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Ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	πολύπλευρος	και	πολυγραφότατος	συγγραφέας,	με	το	
έργο	του	να	εκτείνεται	σε	περισσότερους	από	πενήντα	τόμους,	ασχολήθηκε	λίγο	
ως	πολύ	με	όλα	τα	είδη	του	λόγου	«αλλού	περισσότερο	και	αλλού	λιγότερο	πετυ-
χημένα»1:	ποίηση,	πεζογράφημα,	δοκίμιο,	κριτική	μελέτη,	ταξιδιωτική	εντύπωση,	
μετάφραση,	 χρονικό,	 βιβλιοκρισία,	 ιστορία	 της	 λογοτεχνίας	 και	 της	 τέχνης	 και	
περιορισμένα	θέατρο.	Η	παρουσία	του	ως	κριτικού	στα	νεοελληνικά	γράμματα,	
η	οποία	και	μας	ενδιαφέρει	ιδιαίτερα	στην	παρούσα	εργασία,	υπήρξε	έως	το	τέλος	
του	βίου	του	αδιάλειπτη,	ήδη,	από	το	1921,	οπότε	και	εμφανίζεται	ως	συνδιευθυ-
ντής	του	περιοδικού	Μούσα,	αλλά	και	νωρίτερα	με	τις	τακτικές	συνεργασίες	του	
σε	εφημερίδες	και	περιοδικά	της	εποχής.	Οι	μετέπειτα	αυτοτελείς	εκδόσεις	των	
μελετών	του	για	την	τέχνη	(1926-1927)	και	την	ιστορία	της	νεοελληνικής	λογοτε-
χνίας	(1936),	η	συνεργασία	του	με	την	εφημερίδα	Η	Πρωΐα	(1933-1940),	τη	Μεγάλη	
Ελληνική	Εγκυκλοπαιδεία	του	Πυρσού	(1927),	την	περιοδική	έκδοση	της	Πρωΐας, 
με	τίτλο	Επιτομή	της	Παγκοσμίου	Ιστορίας	(1935),	η	συγκεντρωτική	έκδοση	κρι-
τικών	κειμένων	του,	για	ποικίλα	λογοτεχνικά	θέματα	ή	μεμονωμένες	περιπτώσεις	
λογοτεχνών,	με	το	γενικό	τίτλο	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα	(1943-1956)	τον	κα-
θιερώνουν	 στον	 χώρο	 της	 λογοτεχνίας	 (ποίηση-πεζογραφία),	 του	 δοκιμίου,	 της	
ταξιδιωτικής	εντύπωσης	και	της	κριτικής	ως	σημαίνουσα	πνευματική	μορφή,	ήδη	
από	τη	δεκαετία	του	1950.	Αναντίρρητα,	το	κριτικό	έργο	του	Παναγιωτόπουλου	

1.	Βλ.	Κώστας	Στεργιόπουλος,	«Η	πολυμέρεια	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου»,	στον	τόμο	Ο	στοχα-
σμός	και	ο	λόγος	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	Πρακτικά	της	4ης	Επιστημονικής	Συνάντησης	της	
Σχολής	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	(12	και	13	Απριλίου	2002),	επιμέλεια-εισαγωγή	Θεοδόσης	Πυλα-
ρινός,	Εκδόσεις	της	Σχολής	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	Αθήνα	2003,	σ.	67.	Ο	ίδιος	ο	Παναγιωτόπου-
λος	παραδέχεται	πως:	«[…]	Πενήντα	και	περισσότερα	χρόνια	δημιουργικής	προσπάθειας	μου	
πρόσφεραν	κάπου	πενήντα	τόμους	λυρικού	και	πεζού	λόγου	σε	ποικίλες	μορφές.	Είναι	αυτοί	οι	
πενήντα	τόμοι	φυσικά	άνισοι.	Βλέπω	τον	εαυτό	μου	να	πορεύεται	ανάμεσά	τους	και	να	σχημα-
τίζεται	διαδοχικά».	Βλ.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Ώρα	απολογισμού»,	στο	αφιέρωμα	Χαιρετισμός	
στον	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο.	Εξήντα	χρόνια	πνευματικής	παρουσίας,	Τετράδια	«Ευθύνης»,	αρ.	8,	
Αθήνα	1979,	σ.	149.

ΒΆΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΎΛΟΎ

Ο Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΩΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΘΟΛΟΓΟΣ
ΤΗΣ «ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ»
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συγκαταλέγεται	«στις	πλέον	αξιόλογες	πραγματοποιήσεις	της	νεοελληνικής	κρι-
τικής	του	εικοστού	αιώνα»2,	σύμφωνα	με	τον	Π.Δ.Μαστροδημήτρη,	ενώ	το	εύρος	
και	η	πολλαπλότητα	των	θεμάτων,	τα	οποία	πραγματεύεται,	αλλά	κυρίως	οι	ουσι-
αστικές	επισημάνσεις	και	οι	κριτικές	αρχές	που	προσδιορίζουν	την	εξέτασή	τους	
τον	καθιστούν	«συγγραφικό	φαινόμενο	αναμφισβήτητα	και	πρόβλημα	για	τη	σω-
στή	αντιμετώπισή	του	από	την	κριτική»3,	όπως	θα	πει	χαρακτηριστικά	ο	Κώστας	
Στεργιόπουλος.

Η	 ευρυμάθεια,	 η	 κριτική	 οξύτητα,	 η	 διεισδυτική	 ματιά	 του	 Παναγιωτόπου-
λου	συνέτειναν	στην	καθιέρωση	και	ευρεία	αποδοχή	του	από	τους	πνευματικούς	
κύκλους	της	εποχής	του,	αλλά	και	στη	συμμετοχή	του	σε	μερικές	από	τις	μεγα-
λύτερες	εκδοτικές	προσπάθειες	του	προηγούμενου	αιώνα.	Ο	Παναγιωτόπουλος	
συμμετείχε,	με	τον	ιστορικό,	ακαδημαϊκό	και	πολιτικό	Διον.	Ζακυθηνό,	καθώς	και	
τον	παιδαγωγό,	φιλόσοφο	και	 δοκιμιογράφο	Ε.Π.Παπανούτσο,	στη	συντακτική	
επιτροπή	της	σειράς	«Βασική	Βιβλιοθήκη»	των	εκδόσεων	Αετός	(και	στην	επιμέ-
λεια-ανθολόγηση	ορισμένων	τόμων),	η	οποία	άρχισε	να	εκδίδεται	το	1952.	Από	
τον	Ιούλιο	του	1955	και	τον	31ο	τόμο,	η	σειρά	συνέχισε	να	εκδίδεται	από	τον	εκδο-
τικό	οίκο	Ζαχαρόπουλου,	με	την	ίδια	συντακτική	επιτροπή,	για	να	ολοκληρωθεί	
το	1959	με	τη	συμπλήρωση	σαράντα	οκτώ	τόμων.	Η	σειρά	της	«Βασικής	Βιβλιοθή-
κης»	υπήρξε	ένα	σπουδαίο	εκδοτικό	επίτευγμα	της	εποχής	στην	ολοκλήρωση	της	
οποίας	συμμετείχαν	ως	επιμελητές-ανθολόγοι	ορισμένες	από	τις	σημαντικότερες	
μορφές	της	νεοελληνικής	γραμματείας4.	Η	σειρά	σχεδιάστηκε	από	τους	συντάκτες	
της	να	περιλαμβάνει	αντιπροσωπευτικά	δείγματα	του	γραμματειακού	λόγου	με	
terminus	ante	quem	το	πρώτο	μισό	του	11ου	αιώνα	και	τελικό	σταθμό	το	δεύτερο	
τέταρτο	περίπου	του	20ού.	Στη	σειρά	αντιπροσωπεύονται	σχεδόν	όλες	οι	τάσεις	
και	 τα	 είδη	 του	γραμματειακού	λόγου,	όπως	η	ποίηση,	ο	αφηγηματικός	λόγος,	
η	ταξιδιωτική	εντύπωση,	η	μυθιστορηματική	βιογραφία,	το	ιστορικό	αφήγημα,	ή	
τα	ιστοριογραφικά,	τα	λαογραφικά	και	τα	φιλοσοφικά	κείμενα.	Τα	διάφορα	γραμ-
ματειακά	είδη	άλλοτε	παρουσιάζονται	κατά	θεματικές	ενότητες	και	άλλοτε	πα-
ρουσιάζεται	το	έργο	συγκεκριμένων	εκπροσώπων	του	λογοτεχνικού	ή	μη	λόγου.	
Ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	επιμελήθηκε	και	ανθολόγησε	τους	τόμους	Το	ιστορικόν	
μυθιστόρημα	(Ζαχαρόπουλος,	1955)	και	Γεώργιος	Βιζυηνός	(Αετός,	1954),	ενώ	με	
τον	Διον.	Ζακυθηνό	και	τον	Ε.Π.Παπανούτσο	επιμελήθηκαν	τον	τόμο	Νεοελληνική	

