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«Η	συμβολή	του	στις	αξιολογήσεις	της	λογοτεχνίας	του	Μεσοπολέμου	υπήρξε	ση-
μαντική,	καθώς	έκρινε	με	νηφαλιότητα	τα	έργα	των	συγγραφέων	–	ποιητών	και	
πεζογράφων»,	επισημαίνει	για	τον	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο	ο	Αλέξανδρος	Αργυρίου	
το	2000,	προσθέτοντας	ότι	«οι	αισθητικές	και	ιδεολογικές	προτιμήσεις	του	δεν	τον	
εμπόδισαν	να	δει	θετικά	τις	αντικείμενες	λογοτεχνικές	παραγωγές,	ή,	αντιλέγο-
ντας,	να	επισημάνει	τα	όποια	θετικά	στοιχεία	τους»1.

Στην	παρούσα	εισήγηση	θα	επιχειρήσω	να	παρακολουθήσω	την	κριτική	απο-
τίμηση	του	Κώστα	Καρυωτάκη	από	τον	Παναγιωτόπουλο.	Συγκεκριμένα,	θα	επι-
κεντρωθώ	 στην	 παρουσίαση	 και	 στον	 σχολιασμό	 μιας	 μικρής	 σειράς	 κειμένων	
του	Παναγιωτόπουλου	που	καλύπτουν	 ένα	σχετικά	 ευρύ	χρονικό	άνυσμα,	από	
το	1928	ως	το	1958,	με	ιδιαίτερη,	πάντως,	έμφαση	στο	εκτενές	μελέτημά	του	«Η	
τραγωδία	της	μοναξιάς.	Κ.Γ.Καρυωτάκης	 (1896-1928)»,	που	πρωτοδημοσιεύεται	
το	1946	στο	περιοδικό	Γράμματα2.	

Επιπρόσθετα,	θα	συζητηθούν	δύο	ακόμη	κείμενα	του	Παναγιωτόπουλου,	αφι-
ερωμένα	στον	Καρυωτάκη	και	δημοσιευμένα	στο	περιοδικό	Νέα	Εστία,	το	1928	
και	 το	 1950,	 αντιστοίχως	 (το	 ποίημα	 «Καρυωτάκης»3,	 που	 ο	Παναγιωτόπουλος	
συνθέτει	αμέσως	μετά	το	άκουσμα	της	είδησης	της	αυτοκτονίας	του	ποιητή,	και	
ένα	έντονα	βιωματικό	άρθρο	του	με	τίτλο	«Η	Πρέβεζα	του	Καρυωτάκη»4),	καθώς	

1.	Αλέξανδρος	Αργυρίου,	Ιστορία	της	ελληνικής	λογοτεχνίας	και	η	πρόσληψή	της	στα	χρόνια	του	
Μεσοπολέμου	(1918-1940),	τ.	Β ,́	Εκδόσεις	Καστανιώτη,	Αθήνα	2000,	σ.	916.
2.	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	 «Κ.Γ.Καρυωτάκης»,	 Γράμματα,	 τ.	 Θ΄	 (Ιανουάριος-Ιούνιος	 1946),	
σ.	1-12,	82-93,	154-167	[=	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Η	τραγωδία	της	μοναξιάς.	Κ.Γ.Καρυωτάκης	
(1896-1928)»,	στον	τόμο	του	ιδίου	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα.	Ε΄	Ο	λυρικός	λόγος,	Αετός,	Αθήνα	
1949,	σ.	105-159].
3.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Καρυωτάκης»,	Νέα	Εστία,	τχ.	16	(40)	(15	Αυγούστου	1928),	σ.	731.
4.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Η	Πρέβεζα	του	Καρυωτάκη»,	Νέα	Εστία,	τχ.	558	(1	Οκτωβρίου	1950),	
σ.	1277-1280.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΓΑΘΟΣ

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ
 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
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και	 ένα	άρθρο	 του	 δημοσιευμένο	στην	 εφημερίδα	Ελευθερία	 το	 1958	 (με	 τίτλο	
«Εξάρσεις	και	υφέσεις»5).

Η	πρώτη	αυθόρμητη	αντίδραση	του	Παναγιωτόπουλου	στο	άκουσμα	της	εί-
δησης	της	αυτοκτονίας	είναι	να	γράψει	ένα	ποίημα	με	τρεις	πεντάστιχες	στροφές,	
το	οποίο	έστειλε	το	επόμενο	πρωινό	στον	Γρηγόριο	Ξενόπουλο	για	το	περιοδικό	
Νέα	Εστία:

Έφυγες.	Μένει	η	πόρτα	ανοιχτή
Κατάντικρυ	στα	ερέβη	της	αβύσσου.
Πίκρα	και	κούραση	όλη	σου	η	ζωή.
Η	ποίηση;	Ασχολία	περιττή.
Κάθε	προσπάθεια,	τρέκλισμα	μεθύσου.

Όλα	χαμένα.	Αργός	απαυδημός
μαστιγώνει	το	νου,	βαθιά	πληγώνει
την	άθλια	σάρκα.	Δίβουλος	εχθρός–
γελοία	φρεναπάτη	ο	στοχασμός
ξεσκίζει	και	χτυπάει	και	φαρμακώνει.

Κ’	ύστερα;	Τίποτε.	Άσκοπη	φυγή,	
άδεια	από	νόημα	κι’	άγονη	αφροσύνη.
Δίψα	θανάτου	μας	καταπονεί.
Η	γη,	πεζή	φροντίδα.	Κ’	οι	ουρανοί–
–χλεύη,	που	την	οργή	μας	παροξύνει6.

Μετά	από	αυτό	το	«καρυωτακικό»,	από	αρκετές	απόψεις,	ποίημα	με	κυρίαρχα	
τα	στοιχεία	της	φυγής	και	της	παραίτησης,	αληθινό	φόρο	τιμής	σε	έναν	ποιητή	της	
γενιάς	του,	με	την	ποιητική	του	οποίου	δείχνει	να	εναρμονίζεται,	σε	κάποιον	βαθ-
μό,	ο	Παναγιωτόπουλος	στη	δεύτερη	ποιητική	συλλογή	του	Λυρικά	σχέδια	(1933)7,	

5.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Εξάρσεις	και	υφέσεις»,	εφημ.	Ελευθερία,	16	Μαρτίου	1958,	σ.	1,	8.
6.	Παναγιωτόπουλος,	«Καρυωτάκης»,	ό.π.,	σ.	731.	Την	ίδια	εποχή,	πάλι	στη	Νέα	Εστία,	ο	Κλέων	
Παράσχος	ανοίγει	 το	εκτενές	μελέτημά	του	για	τον	Καρυωτάκη	με	τη	φράση	«Ο	ποιητής	για	
τον	οποίο	μπορούσε	να	υπερηφανεύεται	όσο	γι’	άλλον	κανέναν,	η	γενεά	μας,	δεν	υπάρχει	πια».	
[Κλέων	Παράσχος,	«Κώστας	Καρυωτάκης»,	Νέα	Εστία,	τχ.	17	(41)	(1	Σεπτεμβρίου	1928),	σ.	778-
783	και	τχ.	18	(42)	(15	Σεπτεμβρίου	1928),	σ.	835-838	(=Έλληνες	λυρικοί:	από	τον	Σολωμό	έως	
σήμερα	και	τρία	δοκίμια:	Τι	είναι	η	ποίηση	–	Ησίοδος	–	Σαπφώ,	Σ.	Σπυρόπουλος,	Αθήνα	1953,	
σ.	231-238)].
7.	Πρβ.	τις	σχετικές	παρατηρήσεις	του	Τάκη	Καρβέλη,	ο	οποίος	θεωρεί	την	επίδραση	του	Καρυ-
ωτάκη	ως	κομβικό	σημείο	για	τη	μετάλλαξη	της	ποιητικής	του	Παναγιωτόπουλου	από	την	πρώτη	
στη	δεύτερη	ποιητική	συλλογή	του:	«Αρχικά,	καλλιέργησε	μια	ποίηση	ελασσόνων	τόνων	με	τάσεις	
καθαρώς	αισθητιστικές,	υπό	την	επήρεια	κυρίως	της	ποίησης	του	Rodenbach	(Το	βιβλίο	της	Μιρά-
ντας,	1924).	Στη	συνέχεια,	σε	πλήρη	εναρμόνιση	τώρα	με	την	ποίηση	του	Καρυωτάκη,	κατορθώνει	
ν’	απαλλάξει	τον	στίχο	του	από	τις	ωραιοπαθείς	διαθέσεις	της	νεότητάς	του	και	να	καλλιεργήσει	
έναν	ποιητικό	λόγο	περισσότερο	δραστικό	και	καθημερινό	(Λυρικά	σχέδια,	1933)».	Βλ.	Τάκης	
Καρβέλης,	«Οι	ποιητικές	αναζητήσεις	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου»,	στο:	Θεοδόσης	Πυλαρινός	

θΑΝΑΣΗΣ ΑΓΑθΟΣ
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θα	ήταν	λογικό	να	περιμένει	κανείς	να	ακολουθήσει	γρήγορα	μια	εκτενής	κριτική	
μελέτη	του	σχετικά	με	τον	Καρυωτάκη.	Ωστόσο,	κατά	τη	διάρκεια	της	κρίσιμης	
για	την	πρόσληψη	του	Καρυωτάκη	δεκαετίας	του	1930,	όταν	ο	Καρυωτάκης	αμ-
φισβητείται	από	μια	μερίδα	της	γενιάς	του	19308,	και,	όπως	εύστοχα	επισημαίνει	
ο	Mario	Vitti,	«στην	ποίηση	τα	πράγματα	ήρθαν	έτσι,	ώστε	το	δόγμα	των	νιάτων	
που	διαλαλούσε	ο	Μεταξάς	να	εφάπτεται	με	την	αντίδραση	στον	καρυωτακισμό»9,	
ο	κριτικός	Παναγιωτόπουλος	δείχνει	να	ξεχνά	ή	να	αδιαφορεί	για	τον	αυτόχειρα	
ποιητή10.	Μοναδική	εξαίρεση	οι	λιγοστές	γραμμές	που	του	αφιερώνει	στο	βιβλίο	
του	Στοιχεία	ιστορίας	της	νεοελληνικής	λογοτεχνίας	το	1938:	«Ο	Κ.	Καρυωτάκης	
(εγεννήθη	εν	Τριπόλει	τω	1896	και	ηυτοκτόνησεν	εν	Πρεβέζη	τω	1928·	εσπούδασε	
τα	νομικά	εν	τω	Πανεπιστημίω	Αθηνών	και	υπηρέτησεν	ως	διοικητικός	υπάλλη-
λος	και	ως	υπάλληλος	του	Υπουργείου	Προνοίας·	επεσκέφθη	πολλάς	ξένας	χώ-
ρας·	εξέδωκε	τω	1919	την	συλλογήν	“Ο	πόνος	του	ανθρώπου	και	των	πραμάτων”,	
τω	1921	τα	“Νηπενθή”	και	τω	1927	τα	πολύκροτα	“Ελεγεία	και	σάτιρες”,	μετρίως	
μεν	εκτιμηθέντα,	εφ’	όσον	έζη,	μετ’	εμφανούς	δ’	υπερβολής	προβληθέντα	ως	πρό-
τυπα	προς	μίμησιν	μετά	τον	θάνατόν	του),	ο	κατ’	εξοχήν	αυτόχειρ	ποιητής	εν	τη	
ιστορία	της	νεοελληνικής	λογοτεχνίας,	όστις	σχεδόν	εδημιούργησε	σχολήν	ευθύς	
από	της	επομένης	του	θανάτου	του,	θέλγει	ιδία	διά	της	παραδόξου,	αν	μη	πάντο-
τε	γνησίας,	πρωτοτυπίας	του,	του	διαβρωτικού	σαρκασμού	του	και	της	νοσηράς	
του	απαισιοδοξίας,	εκφαζομένης	διά	πεισιθανάτου	διαθέσεως	και	επωδύνου	τρυ-
φερότητος.	Η	επίδρασις	του	Καρυωτάκη	επί	των	νεωτέρων	του	ποιητών	υπήρξε	
τεραστία,	 αλλ’	 ή	 ανωφελής	 ή	 επιβλαβής	 εις	 τας	 πλείστας	 των	 περιπτώσεων»11.	
Η	Χριστίνα	Ντουνιά	συνδέει	αυτή	τη	σιωπή	του	Ι.Μ.Π.	με	τη	θετική	του	διάθεση	
απέναντι	στη	νέα	τάξη	πραγμάτων,	που	εκφράζεται	από	το	καθεστώς	Μεταξά,	και	
την	αρθρογραφία	του	στο	προπαγανδιστικό	έντυπο	Το	Νέον	Κράτος12.	Πιθανόν,	

