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Προλογικό

Αν	από	τη	σκέψη	σου	περάσει	η	ιδέα	ότι,	σχετικά	με	το	πολυσχιδές	έργο	του	Ι.Μ.
Παναγιωτόπουλου,	 πολλά	 ή,	 εν	δεχομένως,	 τα	 περισσότερα	 έχουν	 ειπωθεί,	 μια	
νέ	α	επίσκεψη	σε	πείθει	(με	έπεισε)	ότι	πολλά	είναι	ό	σα	ακόμη	δεν	έχουν	ειπωθεί	
ή	και	δεν	έχουν	ιδωθεί.	Και	είναι	ακριβώς	αυτό	που	μας	συμβαίνει	με	κάθε	κλασι-
κό	συγ	γραφέα	ή	με	κάθε	κλασικό	συνθέτη,	να	εντο	πί	ζουμε	κάθε	φορά	κάποιες	
νέες	πτυχές	που	προκαλούν	το	ενδιαφέρον	μας	ή	κά	ποια	νέα	στοιχεία	όπου	επι-
κεντρώνεται	η	αι	σθητική	μας	ευχαρίστηση.	Κι	αν	κλα	σικό	είναι	το	έργο	που	δια-
χρονικά	δεν	χάνει	την	αξία	του,	θα	ήθελα	να	επιση	μά	νω	από	τώρα,	κι	ελπίζω	να	
φανεί	με	όσα	θα	υπο	στη	ρίξω	σχετικά	με	τη	δοκι	μιο	γρα	φία	του	Ι.Μ.Παναγιω	τό-
πουλου,	ότι	σύμφυτη	με	την	έννοια	του	διαχρονικού	εί	ναι	και	η	έννοια	του	(πά-
ντοτε)	επικαιρικού,	αλλά,	ε	νί	οτε,	και	του	προφητικού	(ή	«προορατικού»,	για	να	
χρησιμοποιήσω	έναν	χαρα	κτηρισμό	του	ίδιου	του	Ι.Μ.Π.).

Η	δοκιμιογραφία

Στην	 επιστημονική	 συνάντηση	 του	 2002,	 που	 είχε	 τον	 τίτλο	Ο	 στοχασμός	 και	
ο	 λόγος	 του	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	 έδειξα1,	 δι’	ο	λίγων,	με	ποιον	 τρόπο	συνομι-
λεί	ο	Έλληνας	δοκι	μιογράφος	με	άλλους	συγ	γρα	φείς	δοκιμίων,	ντόπιους	και	ξέ-
νους,	αλλά	και	με	τον	θεωρούμενο	πατέρα	αυ	τού	του	γραμματειακού	είδους,	τον	
ελλη	νοθρεμμένο	Γάλ	λο	συγγραφέα	Michel	de	Mon	taigne2.	Με	τους	περισσότερους	

1. Θανάσης	Νάκας,	«Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος:	Η	‘ευδοκίμηση’	της	δοκιμιο	γραφί	ας»,	Πρακτικά	της 
4ης	Ε	πιστημονικής	Συνάντησης	Ο	στο	χασμός	και	ο	λόγος	του	Ι.Μ.Πανα	γιωτόπουλου,	εκδ.	Σχολής	
Ι.Μ.	Παναγιωτόπουλου,	σ.	191-203	[=	Γλωσ	σοφι	λο	λο	γι	κά	Δ΄,	κεφ.	6].
2.	Τον	Montaigne	διάβαζε	–προσπάθησε,	μάλιστα,	να	μεταφράσει	κάποια	από	τα	Essais	του,	από	
τα	ο	ποία,	 τελικά,	μετέφερε	κάποια	αποσπάσματα	στα	ημερολόγια	και	στις	Δοκιμές	 του–	και	
ο	Γιώργος	Σεφέρης	(για	τον	Σεφέρη-αναγνώστη	του	Montaigne	βλ.	Θανάση	Νάκα,	«Η	τύχη	του	
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α	πό	αυτούς	υπάρ	χει	η	συναντίληψη	ότι	στο	δοκίμιο	οι	σκέψεις	και	οι	ιδέες	οργα-
νώνονται	γύρω	α	πό	ένα	θεματικό	κέντρο	–και	μ’	αυτή	την	έννοια,	το	δοκίμιο	είναι	
μια	 ‘κλειστή’	φόρ	μα3,	 αν	 και,	 όχι	 σπάνια,	 απο	κτά	 τα	 χαρακτηριστικά	 μιας	πιο	
α	νοιχτής	φόρμας,	όπως	είναι	το	ημερολόγιο4	(ο	ίδιος	ο	Ι.Μ.Π.	χαρακτήρισε	το	βι-
βλίο	του	Αντιλε	γό	με	να	ένα	«η	με	ρολόγιο	χωρίς	η	με	ρομηνίες»)	ή	η	ἐπὶ	τούτῳ	/	ad	
hoc	λεγόμενη	‘ανοιχτή	επιστολή’5,	που	κατά	κα	νό	να	έχει	πολλούς	αποδέκτες,	παρ’	
όλο	που	ο	συγγραφέ	ας	της	την	α	πευ	θύνει	συμ	βατικά	σε	ένα	πρόσωπο,	συνήθως	
μαθητή	ή	φίλο.	(Τη	μορφή	ανοιχτής	επιστολής	είχαν	ήδη	πολλές	ηθικοφιλο	σο	φι-
κές	διατριβές	της	αρ	χαι	ότητας,	γραμμέ	νες	ακό	μη	και	από	συστηματικούς	φιλο-
σόφους6).	Πολύ	συχνά,	εξάλλου,	στο	δοκίμιο	υ	πάρ	χει	το	στοι	χείο	της	«συ	νο	μιλίας»	

Montaigne	στην	Ελλάδα»,	Γλωσσοφιλολογικά	Α΄,	σ.	112-120).	Όταν,	το	Γενάρη	του	1946,	ο	Ι.Μ.Π.	
γράφει	 το	προοιμιακό	κεφάλαιο	 «Δοκίμια»	 της	 συλλογής	Ομιλίες	 της	 γυμνής	ψυχής	 (εφεξής:	
ΟΓΨ),	εγκαι	νιά	ζοντας,	στην	ουσία,	τη	σταδιοδρομία	του	ως	δοκιμιογράφου,	επιχειρεί	μιαν	από	
τις	πρώτες	συστη	μα	τικές,	σε	βάθος	και	σε	πλάτος,	προσεγγίσεις	του	υβριδιακού	αυτού	γραμμα-
τειακού	είδους,	τόσο	ως	προς	τα	χαρακτηριστικά	του	γνωρίσματα	όσο	και	ως	προς	τους	κυριότε-
ρους	εκπροσώπους.	(«Την	ώ	ρα	που	ανοίγω	το	βιβλίο	τούτο	με	τα	δοκίμια	με	συνεπαίρνει	ο	πόθος	
να	κοιτάξω	το	είδος	ετα	στι	κότερα»).	Είναι	γνωστόν	ότι,	στην	περίπτωση	του	Montaigne,	πολλοί	
υποστηρίζουν	πως	δεν	υ	πήρξε	 δημιουργία	 νέου	 γραμματειακού	 είδους,	αλλά	ανανέωση	 ενός	
παλιού,	της	ηθικοφιλοσοφικής	διατρι	βής	που	έγραφε	ο	Πλούταρχος	και	άλλοι,	συστηματικοί	και	
μη,	φιλόσοφοι	της	αρχαιότητας.	«Η	ι	στορία	του	Λό	γου»,	παρατηρεί	ο	Ι.Μ.Π.,	«επιφαινόμενο	και	
συνάρτηση	της	ιστορίας	του	Ανθρώπου,	μας	ξαφνιά	ζει	συχνά	με	κάποιους	μετασχηματισμούς,	
με	κάποιους	χαμούς	και	ξαναγεννημούς,	που	θα	έπρεπε	να	προσ	δοκούμε	[…]	τα	γραμματολο-
γικά	είδη	δε	μένουν	ασάλευτα.	Με	μια	πρόσθετη	παρα	τήρηση:	καμιά	μεταλλαγή	δεν	επιτρέπε-
ται	να	κατανταίνει	μετουσίωση».	 (Βλ.,	στη	συνέχεια,	 ειδικότερες	α	να	φορές	στο	πρόσωπο	του	
Montaigne	και	στα	χαρακτηριστικά	του	δοκιμίου).	
3.	Βλ.	Θανάση	Νάκα,	Ο	Montaigne	και	το	δοκίμιο,	Κάλβος,	Αθήνα	1981,	σ.	140-141	(δες,	ως	προς	
τα	πρότυπα	του	Montaigne,	και	σ.	142-165).
4.		Δες	Ο	Montaigne	και	το	δοκίμιο,	ό.π.,	σ.	79-80,	118.	
5.	Ο	Montaigne	και	το	δοκίμιο,	ό.π.,	σ.	157-159,	160,	231.		
6.	Πρόχειρο	παράδειγμα,	 οι	 τρεις	 επιστολές	 του	Επίκουρου	 «πρὸς	Ἡρόδοτον»,	 «πρὸς	Πυθο-
κλέα»	και	 «πρὸς	Μενοικέα»,	 στις	 οποίες	 συνοψίζεται	 ολόκληρο	 το	φιλοσοφικό	 του	σύστημα	
(τουλάχιστον,	κατά	την	άποψη	του	Διογένη	Λαέρτιου,	που	τις	παραθέτει	και	τις	διασώζει:	«τρεῖς	
ἐπιστολὰς	αὐ	τοῦ	παραθέμενος,	ἐν	αἷς	πᾶσαν	τὴν	ἑαυτοῦ	φιλοσοφίαν	ἐπιτέτμηται»).
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του	συγγραφέα	με	τον	εαυτό	του7	ή	με	κά	ποιον	υποθετικό	ανα	γνώ	στη8.
Βε	βαίως,	βασικό	χαρακτηριστικό	παραμένει	πάντοτε	η	αυτοεξέταση	και	αυ	το-

έκ	θεση,	μια	ενδοσκόπηση	της	«εσωτερικής	ζωής»,	του	ψυχικού	και	πνευματικού	
βίου,	καθώς	και	της	ατο	μικής	εμπειρίας,	του	δοκιμιογράφου9.	Στον	Παναγιωτό-

7.	Στα	πρώτα	εφτά	δοκίμια	(που	συναπαρτίζουν	τη	«Σειρά	Πρώτη:	Σχόλια»)	της	συλλογής	ΟΓΨ,	
ο	συγ	γραφέας	«συνομιλεί»	με	«το	άλλο	μισό»	του	εαυτού	του,	το	ο	ποίο	αποκαλεί	«ο	φίλος	μου»	
ή	«ο	σύ	ντροφός	μου»	ή	«ο	φίλος/ο	σύντροφός	μου	ο	στοχαστής»	(πρβ.	και	«ο	στοχαστής,	αυτός	ο	
φα	σμα	τικός,	ο	ασυμπόνετος	φίλος»	και	«τον	είχα	πλάσει	από	τον	εαυτό	μου»).	Αυτού	του	είδους	
η	 «συνο	μιλία»	 συμβάλλει	 σε	 μια	 καλύτερη	αυτοσυνείδηση:	 «Ο	στοχαστής	 μου	 είν’	 ένας	αλη-
θινά	παράδοξος	άνθρωπος.	Χρόνια	τώρα	του	κάνω	συντροφιά	κι	ακόμα	δε	μπόρεσα	να	νιώσω	
ολάκε	ρη	την	κίνηση	της	ψυχής	του.	Αρετές	κι	ελαττώματα,	όχι	ακέριες	κακίες,	συναπα	ντιούνται	
στο	σταυ	ροδρόμι	του	ε	αυτού	του.	Το	κορμί	του	είναι	πλασμένο	από	πολύ	πάθος,	η	διάνοιά	του	
από	την	αί	σθηση	της	πραγ	ματικότητας	και	την	αγάπη	της	σαφήνειας,	κ’	ένα	δαιμόνιο	ονειρεύ-
ε	ται	μέσα	του.	Ρι	ζωμένος	αξε	δι	άλυτα	σε	τούτη	τη	γης,	περπατεί	με	το	κεφάλι	σηκωμένο	προς	τ’	
ά	στρα.	 /	Χαίρεται	τον	καιρό	του,	μα	και	κάποια	πλατύτερη	και	υπεριστορική	στην	ουσία	της	
αλήθεια	προσπαθεί	να	συλ	λάβει.	Η	παιδεία	κ’	η	τέχνη	είναι	οι	δυο	αμετάθετοι	πόλοι	της	αστα-
μάτητής	του	ενέργειας.	Και	μέσα	σε	τούτες	και	πά	νου	από	τούτες	η	ανεχτίμητη	δύναμη,	η	ζωή.	
Του	συμβαίνει	α	κόμα	να	πορεύεται	α	νάμεσα	σε	σωρό	ανυπόφερτες	αντιφάσεις	κι	απελπισμένα	
να	πασκίζει	ν’	ανοίξει	το	δρόμο	του.	Αυ	τό,	καθώς	έχω	συ	μπεράνει,	χρωστιέται	στην	ακατανίκητη	
δίψα	που	τον	κατέχει	ν’	αναποδογυρίζει	το	νόμισμα.	Είναι	μια	τέχνη	και	τούτη,	κ’	ίσως	απ’	όλες	
η	δυσκολότερη.	Ο	λόγος	κι	ο	αντίλογος.	Η	θέση	κ’	η	άρση.	Η	άρνηση	κ’	η	κατάφαση.	Αυτό	το	
φοβερό	ταλάντεμα,	το	αέναο,	ανάμεσα	στο	ναι	και	στο	όχι	–μα,	θα	πρέπει	και	τούτο	να	το	πω,	
εννοημένο	όχι	σα	σημάδι	αγιά	τρευτης	παρακμής,	σαν	ξεκίνημα	για	μια	γονιμότερη	και	καθο-
λικότερη	σύλληψη.	Με	τούτον	 τον	 επι	φανειακά	 ίσως	μο	νάχα	αντιφατικό	στο	χαστή	κάθουμαι	
συχνά	και	ηρεμώ	ή	κουβεντιάζω	ανέμελα,	την	ώρα	που	κατα	λαγιάζει	ολόγυρά	μας	η	βουή	κι	
ο	κουρνιαχτός	της	πολιτείας.	[…]	Ό,τι	απ’	όλα	περισ	σότερο	τον	κα	τέχει	είναι	ο	πόθος	ο	απε	ρί-
γραπτος	του	ακέριου·	σιχαίνεται	τους	μισούς	στοχασμούς,	τις	μισές	πρά	ξεις,	τα	μισά	λόγια	και	
τους	μισούς,	κομματιασμένους	ανθρώπους.	Φανερό,	πως	ο	στο	χαστής	μου	τη	ζει	στα	γεμάτα	τη	
συνεί	δη	ση	της	ευθύνης».	–Επτά	χρόνια	αργότερα,	στο	«Ένα	προοί	μιο,	ίσως	ωφέλι	μο»	της	συλ-
λογής	Ο	στο	χασμός	και	ο	λόγος	(εφεξής:	ΣΛ),	ο	άλλος	εαυτός	διαμοι	ράζεται	σε	επτά	δι	αφορετικά	
«δαιμόνια»:	 το	 μεθυσμένο	ή	 της	 γυναίκας,	 της	 λάσπης,	 της	 λευτεριάς,	 το	αγγελικό,	 το	 κα	τα-
νυχτικό,	το	συλλογισμένο	(«ένα	ζοφερό	και	πονε	μένο	πνεύμα,	με	το	κεφάλι	σκυμμένο	ανά	μεσα	
στα	κουρασμένα	του	χέρια,	το	δαιμόνιο	που	στοχά	ζεται,	καθώς	ο	Μέδι	κος	της	Φλωρεντίας,	ή,	
πολύ	σωστότερα,	καθώς	ο	γοτθικός	γρύπας	της	Παναγιάς	του	Παρισιού»),	το	περιγελαστικό.	«Κ’	
έρχεται	η	ώρα,	που	κατέχομαι	ολάκερος	από	τούτο	το	δαιμόνιο	ή	από	κείνο.	Κ’	είμαι	μια	παρου-
σία	στεγανή,	ολοκληρωτική,	αναμφισβήτητη	–το	ένα	ή	τ’	άλλο.	Ίσαμε	που	να	φτά	σει	κ’	η	δεύτερη	
ε	κείνη	στιγμή,	η	πολλαπλή,	όπου	ορχιούνται	μέσα	μου	τα	δαιμόνια	όλα,	και	τα	κα	κοποιά	και	τ’	
αγα	θά,	και	τότε	δεν	ξέρω	πια	τι	θα	κάμω	και	τι	θ’	απογίνω	και	στενάζω	απογνω	σμένος».
8.	«Την	ώρα	που	βρίσκουμαι	σκυμμένος	πάνου	στα	χειρόγραφα	τούτα,	που	δεν	μπορεί	να	είναι	
πολλά,	γιατί	πολλά	είναι	κείνα	που	φτάνουν	στα	χείλη	μου	και	σύγκορμο	με	συνταράζουν,	έτσι	
που	να	μην	κατορθώνω	μεθοδικά	και	ησυχασμένα	να	τα	προβάλω,	συχνά	στρέφομαι	σε	σένα,	
αναγνώστη	μου	κι	αδερφέ	μου,	που	τόσα	χρόνια	με	συντρόφεψες	στην	οδοιπορία	μου	μέσα	στη	
νύχτα	και	μ’	 ένιωσες,	που	πάσχιζα	απελπισμένα	να	σου	μεταδώσω	το	μήνυμά	μου	είτε	με	 το	
υπονοούμενο	είτε	με	την	πε	ρί	φραση	είτε	με	την	αποσιώπηση,	να	σε	κάμω	κοινωνό	της	θλίψης	και	
της	λαχτάρας	μου,	που	είταν	κ’	η	δική	σου	λαχτάρα	και	θλίψη.	Που	μ’	έβλεπες	να	ξεστρατίζω	στα	
λυρικά	περιβόλια	των	φραστι	κών	ευρημάτων	ή	να	σου	διηγιέμαι	ιστορίες,	για	να	περνάς	την	ώρα	
σου	τάχα,	κ’	ήξερες	πως	όλα	τού	τα	δεν	είταν	παρά	το	πρόσωπο	και	πως	πίσω	από	το	πρόσωπο	
έστεκε	ακοίμητη	η	αγωνία	κι	ο	πόθος	της	λευτεριάς	και	πως	δεν	ποθούσα	άλλο	τίποτε	να	σου	
πω	παρά	πως	από	το	στέκι	τούτο,	όπου	ή	μουν	ταγμένος,	σε	συντρόφευα	στον	πολύμορφο	μόχθο	
σου	κι	ο	παλμός	της	καρδιάς	σου	είταν	και	στο	δικό	μου	χτυποκάρδι	αντίζυγος»	(ΟΓΨ,	σ.	121).
9.	Το	δοκίμιο,	ως	γραμματειακό	είδος,	δεν	προσφέρεται	για	ν’	αρχίσει	κανείς	τη	συγγραφική	του	
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πουλο	 αρ	κε	τές	 φορές	 απο	κτά	 τα	 χα	ρακτηριστικά	 ενός	 λυρικού	 διαλογισμού10 
γύρω	από	τα	ποικίλα	θέματα	που	τον	απα	σχολούν.	Ας	σημειωθεί,	πάντως,	ότι,	
παρά	τα	άφθονα	προσωπικά	ή	βιογραφικά	στοιχεία	που	παρεισφρέουν,	το	δοκί-
μιο	δεν	είναι	αυτο	βιο	γραφία	ού	τε	απομνημόνευμα.	Δεν	πρόκειται,	άλλωστε,	για	

