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Από	τη	λήξη	ήδη	 του	Επιστημονικού	Συνεδρίου,	που	προσφυώς	 επιλέχθηκε	ως	
θέμα	του	«Το	κριτικό	έργο	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου»,	επιβεβαιώθηκε	ό,τι	είχε	
διαπιστωθεί	και	το	2002	στο	συνέδριο	«Ο	στοχασμός	και	ο	λόγος	του	Ι.Μ.Πανα-
γιωτόπουλου»,	ότι	 δηλαδή	 τα	στοιχεία	που	αποκομίστηκαν	άνοιξαν	νέους	δρό-
μους,	 πυροδότησαν	 νέες	 αναζητήσεις,	 έθεσαν	 καινούργια	 ζητήματα.	 Πράγματι,	
όποια	επιστημονική	εκδήλωση	πραγματοποιηθεί	για	τον	πολυσχιδή	αυτόν	δημι-
ουργό	ανοίγει	προοπτικές	για	την	εμβέλεια,	την	μελέτη	και	την	ανάγκη	συστημα-
τικότερης	ενασχὀλησης	με	το	έργο	του,	απόδειξη	ότι	έως	τώρα	λίγο	έχει	ασχοληθεί	
η	επιστημονική	κοινότητα	και	οι	μελετητές	του	έργου	του	με	τον	ανεξάντλητο	θη-
σαυρό	που	άφησε.	Στην	περίπτωση	του	εν	λόγω	συνεδρίου	υπάρχει	μία	σημαντική	
διαφορά	με	όσα	ἐγιναν	στο	παρελθόν:	Εξετάστηκε	αποκλειστικά	μία	μόνο	πτυχή	
της	πολυσχιδίας	του,	η	κριτική	του	εργασία,	σε	όλες		τις	πληθωρικές	εκδοχές	της.

Θεωρούμε	σημαντικό	γεγονός	ότι	βαθμιαία	ασχολούνται	ολοένα	και	περισσό-
τεροι	ειδικοί,	συγγράφοντας	σημαντικές	μελέτες	που	προάγουν	την	έρευνα	και	την	
σπουδή	του	έργου	του,		έργου	που	κάλυψε	έναν	σχεδόν	αιώνα	της	νεοελληνικής	
γραμματολογίας.	Όντως,	ο	Παναγιωτόπουλος	εργάστηκε	σκληρά	για	τον	αιώνα	
αυτόν	και	πολυεπίπεδα,	και	κληροδότησε	σπουδαίο	έργο.	Ως	λογοτέχνης,	ποιη-
τής	και	κυρίως	πεζογράφος,	παρακολούθησε	όλες	τις	εξελίξεις	της	νεοελληνικής	
λογοτεχνίας,	 έγραψε	 μυθιστορἠματα,	 διηγήματα,	 ποιητικές	 συλλογές.	 Ως	 δημο-
σιογράφος	έγραψε	εκατοντάδες	άρθρα,	κριτικές	και	μελετήματα	στις	καλύτερες	
εφημερίδες	του	καιρού	του.	Ως	εκδότης	διηύθυνε	ένα	ποιοτικό	περιοδικό	του	με-
σοπολέμου,	την	Μούσα,	ενώ	είναι	εκατοντάδες	οι	συνεργασίες	του	στα	περισσό-
τερα	καλά	λογοτεχνικά	περιοδικά,	πράγμα	που	επιβεβαιώνει	την	καλή	γνώση	του	
στα	του	τύπου,	περιοδικού	και	ημερήσιου.	Ως	εκπαιδευτικός	εργάστηκε	άοκνα,	
διδάσκοντας	επί	πολλά	έτη,	όχι	μόνο	στην	δική	του	Σχολή,	αλλά	και	σε	χώρους	
ιδιαίτερων	απαιτήσεων,	όπως	το	«Αθήναιον».		Ως	δοκιμιογράφος	έκρινε	τίμια	και	
ειλικρινά	τον	άνθρωπο	του	20ού	αιώνα,	επιδοκίμασε	με	καθαρό	μυαλό	τις	επιτυχί-
ες	του	και	έκρινε	αυστηρά	τα	ατοπήματά	του.	Τα	δοκίμιά	του,	που	διατηρούν	και	
σήμερα	την	αξία	τους,	είναι	κείμενα	βαθιά	ανθρωπιστικά	και	με	αυτά	πορεύτηκαν	
πολλές	γενιές	μαθητών.	Ως	ταξιδιωτικός	συγγραφέας	έγραψε	εξαιρετικά	βιβλία,	
το	υλικό	των	οποίων,	πλήρες	γνώσεων	και	κρίσεων,	μπορεί	να	λειτουργήσει	ως	
ταξιδιωτικός	οδηγός	απαιτήσεων.	Ως	τεχνοκριτικός	με	την	λατρεία	του	για	τα	έργα	
τέχνης	και	την	ευαισθησία	της	ματιάς	του	ανέδειξε	την	ομορφιά	των	εικαστικών	
τεχνών.	Αρκούν	για	να	πεισθεί	κανείς	τα	εύληπτα	λήμματα	που	συνέγραψε	νέος	
στην	μνημειώδη	Μεγάλη	Ελληνική	Εγκυκλοπαιδεία	του	Παύλου	Δρανδάκη	και,	με	
λογοτεχνική	προσέγγιση	αυτό,	το	βιβλίο	του	Ευρώπη.	Δώδεκα	κεφάλαια	λυρικής	
γεωγραφίας,	λογοτεχνική	περιδιάβαση	στα	σπουδαιότερα	ευρωπαϊκά	μουσεία,	και	
σύνθετη	ερμηνεία	των	αριστουργημάτων	της	ζωγραφικής.	Μένει	ο	κριτικός	Πα-
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ναγιωτόπουλος,	το	πολυεπίπεδο	έργο	του	οποίου	εξετάστηκε	σε	εύρος	και	βάθος	
από	τους	συνέδρους,	γι’	αυτό	και	παρέλκει	η	όποια	προοιμιακή	αναφορά	εδώ.

Ο	 πολυμερής	 Παναγιωτόπουλος	 που	 επικρίθηκε,	 δίκαια	 είναι	 αλήθεια,	 για	
πλησμονή	−πλησμονή	που	ο	ίδιος	θεωρούσε	αδιαπραγμάτευτο	γνώρισμα	του	χα-
ρακτήρα	του	και	δικαίωμα	στον	πόθο	του	να	καρπωθεί	ολιστικά	τα	αγαθά	της	
γνώσης	και	της	τέχνης,	αλλά	και	να	τα	μεταδώσει−,	δικαιώνεται	όταν	διανοίγονται	
αυτές	οι	προοπτικές	στην	μελέτη	και	αξιοποίηση	του	τεράστιου	και	πολύμορφου	
έργου	του.	Ακόμη,	γίνεται	αισθητό	ότι	το	έργο	αυτό	το	χαρακτηρίζει	εξαιρετική	
ενότητα	με	συνθετική	σημασία.	Ο	λογοτέχνης,	ο	κριτικός,	ο	τεχνοκρίτης,	ο	δοκιμι-
ογράφος,	ο	ταξιδευτής,	ο	φιλόλογος,	ο	δάσκαλος	είναι	εκφάνσεις	της	ίδιας	εκρη-
κτικής	προσωπικότητας,	ενός	ανθρώπου	που	διψούσε	για	μάθηση.	Πρόκειται	για	
ιδιότητες	αλληλοτροφοδοτούμενες	και	αλληλοσυμπληρούμενες,	για	συγκοινωνού-
ντα	δοχεία·	και	το	κυριότερο,	η	συνάφεια	αυτή	έχει	ως	αποτέλεσμα	τον	ποιοτικό	
εμπλουτισμό	κάθε	επιμέρους	ιδιότητας	με	στοιχεία	των	άλλων.	Στον	κριτικό,	για	
παράδειγμα,	Παναγιωτόπουλο	ενδημεί	ο	λογοτέχνης,	ενυπάρχει	ο	εγκρατής	φιλό-
λογος,	λανθάνει	ο	δάσκαλος.

Η	μελέτη	του	κριτικού	έργου	του	έφερε	στην	επιφάνεια	νέα	ζητούμενα,	ανέδει-
ξε	νέες	πτυχές	του	έργου	του,	είτε	εξειδικευτικές	της	τεράστιας	κριτικής	εργασίας	
του	είτε	σχετικές	με	την	αξιοποίηση	της	κριτικής	του	σκέψης	στην	διερεύνηση	του	
λογοτεχνικού,	του	ταξιδιωτικού,	του	εκπαιδευτικού,	του	δοκιμιακού	έργου	του.

Κάναμε	λόγο	στην	αρχή	της	εισαγωγής	για	την	ενασχόληση	πολλών	ερευνητών	
και	ειδικών	με	το	έργο	του	Ι.Μ.	Θα	μνημονεύσουμε	σύντομα	κάποια	δεδομένα,	με	
κίνδυνο	να	έχουμε	λησμονήσει	ορισμένα	από	αυτά,	ώστε	να	καταφανεί	το	αυξημέ-
νο	ενδιαφέρον	της	μελέτης	όσων	άφησε.	Μεταθανάτια	τον	τίμησαν	με	αφιερώματά	
τους	περιοδικά	και	διοργανώθηκαν	εκδηλώσεις	στην	μνήμη	του.	Όμως	πρέπει	να	
τονιστεί	πριν	από	όλα	η	τιμή	που	του	επιφύλαξε	και	του	επιφυλάσσει	η	Σχολή	του,	
η	Σχολή	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	η	οποία	κινείται	στα	βήματά	του,	μορφώνοντας	
νέους	ανθρώπους.	Μιμούμενοι	οι	διάδοχοί	του	τις	πρακτικές	του,	ακολούθησαν	
τις	διδασκαλικές	υποθήκες	του	πρωτίστως	και	συμπληρωματικά	την	πολιτιστική	
αγωνία	του,	τον	πόθο	να	αποφοιτήσουν	από	τις	τάξεις	της	μαθητές	με	ανθρωπιστι-
κή	υποδομή,	με	κρίση,	με	όραμα.

Το	συνέδριο	για	«Το	κριτικό	έργο	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου»,	που	διεξήχθη	
το	2017,	αποτέλεσε	συνδιοργάνωση	της	Σχολής	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	του	Ιδρύ-
ματος	Κωστή	Παλαμά	και	των	Φίλων	του	Φιλολογικού	Συλλόγου	«Παρνασσός»,	
πνευματικών	κέντρων	με	εγνωσμένη	ιστορία	και	προσφορά.	Αποτελεί	εκδήλωση	
του	επιστημονικού	ενδιαφέροντος	για	το	έργο	του	και	αναγνώριση	της	ανάγκης	
για	επιστημονική	αξιοποίησή	του.	Προοιωνίστηκε	ως	εκ	των	αποτελεσμάτων	του	
επέκταση	των	ερευνών	στο	μέλλον	με	τις	προτάσεις	για	την	επανέκδοση,	επί	σύγ-
χρονων	βάσεων,	της	σειράς	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα,	της	επιλεκτικής	αυτής	
κριτικογραφίας	με	βαρύτητα	που	την	δικαίωσε	ο	χρόνος,	και	την	σύνταξη	ενός	
ανθολογίου	φράσεων	από	τον	δοκιμιακό	λόγο	του	Ι.Μ.,	σύμφωνα	με	την	πρόταση	

ΕΙσΑΓΩΓή
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του	γλωσσολόγου	κ.	Θανάση	Νάκα.	Θα	προσθέταμε	στο	σημείο	αυτό,	χάρη	στην	
εμπειρία	που	αποκτήσαμε	από	την	μελέτη	της	αλληλογραφίας	του	Ι.Μ.	με	τον	φίλο	
του	ποιητή	Γ.Θ.Βαφόπουλο,	την	αξία	που	θα	είχε	η	δημοσίευση	της	υπάρχουσας	
αλληλογραφίας	του	με	πλειάδα	πνευματικών	ανθρώπων,	με	υλικό	άγνωστο,	ανέκ-
δοτο,	με	αποτύπωση	των	τάσεων,	των	αντιμαχόμενων	μερίδων,	των	εκδοτικών	
συνθηκών,	της	ιστορίας	της	γραμματολογίας	μας	στο	δεύτερο	μισό	του	20ού	αιώνα.	
Και	θα	προσθέταμε,	επίσης,	ως	συμπέρασμα	του	συνεδρίου	την	αναγκαιότητα	συνά-
θροισης	και	δημοσίευσης	του	διάσπαρτου	κριτικού,	δοκιμιακού,	δημοσιογραφικού,	
τεχνοκριτικού	και	μικροκριτικού	έργου	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	που	παραμένει	
αθησαύριστο,	δύσχρηστο	και	αναξιοποίητο,	σε	διάφορα	έντυπα	και	εφημερίδες.	
Ο	ίδιος	έχει	υποδείξει	τον	τρόπο	της	κατηγοριοποίησης	και	συνέκδοσης	κειμένων		
ή	άρθρων	του	είδους	αυτού,	με	την	συνάθροισή	τους,	εκδίδοντας	όσο	ζούσε	σε	
τόμους	ένα	μικρό	αναλογικά	μέρος	τους,	με	τίτλους	που	παρέπεμπαν	συνήθως	σε	
τιτλοφορήσεις	στηλών	εφημερίδων,	στις	οποίες	δημοσίευε	τακτικά	και	συστηματικά,	
δημιουργώντας	διάφορες	θεματικές	ενότητες.	Πρόκειται	για	υλικό	που	θα	φωτίσει	
πτυχές	της	κοινωνικής	πραγματικότητας,	των	προβλημάτων	συγκεκριμένων	περιό-
δων	της	ελληνικής	ζωής,	της	επαρχίας	που	ως	ερευνητικός	ταξιδιώτης	επισκέφθηκε,	
πλευρές	της	παιδείας	και	της	εκπαίδευσης	με	σημαντικές	προτάσεις.

