμά,	σ.	30.
9.	ΙΜΠ,	Το	ποιητικό	έργο	του	Παλαμά,	σ.	21	κ.ε.
10.	ΙΜΠ,	Το	ποιητικό	έργο	του	Παλαμά,	σ.	27,	30,	αντίστοιχα.
11.	ΙΜΠ,	Το	ποιητικό	έργο	του	Παλαμά,	σ.	30,	24.
12.	ΙΜΠ,	Το	ποιητικό	έργο	του	Παλαμά,	σ.	30.
13.	«Το	φως	είναι	ακόλαστα	χυμένο	κι	είναι	λαμπρό	και	εκτυφλωτικό	και	προσβάλλει	έντονα	και	
χτυπάει	ορμητικά	τ’	ασυνείθιστο	κι	άμαθο	μάτι»·	βλ.	ΙΜΠ,	Το	ποιητικό	έργο	του	Παλαμά,	σ.	31.
14.	ΙΜΠ,	Το	ποιητικό	έργο	του	Παλαμά,	σ.	36,	37.	Αυτήν	την	πλαστικότητα	της	τέχνης	του	επι-
σήμανε	και	ο	Παπατζώνης	στην	μελέτη	του	«Το	μεταφραστικό	του	έργο»	Γράμματα	1943	<	Επι-
μνημόσυνο	τεύχος>,	σ.	280,	όπου	γράφει:	«Η	φιλοσοφία	του	Παλαμά	ήταν	ορθολογιστική	και	η	
τέχνη	του	πλαστική	και	κλασικίζουσα».
15.	Λ.χ.	ο	Βάρναλης	γράφει:	«όλοι	πατήσανε	πάνου	στα	φτερά	του,	για	να	πρωτοπετάξουν»·	βλ.	
Αισθητικά	–	Κριτικά,	Β ,́	Κέδρος,	Αθήνα	1958,	σ.	154.
16.	ΙΜΠ,	Το	ποιητικό	έργο	του	Παλαμά,	σ.	39.
17.	Στις	23	Ιουλίου	1924	ζήτησε	από	τον	Παλαμά	να	προσέξει	το	Βιβλίο	της	Μιράντας	και	να	
γράψει	κάτι·	βλ.	το	γράμμα	στο	Αρχείο	του	ΙΚΠ.
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Μιράντας	(1924)	και	την	άδεια	που	ζήτησεν	ο	Παναγιωτόπουλος	να	τα	δημοσιεύ-
σει18,	αλλά	κυρίως	από	την	ρητή	αναφορά	του	ιδίου	στην	μελέτη	του	1944,	όπου	
αναφέρει	πως	η	«κρίση	Παλαμά»	άρχισε	κυρίως	από	το	1925	και	«έκαμε	τον	κύ-
κλο	της	μέσα	μου	κ’	εγώ	περπάτησα	μέσα	στο	έργο	αυτό»19.	Τέσσερα	πέντε	χρό-
νια	μετά	την	διάλεξη	του	1921,	άλλες	αγάπες	τον	ελκύουν:	Mallarmé,	Baudelaire,	
Rodenbach,	Laforgue,	προσανατολισμός	προς	την	«καθάρια	έκφραση»,	που	βρι-
σκόταν,	κατά	τον	Παναγιωτόπουλο,	έξω	από	τον	δρόμο	του	Παλαμά20.	Η	νεότερη	
ποίηση	αρχίζει	με	τον	Poe,	γράφει,	και	ακολουθεί	αντίθετη	πορεία	σε	σχέση	με	
τους	κλασικούς·	οι	κλασικοί	ανεβάζουν	την	έκφραση	ίσαμε	τον	Λόγο,	ενώ	οι	νεό-
τεροι	κυριαρχούνται	από	την	τάση	της	εξάρθρωσης	του	λογικού	στοιχείου	και	της	
πριμοδότησης	της	μουσικής	ασάφειας	και	της	υποβλητικής	ασυμμετρίας21.	Ο	Πα-
ναγιωτόπουλος	φαίνεται	να	θεωρεί	ασύμπτωτα22	τα	κεφάλαια	«συμβολισμός»	και	
«Παλαμάς»,		αλλά	πιστεύω	πως	η	κρίση	αυτή	αποτελεί	γενίκευση	του	μερικού23,	
δεδομένου	πως	ο	Παλαμάς	είναι	και	εκείνο	και	το	άλλο,	και	στην	προκείμενη	πε-
ρίπτωση	με	την	«Φοινικιά»	τίθεται	στην	πρωτοπορία	του	ρεύματος	αυτού	στην	
Ελλάδα.	Αυτή	η	κρίση	κράτησε	δέκα	και	πλέον	χρόνια.	Η	δεύτερη	και	κριτικότερη	
πορεία	προς	το	έργο	του	ποιητή	πρέπει	ν’	άρχισε	τα	πρώτα	χρόνια	της	δεκαετί-
ας	του	’30,	δεδομένου	ότι	το	1933	επαναπροσεγγίζει	τον	Παλαμά,	ζητώντας	την	
γνώμη	του	για	την	δεύτερη	ποιητική	συλλογή	του,	τα	Λυρικά	Σχέδια	(1932),	γρά-
φοντάς	του:	«από	σας	ξεκινούμε	όλοι	εμείς	οι	νεώτεροι	κ’	έχουμε		πάντα	ανάγκη	
από	την	οδηγία	σας»24.

Ας	 δούμε,	 όμως,	 συστηματικότερα	 την	 κριτική	 προσέγγιση	 του	 έργου	 του	
Παλαμά	από	τον	Παναγιωτόπουλο.	Κατ’	αρχάς,	πρέπει	να	πούμε	ότι	ο	χαρακτή-
ρας	 της	 κριτικής	 του	 είναι	 φιλολογικός	 κατ’	 εξοχήν,	 γεγονός	 που	φαίνεται	 και	
από	την	σπουδαστηριακή	προσέγγιση	μερικών	έργων,	όπως	λ.χ.	ο	«Ασκραίος»,	
για	τον	οποίο	παρακαλεί	τον	αναγνώστη	να	έχει	ανοιγμένο	δίπλα	του	το	κείμενο	
του	Ησιόδου,	για	να	διαπιστώσει	το	κατόρθωμα	του	Παλαμά25.	Γενικότερα,	όμως,	
ο	χαρακτήρας	αυτός	διαπιστώνεται	και	από	την	μέθοδο	προσέγγισης,	που	αρχίζει	

18.	Βλ.	το	γράμμα	της	5ης	Αυγούστου	1924.	Στο	Αρχείο	του	ΙΚΠ	σώζονται	αυτής	της	περιόδου	
(1921-1924)	τα	ακόλουθα	γράμματα	του	Παναγιωτόπουλου:	6	Απριλίου	1921,	18	Νοεμβρίου	1921,	
23	Ιουλίου	1924,		27	Ιουλίου	1924,		5	Αυγούστου	1924.	
19.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	14.
20.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,		σ.	12,	13.
21.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	18.
22.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	17.
23.	Αυτό	πρέπει	να	θεωρηθεί	στιγμιαία	κρίση·	δεν	φαίνεται	να	το	υιοθετεί,	διότι	αλλού	γράφει	
πως	ο	Παλαμάς	είναι	τόσο	πολύπλοκος,	που	αν	τον	κοιτάξεις	από	μια	πλευρά,	κινδυνεύεις	να	
τον	χάσεις·	βλ.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	15.
24.	Βλ.	επιστολή	της	9	Μαΐου	1933	(στο	Αρχείο	του	ΙΚΠ),	στην	οποία	τού	αναφέρει	ότι	θα	του	
στείλει	δύο	εργασίες	μαθητών	του	στην	Σχολή	Μακρή	για	τις	«Πατρίδες»	της	ΑΖ.	Στην	επιστολή	
αυτή	απάντησε	ο	Παλαμάς	στις	19	Μαΐου,	όπως	εικάζουμε	από	το	πρόχειρο	που	σώζεται	στο	
Αρχείο	του	ΙΚΠ.
25.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	149.
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συστηματικά	από	την	επισήμανση	των	εποχών	της	παλαμικής	ποίησης,	των	«τό-
πων»	και	των	κλειδιών	της	αποκωδικοποίησής	της,	την	εξέταση	των	επιμέρους	
συλλογών,	της	ποιητικής,	της	στιχουργίας	και	της	γλώσσας,	για	να	καταλήξει	στις	
τελικές	επισημάνσεις	και	αποτιμήσεις.	Ο	Παναγιωτόπουλος	ξεκινά	με	την	διαπί-
στωση	των	ερευνητικών	υποθέσεων-ερωτημάτων	του,	των	οποίων	οι	απαντήσεις	
αποτελούν	τα	κλειδιά	της	αποκωδικοποίησης	και	αποτίμησης	του	έργου	του:

(α)	η	νεότερη	ποίηση	(Mallarmé,	Valéry,	Rilke)	έχει	αποδυναμώσει	την	ποιητική	
αξία	του	Πινδάρου,	του	Βιργιλίου	και	του	Δάντη;

(β)	αν	ο	μουσικά	και	υποβλητικά	εκπεφρασμένος	λόγος	είναι	ο	μόνος	γνήσιος	
ποιητικός	λόγος,	τότε	η	εποποιία	ή	άλλη	μορφή	ποίησης	είναι	έξω	από	την	αλήθεια;

(γ)	υπάρχουν	στοιχεία	ποιητικά	και	αντιποιητικά	ή	το	μεταχείρισμά	τους	τα	
καθιστά	έτσι;

(δ)	η	ποίηση	είναι	ένας	τρόπος	ή	πολλοί	τρόποι;
Οι	απαντήσεις	στα	καίρια	αυτά	ερωτήματα	είναι	αυτονόητα	θετικές·	αυτές,	

όμως,	αποτελούν	τα	κλειδιά	για	την	προσέγγιση	της	ποίησης	γενικά	και	ειδικά	
για	την	ποίηση	του	Παλαμά26,	διότι	κάθε	εποχή	βρίσκει	την	έκφραση	που	γνησι-
ότερα	της	ταιριάζει,	συνεπώς	ο	κριτικός	πρέπει	να	αίρεται	πάνω	από	τα	καιρικά	
κριτήρια,	για	να	συλλάβει	τα	μόνιμα	στοιχεία	της	αθανασίας	του	ποιητικού	λόγου.	
Πρωταρχικό	κύτταρο	κάθε	μορφής	ποίησης	 είναι	 το	αρχέγονο	λυρικό	στοιχείο,	
που	είναι	ο	πόνος	του	ανθρώπου	και	ο	πόνος	του	δημιουργού27.	Ο	Παναγιωτόπου-
λος	παρακολουθεί	την	ιστορική	εξέλιξη	της	ποίησης	του	Παλαμά,	προσπαθεί	να	
εντοπίσει	το	λυρικό	κύτταρο,	τα	θεμελιακά	συναισθήματα	και	τις	βασικές	ιδέες,	
τους	τόπους,	θα	λέγαμε,	να	επισημάνει	το	ανεπίκαιρο,	δηλ.	τα	στοιχεία	όλων	των	
καιρών,	και	να	κρίνει	τον	ποιητή	μέσα	και	έξω	από	τον	καιρό	του28.

