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Καρυστίας και Σκύρου μητρόπολη

Τα κατά την ίδρυσιν της Σχολής Μανολάκη του 
Καστοριανού επί τη βάσει και νέων ανεκδότων 
πηγών», Αθηνά 54 (1950) 1-28 (ιδ. 25-27). 
Παπαδόπουλος, Χρ., «Ιωάννης Καρυοφύλλης», 
ΕΦ 17 (1918) 6-33. Σάθας, Κ.Ν., Νεοελληνική 
Φιλολογία, Αθήνα 1868, σ. 374-76.

Καρυοφύλλης, Ιωάννης-
Ματθαίος. Λατινόφρων Κρητικός 

κληρικός και δάσκαλος. Γεννήθηκε στα 
Χανιά περί το 1566 και το 1583 έγινε 
δεκτός στο Κολέγιο του Αγίου Αθανασί-
ου Ρώμης, με παρέμβαση του καρδιναλί-
ου Γουλιέλμου Σιρλέτο, όπου έλαβε τον 
διδακτορικό τίτλο το 1595. Ήδη από το 
1591 είχε ενταχθεί στις τάξεις του λα-
τινικού κλήρου, το διάστημα 1592-95 
υπηρέτησε στο παπικό παρεκκλήσιο ως 
αναγνώστης του Ευαγγελίου στα ελλη-
νικά και το 1594 χειροτονήθηκε διά-
κονος, κατά το ελληνικό τυπικό. Επί-

σης ήδη από το 1592, πριν ακόμη λά-
βει τον διδακτορικό του τίτλο, δίδασκε 
ελληνικά στη νεότερη τάξη του Κολλε-
γίου. Στις 26 Μαρτίου 1596 αναχώρη-
σε από τη Ρώμη με προορισμό πρώτα 
τη Βενετία και στη συνέχεια την Κρήτη, 
με σκοπό την ανάπτυξη προσηλυτιστι-
κής δράσης. Μάλιστα ανακηρύχτηκε βι-
κάριος και πληρεξούσιος της επισκοπής 
Κισάμου. Στο διάστημα της εκεί παραμο-
νής του συνδέθηκε φιλικά με τον ιατρο-
φιλόσοφο και αρχαιοδίφη Onorio Belli, 
για χάρη του οποίου συνέταξε πραγμα-
τεία περί της ορθής προφοράς της ελ-
ληνικής. Γενικά κατά την παραμονή του 
στην Κρήτη προκάλεσε αναταραχή, με 

αποτέλεσμα ο Πατριάρχης Αλεξανδρεί-
ας Μελέτιος Πηγάς να παρέμβει στις βε-
νετικές αρχές και να ζητήσει την απομά-
κρυνσή του, πράγμα που έγινε το 1600. 
Έκτοτε εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Ρώ-
μη, όπου ασχολήθηκε με τη διδασκα-
λία, την εργασία στη Βιβλιοθήκη του 
Βατικανού και τη συγγραφή. Στα 1622 
με παρέμβαση του καρδιναλίου Λουδο-
βίκο Λουντοβίζι ονομάστηκε τιτουλάρι-
ος αρχιεπίσκοπος Ικονίου. Πέθανε στις 
23 Μαΐου 1633 και τάφηκε στο Ελλη-
νικό Κολέγιο.
Το έργο του είναι κυρίως πολεμικό, προς 
υπεράσπιση της ρωμαιοκαθολικής πί-
στης και καταγγελίας του Ορθόδοξου 
κλήρου. Έχει γράψει κατακρίσεις κατά 
της Ομολογίας του Λούκαρη, μια Διήγη-
ση της Συνόδου της Φλωρεντίας, έλεγχο 
κατά του Νείλου Καβάσιλα, μεταφρά-
σεις δογματικών έργων του Μπελλαρ-
μίνι, έλεγχο της Κατήχησης του Γεργα-
νού και επιστολάρια. Από τα έργα του 
προκύπτει ότι στόχευε στη δικαίωση 
της λατινικής Εκκλησίας και στην από-
κρουση του προτεσταντισμού, πράγμα 
που αιτιολογεί τα πολλά έργα του κατά 
του Λούκαρη και του Γεργανού. Έντονα 
επιθετικός, ευέξαπτος, αλλά με επιφα-
νειακή θεολογική κατάρτιση ο Καρυο-
φύλλης (Καιρόφιλος, όπως αυτοαπο-
καλούνταν) δεν μπόρεσε να προσεγγί-
σει σε βάθος τα θεολογικά προβλήμα-
τα της εποχής του και συχνά κατέφευ-
γε στην ύβρη και τη συκοφαντία∙ έτσι η 
επιρροή του υπήρξε επιφανειακή. Με-
γαλύτερη τύχη είχαν οι μεταφράσεις του, 
που και αυτές όμως περιορίστηκαν σε 
στενό κύκλο.  Α.ΔΟΛ.
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Καρυστίας και Σκύρου μητρόπο-
λη. Η ιερά μητρόπολη Καρυστίας και 
Σκύρου καταλαμβάνει εδαφικά το νότιο 
τμήμα της νήσου Ευβοίας και τη νήσο 
Σκύρο. Από το 1835 εδρεύει στην Κύ-
μη και σήμερα περιλαμβάνει 95 ενορί-
ες. Κατά τα τελευταία εκατόν εβδομήντα 

