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Η	προσφορά	 του	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	στα	 ελληνικά	 γράμματα	 είναι	πλούσια	
και	 πολύπτυχη,	 αφού	 με	 την	 ακάματη	 πνευματική	 εργασία	 του	 υπηρέτησε	 με	
συνέπεια	όλα	σχεδόν	τα	είδη	του	δημιουργικού	λόγου,	διατηρώντας	παράλληλα	
αδιάλειπτη	την	παρουσία	του	στο	πολιτιστικό	γίγνεσθαι	των	ημερών	του,	με	τα	
δοκιμιακά	και	κριτικά	κείμενά	του.	

Η	πολύπλευρη	αυτή	ενασχόληση	με	τα	γράμματα	άρχισε	από	τα	σχολικά	ακό-
μη	χρόνια	του,	προτού	εγγραφεί	ως	φοιτητής	στη	Φιλοσοφική	Σχολή	του	Πανε-
πιστημίου	Αθηνών,	όπου	εισήχθη	τον	Σεπτέμβριο	του	1919.	Οι	σπουδές	του	στο	
Πανεπιστήμιο	ολοκληρώθηκαν	στις	29	Οκτωβρίου	1923,	όταν	πέρασε	με	επιτυχία	
τις	πτυχιακές	εξετάσεις	στο	Φιλολογικό	Τμήμα	της	Φιλοσοφικής	Σχολής	και	έλα-
βε	το	πτυχίο	του	με	τον	βαθμό	«Λίαν	Καλώς».	Ακολούθησε	η	μετέπειτα	λαμπρή	
σταδιοδρομία	του	και	η	πολύτιμη	παρακαταθήκη	που	άφησε	με	το	ευρύτατο	λο-
γοτεχνικό,	δοκιμιακό	και	κριτικό	έργο	που	παρήγαγε.	Στο	κριτικό	και	φιλολογικό	
αυτό	έργο	εντάσσουμε	και	τη	συγγραφή	μιας	επιστημονικής	μονογραφίας	με	θέμα	
Ο	Αδαμάντιος	Κοραής	ως	λογοτέχνης	και	διδάσκαλος	ύφους,	η	οποία	αποτέλεσε	
το	αντικείμενο	της	διδακτορικής	διατριβής	του,	που	υποβλήθηκε	στη	Φιλοσοφική	
Σχολή	του	Πανεπιστημίου	Αθηνών	και	σήμερα	φυλάσσεται	σε	δύο	αντίγραφα	στο	
Ιστορικό	Αρχείο	του	Πανεπιστημίου	Αθηνών.

Πρόκειται	για	μια	δακτυλόγραφη	εργασία,	έκτασης	61	σελίδων,	με	τίτλο	O	Αδ.	
Κοραής	ως	λογοτέχνης	και	ως	διδάσκαλος	ύφους,	η	οποία	υποβλήθηκε	στη	Φι-
λοσοφική	Σχολή	ως	 διδακτορική	 διατριβή,	 πιθανότατα	 δύο	φορές	 (το	 1935	 και	
το	1941),	με	εισηγητή	τον	καθηγητή	Εμμανουήλ	Πεζόπουλο,	της	Αρχαίας	Ελληνι-
κής	Φιλολογίας.	Τελικώς,	η	διατριβή,	για	άγνωστους	λόγους,	αποσύρθηκε	και	δεν	
έφτασε	ποτέ	στη	διαδικασία	της	τελικής	κρίσης.	

Ας	δούμε	σε	αδρές	γραμμές	τη	δομή	και	τα	βασικά	σημεία	του	περιεχομένου	
της	πραγματείας	αυτής.	Διαρθρώνεται	σε	εννέα	κεφάλαια,	στα	οποία	ο	Παναγιω-
τόπουλος	προσπαθεί	να	αναπτύξει	όλες	τις	παραμέτρους	της	λογοτεχνικής	δημι-
ουργίας	του	Κοραή:	

ΜΑΡΊΑ ΔΗΜΑΚΗ-ΖΏΡΑ

Ο Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ ΚΟΡΑΗ
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1)	 Εἰσαγωγὴ
2)	 Αἱ	περὶ	Κοραῆ	ὡς	λογοτέχνου	κρίσεις	τῶν	παλαιοτέρων
3)	 Αἱ	κυριώτεραι	ἐκδηλώσεις	τοῦ	Κοραῆ	ὡς	λογοτέχνου
4)	 Ὁ	Κοραῆς	ὡς	ποιητὴς
5)	 Ὁ	Κοραῆς	ὡς	πεζογράφος.	Τὰ	«Προλεγόμενα»	καὶ	ἄλλα	μελετήματα
6)	 Ὁ	Κοραῆς	ὡς	ἐπιστολογράφος
7)	 Τὸ	ἀφηγηματικὸν	ἔργον	τοῦ	Κοραῆ
8)	 Οἱ	διάλογοι	καὶ	τὰ	φυλλάδια	τοῦ	Κοραῆ
9)	 Ὁ	Κοραῆς	ὡς	διδάσκαλος	ὕφους

Στην	«Εἰσαγωγή»	του	ο	συγγραφέας	ασχολείται	κυρίως	με	την	παράθεση	των	
σπουδαιότερων	έργων	που	είχαν	γραφεί	έως	τότε	(1935)	για	τον	Αδαμάντιο	Κο-
ραή,	παρουσιάζοντας	κυρίως	τις	αυτοτελείς	μελέτες	και	τα	άρθρα	που	παρέχουν	
στοιχεία	για	τη	ζωή	του.	Αναφερόμενος	στη	σχετική	βιβλιογραφία,	διαπιστώνει	
ότι	αυτή	καλύπτει	κυρίως	τη	βιογραφική	πλευρά	και	τις	εκδηλώσεις	του	Κοραή	
ως	Διδασκάλου	του	Γένους,	ενώ	αφήνει	ένα	μεγάλο	κενό	στη	μελέτη	του	ως	λο-
γοτέχνη:

