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Εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής, 20 Μαρτίου 2003 
 

Αυτοπαρουσίαση του Άσε με να σε δέρνω 
 
 
Πέραν του έρωτος και του κάλλους, κύριο θέμα των βιβλίων μου —και της 
νουβέλας Άσε με να σε δέρνω κάπου κάπου— είναι η εξουσία, η βία της και οι 
μάσκες της στην πολιτική ή στις ανθρώπινες σχέσεις. Ο Νίτσε, πριν από τον 
Φρόιντ και τον Ράιχ, διαπίστωσε ότι ενυπάρχει ένα στοιχείο 
αναποδογυρισμένης βίας στο να παραδίδεσαι στην οποιαδήποτε εξουσία, 
ακόμα και στον εξουσιαστικό έρωτα, αντλώντας μαζοχιστικά ηδονή από τη 
δυστυχία σου: η παθητικότητα του παραδιδόμενου παρωθεί τον κυρίαρχο στη 
βιαιότητα. 

Βέβαια, μέγιστη ανάγκη του ανθρώπου δεν είναι ο πόνος μα η ευτυχία. 
Διάβασα σε συνέντευξη νεαρού Έλληνος κροίσου: «Φίλους; Δεν έχω φίλους. 
Μπορώ να αγοράσω τα πάντα». Ασφαλώς η σωστή διατύπωση αυτής της 
φράσης είναι: «Έχω ό,τι μπορώ ν’ αγοράσω» και τούτο καθορίζει τη μοίρα 
των δύο ηρώων μου. Μεταξύ της πάμπλουτης νέας και του ευφυούς, 
αντισυμβατικού υπαλλήλου της μπορεί να υπάρξει μόνο η (μη μονοσήμαντη) 
σχέση πριγκίπισσας-γελωτοποιού και όχι ο άδολος έρωτας. Εκείνο λοιπόν 
που θέλησα να καταδείξω είναι ότι οι εξουσιαστικές σχέσεις καλλιεργούν όχι 
μόνο τη βία κατά των άλλων αλλά κυρίως τη βία κατά του εαυτού. Διότι την 
εξουσία δεν την πληρώνουμε μόνο χάνοντας τους άλλους μα κυρίως 
χάνοντας τον εαυτό μας. 
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Περιοδικό TICKET, τεύχος 19, Ιανουάριος 2003 
 

Αναστασία Καμβύση 
 
Αποφάσισα να το διαβάσω, κι ας βρήκα τον τίτλο του εκνευριστικό. Όμως με 
γράπωσε από την πρώτη αράδα: «Η αγγελία έλεγε: “Κυρία ζητάει 
γελωτοποιό”». Ακολουθεί χειμαρρώδης αφήγηση του εν λόγω γελωτοποιού 
—τυγχάνει πανέξυπνος, αδίστακτος άνδρας— για την ιστορία του με την 
κυρία που προαναφέρθηκε, ελαφρώς σαδίστρια και μάλλον κακομαθημένη. 
Καιρό είχα να διαβάσω τόσες αναφορές σε φιλοσόφους, λογοτέχνες και 
επιστήμονες και μάλιστα διατυπωμένες κοφτά από χείλη μεθυσμένων από 
αλκοόλ και κόκα ηρώων, αλλά και τέτοιο ρομάντζο παλιού καιρού. Μάλιστα 
με σκληρό αντράκι στον ρόλο της ενζενί… να πεθαίνει στο τέλος από αγάπη. 
 
.............................................................................................. 
 

TICKET τεύχος 19, Ιανουάριος 2004 
 

Αναστασία Καμβύση 
 

Ένας μάστορας της υπερβολής 
 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
 
Στην αρχή δεν ήμουν σίγουρη ότι ήθελα να διαβάσω το Άσε με να σε δέρνω 
κάπου-κάπου του Σπύρου Καρυδάκη. Ευτυχώς, ο… έντιμος πρότερος βίος του 
συγγραφέα (δηλαδή, το προηγούμενο βιβλίο του) με βοήθησε να ξεπεράσω 
την φεμινιστική μου μήνιν και να διαβάσω την πολύ αξιόλογη νουβέλα του, 
την οποία συστήνω ανεπιφύλακτα. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η φωτογραφία σας μου θυμίζει σκληροτράχηλο ήρωα αστυνομικής 
ταινίας. Η φωνή σας, πάλι, μου θυμίζει συνταξιούχο δάσκαλο. Τι τύπος είστε 
τελικά; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η εικόνα που λέτε, είναι κομμένη από μια μεγαλύτερη 
φωτογραφία που με δείχνει να καθαρίζω φρέσκα φασολάκια μαζί με τον 
πατέρα μου. Μην απατάσθε, λοιπόν, από τα φαινόμενα, δεν μοιάζω καθολου 
στους ήρωές μου. Συνταξιούχος είπατε; Χμμμ! Αγαπώ πολύ τους 
ηλικιωμένους, ιδιαιτερα τις γερόντισσες. Ωστόσο δάσκαλος δεν θα μπορούσα 
να είμαι ποτέ: υπήρξα κάκιστος μαθητής και έμεινα και σε μια τάξη στο 
Λύκειο. 
 
Ε.: Ένα από τα θέματα που θίγετε στο βιβλίο είναι η σχέση ανάμεσα στην 
ευτυχία και στον πόνο. Γιατί αυτή η συνάρτηση; 
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Α.: Όπως κατέδειξαν πρώτοι οι αρχαιοι Έλληνες, η ευτυχία δεν είναι 
απότοκος της απόλυτης γαλήνης ή της φυγής από τον κόσμο (αυτή είναι μια 
ανατολική, ευνουχιστική αντίληψη), αλλά της δύσκολης αρμονίας που 
επιτυγχάνεται μέσα από την πάλη μεταξύ των παθών και του Ορθού Λόγου. 
Γι’ αυτό, ο πόνος συναρτάται νόμιμα με την ευτυχία. 
 