στα	διοδρομία:	ο	Montaigne	έγραψε	τα	πρώτα	του	δοκίμια	στην	ηλικία	των	43	ετών,	στην	ίδια	
δηλαδή	η	λικία	που	και	ο	Παναγιωτό	πουλος	άρχισε	να	γράφει	τις	ΟΓΨ:	«Το	δοκίμιο	προϋποθέτει	
πάντα	μια	θε	ώ	ρη	ση	από	ψηλά	ή	από	μακριά,	που	κάνει	το	ίδιο,	μια	αίσθηση	των	συνόλων	και	
μια	συνείδηση	του	φαι	νόμενου	και	του	περιστατικού	σ’	ένα	καθαρότερο	χώρο.	Προϋποθέτει	μια	
γνώση,	που	να	έχει	με	α	διάκοπον	αγώνα	βαθύνει	τον	εαυτό	της,	μια	πείρα	ζωής,	που	να	ξέρει	και	
να	διστάζει	και	να	μάχεται	την	πραγματικότητα	και	να	παίρνει	την	απόφαση,	σαν	η	μεγάλη	ώρα	
της	ψυχής	και	του	νου	το	προστάζει.	Προϋποθέτει,	τέλος,	μια	αισθητική	καλλιέργεια,	την	απόλυ-
τη	γνωριμιά	με	το	λόγο,	τη	μα	στοριά	που	δίνει	στη	φράση	στερεότητα	και	σαφήνεια».	Μιλώντας	
ειδικότερα	για	την	πείρα	ή	την	ε	μπειρία	(expérience),	ο	Montaigne	δεν	έχει	στο	νου	του	εξωτερικά	
γεγονότα,	αλλά	εσωτερικά,	δεν	εννοεί	δηλαδή	«πειραματισμό»	ή	«πείραμα»,	όπως	μας	είναι	
γνωστά	από	τις	φυσικές	επιστήμες,	αλλ’	εννοεί	«εσωτερικές	εμπειρίες»,	εμπειρίες	του	σώματος	ή	
εμπειρίες	στον	ηθικό	τομέα.	Σ’	αυτή	τη	δεύ	τερη	περίπτωση,	συμμετέχει	πολλές	φορές	και	η	μνήμη,	
έτσι	που	νεότερες	εμπειρίες	συνδυάζονται	με	παλαιότερες	στη	διαμόρφωση	ενός	κοινού	συντε-
λεστή	(βλ.	Ο	Montaigne	και	το	δοκίμιο,	ό.π.,	σ.	105-110).	Και	στην	αντίληψη	του	Ι.Μ.Π.,	η	πείρα	με	
τη	μνήμη	αλληλοσυμπληρώνονται	(στα	γραπτά	του	επανέρχονται	συχνά	και	ως	λεκτική	σύναψη).	
Με	βάση	την	αντίληψη	αυτή,	στην	έννοια	της	περι	συλλογής	συμπεριλαμβάνεται	η	«κατασφάλιση	
του	δικαιώματος	[…]	που	επιτρέπει	στο	δράστη	να	μεταμορφώνεται	σε	θεατή	και	να	προβαίνει	
στον	απολογισμό	της	πείρας	του,	για	να	προχωρέσει	μακρύτερα	με	σταθερότερο	βήμα»	(ΟΓΨ,	σ.	
81).	Στη	θέαση	των	πραγμάτων,	ο	στοχαστής	«φέρνει	την	πείρα	του	και	τη	μνήμη	του,	φέρνει	την	
τύχη	του	και	το	θάρρος	του,	τη	χίμαιρά	του	και	την	πραγ	ματικότητά	του,	το	δαίμονά	του	και	τον	
άγγελό	του	[…]	η	αίσθησή	του	διαχύνεται	σ’	όλα	τούτα	και	τα	περιστατικά	και	τ’	αντικείμενα»	
(σ.	28).	Η	συνείδησή	του	χρειάζεται	πολλές	φορές	«ν’	αρματω	θεί	με	πείρα	και	μνήμη»	(σ.	217·	
πρβ.	και	σ.	93:	«Πολλές	φορές	νιώθουμε	πως	είμαστε	πολύ	κου	ρα	σμένοι,	πολύ	φορτωμένοι	μνήμη	
και	πείρα,	πως	έχουμε	ζήσει	ένα	βίο	μακρότατο	[…]».	Δες	και	σημ.	16	πιο	κάτω.	Ο	ίδιος	ο	Ι.Μ.Π.	
αντλεί	πολλά	από	τα	παραδείγματά	του	από	την	προσωπική	ή	τη	συλ	λογι	κή	εμπειρία	και	μνήμη,	
ορισμένα	από	τα	οποία	τα	εισάγει	με	τη	φράση:	«θυμούμαι...»,	«θυμήθη	κα...»,	«θυμηθείτε...»,	
«μπορούμε	να	θυμηθούμε...»,	«να	θυμηθούμε,	έξαφνα...»,	«δεν	θα	λησμο	νή	σω...»).
10.	Σε	πολλά	από	τα	κεφάλαια	των	ΟΓΨ	η	αφόρμηση	ενός	διαλογισμού	γίνεται	μέσα	από	τη	
λυρική	πε	ριγραφή	κάποιου	φυσικού	αντικειμένου,	φυσικού	τοπίου	ή	ανθρώπινου	περι	στα	τικού	
όπου	επι	κε	ντρώνεται	η	θέαση	του	στοχαστή	–δείγμα	της	ποιητικής	ιδιοσυγκρασίας	του	Ι.Μ.Π.	
Ο	«Λόγος	ακρο	τελεύτιος»	σχετικά	με	το	τι,	μεταξύ	άλλων,	περιέχεται	«μέσα	σε	τούτο	το	βιβλίο»,	
κλείνει	με	τη	φρά	ση:	«Επιτέλους,	μια	φωνή	ανθρώπινη,	που	μπορεί	να	σταθεί	χρειαζούμενη	σε	
κά	μποσους	φίλους	θρεμμένους	με	στοχασμό	και	με	ποίηση».	Αλλά	και	στο	εισαγωγικό	κεφάλαιο	
με	τον	τίτλο	«Δοκίμια»,	συνδυάζοντας	και	άλλα	ει	δολογικά	γνωρίσματα	που	ήδη	επισημάνθηκαν,	
παρατηρεί	τα	εξής:	«Μέσα	σ’	ένα	τέτιο	κλίμα	γεννή	θηκαν	οι	δοκιμιογραφικές	μου	απόπειρες.	
Και	για	τούτο	ξαλλάζουν	το	πρό	σωπό	τους	τόσο	συχνά.	Και	πότε	ηρεμούνε	και	πότε	τρεμοσα-
λεύουν	φουρτουνιασμένες.	Κ’	εδώ	είναι	τραγούδι	και	κει	στοχασμός.	Κι	αλλού	ένας	διάλογος,	
μια	συνομιλία	με	φίλο,	που	δεν	είναι	και	τούτος	παρά	ο	ίδιος	εγώ,	την	ίδια	ώρα,	από	ένα	σημάδι	
διαφορετικό	κοιταγμένος.	Και	πάντα	μια	αίσθηση,	μια	φωνή	από	μέσα,	που	πασκίζει	να	νικήσει	
τον	εαυτό	της.	Αν	αγαπούσα	τα	μεγάλα	λόγια,	θα	μπο	ρούσα	να	πω	για	τα	δοκίμια	τούτα:	η	πορεία	
μιας	συνείδησης	ανάμεσα	στα	πρόσωπα	και	στα	περι	στατικά	του	καιρού	της».	–Παρά	την	αγάπη	
του	για	την	ποίηση	(τα	παραθέματα	από	ποιητές	ξεπερ	νούν	σε	αριθμό	κατά	πολύ	τα	παραθέματα	
που	αντλεί	από	πεζογράφους)	και	παρά	τη	ζωντάνια	και	τη	γλαφυρότητα	του	ύφους	του,	η	γραφή	
του	Montaigne	στα	Essais	δεν	θα	μπορούσε	να	χαρακτηρισθεί	λυρική	(ο	«καθάριος	λυρισμός»,	
κατά	την	έκφραση	του	Ι.Μ.Π.	στη	σημ.	13	εδώ	πιο	κάτω,	απουσιά	ζει).	Βεβαίως,	δεν	μπορούμε	
να	παραβλέψουμε	το	ότι	ο	Sainte-Beuve	αναγνώριζε	στον	πατέρα	του	δοκιμίου	ένα	«διεισδυτικό	
αισθητήριο»	στα	θέματα	της	ποίησης	(βλ.	Ο	Montaigne	και	το	δοκίμιο,	ό.π.,	σ.	32-33).
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την	καταγραφή	πράξεων	ή	γεγο	νότων	της	ζωής,	αλλά	σκέψεων	και	ιδεών.	(Με	τα	
λόγια	του	Παναγιωτό	πο	υ	λου,	πρόκειται	για	την	«αυτοβιογραφία	μιας	συνείδησης	
που	περπατεί	μέσα	στον	και	ρό	της»11,	αν	και	κάποτε,	περισσότερο	εξομολογητικά,	
δηλώνει	πως	«[το]	ν’	αυ	το	βιογραφηθώ,	[…]	πολύ	συχνά	το	επιχειρώ,	γιατί	νομίζω	
πως	το	δικό	μου	βίω	μα,	σω		στό	ή	αβάσιμο,	είναι	το	καλύτερο	που	μπορώ	να	προ-
σφέρω»:	Οι	σκληροί	καιροί	(ΣΚ),	σ.	134	–πρβ.	με	ΣΚ	σ.	120	εδώ	πιο	κάτω12).

	Βασικό	γνώρισμα	του	δοκιμίου,	πρέπει	να	προσθέσουμε,	είναι	και	το	στοιχείο	
της	κριτικής	(στην	ευρύτατη	έννοιά	της),	δεδομένου	ότι	ο	προβληματισμός	του	δο-
κιμιογράφου	δεν	μπορεί	να	είναι	άσχετος	με	την	εποχή	και	την	κοινωνία	στην	οποία	
ζει13.	(Ως	γνωστόν,	στον	κατάλογο	των	έργων	του	Πα	να	γιω	τόπουλου	οι	συλ	λο	γές	
δο	κι	μίων:	Ομιλίες της	γυμνής	ψυχής,	Ο	στοχασμός	και	ο	λόγος,	Ο	σύγχρο	νος	άν
θρωπος,	Οι	σκληροί	και	ροί,	Η	σιωπή	και	ο	λόγος,	«Ερήμην	των	Ελλή	νων»,	Η	ηθική	
του	συμφέροντος,	Οι	όρθιες	ψυχές)	συμπεριλαμβάνονται	στην	ενότητα	«Κριτική»).

Κοινό	χαρακτηριστικό	του	Παναγιωτόπουλου	και	του	Montaigne	αποτελεί	και	
το	ότι	ανα	γνω	ρίζουν	τη	μεγάλη	ωφέλεια	που	προκύπτει	για	τον	στοχαζόμενο	άν-
θρωπο	από	τα	 ταξίδια	και	 την	 επαφή	του	με	άλλους	ανθρώπους,	άλλης	φυλής	
και	άλλης	νο	οτροπίας,	δεδομένου	ότι	του	διευρύνουν	τον	πνευματικό	του	ορίζο-
ντα14.	Γι’	αυ	τό,	άλλωστε,	δεν	είναι	τυχαίο	που	και	οι	δύο	υιοθετούν	τη	σωκρατική	

11.	ΣΚ,	σ.	105:	«Θα	μπορούσα	να	πω	πως	το	κεφάλαιο	τούτο	[«Η	με	γάλη	α	ντί	φαση»]	είναι	και	κατά	
κά	ποιον	τρόπο	αυτοβιογραφικό·	περισσότερο	αυτοβιο	γρα	φι	κό	από	όσο	είναι	το	κάθε	κείμενο	
ενός	αν	θρώπου	αφοσιωμένου	στο	υπέρ	τατο	χρέος	του	λόγου.	Αυτοβιογραφία	μιας	συ	νεί	δησης	
που	περπατεί	μέσα	στον	και	ρό	της,	προσπαθώντας,	συχνά	με	απελπισμένο	αγώνα,	να	διατηρήσει	
την	ψυ	χραιμία	της,	την	προσληπτική	και	αφομοιωτική	της	ικανότητα,	όση	κατέχει,	την	ειλικρίνειά	
της	και	την	επι	θυμία	της	ν’	ανάγει	τα	σύνθετα	φαινόμενα,	σε	απλές	μορφές,	ώστε	να	μπορεί	να	
μη	χάνει	το	δρόμο	της.	Συχνά	η	συγκίνηση	που	προκαλούν	τα	περιστατικά	εξουδετερώνει	την	
ψυχραιμία·	έτσι,	ενώ	προσπαθού	με	να	ιδούμε	και	να	νιώσουμε,	ουσιαστικά	ενεργού	με.	Ο	θεατής	
γίνεται	μέ	τοχος	των	«δρωμένων»,	καθώς	στις	αποκορυφώσεις	της	κλασσικής	τραγω	δίας.	Τυφλώ-
νεται	μαζί	με	τον	Οιδί	ποδα	και	θρηνεί,	ερειπωμένος,	το	πεπρωμένο	του.	Έτσι	παύει	να	κρίνει».
12.	Για	τη	σχέση	δοκιμίου	και	αυτοβιογραφίας	ή	απομνημονεύματος	στα	Essais του	Montaigne	
δες	Ο	Montaigne	και	το	δοκίμιο,	ό.π.,	σ.	79-80	και	117-118.
13.	«Ο	τεχνίτης	κατέχει	συχνά	την	εντύπωση,	πως	εναντιώνεται	στη	φορά	του	καιρού,	ενώ,	κατά	
βάθος,	αν	είναι	ακέριος	και	γνήσιος,	θέλοντας	και	μη	την	εκφράζει.	Η	κάθε	στάση	του,	και	η	πιο	
αρνητική	ακόμα,	δεν	είναι	παρά	μια	στάση	αντίκρυ	στη	ζωντανή	παρουσία	τού	ολόγυρά	του	κυ
μαινόμενου	κό	σμου.	[…]	Το	δοκίμιο,	ουσιαστικά,	δε	μπορεί	να	είναι	κριτική	προσώπων,	κριτική	
κειμένων,	με	το	νό	ημα	και	τον	τρόπο	που	τη	νιώθουμε	τώρα	δα.	Είναι	κριτική	ιδεών.	Μέσ’	από	το	
φαινόμενο,	μέσ’	από	το	περιστατικό	αδράχνει	το	βαθύτερο	σάλεμα,	την	πρώτη	κίνηση,	κι	αν	το	
μπορεί,	την	πρώτη	αιτία.	Χρειάζεται	πάντα	μια	δύναμη	αφαίρεσης	και	μια	δύναμη	αναγωγής,	η	
οικείωση	μ’	ένα	σωρό	μονα	ξιές,	για	να	κερδίσει	την	αυτόνομη	επάρκειά	του	ο	λόγος	και	να	πετύχει	
την	ποθεινή	του	αποκρυ	στάλλωση.	Αυτή	την	αποκρυστάλλωση	επιδιώκει	το	δοκίμιο.	Και	για	τούτο	
λογαριάζεται	πάντα	σα	μια	ανώτερη	μορφή	κριτικής	–με	το	πρόσθετο	προνόμιο,	πως	δεν	είναι	
ποτέ,	όσο	κι	αν	το	επιθυμούν	οι	καλοπροαίρετοι,	συστηματοποιημένη	γνώση.	Μια	τέτια	γνώση	
ανήκει	στην	επιστήμη.	Το	δοκίμιο	την	αγγίζει	μονάχα,	όσο	και	όπου	τη	χρειάζεται,	γιατί	κατέχει	
τη	συνήθεια	ν’	αλητεύει,	να	πραγ	μα	τώνει	την	πιο	σοφή	και	πιο	αξιοθαύμαστη	έκφραση	της	πνευ-
ματικής	αλητείας.	[…]	Η	φιλοσοφία,	η	ι	στορία,	η	τέχνη,	η	βιοτική	εμπειρία,	ο	καθάριος	λυρισμός	
κι	ο	στοχασμός	ο	καθάριος	είναι	χώροι,	ό	που	μπορεί	να	κινηθεί	με	την	άνεσή	του,	γιατί	τίποτε	
δεν	του	είναι	ξένο,	από	τίποτε	δεν	έχει	αλλο	τρι	ώσει	την	πολύμορφή	του	ενέργεια»	(ΟΓΨ,	σ.	16).
14.	Σχετικά	με	το	Ταξιδιωτικό	ημερολόγιο	(Journal de	Voyage)	του	Μοntaigne	δες	Θανάση	Νάκα,	
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α	ντίληψη	 για	 τον	 ιδανικό	πολίτη,	 που,	 εκτός	από	πολίτης	 της	 χώρας	 του	 /	 της	
πατρίδας	του,	ο	φείλει	να	είναι	και	πολίτης	του	κόσμου15.	Ως	ένας	τέτοιος	«πολί-
της	του	κόσμου»,	ο	δοκιμιογράφος	έχει,	όντως,	τη	δυνατότητα	να	πραγματεύεται	
διεισδυτικότερα	και	σφαιρικότερα	τα	ποικίλα	θέματα	με	τα	οποία	ασχολείται	η	
δοκιμιογραφία16:	ιστο	ρικά,	κοινωνικά,	πολιτικά,	πολιτιστικά,	φιλοσοφικά,	αισθη-
τικά,	φιλολο	γικά	κ.ά.

Σε	ό,τι	αφορά	την	εσωτερική	δομή,	τη	διάρθρωση	και	τη	συστηματική	έκθεση	
των	σκέψεων	και	των	ιδεών,	το	δοκίμιο	συγκρίνεται	με	–και	ταυτόχρονα	διαφο	ρο-
ποιείται	από–	την	επιστημονική	πραγματεία17.	Ας	μην	ξεχνάμε	ότι	και	το	σχετικό	
ελ	ληνικό	κρατικό	βραβείο	τιτλοφορείται	«βραβείο	δοκιμίου	και	μελέτης».	Εκτός	
από	 «δο	κί		μια»,	 ο	 ίδιος	 ο	 Παναγιωτόπουλος	 χρησιμοποιεί	 για	 τα	 κείμενά	 του,	
κά	ποιες	φο	ρές	και	στον	υπότιτλο	του	σχετικού	βιβλίου,	το	ειδολογικό	χαρακτη-
ρι	στι	κό	«μελε	τήματα»	ή,	 κάποτε,	 και	 «άρθρα»	 (θυμίζοντας	και	 τη	μακρόχρονη	
συ	νερ	γασία	του	με	τις	 εφη	μερίδες	Δημοκρατία,	Πρωία	και	Ελευθερία).	Για	τον	
χα	ρακτη	ρισμό	«άρ	θρα»	θα	έλεγα	πως	πρόκειται	για	υπερβάλλουσα	μετριοφρο-
σύ	νη,	δεδομένου	ότι,	χάρη	στον	εννοιο	λογικό	εξοπλισμό	τους	ή	στον	πλούτο	των	
αναφορών	που	ξεπερ	νούν	κατά	πολύ	το	επικαιρικό	γεγονός	που	έδωσε	την	α	φορ-
μή	της	συγγρα	φής	τους,	τα	περισ	σό	τερα	από	τα	κείμενα	αυτά	στέκονται	επάξια	
δίπλα	στα	άλλα	δοκίμια.

