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Οι	πληροφορίες	και	οι	παρατηρήσεις	που	θα	παρουσιαστούν	στη	συνέχεια	χρω-
στούν	πολλά	σε	απογραφικές	εργασίες	προηγούμενων	μελετητών,	χωρίς	τις	οποίες	
δεν	θα	σκεφτόμουν	καν	να	ασχοληθώ	με	το	συγκεκριμένο	αχανές	ζήτημα,	τις	συ-
νεργασίες	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	στον	ημερήσιο	τύπο.	Οφείλω,	λοιπόν,	ευθύς	
εξαρχής	να	εκφράσω	τις	ευχαριστίες	μου	στην	Αννίτα	Παναρέτου	για	την	πρώτη	
ανασκαφική	έρευνα	που	πραγματοποίησε	στον	χώρο	αυτό1,	στους	Γιώργο	Ζεβελά-
κη	και	Γιάννη	Μπάρτζη	που	ανέδειξαν	και	διερεύνησαν	εξονυχιστικά	τη	συνεργα-
σία	του	Παναγιωτόπουλου	στην	πειραϊκή	εφημερίδα	Φως2,	στη	Βάσω	Οικονομο-
πούλου	για	το	υποδειγματικό	και	εκτυφλωτικά	πλούσιο	χρονολόγιο,	στηριγμένο	
σε	έρευνα	στο	Αρχείο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου3,	και,	τέλος,	στη	μεταπτυχιακή	μου	
φοιτήτρια	στο	Τμήμα	Φιλολογίας	του	ΑΠΘ	Στέλλα	Σταματίου,	που	μου	επέτρεψε	
να	αξιοποιήσω	(για	να	επιβεβαιώσω	και	τις	δικές	μου	έρευνες)	την	αποδελτίωση	
της	εφημερίδας	Δημοκρατία	στη	διπλωματική	μεταπτυχιακή	εργασία	της	για	τη	
λογοτεχνική	και	φιλολογική	ύλη	της	εφημερίδας	Δημοκρατία	(1923-1927)4.

1.	Αννίτα	Π.	Παναρέτου,	Εργογραφία	–	Βιβλιογραφία	(1916-1982)	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	ΣΩΒ,	
Αθήνα	1990.	Η	πολύτιμη,	κατά	τα	άλλα,	αυτή	βιβλιογραφία	(που	έγινε	σε	καιρούς	δύσκολους	για	
την	πρωτογενή	έρευνα	και	εξ	αρχής	χωρίς	προθέσεις	πληρότητας)	θα	πρέπει	πλέον	να	συμπλη-
ρωθεί	από	τα	ευρήματα	του	Αρχείου	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου.	Χρήσιμο	είναι,	επίσης,	πλάι	στους	
τίτλους	των	συνεργασιών	στις	εφημερίδες	να	συμπληρώνονται	και	οι	υπότιτλοι,	για	να	συστήνε-
ται	με	περισσότερη	σαφήνεια	το	θεματικό	κέντρο	του	κάθε	δημοσιεύματος.	
2.	Γιώργος	Σ.	Ζεβελάκης	–	Γιάννης	Δ.	Μπάρτζης,	«Η	πρώιμη	αρθρογραφία	του	Ι.Μ.Παναγιωτό-
πουλου	στην	πειραϊκή	εφημερίδα	Φως	(1918)»,	Ο	στοχασμός	και	ο	λόγος	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπου-
λου.	Πρακτικά	της	4ης	Επιστημονικής	Συνάντησης	της	Σχολής	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	(12	και	13	
Απριλίου	2002),	Εκδόσεις	της	Σχολής	Ι.Μ.Π.,	Αθήνα	2003,	σ.	549-562.
3.	Βάσω	Οικονομοπούλου,	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	(1901-1982).	Χρονολόγιο	–	Εργογραφία,	Εκ-
δόσεις	της	Σχολής	Ι.Μ.Παναγιωτοπούλου,	Αθήνα	2006.
4.	Η	εργασία	έχει	πλέον	ολοκληρωθεί:	Στέλλα	Σταματίου,	Λογοτεχνικές,	φιλολογικές	και	καλλι-
τεχνικές	συνεργασίες	στην	εφημερίδα	Δημοκρατία	(1923-1927).	Αποδελτίωση	και	κριτική	αποτί-
μηση,	ΑΠΘ	–	Τμήμα	Φιλολογίας,	Θεσσαλονίκη	2017.

ΛΆΜΠΡΟΣ ΒΆΡΕΛΆΣ

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ
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Σύμφωνα,	λοιπόν,	με	αυτούς	τους	πληροφοριοδότες	και	άτυπους	συνεργάτες	
μου	(με	τέτοιες	ιδιότυπες	συνεργασίες	προχωρά	εδώ	και	χρόνια	η	φιλολογία	και	
η	επιστήμη	γενικότερα)	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	υπήρξε	από	τους	συστηματικότε-
ρους	αρθρογράφους	στον	ημερήσιο	τύπο	και,	τουλάχιστον	από	άποψη	ποσοτικής	
παραγωγής,	θα	όφειλε	να	συμπεριληφθεί	και	σε	μια	εγκυκλοπαίδεια	του	ελληνι-
κού	τύπου,	ως	ένας	από	τους	πολύ	παραγωγικούς	εργάτες	σε	αυτόν	τον	χώρο.	
Ο	Παναγιωτόπουλος	είναι	ούτως	ή	άλλως	ένας	άνθρωπος	που	συνεχώς	γράφει.	
Αυτοτελείς	τόμοι	(περισσότερα	από	50	βιβλία),	χιλιάδες	συνεργασίες	στη	Μεγάλη	
Ελληνική	Εγκυκλοπαιδεία	του	Πυρσού	(3.100	λήμματα	μετρά	η	Βάσω	Οικονομο-
πούλου),	περί	τις	χίλιες	συνεργασίες,	σταθερότερες	και	περιστασιακές,	σε	περι-
οδικά	από	 το	 1916	 μέχρι	 τις	 τελευταίες	 μέρες	 της	 ζωής	 του:	Ελλάς	 (1916-1917),	
Διάπλασις	 των	Παίδων	 (1920-1924),	Μούσα	 (1921-1923),	Νέα	Εστία	 (1927-1977),	
Νέον	 Κράτος	 (1939-1940),	 Γράμματα	 (1944-1948),	 Ευθύνη	 (1961-1982),	 Κριτικά	
Φύλλα	(1971-1978),	Νέα	Σκέψη	(1971-1977),	και	πάνω	από	χίλιες	συνεργασίες	σε	
εφημερίδες,	οι	οποίες	μας	ενδιαφέρουν	εδώ.	Αριθμοί	συντριπτικοί·	ένα	συγγρα-
φικό	ταχυκίνητο.

Στην	παρούσα	εργασία	θα	εστιάσουμε	στις	συνεργασίες	του	στον	τύπο	και	θα	
παρακολουθήσουμε	την	πορεία	των	δημοσιεύσεών	του	στις	εφημερίδες,	με	στόχο	
να	δούμε	τη	διαδρομή	που	ακολουθεί	και	αν	αυτό	το	υλικό	διαφοροποιείται	και	σε	
τι,	συγκριτικά	με	τα	υπόλοιπα	δημοσιεύματά	του.	