Ως	τόπους	εντοπίζει	την	πατρίδα,	την	φύση,	την	γυναίκα,	το	φως,	και	ως	αφε-
τηριακά	δεδομένα	πνευματικής	και	ψυχικής	 ιδιοσυστασίας	και	 τρόπους	διαχεί-
ρισης	των	πραγμάτων	την	διπλή	ψυχή	(σοφία	και	πάθος29)	και	τον	συγκρητισμό	
ετεροκλήτων	στοιχείων,	που	λαμβάνουν	δεκάδες	δυϊστικές	μορφές:	παγανισμός	–	
χριστιανισμός30,	Άδωνις	–	Ιησούς,	παρθένος	Αθηνά	–	παρθένος	Μαρία31,	το	παλίμ-
ψηστο	περγαμηνό	χφ	με	ασκητικό	τροπάρι	γραμμένο	πάνω	σε	απεξεσμένο	κείμενο	

26.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	19-20.
27.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	20-21.
28.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	25·	πρβ.	όσα	γράφει	παρακάτω	(ό.π.,	σ.	266),	ότι	η	ποίησή	του	πρέπει	να	
κοιτάζεται	από	 την	σκοπιά	 του	ανεπίκαιρου,	 ενώ	η	προσωπικότητά	 του	πρέπει	 να	«κρίνεται	
μέσα	στον	καιρό	της».
29.	«Η	Σοφία	και	το	Πάθος»	είναι	ο	τίτλος	της	μακράς	μελέτης	του,	που	δημοσιεύθηκε	στο	επι-
μνημόσυνο	τεύχος	για	τον	Κωστή	Παλαμά	του	περ.	Γράμματα	(1943),	σ.	17-70	[=	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	
σ.	259-351].
30.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	137.
31.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	94-95.
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της	Σαπφούς32,	αμαρτία	(ηδονή,	πάθος,	τύψη,	συντριβή)	–	ασκητισμός33,	ουρανία	
και	πορνική	Αφροδίτη	αλλά	και	άλλα	δίπολα,	όπως	πολιτεία	και	μοναξιά,	γενικό	
–	ατομικό34,	μεταφυσική	ιδεολογία	–	επιστημονική	εμπειρία,	ιδεαλισμός	–	θετικι-
σμός.	Ο	δυϊσμός	του	είναι	φανερός	από	νωρίς35,	το	δε	πάθος	και	το	πνεύμα	είναι	οι	
δύο	αμετακίνητοι	πόλοι	της	συνολικής	ενέργειας	του	Παλαμά36.

Μετά	την	επισήμανση	των	«τόπων»,	των	προϋποθέσεων	και	των	τρόπων	του	
έργου	του,	ο	Παναγιωτόπουλος	προχωρεί	στον	καθορισμό	των	εποχών	της	εξελι-
κτικής	πορείας	του	Παλαμά:	1872-1886:	ο	όρθρος	έως	τα	Τραγούδια	της	Πατρίδος	
μου.	Ο	προπαρασκευαστικός	κύκλος	κλείνει	έως	τα	30	του	χρόνια37.	Αυτός	περι-
λαμβάνει	τα	Τραγούδια	της	Πατρίδος	μου	(1886), που	έχουν	μεν	ιστορική	σημασία	
ως	συλλογή,	αλλά	εδώ	εντοπίζονται	όλοι	οι	τόποι	της	παλαμικής	ποίησης38,	και	
τον	Ύμνον	της	Αθηνάς	(1889),	όπου	φαίνεται	η	βαθειά	αρχαιομάθεια,	η	πίστη	στο	
πνεύμα,	η	γλωσσική	ευαισθησία	και	η	φροντίδα	της	μορφής39.	Στην	περίοδο	της	
προετοιμασίας	 ανήκει	 και	 η	 συλλογή	Τα	 μάτια	 της	ψυχής	 μου	 (1892).	Η	 δεύτε-
ρη	περίοδος	περιλαμβάνει	την	τελευταία	δεκαετία	του	19ου	αιώνα	(1890-1900),	
την	 οποία	 ο	Παναγιωτόπουλος	 θεωρεί	 κρίσιμη,	 γόνιμη	 και	 «οριστική	 σε	πολλά	
περίοδο	της	πορείας	του	Παλαμά»40,	διότι	τότε	διαμορφώνεται	η	ποιητική	ιδιο-
προσωπία	του.	Σε	αυτήν	εγγράφονται	μερικά	από	τα	σημαντικότερα	κατορθώμα-
τα	της	μούσας	του,	όπως	οι	Ίαμβοι	και	ανάπαιστοι	(1897),	που	χαρακτηρίζονται	
από	αφαιρετική	λιτότητα	και	πλαστική	τέχνη41,	ένα	αληθινό	αριστούργημα	κατά	
τον	Jean	Moréas42.	Περιλαμβάνει	ακόμη	το	μοιρολόι	του	Τάφου	(1898),	το	οποίο	
συγκρίνει	ο	Παναγιωτόπουλος	με	το	Βιβλίο	του	μικρού	αδελφού43 του	Gustaf	af	
Geijerstam44.	 Στην	 ίδια	περίοδο	ανήκουν	και	 τα	αριστουργηματικά	σονέτα	 των		

32.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	142.
33.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	78.
34.	Η	ψυχή	του	ήταν	ένα	διαρκές	εκκρεμές	ανάμεσα	στο	γενικό	και	το	ειδικό·	βλ.	ό.π.,	σ.	171.
35.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	78.
36.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	57.
37.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	68.
38.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	26-41,	44.
39.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	47-49.
40.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	68.
41.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	94.
42.	Jean	Moréas,	Le voyage en Grèce,		σ.	294·	βλ.	απόσπασμα	στο:	Κ.	Παλαμάς,	«Πώς	θυμούμαι	
τους	Ίαμβους	καὶ	ανάπαιστους»,	στα	Άπαντα,	1,	σ.	332-333·	βλ.	περισσότερα	στην	Αλληλογρα-
φία,	επιμέλεια	Κ.Γ.Κασίνης,	τ.	Α,́	Αθήνα	1973,	σ.	273,	αρ.	38,	σημ.	3.
43.	Του	έργου	αυτού	έχουμε	δύο	μεταφράσεις	στα	ελληνικά:	του	Κωνσταντίνου	Χατζόπουλου,	
που	εκδόθηκε	από	τον	Βασιλείου	το	1915,	και	 του	Λέοντος	Κουκούλα,	που	εκδόθηκε	επίσης	
από	τον	Βασιλείου	το	1928·	η	δεύτερη	αυτή	μετάφραση	αναδημοσιεύθηκε	από	τον	Σαλίβερο	σε	
δεύτερη	έκδοση	χωρίς	χρονολογία·	βλ.	σχετικά	στο:	Κ.Γ.Κασίνης,	Βιβλιογραφία		των	ελληνικών	
μεταφράσεων	της	ξένης	λογοτεχνίας,	τ.	Β΄	(1901-1950),	ΣΩΒ,	Αθήνα	2013,	αρ.	84,	1141,	2167.
44.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	101.	Εδώ	πρέπει	ν’		αναφερθούν	επίσης	η	συλλογή	του	Charles	de	Pomairols,	
Pour	l’enfant,	Paris,	Librairie	Plon,	1904,	που	γράφτηκε	με	αφορμή	τον	θάνατο	της	κόρης	του,	και	
έχει	 την	εξής	αφιέρωση:	«À	 la	mémoire	de	 la	petite	Lili	de	Pomairols,	Plaintes	paternelles»,	και	
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«Πατρίδων»45,	 τα	οποία	χαρακτηρίζει	ο	Παναγιωτόπουλος	από	τα	«πιο	 ευτυχι-
σμένα	κατορθώματα»46	του	Παλαμά.	Επίσης,	ανήκουν	«Οι	Χαιρετισμοί	της	Ηλι-
ογέννητης»	(1900),	καθώς	και	το	αποκορύφωμα	της	ελληνικής	συμβολιστικής	τέ-
χνης	με	 την	«Φοινικιά»	 (1900),	αλλά	και	αρκετά	ποιήματα	που	δημοσιεύθηκαν	
αργότερα	στην	Ασάλευτη	 ζωή	 (1904).	 Την	 επόμενη	περίοδο	 (1900-1920)	 θεωρεί	
ο	Παναγιωτόπουλος	ως	την	εποχή	της	απογείωσης,	διότι	σε	αυτήν	εγγράφονται	
οι	μεγάλες	συνθέσεις	του	Δωδεκάλογου	του	Γύφτου	(1907)	και	της	Φλογέρας	του	
Βασιλιά	 (1910),	 αλλά	 και	 αρκετές	 άλλες	 συλλογές	 εξαιρετικού	 ενδιαφέροντος.	
Ο	ΔΓ	εξετάζεται	αναλυτικά	σε	πολλές	σελίδες	και	χαρακτηρίζεται	ως	σύνθεση	εν-
δεικτική	των	πλεονεκτημάτων	αλλά	και	των	μειονεκτημάτων	της	ποίησης	του	Πα-
λαμά47.	Ιδιαίτερα,	παρακολουθεί	τις	σημαντικότερες	αναλύσεις	του	έργου,	όπως	
λ.χ.	 εκείνη	 του	 Ιωάννη	Συκουτρή48,	 συμφωνώντας	 μαζί	 του	 για	 την	 σπειροειδή	
κίνηση	του	έργου	γύρω	από	έναν	άξονα	που	συνεχώς	ανεβαίνει	και	καθορίζοντας	
ότι	πρόκειται	για	το	λυρικό	άτομο49.	Η	μέθοδος	που	εφαρμόζει	εδώ	ο	Παναγιωτό-
πουλος	είναι	η	βασική	αρχή	του	δεινού	αλεξανδρινού	ομηριστή	από	την	Σαμοθρά-
κη	Αρίσταρχου	(215-145):	«Όμηρον	εξ	Ομήρου	σαφηνίζειν»,	χρησιμοποιώντας	το	
παλαμικό	οπλοστάσιο	για	την	ερμηνεία	του	ποιήματος50.	Ακολούθως,	αναφέρεται	
στο	επικολυρικό	εγχείρημα	της	ελληνικής	συνέχειας	με	την	Φλογέρα	του	Βασιλιά,	
το	 οποίο	 θεωρεί	 «μεστότερα	 αρχιτεκτονημένο»	 από	 τον	 Δωδεκάλογο»,	 όπου	
ο	μύθος,	το	νόημα,	η	λυρική	διάθεση,	μαζί	με	τον	θρίαμβο	του	δεκαπεντασύλλα-
βου,	πάνε	κι	έρχονται51.	Στην	ίδια	περίοδο	ανήκει	και	η	εκδήλωση	του	αντικειμε-
νικού	λυρισμού	του	οργισμένου	πολίτη	Παλαμά,	όπου	ο	πόνος	και	ο	πόθος	για	το	
καλύτερο	«φλογίζουν	το	στίχο	του»52	και	παρ’	όλο	που	χτυπούν	το	συγκεκριμένο,	
δεν	τους	λείπει	η	λυτρωτική	πρόθεση53.	Εδώ	επισημαίνει	ορθά	την	παράλληλη	ορ-