Ε.: Είστε κυνικός; 
 
Α.: Όχι τόσο όσο χρειάζεται για την αυτοπροστασία του ένας πένης και 
άοπλος άνθρωπος, όπως ο ομιλών. Πάντως, θυμηθείτε ότι ο πιο γλυκός, 
ανθρώπινος και πλακατζής αρχαίος φιλόσοφος ήταν ο Διογένης ο Κυνικός. 
 
Ε.: Στο Άσε με να σε δέρνω κάπου κάπου διαβάζουμε για κακοποιήσεις και 
εξευτελισμούς, ιστορίες για ναρκωτικά και σαδομαζοχισμό. Θέλατε να 
σοκάρετε; 
 
Α.: Βεβαίως! Το ηλεκτροσόκ είναι από τα παλαιότερα όπλα της λογοτεχνίας, 
κι αυτό το ξέρουν όλοι εκτός από τους Έλληνες κριτικούς. Από την άλλη, ο 
εξαγνισμός της λογοτεχνίας από κάθε δαίμονα, το «γράφε μόνο θετικά, 
γράφε μόνο ό,τι μπορούν να αποδεχτούν όλοι οι άνθρωποι», έλκει την 
καταγωγή του από την ύπουλη αμερικανική επινόηση του politikally correct, 
που έχει ως στόχο να κολακέψει τα ηθικολογικά φαντάσματα της 
πλειοψηφίας και να προωθήσει καλύτερα τις υποθέσεις των εξουσιαζόντων. 
Κι όμως, αυτοί, όπως και η ανησυχούσα πλειοψηφία, μοιράζονται τους 
πρωταγωνιστικούς ρόλους στην κακοποίηση και στους εξευτελισμούς 
ανθρώπων, στα ναρκωτικά και στις ποικίλες σεξουαλικές παρεκκλίσεις. Ο 
ποιητής αποστάζει απλώς αυτό το υλικό και πασχίζει να φτιάξει αρώματα. 
 
Ε.: Πάντως το θέμα εξουσιαστές-εξουσιαζόμενοι επανέρχεται συνεχώς στα 
γραπτά σας. 
 
Α.: Πολλούς από εμάς μας προβληματίζει αυτή η αποθηρίωση του σύγχρονου 
ανθρώπου, η οποία καραδοκεί χωμένη μέσα στα μεγάλα λόγια περί 
δημοκρατικής προόδου κι ελευθερίας, σαν το ξυραφάκι μέσα στο κέικ. Στις 
εργασιακές και στις διαπροσωπικές σχέσεις επιβάλλονται και γίνονται 
εύκολα αποδεκτές, ως απόλυτες αξίες, η χρηματολαγνεία και η 
εξουσιομανία. Από τις κολοσσιαίες επιχειρήσεις που κυβερνούν τον κόσμο, 
προετοιμάζεται και, εν πολλοίς, έχει καθιερωθεί ένας καινούργιος τύπος 
δουλείας, ίσως πιο αποτελεσματικός από αυτούς των αρχαίων κοινωνιών… 
 
Ε.: Πιστεύετε ότι ενδιαφέρουν όλα αυτά το μέσο αναγνώστη; 
 
Α.: Δεν έχω αντίρρηση να θεωρούν οι αναγνώστες τα βιβλία μου κακά, 
βαρετά και χυδαία. Όμως, δεν πρέπει κι αυτοί να έχουν αντίρρηση στο να 
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εκφράζει ο ποιητής ελεύθερα την άποψή του. Άλλωστε δεν είμαι καλύτερος 
από τους λοιπούς συνανθρωπους μου. Σε κακές εποχές ο ποιητής και ο 
πολίτης πάνε αγκαλιά στον πάτο της Κόλασης. 
 
Ε.: Βρήκα τον τίτλο του βιβλίου σας εξόχως εκνευριστικό… 
 
Α.: Γιατί; 
 
Ε.: Σκέφτηκα ότι πρόκειται για τυπικό δείγμα φαλλοκρατισμού. 
 
Α.: Κατανοώ τις επιφυλάξεις σας. Αλλά όταν είδατε ότι αυτός που τρώει το 
ξύλο είναι ο αρσενικός, πώς αντιδράσατε; 
 
Ε.: Ομολογώ ότι ξαφνιάστηκα. 
 
Α.: Κι απογοητευτήκατε όμως λιγάκι, έτσι; 
 
Ε.: Μη χαίρεστε. Εξάλλου, νομίζω ότι σας αρέσει να υπερβάλλετε. 
 
Α.: Όμως, η τέχνη ξεκινά με το εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου στην υπερβολή, 
όλα τ’ άλλα είναι απλώς η καθημερινότητα. Άσε που η ζωή είναι, από χέρι, 
υπερβολικότερη κάθε λογοτεχνικής επινοησης. Τέλος πάντων, προτιμώ να 
θεωρούμαι κακός συγγραφέας από το να αυτολογοκρίνομαι. 
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Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 10-07-2003 
 

Βασίλης Κ. Καλαμάρας 
 

Οι μικροαστοί δεν κάνουν πειράματα με το σεξ 
 
 
Ο Σπύρος Γ. Καρυδάκης ακουμπάει στο ανθρώπινο σώμα και μ’ αυτό χτίζει τη 
μυθιστορηματική του μυθολογία. Τολμά να φέρει στην επιφάνεια το 
κλυδωνιζόμενο ασυνείδητο των επιθυμιών και ποιες μορφές παίρνει όταν 
γίνεται όργανο εξουσίας. 

Ζακυνθινός από πατέρα και μητέρα, έζησε μέχρι τα είκοσι ένα του στη 
Ζάκυνθο, που τον διαμόρφωσε. Την Αθήνα και την ατμόσφαιρά της την έζησε 
ως μετανάστης, όπως εξομολογείται, εργαζόμενος σε ποικίλα επαγγέλματα: 
του εργάτη, του ψήστη, του επιμελητή υλης σε περιοδικό, του ανθοπώλη, 
του βιβλιοϋπάλληλου. Η κριτική επισήμανε από το πρώτο του μυθιστόρημα 
«Ο ένας με μαχαίρι» (1997) το ταλέντο του, το οποίο ξεδιπλώθηκε με το 
δεύτερο «Η νύχτα των ονομάτων» (2000) και επικυρώθηκε με την νουβέλα 
«Άσε με να σε δερνω κάπου κάπου», που εκδόθηκε φέτος από τον 
αποκλειστικό εκδότη του, τον «Καστανιώτη». 