2.	Βλ.	Π.Δ.Μαστροδημήτρης,	«Θέματα	και	προβληματισμοί	στα	Πρόσωπα	και	τα	κείμενα	του	
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	(μια	συνοπτική	εξέταση)»,	στον	τόμο	Ο	στοχασμός	και	ο	λόγος	του	Ι.Μ.
Παναγιωτόπουλου,	ό.π.,	σ.	171.
3.	Βλ.	Κώστας	Στεργιόπουλος,	ό.π.,	σ.	68.
4.	 Επιμελητές-ανθολόγοι	 της	 σειράς	 «Βασική	 Βιβλιοθήκη»	 υπήρξαν	 οι:	 Λ.Ι.Βρανούσης,	 Δ.	
Γιάκος,	 Κ.Θ.Δημαράς,	 Γεώργ.	 Θ.	 Ζώρας,	 Γ.	 Θέμελης,	 Ά.	 Θέρος,	 Ά.	 Θρύλος,	 Α.	 Καραντώνης,	
Γ.Π.Κουρνούτος,	Εμμ.	Κριαράς,	Νικ.	Λανίτης,	Δ.Σ.Λουκάτος,	Δ.	Μάργαρης,	Φ.Κ.Μπουμπουλί-
δης,	Μ.	Νικολαΐδης,	Στ.	Ξεφλούδας,	Θ.	Ξύδης,	Θ.	Παπακωνσταντίνου,	Κλ.	Παράσχος,	Δημ.	Α.	
Πετρόπουλος,	Γ.	Σιδέρης,	Στ.	Σκοπετέας,	Θρ.	Σταύρου,	Β.	Τατάκης,	Άγγ.	Τερζάκης,	Κ.	Τσάτσος,	
Νικ.	Β.	Τωμαδάκης,	Άγγ.	Φουριώτης,	Ε.Π.Φωτιάδης,	Π.	Χάρης,	Γ.	Χατζίνης.

ΒΑΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
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κριτική	(Ζαχαρόπουλος,	1956).	Ο	Παναγιωτόπουλος	υπήρξε	πολύ	καλός	γνώστης	
των	λογοτεχνικών	ζητημάτων	και	των	συγκεκριμένων	περιπτώσεων	λογοτεχνών	
που	μελετώνται	και	ανθολογούνται	στους	48	τόμους	της	σειράς,	όπως	διαφαίνεται	
από	παλαιότερες	δημοσιεύσεις	του	στον	περιοδικό	και	ημερήσιο	τύπο5,	αλλά	και	
από	τις	αυτοτελείς	εκδόσεις	κριτικών	μελετημάτων	του.	

Το	 ιστορικό	 μυθιστόρημα	 αναλαμβάνει	 να	 επιμεληθεί	 ο	 Παναγιωτόπουλος	
στον	17ο	τόμο	της	σειράς	«Βασική	Βιβλιοθήκη».	Αντιπροσωπευτικά	αποσπάσμα-
τα	από	έργα	των	συγγραφέων	του	19ου	αιώνα	Ιάκωβου	Πιτσιπίου,	Κωνσταντίνου	
Ράμφου,	Αλέξανδρου	Ρίζου	Ραγκαβή,	Σπυρίδωνα	Ζαμπέλιου,	Στέφανου	Ξένου,	
Κωνσταντίνου	 Ν.	 Ράδου,	 Γεράσιμου	 Βώκου	 και	 Παύλου	 Καλλιγά	 συμπεριλαμ-
βάνονται	στον	τόμο6.	Ο	επιμελητής-ανθολόγος	εξετάζει	το	έργο	των	οκτώ	πεζο-
γράφων	 και	 προδρόμων	 του	 ιστορικού	 μυθιστορήματος	 τοποθετώντας	 το	 στο	
ιστορικό	πλαίσιο	της	εποχής	στην	οποία	και	εμφανίστηκε.	Ο	Παναγιωτόπουλος	
προχωρά	σε	μια	σύντομη	αλλά	κατατοπιστική	ιστορική	ανασκόπηση	του	λογοτε-
χνικού	αυτού	είδους	αναφερόμενος	εκτενώς	στον	πατέρα	του	ιστορικού	μυθιστο-
ρήματος,	Walter	Scott,	πραγματικό	μαθητή	του	οποίου	αναγνωρίζει	ο	επιμελητής	
στην	Ελλάδα	τον	Στέφανο	Ξένο7.	Επιπλέον,	διερευνάται	η	εμφάνιση	του	αισθη-
τικού	ρεύματος	του	ρομαντισμού	στην	Ευρώπη,	κατά	τη	διάρκεια	του	οποίου	το	
ενδιαφέρον	των	λογοτεχνών	στράφηκε	στον	Μεσαίωνα	με	την	«ευλάβειά	του,	που	
έφτανε	ίσαμε	τον	παροξυσμό	και	τη	βαρβαρότητα	(του),	που	άγγιζε	τα	σύνορα	της	
ασύδοτης	θηριωδίας.	[…]	(και	που)	ήταν	γεμάτος	μισαλλοδοξία	και	λατρεία	του	
ηρωϊσμού»8.	Ο	Παναγιωτόπουλος	προβαίνει	σε	μια	κριτική	εποπτεία	του	νεοελλη-
νικού	ρομαντισμού,	τον	οποίο	συσχετίζει	με	την	παρουσία	των	Φαναριωτών	στην	
οργάνωση	του	νεοσύστατου	κράτους9.	Ο	βυζαντινός	αττικισμός	και	ο	γαλλικός	