όπου	και	στη	σημ.	1.
15.	Σε	ό,τι	αφορά	τον	Montaigne,	βλ.	το	δοκίμιό	του	Ι,	26,	Για	την	αγωγή	των	παιδιών:	«Απορρέει	
μια	εξαιρετική	διαύγεια	για	το	ανθρώπινο	κριτήριο	απ’	 τη	συναναστροφή	μας	με	 τον	κόσμο.	
Είμαστε	στριμωγμένοι	κι	αναδιπλωμένοι	στον	εαυτό	μας	και	δε	βλέπουμε	παρά	ώς	την	άκρη	της	
μύτης	μας.	Ρωτούσαν	το	Σωκράτη	από	πού	ήταν.	Δεν	απάντησε:	“Απ’	την	Αθήνα”,	αλλά:	“Απ’	
τον	κόσμο”.	Ο	άνθρωπος	αυτός,	που	μπορούσε	να	σκέφτεται	βαθύτερα	και	πλατύτερα,	αγκάλια-
ζε	το	σύμπαν	όπως	την	πόλη	του,	άπλωνε	τις	γνώσεις	του,	τη	συμπαράστασή	του	και	τη	στοργή	
του	σ’	όλο	το	ανθρώπινο	γένος,	όχι	σαν	εμάς	που	δε	ρίχνουμε	το	βλέμμα	μας	πιο	πέρα	απ’	τα	
πόδια	μας»	(για	την	ελληνική	μετάφραση,	δες	Θανάση	Νάκα,	Montaigne,	Δοκίμια,	εκδ.	Κάλβος,	
Αθήνα	1979	–η	μετάφραση	του	κεφ.	Ι,26,	μαζί	με	ερμηνευτικές	σημειώσεις,	στις	σ.	58-96,	269-276.	
Οι	επιρροές	από	το	Περί	παίδων	αγωγής	του	Πλουτάρχου	είναι	φανερές	ήδη	από	τον	τίτλο).
16.	Στη	μεγάλη	του	εκτίμηση	για	τον	συγγραφέα	Νίκο	Καζαντζάκη	συμπεριλαμβάνει	και	την	
πλευ	ρά	του	ταξιδευτή:	«Ο	Καζαντζάκης	δρασκέλισε	τις	στεριές	και	τις	θάλασσες	και	τοποθέτησε	
την	α	γωνία	του	σε	κάθε	μάκρος	και	πλάτος,	για	να	κερδίσει	το	βαθύτερο	νόημα	της	καθολικής	
ενότητας,	το	νόημα	του	μυστικού	δεσμού	που	δένει	τον	άνθρωπο	με	τον	άνθρωπο,	που	δένει	τον	
άνθρωπο	με	τη	φύ	ση,	που	δένει	τη	φύση	με	την	ιστορία	και	την	παράδοση.	Γύρισε	με	τις	φούχτες	
γεμάτες	μνήμες	και	λά	σπη	και	στάχτη.	Απόμεινε	περήφανος	για	τούτη	τη	λάσπη	κ’	οι	μνήμες	του	
έγιναν	μια	ολο	ζώ	ντανη	πείρα	που	την	ξανανιώνει	την	κάθε	στιγμή,	που	άλλο	δεν	ποθεί	παρά	
αδιάκοπα	να	την	ξανα	νιώνει.	Αυτό	είναι	το	θάμα	του	κόσμου:	να	πίνεις	κι	ολοένα	περισσότερο	να	
διψάς»	(ΟΓΨ,	σ.	165).	–Ο	ίδιος	ο	Ι.Μ.Π.	ε	πικαλείται	συχνά	την	ταξιδιωτική	του	εμπειρία:	«Έτυχε	
να	κάμω	ίσαμε	τώρα	πολλά	ταξί	δια,	σε	γει	τονικούς	και	σε	μακρινούς	τόπους.	Φυσικά,	όχι	όσα	
επιθυμούσα.	Αλλά	δε	χάνω	το	θάρρος	μου.	Μπορεί	να	κατορθώσω	να	πραγματοποιήσω	κι	άλλα,	
να	γεμίσω	την	όρασή	μου	από	το	θέαμα	του	κόσμου,	να	ζήσω	πληρέστερα	τη	ζωή	των	ανθρώπων»	
(Η	ηθική	του	συμφέροντος	/	ΗΣ,	σ.	133).	«Έτυ	χε	να	ταξιδέψω	σε	κάμποσα	μέρη	του	κόσμου.	Και	
είμαι	σε	θέση	να	βεβαιώσω	πως	[…]»	(«Ερήμην	των	Ελλήνων»	/	ΕΕ,	σ.	47·	βλ.	και	σ.	60,	74-75).	
17.	Για	τις	σχέσεις	δοκιμίου	και	πραγματείας	 /	επιστημονικής	μελέτης	βλ.	Ο	Montaigne	και	το	
δοκίμιο,	ό.π.,	σ.	86-87,	122-123,	218.
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΄Οπως	το	έχω	ξαναπεί,	ο	Παναγιωτόπουλος	ανήκει	όχι	στην	ομάδα	εκείνη	των	
δοκιμιογράφων	 που	 διακρίνονται	 για	 μια	 περισσότερο	 επιστημονική-λογοκρα-
τι	κή	διατύπωση,	στην	οποία	ανήκει	λ.χ.	ο	Παπανούτσος,	αλλά	στην	ομά	δα	των	
δο	κι	μι	ο	γράφων	που	διακρίνονται	για	μια	περισσότερο	λογοτεχνική	διατύπωση,	
ό	που	α	φθονούν	οι	εικονικές	και	μεταφορικές	εκφράσεις,	μαζί	με	τον	Τερζάκη,	τον	
Θεο	το	κά,	τον	Σεφέρη	κ.ά.	πολλούς	(σε	σχέση	με	τους	οποίους,	όμως,	οφείλουμε	να	
επιση	μάνουμε	ότι	το	θεματικό	εύρος	της	δοκιμιογραφίας	του	Παναγιωτό	που	λου	
είναι	πο	λύ	μεγαλύτερο).	

Το	γεγονός	ότι	η	παράσταση	του	κόσμου	την	οποία	μας	προσφέρει	το	δοκίμιο	
είναι	λιγότερο	επιστημονική	και	περισσότερο	καλλιτεχνική18	(χωρίς	να	σημαίνει	ότι	
γι’	αυτό	το	λόγο	είναι	λιγότερο	αντικειμενική	ή	περισσότερο	ρηχή)	υπογραμμί	ζε-
ται	με	έμφαση	και	από	τον	Παναγιωτόπουλο19.	Άλλωστε,	για	την	αντι	κειμενι	κότη-
τα,	το	αλάθητο	και	την	αλαζονεία	της	οργανωμένης	επιστήμης	τόσο	ο	Montaigne	
όσο	και	ο	Παναγιωτόπουλος	και	άλλοι	συγγραφείς	έχουν	εκφραστεί	με	τσουχτε	ρά	
λόγια20.	

Η	γλώσσα	–	Το	λεξιλόγιο	

Στον	συλλογικό	 τόμο	Αφιέρωμα	στον	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο	 (επιμέλεια	Ε.	Κρια-
ρά),	τη	χρήση	του	λεξιλογίου	στην	ποίηση	αξιολογεί	ο	Peter	Mackridge	(σ.	139-145)	
και	σε	όλο	το	έργο	του	Παναγιωτόπουλου	ο	Χρήστος	Μαλεβίτσης	(σ.	147-163),	ο	
ο	ποί	ος	διαπιστώνει,	μεταξύ	άλλων,	ό	τι	«μολονότι	[το	κείμενο	του	συγγραφέα	μας]	
πλέει	σε	ποταμό	αστραφτε	ρών	λέ	ξεων»,	δεν	«διαπράττεται	ποτέ	το	αμάρτημα	της	
λεξι	θη	ρίας».	Με	τα	λόγια	του	ί	διου	του	Παναγιωτόπουλου:	«Ο	αλη	θι	νός	συγγρα-
φέας	είναι	λεξιγνώστης,	όχι	λε	ξι	θήρας.	Κατέχει	άφθονο	λεξιλό	γι	ο,	αλ	λά	το	χρη-
σιμοποιεί	με	αι	σθητική	περί	σκεψη»21.	Μέσα	σ’	αυτή	την	«περίσκεψη»,	πέ	ρα	από	
τις	ακρι	βο	λο	γικά	καλαίσθητες	λεξιλογικές	επιλο	γές22	και	συνάψεις	του,	θα	πρέπει	

18.	«Η	φύση	του	δοκιμίου	είναι	βαθύτατα	καλλιτεχνική»	(ΟΓΨ,	σ.	19).	
19.	 Πρβ.	 και	 τον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 αξιολογεί	 (ΣΛ,	 σ.	 46-47)	 την	 καλλιτεχνική	 γραφή	 ενός	
Montaigne	ή	ενός	Βαλερύ	σε	σύγκριση	με	τη	γραφή	κάποιων	επιστημόνων.	Βλ.	και	όσες	σχετικές	
απόψεις	διατυ	πώνει	στο	δοκίμιό	του	«Επιστήμη	και	λογοτεχνία»	(ΗΣ,	σ.	77-81).
20.	«Εχαρακτήρισα,	ευθύς	εξ	αρχής,	το	κεφάλαιο	τούτο,	που	δεν	έχει	βέβαια	αξιώσεις	επιστη-
μονικής	πραγματείας	(άλ	λωστε,	έχω	αρχίσει	ν’	αμφι	σβητώ	σοβαρά	την	ικανότητα	των	επιστη
μονικών	πραγ	ματειών,	σ’	ένα	αιώνα	τυφλωτικής	εξειδίκευσης,	να	βλέπουν	πέρ’	από	τα	στα
τιστικά	και	τ’	άλλα	τους	δεδομένα),	αλλ’	ελεύθερης	καταγραφής	ελεύθερων	στοχασμών,	είναι	
κατά	μέρος	αυτοβιογραφικό»	(ΣΚ,	σ.	120).	
21.	«Ο	αληθινός	συγγραφέας	είναι	λεξιγνώστης,	αλλ’	όχι	λεξιθήρας.	Κατέχει	άφθονο	λεξιλόγιο,	
αλλά	το	χρησιμοποιεί	με	αισθητική	περί	σκεψη.	Και	γυμνάζει	το	πνεύμα	του,	ώστε	αφθονώτερα	
και	μονιμώ	τερα	ν’	αξιοποιείται	το	πρωθόρμητο	ανά	βρυσμά	του.	Ο	Αριστοτέλης	έδωσε	και	σε	
τούτο	τον	κανόνα:	“Τὸ	δὲ	πρέπον	ἕξει	ἡ	λέξις,	ἐὰν	ᾖ	παθητική	τε	καὶ	ἠθικὴ	καὶ	τοῖς	ὑποκειμένοις	
πράγμα	σιν	ἀνάλογον.	Τὸ	δ’	ἀνάλογόν	ἐστιν	ἐὰν	μήτε	περὶ	εὐόγκων	αὐτο	καβδάλως	λέ	γηται	μή	τε	
περὶ	εὐτελῶν	σεμνῶς,	μηδ’	ἐπὶ	τῷ	εὐτελεῖ	ὀνό	μα	τι	ἐπῇ	κόσμος”	(Ρητορική	τέ	χνη).	Το	σωστό	λοι-
πόν	είναι	να	βρίσκεται	σε	αντι	στοι	χία	η	λέξη	με	ό,τι	πρόκειται	να	εκφράσει.	Και	τούτο,	φυσικά,	
είναι	το	δυσκο	λό	τερο»	(ΟΨ,	σ.	69).
22.	Βλ.	όπου	και	στη	σημ.	1	σχετικά	με	κάποιες	δημοτικιστικές	λεξιλογικές	και	μορφοφωνολο-
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να	συνυπο	λο	γίσου	με	και	μια	συνεχή	ετυμολογική	διείσδυση	και	εμβά	θυνση	στις	
λέξεις	που	χρη	σιμο	ποιεί,	με	αποτέλεσμα,	κάποιες	φο	ρές,	τη	σημασι	ο	λο	γική	τους	
αναπαρθέ	νευ	ση23,	στοιχεία	που	ξαφνιάζουν	πάντοτε	 ευχά	ριστα	τον	α	να	γνώστη	
του,	καθώς	και	τη	συνή	θειά	του,	για	λόγους	υφολογικής	ποι	κιλίας,	να	παραλλάσ-
σει	τις	λέξεις	του	ί	διου	ση	μα	σιολογικού	πεδίου,	λ.χ.	τη	βοήθεια	με	την	αρωγή	και	
με	την	επικουρία,	ή	την	προ	σω	πική προκοπή	με	την	προσωπική ευ	δο	κί	μηση,	ή	την	
επαγγελματική ευδοκί	μη	ση	 με	 την	 ικανοποιητική σταδιοδρομία	 κ.ο.κ.24,	 φτάνει	
κανείς	να	διαβάζει	στο	σύ	νολό	τους	τα	κείμενά	του,	και	όχι	απομο	νώνοντας	απο-
σπάσματα,	όπως	και	στην	περίπτωση	του	θέματος	της	έκθεσης	στις	Πανελ	λαδι	κές	
Εξετάσεις	του	1985,	που	ξεσήκωσε	το	γνω	στό	θόρυβο	(αναφέρθηκα	λεπτομερώς	
σε	αυτό	το	θέμα	στην	ε	πι	στημονική	συνά	ντηση	του	2002).	Το	ότι	τα	έβαλαν	με	λά-
θος	άνθρωπο	οι	μικρό	ψυχοι	επικριτές	του	(αλήθεια	τι	απέγιναν;)	απο	δεικνύει	και	
το	γεγονός	ότι	τα	κείμενα	του	Παναγιωτό	πουλου	συνδέονται	σταθερά	με	τη	διδα-
σκαλία	του	δοκι	μιακού	λό	γου	στη	Δευτεροβάθμια	Εκπαίδευση	και	επιλέγονται,	
πάλι	και	πάλι,	ως	κείμενα	προς	ανάλυση	στο	πανελ	λαδικώς	εξεταζόμενο	μάθημα	
της	Νεοελληνικής	Γλώσ	σας.

Κλείνοντας	την	ενότητα	σχετικά	με	τη	γλώσσα	και	το	λεξιλόγιο	του	Ι.Μ.Π.,	θα	
ήθελα	να	θυμίσω	ότι	παραμένουν	έως	σήμερα	ανεκπλήρωτα	για	τη	φιλολογική	
επι	στήμη	τα	δύο	desiderata	για	τα	οποία	μίλησα	και	το	200225:	το	πρώτο	αφορά	
την ψηφιοποίηση	και	ηλεκτρονική	επεξεργασία	των	Α	πάντων	του,	με	σκοπό	τη	
σύνταξη	πλήρους	και	αναλυτικού	λεξιλογίου,	και	το	δεύτερο	αφορά	τη	συγκρότη
ση	ανθολο	γίου	αποφθεγμάτων του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου.

γικές	επι	λογές	(σταχυολογώ	και	μόνον	από	τις	ΟΓΨ:	περίγυρο,	το·	ψήλος,	το·	καταστημένο,	το· 
ανασαιμιά·	αναγάλλια·	αμπολή·	αρεσιά·	θραψερό·	ανεκύμαντη	[θάλασσα	/	θέα]·	ανυπόφερτος· 
αναπόφυγες·	ασυ	μπόνετος·	 ξετυλίματα·	κατανταίνει	 /	 ουν	 /	 ουμε·	 ξαλλάζουν·	συναλλάζου
νται·	ξεκρινόταν·	υποτάζουν	/	ονται·	ξεμυστη	ρευ	τώ·	ορχιούνται·	βρουχιέται·	ακουρμαίνονται· 
ανανογιέται	 /	 ν’	 ανανογηθούν·	 περι	σκέπασε·	 περεχούσε	 [περιέχυνε]·	απορίξουμε·	 υπόθεταν·	
αντισκόψει·	θα	προχωρέσει·	θ’	απορέσουμε·	αρρωστεμένοι·	ερωτε	μένοι·	μολονόπου·	πρι),	από	
τις	οποίες	απάλλαξε	αργότερα	τη	δοκι	μιογραφία	του	και	την	προσάρμοσε	στον	κοινότερο,	τον	
πανελλήνιο	γλωσσικό	τύπο.	Δες	και	όσα	ορθά	επισημαίνει	ο	Μαλεβίτσης	(ό.π.,	σ.	156-157).	–Για	
τα	γενικότερα	γλωσσικά	χαρακτηριστικά	του	δοκιμίου	βλ.	Θα	νάση	Νάκα,	Γλωσ	σοφιλολογικά	Α΄,	
σ.	44-49,	και	Γλωσσοφιλολογικά	Δ΄,	σ.	231-242.
23.	Τυχαίο	παράδειγμα,	σχετικά	με	την	υπενθύμιση	της	αρχικής	/	ετυμολογικής	σημασίας	τού	συ
νομιλία	(βυζαντ.	συνομιλία	«επαφή»	<	ελνστ.	συνομιλώ	«σχετίζομαι	με	κάποιον»	<	συν + ομιλώ	<	
όμιλος	<	ομ(ο)	[πρβ.	όμοιος,	ομού]	+	ίλος]):	«Η	συνομιλία	είναι	μια	φυσική	οργάνωση	του	λόγου.	
Ξετυλίγεται	με	κάποιο	ρυθμό,	με	κάποια	προσοχή,	χωρίς	αυθάδεις	διακοπές,	χωρίς	αποκλίσεις.	
Η	σύγχρονη	συνο	μιλία	αποτελεί	θρασύτατη	κυριολεξία	του	όρου.	Δηλαδή	μιλούν	όλοι	μαζί	και	
χωρίς	ο	ένας	να	προσέχει	τον	άλλο.	Οι	αποκρίσεις	δεν	έχουν	συνέπεια	και	ενότητα.	Έτσι,	η	συνο-
μιλία	πολύ	σύντομα	καταλήγει	στην	οχλαγωγία,	όπου	ο	καθένας	ζητεί	να	επιβάλει	τη	γνώμη	του	
με	τη	δύναμη	της	φωνής	του	και	όχι	με	την	ισχύ	των	επιχειρημάτων	και	τη	στερεότητα	των	από-
ψεών	του.	Πρόκειται	για	ένα	χυδαίο	αγώ	νισμα,	χωρίς	χάρη,	χω	ρίς	ευγένεια	και	χωρίς	επιείκεια 
[για	το	επαναληπτικό	σχήμα	βλ.	εδώ	πιο	κά	τω],	επί	τέλους!»	(Ο	σύγχρονος	άνθρωπος,	σ.	422).
24.	Δες	πιο	κάτω,	στην	ενότητα	σχετικά	με	το	ύφος,	την	ποικιλία	των	συνωνυμικών	παρατάξεων,	
ασύν	δε	των	και	συνδετικών.
25.	Βλ.	όπου	και	στη	σημ.	1.
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Ο	στοχασμός	και	ο	λόγος	–	Η	γνωμολογία	

Επείγει,	 κατά	 τη	 γνώμη	 μου,	 η	 συγκρότηση	 ανθολογίου	 αποφθεγμάτων	 του	
Ι.Μ.Πα	ναγιωτόπουλου,	η	οποία	δεν	θα	πρέπει	να	περι	οριστεί	μόνο	στη	δοκιμιο-
γραφία	του	(το	δοκίμιο	είναι	γνωστό	ότι	αποτελεί	έδαφος	όπου	ευδοκιμεί	ο	απο-
φθεγματικός	λόγος	ή	η	γνωμολογία26)	αλλά	να	επε	κταθεί	και	στο	άλλο	του	έργο,	
εφόσον	είναι	γνω	στό	ότι	ο	συγγραφέας	μας	στο	χάζεται27,	έστω	και	μέ	σω	των	ηρώ-
ων	του,	ακόμη	και	μέ	σα	στην	αφηγηματική	και	ταξιδιωτική	του	πεζο	γρα	φία	(το	
«έθος	του	στο	χα	σμού»,	όπως	το	χαρακτήριζε,	δεν	τον	εγκαταλείπει,	με	οτιδήποτε	
κι	αν	καταπιά	νε	ται).