χρόνια η διοικητική της υπόσταση δεν 
ήταν πάντοτε η ίδια. Αν και επανειλημ-
μένως συγχωνεύθηκε με τη μητρόπολη 
Χαλκίδος, πάντοτε στο τέλος ανακτούσε 
τη διοικητική της αυτοτέλεια.
Ο χριστιανισμός στη νότια Εύβοια εισή-
χθη πολύ νωρίς, η εδραίωσή του όμως 
και η οργάνωση της Εκκλησίας συντε-
λέσθηκε μετά την πάροδο πολλών χρό-
νων, ώστε μόλις στις αρχές του 4ου αι. 
να λάβει στην περιοχή τη μορφή ορ-
γανωμένης Εκκλησίας. Η ίδρυση της 
επισκοπής τοποθετείται περί τα τέλη 
του 3ου και τις αρχές του 4ου αι. Η πρώ-
τη ιστορική μαρτυρία αντλείται από τα 
Πρακτικά της Δ΄ Οικουμενικής συνό-
δου (451), όπου μεταξύ των παριστα-
μένων επισκόπων αναφέρεται και ο επί-
σκοπός της Κυριακός. Ο ίδιος επίσκο-
πος έλαβε μέρος και στην επαρχιακή 
σύνοδο, που συνήλθε το 458, υπό την 
προεδρία του Κορίνθου Πέτρου, στην 
Κόρινθο, στη μητρόπολη της οποίας 
ανήκε η επισκοπή. 
Μέχρι το 733 η επισκοπή υπαγόταν στο 
Ανατολικό Ιλλυρικό. Μετά την απόσπα-
ση του Ανατολικού Ιλλυρικού από τον 
αυτοκράτορα Λέοντα Γ΄ τον Ίσαυρο, η 
μητρόπολη Καρυστίας υπήχθη μαζί με 
τις άλλες πέντε επισκοπές της νήσου στη 
μητρόπολη Κορίνθου.

Όταν η επισκοπή Αθηνών έγινε μητρό-
πολη, η επισκοπή Καρυστίας υπήχθη σε 
αυτή. Κατά τη «Διατύπωσιν» του Λέοντος 
Στ΄ του Σοφού η επισκοπή Καρύστου 
κατείχε την 7η θέση μεταξύ των 10 επι-
σκοπών που υπάγονταν στον μητροπο-
λίτη Αθηνών. Από το έτος 1205-1470 
η Εύβοια λατικοκρατείται και στις αρχές 
του 13ου αι. επί πάπα Ονωρίου Γ΄ μαζί 
με τις 3 επισκοπές Ωρεών, Αυλώνος και 
Καρύστου συγχωνεύεται με την επισκο-
πή Ευρίπου. Το καθεστώς αυτό διατηρή-
θηκε σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρα-
τίας, όπως μαρτυρείται από τις πηγές. 
Οι σωζόμενοι κατάλογοι των επισκόπων 