Εἶναι	δέ,	ἀναμφιβόλως,	ἀπορίας	ἄξιον,	ὅτι	παρὰ	τὸν	ὄγκον	τῆς	περὶ	τὸ	πρό-
σωπον	καὶ	τὸ	ἔργον	τοῦ	Κοραῆ	σχηματισθείσης	βιβλιογραφίας,	οὐδεὶς	μέχρι	
σήμερον	ἠσχολήθη	ἀποκλειστικῶς	εἰς	τὴν	μελέτην	τοῦ	ἔργου	του	ἀπὸ	τῆς	κα-
θαρῶς	λογοτεχνικῆς	του	πλευρᾶς.	Μικραὶ	διάσπαρτοι	παρατηρήσεις,	παρε-
μπίπτοντες	καί,	κατὰ	τὸ	πλεῖστον,	ἐρασιτεχνικοὶ	χαρακτηρισμοί,	ἢ	ἀδικαιολό-
γητοι	καὶ	ἀνυπομνημάτιστοι	ἀφορισμοὶ	δυσχερῶς	ἀνιχνευόμενοι	εἰς	πραγμα-
τείας	ἐπὶ	ἀλλοτρίων	θεμάτων	γραφείσας	εἶναι	τὰ	μοναδικὰ	στοιχεῖα,	ἐπὶ	τῶν	
ὁποίων	δύναται	νὰ	στηριχθῇ	ὁ	μέλλων	νὰ	τοποθετήσῃ	τὸν	Ἀδ.	Κοραῆν	εἰς	τὴν	
θέσιν,	ἥτις	δικαιωματικῶς	ἀνήκει	εἰς	αὐτὸν	ἐν	τῇ	ἱστορίᾳ	τῆς	Νέας	Ἑλληνικῆς	
Λογοτεχνίας.

Στο	δεύτερο	μέρος,	που	τιτλοφορείται	«Αἱ	περὶ	Κοραῆ	ὡς	λογοτέχνου	κρίσεις	
τῶν	παλαιοτέρων»,	ο	Παναγιωτόπουλος	επιδιώκει	τη	σύντομη	αλλά	εμπεριστατω-
μένη	παρουσίαση	των	ήδη	διατυπωμένων	από	άλλους	μελετητές	θέσεων	σχετικά	
με	τον	Κοραή	ως	λογοτέχνη.	Εστιάζει	στις	απόψεις	του	Γιάννη	Ψυχάρη	και	του	
Ιωάννη	Γενναδίου,	επισημαίνοντας	ότι	και	οι	δύο	αποφαίνονται	σχετικά	με	τη	λο-
γοτεχνική	αξία	του	Κοραή,	κρίνοντας	μεροληπτικά,	ανάλογα	προς	τη	στάση	που	
υιοθετεί	καθένας	από	αυτούς	έναντι	του	γλωσσικού	ζητήματος	και	όχι	με	αισθη-
τικά	ή	υφολογικά	κριτήρια.	Προσθέτει	δε	ότι	οι	γλωσσικές	αντιλήψεις	του	Κοραή	
συνετέλεσαν	 ώστε	 να	 παραγνωρισθεί	 η	 λογοτεχνική	 αξία	 του	 έργου	 του	
ή	να	σχολιασθεί	αποσπασματικά	και	χωρίς	επιστημονικές	αξιώσεις.

Έτσι,	στην	επόμενη	ενότητα,	με	τον	τίτλο	«Αἱ	κυριώτεραι	ἐκδηλώσεις	τοῦ	Κο-
ραῆ	ὡς	λογοτέχνου»,	ο	Παναγιωτόπουλος	παρουσιάζει	ουσιαστικά	το	υλικό	του:	
τα	ποιήματα	που	κατά	καιρούς	συνέθεσε	ο	Χίος	λόγιος,	τα	«Προλεγόμενά»	του	

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΚΗ-ζΩΡΑ
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στις	εκδόσεις	των	κλασικών	συγγραφέων,	τους	διαλόγους	του,	τις	Επιστολές	του	
και	 το	καθαρά	αφηγηματικό	 του	 έργο,	 με	 κυριότερη	 εκδήλωση	 το	 διήγημα	«Ο	
Παπα-Τρέχας».

Ακολουθώντας	 τη	 δομή	 της	 εργασίας,	 προχωρούμε	 στο	 επόμενο	 κεφάλαιο,	
όπου,	υπό	τον	τίτλο	«Ὁ	Κοραῆς	ὡς	ποιητής»,	παρουσιάζει	και	σχολιάζει	την	ποι-
ητική	παραγωγή	του	σπουδαίου	αυτού	λογίου.	Το	κεφάλαιο,	παρά	τον	τίτλο	του,	
ξεκινάει	 με	 τη	 διαπίστωση	ότι	 «ποιητής,	 βεβαίως,	 ὁ	Ἀδ.	Κοραῆς	 δὲν	 ὑπῆρξεν». 
Αμέσως	μετά	όμως	ο	Παναγιωτόπουλος	προσθέτει:

Ἐν	τούτοις	ὅμως,	εἰς	ὥρας	σχολῆς	ἢ	ὁσάκις	ἀνάγκη	προφανὴς	τὸ	ἐπέβαλλεν,	
ἐχρησιμοποίει	τὸν	στίχον,	διὰ	νὰ	ἐκφράσῃ	ζωηρότερον	καὶ	ἐντυπωτικώτερον	
τὰ	συναισθήματα	καὶ	τοὺς	στοχασμούς,	οἵτινες	διακατεῖχον	τοῦτον.

