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Εισαγωγή, από τον Γιώργο Κορδομενίδη 
 
[…] 
Το 1997, ο Μαρωνίτης, σε μια από τις ευλογημενες μας συναναστροφές, 
ρώτησε τη συντροφιά αν έχουμε διαβάσει το πρώτο βιβλίο ενός νέου στην 
πιάτσα μυθιστοριογράφου. Το όνομα αυτού, Σπύρος Καρυδάκης. Λίγες μέρες 
αργότερα, διαβάσαμε το πολιτιστικό μονότονο του Μαρωνίτη στο Βήμα της 
Κυριακής, με εγκωμιαστική εκ μέρους του αναφορά στον νέο πεζογράφο και 
στο βιβλίο του — την πρώτη δημόσια αναφορά στον Καρυδάκη. Για τα δύο 
πρώτα βιβλία του οποίου γράφτηκαν ελάχιστες κριτικές: ένα κείμενο της 
Σοφίας Νικολαΐδου στο Εντευκτήριο και 2-3, κυριολεκτικώς, άλλα 
δημοσιεύματα σε εφημερίδες. Η άρνηση του Καρυδάκη, πάντως, να 
υιοθετήσει τις μεθόδους οργανωμένης αυτοπροβολής και δημοσίων σχέσεων 
(μεθόδους τόσο προσφιλέις και δαιδεδομένες εσχάτως στο λογοτεχνικό 
συνάφι) δεν δικαιολογεί την αδιαφορία της δημοσιογραφικής και 
φιλολογικής κριτικής για ένα έργο ενδιαφέρον, ιδιότυπο και αιχμηρό όπως 
το δικό του. Η εκδήλωση του Εντευκτηρίου («Underground Εντευκτήριο») 
Θεσσαλονίκη, 5 Μαΐου 2003), ας εκληφθεί και ως μικρή συμβολή του 
περιοδικού στο να ακουστεί κάπως περισσότερο το όνομα αυτού του 
συγγραφέα. 

Το Εντευκτήριο ευχαριστεί τον Καρυδάκη, που έκανε μια παραχώρηση και 
πήρε μέρος στην εκδήλωση αυτή, διβάζοντας —από κοινού με τον Μαρωνίτη— 
αποσπάσματα από τη νουβέλα του Άσε με να σε δέρνω κάπου κάπου. 
Ευχαριστίες οφείλονται επίσης στον Δ.Ν. Μαρωνίτη, και για την ευεργετική 
επιμονή του να μας υποδεικνύει ξεχωριστές φωνές αλλά και γιατί είχε την 
ιδέα, ήδη από το 1997, μιας εκδήλωσης του Εντευκτηρίου για τον Καρυδάκη. 
Ανάλογες ευχαριστίες εκφράζονται και στη Σοφία Νικολαΐδου, η οποία 
μοιράστηκε το βαρος της παρουσίασης παρά την αρκετά ενδιαφέρουσα 
κατάστασή της.1 
 

                                         
1 Ήταν εκείνη την εποχή έγκυος (Σ.τ.Σ.). 



[Ακολουθούν τέσσερα από τα 52 μικρά αφηγήματα που συνθέτουν το βιβλίο Να δούμε ποιος θα 

φαγωθεί: «Πολλές καρδιές μα ένας καρπός», «Στο δάσος με τις κουκουναριές», «Λόγος περί 

πτώσεως», «Πορσελάνινη λάμπα θυέλλης».] 
 
 
 

Δ.Ν. Μαρωνίτης 
 

Ετερόνομη πρόκληση 
 

Ι. 
Η εταιρική απόφαση για την προκείμενη εκδήλωση (συνέταιροι η Σοφία 
Νικολαΐδου, ο Γιώργος Κορδομενίδης και η αφεντιά μου) πάει πιο πίσω: όταν 
δηλαδή κυκλοφόρησε το πρώτο μυθιστόρημα του Σπύρου Καρυδάκη το 1997 
(πέρασαν έξι κιόλας χρόνια — τρέχει ο χρόνος σαν παλαβός) προκάλεσε 
αυτόματο ενδιαφέρον και στους τρεις, ώστε αποφάσισαν τότε να συμπήξουν 
τριαδική εταιρεία φίλων του Καρυδάκη. Υπόσχεση που δεν τηρήθηκε 
ακριβώς, βρίσκει όμως σήμερα, καθυστερημένα έστω, τη λοξή της 
εκπλήρωση. Τώρα εξάλλου τα αποδεικτικά συγγραφικά στοιχεία 
περίσσεψαν: το 2001 κυκλοφόρησε το δεύτερο μυθιστόρημα του Καρυδάκη, 
τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους μια νουβέλα, ενώ στα χέρια μου κρατώ ένα 
τέταρτο, αδημοσίευτο αλλά συντελεσμένο, κείμενο, που φαίνεται αλλού κι 
αλλιώς να ψάχνει και να ψάχνεται. Τα λόγια μου επομένως σήμερα έχουν 
στην πραγματικότητα τέσσερις αφορμές: δύο αναδρομικές, μία συνδρομική 
και μία προδρομική. 