της παρουσιάζουν πάρα πολλά χάσμα-
τα. Πάντως, γνωρίζουμε αρκετά ονόματα 
επισκόπων της καθώς και συμμετοχές 
ορισμένων σε τοπικές συνόδους. Από 
της ιδρύσεώς της μέχρι και την τουρ-
κοκρατία εκτός από τον πρώτο ιστορι-
κά γνωστό σε εμάς επίσκοπο Κυριακό 
(5ος αι.) αναφέρονται και οι Ιωήλ (αχρο-
νολογήτως), Δημήτριος Βαρδάνης (13ος 
αι.), Ιωάννης (16ος αι.), Ισαάκ (17ος αι.), 
Ευγένιος (17ος αι.), Μακάριος (17ος αι.).
Από ένα σωζόμενο υπόμνημα εκλογής 
πληροφορούμαστε ότι το 1766 εξελέ-
γη επίσκοπος Καρύστου ο Ιάκωβος, ο 
μετέπειτα μάρτυρας της Ορθοδόξου πί-
στεως και της ελληνικής πατρίδος κα-
τά τα Ορλωφικά. Το 1793 αναρρήθηκε 
στον θρόνο της επισκοπής ο καταγόμε-
νος από την Άνδρο Νεόφυτος, τον οποίο 
διαδέχθηκε το 1817 ο συνονόματός του 
Νεόφυτος, μοναχός της μονής του Αγί-
ου Γεωργίου Αρμά, κατά κόσμον Νικό-
λαος Αδάμ. Ήταν Ευβοεύς στην κατα-
γωγή και αναδείχθηκε σε πρόμαχο της 
πίστεως και της πατρίδος. Ως μέλος της 
Φιλικής Εταιρίας ανέπτυξε έντονη δρά-
ση και έδωσε πολλούς αγώνες κατά την 
περίοδο της εθνικής παλιγγενεσίας. Το 
1833 εξελέγη μητροπολίτης Φωκίδας 
και από το 1841 μετατέθηκε στην επι-
σκοπή Ευβοίας. 
Ήδη από το 1835 η έδρα της επισκοπής 
Καρυστίας είχε μεταφερθεί στην Κύμη. 
Το 1842 η επισκοπή Καρύστου, συγχω-
νεύθηκε με αυτήν της Ευρίπου με ποι-
μενάρχη τον πρώην Χίου Δανιήλ Κο-
ντούδη (1833-1842). Το 1842 ο Δα-
νιήλ προήχθη σε επίσκοπο Κυκλάδων 
και τη διαποίμανση της Καρυστίας ανέ-
λαβε ο Νεοόφυτος Αδάμ. Ως μητροπο-
λίτης Ευβοίας, διετέλεσε Πρόεδρος της 
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελ-
λάδος μέχρι το 1851, έτος υπογραφής 
του Συνοδικού Τόμου παραχωρήσεως 
του Αυτοκεφάλου. 
Το 1852 η επισκοπή ανασυστάθηκε, συ-
μπεριλαμβάνοντας στην εδαφική περι-
φέρειά της και τη νήσο Σκύρο. Πρώτος 
επίσκοπος Καρυστίας και Σκύρου εξελέ-
γη ο Μακάριος Καλλιάρχης. Η ποιμα-
ντορία του διήρκεσε σαράντα τέσσερα 
έτη. Η πολυετής αρχιερατεία του υπήρξε 
γόνιμος. Αναδείχθηκε σε θαραλλέο εκ-
κλησιαστικό ηγέτη, ο οποίος δεν δίστα-
σε να πολεμήσει με διαπρύσιους λόγους 
και σθεναρές συγγραφές την προτεστα-
ντική προπαγάνδα. Στην αρθρογραφία 
του ασκεί οξεία κριτική κατά του Ρενάν 
και του διαβόητου προτεστάντη Κινγκ, 

Ο καρδινάλιος Ludovico Ludovisi, 
με παρέμβαση του οποίου ο Ιωάννης 
Ματθαίος Καρυοφύλλης ονομάστηκε τι-
τουλάριος αρχιεπίσκοπος Ικονίου

