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Η ιστορία της κριτικής δεξίωσης των νεοελληνικών προσωπικών ηµερολογίων είναι σχετικά 
σύντοµη και περιλαµβάνει έναν περιορισµένο αριθµό κειµένων. Τα πρώτα από αυτά 
παρουσιάζουν ωστόσο ενδιαφέρουσες αναλογίες µε γαλλικά κριτικά κείµενα που γράφτηκαν 
µε αφορµή εκδόσεις προσωπικών ηµερολογίων που έγιναν στη Γαλλία στα τέλη του 19ου 
αιώνα. Έτσι, µετά από µια σύντοµη αναφορά στην γαλλική κριτική για το ηµερολόγιο, θα 
εξεταστούν τα κριτικά κείµενα που γράφτηκαν για τέσσερα από τα πρώτα νεοελληνικά 
ηµερολογιακά κείµενα που εκδόθηκαν σε µορφή βιβλίου, αλλά και δύο υστερότερα κριτικά 
κείµενα, τα οποία µιµούνται τη µορφή του ηµερολογίου. 

Το 1883, δύο χρόνια µετά το θάνατό του Henri-Frédéric Amiel, εκδίδονται σε δύο 
τόµους τα Fragments d’un journal intime.1 Το ηµερολόγιο του Ελβετού καθηγητή 
φιλοσοφίας Amiel αποτελεί ένα από τα πιο πολυδιαβασµένα και πολυµεταφρασµένα 
προσωπικά ηµερολόγια και σε πολύ µεγάλο βαθµό επανακαθόρισε τους όρους πρόσληψης 
του είδους αυτού του αυτοβιογραφικού λόγου.2 Στα αµέσως επόµενα χρόνια, µε αφορµή 
κυρίως την έκδοση αυτή, εξαπολύεται στη Γαλλία µια «συστηµατική επίθεση» κατά του 
προσωπικού ηµερολογίου.3 Ο Ernest Renan (1884), συγγραφέας του διάσηµου Βίου του 
Ιησού, γράφει µε αφορµή το προσωπικό ηµερολόγιο του Amiel, πως πρόκειται για ένα είδος 
επικίνδυνο, και ορισµένες φορές ανθυγιεινό, και υποστηρίζει πως όποιος έχει χρόνο να 
γράψει ηµερολόγιο «δεν έχει επαρκώς συλλάβει πόσο απέραντος είναι ο κόσµος».4 O Γάλλος 
κριτικός και ιστορικός της λογοτεχνίας Ferdinand Brunetière (1886, 216) αναρωτιέται, σε 
άρθρο του στη Revue des Deux Mondes, αν υπάρχει κάτι πιο γελοίο και πιο αύθαδες από το 
να κρατά κανείς ηµερολόγιο και χαρακτηρίζει τον Amiel θύµα και µάρτυρα της µοντέρνας 
ασθένειας («maladie moderne»), του οιδήµατος, της διαστολής και της υπερτροφίας του 
«εγώ».5 Tον εικοστό αιώνα αλλά στο ίδιο πνεύµα µε τον Brunetière, ο συγγραφέας Paul 
Bourget (1922, 20-23), µε αφορµή το ηµερολόγιο των αδερφών Goncourt, θα µιλήσει για 
«σελίδες εγωτισµού» αλλά και θα περιγράψει τον κίνδυνο που προκύπτει από την κατάχρηση 
του ηµερολογίου: η ανικανότητα ενός συγγραφέα να βγει από τον εαυτό του οδηγεί στον 
περιορισµό της αντίληψής του για την κοινωνία και στην αποξήρανση της φαντασίας του. 
Πρόκειται, καταλήγει ο Bourget (ό.π.), «για την απόλυτη και πιο νοσηρή εκδοχή του 
ατοµικισµού».6 
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Οι αρνητικοί χαρακτηρισµοί όµως για το είδος του προσωπικού ηµερολογίου δεν 
περιορίζονται µόνο σε κείµενα που έχουν ως αφορµή τις εκδόσεις ηµερολογίων που 
πραγµατοποιήθηκαν στη Γαλλία κατά τη δεκαετία του 1880. Όπως επισηµαίνει ο Philippe 
Lejeune (2009), µερικά από τα γνωστότερα θεωρητικά κείµενα που αφορούν το προσωπικό 
ηµερολόγιο, όπως εκείνα του Maurice Blanchot ή του Roland Barthes, αλλά και οι εργασίες 
των σηµαντικότερων µελετητών του προσωπικού ηµερολογίου έως και τη δεκαετία του 1970, 
δηλαδή οι µελέτες της Michèle Leleu, του Alain Girard και της Beatrice Didier, 
περιλαµβάνουν ή καταλήγουν σε αρνητικές κρίσεις για το είδος αυτό. 

Η ιστορία της κριτικής δεξίωσης του ελληνικού προσωπικού ηµερολογίου είναι 
ασφαλώς συντοµότερη και µπορεί να µην περιλαµβάνει, τουλάχιστον στην αρχή, 
γενικευµένους αφορισµούς για το είδος αυτό της γραφής, αλλά οπωσδήποτε αποκαλύπτει την 
αµηχανία της ελληνικής κριτικής µπροστά στο άγνωστο. Το 1939 εκδίδει ο Γιώργος 
Θεοτοκάς το Ηµερολόγιο της «Αργώς» και του «Δαιµονίου». Η µοναδική κριτική που έχει 
εντοπιστεί για την έκδοση αυτή γράφτηκε στην εφηµερίδα Αθηναϊκά Νέα από τον Γρηγόριο 
Ξενόπουλο (Μοσχονάς 2004, αρ. 217). Στην αρχή του άρθρου ο Ξενόπουλος (1989, 115) 
εξηγεί πως πρόκειται για τα «σηµειώµατα που κρατούσε» ο Θεοτοκάς, «εν είδει 
ηµερολογίου, όσο σχεδίαζε, µελετούσε κι έγραφε τα δύο αυτά µυθιστορήµατά του». Ο 
χαρακτηρισµός «σηµειώµατα», τον οποίο όµως πρώτος είχε χρησιµοποίησε ο ίδιος ο 
Θεοτοκάς στην εισαγωγή του τόµου,7 επαναλαµβάνεται και στη συνέχεια: 

Το βιβλιαράκι του κ. Θεοτοκά µπορεί να φαίνεται παράξενο, δεν είναι όµως και τόσο 
ασυνήθιστο. Πολλοί συγγραφείς κρατούν τέτοια σηµειώµατα όσο γράφουν, που τα 
συναρµολογούν κατόπι και τα τυπώνουν, ή µας διηγούνται αργότερα, πολλές φορές µετά 
χρόνια, την ιστορία του έργου τους εκείνου: [...] (ό.π., 116). 