Ενδιαφέρον	προκάλεσε	και	η	ευκταία	πρόταση	για	δημοσίευση	της	ανέκδοτης,	
μη	υποστηριχθείσας,	διδακτορικής	διατριβής	του	Ι.Μ.	για	τον	Αδαμάντιο	Κοραή,	
στην	οποία	αναφέρθηκε	η	κ.	Μαρία	Δημάκη-Ζώρα.	Θα	ήταν	εξίσου	ενδιαφέρουσα	
η	διερεύνηση	των	λόγων	τής	μη	έγκρισής	της,	η	οποία	ίσως	οδηγήσει	στην	ύπαρξη	
φιλολογικών	διαφορών	ή	και	προσωπικών	αντιπαθειών	–αφέθηκαν	πολλά	να	εν-
νοηθούν	για	τις	τύχες	της	στην	εν	λόγω	ανακοίνωση.

Ο	κριτικός	Παναγιωτόπουλος,	λόγω	ακριβώς	της	ποικιλομορφίας	του	κριτικού	
λόγου	του,	αναβιώνει	εποχές,	απεικονίζει	το	κλίμα	τους	και	ο	προσεκτικός	ανα-
γνώστης	 μπορεί	 να	 διαπιστώσει	 κοινωνικές	 και	 πολιτικές	 διαστρωματώσεις	 και	
αντιπαλότητες,	που	επέδρασαν	στην	λογοτεχνία,	παρά	το	ότι	αυτός	δεν	συμμετέ-
σχε	σε	κομματικές	ή	μικροπολιτικές	ή	και	λογοτεχνικές	ομάδες,	κρατώντας	απο-
στάσεις	και	κατακρίνοντας	κατ’	 επανάληψη	την	μεταφορά	των	πολιτικών	σκο-
πιμοτήτων	στην	εκπαίδευση.	Και	περαιτέρω,	απέδωσε	γραμματολογικά	περιβάλ-
λοντα	και	αξιολόγησε	πρόσωπα	λογοτεχνών,	τοποθετώντας	τα	στον	καιρό	τους,	
αφήνοντας	παρακαταθήκες	που	τον	κατατάσσουν	σε	σημαντικότατο	κριτικό	της	
λογοτεχνίας	(και	ιστορικό	της	λογοτεχνίας,	όπως	προσφυώς	υποστηρίχθηκε),	με	
έργο	που	συνεχίζει	εκείνο	του	Κωστή	Παλαμά	(ο	οποίος	λειτούργησε	προτυπικά	
για	 τον	Παναγιωτόπουλο	 στον	 τομέα	 της	 κριτικής)	 και	 παράλληλο	 του	Τέλλου	
Άγρα.	Είναι	χαρακτηριστική	για	την	τόλμη	και	την	διεισδυτικότητά	της	η	εργασία	
του	για	τον	Καβάφη·	επίσης	για	τον	Παλαμά	(παρά	την	μετέπειτα	αποστασιοποίη-
σή	του	από	τον	ποιητή,	όχι	και	από	τον	κριτικό	Παλαμά),	και	συζητήσιμες	οι	θέσεις	
του	για	τον	Κ.Γ.Καρυωτάκη,	με	πολλά	σημεία	ορθώς	αντιρρητικά,	κατά	την	κρίση	
μας.	O	Παναγιωτόπουλος	πρόσφερε	ως	κριτικός	αλλά	και	ωφελήθηκε	από	την	κρι-
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τική,	διότι	ανέπτυξε	αυτοκριτικά	αντισώματα	υπό	την	έννοια	ότι	αυτοδιδάχθηκε	
και	ασκήθηκε	να	κρίνει	αυστηρά	και	τα	δικά	του	κείμενα.

Στο	Συνέδριο,	εκ	της	θεματικής,	του	περιεχομένου	των	ανακοινώσεων	και	της	
εξειδίκευσης	των	ομιλητών,	αναδείχθηκε	ο	ρόλος	που	διαδραματίζει	στην	ιστορία	
της	λογοτεχνίας	η	κριτική	της	κριτικής.	Έγκυροι	κριτικοί	οι	περισσότεροι	από	τους	
ομιλητές	έκριναν	το	έργο	ενός	αναγνωρισμένου	στο	φιλολογικό	αυτό	είδος,	εξετά-
ζοντας	τις	ικανότητές	του,	τα	αποτελέσματα	της	προσφοράς	του,	τους	τρόπους	
λειτουργίας	του,	την	κριτική	του	πολυμέρεια,	τα	επιμέρους	είδη	που	καλλιέργησε,	
και	παρουσιάζοντας,	υπό	το	πρίσμα	αυτό,	ένα	μέρος	της	ιστορίας	της	νεοελληνικής	
κριτικής,	που	πιστώνεται	στο	όνομα	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου.	Η	περίπτωσή	του	δεν	
εξαντλείται	ασφαλὠς	στο	σημείο	αυτό.	Υποδείχθηκαν	όμως	τρόποι	για	την	περαιτέρω	
προσέγγιση	και	την	επισταμένη	μελέτη	των	επί	μέρους	κριτικών	του	εκφάνσεων.

Θεωρούμε	πρέπον	να	σημειώσουμε	ότι	η	«ανακάλυψη»	και	αναγνώριση	της	
σημασίας	όλου	του	έργου	του	Ι.Μ.	έχει	ακολουθήσει	έως	σήμερα	κοπιώδη,	πολυ-
ετή	και	καρποφόρα	προεργασία,	η	οποία	σε	μεγάλο	μέρος	οφείλεται	στην	Σχολή	
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου.	Θα	μνημονεύσουμε	χωρίς	σχολιασμό	όσα	έγιναν,	έως	ότου	
φθάσουμε	στην	κορύφωση	με	τον	παρόντα	τόμο,	καθώς	και	το	ευοίωνο	μέλλον	
που	προμηνύει.	Από	 τις	 εκδόσεις	 της	Σχολής	κυκλοφόρησε	ο	ψηφιακός	 δίσκος	
Είκοσι	και	ένα	ποιήματα	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	με	ανθολόγηση	και	απαγγε-
λία	του	καθηγητή	Κώστα	Στεργιόπουλου,	καλού	φίλου	του	ποιητή.	Κυκλοφορούν	
σε	 επανέκδοση	 με	φιλολογική	 επιμέλεια	 του	 συντάκτη	 της	 εισαγωγής	 αυτής	 τα	
αφηγηματικά	έργα	του	Ι.Μ.	Χαμοζωή,	Αιχμάλωτοι,	Αστροφεγγιά,	Αλληλογραφία,	
Ανθρώπινη	δίψα,	Το	 	δαχτυλίδι	με	τα	παραμύθια,	Μεβλανά	ο	εξαίσιος.	Διεξήχθη	
το	2002	η	«4η	Επιστημονική	Συνάντηση»	με	θέμα	«Ο	στοχασμός	και	ο	λόγος	του	
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου»,	τα	Πρακτικά	της	οποίας	δημοσιεύθηκεν	το	2003.	Από	τις	
ίδιες	πάντα	εκδόσεις	κυκλοφόρησαν	οι	Επιστολές	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	και	Εμμ.	
και	Αικ.	Κριαρά,	και	το	Χρονολόγιο	–	Εργογραφία	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	από	την	
Βάσω	Οικονομοπούλου,	το	2006.	

Και	άλλοι	όμως	συνέτειναν	ουσιαστικά	στην	προβολή	του	έργου	του.	Μεγάλη	
υπήρξε	η	συνεισφορά		της	τηλεοπτικής	προβολής	σε	σειρά	επεισοδίων	στην	Ε.Ρ.Τ.	
της	Αστροφεγγιάς	σε	διασκευή	Βαγγέλη	Γκούφα	και	σκηνοθεσία	Διαγόρα	Χρονό-
πουλου.	Τα	μικρά	αφιερώματα	των	περιοδικών	Το	Δέντρο	και	Πόρφυρας,	συνέβα-
λαν	και	αυτά.	Τον	Δεκέμβριο	του	2003		προβλήθηκε	στην	Ε.Τ.-1,	στην	εκπομπή	
«Συγγραφείς	και	εποχές»	το	εξαιρετικό	ντοκυμανταίρ	του	Τάσου	Ψαρρά	για	τον	
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο.	Παρεμπιπτόντως,	η	Αστροφεγγιά	διδάσκεται	από	 την	πε-
ρασμένη	χρονιά	στους	μαθητές	των	Λυκείων	στην	Κύπρο.	Δεν	είναι	του	παρόντος	
να	ασχοληθούμε	με	πλειάδα	εκδηλώσεων	στην	Αθήνα,	το	Αιτωλικό	και	αλλού,	οι	
ανακοινώσεις	ή	οι	ομιλίες	των	οποίων	προστίθενται	στο	υλικό	αυτό.	Θα	θυμίσουμε	
όμως	το	Αφιέρωμα	στον	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο,	που	επιμελήθηκε	ο	Εμμ.	Κριαράς	
και	 μία	 διδακτορική	διατριβή	που	 εκπονήθηκε	από	 την	Κωνσταντίνα	Χρυσικο-
πούλου	και	υποστηρίχθηκε	το	2010	στο	Ιόνιο	Πανεπιστήμιο,	με	τίτλο	Ιστορία	και	
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μυθιστορία	 στο	αφηγηματικό	 έργο	 του	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου.	Απαρχή,	ωστόσο,	
των	αναφορών,	των	εργασιών	και	των	εκδηλώσεων	αποτέλεσαν	δύο	εργαλειακά	
βιβλία	της	κ.	Αννίτας	Παναρέτου,	η	Εργογραφία	–	Βιβλιογραφία	Ι.Μ.Παναγιωτό-
πουλου	(1916-1982)	και	η	διατριβή	της	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος.	Συνολική	θεώρηση	
του	έργου	του.	

Η	πολυμέρεια	του	Παναγιωτόπουλου	ήταν	εγγενής,	γέννημα	των	συνθηκών,	
αλλά	και	των	αναγκών	που	του	επέβαλε	η	ζωή.	Ο	ίδιος,	εξάλλου,	έχει	εξομολο-
γηθεί	με	αφοπλιστική	ειλικρίνεια	για	την	πλησμονή	που	τον	διακατείχε,	για	την	
δίψα	του	για	μάθηση,	για	την	ανάγκη	του	για	έκφραση,	για	την	εξωτερίκευση	του	
πνεύματός	του	μέσω	της	γραφής.	Η	φιλομάθεια	υπήρξε	το	πρώτο	γνώρισμά	του	
και	 το	 έδαφος,	 στο	 οποίο	 καλλιεργήθηκε	η	πλησμονή	 του.	Παιδί	 της	 επαρχίας,	
ονειρεύτηκε	και	αγωνίστηκε	να	απαλλαγεί	από	την	μιζέρια	της	καθημερινότητας,	
από	 την	σκληρή	αγροτική	 ζωή	και	 τις	 καταδρομές	μιας	άδικης	μοίρας	που	κα-
τέτρυχε	 με	 θανάτους	 και	 συνεχή	 προβλήματα	 την	 οικογένειά	 του.	 Συναφής	ως	
προς	τα	αίτια	αλλά	και	το	αποτέλεσμα	ήταν	ο	βιοπορισμός.	Ο	Παναγιωτόπουλος	
διδάχθηκε	από	την	ζωή	να	εργάζεται	ασταμάτητα,	να	ονειρεύεται	μια	ανθρώπινη	
ζωή,	και	αυτή	η	αρχή	τον	συνόδευσε	σε	όλο	τον	βίο	του.	Υπήρξε	εργάτης	του	πνεύ-
ματος	και	δουλευτής	άοκνος,	γράφοντας	παντού,	σε	ποικίλα	έντυπα,	εφημερίδες	
ή	περιοδικά,	της	επαρχίας	ή	των	μεγαλουπόλεων,	άσημα	ή	επιφανή.	Η	ανέχεια	και	
οι	πολλές	οικονομικές	δυσκολίες	χάλκευσαν	ένα	χαρακτήρα	επίμονο	και	υπομο-
νετικό,	συστηματικό,	έναν	αγωνιστή	της	ζωής	με	εφόδιο	την	πένα	του.	Βήμα	βήμα	
κατόρθωσε	τα	πάντα.	Δεν	είχε	την	πολυτέλεια	των	επιλογών,	άρπαζε	τις	ευκαιρίες,	
γιατί	έπρεπε	πρωτίστως	να	επιβιώσει.	Η	επαγγελματική	επιτυχία	και	η	οικονομική	
αποκατάσταση	ήλθαν	ως	επιβράβευση	της	ακάματης	αυτής	προσπάθειας.	Η	εργα-
σία	αποτέλεσε	την	άμυνά	του	ενάντια	στις	καταδρομές	και	το	όχημα	της	επιτυχίας	
του	ο	συστηματικός	τρόπος	σκέψης.	Η	θεωρία	και	η	πράξη	λειτούργησαν	αρμονι-
κά	ταιριασμένες	στην	ζωή	του.	