Αν πρέπει καλά και σώνει να συμμαζέψω τα έργα και τον βίο του 
Καρυδάκη σε κλειστό φάκελο, θα έγραφα απέξω: ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ. 
Εξηγώντας όμως μετά πως η προτεινόμενη πρόκληση είναι εδώ εντελώς 
ασυνήθιστη ως προς τα δύο συστατικά της στοιχεία. Εννοείται η παράνομη 
συζυγία αφενός πυκνού αναστοχασμού, στο όριο της φιλοσοφίας, αφετέρου 
απροκάλυπτου ερωτισμού, στις παρυφές του πορνό. Από την άποψη αυτή, ο 
Καρυδάκης φαίνεται να αποτελεί συγγραφική εξαίρεση στην τρέχουσα 
πεζογραφία μας — και όχι μόνον. 

Δεύτερη προκατάληψη: η ετερόνομη αυτή πρόκληση σκοπεύει τον 
θεματικό, υφολογικό και ηθολογικό της στόχο με την ορμή ενός συγγραφέα 
που δεν τον τρομάζουν οι ψηλές και απότομες κορφές της στοχαστικής και 
αισθησιακής λογοτεχνίας. Ξυπόλυτος έστω, τις πατά, ή τις καταπατεί, 
έτοιμος για το τίμημα αλλά και για την τιμή που του επιφυλάσσουν το παρόν 
και το μέλλον. Ο επιφυλακτικός θα μπορούσε να μιλήσει στην περίπτωσή του 
για, αποφασισμένη έστω και ειρωνική, μπλόφα· ο μεγαλόψυχος για πιθανή 
ιδιοφυΐα. Δεν αποκλείεται πάντως το λογοτεχνικό αποτέλεσμα να 
ταλαντεύεται, εκτός των συγγραφικών επιλογών και προθέσεων, ανάμεσα 
στα δύο άκρα, οπότε ενδιαφέρει η εναλλασσόμενη απόκλισή του προς τα 
αριστερά και προς τα δεξιά. Προσωπικά, προτείνω ως ισχυρότερη την 



απόκλιση προς τη υπόσχεση ιδιόρρυθμης ιδιοφυΐας. Ο χρόνος θα δείξει το 
κύρος αυτής της, αυθαίρετης προς το παρόν, πρόβλεψης. 

Στη γραμμή πάντως της ερεθιστικής πρόκλησης συγκλίνουν και άλλα, 
βιογραφικά και εργογραφικά, στοιχεία. Παραθέτω προς απόδειξη την 
ολιγόσειρη αυτοσύσταση του συγγραφέα στο εσώφυλλο του τρίτου βιβλίου: 
[παρατίθεται το σύντομο βιογραφικό από το αφτί του βιβλίου Άσε με να σε δέρνω κάπου 

κάπου]. 
Προφανέστερος δείκτης πρόκλησης: οι τίτλοι των δύο μυθιστορημάτων· 

πολύ περισσότερο ο τιτλος της επόμενης νουβέλας Άσε με να σε δέρνω 
κάπου κάπου. Όσο για τα αδημοσίευτα ακόμα «αποσπάσματα ενός μύθου», 
στα οποία θα επανέλθω, η επιγραφή τους κουτσουρεύει κατά μία λέξη 
γνωστό ανθρωποφαγικό τραγουδάκι των παιδικών μας χρόνων, 
καταλήγοντας στο «Να δούμε ποιος θα φαγωθεί». Δεύτερος, αδιάκριτος 
δείκτης πρόκλησης: η παράλειψη οποιασδήποτε ένδειξης για σχολικές και 
εξωσχολικές σπουδές. Έλλειψη που υπονοεί ότι στην περίπτωση του 
Καρυδάκη έχουμε να κάνουμε με ασπούδαστο συγγραφέα, επιδεικτικά 
αυτοδίδακτο. Με εντελώς ασυνήθιστο όμως εύρος και βάθος 
εγγραμματοσύνης. Παραμένοντας στα σχετικά στοιχεία της νουβέλας μόνο, 
αναφέρω δειγματος χάριν δυσερμήνευτη γνώμη του Πινδάρου, και μάλιστα 
στο πρωτότυπο. Που την ακολουθεί δεύτερο παράθεμα, αυτοσχέδιου 
διαλόγου τώρα μεταξύ του Σωκράτη και του δαιμονίου του· όπου αναιρείται 
η απορία του φιλοσόφου αν είναι ή δεν είναι μαζοχιστής, με τη διαβεβαίωση 
της πλατωνικής Διοτίμας πως ο Σωκράτης υπήρξε ανέκαθεν αγαλματοποιός, 
αφήνοντας όμως ανάσκητη τη μοναδική δεξιοσύνη του. Στην ίδια εξάλλου 
νουβέλα μπαινοβγαίνουν με κεκτημένη οικειότητα και άλλα πρόσωπα 
διάσημων φιλοσόφων: λ.χ. ο Καντ, ο Νίτσε, ο Σοπεχάουερ αλλά και ο 
Λάιμπνιτζ. Και όλες αυτές οι αναφορές ενσωματώνονται στο κείμενο ως 
στοχαστικά σύνεργα ενός συγγραφέα που δηλώνει πως βγάζει το ψωμί του 
εναλλάσσοντας, βάναυσες μάλλον, δουλειές του ποδαριού. Συμπληρωματική 
τέλος και υπόκωφη πρόκληση αναγνωρίζεται στην υποδηλωμένη, διπλή 
καταγωγή του συγγραφέα: στο εσωτερικό της νουβέλας, ο νεαρός ήρωας 
(περσόνα λίγο-πολύ του συγγραφέα) διαφημίζεται όχι μόνον σαν Επτανήσιος 
Ζακυνθινός αλλά εξ αίματος και ως Πόντιος.2 