Αξίζει να σηµειωθεί πως ο Ξενόπουλος περιγράφει το ηµερολόγιο της συγγραφής των δύο 
µυθιστορηµάτων ως σηµειώµατα, τα οποία συναρµολογούνται κατόπι, αλλά και φαίνεται πως 
το παραλληλίζει µε την αναδροµική και ίσως µάλιστα και µε την προφορική αφήγηση («ή 
µας διηγούνται αργότερα, πολλές φορές µετά χρόνια, την ιστορία του έργου τους εκείνου»). 
Με άλλα λόγια, δεν αναγνωρίζει µια από τις κύριες ιδιότητες του ηµερολογίου, και του 
συγκεκριµένου αλλά και όλων των ηµερολογίων, που είναι η ιδιαίτερη σχέση του µε τον 
χρόνο, η οποία συνίσταται στη σχεδόν συγχρονική καταγραφή γεγονότων και εντυπώσεων 
και στη διαρκή επανεκκίνηση της γραφής.8 Και πράγµατι στην υπόλοιπη κριτική του ο 
Ξενόπουλος αναφέρεται στο Ηµερολόγιο της “Αργώς” και του “Δαιµονίου” σαν να µην ήταν 
ηµερολόγιο. Σχολιάζει µόνο το περιεχόµενό του, τις σκέψεις δηλαδή που καταγράφει ο 
Θεοτοκάς, παραβλέποντας το καινούριο για τα ελληνικά γράµµατα στοιχείο, δηλαδή τη 
µορφή του κειµένου.9 Πέρα από τη δηµοσίευση του κειµένου του Ξενόπουλου φαίνεται πως 
υπήρξαν και άλλες αντιδράσεις στην έκδοση του Ηµερολογίου της “Αργώς” και του 
“Δαιµονίου”. Ο Θεοτοκάς αναφέρει στο προσωπικό του ηµερολόγιο λίγους µήνες µετά την 
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κυκλοφορία του βιβλίου, στις 29 Μαΐου του 1939, πως πολλοί συνάδελφοι τού καταλόγισαν 
«αυθάδεια» και «εγωπάθεια».10 Και µπορούµε µε βεβαιότητα να υποθέσουµε πως ο 
Θεοτοκάς δεν αναφέρεται στην κριτική του Ξενόπουλου, ο οποίος είχε εκθέσει τις 
αντιρρήσεις του για τις απόψεις του Θεοτοκά περί µυθιστορήµατος, όχι για το γεγονός ότι τις 
δηµοσιοποίησε.11 

Το 1953 κυκλοφορεί σε έκδοση του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών το κείµενο Τρεις 
µέρες στα µοναστήρια της Καππαδοκίας του Γιώργου Σεφέρη (Δασκαλόπουλος 1979, αρ. 22 
και 69Β). Σε σηµείωσή του στον τόµο του προσωπικού του ηµερολογίου ο Σεφέρης (1996, 
205) εξηγεί πως τις «µέρες 14, 15 και 16 Ιουλίου» τις «χρησιµοποίησε» για τη «µελέτη» του 
αυτή.12 Ο ίδιος ο Σεφέρης, εποµένως, δεν θεωρεί πως είχε εκδώσει ένα τµήµα του 
προσωπικού του ηµερολογίου, αλλά µια µελέτη, που βασιζόταν σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι 
η έκταση των εγγραφών στην έκδοση αυτή υπερβαίνει αισθητά τη µέση έκταση των 
εγγραφών του σεφερικού ηµερολογίου, εποµένως είναι µάλλον ασφαλές να υποθέσει κανείς 
πως προστέθηκε υλικό σε αυτές εκ των υστέρων. 

Ο Κ. Θ. Δηµαράς σε βιβλιοκρισία του χαρακτηρίζει το κείµενο τόσο «απόσπασµα 
ηµερολογίου», όσο και «δοκίµιο»: 

Οι σκέψεις αυτές µε παρακολουθούσαν σε όλο τον καιρό όπου εδιάβαζα το σύντοµο δοκίµιο 
του Σεφέρη, «Τρεις µέρες στα Μοναστήρια της Καππαδοκίας»· απόσπασµα από ηµερολόγιο 
µιας εκδροµής καµωµένης στην περιοχή των λαξευτών ναών της Καππαδοκίας. (Δηµαράς 
1953) 

Η βασική όµως θέση της βιβλιοκρισίας του Δηµαρά αποκαλύπτεται στη συνέχεια. «Ο 
δηµοσιογράφος», γράφει ο Δηµαράς, «θα µας έδινε µιαν ανταπόκριση· ο ερευνητής µια 
µελέτη· ο ποιητής µάς έδωσε ποίηση: οι περιγραφές του, οι στοχασµοί του, οι παρατηρήσεις 
του, όλα φανερώνουν το µάτι του ποιητή» (ό.π.). Αφού λοιπόν έχει χαρακτηρίσει το κείµενο 
τόσο «απόσπασµα ηµερολογίου» όσο και «δοκίµιο», ο Δηµαράς προσπαθεί να προσδιορίσει 
τα στοιχεία του κειµένου που το κάνουν να προσιδιάζει στην ποίηση. Αν αποµονώσει κανείς 
τις βασικές έννοιες µέσα από τις οποίες προσεγγίζει ή περιγράφει ο Δηµαράς το Τρείς µέρες 
στα µοναστήρια της Καππαδοκίας, πολύ δύσκολα θα καταλάβει πως αναφέρεται σε ένα 
ηµερολογιακό κείµενο: «ελληνική λογοτεχνική παράδοση», «τάση προς την αφαίρεση», «η 
αίσθηση των συµβόλων», «η φρεσκάδα της φαντασίας», «ο πλούτος και η πρωτοτυπία των 
εικόνων», «µουσική των φράσεών του», «το βλέµµα του στοχαστικού ποιητή επάνω στα έργα 
των ανθρώπων» (ό.π.). Όσο ενδιαφέρον και αν έχουν οι απόψεις που διατυπώνει ο Δηµαράς, 
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12 Αξίζει να σηµειωθεί πως το κείµενο και στις δύο εκδοχές του αποτελείται από πέντε και όχι από τρεις 
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βιβλίου Τρεις µέρες στα µοναστήρια της Καππαδοκίας (Σεφέρης 2005, 37), αλλά µε την ένδειξη «Πόλη, 21.8.50» 
στην εκδοχή του κειµένου µε τίτλο «Τρεις µέρες στα πετροκοµµένα µοναστήρια της Καππαδοκίας», που 
περιλαµβάνεται στις Δοκιµές (Σεφέρης 1992, 92). 



το γεγονός παραµένει πως, όπως και στην κριτική του Ξενόπουλου για το Ηµερολόγιο της 
“Αργώς και του Δαιµονίου”, στην κριτική αυτή για το Τρεις µέρες στα µοναστήρια της 
Καππαδοκίας το κείµενο δεν κρίνεται ως αυτό που είναι, δηλαδή ως ένα ηµερολογιακό 
κείµενο.  

