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Αργυρώ Λουλαδάκη, Ο θεός Πάνας στην Ελληνική Ποίηση της Παρακμής. Όψεις 
ενός Μυθολογικού Συμβόλου στο έργο του Παλαμά, του Σικελιανού και άλλων 
λογοτεχνών του Μεσοπολέμου, [Θεσσαλονίκη – Αθήνα:] Εκδόσεις Δαιδάλεος 
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Η Αργυρώ Λουλαδάκη στο βιβλίο της «Ο Θεός Πάνας στην Ελληνική Ποίηση της 

Παρακμής» επιχειρεί να αναδείξει όψεις του θεού Πάνα ως μυθολογικού συμβόλου 

στο έργο Ευρωπαίων και Νεοελλήνων πεζογράφων και ποιητών (από τη γενιά του 

1880 έως την περίοδο του Μεσοπολέμου), στην Ευρωπαϊκή πεζογραφία και στην 

Ελληνική ποίηση (τέλη του 19ου αι. και αρχές του 20ου αι.). 

Όλοι μας γνωρίζουμε τον κερασφόρο θεό από την Αρκαδία, με την υβριδική 

μορφή ανθρώπου και τράγου, που διένυσε μια μακρά πορεία -όπως επισημαίνει η 

συγγραφέας στο βιβλίο της (σελ. 8) - από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας, κάνοντας 

αισθητή την παρουσία του μέσα από τους μύθους και τη λογοτεχνία ως αρχετυπικό 

σύμβολο του γενετήσιου ενστίχτου και της γονιμότητας. Οι μύθοι για τον Πάνα είναι 

αιτιολογικοί της λατρείας του. Το πεδίο δράσης αυτής της ελληνικής θεότητας είναι 

ο άγριος κόσμος των ποιμένων. Περισσότερο δαίμονας παρά θεός, είχε ζωώδη 

χαρακτηριστικά και για σύμβολά του είχε τον ποιμενικό αυλό και το ραβδί των 

βοσκών, καθώς κι ένα κλαδί ή στεφάνι πεύκου. Τον θεωρούσαν επικίνδυνο στις 

παγανιστικές θρησκείες της αρχαιότητας· έτσι καταχωρείται η μορφή του σε πολλά 

έργα της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής λογοτεχνίας, αφού φέρνει τον άνθρωπο 

αντιμέτωπο με αρχέγονες δυνάμεις της φύσης, και κατά προέκταση με τα ένστικτα 

του φυσικού ανθρώπου.  Σ’ αυτόν αποδιδόταν εκείνη η κατάσταση τρόμου που 

παραλύει, η οποία από το όνομά του ονομάστηκε «πανικός» (βλ. σελ. 11). Ας 

σημειωθεί ότι αργότερα οι Χριστιανοί δανείστηκαν τη μορφή του στις 

εικονογραφικές παραστάσεις του διαβόλου. Πολύ εύστοχα αναφέρεται η 

συγγραφέας σε αυτό το αρμονικό συνταίριασμα του αρχαιελληνικού παγανισμού με 

τον Χριστιανισμό στη συνείδηση του Νεοέλληνα, σε μια ενιαία, οικουμενική 

αντίληψη της έννοιας του θείου (σελ. 86). 

Από την άλλη μεριά, στην ελληνική ποίηση (στα τέλη του 19ου αι. και στις αρχές 

του 20ου αι, ενθύμηση του αρχαίου κόσμου, μεγαλοϊδεατισμός, μυστικισμός, 

ρομαντισμός, συμβολισμός) και στο Παπαδιαμαντικό πεζογραφικό σύμπαν η 

εμφάνιση του Πάνα σχετίζεται με το αναδρομικό όραμα μιας ανυπέρβλητης ευτυχίας 

που γνώρισε κάποιος στο παρελθόν και ζει βαθιά στη μνήμη, αλλά δεν μπορεί να 

αποκτηθεί και πάλι στο παρόν και που ονομάστηκε «Αρκαδικό Ιδεώδες». Στέκεται 

στον αντίποδα της οδυνηρής πραγματικότητας της αστικής ζωής. Η Αρκαδία ριζώθηκε 

μέσα στη συνείδηση των πνευματικών ανθρώπων της Δύσης σαν τόπος ιδανικός, 



ειρηνικός και ευτυχισμένος, τόπος νοσταλγίας, τόπος επίγειας ευτυχίας, όπου 

κυριαρχεί η απλότητα, η αθωότητα, η γαλήνη, η ειρήνη, η δικαιοσύνη. Οι ποιητές της 