Οι	απόψεις	του,	κατανεμημένες	κατά	θεματικές	περιοχές,	θα	δώσουν	τη	βάση	
όχι	μόνο	για	μια	συνολική	θεώρηση	της	γενικότερης	κοσμοθεωρίας	του,	αλλά	και	
μια	συνολική	αποτίμηση	της	«συνείδησης	ευθύνης»	του	στοχαζόμενου	ανθρώπου	
α	πέναντι	σε	κρίσιμα	ηθικά	και	πολιτικά	ζητήματα	των	«σκληρών	καιρών»	μέσα	
στους	οποίους	ξετυλίχτηκε	το	νήμα	της	ζωής	του.	Ο	Παναγιωτόπουλος	«διάβα-
σε»	πο	λύ	καλά	«τον	αιώνα	του»,	που,	ως	γνωστόν,	σημαδεύτηκε	από	δύο	παγκό-
σμιους	πο	λέ	μους,	από	δικτατορίες	όπως	του	Μεταξά	και	των	συνταγματαρχών,	
από	τον	εμ	φύλιο	και	τα	δεκεμβριανά.	Μολονότι,	όπως	ο	ίδιος	δηλώνει28,	δεν	ήταν	
στη	φύση	του	ν’	ανήκει	ως	«τυφλός	οπαδός»	σε	κάποια	πολιτική	παράταξη	και	
παρά	το	γεγο	νός	ό	τι	«αποφεύγει	να	ονομάζει	πρόσωπα	και	περιστατικά	σύγχρο-
να»	(στα	1943	με	1946	μι	λάει	για	τους	«θλιβερούς	δικτάτορες»	που	προσπάθησαν	
να	υποδουλώσουν	την	αν	θρωπότητα	σε	«τυποποιημένα»	ανελεύθερα	καθεστώτα,	
χωρίς	 να	ονοματίζει	 έναν	Χίτλερ	ή	 έναν	Στάλιν),	προσδιορίζει	 με	καίριο	 τρόπο	
το	πραγματικό	νόημα	της	ελευ	θερίας	(που	περιορίζεται	μόνον	από	τον	σεβασμό	
της	ελευθερίας	του	άλλου,	του	«συνελεύθερου»),	όπως	και	τα	χαρακτηριστικά	της	
«γνήσιας»	δημοκρατίας	σε	αντι	διαστολή	με	τις	πάσης	φύσεως	δικτατορίες29.	Επι-
χειρώντας	 τον	 «έλεγχο	 του	φανα	τι	σμού»	 και	 του	 θρησκευτικού	φονταμενταλι-
σμού	φτάνει,	«προορατικά»,	στο	να	μιλή	σει	για	την	απειλή	ενός	τρίτου	παγκόσμι-
ου	πολέμου.	Είναι	γνωστό,	εξάλλου,	ότι	καί	ριος	υπήρξε	ο	λόγος	του	δοκιμιογρά-

26.	Ο	ίδιος,	εξάλλου,	ο	Ι.Μ.Π.	μιλάει	για	«την	αποκαλυπτική	δεινότητα	του	επιγραμματικού	λό-
γου».	Κατά	τον	Sainte-Beuve	(Causeries	du	Lundi,	τ.	4,	σ.	65),	το	ύφος	της	γραφής	του	Montaigne	
θα	έλεγε	κανείς	ότι	δεν	είναι	παρά	«ένα	αδιάκοπο	απόφθεγμα,	μια	μεταφορά	διαρκώς	ανανεού-
μενη».	Ο	E.	Lablénie	ανθολόγησε	μέσα	από	τα	Essais	781	αποφθέγματα	ή	α	πο	φθεγματικές	ρήσεις	
και	γνω	μικά	(βλ.	Ο	Montaigne	και	το	δοκίμιο,	ό.π.,	σ.	149).	Θυμίζω,	με	την	ευκαιρία,	ότι	από	τις	
Δοκιμές	και	τα	Ημερολόγια	του	Σεφέρη	συνέλεξα	204	απο	φθεγ	ματικές	ρήσεις	σχετικά	με	την	
τέχνη,	τη	γλώσσα,	την	ποίηση,	τη	λογοτεχνία	ή	άλλα	θέματα	(βλ.	Γλωσσοφιλολογικά	Β΄,	κεφ.	
10),	κι	έχω	προτείνει	δημόσια	μιαν	ανάλογη	ανθολόγηση	και	για	τα	Ανοιχτά	Χαρτιά	του	Ε	λύτη.	
27.	Απόδειξη	και	η	μεγάλη	συχνότητα	με	την	οποία	εμφανίζονται	τα	σχετικά	λεξήματα	(με	όλους	
σχε	δόν	 τους	 κλιτικούς	 τους	 τύπους):	 στοχάζομαι,	 στοχασμός,	 στοχαστής,	 στοχαστικός	 (και	
ουσιαστι	κο	ποιημένο:	στοχαστικοί,	οι)·	συλλογίζομαι	/	συλλογιούμαι,	συλλογισμένος,	ασυλλόγι
στος,	συλλογισμός,	λογισμός,	συλλογή,	περισυλλογή,	ασυλλογισιά.
28.	ΕΕ,	σ.	7.
29.	Βλ.,	λ.χ.,	τα	κείμενά	του	«Το	αίτημα	της	ελευθερίας»	(ΟΓΨ),	«Το	νόημα	της	ελευθερίας»	(ΟΨ)	
και	«Οι	δικτάτορες»	(ΗΣ).
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φου	Ι.Μ.Π.	όσον	αφορά	τις	συνέπειες	της	α	στυ	φι	λίας,	της	βιομηχανοποίησης	και	
της	ραγδαίας	εξάπλωσης	του	τεχνο	λο	γικού	πολι	τισμού,	και,	σε	τοπικό	επίπεδο,	
όσον	αφορά	τη	γραφειοκρατία,	την	ψυχοσύνθεση	και	τη	νοοτροπία	του	Έλληνα,	
ιδίως	στις	σχέσεις	 του	ως	πολίτη	απέναντι	στο	κράτος.	Πεδίο	σύγκρισης	με	 τις	
απόψεις	που	διατύπωσαν	άλλοι	συγγραφείς,	 δοκιμιογράφοι	και	μη,	με	 το	 έργο	
των	οποίων	ο	Ι.Μ.Π.	ήρθε	σε	περισσότερο	ή	λιγότερο	στενή	ε	παφή,	διανοίγεται	
και	για	τις	απόψεις	που	εξέφρασε	ο	ίδιος,	κατεξοχήν	φιλότεχνος,	φιλαναγνώστης	
και	 βιβλιόφιλος30,	 σχετικά	 με	 την	 πρωτοτυπία	 της	 καλλιτεχνικής	 δη	μι	ουργίας,	
αλλά	και	την	«ευπάθεια»	που	πρέπει	να	διακρίνει	τόσο	τον	δημιουργό	ό	σο	και	
τον	δέκτη	της,	καθώς	και	σχετικά	με	τις	ακατάλυτες	αξίες	της	παιδείας	και	της	
γλώσσας,	την	πολιτιστική	παράδοση	και	την	εξέλιξη,	ζητήματα	της	καθημερι	νότη-
τας,	δημόσιας	και	ιδιωτικής,	του	σύγχρονου	ανθρώπου	αλλά	και	σχετικά	με	συ-
γκε	κριμένα	πρόσωπα	και	έργα	της	λογοτεχνίας	(πέρα	από	όσα	τον	απασχόλησαν	
στο	καθαυτό	κριτικό	του	έργο).

Το	ύφος	–	Η	ρητορική	–	Ο	σχηματικός	λόγος	

Σε	ό,τι	αφορά	τη	δομή	και	την	οργάνωση	των	κεφαλαίων,	ο	Montaigne,	δηλω	μένος	
οπαδός	του	«ordo	fortuitus»,	ισχυριζόταν	ότι	«δεν	έχω	κανέναν	άλλο	επι	τε	λάρχη	
για	να	τακτοποιεί	τα	γραφτά	μου	εκτός	από	την	τύχη»31.	Στον	Παναγιω	τό	που	λο	
υπάρχει	καλύτερη	οργάνωση,	η	συνοχή	μεταξύ	των	παραγράφων	εξασφα	λίζεται	
πολύ	συχνά	με	φράσεις-γέφυρες,	σχεδόν	καθεμιά	από	τις	νοηματικές	ε	νό		τητες	αρ-
χίζει	με	μια	θε	ματική	πρόταση	ή	περίοδο.	Ειδικότερα,	ως	προς	την	αρ	χι	τεκτονική	
των	φράσεων	μέ	σα	στις	νοηματικές	ενότητες32,	επιση	μαίνουμε	την	α	νάγκη	εκπό-
νησης	 ειδικής	 με	λέ	της.	 Σε	 δικές	 μου	 εργασίες	 αυτού	 του	 είδους,	 όσες	 έχω	 ήδη	
δημοσιεύσει	για	άλ	λους	συγγραφείς33,	χρησιμοποιώ	τα	ερ	γαλεία	και	τα	σχήματα	

30.	Βλ.	Τζίνας	Καλογήρου,	Το	αλωνάκι	της	ανάγνωσης,	κεφ.	4:	«“Τα	βιβλία	είναι	καθώς	οι	μπο
τίλιες	που	ρίχνουν	οι	ναυαγοί	στη	θάλασσα...”:	οι	έννοιες	του	βιβλίου	και	της	ανάγνωσης	στο	
έργο	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου».
31.	Ο	Montaigne	και	το	δοκίμιο,	ό.π.,	σ.	136.	
32.	«Η	φράση	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	δεν	αναπτύσσεται	κατά	τρόπο	φυσικό.	Είναι	προϊόν	
τέχνης.	Υπάρχει	πολλή	σπουδή	στη	δομή	της,	πολλή	επιτηδειότητα.	Πρόκειται	για	ένα	κρυφό	
αρχιτεκτό	νη	μα,	 που	 το	 ιχνογράφημά	 του,	 μολονότι	 καταφανές,	 μπορεί	 να	 μη	 το	 αντιληφθεί	
ο	 απονήρευτος	 ανα	γνώστης».	 (Χρήστος	 Μαλεβίτσης,	 «Η	 λεκτική	 μυθολογία	 του	 Ι.Μ.Πα-
ναγιωτόπουλου»,	Αφιέρωμα	στον	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο	[επιμέλεια	Ε.	Κριαρά], σ.	153-154).	
33.	Βλ.,	ενδεικτικά,	Μ.Ζ.Κοπιδάκης	και	Γ.Α.Χριστοδούλου	και	Θαν.	Νάκας	και	Ν.Α.Ε.Καλοσπύ-
ρος,	Ρη	τορικός	Παπα	διαμάντης,	Πατάκης, Αθήνα	 22015.	–	Θανάσης	Νάκας,	Σχήματα	(μορφο)
λεξικής	και	φρα		στικής	επανάλη	ψης, α΄, Πατάκης,	Αθήνα	22007·	του	ιδίου,	«Η	‘συνωνυμική	πα-
ράταξη’	ως	στοιχείο	ύφους	του	Παπαδια	μάντη»,	στο:	Εταιρεία	Παπαδιαμαντικών	Σπουδών	 / 
Πρακτικά	Γ΄	Διεθνούς	Συνεδρίου	για	τον	Αλέξαν	δρο	Παπαδιαμάντη,	τ.	Α,́ Δόμος,	Αθήνα	2012,	
σ.	327-370·	του	ιδίου,	«Συνθετικοπαραγωγική	επαναφορά	σε	αρχαιοελληνικά	και	νεοελληνικά	
κείμενα	 (πεζά	και	ποιητικά)»,	στον	συλλο	γικό	τόμο	Γλωσσική	παι	δεία	 (35	μελέτες	αφιερωμέ
νες	στον	καθηγητή	Ναπολέοντα	Μή	τση),	Εκδόσεις	Gutenberg,	Αθήνα	2015,	σ.	84-100·	του	ιδίου,	
«‘Σχήμα	υπερβατόν’:	μια	αδρομερής	τυπολογική	κατάταξη	των	περιπτώσεων	ασυνε	χούς/υπερ-
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της	κλασικής	ρητο	ρικής34,	βεβαίως	με	συμπληρώσεις	και	τε	λειοποι	ή	σεις,	στην	κα-
τεύθυνση	μιας	σα		φέ	στε	ρης	ο	ριο	θέ	τησης	α	νάμεσα	στα	δι	ά	φορα	σχήματα,	με	μεθό-
δους	και	κριτήρια	της	σύγχρονης	γλωσσολογίας	και	πραγ			μα		τολογίας.	

Εφεξής,	θα	παραθέσω	στην	τύχη	κάποια	αντιπροσωπευτικά	δείγματα,	ιδίως	σε	
ό,τι	α	φο	ρά	την	ποι	κιλία	με	την	οποία	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	επιδιώκοντας	την	
ευ	μέλεια	και	την	ευ	ρυθμία	της	δοκιμιακής	του	γραφής,	συνδυάζει	τον	γραμ	ματι-
κοσυ	ντακτικό	πα	ραλ		λη	λισμό	(το	'πάρισον'	ή	'ἰσόκωλον' των	αρχαίων	ρητοροδιδα-
σκά	λων)	με	την	πα	ρατακτική	έκφρα	ση,	α	σύν	δετη	ή	συνδε	τική	–	ποι	κιλία	την	ο	ποία	
διαν	θίζει	με	επαναληπτικά	σχήματα	ό	λων	των	ειδών	(ομοιο	τέλευτα	και	ομοιοκά-
ταρκτα,	συνωνυμικά,	πολύπτωτα,	ετυμολο	γικά,	επα	ναφορές,	επαναστρο	φές	κ.ο.κ.).	

Στο	«ατιτλοφόρητο	προοίμιο»	της	συλλογής	δοκιμίων	Οι	σκληροί	καιροί	ση-
μει		ώνει,	μεταξύ	άλλων	(σ.	9):

<1α>	«Το	τυπικό	δοκίμιο	απαιτεί	ψύχραιμο	αντίκρυσμα,	αμε	ρόληπτη	κρίση,	
προ	σε	κτική	τεκμηρίωση·[…]	ακόμη	και	όταν	συμβαίνει	να	το	δια	τρέχει	η	λυρική	
διέ	γερση	και	να	το	ξεγεννούν	οι	θύελλες.»	

Τρεις	φραστικές	 ενότητες	 (τρία	«κώλα»,	όπως	τα	ονομάζει	η	κλασική	ρη	το	ρική	
[ση	μαδεύονται	με	πλαγιογράφηση]35)	με	συντακτικό	παραλληλισμό:	ένα	ουσια-
στικό	 και	 ο	 προτασσόμενος	 επι	θε	τικός	 του	προσδιορισμός	 στο	 καθένα	από	 τα	
τρία,	που	ε	δώ	βρίσκονται	σε	ασύνδετη	παρά	ταξη.	

Στο	δοκίμιο	«Ο	Κόσμος	των	Γιγάντων»,	από	τη	συλ	λο	γή	Όρθιες	ψυχές,	διαβά-
ζουμε	(σ.	72):	

<1β>	 «Έβλεπα	 [εννοεί	 στον	 κινηματογράφο]	 τον	 “Πό		λε	μο	 και	 την	 Ειρήνη”	
και	στοχα	ζόμουν	αυτό	το	θηρίο	που	υπήρξε	ο	Τολστόη.	Με	πόση	άνεση	κινεί	τα	

βατικής	σύ	νταξης	[με	παραδείγματα	από	τα	νέα	και	τα	αρχαία	ελληνικά]»,	Μελέτες	για	την	ελλη
νική	γλώσσα	35,	Αθήνα	2015,	σ.	388-409·	του	ιδίου,	«Όψεις	του	σχηματικού	λόγου	στον	Σοφοκλή	
(πραγμα	τώ	σεις	 και	 συνδυα	σμοί	 της	 ‘ε	πα	ναφοράς’,	 του	 ‘πολύπτωτου’	 και	 του	 ‘ετυμολογικού’	
σχήμα	τος)»,	ΠΕΦ/Σεμινάριο	 42:	Σοφοκλής,	 ο	 μεγάλος	 κλασικός	 της	 τραγωδίας,	Αθήνα	2016,	
σ.	467-479·	του	ιδίου,	«Σχετικά	με	τo	λεγόμενο	‘πολύπτωτον’	(πολυμορφικό)	σχήμα	λόγου»,	Με
λέτες	για	την	ελληνική	γλώσ	σα,	37,	Αθήνα	2017,	σ.	489-504.
34.	Τα	οποία	δείχνει	ν’	αγνοεί	ο	Μαλεβίτσης	(ό.π.,	σ.	153):	«Βεβαίως,	για	τη	σπουδή	της	φράσης	
δεν	υ	πάρχουν	τα	όργανα	αναλύσεως	που	υπάρχουν	για	τη	σπουδή	του	στίχου.	Εκεί	έχουμε	τα	
μέτρα	και	 τα	 είδη	 τους,	 τους	 ίαμβους	και	 τους	ανάπαιστους	και	 τους	 τροχαίους·	 έχουμε	 τον	
αριθμό	των	συλ	λα	βών,	την	συμπλοκή	των	ομοιοκαταληξιών,	τις	στροφές	κ.λπ.	Τέτοια	εργαλεία	
δεν	διαθέτουμε	για	το	κα	ταλογάδην	κείμενο.	Και	όμως	γίνεται	αισθητή	η	έλλειψή	τους,	όταν	
ξεκινήσουμε	τον	λόγο	μας	για	τη	φράση	του	Ι.Μ.Π.»
35.	Ή	τρία	«κόμματα»,	μικρότερες	φραστικές	ενότητες,	ακόμη	και	μονολεκτικές.	–Ο	αρχαίος	τεχνο-
γρά	φος	Αλέ	ξαν	δρος	(δες	Rheto	res	Grae	ci,	εκδ.	Chr.	Walz,	viii,	σ.	446-448	και	459-461)	αισθάνεται	
υπο	χρε	ωμένος	να	διαφοροποιήσει,	πρώτ’	απ’	όλα,	το	«κόμμα»	(«κόμμα	δ’	ἐστὶ	τὸ	περιό	δου	καὶ	
κώ	λου	ἔλατ	τον»)	α	πό	το	«κώ	λον»	(«κῶλον	δ’	ἐστὶ	περιόδου	μέρος»)	και	από	την	«πε	ρίοδο»	(«πε-
ρί	οδος	μὲν	οὖν	ἐστι	λό	γος	ἄνευ	περιγραφῶν	καὶ	κώλων,	συνθέσει	αὐ	το	τελῆ	διά	νοιαν	ἐκφέ	ρων»),	
αν	και,	με	βάση	τουλάχιστον	τα	αρχαία	παραδείγματα	που	παραθέτει,	είναι	προφα	νές	ότι	μια	
δι	α	φοροποίηση	που	στηρίζεται	απο	κλειστικά	σε	ό,τι	σήμερα	ονομάζουμε	«συ	ντακτικό	μήκος»	
δεν	οδηγεί	σε	πρα	κτικά	απο	τε	λέσματα,	εάν	δεν	λαμβάνεται	υπόψιν	το	νόημα	(ή	η	«διάνοια»).
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πλήθη, συνδέ	ει	τα	περι	στα	τικά,	ερμηνεύει	την	ιστορία,	ερμη	νεύ	ει	τον	άνθρωπο,	
κυβερνάει	την	επο	χή	του,	κυβερνάει	και	τις	εποχές	που	έχουν	περάσει!	Τι	α	θάνα-
τος	αυτοκράτορας	του	πνεύματος	είναι!	Η	ματιά	του	ξανοί	γε	ται	σε	απέ	ρα	ντα	δια	
στήματα,	ο	στοχασμός	του	ανε	βαίνει	σε	απί	στευ	τα	ύψη,	η	ψυχή	του	βυ	θί	ζεται	σε	
απύθμενα	βάθη.	Ο	Ναπο	λέο	ντας	είναι	ο	ηττημένος	στη	μεγάλη	αυτή	περιπέτεια.	
Ο	Τολ	στόη	είναι	ο	νικητής.»	

Για	να	αι	τιολο	γήσει	το	«αυτοκράτορας	του	πνεύματος»,	δημιουργεί	μια	τρίκωλη	
πε	ρίοδο	από	τρεις	ολό	κλη	ρες	προτάσεις	με	συντακτικό	παραλ	λη	λισμό:	υποκείμε-
νο,	ρή	μα,	εμπρόθετο	συμπλήρωμα,	πάλι	σε	ασύνδετη	παρά	τα	ξη.	Έχουν	προη	γηθεί	
άλλα	έξι	ασύνδετα	παράλληλα	κώλα,	που	τα	εισάγει	από	κοινού	(σχήμα	'από	κοι-
νού')	το:	με	άνεση	–	εξάλλου,	με	το	ασύνδετο	δηλώνεται	και	πα	ρα		στατικά	η	αφη-
γηματική	άνε	ση	του	Τολστόη	να	συνδυάζει	διαδοχικά	ή	και	συν	θετικά	τόσα	πολλά	
πράγματα.	Το	πα	ρατιθέμενο	από	σπασμα	ξεκινά	με	τον	αντιθετικό	τίτλο	του	Τολ-
στόη	«Πόλεμος	και	Ειρήνη»	και	τελειώνει	κυκλικά	πάλι	με	μια	λεξική	αντίθε	ση:	
ηττη	μένος	≠	νικητής.	