Το θέμα του, με όπλα του το χιούμορ και την ανατροπή, είναι παρμένο 
από τα συμφραζόμενα των καιρών μας: μια ωραία, επιτυχημένη πλην 
δυστυχισμένη κόρη μεγαλοεπιχειρηματία, η Δωροθέα, δημοσιεύει αγγελία με 
την οποία ζητά έναν αρσενικό γελωτοποιό και ουχί επιβήτορα. 

Ο Γιάννης, ο κλόουν, ο αρλεκίνος, ο διασκεδαστής είναι ένας 
αυτοκαταστροφικός από ευφυΐα, που δοκιμάζει τα όριά του προσπαθώντας 
να σωματοποιήσει τις άυλες ιδέες που ανάβουν και σβήνουν στο μυαλό του. 
Είναι ο καθρέφτης των παθών της κυρίας του, αλλά, όταν οι ρόλοι 
αντιστραφούν, θα συρθεί στο σκοτάδι του ακαθρέφτιστου. 

Ο Σπύρος Γ. Καρυδάκης δεν πιστεύει ότι έγραψε ένα πορνογράφημα —η 
νουβέλα βρίθει ερωτικών ιδιοτροπιών— και, όταν τον ρωτάμε αν θεωρεί ή 
όχι προκλητικό τον τίτλο, απαντά: «Υπάρχουν κακόγουστα θέματα και 
κακόγουστοι τίτλοι». Αρνείται ότι ο ήρωάς του είναι ο ίδιος, εξ ου και δεν 
θέλει να τον χαρακτηρίζουν βιωματικό συγγραφέα. Εξηγεί γιατί: «Δεν γράφω 
τα βιώματά μου. Από όσα είναι παράξενα, ο αναγνώστης μπορεί να μάθει 
ποια δεν έχω ζήσει. Μπορεί να έχω κάνει χειρότερα ή καλύτερα, αλλά δεν 
έχω πράξει όσα κάνουν οι ήρωές μου». 

Μας προτρέπει να αφαιρέσουμε τις αναφορές στις διαστροφές και να 
διαβάσουμε το τελευταίο του βιβλίο επικεντρωμένο στην εξουσία ως 
κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο: «Μεταξύ δύο ατόμων πολύ διαφορετικών 
τάξεων δεν μπορεί να υπάρξει ερωτική συνάντηση. Κάποιον εξουσιάζοντα η 
κοινωνική του τάξη τον τοποθετεί από την πλευρά των εξουσιαζόντων. 
Πιστεύει οτι μπορεί να αγοράσει έναν άνθρωπο και όχι να τον ερωτευτεί. Δεν 
θα ξεχάσω την πριν από δέκα χρόνια δήλωση νεαρού Κροίσου: Τον ρωτάει ο 
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δημοσιογράφος: “Έχετε φίλους;” Κι εκείνος απαντά: “Δεν έχω φίλους, 
μπορώ να αγοράσω όποιον θέλω”». 

Η γλώσσα του Καρυδάκη, συνειδητά επιλεγμένη, είναι μικτή με πολλά 
λόγια στοιχεία. Και δεν διστάζει να εμβολιάζει τους διαλόγους του με 
αναφορές σε στοχαστές όπως ο Σοπενάουερ και ο Λάιμπνιτς. «Όπου υπάρχει 
δάνειο, αναφέρεται ο δανειστής [ονομαστικά], τα υπόλοιπα είναι δικά μου». 

Τελειώνοντας μας λέει ότι πρόθεσή του ήταν να δημιουργήσει ένα ευρύ 
πολιτικό και ηθικό σχόλιο, δίνοντας έμφαση, ξετυλίγοντας τη δράση στο 
παιχνίδι των ρόλων: «Στο βιβλίο μου τα φύλα είναι ξεκαθαρισμένα. Η ηρωίδα 
μου αρνείται τον λεσβιακό έρωτα, αφού τον δοκιμάσει. Μπαίνει στη 
δοκιμασία γιατί φοβάται τους άντρες, στην πραγματικότητα τον έρωτα. Ας 
σημειωθεί ότι, κατά τη γνώμη μου, για τέτοιους σεξουαλικούς και ηθικούς 
πειραματισμούς, είναι ικανοί οι λαϊκοί άνθρωποι και οι μεγαλοαστοί, όχι τα 
μεσαία στρώματα». 

Η μεγαλοαστική τάξη με τα δεινά της μεγεθυμένη ως το σημείο μηδέν του 
φρέατος ασυνειδήτου. 
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ΕΞΠΡΕΣ, 01-06-2003 
 