Στις	παρατηρήσεις	που	ακολουθούν,	ο	συγγραφέας	υιοθετεί,	όσον	αφορά	την	
ποίηση	του	Κοραή,	την	άποψη	που	είχε	διατυπώσει	παλαιότερα	ο	Κωστής	Παλα-
μάς,	αναφερόμενος	στον	Ρήγα	Βελεστινλή,	σύμφωνα	με	την	οποία	ο	Ρήγας	χρησι-
μοποίησε	την	ποίηση	ως	ένα	όπλο	δράσης	και	όχι	απλώς	ως	μέσο	έκφρασης	συναι-
σθημάτων	και	λυρικής	έξαρσης.	Και	σε	ό,τι	αφορά	τη	χρήση	της	ομοιοκαταληξίας,	
την	οποία	ο	Κοραής	θεωρούσε	ως	στοιχείο	που	δεν	είχε	καμιά	απολύτως	σχέση	με	
την	ελληνική	κλασική	παράδοση,	αλλά	την	χρησιμοποίησε	ο	ίδιος	σε	στίχους	του,	
ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	γράφει:

Ἐν	τούτοις,	πολλάκις	ἐχρησιμοποίησε	τὴν	ὁμοιοκαταληξίαν	ὁ	Κοραῆς	καὶ	δὲν	
εἶναι	 ἀνεξήγητον	 τοῦτο·	 ἡ	 ὁμοιοκαταληξία	 ἐνίοτε	 ἀπαμβλύνει	 τὴν	 ἰσχυρὰν	
ἐντύπωσιν,	ἣν	δημιουργεῖ	ἡ	πραγματικὴ	ἔλλειψις	ποιητικῆς	ἱκανότητος·	ἐξ	ἑτέ-
ρας	δ’	ἀπόψεως	διοχετεύει	εὐχερέστερον	εἰς	τὸν	ἀναγνώστην	ἢ	τὸν	ἀκροατὴν	
τὸ	νόημα	τοῦ	ποιητοῦ.

Ο	συγγραφέας	της	διατριβής	παραπέμπει	επίσης	σε	ένα	άρθρο	του	Κωνστα-
ντίνου	Αμάντου	σχετικά	με	την	ποιητική	του	Κοραή1,	όπου	αναφέρεται	ότι	ο	Χίος	
σοφός	έγραφε	ποίηση	κυρίως	για	να	διδάξει,	να	κηρύξει,	να	προπαγανδίσει	ή	και	
να	ασκήσει	την	πολεμική	του.	Σε	αυτό	τον	ενθουσιασμό	που	επεδίωκε	να	μετα-
δώσει	ο	Κοραής	με	την	ποίησή	του	οφείλεται	και	η	επιτυχία	του	ποιήματός	του	
«Άσμα	πολεμιστήριον».	Ορισμένα	από	τα	επιγράμματά	του,	επίσης,	αξίζουν	την	
ιδιαίτερη	προσοχή,	σύμφωνα	με	 τον	Παναγιωτόπουλο,	 ενώ	δεν	 είναι	ασήμαντη	
η	στιχουργική	δεινότητά	του,	όπως	καταφαίνεται	από	την	ευχέρεια,	με	την	οποία	
μετέφραζε	στα	«Προλεγόμενά»	 του	και	 στις	Επιστολές	 του	 τους	 ξενόγλωσσους	
στίχους	που	παρέθετε.	

Στο	σημείο	όμως	που	ο	Κοραής	προσέφερε	πραγματικά	σπουδαίο	έργο,	σύμ-
φωνα	με	τον	συγγραφέα,	είναι	ο	πεζός	λόγος,	αφού	μάλιστα	στο	κεφάλαιο	«Ὁ	
Κοραῆς	ὡς	πεζογράφος.	Τὰ	“Προλεγόμενα”	καὶ	ἄλλα	μελετήματα»,	τον	αποκαλεί	

1.	Κωνσταντῖνος	Ι.	Ἄμαντος,	«Ἀδαμάντιος	Κοραῆς»,	Ἑλληνικά,	τ.	6	(1933),	σ.	7-36.
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«θεμελιωτή	της	νεοελληνικής	πεζογραφίας»,	σύμφωνα	και	με	μια	παρατήρηση	του	
Δημητρίου	Βικέλα,	στον	οποίο	παραπέμπει.	Ο	Κοραής	δημιούργησε	το	προσωπι-
κό	ύφος	του,	μοναδικό	στη	νεοελληνική	λογοτεχνία,	το	οποίο	δεν	είναι	εύκολο	να	
μιμηθεί	κανείς.	Η	προσπάθειά	του	να	διαμορφώσει	ένα	γλωσσικό	όργανο	ικανό	
να	υπηρετήσει	τις	ανάγκες	του	αναγεννημένου	έθνους,	δεν	επισκίασε,	σύμφωνα	
με	τον	Παναγιωτόπουλο,	τη	λοιπή	λογοτεχνική	παραγωγή	του.	Ο	συγγραφέας	της	
μελέτης	 διαπιστώνει	 ότι,	 τόσο	στα	«Προλεγόμενά»	 του	όσο	και	 στις	Επιστολές	
του,	ο	Κοραής	επιδεικνύει	πλούσιο	λογοτεχνικό	τάλαντο.	Ειδικότερα,	παρατηρεί:

Τὰ	προλεγόμενά	του	εἰς	τὰς	κριτικὰς	ἐκδόσεις	τῶν	ἀρχαίων	ἑλλήνων	συγγρα-
φέων	[…] ἀποτελοῦν	«δοκίμια»	μεταξὺ	τῶν	καλυτέρων	ἐξ	ὅσων	ἔχει	νὰ	ἐπι-
δείξῃ	καὶ	ἡ	φιλολογία	καὶ	ἡ	λογοτεχνία	τῆς	νεωτέρας	Ἑλλάδος.	Ὄχι	μόνον,	
διότι	ἐξαντλοῦν	τὸ	θέμα	ἀπὸ	πάσης	πλευρᾶς,	ἀλλὰ	καὶ	διότι	διαπνέονται	ἀπὸ	
ἀκριβῆ	καὶ	πειθαρχημένην	φιλοσοφικὴν	σκέψιν	καὶ	δ ιότι	 ὀφε ίλοντα ι	 ε ἰ ς	
ἄμεμπτον	συγγραφικὴν	ἱκανότητα 2.