Στο	δοκίμιο	«Τρεις	σημαντικοί	αιώνες»	γράφει	ο	Παναγιω	τό	πουλος	(ΟΨ,	σ.	98-99):	

<1γ>	 «Ο	άν	θρωπος	 του	Μεσαί	ωνα	 […]	 έχει	 δυσφημηθεί·	 είναι	ο	 ζο	φωμένος 
άν	θρω	πος,	ο	απαίδευτος,	ο	βασανισμένος [πάλι	ένα	τριαδικό	ασύν	δετο]·	ακόμη	
και	σή	μερα,	ο	χαρακτηρισμός	σημαίνει	πολύ	σκοτάδι·	μιλούμε	για	‘μεσαιωνικές	
επι	βι	ώ	σεις’	κάθε	φορά	που	επιθυμούμε	να	δείξουμε	πόσο	απάν	θρωπη	είναι	μια	
πρά	ξη,	πόσο	στενός	είναι	ένας	στοχασμός,	πόσο	άδροση	είναι	μια	ψυχή.	Αλλά	
λησμο	νού	με,	ότι,	ο	Μεσαίωνας	είναι	η	εποχή	του	χριστιανισμού.	Λησμονούμε	ακό-
μη	ότι	είναι	η	εποχή	δυο	μεγάλων,	παρά	τις	ομολογημένες	αδυναμίες	των,	πολιτι-
σμών,	του	βυζα	ντινού	και	του	αραβικού.»	

Πάλι	μια	τρίκωλη	περίοδος,	τρεις	πλά	γιες	ερωτηματικές	προτάσεις,	με	συντακτικό	
παραλλη	λισμό:	 κατηγορούμενο,	 συν		δετικό	ρήμα,	 υπο	κείμε	νο,	 μόνο	που	 εδώ	 το	
α	σύνδετο	σχή	μα	ενισχύεται	με	το	επαναληπτικό	σχήμα	της	επανα	 φοράς,	την	
επα	νά	ληψη	δηλα	δή	στην	αρχή	των	παράλληλων	κώλων	μιας	/	της	ίδιας	αυ	τόνομης	
λέ	ξης:	πόσο.	

Το	επόμενο	παράθεμα	είναι	από	το	δοκίμιό	του	«Σύντομος	έλεγχος	του	φανα-
τισμού»,	το	οποίο	θα	έλεγα	ότι,	μέσα	στην	τρέχουσα	παγκό	σμια	συγκυρία,	α	πο	κτά	
δραματική	επικαιρότητα.	Γράφει	ο	Ι.Μ.Π.	(ΣΚ,	σ.	90):	

<1δ>	 «[...]	 δέσμιος	 της	 αρετής	 του	 ο	 Καλβίνος,	 φανατικός	 ενάρετος,	 έγινε	
ανθρω	ποκυνηγός	και	βασα	νιστής.	Για	τί	δεν	είναι	μόνο	ο	φανατισμός	της	άγνοιας,	
της	κα	κίας,	της	διαστροφής	κατα	στροφικός.	Είναι	και	ο	φανατισμός	της	αρετής.»	

Και	συνεχίζει	λίγο	πιο	κάτω	(σ.	91):	

<1ε>	«Τα	πλήθη,	όταν	φανατίζονται	από	τους	επιδέξιους	σκηνοθέτες	των	ιε-
ρών	πολέμων	ή	των	“επικών”	εξορμήσεων,	είναι	πάντα	ετερόφωτα,	άβου	λα	και	
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καταστρο	φικά	 [πάλι	 το	 τριαδικό	σχήμα,	αλλά	με	συνδετική	 παράταξη	τώ	ρα].	
Μνημό	νε	ψα	τους	ιερούς	πολέμους	και	θυμήθηκα	τις	ορδές	των	βαρβαρι	κών	λαών	
που	ξ ε χύ	θη	κ α ν 	κατά	καιρούς	απάνω	στο	πρόσωπο	της	γης	και ξεπάστρε 	ψαν 
και ξ ε ρρί	ζω 	σαν	και αναισχύντησαν  και άρπα ξαν 	ό,τι	βρήκαν	μπροστά	τους	
και γέμι 	σαν 	αίμα	–	και	το	δικό	τους	και,	κυριότατα,	το	ξένο	αίμα.»	

Εδώ	 η	 ένταση	 του	 νοήματος,	 μια	 και	 μιλάει	 για	 μια	 σειρά	 από	 βαρβαρότητες,	
υπηρε	τείται	στο	επί	πεδο	της	μορφής	από	ένα	ρηματικό	πολυσύνδετο,	και	μάλι-
στα	από	ρήματα	ωμής	βίας	με	κοινή	αρχή	και	τέλος	(σχήμα	ομοιοκάταρκτο	και	
ομοιο 	τέλευτο:	σημα	δεύ	ονται	με	αραιογράφηση).	

Ακολουθεί	 ένα	απόσπασμα	με	πιο	σύνθετη	δομή	όπου	η	επιχειρηματολογία	
του	συγγραφέα	οργανώνεται	στη	βάση	ενός	σύνθετου	συλλογισμού,	μέχρι	να	φτά-
σει	στην	καταγγελτική	του	απόδοση,	αφού	στηριχθεί	σε	δύο	βαρύνουσας	σημασί-
ας	υπο	θέσεις,	η	πρώτη	από	τις	οποίες	επιμερίζεται	σε	τρεις	επιμέρους	προϋποθέ-
σεις.	Από	ά	ποψη	σχηματικού	λόγου	έχουμε	εδώ	μια	τριπλή	 επαναφορά	(τού	
όταν,	τού	έ	νας άνθρωπος	και	τού	είσαι συ	ο	ίδιος)	και	ένα	σωρευτικό	πολυμελές	
ασύν	δε 	το,	που	ξεδιπλώνει	τον	κατάλογο	με	τα	«στίγματα	του	μαρτυρίου»	–	και	
η	επανά	λη	ψη	του	συνθετικού	υπερ-	στα	υπεράνθρωπος	και	υπερκτήνος	συνιστά	
άλλου	είδους	ε	πα	ναληπτικό	σχήμα,	το	οποίο	ονομάζω	συνθετικοπαραγωγική	
επα	ναφορά,	σε	αντιδια	στολή	προς	τη	συντακτική	 επαναφορά,	όταν	δηλα-
δή	επα	ναλαμβά	νο	νται	αυτόνομες	λέξεις36:

<1στ>	 «Αν	 δεν	 μπο	ρείς 	 να	 ν ιώσε ι ς 	 πως,	όταν καίγε	ται ένας ανθρωπός, 
έίςαί ςυ ό ίδίός πόυ καίγεσαι· όταν βασανίζεται με	 τους	 πατροπαράδοτους	 ή	 με	
τους	 σύγ	χρονους	 τρόπους	 της	 σοφής	 επιστήμης	 ένας ανθρωπός, έίςαί ςυ ό ίδίός 
πόυ βα	σα	νίζεσαι· κί όταν σκοτώνεται ένας ανθρωπός, έίςαί ςυ ό ίδίός πόυ πεθαί
νεις· αν 	 δηλαδή	δε  ν ιώσε ι ς 	τα	“στίγματα”	του	μαρτυ	ρί	ου	στο	σώμα	σου,	την 
πείνα,	τη δί	ψα,	τη στρέβλωση,	την ηλεκτροπληξία,	την τύφλωση,	τον προοδευτι
κό ακρωτηρια	σμό,	αυτή	τη συνεχή σταύρωση	του	ανθρώπου	από	τον	άνθρωπο,	
αν 	εξακολουθήσεις	ν’	α	νακαλύπτεις	σωστικές	σκοπιμόπτητες	στη	θηριωδία,	δεν	
μπορείς	να	λογα	ριάζε	σαι	άνθρωπος	και	δεν	έχεις	το	δικαίωμα	να	συζητείς	για	φι-
λοσοφία	και	ποί	ηση.	Ο	άν	θρωπος	ονειροπόλησε	τον	υπεράνθρωπο	και	πραγματο-
ποίησε	το	υπερ	κτήνος	της	επο	χής	μας.	Αυτά	είναι	τα	ξαφνιάσματα	του	ιστορικού	
γίγνε	σθαι.»

Έως	εδώ	είδαμε	κάποια	παραδείγματα	μεμονωμένης	ή	συνδυαστικής	χρήσης	
πα	ρατακτικών	σχημάτων	με	επαναληπτικά.	Η	συχνότητα	της	(συνειδητής	ή	ασύ-
νειδης)	επιλογής	τους	και	η	πυκνή	εμφάνισή	τους	στο	δοκιμιογραφικό	έργο	του	
Ι.Μ.Π.	συνι	στά	χαρακτηριστικό	υφολογικό	στοιχείο.

Τα	παράλληλα	κώλα	μπορούν	να	επιτελούν	ποι	κίλες	συντακτικές	λειτουργίες	
(υποκειμένου,	αντικειμένου,	κατηγο	ρουμέ	νου,	ονοματικού	προσ	διορισμού	ομοιό-
πτωτου	ή	σε	γενική,	εξαρτήματος	επιθέ	του,	επιρρήματος,	πρόθεσης	κ.λπ.).

36.	Δες	τη	σημ.	28.
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Το	 τριαδικό	 σχήμα	 (η	 τρίκωλη	περίο	δος	 ή	 το	 τρικομματικό	 κώλον),	 χωρίς	
να	είναι	το	αποκλει	στικό,	είναι	ί	σως	το	πιο	συχνό.	Ακολουθούν	παραδείγματα	με	
τρι 	μελεί ς 	ή	/	και	πολυμελείς 	παρατακτικές	σειρές.	

Προηγούνται	(εντελώς	ενδεικτικές)	περιπτώσεις	με	ασύνδετη	παράταξη:	

<2α>	«[…]	οι	περισσότεροι	άνθρωποι	δεν	μπορούν	να	μεθύσουν.	Τους	λείπει	
το	ηρωι	κό	στοιχείο,	η	δύναμη	της	λαχτάρας,	το	στοιχείο	το	διονυσιακό.	Και	για	
τούτο	α	κρι	βώς	δε	μπορούν	με	ολάκερο	το	είναι	τους	να	νιώσουν	το	καλλιτέχνημα.»	

<2β>	«[…]	όταν	ταξιδεύουμε	στους	άλλους	ευρωπαϊκούς	χώρους	[…]	συναπα-
ντού	με	και	πάλι	την	ευταξία,	την	οργάνωση,	το	κοινωνικό	αίσθημα	σε	ακμή.»	

<2γ>	 «Η	 άγρια	 φύση	 του	 τόπου	 [της	 Κορσικής],	 ο	 τραχύς	 χαρακτήρας	 των	
αν	θρώπων,	 η	 σφοδρή	 εναλλαγή	 των	 εντυπώσεων,	 προκαλούν	 μέσα	 του	 [στoν	
Mérimée]	την	ανά	γκη	όχι	μονάχα	να	διηγηθεί	ό,τι	είδε,	μα	και	βαθύτερα	και	μονι-
μότερα	να	το	ζήσει.»	

<2δ>	«Ναι,	αλλά	το	εύρημα	[…]	κάποτε	δεν	αντιπροσωπεύει	τίποτε·	είναι	μόνο	
μια	σύ	μπτωση,	ένα	«τυχαίο	συμβεβηκός»,	ένα	ξαφνικό	ανάδομα	φλόγας,	που	γρή-
γορα	χάνε	ται.»	

<2ε>	«Η	εξωστρέφεια	είναι	γνώρισμα	από	τα	χαρακτηρικότερα	του	ανθρώπου	
της	ε	ποχής	μας	[…]	οι	έγνοιες,	οι	απολαύσεις,	οι	απαιτήσεις,	οι	αέναες	ανάγκες 
που	ξε	γεν	νάει	ο	σύγχρονος	ρυθμός	του	βίου	σπανιότατα	μας	επιτρέπουν	να	ρί-
ξουμε	μια	φευ	γαλέα	ματιά	προς	τα	μέσα.»	

<2στ>	«[Ο	Καρυωτάκης]	Κατά	βάθος,	είναι	ένας	“ηθικολόγος”,	ένας	“μορα-
λίστ”,	κα	θώς	θα	έλεγαν	οι	Γάλλοι.	Είναι	διψασμένος	για	ελευθερία,	δικαιοσύνη,	
α 	νο ιχτο 	μυα	λιά,	ανο ιχτοκαρδιά,	εγκαρδιότητα,	τιμιότητα.»	

και	έπονται	περιπτώσεις	με	συνδετική:

<3α>	«Είναι	ν’	απορεί	κανείς	[…]	με	την	ταχύτητα,	την	ακρίβεια	καί	τη	φαινομε
νι	κή	επι	νοητικότητα	των	ηλεκτρονικών	υπολογιστών.»	

<3β>	 «Η	 φλυαρία	 και	 η	 μεγαληγορία	 είναι	 καθώς	 το	 σαράκι.	 Εξαθλιώνει,	
κατα	κομ	μα	τιάζει	κ’	εκμηδενίζει.» 

<3γ>	«Όλοι	οι	αιώνες	ή	περίπου	όλοι	οι	αιώνες	πιστεύουν	πως	ανακαλύπτουν	
ό	λα	τα	πράγματα,	πως	τοποθετούν	τα	προβλήματα	από	την	αρχή	καί	πως	κόβουν	
τους	δεσμούς	με	το	παρελθόν.»	

<3δ>	«Οι	πρόγονοι	μας	κληροδότησαν	ένα	κόσμο	γεμάτο	χίμαιρες,	καί	φαντά
σματα	κ’εφιάλτες.»	

<3ε>	«Δεν	ξέρω,	αν	η	συντροφιά	των	ανθρώπων	αυτών	[των	μεγάλων	δημιουρ-
γών],	που	έχουν	πληρώσει	τόσο	βαρύ	τίμημα	στην	έννοια	του	ανθρώπου,	εξευγε-
νίζει	–	κα	τά	τη	λυμφατική	αντίληψη	των	ευαίσθητων.	Μα	το	βέβαιο	είναι,	πως	
ανυψώνει	καί	πως	πλαταίνει	καί	πως	βαθαίνει.»

Περιπτώσεις	 με	 εγκιβωτισμό	 ενός	 μικρότερου	 τρίκωλου	σχήματος	 (ση	μα-
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δεύε	ται	με	πλαγιογράφηση)	μέσα	σε	ένα	μεγαλύτερο	τρίκωλο	σχήμα	(σημαδεύεται	
με	αραιογράφηση):

<4α>	«Κατά	τον	εικοστό	αιώνα	πολλοί 	λαοί 	δεινοπάθησαν,	ξεσπερμεύ	τη	καν,	
θρυμμα	τίστηκαν·	πολιτεί ες 	έγ ιναν	σωροί 	ερειπίων· 	έργα	κοινής	ωφε	λείας,	
συντελεσμένα	με	μόχθο	και	δαπάνη	πολλή,	έσβησαν	από	το	πρόσω	πο	της	γης.»	

<4β>	«Δεν	θα	κατακρίνω	την	επιστήμη	που	προσπάθησε	υπομονετικά	και	
μεθο	δικά	ν’απαλλάξει 	τον	άνθρωπο	από	ένα	πλήθος	προλήψεις,	προκαταλήψεις,	
έμ	μονες	ιδέες,	να	καθαρίσει 	από	τα	σαπρόφυτα	το	μέσα	μας	χώρο	ΚΑΙ	να	μας	
προσφέρει 	το	πολύτιμο	δικαίωμα	να	νιώσουμε	λεύτεροι	από	δεσμά	αιώνων.»	

<4γ>	«Είναι	μερικοί	ώριμοι,	που	βλέπουν	με	ανοιχτά	μάτια,	με	ξάστερο	νου	και	
με	δύναμη	που	ξαφνιάζει,	χαμένοι 	μέσα	στα	εργαστήριά	τους,	αφοσιωμένοι	
στα	πειράματά	 τους,	 σε	 χιλιάδες	πειράματα,	 γεμάτοι 	πάθος,	 ανυστεροβουλία	
και	ευγενι	κή	φιλοδοξία.»

Επαλλήλως	(διαδοχικά	ή	σε	απόσταση)	το	ένα	τρίκωλο	σχήμα	ακολουθεί	το	
άλλο,	λ.χ.	ασύνδετο	μετά	από	ασύνδετο	(<5α-β>),	συνδετικό	μετά	από	συνδετικό	
(<5γ>),	συνδετικό	μετά	από	ασύνδετο	(<5δ-ε>),	ασύνδετο	μετά	από	συνδετικό	(<5στ>):	

<5α>	«Οι	περισσότεροι	[“μεγαλοφυείς”]	είναι	ρογιασμένοι	σε	αφανείς	οργανι
σμούς,	σε	βιομηχανίες,	σε	προπαγάνδες·	τα	κίνητρα	είναι	χρησιμοθηρικά	και	οι	
στό	χοι	υλικοί,	απτοί,	άμεσοι.»	

<5β>	«Πολλές	φορές	μας	ξαφνιάζει	το	αισθητήριο	αυτού	του	λαού.	Ο	απαίδευ
τος,	 ο	 φτωχός,	 ο	 παραμερισμένος,	 ο	 αιώνια	 παραδομένος,	 ο	 μεμψίμοιρος	 (τι	
άλλο	 να	 κάμει;)	 χωριάτης	 έρχεται	 στιγμή	 που	 βλέπει	 σωστά	 και	 κοφτερά,	 που	
πεισματώ	νε 	τα ι 	 και	 αρμα	τώνετα ι 	 [σχετικά	 με	 το	 ομοιοτέλευτο	 εδώ	 βλ.	 πιο	
κάτω]	με	την	αρά	γιστη	α	πόφαση	να	κερδίσει	τον	αγώνα	(τον	όποιον	αγώ	να)	ή	να	
χαθεί.	Αν	τον	προ	σβάλεις	στη	νοημοσύνη	του,	αν	θελήσεις	να	ποδοπατήσεις	το	
“φι	λότιμό	 του”,	αν	 του	 ε	πιτεθείς	 βίαια	και	απροσχημάτιστα,	 ξεσηκώνεται.	Και	
τότε	δεν	λο	γαριάζει	τίποτε.»	

<5γ>	«[	]	το	πνεύμα,	αν	δεν	είναι	μοναχικό	και	απόκρημνο	και	απάνθρωπο	[…]	
χρει	άζεται	μια	ειδική	δίαιτα,	για	να	μπορέσει	ν’	ανθοφορήσει	και	να	καρποφορή-
σει.	Χρειάζεται	την	περιρρέουσά	του	ατμόσφαιρα,	την	ενθάρρυνση	και	τη	θαλπω
ρή,	που	ε	πι	τρέπει	στους	μυστικούς	σπόρους	να	ριζοβολήσουν	και	να	βλαστήσουν.»	

<5δ>	«Ο	διάλογος	[στο	Συμπόσιο	του	Πλάτωνα]	έχει	χάρη,	κομψότητα,	ευγέ	νεια 
[…].	Γίνεται	αισθητική	απόλαυση	και	ψυχική	λύτρωση	και	πνευματική	ανάτα	ση.»	

<5ε>	«Πολλές	φορές	από	τους	“δημιουργούς”	που	μνημόνευσα	είναι	πιο	υπεύ-
θυ	νοι	οι	πα	λιάτσοι,	οι	σκοινοβάτες,	οι	σαλτιμπάγκοι	ενός	τσίρκου·	εκείνοι	παίζουν	
τη	ζωή	τους	και	προσπαθούν	να	διασκεδάσουν	το	κοινό	που	τους	παρακολουθεί·	
ακόμη	και	εσωτερικά	σπαραγμένοι	από	θλίψη,	τρόμο	και	κάματο·	εκείνοι	έχουν	
το	λιοντάρι	α	ντίκρυ	τους,	που	δεν	επιτρέπει	ασυδοσίες·	γιατί	και	οι	άλλοι	να	μη	
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λογαριάζουν	τον	αναγνώστη,	το	θεατή	ή	τον	ακροατή	και	να	τον	προϋποθέτουν,	
σώνει	και	κα	λά,	ανέ	μυαλη	και	άπραγη	χήνα;»	

<5στ>	 Η	 πνευματική	 φτώχεια	 είναι,	 δυστυχώς,	 χαρακτηριστικό	 γνώρισμα	
μεγά	λου	τμή	ματος	 της	πνευματικής	μας	 ζωής.	Έτσι	 τα	πάντα	φτωχαίνουν,	 ισο
πεδώνονται	και	καταρρέουν.	Χωρίς	να	το	νιώθουμε,	δημιουργούμε	σιγά	σιγά	μια	
λογοτεχνία	α	νιαρή,	πληκτική,	χαμοσερνάμενη.»

