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Μνήμη	Αφροδίτης	Ι.	Παναγιωτοπούλου

Η	συγκέντρωση	της	εργογραφίας	και	βιβλιογραφίας	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	
είναι	μια	εργασία	εν	μέρει	μόνο	αντιπροσωπευτική	της	ερευνητικής	και	συγγραφι-
κής	μου	ταυτότητας,	αφενός	διότι	άρχισε	να	εκπονείται	στην	ηλικία	των	22	ετών	
και	αφετέρου	διότι	δεν	υπήρξε	επιλογή	ή	σκοπός	μου.	Μου	επιβλήθηκε	ως	προ-
απαιτούμενο,	προκειμένου	να	προχωρήσω	στην	εκπόνηση	της	διδακτορικής	μου	
διατριβής,	με	θέμα	τις	ταξιδιωτικές	εντυπώσεις	του	συγγραφέα.	

Ξεκίνησα	την	έρευνα	το	1980·	αρχικά	και	για	μία	περίπου	διετία	σε	καθημερι-
νή	βάση,	σποραδικότατα	κατόπιν,	για	τα	επόμενα	έξι	χρόνια.	Πιστεύω	ότι	το	απο-
τέλεσμα,	ως	μια	πρώτη	και	πρώιμη	απόπειρα	συγκέντρωσης	του	έργου	του	Ι.Μ.Π.	
και	της	κριτικής	αντιμετώπισής	του	είναι	ικανοποιητικό,	κυρίως	αν	ληφθεί	υπόψη	
η	δύσκολη	ως	αδύνατη,	τότε,	πρόσβαση	σε	συγκεκριμένες	πηγές	πληροφοριών.	

Το	υλικό	μου	καλύπτει	το	διάστημα	από	το	1916	(14	Φεβρουαρίου),	οπότε	εντό-
πισα	το	ποίημα	«Αποκριάτικες	στροφές»	στο	περιοδικό	Ελλάς,	ώς	το	1982,	χρονιά	
θανάτου	του	συγγραφέα,	οπότε	δημοσιεύεται	 το	τελευταίο	κείμενο	«Οι	ακέφα-
λοι»,	στο	περιοδικό	Ευθύνη,	συμπτωματικά	πάλι	Φεβρουάριο.	Τα	μετά	το	1982	
στοιχεία	(εκδόσεις,	μελέτες,	εκδηλώσεις)	συγκέντρωσε	η	Βάσω	Οικονομοπούλου	
στο	εξαιρετικό	πόνημά	της	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	Χρονολόγιο	–	Εργοβιογραφία, 
όπου	συμπληρώνει	και	ελλείψεις	της	δικής	μου	εργασίας.	

Με	 την	 ευκαιρία	 αυτού	 του	 συνεδρίου	 ξανακοίταξα,	 τριάντα	 πέντε	 πάνω	
κάτω	 χρόνια	 μετά,	 το	 υποχρεωτικό	 εγχείρημα	 της	άγουρης	 εκείνης	 εποχής	 και	
διαπίστωσα	ότι	από	τα	3.460	λήμματά	του	προκύπτουν	ενδιαφέροντα	στοιχεία,	τα	
οποία	αναπόφευκτα	επηρεάζονται	από	τα	όποια	κενά,	χωρίς	πάντως	να	αλλοιώ-
νονται	βασικά	συμπεράσματα,	ιδίως	στην	περίπτωση	του	εργογραφικού	υλικού.	

Η	επισκόπηση	της	εργογραφίας	προσφέρει	μια	σαφέστατη	(και	ίσως	όχι	ανα-
μενόμενη)	 εικόνα	 της	 πληθωρικής	 συγγραφικής	 δραστηριότητας	 του	 Ι.Μ.Πα-
ναγιωτόπουλου:	 εικόνα	 ποσοτική	 (αριθμός	 βιβλίων	 και	 αριθμός	 άρθρων	 που	
συνέγραψε,	 αριθμός	 εντύπων,	 στα	 οποία	 συνεργάστηκε)	 και	 εικόνα	 ποιοτική	
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(η	θεματολογία,	τα	λογοτεχνικά	–και	όχι	μόνο–	είδη	με	τα	οποία	καταπιάστηκε,	
καθώς	και	η	ποσοστιαία	κατανομή	τους).