Ο	Παναγιωτόπουλος	ξεκίνησε	ως	δεκαεξάχρονο	παιδί	θαύμα	να	γράφει	σε	πει-
ραϊκές	(Φως)	και	επαρχιακές	εφημερίδες	(Κέρκυρα:	Ανεξάρτητος,	Πάτρα:	Θρίαμ-
βος	και	Τηλέγραφος).	Όπως	ξέρουμε	από	την	αναλυτική	εργασία	του	Γ.	Ζεβελάκη	
και	 του	Γ.	Μπάρτζη,	οι	συνεργασίες	 του	στο	πειραϊκό	Φως	 (10.6.1918-16.9.1918)	
υποστήριζαν	την	προβολή	μιας	άλλης	φιλεργατικής	πρότασης,	μακριά	από	τον	
πρόσφατο,	 βίαιο	και	αιματηρό	μπολσεβικισμό,	 την	ανάδειξη	 των	φιλεργατικών	
τολστοϊκών	μηνυμάτων	και	τον	διαχωρισμό	τους	από	την	μπολσεβίκικη	πρακτική,	
και	την	προώθηση	εντέλει	ενός	χριστιανικού	σοσιαλισμού,	του	τολστοϊκού	ουμα-
νισμού5.	Στις	πατρινές	εφημερίδες	Τηλέγραφος	(Απρίλιος	1919-Αύγουστος	1920)6 
και	Θρίαμβος	(Σεπτέμβριος	1919-1921)7	στέλνει,	με	το	όνομά	του	αλλά	και	με	τα	

5.	Γ.	Ζεβελάκης	–	Γ.	Μπάρτζης,	ό.π.	(σημ.	2).
6.	Σημειώνω	εδώ	τη	βιβλιογραφημένη	από	την	Οικονομοπούλου	(ό.π.,	σημ.	3,	σ.	31)	συνεργα-
σία	του	στην	εφημ.	Τηλέγραφος	(Πάτρας):	Ιωάν.	Μ.	Παναγιωτόπουλος,	«Αθηναϊκά	γράμματα:	
Πεταλούδες»,	 15.6.1919.	 Και	 προσθέτω	 και	 τις	 αβιβλιογράφητες,	 όλες	 υπογεγραμμένες	 με	 το	
ψευδώνυμο	Βέρθερος,	 από	 το	 σωζόμενο	 σώμα	στη	Βιβλιοθήκη	 της·	 Βουλής:	 «Αθηναϊκή	 ζωή:	
Ο	ʽπρίγκηψ	φοιτητής »̓,	2.7.1920·	«Αθηναϊκή	ζωή:	Από	ένα	έγκλημα»,	10.7.1920·	«Αθηναϊκή	ζωή:	
Έφοδος	χάριτος»,	18.7.1920·	«Αθηναϊκή	ζωή:	Θεατρική	ζωή»,	31.7.1920·	«Αθηναϊκή	ζωή:	Αμπέ-
λια»,	8.8.1920.
7.	Σημειώνω	εδώ	τη	βιβλιογραφημένη	από	την	Οικονομοπούλου	(ό.π.,	σημ.	3,	σ.	32-33)	συνερ-
γασία	του	στην	εφημ.	Θρίαμβος	(Πάτρας):	Ιωάν.	Μ.	Παναγιωτόπουλος,	«Κομμάτια	ζωής:	Mater	
Dolorosa»,	27.10.1919.	Το	σύνολο	των	συνεργασιών	του	στις	πατρινές	και	σε	άλλες	επαρχιακές	
εφημερίδες	δεν	είναι	εξακριβωμένο,	φαίνεται	όμως	να	είναι	πολυάριθμο.	Στο	Αρχείο	του	σώζο-
νται	πολλά	αποκόμματα,	τα	οποία	όμως	δεν	είδα,	καθώς	αναμένεται	η	πλήρης	ψηφιοποίησή	του.

ΛΑΜΠΡΟΣ βΑΡΕΛΑΣ
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ψευδώνυμα	Βέρθερος	και	L’inconnu,	κυρίως	«εβδομαδιαία	σημειώματα»,	εντυπώ-
σεις	από	την	«Αθηναϊκή	ζωή»	και	«Αθηναϊκά	γράμματα»,	δηλαδή	χρονογραφή-
ματα	(με	αφορμή	συμβάντα	στον	αττικό	χώρο:	π.χ.	ένα	έγκλημα,	οι	γυναίκες	των	
Αθηνών,	η	αθηναϊκή	φύση	–	κείμενα	γεμάτα	διονυσιασμό	και	ερωτική	διάθεση)	
και	 πολλές	 διεισδυτικές	 θεατρικές	 κριτικές	 για	 παραστάσεις	 στην	 Αθήνα	 που,	
προφανώς,	ενδιέφεραν	το	αστικό	κοινό	της	Πάτρας.	

Κατόπιν	άρχισε	 να	συνεργάζεται	 με	αθηναϊκά	φύλλα,	 μικρά	και	άσημα	σή-
μερα	(Αναλαμπή,	Όρθρος)	αλλά	και	μεγάλα	και	πασίγνωστα	(Ελεύθερον	Βήμα8,	
Εθνική	Φωνή,	Ελεύθερος	Λόγος,	Δημοκρατία,	Χρόνος,	Η	Ελληνική,	Η	Βραδυνή,	
Πολιτεία,	Η	Καθημερινή),	όλα	πάντως	έντυπα	αστικά,	του	πολιτικού	«κέντρου»,	
από	τη	σοσιαλδημοκρατία	του	Αλέξανδρου	Παπαναστασίου	(Δημοκρατία)	μέχρι	
το	Εθνικό	Δημοκρατικό	Κόμμα	του	Γεωργίου	Κονδύλη	(Εθνική	Φωνή).	Οι	δημο-
σιεύσεις	 αυτές	 περιλαμβάνουν	 ποιήματα	 (προδημοσιεύσεις	 ή	 αναδημοσιεύσεις	
από	τη	συλλογή	Το	βιβλίο	της	Μιράντας	–κάποτε	αυτές	οι	δημοσιεύσεις	δεν	προ-
κύπτουν	από	δική	του	πρωτοβουλία–	ή	δημοσιεύσεις	μεμονωμένων	ποιημάτων),	
μεταφράσεις	διηγημάτων	από	τα	γαλλικά,	κριτικές	βιβλίων	και	παρουσιάσεις	ξέ-
νων	συγγραφέων	(π.χ.	για	τον	γερμανό	μυθιστοριογράφο	και	θεατρικό	συγγρα-
φέα	Hermann	Sudermann	στην	Εθνική	Φωνή9),	άρθρα	για	γενικότερα	ή	επικαιρικά	
καλλιτεχνικά	ζητήματα	(π.χ.	για	την	επέτειο	των	400	χρόνων	από	τη	γέννηση	του	
Pierre	de	Ronsard	–κλασικιστή	ποιητή	και	άρα	συνεχιστή	του	ελληνολατινικού	πο-
λιτισμού–	και	για	την	ανάγκη	συμμετοχής	και	ελλήνων	ποιητών	στον	εορτασμό	
της,	άρθρο	που	είλκυσε	την	προσοχή	του	Κ.	Παλαμά10.	Ο	Παναγιωτόπουλος	είχε,	
όπως	θα	δούμε,	ειδικότητα	στην	υπόμνηση	των	επετείων).	

Για	πρώτη	φορά	ως	συστηματικός	κριτικός	με	διάρκεια	σε	ένα	έντυπο	εμφα-
νίζεται	στην	εφημερίδα	Δημοκρατία	(1923-1926),	που	πρόσκειτο	στον	Αλέξανδρο	
Παπαναστασίου,	στα	αριστερά	του	βενιζελισμού	δηλαδή.	Δημοσιεύει	εκεί	δεκαεν-
νιά	συνεργασίες,	στις	οποίες	τα	ενδιαφέροντά	του	κινούνται	γύρω	από	το	ξένο	και	
ελληνικό	φιλολογικό	βιβλίο	(π.χ.	Ελληνική μυθολογία	του	Ντεσάρμ,	«Διαλέξεις»	
του	Μπερξόν,	Ιστορία	της	λογοτεχνίας	του	Ηλ.	Βουτιερίδη	κ.ά.),	την	ξένη	λογοτε-