(επιμέλεια-εισαγωγή),	Ο	στοχασμός	και	ο	λόγος	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου.	4η	Επιστημονική	
Συνάντηση.	Πρακτικά,	Εκδόσεις	της	Σχολής	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	Αθήνα	2003,	σ.	77-90:	77-78.	
8.	Η	αρχή	γίνεται	με	το	πολύκροτο	άρθρο	του	Αντρέα	Καραντώνη	«Η	επίδραση	του	Καρυωτάκη	
στους	νέους»,	Τα	Νέα	Γράμματα,	τχ.	9	(Σεπτέμβριος	1935),	σ.	478-486.	Την	άποψη	ότι	η	γενιά	του	
1930	είναι	εχθρική	απέναντι	στον	Καρυωτάκη	ελέγχουν	η	Τίνα	Λεντάρη	[«Σημειώσεις	για	την	
κριτική	του	Καρυωτάκη:	Ο	Καρυωτάκης	και	η	γενιά	του	’30»,	Ο	Πολίτης	Δεκαπενθήμερος,	τχ.	
34	(4	Απριλίου	1997),	σ.	33-40]	και	ο	Νάσος	Βαγενάς	(«Ο	Καρυωτάκης	και	η	γενιά	του	’30»,	στο	
βιβλίο	του	Η	παραμόρφωση	του	Καρυωτάκη,	Μικρή	Άρκτος,	Αθήνα	22015,	σ.	45-50).
9.	Mario	Vitti,	Η	γενιά	του	τριάντα.	Ιδεολογία	και	μορφή,	Ερμής,	Αθήνα	1995	(11977),	σ.	187.	
10.	Την	ίδια	περίοδο,	σημειώνει	η	Χριστίνα	Ντουνιά,	υπάρχει	μια	γενικότερη	στάση	αμηχανίας	
των	περισσότερων	συνοδοιπόρων	του	Καρυωτάκη	(Κλέων	Παράσχος,	Τέλλος	Άγρας).	Οι	μόνοι	
που	τον	υπερασπίζονται	απέναντι	στις	κατηγορίες	εκπροσώπων	της	γενιάς	του	1930	(Καραντώ-
νης,	Ελύτης)	είναι	ο	Γιάννης	Χονδρογιάννης,	θαυμαστής	της	Πολυδούρη,	και	ο	Μήτσος	Παπα-
νικολάου.	Βλ.	Χριστίνα	Ντουνιά,	Κ.Γ.Καρυωτάκης.	Η	αντοχή	μιας	αδέσποτης	τέχνης,	Εκδόσεις	
Καστανιώτη,	Αθήνα	2000,	σ.	229-236.	
11.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	Στοιχεία	ιστορίας	της	νεοελληνικής	λογοτεχνίας,	Γραφείον	Πνευμα-
τικών	Υπηρεσιών,	Αθήνα	1938,	σ.	116-117.
12.	Βλ.	Ντουνιά,	Κ.Γ.Καρυωτάκης.	Η	αντοχή	μιας	αδέσποτης	τέχνης,	ό.π.,	σ.	230.	Για	το	Νέον	
Κράτος,	βλ.	Γιώργος	Ανδρειωμένος,	Η	πνευματική	ζωή	υπό	επιτήρηση:	Το	παράδειγμα	του	πε-
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επίσης,	κατά	τη	δεκαετία	1930-1940	η	απώλεια	του	Καρυωτάκη	να	είναι	ακόμη	
εξαιρετικά	νωπή	και	ο	Παναγιωτόπουλος	να	θεωρεί	ότι	δεν	είναι	εύκολο	να	προβεί	
σε	νηφάλια	αποτίμηση	του	έργου	του13.	

Οι	επόμενες	σκόρπιες	αναφορές	του	Παναγιωτόπουλου	στον	Καρυωτάκη	στις	
αρχές	της	δεκαετίας	του	1940	μαρτυρούν	σχετική	αποστασιοποίηση	και	απόρρι-
ψη.	Ο	Καρυωτάκης	θεωρείται	από	τον	κριτικό	το	1939	ως	«καθαρολόγος	μεταμορ-
φωμένος	σε	συντηρητικό	δημοτικιστή»14,	χαρακτηρίζεται	το	1941	ως	«υπόδειγμα	
προς	αποφυγήν»15	και	το	1942	αναφέρεται	ως	παράδειγμα-σύμβολο	μιας	μερίδας	
των	μεταπολεμικών	νιάτων	που	ωθήθηκε	στην	αυτοχειρία:	«και	με	πρόσωπα	χλω-
μά	και	μέλη	κουρασμένα	από	τ’	αδιάκοπο	σκαμπανέβασμα,	γερασμένα	πριν	από	
την	ώρα	τους,	ή	ξέπεφταν	στον	άχαρο	ρόλο	του	κοσμοδιορθωτή	ή	έπαιρναν	στα	
τρεμάμενα	χέρια	τους	το	πιστόλι	του	Καρυωτάκη	κι	αυτοκτονούσαν»16.	Σε	ανά-
λογους,	 μάλλον	αρνητικούς,	 τόνους,	 κινείται	 το	 πορτραίτο	 του	Καρυωτάκη	ως	
θαμώνα	 του	«Μαύρου	γάτου»	στο	μυθιστόρημα	 του	Παναγιωτόπουλου	Αστρο-
φεγγιά	(1945)17.	Εντοπίζεται,	επίσης,	ένας	αξιοπρόσεκτος	παραλληλισμός	του	Κα-
ρυωτάκη	και	του	Καβάφη	στη	μονογραφία	που	αφιερώνει	ο	Παναγιωτόπουλος	
στον	Αλεξανδρινό	το	1945,	όπου	υποστηρίζεται	η	άποψη	ότι	η	απαισιοδοξία	του	
Καβάφη	και	η	οδυνηρή	διαμαρτυρία	του	Καρυωτάκη	εκφράζουν	την	εποχή	τους18.

Τα	πράγματα,	ωστόσο,	αλλάζουν	με	το	εκτενές	κείμενο	που	αφιερώνει	ο	Ι.Μ.
Παναγιωτόπουλος	 στον	 Κώστα	 Καρυωτάκη	 στο	 περιοδικό	 Γράμματα	 το	 1946.	
Η	μελέτη	επιγράφεται	«Η	τραγωδία	της	μοναξιάς.	Κ.Γ.Καρυωτάκης	(1896-1928)»	
και αποτελείται	από	11	ενότητες,	που	φέρουν	τους	τίτλους	«Εισαγωγή»,	«Το	ση-
μειωματάριο	μιας	γνωριμίας»,	«Τριάντα	δύο	χρόνια	ζωής»,	«Ο	ατομικός	χώρος»,	
«Τοποθέτηση	μέσα	στην	παράδοση»,	«Ο	ανθρώπινος,	όχι	ο	ατομικός,	χώρος»,	«Ο	

ριοδικού	Το	Νέον	Κράτος	(Αναλυτικά	ευρετήρια	κατά	τεύχος,	θέματα	και	συγγραφείς),	Ίδρυμα	
Κώστα	και	Ελένης	Ουράνη,	Αθήνα	2010.
13.	Υπογραμμίζει	η	Αννίτα	Παναρέτου:	«Παρ’	όλο	που	ο	Παναγιωτόπουλος	ήταν	ανοιχτός	νους,	
δεν	μπορούσε	να	προσαρμοστεί	απόλυτα	σε	μια	πρωτόγνωρη	κατάσταση,	παρά	μόνο	ύστερα	
από	ένα	διάστημα	εξοικείωσης.	Γι’	αυτό	και	όποτε	αναφέρεται	σε	παλιότερες	λογοτεχνικές	περι-
όδους,	βλέπει	καθαρότερα,	απ’	όσο	όταν	ασχολείται	με	τη	σύγχρονη	πνευματική	πραγματικότη-
τα.	Πιθανότατο	είναι	ότι,	αν	περνούσε	ικανός	χρόνος,	θα	αντιμετώπιζε,	από	κάποια	απόσταση,	
τους	σύγχρονούς	του	διαφορετικά»	(Αννίτα	Παναρέτου,	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος.	Συνολική	θεώ-
ρηση	του	έργου	του,	Επικαιρότητα,	Αθήνα	1990,	σ.	197).	
14.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Τα	πενήντα	χρόνια	του	Δημοτικισμού»,	Το	Νέον	Κράτος,	τχ.	28	(30	
Δεκεμβρίου	1939),	σ.	274-280:	279.
15.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Η	σύγχρονη	λυρική	ποίηση»,	στο:	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα.	Α΄	
Δρόμοι	παράλληλοι,	Οι	Εκδόσεις	των	Φίλων,	Αθήνα	1979,	σ.	23.
16.	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	 «Η	 νεοελληνική	 κριτική»,	 Πειραϊκά	 Γράμματα,	 τχ.	 5	 (Νοέμβριος	
1942),	σ.	211-216.
17.	Βλ.	τα	σχετικά	σχόλια	της	Αγγέλας	Καστρινάκη,	Οι	περιπέτειες	της	νεότητας.	Η	αντίθεση	των	
γενεών	στη	νεοελληνική	πεζογραφία,	Εκδόσεις	Καστανιώτη,	Αθήνα	1995,	σ.	309.
18.	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα.	Δ΄	Κ.Π.Καβάφης,	Αετός,	Αθήνα	1946,	
σ.	13.	Επιδράσεις	του	Καβάφη	στο	Ελεγεία	και	σάτιρες	είχε	επισημάνει	νωρίτερα	και	ο	Τέλλος	
Άγρας	(Τα	Κριτικά,	Β ,́	φιλολογική	επιμέλεια	Κώστας	Στεργιόπουλος,	Ερμής,	Αθήνα	1981,	σ.	193).
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Καρυωτάκης,	άνθρωπος	του	καιρού	του»,	«Η	πρώτη	συλλογή»,	«Τα	‘‘Νηπενθή’’»,	
«Ο	ακέριος	 και	 ο	 γνήσιος	Καρυωτάκης»,	 «Συμπληρώματα».	Το	μελέτημα	περι-
λαμβάνεται	αργότερα	στον	πέμπτο	τόμο	της	σειράς	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα,	
και	ο	Παναγιωτόπουλος	το	αφήνει	στην	αρχική	του	μορφή,	προσθέτοντας	μόνο	
υποσημειώσεις19.	 Αυτή	 η	 αφιερωμένη	 στον	Καρυωτάκη	 συνοπτική	 μονογραφία	
εγγράφεται	 στην	 ευρύτερη	 χορεία	 των	 κριτικών	 μονογραφιών	 του	Παναγιωτό-
πουλου	 (Παλαμάς,	Καβάφης,	Μαλακάσης,	Πορφύρας,	Άγρας,	Γρυπάρης),	όπου	
ο	κριτικός,	σύμφωνα	με	τον	Αλέξη	Ζήρα,	«αρχίζει	υπογραμμίζοντας	την	προσωπι-
κή	του	εκτίμηση	για	τον	άνθρωπο,	για	να	περάσει	έπειτα	στη	συνδιαλλαγή	του	με	
τα	κείμενα,	έργα	λογοτεχνικά	ή	στοχασμού,	χωρίς	όμως	να	εγκαταλείψει	ποτέ	την	
περιοχή	εκείνη	που	συνιστά	την	ψυχική	προσέγγιση	του	κριτικού	στο	έργο	του,	
που,	σημειωτέον,	το	βλέπει	ως	σύνολο	ατεμάχιστο»20.