Καταγράφηκαν:	51	αυτοτελείς	εκδόσεις	(στις	οποίες	περιλαμβάνονται	και	τα	
ολιγοσέλιδα	φυλλάδια	Χριστιανικά	σχεδιάσματα,	Ζαλοκώστας	ο	άνθρωπος	και	
ο	ποιητής)	και	31	επανεκδόσεις,	1707	δημοσιεύματα	σε	8	εφημερίδες	και	49	περι-
οδικά,	7	μεταφράσεις	από	τα	γαλλικά,	1369	λήμματα	στη	Μεγάλη	Ελληνική	Εγκυ-
κλοπαιδεία	του	Παύλου	Δρανδάκη/Πυρσού.	

Οι	νεανικές	δραστηριότητες	του	Παναγιωτόπουλου	ως	μεταφραστή	και	λημ-
ματογράφου	είναι	ταυτόχρονες	και	μπορούμε	να	εικάσουμε	ότι	ανέλαβε	τις	αμει-
βόμενες	αυτές	εργασίες	για	λόγους	βιοποριστικούς.

Οι	μεταφράσεις	του	εκδόθηκαν	μεταξύ	των	ετών	1927	και	1932,	ενώ	τα	άρ-
θρα	στη	Μεγάλη	Ελληνική	Εγκυκλοπαιδεία	γράφτηκαν	μεταξύ	των	ετών	1927	και	
1934,	οπότε	και	κυκλοφόρησαν	οι	24	τόμοι	της.	

Τα	 άρθρα	 στην	 Εγκυκλοπαιδεία	 αφορούν	 θέματα	 ζωγραφικής,	 καθώς	 και	
καλλιτέχνες	και	συγγραφείς,	στη	συντριπτική	τους	πλειονότητα	ξένους	–	οι	Έλλη-
νες	δεν	είναι	περισσότεροι	από	πενήντα.	Το	ενδιαφέρον	αυτών	των	άρθρων	είναι	
διπλό:	κατ΄	αρχάς	έχουμε	να	κάνουμε	με	εγκυρότατες	πληροφορίες,	οι	οποίες	δεν	
έχουν	περάσει	σε	νεότερες	εγκυκλοπαίδειες	και	δεν	τις	βρίσκει	κανείς	ούτε	στο	
διαδίκτυο,	 καθώς	η	διαρκής	και	καταιγιστική	ανανέωση	 της	 γνώσης	καταλήγει	
στον	αποκλεισμό	πολλών	παλαιότερων	λημμάτων,	με	αποτέλεσμα	πολλά	πρόσω-
πα	να	μας	είναι	πλέον	άγνωστα	(ένα	πρόβλημα	δημιουργείται	με	τον	εξελληνισμό	
των	επωνύμων,	που	δυσχεραίνει	τη	σύγχρονη	αναζήτηση).	

Και,	παράλληλα,	 έχουμε	 τη	δυνατότητα	να	δούμε	 εκ	 των	υστέρων	πώς	 είχε	
εκτιμήσει	ο	Ι.Μ.Π.,	στη	στροφή	της	δεκαετίας	του	1920,	την	απαρχή	της	ανέλιξης	
προσώπων	που	έφτασαν	στις	μέρες	μας	να	είναι	πολύ	γνωστά.

Περνώντας	 στην	 πρωτογενή	 δημιουργία,	 παρατηρούμε	 έναν	 ανεξάντλητο	
πνευματικό	 μόχθο,	 μετουσιωμένο	 σε	 έρευνα,	 ανάλυση,	 σύνθεση,	 συγγραφή,	 να	
αξιοποιείται	συνειδητά,	με	τον	τρόπο	των	συγκοινωνούντων	δοχείων.