8.	Καταγράφω	εδώ	τις	συνεργασίες	του	στο	Ελεύθερον	Βήμα,	επειδή	δεν	είναι	ενταγμένες	στη	
Εργογραφία	–	Βιβλιογραφία	του,	την	κριτική	του	«Μία	διάλεξις	διά	τον	Παλαμάν»,	16.3.1923,	
για	τη	διάλεξη	του	Άλκη	Θρύλου,	και	τα	ποιήματα:	«Στον	γκρίζο	εξώστη»,	18.5.1923,	«Από	το	
«Βιβλίο	 της	Μιράντας»»,	 29.7.1924,	 «Από	 το	 «Βιβλίο	 της	Μιράντας»»,	 30.7.1924,	 «Δέδυκε	 μεν	
α	σελάνα»,	31.7.1924,	«Donna	Elvira»,	1.8.1924,	«Το	χέρι	αυτό	το	γνώριμο»,	2.8.1924,	«Τα	άλο-
γα	φύγαν	βιαστικά»,	3.8.1924,	«Τώρα	δεν	έρχεται	κανείς»,	4.8.1924,	«Notturno»,	5.8.1924,	«Στον	
κήπο	με	τα	μουσικά	νερά»,	6.8.1924,	«Στον	τοίχο	σέρνεται	η	ροδιά»,	7.8.1924,	«Σχέδιο	μιας	ανοι-
ξιάτικης	συμφωνίας»,	11.8.1924,	«Ένα	τραγούδι	σχεδόν	φαιδρό»,	12.8.1924.	Για	τη	συγκέντρωση	
των	συνεργασιών	στηρίχτηκα	και	στο	ψηφιοποιημένο	Αρχείο	του	ΔΟΛ	και	στον	παλιότερο	κα-
τάλογο	του	Γιώργου	Α.	Παναγιώτου,	Ελεύθερον	Βήμα.	Δημοσιεύματα	1922-1944.	Βιβλιογραφι-
κή	καταγραφή,	Ερμής,	Αθήνα	1978.
9.	Ιωάννης	Μ.	Παναγιωτόπουλος,	«Κριτικά	σκίτσα:	H.	Sudermann»,	Εθνική	Φωνή,	23.10.1924.
10.	Ι.Μ.Π.,	«Διά	μίαν	επέτειον:	Ο	Ronsard	και	η	Πλειάς»,	Ελεύθερος	Λόγος,	28.3.1924,	και	η	θε-
τική	αντίδραση	του	Κ.	Παλαμά,	«Παράπλευρα	στον	Πήγασο:	Μπάυρον,	Ρονσάρ,	Βαλαωρίτης»,	
Ελεύθερος	Λόγος,	31.3.1924.
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χνία,	κυρίως	από	τα	γαλλικά	(για	το	θρησκευτικό	στοιχείο	στην	ποίηση	του	Tagore	
[«La	religion	du	poète»],	ποιητές	της	Βρετάνης	[Charles	le	Coffic,	Auguste	Dupouy	
και	Anatole	le	Braz],	την	Κόμισσα	ντε	Νοάιγ,	τον	ισπανογάλλο	συγγραφέα	Μπλά-
σκο	Ιμπάνεθ	(συνολικό	πορτρέτο),	τον	Κνουτ	Χάμσουν	(με	αφορμή	τη	μετάφρα-
ση	της	Στερνής	χαράς	από	τον	Βάσο	Δασκαλάκη),	τον	D’Aurevilly,	τον	Alfred	de	
Musset	κ.ά.),	το	νεοελληνικό	λογοτεχνικό	βιβλίο	και	έλληνες	λογοτέχνες	(η	έννοια	
του	λυρισμού	στην	ποίηση,	Αριστοτέλης	Βαλαωρίτης,	Κ.Π.Καβάφης,	Διονύσιος	
Κόκκινος,	Ιωσήφ	Ραφτόπουλος,	ο	ελληνογάλλος	Αλέξανδρος	Εμπειρίκος	[Apollon 
et le Satyre]),	θεατρικές	παραστάσεις	(«Θάρθει	καιρός»	του	Ρομαίν	Ρολλάν	και	«Ο	
πήλινος	θεός»	του	E.	Schneider	από	το	«Θέατρο	Νέων»)	και	την	εικαστική	κριτική/
εκθέσεις	(Δ.	Γιολδάσης)11.	Μια	πολυποίκιλη	βεντάλια	των	ενδιαφερόντων	του	Πα-
ναγιωτόπουλου,	που	θα	ανοίξει	και	θα	ξεδιπλωθεί	και	στις	κατοπινές	δεκαετίες.

Στο	άρθρο	του	για	την	Anna	de	Noailles	(12.4.1925),	προσδιορίζει	το	πώς	αντι-
λαμβάνεται	τότε	τα	κριτικά	κείμενα	για	συγγραφείς	και	πρόσωπα:	«Μου	φαίνεται,	
ότι	η	κριτική	δεν	πρέπει	να	περιορίζεται	παρά	μόνο	εις	τον	χαρακτηρισμόν,	την	
σύγκρισιν,	την	κατάταξιν	ενός	προσώπου	ή	ενός	έργου·	η	παράθεσις	ολοκλήρων	
κατεβατών,	η	περιληπτική	αφήγησις	υποθέσεως	και	τα	τούτοις	όμοια	αποδεικνύ-
ουν	βαθυτάτην	παραγνώρισιν	του	σκοπού	της	κριτικής	ερεύνης	και	προϋποθέ-
τουν	μειονεκτικήν	αντίληψιν	του	κριτικού	περί	της	επαρκείας	του	αναγνώστου,	
κατ’	ίσον	λόγον	προσβλητικήν	και	διά	τους	δύο».

Οι	σποραδικές	συνεργασίες	σε	ημερήσιες	εφημερίδες	συνεχίζονται	ώσπου	στα	
1933	καταλαμβάνει	μόνιμη	στήλη	στην	Πρωία	των	αδελφών	Πεσμαζόγλου	(η	οποία	
κινείται	προς	τον	χώρο	του	Λαϊκού	Κόμματος)	και	μένει	εκεί	μέχρι	το	1940,	με	δι-
ακοπή	ενός	έτους	περίπου	(συνεργάζεται	από	τις	13.9.1933	μέχρι	τις	18.2.1935	και	
ξανά	από	τις	21.4.1936	μέχρι	τις	25.12.1940,	φτάνοντας	συνολικά,	σύμφωνα	με	τις	
μετρήσεις	της	Παναρέτου,	τα	289	κείμενα).	Κατά	την	πρώτη	περίοδο	η	εβδομαδιαία	
στήλη	που	τον	στεγάζει	φέρει	τον	τίτλο	«Επιφυλλίδες	της	Πρωίας»,	όπου	κατά	βάση	
είναι	κριτικός	των	εικαστικών,	αλλά	δεν	λείπουν	σποραδικά	και	δημοσιεύματα	άλ-
λης	θεματικής	(π.χ.	παρουσιάσεις	και	κριτικές	βιβλίων).	Στη	δεύτερη	περίοδο,	ενώ	
η	ίδια	η	εφημερίδα	τον	συστήνει	ως	κριτικό	λογοτεχνικών	βιβλίων	και	εικαστικών	