5.	Βλ.	Αννίτα	Π.	Παναρέτου,	Εργογραφία	–	Βιβλιογραφία	(1916-1982)	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	
ΣΩΒ,	Αθήνα	1990,	σ.	44-70.	Επίσης,	Βάσω	Οικονομοπούλου,	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	(1901-1982).	
Χρονολόγιο	–	Εργοβιογραφία,	Εκδόσεις	της	Σχολής	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	Αθήνα	2006,	σ.	29-104.
6.	Ο	Παναγιωτόπουλος	αιτιολογεί	 την	 επιλογή	 εκπροσώπων	και	 κειμένων	 του	 ιστορικού	 μυ-
θιστορήματος	ως	 εξής:	 «Εστάθηκα	 μονάχα	 στα	 πρόσωπα,	 που	 έχουν	 κάποιαν	 υπεροχή,	 που	
αντιπροσωπεύουν	μια	παραλλαγή	του	είδους.	Η	Ορφανή	της	Χίου	 είναι	το	τυπικό	ρομαντικό	
μυθιστόρημα.	Τα	ιστορικά	του	στοιχεία	είναι	λειψά	[...].	Μα	έπρεπε	να	υπάρχει	και	ο	συνδετικός	
κρίκος·	το	βιβλίο	που	βρίσκεται	στο	«μάτι»	του	δέντρου·	εκεί	όπου	από	το	ρομαντικό	«εκβλα-
στάνει»	 το	 ιστορικό	μυθιστόρημα.	Ανθολόγησα	κι	από	τις	 επιβιώσεις:	 εννοώ	την	Κατοχή	 του	
Γερ.	Βώκου	και	τα	ναυτικά	διηγήματα	του	Κωνσταντίνου	Ράδου».	Βλ.	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	
«Εισαγωγή»,	στον	τόμο	Το	ιστορικόν	μυθιστόρημα,	επιμέλεια	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	Βασική	Βι-
βλιοθήκη,	αρ.	17,	Εκδοτικός	Οίκος	Ιωάννου	Ν.	Ζαχαρόπουλου,	Αθήναι	1959,	σ.	ιη΄-ιθ .́	Σύμφωνα,	
επίσης,	και	με	τον	Απόστολο	Σαχίνη	«τα	όρια	ανάμεσα	στο	απλώς	ρομαντικό	μυθιστόρημα	και	
το	ρομαντικό	με	ιστορικά	ενδιαφέροντα	ήταν	πάντοτε	ρευστά	στη	νεοελληνική	πεζογραφία	του	
δέκατου	ένατου	αιώνα,	και	οι	δύο	κατηγορίες	τις	περισσότερες	φορές	συμπίπτουν,	συγχωνεύο-
νται	και	αλληλοσυμπληρώνονται».	Βλ.	Απόστολος	Σαχίνης,	Το	νεοελληνικό	μυθιστόρημα.	Ιστο-
ρία	και	κριτική,	Βιβλιοπωλείον	της	«Εστίας»	/	Ι.Δ.Κολλάρου	και	Σίας	Α.Ε.,	Αθήνα	71997,	σ.	39.
7.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Εισαγωγή»,	στον	τόμο	Το	ιστορικόν	μυθιστόρημα,	ό.π.,	σ.	κα.́
8.	Ό.π.,	σ.	ιγ .́
9.	Ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	δημοσίευσε	το	1954	μια	σειρά	μελετημάτων	για	τον	νεοελληνικό	ρο-
μαντισμό	στο	περ.	Νέα	Εστία	(τχ.	648,	649,	650,	651).	Μέρος	αυτών	των	μελετημάτων	με	τον	τίτλο	
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ρομαντισμός	καλλιεργούνται	και	προβάλλονται	στον	«ιδιότυπο	χώρο	του	φανα-
ριωτισμού»	και	ευνοούν	την	καλλιέργεια	της	ρομαντικής	πεζογραφίας	και	ιδίως	
του	 ιστορικού	μυθιστορήματος	στην	Ελλάδα.	Ο	Παναγιωτόπουλος	 διαπιστώνει	
πως	 «η	 ρομαντική	 πεζογραφία,	 ερευνημένη	 από	 τη	 σκοπιά	 του	 αφηγηματικού	
λόγου,	δεν	έχει	στην	Ελλάδα	μεγάλους	προγόνους»10.	Η	πεζογραφία,	κατά	τους	
χρόνους	της	Τουρκοκρατίας,	αν	και	είχε	δώσει	κλασικά	κείμενα,	και	στη	λόγια	
και	στη	δημοτική	παράδοση,	όπως	ρητορικά,	ιστοριογραφικά,	απολογητικά	και	
επιστολογραφικά	(βλ.	Φραγκίσκος	Μηνιάτης	ή	Ηλίας	Μηνιάτης)	δεν	έδωσε	κεί-
μενα	αφηγηματικά11.	Ο	ανθολόγος	αποφαίνεται	πως	«όλη	η	βιβλιοθήκη	των	μυθι-
στορημάτων	του	δέκατου	ένατου	αιώνα	ίσαμε	τη	δημοτικιστική	αναγέννηση	είν’	
ένας	ψεύτικος	κόσμος,	 ενώ	ελάχιστα	κείμενα	βρίσκονται	στο	σωστό	δρόμο	και	
μπορούν	αποσπασματικά	να	επιζήσουν»12.	Οι	αισθηματικές	φλυαρίες,	η	μίμηση	
των	ξένων	προτύπων	και	η	αττικίζουσα	γλώσσα	εμπόδισαν	την	περίοδο	αυτή	να	
καλλιεργηθεί	η	σωστή	γλωσσική	και	καλλιτεχνική	συνείδηση.	Οι	άνθρωποι	που	
«γράφουν	τ’	απεραντολόγα	μυθιστορήματα	της	εποχής	δεν	είναι	οι	ομωσμένοι	πι-
στοί	του	Λόγου	ούτε	έχουν	την	αίσθηση	του	περιττού	με	αποτέλεσμα,	μ’	ελάχιστες	
εξαιρέσεις,	να	είναι	πλασμένοι	από	το	κατώτερο	υλικό	των	επιφυλλιδογράφων13.	
Ο	 Παναγιωτόπουλος	 ανθολογεί	 και	 επιμελείται,	 όχι	 χωρίς	 δυσκολία,	 αντιπρο-
σωπευτικά	δείγματα	 γραφής	 των	προαναφερθέντων	πεζογράφων	κρίνοντας	ως	
αρχηγούς	της	σχολής	του	ιστορικού	μυθιστορήματος	τον	Στ.	Ξένο	και	τον	Σπ.	Ζα-
μπέλιο14,	ενώ	προβαίνει	μόνο	σε	αναφορές	ιστορικών	αφηγημάτων	πεζογράφων,	
όπως	ο	Εμμ.	Ροΐδης15	ή	ο	Αλ.	Παπαδιαμάντης16,	για	το	λόγο	ότι	ανθολογούνται	σε	
άλλους	τόμους	της	«Βασικής	Βιβλιοθήκης».	Ο	Θάνος	Βλέκας	του	Π.	Καλλιγά,	αν	
και	δεν	ανήκει	στο	ιστορικό	μυθιστόρημα,	ανθολογείται	από	τον	Παναγιωτόπου-
λο	στον	τόμο,	καθώς	ανήκει	στην	εποχή	που	γέννησε	το	είδος	αυτό	των	νεοελ-

«Ο	Νεοελληνικός	Ρομαντισμός.	Ένα	σχέδιο	μελέτης»	συμπεριλαμβάνεται	στο	βιβλίο	του	Ι.Μ.Πα-
ναγιωτόπουλου,	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα.	ΣΤ΄	Τα	ελληνικά	και	τα	ξένα	(1956),	Οι	Εκδόσεις	
των	Φίλων,	Αθήνα	21985,	σ.	59-69.
10.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Εισαγωγή»,	στον	τόμο	Το	ιστορικόν	μυθιστόρημα,	ό.π.,	σ.	ιστ .́
11.	Ό.π.,	σ.	ιστ .́
12.	Ό.π.
13.	Ό.π.,	σ.	ιστ΄-ιζ .́	
14.	Τα	κείμενα	(αποσπάσματα)	που	ανθολογούνται	στον	τόμο	είναι	τα	ακόλουθα:	Η	ορφανή	της	
Χίου	(Ιάκωβος	Πιτσιπιός),	Ο	Κατσαντώνης	(Κωνσταντίνος	Ράμφος),	Ο	Αυθέντης	του	Μωρέως 
(Αλέξανδρος	Ρίζος	Ραγκαβής),	Οι	Κρητικοί	γάμοι	και	Ιστορικά	σκηνογραφήματα	(Σπυρίδων	Ζα-
μπέλιος),	Ο	πειρατής	της	Γραμβούσης	και	Ο	πιλότος	του	Δαρ-Μπογάζ	(Κωνσταντίνος	Ν.	Ράδος),	
Η	Κατοχή	(Γεράσιμος	Βώκος)	και	Θάνος	Βλέκας	(Παύλος	Καλλιγάς).
15.	Ο	Παναγιωτόπουλος	αναφέρεται	στο	μυθιστόρημα	του	Εμμ.	Ροΐδη	Η	πάπισσα	Ιωάννα,	το	
οποίο	 όμως	 δεν	 συγκαταλέγει	 στο	 ιστορικό	 μυθιστόρημα	σε	αντίθεση	 με	 τον	 δημιουργό	 του.	
Ο	Ροΐδης	προαισθάνεται,	 σύμφωνα	με	 τον	Παναγιωτόπουλο,	 την	περιπέτεια	 του	βιβλίου	 του	
και	«προσπαθεί	φαινομενικά	τουλάχιστο,	να	τη	ματαιώσει,	και	λέω	“φαινομενικά”,	γιατί	δε	βρί-
σκεται	έξω	από	το	σκοπό	του	η	περιπέτεια.	Έτσι,	επιμένει	πως	είναι	ιστορία	και	όχι	θρύλος	το	
ανέβασμα	της	Ιωάννας	στο	θρόνο	του	Αγίου	Πέτρου».	Βλ.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	ό.π.,	σ.	ιθ .́
16.	Ό.π.,	σ.	κ΄-κα.́
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ληνικών	γραμμάτων	και	αποτελεί	«το	πρώτο	κοινωνικό	μας	μυθιστόρημα»,	έναν	
πίνακα	ηθών	δοσμένο	με	ενάργεια,	ευφυΐα	και	δύναμη17.	Ο	επιμελητής-ανθολόγος	
επισημαίνει	διαρκώς	πως	η	δυσκαμψία	της	καθαρεύουσας	και	ενίοτε	αρχαΐζουσας	
γλώσσας,	με	 την	οποία	 είναι	 γραμμένα	 τα	αφηγήματα	αυτής	 της	περιόδου,	 δυ-
σκολεύουν	όχι	μόνο	την	ανάγνωσή	τους	αλλά	και	γενικότερα	την	αισθητική	από-
λαυσή	τους.	Ο	Παναγιωτόπουλος	στέκεται	με	κριτική	ματιά	απέναντι	στην	εποχή	
που	γέννησε	το	ιστορικό	μυθιστόρημα	ακολουθώντας	τη	θέση	που	είχε	διατυπώ-
σει	ήδη	από	το	1948	στο	κείμενό	του	«Το	ύφος	της	κριτικής»,	πως	η	εντιμότητα,	
η	ειλικρίνεια	και	η	κατάκτηση	της	αλήθειας	πρέπει	να	είναι	ο	μοναδικός	σκοπός	
του	κριτικού	και	όχι	η	ωραιολογία18.	Έτσι,	δεν	διστάζει	να	διατυπώσει	στην	εισα-
γωγή	του	τόμου	πως,	αν	και	«το	ρομαντικό	και,	ειδικότερα,	το	ιστορικό	μυθιστό-
ρημα»	του	19ου	αιώνα	προσπάθησε	να	δημιουργήσει	μια	αφηγηματική	παράδο-
ση,	ωστόσο,	δεν	το	κατόρθωσε19.