Η	έμπνευση	και	η	ανάγκη	για	έκφραση	διοχετεύονται	σταθερά	σε	έντυπα	του	
ημερήσιου	και	περιοδικού	τύπου,	εξασφαλίζοντας	μαζί	ένα	σταθερό	αναγνωστικό	
κοινό1.	Σε	μεγάλο	ποσοστό,	οι	τακτικές	αυτές	συνεργασίες,	που	ουσιαστικά	επέ-
χουν	θέση	προδημοσιεύσεων,	θα	ομαδοποιηθούν	και	θα	πάρουν	ύστερα,	ενοποιη-

1.	 Μόνο	 να	 εικάσω	 μπορώ	 (καθώς	 επρόκειτο	 για	 ομιλίες,	 γραπτά	 αντίγραφα	 των	 οποίων	
δεν	 εντοπίστηκαν),	 ότι	 μερικά	 από	 τα	 25	 μαθήματα	 –από	 το	 1951	 ώς	 το	 1967–	 του	
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	 στον	 Μορφωτικό	 Σύλλογο	 «Αθήναιον»	 δημοσιεύτηκαν	 στη	 συνέχεια	
ή	 εκδόθηκαν	 (και,	 επίσης,	ότι	δύο	από	αυτά,	για	 τον	Κωστή	Παλαμά	–μάθημα	της	περιόδου	
1957-1958–	 και	 για	 τον	 Κ.Π.Καβάφη	 –μαθήματα	 των	 περιόδων	 1952-1953	 και	 1958-1959–	
αξιοποιούν	παλαιότερες	μελέτες	του).	Συγκεκριμένα:	Οι	«Εποχές	και	τάσεις	της	νεοελληνικής	
πεζογραφίας»	 (μάθημα	 της	 περιόδου	 1951-1952)	 και	 «Κ.Π.Καβάφης»	 (μάθημα	 της	 περιόδου	
1952-1953)	 αντιστοιχούν	 –πάντα	 όπως	 συνάγεται,	 στα	Πρόσωπα	 και	 τα	 κείμενα.	 Β΄	 Ανήσυχα	
χρόνια	 (1943)	 και	 στα	 Πρόσωπα	 και	 τα	 κείμενα.	 Δ΄	 Κ.Π.Καβάφης	 (1946).	 Αντίστροφα,	 «Ο	
νεοελληνικός	 ρομαντισμός»	 (μάθημα	 της	 περιόδου	 1953-1954)	 πιθανότατα	 δημοσιεύτηκε	 σε	
τέσσερις	συνέχειες	το	καλοκαίρι	του	1954	στο	περιοδικό	Νέα	Εστία	(τχ.	648	σ.	995-999,	τχ.	649	σ.	
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μένες,	το	δρόμο	για	το	τυπογραφείο,	απαρτίζοντας	τα	περισσότερα	από	τα	βιβλία	
του	Παναγιωτόπουλου.	

Δεν	εκπλήσσει,	λοιπόν,	η	αντιστοιχία	μεταξύ	της	συχνότητας	έκδοσης	των	βι-
βλίων	(κατά	μέσο	όρο	ένα	περίπου	βιβλίο	κάθε	χρόνο,	ενώ	υπήρξαν	και	χρονιές	με	
περισσότερα	από	ένα	βιβλία)	και	της	πυκνότητας	των	δημοσιευμάτων,	που	κατα-
νέμονται	ειδολογικά	ως	εξής:
Δοκίμια	673
Κριτικά	δοκίμια/κριτικές	μελέτες	311
Κριτικές	198
Ταξιδιωτικές	εντυπώσεις	192
Ποιήματα	90
Διηγήματα	44
Μυθιστορήματα	(αποσπάσματα	ή	κεφάλαια)	40

Η	πληθώρα	των	δημοσιευμάτων	καταδεικνύει	επίσης	τον	τρόπο,	με	τον	οποίο	
ο	συγγραφέας	εργαζόταν.	