τα	Τραγούδια	για	νεκρά	παιδιά,	που	μελοποίησεν	ο	Γκούσταβ	Μάλερ	σε	στίχους	του	Friedrich	
Rückert·	βλ.,	επίσης,	την	σχετική	μελέτη	του	Βαγγέλη	Αθανασόπουλου,	«Η	ηθική	του	λυρικού	
λόγου	στον	Τάφο	του	Κωστή	Παλαμά»,	στα	Πρακτικά	του	Β΄	Διεθνούς	Συνεδρίου	Κωστής	Πα-
λαμάς,	Εξήντα	χρόνια	από	τον	θάνατο	του,	τ.	Β ,́	ΙΚΠ,	Αθήνα,	σ.	625-628,	et	passim·	πέντε	από	τα	
Τραγούδια	για	νεκρά	παιδιά	μετέφρασε	ο	Βαγγέλης	Αθανασόπουλος,	τα	οποία	δημοσιεύονται	
ως	παράρτημα	της	παραπάνω	μελέτης	(σ.	650-651).	
45.	Δημοσιεύθηκαν	στην	εφημ.	Εφημερίς,	25	Δεκεμβρίου	1895	[=	Άπαντα,	3	<Ασάλευτη	ζωή>,	
σ.	13-24].
46.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	88,	89.
47.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	185.
48.	Ιω.	Συκουτρής,	«Ο	Δωδεκάλογος	του	Γύφτου»,	Νέα	Γράμματα	<Αφιέρωμα	στον	Παλαμά>,	
χρ.	Β ,́	αρ.	5-6	(Μάιος-Ιούνιος	1936),	σ.	100-210	[=	Γκοβόστης,	χ.χ.,	στην	σειρά	«Για	να	γνωρίσουμε	
τον	Παλαμά»,	αρ.	3].
49.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	155,	162-163.
50.	Την	μέθοδο	αυτήν	εχρησιμοποίησα	και	εγώ	στην	εισήγησή	μου	με	τίτλο	«Παλαμάν	εκ	Παλα-
μά	σαφηνίζειν»,	στην	ημερίδα	που	έγινε	στην	Ακαδημία	Αθηνών	την	16η	Δεκεμβρίου	2009,	στο	
πλαίσιο	των	εορτασμών	για	τα	150	χρόνια	από	την	γέννηση	του	ποιητή.	
51.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	194,	195,	αντίστοιχα.
52.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	207.
53.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	209.
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γισμένη	και	ανατρεπτική	διάθεση	που	διατρέχει	πολλές	σελίδες	του	Δωδεκάλογου	
του	Γύφτου	και	 τα	Σατιρικά	γυμνάσματα54.	Άλλες	συλλογές	της	περιόδου	είναι	
Οι	καημοί	της	Λιμνοθάλασσας	 (1912),	και	η	Πολιτεία	και	η	μοναξιά	 (1912),	στις	
οποίες	περιλαμβάνονται	σπουδαία	λυρικά	ποιήματα.	Επίσης,	στέκεται	και	σε	δύο	
άλλες	 συλλογές:	 στους	Βωμούς	 (1915),	 τους	 οποίους	 θεωρεί	 από	 τα	ωριμότερα	
έργα	του	Παλαμά,	όπου	επικρατεί	η	ηρωολατρική	και	η	αυτοβιογραφική	διάθε-
ση55·	στο	βάθος	δεν	είναι	«παρά	η	εσωτερική	τοπιογραφία	του	ποιητή»56.	Ωριμό-
τητα	εδώ	παρατηρείται	και	στην	στιχουργία,	συνεχίζει	ο	Παναγιωτόπουλος,	και	
μάλιστα	στον	δεκαπεντασύλλαβο,	τον	οποίο	μεταχειρίζεται	ως	μεγάλος	βιρτου-
όζος	του	στίχου57.	Αντίθετα,	 έχει	αντιρρήσεις	για	τα	Δεκατετράστιχα	 (1919),	όχι	
για	την	αναμφισβήτητη	«στιχουργική	εντέλειά»	τους,	αλλά	γιατί	δεν	εξαντλούν	
το	θέμα	τους	μέσα	στο	πλαίσιο	των	14	στίχων·	η	αντίρρηση	είναι	δικαιολογημένη	
από	την	σκοπιά	του	κλασικού	–	του	λεγόμενου	πετραρχικού	σονέτου	–	όχι,	όμως,	
απόλυτα,	γιατί	και	ο	Σαίξπηρ	και	άλλοι	χρησιμοποιούν	το	σονέτο	ως	μέρος	του	
συνόλου	και	όχι	ως	αυτόνομη	μονάδα58.

Η	τελευταία	εποχή	από	το	1921-1943	θεωρείται	από	τον	Παναγιωτόπουλο	πε-
ρίοδος	πτώσης.	Στους	Πεντασύλλαβους	και	τα	Παθητικά	κρυφομιλήματα	(1925),	
τους	Δειλούς	και	σκληρούς	στίχους	(1928),	τον	Κύκλο	των	τετραστίχων	(1929)	και	
τις	Νύχτες	του	Φήμιου	(1935)	τα	σημάδια	της	παρακμής	είναι	περισσότερα·	μερικά	
μοιάζουν,	γράφει,	σαν	«χλομή,	ξεφτισμένη	αναδίπλωση	του	Παλαμά	της	ακμής»,	
αν	και	υπάρχουν	και	μερικά	λυρικά	αριστουργήματα,	όπως	η	«Βάνα»,	ο	«Θωμάς»,	
ο	«Παθητικός	ύμνος»	κ.ά.59

Γενικεύοντας,	όσον	αφορά	στην	γλώσσα,	την	στιχουργία	και	την	ποιητική	του	
Παλαμά,	 υπογραμμίζει:	 (α)	 την	 αδιαμφισβήτητη	 προσφορά	 του	 στον	 δημοτικι-
σμό60,	(β)	την	στιχουργική	μαεστρία	και	την	σοφή	μετρική61	επένδυση	ανάλογα	με	
το	θέμα62,	(γ)	την	ποιητική	τεχνική,	όπως	η	κυκλική	έμπνευση	σε	πολλές	συλλογές63 
(Ίαμβοι	και	ανάπαιστοι,	Σατιρικά	γυμνάσματα,	Τα	δεκατετράστιχα	κ.ά.),	(δ)	την	
μακροδομική	 τακτική	 της	σύνθεσης,	 όπως	η	 «Φοινικιά»	 –	 οι	 «Εκατό	Φωνές»	 –	
ο	«Ασκραίος»,	η	σύνδεση	των	«Κομματιών	από	το	Τραγούδι	του	Ήλιου»	με	τις	

54.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	209.
55.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	211.
56.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	211.
57.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	211.
58.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	234·	εδώ	πρέπει	να	συνυπολογισθεί	και	το	γεγονός	ότι	σε	πολλά	δεκατε-
τράστιχα	είναι	φανερή	η	πρόσληψη	του	σαιξπηρικού	παραδείγματος.
59.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	238-239.
60.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	36-	37.
61.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	96·	η	επισήμανσή	του	αυτή	έρχεται	σε	αντίφαση	με	την	παρακάτω	γνώμη	
του	ότι	η	ιδιοσυγκρασία	του	Παλαμά	ήταν	«αντίθετη	με	το	υπομονετικό	δούλεμα	του	στίχου».	
62.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	104-105.
63.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	100.
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«Αλυσίδες»	,	όπου	άξονας	είναι	το	φως64,	αλλά	και	οι	«Αλυσίδες»	ως	προθάλαμος	
του	Δωδεκάλογου	του	Γύφτου65.

Ταυτόχρονα,	 ο	Παναγιωτόπουλος	αποδεικνύεται	 και	 αισθαντικός	αναλυτής	
της	 μικροδομής,	 του	 ειδικού	βάρους	 της	 λέξης	 και	 του	κυρίαρχου	ρόλου	 της66.	
Επισημαίνει	ακόμη	την	συνεχή	πάλη	θέσεων	και	αντιθέσεων67	και	των	στρατηγι-
κών	του	λόγου,	που	ξεκινούν	από	το	ατομικό	και	μερικό	και	γενικεύουν68·	«κάτεχε	
την	καθολικότητα»,	γράφει,	πράγμα	που	«συναντούμε	μονάχα	στα	πολυδύναμα	
πνεύματα»69.	Ούτως	ή	άλλως,	πραγματική	ποίηση	δεν	μπορεί	να	υπάρξει	χωρίς	
την	δύναμη	του	φιλοσοφικού	ετασμού	και	την	υπαγωγή	του	πολυκερματισμένου	
κόσμου	σε	ευρύτερα	σύνολα	και	αρχές.