Ο	Παναγιωτόπουλος	επιμελείται,	επίσης,	τον	18ο	τόμο	της	«Βασικής	Βιβλιο-
θήκης»,	ο	οποίος	είναι	αφιερωμένος	στον	Γεώργιο	Βιζυηνό,	προβαίνοντας	σε	μια	
εκτενή	εισαγωγή-μελέτη	για	τη	ζωή	και	το	έργο	του	ανθολογούμενου	λογοτέχνη20.	
Ο	 επιμελητής-ανθολόγος	 παραθέτει	 λεπτομερή	 βιογραφικά	 στοιχεία	 του	 ποιη-
τή-πεζογράφου,	καθώς	«η	ανάγνωση	του	Βιζυηνού»,	σύμφωνα	και	με	τη	νεότερη	
κριτική,	«προχωρεί	συνήθως	από	τη	βιογραφία	προς	το	έργο»21.	Η	αντιμετώπιση	
του	έργου	του	Βιζυηνού	από	τον	Παναγιωτόπουλο	συνδυάζει	την	τεχνοτροπική	
θεώρηση	με	την	ανθρωπιστική	και	ιστορική,	αποσκοπώντας	στο	να	καταμετρήσει	
ένα	πνευματικό	ανάστημα	και	να	τοποθετήσει	τον	άνθρωπο	και	την	καλλιτεχνική	
αγωγή	του	στο	ανάλογο	ιστορικό	πλαίσιο22.	Η	προσπάθεια	του	Παναγιωτόπουλου	
να	τοποθετήσει	το	έργο	του	Βιζυηνού	μέσα	στα	ιστορικά	του	συμφραζόμενα	και	

17.	Ό.π.,	 σ.	 λβ .́	Την	άποψη	του	Παναγιωτόπουλου	πως	ο	Θάνος	Βλέκας	αποτελεί	 «το	πρώτο	
κοινωνικό	μας	μυθιστόρημα»	αντικρούει	ο	Ν.	Βαγενάς,	αναφερόμενος	σε	«δέκα	μυθιστορήματα	
πριν	από	τον	Θάνο	Βλέκα	με	υπόθεση	λιγότερο	ή	περισσότερο	σύγχρονη».	Βλ.	Νάσος	Βαγενάς,	
«Οι	αρχές	της	πεζογραφίας	του	ελληνικού	κράτους»,	στον	τόμο	Η	ειρωνική	γλώσσα.	Κριτικές	
μελέτες	για	τη	νεοελληνική	γραμματεία,	Στιγμή,	Αθήνα	1994,	σ.	193	κ.ε.
18.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Το	ύφος	της	κριτικής»,	στον	τόμο	Ο	στοχασμός	και	ο	λόγος,	Οι	Εκ-
δόσεις	των	Φίλων,	Αθήνα	61994,	σ.	43.
19.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Εισαγωγή»,	στον	τόμο	Το	ιστορικόν	μυθιστόρημα,	ό.π.,	σ.	ιστ .́	Σύμ-
φωνα	με	τον	Νάσο	Βαγενά,	«το	ιστορικό	μυθιστόρημα	εμφανίζεται	στην	Ελλάδα	γύρω	στο	1850	
και	αναπτύσσεται	κατά	την	εικοσιπενταετία	1860-1885.	Το	προετοιμάζουν,	εκτός	από	τα	ξένα	
ιστορικά	μυθιστορήματα	και	διηγήματα	που	δημοσιεύονται	μεταφρασμένα	(είτε	αυτοτελώς	είτε	
σε	περιοδικά),	και	ορισμένα	ελληνικά	ιστορικά	διηγήματα	(που	δημοσιεύονται	πριν	από	το	1850	
σε	περιοδικά)	με	θέματα	από	την	αρχαιότητα	ή	από	τη	μεσαιωνική	εποχή»,	ενώ	η	Επανάσταση	
του	 ’21,	που	ήταν	 τότε	πρόσφατο	γεγονός,	 «δεν	 τράβηξε	 το	 ενδιαφέρον	 των	 ιστορικών	μυθι-
στοριογράφων».	Βλ.	Νάσος	Βαγενάς,	«Οι	αρχές	της	πεζογραφίας	του	ελληνικού	κράτους»,	ό.π.,	
σ.	190,	και	Νάσος	Βαγενάς,	«Ο	πίθηκος	Ξουθ»,	ό.π.,	σ.	200-201.
20.	Σύμφωνα	με	τον	Παν.	Μουλλά,	«η	ανάγνωση	του	Βιζυηνού	προχωρεί	συνήθως	από	τη	βι-
ογραφία	προς	 το	 έργο».	Βλ.	Γ.Μ.Βιζυηνός,	Νεοελληνικά	διηγήματα,	 επιμέλεια	Παν.	Μουλλάς,	
«Ερμής»,	Αθήνα	1980,	σ.	ρλ.́
21.	Βλ.	ό.π.,	σ.	ρλ.́
22.	Π.Δ.Μαστροδημήτρης,	«Θέματα	και	προβληματισμοί	στα	Πρόσωπα	και	τα	κείμενα	του	Ι.Μ.
Παναγιωτόπουλου	(μια	συνοπτική	εξέταση)»,	ό.π.,	σ.	180.
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να	το	αξιολογήσει	μέσα	από	την	καλλιτεχνική	προϋπόθεση	που	κατέστησε	δυνατή	
τη	δημιουργία	του	καθίσταται	ιδιαίτερα	σημαντική	για	την	κατανόηση	της	ιδιά-
ζουσας	αυτής	προσωπικότητας.	Ο	Παναγιωτόπουλος	αντιμετωπίζει	το	έργο	του	
Βιζυηνού	με	καθαρότητα	και	αντικειμενικότητα	αναδεικνύοντας	τα	θετικά	και	τα	
αρνητικά	σημεία	του.	Το	χαρακτηριστικό	γνώρισμα	του	Παναγιωτόπουλου	να	αρ-
θρώνει	ένα	διεισδυτικό	και	διερευνητικό	λόγο	σε	όλες	γενικά	τις	κριτικές	προσεγ-
γίσεις	του	αναδεικνύεται	και	στην	κριτική	αντιμετώπιση	του	έργου	του	Βιζυηνού.	
Ο	επιμελητής	και	ανθολόγος	προβαίνει	σε	μια	προσεκτική	μελέτη	της	παρουσίας	
και	του	έργου	του	Βιζυηνού	στα	νεοελληνικά	γράμματα	τεκμηριώνοντας	τις	θέσεις	
και	τις	απόψεις	του	με	διαρκείς	αναφορές	στη	βιβλιογραφία	της	εποχής.	Ο	Πανα-
γιωτόπουλος	θεωρεί	πως	το	συνολικό	έργο	του	Βιζυηνού	υπήρξε:	«Μια	απόπειρα	
μεγαλοφυΐας.	[...]	Ένα	έργο	γεμάτο	αστοχασιές,	περισσολογίες,	κοινοτοπίες,	αδυ-
ναμίες	και	κάπου-κάπου	μια	φράση,	μια	λέξη,	που	σε	πηγαίνει	πολύ	μακρύτερα	
από	τον	περίγυρο,	που	σου	ανοίγει	κάποιους	ουρανούς,	κάποιους	παραδείσους.	
Σχεδόν	ξαφνιάζεσαι,	σαν	η	αυτοδύναμη	φύση	να	ξεπερνά	τα	εμπόδια	και	να	δη-
λώνει	κυριαρχικά	την	παρουσία	της,	στο	πείσμα	και	του	ίδιου	του	δημιουργού»23.	
Ο	 Παναγιωτόπουλος	 αξιολογεί	 και	 συγκρίνει	 το	 ποιητικό	 και	 το	 πεζογραφικό	
έργο	του	Βιζυηνού	καταλήγοντας	στην	υπεροχή	του	δεύτερου,	ενώ	δεν	παύει	να	
αιτιολογεί	το	άνισο	έργο	του	αναφερόμενος	στη	γλωσσική	δυσκαμψία	της	εποχής	
μέσα	στην	οποία	εμφανίστηκε,	αλλά	και	στη	φαναριώτικη	καταγωγή	του:	«Η	φα-
ναριώτικη	σχολή»,	όπως	αναφέρει	ο	Παναγιωτόπουλος,	«στάθηκε	η	πιο	κούφια	
κ’	η	πιο	αντικαλλιτεχνική	 της	 νεοελληνικής	ποίησης.	Γλυκερή	αισθηματολογία,	
άγονη	 προγονοπληξία,	 άκαιρη	 κι	 ανάβαθη	 ευφυολογία	 κι	 ασταμάτητη	 περισ-
σολογία	είναι	τα	χαρακτηριστικά	της	γνωρίσματα»24.	Αντίθετα,	θεωρεί	όχι	μόνο	
αξιόλογο,	αλλά	και	σημαντικό	το	πεζογραφικό	έργο	τού	Βιζυηνού,	τον	οποίο	και	
αναγνωρίζει	ως	οδηγό,	καθώς	πριν	από	αυτόν	η	νεοελληνική	μυθιστοριογραφία	
«έπαιρνε	τα	πρότυπά	της	από	το	ιστορικό	μυθιστόρημα	του	Walter	Scott	κι	από	τα	
χειρότερα	συχνά	επιφυλλιδογραφικά	κατορθώματα	της	γαλλικής	παραγωγής»25.	
Ο	Βιζυηνός	θεμελίωσε	τη	διηγηματογραφική	του	παραγωγή	χωρίς	κανένα	νεοελ-
ληνικό	πρότυπο,	χωρίς	κάποια	παράδοση	άξια	να	την	πλουτίσει	με	τη	δική	του	
προσωπικότητα26	και	ενώ	κατείχε	γερά	τη	συνείδηση	της	δημοτικής,	δεν	αγωνί-
στηκε	όσο	θα	έπρεπε	για	χάρη	της,	σύμφωνα	με	τον	Παναγιωτόπουλο.	Ο	ανθολό-