Η	«Εισαγωγή»	του	Παναγιωτόπουλου	έχει	ως	αφετηρία	ένα	κομβικό	χρονικό	
σημείο,	 το	 καλοκαίρι	 του	 1928,	περίοδο	κατά	 την	οποία	αυτοκτονεί	 ο	Καρυω-
τάκης,	ενώ	ο	ίδιος	ο	Παναγιωτόπουλος	βρίσκεται	στα	Καλάβρυτα,	αναζητώντας	
τη	γαλήνη	κοντά	στη	φύση,	ύστερα	από	μια	σκληρή	χρονιά	γεμάτη	«αρρώστια,	
κούραση	και	ανυπόφερτη	ψυχική	κατάθλιψη»21.	Με	έναν	σαφώς	βιωματικό	τόνο	
ο	Παναγιωτόπουλος	αναθυμάται	τη	στιγμή	που	πληροφορείται	από	την	εφημερί-
δα	τη	θλιβερή	είδηση	της	αυτοκτονίας	του	ποιητή	και	αναλογίζεται	τη	συμβολική	
σημασία	της	για	τη	γενιά	του	και	το	κατά	πόσον	αποτελεί	πράξη	ηρωική	με	συλ-
λογική	διάσταση	ή	πράξη	λιποταξίας	με	ατομικό	χαρακτήρα:	«Μα	η	αυτοκτονία	
του	Καρυωτάκη	είταν	για	μένα	ένα	περιστατικό	βαρυσήμαντο,	σα	να	μου	έδειχνε,	
πως	ένας	ποιητής	της	γενιάς	μου,	μπορεί	ο	καλύτερος,	έφτυνε	την	αηδία	του	κατα-
πρόσωπο	του	περίγυρου,	γιατί	δεν	του	στάθηκε	άλλο	βολετό	ν’	ανθέξει	στην	ενα-
ντίωση	και	το	περιγέλασμα	της	καθημερινής	χαμοζωής22.	Είταν	μια	πράξη	ηρωική	
ή	μια	ομολογία	λιποτάχτη,	που	ανοίγει	διέξοδο	με	το	πιστόλι	ανάμεσα	στη	στενή	
ζώνη	του	ατομικού	του	απελπισμού;	Είταν,	κοιταγμένη	από	άλλο	ορόσημο,	μια	
χειρονομία	συμβολική	ή	ένα,	κινημένο	από	τη	μοίρα	και	την	ανάγκη,	στεφάνω-

19.	Συμφωνώ	με	την	υπόθεση	του	Αλέξη	Ζήρα	ότι	η	διάρθρωση	της	μελέτης	του	Ι.Μ.Π.	για	τον	
Καρυωτάκη,	όπως	και	αυτής	για	τον	Τέλλο	Άγρα	στον	ίδιο	τόμο	(«Η	ζωή	και	η	τέχνη	του	Τέλλου	
Άγρα»,	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα.	Ε΄	Ο	λυρικός	λόγος,	1949,	σ.	61-102),	δείχνει	ότι	τα	δύο	με-
λετήματα	ίσως	προορίζονταν	για	αυτόνομα	βιβλία	[Αλέξης	Ζήρας,	«Η	άρνηση	της	φιλολογικής	
στρατηγικής.	Ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	για	την	κριτική»,	στο:	Θεοδόσης	Πυλαρινός	(επιμέλεια-ει-
σαγωγή),	Ο	στοχασμός	και	 ο	 λόγος	 του	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου.	 4η	Επιστημονική	Συνάντηση.	
Πρακτικά,	Εκδόσεις	της	Σχολής	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	Αθήνα	2003,	σ.	185-190:	187].	Ειδικά	τη	
μελέτη	του	Ι.Μ.Π.	για	τον	Καρυωτάκη	ο	Ε.Ν.Μόσχος	τη	θεωρεί	«εξαιρετικά	κατατοπιστική,	ανα-
λυτική	και	διεισδυτική»	[Ε.Ν.Μόσχος,	«Διάγραμμα	κριτικής	πορείας»,	στο:	Ε.	Κριαράς	(επιμ.),	
Αφιέρωμα	στον	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο,	Μαλλιάρης-Παιδεία,	Θεσσαλονίκη,	χ.χ.,	σ.	203-207:	207].	
20.	Ζήρας,	«Η	άρνηση	της	φιλολογικής	στρατηγικής.	Ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	για	την	κριτική»,	
ό.π.,	σ.	188.
21.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Η	τραγωδία	της	μοναξιάς.	Κ.Γ.Καρυωτάκης	(1896-1928)»,	στον	τόμο	
του	 ιδίου	Τα	πρόσωπα	και	 τα	κείμενα.	Ε΄	Ο	λυρικός	 λόγος,	Αετός,	Αθήνα	1949,	 σ.	 105.	Όλες	
οι	παραπομπές	γίνονται	σε	αυτήν	την	έκδοση.
22.	Χαμοζωή	είναι	ο	τίτλος	ενός	μυθιστορήματος	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	(1946).
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μα	πολυπρόσωπης	και	καθολικότερης	αγωνίας;	Επιτέλους,	είταν	η	γενιά	μου	που	
αυτοκτονούσε,	γιατί	της	έλειπε	η	πίστη	και	η	δύναμη,	ή	ο	Καρυωτάκης,	και	μόνο	
αυτός,	που	τίναζε	στον	άνεμο	το	κατάστιχό	του,	γιατί	είχε	παραφουσκώσει	τώρα	
στερνά	το	χρεωστικό	του	υπόλοιπο;»23

Η	δεύτερη	ενότητα	φέρει	τον	τίτλο	«Το	σημειωματάριο	μιας	γνωριμίας»	και	
αποτελεί	μια	αναδρομή	του	Παναγιωτόπουλου	στα	διάφορα	στάδια	της	σχέσης	
του	–γνωριμίας	και	όχι	φιλίας,	όπως	υπογραμμίζει	ο	 ίδιος–	με	τον	Καρυωτάκη,	
με	σημείο	εκκίνησης	τη	συνεργασία	του	ποιητή	με	το	περιοδικό	Μούσα24,	όπου	
δίνει	διάφορα	ποιήματά	του	κατά	την	περίοδο	1920-1923:	«Εσπέρα»,	«Αφιέρω-
μα»,	«Χαρά»,	«Φύγε,	η	καρδιά	μου	νοσταλγεί…»,	«Spleen»,	«Δέντρα	μου,	δέντρα	
ξέφυλλα…»,	«Το	θάνατό	μας	χρειάζεται…»,	«Βράδυ».	Ο	κλειστός	χαρακτήρας	του	
Καρυωτάκη,	η	δημοσιοϋπαλληλική	ιδιότητά	του	και	η	πενταετής	διαφορά	ηλικίας	
ανάμεσα	στους	δύο	άντρες	δημιουργούν	στον	Παναγιωτόπουλο	την	εντύπωση	ότι	
πρόκειται	 για	 «έναν	αδιαπέραστο	 γραφειοκράτη»,	που	«οι	 στίχοι	 του	δεν	 είναι	
παρά	καρπός	ανίας,	ένα	χρήσιμο,	όσο	και	να	πεις,	μεταχείρισμα	του	χαμένου	και-
ρού»25.	Ωστόσο,	η	εντύπωση	αυτή	αλλάζει	το	1927,	όταν	οι	δύο	άντρες	βρίσκονται	
πιο	κοντά,	καθώς	ο	Καρυωτάκης	ζητά	από	τον	Παναγιωτόπουλο	να	μεσολαβήσει	
στον	τότε	εκδότη	του	Μιχ.	Σ.	Ζηκάκη	για	να	αναλάβει	την	έκδοση	της	συλλογής	
του	Ελεγεία	και	σάτιρες.	Η	πρώτη	επαφή	του	Ι.Μ.Π.	με	τα	ποιήματα	της	συλλογής	
τού	 δίνει	 μιαν	 αίσθηση	 ποίησης	 ατόφιας,	 απελπισμένης	 και	 οριστικής,	 με	 μιαν	
οσμή	θανάτου:	«Μου	εμπιστεύθηκε	 τα	χειρόγραφα	και	θυμούμαι	πως	ξενύχτη-
σα,	μεθυσμένος	από	μια	ποίηση,	που	την	ένιωθα	οριστική,	από	μιαν	αλλόκοτη	
σε	πολλά	και	διαβρωτική	και	απελπισμένη	ποίηση,	που	γέμισε	την	κάμαρή	μου	
φορμόλη	–ναι,	κάτι	τέτιο	οσφραινόμουν	ολόγυρά	μου,	σα	να	βρισκόμουν	σ’	ένα	
νεκροτομείο,	ανάμεσα	σε	άταφα	πτώματα»26.	Η	αρνητική	απάντηση	του	εκδότη	
Ζηκάκη	είναι	 ένα	ακόμη	χτύπημα	για	 τον	Καρυωτάκη,	ο	οποίος	συνοδεύει	 τον	
Παναγιωτόπουλο	σε	ένα	ταβερνάκι	της	οδού	Προαστίου	και	του	εκμυστηρεύεται	
ότι	το	Ελεγεία	και	σάτιρες	θα	είναι	το	τελευταίο	του	έργο,	γιατί	άλλο	καλύτερο	
δεν	θα	μπορούσε	να	γράψει	και	ότι,	σε	περίπτωση	που	δεν	το	λογάριαζαν	οι	άλλοι,	
δεν	του	μένει	καμία	πεποίθηση	ότι	δεν	σπαταλήθηκε	ολόκληρη	η	ζωή	του.	Ο	Πα-
ναγιωτόπουλος	δεν	μπορεί	τότε	να	συναισθανθεί	το	τραγικό	προμήνυμα	θανάτου	
που	σημαίνουν	αυτά	τα	λόγια	και	προσπαθεί	να	τον	ενθαρρύνει.	Η	προσπάθειά	
του,	όμως,	πηγαίνει	χαμένη,	καθώς	ο	Καρυωτάκης	βρίσκεται	πλέον	σε	ένα	πεδίο	
προθανάτιας	αγωνίας,	με	το	βλέμμα	στραμμένο	στο	χάος:	«Ο	Καρυωτάκης	κα-
θόταν	ασάλευτος.	Έπινε	το	κρασί	του	και	χαμογελούσε	με	τραβηγμένα	τα	χείλη,	
σ’	έναν	πικρό	μορφασμό.	σα	να	τον	κάτεχε	θανάσιμη	αγωνία,	σα	να	μην	έβρισκε	