Βέβαια,	να	μην	πιστέψει	κανείς	ότι	ο	Παναγιωτόπουλος	δεν	έχει	επιφυλάξεις	
και	αντιρρήσεις	όσον	αφορά	στην	παλαμική	ποίηση.	Αφού	τόλμησε	ο	νεοσσός	των	
20	χρόνων	στην	διάλεξη	του	1921,	πόσο	μάλλον	εδώ	στην	μείζονα	παλαμική	του	
κατάθεση.	Ο	Παναγιωτόπουλος	δεν	μασά	τα	λόγια	του·	επισημαίνει	μεν	τα	υψηλά	
κατορθώματα	της	ποίησης	του	Παλαμά,	σημειώνει,	όμως,	και	τις	παρατηρήσεις	
του·	φέρνω	δύο	μόνον70	παραδείγματα:	Σολωμός	–	Παλαμάς·	γράφει	ο	Παναγιω-
τόπουλος	για	τα	Μάτια	της	ψυχής	μου	 (1892)	ότι	παρά	τον	στίχο	του	Σολωμού,	
η	συλλογή	δεν	αποπνέει	το	παράδειγμα	του	Σολωμού71·	και	αλλού:	«όσο	και	να	
ψάξουμε	το	έργο,	που	μας	αφήνει	ο	Παλαμάς,	δε	θα	βρούμε	στίχους	πολλούς	αλη-
θινά	αντάξιους	της	σολωμικής	παράδοσης»72.	Οι	παρατηρήσεις	είναι	και	οι	δύο	
ορθές	ως	διαπιστώσεις·	πού	πάσχουν,	όμως;	στο	ότι	αφήνουν	τον	ανυποψίαστο	
αναγνώστη	να	υποθέσει	ότι	ο	Παναγιωτόπουλος	κάνει	ποιητική	σύγκριση,	δεδο-
μένου	 ότι	 είναι	 λάθος	 να	ψάχνουμε	 να	 βρούμε	 τον	Σολωμό	 στον	Παλαμά·	 την	
απάντηση	την	δίνει	έμμεσα	και	άμεσα	και	ίδιος·	δηλ.	γράφει	ότι	η	νεότερη	ποίηση	
δεν	ακύρωσε	τον	Πίνδαρο,	τον	Βιργίλιο	και	τον	Δάντη·	γνήσιος	ποιητικός	λόγος	
είναι	και	ο	μουσικά	 εκπεφρασμένος	λόγος	και	η	 εποποιία·	 δηλ.	πολλοί	 είναι	οι	
δρόμοι	που	έχει	ο	νους,	κατά	τον	Σολωμό,	και	οι	τρόποι	που	έχει	η	ποίηση.	Πιο	
άμεση	απάντηση	–	διευκρίνιση	βρίσκουμε	50	σελίδες	πιο	κάτω	στην	μεγάλη	μελέ-
τη	για	τον	Παλαμά:	ο	Σολωμός	και	ο	Παλαμάς	είναι	«δυο	ιδιοσυγκρασίες	ολότελα	

64.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	110-111·	πρβ.	σ.	128-129.
65.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	112.
66.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	97·	αλλού	παρατηρεί	την	χρήση	και	τον	ρόλο	των	υποκοριστικών	για	την	
έκφραση	αγάπης	και	πόνου	όπως	λ.χ.	στον	Τάφο·	βλ.	ό.π.,	σ.	104.
67.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	134.
68.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	114.
69.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	286.
70.	Η	γνώμη	του,	λ.χ.,	ότι	χάριζε	την	δάφνη	απλόχερα	σε	δικαίους	και	αδίκους	δεν	ευσταθεί,	διότι	
πρώτον,	οι	περισσότεροι,	Βάρναλης,	Καζαντζάκης,	Σεφέρης,	Ρίτσος,	αλλά	και	ο	ίδιος	ο	Πανα-
γιωτόπουλος	(βλ.	παραπάνω	τις	σημειώσεις	17,	18	και	24)	αποδείχθηκαν	σπουδαίοι	λογοτέχνες·	
δεύτερον,		τους	άλλους	τους	ενθάρρυνε	να	συνεχίσουν,	αλλά	τους	επεσήμαινε	πόσο	πολλή	δου-
λειά	χρειάζεται	και	πόσο	δύσκολος	είναι	ο	δρόμος	της	τέχνης.
71.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	64.
72.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	252.
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διαφορετικές»73,	άρα	και	οι	δύο	ποιητικοί	τρόποι	είναι	διαφορετικοί	αλλά	νόμιμοι,	
αλλά	και	γενικότερα·	(α)	τα	έργα,	λοιπόν,	πρέπει	μεν	να	κρίνονται	με	τους	δικούς	
τους	όρους	και	νόμους74,	αλλά	«και	το	νόμο	μας	 [δηλαδή	τα	σταθερά	κριτήρια]	
κι	από	τη	σύγκριση	τούτη	θα	βγει	η	τελική	κρίση»,	και	(β)	«η	ποιητική	μεγαλοσύ-
νη	δε	μετριέται	με	πήχυ	δανεικό,	παρά	μονάχα	με	το	μέτρο	που	η	ίδια	προσφέ-
ρει»75.	 Σημειώνει	 ακόμη	ως	 μειονέκτημα	 την	 συγκέντρωση	 λεπτομερειών,	 όπου	
θα	απαιτείτο	ολιγόλογη	συμπύκνωση.	Η	παρατήρηση	είναι	ορθή,	αν	πρόκειται	για	
λυρικά	ποιήματα,	δεν	ευσταθεί,	όταν	πρόκειται	για	μεγάλης	πνοής	έργα.	Όμως,	
ο	Παναγιωτόπουλος	ως	άξιος	κριτικός	γνωρίζει	ότι	«ο	δημιουργός	αξίζει	πάντα	
όσο	αξίζουν	οι	πιο	ευτυχισμένες	εμπνεύσεις	του,	τα	τελειότερα	έργα	του,	εκείνα	
που	αντιπροσωπεύουν	ουσιαστικότερα	και	το	εσωτερικό	του	θησαύρισμα	και	την	
εκφραστική	του	δύναμη»76.	

Κωδικοποιώ,	σχεδόν	ασχολίαστα,	τα	γενικά	συμπεράσματά	του:	
(α)	Η	καίρια	προσφορά	του	στον	κριτικό	λόγο,	η	εισαγωγή	του	ελληνισμού	σε	

πρόσωπα,	πράγματα,	ρεύματα	της	τέχνης77,	η	«αδαπάνητη	παρακαταθήκη»78	της	
πολυμάθειάς	του,	η	αξία	των	ανέκδοτων	κριτικών	άρθρων	που	πρέπει	να	δημοσι-
ευθούν79,	ο	κλασικορομαντικός	χαρακτήρας	της	κριτικής	του80	και	η	βασική	του	
αρχή:	«αγαπώ·	συγκρίνω·	κρίνω·	εγκατασταίνω»81.

(β)	Η	πραγματική	εσωτερική	βιογραφία	του	προκύπτει	μέσα	από	το	έργο	του82,	
διότι	ορθά	πιστεύει	ο	Παναγιωτόπουλος	ότι	«ολόκληρο	το	έργο	του	δεν	είναι	παρά	
μια	αδιάκοπη	ποικιλόμορφη	και	ποικιλόχρωμη	αυτοεξομολόγηση»83.

(γ)	Ο	Παλαμάς	τόλμησε	να	κάμει	ποίηση	για	τους	λίγους84,	καθιστώντας	την	
αγώνισμα	 τεράστιο85,	 ανεβάζοντας	 το	 έργο	σε	 «δυσθεώρητο»	ύψος86.	Όμως,	 με	
την	υπεύθυνη	αντιμετώπιση	του	λόγου,	όπως	ο	Σολωμός	και	ο	Κάλβος87,	και	τον	
ακαταπόνητο	αγώνα	του	και	την	επιδίωξη	του	ανέφικτου88	κατέστησε	τον	δρόμο	

73.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	304.
74.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	342.
75.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	258·	πρβ.	ό.π.,	σ.	111-112.
76.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	343.
77.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	274-275.
78.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	110.
79.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	355.
80.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	323.
81.	Κωστής	Παλαμάς,	Άπαντα,	τ.	8		<Πεζοί	Δρόμοι	Α΄>,	σ.	113·	πρβ.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	323.
82.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	362.
83.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	265.
84.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	336.
85.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	337.
86.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	335-336.
87.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	335.
88.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	141·	πρβ.	σ.	177.
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της	ποίησης	πιο	βατό89.	Χωρίς	το	«ολοκαύτωμα»	του	Παλαμά,	γράφει	ο	Παπατζώ-
νης,	ούτε	καν	θα	μπορούσε	να	ονειρευτεί	αυτήν	την	πορεία	το	«ολιγάριθμο	σμήνος	
αετιδέων	μας	σαν	τον	Σεφέρη	και	σαν	τον	Ελύτη»90.	«Αυτός	φορτώθηκε	στην	ράχη	
του	όλα	τ’	άχαρα	βάρη	ενός	συγχρονισμού	που	επιβαλλόταν,	πολυμερέστατου,	
ηθικού,	κοινωνικού,	γλωσσικού,	αισθητικού»91,	και	στάθηκε	το	κέντρο	της	πνευ-
ματικής	ζωής92	και	η	πλατύτερη	συνείδηση	για	μισόν	αιώνα93.

Και	για	τον	Παναγιωτόπουλο	στάθηκε	οδηγός,	όπως	ομολογεί	ο	 ίδιος:	«μου	
άνοιξε	πολυσήμαντους	δρόμους	και	στην	τέχνη	και	στην	σκέψη»94,	 γράφει.	 Ιδι-
αίτερα,	το	κριτικό	έργο	του	Παναγιωτόπουλου,	έχει	ως	πρότυπο	το	κριτικό	έργο	
του	Παλαμά,	όπως	έχει	ήδη	παρατηρηθεί95,	όσον	αφορά	στην	βαθιά	γνώση,	την	
ακριβοδίκαιη	αποτίμηση	αλλά	και	στην	φράση	ακόμη96.