23.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Εισαγωγή»,	στον	τόμο	Γεώργιος	Βιζυηνός,	επιμέλεια	Ι.Μ.Παναγιωτό-
πουλος,	Βασική	Βιβλιοθήκη,	αρ.	18,	Εκδοτικός	Οίκος	Ιωάννου	Ν.	Ζαχαρόπουλου,	Αθήναι	1959,	σ.	21.
24.	Ό.π.,	σ.	21.
25.	Ό.π.,	σ.	26.	Την	ίδια	άποψη	εκφράζει	στα	1895	και	ο	Κ.	Παλαμάς	«[…]	ο	Βιζυηνός	πολύ	τελει-
ότερον	του	ποιητού	των	επικολυρικών	και	των	ερωτοσατυρικών	στίχων	είναι	ο	διηγηματογρά-
φος	ποιητής».	Βλ.	Κωστής	Παλαμάς,	Άπαντα,	τ.	Β ,́	Γκοβόστης-Μπίρης,	Αθήνα	1963,	σ.	157.	Βλ.	
σχετικά	και	Κώστας	Στεργιόπουλος,	«Γεώργιος	Βιζυηνός»	 (παρουσίαση	–	ανθολόγηση),	στον	
τόμο	Η	παλαιότερη	πεζογραφία	μας.	Από	τις	αρχές	της	ως	τον	πρώτο	παγκόσμιο	πόλεμο,	τ.	ΣΤ ,́	
1880-1900,	Σοκόλης,	Αθήνα	1997,	σ.	44-45.
26.	Βλ.	Κ.	Στεργιόπουλος,	ό.π.,	σ.	45.
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γος	επισημαίνει	την	πολύπλευρη	ικανότητα	του	Βιζυηνού	να	σκιαγραφεί	ανθρώπι-
νους	χαρακτήρες,	να	προβαίνει	σε	«ξεσκάλισμα	της	ανθρώπινης	ψυχής»27,	πράγμα	
που	τον	καθιστά	αληθινά	βαρυσήμαντο	στη	νεότερη	πεζογραφία.	Η	ψυχογραφική	
δύναμη	του	Βιζυηνού	αποτελεί	μια	ασταμάτητη	διάθεση	του	πεζογράφου,	όπως	
εύστοχα	επισημαίνει	ο	Παναγιωτόπουλος,	«να	βλέπει	τον	άνθρωπο	από	μέσα	και	
να	ξεδιαλύνει	ένα	προς	ένα	τους	κραδασμούς	της	γνησιότερης	εσωτερικής	ύπαρ-
ξής	του»28.

Ο	 42ος τόμος	 της	 «Βασικής	 Βιβλιοθήκης»,	 με	 θέμα	 τη	Νεοελληνική	 κριτική,	
έγινε	αντικείμενο	συνεπιμέλειας	από	τους	Παναγιωτόπουλο,	Ζακυθηνό	και	Πα-
πανούτσο.	Η	εισαγωγή	του	τόμου	γράφεται	από	τον	Παπανούτσο	και	τον	Πανα-
γιωτόπουλο	με	αντίστοιχους	υπότιτλους	«Της	κριτικής	το	έργο	και	η	σημασία»	και	
«Η	νεοελληνική	κριτική».	Ο	Παπανούτσος	προβαίνει	σε	μια	γενικότερη	θεώρηση	
του	ρόλου	του	κριτικού	ως	συνδετικού	κρίκου	ανάμεσα	στο	φιλότεχνο	κοινό	και	
στον	δημιουργό	καλλιτέχνη,	ενώ	ο	Παναγιωτόπουλος	εξετάζει	την	πορεία	της	νε-
οελληνικής	κριτικής	από	τον	19ο	αιώνα	έως	και	το	πρώτο	μισό	του	20ού.	Η	παρα-
τήρηση	του	Παναγιωτόπουλου	πως,	ενώ	η	τουρκοκρατία	γνωρίζει	το	φιλοσοφικό	
και	 ιστορικό	 έργο,	 συνεχίζει	 τη	 βυζαντινή	παράδοση	 της	 θεολογικής	αδολεσχί-
ας,	θα	αποτρέψει	τη	νεοελληνική	κριτική	από	το	«να	παρακολουθήσει	την	κίνη-
ση	άλλων	εθνών,	που	έχουν	ήδη	δημιουργήσει	ένα	πολιτισμό,	που	γράφουν	μια	
γλώσσα	καθιερωμένη	από	μεγάλη	ποίηση	και	μεγάλη	πεζογραφία,	που	κινούνται	
σ’	ευρύτερους	πνευματικούς	ορίζοντες»29.	Αν	και	τα	κριτικά	κείμενα	είναι	ευάριθ-
μα	δεν	απλώνονται	πέρ’	από	τα	περιορισμένα	πλαίσια	της	γλωσσικής	διαμάχης,	
ενώ	εποχές	ολόκληρες	του	νεοελληνικού	βίου	δεν	έχουν	να	παρουσιάσουν	τίπο-
τε	περισσότερο	από	τεχνολογικές	ερμηνείες	ή	κριτικά	σχόλια.	Ο	Παναγιωτόπου-
λος	διαπιστώνει	πως	έως	και	την	εποχή	του	η	ιστοριογράφηση	της	νεοελληνικής	