Άποψη της ιεράς μονής Γενέθλιου του 
Προδρόμου, στην Αχλαδερή (μητρόπο-
λη Καρυστίας και Σκύρου
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καθώς και κατά του Απόστολου Μακρά-
κη. Το 1896 παραιτήθηκε λόγω γήρα-
τος και στη συνέχεια η επισκοπή συγχω-
νεύθηκε με την επισκοπή Χαλκίδος. Η 
ενιαία διοικητική μονάδα που προέκυ-
ψε από τη συγχώνευση ανυψώθηκε σε 
αρχιεπισκοπή Χαλκίδος και Καρυστίας. 
Την αρχιεπισκοπή εποίμαναν κατά σει-
ρά οι Ευγένιος Δεπάστας (1896-1902), 
Παντελεήμων Κριεζής (1902-1907) και 
Χρύσανθος Προβατάς (1907-1921). 
Το 1922 με τον Ν. 2890/21-7-1922 
επανιδρύθηκε ως επισκοπή Καρυστίας 
και Σκύρου. Τότε εξελέγη επίσκοπος ο 
Παντελεήμων Φωστίνης, ο οποίος πα-
ραιτήθηκε το 1943, για να τον διαδε-
χθεί κατά τον επόμενο χρόνο ο Ανανί-
ας Μάνος. Μετά την κοίμηση του Ανα-
νία (1957), στον θρόνο της επισκοπής 
αναρρήθηκε ο Χρυσόστομος Ζέρβας, 
τον οποίο διαδέχθηκε μετά την εκδη-
μία του το 1968 ο εκ Κοσμά Κυνουρί-
ας αρχιμανδρίτης και ιεροκήρυκας Σε-
ραφείμ Ρόρρης, νυν μητροπολίτης της 
ιεράς μητροπόλεως Καρυστίας και Σκύ-
ρου και Αντιπρόεδρος της Ιεράς Συνό-
δου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Στη μητρόπολη υπάγονται οι ιερές μο-
νές Γενεσίου του Προδρόμου-Καρυιών 
Αχλαδερής (ανδρώα), Μεταμορφώσε-
ως του Σωτήρος-Κύμης, Αγίου Χαρα-
λάμπους-Λευκών Αυλωναρίου, Κοι-
μήσεως Θεοτόκου-Μάντζαρη Οξυλί-
θου και Αγίων Αντωνίου-Αχλαδερής 
(γυναικείες).
Η μητρόπολη κοσμείται με βυζαντινά 
και χριστιανικά μνημεία, όπως ο ναός 
του Ταξιάρχη στα Καλύβια Καρύστου 
(12ος αι.), ο ναός του Αγίου Γεωργίου 
του Μαύρου μεταξύ των χωρίων Αετού 
και Μετοχίου Καρύστου (17ος αι.) και οι 
ναοί του Αγίου Δημητρίου στο Αυλωνά-
ρι, της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
στο Πυργί, της Αγίας Θέκλης στο Ωρο-
λόγιον, του Αγίου Δημητρίου στο Μα-
κρυχώρι, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
στον Οξύλιθο, της Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου στις Σπηλιές Κήπων κ.ά. (βλ. και 
λήμμα «Εύβοια»). Α.ΓΛΑ.
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Καρυωτάκης, Κώστας Γ. (1896-

1928). Ο αντιπροσωπευτικότερος εκφρα-
στής της μεσοπολεμικής περιόδου, των 
κοινωνικών της αδιεξόδων, των ιστο-
ρικών της ανακατατάξεων αλλά και του 
κενού, το οποίο είχε να αντιμετωπίσει 
υπαρξιακά, ο τότε άνθρωπος, είναι παν-
θομολογουμένως και αναντιρρήτως, ο 
Κώστας Καρυωτάκης. Ο Κ.Γ.Καρυωτά-
κης -όπως ο ίδιος υπέγραφε- γεννήθη-
κε στην Τρίπολη, πόλη καταγωγής της 
μητέρας του, στις 30 Οκτωβρίου του 
1896, όμως δεν έζησε ποτέ στην πόλη 
αυτή. Ήταν το δεύτερο από τα τρία παι-
διά του νομομηχανικού Γεωργίου Καρυ-
ωτάκη, ο οποίος κατήγετο από τη Συκιά 
Κορινθίας, και της Αικατερίνης Σικά-
γιαννη. Λόγω του επαγγέλματος του πα-
τέρα του, τα παιδικά του χρόνια τα πέρα-
σε σε επαρχιακές πόλεις (Λευκάδα, Αρ-
γοστόλι, Λάρισα. Πάτρα). Στα Χανιά της 
Κρήτης τέλειωσε τις εγκύκλιες σπουδές 
των τελευταίων τάξεων του Γυμνασίου. 
Δεκαεπτά ετών ήρθε στην Αθήνα. Ενε-
γράφη στη Νομική Σχολή του Πανεπι-
στημίου Αθηνών και στα τέλη του 1917 
πήρε το πτυχίο. Επεχείρησε να ασκή-
σει δικηγορία. Κατάλαβε ότι δεν είχε 
καμμιά σχέση με το επάγγελμα. Ζήτησε 
δημόσιο διορισμό και προσελήφθη ως 
υπουργικός γραμματέας α΄ στη Θεσσα-
λονίκη. Υπηρέτησε, κατά διαλείμματα, τη 
στρατιωτική θητεία, έως ότου απηλλά-
γη οριστικώς από τον στρατό και τοπο-
θετήθηκε στη Νομαρχία Σύρου. Κατό-
πιν υπηρέτησε μερικούς μήνες νομαρ-
χεύων στην Άρτα. Μετά από αλλεπάλ-
ληλες αιτήσεις του, έγινε δεκτή η μετά-
θεσή του στην Αθήνα, όπου υπηρέτη-
σε στη Νομαρχία Αττικής. Εκεί συνα-
ντήθηκε με την ποιήτρια Μαρία Πολυ-
δούρη, τον μεγάλο, αλλά άτυχο έρωτα 
της ζωής του. Παραιτείται από το υπουρ-
γείο Εσωτερικών και διορίζεται με βαθ-
μό εισηγητή στο υπουργείο Προνοίας. 
Ταλαιπωρείται από διαρκείς μεταθέσεις 
και αποσπάσεις. Προτελευταίος σταθ-
μός μεταθέσεως, η πόλη των Πατρών. 
Το 1924, ταξιδεύει ένα μήνα στη Γερ-
μανία, περνώντας από τη Νεάπολη, τη 
Ρώμη και τη Βενετία. Το 1926 ταξιδεύ-
ει ένα μήνα στη Ρουμανία. Επισκέπτε-
ται πόλεις και μοναστήρια. Έχει όμως, 
ήδη, αρχίσει η απηνής και μεθοδική 
δίωξή του και οι ύπουλες συκοφαντί-
ες, από πλευράς ανωτέρων του, φθο-