Στήλη ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
 

Επιμέλεια: Γ.Ν. Μπασκόζος 
 
 
Εικονοκλαστική ιστορία για τη σημερινή εποχή που αρχίζει αρκετά 
παράδοξα. Μια νέα γυναίκα, αστή, η Δωροθέα βάζει μια αγγελία ζητώντας 
γελωτοποιό. Ο Γιάννης, που ανταποκρίνεται στην αγγελία της, 
προσλαμβάνεται, όχι τόσο γιατί την κάνει να γελάει, αλλά γιατί την 
ενθουσιάζει με τις ετοιμόλογες, θυμόσοφες απαντήσεις που δίνει στα 
ερωτήματα που θέτει. Η «Δωρό», όπως την αποκαλούν οι πλούσιοι φίλοι της 
και ο Γιάννης γίνονται ένα περίεργο ζευγάρι που κυκλοφορεί τα βράδια στα 
στέκια του «καλού» κόσμου και προκαλεί. Ο Γιάννης είναι ένας κυνικός. 
Δοκιμάζει τον εαυτό του υποβάλλοντάς τον να αποδέχεται τις πιο περίεργες 
και ιδιόμορφες απιτήσεις της κυρίας του. Ντύνεται γελωτοποιός με 
σκουφάκι, κουδουνάκια και μυτερά παπούτσια, κάνει τον σκύλο, έρπει, 
ανέχεται οποιουδήποτε είδους εξευτελισμό. Στην αφηγηματική εξέλιξη των 
περιπετειών του Γιάννη και της Δωροθέας υπεισέρχεται όλη η παθολογία της 
σύγχρονης κοινωνικής ζωής στη μητρόπολη: μάρκετινγκ, χρήμα, έρωτας με 
ανταμοιβή, ιδιωτικά βίτσια, διαπλοκή, διαφθορά. Ο Γιάννης, ως άλλος 
Διογένης ο Κυνικός σχολιάζει τα πάντα με μια ευθυβολία που εκπλήσσει. Στην 
πραγματικότητα δεν είναι ένας παλιάτσος, αλλά ένας γελωτοποιός όπως 
αυτούς που είχαν παλιά οι βασιλιάδες και πολλές φορές διακινδύνευαν το 
κεφάλι τους αν τους ξέφευγε κάτι επικριτικό για τον μονάρχη. Στην 
περίπτωση του Γιάννη, ο κίνδυνος είναι ο ίδιος του ο εαυτός. Ο Γιάννης θα 
ερωτευθεί την κυρία του (κάτι που απαγορευόταν εξ αρχής) και για να 
καταπολεμήσει αυτό το αίσθημα θα δώσει στη σχέση τους σαδομαζοχιστικές 
προεκτάσεις. Η πλήρης αδυναμία και των δύο (κυρίας — γελωτοποιού) να 
ζήσουν τη ζωή με όρους απλής ευτυχίας, τους οδηγεί σ’ ένα 
αυτοκαταστροφικό παιχνίδι. 

Δεν πρόκειται για μια τυχαία επιλογή τους, αλλά για νομοτελειακή, 
σχεδόν, κατάληξη της ακύρωσης σταδιακά όλων των κοινωνικών αξιακών 
αναφορών τους. Η σύγχρονη κοινωνία δεν είναι τελικά παρά ένα παιχνίδι 
εξουσίας που οδηγει στην καταστροφή των «παικτών». Το ζευγάρι 
εξουσιαστής — εξουσιαζόμενος αναπαράγεται σε ποικίλα μοτίβα αλλά δεν 
μπορεί να αυτοαναιρεθεί. Προόρισται να χαθεί. 

Αν και η σαδομαζοχιστική ατμόσφαιρα προξενεί μια κάποια δυσφορία 
ετούτοις δικαιώνεται από το τέλος. Η αφηγηματική γλώσσα λιτή αλλά και 
«σπινταριστή» βοηθάει τον αναγνώστη να παρακολουθήσει την εξέλιξη χωρίς 
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να του αφαιρεί τη δυνατότητα να βρίσκεται συνεχώς «μέσα» στην ιστορία. 
Να συγκρίνει την μυθιστορηματική με τη ρεαλιστική πραγματικότητα και να 
κρίνει.  Ο Σ. Καρυδάκης, όπως και στα προηγούμενα έργα του «Ο ένας με 
μαχαίρι», «Η νύχτα των ονομάτων» αποδεικνύται ένας ευφυής δολοπλόκος 
της αφήγησης. 
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Εφημερίδα Τα Νέα, 4-5 Οκτωβρίου 2003 
 

Δημοσθένης Κούρτοβικ 
 

Η ύβρις είναι γένους θηλυκού 
 
Ο συγγραφέας Σπύρος Καρυδάκης έχει σαφή επίγνωση της παρακμής 
του άνδρα και των καταστροφικών δυνάμεων που τον εξουσιάζουν. 
 
 
Όχι πως δεν ξέραμε ότι το ανδρικό γένος πάει κατά διαβόλου, αλλά τώρα 
έρχεται και η επιστημονική επιβεβαίωση: σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, 
το χρωμόσωμα Υ, εκείνο δηλαδή που διαφοροποιεί τον άνδρα από τη 
γυναίκα, βρίσκεται σε διαδικασία διαρκούς εκφυλισμού, που αν συνεχιστεί 
με τους ίδιους ρυθμούς θα οδηγήσει έπειτα από 125.000 χρόνια στην πλήρη 
εξαφάνιση των ανδρών. Μετά την κοινωνική και ιδεολογική αποκαθήλωση 
του ανδρισμού, λοιπόν, που βιώνουμε εδώ και κάμποσες δεκαετίες, να σου 
και η καταδικαστική ετυμηγορία της βολογίας. 

Και το χειρότερο για την ανδρική υπερηφάνεια, μόνο που αυτό δεν είναι 
νέο: η φύση, αλλά και η ανθρώπινη κοινωνία μπορούν να τα καταφέρουν μια 
χαρά δίχως αρσενικά. Ίσως μάλιστα καλύτερα. Ένας κόσμος χωρίς άνδρες, 
χωρίς την καταραμένη τεστοστερόνη, θα σήμαινε λιγότερους πολέμους, 
λιγότερη εγκληματικότητα και περισσότερη κοινωνικη αλληλεγγύη. Μα, θα 
πει κανείς, πώς θα αναπαραγόταν μια τέτοια κοινωνία; Όπως αναπαραγόταν 
αποκλειστικά η ζωή πριν από μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια και 
όπως θα μπορεί ν’ αναπαράγεται ο άνθρωπος (δηλαδή η γυναίκα) αύριο: 
μονοφυλετικά. Το αρχέγονο όνειρο της παρθενογένεσης γίνεται 
πραγματικότητα μ’ ένα καινούργιο όνομα: κλωνοποίηση. Για την οποία 
χρειάζονται ωάρια και μήτρες, αλλά όχι σπέρμα. 

Και ποιος θα ήταν κατάλληλος να ραψωδήσει την ήττα του αρσενικού 
στον προαιώνιο πόλεμο των φύλων, την κατατρόπωση των αξιών του 
ανδρισμού, αν όχι ένας πολύ macho συγγραφέας με σαφή επίγνωση των 
καταστροφικών δυνάμεων που τον εξουσιάζουν; Στη σημερινή ελληνική 
λογοτεχνική σκηνή δεν γνωρίζω άλλον από τον Σπύρο Γ. Καρυδάκη. 