Και	η	τελική	αποτίμησή	του,	διατυπωμένη	μ’	έναν	αντίλογο	κι	ένα	λόγο·	γρά-
φει:	«καταλογίζεις	στον	Παλαμά	τέτοια	βαρύτατα	ελαττώματα,	τέτοιες	αδυναμίες	
αθεράπευτες	κ’	 εξακολουθείς	 να	 τον	πιστεύεις	σπουδαίο»;	και	απαντά	ο	 ίδιος:	
«ο	Παλαμάς,	και	μ’	όλα	του	τα	παραστρατήματα	και	μ’	όλα	του	τα	 ελαττώμα-
τα,	απόδειξε	σ’	όλη	του	τη	ζωή	πως	κατέχει	ρωμαλέα	και	πολύτροπη	την	ακέρια	
ποιητική	συνείδηση.	Είταν	πολυδύναμη	λυρική	φύση»97.	Στην	εσώτατη	ουσία	της	
η	ποίησή	του,	παρά	τους	«χίλιους	δρόμους»	που	ακολουθεί,	 είναι	λυρική·	 είναι	
εκείνο	το	μέρος,	 το	οποίο	θα	διασωθεί,	γράφει	ο	Παναγιωτόπουλος,	«όπου	πιο	
ανόθευτος	και	πιο	μαστορικά	ξεσκεπάζεται	ο	λυρικός	του	κραδασμός»98.	«Το	λυ-
ρικό	του	κύτταρο	είταν	ένα	κύτταρο	πολυδύναμο,	πολύμορφο,	αδαπάνητο,	βαθύ-
τατα	δημιουργικό,	ένα	κύτταρο	που	βρισκόταν	ολοένα	σε	οργασμό,	που	γεννο-

89.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	330.
90.	Βλ.	Τάκης	Παπατζώνης,	«Το	μεταφραστικό	του	έργο»,	Γράμματα	<Επιμνημόσυνο	τεύχος>,	
1943,	σ.	274.
91.	Παπατζώνης,	ό.π.,	σ.	273.
92.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	350.
93.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	255·	πρβ.	σ.	289.
94.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	13.
95.	Βλ.	Π.Δ.Μαστροδημήτρης,	«Θέματα	και	προβληματισμοί	στα	Πρόσωπα	και	τα	κείμενα	του	
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	(μια	συνοπτική	εξέταση)»,	στο:	Ο	στοχασμός	και	ο	λόγος	του	Ι.Μ.Πανα-
γιωτόπουλου,	4η	Επιστημονική	Συνάντηση,	Πρακτικά,	Εκδόσεις	της	Σχολής	Ι.Μ.Παναγιωτόπου-
λου,	Αθήνα	2003,	σ.	173-174.	
96.	Παραθέτω	ένα	απόσπασμα	από	την	μελέτη	του	για	τον	Παλαμά,	το	οποίο,	εάν	έβλεπαν	αδέ-
σποτο	οι	 γνωρίζοντες	 τον	κριτικό	 λόγο	και	 των	δύο,	 δεν	θα	μπορούσαν	 ν’	αναγνωρίσουν	σε	
ποιον	ανήκει·	αντιγράφω:	«ο	ποιητής,	βέβαιος	για	την	αξιοσύνη	του,	επιστρέφει	συχνά	στον	πα-
ραδομένο,	στον	ιερότατο	δεκαπεντασύλλαβο	και	τον	πλάθει	και	τον	ξαναπλάθει	και	τον	λυγάει	
και	τον	απλώνει	με	απανωτές	συνιζήσεις	και	τον	στεριώνει	και	του	δίνει	το	βαρύ	περπάτημα	του	
κουρασμένου	στρατοκόπου	και	το	αλαφροκυμάτισμα	του	ανάερου	κλώνου,	κατά	τη	διάθεση	της	
στιγμής,	και	χύνει	μέσα	του	όλη	την	κατασταλαγμένη	λυρική	του	ορμή,	μ’	αιφνίδια	ξεσπάσματα	
πάθους	 εδώ	και	 κει,	 ξεσπάσματα	υποταγμένα	πάντα	στο	 νόημα	 ενός	 εσώτερου	ρυθμού»·	 βλ.	
ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	213-214.
97.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	255.
98.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	371·	πρβ.	σ.	258·	πρβ.	Άντα	Κατσίκη-Γκίβαλου,	«Ο	Κωστής	Παλαμάς	του	
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου»,	Πόρφυρας,	τχ.	97	(Οκτώβριος-Νοέμβριος	2000),	σ.	497,	498.
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βολούσε	ακατάπαυτα,	που	δε	γνώρισε	απαυδημό»99.	Ήταν	ένα	πνεύμα	βαθύτατα	
ρομαντικό100,	όχι,	βέβαια,	με	την	τρέχουσα	σημασία	του	όρου,	αλλά	του	ακατα-
πόνητου	κυνηγού	του	ανέφικτου.	Και	καταλήγει	ο	Παναγιωτόπουλος:	«το	ολοφά-
νερο,	το	αμετακίνητο,	κατά	την	γνώμη	μου,	συμπέρασμα	[είναι],	πως	η	ψυχή	του	
τραγουδιού	είταν	κ’	η	αληθινή	ψυχή	του»101.

Κρίνοντας	τώρα	τον	κρίναντα,	πρέπει	να	πούμε	πως	ο	Κωστής	Παλαμάς	του	
Παναγιωτόπουλου	είναι	μια	από	τις	πιο	ολοκληρωμένες	και	ισορροπημένες	ολι-
στικές	προσεγγίσεις	του	έργου	του	Ποιητή,	που	οι	ειδότες	την	κατατάσσουν	μετα-
ξύ	των	κορυφαίων	μελετών	για	το	έργο	του.

Abstract

The	 critical	 approach	 of	 Palamas’	 work	 by	 I.M.Panagiotopoulos	 registers	 a	 circle	
which	begins	with	his	1921	 lecture	 and	 ends	with	his	1944	big	 synthesis	Palamas, 
which	was	awarded	with	the	“Palamas	Prize”.	The	awe	towards	the	Poet’s	work	lasted	
up	to	1925	when	the	“Palamas	crisis”	began	as	he	himself	writes.	The	re-approach	took	
place	in	1933	and	peaked	with	the	1944	synthesis.	

Panagiotopoulos’	study	has	the	advantage	of	being	written	by	a	philologist,	a	great	
author	 and	 critic;	 therefore,	 he	 combines	 the	 literary	 system,	 the	 artistic	 sensitivity	
and	the	fair	assessment.	Panagiotopoulos	expresses	in	an	introduction	his	hypotheses,	
which	 are	 concentrated	 into	 two	 places:	 (a)	 there	 are	 many	 poetic	 ways,	 (b)	 each	
work	must	 be	 judged	 under	 its	 own	 conditions.	 Following	 that,	 he	 sets	 the	 eras	 of	
palamic	poetry,	highlights	the	“places”	and	registers	the	characteristics	of	the	poet’s	
intellectual	 personality,	 which	 are	 the	 “double	 soul”,	 the	 intense	 juxtaposition	 and	
the	ongoing	battle	of	 the	opposites.	Summing	up	his	conclusions,	he	underlines	 the	
mastery	of	his	verses,	the	cyclic	inspiration,	the	tactics,	the	macro-structural	synthesis,	
the	micro-structural	lexical	management,	the	robust	poetic	conscience	and	his	never-
ceasing	lyrical	cell,	without	omitting	to	stress	out	some	weaknesses.	As	a	worthy	critic,	
he	 notes	 that	 the	 creator	must	 be	 judged	 by	 the	 happy	moments	 of	 his	 inspiration.	
Certainly,	Panagiotopoulos’	Palamas,	is	thought	to	be	one	of	the	most	integrated	and	
holistic	approaches	of	the	Poet’s	work.	
  

99.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	256.
100.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	257.
101.	ΙΜΠ,	Παλαμάς,	σ.	355.
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Πριν	επιχειρήσω	μια	σύντομη	επισκόπηση	των	συμβολών	και	των	συμπερασμά-
των	του	Συνεδρίου	μας,	θέλω	να	εκφράσω	την	χαρά	μου	που	φτάσαμε	αισίως	στην	
ουσιαστική	ολοκλήρωση	των	εργασιών	του,	όπως	οι	παλιοί	αντιγραφείς	κωδίκων,	
που	παρομοίαζαν	 την	περάτωση	 της	 εργασίας	 τους	 με	προσόρμιση	σε	ασφαλή	
λιμένα.	Έπειτα,	ν’	αναφέρω	μερικά	στοιχεία	που	αφορούν	στην	θεματολογία	και	
την	προετοιμασία	της	οργάνωσής	του.	Πρώτα-πρώτα,	όσον	αφορά	στην	απόφαση	
για	το	αντικείμενο	του	Συνεδρίου,	η	Επιστημονική	Επιτροπή	έλαβε	υπόψη	τις	εξής	
παραδοχές:	(α)	ο	Παναγιωτόπουλος	αποτελεί	μια	φυσιογνωμία	αναγεννησιακού	
τύπου,	με	την	πολυμέρεια	του	έργου	του	και	την	επιτυχή	ενασχόληση	με	όλα	τα	
είδη	του	λόγου·	(β)	το	λογοτεχνικό	έργο	του	κ	α	ι	περισσότερο	γνωστό	είναι,	αλλά	
κυρίως	μελετήθηκε	αρκετά	στο	προηγούμενο	συνέδριο,	που	διοργάνωσε	το	Ελλη-
νικό	Εκπαιδευτήριο	–	Σχολή	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	σε	συνεργασία	με	τον	Σύλλο-
γο	Αποφοίτων	Ελληνικού	Εκπαιδευτηρίου1.	Συνεπώς,	η	επανάληψη	ενός	γενικού	
συνεδρίου	δεν	θα	ήταν	σκόπιμη.	Γι’	αυτό,	αποφασίσθηκε	η	μελέτη	τής,	εξίσου	με	
το	λογοτεχνικό,	σπουδαίας	πλευράς	του	έργου	του,	που	είναι	η	Κριτική.