Ο	 συνδυασμός	 με	 το ομοιοτέλευτο  ή/και	 το	 ομοιοκάταρκτο	 σχήμα:	
όπως	είδαμε	και	σε	κάποια	προηγούμενα	παραδείγματα,	η	σύμπτωση	ως	προς	την	
κατάληξη/τις	καταλήξεις	ανάμεσα	στα	παράλληλα	κώλα,	αλλά	και	η	επα	νά	λη	ψη/
επαναφορά	του	άρθρου	ή	κάποιου	προτακτικού	στοιχείου	που	εισάγει	το	ρήμα,	
συμ	βάλ	λουν	στη	δημιουργία	ομοιοτέλευτου	ή/και	ομοιο	κάταρκτου	σχήματος:	

<6α>	«Όταν	ένας	άνθρωπος	[…]	αισθάνεται	τον	εαυτό	του	δέσμιο	μιας	κατηγο-
ρι	κής	προσταγής,	 είναι	πολύ	φυσικό	ν’ αποθαρρύνετα ι ,	ν’ αυτοταπεινώνετα ι 
και	να μηδενίζε τα ι .»	

<6β>	«Ο	αιώνας,	αυτός	ο	ακατανόητος	και	βάρβαρος	[…]	μας	έχει	ήδη	δείξει	
το	πρό	σωπό	του.	Μπορούμε	να  τον  αναπολήσουμε , 	να  τον  ξεσκαλίσουμε  και 
να  τον  σπουδάσουμε.»	

<6γ>	 «Όταν	 έχει ς 	 να 	 κάμεις	 με  πληθυσμικές	 εκρήξεις,	 μ ε 	 τεράστιες	
διαστά	σεις,	μ ε 	 τεράστιες	ανάγκες,	όταν	 έχει ς 	 να	θρέψε ι ς ,	 να	ντύσε ι ς ,	 να	
ψυχαγωγή 	σε ι ς ,	να	εκπαιδεύσε ι ς ,	να	νοσηλεύσε ι ς ,	να	ξεναγήσε ι ς 	ωκεανούς	
ανθρώπων,	θα	συσ	σωματωθε ί ς ,	θα	συνενωθε ί ς 	με	τους	άλλους	για	ν’	αποτε-
λειώσεις	προσπά	θειες	που	χρειάζονται	τη	ρώμη	και	την	αντοχή	γιγάντων.»	

<6δ>	«Γιατί	πρέπει	να	παλαίψεις	[με	τους	μεγάλους	δημιουργούς],	για	να	τους	
υποτάξεις·	 και	 σε	 τελευταία	ανάλυση	 τούτο	 δε	 σημαίνει	 άλλο	παρά	 το	πώς	θα	
γίνεις	άξιος	να	σε	υποτάξουν	εκείνοι.	Έτσι	είναι	πολύ	φυσικό	να	βγαίνεις	συντριμ
μ ένος	ή	καταπλη	γωμένος	ή	και	ολότελα	καμιά	φορά	εξουθενωμένος	από	την	
επικράτεια	των	γιγάντων.»

<6ε>	«Οι	βασανισμένο ι , 	ο ι 	αρρωστεμένο ι , 	ο ι 	άβουλο ι 	κάποτες	επανα	στα-
τούν,	μα	συ	χνότερα	υποτάζονται.»	

<6στ>	 «Ας	 σταθούμε	 και	 πάλι	 στις	φυσιογνωμίες:	ο ι 	 καιρο ί , 	 ο ι 	 λαο ί , 	 ο ι	
τό	πο ι 	 έχουν	 α	ποτυπώσει	 απάνω	 τους	 τα	 σημάδια	 τους.»	 (Ας	 σημειωθεί,	 εν	
	προ	κειμένω,	η	ισοσυλλαβία	ανάμεσα	στα	παράλληλα	κώλα).

<6ζ>	«Κανείς	δεν	επιτρέπεται	να	κατακρίνει	την	έφεση	[των	νέων	ανθρώπων	
να	 δη	μοσιεύουν	 ποιητικές	 συλλογές],	 που	 οπωσδήποτε	 δημιουργεί	 υψηλότερες	
από	τις	συ	νηθισμένες	ενασχολήσεις.	Αλλ’	είναι	φανερό	πως	λείπει	η	υπομονή,	η	
άσκη	ση ,	η	μελέτη.»	

<6η>	«Εκείνο	που	την	εποχή	του	Baudelaire	είταν	[…]	η	μοναδικότητα,	ακόμη	
και	το	προνόμιο	των  άπληστων, 	 των  αρρωστεμένων, 	 των  ανικανοποίητων,	
α	πλώ	νε	ται	τώρα	καθώς	το	κύμα,	κερδίζει	ολόκληρες	επικράτειες	του	καλλιεργη-
μένου	κόσμου.»	
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<6θ>	«Δεν	έχω	καμιά	αντίρρηση	ως	προς	το	νόημα	[σ’	ένα	θεατρικό	έργο]·	και	
άλ	λοτε	είπα,	πως	είναι	αναγκαίος	ένας	πυρήνας	στοχασμού,	μ ια	πρόθεση,	μ ια	
διάθεση,	μ ια	εσωτερική	φωνή ,	τέλος,	για	να	μην	απομένει	το	έργο	κρεμασμένο	
α	πό	ψιλή	κλωστή,	έτοιμη	να	σπάσει.»	

<6ι>	«[…]	η	ένταξη	σ’	έναν	όμιλο,	σ’	έναν	σύλλογο,	σ’	έναν	οργανισμό,	δη-
λαδή	η	συμμετοχή	σε	μιαν	ομαδική	προσπάθεια	παρέχει	την	ψευδαίσθηση,	συχνά	
μόνο	την	ψευδαίσθηση,	της	δημιουργικής	συμμετοχής.»	)

<6ια>	«[…]	είναι	που	είναι	εξαρτημένο	πλάσμα	ο	άνθρωπος.	Η	γραφειοκρατία	
το	κάνει	τούτο	αισθητότερο,	οδυνηρότερο,	ταπεινωτικότερο.»	

<6ιβ>	«Η	Βίβλος,	με	τρόπο	αυτόχρημ’	αριστουργηματικό,	κ’	η	λυρική	ποίηση,	
γενικό	τερα,	 μας	 δίνουν	 τους	 τόνους	 τους	 βαθύτερους,	 τους	 πικρότερους,	
τους  αληθινό	τερους,	 που	 μπορούν	 ν’	 αναβρύσουν	 από	 τη	 σύγκρουση	 της	
ακατα	μέτρητης	επιθυ	μίας	του	ανθρώπου	με	τη	σύντομη	διάρκεια	της	ζωής	του.»	

	<6ιγ>	«[	]	ο	“Έλληνας”	μεταβάλλεται	σε	“ρωμιό”.	Και	γίνεται	αυτό	το	ετοιμο-
παρά	δοτο	και	χαμοσερνάμενο	πλάσμα,	το	κακότροπο,	το	αφερέγγυο,	το	ύπουλο,	
το	φιλόκερδο,	το	σκληρό,	που	προκαλεί	την	περιφρόνηση	και	την	αποκαρδίωση.»	

Η	επανάληψη	/	επαναφορά	του	άρθρου	συνδυάζεται	συχνά	με	την	επανά	λη	ψη	
/	επιφορά	του	κτητικού	(ο	συνδυασμός	γενικά	της	συντακτικής	επαναφοράς	με	τη	
συντακτική	επιφορά	ονομαζόταν	από	τους	αρχαίους	τεχνογράφους	«συμπλοκή»):

<7α>	«[…]	άνθρωποι	προικισμένοι	με	φυσική	ευφράδεια	και	πρόθυμοι	να	στο-
χάζονται,	γυμνάζονται	στην	τέχνη	να	συναρμολογούν,	να	εκφράζουν	και	ν’	αν	
ταλλάσ	σουν τι ς 	ανησυχίες	τους ,	τ ι ς 	σκέψεις	τους ,	τ ι ς 	προβλέψεις	τους.» 

<7β>	«Το	γεγονός	είναι	πως	φταίνε	κ’	οι	δυο.	Και	το	κράτος	που	θεωρεί	εχθρό	
του	τον	πολίτη	και	ο	πολίτης	που	θεωρεί	ε	χθρό	του	το	κράτος.	Και	οι	δυο	προσπα-
θούν	να	βγάλουν	ο	ένας	τα	μάτια	του	άλλου.	Το	κράτος	με  την  πολυνομία	του 
[…]	με	 την	αναλγησία	του, 	 μ ε 	 την	αναβλη	τικό	τητά	του 	[…],	με	 την	εγκαθί
δρυση	δυ	ναστειών	ανωτέρων	υπαλλήλων	σε	καθε	υπηρε	σία.	Και	ο	πολίτης	με	την	
επιμονή	του	να	ζητεί	τα	παράνομα,	να	καταφεύγει	σε	πλάγια	μέσα	και	να	εισάγει 
κατά	γενναίες	δόσεις	 την	πολιτική	 (δηλαδή	 την	ψη	φοθηρική)	σκοπιμότητα	στη	
λειτουργία	της	κρα	τικής	μηχανής.»	

<7γ>	«Χιλιάδες	χρόνια	οι	άνθρωποι	κέρδισαν	το	ψωμί	τους	και	την	υπόληψή	
τους	κατασκευάζοντας	προσωπεία·	μίλησαν	γ ια	τ ι ς 	μεγάλες	ιδέες,	γ ια	τα	υψηλό
τατα	ιδανικά,	γ ια	 τ ι ς 	θαυμαστές	αρετές,	γ ια	 τ ι ς 	έξοχες	πράξεις.	Τώρα	είμαστε	
βέ	βαιοι	πια,	πως	πίσω	από	όλα	τούτα	–και	στις	πιο	τυπικές	περιπτώσεις–	σερνόταν	
ένα	λιμασμένο	σκουλήκι	που	φρόντιζε	μόνο	την	απληστία	του, 	 την	αλαζονεία	
του, 	τη	μνησικακία	του, 	την	καχυποψία	του	και	την	κακοπιστία	του.»	(Επαλ-
λήλως	προς	την	επαναφορά	τού	για	τις...	στην	αρχή	του	παραθέματος).

<7δ>	«Αλλά	και	ο	ίδιος	ο	χριστιανισμός	έχασε	την	πρώτη	απλότητά	του,	τη	
μονολιθικότητά	του,	τη	γνησιότητά	του.»	(Στα	δύο	τελευταία	παρα	θέματα,	το	
ομοιοτέλευτο	και	η	επιφορά	του	κτητικού	πραγματώνονται	σε	όλη	την	έ	κταση	της	
παρατακτικής	σειράς).-
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Είναι,	όμως,	γνωστό	και	από	άλλες	σχετικές	μελέτες	πως,	σε	ό,τι	αφορά	τη	συ	ν-
τακτική	 επαναφορά,	 η	 εντύπωση	 που	 δημιουργείται,	 κλιμακώνεται	 όσο	 κανείς	
προ	χωρεί	από	την	επανάληψη	μονάδων	που	ανήκουν	σε	κλειστές	τάξεις	λέξεων	
με	α	πλώς	γραμματικό	περιεχόμενο	στην	επανάληψη	μονάδων	με	κάπως	εμφατι-
κότερο	περιεχόμενο	(όπως	είναι	λ.χ.	κάποια	αντωνυμικά	στοιχεία),	με	κορύφωση	
την	επα	ναφορά	μονάδων	με	πλήρη	λεξική	σημασία.	Βεβαίως,	και	ο	αριθ-
μός	των	επαναλήψεων,	σε	όλες	τις	περιπτώσεις,	παίζει	το	ρόλο	του,	όπως	και	ο	
αριθμός	των	αυτόνομων	λέξεων	που	επαναφέρονται	κάθε	φορά:

<8α>	 «Όσο 	 η	 μοναξιά	 του	 ανθρώπου	 εξακολουθεί	 να	 είναι	 τόσο	απόλυτη,	
όσο	οι	ιστορικές	συνθήκες	τη	μεγαλώνουν,	αντί	να	τη	λιγοστεύουν,	όσο 	η	οικου-
μενική	συνείδηση	παραδέρνει	μέσα	σε	αέναους	προβληματισμούς,	όσο 	τα	δεινά	
διαδέχονται	τα	δεινά,	τόσο 	η	έκφραση,	η	καλλιτεχνική	διατύπωση	του	εσωτε-
ρικού	κόσμου,	δεν	κατορθώνει	 να	 είναι	παρά	ένας	Ζενέ	ή	 ένας	Μπέκετ	ή	 ένας	
Αραμπάλ.»	

<8β>	«Και	ποια	 ελπίδα	σωτηρίας,	άλλωστε,	 να	 ’χεις,	 όταν	κατοικείς	 σ’	 ένα	
κό	σμο	όπου 	οι	μισοί	κατασκοπεύουν	τους	άλλους	μισούς,	όπου 	παντού	ελλοχεύ-
ουν	οι	στημένες	ενέδρες,	όπου 	δεν	ξέρεις	από	που	να	φυλαχτείς,	όπου,	αν	είσαι	
φίλος	του	ενός,	γίνεσαι	αυτόματα	εχθρός	του	άλλου,	όπου,	αν	δεν	είσαι	φίλος	και	
του	ενός	και	του	άλλου	και	θέλεις	να	μείνεις	μόνος	σου,	με	τον	εαυτό	σου,	κρίνεσαι	
ύποπτος	και	από	τους	δυο;»	

<8γ>	«Οι	ασυμβίβαστοι	αυτοί	είναι	σπαρμένοι	παντού:	στα	γράμματα,	στις	τέ
χνες,	στις	 επιστήμες,	στις	 επιχειρήσεις,	στην	κοινωνική	ζωή.	Είναι	οι	άνθρωποι	
που 	καμώνονται	πως	“ξέρουν”	κάτι	περισσότερο	από	το	συνομιλητή	τους,	που 
έχουν	 ε	κλεπτυσμένες	 προτιμήσεις,	που 	 καυχιούνται,	 με	 τρόπο,	 για	 σπουδαίες	
γνωριμίες,	που 	 είναι	σε	κάθε	περίπτωση	καλά	πληροφορημένοι,	που 	παρακο-
λουθούν	με	ακά	ματη	οδοιπορική	λαιμαργία,	ακόμη	και	κουτσαίνοντας,	τους	συρ-
μούς.»	(Επαλλήλως	προς	το	πενταμελές	ασύνδετο	στην	αρχή	του	παραθέματος)37.

	 <8δ>	 «[…]	 το	 στρωτό	 γράψιμο	 δεν	 είναι	 παρά	 το	 ταπεινό	 γράψιμο,	χωρ ί ς	
εξάρ	σεις,	 χωρ ί ς 	υφέσεις,	 χωρ ί ς 	πραγματικό	εσωτερικό	ρυθμό,	χωρ ί ς 	παλμό,	
χωρ ί ς 	κί	νηση,	το	νεκρό	από	γεννησιμιού	του	γράψιμο,	που	δεν	ενοχλεί	κανένα	
κατά	τον	τρόπο	που	και	οι	νεκροί	δεν	ενοχλούν.»

<8ε>	«Οι	πόλεμοι	για	την	ελευθερία,	όταν	έχουν	καταστεί	αναπόφευκτοι,	είναι	
δικαιωμένες	πράξεις.	 […]	Ο	 λόγος	 είναι	γ ια	 τους	 άλλους	πολέμους	 και	 γ ια	
τους	 άλλους	ανθρώπους.	Για	τους	κατακτητικούς	πολέμους,	που	ξεγεννούν	
τους	απελευ	θερωτικούς	αγώνες.	Γ ια	τις	απολυταρχίες	που	δημιουργούν	τις	τυ
φλές	εξεγέρσεις.	Γ ια	τους	“ήρωες”,	που	πραγματοποιούν	αξιοθρήνητα	τρόπαια,	

37.	Πρβ.	με	το	εξής	απόσπασμα	από	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα,	Γ΄,	σ.	164	(όπου	ο	Μαλεβίτσης,	
ό.π.,	σ.	154,	βλέπει,	απλώς,	«μια	φράση	με	επτά	“που”»):	«Ένας	λαός,	που	δεν	είναι	κοινωνία,	
που	δεν είναι	 έθνος,	που	δεν	 είναι	κράτος,	που	δεν	 είναι	καθεστώς,	που	είναι μονάχα	φυλή,	
μονάχα	κοπάδι,	που κομματιάζεται	σε	ομάδες,	που κομματιάζεται	σ’	άτομα,	άμα	του	βουληθεί».	
(Θα	έλεγε	κανείς	ότι	το	σχήμα	της	επαναφοράς	τού	που	δεν	είναι	/	που	είναι	και	τού	που	κομμα
τιάζεται,	συνδυάζεται	μ’	ένα	σχήμα	τετραπλής	«άρσης»	και	τετραπλής	«θέσης»).	
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για	να	επαυξήσουν	την	προσωπική	τους	επιρροή	και	για	να	γράψουν	τα	πιο	επαί-
σχυντα	κεφάλαια	της	Ι	στορίας.»	(Στα	τρία	τελευταία	κώλα,	η	μεσαία	επαναφορά	
τού	που,	δίπλα	στην	αρχική	τού	για,	δημιουργεί	δ ιπλή	επαναφορά	[πρβ.	με	την	
τριπλή	επαναφορά	στο	<1στ>]).

<8στ>	«[…]	νιώθουν	πως	έχουν	αποβάλει	κάθε	σεβασμό,	κάθε	σωφροσύνη,	
κά	θε	συνείδηση	του	“δυνατού	γενέσθαι”,	αποχαλινωμένοι	αναρχικοί,	άρρωστοι	
από	ασυ	δοσία,	πρόθυμοι	ν’	αναγνωρίσουν	όλα	τα	δικαιώματα	στον	εαυτό	τους	
και	καμιά	υπο	χρέωση.»	

<8ζ>	«Έχουμε	το	δικαίωμα	ν’	αντιταχθούμε	σε	 κάθε	δόγμα,	σε	 κάθε	κώ
δικα,	σε	 κάθε	αυθεντία·	ν’	αποδείξουμε,	αν	το	μπορούμε,	πως	η	αξία	της	είναι	
πολύ	μικρή	ή	και	ολωσδιόλου	μηδαμινή.»	

<8η>	 «Ο	 Κάφκα	 […]	 ήρθε	 και	 στάθηκε	 ανάμεσά	 μας	 και	 μας	 είπε	 τι	 είδε	
βυθομε	τρώντας	την	εποχή	μας.	Και	μας	είδε	όλους	ενόχους.	Όλους	καταδικα
σμένους	από	αόρατο	δικαστήριο.	Όλους	υπόδικους.	Ή	και	όλους	φυγόδικους.	
Χωρίς	ελπίδα	σω	τηρίας.»	

<8θ>	 «Είναι	 φοβερό	 να	 συλλογιούμαστε	 πως	 όλα	 όσα	 διαβάζουμε , 	 όλα	
όσα	ακούμε ,	όλα	όσα	βλέπουμε	αποτελούν	την	επιφάνεια.»	