Παράξενος συγγραφέας, και όχι μόνο λόγω του ακραίου όσο και 
αντιφατικού machismo του. Οι εμπνευσεις του είναι εκπληκτικές — για 
παράδειγμα στο προηγούμενο βιβλίο του, το μυθιστόρημα Η νύχτα των 
ονομάτων, μια δημοσιογράφος καταφέρνει να εισχωρήσει στο κρυφό 
στρατόπεδο μιας ομάδας νεομιλιταριστών που ασκούνται στις «ανδρικές 
αρετές» και κάνει άνω κάτω τη ζωή τους. Αλλά οι ιστορίες που υφαίνονται 
γύρω από αυτές τις εμπνεύσεις διαλύονται σιγά σιγά από την ίδια την έντασή 
τους, όπως ακριβώς οι αρσενικοί ήρωες του Καρυδάκη από τον ανδρισμό 
τους. Δεν υπάρχει ούτε ίχνος  μυθοπλαστικής συνοχής στην ανέλιξη αυτών 
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των ιστοριών, ούτε υποψία αφηγηματικού ειρμού, ούτε στοιχειώδης 
ψυχολογική αληθοφάνεια στη συμπεριφορά των προσώπων. Υπάρχει μόνο 
μια αντιπαράθεση εντυπωσιακών ιδεότυπων μάλλον παρά χαρακτήρων, η 
οποία εκφράζεται κυρίως με σχοινοτενείς διαλόγους γεμάτους 
αποφθεγματικές φράσεις, γλωσσικά και νοηματικά προκλητικές, αλλά όχι 
επιπόλαιες, αρκετές φορές μάλιστα βαθιά και οδυνηρά αληθινές. Αυτό και οι 
εξεζητημένα, όχι όμως εντυπωσιοθηρικά, ακραίες καταστάσεις που 
σκηνοθετεί ο Καρυδάκης δεν σου επιτρέπουν να προσπεράσεις έτσι εύκολα 
τα βιβλία του. 

Αν υπάρχει σ’ αυτά τα βιβλία μια κοινή ιδέα, πρόκειται για την εξής: ο 
άνδρας είναι η πιο ενδιαφέρουσα εκδοχή του ανθρώπου, η πιο ανήσυχη, η 
πιο ηρωική, η πιο ικανή να συλλάβει ανώτερες έννοιες, να ορίζει υψηλές 
αρχές και να θέτει ευγενείς στόχους, η πιο εκλεπτυσμένη διανοητικά  και η 
πιο περίπλοκη συναισθηματικά, αλλά αυτοκαταστρέφεται εξαιτίας των 
ανεξέλεγκτων παθών του, συντρίβεται από την πρωτόγονη δύναμη του πιο 
φυσικού, του πιο άμορφου και ευτελούς, ουσιαστικά του πιο ωμού φύλου, 
που είναι η γυναίκα. Γι’ αυτό ο άνδρας είναι τραγικό πρόσωπο και η γυναίκα 
η τυφλή ειμαρμένη του. Για τον κάπως προσεκτικό αναγνώστη, βέβαια, αυτή 
η πεσιμιστική ανδρολατρία του Καρυδάκη είναι μια μεταμφιεσμένη 
ηθικολογία, που ο ήχος ακούγεται καθαρά ανάμεσα στους κυνικούς τόνους 
του συγγραφέα και όχι σπάνια τους σκεπάζει. 

 
Στο Άσε με να σε δέρνω κάπου κάπου, ένας άνεργος τριαντάρης 
παρουσιάζεται σε μια νεαρή κυρία της καλής κοινωνίας, που ζητάει μέσω 
αγγελίας προσωπικό γελωτοποιό (είπαμε, ο Καρυδάκης αγαπάει το ακραίο 
χωρίς να σκοτίζεται για την αληθοφάνειά του). Στη συνέντευξη που 
ακολουθεί διαγράφεται ξεκάθαρα, αν και με χαρακτηριστική αδιαφορία για 
την ψυχολογική πειστικότητα του διαλόγου, η αντίθεση των δύο ηρώων της 
ιστορίας: εκείνος είναι σκληρός, ευφυής, περήφανος, θρασύς, ευφραδής, 
πνευματώδης, «περπατημένος» στη ζωή και φιλοσοφημένος· εκείνη —μια 
ψυχικά άδεια, πλήττουσα μπιζνεσγούμαν— είναι απλώς ωραία και ικανή να 
εντυπωσιάζεται από τις έξυπνες, προκλητικές ατάκες του υποψήφιου 
γελωτοποιού της. Μολονότι τον βρίσκει ακατάλληλο για τη θέση, τον 
προσλαμβάνει, γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχε ιστορία. 

Εκείνος τότε αρχίζει να παίζει τον ρόλο του επαγγελματικά και αφ’ 
υψηλού, αντλώντας απόλαυση μόνον από τις ευκαιρίες που του προσφέρει 
αυτή η δουλειά να διασύρει τους μωρόδοξους μεγαλουσιάνους φίλους της 
εργοδότριάς του. Σιγά σιγά, όμως, ερωτεύεται την κυρία, την ερωτεύεται 
σφόδρα και, καθώς καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να την κάνει 
δική του, ωθεί τον ρόλο του στα άκρα, για να γίνει από γελωτοποιός της 
σκλάβος της, που επιδιώκει κάθε είδους εξευτελισμό από αυτήν, κάθε 
εκδήλωση της υποταγής του, βιώνοντάς τα με ηδονή, αλλά δίχως 
ανακούφιση. Η κατάληξη αυτού του τυραννικού πάθους είναι ο θάνατος, που 
έρχεται αμέσως μετά την ερωτική εκπλήρωση — όπως στις 
χαρακτηριστικότερες ιστορίες του ιππότη Λέοπολντ φον Ζάχερ-Μαζόχ, 
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ερήμην ονοματοδότη της μορφής προς την οποία παρεκκλίνει ο απέλπισμένος 
έρωτας του ήρωά μας. Το αγέρωχο αρσενικό, νικημένο από το πάθος του, 
καταθέτει όλες τις ανώτερες αρετές μαζί με τη ζωή του στα πόδια τού, 
ψυχρού κατά βάθος, θηλυκού. 