Για τον μύθο, όχι όμως και για την πλοκή, των δημοσιευμένων ήδη 
πεζογραφημάτων καλύτερος οδηγός είναι οι περιλήψεις του ίδιου του 
συγγραφέα στα οπισθόφυλλα των βιβλίων. Αντιγράφω πρώτα την περίληψη 
με την οποία συστήνεται το μυθιστόρημα Ο ένας με μαχαίρι: [Παρατίθεται το 

οπισθόφυλλο του βιβλίου] 
Και πάμε στη Νύχτα των ονομάτων: [Παρατίθεται το οπισθόφυλλο του βιβλίου.] 
Και καταλήγω στην περίληψη της νουβέλας: [Παρατίθεται το οπισθόφυλλο.] 
 

ΙΙ. 

                                         
2 Σ.τ.Σ.: Είμαι μόνο Επτανήσιος, Ζακυνθινός. 



Έπονται κάποιες γενικότερες παρατηρήσεις: 
1. Κοινό γνώρισμα των τριών ολιγόσειρων περιλήψεων η συναρπαστική 

τους γραφή, που τις καθιστά μικροκείμενα. Η πονηριά τους συνίσταται στην 
απόκρυψη της δραματικής πλοκής, προς όφελος του σκανδαλιστικού εν 
πολλοίς μύθου. Γιατί αν ο μύθος εμφανίζεται εδώ ερωτόφιλος, η 
αποσιωπημένη πλοκή αποδείχνεται θανατόφιλη. 

2. Περισσότερο τα δύο ακραία πεζογραφήματα και λιγότερο το μεσαίο 
υποβάλλονται, ακόμη και μέσα από τις περιλήψεις τους, ως παραλλαγές του 
λογοτεχνικού μοντέλου που ορίζεται με τον γερμανικό όρο «Bildungsroman». 
Ανάλογη εξάλλου πρόθεση αναγνωρίζεται και στα αδημοσίευτα ακόμη 
«αποσπάσματα ενός μύθου». Σ’ αυτό πάντως το παιδευτικό πλαίσιο 
ανάγονται τόσο η νεαρή γοητευτική ηλικία του κεντρικού ήρωα όσο και η 
πρόθυμη προσήλωσή του σε μορφές ενηλίκων, συνήθως αρσενικές, που 
προσφέρονται να παίξουν για χάρη του τον ρόλο του ρηξικέλευθου 
δασκάλου. 

3. Η μόρφωση, ως αγωνία του μαθητή και προσφορά του δασκάλου, 
καλείται να λύσει βασανιστικά διλήμματα, ανάμεσα στα οποία εξέχει η ριζική, 
πλατωνική κατά βάση, απορία για την αντίδικη σχέση σώματος και 
πνεύματος. Στίγμα και σήμα του σώματος: η σεξουαλική πείνα και ο 
σεξουαλικός οργασμός. Σήμα και στίγμα του πνεύματος: η στοχαστική πείνα 
και ο στοχαστικός οργασμός. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν, πότε και πώς οι 
δύο αυτοί αντίπαλοι τρόποι εναλλάσσονται, οδηγώντας στον αναβαθμισμένο 
έρωτα· αν γίνεται, μέσα από διαλεκτική αγωγή, να συμφιλιωθούν μεταξύ 
τους, για να συγχωνευτούν στον απόλυτο έρωτα (όπως το υπόσχεται η 
πλατωνική Διοτίμα) ή μήπως αναπόφευκτος κλήρος τους παραμένει στις 
μέρες μας η αμοιβαία τους ελξη και σύγκρουση, για να καταλήξει στην 
αμοιβαία τους καταστροφή. Έξοδος που καταλήγει στην απορρόφηση του 
έρωτα από τον θάνατο, με τη διαμεσολάβηση και της γραφής. 

4. Αυτή πάντως η έμμονη, αντιφατική ιδέα διατρέχει τη συγγραφική 
πορεία του Σπύρου Καρυδάκη. Είδος αγεφύρωτης γεφύρωσης, προκειμένου 
να αναδειχτούν ο σωματικός ειρμός του πνεύματος και ο πνευματικός ειρμός 
του σώματος. Φιλοδοξία που επιβάλλει εξαντλητική ένταση του μυαλού, στο 
όριο υπόδουλης εξέγερσης, και εκφραστική κυριολεξία στο όριο λυρικής 
χυδαιότητας. Και οι δύο αυτοί, συμπληρωματικοί μεταξύ τους, τρόποι 
δοκιμάζουν τόσο τη στοχαστική ετοιμότητα όσο και τη σεξουαλική μηχανή 
του αναγνώστη. Διπλή δοκιμασία, που προτείνεται ως μέθοδος τολμηρής, 
λογοτεχνικής και ανθρωπολογικής, γνώσης και αυτογνωσίας. 