Έρχομαι	στα	συμπεράσματα:	Για	την	επαγωγικότερη	παρουσίασή	τους,	ομα-
δοποιώ	τις	 εισηγήσεις	ανάλογα	με	 το	αντικείμενό	 τους.	Η	 εισήγηση	 του	κ.	Πυ-
λαρινού	είχε	στόχο	–και	 έτσι	λειτούργησε–	ως	εισαγωγή	στο	Κριτικό	Έργο	του	
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου.	Η	δουλειά	αυτή	δεν	ήταν	καθόλου	εύκολη,	όπως	μπορεί	
να	εικάσει	κανείς,	διότι	και	εποπτεία	του	όλου	ήταν	απαραίτητη	και	διαχείριση	
του	υλικού	όχι	τυχαία.	Έτσι,	όσο	ο	χρόνος	το	επέτρεπε,	μας	παρουσίασε	τα	πολλά	
πεδία	άσκησης	της	κριτικής	από	τον	Παναγιωτόπουλο,	που	είναι	η	λογοτεχνική	
κατ’	εξοχήν	κριτική,	η	βιβλιοκριτική,	η	τεχνοκριτική,	η	δοκιμιακή	και	η	κοινωνική	
κριτική,	που	βρίσκονται	στα	πολλά	βιβλία	του,	αλλά	και	στον	απίστευτο	αριθμό	
αθησαύριστων	άρθρων	και	μελετών	στον	περιοδικό	και	τον	ημερήσιο	τύπο	αλλά	

1.	Βλ.	Ο	στοχασμός	και	ο	λόγος	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	4η	Επιστημονική	Συνάντηση,	Πρα-
κτικά,	επιμ.	Θεοδόσης	Πυλαρινός,	Εκδόσεις	της	Σχολής	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	Αθήνα	2003.
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και	σε	εγκυκλοπαιδικά	λεξικά.	Ο	Παναγιωτόπουλος	άσκησε	την	πολύπλευρη	κρι-
τική	του	με	γνώση,	ευαισθησία,	συνέπεια,	θάρρος	της	γνώμης	του	και	κύρος.	Ο	κ.	
Πυλαρινός	κατόρθωσε	να	μας	δώσει	την	εικόνα	του	ωκεανού	σ’	ένα	ποτήρι	νερού,	
που	ήταν	ο	χρόνος	των	25	λεπτών	της	ώρας.

Δύο	εισηγήσεις,	εκείνες	του	κ.	Καράογλου	και	του	κ.	Αγγελάτου,	κινήθηκαν	
κατ’	 εξοχήν	 στο	πεδίο	 των	 θεωρητικών	προβληματισμών	 για	 την	φυσιογνωμία	
της	κριτικής	του	Παναγιωτόπουλου.	Στόχος	της	πρώτης	υπήρξεν	η	«κριτική	της	
κριτικής»	του	Παναγιωτόπουλου,	δηλαδή	η	αναζήτηση	της	απάντησης	στην	ερευ-
νητική	υπόθεση	«τί	είναι,	 ίσως,	κριτική	για	τον	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο».	Από	την	
ανάλυση	συγκεκριμένων	μελετών	του	σε	περιοδικά	της	δεκαετίας	του	’40	και	την	
εισαγωγική	μελέτη	του	για	την	Νεοελληνική	Κριτική	στον	τόμο	42	της	«Βασικής	
Βιβλιοθήκης»,	ο	κ.	Καράογλου	μας	απέδειξεν	ότι	ο	Παναγιωτόπουλος	δεν	άσκη-
σε	την	κριτική	απαράσκευος	και	εμπειρικά,	αλλά	«δυναμωμένος	με	θεωρία	και	
μελέτη»,	με	αποτέλεσμα	η	κριτική	του	να	στηρίζεται	σε	θεωρητικές	αρχές	και	κα-
νόνες.	Στον	ίδιο	κύκλο	των	θεωρητικών	προβληματισμών	και	προϋποθέσεων	για	
την	άσκηση	της	κριτικής	κινήθηκε	και	η	δεύτερη	εισήγηση.	Ο	κ.	Αγγελάτος	μας	
απέδειξε	πως	ο	Παναγιωτόπουλος,	με	βάση	μια	συγκεκριμένη	συνθετική	αντίλη-
ψη,	που	στηρίζεται	σε	ορισμένα	κριτήρια,	όπως	είναι	οι	ιστορικοί	όροι	της	διαμόρ-
φωσης	των	λογοτεχνικών	παραδόσεων	με	τις	συνέχειες	και	τις	ρήξεις	τους	από	
την	μια,	αλλά	και	η	κατάκτηση	ενός	άρτιου	οργάνου	διαπόρθμευσης	της	σκέψης	
που	είναι	η	γλώσσα	από	την	άλλη,	 ισορροπεί	δόκιμα	ανάμεσα	στην	ιστορία	της	
λογοτεχνίας	και	την	κριτική,	με	αποτέλεσμα	να	διατυπώνει	καίριες	παρατηρήσεις	
για	την	πεζογραφική	παραγωγή	της	περιόδου	1920-1940.

Μετά	 τις	 θεωρητικές	αυτές	προσεγγίσεις	 για	 την	φυσιογνωμία	 της	 κριτικής	
του	Παναγιωτόπουλου,	 έρχομαι	στο	βασικό	έργο	υποδομής	που	είναι	η	Βιβλιο-	
γραφία,	αφετηρία	sine	qua	non	κάθε	σοβαρής	μελέτης	ενός	συγγραφέα.	Η	βιβλιο-
γραφία	είναι	ένα	περίεργο	έργο.	Αν	την	δει	κανείς	αποσπασματικά,	δηλαδή	από	
την	πλευρά	του	βιαστικού	χρήστη,	που	προστρέχει	ν’	αντλήσει	πέντε-δέκα	ψηφί-
δες,	αντιλαμβάνεται	μεν	την	χρησιμότητά	του,	χάνει	όμως	την	εικόνα.	Αν,	όμως,	
την	προσεγγίσει	κάποιος	στο	σύνολό	της	με	όλες	τις	ψηφίδες	στην	θέση	τους,	τότε	
βλέπει	μια	πανοραμική	εικόνα	συναρπαστική,	την	οποία	συνθέτουν	ο	όγκος	του	
έργου,	η	γνώση,	η	πολυμέρεια	και	η	τεράστια	θεματολογία.	Αυτά	όλα	μας	τα	έχει	
δώσει	η	κατ’	εξοχήν	αρμόδια	κ.	Παναρέτου,	αφού	η	ίδια	συνέταξε	αυτό	το	έργο.	
Η	βιβλιογραφία	καλύπτει	τα	έτη	1916-1982.	Από	τα	3.295	λήμματα	τα	3.179	είναι	
η	εργογραφία	και	μόνο	116	η	φιλολογία.	Εύχομαι	να	συνεχισθεί	κάποτε	το	έργο.

Την	χαρτογράφηση	της	πλούσιας	εργογραφίας	του	Παναγιωτόπουλου	στον	
ημερήσιο	τύπο	από	το	1917	έως	το	τέλος	της	ζωής	του	το	1982	μας	παρουσίασε	
ο	κ.	Βαρελάς.	Στην	εισήγηση	αυτή	εξετάστηκαν	ιδιαίτερα	οι	διαρκέστερες	και	
σημαντικότερες	συνεργασίες	του	στις	εφημερίδες	Δημοκρατία	(1924-1926),	Πρω-
ΐα	(1933-1940)	και	Ελευθερία	(1965-1967).	Ο	κ.	Βαρελάς,	έμπειρος	ερευνητής	και	
ικανός	χειριστής	μεγάλων	συνόλων	πληροφοριών,	μας	έδωσε	την	τάξη	των	αριθ-
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μητικών	δεδομένων,	διερεύνησε	τις	ιδιαιτερότητες	των	άρθρων	και	τις	ανάλογες	
προσαρμογές	τους,	σε	σχέση	με	την	ποικιλία	και	τον	χαρακτήρα	των	εντύπων,	μας	
παρουσίασε	την	πλούσια	θεματολογία	τους	και	την	αδιαμφισβήτητη	ποιότητα	
πολλών	από	αυτά.	Είναι	γνωστό,	βέβαια,	ότι	από	το	πολύ	ενδιαφέρον	αυτό	υλικό,	
μικρό	μέρος	μόνον	έχει	περιλάβει	σε	βιβλία	του	ο	Παναγιωτόπουλος.	Στον	χώρο	
των	συνεργασιών	του	Παναγιωτόπουλου	κινήθηκε	και	η	εισήγηση	της	κ.	Οικονο-
μοπούλου.	Πρόκειται	για	την	«Βασική	Βιβλιοθήκη»,	ενός	εμβληματικού	και	μακρό-
πνοου	έργου	της	δεκαετίας	του	’50,	το	οποίο	ουδέποτε	έχασε	την	χρησιμότητά	του.	
Εδώ	επισημάνθηκαν	δύο	βασικές	παράμετροι,	τις	οποίες	υπογραμμίζουμε:	(α)	είναι	
το	αναγνωρισμένο	κύρος	του	Παναγιωτόπουλου,	ο	οποίος	μαζί	με	τον	καθηγητή	
Διονύσιο	Ζακυθηνό	και	τον	φιλόσοφο	και	δοκιμιογράφο	Ευάγγελο	Παπανούτσο	
αποτελούσαν	την	συντακτική	επιτροπή	για	την	διεκπεραίωση	του	γιγαντιαίου	αυ-
τού	έργου	για	όλα	τα	γραμματειακά	και	λογοτεχνικά	είδη	από	τον	11ο	αιώνα	έως	
τα	μέσα	του	20ού.	(β)	Ο	Παναγιωτόπουλος,	πέραν	του	εποπτικού	και	συμβουλευ-
τικού	ρόλου	του	ως	συντάκτη,	επιμελήθηκε	τους	τόμους	για	τον	Γεώργιο	Βιζυηνό,	
για	το	Ιστορικό	Μυθιστόρημα,	και	από	κοινού	με	τους	άλλους	δύο	συντάκτες	τον	
εξαιρετικά	ενδιαφέροντα	τόμο	για	την	Νεοελληνική	Κριτική.	Όλες	αυτές	τις	πτυχές	
και	την	σημασία	τους	ανέδειξεν	η	κ.	Οικονομοπούλου	με	την	εισήγησή	της.