Θα	μπορούσε	κάποιος	να	υποστηρίξει	ότι	η	συστηματική,	ταυτόχρονα	όμως	
χαλαρότερη	συγγραφή	και	δημοσίευση	μικρότερων	αυτοτελών	κειμένων	ελαφρύ-
νει	από	το	άχθος	και	το	άγχος	που	συνεπάγεται	η	συστηματική	ενασχόληση	με	ένα	
ογκώδες,	συμπαγές,	προγραμματισμένο	έργο,	ενώ,	την	ίδια	στιγμή,	επιτρέπει	την	
αναζωογονητική	παράλληλη	συγγραφή	κειμένων	διαφορετικής	θεματολογίας	(ας	
μην	ξεχνάμε,	εξάλλου,	τον	χρόνο	και	την	ενέργεια	που	απορροφούσε	η	ιδιότητα	
του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	ως	εκπαιδευτικού	και	ιδιοκτήτη	σχολείου).

Αντίθετα,	κάποιος	άλλος	θα	μπορούσε	να	αντιτάξει	ότι	αυτός	ο	τρόπος	εργα-
σίας	περισπά	και	εμποδίζει	τον	συγγραφέα	να	επικεντρωθεί.	Από	αυτή	τη	συγκε-

1089-1091,	τχ.	650	σ.	1160-1164,	τχ.	651	σ.1210-1213)	και	περιλήφθηκε	ύστερα	στα	Πρόσωπα	και	
τα	κείμενα.	ΣΤ΄	Τα	ελληνικά	και	τα	ξένα	(1955).	Το	μάθημα	«Οι	τρεις	Επτανήσιοι:	ο	Σολωμός,	ο	
Κάλβος,	ο	Βαλαωρίτης»	(περίοδος	1956-1957)	πιθανώς	δημοσιεύτηκε	τμηματικά:	στην	εφημερίδα	
Ελευθερία	οι	Βαλαωρίτης	και	Κάλβος	(24.6.1956	και	24.3.1957,	αντίστοιχα)	και	στο	περιοδικό	
Νέα	Εστία	ο	Σολωμός	 (Χριστούγεννα	του	1957),	και	 ίσως	περιλήφθηκε	ύστερα	στον	τόμο	Τα 
γράμματα	και	η	τέχνη	(1967).	Στην	ίδια	περίοδο,	το	μάθημα	«Μορφές	της	Επτανήσου»	φαίνεται	
να	παρουσιάστηκε	στο	«Αθήναιον»	χωρίς	προδημοσίευση:	μονάχα	για	τον	Ευγένιο	Βούλγαρη	
υπάρχουν	 δύο	 άρθρα,	 ένα	 στην	Ελευθερία	 (9.12.1956)	 και	 ένα	 στη	Νέα	 Εστία	 (τχ.	 708,	 1957,	
σ.	31-33).	Τα	δύο	μαθήματα	με	τίτλο	«	Η	νεοελληνική	κριτική»	(περίοδος	1962-1963)	πιθανότατα	
άντλησαν	το	υλικό	τους	από	τον	ομότιτλο	τόμο	αρ.	42	της	Βασικής	Βιβλιοθήκης	(εκδόσεις	Αε-
τός,	1959),	τον	οποίο	είχε	επιμεληθεί	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	μαζί	με	τους	Διονύσιο	Ζακυθηνό	
και	Ευάγγελο	Παπανούτσο.	Ελλείπουν	περισσότερες	πληροφορίες	για	πιθανή	δημοσίευση	των	
μαθημάτων:	«Οι	συγγραφείς	και	 τα	 ταξίδια»	και	«Οι	νεοέλληνες	συγγραφείς	και	 τα	 ταξίδια»	
(περίοδος	1960-1961).	(Ας	σημειωθεί	μόνο	ότι	την	ίδια	περίοδο	έγινε	το	μεγάλο	ταξίδι	του	Ι.Μ.Π.	
στην	Κίνα	 και	 τη	 Ρωσία).	 «Οι	 κλασικοί	 και	 ο	 νεοελληνικός	 κόσμος»	 και	 «Ελληνικά	ποιητικά	
κείμενα»	 (περίοδος	 1962-1963).	 «Οι	 νεώτεροι	 ανθρώπινοι	 τύποι	 (από	 τη	 σκοπιά,	 κυριότατα,	
της	 τέχνης	 του	 λόγου)»	 και	 «Προβλήματα	 του	 σύγχρονου	 ανθρώπου»	 (περίοδος	 1963-1964).	
«Η	περιπέτεια	του	ανθρώπου	(Η	τέχνη	του	λόγου	και	οι	άλλες	τέχνες)»,	δύο	μαθήματα	(περίοδος	
1965-1966).	«Η	Αναγέννηση	και	ο	Νεώτερος	Κόσμος»,	δύο	μαθήματα	(περίοδος	1966-1967).	Όλα	
τα	στοιχεία	που	αφορούν	στα	μαθήματα	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	στον	Μορφωτικό	Σύλλογο	
«Αθήναιον»	αντλήθηκαν	από	τον	τόμο	Αθήναιον.	Πρώτη	εικοσαετία	1946-1966.	Αθήνα	1967.
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κριμένη	σκοπιά	(και	αφήνοντας	κατά	μέρος	τον	παράγοντα	συγγραφική	ιδιοσυ-
γκρασία)	μπορεί	μερικώς	να	ερμηνευτεί	η	πολυμέρεια	που	τον	διέκρινε	και	την	
οποία	κατά	καιρούς	του	είχαν	προσάψει.