Οι ψυχολόγοι γνωρίζουν καλά ότι οι ακραίοι μαζοχιστές είναι στην 
κανονική τους ζωή πολύ macho άνδρες. Η ιστορια που διηγείται (σωστότερο 
θα ήταν να πούμε: σκιτσάρει) ο Καρυδάκης είναι, ουσιαστικά, μια παραλλαγή 
του μύθου του Ηρακλή και της Ομφάλης. Ο Ηρακλής, ο κατ’ εξοχήν 
αρσενικός ήρωας της ελληνικής μυθολογίας, καταδικάζεται από τους θεούς 
να υπηρετήσει τρια χρόνια τη βασίλισσα της Λυδίας Ομφάλη ως δούλος της, 
που μάλιστα εκτελεί τυπικά γυναικεία καθήκοντα, όπως το γνέσιμο με τη 
ρόκα. Ο σκοπός; Η εξιλέωση για έναν από τους πάμπολλους ανόσιους 
φόνους που διέπραττε ο ήρωας σ’ εκείνες τις φοβερές κρίσεις τυφλής 
επιθετικότητάς του, αληθινές εκρήξεις βομβών τεστοστερόνης. Ο ανδρισμός 
είναι στον πυρήνα του μια ύβρις, η επανόρθωση περνάει μέσα από την 
απόλυτη υποταγή στο θηλυκό στοιχείο, η αποκατάσταση της συμπαντικής 
δικαιοσυνης απαιτεί την αυτοεκμηδένιση του άνδρα, είτε προσωρινή και 
συμβολική, όπως στον μύθο του Ηρακλή και της Ομφάλης, είτε πραγματική 
και οριστική, όπως στη νουβέλα του Καρυδάκη. 

Σε 125.000 χρόνια το πρόβλημα θα έχει λυθεί από μόνο του, υπόσχονται 
οι βιολόγοι. Θα είναι ένας κόσμος όπου δεν θα υπάρχει ούτε ύβρις ούτε το 
γνήσιο τέκνο της, η (τόσο ανδρική) αίσθηση του τραγικού. Μπορεί να είναι 
ένας ευτυχισμένος κόσμος. Αλλά ποιος λέει ότι η ευτυχία είναι μια 
ενδιαφέρουσα κατάσταση; 
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Εφημερίδα Έθνος της Κυριακής, 8-14 Ιουνίου 2003 
 

Ελένη Γκίκα 

 

Μια ιστορία σαδομαζοχισμού και αυτοκαταστροφής… 
 
 
[Σύντομο βιογραφικό του συγγραφέα]. 
 
Στη ζωή μας μπήκε ελαφρώς… καθυστερημενα. Το 1997 κυκλοφόρησε το 
πρώτο του μυθιστόρημα «Ο ένας με μαχαίρι» αλλά τη φρεσκάδα και την 
ανατροπή της γραφής του αργήσαμε κάπως να τα καταλάβουμε. 
Σ’ εκείνο το μυθιστόρημα, περιθωριακοί ήρωες με ιδιαίτερη γλώσσα, 
φιλοσοφία και ιδιοσυγκρασία, και ένας παράνομος, αιμομικτικός έρωτας 
ανάμεσα σε δύο αδέλφια μας ξένιζε και μας γοήτευε ταυτόχρονα. 

Το δευτερο βιβλίο του που κυκλοφόρησε τρία χρόνια αργότερα, επίσης 
από τον εκδοτικό οίκο «Καστανιώτης», είχε για τίτλο του «Η νύχτα των 
ονομάτων». 

Κεντρικά πρόσωπα, μια νεαρή δημοσιογραφος και ο απρόσιτος εκδότης 
μιας εφημερίδας που της αναθέτει μια εμπιστευτική αποστολή. Και μια 
παράξενη οργάνωση και ένα μυστικό στρατόπεδο που υπάρχει πάνω στα 
βουνά. 

Πρόσφατα, ένα καινούργιο μυθιστόρημα φέρνει και πάλι τον Σπύρο 
Καρυδάκη στο προσκήνιο. «Άσε με να σε δέρνω κάπου κάπου» ο τίτλος του. 
Και μη βιαστείτε πως αφορά κάποια γυναίκα, διότι ο άντρας είναι που 
«κάπου κάπου δέρνεται». Στην ιστορία όλα αρχίζουν όταν ο Γιάννης —ο 
ήρωας— διαβάζει σε μια μικρή αγγελία ότι «κυρία ζητά γελωτοποιό». Παρ’ 
ότι δεν είναι ούτε νάνος ούτε στραβοκάνης ούτε καμπούρης, αλλά αντιθέτως 
όμορφος, προσλαμβάνεται. Κι αρχίζει μια ιστορία σαδομαζοχισμού και 
αυτοκαταστροφής όπου δύο άνθρωποι, τελικά, φοβούνται να αγαπήσουν. 

Δύο κόσμοι συγκρούονται, και ο δικός του παραδίδεται πρώτος. Ο 
Γιάννης θα την ερωτευθεί την κυρία του. Καθώς η Δωρό —η κυρία του— θα 
αντισταθεί στον έρωτά του, εκείνος θα αρχίσει να στρέφει την «αρσενική» 
του βιαιότητα στον ίδιο τον εαυτό του. 

Την ιστορία τους θα την αφηγηθεί —απ’ ότι φαίνεται στο φινάλε— ο 
Ουκρανός μάγειρας ή κηπουρός —κάτι τέτοιο— του σπιτιού. 