Ο Βάσος Βαρίκας (1953) στην εφηµερίδα τα Νέα δύο µήνες αργότερα 
παρουσιάζοντας το ίδιο βιβλίο διαβεβαιώνει πως «πρόκειται άλλωστε για οδοιπορικό», ενώ 
ένα περίπου χρόνο αργότερα στη στήλη του Βήµατος «Αντίλαλοι από τον κόσµον» το βιβλίο 
χαρακτηρίζεται ξανά «οδοιπορικό», αλλά και «θαυµαστό ως λογοτέχνηµα, πολύτιµο ως 
µαρτυρία, χρησιµώτατο ως οδηγός» (Ο Ακροατής, 1954). 

Η απουσία προγενέστερων ελληνικών παραδειγµάτων του είδους οδηγεί την κριτική 
στη σύγκριση και τον παραλληλισµό των ανοίκειων ηµερολογίων µε είδη του γραπτού λόγου 
περισσότερο οικεία.13 Εξαιτίας της αποσπασµατικότητας και της περιορισµένης τους 
έκτασης, τα δύο αυτά ηµερολογιακά κείµενα που εκδόθηκαν δεν θα µπορούσαν να είχαν 
συµβάλει καθοριστικά στην εξοικείωση του κοινού και των κριτικών µε το είδος αυτό της 
γραφής. Αυτό πιστοποιείται και από τις περισσότερες αντιδράσεις που θα συνοδεύσουν την 
έκδοση των πρώτων αυτοτελών τόµων από το προσωπικό ηµερολόγιο τόσο του Γιώργου 
Σεφέρη το 1973 όσο και του Ίωνος Δραγούµη το 1985. 

Με ισχυρές επιφυλάξεις αντιµετωπίζεται η έκδοση του τόµου από το προσωπικό ηµερολόγιο 
του Σεφέρη µε τον τίτλο Μέρες του 1945-1951.14 Η πρώτη βιβλιοκρισία που γράφεται, 
σύµφωνα µε την Εργογραφία Σεφέρη (1931-1979) του Δηµήτρη Δασκαλόπουλου (1979, αρ. 
65.3) είναι εκείνη του Δ. Π. Κωστελένου στο περιοδικό Νέα Σύνορα. Το κείµενο ξεκινά µε 
µία άρνηση: «Το Ηµερολόγιο [...] έχει µια περίεργη ιδιοµορφία: δε µπορεί ποτέ νάναι ό λ η  η 
αλήθεια για τον άνθρωπο και τα περιστατικά της ψυχής του» (Κωστελένος 1953, 304). Στη 
συνέχεια αξιολογείται αρνητικά το γεγονός ότι για τη δηµόσια ζωή και την πολιτική 
κατάσταση υπάρχουν «µόνο νύξε ι ς , µόνο µικρές, κοφτές φράσεις, µόνο γρίφοι».15 Παρόλα 
αυτά, µόνο οι νύξεις αυτές σχολιάζονται από τον συγκεκριµένο κριτικό και όχι το υπόλοιπο 
ηµερολογιακό κείµενο. Η αποτίµηση του Κωστελένου (ό.π., 304) είναι αρνητική, ειδικά µε 
αφορµή την εγγραφή της 23ης Απριλίου του 1945, στην οποία ο Σεφέρης (1996, 14-15) 
καταγράφει την απόφασή του να προσπαθήσει να αποστασιοποιηθεί από την πολιτική 
κατάσταση της Ελλάδας για να αφιερωθεί στο ποιητικό και δοκιµιακό του έργο.16 Την ίδια 
εγγραφή, που βρίσκεται στις πρώτες σελίδες του τόµου, επιλέγει να σχολιάσει εκτενώς σε 
χλευαστικό τόνο ο Ρένος Αποστολίδης σε βιβλιοκρισία του που δηµοσιεύεται στην αρχή της 
                                                
13 Άλλωστε το ίδιο έκαναν σε κάποιο βαθµό και οι ίδιοι οι συγγραφείς των κειµένων, όπως σηµειώθηκε 
παραπάνω: ο Θεοτοκάς είχε αναφερθεί σε «σηµειώσεις του» και ο Σεφέρης είχε κάνει λόγο για «µελέτη». 
14 Μεταξύ της έκδοσης του τόµου Τρεις µέρες στα µοναστήρια της Καππαδοκίας (1953) και της έκδοσης του 
πρώτου αυτόνοµου τόµου του προσωπικού ηµερολογίου του Σεφέρη, Μέρες του 1945-1951(1973) 
δηµοσιεύτηκαν ηµερολογιακές εγγραφές που αφορούσαν τον T. S. Eliot σε αφιέρωµα του περιοδικού Εποχή το 
1965 (Δασκαλόπουλος 1979, αρ. 38 και 48). 
15 «Παρόλαυτά, σε τούτη την πιο ταραγµένη εφταετία της νεώτερης ελληνικής Ιστορίας, µεσ’ απ’ αυτά τα 
χρόνια που µας βαραίνουν µε τις επιπτώσεις τους ακόµη και σήµερα (και δεν ξέρουµε για πόσο διάστηµα θα 
εξακολουθούν να µας βαραίνουν) ο Σεφέρης θέλει να µείνει αµέτοχος, επιµένει έτσι να µας εµφανίζεται, 
διαλέγει µάλιστα για να µας παρουσιάσει, απ’ τις πιο ιδιαίτερες στιγµές του, αυτές που τονίζουν πιο πολύ το 
αµ έ τοχο  του, επιµένει να µας πείσει ότι η εσώτερη αγωνία του, η ποιητική δεν επηρεαζόταν διόλου ούτε απ’ 
τη δηµόσια ζωή του, ούτε απ’ τη βασανισµένη τούτη εφταετία – και µόνο νύξε ι ς , µόνο µικρές, κοφτές 
φράσεις, µόνο γρίφοι.» (Κωστελένος 1953, 305). 
16 Πρβλ. και «Όλ’ αυτά τα παραπάνω µιλούν από µόνα τους: σε µια ώρα εθνικού διχασµού, σε µιαν εποχή 
σεισµικών αναταραχών, ο Σεφέρης έβλεπε µόνο την επιφάνεια, µόνο την “ελεεινή ωµότητα” της “καταστροφής” 
και του “σαδιστικού πειράµατος” – καµιά προσπάθεια γι’ αναζήτηση αιτίων, για απόδοση δικαιοσύνης.» (ό.π.). 



επόµενης χρονιάς.17 Ο Αποστολίδης (1974, 96) ασχολείται αποκλειστικά µε τον δηµόσιο βίο 
του Σεφέρη και χαρακτηρίζει το ηµερολόγιο του «άθλιο». Έτσι ο πρώτος τόµος του 
προσωπικού ηµερολογίου του Σεφέρη, ο οποίος εκδίδεται βέβαια την τελευταία χρονιά της 
δικτατορίας, αντιµετωπίζεται από τους δύο αυτούς κριτικούς σαν να ήταν τµήµα ενός 
πολιτικού ηµερολογίου. 