 

ΙΙΙ. 
Συγκεντρώνομαι τώρα στην πρόσφατα δημοσιευμένη νουβέλα, που 

αναδιπλασιάζει, κατά τη γνώμη μου, τις αφηγηματικές επιλογές και αρετές 
των δύο προηγούμενων μυθιστορημάτων. Εδώ ερωτόφιλος μυθος και 
θανατόφιλη πλοκή παγιδεύουν με συμφωνημένες φαντασιώσεις τα σώματα 
του Γιάννη και της Δωροθέας, η οποία προσλαμβάνει, με τεστ ευφυΐας, τον 



νεαρό ως έμμισθο γελωτοποιό της. Μαθητευόμενος αρλεκίνος εκείνος, 
ενδίδει όλο και περισσότερο στις ανέραστες κατά βάθος ορέξεις της, 
διασκεδάζοντας τη δική της πλήξη, και ικανοποιώντας τα γούστα της 
πλούσιας και διεστραμμένης παρέας της. Καθώς όμως η πλοκή συμπλέκεται, 
ο αποφασισμένος ρόλος του Γιάννη εμπλέκεται: παρά την αρχική συμφωνία 
τους, ο εξαρτημένος επαγγελματικά γελωτοποιός ερωτεύεται αποκλειστικά 
την ανεξάρτητη από κάθε άποψη κυρά του, η οποία ωστόσο αποστρέφεται 
τόσο τα δικά του όσο και τα δικά της αισθήματα. Ενδίδει (όταν είναι πια πολύ 
αργά) στον εξοντωμένο από τον ανικανοποίητο πόθο νεαρό, παίζοντας την 
πληρωμένη πόρνη, αφού πρώτα απαιτεί τον αποσχηματισμό του από τη 
μάσκα του γελωτοποιού. Στο τέλος ο Γιάννης αυτοπυροβολείται πεσμένος 
πάνω στο γυμνό της σώμα σε στάση τετελεσμένης, για πρώτη και μοναδική 
φορά, συνουσίας. 

Η υπόθεση της νουβέλας, όπως προηγουμένως την κατέγραψα, δίνει ίσως 
την αίσθηση κάπως φτηνού μελοδράματος, όπου ο εύκολος κυνισμός, 
αποτυπωμένος με συμπληρωματικό τρόπο στα δύο κύρια πρόσωπα, 
εξελίσσεται σε αισθηματικό εκχείλισμα. Ωστόσο, η προσεκτική ανάγνωση 
ανατρέπει, πιστεύω, την πρόχειρη αυτή παρεξήγηση. Στην άρση της 
συμβάλλουν θέματα και μοτίβα που ραγίζουν τη μελοδραματική κρούστα της 
νουβέλας, αντιστρέφοντας τον τύπο του αισθηματικού ρομάντζου σε μαύρη 
κωμωδία, με πρόσθετα στοιχεία φάρσας. 

 Πρώτο και καταστατικό σήμα προς αυτή την κατεύθυνση η εντεταλμένη 
μεταμόρφωση του νεαρού ήρωα σε γελωτοποιό και εναλλακτικώς σε 
αρλεκίνο. Αν ο τύπος του αρλεκίνου παραπέμπει στα κωμικά συστατικά της 
«κομέντια ντελ’ άρτε», η μορφή του γελωτοποιού θυμιζει περισσότερο 
σαιξπηρικο τρελό, υποχείριο στα κέφια του κυρίου του, με το δικαίωμα όμως 
της υπονομευτικής για την εξουσία θυμοσοφίας και της ανατρεπτικής 
ελευθεροστομίας. Και τα δύο αυτά εργαλεία τα οικειοποιείται και τα ασκεί ο 
νεαρός ήρωας της νουβέλας κατ’ ανάθεση της Δωροθέας. 

Η σκευη του αρλεκίνου ευνοεί περισσότερο τον σωματικό εξευτελισμό που 
ανέχεται ο ευάλωτος τελικώς αισθηματίας από όσους προπάντων τον 
αντιπαθούν. Ο ρόλος του γελωτοποιού πάλι επιτρέπει κατεξοχήν την έκρηξη 
της ρητορικής του ευφράδειας, πίσω από την οποία ξεμυτίζει κάθε τόσο η 
πλούσια φιλοσοφική προπαιδεία. Έτσι, ένα από τα ευφυέστερα αφηγηματικά 
ευρήματα της νουβέλας είναι οι διαδοχικοί συναρπαστικοί διάλογοι του 
Γιάννη πρώτα με τη Δωροθέα, μετά με απόστρατο δάσκαλο ηθοποιό, που του 
μαθαίνει τα υποκριτικά κόλπα του αρλεκίνου, τέλος με τον κακεντρεχή 
μεσήλικο Παύλο, κακάσχημο εταίρο της παρέας της Δωροθέας, ο οποίος 
επιχειρεί να τον απογυμνώσει από τον στοχαστικό του εξοπλισμό, πρωτού 
τον αναγκάσει να παίξει, με μια αλυσίδα στον λαιμό, τον ρόλο υποταγμένου 
σκύλου. 

Ο αρχικός μάλιστα διάλογος (επικεντρωμένος στο τεστ στο οποίο 
υποβάλλει η Δωροθέα τον νεαρό, προτού τον προσλάβει ως γελωτοποιό 
της), καλύπτοντας τις πρώτες εικοσιπέντε σελίδες της νουβέλας, εξισώνεται 



με αυτόνομο θεατρικό μονόπρακτο: σπαρταριστοί διαξιφισμοί, αμφίσημα 
λογοπαίγνια, ανατρεπτικοί στοχασμοί, θυμίζουν Όσκαρ Ουάιλντ — σπάνια 
εξαίρεση στα λογοτεχνικά μας πράγματα. 