νερών της καλλιτεχνικής του υποστά-
σεως και της πνευματικής του καλλιέρ-
γειας. Ταυτοχρόνως, ζει υπό τη δαμό-
κλειο σπάθη της φοβεράς αρρώστει-
ας της εποχής, της «ωχράς σπειροχαί-
της», κατά τον επιστημονικό όρο που κι 
ο ίδιος χρησιμοποίησε στο γνωστό ποί-
ημά του∙ πάσχει, δηλαδή, από σύφιλη. 
Το 1928, ταξιδεύει στο Παρίσι. Επιστρέ-
φοντας τον Μάιο, στο πλαίσιο του προ-
αναφερθέντος συστηματικού διωγμού, 
παίρνει νέα μετάθεση για την Πρέβεζα. 
Εκεί, δίνει τέλος ο ίδιος, στην επίγεια 
ζωή του, με μια πιστολιά στον κρόταφο, 
αφού την προηγούμενη νύχτα έχει -επί 
ματαίω- προσπαθήσει να πνιγεί στη θά-
λασσα της Πρεβέζης. 

Ο Κ.Γ. Καρυωτάκης επιβεβαιώνει με το 
έργο του, αλλά και με τον ταλαιπωρημέ-
νο του βίο, τη ρήση του Άγγλου μυστι-
κού ποιητή William Blake: «Ο ποιητής 
αναλαμβάνει κατάσαρκα τον πόνο τού 
καθόλου ανθρώπου και κρέμεται για λο-
γαριασμό των συνανθρώπων του πάνω 
απ’ την άβυσσο». Αυτή η αίσθηση της 
αβύσσου και του μηδενός ξεπροβάλλει 
από τις πρώτες κιόλας δημοσιεύσεις του 
σε λαϊκά περιοδικά (Παρνασσός Εικονο-
γραφημένος, Ελλάς) από το 1913. Επισή-
μως, εμφανίζεται το 1919 με την έκδο-
ση της πρώτης του ποιητικής συλλογής 
Ο πόνος του ανθρώπου και των πραγμάτων. 
Από τότε συνεργάζεται με όλα σχεδόν τα 
αναγνωρισμένα λογοτεχνικά περιοδικά 
της εποχής του (Νουμάς, Μούσα, Λόγος 
Κωνσταντινουπόλεως, Νέα Ζωή Αλεξαν-
δρείας, Νέα Τέχνη, περιοδικό της ΜΕΕ, 
Νέα Εστία και αλλού). Το 1919 επίσης, 
εξέδωσε μαζί με τον φίλο του Άγη Λε-
βέντη το εβδομαδιαίο σατιρικό φύλλο Η 
Γάμπα, αλλά, μολονότι το κοινό ανταπο-
κρίθηκε, η αστυνομία το έκλεισε ως άσε-
μνο. Εκτός της προαναφερθείσης συλ-
λογής, όσο ζούσε, ο Κ.Γ. Καρυωτάκης 