περιόδου έχουν την ανάγκη να αποδείξουν μέσω της χρήσης του αρχαίου μύθου τη 

σχέση των νεοελλήνων με την αρχαιότητα, το κοινό ήθος αρχαίων με των νεότερων 

Ελλήνων και τα ζητήματα της εθνικής συνέχειας. 

Το φαινόμενο του «Αρκαδισμού» στην ιστορία της τέχνης επηρέασε πλήθος 

καλλιτεχνών, τόσο στις εικαστικές τέχνες (ζωγραφική, αρχιτεκτονική τοπίου και 

νομίσματα) όσο και στη φιλοσοφία και τη λογοτεχνία (Αναγέννηση, Γκαίτε 

«Φάουστ», κλασσικισμός τέλη 18ουαι. στην Ιταλία). Στα κείμενα αυτά η αρκαδική 

ευτυχία άλλοτε θρηνείται και άλλοτε επιζητείται με πάθος αλλά και χωρίς 

αποτέλεσμα. Έτσι, η Αρκαδία θεωρείται το φανταστικό βασίλειο του έρωτα, της 

ομορφιάς, το ενσαρκωμένο όνειρο κάποιας ανέκφραστης ευτυχίας. Γιατί η Αρκαδία; 

Κατά την αρχαιότητα θεωρούνταν το βασίλειο των ποιμένων και του θεού Πάνα. Εκεί 

ο Πάνας κι οι Νύμφες χαιρόντουσαν μια υπέροχη, φυσική ζωή. Οι κάτοικοί της 

φημίζονταν για την απλότητά τους και την άγνοια για τα τεκταινόμενα στον υπόλοιπο 

κόσμο, για την αγροτική τους αρετή και το μουσικό τους τάλαντο. 

Τα ποιμενικά ειδύλλια εκπορεύονται απ' αυτό το χώρο (εισηγητής ο Θεόκριτος, 

3ος αι. π.Χ., «Ειδύλλια»).  Είναι μεγάλες αφηγηματικές συνθέσεις με σύνθετη πλοκή, 

εμπλουτισμένες με στίχους τραγουδιών και χαρακτήρες που μετέχουν στην 

ποιμενική ζωή. Γαλήνη, πραότητα, φυσικό και απονήρευτο πνεύμα, τρυφερότητα, 

απόλαυση αθώων ηδονών, συνοδευόμενη από λιτότητα και αυτάρκεια. Ένας 

παραδείσιος κόσμος, αγγελικά πλασμένος, γεμάτος χαρίεσσες υπάρξεις μέσα σε μια 

πρωτόγονη φύση. Ειδυλλιακές περιγραφές και έρωτες, συνήθως άγουροι, νεανικοί, 

αθώοι, τότε που αφυπνίζεται το ερωτικό συναίσθημα ξαφνιάζοντας και τα ίδια τα 

υποκείμενα. Η Λουλαδάκη παραπέμπει στη μετάφραση αποσπάσματος από το α΄ 

«Ειδύλλιο» του Θεοκρίτου, που αναφέρεται στον εν λόγω μυθικό θεό και εκπονείται 

από τον Κώστα Πασαγιάννη (το 1896) και στη μετάφραση των «Ειδυλλίων» από τον 

Ι. Πολέμη (σελ.63-64). 