Διαφορετική από κάθε άποψη είναι η προσέγγιση του Δηµαρά (1974), ο οποίος στη 
βιβλιοκρισία του για τον τόµο Μέρες του 1945-1951 συσχετίζει το είδος του ηµερολογίου µε 
την αλληλογραφία και προσπαθεί να προσδιορίσει τις διαφορές των δύο αυτών ειδών από τη 
«δηµιουργική λογοτεχνία». Ειδικότερα για τον τόµο του ηµερολογίου του Σεφέρη προτείνει –
ελλείψει προγενέστερων αντίστοιχων ελληνικών κειµένων– τη σύγκρισή του µε τα 
ηµερολόγια του Gide και του Stendhal,18 αλλά και πιστώνει σε αυτό «κάποια παραίτηση από 
την αυτάρεσκη οµφαλοσκοπία, που φαίνεται να είναι η αδυναµία του συγγραφικού αυτού 
είδους» (ο.π.). Έτσι, η κριτική του Δηµαρά αποσυνδέει το προσωπικό ηµερολόγιο από την 
ιστορία και την πολιτική, µια τοποθέτηση που όσο δικαιολογηµένη και αν φαίνεται σήµερα, 
δεν ήταν καθόλου αυτονόητη, όπως είδαµε και στις δύο προηγούµενες κριτικές, για το πρώτο 
αυτόνοµο προσωπικό ηµερολόγιο που εκδιδόταν.19 Τέλος, αξίζει να επισηµανθεί πως η 
«οµφαλοσκοπία», που θεωρείται από τον Δηµαρά ως αδυναµία του προσωπικού 
ηµερολογίου, ανακαλεί την «εγωπάθεια» που είχαν προσάψει στον Θεοτοκά κάποιοι 
συνάδελφοί του, αλλά και την «υπερτροφία του “εγώ”», στην όποια είχε αναφερθεί ο 
Brunetière, ή τον «εγωτισµό» για τον οποίο είχε µιλήσει ο Bourget. 

Αν όµως ο Δηµαράς απάλλαξε το σεφερικό ηµερολόγιο από την κατηγορία της 
«οµφαλοσκοπίας», αρκετά χρόνια αργότερα ο Απόστολος Σαχίνης (1985, 168) αναρωτιέται 
µε αφορµή εγγραφές του ίδιου τόµου του σεφερικού ηµερολογίου, οι οποίες καταγράφουν 
την απογοήτευση του ηµερολογιογράφου από τους ανθρώπους που συναντούσε, µήπως 
αποτελεί η κρίση του Σεφέρη για τους Έλληνες «προϊόν εγωκεντρικής και υπεροπτικής 
φύσης ή πληγωµένου εγωισµού». 

Το 1985, τη χρονιά που δηµοσιεύεται µε καθυστέρηση η κριτική του Σαχίνη για τον 
τόµο Μέρες του 1945-1951, κι ενώ έχουν δηµοσιευτεί τέσσερις ακόµα τόµοι του σεφερικού 
ηµερολογίου µε τον τίτλο Μέρες, οι οποίοι περιλαµβάνουν τις εγγραφές της εικοσαετίας 
1925-1944, εκδίδεται ο τέταρτος τόµος του προσωπικού ηµερολογίου του Ίωνος Δραγούµη, ο 
πρώτος που είδε το φως της δηµοσιότητας. 
                                                
17 Βλ.: «Και για να ιδούµε! “Έδωσε το καλύτερο που είχε, για να βοηθήση” – πότε; Καλά, στα χρόνια του 
πολέµου· αλλά “εφτά χρόνια” από τις 9-4-45 µας δίνουν την ηµεροµηνία: 9-4-38· από 9-4-38 δε, ως 28 
τουλάχιστον του Οχτώβρη 1940, ε ίχαµε  τ η  σ τ υ γ ν ή  κ α ι  α π ρ ο σ χ η µ ά τ ι σ τ η  κ α ι  θ ρ α σ ύ τ α τ η  
µ ε τ α ξ ι κ ή  δ ι κ τ α τ ο ρ ί α  τ ο υ  “Τρ ί τ ο υ ”  ε κ ε ί ν ο υ  – τώρα διανύουµε τον “Τέταρτο”! – “Ελληνικού 
Πολιτισµού!... Ώστε δυόµιση χρόνια, το λιγώτερο, “έδινε το καλύτερο που είχε” o τόσο “φιλελεύθερος” – 
“αείποτε φιλελεύθερος”! – “αντιστασιώτης” σας τάχα κατά της νέας δικτατορίας µας, “για να βοηθήση” την 
παλιά εκείνη, της “Τετάρτης Αυγούστου”! Ή δεν ξέρουµε τι διαβάζουµε; Ή δεν ξέρει εκείνος τι γράφει, 
και...“του ξέφυγε”;» (Αποστολίδης 1974, 98) και «Η “καινούρια” λοιπόν “υπηρεσία του”, µ ε τ ά  την κλήση του 
στην “Αντιβασιλεία” εκείνη, και όχι το ονειράκι του το απατηλό («όνειρο µάταιο») της τάχα “αποστράτευσής” 
του, που τάχα τόσο την ήθελε, αλλά “τι φταίει ο ταλαίπωρος αυτός”, που “τον ανάγκασαν” να προαχθή, και να 
µείνη, και να µπη, να µπη ως τα µπούνια εν συνεχεία, στην “πολίτική”, που όµως… “δεν ήθελε”!» (ό.π., 99). 
18«Δεν συγκρίνεται µε τίποτε άλλο παρόµοιο ελληνικό, και επιδέχεται σύγκριση, κατά κανένα τρόπο µειωτική, 
µε τα µεγαλύτερα γνωστά µου ξένα πρότυπα, το Ηµερολόγιο του Gide ή του Henri Beyle» (Δηµαράς 1974).   
19 Αξίζει να σηµειωθεί πως η νεοελληνική γραµµατεία του αυτοβιογραφικού λόγου περιλάµβανε έως τότε έναν 
µικρό αριθµό από φαναριώτικες «εφηµερίδες», οι οποίες είχαν γραφτεί από τα τέλη του 17ου έως τα τέλη του 
18ου αιώνα, τα αποµνηµονεύµατα των αγωνιστών της ελληνικής επανάστασης και λίγα ακόµα αυτοβιογραφικά 
κείµενα, τα οποία ήταν, κατά κύριο λόγο, προσανατολισµένα στα γεγονότα της εξωτερικής πραγµατικότητας και 
όχι στον εσώτερο κόσµο του εαυτού. Βλ. Αγγέλου 1991, 22-27 και Πολυκανδριώτη 1999. 