Όσο απροσδόκητα (θεματικά και μορφολογικά) ανοίγει η παράξενη αυτή 
νουβέλα του Καρυδάκη (προσωπικά δεν θυμάμαι άλλη ανάλογη 
πρωταγωνιστική μορφή διορισμένου γελωτοποιού στην πεζογραφία μας) 
άλλο τόσο ασυνήθιστα και σφραγίζεται. Έως την τελευταία σειρά της 
πρωτοπρόσωπης αφήγησης του ήρωα, δεν υπάρχει καμιά ένδειξη ότι ο 
νεαρός αφηγητής καταγράφει την αφηγημένη εδώ εμπειρία του. Μόλις η 
τελευταία σειρά της νουβέλας προδίδει τη συγγραφική του επίδοση με την 
επόμενη εξομολογητική φράση: «Και τι άλλο να γράψω; Τίποτα. Δεν ξέρω». 
Πράγμα που σημαίνει ότι ο πλασματικός αφηγητής μας είναι συνάμα και 
γραφιάς, αντίγραφο του άφαντου απαρχής μέχρι τέλους πραγματικού 
συγγραφέα. 

Με τον ελιγμό αυτόν, ο αφηγημένος λόγος του φθίνοντος από το 
παράφορο πάθος ερωτευμένου μετασχηματίζεται εξ υστέρου σε γραπτό 
κείμενο, που θα μπορούσε να αγνοηθεί μετά την αυτοκτονία του γραφιά η 
τύχη του, αν δεν συνέβαινε κάποιος να το σώσει, αναλαμβάνοντας και την 
ευθύνη της έκδοσής του. Αυτή η έκπληξη επιφυλάσσεται στον Επίλογο της 
νουβέλας, που υπογράφεται από το δυσπρόφερτο όνομα Βσέβολοντ 
Κ.Παραθέτω την αρχή και το τέλος του σκανδαλιάρικου αυτού επιλόγου: 

[Διαβαζονται από τον Δ. Μαρωνίτη αποσπάσματα του Επιλόγου.] 
Ιδού περί τίνος πρόκειται. Στο υπηρετικό προσωπικό της Δωροθέας ανήκει 

και ένας Ουκρανός, στον οποίο, κάθε φορά που έχει ζόρι, καταφεύγει ο 
Γιάννης, για να εμπιστευθεί τα βάσανά του. Ο Ουκρανός αδειάζει μαζί του 
απίθανη ποσότητα βότκας, τον ακούει επιδεικτικά αέκφραστος, του 
παραστέκεται στα πρακτικά και στα δύσκολα, αλλά ποτέ δεν ανοίγει το 
στόμα του, να ανταποκριθεί στα λεγόμενά του. παραμένοντας το μοναδικό 
βουβο πρόσωπο της νουβέλας, παίζει τον ρόλο του απόλυτου ακροατή. 
Αυτός λοιπόν ο βουβός Ουκρανός (που αποκαλύπτεται στον Επίλογο 
συγγραφέας αποτυχημένων βιβλίων ο ίδιος) σώζει τα χαρτιά του Γιάννη, τα 
μεταφράζει, τα μεταφέρει στο Κίεβο, και τα παραδίδει στον δικό του εκδότη, 
πιέζοντας για την έκδοσή τους. 

Λοξό κατόρθωμα της δικής του φροντίδας θεωρείται λοιπόν η 
ελληνόφωνη έκδοση της νουβέλας του Σπύρου Καρυδάκη από τις εκδόσεις 
Καστανιώτη. Έχουν και τα βιβλία την τύχη τους, όπως έγραψε στη γλώσσα 
του ο Ρωμαίος ποιητής. Στη δική μας περίπτωση μπορούμε να μιλήσουμε για 
ειρωνική εύνοια της λογοτεχνικής τύχης του Καρυδάκη, που κέρδισε το 
διαδοχικό παιχνίδι της με τη γραφή, τον συγγραφέα της και τον αναγνώστη. 
Αυτά προς το παρόν και εις άλλα με υγεία. 

Προτού κλείσω τη μάλλον φλύαρη για την περίπτωση εισήγησή μου, 
προσθέτω κι εγώ τον δικό μου επίλογο. Ο λόγος για τα αδημοσίευτα ακόμη 
«αποσπάσματα ενός μύθου», τιτλοφορημένα με τον παιδοφαγικό επίτιτλο 
«Να δούμε ποιος θα φαγωθεί». Για τα οποία μίλησα ήδη, κρύβοντας όμως το 



όνομα του συγγραφέα, την Κυριακή των Βαΐων στη μονότονη στήλη του 
Βήματος, όπου παρέθεσα και δύο κειμενικά παραδείγματα. Αισθάνομαι πως 
πρέπει να προσθέσω τώρα άλλα δύο, ως ερεθιστική πρόγευση για το 
επικείμενο, τέταρτο, τόσο διαφορετικό, βιβλίο του Καρυδάκη. Που, όπως 
έγραφα τις προάλλες, φαίνεται να αναζητεί τη φορά αυτή το ανέφικτο, 
καταποντισμένο μυθιστόρημα, με δόλωμα κάποια επιπλέοντα σπέρματά του. 