Η λογοτεχνία, όπως κάθε μορφή τέχνης, έχει τη δική της πρακτική 

σημασιοδότησης. Παράγει σημασίες του αρχαίου μύθου -του Πάνα εν προκειμένω- 

με τρόπο συμβολικό, οι οποίες δεν εγγράφονται απαραίτητα στο ιστορικό και 

θρησκευτικό πλαίσιο που τον γέννησε. Οι διαφορετικές χρήσεις του μύθου 

αναδεικνύονται από τις ερμηνευτικές απόπειρες της συγγραφέως - είτε ως στήσιμο 

ενός αρκαδικού σκηνικού που προσφέρει την κατάλληλη ατμόσφαιρα για 

δραματοποίηση είτε ως σύμβολο που αντικειμενοποιεί ή υποστασιοποιεί  

χαρακτήρες και καταστάσεις -  που λειτουργούν ως προβολέας που ρίχνει άπλετο 

φως στον ορίζοντα της προσδοκίας και της εμπειρίας του κάθε κειμένου που επιλέγει 

να πραγματευτεί σχετικά με το θέμα της. Χάρη στη συμβολική και την υπαινικτική της 

γλώσσα, η λογοτεχνία προσφέρει στον μύθο του θεού Πάνα νέες όψεις σε έναν νέο 

κόσμο ύπαρξής του, προσφέροντας έναν διαφορετικό τρόπο αναδιοργάνωσης του 

αρχαίου κόσμου στον οποίο ανήκει, και συγχρόνως συγκροτώντας έναν νέο κόσμο 

ύπαρξης και επιβίωσης στον χώρο του φαντασιακού της λογοτεχνίας και σε μια 

προσπάθεια υπέρβασης, αποδόμησης ή ανασυγκρότησης του ιστορικού και 

λογοτεχνικού χωροχρονικού συνεχούς.  



 Όμως, τα λογοτεχνικά κείμενα διαλέγονται μεταξύ τους. Στην τέχνη δεν 

υπάρχει παρθενογένεση. Κάθε κείμενο ξεδιπλώνει τον δικό του κόσμο, ο οποίος 

έρχεται να μοιραστεί την  εμπειρία του με την εμπειρία ενός άλλου κειμένου που 

αξιοποίησε το ίδιο μυθολογικό θέμα ή μοτίβο. Τα κείμενα της Ευρωπαϊκής και της 

Ελληνικής πεζογραφίας και ποίησης επικοινωνούν, συνομιλούν, προσθέτουν, 

αφαιρούν, συμφωνούν ή συγκρούονται ως προς την εν λόγω μυθολογική οντότητα. 

Συγκροτούν, επομένως, νοητά δίκτυα της επιβίωσης του μύθου στη λογοτεχνία, το 

περίγραμμα των οποίων αποτυπώνεται από τη Λουλαδάκη, η οποία περιδιαβαίνει με 

αξιοσημείωτη συγγραφική δεξιότητα από το ένα στο άλλο, καταγράφοντας τις 

συγκλίσεις και τις αποκλίσεις τους σε ένα μωσαϊκό από ανόμοιες ψηφίδες που 

συνδέονται μεταξύ τους από τη συγγραφέα, για να αποκαλυφθεί η ευρύτερη 

απεικόνιση του μύθου στον άξονα της διαχρονίας και της συγχρονίας των κειμένων. 

Ο μύθος του Πάνα στις διάφορες παραλλαγές και εκδοχές του στην Ευρωπαϊκή και 

Ελληνική λογοτεχνία αποκαλύπτει ένα Παλίμψηστο ιδιαίτερης ανθρωπολογικής 

μυθολογίας και μυθολογικής ποιητικής. 