Η	ενασχόληση	με	όλα	τα	είδη	του	λόγου,	ζωτική	ανάγκη	του	Παναγιωτόπου-
λου,	κρίθηκε	αρνητικά	από	ορισμένους.	Ήταν	εκείνοι	που	αρνούνται	να	συλλά-
βουν	την	ιδιομορφία	του	χαρακτήρα	των	ανθρώπων,	όσοι	ζητούν	μάταια	την	συ-
γκέντρωση	όλων	των	προσόντων	στο	ίδιο	πρόσωπο,	ιδίως	αν	είναι	επώνυμο,	πα-
ραβλέποντας	τις	ιδιαιτερότητες	που	κληροδοτούνται	και	που	αναπτύσσονται	δια-
φορότροπα	ανά	άτομο	υπό	το	κράτος	των	κοινωνικών	επιταγών	ή	πιέσεων.	Ήταν	
μια	άστοχη	αμφισβήτηση	του	ίδιου	του	προσώπου	του	η	επίκριση	των	πολλαπλών	
εκφάνσεων	της	δημιουργίας	του.	Ωστόσο,	αυτός	ήταν	ο	Παναγιωτόπουλος,	έτσι	
πορεύτηκε	αταλάντευτα	και	 έτσι	αναδείχθηκε	ως	μία	από	τις	παραγωγικότερες	
πνευματικές	μονάδες	του	τόπου	μας	στο	μεγαλύτερο	μέρος	του	20ού	αι.

Η	συνέπειά	του,	η	πλησμονή	αυτή,	η	ορμή	για	μια	σφαιρική	κατάκτηση	του	
αντικειμένου,	με	το	οποίο	καταπιανόταν,	έχει	εφαρμογή	και	στην	περίπτωση	του	
κριτικού	έργου	του.	Ο	Παναγιωτόπουλος	λειτούργησε	το	ίδιο	πληθωρικά	και	στην	
ενασχόλησή	του	αυτή	που,	όπως	γνωρίζουμε,	δεν	τον	έθελγε	πάντοτε.	Ο	ίδιος	έχει	
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μιλήσει	για	την	αδυναμία	των	ανθρώπων	να	δεχθούν	την	αλήθεια,	για	τους	φίλους	
που	έχασε,	όταν	παρατηρούσε	στις	κριτικές	του	τις	αδυναμίες	των	έργων	τους.	Εμ-
φιλοχωρεί	και	στην	περίπτωση	των	κριτικών	κειμένων	του	ο	βιοπορισμός	από	κοι-
νού	με	την	ανάγκη	συμμετοχής	του	στα	λογοτεχνικά	πράγματα	που	τον	οδήγησαν	
στην	διαμόρφωση	κριτικού	λόγου	με	κύρος.	Γι’	αυτό	και	δεν	απαξίωσε	στα	πρώτα	
στάδιά	του	τον	ρόλο	του	τεχνοκριτικού,	που	του	προσπόριζε	τα	προς	το	ζην,	με	
την	σημαντική	όμως	διευκρίνιση,	ότι	βιοποριζόμενος	μάθαινε,	ότι	εργαζόμενος	σε	
έντυπα	ελάσσονος	εμβέλειας	ασκείτο	και	δοκιμαζόταν,	ότι	δεν	ευτέλισε	ποτέ	τα	
άρθρα	 του.	Δεν	 πρέπει	 να	 μας	 διαφεύγει	 ότι	 η	 ενάσκηση	αυτή	 απέδωσε	 αργό-
τερα	ένα	εξαίρετο	στο	είδος	του	βιβλίο,	μια	άτυπη	 ιστορία	της	τέχνης,	δοσμένη	
λογοτεχνικά·	ότι	τα	είδη	του	κριτικού	του	λόγου	τα	αξιοποίησε	συνθετικά	μεταξύ	
τους,	ώστε	τα	ελάσσονα	να	κατατείνουν	στο	κριτικά	μείζον,	όπως	το	παράδειγμα	
που	εννοούμε,	τον	μοναδικό	για	την	πρωτοτυπία	του	τόμο	του	Ευρώπη.	Δώδεκα	
κεφάλαια	λυρικής	γεωγραφίας.	Η	διά	βίου	μάθηση,	που	τόσο	διαφημίζεται	σήμερα,	
ήταν	καθημερινή	χαρά	για	τον	Παναγιωτόπουλο,	την	οποία	μάλιστα	μετέτρεπε	σε	
προσωπική	δημιουργία.

Ασχολήθηκε,	λοιπόν,	με	όλα	τα	είδη	του	κριτικού	λόγου.	Η	κάθε	κριτική	εκδο-
χή	είχε	την	αιτία	της	και	το	αποτέλεσμά	της.	Ο	Παναγιωτόπουλος	γεννήθηκε	για	
να	γράφει:	ξεκίνησε	απλός	γραφιάς	και	διάνυσε	ανοδική	πορεία:	δημοσιογράφος	
κριτικός,	 τεχνοκριτικός,	 κριτικός	 της	 ιστορίας	 της	 λογοτεχνίας,	 βιβλιοκριτικός,	
κριτικός	των	ιδεών	και	του	πολιτισμού,	αδέκαστος	κριτής	και	ανθρωπιστής,	όπως	
εξάγεται	από	το	δοκιμιακό	κυρίως	έργο	του,	με	έκδηλη	την	αγωνία	για	τις	τύχες	
του	ανθρώπου	και	την	αγάπη	για	τους	νέους	και	το	παιδί,	η	εκπαίδευση	του	οποί-
ου	αποτέλεσε	ίσως	την	μέγιστη	συμβολή	του	στον	τόπο	μας.

Για	τους	συνέδρους	δεν	χρειάζονται	παρά	ελάχιστα	λόγια.	Είναι	πολύ	γνωστοί,	
καταξιωμένοι	πανεπιστημιακοί	δάσκαλοι	ή	ειδικοί	επιστήμονες,	γνώστες	κατά	το	
μάλλον	ή	ήττον	του	έργου	του	Παναγιωτόπουλου,	γνωστοί	στην	βιβλιογραφία	για	
τα	βιβλία	και	τις	μελέτες	τους	στην		νεοελληνική	λογοτεχνία.

Θεοδόσης	Πυλαρινός

ΕΙσΑΓΩΓή
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Το	κριτικό	 έργο	 του	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	 (1901-1982)	αποτελεί	 σπάνιο	δείγμα	
του	τρόπου,	με	τον	οποίο	διαμορφώνεται,	εξελίσσεται	και	μετακενώνεται	η	κρι-
τική	σκέψη.	Και	τούτο	για	τους	εξής	λόγους:	πρώτον,	επειδή,	αυτοδίδακτος	στην	
κυριολεξία,	θήτευσε	εξ	απαλών	ονύχων,	από	την	ηλικία	των	δεκατεσσάρων	μόλις	
ετών1,	στον	κριτικό	προβληματισμό	και	μέσω	της	κριτικής	μυήθηκε	σταδιακά	στα	
της	τέχνης·	δεύτερον,	επειδή	ασχολήθηκε	με	πολλά	είδη	του	κριτικού	λόγου,	από	
έφεση	προς	τα	γράμματα	αλλά	και	από	βιοποριστικές	ανάγκες	κινούμενος·	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	δημιουργήματά	του.	Ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	αυτό	
δεν	πρέπει	να	μας	διαφεύγει,	ανδρώθηκε	ως	κριτικός	και	μέσω	αυτής	της	ιδιότη-
τάς	του	προσέγγισε	την	πρωτογενή	πνευματική	δημιουργία.

Προς	επίρρωση	των	ανωτέρω	θα	επικαλεστούμε	την	εύστοχη	γνώμη	του	Παύ-
λου	Φλώρου,	διατυπωμένη	στην	κριτική	του	για	την	Αστροφεγγιά	στο	περιοδικό	
Γράμματα,	όταν	πρωτοκυκλοφόρησε	το	εμβληματικό	αυτό	μυθιστόρημα	του	Ι.Μ.
Παναγιωτόπουλου	από	τον	Αρχαίο	Εκδοτικό	Οίκο	του	Δ.	Δημητράκου,	το	καλο-
καίρι	του	1945.	Γράφει	πολύ	εύστοχα2:	

Τον	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο	τον	ωφέλησε	σε	μεγάλο	βαθμό	το	ότι,	συγκρα-
τώντας	το	συναίσθημα	ή	προβάλλοντάς	το	μόνο	στην	έμμετρη	ποίηση,	άνοιξε	
ορθάνοιχτα	τα	μάτια	του	σε	ό,τι	γινόταν	γύρω	του	κι	ακόνισε	την	κρίση	του	
πάνω	στα	πεζογραφήματα	των	άλλων.	Ελέγχοντας	τους	άλλους	έμαθε	να	
ελέγχει	τον	εαυτό	του	και	σύγχρονα	μαθήτεψε	στο	μεγάλο	σχολείο	της	ζωής.	

1.	Η	Bάσω	Οικονομοπούλου	αναφέρει	ότι	το	1915	ο	Παναγιωτόπουλος	«[...]	αρχίζει	να	δημοσιεύ-
ει	ποιήματα,	χρονογραφήματα,	επιφυλλίδες,	εγκυκλοπαιδικά	άρθρα	στα	περιοδικά	Ελλάς	του	
Σπ.	Ποταμιάνου	και	Το	Εθνικόν	Εγερτήριον	Παρισίων	–	Αθηνών	του	Δ.	Βουτετάκη».	Βλ.	Ι.Μ.
Παναγιωτόπουλος.	Χρονολόγιο	–	Εργοβιογραφία,	Εκδόσεις	της	Σχολής	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	
Αθήνα	2006,	σ.	27.
2.	Βλ. Γράμματα,	τχ.	11-12	(Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1945),	σ.	321-323.	
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Έτσι	ο	κριτικός	προετοίμασε	το	μυθιστοριογράφο	κι	ο	μυθιστοριογράφος	
πάλι	δάνεισε	το	συγκρατημένο	του	οίστρο	στον	κριτικό	που	ωφελήθηκε	από	
το	ασπατάλητο	περίσσευμα	[...].	

Θα	προσθέσουμε	και	την	άποψη	του	Γιώργου	Θεοτοκά,	της	ίδιας	εποχής,	από	
τις	«Επιφυλλίδες»	των	Καθημερινών	Νέων,	ευκαιριακή	αλλά	επίσης	χαρακτηρι-
στική,	διότι	στη	σκέψη	του	Θεοτοκά	ο	κριτικός	και	μυθιστοριογράφος	Ι.Μ.Πανα-
γιωτόπουλος	συμπορεύονται	και	ο	ένας	συμπληρώνει	τον	άλλον	3:	

[...]	συλλογίζουμαι	τους	πλούσιους	τόμους	κριτικών	δοκιμίων	και	του	κ.	
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου.	(Σ’	ένα	ενδιαφέρον	μυθιστόρημα	που	κυκλοφόρησε	τις	
ημέρες	αυτές	με	τον	τίτλο	Αστροφεγγιά	ο	κ.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	ξεσκεπάζει	
μια	καινούρια	πλευρά	της	πολυσύνθετης	λογοτεχνικής	του	ιδιοσυγκρασίας).