Η	απήχηση	και	η	υποδοχή	της	αδιάλειπτης,	επί	έξι	δεκαετίες,	στιβαρής	παρου-
σίας	τού	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	στα	ελληνικά	γράμματα	μπορεί	να	εκτιμηθεί	σε	
επίπεδο	αναγνωστών	και	σε	επίπεδο	κριτικών	–	φυσικά	οι	πρώτοι	επηρεάζονται	
καθοριστικά	από	τους	δεύτερους.	

Την	απήχηση	στους	αναγνώστες	μαρτυρούν	οι	επανεκδόσεις	των	βιβλίων	του.	
Την	υποδοχή	από	τους	κριτικούς	φωτίζει	η	επισκόπηση	των	σχετικών	βιβλιογρα-
φικών	στοιχείων,	που	 επιπλέον	παρέχει	 και	 μερικές	αδρές	 ενδείξεις	 για	 τη	 λει-
τουργία	της	λογοτεχνικής	κριτικής	στην	Ελλάδα	στις	δεκαετίες	1930-1980.

Οι	 περίπου	 160	 βιβλιοκριτικές	 που	 έχω	 περιλάβει	 στην	 εργασία	 μου,	 είναι	
γραμμένες	από	62	κριτικούς,	κυρίως	στον	περιοδικό	και	πολύ	λιγότερο	(κατά	50%	
και	πλέον)	στον	ημερήσιο	τύπο.	Αξίζει	να	αναφερθεί	ότι	οι	δύο	πρώτες	κριτικές	
που	εντοπίστηκαν	αφορούν	Το	ποιητικό	έργο	του	Κωστή	Παλαμά	–πρώτη	αυτο-
τελή	έκδοση	του	Παναγιωτόπουλου–	και	γράφτηκαν	το	1921	και	το	1922	–	όταν	
ο	συγγραφέας	ήταν	είκοσι	μόλις	χρόνων.	