Σε τελική ανάλυση, οι πεζογράφοι και οι ποιητές μέσω του αρχαίου μύθου του 

Πάνα προσπαθούν να διαμορφώσουν μία «προσωπική μυθολογία». Επιλέγουν τον 

συγκεκριμένο μύθο και τον χειρίζονται με μια εξατομικευμένη ερμηνεία 

σχηματοποιώντας τα δομικά του στοιχεία, με τέτοιο τρόπο ώστε από τη 

μορφοποίηση να προκύπτει το ακόλουθο σχήμα: βλέπω το β μέσα από το α. Έτσι 

ενδεχομένως αξιοποιούν, πρώιμα και σπερματικά, τη γνωστή «μυθική μέθοδο» του 

μοντερνισμού στην τέχνη και στην τεχνική τους. Η «μυθική μέθοδος» είναι  όρος του 

Eliot  που σημαίνει τον αδιάκοπο παραλληλισμό σύγχρονου και αρχαίου κόσμου α) 

ως πλαίσιο οργάνωσης και β) ως αντίστιξη προς το διαλυμένο, άρρωστο και 

ναρκωμένο ιστορικό παρόν. Αποτέλεσμα: καταργούνται πλαίσια, τόσο στα πρόσωπα 

(μυθικά/ιστορικά) όσο και στον χρόνο (παρελθόν/παρόν => «χρονικός 

συνταυτισμός») [Time present and time past / Are both perhaps present in time 

future, / And time future contained in time past. (TS Eliot - Burnt Norton)]. Στο βιβλίο 

σημειώνεται πως, μολονότι ο Παν «εμφανίζεται ως σύμβολο του αρχαίου 

παγανιστικού κόσμου, το αίσθημα της έκπτωσης και της φθοράς, που αντανακλά την 

αίσθηση του “fin de siècle”, κυρίαρχη στη συμβολιστική ποίηση του τέλους του 19ου 

αι. και των αρχών του 20ου αι., δεν παύει να περιβάλλει τη μορφή του» (σελ. 114). 

Άλλες φορές στα κείμενα που πραγματεύεται η συγγραφέας, ο μύθος 

μεταμορφώνεται σε ιστορία και η ιστορία σε μύθο σε έναν ενοποιημένο χώρο 

πραγματικής και μυθικής ζωής. Οι δημιουργοί τους προσπάθησαν να εκφράσουν την 

αλήθεια ενός πράγματος, την πραγματική πλευρά της ζωής, το βαθύτερο νόημα της 

σημερινής εποχής, να αναδείξουν τις εξωτερικές και τις εσωτερικές δεσμεύσεις και 

συγκρούσεις, τις φυσικές παρορμήσεις και τα ένστικτα των ηρώων και της τραγικής 

τους μοίρας ή να προσδώσουν απλώς μια πνοή «πανθεϊστικού λυρισμού» στα έργα 

τους, σχετίζοντάς τα με μια μυθολογική κατάσταση από τη μεγάλη δεξαμενή της 

ελληνικής παράδοσης. Τέλος, ο Πάνας ως προσωποποίηση του αρχέγονου 

γενετήσιου ενστίκτου συνδέεται άρρηκτα και με τη δημιουργικότητα. 

Η Αργυρώ Λουλαδάκη αποδεικνύει στο βιβλίο της για τις «όψεις του Πάνα στην 

ελληνική ποίηση της παρακμής» ότι ο μύθος του έχει μεγάλη εντροπία στην ιστορική 
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του επιβίωση, που άλλοτε συστέλλεται σε ιστορία πεζογραφική ή ποιητική, και 

άλλοτε διαστέλλεται σε ένα ολόκληρο μυθολογικό σύμπαν στη λογοτεχνική ιστορία 

του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού πνεύματος. Ο μύθος του Πάνα παραμένει ένα 

γοητευτικό πεδίο της λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής κριτικής που θα άξιζε να 

διερευνηθεί περαιτέρω από τη συγγραφέα του βιβλίου. Όπως παρατηρεί η ίδια 

άλλωστε, το θέμα δεν εξαντλείται στις ενδεικτικές αναφορές της μελέτης της, αφού 

«Πρόκειται για ένα θεματικό μοτίβο, το οποίο –ας μου επιτραπεί- θα το χαρακτήριζα 

ως πρωτεϊκό, καθώς, πέρα από το ότι είναι διαχρονικό, το οικειοποιούνται 

συγγραφείς διαφορετικών ρευμάτων, προσαρμόζεται, ενίοτε αλλάζει μορφή και 

επανασημασιοδοτείται» (σελ. 60). 
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