Στη	συνέχεια	θα	αναφερθούμε	στις	κατηγορίες,	οι	οποίες	συναποτελούν	 το	
κριτικό	έργο	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου.	Όλες,	χωρίς	υπερβολή,	επέδρασαν	στην	
παγίωση	της	θεωρητικής	του	σκέψης	και	στη	διαμόρφωση	της	πνευματικής	του	
φυσιογνωμίας.	 Ο	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	 ξεκίνησε	 ως	 κριτικός	 της	 λογοτεχνίας	
αλλά	και	της	τέχνης4.	Η	δεύτερη	 ιδιότητα,	με	την	οποία	και	θα	αρχίσουμε,	του	
«τεχνοκρίτη»	(την	πρόσθετε	δίπλα	στην	υπογραφή	του),	του	προσπόρισε	ικανότη-
τες	που	αξιοποιήθηκαν	πρωτότυπα	στο	λογοτεχνικό	και	το	δοκιμιακό	έργο	του.	
Είναι	πολλές	οι	συνεργασίες	του	σε	έντυπα	των	πρώτων	χρόνων	της	πνευματικής	
του	ζωής,	που	αναφέρονται	στα	εικαστικά.	Άτυπες	τεχνοκριτικές	ήταν	και	τα	σχε-
τικά	με	την	τέχνη	λήμματα	που	συνέταξε	ως	τακτικός	συνεργάτης	της	Μεγάλης	
Ελληνικής	Εγκυκλοπαιδείας	του	Πυρσού5.	Απόρροια,	 επίσης,	 της	 εργασίας	του	
αυτής	ήταν	το	δίτομο	βιβλίο	του	Γενική	ιστορία	της	τέχνης6.	Ποτέ,	και	όταν	ακόμη	
αναδείχθηκε	και	αναγνωρίσθηκε	ως	λογοτέχνης,	δεν	έπαψε	να	καταγίνεται	με	την	
αγαπημένη	του	αυτή	παράπλευρη	ενασχόληση.	Στις	εφημερίδες	Πρωία	και	Ελευ-
θερία,	για	παράδειγμα,	έγραφε	άρθρα	τεχνοκριτικής	φύσεως	από	το	1943	έως	το	
1955,	παρουσιάζοντας	και	κρίνοντας	συχνά	εκθέσεις	ζωγραφικής.	Στο	βιβλίο	του7,	
μάλιστα,	Τα	γράμματα	και	η	τέχνη.	Μελετήματα	και	προσωπογραφίες	έχει	συγκε-
ντρώσει	αυτού	του	είδους	μελετήματα,	από	συνεργασίες	του	σε	περιοδικά	ή	εφη-
μερίδες,	τεκμήριο	της	σημασίας	που	απέδιδε	στο	είδος	αυτό.	Είναι	πολύ	χρήσιμες	
για	όποιον	θα	ασχοληθεί	με	αυτή	την	εργασία	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	και	οι	

3.	Βλ.	Καθημερινά	Νέα,	φ.	380,	23-12-1945,	σ.	1.
4.	Στην	Ελληνική	Επιθεώρηση	της	Ευγενίας	Ζωγράφου	υπογράφει	ως	«Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	
λογοτέχνης	και	τεχνοκρίτης».	Βλ.	τχ.	390,	Απρίλιος	1940,	σ.	90-91,	στη	στήλη	«Φιλολογικά	μνη-
μόσυνα»	υπό	τον	τίτλο	«Το	έργο	του	Παπαντωνίου».
5.	Πρόκειται	για	τεράστιο	όγκο	εργασίας,	που	περιέχει	1.369	λήμματα.	Άρχισε	να	συνεργάζεται	
από	τον	Β΄	τόμο	της	εγκυκλοπαίδειας	αυτής	και	συνέχισε	ανελλιπώς	έως	και	τον	τελευταίο,	τον	
ΚΔ.́	Βλ.	Αννίτα	Π.	Παναρέτου,	Εργογραφία	–	Βιβλιογραφία	(1916-1982)	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	
ΣΩΒ,	Αθήνα	1990,	σ.	93-126.
6.	Εκδοτικός	οίκος	Ζηκάκης,	Αθήναι	1926-1927,	τ.	Α΄-Β .́
7.	Εκδόσεις	Αστήρ,	Αλ.	και	Ε.	Παπαδημητρίου,	Αθήναι	1967.

θΕΟδΟσήσ ΠΥΛΑΡΙΝΟσ
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πληροφορίες	που	εξάγονται	από	την	αλληλογραφία	του	με	έναν	άλλο	ποιητή,	λά-
τρη	και	αυτόν	της	ζωγραφικής	και	συλλέκτη	πινάκων,	τον	Γ.Θ.Βαφόπουλο.	

Στη	λογοτεχνική	κριτική,	με	την	οποία	ασχολήθηκε	παράλληλα,	επίσης	στην	
αρχή	της	σταδιοδρομίας	του,	αναδείχθηκε	η	νηφάλια	σκέψη	του,	η	αντικειμενική	
προσέγγισή	του,	αλλά	και	το	ενδιαφέρον	του	για	το	λογοτεχνικό	αγαθό	και	την	
πρόσληψή	του,	ενδιαφέρον	το	οποίο	υπήρξε	γέννημα	της	ευλογημένης	συνάντη-
σης	του	κριτικού	με	τον	δάσκαλο.	

Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα,	η	εξάτομη	σειρά	λογοτεχνικής	κριτικής,	αποτε-
λούν	το	κατεξοχήν	κριτικό	έργο	του.	Πρόκειται	για	έναν	αναλυτικό	κριτικό	οδηγό,	
στον	οποίο	αξιοποιήθηκε	εικοσιπενταετής	άοκνη	εργασία	και	πείρα	στα	νεοελλη-
νικά	γράμματα.	Η	επίμοχθη	συνεργασία	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	με	πολυάριθ-
μα	περιοδικά,	η	θητεία	του	στη	Μεγάλη	Ελληνική	Εγκυκλοπαιδεία	του	Πυρσού,
η	 καθοριστική	 συμμετοχή	 του	 στη	Μούσα,	 το	 εξαιρετικό	 λογοτεχνικό	 έντυπο,	
όπου	πρωτοστάτησε	μαζί	με	τους	Παύλο	Καλλιγά	και	Νάσο	Χρηστίδη,	και απέ-
κτησε	μεγάλη	εμπειρία	από	την	πρακτική	ενάσκηση	και	τη	γνωριμία	με	τον	λο-
γοτεχνικό	 και	 πνευματικό	 κόσμο	 της	 εποχής,	 αποτέλεσαν	 μεστή	 προϋπηρεσία,	
οι	καρποί	της	οποίας	απέδωσαν	τους	χυμούς	τους	ως	σώμα	στα	Πρόσωπα	και	τα	
κείμενα.	Ειδικότερα	ως	προς	τη	Μούσα,	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	αποτέλεσε	την	
ψυχή	της.	Τα	κείμενά	του,	οι	κριτικές	του	για	πολλά	και	σημαντικά	λογοτεχνικά	
έργα	δημοσιεύτηκαν	κατά	τη	διετία	που	είχε	τον	πρώτο	λόγο	στις	σελίδες	της8.

Στα	«Επισημειώματα»9,	συγκεκριμένα,	του	Α΄	τόμου	των	Προσώπων	και	των	
κειμένων	ενημερώνεται	ο	αναγνώστης	για	το	όλο	έργο	που	έχει	προγραμματίσει	
ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	ως	εξής:	

[...]	είναι	μια	σειρά	τόμοι	που	λογαριάζω	σιγά-σιγά	να	περιλάβουν	και	τα	
ίσαμε	τώρα	συντελεσμένα	και	όσα	μπορεί	αργότερα	να	υπάρξουν	κριτικά	μου	
γραψίματα.	 Από	 ό,τι	 στο	 διάστημα	 όλο	 της	 λογοτεχνικής	 μου	 προσπάθειας	
συγκόμισα	στην	περιοχή	 του	 χαρακτηρισμού,	 της	 μελέτης	 και	 του	δοκιμίου,	
ξεκαθαρισμένες,	 τακτοποιημένες,	 μεγαλωμένες	 και	 συνταιριασμένες	 σε	 κά-
ποιες	ενότητες,	αναγκαστικά	χαλαρές,	θα	τυπωθούν	εδώ	πέρα	οι	σελίδες,	που	
νομίζω,	πως	κατέχουν	το	προνόμιο	να	είναι	μονιμώτερα	χρήσιμες.	[...].	

Θα	επισημάνουμε	την	ειλικρίνεια	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	και	τις	επιφυλά-
ξεις	του	–	είναι	ο	τίμιος	κριτικός	που	δεν	τον	φοβίζει	η	λέξη	«νομίζω»,	ούτε	η	ομο-
λογία	των	αδυναμιών	του,	κάνοντας	λόγο	για	«χαλαρότητα».	

	Στον	ίδιο	τόμο,	επίσης,	διατυπώνει	τις	απόψεις	του	για	την	κριτική	λειτουρ-
γία,	τοποθετώντας	πρόσωπο	με	πρόσωπο	τον	δημιουργό	με	τον	κριτικό10:	

8.	Αξιοπρόσεκτες	είναι	και	οι	απόψεις	και	οι	γνώμες	του,	όπως	τις	διατύπωσε	με	το	ψευδώνυμο	
Λίνος	Γεράνης	στη	σελίδα	της	αλληλογραφίας	της	Μούσας,	το	κριτικό	ενδιαφέρον	των	οποίων	
αξίζει	να	προσεχθεί.
9.	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα.	Α'	Δρόμοι	παράλληλοι,	εκδ.	«Αετός»	Α.Ε.,	Αθήνα	1943, σ.	229.
10.	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα,	ό.π.,	τ.	Α,́	σ.	33.
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[...]	Ο	κριτής,	[...],	πρέπει	να	κοιτάζει	και	στη	μια	και	στην	άλλην	ακροποτα-
μιά	και	να	αισθάνεται	μεστά	και	τη	θέση	και	την	άρση,	και	την	κατάφαση	και	
την	άρνηση,	και	να	βρίσκει	τον	ίσιο	δρόμο	ανάμεσα	στην	αδιάκοπη	παλίρροια	
των	αντικρουομένων	στοιχείων.	Δεν	επιτρέπεται	να	δέχεται	πως	υπάρχει	μια	
μορφή	τέχνης.	Πρέπει	να	καταλαβαίνει,	πως	κάθε	εποχή	βρίσκει	την	έκφρασή	
της,	μα	και	πως	την	έκφραση	κάθε	εποχής	δεν	την	πλάθει	ο	ένας	κι	ο	άλλος	
ασυλλόγιστος	με	τη	λεκτική	του	ακροβασία	και	τη	διάθεσή	του	της	στιγμής.	

Στον	 τόμο	 αυτόν,	Δρόμους	 παράλληλους	 τον	 τιτλοφορεί,	 εμπεριέχονται	 με-
λετήματα,	προσεκτικά	αναμορφωμένα,	τα	οποία	κατά	καιρούς	είχαν	ήδη	δημο-
σιευτεί	 σε	 εφημερίδες	 ή	 περιοδικά11:	 κείμενα	 θεωρητικά	 για	 τη	 λογοτεχνία	 και	
τα	είδη	της,	παρακολουθητικά	της	εξελικτικής	πορείας	μισού	σχεδόν	αιώνα	της	
νεοελληνικής	γραμματολογίας,	καθώς	και	μελέτες	για	 το	 έργο	 επίλεκτων	λογο-
τεχνών,	όπως	του	Νίκου	Καζαντζάκη,	του	Απόστολου	Μελαχρινού,	του	Παντελή	
Πρεβελάκη,	 του	 Ιωάννη	 Γρυπάρη,	 του	 συναδέλφου	 και	 ομότεχνού	 του	 ποιητή,	
πεζογράφου	και	τεχνοκρίτη	Ζαχαρία	Παπαντωνίου.	

Στον	Β΄	τόμο,	τα	Ανήσυχα	χρόνια,	περιλαμβάνονται,	εκτός	από	το	εισαγωγι-
κό	κείμενο	για	τον	μεσοπόλεμο,	μελετήματα,	πρωτοδημοσιευμένα	στο	περιοδικό	
Γράμματα,	για	εικοσιέναν	λογοτέχνες	που	εντάσσονται	στις	γενιές	του	’20	και	του	
’30.	Είναι	 ενδιαφέρουσα	σήμερα	η	συγχρονική	του	θεώρηση,	η	 τόλμη	τού	θαρ-
ραλέου	και	τίμιου	κριτικού	να	αξιολογήσει	τους	συνοδοιπόρους	του	στην	τέχνη.	
Επαναλαμβάνοντας	παλαιότερη	σκέψη	του,	διατυπωμένη	το	1942	στα	Πειραϊκά	
Γράμματα,	παρατηρεί:12 

Ο	κριτικός	που	θα	θελήσει	να	μείνει	σύμφωνος	με	τη	συνείδησή	του,	ανά-
γκη	πάσα	 να	 γίνει	 σιδερόφραχτος	 ιππότης	 και	 να	 συνηθίσει	 να	 βρίσκει	 τις	
πόρτες	κλειστές,	τους	φιλικούς	δεσμούς	συντριμένους,	τη	σταδιοδρομία	του	σε	
οποιοδήποτε	κλάδο	σταματημένη,	χίλια	εμπόδια	σε	κάθε	του	προσπάθεια	από	
τους	ανθρώπους	που	‘αδίκησε’.	Πρέπει	με	λίγα	λόγια	να	συνειθίσει	σε	πολική	
παγωνιά.	Μα	πόσοι	έχουν	τομάρι	τόσο	ανθεχτικό	και	–	το	χειρότερο	–	πόσοι	
δέχονται	να	γίνουν	καταγέλαστοι,	χτυπώντας	πρόσωπα	και	κείμενα	που	τα	
καθιέρωσε	στη	συνείδηση	του	κοινού	το	καθημερινό	φιλικό	λιβάνισμα; 

Και	διαπιστώνει	πιο	κάτω	με	δόση	πικρίας:	

Σήμερα	 βρίσκουμαι	 μ’	 ένα	 βιβλίο	περισσότερο	 και	 με	 λιγότερους,	 πολύ	
λιγότερους	φίλους.	Φαίνεται,	πως	ο	άνθρωπος,	κι	ο	πιο	καλοπροαίρετος	κι	
ο	πιο	ψύχραιμος,	δυσκολεύεται	πολύ	ν’	ακούσει	την	αλήθεια	του	γείτονα	–	δε	
λέω,	την	αλήθεια.	Μα	και	η	κριτική	έχει	κάποια	ευρύτερη	αποστολή	να	ξεπλη-

11.	Πλην	του	μελετήματός	του	για	τον	Ιωάννη	Γρυπάρη.	Βλ.	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα,	ό.π.,	
τ.	Α,́	σ.	107-120.
12.	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα.	Β'	Ανήσυχα	χρόνια,	εκδ.	«Αετός»	Α.Ε.,	Αθήνα	1943,	σ.	238.
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ρώσει	και	δεν	είναι	σωστό	ν’	αντισκόβεται	στην	πορεία	της	από	τις	έχτρες	
που	μπορεί	να	γεννήσει.