11.	Καταγράφω	όλες	τις	συνεργασίες	του	Παναγιωτόπουλου	στην	εφημ.	Δημοκρατία,	γιατί,	με	
εξαίρεση	 αυτή	 της	 28.12.1924,	 είναι	 αβιβλιογράφητες:	 «Βιβλιοκρισία:	 R.	 Tagore:	 «La	 religion	
du	 poète»»,	 9.11.1924·	 «Μερικοί	 ποιηταί	 της	 Βρετάννης»,	 18.11.1924·	 «Ιωσήφ	 Ραφτόπουλος»,	
23.11.1924·	 «Αλέξανδρος	Εμπειρίκος»,	 30.11.1924·	 «Σύγχρονος	 και	 ασύγχρονος	 λυρισμός:	Λο-
γοτεχνικά	ζητήματα»,	6.12.1924·	«Η	ποίησις	και	οι	ποιηταί»,	28.12.1924· «Κωνστ.	Π.	Καβάφης»,	
26.1.1925·	«Vicente	Blasco	Ibanez»,	29.3.1925· «Η	κόμησσα	de	Noailles»,	12.4.1925·	«Η	μυθολογία	
του	Ντεσάρμ»,	26.4.1925·	«R.	Rolland:	«Θαρθή	καιρός»:	Θέατρον	ʽΝέωνʼ	Ζάππειον»,	2.9.1925·	
«E.	Schneider:	«Ο	πήλινος	θεός»:	Μετάφρ.	Αιμ.	Βελιμέζη:	Θέατρον	«Νέων»	Ζάππειον»,	22.9.1925· 
«Knut	Hamsun:	«Η	στερνή	χαρά»:	μετάφρασις	Β.	Δασκαλάκη:	Έκδοσις	Χ.	Γανιάρη»,	23.9.1925· 
«Δυο	διηγήματα	του	D’Aurevilly:	ʽΗ	ωραιότερη	αγάπη	του	Ντον	Ζουάνʼ	και	ʽΗ	εκδίκηση	μιας	
Ισπανίδας :̓	μετάφρ.	Μιχ.	Στασινοπούλου:	Έκδοσις	Χ.	Γανιάρη»,	25.9.1925· «Η	ιστορία	του	κ.	Η.	
Βουτιερίδη»,	26.9.1925· «Τρεις	διαλέξεις	του	Bergson:	̔ Φαντάσματα	και	όνειρα	–	Ψυχή	και	σώμα .̓	
μετάφρ.	Α.	Δαλεζίου.	Εκδ.	Χ.	Γανιάρη»,	3.10.1925· «Δυο	έργα	του	A.	de	Musset»,	4.10.1925·	«Η	
έκθεσις	του	κ.	Δ.	Γιολδάση»,	6.12.1925·	«Διονύσιος	Κόκκινος»,	10.10.1926.

ΛΑΜΠΡΟΣ βΑΡΕΛΑΣ
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εκθέσεων	(ζωγραφική	και	γλυπτική),	και	γι’	αυτό	η	στήλη	του	ονομάζεται	πλέον	«Τα	
Γράμματα	και	η	Τέχνη»12,	στην	πραγματικότητα	δεν	περιορίζεται	σε	αυτούς	τους	
τομείς,	αφού	μεγάλο	τμήμα	των	συνεργασιών	του	στη	φάση	αυτή	καταλαμβάνουν	
οι	ταξιδιωτικές	εντυπώσεις,	ένα	νέο	πεδίο	στη	συγγραφική	δράση	του	Παναγιωτό-
πουλου	που	θα	διακονήσει	σταθερά	σε	όλη	την	υπόλοιπη	σταδιοδρομία	του.	Από	
αυτή	τη	συνεργασία	με	την	Πρωία	προέκυψαν	δύο	τόμοι	ταξιδιωτικών	εντυπώσεων	
(Μορφές	της	ελληνικής	γης	[Πελοπόννησος],	1937,	και	Ελληνικοί	ορίζοντες	[Θεσσα-
λία	–	Μακεδονία	–	Ξάνθη],	1940),	τακτική	που	θα	ακολουθήσει	και	μεταπολεμικά	
εκδίδοντας	σε	μορφή	βιβλίου	επιλογές	από	τα	δημοσιεύματά	του	σε	εφημερίδες	
(και	δευτερευόντως	σε	περιοδικά).

Μεταπολεμικά	συνέχισε	να	γράφει	σποραδικά	σε	αρκετές	ελλαδικές	εφημε-
ρίδες	(της	επαρχίας	κυρίως,	με	αφορμή	επισκέψεις	του	στις	αντίστοιχες	πόλεις)	
αλλά	και	της	ομογένειας	(της	Αλεξάνδρειας	και	της	Κωνσταντινούπολης,	πάλι	με	
αφορμή	ομιλίες	και	εκδηλώσεις	σε	αυτές	τις	περιοχές),	ενώ	στα	χρόνια	της	Κατο-
χής	και	μέχρι	το	1945	ανέπτυξε	ιδιαίτερη	σχέση	με	την	εφημερίδα	Ο	Αγώνας	των	
Φυματικών	/	Νέα	των	Φυματικών,	στην	οποία	δημοσίευσε	αποσπάσματα	από	τα	
Χειρόγραφα	της	σκλαβιάς.	Σχέση	ευαίσθητη,	που	οφείλεται	προφανώς	στο	ότι	
παλιότερα,	το	φθινόπωρο	του	1927,	είχε	βιώσει	την	τραυματική	απώλεια	του	νεό-
τερου	αδελφού	του	Κώστα	από	φυματίωση13.	Και	πάλι	όμως	(αφού	είχε	παράλληλα	
πυκνή	και	σχεδόν	αδιάλειπτη	συνεργασία	με	το	περ.	Νέα	Εστία)	εγκαταστάθηκε	με	
μόνιμη	εβδομαδιαία	στήλη	στην	κεντρώα	αθηναϊκή	εφημερίδα	του	Πάνου	Κόκκα	
Ελευθερία,	από	τις	25.3.1956	μέχρι	τις	16.4.1967,	οπότε	η	συνεργασία	διακόπτεται	
λόγω	της	Δικτατορίας	των	συνταγματαρχών	(το	τελευταίο	φύλλο	της	εφημερίδας	
κυκλοφορεί	στις	20	Απριλίου).	Από	αυτή	τη	μακρόχρονη	συνεργασία	με	την	εφη-
μερίδα	Ελευθερία	θα	προκύψουν	δέκα	βιβλία	δοκιμίων,	μελετημάτων	και	ταξιδι-
ωτικών	εντυπώσεων.	Όπως	είδαμε,	ταξιδιωτικά	του	κείμενα	δημοσιευμένα	στην	
εφημερίδα	Πρωία	είχε	ανατυπώσει	προπολεμικά	σε	δύο	τόμους.	Κείμενα	δοκιμι-
ακά	πρωτοδημοσιευμένα	σε	δύο	περιοδικά	(τα	Γράμματα	του	Κλέαρχου	Μιμίκου	
και	τη	Νέα	Εστία)	ανατύπωσε	για	πρώτη	φορά	σε	τόμο	το	1946	(Ομιλίες	της	γυ-
μνής	ψυχής).	Την	εκδοτική	αυτή	τακτική	την	εφάρμοσε	συστηματικότερα	κατά	τα	
κατοπινά	χρόνια	τυπώνοντας	επιλογές	από	δημοσιεύματά	του	στην	Ελευθερία14.

12.	Βλ.	Πρωία,	21.4.1936:	«Ο	παλαιός	συνεργάτης	μας	κ.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	επαναλαμβάνει	
από	σήμερον	την	τακτικήν	του	συνεργασίαν	εις	την	“Πρωίαν”.	Ο	κ.	Παναγιωτόπουλος	θ’	ασχο-
λήται	με	την	κριτικήν	του	βιβλίου	και	των	εκθέσεων».
13.	Βλ.	Οικονομοπούλου,	ό.π.	(σημ.	3),	σ.	48.
14.	Βλ.	τους	τόμους	δοκιμίων:	Ο	σύγχρονος	άνθρωπος.	Δοκίμια	(1966),	Τα	Γράμματα	και	η	τέχνη.	
Μελετήματα	και	προσωπογραφίες	(1967),	Ερήμην	των	Ελλήνων.	Κείμενα	οργής	και	ανησυχίας 
(1974),	Η	σιωπή	 και	 ο	 λόγος	 (1974),	Η	ηθική	 του	 συμφέροντος	 και	 άλλα	παράλληλα	 κείμενα 
(1979),	Οι	όρθιες	ψυχές	και	άλλα	παράλληλα	κείμενα	(1980).	Και,	επίσης,	τα	ταξιδιωτικά	Ο	κό-
σμος	της	Κίνας	κι	ένα	επίμετρο:	Μια	ματιά	στη	Ρωσία	(1961),	Η	Κύπρος,	ένα	ταξίδι	(1962,	λίγα	
τμήματά	του	είχαν	δημοσιευτεί	στην	Ελευθερία),	Κέρκυρα,	το	νησί	της	λυρικής	φαντασίας	(1975),	
καθώς	και	τον	τρεις	φορές	εκδομένο	και	συνεχώς	εμπλουτιζόμενο	ταξιδιωτικό	τόμο:	Ευρώπη.	
Κεφάλαια	λυρικής	γεωγραφίας	(11953,	21962	και	31979·	κείμενα	πρωτοδημοσιευμένα	στην	Ελευ-
θερία	περιλαμβάνονται	στη	δεύτερη	και	τρίτη	έκδοση).
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Στην	Ελευθερία	κρατά	την	κυριακάτικη	στήλη	«Ο	στοχασμός	και	ο	λόγος»	και	
περιστασιακά	τη	στήλη	«Ο	άνθρωπος	και	η	τέχνη»,	φτάνοντας	συνολικά	τις	616	
συνεργασίες15.	Κάθε	Κυριακή	σε	μία	από	τις	μεγαλύτερες	εφημερίδες	της	μεταπο-
λεμικής	εποχής,	επί	έντεκα	αδιάλειπτα	χρόνια!	Πρώτη	συνεργασία	«Ο	στοχασμός	
και	ο	λόγος:	Το	εικοσιένα»,	25.3.1956,	και	τελευταία	«Ο	στοχασμός	και	ο	λόγος:	
Εύα	Πάλμερ	Σικελιανού.	Μια	Ηγερία	του	εικοστού	αιώνα»,	16.4.1967.	Στη	στήλη	
αυτή	δεν	γράφει	κριτική	βιβλίου,	παρά	μόνο	σε	λίγες	περιπτώσεις,	για	τις	οποίες	
και	απολογείται,	αλλά	ειδικεύεται	στο	λεγόμενο	δοκίμιο,	αυτό	που	τον	έκανε	εντέ-
λει	διάσημο	στο	ευρύ	αναγνωστικό	κοινό.	