Και στο καινούργιο του μυθιστόρημα, επίσης, υπάρχει ιδιάζουσα γλώσσα, 
ευαισθησία, τρέλα και ανατροπή. 
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Εφημερίδα Εστία, 02-09-2003 
 
[ανυπόγραφο] 
 
Ενδιαφέρον μυθιστόρημα ή μάλλον νουβέλα για την αυτοκαταστροφική και 
σαδομαζοχιστική μορφή του έρωτα και του πάθους. Η βία του κειμένου 
αυτού είναι παράδοξη. Και κάπως θλιβερή. Είναι ακατανόητο πώς ένας 
σχετικά νέος άνθρωπος εκφράζει τις σκληρές εμπειρίες του με τόση απέχθεια 
προς την ομαλή σχέση της αγάπης και του έρωτα και εστιάζεται σε νοσηρές 
καταστάσεις. Πάντως ως απόδοση των καταστάσεων είναι πολύ καλό. 
  



15 

 

Περιοδικό ΔΙΑΒΑΖΩ, 01-08-2014 
 

Λίνα Πανταλέων 
 

Άσε με να σε δέρνω κάπου κάπου 
 
 

Προβλεπόμενο το κλίμα του πρόσφατου βιβλίου του Σ. Καρυδάκη, αν 
κρίνουμε από το προηγούμενο, αξιοπρόσεκτο μυθιστόρημά του Η νύχτα των 
ονομάτων. Εδώ όμως ο κυνισμός αγγίζει τα όριά του, οι χαρακτήρες 
παρεκτρέπονται ανεπανόρθωτα, το κοινωνικό περιβάλλον σκιαγραφείται πιο 
διαβρωμένο από ποτέ, οι οξύτατες λεκτικές αντιπαραθέσεις φαντάζουν 
ατέρμονες, η αυτοκαταστροφή προτείνεται ως μόνη διέξοδος, ενώ το γέλιο 
ακούγεται σαν εφιαλτικός σπαραγμός. Ο Σ. Καρυδάκης συνέλεξε με πολλή 
προσοχή στοιχεία όπως η κοφτή ειρωνεία, ο άμετρος σαρκασμός, η 
επιτήδευση, γλωσσική και υφολογική, που παρουσιάζονταν σκόρπια και 
κάπως ασυνάρτητα στο προηγούμενο έργο του, και τα πρόβαλε εύστοχα σ’ 
ένα πλαίσιο που τα δικαιολογεί απολύτως. Το εκπληκτικό μυθογραφικό 
εύρημα μίας ευκατάστατης, κορεσμένης από τα πάντα κυρίας που 
προσλαμβάνει γελωτοποιό επιτρέπει στο συγγραφέα να οδηγεί τις 
καταστάσεις στα άκρα, κατευθύνοντας την αιχμηρή διακωμώδηση σε 
σπαρακτικές απολήξεις. Η υπερβολή, σήμα κατατεθέν της γραφής του Σ. 
Καρυδάκη, βρίσκει σ’ αυτή την ατμόσφαιρα έξαλλης, πεσιμιστικής ευφορίας 
και παραφροσύνης το ιδανικότερο στέγαστρό της. 
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Εφημερίδα Τα Νέα, 10-11 Μαΐου 2003 
 

Μανώλης Πιμπλής 
 

Η πείνα για το(ν) άλλο 
 
Μια ωραία επιχειρηματίας γελοιοποιεί τους άνδρες για να μην τους αγαπήσει. 
Ένας άφραγκος διανοούμενος προσλαμβάνεται για να τη διασκεδάσει και 
παραδίδεται στην αυτογελοιοποίηση. Η νουβέλα του Σπύρου Καρυδάκη 
περιγράφει έναν παράταιρο έρωτα: της απληστίας με τη στέρηση, του 
ανώφελου πλούτου με την παρηκμασμένη διανόηση. Η τραγικωμωδία της 
εποχής μας. 
 
 
«—Ξέρετε να τραγουδάτε; 
—Μόνον όταν πίνω. 
—Πίνετε πολύ; 
—Μόνο τα δύσκολα βράδια. 
—Και ποια βράδια είναι για σας δύσκολα; 
—Σχεδόν κάθε βράδυ. 
—Και τη μέρα; Πίνετε και τη μέρα; 
—Λιγότερο. Και μόνο τις δύσκολες μέρες. 
—Αλλά ποιες μέρες είναι για σας δύσκολες; 
—Σχεδόν κάθε μέρα. 
—Είστε αλκολικός; 
—Όχι. Έχω από φυσικού μου μεγάλο συκώτι». 

Αυτό που ξέραμε ως τώρα είναι ότι οι κλόουν έχουν μεγάλη μύτη. Ετούτος 
εδώ όμως που μας προτείνει ο συγγραφέας Σπύρος Καρυδάκης, στο νέο του 
βιβλίο, έχει μεγάλο συκώτι. Περίεργη περίπτωση κλόουν. Αν και στην 
πραγματικότητα, περισσότερο από μεγάλο συκώτι, είχε μεγάλη ανάγκη από 
λεφτά. Γι’ αυτό και απάντησε στην αγγελία: «Κυρία ζητάει γελωτοποιό. 
Μισθός ικανοποιητικός». 

Η εν λόγω κυρία είναι μια ωραία γυναίκα, ψηλή, με πολύ τουπέ. Επίσης 
με μεγάλη βίλα, με τεράστιο κήπο, με σκυθρωπό Ουκρανό κηπουρό και 
Φιλιπινέζα οικιακή βοηθό. Τι της λείπει; Μα, η ισορροπημένη σχέση με τους 
άνδρες. Νιώθει να τους μισεί, τους βάζει στο κρεβάτι της, αλλά ποτέ στην 
καρδιά της. Τον γελωτοποιό τον θέλει για να διασκεδάζει τα βράδια της, 
ειδικά εκείνα που τη «δαγκώνουν οι σοβαρές σκέψεις και οι ποικίλοι 
προβληματισμοί περί της υπάρξεως». Ο γελωτοποιός πρέπει να σκοτώνει τα 
ενοχλητικά ζιζάνια της σκέψης. Επίσης πρέπει να διασκεδαζει τους φίλους 
της κυρίας. Διάφορους ομοίους της πλούσιους νέους που ψάχνουν κάτι 
πρωτότυπο να θεραπεύσουν την πλήξη τους. Γιάπηδες, οι οποίοι κάνουν 
πάρτι που καταλήγουν κάπου ανάμεσα στην κόκα και το σεξουαλικό όργιο. 
Σ’ αυτά τα πάρτι η Δωροθέα παίζει τον ρόλο του οργανωτή-παρατηρητή. 
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Είναι το ωραίο απαγορευμένο φρούτο, εκείνη που διασκεδάζει αποκρούοντας 
τους πόθους των ανδρών. Τον γελωτοποιό τον χρειάζεται σαν πιστό σκύλο, 
να την υπακούει, να κάνει τούμπες, αλλά και να μιλάει για λογαριασμό της. 