Στη βιβλιοκρισία της η Lily Macrakis (1987) δίνει µια συνοπτική περιγραφή των 
πολιτικών γεγονότων της ελληνικής ιστορίας της περιόδου 1908-1912, αλλά και της 
συµµετοχής του Δραγούµη σε αυτά, για να διαπιστώσει πως µόνο υπαινικτικές νύξεις 
µπορούν να βρεθούν για όλα αυτά στον τόµο Φύλλα ηµερολογίου Δ΄ που καλύπτει την 
περίοδο αυτή. Σύµφωνα µε την Macrakis (ό.π., 117), ο Δραγούµης  «µακρηγορεί για τα 
προσωπικά του αισθήµατα και τον εσωτερικό του εαυτό» και οι αναγνώστες του ηµερολογίου 
παρακολουθούν στο µεγαλύτερο µέρος του κειµένου τα σκαµπανεβάσµατα στη σχέση του 
Δραγούµη µε τη νεαρή τότε ηθοποιό Μαρίκα Κοτοπούλη. Η συνολική αποτίµηση του 
προσωπικού ηµερολογίου είναι αρνητική, και η αιτία φαίνεται πως είναι ακριβώς η διάψευση 
των προσδοκιών για το περιεχόµενό του.20 Μια παρόµοια διάψευση διαφαίνεται και στην 
εισαγωγή του τόµου, την οποία υπογράφουν οι επιµελητές Θάνος Βερέµης και Γιάννης 
Κολιόπουλος (1988, στ΄):21 

Έτσι, πρωταγωνιστικό ρόλο εδώ παίζει η ψυχοσύνθεση του Ίωνος, ενώ η ιστορική διάσταση 
της προσωπικότητάς του διαγράφεται ασθενικά µέσα από τις λίγες αναφορές και σχολιασµούς 
πολιτικών γεγονότων ή πολιτισµικών φαινοµένων της εποχής του ηµερολογίου. 

Όπως επισηµαίνει η Ελίζα-Άννα Δελβερούδη (1987) σε βιβλιοκρισία της για τον τέταρτο 
αλλά και τον πέµπτο τόµο του προσωπικού ηµερολογίου του Δραγούµη, ο οποίος 
κυκλοφόρησε την αµέσως επόµενη χρονιά: «Τα Φύλλα ηµερολογίου, προς το παρόν 
τουλάχιστον, απογοητεύουν όσους θα περίµεναν, λογικά, να βρουν άφθονα στοιχεία για τον 
διπλωµάτη και τον πολιτικό, στις διαδοχικές και κρίσιµες για τα ελληνικά πράγµατα φάσεις 
της σταδιοδροµίας του». Η Δελβερούδη καταλήγει µετά από µια περιγραφή του 
περιεχοµένου, αλλά και του τόνου του ηµερολογιακού κειµένου, πως η καίρια συµβολή των 
δύο τόµων από τα Φύλλα ηµερολογίου είναι η παρουσίαση του «υποκειµενικού βλέµµατος», 
ενώ αναφέρεται ακόµα στον «ιδιωτικό κόσµο» και τον «εσωτερικό βίο».22 Έτσι, το ίδιο 
στοιχείο που, κατά την Macrakis, συνιστούσε την ανεπιθύµητη ιδιοτυπία του κειµένου 
(έµφαση στα προσωπικά αισθήµατα και τον εσώτερο εαυτό),23 αναγνωρίζεται, µε τον όρο 
«υποκειµενικό βλέµµα», από την Δελβερούδη ως συµβολή του συγκεκριµένου ηµερολογίου. 

                                                
20 Βλ. «The only redeeming quality of this volume is the excellent use of the demotic language; the obvious 
commitment of Dragoumis to it is noteworthy. [...] Otherwise, the central theme of the volume consists of the 
infatuation of the author with the celebrated actress Marika Kotopouli, at that time a 21 year old, rather 
unattractive but ‘very experienced’ and ambitious starlet. We are, thus, treated to the ups and downs of this 
socially incompatible young couple.» (ό.π., 118). 
21 Βλ. ακόµα, π.χ. «Ωστόσο, δεν εξηγείται η παντελής απουσία των γεγονότων και των εξελίξεων που 
προκάλεσε το στρατιωτικό κίνηµα του 1909: οι εκλογές και οι εντυπωσιακές µετατοπίσεις ψηφοφόρων, η Γ΄ 
Αναθεωρητική Βουλή και το Σύνταγµα του 1911.» (Βερέµης και Κολιόπουλος 1988, ζ΄). 
22 «Η καίρια συµβολή των Φύλλων Ηµερολογίου είναι ότι προσφέρουν το υποκειµενικό βλέµµα, το οποίο δεν 
εκφράζεται πουθενά αλλού, σε κείµενα των ίδιων [ενν.: του Δραγούµη και της Κοτοπούλη], όσα προορίζονται 
για τη δηµοσιότητα. Η έκθεση του ιδιωτικού κόσµου, του εσωτερικού βίου συχνά δεν είναι κολακευτική για τον 
Δραγούµη και παραµένει ως πρόκληση για µια σύγκριση µε την ήδη διαµορφωµένη εικόνα του Έλληνα 
θεωρητικού και πολιτικού άνδρα που επηρέασε τους πολιτικούς και φιλολογικούς κύκλους.» (Δελβερούδη 
1987). 
23 Βλ. «Rather, he dwells on his personal feelings, his own inner self [...]» (Macrakis 1987, 117). Πρβλ. και το 
παρενθετικό σχόλιο του Γ. Π. Σαββίδη (1988) σε βιβλιοκρισία του για τα Τετράδια ηµερολογίου του Γιώργου 
Θεοτοκά: «Συνολικά ένα σεµνό, νοικοκυρεµένο µνηµείο διαυγούς λόγου, που δεν έχει τίποτε να ζηλέψει από τα 
εγωπαθή Φύλλα Ηµερολογίου (1895-1920) του υπερτιµηµένου Ίωνος Δραγούµη (εκδ. 1985 κ.ε.)». Ακόµη, µια 
σειρά από χαρακτηρισµούς που αποδίδονται στον Δραγούµη, µε αφορµή το προσωπικό του ηµερολόγιο, θα 
µπορούσε να θεωρήσει κανείς ότι περιγράφουν επί της ουσίας το ηµερολογιακό κείµενο: π.χ. η Lily Macrakis 
(1987, 117) χαρακτηρίζει τον Δραγούµη «ελιτιστή», οι Βερέµης και Κολιόπουλος (1988, ε΄) «εγωκεντρικό», 
ενώ και η Δελβερούδη (1987) κάνει λόγο για την «υπεροπτική αποτίµηση του εαυτού του». 