Στον	Κωστή	Παλαμά	είναι	αφιερωμένος	ο	Γ΄	τόμος	της	σειράς.	Είναι	η	τιμή	στη	
σεπτή	μορφή	του	μεγάλου	ποιητή,	αλλά	και	του	σπουδαίου	κριτικού,	του	οποίου	
μνημονεύει	το	τετράπτυχο	από	τους	Πεζούς	δρόμους:	«Αγαπώ.	Συγκρίνω.	Κρίνω.	
Εγκατασταίνω».	Ο	Παλαμάς	 εκπροσωπεί	 για	 τον	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο	 την	 μία	
πλευρά	του	αναπεπταμένου	πεδίου	της	νεότερής	μας	ποίησης,	την	κραταιά	πα-
ράδοση.	Η	άλλη	θα	είναι	το	νέο,	ο	Κ.Π.Καβάφης.	Η	μαθητεία	του	Ι.Μ.Παναγιωτό-
πουλου	στο	έργο	του	Παλαμά,	ήδη	από	το	1918,	όταν	πρωτοήλθε	δεκαεπταετής	σε	
επαφή	με	τους	Καημούς	της	λιμνοθάλασσας	και	τα	Σατυρικά	γυμνάσματα,	καθώς	
και	η	μετέπειτα	σχέση	του	με	τον	ποιητή,	καταγράφηκαν	στο	προοίμιο	του	τόμου	
ως	πολυετής	πρότερη	ενασχόληση	με	το	παλαμικό	έργο13.	Θα	μνημονεύσουμε,	πα-
ρεμπιπτόντως,	ως	πρότερη	 εμπειρία	 του	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	στην	παλαμική	
ποίηση,	την	ομιλία	του,	με	τίτλο	Το	ποιητικό	έργο	του	Κ.	Παλαμά,	που	δημοσιεύ-
τηκε	το	1921.	Πράγματι,	αυτή	ηχεί	ως	οιονεί	προανάκρουσμα	για	ό,τι	έμελλε	να	
ακολουθήσει	έως	το	1944,	όταν	κυκλοφόρησε	ο	εν	λόγω	τόμος	των	Προσώπων	και	
των	κειμένων· και	ακόμη,	τη	μετάφρασή	του,	το	1932,	της	μελέτης	του	Ευγένιου	
Κλεμάν,	Κωστής	Παλαμάς.	Η	ζωή	και	το	έργο	του14.

Ο	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	 ποτέ	 δεν	 έπαψε	 να	 εκτιμά	 τον	 Παλαμά.	 Ωστόσο,	
η	παρόρμησή	του	και	ακολούθως	η	κριτική	του	παρρησία	αποκαλύπτονται	στο	
«Αυτοβιογραφικό	προοίμιό»	του	στον	τόμο	Γ΄	Των προσώπων	και	των	κειμένων,	
τον	αφιερωμένο	στον	ποιητή15:	

[...]	Οι	πρώτοι	μου	συναγμένοι	σε	βιβλίο	στίχοι,	στα	1924,	έδειχναν	κιόλας	
πως	καμιά	συγγένεια	δεν	έβρισκα	με	ό,τι	κινούσε	και	με	όποιον	τρόπο	κινούσε	
την	έμπνευση	του	Παλαμά.	Αποζητούσα	κάτι	πιο	υποβλητικό,	πιο	μουσικό,	πιο	
ερμητικό,	πιο	λιγόλογο,	πιο	«φίνο».	Μπορεί	να	ήμουν	ο	έσχατος,	μα	διατηρούσα	
ακέριο	το	δικαίωμά	μου	να	πορεύομαι	το	δρόμο	μου.	Κι	ο	δρόμος	μου	βρισκόταν	
έξω	από	τον	πολυτάραχο	δρόμο	του	Παλαμά.	Κ’	επειδή,	όποιος	κατέχει	κάποια	
γνησιότητα,	φυσικό	είναι	και	την	αισθητική	του	αγωγή	να	τη	συνταιριάζει	με	
την	από	μέσα	του	παρόρμηση,	ήρθε	καιρός	που	η	ποίηση	του	Παλαμά	ελάχιστα	
κατόρθωνε	ν’	αγγίξει	την	καρδιά	μου.	[...]	Πήγα	και	μια	και	δυο	φορές	ακόμα	στο	
σπίτι	του,	στα	1925.	Από	κει	και	πέρα	δεν	ένιωσα	πρόθυμη	και	γεμάτη	την	ψυχή,	
για	να	τον	ξαναϊδώ.	Μου	είναι	τόσο	αφόρητο	να	υποκρίνομαι!	Και	συχνά	μου	
συμβαίνει	να	πέφτω	σε	ό,τι	οι	«καθώς	πρέπει»	άνθρωποι	ονομάζουν	κοινωνική	
απρέπεια,	μόνο	και	μόνο	γιατί	δε	θέλω	να	ψευτίσω	τον	εαυτό	μου	και	γιατί	δεν	

13.	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα.	Γ'	Κωστής	Παλαμάς,	εκδ.	«Αετός»	Α.Ε.,	Αθήνα	1944,	σ.	7-12.
14.	Ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	εξακολούθησε	να	ασχολείται	με	το	έργο	του	Παλαμά.	Στα	εκατό-
χρονα	από	τη	γέννησή	του	έδωσε	πολλές	διαλέξεις	σε	διάφορα	μέρη	της	χώρας.	Βλ.	Οικονομο-
πούλου,	ό.π.,	σ.	108-109	και	112,	113,	118,	134,	142,	143.
15.	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα,	ό.π.,	τ.	Γ ,́	σ.	9-10.
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αντέχω	για	πολύ	στο	μαρτύριο	ν’	αραδιάζω	κούφια	και	ασήμαντα	λόγια,	χωρίς	
ζέση	καρδιάς,	χωρίς	τη	συμμετοχή	του	γνησιότερου	μέρους	της	ύπαρξής	μου.

Ο	Δ΄	τόμος	αφιερώθηκε	στον	Κ.Π.Καβάφη.	«Ερχόμουν	από	τη	χώρα	του	Παλα-
μά	κ’	έπρεπε	να	πορευτώ	στους	αντίποδες»,	γράφει	αρχίζοντας	το	Α΄	κεφάλαιο	των	
«Προλεγομένων»	του	βιβλίου16.	Και	περαίνοντας,	μετά	από	την	αδιαμφισβήτητη	
κατάταξη	του	Διονυσίου	Σολωμού	στους	Μεγάλους,	προβλέπει	ποιοι	θα	είναι	οι	
επόμενοι,	δικαιωμένος	σήμερα	ο	οξυδερκής	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	με	γνώμονα	
την	αντοχή	του	έργου	τους	στον	χρόνο	και	τον	τόπο:	αυτοί	είναι	ο	Ανδρέας	Κάλβος,	
ο	Κωστής	Παλαμάς,	ο	Κ.Π.Καβάφης17.	Από	την	πλευρά	μας	πρέπει	να	θυμίσουμε	
ότι	τον	Δεκέμβριο	του	1921	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	ζήτησε	από	τον	Καβάφη	να	
του	στείλει	ποιήματα	για	τη	Μούσα	και	ο	Αλεξανδρινός	ανταποκρίθηκε,	συμμετέ-
χοντας	σε	οκτώ	τεύχη	του	περιοδικού	με	δεκατρία	ποιήματά	του.	Αναφερόμενος	
αργότερα	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	στην	εποχή	αυτή,	γράφει	στο	βιβλίο	του	Τα	
γράμματα	και	η	τέχνη18:	«[...]	Η	Μούσα,	με	πυκνές	αναδημοσιεύσεις,	προσπαθεί	να	
ευρύνει	τον	κύκλο	επιρροής	του	Καβάφη,	ενός	ποιητή,	που	τότε	στην	Αθήνα	τον	
παρωδούσαν	και	με	κάθε	θεμιτό	και	αθέμιτο	τρόπο	τον	εξευτέλιζαν».	

Ο	λυρικός	λόγος,	ο	Ε΄	τόμος,	θα	αποτελέσει	ένα	είδος	επιστροφής	και	συμπλή-
ρωσης	όσων	γράφτηκαν	για	τη	λυρική	ποίηση	στον	Α΄	τόμο,	και	θα	επικεντρωθεί	
στη	ζωή	και	στο	έργο	του	Μιλτιάδη	Μαλακάση,	του	Λάμπρου	Πορφύρα,	του	Τέλ-
λου	Άγρα	και	του	Κώστα	Καρυωτάκη.	

O	Στ ,́	τέλος,	τόμος	με	μικρές	μελέτες	για	Έλληνες	και	ξένους,	συμπληρώνει	και	
ολοκληρώνει	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα,	η	αξία	των	οποίων	παραμένει	πάντοτε	
επίκαιρη,	παρά	τα	όσα	σημαντικά	έχουν	έκτοτε	γραφεί.	Ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	
πραγματοποίησε	δύο	επιτεύγματα	με	το	έργο	αυτό:	α)	να	συλλάβει	και	να	μετα-
δώσει	τον	παλμό	της	εποχής	του	και	την	αυθεντικότητά	της	και	β)	να	αναδείξει	
την	αξία	του	ελληνικού	λυρικού	λόγου	του	πρώτου	μισού	του	20ού	αι.	Θα	παραθέ-
σουμε	τα	επόμενα	διευκρινιστικά	λόγια,	με	τα	οποία	αρχίζει	ο	τελευταίος	τόμος19:	

Με	τον	όρο	«λυρικός	λόγος»	θα	επιθυμούσα	να	νοήσω	όλη	την	ποίηση.	Και	
δε	θα	είταν	παράλογο	τούτο.	Υπάρχει	μια	προοδευτική	 [...]	απομόνωση	του	
κεντρικού	ποιητικού	στοιχείου,	που	δε	μπορεί	να	είναι	άλλο	από	τη	«λυρική	
μέθη».	Αν	αυτή	η	μέθη	δεν	κατέχει	τον	εσωτερικό	χώρο	της	ποίησης,	μάταιο	
κι	άσκοπο	αγώνισμα	κατανταίνει	ο	έμμετρος,	ο	ρυθμικός	ή	και,	πλατύτερα,	ο	
ποιητικός	λόγος.	

16.	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα.	Κ.Π.Καβάφης,	εκδ.	«Αετός»	Α.Ε.,	Αθήνα	1946,	τ.	Δ,́	σ.	9.
17.	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα,	ό.π.,	τ.	Δ,́	σ.	205.
18.	Τα	γράμματα	και	η	τέχνη,	Μελετήματα	και	προσωπογραφίες,	εκδ.	Αστήρ,	Αθήνα	1967,	σ.	197.	
Τον	τίτλο	Τα	γράμματα	και	η	τέχνη,	που	υιοθετεί	στο	εν	λόγω	βιβλίο	συμβολικά	και	συνειρμικά,	
έφερε	η	στήλη	της	Πρωίας,	στην	οποία	και	δημοσίευε	βιβλιοκριτικές,	επιφυλλίδες	και	τεχνοκρι-
τικές	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος.	Πρώτες	δημοσιεύσεις	των	κειμένων	του	βιβλίου	έγιναν	στη	Νέα	
Εστία	και	στην	εφημερίδα	Ελευθερία.
19.	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα.	Στ΄	Τα	ελληνικά	και	τα	ξένα,	Βιβλιοπωλείον	της	«Εστίας»,	χ.χ., σ.	9.
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Ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	ακολουθώντας	τα	διδάγματα	του	κριτικού	Παλαμά,	
αναβάθμισε	 τη	 λογοτεχνική	 κριτική,	 αποκρούοντας	 τον	 χαρακτηρισμό	 «ανεύ-
θυνη	ωραιολογία»,	που	 της	αποδόθηκε.	Και	 την	ορίζει	ως	 εξής	στο	βιβλίο	 του	
Ο	στοχασμός	και	ο	λόγος,	στο	μελέτημα	«Το	ύφος	της	κριτικής»,	θεωρώντας	αυτήν	
καθαρή	«μορφή	τέχνης»,	κυρίως	όμως	αυθερμηνεύοντας	τον	υπεύθυνο	τρόπο	της	
δικής	του	λειτουργίας	ως	κριτικού:	

[η]	λογοτεχνική	κριτική	δεν	 είναι	άλλο	τίποτε	παρά	η	μεγάλη	υπηρεσία,	
που	ένας	άνθρωπος	προικισμένος	με	γνώση	πλατιά	και	με	μορφοποιητική	ικα-
νότητα	και	μ’	ευαισθησία	ικανή	ν’	αποκαλύψει	και	να	ερμηνεύσει	όπου,	και	
στα	πιο	δυσανάβατα,	 κι	αν	 τη	συναπαντήσει	 την	ομορφιά,	προσφέρει	 στον	
όμοιό	του,	στο	συνάνθρωπο,	και	στου	τόπου	του	την	πνευματική	προκοπή	και	
στου	καιρού	του	την	πληρέστερη	κατανόηση.