Οι	σταθερές	του	είναι	το	πνεύμα	της	εποχής	(το	Zeitgeist,	που	προσπαθεί	να	
συλλάβει,	να	κατανοήσει	και	να	αναδείξει),	συμπεριφορές,	ήθη	και	νοοτροπίες	του	
μεταπολεμικού	κόσμου,	προβλήματα	και	κακοδαιμονίες	της	νεοελληνικής	κοινω-
νίας	και	κρατικής	διοίκησης	–	ο	πολιτικοκοινωνικός	και	φιλοσοφικός	στοχασμός	
του	Παναγιωτόπουλου.	Και	από	την	άλλη	η	λογοτεχνία	και	η	τέχνη	γενικότερα,	
νεοελληνική	και	παγκόσμια	–	ο	καλλιτεχνικός	και	αισθητικός	στοχασμός	του	Πα-
ναγιωτόπουλου.	Σταθερή,	επίσης,	και	η	ταξιδιωτική	εντύπωση	εκτός	και	εντός	Ελ-
λάδας	(Κίνα,	Ρωσία,	Ανατολική	Αφρική,	Πορτογαλία,	Κύπρος,	Άγιον	Όρος	κ.ά.)16.	

Όλα	αυτά	συστήνονται	συχνά	ως	εσωτερική	ανάγκη,	ως	μια	αυτόματη,	σωμα-
τοποιημένη	αντίδραση,	την	οποία	κάποτε	εξομολογείται,	όπως	όταν	επιστρέφει	
από	θερινή	διαμονή	στην	Άνδρο	και	γράφει	για	τα	βουνά	και	τις	πέτρες	της	Ελ-
λάδας:	«Κ’	επειδή	το	αμετακίνητο	πεπρωμένο	όσων	γράφουν	είναι	τα	πάντα	να	
γίνωνται	στο	τέλος	λόγος	και	ν’	αναβρύζη	ο	λόγος	από	μέσα	τους	και	να	πέφτη	
στο	χαρτί,	έγραψα	μια	“εντύπωση”	με	τον	τίτλο	“Οι	σχιστόλιθοι”»17.

Συστήνονται	ακόμη	και	ως	απόρροια	της	ευθύνης	του	πνευματικού	ανθρώπου,	
μια	έννοια	σταθερά	παρούσα	στην	αρθρογραφία	του	Παναγιωτόπουλου	ήδη	από	
τα	χρόνια	του	Μεσοπολέμου	και	σε	ευρεία	χρήση	στον	γαλλικό	χώρο,	την	οποία	
διευκρινίζει	με	διάφορες	αφορμές.	Σε	ένα	από	αυτά	τα	δημοσιεύματά	του	αρνείται	
την	ιδιότητα	του	πνευματικού	ανθρώπου	στον	απλό	λογοτέχνη	και	προσδιορίζει	
τα	γνωρίσματά	του	με	μεγαλύτερη	ακρίβεια:	«Ο	αληθινός	πνευματικός	άνθρωπος	
ανήκει	σ’	ένα	χώρο	περιωπής.	Κατέχει	μια	ζωντανή	πολυμάθεια,	μια	πολλαπλή	
ικανότητα,	βάθος	και	πλάτος	απόψεων.	Και	την	αδιάκοπη	αγρύπνια	του	νου.	Σι-

15.	Η	Παναρέτου	καταγράφει	604	συνεργασίες,	αλλά	θα	πρέπει	να	προστεθούν	άλλες	12,	αφού	
η	 ίδια	η	εφημερίδα	στις	25.12.1966	γράφει	πανηγυρικά:	«Το	εξακοσιοστό	άρθρο	του	εισφέρει	
σήμερα	στην	εφημερίδα	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	πνευματική	κορυφή	της	Ελλάδος.	Υπερήφανη	
για	την	συνεργασία	αυτή,	η	“Ελευθερία”	απευθύνει	στον	λαμπρό	και	πιστό	συνεργάτη	της,	το	
θερμό	χαιρετισμό	της».	Στη	συνέχεια	και	μέχρι	τις	16	Απριλίου	1967	ο	Παναγιωτόπουλος	δημο-
σιεύει	άλλα	δεκαέξι	κείμενα.	
16.	Γράφει	στις	 16.1.1966	 («Ο	στοχασμός	και	ο	 λόγος:	Ταξιδιωτικά	κείμενα.	Εξ	αφορμής	μιας	
ανθολογίας»),	 με	 αφορμή	 τον	 πρώτο	 τόμο	 της	 ανθολογίας	 του	 Πέτρου	 Χάρη	Ο	 κόσμος	 και	
οι	Έλληνες,	 ιδεολογικοποιώντας	την	ταξιδιωτική	εντύπωση:	«Σε	κάθε	καιρό,	σε	κάθε	τόπο	ο	
λεγόμενος	"πνευματικός	άνθρωπος"	υπήρξε	ένας	ακαταπόνητος	ταξιδιώτης».
17.	 «Ο	 στοχασμός	 και	 ο	 λόγος:	 Η	 ζωντανή	 πέτρα.	 Αφορμές	 αισθητικής	 χαράς»,	 Ελευθερία,	
1.12.1957.
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μώνοντάς	τον,	καταλαβαίνεις	πως	προσεγγίζεις	μια	ολοκληρωμένη	προσωπικότη-
τα	ή	μια	προσωπικότητα	“εν	πορεία”.	Δεν	αισθάνεται	μόνο,	δεν	εκφράζεται	μόνο,	
μα	και	στοχάζεται	ο	αληθινός	πνευματικός	άνθρωπος.	Το	διάστημα	όπου	ενεργεί,	
είναι	 ένα	 διάστημα	 ελευθερίας.	Φιλόσοφος,	 ιστορικός,	 βιολόγος,	 ποιητής	 ή	πε-
ζογράφος,	δραματουργός	ή	ζωγράφος	ή	γλύπτης	ή	αρχιτέκτονας	είναι	αληθινός	
πνευματικός	άνθρωπος,	όταν	δεν	ασκή	το	έργο	του	σαν	απλή	βιοτεχνική	ασχο-
λία,	όταν	δεν	είναι	δηλαδή	επαγγελματίας	της	επιστήμης	ή	της	τέχνης,	όταν	δεν	
είναι	ο	άνθρωπος	που	ξέρει	να	μεταδώση	ένα	ποσοστό	γνώσεων	ή	να	γράψη	μια	
επαρκή	σελίδα	ή	να	εικονίση	ένα	δέντρο	ή	ένα	ακρογιάλι,	αλλά	όταν	διά	μέσου	
όλων	αυτών	έχει	τη	δύναμη	να	εκφράση	την	αιώνια	παλίρροια	του	πνεύματος»18.	
Έτσι,	όταν	την	άνοιξη	του	1957	πληροφορείται	ότι	η	Μαρία	Κάλλας	ζητά	αστρο-
νομική	αμοιβή,	για	να	τραγουδήσει	στο	Ελληνικό	Φεστιβάλ,	θεωρεί	ότι	οφείλει	να	
τοποθετηθεί	στο	ζήτημα	εκφράζοντας	τη	διαφωνία	του	με	την	απαίτηση	της	διά-
σημης	ελληνίδας	σοπράνο,	και	αποδίδει	την	παρέμβασή	του	αυτή	σε	ένα	αίσθημα	
πνευματικής	ευθύνης:	«Συμβαίνει,	ωστόσο,	να	έχω	κι	ένα	αίσθημα	πνευματικής	
ευθύνης.	Και	νομίζω,	πως	θα	ήταν	φυγομαχία,	αν	δεν	έλεγα	τι	έτυχε	να	σκεφθώ	
απάνω	σε	τούτο	το	ζήτημα»19.	