Στα	εξαιρετικά	δείγματα	νεοελληνικού	δοκιμίου	ο	συγγραφέας	καταλέγει	τα	
«Προλεγόμενα»	 στην	 έκδοση	 των	Αιθιοπικών	 του	Ηλιοδώρου,	 τους	 «Αὐτοσχε-
δίους	 στοχασμούς»,	 που	 συνοδεύουν	 την	 έκδοση	 των	 Λόγων	 του	 Ισοκράτους	
και	των	Βίων	 του	Πλουτάρχου,	την	«Ἀδελφικὴν	διδασκαλίαν»,	την	πραγματεία	
«Νόμῳ	καλόν,	νόμῳ	κακόν»,	καθώς	και	τις	«Πολιτικὲς	παραινέσεις	πρὸς	τοὺς	Ἕλ-
ληνας».	Το	ύφος	του	λόγου	του	είναι	απλό,	λιτό	και	σαφές,	γεγονός	που	οφείλεται,	
κατά	τον	Παναγιωτόπουλο,	κυρίως	στη	βαθιά	γνώση	των	κλασικών	έργων	που	
κατείχε	ο	Κοραής.

Αν	αυτό	το	ύφος	προσιδιάζει	στα	δοκίμια,	ο	τόνος	καθίσταται	πιο	προσωπι-
κός	και	οικείος	στις	Επιστολές.	Ο	Παναγιωτόπουλος	θεωρεί	τον	Κοραή	μέγιστο	
«επιστολογράφο»	και	παραπέμπει	στο	άρθρο	του	Αμάντου,	όπου	αναφέρεται	ότι	
ο	Κοραής	άσκησε	την	επιστολογραφία	ως	είδος	τέχνης.	Τα	θέματα	των	επιστολών	
του	 ήταν	 ποικίλα	 και	 οι	 αποδέκτες	 πολλοί:	 άλλοτε	 φίλοι	 και	 γνωστοί	 του,	
συμπατριώτες,	έμποροι	και	πολιτικοί	και	άλλοτε	το	ελληνικό	έθνος	στο	σύνολό	
του.	 Αξιοσημείωτο	 είναι	 το	 γεγονός	 ότι	 σε	 κάθε	 περίπτωση	 ο	 επιστολογράφος	
προσάρμοζε	το	ύφος	του	ανάλογα	με	τη	μόρφωση	του	παραλήπτη	της	επιστολής	
αλλά	και	ανάλογα	με	την	προσωπική	σχέση	που	είχε	μαζί	του.	Έτσι,	το	ύφος	του	
λόγου	ποικίλλει	από	επιστολή	σε	επιστολή,	με	θεμελιώδεις	όμως	αρετές	τη	λιτότη-
τα,	τη	σαφήνεια,	την	κομψότητα,	τη	δραματικότητα	και	την	παραστατικότητα	του	
λόγου	του,	ιδιαίτερα	στα	σημεία	που	αφηγείται	περιστατικά	από	τη	Γαλλική	Επα-
νάσταση.	Ο	Παναγιωτόπουλος	υποστηρίζει	εδώ	ότι	μία	ανθολογία	των	κοραϊκών	
επιστολών,	με	βάση	αισθητικά	κριτήρια,	θα	αρκούσε	να	αποδείξει	τη	βασιμότητα	
του	ισχυρισμού	ότι	ο	Κοραής	υπήρξε	λογοτέχνης	«επιστολογράφος»,	αλλά	και	ότι	
είχε	πλήρη	γνώση	των	αισθητικών	και	καλλιτεχνικών	ρευμάτων	της	εποχής	του.	

2.	Η	αραιογράμμιση	είναι	του	συγγραφέα.

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΚΗ-ζΩΡΑ
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Η	επισκόπηση	του	αφηγηματικού	έργου	του	Κοραή	συνεχίζεται	στο	επόμενο	
κεφάλαιο	που	τιτλοφορείται	«Τὸ	ἀφηγηματικὸν	ἔργον	τοῦ	Κοραῆ»,	στο	οποίο	και	
γίνεται	λόγος	για	τον	«Παπα-Τρέχα».	Ο	συγγραφέας	παρατηρεί:

Ἀλλ’	ὁ	«Πάπα-Τρέχας»	δὲν	εἶναι	ἁπλοῦς	πρόλογος	εἰς	ἔκδοσιν	ἀρχαίου	ποιητοῦ	
οὔτε	«σκαλάθυρμα».	[…]	ἀποτελεῖ	πλῆρες	λογογράφημα,	ἐσκεμμένην	καλλιτε-
χνικὴν	δημιουργίαν,	διὰ	τῆς	ὁποίας	ὁ	Κοραῆς,	διατηρῶν	ὅλην	τὴν	ἀφέλειαν,	τὴν	
δροσερότητα,	τὴν	χιακὴν	ἢ	ἀττικὴν	χάριν	τῆς	φιλοπαιγμοσύνης	του,	παρέχει	
πολύτιμον	μάθημα	εἰς	τοὺς	συμπατριώτας	του.	Ὁ	«Πάπα-Τρέχας»	ἔχει	τὴν	ἀρε-
τήν,	ἡ	ὁποία	κοινῶς	ὀνομάζεται	«ἀρχιτεκτονικὴ	τοῦ	διηγήματος».	Δὲν	τοῦ	λείπει	
ἐπίσης	ἡ	«ἀτμόσφαιρα».	[…] Ἡ	διήγησις	βαίνει	ἀβιάστως,	διὰ	μέσου	εὐφυῶν	
σκωμμάτων,	ζωντανῶν	ἐπεισοδίων	καὶ	χαριτωμένων	λεκτικῶν	εὑρημάτων,	ἡ	δὲ	
συνοχή	της	παραμένει	ἀπ’	ἀρχῆς	μέχρι	τέλους	ἀδιάσπαστος.	Ὁ	«μύθος»	εἶναι	
ἁπλοῦς,	καθὼς	εἶναι	πάντοτε	ἁπλοῦς	ὁ	μύθος	εἰς	τὰ	ἔργα	τῶν	συγγραφέων,	
οἱ	ὁποῖοι	δὲν	στηρίζουν	τὴν	ἐπιτυχίαν	των	εἰς	τὴν	ἀκόλαστον	φαντασίαν	των.

Η	γενικότερα	αποδεκτή	αισθητική	 αξία	 του	 διηγήματος	 αυτού	 το	 κατέστη-
σε	γνωστό	και	αγαπητό	στο	ευρύτερο	κοινό,	τόσο	ώστε	να	περιληφθεί	από	πολύ	
νωρίς	και	στα	σχολικά	αναγνώσματα.	Ο	Παναγιωτόπουλος	θεωρεί	ότι,	παρά	την	
αναμφισβήτητη	αξία	του,	το	πεζογράφημα	αυτό	αδικήθηκε	από	την	επίσημη	φι-
λολογική	κριτική,	γιατί	δεν	του	αποδόθηκε	η	πρέπουσα	σημασία.	Ο	ίδιος	παρα-
τηρεί	ότι	αποτελεί	γνήσιο	διήγημα,	και	μάλιστα	το	πρώτο	νεοελληνικό	διήγημα,	
το	οποίο	μαζί	με	την	«Αυτοβιογραφία»	του	σοφού	Χίου	αποτελούν	το	καθαυτό	
αφηγηματικό	έργο	του.

Μετά	 από	 την	 παρουσίαση	 της	 πεζογραφικής	 παραγωγής	 του	 Κοραή,	 που	
περιλαμβάνει	επίσης	διαλόγους	και	φυλλάδια,	ο	Παναγιωτόπουλος	πραγματεύ-
εται	το	ζήτημα	του	κοραϊκού	ύφους.	Στο	κεφάλαιο	με	τον	τίτλο	«Ὁ	Κοραῆς	ὡς	
διδάσκαλος	ὕφους»,	που	αποτελεί	και	το	τελευταίο	μέρος	της	διατριβής	του,	πα-
ραθέτει	αποσπάσματα	από	τις	Επιστολές	του	Κοραή,	όπου	φαίνεται	ότι	 το	βα-
σικό	μέλημά	του	ήταν	η	συμβολή	 του	στη	διαμόρφωση	της	νεότερης	 ελληνικής	
λογοτεχνίας	και	της	«τέχνης	του	γράφειν».	Ο	Χίος	λόγιος	αναδεικνύεται	σε	βαθύ	
γνώστη	της	γλώσσας	αλλά	και	της	λεπτής	διαφοράς	που	χωρίζει	την	«λέξιν»	από	
το	«ύφος».	Συμβουλεύει	τη	συνεχή	σπουδή	και	μελέτη	της	γλώσσας,	ώστε	να	κα-
ταστεί	δυνατή	η	ορθή	κατανόηση	των	λεπτών	σημασιολογικών	αποχρώσεων	κάθε	
λέξης.	Ο	Παναγιωτόπουλος	προχωρεί,	παραπέμποντας	συνεχώς	σε	αποσπάσματα	
από	τις	Επιστολές	του	Κοραή,	όπου	αποτυπώνονται	οι	απόψεις	του	περί	ύφους,	
προκειμένου	να	τεκμηριώσει	όσο	το	δυνατόν	καλύτερα	τη	θέση	ότι	ο	Χίος	σοφός	
υπήρξε	 από	 τους	 σημαντικότερους	 «διδασκάλους	 ύφους»,	 σε	 μια	 εποχή	 που	
η	νεοελληνική	λογοτεχνία	βρισκόταν	υπό	διαμόρφωση	και	δεχόταν	ποικίλες	επι-
δράσεις.	Έτσι,	καταλήγει	στα	συμπεράσματα	της	εργασίας	του:
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Αἱ	περὶ	ὕφους	καὶ	γλώσσης	ὡς	καλαισθητικοῦ	ὀργάνου	θεωρουμένης	γνῶμαι	
τοῦ	Κοραῆ,	συνδυαζόμεναι	πρὸς	τὰς	ἀρετὰς	τῆς	πεζογραφίας	του,	παρέχουσιν	
ἔκτυπον	τὴν	εἰκόνα	ἀνδρός,	ὅστις	παρὰ	τὰς	λοιπὰς	μεγάλας	ὑπηρεσίας	του	εἰς	
τὴν	Ἀναγέννησιν	τοῦ	Ἑλληνικοῦ	Ἔθνους	προσέφερε	καὶ	ταύτην	τὴν	οὐδεμιᾶς	
κατωτέραν:	παρέσχεν	ἀληθῆ	ὑποδείγματα	γραπτοῦ	λόγου,	ἱκανὰ	νὰ	ὠφελή-
σωσι	πολυτρόπως	τοὺς	μετ’	αὐτὸν	πνευματικοὺς	ἐκπροσώπους	τοῦ	Ἔθνους,	
καὶ	διεκήρυξεν	ἀληθείας,	ἀπὸ	τῶν	ὁποίων	εὐχῆς	ἔργον	θὰ	ἦτο	νὰ	μὴ	ἀφίστατο,	
ὡς	ἀπέστη,	ἡ	Νεοελληνικὴ	λογοτεχνία.