Με τις εκφράσεις αυτές, όπως άλλωστε και µε την «οµφαλοσκοπία» από την οποία 
απάλλαξε ο Δηµαράς το Μέρες του 1945-1951, τον «εγωκεντρισµό», που έµµεσα απέδωσε ο 
Σαχίνης στον ίδιο ηµερολογιακό τόµο, αλλά και αντίστοιχες εκφράσεις από τη γαλλική 
κριτική, οι οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω («εγωπάθεια», «υπερτροφία του “εγώ”», 
«εγωτισµός»), περιγράφεται ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό του προσωπικού ηµερολογίου. 
Πρόκειται για αυτό που ονοµάζεται στο γαλλικό θεωρητικό λόγο intimité (ή «οικειότητα» 
στα ελληνικά) και αφορά στην έµφαση που δίνεται στον εαυτό του ηµερολογιογράφου και η 
οποία καθορίζει σε πολύ µεγάλο βαθµό τόσο το περιεχόµενο όσο και το ύφος κάθε 
προσωπικού ηµερολογίου.24 

Η εξέταση της κριτικής δεξίωσης του προσωπικού ηµερολογίου στην Ελλάδα θα µπορούσε 
να συνεχιστεί µε τη µελέτη των κριτικών που γράφτηκαν για τους υπόλοιπους τόµους του 
ηµερολογίου του Σεφέρη και του Δραγούµη και να επεκταθεί στις βιβλιοκρισίες για άλλα 
ηµερολογιακά κείµενα. Ακόµα, θα µπορούσε να σταθεί στους προλόγους, τα εισαγωγικά 
σηµειώµατα και τα επίµετρα που πλαισιώνουν τις εκδόσεις αυτές ή στα κριτικά και 
θεωρητικά κείµενα, πρωτότυπα ή µεταφρασµένα, που δηµοσιεύονται σε λογοτεχνικά 
περιοδικά, κυρίως µε αφορµή κάποια αφιερώµατα, όπως π.χ. τα αφιερώµατα των περιοδικών 
Διαβάζω (1986), Η λέξη (1986) και Εντευκτήριο (1994), στην αυτοβιογραφία, το ηµερολόγιο 
και τον αυτοβιογραφικό λόγο αντίστοιχα. Αντί για τους αναλυτικότερους αυτούς δρόµους, η 
εξέταση της ενασχόλησης της κριτικής µε τον ηµερολογιακό λόγο θα ξαναπιάσει το νήµα στο 
σηµείο που ο κριτικός λόγος µιµήθηκε τον ηµερολογιακό. Έτσι, στη συνέχεια θα εξεταστούν 
δύο κριτικά κείµενα που προσεταιρίστηκαν τη µορφή του προσωπικού ηµερολογίου. Η 
µίµηση του ηµερολογιακού λόγου δεν µπορεί βέβαια να θεωρηθεί από µόνη της ως απόδειξη 
µιας προνοµιακής κατανόησης του είδους αυτού της γραφής. Ωστόσο, η αναπαραγωγή και η 
αξιοποίηση των συµβάσεων του προσωπικού ηµερολογίου θα µπορούσε, στο βαθµό που είναι 
επιτυχής, να αποτελεί τεκµήριο της εξοικείωσης της κριτικής µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του είδους αυτού.  

Στον τόµο Σεφερικά µιας εικοσαετίας του Ξενοφώντα Κοκόλη, ο οποίος εκδόθηκε το 
1993, περιλαµβάνεται το κείµενο «Σεφέρη αλληλογραφία και “Μέρες Ζ΄”. Ηµερολόγιο 
αναγνώστη» µε την ένδειξη «1990/1991». Πρόκειται για µια κριτική τριών τόµων της 
αλληλογραφίας του Σεφέρη και του έβδοµου τόµου του προσωπικού του ηµερολογίου, 
κριτική η οποία παρουσιάζεται µε τη µορφή του ηµερολογίου. Η επιλογή αυτή επιτρέπει στον 
Κοκόλη να διατυπώσει µε µεγαλύτερη ελευθερία παραλληλισµούς και συσχετίσεις, εικασίες 
και προτάσεις προς διερεύνηση, που δύσκολα θα έβρισκαν τη θέση τους σε µια συµβατική 
βιβλιοκρισία. Ακόµα, η ηµερολογιακή µορφή, η οποία ακολουθεί πιστά τον χρόνο της 
ανάγνωσης, επιτρέπει να τεθούν µε πολύ πρακτικούς όρους ζητήµατα όπως η θέση των 
σηµειώσεων και των κριτικών υποµνηµάτων, αλλά και να συζητηθούν οι εντυπώσεις ή οι 
παρανοήσεις που µπορεί να γεννηθούν κατά την ανάγνωση, για να επιβεβαιωθούν ή να 
απορριφθούν στη συνέχεια. 

Παρόλο που η βασική διαίρεση του κειµένου είναι σε τέσσερα µέρη, ένα για κάθε 
τόµο που κρίνεται, υπάρχουν πάρα πολλοί χρονικοί δείκτες που σηµατοδοτούν κυρίως την 
επανεκκίνηση της ανάγνωσης των κρινόµενων κειµένων, αλλά και την επανεκκίνηση της 

                                                
24 Για την οικειότητα (intimité) του ηµερολογιακού λόγου βλ. ενδεικτικά Girard 1986, 3-5 και Didier 2002, 54-
60. Για την οικειότητα στα προσωπικά ηµερολόγια του Δραγούµη, του Σεφέρη και του Θεοτοκά βλ. Falagkas 
2008. 



γραφής του κριτικού κειµένου· π.χ. «Ξαναδιαβάζω τα δύο κείµενα, ενώ έξω αρχίζει να 
φωτίζει.» και «Η µέρα έχει προχωρήσει. Πάει κι αυτός ο τόµος αλληλογραφίας.» (Κοκόλης 
1993, 318). Έτσι παρόλο που το κείµενο δεν είναι χωρισµένο σε εγγραφές, η ανάγνωση και 
τα σχόλια ή οι σκέψεις που η ανάγνωση γεννά προσδιορίζονται µε ακρίβεια πάνω στον άξονα 
του χρόνου.25 Συνδεδεµένα µε χρονικούς δείκτες είναι και τα περισσότερα από τα σχόλια που 
δεν σχετίζονται µε τα κρινόµενα βιβλία, π.χ.26 

Δεκεµβρίου 26, δεύτερη µέρα Χριστουγέννων σήµερα. Παλαιότερα τέτοιες ώρες, µεγάλες 
προετοιµασίες στο σπίτι: την τρίτη µέρα γιόρταζε ο πατέρας –πού το θυµήθηκα; (ό.π., 320) 

Στο απόσπασµα αυτό, ειδικά µε την ερώτηση στον εαυτό («πού το θυµήθηκα;»), η οποία 
µοιάζει να καταγράφει έναν διάλογο του ηµερολογιογράφου µε το ηµερολόγιό του, το κριτικό 
κείµενο φαίνεται να µην έχει απλώς υιοθετήσει τις τυπικές συµβάσεις του ηµερολογιακού 
λόγου, αλλά να έχει µεταµορφωθεί σε ένα προσωπικό ηµερολόγιο. Τα σηµεία του κειµένου 
στα οποία είναι έκδηλη η έµφαση στον εαυτό του ηµερολογιογράφου-κριτικού είναι, ωστόσο, 
αρκετά περιορισµένα.27 Αντίθετα, η σύνδεση, η οποία αναφέρθηκε παραπάνω, των τµηµάτων 
του κριτικού κειµένου µε τον χρόνο της ανάγνωσης και της γραφής είναι το στοιχείο εκείνο 
του ηµερολογιακού λόγου που αξιοποιείται στο σύνολο σχεδόν της κριτικής του Κοκόλη. 