23.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Η	τραγωδία	της	μοναξιάς.	Κ.Γ.Καρυωτάκης	(1896-1928)»,	ό.π.,	σ.	106.
24.	 Για	 το	περιοδικό	Μούσα	 βλ.	 τη	 διεξοδική	 μονογραφία	 του	Χ.Λ.Καράογλου	Το	περιοδικό	
«Μούσα»	1920-1923,	Νεφέλη,	Αθήνα	1991.
25.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Η	τραγωδία	της	μοναξιάς.	Κ.Γ.Καρυωτάκης	(1896-1928)»,	ό.π.,	σ.	108.
26.	Στο	ίδιο,	σ.	109.
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πουθενά	αποκούμπι,	 ένας	στρατοκόπος	μέσα	στον	κατάγυμνο	κάμπο,	που	 τον	
μαστιγώνει	αλύπητα	η	βροχή.	Ο	Καρυωτάκης	δεν	έβλεπε	παρά	μια	σειρά	αμετα-
κίνητα	μηδενικά,	εκεί	που	εγώ	προσπαθούσα	τότε	να	 ιδώ	πολλά	πράγματα.	Το	
χάος.	Ο	θάνατος.	Σφίξαμε	τα	χέρια	σα	δυο	αδέρφια	και	χωρίσαμε»27.	Πέρα	από	το	
αδρό	πεισιθάνατο	πορτραίτο	του	Καρυωτάκη,	διακρίνεται	έντονη	εδώ	η	αίσθηση	
ότι	ο	Παναγιωτόπουλος	επιθυμεί	να	τονίσει	το	γεγονός	ότι	ανήκει	στην	ίδια	γενιά	
με	τον	νεκρό	ποιητή	και	συμμερίζεται	την	πικρία	και	τον	βασανισμό	του,	αν	και	
ο	ίδιος	αντιδρά	διαφορετικά	(«Τα	λόγια	του	ξανάπεφταν	ένα	ένα	στη	σιωπή	μου	και	
κάποιες	μνήμες	σπασμωδικές	από	στίχους	του,	κ’	είταν	στιγμές	που	έβρισκα	πως	
όλο	το	δίκιο	είταν	μαζί	του.	Αισιόδοξος	δεν	ήμουν	κ’	εγώ	ο	ίδιος	παρά	από	ανάγκη	
κι	αντίδραση»28).	Όταν,	ύστερα	από	λίγο	καιρό,	ο	Παναγιωτόπουλος	λαμβάνει	το	
βιβλίο	Ελεγεία	και	σάτιρες	τυπωμένο	και	βλέπει	τα	λιγοστά	κριτικά	σημειώματα	
που	γράφονται,	συμπεραίνει	ότι	ο	Καρυωτάκης	θα	ανέμενε	μια	θερμότερη	υποδοχή.

Το	τρίτο	κεφάλαιο	τιτλοφορείται	«Τριάντα	δύο	χρόνια	ζωής»	και	ξεκινά	με	πα-
ράθεση	βιογραφικών	στοιχείων	του	Καρυωτάκη,	παρμένων	από	την	έκδοση	των	
Απάντων	του	ποιητή,	που	κυκλοφορεί	το	1938,	σε	επιμέλεια	του	Χαριλάου	Σακελ-
λαριάδη29,	τον	οποίον	ο	Παναγιωτόπουλος	θεωρεί	τον	αυθεντικότερο	βιογράφο	
του	ποιητή,	τόσο	λόγω	της	στενής	φιλίας	του	μαζί	του	όσο	και	λόγω	της	επαφής	
του	με	την	οικογένεια	Καρυωτάκη.	Ο	Ι.Μ.Π.	βρίσκει	σκόπιμο	να	σταθεί	σε	«μερικά	
φανερώματα	της	ανθρώπινης	ιδιοτυπίας»30	του	ποιητή,	τονίζοντας	ότι	η	ζωή	του	
δεν	 αποτελούσε	προϋπόθεση	 «παιδεμού»,	 καθώς	προερχόταν	από	 ένα	 σχετικά	
ευκατάστατο	οικογενειακό	περιβάλλον	και	ποτέ	δεν	τον	βασάνισε	η	φτώχεια,	οι	
συχνές	μετακινήσεις	κατά	την	παιδική	ηλικία	λόγω	των	μεταθέσεων	του	πατέρα	
του	 δεν	ήταν	απαραιτήτως	πηγή	μελαγχολίας,	 δεν	αντιμετώπισε	 βαριά	οικογε-
νειακά	πένθη	και	η	υγεία	του	ήταν	σε	καλή	κατάσταση·	παράλληλα,	υπενθυμίζει	
τη	συμμετοχή	του	στη	φοιτητική	φάλαγγα	το	1916	μαζί	με	τον	Σακελλαριάδη,	ο	
οποίος	τη	χαρακτηρίζει	«μια	τρέλα	της	νιότης»31.	Ο	Παναγιωτόπουλος	τεκμηριώ-
νει	την	άποψή	του	ότι	στην	περίπτωση	του	Καρυωτάκη	η	μελαγχολία	συνυπάρχει	
με	το	–ενίοτε	μακάβριο–	χιούμορ,	τον	σαρκασμό	και	το	φαρσικό	στοιχείο:	μνημο-
νεύει	την	εξώδικη	πρόσκληση	που	ο	ποιητής	στέλνει	στο	περιοδικό	Ο	Νουμάς	το	
1919,	επειδή	δεν	είχαν	αναγγείλει	την	έκδοση	της	πρώτης	ποιητικής	συλλογής	του	
Ο	πόνος	του	ανθρώπου	και	των	πραμάτων	(1919),	και	την	οποία	αργότερα,	όταν	
οι	σχέσεις	του	με	τους	Ταγκόπουλους	έχουν	πλέον	αποκατασταθεί,	την	παρουσι-
άζει	ως	φάρσα,	τις	ταχυδρομικές	επιταγές	που	στέλνει	στο	περιοδικό	Η	Μούσα,	τη	
φάρσα	που	σκαρώνει	σε	βάρος	του	Παύλου	Νιρβάνα,	την	αγγελία	που	βάζει	για	

27.	Στο	ίδιο,	σ.	110.
28.	Στο	ίδιο,	σ.	110.
29.	Χαρίλαος	Σακελλαριάδης,	«Κ.Γ.Καρυωτάκης»,	στο:	Κ.Γ.Καρυωτάκης,	Άπαντα.	Έμμετρα	και	
πεζά,	Αθήνα	1938,	σ.	IX-LXIV.
30.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος, «Η	τραγωδία	της	μοναξιάς.	Κ.Γ.	Καρυωτάκης	(1896-1928),	ό.π.,	σ.	114.
31.	Στο	ίδιο,	σ.	114.
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αναζήτηση	συζύγου,	το	σατιρικό	περιοδικό	Η	Γάμπα	και	την	άπαιχτη	επιθεώρη-
ση	Πελ-Μελ.	Στο	ίδιο	κεφάλαιο	γίνεται	αναφορά	στις	σχέσεις	του	Καρυωτάκη	με	
το	γυναικείο	φύλο:	ο	κριτικός	υποστηρίζει	ότι,	εκτός	από	έναν	άτυχο	παιδιάτικο	
έρωτα,	που	τον	γεμίζει	θλίψη,	ο	Καρυωτάκης	δεν	γνωρίζει	άλλο	μεγάλο	ερωτικό	
πάθος,	 και	 ακόμη	 και	 η	 πολυσυζητημένη	 σχέση	 με	 τη	Μαρία	Πολυδούρη	 δεν	
είναι	 παρά	μια	 «ερωτική	φιλία»	 και,	 ίσως,	 «ένας	 κρυφός	 θαυμασμός	προς	 το	
κορίτσι	εκείνο	που	τα	χόρτασε	όλα	σε	μια	στιγμή,	τη	χαρά	της	ζωής,	το	μεθύσι	
του	τραγουδιού	και	 τον	θάνατο»32.	Το	κεφάλαιο	κλείνει	με	 τη	διαπίστωση	ότι	
ο	Καρυωτάκης	«στάθηκε	απαισιόδοξος	από	ψυχόρμητο,	ένας	μαρτυρικός	ανικα-
νοποίητος	τύπος,	που	η	ζωή	τον	έμαθε	να	μην	πιστεύει	σε	τίποτε,	να	μην	ελπίζει	
σε	τίποτε»33	και	με	έναν	παραλληλισμό	με	τον	ρομαντικό	ποιητή	Δημήτριο	Πα-
παρρηγόπουλο:	«Ένα	πνεύμα	φθοράς	πλανιέται	απάνου	από	το	τραγούδι	και	
των	δυο,	ένα	πνεύμα	απόγνωσης»34.

Το	τέταρτο	κεφάλαιο	επιγράφεται	«Ο	ατομικός	χώρος»	και	επιχειρεί	να	στοι-
χειοθετήσει	την	άποψη	ότι	το	δράμα	του	Καρυωτάκη	ήταν	πρωτίστως	δράμα	της	
ατομικής	ύπαρξης,	προτού	εκλάβει	καθολικές	διαστάσεις35.	Ο	Παναγιωτόπουλος	
χαρακτηρίζει	τον	Καρυωτάκη	εγωιστή	και	εγωκεντρικό,	χιμαιροκυνηγό	που	αγνοεί	
τον	συμβιβασμό	και	την	υποχώρηση,	τύπο	βαθιά	αντιηρωικό	και	εραστή	του	από-
λυτου,	άνθρωπο	με	άρρωστη	ψυχή,	στοιχείο	που	συνδέει	με	τον	εγωισμό	του,	ενώ	
δεν	παραλείπει	να	σχολιάσει	τη	λακωνικότητα	και	την	ενδοστρέφειά	του,	και	να	
αναφερθεί	στο	πρότυπο	της	ιδανικής	γυναίκας,	που,	κατά	τον	προοιμιαστή	των	
Απάντων	του,	Χ.	Σακελλαριάδη,	αναζητεί	μάταια	ο	ποιητής,	«τη	γυναίκα	που	θα	
του	δινόταν	ολάκερη,	μια	ψυχή	αδερφική,	ένα	κορμί	ισοσταθμισμένο	στο	ψήλος	
του	φυσικού	του	ιμέρου»36,	παρομοιάζοντας	την	κατάσταση	του	Καρυωτάκη	με	
το	μαρτύριο	του	Αγίου	Σεβαστιανού	και	καταλήγοντας	στο	συμπέρασμα	ότι	«η	
ψυχή	του	ολάκερη	δεν	είταν	παρά	ένα	κομμάτι	καταπληγιασμένη	σάρκα»37.