Ἂν	 μεταξὺ	 τῶν	 πεζογραφημάτων	 τοῦ	 Κοραῆ	 καὶ	 τῶν	 πεζογραφημάτων	
τοῦ	τελευταίου	τετάρτου	τοῦ	λήξαντος	αἰῶνος,	δὲν	παρενεβάλλετο	ἡ	ψυχρὰ	
πεζολογία	 τῶν	Φαναριωτῶν	 καὶ	 τῶν	 τούτους	 διαδεχθέντων	Ἀθηναίων	 τῆς	
«παλαιᾶς»	 ὀνομαζομένης	 σχολῆς,	 ἡ	 ἐξέλιξις	 θὰ	 συνετελεῖτο,	 ἀναντιρρήτως,	
ἀκοπώτερον	καὶ	θ’	ἀπέδιδε	πλουσιωτέρους	καρπούς.	

Δὲν	χρειάζεται	ἄλλως	τε	πολλὴ	προσπάθεια,	διὰ	νὰ	ὁμολογηθῇ	ὅτι	ἡ	ἀπό-
στασις,	ἡ	ὁποία	χωρίζει	τὸν	«Πάπα-Τρέχαν»	ἀπὸ	τὰ	διηγήματα	τοῦ	Ἀλεξ.	Παπα-
διαμάντη,	εἶναι	πολὺ	μικροτέρα	ἐκείνης,	ἡ	ὁποία	τὸν	χωρίζει	ἀπὸ	τὰ	διηγήματα	
τοῦ	Ραγκαβῆ.	Καὶ	τοῦτο	ἀπὸ	καθαρῶς	αἰσθητικῆς	ἀπόψεως,	παραμεριζομένων	
ἐπὶ	τοῦ	προκειμένου	καὶ	τῶν	γλωσσικῶν	ἀγώνων	καὶ	τῶν	κρίσεων,	ὃσαι	κατὰ	
καιροὺς	ἐξηνέχθησαν	περὶ	τῆς	γλωσσικῆς	μεταρρυθμίσεως	τοῦ	Κοραῆ.	

Καταλήγοντας	σε	αυτά	τα	συμπεράσματα,	ο	Παναγιωτόπουλος	εξαίρει	τη	
συμβολή	του	Αδαμαντίου	Κοραή	στη	διαμόρφωση	της	νεοελληνικής	λογοτεχνίας	
ή	τουλάχιστον	στη	διαμόρφωση	των	στοιχείων	που	αποτέλεσαν	αργότερα	βασικές	
συνιστώσες	της	εξέλιξης	και	της	ποιητικής	ανανέωσης	που	επέφερε	η	Γενιά	του	’80.	

Ωστόσο,	η	τύχη	αυτής	της	διατριβής	δεν	υπήρξε	θετική,	αφού,	όπως	προκύπτει	
από	τα	σχετικά	έγγραφα	που	φυλάσσονται	στο	Ιστορικό	Αρχείο	του	Πανεπιστη-
μίου	Αθηνών,	δεν	προωθήθηκε	τελικά	σε	κρίση	ενώπιον	των	καθηγητών	της	Φιλο-
σοφικής	Σχολής,	το	1936.	Σε	αυτό	συντέλεσε	σίγουρα	η	αρνητική	στάση	και	κρίση	
του	εισηγητή,	καθηγητή	Εμμανουήλ	Πεζόπουλου,	η	οποία	σώζεται	σε	χειρόγραφη	
και	δακτυλογραφημένη	μορφή	στο	Ιστορικό	Αρχείο	του	Πανεπιστημίου	Αθηνών,	
σύμφωνα	με	την	οποία	η	διατριβή	δεν	θα	μπορούσε	να	εγκριθεί,	αν	δεν	συμπλη-
ρωνόταν	κατά	τις	υποδείξεις	του.

Αλλά	και	όταν	το	1941	υπήρξε	πρόθεση	να	επανέλθει	το	θέμα,	τελικά	δεν	ολο-
κληρώθηκε	η	διαδικασία	κρίσης	της	διατριβής	και	της	απονομής	του	τίτλου.	Αξίζει	
να	αναφερθεί	ότι	στο	ένα	από	τα	δύο	αντίγραφα	που	σώζονται	στο	Ιστορικό	Αρ-
χείο,	υπάρχουν	οι	υπογραφές	των	καθηγητών	που	μελέτησαν	τη	διατριβή,	άλλοι	
το	1936	και	άλλοι	το	19413.