27.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	ό.π.,	σ.	27.	
28.	Βλ.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	ό.π.,	σ.	28.	Επίσης,	«Ντοστογιέφσκυ-Έλληνα»	τον	ονομάζει	ο	Άγγ.	
Σικελιανός:	«[…]	ο	“Μοσκώβ	Σελήμ”,	ένα	μεγάλο	αληθινά	ανθρώπινο	αριστούργημα,	που	ενώ	το	
διάβαζα	με	μετατόπιζε	απ’	τη	θέση	μου	για	να	τονίζω	μέσα	μου	ολοένα:	“Αλλά	τούτο	είν’	ένας	
Ντοστογιέφσκυ,	στις	καλύτερες	σελίδες	του,	ένας	Ντοστογιέφσκυ-Έλληνας”».	Βλ.	Άγγ.	Σικελια-
νός,	Πεζός	λόγος,	τ.	Ε ,́	1945-1951,	φιλολογική	επιμέλεια	Γ.Π.Σαββίδης,	Ίκαρος,	Αθήνα	χ.χ.,	σ.	241.	
Ο	Κ.	Στεργιόπουλος	θα	πει:	«[…]	παρά	τις	πετυχημένες	κάποτε	περιγραφές,	η	φύση	απομένει	
συνηθέστερα	διακοσμητική.	Υπάρχει	γύρω,	μα	σπάνια	γίνεται	πραγματική	και	ζωντανεύει.	Ενώ	
οι	ανθρώπινοι	χαρακτήρες	του	αναλύονται	και	ψυχογραφούνται,	με	μια	διεισδυτικότητα	που	σε	
λιγοστές	περιπτώσεις	ξαναγνώρισε	η	πεζογραφία	μας».	Βλ.	Κώστας	Στεργιόπουλος,	«Γεώργιος	
Βιζυηνός»	 (παρουσίαση	 –	 ανθολόγηση),	ό.π.,	 σ.	 51.	Ο	Β.	Αθανασόπουλος,	 τέλος,	 επισημαίνει	
πως	η	προώθηση	της	ηθογραφίας	προς	την	κατεύθυνση	της	ψυχογραφίας	αποτελεί	μια	αναμφι-
σβήτητη	προσφορά	του	Βιζυηνού	στην	ελληνική	πεζογραφία	του	19ου	αιώνα	και	πως	«η	ψυχο-
γράφηση	των	χαρακτήρων	διεισδύει	όλο	και	πιο	βαθιά	στους	λαβυρίνθους	του	ψυχισμού	τους,	
όπου	τελικώς	αποκαλύπτεται	η	απουσία	μιας	ασφαλούς	συνείδησης	της	πραγματικότητας».	Βλ.	
Βαγγέλης	Αθανασόπουλος,	Οι	μάσκες	του	ρεαλισμού.	Εκδοχές	του	νεοελληνικού	αφηγηματικού	
λόγου,	τ.	Α,́	Καστανιώτης,	Αθήνα	62009,	σ.	434.
29.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Εισαγωγή»,	στον	τόμο	Νεοελληνική	κριτική,	επιμέλεια	Διον.	Ζακυ-
θηνός,	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	Ε.Π.Παπανούτσος,	Βασική	Βιβλιοθήκη	«Αετού»,	αρ.	42,	Εκδοτι-
κός	Οίκος	Ιωάννου	Ν.	Ζαχαρόπουλου,	Αθήναι	1956,	σ.	ιε .́
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κριτικής	δεν	έχει	ακόμη	επιχειρηθεί	στην	έκταση	και	στο	βάθος,	που	θα	έκαναν	
προσιτές	τις	ιδιομορφίες	της	και	που,	κατά	κάποιον	τρόπο,	θα	τις	ερμήνευαν30.	Οι	
ιστορίες	της	νεοελληνικής	λογοτεχνίας,	που	είχαν	έως	τότε	τυπωθεί,	ενώ	αφιέρω-
ναν	κεφάλαιά	τους	στην	ανέλιξη	της	κριτικής,	δεν	παρακολουθούσαν	το	είδος.	Η	
μόνη,	επίσης,	εργασία,	του	Άριστου	Καμπάνη	με	τον	τίτλο	Ιστορία	της	νέας	ελλη-
νικής	κριτικής	(Παράρτημα	Νέας	Εστίας,	1935),	ενώ	αρχίζει	από	τα	1800	περίπου	
και	τελειώνει	στα	νεότερα	χρόνια,	περιορίζεται	σύμφωνα	με	τον	Παναγιωτόπουλο	
στα	κείμενα	που	αφορούσαν	τις	γλωσσικές	διαμάχες31.	Ο	αγώνας	ανάμεσα	στον	
αττικισμό	και	στη	ζωντανή	γλώσσα	του	λαού,	σύμφωνα	με	τον	Παναγιωτόπου-
λο,	θα	μπορούσε	να	έχει	ουσιαστικότερο	περιεχόμενο,	αν	τον	οδηγούσε	ο	νηφά-
λιος	στοχασμός	και	το	δημιουργικό	πείσμα.	Τα	κείμενα	που	περιορίστηκαν	στο	
γλωσσικό	ζήτημα,	καίριας	αναμφίβολα	σημασίας	για	το	έθνος	εκείνη	την	εποχή,	
κατόρθωσαν	ωστόσο	όχι	 μόνο	 να	απορροφήσουν	αλλά	και	 να	 καθυστερήσουν	
την	ανάπτυξη	της	κριτικής	δραστηριότητας.	Για	πολύ	μεγάλο	χρονικό	διάστημα,	
«η	γλώσσα	είχε	ταυτιστεί	με	το	ύφος,	η	γλωσσική	διαμάχη	είχε	συμπέσει	με	την	
αισθητική	διαμάχη,	η	καλλιτεχνική	συνείδηση	είχε	αντικατασταθεί	από	τη	γλωσσι-
κή	συνείδηση»32.	Για	το	λόγο	αυτό,	κείμενα,	όπως	του	Αδ.	Κοραή,	του	Κ.	Κόντου,	
του	Δ.	Βερναρδάκη	ή	του	Γ.	Χατζιδάκη,	δεν	περιλαμβάνονται	στη	συγκεκριμένη	
ανθολογία	νεοελληνικής	κριτικής.	Άλλα	κείμενα,	όμως,	με	γενικότερο	χαρακτήρα,	
όπως	η	διαμάχη	του	Παν.	Σούτσου	και	 του	Κ.	Ασώπιου33,	συμπεριλαμβάνονται	
στον	τόμο,	όχι	χωρίς	μια	κάποια	δυσκολία,	καθώς	είναι	περισσότερο	τεχνολογή-
ματα	και	γλωσσολογήματα,	που	προσέχουν	τη	λεπτομέρεια	έξω	από	το	αισθητικό	
της	κλίμα34.	Στον	τόμο	συμπεριλαμβάνονται	ακόμη	κείμενα	φιλονεικίας	ανάμεσα	
στον	Εμμ.	Ροΐδη,	τον	Άγγ.	Βλάχο	και	τον	Ι.	Παπαδιαμαντόπουλο	(Jean	Moréas)	για	