Στο	πέμπτο	κεφάλαιο,	που	έχει	τον	τίτλο	«Τοποθέτηση	μέσα	στην	παράδο-
ση»,	ο	Ι.Μ.Π.	πρώτα	επιχειρεί	μιαν	ιστορική	αναδρομή	στη	νεοελληνική	ποιητική	
παράδοση	του	19ου	αιώνα:	επικρίνει	τις	απόπειρες	μίμησης	των	πιο	«αρρωστη-
μένων»	μορφών	του	ρομαντισμού	και	του	πιο	πεισιθάνατου	μετασυμβολισμού,	
καταδικάζει	 τον	φαναριωτισμό,	ως	παρακμιακή	 έκφραση	μιας	ολέθριας	αντί-
θεσης	«ανάμεσα	σε	 έναν	λαό,	που	κέρδισε	με	μόχθο	και	 μ’	αίμα	 τη	 λευτεριά,	
και	 σε	 μια	 προγονόπληκτη	 και	 μιμητόβια	 λογιότητα»38	 και	 χαρακτηρίζει	 «αυ-
τοκτόνους»	 ποιητές,	 όπως	 ο	 Καρασούτσας,	 ο	 Βασιλειάδης,	 ο	 Παράσχος	 και	

32.	Στο	ίδιο,	σ.	115.
33.	Στο	ίδιο,	σ.	116.
34.	Στο	ίδιο,	σ.	116.
35.	Στο	ίδιο,	σ.	117.
36.	Στο	ίδιο,	σ.	118.
37.	Στο	ίδιο,	σ.	118.
38.	Στο	ίδιο,	σ.	122.
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ο	 Δημήτριος	Παπαρρηγόπουλος,	 ο	 «αγαπημένος	 του	Καρυωτάκη»39,	 αναγνω-
ρίζει	 ότι	 ο	 ρομαντισμός	 είναι	 μεν	 «θητεία	 στον	απελπισμό»,	 αλλά	 και	 μια	 κί-
νηση	που	αγκαλιάζει	όλες	τις	τέχνες	και	σπάει	τα	αυστηρά	καλούπια	του	νεο-
κλασικισμού,	παραμένοντας,	ωστόσο,	στον	ελληνικό	χώρο	«μια	τελειωτική	και	
αμετακίνητη	άρνηση»40.	Κατόπιν	ο	κριτικός	προχωρεί	σε	απευθείας	σύγκριση	
Παπαρρηγόπουλου	και	Καρυωτάκη,	που	αποβαίνει	προς	όφελος	του	νεότερου	
ποιητή,	αφού	το	εσωτερικό	του	δράμα	φανερώνεται	γνησιότερο	και	η	μαστοριά	
του	κρίνεται	γονιμότερη,	ενώ	ο	παλαιότερος	ποιητής	δείχνει	«να	μας	το	φωνάζει,	
πως	κάτι	επίχτητο	σέρνεται	μέσα	του»41·	επιπλέον,	ο	Παπαρρηγόπουλος,	κατά	
την	 κρίση	 του	Παναγιωτόπουλου,	 δείχνει	 να	 βασανίζεται	 από	 την	 «αρρώστια	
του	αιώνα»	και	να	ανήκει	σε	μια	μόδα,	ενώ	ο	Καρυωτάκης	δεν	ανήκει	πουθενά,	
«είναι	μοναχικός,	όχι	από	αριστοκρατική	ακαταδεξιά	μήτε	από	μίμηση,	είναι	ορι-
στικά	και	συνειδητά	κι	ασάλευτα	μοναχικός»42.	

Στο	έκτο,	εξαιρετικά	σύντομο	κεφάλαιο,	με	τον	εύγλωττο	τίτλο	«Ο	ανθρώ-
πινος,	 όχι	 ο	 ατομικός,	 χώρος»,	 ο	 Παναγιωτόπουλος	 επιχειρεί	 μιαν	 επιλεκτική	
αναδρομή	 στην	 αποτύπωση	 της	 απαισιοδοξίας	 στην	 αρχαιοελληνική	 ποίηση	
(Όμηρος,	Μίμνερμος,	 Πίνδαρος),	 αναφέρεται	 στη	 μετατροπή	 του	 απελπισμού	
σε	 κατάνυξη	 στον	 χώρο	 του	 χριστιανικού	 παραδείσου	 και	 επανέρχεται	 στην	
τοποθέτηση	του	Καρυωτάκη	στον	πλατύτερο	χώρο	του	καθολικού	ανθρώπου,	
υπογραμμίζοντας	ότι	ο	αυτόχειρας	ποιητής	ανήκει,	εν	μέρει	μόνον,	στους	δαι-
μονικούς,	περιπετειώδεις	ανθρώπους	που	διασχίζουν	τις	εποχές	σαν	κουρσάροι,	
διότι	στερείται	του	μεγαλείου,	της	δύναμης	και	του	πλούτου	που	τους	χαρακτη-
ρίζει:	«Ο	Καρυωτάκης	δεν	ανήκει	παρά,	από	μιαν	απόψη	μονάχα,	σε	δαύτους.	
Γιατί	ο	Καρυωτάκης	δεν	έχει	μεγαλείο.	Η	άρνησή	του	δεν	είναι	δύναμη.	Είναι	
πάθος.	Η	γύμνια	του	είναι	φτώχια,	δεν	είναι	πλούτος»43.

Το	έβδομο	κεφάλαιο	τιτλοφορείται	«Ο	Καρυωτάκης,	άνθρωπος	του	καιρού	
του»	και	υποστηρίζει	εμφατικά	ότι	ο	ποιητής	δεν	μπορεί	να	αποκοπεί	από	την	
περιρρέουσα	 ατμόσφαιρα	 της	 εποχής	 του	Μεσοπολέμου,	 η	 τέχνη	 της	 οποίας	
χαρακτηρίζεται	από	τον	Παναγιωτόπουλο	«έκφραση	αγωνίας	[…]	δίψα	ειλικρί-
νειας,	 εσωτερικής	συμφωνίας	 με	 το	βαθύτερο	 γίγνεσθαι»44.	Κατά	 τον	κριτικό,	
λοιπόν,	ο	Καρυωτάκης	είναι	«ένα	φαινόμενο	ολότελα	φυσικό,	ένα	περιστατικό	
αναπότρεπτο»45	αυτής	της	εποχής,	ικανός	να	συλλάβει	«την	αθυμία	του	αιώνα	

39.	Στο	ίδιο,	σ.	123.
40.	Στο	ίδιο,	σ.	125.
41.	Στο	ίδιο,	σ.	125.
42.	Στο	ίδιο,	σ.	125.	Για	τις	εκλεκτικές	συγγένειες	Παπαρρηγόπουλου	–	Καρυωτάκη,	βλ.	Κώ-
στας	Στεργιόπουλος,	Οι	επιδράσεις	στο	έργο	του	Καρυωτάκη,	Εκδόσεις	Σοκόλη,	Αθήνα	22005	
(11972),	σ.	121-129.
43.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«	Η	τραγωδία	της	μοναξιάς.	Κ.Γ.	Καρυωτάκης	(1896-1928)»,	ό.π.,	σ.	129.
44.	Στο	ίδιο,	σ.	131.
45.	Στο	ίδιο,	σ.	131.
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και	το	αίτημα	της	αλλαγής»46,	ένας	μοναχικός	άνθρωπος	που	η	τραγωδία	της	επο-
χής	τον	συναδελφώνει	με	ένα	πλήθος	άλλων	ανθρώπων.

Το	όγδοο	κεφάλαιο	της	μελέτης,	με	τον	τίτλο	«Η	πρώτη	συλλογή»,	επιχειρεί	
μια	σύντομη	συνοπτική	αποτίμηση	της	πρώτης	συλλογής	του	Καρυωτάκη,	Ο	πό-
νος	του	ανθρώπου	και	των	πραμάτων	(1919),	επισημαίνοντας	την	παρουσία	του	
θανάτου	και	της	αμετάκλητης	αυτοκαταδίκης	ήδη	από	τον	τίτλο	του	πρώτου	ποιή-
ματος	της	συλλογής	(«Θάνατος»)	και	από	τη	φράση	που	υπάρχει	κάτω	από	αυτόν	
τον	τίτλο	(«Είναι	άνθρωποι	που	την	κακιά	ώρα	την	έχουν	μέσα	τους»).	Κατά	την	
άποψη	του	Ι.Μ.Π.	τα	ποιήματα	αποκαλύπτουν	μια	προδιάθεση,	μια	πρώτη	στά-
ση	του	ποιητή	απέναντι	στο	φαινόμενο	της	ζωής,	αλλά,	αφήνουν	ένα	χαμόγελο,	
ένα	παράθυρο,	καθώς	ο	ποιητής	πιστεύει	ακόμα	στον	έρωτα,	δεν	έχει	διαρρήξει	
εντελώς	τους	δεσμούς	του	με	 τη	γη,	«είναι	 ένας	άνθρωπος	πονεμένος,	που	πο-
θεί	τη	ζωή»47	και	«κατέχει	τη	διάθεση	της	προσφοράς»48.	Ως	αιχμή	για	τη	στάση	
της	 γενιάς	 του	 1930	απέναντι	 στον	ποιητή	 θα	 μπορούσε,	 νομίζω,	 να	 διαβαστεί	
η	φράση:	«Όσοι	πιστεύουν	πως	άνθρωποι	σαν	τον	Καρυωτάκη	δεν	εκφράζουν	την	
ουσία	της	εποχής,	δε	σημαίνει	πως	δε	νιώθουν	τον	Καρυωτάκη·	δεν	έχουν	νιώσει	
την	εποχή»49.

Το	ένατο	κεφάλαιο	έχει	τίτλο	«Τα	“Νηπενθή”»	και	είναι	αφιερωμένο	στη	δεύ-
τερη	ποιητική	συλλογή	του	Καρυωτάκη	με	τον	ίδιο	τίτλο,	έναν	τίτλο	που	ο	Ι.Μ.Π.	
δεν	βρίσκει	απαισιόδοξο	ή	τουλάχιστον	απεγνωσμένο,	υπό	την	έννοια	ότι,	κατά	
τη	γνώμη	του,	ο	ποιητής	δείχνει	να	πιστεύει	ακόμη	στη	δύναμη	της	ποίησης	και	στη	
λυσίπονη	μαγεία	του	Λόγου,	που	αποτελούν	φάρμακα,	γιατρικά,	«νηπενθή»,	σαν	
αυτά	που	μνημονεύει	ο	Καβάφης	στο	ποίημά	του	«Μελαγχολία	του	Ιάσωνος	Κλε-
άνδρου·	ποιητού	εν	Κομμαγηνή·	595	μ.Χ.».	Ο	κριτικός	επιχειρεί	εδώ	μια	διαβάθ-
μιση	στις	τρεις	ποιητικές	συλλογές	του	Καρυωτάκη:	από	τη	νεανική	μελαγχολία	
της	πρώτης	στη	συγκρατημένη	και	όχι	φιλοσοφικά	οργανωμένη	απαισιοδοξία	της	
δεύτερης	και	κατόπιν	στην	απόγνωση,	τη	συνείδηση	του	τίποτε	της	τρίτης	συλλο-
γής.	Ο	Παναγιωτόπουλος	προβαίνει	σε	ένα	πιο	διεξοδικό	κοίταγμα	των	ποιημάτων	
και	των	τριών	ενοτήτων	της	συλλογής	(«Πληγωμένοι	θεοί»,	«Η	σκιά	των	ωρών»,	
«Νοσταλγικά»):	στέκεται	στην	ομορφιά	της	φύσης,	όπως	αποτυπώνεται	στο	ποίη-
μα	«Γυρισμός»,	στον	κατευνασμό	που	επιφέρει	ο	μετασχηματισμός	του	πόνου	σε	
ποίηση	στην	«Πολύμνια»,	στη	γεμάτη	τρυφερότητα	ματιά	του	στους	αγνοημένους	
ποιητές	 στην	 «Μπαλλάντα	 στους	 άδοξους	 ποιητές	 των	 αιώνων»,	 στο	 στοιχείο	
της	αδιαφορίας	που	κάνει	αισθητή	την	παρουσία	του	στο	πολύ	σύντομο	ποίημα	
«Δένδρο»,	στην	ερωτική	επιθυμία	που	επανεμφανίζεται	στο	ποίημα	«Χαρά»,	στο	
πέρασμα	του	χρόνου	και	στην	έλευση	του	θανάτου	στο	ποίημα	«Στροφές,	2»,	στη	
σταδιακή	κυριαρχία	της	μοναξιάς	και	στο	κλίμα	της	νοσταλγίας	που	διαποτίζει	τα	