Αξίζει	να	δούμε	κάποιες	θεματικές	ομάδες	αυτών	των	δημοσιευμάτων,	για	να	
φανεί	λίγο	καθαρότερα	η	θεματική	που	τον	απασχολεί,	αλλά	και	το	πλαίσιο	μέσα	
στο	οποίο	γράφονται.	

Σε	σειρά	από	δημοσιεύματα	προσπαθεί,	όπως	είπαμε,	να	συλλάβει	το	πνεύμα	
της	εποχής.	Σε	κείμενα	όπως	«Αντιστωικοί:	Το	πνεύμα	της	εποχής»	 (23.6.1957),	
«Ευαισθησία.	Σχόλιο	σε	μια	παρατήρηση»	 (28.7.1957),	«Το	τέλος	του	ηρωισμού.	
Η	 εποχή	 των	 πυραύλων»	 (15.9.1957),	 «Η	 συνομιλία:	 Μια	 σκοτωμένη	 χαρά»	
(8.12.57),	δοκιμάζει	να	εντοπίσει	χαρακτηριστικά	των	σύγχρονων	νοοτροπιών	και	
αντιλήψεων.	Πολλά	από	τα	κείμενα	αυτής	 της	θεματικής	 τα	συγκέντρωσε	στον	
τόμο	Ο	σύγχρονος	άνθρωπος.	Δοκίμια	(1966).

Σε	μια	άλλη	σειρά	άρθρων	«Ο	θάνατος	των	πολιτισμών:	Αλληλεπιδράσεις	και	
μετασχηματισμοί»	 (1.4.1962),	 «Η	 αλλαγή	 των	 μορφών:	 Άλλη	 μια	 φορά	 το	 θέμα	
του	πολιτισμού»	(8.4.1962),	«Ο	«Ευρωπαίος	άνθρωπος»:	Διαπιστώσεις,	φόβοι	και	
προσδοκίες»	(27.5.1962),	«Ευρωπαϊκά	πεπρωμένα:	Ο	συμβολισμός	του	ʽΦάουστ »̓	
(5.8.1962),	«Η	αυριανή	Ευρώπη:	Ελπίδες,	φόβοι	και	ενδεχόμενα»	(12.8.1962)	κ.ά.	
επιχειρεί,	συνομιλώντας	με	το	έργο	και	τις	απόψεις	ελλήνων	και	ευρωπαίων	δια-
νοητών	(Oswald	Spengler,	Henri	de	Man,	Arnold	J.	Toynbee,	Γ.	Μιχαηλίδης-Νουά-
ρος,	Λέων	Μακκάς,	Ν.	Σκαπέσος	κ.ά.),	να	συλλάβει	το	νόημα,	την	κατάσταση	και	
κυρίως	το	μέλλον	του	ευρωπαϊκού	πολιτισμού.

Συχνή	είναι	η	πολιτική	κριτική	και	η	κριτική	των	κακώς	κειμένων	της	νεοελ-
ληνικής	κοινωνίας,	ειδικά	όσο	η	χώρα	οδεύει	προς	τη	Δικτατορία.	Είναι	περίφημα	

18.	«Ο	στοχασμός	και	ο	λόγος:	Η	ευθύνη	και	ο	πνευματικός	άνθρωπος»,	Ελευθερία,	21.7.1957.
19.	«Ο	στοχασμός	και	ο	λόγος:	Το	“ζήτημα	Κάλας”.	Μερικοί	αυτοσχέδιοι	στοχασμοί»,	Ελευθερία, 
6.3.1957.
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τα	«“Μη	Χάνεσαι”:	Ένα	σύμπτωμα	βαριάς	αρρώστιας»	(24.3.63)	και	«Ερήμην	των	
Ελλήνων:	Μια	απόκριση	κι	ένα	συμπέρασμα»	(26.2.1967),	πρώτο	και	τελευταίο	κεί-
μενο	του	τόμου	Ερήμην	των	Ελλήνων.	Κείμενα	οργής	και	ανησυχίας	(1974).	Σταθερό	
ενδιαφέρον	επιδεικνύει	και	για	τη	δραματική	οικιστική	αλλαγή	της	Αθήνας	(«Ένα	
σπίτι	της	Αθήνας	κι	ένα	περιοδικό	η	Μούσα»,	13.1.1957),	ενώ	στηλιτεύει	συχνά	την	
«πολεοδομική	ασέβεια»	που	«έχει	υπερπλεονάσει»	(«Τα	παιδικά	χρόνια:	Ο	αδαπά-
νητος	θησαυρός»,	12.10.58).	Αρθρογραφεί,	επίσης,	για	ζητήματα	της	νεοελληνικής	
εκπαίδευσης,	καθώς	και	για	τη	θέση	των	αρχαίων	και	νέων	ελληνικών	στο	σχολείο.	

Παράλληλα,	 τακτικές	 είναι	οι	 ταξιδιωτικές	 εντυπώσεις	 του	από	περιηγήσεις	
του	εντός	και	εκτός	Ελλάδας.	Πολύ	συχνά	όμως	και	αυτά	τα	δημοσιεύματα,	όταν	
αφορούν	τόπους	της	ελληνικής	επαρχίας,	γίνονται	αφορμές	για	να	ασκήσει	πολι-
τικοκοινωνική	κριτική,	να	τονίσει	την	ανάγκη	ανάπτυξης	και	βελτίωσης	του	συ-
γκοινωνιακού	δικτύου	και	των	στοιχειωδών	ανέσεων	του	πολιτισμού	ειδικά	στην	
ορεινή	και	εγκαταλελειμμένη	Ελλάδα	(«Ο	ασύγχρονος	κόσμος:	Θέματα	του	βίου	
της	επαρχίας»,	1.9.1957).	