30.	Ο	Παναγιωτόπουλος	δεν	προβαίνει	σε	συγκεκριμένες	αναφορές.	Οι	 ιστορίες	νεοελληνικής	
λογοτεχνίας	που	είχαν	κυκλοφορήσει	πριν	από	την	έκδοση	του	τόμου	της	Βασικής	Βιβλιοθήκης	
είναι:	Ι.	Ρίζος	Νερουλός	(1827/1870),	Rudolph	Nicolai	(Λειψία	1876),	Αλ.	Ρίζος	Ραγκαβής	(Βερολί-
νο	1877/1887),	Karl	Krumbacher	(Μόναχο	1891),	Karl	Dieterich	(Λειψία	1902),	D.C.Hesseling	(Paris	
1924),	Ηλ.	Π.	Βουτιερίδης	(1924-1927),	Άρ.	Καμπάνης	(1925),	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	(1936),	Κ.Θ.
Δημαράς	(1948-1949),	A.	Mirambel	(1953),	B.	Lavagnini	(1955).	Περισσότερα	βλ.	Π.Δ.Μαστροδη-
μήτρης,	Εισαγωγή	στη	νεοελληνική	φιλολογία,	Δόμος,	Αθήνα	61996,	σ.	409-412.
31.	«Μα	οι	γλωσσικές	διαμάχες»,	θα	επισημάνει	ο	Παναγιωτόπουλος,	«εγέμισαν	τη	νεοελληνική	
βιβλιοθήκη	 γλωσσολογήματα,	 συχνά	 ανεπιστημονικά,	 λιβελλογραφήματα,	 συχνά	 κακόβουλα	
και	κακόπιστα,	και	ανοητολογήματα,	συχνά	φαιδρά.	Το	γλωσσικό	θέμα	είναι	θέμα	της	επιστή-
μης.	Έπρεπε	να	μείνει	θέμα	της	επιστήμης».	Βλ.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Εισαγωγή»,	στον	τόμο	
Νεοελληνική	κριτική,	ό.π.,	σ.	ιστ .́
32.	Ό.π.,	σ.	ιε΄-ιστ .́
33.	Βλ.	Παν.	Μουλλάς,	«Η	διαμάχη	Π.	Σούτσου	–	Κ.	Ασώπιου	(1853)	και	η	ιστορική	συγκυρία»,	
στον	τόμο	Ρήξεις	και	συνέχειες.	Μελέτες	για	τον	19ο	αιώνα,	Σοκόλης,	Αθήνα	1993,	σ.	263-278.
34.	Ο	Παναγιωτόπουλος	αναφέρει	χαρακτηριστικά:	«η	πνευματική	ζωή	της	Αθήνας,	του	νέου	
κράτους,	 του	λίγο	καιρό	πρωτύτερα	 ελευθερωμένου,	 δεν	 είχε	καλλιτεχνική	συνείδηση.	 [...]	 το	
πεδίο	 των	πνευματικών	 τολμημάτων	 το	 εξουσίαζε	 ο	 λογιότατος.	Μα	ο	 λογιότατος	 μπορεί	 να	
είναι	 κάποτε	αληθινά	σοφός.	Δεν	 είναι	 ικανός	 να	κάμει	 και	 τέχνη	ή	 να	 νιώσει	 την	 τέχνη	στο	
αληθινό	νόημά	της.	Η	άγνοια,	η	σύγχυση	και	η	παρερμηνεία	του	αισθητικού	θέματος	είναι	το	
συνηθέστερο	φαινόμενο	του	αθηναϊκού,	δε	λέω	του	νεοελληνικού,	δέκατου	ένατου	αιώνα».	Βλ.	
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Εισαγωγή»,	στον	τόμο	Νεοελληνική	κριτική,	ό.π.,	σ.	ιστ .́
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τη	θεματική,	υφολογική	και	γλωσσική	ανανέωση	της	λογοτεχνικής	παράδοσης35,	
αλλά	και	κείμενα	υπέρμαχων	ή	μη	του	Διον.	Σολωμού36,	όπως	του	Σπ.	Ζαμπέλιου,	
του	Ι.	Πολυλά	και	του	Εμμ.	Στάη37.	Η	έκδοση	του	έργου	του	Ψυχάρη	Το	ταξίδι	μου 
(1888)	θα	ανανεώσει,	σύμφωνα	με	τον	Παναγιωτόπουλο	την	κριτική	της	περιόδου,	
καθώς	αρχίζει	να	δημιουργείται	μια	κριτική	συνείδηση	και	μια	παράδοση	κριτι-
κής.	Η	κριτική	συνείδηση	ενισχύεται	από	μια	εξαιρετικά	αναπτυγμένη	μορφοπλα-
στική	συνείδηση.	Ο	τόμος	ολοκληρώνεται	με	κριτικά	κείμενα	του	Κ.	Παλαμά	και	
του	Γρ.	Ξενόπουλου	(για	τον	Ανδρ.	Κάλβο),	του	Π.	Γιαννόπουλου	για	τη	σύγχρονη	
ζωγραφική,	 του	Φ.	Πολίτη	και	 του	Γ.	Αποστολάκη,	που	παρά	τη	βιαιότητα	του	
λόγου	τους	υπήρξαν	«γνήσιες	κριτικές	συνειδήσεις»38,	αλλά	και	τριών	νεότερων	
κριτικών	που	με	τον	πρόωρο	θάνατό	τους	υπήρξαν	πραγματική	απώλεια	για	την	
πνευματική	ζωή	του	τόπου,	του	Ι.	Συκουτρή,	του	Δημ.	Καπετανάκη	και	του	Γ.	Σα-
ραντάρη.	Η	επιλογή	των	κριτικών	κειμένων	του	τόμου	αποτυπώνει	με	σαφήνεια	
τον	γενικότερο	προβληματισμό	και	την	υφολογική	προσέγγιση	της	νεοελληνικής	
κριτικής	 της	 συγκεκριμένης	 ιστορικής	 περιόδου.	 Οι	 ανθολόγοι	 συμπεριέλαβαν	
στον	τόμο	εκείνα	τα	κριτικά	κείμενα	που	θα	μπορούσαν	να	εκφράσουν	την	πορεία	
της	νεοελληνικής	κριτικής,	ενώ	θέλησαν	να	συγκεντρώσουν	«απηχήσεις	αγώνων,	
εποχών,	προσωπικοτήτων»	και	να	προσδώσουν	μια	ορισμένη	ενότητα	ανάμεσα	
στα	διάσπαρτα	φανερώματά	της39.

Συμπερασματικά,	θα	λέγαμε	πως	η	γενικότερη	δομή	της	σειράς	«Βασική	Βι-
βλιοθήκη»,	που	ξεκινά	από	τη	βυζαντινή	ποίηση	με	τον	1ο	τόμο	και	φτάνει	έως	τα	