Η	συμμετοχή	του	 Ι.Μ.	 το	1952	στη	συντακτική	επιτροπή	της	Βασικής	Βιβλι-
οθήκης,	μαζί	με	τους	Ευάγγελο	Παπανούτσο	και	Διονύσιο	Ζακυθηνό,	απορρέει	
τόσο	από	τον	αγώνα	του	για	την	απόκτηση	της	γενικής	εποπτείας	που	χαρακτή-
ρισε	την	πληθωρική	ιδιοσυστασία	του,	όσο	και	από	την	κριτική	του	δεινότητα	και	
την	καθαρότητα	της	σκέψης	του,	αποδεδειγμένες	στην	πράξη,	ιδίως	μετά	από	Τα	
πρόσωπα	και	 τα	κείμενα,	όπου	θησαυρίστηκε	πολύ	μεγάλο	μέρος	 της	κριτικής	
του	εργασίας.	Θα	λέγαμε	ότι	η	ανάληψη	της	θέσης	αυτής	αποτέλεσε	αναγνώριση	
της	κριτικής	προσφοράς	του.	Ο	ίδιος,	μάλιστα,	επιμελήθηκε	τους	τόμους	για	τον	
Γεώργιο	Βιζυηνό,	για	το	ιστορικό	μυθιστόρημα	και	τη	νεοελληνική	κριτική	–	τον	
τελευταίο	από	κοινού	με	τους	δύο	προαναφερθέντες,	αλλά	με	εισαγωγή	δική	του,	
στο	μεγαλύτερο	μέρος	της.

Λογοτεχνικές	κριτικές	περιλαμβάνουν	τρία	ακόμη	βιβλία	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπου-
λου.	Κατά	την	πάγια	πρακτική	του,	συναποτελέστηκαν	επίσης	από	προγενέστερες	
μελέτες	και	άρθρα	του.	Είναι:	α)	Τα	γράμματα	και	η	τέχνη.	Ο	υπότιτλος	Μελετήματα	
και	προσωπογραφίες	αποτελεί	ένα	άτυπο	συμπλήρωμα,	θα	λέγαμε,	των	Προσώπων	
και	των	κειμένων,	με	αντιστροφή	και	προσφυή	παραλλαγή	των	όρων.	β)	Η	τέχνη	
και	ο	άνθρωπος20.	γ)	Κέρκυρα,	το	νησί	της	λυρικής	φαντασίας,	όπου	συγκέντρωσε	
διάφορα	κείμενά	του	για	την	Επτανησιακή	Σχολή	και	τους	επιγόνους	της,	πρωτο-
δημοσιευμένα	στην	εφημερίδα	Ελευθερία21.

Αναξιοποίητη	έχει	μείνει	η	βιβλιοκριτική	εργασία	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου.	
Και	όμως	αποτελεί	πολύ	σημαντική	κατηγορία	της	κριτικής	σκέψης	του,	στην	
οποία	δαπάνησε	πολύ	χρόνο,	με	ιδιαίτερο	μάλιστα	ζήλο.	Ο	ίδιος	δεν	συγκέντρωσε	
τις	βιβλιοκρισίες	του	σε	τόμο	–	σε	τόμους	θα	ήταν	το	ορθότερο,	διότι	πρόκειται	για	
πολυετή	και	εν	τέλει	ογκώδη	συγκομιδή.	Οι	εργασίες	αυτές,	δημοσιευμένες	κυρίως	
σε	περιοδικά,	αποτελούν	μέρος	της	ιστορίας	της	νεοελληνικής	βιβλιοκρισίας.	Και	δεν	

20.	Με	επιμέλεια	και	πρόλογο	του	Π.Β.Πάσχου,	Εκδόσεις	Αστέρος,	Αθήναι	1993.
21.	Κέρκυρα,	το	νησί	της	λυρικής	φαντασίας,	εκδόσεις	«Κερκυραϊκά	Χρονικά»,	Κέρκυρα	1975.
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είναι	μόνο	ο	μεγάλος	αριθμός	τους,	αλλά	κατεξοχήν	η	ποιότητά	τους,	η	ευαίσθητη	
και	αντικειμενική	ματιά	του	συγγραφέα	τους.	Για	τον	ίδιο	ασφαλώς	αποτέλεσαν	
πεδίο	απάντλησης	υλικού	εν	γένει	για	τα	μελετήματά	του·	για	τη	λογοτεχνία	μας	
καθρέπτη	των	παραγωγικών	στιγμών	της	και	της	εξελικτικής	διαδρομής	της,	με	τις	
εναλλαγές	και	τους	νεωτερισμούς	που	μπόρεσε	να	γνωρίσει	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπου-
λος	στον	μακρό	βίο	του·	για	τον	ιστορικό	της	λογοτεχνίας	και	τον	ερευνητή	είναι	
έγκυρες	υποδείξεις	και	για	τον	αναγνώστη	βοηθήματα,	ποικιλοτρόπως	χρήσιμα.	

Τέλος,	στη	μεγάλη	αυτή	κατηγορία	εντάσσονται	ασφαλώς	και	τα	εκατοντάδες	
μικρομελετήματά	του	σε	πολλές	και	διάφορες	εφημερίδες	και	περιοδικά.	Συγκε-
ντρούμενα,	όσα	δεν	έχουν	ενταχθεί	ήδη	στους	ανωτέρω	τόμους,	δεν	θα	αναδείξουν	
απλώς	την	κοπιώδη	εργασία	του	και	την	αφιέρωσή	του,	εξήντα	και	πλέον	ετών,	
στην	κριτική,	η	οποία	επίσης	δεν	έπαψε,	ούτε	όταν	είχε	καθιερωθεί	ως	σημαντι-
κός	δημιουργός	και	τον	απορροφούσε	το	πρωτογενές	λογοτεχνικό	έργο,	αλλά	θα	
επιβεβαιώσουν	τη	σοβαρότητα	που	απέδιδε	στο	είδος	αυτό.	Είναι	δύσκολο,	αλλά	
απαραίτητο	να	συγκεντρωθούν	και	να	αποτιμηθούν	τα	γραπτά	αυτά.	Και	δεν	
είναι	μόνο	ο	όγκος	του	υλικού·	είναι	η	μεγάλη	ποικιλία	των	εντύπων,	εφημερίδων22 
ή	περιοδικών23,	δυσεύρετων	εν	πολλοίς	σήμερα,	αθηναϊκών	ή	της	επαρχίας,	ελληνό-
φωνων	και	ξενόφωνων.	Από	την	άλλη	πλευρά,	σωστική	αποβαίνει	τόσο	η	σοβαρή	
βιβλιογραφική	εργασία	που	έχει	πραγματοποιηθεί	την	τελευταία	τριακονταετία	για	
τον	περιοδικό	τύπο	(η	συμβολή	του	Χαράλαμπου	Καράογλου24	υπήρξε	καθοριστι-
κή),	όσο	και	η	ψηφιοποίηση	πολλών	εντύπων.	Θα	ήταν	κουραστικό	να	αναφέρουμε	
ονομαστικά	τα	έντυπα	–	μία	γρήγορη	φυλλομέτρηση	του	Χρονολογίου	της	Βάσως	
Οικονομοπούλου	πείθει	για	το	αδιέξοδο	της	υπόθεσης.	Στην	ουσία,	πάντως,	αδι-
κείται	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	από	το	δυσπρόσιτο	της	προσέγγισής	τους,	γεγονός	
που	ερμηνεύει,	κατά	τη	γνώμη	μας,	και	την	ταχεία	και	συστηματική	φροντίδα	του	
για	τη	συνδημοσίευσή	τους	σε	συγκεντρωτικούς	τόμους.	

Ενδεικτικά,	θα	καταχωρίσουμε	λίγους	μόνο	τίτλους	εντύπων,	που	έμειναν	γνω-
στά	για	την	ποιότητά	τους,	για	να	φανεί	η	έκταση	και	η	διάρκεια	της	τεράστιας	
και	μη	αποτιμημένης	ακόμη	αυτής	προσφοράς	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου: αρχικά,	
τις	εφημερίδες	Ελεύθερον	Βήμα,	Χρόνος,	Δημοκρατία,	Η	Καθημερινή,	Η	Βραδυ-
νή,	Πρωία	και	Ελευθερία	–	με	τις	οποίες	συνεργάστηκε	επί	μακρόν	(1933-1940,	

22.	Ενδεικτικά,	αναφέρουμε	ορισμένες.	Από	την	Αττική:	Όρθρος	Αθηνών,	Φως	Πειραιώς.	Από	
την	επαρχία:	Ανεξάρτητος	Κερκύρας,	Θρίαμβος	και	Τηλέγραφος	Πατρών,	Αυγή	Πύργου.	Ο	Τη-
λέγραφος,	μάλιστα,	όπου	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	θα	ασχοληθεί	με	τη	λογοτεχνική,	τη	θεατρική	
και	την	κινηματογραφική	κριτική	το	1919,	αποτέλεσε,	αν	όχι	το	πρώτο,	αλλά	ένα	από	τα	πρώτα,	
και	το	συστηματικότερο,	στάδιο	της	κριτικής	του	σταδιοδρομίας.	Θα	ακολουθήσει	η	διετής	πα-
ρεμφερής	διαδρομή	του	στον	Θρίαμβο	των	Πατρών	(1919	κ.ε.).
23.	Όπως	Η	Διάπλασις	των	Παίδων	(ο	Γρηγόριος	Ξενόπουλος	έγραφε	τακτικά	το	χρονογράφη-
μα	στην	Ελλάδα,	όταν	το	1915	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	άρχιζε	σ’	αυτήν	τη	σταδιοδρομία	του),	
Πάφος,	Γορτυνιακόν	Ημερολόγιον,	Τέχνη	Κωνσταντινούπολης,	Ο	Φακός	Λευκωσίας,	Φθιώτις,	
Ηπειρωτική	Εστία,	Πνευματική	Κύπρος,	Πνευματική	Ρούμελη.
24.	Βλ.	Περιοδικά	λόγου	και	τέχνης	(1901-1940),	ερευνητική	ομάδα	–	εποπτεία	Χ.Λ.Καράογλου,	
University	Studio	Press,	Θεσσαλονίκη	1996,	τ.	Α΄-Γ .́
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αντίστοιχα)	–,	Μεσημβρινή.	Έπειτα,	τα	εφημεριδόμορφα	και	μη	έντυπα	Ατλαντίς,	
Ελλάς	του	Σπύρου	Α.	Ποταμιάνου25	και	Ο	Εικονογραφημένος	Παρνασσός	του	Π.	
Ξένου,	Βωμός,	Ρυθμός,	Νέα	Ζωή,	Ο	Νουμάς,	Έσπερος,	Μακεδονικά	Γράμματα,	
Τα	Νέα	Γράμματα,	Ελληνικά	Γράμματα,	Περιοδικόν	Μεγάλης	Ελληνικής	Εγκυκλο-
παιδείας,	Ο	Κύκλος,	Το	Ξεκίνημα,	Μακεδονικές	Ημέρες,	Νεοελληνικά	Γράμματα,	
Το	Νέον	Κράτος,	Πειραϊκά	Γράμματα,	Μπουκέτο,	Ελεύθερα	Γράμματα,	Ο	Αιώνας	
μας,	Φιλολογικά	Χρονικά,	Καινούρια	Εποχή,	Ευθύνη,	Φιλολογική	Πρωτοχρονιά,	
Νέα	Εστία,	Αιολικά	Γράμματα.	