Ο	 επόμενος	 κύκλος,	 που	 περιλαμβάνει	 δύο	 επίσης	 εισηγήσεις,	 αναφέρεται	
στην	ενασχόληση	του	Παναγιωτόπουλου	με	την	παλαιότερη	λογοτεχνία	μας	έως	
την	Επανάσταση.	Αυτήν	την	περίοδο	διερεύνησαν	ο	κ.	Ξούριας	και	η	κ.	Δημάκη.	
Με	 την	 εισήγησή	 του	 ο	 κ.	 Ξούριας	 επισήμανε:	 πρώτον,	 ότι	 οι	 περί	 ού	 ο	 λόγος	
μελέτες	 είναι	 ολιγάριθμες·	 δεύτερον,	 ότι	 η	 ορολογία	που	 χρησιμοποιεί	 ο	Πανα-
γιωτόπουλος	στην	βάση	του	διπόλου	λογιοσύνη/λογοτεχνία,	καθορίζει	ανάλογα	
και	την	αντιμετώπιση	από	μέρους	του	των	σχετικών	κειμένων:	τα	προϊόντα	της	
λογιοσύνης	υπήρξαν	περισσότερα,	αλλά	κυρίως	υπήρξαν	χρήσιμα	για	τον	υπό-
δουλο	ελληνισμό,	ενώ	τα	λογοτεχνικά	έργα	της	 ίδιας	περιόδου	ήσαν	ολιγότερα.	
Ο	Παναγιωτόπουλος	 είχε	 εποπτεία	 της	 παλαιότερης	 περιόδου	 της	 λογοτεχνίας	
μας,	η	δε	αποσαφήνιση	της	κριτικής	στάσης	του,	όπως	μας	έδειξε	ο	κ.	Ξούριας,	
είναι	χρήσιμη	για	την	κριτική	αποτίμηση	των	προϊόντων	της	επόμενης	περιόδου,	
της	 «νεοελληνικής»,	 όπως	 την	 ονομάζει	 ο	 Παναγιωτόπουλος.	 Η	 εισήγηση	 της	
κ.	Δημάκη	κινείται	στην	ίδια	περίοδο,	αλλά	αφορά	σε	συγκεκριμένο	συγγραφέα,	
που	είναι	ο	Κοραής.	Η	κ.	Δημάκη	μας	παρουσίασε	ένα	άγνωστο	κείμενο	του	Πανα-
γιωτόπουλου,	το	οποίο	επισήμανε	στο	Ιστορικό	Αρχείο	του	Πανεπιστημίου	Αθη-
νών	με	τίτλο:	«Ο	Αδαμάντιος	Κοραής	ως	λογοτέχνης	και	διδάσκαλος	ύφους»,	το	
οποίο	προόριζε	για	διδακτορική	διατριβή.	Ως	εισηγητής	ορίστηκε	ο	καθηγητής	
της	Αρχαίας	Ελληνικής	Φιλολογίας	Εμμανουήλ	Πεζόπουλος.	Το	κείμενο	υπεβλήθη	
δύο	φορές	(1935,	1941),	όπως	ακούσαμε,	αλλά	η	διαδικασία	δεν	διεκπεραιώθηκε	
για	αδιευκρίνιστους	ακόμα	λόγους.	Από	την	ανάλυση	του	κειμένου	φάνηκε	η	επι-
στημονική	μεθοδικότητα	και	η	κριτική	οξύνοια,	με	την	οποία	ο	Παναγιωτόπουλος	
επιχειρεί	ν’	αναδείξει	 τις	λογοτεχνικές	συνιστώσες	της	δημιουργίας	του	Κοραή.	
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Είναι	αυτονόητο	πως	η	περιέργεια	όλων	μας	θα	θεραπευθεί	με	την	επιβαλλόμενη	
δημοσίευση	του	κειμένου.	

Για	την	περίοδο	μετά	την	Επανάσταση	ακούσθηκαν	τέσσερις	ανακοινώσεις,	
οι	οποίες	διερεύνησαν	την	κριτική	αποτίμηση	του	Παναγιωτόπουλου	για	μείζονες	
σταθμούς	της	νεοελληνικής	λογοτεχνίας:	τον	Σολωμό	και	τον	Κάλβο,	τον	Παλα-
μά,	 τον	Καβάφη	 και	 τον	Καρυωτάκη.	Η	 κ.	Αφροδίτη	Αθανασοπούλου	 εξέτασε	
με	 γνώση	και	 ευαισθησία	 τις	κριτικές	απόψεις	 του	Παναγιωτόπουλου	για	 τους	
πατέρες	Σολωμό	και	Κάλβο,	αλλά	και	άλλους	επτανησίους	ποιητές.	Ερευνητικό	
υλικό	της	αποτέλεσαν	κατ’	εξοχήν,	αλλά	όχι	μόνον,	οι	έξι	τόμοι	των	Προσώπων	
και	των	κειμένων,	σειράς	την	οποία	εύστοχα	αποκαλεί	«άτυπη	γραμματολογία».	
Η	 κ.	 Αθανασοπούλου	 επισήμανε	 την	 αισθητική	 θεωρία	 του	 Παναγιωτόπουλου	
για	τον	ποιητικό	λόγο	γενικά	και	ειδικά	τις	απόψεις	του	για	τον	Σολωμό	και	τον	
Κάλβο,	σε	σύγκριση	με	τους	σύγχρονούς	τους	ποιητές	της	«Παλαιάς»	λεγόμενης	
Αθηναϊκής	Σχολής,	αλλά	και	μ’	εκείνους	της	γενιάς	του	Παλαμά.

Ο	Παναγιωτόπουλος	αφιέρωσε	στον	Παλαμά	και	στον	Καβάφη	δύο	ξεχωρι-
στούς	τόμους	από	τους	έξι	των	Προσώπων	και	των	κειμένων,	ένεκα	της	σημασίας	
τους	ως	σταθμών	και	αφετηριών	της	νεοελληνικής	ποίησης.	Την	περίπτωση	της	
κριτικής	προσέγγισης	του	Παλαμά	εξέτασε	ο	γράφων,	ο	οποίος	ανέφερε	ότι	η	σχέση	
αυτή	υπήρξε	διαρκής	και	διαλεκτική,	αλλά	κυρίως	αποκαλυπτική	του	χαρακτήρα	
της	κριτικής	του	Παναγιωτόπουλου,	που	συνδυάζει:	την	φιλολογική	μεθοδικότητα,	
την	καλλιτεχνική	ευαισθησία	και	την	δίκαιη	αποτίμηση.	Έτσι,	ο	Παναγιωτόπουλος	
στην	μονογραφία	του	για	τον	Παλαμά	διατυπώνει	εισαγωγικά	τις	ερευνητικές	υπο-
θέσεις	του,	ορίζει	τις	εποχές	της	παλαμικής	ποίησης	και	επισημαίνει	τους	«τόπους»	
της,	ενώ	παράλληλα	διαγράφει	τα	χαρακτηριστικά	της	πνευματικής	ιδιοσυστασίας	
του	ποιητή,	που	είναι	η	διπλή	ψυχή	και	ο	έντονος	συγκρητισμός.	Στην	εισήγηση	
υπογραμμίστηκαν	κυρίως	δύο	πράγματα:	(α)	η	άποψη	του	Παναγιωτόπουλου	για	
την	αποφασιστική	σημασία	του	ρόλου	του	Παλαμά	για	την	νεοελληνική	ποίηση	
και	(β)	η	άποψη	του	εισηγητή	ότι	ο	Παλαμάς	του	Παναγιωτόπουλου	αποτελεί	μιαν	
από	τις	4-5	πιο	ολοκληρωμένες	μονογραφίες	για	το	έργο	του	ποιητή.

Τα	χαρακτηριστικά	της	βαθιάς	γνώσης,	της	μεθοδικότητας	και	της	ευαισθησί-
ας	της	κριτικής	του	Παναγιωτόπουλου	διαπίστωσε	και	ο	κ.	Καψωμένος	στην	εισή-
γησή	του	για	τον	Καβάφη.	Ο	κ.	Καψωμένος	χαρακτηρίζει	την	μονογραφία	για	τον	
Καβάφη,	που	αποτελεί	τον	Δ΄	τόμο	Των προσώπων	και	των	κειμένων,	ως	μελέτη	
συστηματική,	διότι	εξετάζει	προοδευτικά	τον	άνθρωπο,	τα	κοινωνικά	και	πολιτι-
σμικά	συμφραζόμενα	της	εποχής	του,	τα	διακριτικά	γνωρίσματα	της	έμπνευσής	
του,	το	αξιακό	του	σύστημα,	καθώς	και	τα	ειδοποιά	στοιχεία	της	ποιητικής	του	
(γλώσσα,	στιχουργία,	τεχνικές,	αισθητική).	Φάνηκε	καθαρά	από	την	εισήγηση	πως	
η	συμβολή	της	μονογραφίας	του	Παναγιωτόπουλου	για	την	ερμηνεία	της	ποίησης	
του	Καβάφη,	παρ’	όλο	που	δημοσιεύθηκε	το	1946,	διατηρεί	ακέραιη	έως	σήμερα,	
μέσα	στον	όγκο	της	καβαφικής	βιβλιογραφίας,	την	σημασία	της.	
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Σπουδαίος	σταθμός	της	επόμενης	γενιάς	στην	ποίησή	μας	είναι	ο	Κώστας	Κα-
ρυωτάκης.	Την	περίπτωση	αυτήν	εξέτασε	ο	κ.	Αγάθος,	γνώστης	όλων	των	παρα-
μέτρων	της	περιόδου,	με	βάση	το	εκτεταμένο	μέρος	του	Ε΄	τόμου	Των προσώπων	
και	των	κειμένων,	 το	οποίο	ο	Παναγιωτόπουλος	αφιέρωσε	στον	ποιητή,	καθώς	
και	 άλλα	 σημαντικά	 του	 κείμενα.	Ο	Παναγιωτόπουλος	 εξετάζει	 εξελικτικά	 την	
γνωριμία	του	με	τον	ποιητή,	την	σύντομη	διάρκεια	του	βίου	του,	τον	άνθρωπο,	την	
σχέση	με	την	παράδοση	και	τους	πολιτικοκοινωνικούς	και	πολιτισμικούς	όρους	
της	εποχής.	Καταλήγει	με	τα	χαρακτηριστικά	της	ποίησής	του	και	την	αποτίμησή	
της.	Όλα	αυτά	παρουσιάσθηκαν	με	μεθοδικό	τρόπο	από	τον	κ.	Αγάθο.