<8ι>	 «Ποια	 εποχή	 μπορεί	 να	 παραβληθεί	 προς	 τη	 δική	 μας,	 όταν	 συλλογι-
στούμε	με  πόση	επιμονή,	μ ε 	 πόσο	πάθος	και	μ ε	 πόση	αποτελεσματικό	τητα 
ο	σύγχρονος	άνθρωπος	 καταπολεμεί	 την	αρρώστια	 και	προσπαθεί	 να	 εξασφα-
λίσει	σε	πολυπρό	σωπες	κοινωνικές	ομάδες	καλύτερους	όρους	ζωής;	Η	επιστήμη	
της	υγιεινής	έχει	επι	τελέσει	τεράστια	πρόοδο	[…]»	(λόγω	του	πολύπτωτου	/	της	
πολυμορφίας	–για	το	οποίο	βλ.	πιο	κάτω–	η	επαναφορά	τού	πόσος	εδώ	γίνεται	
χαλαρότερη,	χωρίς	καθόλου	να	καταργείται).

<8ια>	«[…]	δε	βρίσκουμε	την	ευκαιρία	ν’	ασκήσουμε	την	εσωτερική	μας	ζωή	και	
να	υπάρξουμε	σαν	πρόσωπα·	υπάρχουμε	μόνο	σα	μέλη	της	ομάδας.	Και	η	ομάδα	έχει	
τη	δ ική	της	νομοτέλεια,	τη	δ ική	της	βούληση	και	τη	δ ική	της	διαδικασία.»	

<9α>	«Υπάρχουν	πολλά	κατακάθια μέσα	στις	ανθρώπινες	συνειδήσεις, πολ
λή	μούχλα	από	τα	γραφικά	περασμένα,	πολλή	προκατάληψη,	που	χρειάζονται	
ανενδοία	στη	απέναντί	τους	συμπεριφορά.»	(Χαλαρή	επαναφορά,	βλ.	<8ι>).

<9β>	Εκείνο	που	έχει	σήμερα	χαθεί	είναι	κάτι	πολύ	απλούστερο, πολύ	στοι
χειωδέ	στερο,	πολύ	τυπικότερο	έστω:	η	χαρά	της	συνομιλίας.»	

<9γ>	 «Το	μεγαλύτερο	και	 συχνά	 το	 καλύτερο	 τμήμα	 της	 ενέργειάς	 μας	 ξο 
δεύετα ι 	 στις	 διαδοχικές	 γοητείες,	 ξοδεύετα ι 	 στη	 θέα,	 όχι	 στην	 οικείωση	 με	
την	ουσία.	[…]	Δεν	είμαστε	παρά	θεατές·	κι	όχι	μόνο	εμείς,	όσοι	από	το	φυσικό	
μας	καβα	λικεύουμε	συχνά	τα	σύννεφα	και	ταξιδεύουμε	ανάμεσα	στις	χώρες	των	
ονείρων,	μα	κ’ο ι 	 π ιο	λογικο ί 	 κ’ο ι 	 π ιο	πραχτικο ί 	κ’ο ι 	 π ιο	πεζο ί 	κ’ο ι 	 π ιο	
καθημε	ρινο ί ,	όλοι	οι	άνθρωποι.»38

38.	Πρβ.	με	το	εξής	από	τη	Χαμοζωή,	σ.	126:	«Σα	να	είχε	γίνει	π ι ο	θραψερό	και	π ι ο	σφιχτό	και	
π ι ο	ζεστό	το	κορμί	της	και	σα	να	’χε	βαθύνει	η	καφτερή	της	ματιά	και	να	’ταν	τα	μαλλιά	της	πιο	
κρο	κάτα	και	π ι ο	γυαλιστερά	και	π ι ο	αλαφρά	και	τα	πόδια	της	πιο	σερπετά	και	τα	χεράκια	της	
πιο	α	γαπησιάρικα,	μαθημένα	στο	χάδι	και	στο	φιλί.»	(Μέσα	σ’	ένα	εκτεταμένο	πολυσύνδετο,	
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	<9δ>	«Είδαμε	το	στρατιώτη	να	στέκεται	αντίκρυ	στην	άπραγη	κόρη,	αντί
κρυ	στο	ανυποψίαστο	παιδί,	αντίκρυ	στο	γέρο,	που	κατάπινε	γουλιά	τη	γουλιά	
τους	στερ	νούς	σταλαγμούς	της	ζωής.	Τον	προστάξανε	να	χτυπήσει·	και	χτύπησε.»	

<9ε>	 «Ζήσαμε	 πάρα	 πολύ	 ανάμεσα	 στα	 βιβλία,	 ανάμεσα	 στους	 αιώνες,	
ανά 	μ εσα	 στις	 ιδέες·	 επιτρέψαμε	 τις	 μεγαλύτερες	 ιστορικές	 αντινομίες,	 γίναμε	
λεία	των	πιο	αντίμαχων	πειραματισμών.	Ίσως	δε	στάθηκαν	άχρηστα	όλα	τούτα.»	

<9στ>	«Η	Αναγέννηση	άρχισε	ν’	αναρωτιέται.	Αναρωτήθηκαν 	οι	θρησκευ-
τι	κοί	μεταρρυθμιστές,	που	αμφισβήτησαν	την	κοσμική	και	την	πνευματική	εξου-
σία	της	παπικής	εκκλησίας.	Αναρωτήθηκαν 	οι	πρώτοι	επιστήμονες	και	οι	πρώ-
τοι	νεότεροι	φιλόσοφοι,	συστηματικοί	και	μη.	Αναρωτήθηκαν 	οι	σπουδαστές	
των	πρώτων	πα	νεπιστημίων.	Κι	ολοένα,	καθώς	οι	 χιονοστιβάδες,	 τα	ρωτήματα	
φούσκωναν,	πλήθαι	ναν,	έπεφταν	στους	απόκρημνους	βράχους	του	“καταστημέ-
νου”	κ’	έσπαζαν	και	γί	νονταν	άπειρα	κομμάτια.»	

<9ζ>	«[…]	η	Ιστορία	έχει	αποκτήσει	θεαματική	παγκοσμιότητα,	η	συμμετοχή	στην	
πορεία	των	ιστορικών	ανελίξεων	λαών	με	διαφορετική	προέλευση,	δ ιαφορετική	
αγωγή	και	δ ιαφορετική	προϊστορία	επιτείνει,	αντί	ν’	αμβλύνει,	τη	σύγχυση.»	

<9η>	«Ο	χριστιανισμός	ήρθε	ν’	αλλάξει	τον	κόσμο.	Έφερε	μ ια	 κα ινούργ ια	
μεταφυσική,	 μ ια	 κα ινούργ ια	 ηθική,	 μ ια	 κα ινούργ ια	 ανθρωπολογία,	 μ ια	
κα ι 	νούργ ια	κοινωνιολογία.»	

<9θ>	«Ένας	κόσμος	που 	ζει	πανικόβλητος	και	που	δε	βρίσκει	άλλη	διέξοδο	
από	 την	κραιπάλη.	Ένας	 κόσμος	 που 	 αναπνέει	 καυσαέρια	και	 νιώθει,	 κατ’	
ανα	πόδραστη	 ανάγκη,	 τα	 καυσαέρια	 να	 καταδυναστεύουν	 όχι	 μόνο	 το	 κορμί,	
αλλά	και	την	ψυχή	και	το	νου	του.	Ένας  κόσμος,	τέλος,	αιχμάλωτος	της	εμπο-
ρικής	και	της	βιομηχανικής	διαφήμισης,	που 	πρέπει,	με	μια	συστηματική	πλύση	
εγκεφάλου,	να	κυ	κλοφορήσει	τα	προϊόντα	της	[…]	είναι	ένας	κόσμος	διαλυμένος.»	

	<9ι>	«Δεν	μπορούμε,	ωστόσο,	αν	σωστά	κρίνουμε,	να	παραμερίσουμε	τις	αγα	θές	
πλευρές	του	φανατισμού:	το	πάθος	γ ια	την	αλήθεια,	το	πάθος	γ ια	την	έ	ρευ	να,	
το	πάθος	γ ια	την	παιδεία,	το	πάθος	γ ια	την	ειρήνη,	ανθρώπινες	κορυ	φώ	σεις	
που	δημιούργησαν	ήρωες	και	μάρτυρες,	την	πινακοθήκη	που	καταυγάζει	με	το	φως	
των	προσωπικοτήτων	της	και	δικαιώνει	συνάμα	την	ανθρώπινη	Ιστορία.»	

<9ια>	 «Φυσικά,	 το	 έργο	 τούτο	 χρειάζεται	 μόχθο	 ακαταμέτρητο.	 Μα	 είναι	
ο	μό	χθος	χαρούμενος	κι	ο	παιδεμός	σαν	τραγούδι,	το  τραγούδι 	 του	χτίστη	που	
στε	ριώ	νει	τα	θεμέλια	του	νέου	σπιτιού,	το  τραγούδι 	του	καραβοκύρη	που 	σκα-
ρώνει	το	καινούριο	καράβι	στον	ταρσανά,	το  τραγούδι  που 	το	παίρνει	ο	αντί-
λαλος	του	βου	νού	κ’	η	ανοιχτοσύνη	της	θάλασσας	και	το	σπέρνει	σ’	όλα	τα	χείλη	
και	το	ριζώνει	σ’	όλες	τις	καρδιές.»	(σαν	τραγούδι,	το	τραγούδι	του	χτίστη:	επανα-
στροφή,	βλ.	πιο	κάτω·	το	τραγούδι...	που...:	διπλή	επαναφορά,	βλ.	<8ε>).

οκτώ	παράλ	ληλα	κώλα,	με	κεφαλή	επίθετο	σε	λειτουργία	κατηγορουμένου,	μοιράζονται	σε	δύο	
τριπλά	και	δύο	μονά,	με	κοινό	χαρακτηριστικό	την	επαναφορά	του	διαβαθμιστικού	πιο).



219

Η ΔΟΚΙΜΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σε	μικρότερο	βαθμό,	αλλά,	πάντως,	χαρακτηριστική	για	το	ύφος	της	δοκιμιο-
γρα	φίας	του	Ι.Μ.Π.	είναι	και	η	συχνότητα	εμφάνισης	της	συνθετικο	πα	ρα	γω-
γικής	επανα	φοράς:

<10α>	«Το	“εγώ”	βρίσκεται	κ’	εκεί	όπου	ο ανοιχτομάτης	κι	ο	ανοιχτόμυαλος	
δεν	υ	ποπτεύουν	την	πα	ρουσία	του	*	[…]	την	καλοπροαίρετη	και	καλόπιστη	επι-
στήμη	[…]	*	[…]	τους	κακό	τρο	πους	και	κακόπιστους	[…]	*	[…]	η	πρώτη	αστραπή·	
ο	ουρανός	σε	λίγο	γε	μίζει	ολόλα	μπρες	κι	ολόφλογες	τεθλασμένες	[…]	*	[ο	λαός	της	
υπαίθρου	στη	μεγάλη	πολιτεία]	γί	νεται	ένα	άχυρο	που	το	φέρνει	ο	άνεμος	πότ’	
εδώ	και	πότ’	εκεί,	ουσια	στι	κά	άβουλο,	ετε	ρόφωτο	και	ετεροκυβέρνητο	*	τα	παι-
διά,	μόλις	νιώσουν	τον	εαυτό	τους	[…]	γίνονται	[…]	εριστικά,	σκαιά,	αυτόβουλα,	
και	όταν	το	μπορούν,	αυτοκυβέρνητα	*	μια	μικρή	Α	θήνα	[την	εποχή	της	πρώτης	
βασιλείας	του	Όθωνα]	[…]	ένα	κόσμο	που	υπάρχει	και	δεν	υ	πάρχει,	που	πάει	να	
σταθεί	στα	πόδια	του	και	μονομιάς	καταρρέει,	γιατί	δεν	υπάρ	χουν	και	τα	σταθερά	
εσωτερικά	αποταμιεύματα,	δεν	υπάρχει	η	αυτο	γνωσία,	η	αυτοσυ	νει	δησία,	ακόμη	
και	η	αυτοπεποίθηση	*	Υπάρχει	μια	Αθήνα	ταχτο	ποιημένη,	φιλο	γράμ	ματη,	φιλό
τεχνη,	που	έχει	κάποια	συνείδηση	και	του	παρελθόντος	της	και	του	προ	ορισμού	
της	 *	 Ν’	 αφήσουμε	 κατά	 μέρος	 τις	 παρελθοντολογίες,	 τους	 ναρκισσι	σμούς,	 τη	
μαται	οδοξία	και	τη	ματαιολογία,	όλα	τα	φουσκωμένα	λόγια,	που	μας	έχουν	κατα-
πλημ	μυ	ρίσει	τ’	αυτιά	*	ο	φανατικός,	σ’	όλες	τις	εποχές,	είναι	στενο	κέφαλος	και	
στε	νό	καρδος	*	δεν	είναι	άλλο	τίποτε	τούτο	παρά	η	πρώτη	ήττα	της	επι	στήμης,	
στενό	καρδα	και	στε	νόψυχα	νοημένης	*	Μπορεί	το	περιεχόμενο	[σ’	ένα	έργο	του	
έντεχνου	λόγου]	να	είναι	αξιοπαρατήρητο	ή	και	αξιοθαύμαστο	ακόμη.	Θα	το	εξε-
τάσουμε	 χωρι	στά,	 κα	θώς	 θα	 εξετάζαμε	 μια	 σειρά	 στοχασμούς	 ή	 πληροφορίες	
δοσμέ	νες	σε	ακαλ	λώ	πιστο	προφορικό	λόγο	*	ο	πόλεμος	[…]	δηλαδή	η αλληλομα-
χία	και	η	αλ	ληλοσφαγή	[…]	*	[…]	ό,τι	δικαιώνει	και	συναρμολογεί	την	ολόγυρά	
μας	πολυχρωμία	και	πολυμορφία	[…]	*	τον	είπαμε	[τον	αιώνα	τούτο]	«αλλόκοτο»,	
γιατί	δεν	μπορέσαμε	ευ	θύς	εξ	αρχής	να	συλ	λάβουμε	την	ιδιοσυστασία	της	ιδιορ-
ρυθμίας	του	*	«Χαμαιπετείς	και	χαμαίζηλοι»	είναι	οι	συγγραφείς	που	ικανοποιού-
νται	με	το	«στρωτό	γράψιμο»	*	δυσκο	λεύεται	[κα	νείς],	αν	έχει	ίχνος	ευαισθησίας,	
να	συλλογιστεί	πως	αυτά	τα	ακα	λαί	σθητα	κασόνια	[οι	ηλε	κτρονικοί	υπολογιστές]	
[…]	μπορούν	ποτέ	[…]	να	πλάσουν	την	ποίηση,	που	κάθε	λέξη	της	τρέμει,	τρεμο
φεγγίζει,	τρεμοσαλεύει	στην	κατάψηλη	κορ	φή	της	ψυχής.»

<10β>	«[…]	από	την	εποχή	του	κριμαϊκού	πολέμου	–και	νωρίτερα–	ίσαμε	το	
Ενε	νήντα	Εφτά	οι	διαψεύσεις	ήταν	πυκνές	και	πολύμορφες.	Το	Έθνος	φυτοζωού-
σε	κα	τακουρασμένο,	κατασπαραγμένο,	κατασπιλωμένο	*	[η	καθημερινή	κριτική]	
πραγμα	τοποιεί,	συχνά	με	καλές	προθέσεις,	απαράδεκτες	συζεύξεις	και	συναλλα-
γές	*	 [Η	οικο	γένεια	στις	προχωρημένες	κοινωνίες]	πάει	να	γί	νει συνε	ται	ρισμός,	
συνεργατική,	συν	δικάτο,	ομόρρυθμη	εταιρεία	και	ό,τι	άλλο	μπορεί	να	πει	κα	νείς	
[…]	*	Ο	άνθρωπος	ο	νειροπόλησε	τον	υπεράνθρωπο	και	πραγματοποίησε	το	υπερ
κτήνος	της	εποχής	μας	*	μπορούμε	να	τον	φαντασθούμε	[τον	Σωκράτη]	σαν	ένα	
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ελεύθερο	συζη	τητή	που	κα	ταθέτει	 το	ριζιμιό	 λιθάρι	 του	δια	λόγου,	 δηλαδή	που	
ευνοεί	και	την	αντιγνωμία	και	την	αντίφαση	και	την	αντίθεση	και	προσπαθεί	ν’	
ανακαλύψει	την	αλή	θεια	με	διαδοχικούς	συλλογιστικούς	αναβαθμούς	*	[η	φύση]	
καθώς	είναι	αναισθη	τ ι 	κή,	είναι	και	αντι	τραγική	και	αντικωμική,	με	την	έννοια,	
βέ	βαια,	πως	αυτό	το	αντί	θέ	λει	να	υπο	σημάνει	το	ασύ	γκριτο	*	καλ	λιτέχνες	και	
«καλλιτέχνες»	περνούν	στο	προσκή	νι	ο,	για	ένα	μικρό	διάστημα,	προκα	λούν	φρε-
νίτιδα	ενθουσιασμού,	αποθεώνονται,	απο	θησαυρίζουν	 […]	περιουσίες,	 γίνο	νται	
επιχειρηματίες	κι	έπειτα	αποσύρονται	*	[…]	η	ψυ	χή,	ξαφνικά,	ξε	μοναχιά	ζε	ται,	ξε
μακραίνει	από	τον	ολόγυρα	κόσμο	[…].»

Από	τα	άλλα	επαναληπτικά	σχήματα,	υφολογικώς	υπολογίσιμη	είναι	η	συχνό-
τη	τα	εμφάνισης	της	επαναστροφής,	του	πολύπτωτου	(πολυμορφικού)	και	του	
ετυ	μο	λογικού	 σχήματος,	 καθώς	 και	 του	 συνωνυμικού	 (της	 συνωνυμικής	
παρά	ταξης).	 Λόγω	 των	 χωρικών	 περιορισμών,	 θα	 παραθέσω	 κάποιες	 εντελώς	
ενδεικτικές	περιπτώσεις	συντακτικής	επαναστροφής	(της	άμεσης	επανάληψης	
μιας	λεξικής	μο	νά	δας,	σε	ξεχωριστή	προσωδιακή	ενότητα	εν	είδει	«δεύτερης	σκέ-
ψης»,	χάριν	κά	ποιας	πρόσθετης	πληροφορίας	ή	διασάφησης	ή	οριοθέτησης	της	
σημασίας	της	–	η	νέα	πληροφορία	μπορεί	ν’	αποτελεί	το	υποτακτικό	ή	/	και	παρα-
τακτικό	εξάρτημα	της	ε	παναλαμ	βα	νόμενης	λεξικής	μονάδας):

<11α1>	«Πέρασαν	πολλοί	αιώνες	καρτερίας·	ο	άνθρωπος	συμμαζεύτηκε	στην	
κό	χη	του	και	συλλογ ίστηκε , 	 συλλογ ίστηκε  πολύ	*	[τον	Καρυωτάκη]	Οι	
άνθρωποι	τον	 επίκραναν,	πολύ	τον	 επίκραναν,	τον	έθλιψαν	μέχρι	θανάτου	
*	«Το	χαρα	κτηριστικό	γνώρισμα	[…]	ο	συνωστισμός.	Πώς	να	 συλλάβε ι ς , 	 να	
συλλάβε ι ς 	α	ληθινά,	θέλω	να	πω,	τη	Νέα	Υόρκη,	τον	Άγιο	Φραγκίσκο,	το	Τόκιο,	το	
Λονδίνο	ή	το	Παρίσι;	*	Αλλά	το	κράτος	δεν	έπαυσε	να	υπάρχει	και	να	προχωρε ί .	
Να	προχω	ρε ί ,	αυτό	είναι	το	κυριότερο * Τα	ε ίχε 	προδ ικάσε ι 	όλα·	ε ίχε 	προ
δ ικάσε ι 	την	πρόοδο,	την	Ιστορία,	το	ξετύλιμα	της	από	μέσα	του	δύναμης	[…].»

<11α2>	«Να	γυρίζεις	τη	γης»,	έγραψε	κάποτε	[ο	Καζαντζάκης],	«να	βλέπε ι ς 	–	
να	βλέπε ι ς 	και	να	μη	χορταίνεις –	καινούργια	χρώματα	και	θάλασσες	κι	ανθρώ-
πους	[…].»	*	Εκείνος	στεκόταν	και	διάβαζε , 	διάβαζε	ολοένα	και	χαμογελούσε 
* Ησυχάζανε .	Όλα	ακινητούσαν	και	ησυχάζανε . 