3.	Μεταξύ	αυτών	οι	Αδαμάντιος	Αδαμαντίου	της	Βυζαντινής	Τέχνης,	Απόστολος	Αρβανιτόπου-
λος	της	Αρχαιολογίας,	Διονύσιος	Ζακυθηνός	της	Βυζαντινής	Ιστορίας,	Νικόλαος	Βέης	της	Μέσης	
και	Νεωτέρας	Ελληνικής	Φιλολογίας,	Φαίδων	Κουκουλές	του	Δημοσίου	και	Ιδιωτικού	Βίου	των	
Βυζαντινών,	Ιωάννης	Καλιτσουνάκης	της	Αρχαίας	Ελληνικής	Φιλολογίας,	Γεώργιος	Σακελλαρί-
ου	της	Φιλοσοφίας,	Χρήστος	Καπνουκάγιας	της	Λατινικής	Φιλολογίας,	Απόστολος	Δασκαλάκης	
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Η	αυστηρότητα,	με	την	οποία	αντιμετώπισε	την	επιστημονική	αυτή	εργασία	
ο	εισηγητής	Πεζόπουλος,	δεν	είναι	ίσως	άσχετη	με	το	γεγονός	ότι	ο	Παναγιωτόπου-
λος	συνδεόταν	φιλικά	με	τον	Ιωάννη	Συκουτρή4,	με	τον	οποίο	ο	Πεζόπουλος	δεν	
είχε	καλές	σχέσεις.	Όπως	και	αν	έχει,	ο	συγγραφέας	φαίνεται	ότι	αποθαρρύνθηκε	
από	τις	δύο	αποτυχημένες	απόπειρες	και	δεν	προσπάθησε	εκ	νέου	στο	μέλλον	να	
αποκτήσει	το	διδακτορικό	δίπλωμα.	Επίσης,	δεν	ασχολήθηκε	ποτέ	πάλι	διεξοδικά	
με	το	κοραϊκό	έργο5	ούτε	και	θέλησε	να	δημοσιεύσει	ολόκληρη	ή	μέρος	της	διατρι-
βής	του,	αφήνοντας	να	λανθάνει	ένα	σημαντικό	κείμενο,	ενδεικτικό	των	απόψεων	
που	είχε	δημιουργήσει	για	τη	συμβολή	του	Κοραή	στη	διαμόρφωση	της	νεοελληνι-
κής	λογοτεχνικής	πραγματικότητας.	Δεν	θα	ήταν	ίσως	άστοχο	να	εκδοθεί	μελλο-
ντικά,	με	τον	κατάλληλο	σχολιασμό,	το	κείμενο	αυτό,	για	το	οποίο	ο	Αδαμάντιος	
Αδαμαντίου	σημείωνε	στο	εσώφυλλο:	«Ἀξία	λόγου	διατριβὴ	καὶ	πολὺ	χρήσιμος».

Ωστόσο,	ακόμη	και	αν	αυτή	η	διατριβή	δεν	έφθασε	ως	την	τελική	κρίση,	ας	
λάβουμε	υπόψη	μας	αυτό	που	 έγραφε	ο	 ίδιος	στο	κείμενό	 του	«Ώρα	απολογι-
σμού»,	ακροτελεύτιο	κείμενο	του	αφιερώματος	στα	Τετράδια	Ευθύνης,	το	1979:	
«Ο	άνθρωπος	που	θα	επιθυμήσει	να	με	 ιδεί	σωστά	θα	πρέπει	να	με	αναζητήσει	
μέσα	στην	πολλαπλότητά	μου.	Διαφορετικά	θα	με	αδικήσει»6.	Ακριβώς	για	την	
πολλαπλότητα	του	έργου	του	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	με	τη	φωτεινή	πορεία	που	
διέγραψε	στα	νεοελληνικά	γράμματα	και	με	το	πλούσιο	και	σημαντικό	έργο	του,	
σαράντα	περίπου	χρόνια	μετά	από	τη	νεανική	αυτή	εργασία	που	προοριζόταν	να	
του	εξασφαλίσει	τον	τίτλο	του	διδάκτορος,	έλαβε	την	ύψιστη	ακαδημαϊκή	διάκρι-
ση	του	επιτίμου	διδάκτορος	από	την	ίδια	Σχολή.	Συγκεκριμένα,	στις	16	Απριλίου	
1976,	η	Φιλοσοφική	Σχολή	του	Πανεπιστημίου	Αθηνών	τον	αναγόρευσε	επίτιμο	
διδάκτορά	 της,	 τιμώντας	 τον	 για	 το	σύνολο	 του	συγγραφικού	 του	 έργου.	Στην	
επίσημη	τελετή,	μετά	την	προσφώνηση	του	πρύτανη	Γεωργίου	Γ.	Μητσόπουλου,	
ο	καθηγητής	της	Βυζαντινής	Φιλολογίας	Αθανάσιος	Κομίνης	παρουσίασε	το	έργο	
του	τιμωμένου,	ενώ	ακολούθησε	ομιλία	του	ιδίου	με	τίτλο	«Όρθιες	ψυχές»7.

Κλείνοντας	 θα	 αναφερθώ	 στο	 μοναδικό	 άρθρο	 του	 Παναγιωτόπουλου,	 το	
οποίο	 αναγράφεται	 στην	 Εργογραφία	 –	 Βιβλιογραφία	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	