εξέδωσε δύο ακόμα ποιητικές συλλο-
γές: Τα Νηπενθή(1921) και το έργο της 
απόλυτης ωριμότητας Ελεγεία και Σάτι-
ρες. Δέκα έτη μετά τον θάνατό του, ο Χα-
ρίλαος Σακελλαριάδης έκαμε την πρώ-
τη συγκεντρωτική έκδοση του έργου του 
ποιητή, υπό τον τίτλο Άπαντα (1938), 
με εκτεταμένη βιογραφική μελέτη και 
συμπερίληψη των σπουδαίων μελετη-
μάτων για τον Καρυωτάκη, του Κλέω-
νος Παράσχου («Ελεγεία και Σάτιρες», 
Νέα Εστία, 1928) και του Τέλλου Άγρα 
(«Ο Καρυωτάκης και οι Σάτιρες», Κ.Γ. 
Καρυωτάκης, Άπαντα, σ. LXXXIX). «Κι 
έξαφνα, στα 1927, με την τρίτη και τε-
λευταία του ποιητική συλλογή, Ελεγεία 
και Σάτυρες, μας εξεπέρασεν όλους, αμέ-
σως κι εξακολουθητικά! Έγινεν αμέσως 
maître», γράφει ο Τ. Άγρας. Πολύ αρ-
γότερα (1956 ο τ. Α΄ και 1966 ο τ. Β΄) 
εξεδόθη η δίτομη σειρά Άπαντα τα Ευ-
ρισκόμενα του Κ. Γ. Καρυωτάκη, σε φιλο-
λογική επιμέλεια του Γ.Π. Σαββίδη, ενώ 
ο ίδιος στη σειρά της ΝΕΒ (Νέα Ελληνι-
κή Βιβλιοθήκη) των εκδόσεων «Ερμής», 
εξέδωσε τον χρηστικό τόμο Κ.Γ.Καρυ-
ωτάκης, Ποιήματα και Πεζά.
Η προσωπική τραγωδία οδήγησε τον 
Καρυωτάκη στη βίωση της άκρας απελ-
πισίας. Όμως μέσα από τον παγετώνα 
του μηδενός, αναθάλλει η δίψα του απεί-
ρου. «Με το μηδέν και το άπειρο/να 
συμφιλιωθούμε», γράφει στην προμε-
τωπίδα της τελευταίας του συλλογής. Οι 
μορφικές του επιτεύξεις -κι όταν στην 
ποίηση μιλούμε για μορφές, μιλούμε 
«για την εφαρμοσμένη ηθική του καλ-
λιτέχνου», όπως τονίζει ο Άγρας-δίνουν 
μια νέα διάσταση στην εμμετρότητα και 
φανερώνουν την τραγωδία του ανθρω-
πίνου προσώπου. Η πάσχουσα από ιδε-
ολογικές αγκυλώσεις κριτική της εποχής 
του (αλλά και της εποχής μας), δέσμια 
προκαταλήψεων, δεν μπόρεσε να δει τη 
βαθύτερη δίψα νοήματος και πληρότη-
τος ζωής, που βασανιστικά θέτει ως αί-
τημα αυτή η ποίηση, ακροβατούσα στα 
όρια του «υπάρχειν» και του «μη υπάρ-
χειν». Γι’ αυτό, παρά την αντίθεση στο 
μιμητικό νοσηρό φαινόμενο του «κα-
ρυωτακισμού», για το οποίο δεν ήταν ο 
ίδιος υπεύθυνος, από τη γενιά του ’30 
και μετά -μέσω του Σεφέρη, του Ρίτσου, 
του Ελύτη- μέχρι και την α΄και β΄ με-
ταπολεμική γενιά, τη γενιά του ’70 και 
τους νεότερους ποιητές, η ποίησή μας 
αδιάκοπα συνομιλεί μαζί του. Χαρα-
κτηριστικά δείγματα τούτης της συνο-
μιλίας, οι Θέσεις για τον Καρυωτάκη του 

Ο Καρυωτάκης με την αδελφή του, τον 
ανιψιό του και μια φίλη τους (φωτο 
του 1927)