46.	Στο	ίδιο,	σ.	132.
47.	Στο	ίδιο,	σ.	135.
48.	Στο	ίδιο,	σ.	135.
49.	Στο	ίδιο,	σ	131.
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ποιήματα	«Δρόμος»	και	«Η	ψυχή	μου».	Κλείνει	το	σχετικό	κεφάλαιο	με	την	καίρια	
επισήμανση	ότι	η	φράση	«Για	θάνατο	νυστάζω»,	μεταφρασμένη	από	τον	Φλαμαν-
δό	ποιητή	Georges	Rodenbach,	είναι	η	γέφυρα	ανάμεσα	στο	δεύτερο	και	το	τρίτο	
βιβλίο	του	Καρυωτάκη,	μια	φοβερή	ομολογία,	με	δεδομένο	ότι	«	δεν	είναι	σωστό,	
δεν	είναι	φυσικό	να	νυστάζουν	για	θάνατο	τα	νιάτα»50.	

Το	δέκατο	κεφάλαιο,	με	τίτλο	«Ο	ακέριος	και	ο	γνήσιος	Καρυωτάκης»,	ανοίγει	
με	τη	διαπίστωση	ότι	με	την	τρίτη	και	τελευταία	ποιητική	συλλογή	του,	το	Ελεγεία	
και	σάτιρες,	 ο	Καρυωτάκης	κέρδισε	 τεράστια	φήμη	στα	νεοελληνικά	γράμματα	
(«δυσανάλογη	προς	 το	αληθινό	ποιητικό	 του	ανάστημα»51,	 σχολιάζει	 με	 έντονη	
διάθεση	αμφισβήτησης	ο	Παναγιωτόπουλος!)	και	θα	μείνει	στη	μνήμη	των	μετα-
γενέστερων	ως	 «ένας	θαυμάσιος	 poeta	minor»52.	Ακολουθεί	 διεξοδική	αναφορά	
σε	αρκετά	από	 τα	ποιήματα	 της	 συλλογής,	 η	 οποία	 χαρακτηρίζεται	 «ομολογία	
θανάτου»53.	Στην	«Υστεροφημία»	διαφαίνεται,	κατά	τη	γνώμη	του	Ι.Μ.Π.,	κάποια	
υποψία	λύτρωσης	μέσα	από	την	ιδέα	της	επιβίωσης	της	ποίησής	του,	ενώ	το	ατιτ-
λοφόρητο	ποίημα	που	ξεκινάει	με	τους	στίχους	«Τι	νέοι	που	φτάσαμεν	εδώ,	στο	
έρμο	νησί,	στο	χείλος	του	κόσμου,	δώθε	απ’	τόνειρο	και	κείθε	από	τη	γη!»,	απο-
τελεί	ένα	από	τα	κορυφαία	ποιήματα	του	Καρυωτάκη,	που	«εκφράζει	ολάκερο	
το	δράμα	μιας	νιότης,	που	γέρασε	πρόωρα,	που	αφέθηκε	στον	κακό	δαίμονά	της,	
που	 αποστειρώθηκε	 μέσα	 στην	 ερημιά	 των	 καιρών»54,	 και	 είναι	 κορυφαία	 έκ-
φραση	του	λυρικού	νιχιλισμού.	Στο	ποίημα	«Ανδρείκελα»	δίνει	ιδιαίτερη	έμφαση	
ο	Παναγιωτόπουλος:	θεωρεί	ότι	το	ποίημα	ανήκει	στα	τελειωτικά	του	δημιουργού	
του,	υποστηρίζει	ότι	ο	στίχος	«Άνθρωποι	στων	άλλων	μόνο	τη	φαντασία»	διαθέτει	
«τη	στερεότητα	της	απλότητας	[…]	κι	όλο	το	βάρος	μιας	οδυνηρά	κερδισμένης	
ομολογίας»55	και	βρίσκει	ότι	συνδυάζει	την	αντικειμενικότητα	του	υποκειμένου	
του	και	τη	σύλληψη	του	τραγικού	παιχνιδιού.	Για	το	ποίημα	«Αποστροφή»	ση-
μειώνει	 ότι,	 με	 την	 ελευθεροστομία	και	 τον	 χλευαστικό	 του	 τόνο	απέναντι	 στη	
γυναίκα,	αγγίζει	τα	όρια	της	μεγάλης	σάτιρας	και	υπογραμμίζει	τη	σύμπτωση	της	
έννοιας	του	«τίποτε»56	και	της	έννοιας	του	τυποποιημένου	στη	συνείδηση	του	Κα-
ρυωτάκη·	άλλωστε,	ως	δράματα	τυποποίησης	αντιμετωπίζει	ο	Παναγιωτόπουλος	
και	τα	ποιήματα	«Δημόσιοι	υπάλληλοι»	και	«Ο	Μιχαλιός».	Τον	θάνατο,	κατά	τον	
κριτικό,	ο	ποιητής	τον	αντιμετωπίζει	ως	«μια	πονεμένη	προσπάθεια	συμφιλίωσης	

50.	Στο	ίδιο,	σ.	144.
51.	Στο	ίδιο,	σ.	145.
52.	Στο	ίδιο,	σ.	145.
53.	Στο	ίδιο,	σ.	145.
54.	Στο	ίδιο,	σ.	146.
55.	Στο	ίδιο,	σ.	149.
56.	Παρατηρεί	ο	Π.Δ.Μαστροδημήτρης:	«Ο	Παναγιωτόπουλος	είδε	τη	γενιά	του	να	ανδρώνεται	
με	την	αγωνία	αυτού	του	τίποτε	και	να	καταστρέφεται	από	τη	μανία	της	ιστορίας».	Βλ.	Π.Δ.Μα-
στροδημήτρης,	«Θέματα	και	προβληματισμοί	στα	Πρόσωπα	και	τα	κείμενα	του	Ι.Μ.Παναγιωτό-
πουλου	(Μια	συνοπτική	εξέταση)»,	στο:	Θεοδόσης	Πυλαρινός	(επιμέλεια-εισαγωγή),	Ο	στοχα-
σμός	και	ο	λόγος	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου.	ό.π., σ.	171-184:	182.	
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με	την	ανυπαρξία»57	στο	ποίημα	«Τάφοι»	και	τον	θεματοποιεί	ως	έμμονη	ιδέα	στο	
ποίημα	«Επίκλησις»,	ενώ	η	αυτοχειρία	βρίσκεται	στο	επίκεντρο	των	ποιημάτων	
«Εμβατήριο	πένθιμο	και	κατακόρυφο»	(«θαυμάσιο	και	αληθινά	φριχτό	ποίημα»	
το	χαρακτηρίζει	ο	Παναγιωτόπουλος	και	το	συγκαταλέγει	στα	αριστουργήματα	
του	Καρυωτάκη)	και	«Ιδανικοί	αυτόχειρες».	Η	άποψη	του	Παναγιωτόπουλου	για	
τις	«Σάτιρες»	του	ποιητή	είναι	ότι	αποτελούν	τη	δεύτερη	όψη	της	τραγωδίας,	τη	
«μεγάλη,	την	αιώνια	σάτιρα,	που	ξεπερνάει	τους	καιρούς	και	τους	τόπους»58,	που,	
σε	κάποια	σημεία	της,	μπορεί	να	παραλληλιστεί	με	τη	σάτιρα	του	Παλαμά,	με	τη	
διαφορά	ότι	ο	διδακτικός	στόχος	του	Παλαμά	είναι	άμεσος,	ενώ	ο	Καρυωτάκης	
«παίρνει	το	μορφασμό	του	παλιάτσου,	μόνο	και	μόνο	για	να	ξεχύσει	ευκολότερα	
την	ανείπωτη	αηδία	του	καταπρόσωπο	της	ζωής,	καθώς	την	έφτιασαν	η	μοίρα	κι	
ο	άνθρωπος»59.	Ειδική	αναφορά	κάνει	ο	Ι.Μ.Π.	στο	ποίημα	«Πρέβεζα»,	το	οποίο	
θεωρεί	ένα	είδος	ρεαλιστικού	πίνακα	της	ελληνικής	επαρχίας,	«ένα	ποίημα	που	
ανήκει	στην	τελευταία	φάση	της	προετοιμασίας	για	τον	θάνατο»60.

Το	ενδέκατο	κεφάλαιο,	με	τον	τίτλο	«Συμπληρώματα»,	περιέχει	κάποιες	σύν-
τομες	συμπληρωματικές	παρατηρήσεις	του	Παναγιωτόπουλου	πάνω	στο	σύνολο	
του	έργου	του	Καρυωτάκη:	η	ιδιορρυθμία	του	ποιητή	χαρακτηρίζεται	«ιδιορρυθ-
μία	ψυχικού	κλίματος»61,	 που	δεν	 εκπορεύεται	από	φιλολογικές	προϋποθέσεις,	
ο	ποιητής	δεν	είναι	λόγιος,	αλλά	ένας	άνθρωπος	που	εκφράζει	την	αγωνία	του	
–και	κορφολογεί	από	τη	γλώσσα	ό,τι	κάθε	φορά	του	χρειάζεται	 για	να	πετύχει	
τον	 στόχο	 του–,	 αξιοποιεί	 με	 τον	 αρτιότερο	 τρόπο	 «την	ψεύτικη	 και	 φουσκω-
μένη	επισημότητα	της	καθαρεύουσας»62	και	τη	συνδυάζει	με	μια	πεζολογία	που	
δεν	γίνεται	ποτέ	απωθητική	ούτε	μένει	αδικαίωτη,	 ενώ	και	οι	μεταφράσεις	 του	
(“Ultima”	του	Emile	Despax,	«Σκιές»	της	Comtesse	Matthieu	de	Noailles,	«Επιτά-
φιος»	του	Mathurin	Régnier,	«Μπαλλάντα	των	κυριών	του	παλιού	καιρού»	του	
François	Villon)	χαρακτηρίζονται	από	ποιητική	φλόγα	και	εντιμότητα,	όπως	και	
η	πρωτότυπη	ποίησή	του.