Μια	μεγάλη	κατηγορία	κειμένων	είναι	τα	επετειακά	ή	επικαιρικά	δημοσιεύ-
ματα,	 εξ	 αφορμής	 εθνικών	 και	 χριστιανικών	 εορτών:	 «Ο	Κάλβος	 και	 το	 21.	 Το	
πνεύμα	και	το	ήθος	των	“Ωδών”»,	24.3.1957,	«Ο	γείτονας.	Το	κήρυγμα	της	αγά-
πης»,	25.12.57,	«Η	εποχή	του	βιβλίου.	Φαινόμενα	και	πραγματικότητες»,	29.12.57	
κ.ά.	Ο	Παναγιωτόπουλος	μέσω	της	στήλης	του	στην	Ελευθερία	ειδικεύεται	στην	
υπενθύμιση	και	τον	ορισμό	εορταστικών	ετών:	π.χ.	προτείνει	το	1956	ως	επέτειο	
για	τα	150	χρόνια	από	τον	θάνατο	του	Ευγένιου	Βούλγαρη	(«Ευγένιος	Βούλγαρις:	
Ο	δέκατος	όγδοος	αιώνας»,	9.12.1956),	το	1957	ως	έτος	Σολωμού	(«Η	χρονιά	του	
Σολωμού:	Το	έθνος	και	ο	ποιητής»,	6.1.1957),	εορτασμούς	για	τα	200	χρόνια	από	
τον	θάνατο	 του	Κωνσταντίνου	Οικονόμου	 του	 εξ	Οικονόμων	 («Οικονόμος	ο	 εξ	
Οικονόμων:	Η	επέτειος	ενός	πολυμαθούς»,	10.3.1957),	για	τα	εκατό	χρόνια	από	
την	 έκδοση	της	Μαντάμ	Μποβαρύ	 του	Φλωμπέρ	 («Έμμα	Μποβαρύ.	Η	επέτειος	
ενός	 βιβλίου»,	 7.7.1957),	 για	 τα	 εκατό	 χρόνια	από	 την	 έκδοση	 των	Ανθέων	 του	
κακού	του	Μπωντλέρ	(«Τα	άνθη	του	κακού.	Η	επέτειος	ενός	βιβλίου»,	18.8.1957),	
για	τα	τριάντα	χρόνια	από	τον	θάνατο	του	Ρίλκε	(«Στερνή	αγάπη.	Ο	Ρίλκε	και	η	
Νιμέτ	Ελουί»	13.10.57),	για	τα	πενηντάχρονα	από	το	μανιφέστο	του	Φ.Τ.Μαρινέττι	
(«Πάταγος.	Η	επέτειος	του	φουτουρισμού»,	13.9.59)	και	άλλα	πολλά.

Πολλά	είναι,	επίσης,	τα	δημοσιεύματα	που	αναφέρονται	σε	γεγονότα	και	πρό-
σωπα	από	την	ιστορία	της	νεοελληνικής	λογοτεχνίας.	Αφιερώνει	συχνά	κείμενα	
στον	Καβάφη	 (ακόμη	 και	 σε	 ένα	 ποίημά	 του:	 «Μάρτιοι	 ειδοί:	Ένα	ποίημα	 του	
Καβάφη»,	17.3.1957)	και	τον	Παλαμά,	αλλά	και	στον	Βαλαωρίτη,	τον	Βιζυηνό,	τον	
Ψυχάρη,	τον	Καρκαβίτσα,	τον	Γεώργιο	Ζαλοκώστα,	τον	Στέφανο	Ξένο,	τον	Αλ.	
Ραγκαβή,	τον	Καζαντζάκη,	από	επικαιρικές	αφορμές	στον	Καραγάτση,	τον	Μα-
βίλη,	τον	Πολυλά,	τον	Απόστολο	Μελαχρινό	κ.ά.	Αφιερώνει,	επίσης,	κείμενα	σε	
λογοτεχνικά	περιοδικά,	π.χ.	στον	Λόγο	της	Κωνσταντινούπολης	του	Γιάννη	Χαλ-
κούση	(«Βυζαντινή	αναδρομή:	Η	 ιστορία	ενός	περιοδικού»,	9.6.1957),	στα	πνευ-
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ματικά	δικαιώματα	των	λογοτεχνών	(«Ο	Χατζόπουλος	και	η	πνευματική	ιδιοκτη-
σία»,	22.9.1957),	στον	ΣΩΒ	και	στη	σειρά	“Ωφέλιμα	βιβλία”	(«Τα	“ωφέλιμα	βιβλία”:	
Μια	γόνιμη	προσπάθεια»,	27.10.57),	καθώς	και	σε	λογοτέχνες	και	έργα	από	την	
αρχαιοελληνική	και	την	ξένη	λογοτεχνία.

Λίγα	είναι	τα	δημοσιεύματα	περί	θεάτρου	(αφειδώλευτος	όμως	είναι	ο	έπαινός	
του	για	τον	Κουν	και	το	Θέατρο	Τέχνης·	«Ανανεώσεις:	Η	αγωνία	της	δημιουργίας»,	
17.2.1957),	μουσικής,	κινηματογράφου,	εικαστικών	και	κριτικής	βιβλίου.	Ενώ	κάποτε	
αναδημοσιεύει	θέματα	που	είχε	πριν	παρουσιάσει	στα	μαθήματά	του	στον	Μορφω-
τικό	Σύλλογο	«Αθήναιον»	(π.χ.	«Το	μυθιστόρημα.	Μια	γόνιμη	συζήτηση»,	24.2.1957).

Τα	ενδόσιμα	και	οι	αφετηρίες	ποικίλλουν.	Η	αφετηρία	μπορεί	να	είναι	η	μνη-
μονική	ανάκληση	μιας	θουκυδίδειας	φράσης	(«κτήμα	ες	αεί	μάλλον	ή	αγώνισμα	
ες	το	παραχρήμα	ακούειν»)	ή	η	ανάγνωση	ενός	άρθρου	σε	περιοδικό	(π.χ.	η	ανά-
γνωση	στο	περιοδικό	Καινούργια	Εποχή	του	άρθρου	του	Δημοσθένη	Δανιηλίδη	
για	 τον	 Δανό	 επίσκοπο	Ν.	Φ.	 Γκρούντβιχ	 [«Ν.-Φ.	 Γκρούντβιχ.	 Ένας	 οικοδόμος	
πολιτισμού»,	 19.5.1957]	 ή	 το	 ξεφύλλισμα	 του	 ομογενειακού	 περιοδικού	Κρίκος 
[«Ο	στοχασμός	και	ο	λόγος:	Απόδημοι.	Η	γεωγραφία	των	Ελλήνων»,	11.8.1957»]).	
Κάποτε	η	συνάντηση	με	ένα	πρόσωπο	(π.χ.	όταν	συναντά	τον	αρχιεπίσκοπο	Μα-
κάριο:	«Μακάριος	ο	Γ .́	"Μια	βραδιά	σ’	ένα	σπίτι"»,	16.6.1957)	ή,	συχνότερα,	μια	
είδηση	από	την	επικαιρότητα:	Ο	θάνατος	του	Νίκου	Καζαντζάκη	γεννά	το	κείμενο	
«Καζαντζάκης.	Ένας	μεγάλος	απελπισμένος»	(29.10.57)	και	στη	συνέχεια	η	ταφή	
του	στην	Κρήτη	γεννά	 το	«Η	Κρήτη	κ’	 ένα	βιβλίο	πολλής	αγάπης	 [του	Ρεϋμόν	
Ματτόν]»	(10.11.57).	Από	την	ειδησεογραφία	μαθαίνει	και	την	άρνηση	των	λευκών	
Αμερικανών	στο	Άρκανσας	να	συμφοιτούν	στο	σχολείο	οι	μαύροι,	και	αυτό	τον	
οδηγεί	στη	λογοτεχνία	και	στην	Καλύβα	του	Μπαρμπα-Θωμά	της	Μπήτσερ	Στόου	
και	στον	μεταφραστή	Ιωάννη	Καρασούτσα	(«Η	τραγωδία	του	Νότου.	Η	“Στόβη”	
και	ο	Καρασούτσας»,	6.10.57).	Από	την	επικαιρότητα,	επίσης,	και	από	την	είδη-
ση	 για	 τον	θάνατο	 του	Κριστιάν	Ντιόρ	προκύπτει	 το	 δημοσίευμα	«Η	μόδα.	Εξ	
αφορμής	ενός	θανάτου»	(3.11.57).	Αξίζει	να	δούμε	αναλυτικότερα	την	οργάνωση	
αυτού	του	κειμένου,	επειδή	είναι	ενδεικτικό	για	το	πώς	ετοιμάζει	αυτού	του	είδους	
τα	δημοσιεύματα	επιστρατεύοντας	την	τεράστια	παιδεία	του:	Η	αφορμή	είναι	ο	
θάνατος	του	γάλλου	σχεδιαστή	μόδας	Κριστιάν	Ντιόρ,	που	το	ακολουθεί	ο	στο-
χασμός	γύρω	από	το	ζήτημα	της	μόδας,	για	τη	μεταβαλλόμενη	φύση	της	και	τις	
ιδιαιτερότητές	της	και	για	το	τι	μπορεί	να	γίνει	μόδα,	με	πολλά	παραδείγματα	από	
την	ιστορία.	Για	να	τεκμηριώσει	τις	παρατηρήσεις	του	αξιοποιεί	τη	σχετική	μελέτη	
του	στοχαστή	της	«αντικειμενικής	αισθητικής»	Θεοδόσιου	Μαυροειδή	Μουστοξύ-
δη	«Τι	είναι	μόδα»	(τυπωμένη	πρώτα	στα	γαλλικά	το	1921:	Qu’est-ce	que	la	mode?,	
και	 μεταφρασμένη	 στα	 ελληνικά	 το	 1943	 στον	 τόμο:	Τρεις	 μελέτες).	Μέσα	από	
αυτή	την	περίπτωση	–τα	δείγματα	θα	μπορούσαν	να	πολλαπλασιαστούν–	αποδει-
κνύεται	ότι	τα	κείμενα	αυτά	ήταν	προετοιμασμένα	με	επιμέλεια,	έργα	ενός	ατόμου	
με	βαθιά	και	πολύπλευρη	παιδεία,	με	αστείρευτη	μνήμη	και	σπάνια	συνδυαστική	
ικανότητα,	κείμενα	γνώσης	και	στοχασμού	και	υψηλής	επιστημονικής	εκλαΐκευ-
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σης.	Παράλληλα	όμως	και	δείγματα	δημόσιου	λόγου	ενός	ανθρώπου	που	νιώθει	
βαριά	την	ευθύνη	να	δημοσιοποιήσει	τη	γνώμη	του,	προφανώς	επειδή	θεωρεί	ότι	
πρέπει	να	την	ακούσει	το	μεγάλο	αναγνωστικό	κοινό,	ανάγκη	βέβαια	που	εμπε-
ριέχει	και	σαφείς	προθέσεις	διαμόρφωσης	και	καθοδήγησης	της	κοινής	γνώμης.