<11β1>	Ένας	λαός,	ένας	ολόκληρος	λαός,	δεν	έχει	το	δικαίωμα	να	παιδιαρίζει	
*	Σωπάσαμε	και	κοιτάζαμε	τη	θάλασσα.	Ένα	πανάκ ι 	έφευγε	μακριά,	ένα	άσπρο	
χαρούμενο	πανάκ ι ,	αποθεωμένο	στην	καυτερή	ηλιοβολή	*	«Το	αδ ι έξοδο.	Έ	να	
ασταμάτητα	θλιβερό	αδ ι έξοδο	*	«Πολεμούσαν,	τέλος,	για	τον	 παράδε ισο,	
ένα	παράδε ισο,	οι	λαοί	του	Ισλάμ,	καμωμένο	από	γευστικές	απολαύ	σεις	[…]»	* 
«	[…]	δεν	πρόκειται	για	ένα	δόγμα	κατοχυρωμένο	από	τη	δύναμη	μιας	εξουσίας	[…]	
αλλά	για	μ ια	συμμετοχή  σε	μια	πνευματική	κίνηση, συμμετοχή	αυτοπροαίρετη	
και	γεμάτη	σεβασμό	και	θαυμασμό *	Οι	νέο ι ,	πολλοί	ν έο ι ,	το	νιώθουν	τούτο	σαν	
αφορμή	ντροπής	*	Και	το	πρώτο,	που	θα	πρέπει	να	κοιτάξει	κανείς,	είναι	το	αν	
ικανοποιούν	[τα	βιβλία	της	τέχνης	του	λόγου],	σε	κάποιο	βαθμό,	την  απα ίτηση 
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της	μορφής, δη	λαδή την  αισθητική απα ίτηση	*	«Ας	πάρουμε	για	παράδειγμα	
την	παράδοση,	την	όποια	παράδοση  *	«[…]	στους	ηγεμόνες	του	πνεύματος,	
στους	αρπαγμένους	γερά	από	την	ε ξουσ ία ,	την	όποια	εξουσ ία .»	

<11β2>	«[…]	χαμένοι	μέσα	στα	εργαστήριά	τους,	αφοσιωμένοι	στα  πε ιράμα
τά  τους,	σε  χιλιάδες	πε ι ράματα ,	γεμάτοι	πάθος,	ανυστεροβουλία	και	ευγενική	
φιλοδο	ξία	*	Οι	δόξες	του	κόσμου	τούτου	είναι	στημένες	απάνω	σε	πτώματα ,	σε	
βουνά	πτώματα .»	

<11β3>	«Πίσω	από	το	φαινόμενο,	πίσω	από	το	αντικείμενο	υπάρχει	ένας	παγε-
ρός	και	αφιλόξενος	λογ ισμός. 	Ο	 λογ ισμός	της	φθοράς *	Έτσι,	ο	πόθος	έγινε	
νο 	σταλγ ία , 	η 	νοσταλγ ία	τού	χαμένου	παράδεισου *	[…]	καταργιούμαστε	και	
την	α	ρετή	μας,	γιατί	σα	μ ια	παρόμοια	φυλακή 	την	αντιμετωπίζουμε,	τη	φυλα
κή	 του	στυλίτη,	που	ζει	στην	κορφή	του	πασσάλου	του	[…]	* Η	ώρα 	είναι	ανα-
παμένη	και	μελιχρή,	ώρα	προχωρεμένης	άνοιξης	[…]	* Το	έργο 	–και	μάλιστα το	
έργο  του	λό	γου–	δεν	εί	ναι	μόνο	ακραία	αυτοσυνείδηση,	είναι	και	καιρού	συνείδη-
ση	*	Η  νοθε ία 	έχει	καταντήσει	εθνικό	«σπορ».	Η	νοθε ία  των	προϊόντων,	των	
αξιωμάτων,	των	ε	παγγελμάτων,	των	συνειδήσεων *	[…]	η	ελπίδα	κ’	η	πίστη. 	Η	
πίστη	στον	άνθρωπο	και	στη	μπόρεσή	του	*	Τεντώνουμε	τα	χέρια,	τεντώνουμε	
τα	πόδια,	ανασαίνουμε	απελπι	σμένα	–	μέσα	σ’ένα	στενόχωρο	φέρετρο, 	 στο	
φέρετρό	μας *	Οι	άνθρω	ποί	του	 [του	θεάτρου	του	παραλόγου]	είναι	διαλυμέ-
νες	υπάρξεις.	Σπανιότατα	έχουν	κάποιαν	υπόσταση.	Αχνά	σχεδιάσματα	γεμάτα,	
ωστόσο,	με	μ ιαν  αλήθε ια , 	την	αλήθε ια	τους.»	

<11β4>	Περνούμε	στο	σπίτι.	Σ’	ένα	βάζο	μ ια	 ν τάλ ια ,	η	πρώτη	ν τάλ ια	που	
άνθισε	φέτος	στο	περιβόλι *	[…]	χρειάζεται	τώρα	τη	νέα	αγωγή	[…]	για	να	ξεκι-
νήσει	προς	τα	νέα	του	πεπρωμένα , 	 τα	πεπρωμένα	που	έταξε	μόνος	του	στο	
τέρμα	του	μεγάλου	δρόμου *	 «[Ο	Σοφοκλής]	συλλογιέται	των	 ανθρώπων 	 τη	
μοίρα,	των	αν 	θρώπων	που	και	ο	στερνός	τους	επιθανάτιος	σπασμός	δεν	είναι	
παρά	το	στερνό	τους	ξεκίνημα	για	μια	ιδεατή	λευτεριά *	Τότε	θα	νιώσουμε	τη	ση-
μασία	της	πανανθρώπινης	αγων ίας ,	αυτής	της	αγων ίας	που	θα	έμενε	βουβή 
[…]	αν	δεν	υπήρχαν	[…]	*	Το	δυστύχημα	του	αναγνώστη	είναι	που	πασκίζει,	σώνει	
και	καλά,	να	μεταμορφώσει	κά	τι	 τέτιους	ανθρώπους	σε	δασκάλους	“χρηστών	
ηθών”,	αυτών	δα	των	“χρηστών	 ηθών”	που	ξέρουμε *	Από	μιαν	άποψη,	δεν	
είμαστε	παρά	ένας	τρόπος, 	ο 	τρό	πος	που	αντικρύζουμε	το	πολύμορφο	θέαμα	
της	ζωής *	Η	ευθύνη	πια	δεν	είναι	ο	λόγος	ο	άδειος·	μα	η	ύπαρξή	μας	η	ίδια,	μ ια	
διάχυτη	ύπαρξη	που	αισθάνεται	ζωη	ρά	την	ανάγκη	να	σταθεί	αντίκρυ	στην	κάθε	
πλευρά	του	προβλήματος.»	

<11γ>	«Μόλις	γίνει	εξουσία,	χάνει	και	όση	αρετή	κατείχε	και	γίνεται	βασα	ν ι
στής ,	μόνο	βασαν ιστής,	και	τίποτε	άλλο	*	Είναι	μια	ηδονή	[…]	να	μπορείς	να	
ξε	μοναχιάζεσαι	γ ια  μ ια  στιγμή , 	γ ια  μ ια  μονάχη στιγμή ,	και	να	γίνεσαι	θεατής	
του	εαυτού	σου	*	Αυτό	το	φοβερό,	ακριβώς	φοβερό,	περιστατικό	υποδηλώνουν	
οι	φράσεις	[…]	* Όλοι	 ο ι 	 α ιώνες	ή	περίπου	όλο ι 	 ο ι 	 α ιώνες 	πιστεύουν	πως	
ανα	καλύπτουν	όλα	τα	πράγματα,	πως	τοποθετούν	τα	προβλήματα	από	την	αρχή	
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και	πως	κόβουν	τους	δεσμούς	με	το	παρελθόν	*	Η	αντοχή	του	έργου	δοκι	μάζεται	
από	το	χρόνο	σκληρά.	Και	αν	ο	έπαινος	των	συγχρόνων	υπαγορεύεται	πολλές	φο-
ρές	και	από	την	κοινωνική	εθιμοταξία,	η	συ	γκατάθεση	των	μεταγενεστέρων	προ-
έρχεται	από	την	αδέσμευτη	βούλησή	τους.	Και	τόσο	περισσότερο	αδέσμευτη ,	
όσο	πιο	μακρινοί	είναι	οι	μεταγενέστεροι.»	

<11δ	 –Επαλλήλως>	 «Από	 την	 άποψη	 τούτη	 η	 νέα	 γραφή	 είναι	 ένας	 στε
ναγμός, 	 ο 	 στεναγμός	του	αποθαρρημένου,	και	μ ια	 δ ιαμαρτυρ ία , 	 η 	 δ ια
μαρτυρ ία	της	ανυπόφερτης	μοναξιάς *	Και	κείνο	που	πριν	 είτανε	προνόμ ιο 
του	 λεύτερου	στοχαστή,	προνόμ ιο	 και	 μαρτύριο,	 σα	 να	 γίνεται	 μέρα	 τη	μέρα	
μια	κα	θολική	συνε ίδηση, 	η 	συνε ίδηση,	πως	μο	νάχα	από	κάποια	κορφή	αξίζει	
αυτό	το	πολύτροπο	όραμα	της	ζωής	[…]	*	Συνδυάζουμε	θλίψεις	και	ηδονές,	σοφία	
και	πλού 	τος ,	αυτό	το	μέσα	πλούτος ,	που	το	λογαριάζουμε	τόσο	πολύτιμο,	για	
χάρη	του	 νεκρού	που	θάρ 	θε ι , 	 του	 νεκρού	που	 έρχετα ι 	και	χτυπάει	την	
πόρτα	του	κα	λυβιού	μας	μέσα	στη	νύχτα *	Έτσι	νιώθεις	πως	είσαι	ο	ηττημένος.	
Ηττημένος	στην	προσπάθεια	σχηματισμού	ενός	 προσώπου, 	 του	 προσώ
που	σου *	Ενώ	είναι	τόσο	πολλοί,	μια	ολόκληρη	ή	περίπου	ολόκληρη  γεν ιά ,	
η	νέα	γεν ιά ,	νιώθουν	α	πελπι	στικά	μόνοι.»	

<11ε	 –Επαναστροφή	 που	 ακολουθείται	 από	 επαναφορά>	 «Το	 στοι	χείο	 του	
γραφικού	αρχίζει	να	ξεθωριάζει	και	να	μαραίνεται,	μόλις	αντίκρυ	στο	λόγο	ορθω-
θεί	ο	 αντίλογος. 	 Ο	 αντίλογος	 που	ξύνει	φρενιασμένα	τις	επιφάνειες,	που	
σκα	λίζει	τα	φλούδια,	που	σκεπάζει	τις	ραγισματιές,	που	μας	φανερώνει	τα	χά
σματα *	Υ	πάρχουν	άλλοι,	που	αναζητούν	τη	σπάνια	λ έξη 	με	πάθος,	τη	 λ έξη ,	
που	θα	εκ	φρά	σει	μια	διακύμανση,	μιαν	απόχρωση,	που	θα	δώσει	νέα	στιλπνό
τητα	στο	αντικεί	μενο,	που	 θα	συστήσει	ένα	 ύφος, 	 το	προσωπικό	τους	ύφος	
–	ας	πούμε	ο	Μαλλαρ	μέ	ή	ο	Βαλερύ.»

Θα	 κλείσω	 με	 την	 παράθεση	 ενός	 ελάχιστου	 αριθμού	 από	 τις	 (τριμελείς	 ή	
πολυ	μελείς,	ασύνδετες	ή	συνδετικές)	παρατακτικές	σειρές	συνωνύμων	(ή	/	και	
οιονεί	συνωνύμων	ή	και	απλώς	συναφών	όρων)	ως	ένα	επιπλέον	δείγμα	του	εννοι-
ολογικού	και	λεξιλογικού	οπλισμού	που	διέθετε	ο	δοκιμιογράφος	Ι.Μ.Παναγιωτό-
πουλος	(βλ.	πιο	πάνω	την	ενότητα	«Η	γλώσσα	–	Το	λεξιλόγιο»):

	<12α>	«Όταν	μιλούμε	για	τα	νιάτα	[…]	νιώθουμε	την	ανάγκη	να	σπάσουμε	
τα	περιγράμματα,	ν’	αντιστρατευτούμε	το	καθιερωμένο,	το	παγωμένο,	το	στα	τικό 
*	Είμαι	έτοιμος	να	συμφωνήσω.	Αλλ’	εκεί	υπάρχει	αντίστοιχα	και	το	εδραίο,	το	
ριζω	μένο,	το	συνειδητό *	[…]	τούτος	ο	πικρός	σκεπτικισμός,	ο	δύσπιστος,	ο	μετέ
ωρος,	ο	απροσανατόλιστος *	[Ο	φανατικός]	Γίνεται	απάνθρωπος,	ω	μός,	σκαιός, 
αποθηριώνεται,	για	να	εξανθρωπίσει	τους	ανθρώπους	*	να	συλλογί	ζεται	κανείς,	
πως	βρίσκεται	σ’	ένα	κόσμο	ολωσδιόλου	αβέβαιο,	μετέωρο,	θολό,	ανίκανο	να	εν-
νοήσει	τον	εαυτό	του	και	το	χρέος	του	*	Καθόλου	απίθανο	νά	’χουν	[οι	φιλοκα-
τήγοροι]	και	την	αξίωση	κιόλας	να	ντύνεσαι	ολοένα	κ’	ένα	διαφορετικό	χι	τώνα,	
πολύχρωμο,	παρδαλό,	φανταχτερό,	για	να	ξιππάζεις	τους	ασυλλό	γι	στους	*	Όλα	
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τούτα	είναι	συνηθισμένα,	κοινά,	καθημερινά *	το	κατόρθωμα	ενός	λαού	[…]	που	
πήρε	στα	χέρια	του	το	θολό	κόσμο	της	Ανατολής	και	τον	έκαμε	κόσμο	διαφανή,	
σαφή,	ακριβομετρημένο,	καλοζυ	γισμένο,	αρμονικό.»

<12β>	 «Και	 αν	 δεν	 έχετε	 εμπιστοσύνη	 στο	 λόγο,	 στην	 υπόσχεση,	 στη	 δια
βεβαίωση	αυτών	των	ανθρώπων,	που	κατέχουν	θέσεις,	αξιώματα,	φήμη,	σε	ποιων	
ανθρώπων	 το	 λόγο,	 την	 υπόσχεση	 ή	 τη	 διαβεβαίωση	 θα	πρέπει	 να	 έχετε	 εμπι-
στο	σύ	νη;	*	[…]	μι	λούμε	για	κάποιον	αγώνα,	όπου	αξίζει	να	διακινδυνεύει	κανείς	
τα	πάντα,	επιδιώ	κο	ντας	τις	όμορφες	νίκες.	Δεν	μιλούμε	για	την	ενέδρα,	για	την	
παγίδα,	για	τη	μηχα	νορ	ραφία,	για	τη	ραδιουργία,	για	την	ικανοποίηση	υπόπτων	
συμφερόντων *	—Έγραψες	κάποτε	ποιήματα.	Νομίζω,	πως	αγαπούσες	το	μισό
φωτο,	τη	μουσική	υποβολή,	τ’	αχνά	σχήματα,	τις	αβέβαιες	μνήμες.»	

<12γ>	«Χωρίς	αμφιβολία,	δε	συλλογιούμαστε	παρά	μ’	ένα	μικρό	κομμάτι	των	
περασμένων	μας.	Μα	με	τα	περασμένα	μας	ολάκερα	επιθυμούμε,	θέλουμε,	ε	νερ-
γούμε	*	Κι	ανάμεσα	σ’	όλα	τούτα	[…]	που	είναι	το	καμάρι	και	το	μαρτύριο	του	αι-
ώνιου	ανθρώπου,	ξεδιάλυνα	το	πλήθος	των	τυφλοπόντικων,	που	σκα	λίζουν,	γδέρ
νουν,	 σακατέβουν,	 κομματιάζουν,	 συ	ντρίβουν,	 που	 πιάνουν	 στ’	 α	ναιμι	κά	 τους	
αρπάγια	τη	ζεστή	φλέβα	της	ζωής	και	τη	σφίγγουν	ίσαμε	να	γίνει	φι	δο	που	κά	μι	σο.»	

<12δ>	«Υπάρχει	 ένας	σαδισμός,	κυριότατ’	από	μέρος	των	στέρφων	και	 των	
στε	ρεμένων,	που	δεν	τον	έχουμε	νιώσει	ακόμα	όσο	του	ταιριάζει	*	[…]	πήγα	στους	
παγωμένους	 διάδρομους	 των	βιβλιο	θηκών	κ’	 είδα	ολάκερη	 την	περασμένη	και	
τη	ση	μερινή	ανθρωπότητα	συμμαζωμένη	και	στοιβαγμένη	σε	ράφια	σαβανωμένα	
α	πό	σκόνη	και	στάχτη	*	[…]	γιατί	βάλαμε	ιδανικό	της	ζωής	μας,	ακραίο	σκοπό	σε	
κάθε	μας	προσπά	θεια	τον	άχρωμο,	τον	άγευστο	και	τον	αδρανή	νοικοκύρη	*	Σε	
ο	λόκληρη	την	οργάνωση	του	νεοελληνικού	βίου	υπάρχει	κάτι	το	ασταθές,	το	κυ
μαινόμενο,	το	μετέωρο,	το	σπασμωδικό,	το	πα	λίνδρομο	και	το	απατηλό *	[…]	στο	
αναμεταξύ	έχει	υποστεί	τόσες	περιπέτειες,	τόσες	φαλκιδεύσεις,	τόσες	νοθείες	και	
τόσες	απαλλοτριώσεις,	ώστε	την	ώρα	τούτη	ν’	αποτελεί	περισσό	τε	ρο	ελάτ	τωμα	
παρά	προτέρημα	*	[…]	μπορείς	να	υποστη	ρίζεις	μια	ιδέα,	ακόμη	κ’	ένα	σύνθημα,	
αν	η	περίσταση	το	καλεί,	χωρίς	να	περιμένεις	καμιά	ανταπόδοση	και	κα	μιά αντι
παροχή *	Μας	έχουν	ονομάσει,	από	τ’	αρχαι	ότατα	χρόνια,	παιδιά.	Και	τούτο	το	
καμαρώνουμε	και	το	καυχιόμαστε.»

<12ε	–Επαλλήλως>	«[Ο	ελληνισμός	είναι...]	η	αιθρία	του	ουρανού	και	η	αι	θρία 
του	πνεύματος.	Ο	εύδιος	καιρός	που	αποκαλύπτει,	διδάσκει,	παιδα	γωγεί	 […]	* 
Κ’	έρχονται	[οι	Έλληνες	του	εξωτερικού]	και	μαθαίνουν,	πως	δεν	αρκεί	να	έχουν 
ευδοκιμήσει	 στους	 ξένους	 τόπους,	 να	 έχουν	 τιμηθεί	 με	 διακρίσεις	 και	 εύφημες	
μνείες,	να	έχουν	νιώσει	πως	είναι	επιθυμητοί	ή	και	περιζήτητοι	σε	οργα	νισμούς	και	
ιδρύματα	με	παγκόσμια	φήμη.	Έρχονται	και	μαθαίνουν	πως	πρέπει	να	διαθέτουν	
και	τα	κατάλληλα	μέσα	*	Και	θα	τα	ιδούμε	[τα	παιδιά]	να	προσπαθούν	ν’	απο	κτή
σουν τη	γνώση	χωρίς	να	κοπιάσουν,	να	περάσουν τις	τάξεις	στο	φτερό,	να	πά	ρουν 
το	 απολυτήρ ιο, 	 το	 πτυχίο, 	 την	 τ ι μητική	 δ ιάκρ ιση  καταβάλλο	ντας	 το	
μικρότερο	δυ	να	τό	 τίμημα.	Και	να	γίνονται	αλαζονικά,	απειθάρχητα,	α	κόμη	και	
ασυμβίβαστα	προς	τον	ολόγυρά	τους	κόσμο.»	
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