Ο	 Παναγιωτόπουλος,	 παράλληλα	 με	 την	 νεοελληνική	 λογοτεχνία,	 μελέτησε	
και	 την	 ευρωπαϊκή.	Έτυχε	πρόσφατα	να	χρησιμοποιήσω	ένα	κειμενάκι	 του	για	
τον	μεγάλο	νορβηγό	συγγραφέα	Κνουτ	Χάμσουν	και	διαπίστωσα	το	καίριο	των	
παρατηρήσεών	του	και	στα	πιο	μικρά	του	κείμενα.	Αυτήν	την	περιοχή	εξέτασε	
ο	κ.	Γεράσιμος	Ζώρας,	ο	οποίος	ανέδειξε	την	συγκριτική	ματιά	του	Παναγιωτό-
πουλου,	αλλά	και	το	απαραίτητο	της	συνανάγνωσης	της	ελληνικής	με	την	ευρω-
παϊκή	λογοτεχνία.	Όπως	φάνηκε	από	την	εισήγηση,	τα	κείμενα	αυτά	είναι	πολλά,	
αλλά	διάσπαρτα	στους	τόμους	Των προσώπων	και	των	κειμένων,	σε	ταξιδιωτικά	
κείμενα,	αλλά	και	σε	πολλά	άλλα	έντυπα.	Καίρια	αντικείμενα	των	προβληματι-
σμών	και	των	κριτικών	–	συγκριτικών	προσεγγίσεων	του	Παναγιωτόπουλου	είναι	
τα	νεωτερικά	ρεύματα	της	ευρωπαϊκής	λογοτεχνίας	σε	σχέση	με	την	ελληνική,	ο	
αισθητισμός,	 οι	 τάσεις	 της	 ευρωπαϊκής	πεζογραφίας	 της	 εποχής	 του,	 αλλά	 και	
κρίσεις	και	απόψεις	για	πολλά	πρόσωπα	και	θέματα	που	μας	παρουσίασε	στην	
εισήγησή	του	ο	κ.	Ζώρας.	

Οι	περιοχές	της	γνώσης,	της	μελέτης,	της	κριτικής	προσέγγισης	του	Παναγιω-
τόπουλου	δεν	έχουν	τελειωμό.	Τρεις	σπουδαίες	περιοχές	της	σκέψης	και	των	προ-
βληματισμών	του,	στις	οποίες	αφιέρωσε	μεγάλο	μέρος	της	ζωής	και	της	κριτικής	
του	σκέψης	είναι	ο	δοκιμιακός	λόγος,	η	τεχνοκριτική	και	η	παιδαγωγία	ως	θεωρία	
και	πράξη.	Το	δοκιμιακό	του	έργο	είναι	πλουσιότατο	και	γνωστότατο,	ένεκα	της	
σταθερής	επιλογής	του	ως	υποδειγματικού	νεοελληνικού	λόγου.	Τα	χαρακτηρι-
στικά	του	έργου	αυτού	ανέλυσε	με	κύρος	ο	κ.	Νάκας,	μεταφραστής	δοκιμίων	του	
Montaigne	και	ειδικός	στην	μελέτη	του	είδους	και	στην	μελέτη	της	γλώσσας.	Έτσι,	
μας	παρουσίασε	τα	ιδιαίτερα	χαρακτηριστικά	της	δοκιμιογραφίας	του	Παναγιω-
τόπουλου,	τις	θεωρητικές	απόψεις	του	για	το	δοκίμιο	αλλά	και	την	καλλιεργημένη	
γλώσσα	της	διαπόρθμευσης	των	διανοημάτων	του.

Μέγα	πεδίο	άσκησης	της	κριτικής	του	Παναγιωτόπουλου	ήταν	και	η	τεχνοκρι-
τική.	Τα	βιβλία,	οι	μελέτες,	τα	άρθρα,	οι	αναφορές	σε	όλες	τις	μορφές	της	τέχνης,	
αλλά	ιδιαίτερα	στην	ζωγραφική,	είναι	αναρίθμητα.	Θα	έλεγε	κανείς	ότι	δεν	υπάρ-
χει	κείμενό	του	που	να	μην	έχει	σχετική	αναφορά.	Αυτά	όλα	είναι	βέβαια	αποτέ-
λεσμα	της	αγάπης	του	για	την	τέχνη,	συνακόλουθο	της	οποίας	είναι	η	βαθειά	του	
γνώση.	Την	ανάδειξη	και	αποτίμηση	του	έργου	αυτού	ανέλαβε	και	διεκπεραίωσε	
με	τον	καλύτερο	τρόπο	η	κ.	Καλογήρου,	η	οποία	επεσήμανε	πολύ	σωστά	πως	αυτή	
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η	προσέγγισή	του	ενεργοποίησε	ένα	είδος	παλίμψηστης	γραφής	στο	οπλοστάσιό	
του,	ώστε	μέσα	στα	γραπτά	του	να	ζωντανεύουν	ως	εικόνες	τα	πράγματα.	Προ-
σωπικά,	αυτή	η	παρατήρηση	μ’	έκανε	να	σκεφθώ	την	εξεικονιστική	τακτική	του	
Κάλβου,	του	οποίου	πολλές	περιγραφές	αποτελούν	οπτικοποίηση	των	ιδεών	του.	

Η	παιδαγωγία	ήταν	η	μεγάλη	έγνοια	του	Παναγιωτόπουλου.	Ως	διανοούμενος,	
ως	φιλόλογος,	και	ως	υπεύθυνος	της	Σχολής	που	φέρει	το	όνομά	του,	υπηρέτησε	
την	παιδεία	επί	έξι	δεκαετίες.	Ως	ανήσυχο	πνεύμα	και	ως	μάχιμος	εκπαιδευτικός	
αναπτύσσει	συχνά	τους	θεωρητικούς	του	προβληματισμούς	σε	πολλά	του	κείμενα	
για	τα	θέματα	της	παιδείας:	για	τους	προσανατολισμούς	της,	τα	προγράμματα,	
τα	σχολεία,	τους	εκπαιδευτικούς,	εν	ολίγοις	για	τους	κύριους	συντελεστές	της	εκ-
παίδευσης,	ώστε	η	παιδεία	να	είναι	το	μέσο	της	ανάπτυξης	του	νου	και	της	ψυχής	
των	νέων	Ελλήνων,	για	να	γίνονται	δημιουργικοί	άνθρωποι	και	πάνω	απ’	όλα	συ-
νειδητοί	πολίτες.	Αυτά	όλα	τα	ανέπτυξε	με	επαγωγικό	τρόπο	η	ειδική	στα	θέματα	
της	Θεωρίας	και	της	Ιστορίας	της	Εκπαίδευσης	και	της	Εκπαιδευτικής	Πολιτικής	
κ.	Πολυάνθη	Τσίγκου.

Κλείνω	την	πρόχειρη	αυτή	σύνοψη	με	δύο	επισημάνσεις	και	τρεις	προτάσεις.	
Πρώτα	οι	επισημάνσεις:	Η	πρώτη:	όλες	οι	εισηγήσεις	υπήρξαν	υψηλού	επιπέδου,	
διότι	 όλοι	 οι	 εισηγητές,	ωριμότεροι	 και	 νεότεροι,	 είναι	 ειδικοί	 στα	 θέματα	που	
πραγματεύθηκαν.	Η	δεύτερη:	κοινός	τόπος	όλων	των	εισηγήσεων	είναι	ότι	η	άσκη-
ση	της	κριτικής	προϋποθέτει	την	κατοχή	όλων	των	στοιχείων	ad	hoc,	γνώση	των	
συμφραζομένων	 (κοινωνικών,	πολιτικών	και	πολιτισμικών),	θεωρητικό	οπλισμό,	
εποπτεία	της	ιστορικότητας	των	φαινομένων,	ικανότητα	σύγκρισης,	φιλοσοφική	
θεώρηση	των	πραγμάτων,	ήρεμο	πάθος	και	ικανότητα	διατύπωσης	των	σκέψεων	
με	γλώσσα	εύστοχη	και	τέρπουσα·	δηλαδή	αυτό	που	διαπιστώσαμε	όλοι	για	τον	
Παναγιωτόπουλο.	Με	βάση	τις	επισημάνσεις	αυτές,	είναι	αυτονόητο	ότι	τα	Πρα-
κτικά	του	Συνεδρίου	θ’	αποτελέσουν	απαραίτητο	έργο	αναφοράς	για	όσους	θα	
θελήσουν	να	μελετήσουν	το	κριτικό	έργο	του	Παναγιωτόπουλου	και	να	προσεγγί-
σουν	την	κριτική	του	σκέψη.

Προχωρώ	στις	τρεις	προτάσεις,	οι	οποίες	εύχομαι	να	πραγματοποιηθούν,	όταν	
η	πατρίδα	μας	βρει	έναν	κανονικό	βηματισμό	και	οι	προϋποθέσεις	το	επιτρέψουν:

Η	πρώτη:	συνέχιση	της	Βιβλιογραφίας	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	δεδομένου	ότι	
έχουν	περάσει	35	χρόνια	από	την	έκδοσή	της,	και	κυρίως	συμπλήρωση	του	δευτέ-
ρου	μέρους	που	αφορά	στην	φιλολογία	σχετικά	με	το	έργο	του.

Η	δεύτερη:	επανέκδοση	του	κλασικού	κριτικού	έργου	του	Τα	πρόσωπα	και	
τα	κείμενα	με	την	προσθήκη	λεπτομερών	ευρετηρίων	προσώπων	και	πραγμάτων	
σε	κάθε	τόμο.

Η	τρίτη:	συναγωγή,	επιλογή	και	έκδοση	των	σημαντικότερων	κριτικών	μελετών	
και	άρθρων	του	σε	εφημερίδες	και	περιοδικά,	που	δεν	περιέλαβε	ο	ίδιος	σε	τόμους.	

Κ.Γ.ΚΑΣΙΝηΣ
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Καταλήγω:	η	υψηλού	επιπέδου	πολυκριτική	πρoσέγγιση	του	κριτικού	έργου	
του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	πιστώνεται	κατ’	εξοχήν	στους	ειδικούς	εισηγητές	που	
έλαβαν	μέρος	στο	Συνέδριο.	Αυτό	δικαιώνει	και	την	απόφαση	της	Επιστημονικής	
Επιτροπής,	αλλά	και	τις	στοχευμένες	προσκλήσεις	και	τις	πολύμηνες	φροντίδες	
των	συνδιοργανωτών:	των	«Φίλων	του	Φιλολογικού	Συλλόγου	Παρνασσός»,	του	
«Ιδρύματος	Κωστή	Παλαμά»	και	της	«Σχολής	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου».

Κ.Γ.Κασίνης	
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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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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