Οι	ομιλίες	και	οι	διαλέξεις26	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	πολυάριθμες	και	εν-
διαφέρουσες,	πρέπει	να	συνυπολογιστούν	στα	κριτικά	έργα	του.	Η	ποιότητα	και	
πάλι	του	περιεχομένου	τους	είναι	το	βασικό	κριτήριο.	Έπειτα,	πρέπει	να	ληφθεί	
υπόψη	σε	ποιους	απευθύνονταν,	υπό	ποιες	συνθήκες	και	σε	ποιους	χώρους.	Τέ-
λος,	υπάρχει	και	ένα	στοιχείο	φαινομενικά	εξωτερικό,	ειδολογικά	όμως	πρωτεύον:	
γνωρίζουμε	ότι	τις	θεωρούσε	αντάξιες	των	μελετημάτων	του,	που	δημοσίευσε	
σε	εφημερίδες	και	σε	περιοδικά.	Όπως	εκείνα	αξιοποιήθηκαν	ως	προπλάσματα	
ή	τελικά	κείμενα,	τα	οποία	συμπεριλήφθηκαν	σε	συγκεντρωτικούς	τόμους,	το	
ίδιο	και	οι	ομιλίες,	τεκμηριωμένες,	«ξανακοιταγμένες	και	συμπληρωμένες»,	για	να	
χρησιμοποιήσουμε	τη	δική	του	διατύπωση,	εντάχθηκαν	οργανικά,	οι	περισσότερες,	
στους	ίδιους	τόμους.	Ως	επικυρωτικά	παραδείγματα	–	οι	τίτλοι	τους	πείθουν	επ’	
αυτού	–	θα	αναφέρουμε	μερικές	από	αυτές,	με	την	παρατήρηση	ότι	προϊόντος	του	
χρόνου	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	καλλιεργεί	περισσότερο	το	προφορικό	αυτό	είδος.	
Μνημονεύουμε,	λοιπόν,	την	ομιλία	στη	Στέγη	Γραμμάτων	και	Τεχνών	με	τίτλο	«Η	
σύγχρονη	ελληνική	ποίηση»,	που	δημοσιεύτηκε	στον	Α΄	τόμο	των	Προσώπων	και	
των	κειμένων,	τη	διάλεξη	«Ο	λυρικός	λόγος»,	τον	Φεβρουάριο	του	1948	στην	Κων-
σταντινούπολη,	δημοσιευμένη	στον	Ε΄	τόμο27·	τη	διάλεξη	στη	Ζωσιμαία	Ακαδημία	
στα	Γιάννενα,	το	1960,	με	θέμα	Ζαλοκώστας,	ο	άνθρωπος	και	ο	ποιητής,	που	κυ-
κλοφόρησε	και	σε	αυτοτελές	τομίδιο	το	196228.	Και	ακόμη,	δύο	διαλέξεις	του,	τον	
Απρίλιο	του	1949	στη	Θεσσαλονίκη,	θα	συνδημοσιευτούν	στον	τόμο	δοκιμίων	του	
Ο	στοχασμός	και	ο	λόγος29.	Είναι	προφανές	ότι	τις	θεωρούσε,	και	ήταν,	κείμενα	
κριτικών	αξιώσεων.	

25.	Στο	τχ.	688,	27.9.1915,	υπογράφει	το	ποίημα	«Προσκοπικός	όρκος»	ως	Ιωάν.	Μ.	Παναγιωτό-
πουλος	εξ	Αιτωλικού.	Για	τους	διάφορους	τύπους	υπογραφών	του,	έως	ότου	το	1936	καταλήξει	
στον	τύπο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	βλ.	Οικονομοπούλου,	ό.π.,	σ.	27.
26.	Τον	Φεβρουάριο	 του	1946	στο	Θέατρο	Αλίκης	 έδωσε	τη	διάλεξη	«Γιάννης	Βλαχογιάννης,	
ο	πεζογράφος»·	το	1948,	τον	Φεβρουάριο,	στην	«Ένωση	ευποιίας	Ελλήνων	πολιτών»,	στην	Κων-
σταντινούπολη,	με	θέμα	«Ο	λυρικός	λόγος»,	και	τον	ίδιο	μήνα	στο	Μαξίμ	στην	Κωνσταντινούπο-
λη,	με	θέμα	«Επιστήμη	και	τέχνη».
27.	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα,	ό.π.,	τ.	Α,́	σ.	7-37,	και	τ.	Ε ,́	Ο	λυρικός	λόγος,	εκδ.	«Αετός»	Α.Ε.,	
Αθήνα	1948,	σ.	182-193.
28.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	Ζαλοκώστας,	ο	άνθρωπος	και	ο	ποιητής,	εκδόσεις	«Εταιρείας	Ηπει-
ρωτικών	Μελετών»,	Ιωάννινα	1962.
29.	Βλ.,	επίσης,	το	1955,	τις	ομιλίες	του	για	τον	Κώστα	Ουράνη	και	τον	Αλέξανδρο	Πάλλη	στον	
Πειραϊκό	Σύνδεσμο.	Επίσης,	Οικονομοπούλου,	ό.π.,	σ.	99·	το	1956,	τη	διάλεξη	«Εποχές	και	κα-
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Δεν	διαφέρει	το	σκεπτικό	του	στις	πολλές	και	διάφορες	έρευνες30,	που	συμ-
μετέσχε,	ή	στις	συχνές	συνεντεύξεις	του.	Η	λογική	του	ήταν	πάντοτε	κριτική,	με	
διατύπωση	αιτιολογημένων	θέσεων	 και	 προτάσεων,	 και	 με	 σκεπτικό	που	αξιο-
ποιήθηκε	από	τον	ίδιο	σε	άλλα	γραπτά	κείμενά	του.	Θα	αναφέρουμε,	ενδεικτικά	
πάντοτε,	τρεις	τίτλους,	μαρτυρικούς	του	λογοτεχνικού	ή	φιλολογικοκριτικού	πε-
ριεχομένου	τους:	α)	«Τι	έδωσε	η	λογοτεχνία	μας	το	1952.	Ποια	βιβλία	κρίνονται	ως	
καλύτερα;»31,	β)	«Το	σήμερα	και	το	αύριο	της	λογοτεχνίας	μας»	και	γ)	«Συζήτηση	
πάνω	στη	σύγχρονη	ποίηση».

Οι	Ομιλίες	της	γυμνής	ψυχής32,	για	να	μεταβούμε	στον	δοκιμιακό	λόγο	που	
καλλιέργησε	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	είναι	χαρακτηριστικό	παράδειγμα	εφαρμο-
γής	της	κριτικής	σκέψης	στο	είδος	αυτό.	Σχετίζεται,	μάλιστα,	με	την	αυτοκριτική,	
ένα	είδος	ελέγχου	και	ώριμης	κρίσης,	που	εκκινεί	από	τον	εαυτό	του,	αλλά	εξακτι-
νώνεται	στους	συνανθρώπους	του.	Θα	επαναλάβουμε	και	γι’	αυτό	το	βιβλίο	ότι	
συναποτελέστηκε	από	επιμέρους	κείμενά	του,	προδημοσιευμένα	στη	Νέα	Εστία	
και	στα	Γράμματα	του	Κλέαρχου	Μιμίκου.	Γράφτηκε	προσφυώς	από	τον	Άλκη	
Αγγελόγλου	ότι	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	«έχει	αντιληφθεί	ότι	[...]	το	πρόβλημα	που	
μας	βασανίζει	δεν	είναι	τόσο	να	ερμηνεύσουμε	τον	κόσμο,	όσο	να	ερμηνεύσουμε	
τον	εαυτό	μας	που	ήδη	δεν	αποτελεί	παρά	προέκτασή	του.	[...]	Τα	δοκίμιά	[του]	
είναι	ο	πνευματικός	απολογισμός	όχι	πλέον	ενός	ανθρώπου,	αλλά	μιας	ολόκληρης	
γενεάς,	που	είδε	πολλές	ελπίδες	της	διαψευδόμενες,	και	που	έμαθε	να	αισιοδο-
ξεί	επειδή	ακριβώς	την	κατείχε	μια	‘πλησμονή	απαισιοδοξίας’»33.	Η	εύστοχη	αυτή	
παρατήρηση	αφορά	και	στο	λογοτεχνικό	του	έργο.	Η	τριλογία	του,	κατεξοχήν	το	
μυθιστόρημα	αυτής	 η	Αστροφεγγιά,	στα	 ίδια	 συμπεράσματα	 οδηγεί.	Η	 κριτική	
αντιμετώπιση	της	προσωπικής	περίπτωσής	του,	με	αυτοβιογραφικά	και	υπόρρητα	
αυτοκριτικά	ψήγματα,	διαχέεται	και	λειτουργεί	κριτικά	για	τους	συνανθρώπους	
του	και	την	εποχή	τους.

Και	στα	κοινωνικού	περιεχομένου	δοκίμιά	του	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	είναι	
κριτικότατος.	Εξάλλου,	είναι	κοινή	η	αντιμετώπιση	εκ	μέρους	του	των	λογοτεχνι-
κών	 ή	 των	 καλλιτεχνικών	φαινομένων	 με	 τα	 κοινωνικά34.	Θα	 επισημάνουμε	 εν	

τευθύνσεις	 της	 νεοελληνικής	 λογοτεχνίας	στον	Σύλλογο	«Φιλοτέχνων»	Βόλου	και	 «Η	ποίηση	
του	καιρού	μας»	στη	Θεσσαλονίκη·	το	1958,	«Η	τέχνη	του	λόγου	και	η	εποχή	μας»·	το	1959,	«Η	
ποίηση	του	ανοιχτού	χώρου»,	στην	Άρτα.
30.	Βλ.	την	έρευνα	του	περιοδικού	Ρυθμός,	για	την	ποίηση,	τον	Ιούνιο	του	1933·	του	περιοδικού	
Ελεύθερα	Γράμματα	για	τις	απόψεις	των	πνευματικών	ανθρώπων	μετά	τον	πόλεμο,	τον	Αύγου-
στο	του	1945·	του	περιοδικού	Σκέψη,	το	καλοκαίρι	του	1944,	με	θέμα	«Το	σήμερα	και	το	αύριο	
της	λογοτεχνίας	μας»·	της	Νέας	Εστίας,	τον	Οκτώβριο	του	1945,	με	θέμα	«Η	τέχνη	και	η	εποχή»·	
στο	περιοδικό	Ξεκίνημα,	τον	Μάιο	του	1946	για	το	πρόβλημα	του	Θεού	και	της	θρησκείας.	Ακό-
μη,	το	1955,	στο	περιοδικό	Νέα	Πορεία	την	έρευνα	«Συζήτηση	πάνω	στη	σύγχρονη	ποίηση».
31.	Βλ.	Οικονομοπούλου,	ό.π.,	σ.	93.
32.	Ομιλίες	της	γυμνής	ψυχής.	Δοκίμια,	Οι	Φίλοι	του	Βιβλίου,	Αθήνα	1946	και	Οι	Εκδόσεις	των	
Φίλων,	Αθήνα	31993.
33.	Βλ.	Φιλολογικά	Χρονικά,	τχ.	43	(Ιούλιος	1946).
34.	Παράδειγμα	 έστω	 η	 έρευνα	 του	περιοδικού	Εικόνες,	με	 θέμα	 «Η	πνευματική	 δημιουργία	
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προκειμένω	τη	συνεργασία	του	με	τα	Κριτικά	Φύλλα	του	Γιάννη	Χατζηφώτη	και	
με	την	Ευθύνη	του	Κώστα	Τσιρόπουλου,	που	εντάσσονται	στο	πλαίσιο	της	κρι-
τικής	θεματογραφίας	του	με	σφαιρικό	προβληματισμό	για	τις	τύχες	του	ανθρώ-
που.	Και	σ’	αυτά	ακολουθεί	τους	ίδιους	δρόμους.	Διαλέξεις,	ομιλίες,	συνεντεύξεις,	
συγκέντρωση	 του	υλικού,	 επεξεργασμένου,	 εμπλουτισμένου	και	 δημοσιευμένου	
σε	τόμους	δοκιμίων.	Δεν	είναι	τυχαίο	το	γεγονός	της	κριτικής	σύνθεσης	και	της	
από	κοινού	μελέτης	θεμάτων	πνευματικής	φύσεως	και	κοινωνικού	χαρακτήρα	στα	
δοκιμιακά	κείμενά	του.	Όλα	τα	διαπερνά	η	ίδια	συνθετική	λογική,	παρότι	η	λογο-
τεχνική	κριτική	καλλιεργήθηκε	εκ	των	πραγμάτων	περισσότερο	από	αυτόν.	Όλα	
είχαν	απήχηση	λόγω	ακριβώς	της	ευρύτητάς	τους	και	τα	περισσότερα	γνώρισαν	
επανέκδοση	ή	και	επανεκδόσεις.	Τα	αναφέρω	απλώς:	Ο	στοχασμός	και	ο	λόγος35,	
κατεξοχήν	Ο	σύγχρονος	άνθρωπος36	με	τις	πολλές	ανατυπώσεις,	Οι	σκληροί	και-
ροί.	Η	τραγωδία	του	20ού	αιώνα37,	τα	Αντιλεγόμενα.	Η	μοναξιά	του	ανθρώπου	
και	άλλα	παράλληλα	θέματα38,	Η	ηθική	του	συμφέροντος	κι	άλλα	παράλληλα	κεί-
μενα39,	οι	Όρθιες	ψυχές	και	άλλα	παράλληλα	κείμενα40,	αλλά	και	το	πιο	ειδικό	
«Ερήμην	των	Ελλήνων».	Κείμενα	οργής	και	ανησυχίας41.