[Διαβάζονται τα κομμάτια από το Να δούμε ποιος θα φαγωθεί, με τους τίτλους «Η νέα 

Τρινακρία» και «Αλληλεγγύη μεταξύ φαντάρων»]. 
 
 
 

Σοφία Νικολαΐδου 
 

Η λογοτεχνία δεν πίνει γκαζόζα με λάιμ 
 

Πέντε σκέψεις για την πεζογραφία του Σπύρου Καρυδάκη 
και μια εικονική συνομιλία 

 
 

Εξήγηση: αυτό το κείμενο είχε γραφεί διαφορετικά. Το είχα σχεδιάσει με 
κέφι, το είχα φινίρει στον υπολογιστή, ήμουν έτοιμη. Επειδή όμως το 
εγχείρημα προϋπέθετε τη συνεργασία του άλιεν που βρίσκεται δίπλα μου, 
ναι, ναι, αυτού που κυκλοφορεί στους συγγραφικούς κύκλους με το κωδικό 
όνομα Σπύρος Καρυδάκης, χρειάστηκε να τον ειδοποιήσεω. Έχω να 
καταγγείλω ότι: μόλις ο αγοραφοβικός αυτός τύπος άκουσε πως του 
επέπρωτο αυτοσχέδιος προφορικός λόγος, απείλησε ότι θα κόψει τις φλέβες 
του ενώπιόν σας πανηγυρικά, αλλά δεν πρόκειται να αρθρώσει ούτε μια 
απρογραμμάτιστη λέξη. 

Είδα κι αποείδα, αποφάσισα να το καταπιώ. Όμως το κείμενο έπρεπε να 
γραφτεί από την αρχή. Βλέπετε την κατάστασή μου. Είμαι μια ανυπεράσπιστη 
μέλλουσα μητέρα. Δεν σηκώνω και πολλές συγχύσεις. 

Θα ξεκινήσω με ορισμένες σκέψεις για την πεζογραφία του Σπύρου 
Καρυδάκη και θα προχωρήσω στη μικρή μου εκδίκηση στο τέλος. Αν ο 
Καρυδάκης κουβαλάει την επτανησιώτικη πολυδιαφημισμένη λόξα, εδώ έχει 
να κάνει με το βλαχοπόντιο γινάτι μου. 

Ω, ναι. 
 

1. Η λογοτεχνία δεν είναι καθώς πρέπει υπόθεση. Δεν έχει καθαρά νύχια, δεν 
πίνει γκαζόζα με λάιμ, δεν κοιμάται νωρίς. Η λογοτεχνία είναι μοναχική 
υπόθεση, τόσο για τον συγγραφέα όσο και για τον αναγνώστη της. Ρουφάει 
φρέσκο αίμα, κοιτάζει από την κλειδαρότρυπα. Δεν έχει τακτ. Χώνει το 
δάχτυλο στην πληγή, αποκαλύπτει τα κρυμμένα κάτω από το χαλάκι. Η 
πεζογραφία του Σπύρου Καρυδάκη, ήδη από το πρώτο του βιβλίο (Ο ένας με 
μαχαίρι) έχει δείξει τα γράδα της. Δεν είναι καθόλου “φρόνιμη”. 



Αναγνωστική περιπέτεια, να τι παθαίνει όποιος διαβάζει τα βιβλία του. Που 
θα πει: δεν είναι κείμενα μονόχορδα, δεν ανήκουν στον πεζογραφικό χυλό, 
δεν διαβάζονται με κατεβασμένο τον διακόπτη του μυαλού. Ο ρυθμός της 
αφήγησης, εσωτερικός αλλά καθόλου υποτονικός, δεν είναι 
επναλαμβανόμενο μπητ, μοιάζει περισσότερο με φούγκα. Το κάθε χέρι παίζει 
τα δικά του, ανεβοκατεβαίνει τις κλίμακες και συντονίζεται με το ταίρι του, 
όχι με τρόπο μονοφωνικό αλλά με μια κουρδισμένη πολυφωνία. 

 
2. Η λογοτεχνία δεν υψώνει διδακτικά το δάχτυλο, δεν ηθικολογεί. Το 
κείμενο δεν είναι κατηχητικό. Όποιος γυρεύει ρετσέτες και μασημένη σοφία 
για το τι είναι καλό, τι κακό και τι τ’ ανάμεσό τους, ας ζαπάρει στα 
τηλεπαράθυρα. Εκεί οι απαντήσεις προλαβαίνουν τα ερωτήματα και οι 
ηθικοπλαστικές κορώνες κάνουν καλό εφέ. Τα βιβλία του Καρυδάκη είναι 
βιβλία —πώς να το πω— ηθικώς ανοιχτά. Η διάκριση καλού και κακού 
υπονομεύεται, σχεδόν δυναμιτίζεται. Ακραίες κοινωνικές συμπεριφορές, 
περιθωριακοί ήρωες, μυαλά και σώματα που νοσούν. Ο αφηγητής δεν κάνει 
ηθολογική και ηθικολογική καλλιγραφία, δεν ασκεί εύκολη κοινωνική 
κριτική. Παίζει με τα όρια, έχει πολυεστιακή όραση: αναδεικνύει τις 
πολλαπλές όψεις των πραγμάτων. Το ανθρωποφαγικό μπορεί να είναι την 
ίδια στιγμή αγαπητικό, το βίαιο τρυφερό, το τραγικό μπορεί να προκαλεί 
άγρια γέλια. Και τούμπαλιν. Όποιος αναζητεί μυοχαλαρωτικά κείμενα, για να 
ξαλεγράρει λίγο ξαπλωμένος σε ύπτια αναγνωστική στάση, ας μην τον 
διαβάσει. Ο Καρυδάκης δεν είναι ο συγγραφέας του. 