Το	 κείμενο	 «Η	Πρέβεζα	 του	 Καρυωτάκη»,	 δημοσιευμένο	 στη	Νέα	 Εστία	 το	
195063,	αφορμάται	από	μια	προσωπική	εμπειρία	του	Παναγιωτόπουλου,	μιαν	επί-
σκεψή	του	στην	Πρέβεζα	το	καλοκαίρι	του	1950.	Την	πόλη	αυτή	ο	Παναγιωτό-
πουλος	τη	θεωρεί	δεμένη	με	το	όνομα	του	Καρυωτάκη,	τόσο	λόγω	της	αυτοκτο-
νίας	του	όσο	και	λόγω	του	φημισμένου	ομώνυμου	ποιήματος,	και,	κατά	κάποιον	
τρόπο,	 η	 επίσκεψή	 του	 έχει	 τον	 χαρακτήρα	 μιας	αυτοψίας,	 καθώς	 επιθυμεί	 να	
διακριβώσει	αν	έχει	δίκιο	ο	ποιητής	που	την	απέδωσε	με	τόσο	μελαγχολικά	χρώ-

57.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Η	τραγωδία	της	μοναξιάς.	Κ.Γ.Καρυωτάκης	(1896-1928)»,	ό.π.,	σ.	152.
58.	Στο	ίδιο,	σ.	153.
59.	Στο	ίδιο,	σ.	153-154.
60.	Στο	ίδιο,	σ.	155.
61.	Στο	ίδιο,	σ.	158.
62.	Στο	ίδιο,	σ.	159.	
63.	Παναγιωτόπουλος,	«Η	Πρέβεζα	του	Καρυωτάκη»,	ό.π.,	σ.	1277-1280.
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ματα.	Επιπρόσθετα,	ο	κριτικός	επισημαίνει	τη	λήθη	στην	οποία,	κατά	την	άποψή	
του,	έχει	περιπέσει	ο	Καρυωτάκης:	το	αγαπημένο	σύμβολο	των	ευαίσθητων	νέων	
του	 1930	 κοντεύει	 να	 γίνει,	 στις	 αρχές	 του	 1950,	 «μια	 λησμονημένη	 μορφή,	 αν	
όχι	μια	καταραμένη	παράδοση,	που	πρέπει	να	μην	την	αγαπούν	οι	νεότεροι,	αν	
επιθυμήσουν	να	σταδιοδρομήσουν»64.	Το	αξιοσημείωτο	είναι	ότι	στο	κείμενο	αυτό	
ο	Παναγιωτόπουλος	εμφατικά	τονίζει	ότι	ανήκει	στη	γενιά	του	Καρυωτάκη,	στη	
γενιά	του	1920,	και	γίνεται,	κατά	κάποιον	τρόπο,	απολογητής	της,	υποστηρίζο-
ντας	ότι	«είναι	η	μόνη	στον	τόπο	μας,	ύστερ’	από	τον	Σολωμό	και	τους	επιγόνους	
του	που	ένιωσε	[…]	την	αληθινή	υφή	και	ουσία	του	λυρικού	λόγου»,	αν	και	από	
την	άλλη	εκφράζει	τις	αμφιβολίες	του	για	την	αντοχή	της	στον	χρόνο.	Ειδικότερα,	
αναφορικά	με	τον	Καρυωτάκη,	αναρωτιέται	αν	θα	επιζήσει	η	ποίησή	του	και	εκ-
φράζει	την	άποψη	πως	όσο	«λειψή»	κι	αν	φαίνεται	σε	κάποια	φανερώματά	της	η	
ποίηση	του	«αυτοκτόνου	της	Πρέβεζας»,	δεν	μπορεί	να	αμφισβητηθεί	μια	βασική	
αρετή	της,	ότι	είναι	μια	«βέβαιη	ποίηση».	Ο	Παναγιωτόπουλος	αντιδιαστέλλει	την	
ευφρόσυνη	εικόνα	της	Πρέβεζας	του	1884	στο	ταξιδιωτικό	βιβλίο	του	Δημητρίου	
Βικέλα	Από	Νικοπόλεως	εις	Ολυμπίαν	(1885)	με	αυτήν	που	δίνει	ο	Καρυωτάκης	το	
1928·	αναγνωρίζει	ότι	ο	Βικέλας	ήταν	«ένας	πατριώτης	του	περασμένου	αιώνα»	
και	ένας	«‘‘άνθρωπος	του	κόσμου’’,	πολυταξιδεμένος,	μα	όχι	ξεριζωμένος,	που	τη	
λάτρευε	και	τη	στερνή	του	τόπου	του	πέτρα»	και	ότι	η	Πρέβεζα	ήταν	τότε	«ένα	
κέντρο	σπουδαίο,	καταντικρύ	στην	ιόνια	θάλασσα,	ένα	πέρασμα,	η	πρώτη	σκά-
λα	που	έπιανε	ο	απόδημος»,	ενώ	από	την	άλλη	θεωρεί	ότι	ο	Καρυωτάκης	έζησε	
«μια	πολιτεία	σε	ξεπεσμό,	στερημένη	τη	μικρή	διεθνή	κοινωνία	της,	υπάλληλος	
ακαμάτης	της	νομαρχίας,	να	γεμίζει	τη	μέρα	του	με	τα	καθημερινά	και	τ’	ασήμα-
ντα»	και	ήταν	«ένας	άρρωστος,	απελπισμένος	από	τους	ολόγυρά	του	ανθρώπους	
κ’	από	τη	ζωή	γενικότερα»,	για	να	καταλήξει	στο	συμπέρασμα	ότι	«ο	Καρυωτάκης	
θα	σκοτωνόταν,	 είτε	 στην	Πρέβεζα	 είτε	 στο	Παρίσι,	 πέφτοντας	από	 τον	πύργο	
του	Eiffel,	και	βεβαιώνοντας	πως	η	ευτυχία	του	είταν	‘‘ζήτημα	ύψους’’	με	τρόπον	
αντίστροφο»	και	ότι	το	ποίημα	του	Καρυωτάκη	είναι	«το	ποίημα	της	όποιας	κα-
θημερινότητας,	σ’	όποιο	μέρος	του	κόσμου»	και	ότι	«η	αυτοκτονία	στην	Πρέβεζα	
είναι	μια	σύμπτωση».	

Στον	Καρυωτάκη	 επανέρχεται	 ο	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	 τον	Μάρτιο	 1958	με	
ένα	άρθρο	που	δημοσιεύει	στην	 εφημερίδα	Ελευθερία65.	Εδώ	χρησιμοποιεί	 τον	
όρο	 «καρυωτακισμός»66,	 κάνοντας	 λόγο	 για	 λογοτεχνική	 ροπή	 που	 άρχισε	 να	

64.	Στο	ίδιο,	σ.	1277.	Δύο	μόλις	χρόνια	νωρίτερα,	το	1948,	ο	αριστερός	Γιώργος	Κοτζιούλας	εκ-
φράζει	την	ανάγκη	να	μη	λησμονηθεί	ο	Καρυωτάκης:	«Θύμα	της	λειψής,	άγουρης	σοφίας	του,	
ο	Καρυωτάκης	δεν	μπορεί	ωστόσο,	δεν	πρέπει	να	λησμονηθεί»	[Γιώργος	Κοτζιούλας,	«Η	καθιέ-
ρωση	του	Καρυωτάκη»,	Ποιητική	Τέχνη,	τχ.	18	(1	Νοεμβρίου	1948),	σ.	313-318:	318].	
65.	Παναγιωτόπουλος,	«Εξάρσεις	και	υφέσεις»,	ό.π.,	σ.	1,	8.
66.	Ο	όρος	«καρυωτακισμός»	πρωτοχρησιμοποιείται	το	1935	από	τον	Αντρέα	Καραντώνη	στο	
γνωστό	πολεμικό	άρθρο	του	«Η	επίδραση	του	Καρυωτάκη	στους	νέους»	(Τα	Νέα	Γράμματα,	ό.π.,	
σ.	478-486).	Για	συζήτηση	του	άρθρου	του	Καραντώνη	βλ.	μεταξύ	άλλων,	Δημήτρης	Αγγελάτος,	
«H	“ανώνυμη”	τέχνη	του	ευρετή	και	η	αμηχανία	της	“υποδοχής”	της:	όψεις	της	ποιητικής	του	
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σχηματίζεται	μετά	τον	θάνατο	του	Καρυωτάκη	και	που,	κατά	την	άποψή	του,	«πή-
γαινε	να	γίνει	εκεί	γύρω	στα	1930	στον	τόπο	μας	ό,τι	ήταν	άλλοτε	ο	‘‘βερθερισμός’’	
στην	κεντρική	και	τη	δυτική	Ευρώπη».	Επιμένει,	επίσης,	στην	άποψή	του	ότι	ο	Κα-
ρυωτάκης	υπήρξε	ένας	άρρωστος	(«Η	νοσηρή	του	ευαισθησία	και	η	χωρίς	αντα-
πόκριση	προσήλωσή	του	στο	απόλυτο	εγέμισαν	τους	στίχους	του	γοερό	σαρκασμό	
και	ανεπανόρθωτη	απαισιοδοξία»)	και	τον	χαρακτηρίζει	«ελάσσονα	ποιητή»,	που,	
ωστόσο,	με	τους	σπασμωδικούς	στίχους	του	κατόρθωσε	να	εκφράσει	την	εποχή	
του	και	να	σαρκάσει,	«με	την	αποκαλυπτική	δεινότητα	του	επιγραμματικού	λό-
γου»,	τα	πάντα,	τη	ζωή,	το	πεπρωμένο,	την	ίδια	την	ποίηση.	Ο	Παναγιωτόπουλος	
αναγνωρίζει,	πάντως,	στον	Καρυωτάκη	το	γεγονός	ότι	σε	μια	κρίσιμη	στιγμή	του	
εθνικού	βίου	είχε	κάτι	να	πει,	τονίζει	το	στοιχείο	της	ματαιότητας	που	σημαδεύει	
την	ποιητική	παραγωγή	του	και	τολμά	να	υποστηρίξει	ότι	οι	νέοι	που	γοητεύτη-
καν	από	τον	καρυωτακισμό	δεν	ήταν	οι	μόνοι	της	εποχής	τους	και	του	τόπου	τους,	
αλλά	ήταν	«οι	αληθινότεροι,	εκείνοι	που	εσυμπύκνωναν	στην	όλη	τους	υπόσταση	
την	αγωνία	των	καιρών,	οι	βαθύτερα	και	νομιμότερα	δεμένοι	με	την	περιρρέουσά	
τους	ατμόσφαιρα».	Αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	στο	σημείο	αυτό	ο	μελετητής	κάνει	μια	
αναδρομή	στην	ιστορία	της	νεοελληνικής	λογοτεχνίας:	κάνει	μιαν	απόπειρα	να	δι-
καιολογήσει	την	κυριαρχία	του	ρομαντισμού	στη	νεοελληνική	λογοτεχνία	αμέσως	
μετά	την	απελευθέρωση	από	τους	Τούρκους,	υποστηρίζοντας	ότι	υπήρχε	πρόσφο-
ρο	έδαφος	για	τη	μεταφύτευσή	του	σε	ένα	τόπο	όπου	«οι	διαψεύσεις	ήταν	πολλές	
και	πολύμορφες»	και	«το	έθνος	φυτοζωούσε	κατακουρασμένο,	κατασπαραγμένο,	
κατασπιλωμένο»,	θεωρεί	την	τραγωδία	του	1897	«ένα	βροντερό	ράπισμα»,	που,	
αντί	να	εξουθενώσει	το	ελληνικό	έθνος,	το	οδηγεί	σε	μια	μεγάλη	περίοδο	εθνικής	
ανάτασης	και	αισιοδοξίας,	με	αρχηγέτη	τον	Κωστή	Παλαμά,	μέχρι	την	περίοδο	
του	Μεσοπολέμου,	οπότε,	σε	μια	στιγμή	«καμάτου»	εμφανίζεται	ο	Καρυωτάκης	
–και	η	γενιά	του–	για	να	εκφράσει	την	απόγνωση:	«Έπλασε	τον	εαυτό	του	και	
τον	λόγο	του	μέσα	σ’	εκείνη	τη	στιγμή.	Είναι	πολύ	φυσικό	που	δεν	μπόρεσε	να	πει	
παρά	μόνο	την	απόγνωσή	του.	Είναι	ο	πιο	βέβαιος,	ο	πιο	στεγανός	απελπισμένος	
της	νεοελληνικής	λογοτεχνίας».