Στο αφιέρωµα του περιοδικού Εντευκτήριο στον αυτοβιογραφικό λόγο το 1994 ο 
Παναγιώτης Μουλλάς δηµοσιεύει το κείµενο µε τίτλο «Από το “ηµερολόγιο της 
αυτοβιογραφίας”. Θέµα και παραλλαγές».28 Στις ενότητες του κειµένου διατυπώνονται 
σκέψεις και απορίες για την αυτοβιογραφία, ενώ σχολιάζονται τόσο απόψεις για τον 
αυτοβιογραφικό λόγο, όπως π.χ. του Philippe Lejeune, όσο και αποσπάσµατα από 
αυτοβιογραφικά κείµενα, όπως π.χ. του Καµπούρογλου ή του Μακρυγιάννη. Το κείµενο είναι 
χωρισµένο σε δεκαοκτώ αυτόνοµες σύντοµες ενότητες µε συνεχή αρίθµηση, κάθε µια από τις 
οποίες όµως ξεκινά µε µια ηµεροµηνία. Εποµένως, η δοµή του κειµένου προσεγγίζει τη 
διάρθρωση ενός ηµερολογίου σε εγγραφές διαφορετικών ηµερών. Δεν υπάρχουν ωστόσο 
αναφορές που να συνδέουν µε άµεσο τρόπο το κείµενο µε το χρόνο στον οποίο γράφεται, 
όπως συνέβαινε στο κείµενο του Κοκόλη. Η ηµερολογιακή µορφή του κειµένου επιτρέπει 
στον Μουλλά να προσεγγίσει µε µεγάλη ελευθερία πολλές και πολύ διαφορετικές όψεις των 

                                                
25 Βλ. ακόµα «Παραµονή Χριστουγέννων του 1990 σήµερα, Κυριακή, και µε περιµένουν τέσσερα βιβλία: [...]», 
(Κοκόλης 1993, 309), «Δε φώτισε έξω ακόµη, κι εγώ διαβάζω την “εισαγωγή”· µε προσπάθεια: [...]» (ό.π.), 
«Ώρα µία το µεσηµέρι, την ίδια πάντα Κυριακή 23 Δεκεµβρίου, προπαραµονή, µε την αγορά εν λειτουργία 
(τρόπος του λέγειν).» (ό.π., 312), «Απόγεµα της ίδιας µέρας, έξι παρά. Έξω σκοτείνιασε για τα καλά. Ανοίγω 
τον επόµενο τόµο: » (ο.π.), «Χριστούγεννα σήµερα. Ξύπνησα στις έξι, τώρα είναι εφτά και κάτι. Έχω 
σταµατήσει σ’ ένα σχετικά εκτεταµένο γράµµα του Σ., [...]» (ό.π., 317), «Ανήµερα Χριστούγεννα, συνέχεια.» 
(ό.π., 318), «Απόγεµα· ένα σύντοµο σούρουπο» (ό.π., 319), «Τρίτη µέρα Χριστουγέννων σήµερα. Εργάσιµη 
αυτή για όλους –επιτέλους!» (ό.π., 321), «Προπαράµονη πρωτοχρονιάς σήµερα, Κυριακή. Θα τελειώσουν πριν 
από το µεσηµέρι τα σεφερικά διαβάσµατα αυτών των ηµερών. Είχαν αρχίσει προπαραµονή Χριστουγέννων.» 
(ό.π., 325). 
26 Βλ. «Έξω από τη τζαµόπορτα, απέναντι, άσπρα τα κάγκελα των µπαλκονιών. Σχεδόν χαρούµενες ευθείες, 
πίσω απ’ τα ξερά κλαδιά των δέντρων· βαθύ µπεζ (από χρώµατα δεν καλοξέρω) στα φύλλα, όσα απόµειναν· και 
γκρίζα, ποικίλα γκρίζα στα κλαδιά. Τα άσπρα κάγκελα ήταν τα πρώτα που “έδειξαν”, καθώς έφευγε η νύχτα.» 
(ό.π., 318) και «Σήµερα είναι Σάββατο, δυο µέρες πριν εκπνεύσει το 1990. [...] Δεν ήταν άσκηµα, όµως, µέσα 
στον ελάχιστο χώρο της ταβέρνας: τόσοι άνθρωποι, σχετικώς ευτυχισµένοι ή σχετικώς µεθυσµένοι, στριµωχτοί 
σε τόσο λίγα τετραγωνικά· τόσο µικρές οι αποστάσεις ανάµεσα στα χαλαρωµένα σώµατα, τα θολωµένα 
κεφάλια, τα δραστήρια στόµατα.» (ό.π., 323). 
27 Βλ. για παράδειγµα «Υπογραµµίζω (πάλι; – Ναι· τι άλλο να κάνω;) την τελευταία φράση» (ό.π., 311). 
28 Είχε προηγηθεί η δηµοσίευση από τον Μουλλά (1992) ενός κειµένου για την κριτική, το οποίο είχε τη µορφή 
του «ηµερολογίου ενός αναγνώστη». Για το διαρκές ενδιαφέρον του Μουλλά για τα ζητήµατα που αφορούν τον 
αυτοβιογραφικό λόγο βλ. Πεχλιβάνος 2012. 



ζητηµάτων που αφορούν τον αυτοβιογραφικό λόγο, όπως π.χ. τη σχέση αυτοβιογραφίας και 
θεάτρου, τη διαφορά της αυτοβιογραφίας από την αυτοπροσωπογραφία στη ζωγραφική, τη 
σύγκλιση υποκειµένου και αντικειµένου της γραφής στον αυτοβιογραφικό λόγο, το ρόλο της 
µνήµης, τη σηµασία του χρόνου κ.ά. Χάρη στην κατάτµηση του κειµένου σε µικρές ενότητες 
µε διαφορετική µάλιστα ηµεροµηνία, δεν υπάρχει ανάγκη τα ζητήµατα που θίγονται ούτε να 
συνδεθούν µεταξύ τους ούτε να ενταχθούν σε µια ευρύτερη αφηγηµατική δοµή ή σε µια 
συνεκτική συλλογιστική αλληλουχία.  