 
3. Υπάρχουν συγγραφείς που επιμένουν, μονοφωνικά και μονότροπα, σε ένα 
είδος, ένα ύφος, μια ιστορία, που παραλάσσεται, με περισσότερη ή λιγότερη 
επιτυχία, από βιβλίο σε βιβλίο. Ξέρουν πού πατούν και που βρίσκονται. Δεν 
ρισκάρουν τα σίγουρα. Ο Καρυδάκης δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. 
Έχει, βέβαια, όπως όλοι μας, τις εμμονές του, τα μοτίβα που επανέρχονται, 
όλα εκείνα (θέματα, εκόνες, γλωσσικό γούστο) που αποτελούν τη μαγιά της 
πεζογραφίας του. Όμως αρέσκεται στη μίξη των ειδών, στην πολυεπίπεδη 
αφήγηση. και στα τρία βιβλία του (Ο ένας με μαχαίρι, Η νύχτα των 
ονομάτων, Να δούμε ποιος θα φαγωθεί), η φιλοσοφημένη σκέψη συναντά τη 
μυθοπλασία. Η πλέξη της ιστορίας  υφαίνεται πάνω στα νήματα της θεωρίας 
και του στοχασμού. Σε ένα πρώτο επίπεδο, οι ήρωες δρουν και δίνουν 
κλώτσο στη δραματική εξέλιξη του μύθου· σε ένα δεύτερο επίπεδο 
αναπτύσσουν τη σκέψη τους με στοχαστικές αντιλαβές ή φιλοσοφικά 
στάσιμα, ξετυλίγοντας ένα είδος νοητικής δράσης. 

 
4. Τα κείμενα είναι η γλώσσα τους. Το ίδιο πράγμα δεν μπορεί να ειπωθεί με 
διαφορετικά (καλύτερα ή χειρότερα) λόγια. Η γλώσσα είναι αυτοκόλλητη στο 
κείμενο. Αν κάνεις πως την ξεκολλάς, αυτό που βρίσκεται από κάτω, το 
“σημαινόμενο” και το “αναφερόμενο” που λένε οι γλωσσολόγοι και 
συννενοούνται, σκίζεται κι αυτό. Ο Καρυδάκης έχει γλώσσα. Όχι αυτό το 



νερομπλούμι που πλασάρεται ως αφηγηματική χάρη και γλαφυρό ύφος. Όχι 
γλώσσα που κορδώνεται και καμαρώνει τα κάλλη της, αλλά γλώσσα 
επικοινωνιακή, ώρες-ώρες ακραία κυριολεκτική, άλλες φορές με 
απρόβλεπτα πετάγματα ή στοχαστική εμβύθιση. Λόγιες εκφράσεις και 
βαθυνούστατες φιλοσοφικές εκτροπές συντάσσονται με βρισιες, γελαστικές 
ατάκες ή παιγνιωδη τραμπαλίσματα. Εδώ παίζουμε, μοιάζει να λέει ο 
αφηγητής, διασκεδάζοντας. Και το παιχνίδι, από τα ελληνιστικά χρόνια των 
λογίων ποιητών ως τον τρομοκράτη της πεζογραφίας Περέκ, είναι ο πιο 
ζωηρός και αφυπνιστικός τρόπος για να γράφεται και να διαβάζεται η 
λογοτεχνία. Άσχετα αν ο συγγραφέας ή ο αναγνώστης τρώνε τα συκώτια 
τους γράφοντας ή διαβάζοντας. Κι αυτό μες στο παιχνίδι είναι. Άλλωστε, 
κανένα παιχνίδι δεν είναι αναίμακτο. Ίσα-ίσα. 

 
5. Η λογοτεχνία είναι κλέψει-κλέψει. Αυτό κάποιοι το ονομάζουν 
“διακειμενικότητα”, ορισμένοι “συνομιλία με τα κείμενα”. Πάντως, οι καλοί 
συγγραφείς είναι επιτήδειοι κλέφτες. Αρπάζουν στη ζούλα το ψαχνό ξένων 
κειμένων, κλέβουν στιγμές αληθινών ανθρώπων, πλιατσικολογούν την ίδια 
τη ζωή τους. Ο Καρυδάκης είναι επιτήδειο κλεφτρόνι. Ομολογεί κάποιες από 
τις αναγνωστικές εμμονές του στα μότο των βιβλίων του, κάποιες απ’ αυτές 
τις κεντάει μέσα στην αφήγηση, τις βάζει στο στόμα των ηρώων του. Μην 
κάθεστε δίπλα του ανέμελοι. Κάτι θα σας κλέψει: σουσούμια, λόγια ή 
φερσίματα· και θα το βρείτε, αναιτιολόγητα έκπληκτοι, στο επόμενο βιβλίο 
του γραμμένο. 