35.	Ο	Παναγιωτόπουλος	θεωρεί	πως	η	φιλονεικία	Βλάχου	–	Ροΐδη	με	την	παρεμβολή	του	Ι.	
Παπαδιαμαντόπουλου	άφησε	τις	καθαρότερες	κριτικές	εργασίες,	καθώς	τόσο	ο	Ροΐδης	όσο	και	
ο	Βλάχος	άντλησαν	«ακαταμάχητα»	επιχειρήματα	από	πολλούς	ξένους	αισθητικούς,	φιλοσό-
φους	και	τεχνολόγους.	Αυτή	η	διαμάχη	προετοίμασε,	κατά	κάποιον	τρόπο,	σύμφωνα	με	τον	
Παναγιωτόπουλο,	τον	Ψυχάρη	και	έκανε	αισθητή	την	ανάγκη	μιας	νέας	αποτίμησης	αξιών.	Βλ.	
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	ό.π.,	σ.	κ.́	Βλ.,	επίσης,	Δημήτρης	Δημηρούλης,	«Η	διαμάχη	Ροΐδη	–	Βλά-
χου.	Ο	ποιητής	γεννιέται	ή	γίνεται»,	στον	τόμο	Εμμανουήλ	Ροΐδης.	Η	τέχνη	του	ύφους	και	της	
πολεμικής,	Μεταίχμιο,	Αθήνα	2005,	σ.	217-227	και	Παν.	Μουλλάς,	«Η	αθηναϊκή	πανεπιστημιακή	
κριτική	και	ο	Ροΐδης»,	στον	τόμο	Ρήξεις	και	συνέχειες.	Μελέτες	για	τον	19ο	αιώνα,	ό.π.,	σ.	301-330.
36.	Ο	Σολωμός,	ο	Κάλβος,	η	δημοτική	παράδοση	και	η	κρητική	λογοτεχνία,	αν	και	αποτελούν	
«ζωντανά	και	ζωοποιά	φανερώματα»,	εκείνη	την	εποχή	ελάχιστες	φορές	αποτελούσαν	θέματα	
της	κριτικής:	«Ο	Σολωμός	γινόταν	συχνά	αντικείμενο	λοιδορίας,	ο	Κάλβος	είταν	άγνωστος	κι	
όσο	για	την	κρητική	λογοτεχνία	ή	για	το	δημοτικό	τραγούδι,	το	γλωσσικό	τους	ένδυμα	εμπόδιζε	
τους	λογιότατους	της	εποχής	να	σταθούν	αντίκρυ	τους	με	σοβαρότητα».	Βλ.	Ι.Μ.Παναγιωτόπου-
λος,	ό.π.,	σ.	ιζ .́
37.	Η	περίπτωση	του	Σολωμού	έγινε	κατά	τον	19ο	και	τον	20ό	αιώνα	ένα	από	τα	μεγάλα	ερεθί-
σματα	του	κριτικού	λόγου,	όπως	αναφέρει	ο	Παναγιωτόπουλος,	παρά	τις	ανεδαφικές	εικοτο-
λογίες,	«την	ανυπόφορη	διορθωσιομανία	και	την	περί	τ’	ασήμαντα	σοβαροφανή	μικρολογία»	
λόγω	της	αποσπασματικότητας	του	έργου	του,	καθώς	«η	αληθινή	σημασία	της	αισθητικής,	της	
παιδευτικής,	της	εθνικής	του	προσφοράς,	ο	λόγος	του,	το	παράδειγμά	του,	η	όλη	του	φύση	προ-
καλούν	ωφέλιμη	αναταραχή,	ενισχύουν	την	τάση	των	γόνιμων	ανατοποθετήσεων».	Βλ.	Ι.Μ.Πα-
ναγιωτόπουλος,	ό.π.,	σ.	ιθ .́
38.	Ό.π.,	σ.	κγ .́
39.	Περισσότερα	για	την	κριτική	αυτής	της	περιόδου	βλ.	στον	τόμο	Η	κριτική	στη	νεότερη	Ελλά-
δα,	Εταιρεία	Σπουδών	Νεοελληνικού	Πολιτισμού	και	Γενικής	Παιδείας	/	Ίδρυμα	Σχολής	Μωραΐ-
τη	(Βιβλιοθήκη	Γενικής	Παιδείας,	13),	Αθήνα	1981.
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νεοελληνικά	λαογραφικά	κείμενα	με	τον	48ο,	η	συμμετοχή	ορισμένων	από	τους	
σημαντικότερους	μελετητές	της	νεοελληνικής	γραμματείας	ως	επιμελητών-ανθο-
λόγων	του	κάθε	τόμου,	καθώς	και	η	φροντισμένη	επιμέλεια	και	ανθολόγησή	τους	
φανερώνουν	τη	σπουδαιότητα	και	την	αναγκαιότητα	του	εκδοτικού	αυτού	εγχει-
ρήματος	τόσο	για	την	εποχή	εκείνη	όσο	και	για	τις	επόμενες.	Η	επιμέλεια-ανθολό-
γηση	των	τριών	τόμων	τους	οποίους	ανέλαβε	ή	στους	οποίους	συμμετείχε	ο	Πα-
ναγιωτόπουλος	φανερώνει	τις	στέρεες	παιδευτικές,	λογικές	και	ηθικές	βάσεις	που	
χαρακτηρίζουν	 την	 κριτική	 σκέψη	 του.	Ο	Παναγιωτόπουλος	 στοχάζεται	 επάνω	
στον	λόγο	και	στον	νέο	Ελληνισμό	με	τρόπο	κριτικό	και	αντικειμενικό,	αποφεύ-
γοντας	τις	μονομέρειες	και	τις	αποκλειστικότητες	που	«νοθεύουν	την	κριτική	και	
αλλοιώνουν	τον	προορισμό	της»40.	Οι	κριτικές	θεωρήσεις	του,	οι	παρατηρήσεις	
του,	οι	στοχασμοί	του	πάνω	σε	γενικά	και	σε	ειδικά	θέματα,	φανερώνουν	τη	στέ-
ρεα	πνευματική	του	συγκρότηση,	την	καθαρότητα	του	νου	και	τη	συνέπεια	του	
λόγου	του.	Η	κριτική	του	οξύνοια,	η	ευχέρεια	τού	να	συλλαμβάνει	το	νόημα	και	
τις	γενικές	τάσεις	της	εποχής	που	κάθε	φορά	μελετά,	η	μόρφωσή	του,	αλλά	και	
η	ευαισθησία	του,	τον	κατατάσσουν	ανάμεσα	στους	σημαντικότερους	κριτικούς	
των	νεοελληνικών	γραμμάτων41.	Ο	Παναγιωτόπουλος	θεωρεί	πως	ο	άξιος	κριτικός	
οφείλει	να	συνδυάζει	λόγο	και	συναίσθημα,	να	διασώζει	το	κριτικό	του	αισθητή-
ριο	και	να	αντιμετωπίζει	το	έργο	της	κριτικής	με	εντιμότητα	και	ειλικρίνεια,	γιατί,	
όπως	θα	πει	και	στον	42ο	τόμο	της	«Βασικής	Βιβλιοθήκης»42:	

[…]	ένα	κριτικό	κείμενο	παίζει,	σε	μια	εποχή,	πολύ	μεγαλύτερο	ρόλο	από	
ένα	σημαντικό	έργο	τέχνης.	Δημιουργεί	πνευματική	ζωή,	θέτει	προβλήματα,	
εκκολάπτει	ανησυχίες,	οδηγεί	σε	γόνιμους	προσανατολισμούς,	εκφράζει	την	
έφεση	της	δημιουργίας. 

40.	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Το	ύφος	της	κριτικής»,	στον	τόμο	Ο	στοχασμός	και	ο	λόγος,	ό.π.,	
Αθήνα	1994,	σ.	46.
41.	Πέτρος	Γλέζος,	«Ο	κριτικός	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος»,	στον	τόμο	Αφιέρωμα	στον	Ι.Μ.Παναγιω-
τόπουλο,	επιμέλεια	Ε.	Κριαράς,	Εκδόσεις	Μαλλιάρης	–	Παιδεία,	Αθήνα	[1990],	σ.	78.
42.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Εισαγωγή»,	στον	τόμο	Νεοελληνική	κριτική,	ό.π.,	σ.	ιδ΄	κ.ε.
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Abstract

I.M.Panagiotopoulos	participated	 in	 the	committee	board	of	a	series	of	volumes	
entitled	“Basic	Library”	in	collaboration	with	historian,	academic	and	politician	D.A.	
Zakythinos	and	pedagogist,	philosopher	and	essayist	E.P.Papanoutsos.	The	series	was	
inaugurated	by	 “Aetos”	publications	 at	 1953,	while	 since	1955	was	 continued	 to	be	
published	by	Zacharopoulos	publications.	By	the	year	of	1959	the	48	volumes	of	the	
series	 had	 been	 completed.	 The	 series	 of	 “Basic	 Library”	 comprises	 representative	
cross-section	of	textual	genres	with	terminus	ante	quem	the	first	half	of	11th	century	
and	final	landmark	the	second	half	of	20th	century.	Almost	all	the	trends	and	kinds	of	
textual	genres	like	poetry,	narrative	discourse,	travel	narrative,	fiction	biography,	his-
torical	novel,	or	historiographical,	folklore	and	philosophical	texts	are	present	in	the	
volumes.	The	volumes	of	“Basic	Library”	are	referred	either	in	thematic	topics	or	in	
specific	cases	of	delegates	of	literary	or	not	discourse.	In	the	present	paper,	we	examine	
I.M.Panagiotopoulos’	participation	as	editor	of	 the	series	“Basic	Library”	and	espe-
cially	as	anthologist	of	three	volumes	that	are	entitled	Georgios Vizyinos,	Historical 
Novel and	Neohellenic Criticism.	The	last	one	volume	was	edited	in	collaboration	with	
D.A.Zakythinos	 and	 E.P.Papanoutsos.	 Both	 Panagiotopoulos’	 erudition	 and	 experi-
ence	as	an	author	of	almost	all	kind	of	textual	genres	were	contributed	to	the	successful	
completion	of	this	anthology	which	still	constitutes	a	conspicuous	work	of	reference.
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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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