Αλλά και η προσέγγιση των ζητηµάτων γίνεται µε µεγαλύτερη ελευθερία σε σχέση µε 
το τι θα επέβαλλε λ.χ. ένα θεωρητικό κείµενο για τον αυτοβιογραφικό λόγο. Έτσι υπάρχει σε 
πολλά σηµεία του κειµένου µεγάλη αµεσότητα, π.χ. «Να, λοιπόν, η τριπλή συµµαχία του εγώ 
(του “µισητού εγώ”, όπως θα έλεγε ο Pascal).» (Μουλλάς 1994, 95), έντονος προσωπικός 
τόνος, π.χ «Μου είναι αδύνατο να µη συνδέσω το ηµερολόγιο µε την εφηβεία (καληµέρα, 
νεότητα) και την αυτοβιογραφία µε την ώριµη ζωή (αντίο, νεότητα).» (ο.π., 97) αλλά και 
ερωτήσεις ή απορίες, π.χ. «Αλλά ποιός εγγυάται, τελικά, την ύπαρξη ενός ενιαίου και 
αδιάσπαστου εγώ; Ασφαλώς ο ίδιος ο αυτοβιογραφικός λόγος.  Ίσως γι’ αυτό ακριβώς 
υπάρχει: για να µετατρέπει τη ρήξη σε συνέχεια.» (ό.π., 98).29 Υπάρχουν όµως και κάποιες 
ερωτήσεις, όπως είδαµε και στο παράδειγµα από το κείµενο του Κοκόλη, τις οποίες 
απευθύνει ο κριτικός-ηµερολογιογράφος στον εαυτό του, στην πρώτη µάλιστα παράγραφο 
του κειµένου:   

Επιθυµία µου: να γράψω για την αυτοβιογραφία. Γιατί άραγε; Δεν πρόκειται να εξιστορήσω 
τη ζωή µου. Θέλω απλώς ν’ ανιχνεύσω τη φύση (και τη θέση) του αυτοβιογραφικού λόγου, 
τις δυνατότητες, τα όριά του. Κι ακόµα: να µάθω, να δω, να πω, να σκεφθώ, να καταλάβω. Τι 
να καταλάβω; Ίσως αυτό ακριβώς (αλλά όχι µόνο): γιατί επιθυµώ να γράψω για την 
αυτοβιογραφία. (ό.π., 95) 

Στο σηµείο αυτό ο λόγος είναι εξοµολογητικός και διερευνώνται τα αίτια της γραφής του 
κειµένου. Τα ερωτήµατα δεν αφορούν τη µορφή του κειµένου, το γεγονός δηλαδή ότι 
πρόκειται για ένα ηµερολόγιο, αλλά το αντικείµενό του, δηλαδή τον αυτοβιογραφικό λόγο. 
Έτσι, το κείµενο δεν αποτελεί µόνο τεκµήριο του ενδιαφέροντος του µελετητή για την 
αυτοβιογραφία αλλά παρουσιάζεται, επιπλέον, και ως µέσο της αναζήτησης των αιτίων του 
ενδιαφέροντος αυτού.30 Με τον τρόπο αυτό, το κριτικό κείµενο προσεγγίζει στο παραπάνω 
απόσπασµα το προσωπικό ηµερολόγιο ως προς το στοιχείο της παρατήρησης του εαυτού, 
στοιχείο που συνδέεται µε την «οικειότητα» του ηµερολογιακού λόγου. Η σηµαντικότερη 
όµως οφειλή του κριτικού αυτού κειµένου στον ηµερολογιακό λόγο παραµένει η ποικιλία του 
περιεχοµένου, και ως ένα βαθµό του ύφους, η οποία οφείλεται στην κατάτµηση του κειµένου 
από τη διαρκή επανεκκίνηση της γραφής. 

Η κριτική αντιµετώπισε τα πρώτα ηµερολογιακά κείµενα µε κάποια αµηχανία και προτίµησε 
να παραγνωρίσει τη µορφή τους, να τα κρίνει δηλαδή σαν να µην ήταν ηµερολόγια. 

                                                
29 Βλ. ακόµα «Τι έκανε απ’ όλα αυτά ο Καµπούρογλου; Σχεδόν τίποτε.» (Μουλλάς 1994, 97), αλλά και «Γράφει 
την αυτοβιογραφία του. Θα πει, λέει, όλη την αλήθεια. Τι προσπαθεί άραγε (συνειδητά ή ασύνειδα) να κρύψει;» 
(ό.π.). 
30 Βλ. ακόµα «Τί µε γοητεύει στην αυτοβιογραφία; Ίσως, τελικά, αυτή η συνύπαρξη των αντιθέσεων. [...]» (ό.π., 
96). Πρβλ. και την παρόµοια απορία που εκφράζεται στο κείµενο του Κοκόλη (1993, 313)  «Πριν 
καλοπροχωρήσω, άλλο σαράκι: γιατί να το κρατήσω αυτό το “ηµερολόγιο αναγνώστη”; θέλω να πω, γιατί γι’ 
αυτά τα κείµενα; γιατί να µη µ’ απασχολήσει κάποιος νεότερος, πιο “κοντινός” -µου (µε όλες τις σηµασίες της 
λέξης);». Αντίθετα µε αυτό που συµβαίνει στο κείµενο του Μουλλά, το ερώτηµα δεν παρουσιάζεται ως κεντρικό 
ζητούµενο ή ως αιτία της συγγραφής του κειµένου του Κοκόλη. 



Ειδικότερα οι δύο πρώτοι τόµοι που εκδόθηκαν από τα προσωπικά ηµερολόγια του Σεφέρη 
και του Δραγούµη σχολιάστηκαν σε πολύ µεγάλο βαθµό για τις παραλείψεις και τις 
αποσιωπήσεις τους στο πεδίο της πολιτικής, σαν να ήταν, δηλαδή, κείµενα πολιτικά. Η 
έµφαση στον εαυτό, η κυριαρχία του υποκειµενικού βλέµµατος, το χαρακτηριστικό της 
«οικειότητας» µε άλλα λόγια, θεωρήθηκε από τους περισσότερους κριτικούς ως 
ιδιαιτερότητα ή αδυναµία, κάτι που θυµίζει σε κάποιο βαθµό τη δεξίωση των γαλλικών 
προσωπικών ηµερολογίων που εκδόθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα. 

Τα δύο κριτικά κείµενα που µιµούνται τον ηµερολογιακό λόγο, παρά το γεγονός ότι 
µένουν προσηλωµένα στο αντικείµενό τους (στα τέσσερα κρινόµενα βιβλία στη µία 
περίπτωση, και στα θεωρητικά ζητήµατα που θέτει ο αυτοβιογραφικός λόγος στην άλλη) 
έχουν υιοθετήσει σε µεγάλο βαθµό τις συµβάσεις του ηµερολογιακού λόγου· ιδιαίτερα το 
«Ηµερολόγιο αναγνώστη» του Κοκόλη ως προς τη βιωµατική του σχέση µε τον χρόνο και το 
«Ηµερολόγιο της αυτοβιογραφίας» του Μουλλά ως προς την αποσπασµατικότητα του 
περιεχοµένου του. 

Έτσι τα δύο αυτά κείµενα σηµατοδοτούν τη µετάβασης του ελληνικού κριτικού 
λόγου, στο βαθµό που αυτός µπορεί να νοηθεί ως ενιαίος ή συνεχής, από την καταδίκη του 
προσωπικού ηµερολογίου στη µίµηση του. Η απόσταση φαίνεται πιο αξιοσηµείωτη αν 
αναλογιστεί κανείς πως ο ελληνικός κριτικός λόγος προσέγγισε τα πρώτα ηµερολογιακά 
κείµενα µέσα από τις ειδολογικές συµβάσεις άλλων ειδών και έφτασε, στις περιπτώσεις που 
εξετάστηκαν, να αφοµοιώσει ο ίδιος και να αξιοποιήσει τα χαρακτηριστικά του είδους του 
προσωπικού ηµερολογίου. 
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