 
Στο σημείο αυτό ήταν προγραμματισμένη μικρή σιωπή. Θα ακολουθούσε 
μικρή συνομιλία με τον συγγραφέα. Στόχος: να μας ανοίξει τα συρτάρια του. 
Φευ. Παπαί. Βαβαί. Οτοτοτοί. Λογάριαζα χωρίς τον ξενοδόχο. 

Αποφάσισα, το λοιπόν, να απαντήσω εγώ στη θέση του. Να απαντήσω 
δηλαδή κάνοντας μια προσομοίωση, όσο μου την επιτρέπουν τα βιβλία του. 
Υποθέτοντας τα λόγια του. Εξορύσσοντας σκέψεις και αντιδράσεις. Αν, στο 
μετάξυ, ο κύριος Καρυδάκης έχει αντίρρηση σε όσα πρόκειται να ειπωθούν 
και θέλει να αρθρώσει τον δικό του λόγο, καλώς να ορίσει. 

Ω γιες. 
 
—Στα βιβλία σας εμμένετε σ’ έναν συνδυασμό μυθοπλαστικής και 

στοχαστικής περιπέτειας. Οι ήρωές σας δεν δρουν απλώς. Ζουν τη ζωή τους, 
την καταπίνουν ή την ξερνούν, αλλά παράλληλα στοχάζονται, με όρους 
αυστηρής φιλοσοφίας ορισμένες φορές. Προς τι οι τόσοι στοχαστικοί 
διαξιφισμοί και οι φιλοσοφημένες αντιλαβές; 

 
—Αγαπητή μου, δεν καταλαβαίνω τον διαχωρισμό. Η λογοτεχνία δεν 

βρίσκεται έξω από τον στοχασμό. Η μυθοπλασία, από την αρχαιοελληνική 
μήτρα της, στοχάζεται τα ανθρώπινα. Άλλωστε, στην ελληνική αρχαιότητα, η 
φιλοσοφία ελκόταν ανεπανόρθωτα από τον μύθο και την πλοκή, σας θυμίζω 



τον θείο Πλάτωνα. Για να μην μακρυγορώ: θεωρώ ότι η αυτοσυνειδησία του 
ήρωα και ο στοχαστικός λόγος είναι ενδιάθετο στοιχείο του μύθου. Δεν 
μιλούμε λοιπόν για διφορετικά πράγματα, που πάνε βάναυσα να ενωθούν, 
αλλά για διαχωρισμένα νήματα της ίδιας αρχικής κλωστής. 

 
—Οι ήρωές σας είναι, αρκετά συχνά, εξοργιστικά ωραίοι. Γιατί αυτή η 

εμμονή στην ομορφιά; 
 
—Ο Φρόιντ θα μπορούσε να πει πολλά γι’ αυτό, όλα άκαιρα, κατά την 

ταπεινή μου γνώμη. Η ομορφιά, η ωραιότητα αν θέλετε, μου προσφέρει 
ήρωες, με τους οποίους περνώ καλά, συγγραφικά. Εσείς, δεν θα θέλατε να 
βλέπετε ωραίους στην παρέα σας; Τέλος πάντων. Με γοητεύει το ωραίο, 
ιδίως όταν συγχρωτίζεται με το νοσηρό. Στο αψεγάδιαστο πρόσωπο, η 
γκριμάτσα του πόνου κάνει καλύτερο εφέ. Το τσαλακώνει μ’ έναν τρόπο 
ανεπανάληπτο. Δεν συμφωνείτε; 

 
—Νοσηρό, ακραίο, περιθωριακό. Οι “νορμάλ” άνθρωποι, με τις 

περισσότερο υπόγειες εξάρσεις και τα εσωτερικευμένα πάθη, δεν κάνουν για 
λογοτεχνικοί ήρωες; 

 
—Φυσικά κάνουν, φαντάζομαι ότι κάνουν. Για κάποιους συγγραφείς, 

βέβαια, όχι για μένα. 
 
—Από πού κλέβετε; Ποιους κοιτάτε στον δρόμο; Τι παρατηρείτε γύρω σας; 

Ποια αθώα θύματα κινδυνεύουν από το λογοτεχνικό σας μάτι. 
 
—Μη με αναγκάζετε να μιλήσω για τα άρρητα. Καμιά φορά η αληθινή ζωή 

έχει μεγαλύτερη φαντασία από τη λογοτεχνία. Όχι πάντα, βέβαια.  Κρατώ τα 
μάτια μου ανοιχτά. Κι έχω αρκετά συχνά “εσωτερικό μονόλογο”. Βλέπω 
γύρω μου, βουίζουν λόγια στο κεφάλι μου. Μην το παρεξηγήσετε, δεν 
“ακούω φωνές”. Συνομιλώ με τον εαυτό μου σιωπηλά, όπως όλοι. 

 
—Η “τρέλα του δημιουργού”; Υπάρχει άραγε αυτό το πράγμα; 
 
—Νομίζω πως δεν ρωτάτε τον σωστό άνθρωπο. Είμαι Ζακυνθινός, ξέρετε. 

Φημιζόμαστε για την κληρονομημένη τρέλα μας. 
Πάντως, ναι. Ο δημιουργός ζουρλαίνεται μες στο κεφάλι του. Καμιά φορά 

οι γύρω του δεν παίρνουν χαμπάρι τον χαλασμό που γίνεται εκεί μέσα. Καμιά 
φορά πάλι, παίρνουν. Εκεί είναι που αρχίζουν τα δράματα. 

 
 