Ο παράξενος γελωτοποιός είναι κατ᾿ αρχήν ακατάλληλος για τη δουλειά 
αυτή. Δύσκολα μπορεί να κάνει γνήσια αστεία. Το μόνο που μπορεί είναι να 
δίνει σε κάθε ερώτηση μια έξυπνη απάντηση, βασισμένη στην αναρχική του 
παιδεία. Επίσης είναι ικανός να αυτοεξευτελισθεί, να κάνει δημοσίως αυτά 
που οι φίλοι της πλούσιας μπιζνεσγούμαν κάνουν κλεισμένοι στους τέσσερις 
τοίχους του δωματίου της ερωμένης τους. 

Όπως καταλαβαίνουμε, το βιβλίο διηγείται την παράξενη ερωτική ιστορία 
μιας πλούσιας με τον υποτακτικό της. Βέβαια, ακόμα και οι υποτακτικοί 
έχουν δικαιώματα, εξ’ ου και ο απρόσμενος τίτλος «Άσε με να σε δέρνω 
κάπου-κάπου». Πρόκειται για νουβέλα, η οποία έρχεται μετά τα δύο 
μυθιστορήματα («Ο ένας με μαχαίρι», 1997. και «Η νύχτα των ονομάτων», 
2000), πάντα από τον «Καστανιώτη», με τα οποία έγινε γνωστός ο 
συγγραφέας. Ο 42χρονος Ζακυνθινός που έχει κάνει —λέει το βιογραφικό 
του— κάμποσα εργατικά επαγγέλματα, προβαίνει στη νουβέλα αυτή σε 
επίδειξη γνώσεων, αναγκαία βέβαια για να στηθεί ο χαρακτήρας αυτού του 
γελωτοποιού που αντί για αστεία πετάει τσιτάτα. 

Στα πάρτι των γιάπηδων ο κλόουν έχει πνευματική υπεροχή. Ο μόνος που 
καταφέρνει να τον αποσυντονίσει είναι ένας μεσήλικος δημοσιογράφος του 
οποίου «η ανηθικότητα είναι αποτελεσμα μόχθου». Γι’ αυτό δεν μπορεί να 
αφήσει να περάσει έτσι η αλαζονεία του νεαρού: «Η ύψιστη αρετή του άνδρα 
είναι η άνευ όρων παράδοση στο ένστικτο της γυναίκας», λέει. «Αλλά εσύ, 
φτωχό μου παιδί, έπεσες στον λάκκο που σου έσκαψε η παιδεία σου. 
Ερωτεύθηκες μια γυναίκα πολύ σημερινή, μεταλλαγμένη, νομίζοντάς τη για 
ηρωίδα του Φλωμπέρ ή του Τολστόι. Αναγκάστηκες να παίξεις εσύ ο ίδιος 
τον ρόλο της ηρωίδας που υποφέρει, επιβάλλοντας στη Δωροθέα τον ρόλο 
του Φλωμπέρ και του Τολστόι. Θες να την πείσεις να γράψει με το ξυράφι 
στο πετσί σου οδυνηρά ρομάντσα, την εκβιάζεις για να σε κάνει να πονάς, 
όπως η Μαντάμ Μποβαρύ εκβίαζε τους εραστές της. Από την  άποψη της 
λογοτεχνίας, αγόρι μου, εσύ είσαι τώρα η γυναίκα και η Δωρό είναι ο 
νταβατζής σου, που θα ήθελες να τον κάνεις δια του πόνου σου να σε 
αγαπήσει». 

 

Με στολή κλόουν 
 
Το μόνο λοιπόν που δεν μπορεί να προσάψει κανείς στον συγγραφέα είναι 
ότι δεν οδηγεί τους χαρακτήρες του στα άκρα. Ειδικά ο δύστυχος 
γελωτοποιός, τραγικό απομεινάρι μιας ιδεολογικής φόρτισης που πέρασε 
τόσο γρήγορα από τη θεοποίηση στη γραφικότητα, κρύβει μέσα του τόσο 
πόνο ώστε μπορεί να υποστεί τα πάνδεινα για μηδαμινές αιτίες. Πιο πολύ από 
την ίδια τη Δωροθέα ερωτεύεται τις ερωτήσεις της, τις ερωτήσεις που δίνουν 
τροφή στη διαλεκτική και ελπίδες στους μύχιους πόθους του και γι’ αυτούς 
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τους κοφτούς, έξυπνους, μεστούς διαλόγους, γι’ αυτές τις ερωτήσεις που δεν 
είναι παρά φτηνές υποσχέσεις, ή στη γλώσσα του εμπορίου ακάλυπτες 
επιταγές, ο πτοημένος διανοούμενος οδηγείται στον σαδομαζοχισμό. 
Ντυμένος με στολή κλόουν κάνει τούμπες στο πάτωμα, γλείφει τα παπούτσια 
της ποθητής εργοδότριάς του, δέρνει τους εχθρούς της, ταπεινώνει τους 
φίλους της, δέχεται τα χαστούκια της αλλά και κόβει το σώμα του με 
ξυραφάκι για (και στα) πάρτι της. Εκείνη δεν τον αφήνει να την αγγίξει, 
αντίθετα τον ωθεί να κοιτάζει από την κλειδαρότρυπα τα περιστασιακά 
ερωτικά της διαβήματα. Επειδή, βέβαια, η μόνο πραγματική της σχέση είναι 
με εκείνον, το τέλος του δράματος —που δεν είναι αναγκαστικά ταυτόσημο με 
τη «λύση» του— θα περιέχει αναπόφευκτα κάποιου είδους μεταξύ τους 
συνεύρεση. 
 