Εντέλει,	τι	διαφοροποιεί	αυτά	τα	κείμενα	(στην	Ελευθερία	αλλά	και	σε	άλλες	
εφημερίδες)	του	Παναγιωτόπουλου	συγκριτικά	με	άλλα	δικά	του;	Προφανώς	το	
μέσο	στο	οποίο	δημοσιεύονται,	ο	υψηλότερος	βαθμός	σύνδεσης	με	την	επικαιρό-
τητα	και	η	συνομιλία	τους	με	άλλο	υλικό	δημοσιευμένο	στο	ίδιο	έντυπο.	Μπορούν	
και	πρέπει	συνεπώς	να	ιδωθούν	και	μέσω	της	«culture	médiatique»	(κουλτούρα	του	
μέσου)	και	της	«civilisation	du	journal»	(πολιτισμός	του	περιοδικού	τύπου),	όροι	
και	ερευνητικά	εργαλεία	που	χρησιμοποιούνται	σε	σύγχρονες	προσεγγίσεις	για	
τη	μελέτη	του	τύπου	κυρίως	στον	γαλλόφωνο	χώρο20.	

Με	 αυτό	 το	 ιδιαίτερο	 κειμενικό	 είδος,	 το	 δημοσιογραφικό	 δοκίμιο	 υψηλής	
επιστημονικής	 εκλαΐκευσης	 ασχολείται	 σε	 όμορη	 εργασία	 του	 στον	 ίδιο	 τόμο	
ο	Θανάσης	Νάκας,	και	έτσι	θα	το	γνωρίσουμε	ή	θα	το	θυμηθούμε	καλύτερα.	Και	
γράφω	θα	το	«θυμηθούμε»,	γιατί	ανήκω	κι	εγώ	στη	μαθητική	φουρνιά	που	έδωσε	
πανελλαδικές	εξετάσεις	στο	μάθημα	της	έκθεσης	ιδεών,	ένα	έτος	ακριβώς	μετά	τις	
περιβόητες	«αρωγή»	και	«ευδοκίμηση»21.	Γιατί	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	ήταν	ένας	
λεξιμανής	και	κάτι	που	εφάρμοζε	μεθοδικά	στα	κείμενά	του	ήταν	–το	μνημονεύει	
ο	Κυριάκος	Ντελόπουλος	σε	ένα	επιμνημόσυνο	άρθρο	του–	ότι	ανακαλούσε	«μέσα	
από	τα	κείμενά	του	πλήθος	από	λέξεις	αχρηστευμένες	από	το	χρόνο,	που	τώρα	ξα-
νανιωμένες	λειτουργούν	αβίαστα	στο	νεοελληνικό	μας	λόγο».	Γι’	αυτό	και	κάποιος	
νέος	πεζογράφος	τον	είχε	χαρακτηρίσει	«στρατολογικό	γραφείο»	που	επιστράτευε	
«λέξεις	από	τα	παλιά»	και	τις	ξανάδινε	«εν	υπηρεσία	σε	νεοσύλλεκτους»22.

20.	Βλ.	τις	εξής	βασικές	εργασίες:	Pascal	Durand,	“La	«culture	médiatique”	au	XIXème	siècle.	Essai	
de	définition-périodisation»,	Quaderni,	τ.	39	(Automne	1999),	σ.	29-40,	και	Dominique	Kalifa,	Philippe	
Régnier,	Marie-Ève	Thérenty	et	Alain	Vaillant	(επιμ.),	La	civilisation	du	journal.	Histoire	culturelle	
et	littéraire	de	la	presse	au	XIXe	siècle,	Nouveau	Monde	éditions,	Paris	2011.	Και,	με	εφαρμογή	στα	
ελληνικά	πράγματα,	τη	διατριβή	της	Eftychia	Amilitou,	L’Écrivain	et	le	camelot.	Littérature	médiatique	
en	Grèce	(1880-1945),	Honoré	Champion,	Παρίσι	2014.	Επίσης,	τον	ιστότοπο	http://www.medias19.org/.
21.	Το	απόσπασμα	«Ο	άνθρωπος,	ο	αποφασισμένος	να	μάθει	πολλά	γράμματα	και	να	διαπρέψει	σε	
μια	επιστήμη	ή	σε	μια	τέχνη,	δεν	αποβλέπει	πια,	κατά	την	επικρατούσα	άποψη,	στην	προσωπική	
του	μόνο	ευδοκίμηση.	Προσφέρει	και	στους	άλλους	πολύτιμη	αρωγή»,	που	τέθηκε	ως	θέμα	στο	
μάθημα	της	έκθεσης	ιδεών	στις	πανελλήνιες	εξετάσεις	τον	Ιούνιο	του	1985	και	προκάλεσε	πλήθος	
συζητήσεων	και	αντιδράσεων	λόγω	της	δυσκολίας	τμήματος	των	υποψηφίων	να	κατανοήσουν	
τις	λέξεις	«ευδοκίμηση»	και	«αρωγή»,	προερχόταν	από	το	δημοσίευμα	του	Παναγιωτόπουλου	
«Ο	στοχασμός	και	ο	λόγος:	Έργα	υποδομής.	Η	ανάγκη	ενός	πλατύτερου	φωτισμού»,	Ελευθερία,	
24.4.1966,	το	οποίο	συμπεριελήφθη	στον	τόμο	Οι	όρθιες	ψυχές	και	άλλα	παράλληλα	κείμενα	(1980).
22.	Κυρ.	Ντελόπουλος,	«Στο	περιθώριο:	Παναγιωτόπουλος	(1901-1982)»,	Καθημερινή,	22.4.1982.
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Abstract

This	paper	deals	with	I.	M.	Panagiotopoulos’	contributions	to	newspapers,	from	1917	
to	1966.	It	gives	an	overview	of	Panagiotopoulos’	relation	with	Athenian	and	provin-
cial	press	and	focuses	especially	on	his	long-life	contributions	(articles,	essays,	poems	
etc.)	 to	high-circulation	newspapers	Dimokratia	 (1924-1926),	Proïa	 (1933-1940)	and	
Eleftheria	(1956-1967).	
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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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