Δεν	πρέπει	να	περάσει	ασχολίαστη	η	διδακτική	προσφορά	του	Ι.Μ.Παναγιω-
τόπουλου.	Εκτός	από	τα	ιδιωτικά	σχολεία	και	επί	πολλά	έτη	στο	δικό	του	σχολείο,	
τη	 Σχολή	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	 δίδαξε	 ιστορία	 της	 νεοελληνικής	 λογοτεχνίας	
στο	Διδασκαλείο	Μέσης	Εκπαιδεύσεως	από	το	1949	έως	το	1967,	και	στο	πλαίσιο	
των	ελεύθερων	μαθημάτων	του	Μορφωτικού	Συλλόγου	«Αθήναιον»	από	το	1951	
έως	το	1967.	Τα	Στοιχεία	νεοελληνικής	λογοτεχνίας	υπήρξαν	εκδοτικός	καρπός	
των	μαθημάτων	του	στο	Διδασκαλείο42.	Ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	άσκησε	συστη-
ματικά	την	κριτική	του	σκέψη,	δοκιμάζοντας	και	στη	σχολική	πράξη	τις	δυνάμεις	
του.	Εκεί	έμαθε	να	ακούει	και	να	αξιολογεί	τα	μηνύματα,	κυρίως	δε	να	σταχυο-
λογεί	το	μείζον	και	να	προσεγγίζει	το	ωφέλιμο,	προσόν	που	αξιοποιεί	ο	σωστός	
δάσκαλος,	αφού	η	παραγωγική	διδασκαλία	είναι	συνδυασμός	κριτικής	θεώρησης	
και	πρακτικής	εφαρμογής,	και,	ακόμη,	πρόσφορο	πεδίο	αυτοκριτικής.

Ούτε	πρέπει	να	διαφεύγει	στον	μελετητή	της	προσφοράς	του	Ι.Μ.Παναγιωτό-
πουλου	στα	ελληνικά	γράμματα	ότι	όλες	οι	κατηγορίες	που	καταγράψαμε	είναι	
λειτουργικές	πτυχές	του	έργου	του	και	όχι	ευκαιριακές	ενασχολήσεις	ή	συμπλη-
ρωματικές	 προσθήκες	 στην	 πεζογραφία	 ή	 το	 δοκιμιογραφικό	 μέρος	 του,	 όπου	

και	το	κοινωνικό	χρέος»,	όπου	έλαβε	μέρος	μαζί	με	τους	Πέτρο	Χάρη,	Άγγελο	Τερζάκη,	Κοσμά	
Πολίτη,	Γιώργο	Θεοτοκά	και	άλλους.	Βλ.	Οικονομοπούλου,	ό.π.,	σ.	124.
35.	Εκδόσεις	«Αετός»,	Αθήναι	1954.
36.	Οι	Εκδόσεις	των	Φίλων,	Αθήνα	1966.
37.	Οι	Εκδόσεις	των	Φίλων,	Αθήνα	1972.
38.	Οι	Εκδόσεις	των	Φίλων,	Αθήνα	1974.
39.	Εκδόσεις	Φιλιππότη,	Αθήνα	1979.
40.	Εκδόσεις	Φιλιππότη,	Αθήνα	1980.
41.	Οι	Εκδόσεις	των	Φίλων,	Αθήνα	1974.
42.	Λιθογραφείο	Β.Α.Πέτρη,	Αθήνα	1954.
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και	απέδωσε	τα	περισσότερα·	ότι	αποτέλεσαν	μέρη	ενός	ενιαίου	όλου,	περιοχές	
οι	οποίες	εν	είδει	συγκοινωνούντων	δοχείων	αλληλοτροφοδοτούνταν,	παρουσιά-
ζοντας	πρωτότυπες	ειδολογικές	προσμείξεις,	οι	οποίες	συνέτειναν	στην	ανάδειξη	
της	προσωπικής	του	σφραγίδας,	της	εγγενούς	ανάγκης	του	για	πλησμονή,	του	πό-
θου	του	για	την	κατάκτηση	όσων	η	παιδική	ζωή	τού	στέρησε.	Ο	ίδιος	εξομολογή-
θηκε	τον	μηχανισμό	αυτόν,	είτε	κρυπτικά	και	υπαινικτικά	στα	έργα	του,	είτε	ρητά	
σε	αυτοβιογραφικά	κείμενά	του,	είτε	εξομολογητικά	σε	επιστολές	του	–	η	τριλογία	
του	Χαμοζωή	–	Αστροφεγγιά	–	Αιχμάλωτοι,	το	βιβλίο	Χανς	κι	άλλα	πεζά,	πολλά	
διηγήματά	του	είναι	αποκαλυπτικά	επ’	αυτών.	

Αλλά	και	στο	λογοτεχνικό	πεδίο	η	κριτική	εμπειρία	έχει	το	μερίδιό	της.	Παρά-
δειγμα	χαρακτηριστικό	του	αδιαίρετου	και	του	αλληλοσυμπληρούμενου	των	ειδο-
λογικών	προτιμήσεων	και	επιλογών	του	είναι	το	ταξιδιωτικό	βιβλίο	του	Ευρώπη.	
Δώδεκα	κεφάλαια	λυρικής	γεωγραφίας43.	Οι	εξαίρετες	εικαστικές	περιγραφές	εί-
ναι	αψευδείς	μάρτυρες	της	πολύχρονης	τεχνοκριτικής	του	θητείας.	Η	λογοτεχνική	
γραφή	στην	περίπτωση	αυτή,	με	τα	πλούσια	λυρικά	χρώματα	και	τη	μαγεία	της	
ταξιδιωτικής	έξαρσης,	αξιοποίησε	τα	τυπικά	χαρακτηριστικά	της	συμβατικής	τε-
χνοκριτικής,	αφήνοντας	παράλληλα	ελεύθερη	τη	διεισδυτική	ματιά	του	λογοτέχνη	
να	επικοινωνήσει	με	το	συναίσθημα,	με	τους	χτύπους	της	καρδιάς.	Στην	πράξη	
πρόκειται	για	δισυπόστατη	ανάγνωση	εικονοποιημένων	φράσεων.	Την	πηγή	τους	
θα	την	αναζητήσει	κανείς	στην	τεχνοκριτική	εμπειρία	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	
το	αποτέλεσμα	όμως	στον	λυρικό	λόγο	του	τεχνίτη	συγγραφέα.

Μία	 έγκυρη	 μαρτυρία	 ενός	 πιστού	 φίλου	 τού	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	 του	
Γιώργου	Βαφόπουλου	(1903-1996),	βοηθά	στη	διείσδυση	στον	ψυχικό	του	κόσμο.	
Σε	επιστολή	του	(από	10.5.1959)	αναφέρει	διαπορητικά,	εστιάζοντας	στην	πολύ-
πλευρη	ιδιοσυγκρασία	του:

Πολλές	φορές	αναρωτήθηκα:	Τι	 είσαι;	ποιητής,	δοκιμιογράφος,	μυθιστορη-
ματογράφος,	διηγηματογράφος,	 […];	Το	ξέρω	ότι	κατέχεσαι	από	το	δαίμονα	
της	πλησμονής,	που	ζητά	να	εκφρασθεί	με	τον	κάθε	τρόπο.	Πού	είναι	η	δύναμή	
σου	να	συμπιέσεις	την	αφθονία	τούτη,	να	την	συνθλίψεις	μέχρι	κρυσταλλώσε-
ως,	για	ν’	αναβλύσει	ο	αποκεκαθαρμένος	λόγος	ο	ηχών	εσαεί;

Και	συνεχίζει	ο	ίδιος	αλλού,	στις	Σελίδες	αυτοβιογραφίας	του,	επί	του	ιδίου	
θέματος44:	

Με	συγκίνησε	το	υψηλό	του	ήθος.	Ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	πικραμένος	κάπως	
από	τον	δριμύτατο	έλεγχό	μου,	υποστήριξε	ότι	η	εκρηκτική	ιδιοσυγκρασία	του	
ήταν	αδύνατο	να	μη	χρησιμοποιήσει	οποιοδήποτε	εκφραστικό	μέσο	για	την	
ολοκληρωτική	προβολή	του	ψυχικού	του	κόσμου.	Και	μούδινε	τα	μέτρα	της	
πνευματικής	του	δραστηριότητας,	που	η	δική	μου	συνείδηση	δεν	τα	παραδεχόταν	
απόλυτα.	[...]	Η	μεγαλοψυχία	του	[…]	έλαμψε	λίγο	αργότερα,	μ’	ένα	θαυμάσιο	

43.	Εκδόσεις	«Αετός»,	Αθήναι	1953.
44.	Βλ.	Σελίδες	αυτοβιογραφίας,	εκδ.	Παρατηρητής,	Θεσσαλονίκη,	χ.χ.,	τ.	5,	σ.	99.

θΕΟδΟσήσ ΠΥΛΑΡΙΝΟσ



33

κριτικό	κείμενο,	με	το	οποίο	προλόγιζε	το	πολυσέλιδο	αφιέρωμα	του	περιοδικού	
Καινούργια	Εποχή	[…]	όπου	τιμητικά	παρουσίαζε	μια	σειρά	ποιημάτων	μου.

Επιστρέφουμε,	περαίνοντας,	σε	εκείνα,	με	τα	οποία	αρχίσαμε	το	μελέτημά	μας	
αυτό:	Το	έργο	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	είναι	κατεξοχήν	κριτικό.	Πέραν	των	κα-
θαυτό	κριτικών	μελετών	του	και	των	ειδών,	στα	οποία	αυτές	ανήκουν,	η	κριτική	
θεώρηση	της	κοινωνίας	παρακολουθεί	και	το	λογοτεχνικό	και	το	δοκιμιακό	και	το	
παιδευτικό	έργο	του·	ενδημεί	σε	ό,τι	άλλο	έγραψε.	Η	γενική	εποπτεία	των	πραγμά-
των	και	εν	τέλει	του	κόσμου,	η	δίψα	για	κατάκτηση	της	γνώσης	ολιστικά,	η	πλη-
σμονή,	την	οποία	και	ο	ίδιος	θεωρεί	βασικό	συστατικό	του	τρόπου	της	σκέψης	και	
του	βίου	του,	όξυναν	τον	νου	του,	κινητοποίησαν	τον	μηχανισμό	εκείνον	της	ανα-
ζήτησης	προσβάσεων	για	την	εκπλήρωση	των	στόχων	του.	Πρόκειται	για	άκρως	
συνεπή	πνευματική	διαδρομή,	με	συνθέσεις	 των	επιμέρους	πτυχών,	στην	οποία	
η	κριτική	διαδραμάτισε	πρωτεύοντα,	αν	όχι	τον	πρωτεύοντα	ρόλο.	Ο	Ι.Μ.Πανα-
γιωτόπουλος	ανέδειξε	την	αξία	της	κριτικής	σκέψης	ως	πολυσχιδούς	πνευματικής	
λειτουργίας.	Με	αυτήν	ξεκίνησε,	αυτήν	καλλιέργησε	αδιάλειπτα	και	την	τίμησε	σε	
όλο	τον	βίο	του	υπό	τις	ποικίλες	εκφάνσεις	της45.

Abstract

Criticism	was	a	distinctive	 feature	of	 I.M.Panagiotopoulos’	way	of	 thinking,	 as	one	
can	realize	through	his	versatile	critical	presence	and	contribution.	The	genres	of	essay,	
literary	and	journalistic	criticism,	book	criticism,	and	art	criticism	are	aspects	of	the	
kind.	At	the	same	time,	his	logic	used	within	his	numerous	speeches	and	interviews	was	
also	critical.	In	any	case,	critical	thinking,	in	the	form	of	self-criticism,	also	influenced	
his	original	literary	writing.

45.	Το	1981,	ένα	χρόνο	πριν	από	τον	θάνατό	του,	συνεργάστηκε	με	την	Πνευματική	Ρούμελη	και	
την	εφημερίδα	Ανδριώτικη	Γνώμη.	Βλ.	Οικονομοπούλου,	ό.π.,	σ.	153.
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Το κριτικό έργο του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου αποτελεί 
σπάνιο δείγμα του τρόπου, με τον οποίο διαμορφώνε-
ται, εξελίσσεται και μετακενώνεται η κριτική σκέψη. Και 
τούτο για τους εξής λόγους: πρώτον, επειδή, αυτοδί-
δακτος στην κυριολεξία, θήτευσε εξ απαλών ονύχων, 
από την ηλικία των δεκατεσσάρων μόλις ετών, στον 
κριτικό προβληματισμό και μέσω της κριτικής μυήθηκε 
σταδιακά στα της τέχνης· δεύτερον, επειδή ασχολήθη-
κε με πολλά είδη του κριτικού λόγου, από έφεση προς 
τα γράμματα αλλά και από βιοποριστικές ανάγκες κι-
νούμενος· και τρίτον, διότι με την πάροδο των ετών και 
έπειτα από πολύμοχθο φιλολογικό έργο αξιοποίησε 
την κριτική σκευή του, μεταφέροντας παραγωγικά τους 
καρπούς της ακόμη και στα λογοτεχνικά δημιουργήμα-
τά του. Ο Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος ανδρώθηκε ως κριτι-
κός και μέσω αυτής της ιδιότητάς του προσέγγισε την 
πρωτογενή πνευματική δημιουργία.
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