της	Ιστορίας	των	Μέσων	και	Νεωτέρων	Χρόνων,	Ιωάννης	Θεοδωρακόπουλος	της	Φιλοσοφίας,	
Ιωάννης	Κακριδής	της	Αρχαίας	Ελληνικής	Φιλολογίας,	Θεόφιλος	Βορέας	της	Φιλοσοφίας.
4.	Για	τη	φιλική	γνωριμία	του	Παναγιωτόπουλου	με	τον	Συκουτρή	βλ.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	
«Ο	Συκουτρής	και	η	γλώσσα.	Η	ανεξιγλωσσία»,	Νέα	Εστία,	τχ.	738	(1958),	σ.	482-490.
5.	Βλ.	Αννίτα	Παναρέτου,	Εργογραφία	–	Βιβλιογραφία	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	(1916-1982),	ΣΩΒ,	
Αθήνα	1990.	Παρότι	καταγράφονται	3.179	λήμματα	(βιβλία	και	άρθρα)	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπου-
λου,	υπάρχει	μόνο	ένα	(!)	σχετικό	με	τον	Αδαμάντιο	Κοραή.	Πρόκειται	για	άρθρο	με	τον	τίτλο	
«Αδαμάντιος	Κοραής»,	που	δημοσιεύθηκε	στην	εφημ.	Ελευθερία,	στις	15	Αυγούστου	1964.
6.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Ώρα	απολογισμού»,	στο	αφιέρωμα:	Τετράδια	Ευθύνης,	τ. 8,	Αθήνα	
1979,	σ.	145-158	(εδώ	σ.	152).	Πρβ.	και	Ε.Ν.Μόσχος,	«Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	ο	δοκιμιογράφος,	
ο	κριτικός	και	η	μάχη	με	την	ενότητα»,	Νέα	Εστία,	Αφιέρωμα	στον	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο,	τχ.	
1329	(1982),	σ.	111.
7.	Βλ.	Επίσημοι	λόγοι	εκφωνηθέντες	κατά	το	έτος	1975-1976,	τ.	Κ,́	Πρυτανεία	Γεωργίου	Γ.	Μητσοπού-
λου,	Εκδόσεις	Πανεπιστημίου	Αθηνών,	Αθήναι	1978,	σ.	270-285	(η	ομιλία	του	Ι.Μ.Π.	στις	σ.	277-285).
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(1916-1982)	και	τιτλοφορείται	«Αδαμάντιος	Κοραής».	Πρόκειται	για	άρθρο	στην	
εφημερίδα	Ελευθερία	της	15ης	Αυγούστου	1964,	στο	οποίο	παρουσιάζει	την	πρό-
σφατη	τότε	έκδοση	των	Απάντων	του	Κοραή	από	τις	εκδόσεις	Δωρικός	με	επιμέ-
λεια	του	Γιώργου	Βαλέτα8.	Οι	σκέψεις	και	οι	κρίσεις	που	διατυπώνονται,	απηχούν	
ακριβώς	τις	θέσεις	που	ο	ίδιος	είχε	διαμορφώσει	σχεδόν	μια	τριακονταετία	νωρί-
τερα	και	δείχνουν	ότι	η	πνευματική	φυσιογνωμία	του	σοφού	Χιώτη	διδασκάλου	
συνέχιζε	να	του	εμπνέει	θαυμασμό:	

Ο	Κοραής	είναι	ο	σημαντικότερος,	από	τη	δική	μας	πλευρά,	εκπρόσωπος	
του	δέκατου	όγδοου	 ευρωπαϊκού	αιώνα.	 […]	 Ευαίσθητος	δέκτης	 των	μηνυ-
μάτων	 του	 καιρού	 του,	 τα	 εξελλήνιζε	 μέσα	 στην	 εθνική	 του	 συνείδηση.	 […] 
Η	ελευθερία	του	Γένους	υπήρξε	ο	αμετακίνητος	στόχος	του.	 […]	Η	σταθερή	
σκέψη,	που	κατηύθυνε	όλες	 τις	 ενέργειες	 του	Κοραή,	ήταν,	πως	 ένας	λαός,	
για	να	κερδίση	την	εθνική	του	ελευθερία	θα	έπρεπε	ν’	απελευθερωθή	πρώτα	
ο	ίδιος	από	μέσα	του	με	τη	δύναμη	της	παιδείας.	Θέλησε	να	δώση	στο	έθνος	
του	παιδεία.	 […]	Καθώς	ο	Σολωμός	δεν	 είχε	άλλο	 τίποτε	στο	νου	 του	«πά-
ρεξ	ελευθερία	και	γλώσσα»,	έτσι	κι	ο	Κοραής	άλλο	δεν	εστοχαζόταν	παρά	την	
ελευθερία	και	την	παιδεία,	που	και	γλώσσα	να	την	πης,	σε	λάθος	δεν	πέφτεις,	
έτσι	που	είναι	πλατύ	και	βαθύ	της	γλώσσας	το	νόημα9.	

Abstract

I.M.Panagiotopoulos	consistently	served	almost	every	kind	of	creative	writing,	while	
maintaining	his	incessant	attendance	at	the	cultural	events	of	his	time,	with	his	essays	
and	critic	texts.	The	young	writer	had	already	started	to	shape	his	literary	identity	by	
the	time	he	enrolled	in	the	School	of	Philosophy	(University	of	Athens),	on	September	
of	1919,	while	he	had	been	working	at	 the	same	 time.	During	 the	first	decade	after	
obtaining	 his	 degree	 (on	 the	 29th	 of	October	 of	 1923),	 he	 had	 been	 involved	 in	 the	
writing	of	his	scientific	monography,	with	which	he	would	receive	his	PhD.	This	paper	
focuses	on	presenting	that	thesis,	detected	at	the	Historical	Archives	of	the	University	
of	Athens.	His	thesis,	entitled	“Adamantios	Korais	as	an	author	and	a	style	specialist”,	
was	submitted	as	a	doctoral	thesis	twice	(on	1935	and	1941),	with	Prof.	Emmanuel	Pe-
zopoulos	as	supervisor.	Finally,	the	thesis,	for	unknown	reasons,	was	retracted	and	it	
never	reached	the	procedure	of	final	judgment.	The	text	is	structured	in	nine	chapters,	
in	which	Panagiotopoulos,	with	scientific	orderliness	and	critical	insight,	tries	to	high-
light	all	aspects	of	Korais’	literary	works	and	personal	style.

8.	Γ.	Βαλέτα	(επιμ.),	Κοραής.	Άπαντα	τα	πρωτότυπα	έργα,	Δωρικός,	τόμοι	Α΄-Δ,́	Αθήνα	1964-
1965.
9.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Αδαμάντιος	Κοραής»,	Ελευθερία,	15	Αυγούστου	1964,	σ.	1,	10.
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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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