Σε	καθένα	βιβλίο	αφιερώνονται	από	μία	ως	έντεκα	κριτικές,	με	μέσο	όρο	τις	
τρεις.	Τα	σχετικά	στοιχεία	υποδεικνύουν	ποια	μεμονωμένα	βιβλία	αλλά	και	ποια	
(ειδολογικά)	τμήματα	του	έργου	του	Ι.Μ.Π.	έτυχαν	μεγαλύτερης	προσοχής.	Είναι	
εντυπωσιακός	ο	αριθμός	των	έξι	κριτικών	για	τα	Λυρικά	σχέδια	–ήδη	το	1933–,	
των	πέντε	για	Το	παράθυρο	του	κόσμου,	τη	συγκεντρωτική	έκδοση	των	Ποιημά-
των,	και	 την	Ηθική	του	συμφέροντος,	 των	επτά	κριτικών	 (μάλλον	αναπάντεχα)	
για	την	Αφρικανική	περιπέτεια	και	τα	Αντιλεγόμενα,	των	εννέα	για	την	Κύπρο	και	
των	έντεκα	κριτικών	για	τους	Σκληρούς	καιρούς.

Όταν,	το	1980,	μεταφέρθηκε	ως	σειρά	στην	τηλεόραση	η	Αστροφεγγιά,	το	αντί-
στοιχο	βιβλίο	γνώρισε	συνεχείς	ανατυπώσεις,	συμπαρασύροντας	και	άλλα	βιβλία	του	
συγγραφέα	σε	επανεκδόσεις,	που	σχεδόν	στο	σύνολό	τους	παρέμειναν	ασχολίαστες.	

Υπάρχουν	 κριτικοί	 που	 ασχολήθηκαν	 με	 έργα	 του	 Παναγιωτόπουλου	 περι-
στασιακά,	συνήθως	μία	και	σπανιότερα	έως	τρεις	φορές	(ξεκινώντας	από	τα	πα-
λαιότερα	 έργα,	αναφέρω	ενδεικτικά	 τους	Άγγελο	Δόξα,	Σωτήρη	Σκίπη,	Άγγελο	
Τερζάκη,	Γιώργο	Θεοτοκά,	Σοφία	Μαυροειδή-Παπαδάκη,	Κώστα	Στεργιόπουλο,	
Άλκη	Αγγελόγλου,	Νίκο	Παππά,	Άρη	Δικταίο,	Τίμο	Μαλάνο,	Χρήστο	Γιανναρά,	
Ανδρέα	Καραντώνη,	Βάσο	Βαρίκα,	Θεόφιλο	Φραγκόπουλο,	Μηνά	Δημάκη,	Μπά-
μπη	Κλάρα,	Θανάση	Νιάρχο,	 Γεώργιο	Βαλέτα,	Μανώλη	Γιαλουράκη,	Φαίδωνα	
Μπουμπουλίδη,	Ι.Μ.Χατζηφώτη).

Και	υπάρχουν	οι	αφοσιωμένοι	κριτικοί	(Γιάννης	Χατζίνης	με	είκοσι	οκτώ	κρι-
τικές,	Άλκης	Θρύλος	με	δεκαοκτώ	και	αργότερα	Στέλιος	Αρτεμάκης,	με	έντεκα),	
που	παρακολουθούν	ανελλιπώς	 τη	 συγγραφική	πορεία	 του	Παναγιωτόπουλου,	
ενίοτε	παρουσιάζοντας	το	ίδιο	βιβλίο	σε	περισσότερα	του	ενός	έντυπα.	

ΑΝΝΙΤΑ Π. ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ
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Η	σιωπή	 μεμονωμένων	 κριτικών	 με	 παρουσία	 σε	 αθηναϊκές	 εφημερίδες	 ευ-
ρείας	κυκλοφορίας	μας	επιτρέπει	να	υποψιαστούμε	ότι	το	ζήτημα	του	1947	με	τις	
περίφημες	κλίκες	είχε	τελικά	τις	επιπτώσεις	του.	