Τα	κριτικά	σχόλια	του	Παναγιωτόπουλου	για	τον	Καρυωτάκη	χαρακτηρίζο-
νται	από	αμφιθυμία	και	αντιφάσεις,	δείχνοντας	τη	σχέση	έλξης-απώθησης	που	
τον	συνδέει	 με	 το	 έργο	και	 την	προσωπικότητα	 του	ποιητή67.	Οι	παρατηρήσεις	
περί	αισθητικής	και	οι	παρατηρήσεις	σχετικά	με	τα	λογοτεχνικά	ρεύματα	και	την	

Καρυωτάκη»,	στο:	Καρυωτάκης	και	καρυωτακισμός.	Επιστημονικό	συμπόσιο,	31	Ιανουαρίου	και	1	
Φεβρουαρίου	1997,	Εταιρεία	Σπουδών	Νεοελληνικού	Πολιτισμού	και	Γενικής	Παιδείας,	Αθήνα	χ.χ.,	
σ.	15-26.	Για	μια	συνολική	αποτίμηση	του	καρυωτακισμού	βλ.	Χριστίνα	Ντουνιά,	Κ.Γ.Καρυωτάκης.	
Η	αντοχή	μιας	αδέσποτης	τέχνης,	ό.π.,	σ.	163-236·	Αλέξανδρος	Αργυρίου,	«Καρυωτακισμός:	Ένα	
φαινόμενο	μέσα	και	έξω	από	τη	λογοτεχνία»,	στο:	Καρυωτάκης	και	καρυωτακισμός.	Επιστημονικό	
συμπόσιο,	ό.π., σ.	145-165.
67.	Πάντως,	ο	Δημήτρης	Ραυτόπουλος	χαρακτηρίζει	το	κείμενο	του	Παναγιωτόπουλου	στα	Πρό-
σωπα	και	τα	κείμενα	«θετική	παρέμβαση»	υπέρ	του	Καρυωτάκη:	Δημήτρης	Ραυτόπουλος,	«Κρι-
τικές	πιστολιές»,	Το	Δέντρο,	τχ.	175-176	(Καλοκαίρι	2010),	σ.	114-121.
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ένταξη	 του	 Καρυωτάκη	 στην	 ιστορία	 της	 νεοελληνικής	 ποίησης	 συνυπάρχουν	
με	το	αυτοβιογραφικό	στοιχείο	και	με	μια	έντονη	«ψυχική	συμμετοχή»68,	καθώς	
ο	ίδιος	υποστηρίζει	ότι	«ο	κριτικός	νους	δεν	είναι	μόνο	μια	στάση	νου,	είναι	και	
μια	στάση	ψυχής	και	κορμιού	–και	συνειδητού	και	ασυνείδητου–,	μια	παρουσία	
καθολική	απέναντι	σε	μιαν	άλλη,	εξίσου	ή	λιγότερο	καθολική,	παρουσία»69.	Το	αν-
θρώπινο	πορτραίτο	του	ποιητή,	έτσι	όπως	το	σκιαγραφεί	ο	Παναγιωτόπουλος,	δεν	
είναι	πάντα	ιδιαίτερα	κολακευτικό,	ενώ	ο	κριτικός	επανέρχεται	σταθερά	στο	θέμα	
της	αυτοχειρίας	του	και	δεν	διστάζει	να	αναφερθεί	συχνά-πυκνά	στην	απαισιο-
δοξία	και	τη	«νοσηρότητά»	του.	Επαναλαμβάνει	ότι	τον	τοποθετεί	στους	ελάσσο-
νες	ποιητές	και	εκφράζει	επιφυλάξεις	σχετικά	με	την	επιβίωση	του	έργου	του	και	
την	αποδοχή	του	από	τις	νεότερες	γενιές.	Από	την	άλλη,	τονίζει	τη	«βεβαιότητα»	
της	ποίησης	του	Καρυωτάκη,	τον	θεωρεί	γέννημα	και	αναπόσπαστο	κομμάτι	της	
περιόδου	του	Μεσοπολέμου	και	επιχειρεί	ενδιαφέρουσες	διακειμενικές	συσχετί-
σεις	με	τον	Δημήτριο	Παπαρρηγόπουλο	και	τον	Κωστή	Παλαμά.	Παράλληλα,	δεν	
παύει	στα	μετά	το	1946	κείμενά	του	να	επικαλείται	το	γεγονός	ότι	ο	Καρυωτάκης	
σηματοδοτεί	τη	γενιά	του	1920,	στην	οποία	ανήκει	και	ο	ίδιος	ο	κριτικός·	η	υπε-
ράσπιση	του	Καρυωτάκη	από	τον	Παναγιωτόπουλο	στα	τέλη	της	δεκαετίας	του	
1940	συμπίπτει	με	τη	διένεξή	του	με	τον	Καραντώνη	την	ίδια	περίοδο	(με	αφορμή	
την	απονομή	του	«Επάθλου	Παλαμά»	εξ	ημισείας	στον	Γιώργο	Σεφέρη	και	τον	
Παναγιωτόπουλο)70	και	την	ανάγκη	του	να	διαφοροποιηθεί	από	τη	γενιά	του	1930	
(φτάνει	στο	σημείο	να	υποστηρίξει	ότι	μια	«θανάσιμη	αντιπάθεια»	χωρίζει	τις	δύο	
γενιές71).	Παρά	τις	όποιες	παλινωδίες	του	στην	κριτική	αξιολόγηση	του	Καρυω-
τάκη,	το	σίγουρο	είναι	ότι	ο	Παναγιωτόπουλος	πάντα	τον	αντιμετωπίζει	ως	συνο-
δοιπόρο,	όπως	φαίνεται	από	επιστολή	του	στον	Γ.Θ.Βαφόπουλο,	με	ημερομηνία	
14.4.1947:	«“Κάνε	τον	πόνο	σoυ	άρπα”,	έτσι	δεν	έγραψε	και	κείνος	ο	δύσμοιρος	
ο	Καρυωτάκης,	ο	συνοδοιπόρος	μας;»72 

68.	Παρατηρεί	σχετικά	η	Παναρέτου,	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος.	Συνολική	θεώρηση	του	έργου	του,	
ό.π.,	σ.	197:	«Η	κριτική	του,	ανεξάρτητα	από	την	ορθότητα	ή	την	αντικειμενικότητά	της,	διέπεται	
από	μια	θέρμη,	μια	ψυχική	συμμετοχή».
69.	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	 «Προοίμιο»,	 στον	 τόμο	 του	 ιδίου	Τα	 πρόσωπα	 και	 τα	 κείμενα.	 Ε΄	
Ο	λυρικός	λόγος,	ό.π.,	σ.	9.
70.	Αναλυτικά	για	τη	διαμάχη	αυτή	και	τις	ευρύτερες	διαστάσεις	της	βλ.	Αλέξανδρος	Αργυρίου,	
«Η	σκιαμαχία	μεταξύ	νεοσυμβολιστών	και	νεωτερικών»,	στο	βιβλίο	του	Ιστορία	της	ελληνικής	
λογοτεχνίας	και	η	πρόσληψή	της	στα	χρόνια	του	Μεσοπολέμου	(1945-1949),	τ.	Δ,́	σ.	238-279.	Πά-
ντως,	κατά	τη	δεκαετία	του	1930	ο	Παναγιωτόπουλος	βρίσκεται	κοντά	ιδεολογικά	στον	Καρα-
ντώνη,	όχι	μόνο	ως	προς	την	επιβλαβή	επίδραση	του	Καρυωτάκη	στους	νέους,	αλλά	και	ως	προς	
το	ζήτημα	της	δημιουργίας	«τρίτου	ελληνικού	πολιτισμού»	(βλ.	και	τη	σχετική	επισήμανση	της	
Έλλης	Φιλοκύπρου,	Η	γενιά	του	Καρυωτάκη.	Φεύγοντας	τη	μάστιγα	του	λόγου,	Νεφέλη,	Αθήνα	
2009,	σ.	248-249).	Για	τις	 ιδεολογικές	θέσεις	 του	Παναγιωτόπουλου	βλ.	Παντελής	Βουτουρής,	
Η	συνοχή	του	τοπίου.	Εισαγωγή	στην	ποιητική	του	Ανδρέα	Εμπειρίκου,	Εκδόσεις	Καστανιώτη,	
Αθήνα	1997,	σ.	69	κ.ε.
71.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Τα	συμπεράσματα»,	Νέα	Εστία,	τ.	42,	1947,	σ.	1463.	
72.	Θεοδόσης	Πυλαρινός	–	Ελένη	Τσιτσιμικλή,	«Η	αλληλογραφία	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	και	Γ.Θ.
Βαφόπουλου»,	στο:	Θεοδόσης	Πυλαρινός	(επιμέλεια-εισαγωγή),	Ο	στοχασμός	και	ο	λόγος	του	
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Abstract

The	 article	 focuses	 on	 the	 presentation	 and	 discussion	 of	 the	 extensive	 chapter	
I.M.Panagiotopoulos	devotes	to	Kostas	Karyotakis	in	the	fifth	volume	of	the	series	The 
Persons and the Texts	(1949).	The	relevant	chapter	is	entitled	“The	Tragedy	of	Loneli-
ness.	K.G.Karyotakis	(1896-1928)”	and	consists	of	11	units,	bearing	the	titles	“Intro-
duction”,	“Notebook	of	an	acquaintance”,	“Thirty-two	years	of	life”,	“The	individual	
space”,	“Placement	in	tradition”,	“Human,	not	the	individual,	space”,	“Karyotakis,	a	
man	of	his	time”,	“The	first	collection”,	“Nepenthe”,	“The	real	and	the	genuine	Kar-
yotakis”,	“Supplements”.	The	study,	a	 thorough	and	emotionally	charged	reading	of	
Kariotakis’	life	and	work,	is	first	published	in	the	magazine	Grammata	in	1946	and	
Panagiotopoulos	leaves	it	in	its	original	form,	adding	only	footnotes.

In	addition,	the	article	proposes	a	discussion	of	two	more	Panagiotopoulos’s	texts	
centered	 on	Karyotakis,	 published	 in	Nea Estia	 in	 1928	 and	1950	 respectively	 (the	
poem	“Karyotakis”,	which	Panagiotopoulos	composed	immediately	after	hearing	the	
poet’s	suicide	news,	and	an	intensely	personal	article	entitled	“Karyotakis’s	Preveza”),	
as	well	as	an	article	published	in	the	newspaper	Eleftheria	in	1958.
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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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