Αν,	πάντως,	κάποια	βιβλία	του	πιθανώς	δεν	προβλήθηκαν	όσο	θα	τους	οφει-
λόταν	 και	 αν	 τα	 περισσότερα	 από	 τα	 115	 γενικότερα	 άρθρα,	 αφιερώματα	 και	
μονογραφίες	υπογράφονται	από	τους	ίδιους	εν	πολλοίς,	πιστούς	θαυμαστές	του	
Παναγιωτόπουλου,	ένα	έργο	τέτοιου	ποσοτικού	και	ποιοτικού	διαμετρήματος	και	
πολυμορφίας	δεν	ήταν	φυσικά	δυνατό	να	αγνοηθεί	σε	περιπτώσεις	συνολικότε-
ρων	παρουσιάσεων	και	αποτιμήσεων	προσώπων	και	θεμάτων	της	Νεοελληνικής	
Λογοτεχνίας,	 σε	 Ιστορίες	 της	Νεοελληνικής	Λογοτεχνίας,	 σε	ανθολόγια	και	 τό-
μους	συμμίκτων.	

Η	θέση	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	στη	νεότερη	γραμματεία	μας,	ως	μιας	ξε-
χωριστής	και	μάλλον	μοναχικής	περίπτωσης	που	δεν	εντάσσεται	σε	λογοτεχνικές	
σχολές	και	ρεύματα,	είναι	αδιαμφισβήτητη.

Η	εμβληματική	συμβολή	του	κυρίως	στα	πεδία	του	δοκιμίου,	της	κριτικής,	της	
ταξιδιωτικής	 εντύπωσης	πρέπει	 να	κρατηθεί	 ζωντανή,	προς	παιδευτικό	όφελος	
και	αναγνωστική	τέρψη	των	νεότερων	ελληνικών	γενεών.	

Abstract

Revisiting	the	bibliography	of	3460	entries	of	I.M.Panayiotopoulos’	works		(1916-
1982)	which	I	compiled	35	years	ago,		some	interesting	remarks	and	observations	are	due.

Perusal	of	the	bibliography	reveals	a	concrete	-and	rather	unexpected-	picture	of	
his	plethoric	writing	activity:	plethoric	in	quantitative	and	qualitative	terms	(the	former	
refers	to	the	large	number	of	books	and	articles	he	published	in	newspapers	and	literary	
magazines;	the	latter	refers	to	his	varied	thematics	and	the	literary	genres	he	engaged	
with)	as	well	as	to	their	percentage	distribution.

At	the	same	time,	this	report	aims	to	shed	light	on	the	way	I.M.P.	worked	as	an	
author	which	ultimately	may	 interpret	 the	 excessive	 (as	occasionally	 seen	by	 some)	
diversity	and	multilateralism	characteristic	of	his	writings.

Further,	 this	brief	review	leads	to	some	clues	of	the	way	the	work	of	I.M.P.	was	
received	by	his	contemporaries	as	well	as	it	provides	some	indications	about	the	trends	
and	attitudes	of	literary	criticism	in	Greece	in	the	decades	between	1930-1970.

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ χΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ



256

Το κριτικό έργο του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου αποτελεί 
σπάνιο δείγμα του τρόπου, με τον οποίο διαμορφώνε-
ται, εξελίσσεται και μετακενώνεται η κριτική σκέψη. Και 
τούτο για τους εξής λόγους: πρώτον, επειδή, αυτοδί-
δακτος στην κυριολεξία, θήτευσε εξ απαλών ονύχων, 
από την ηλικία των δεκατεσσάρων μόλις ετών, στον 
κριτικό προβληματισμό και μέσω της κριτικής μυήθηκε 
σταδιακά στα της τέχνης· δεύτερον, επειδή ασχολήθη-
κε με πολλά είδη του κριτικού λόγου, από έφεση προς 
τα γράμματα αλλά και από βιοποριστικές ανάγκες κι-
νούμενος· και τρίτον, διότι με την πάροδο των ετών και 
έπειτα από πολύμοχθο φιλολογικό έργο αξιοποίησε 
την κριτική σκευή του, μεταφέροντας παραγωγικά τους 
καρπούς της ακόμη και στα λογοτεχνικά δημιουργήμα-
τά του. Ο Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος ανδρώθηκε ως κριτι-
κός και μέσω αυτής της ιδιότητάς του προσέγγισε την 
πρωτογενή πνευματική δημιουργία.
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