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Εφημερίδα Το Βήμα, 8 Φεβρουαρίου 1998 

 

Δημήτρης Ν. Μαρωνίτης 
 

ΑΠΟΛΙΤΙΣΤΑ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΑ 

 

Το πουλί και το μυαλό 
 

 

Τα βιβλία ή μας πέφτουν ή τους πέφτουμε. Που πάει να πει: τα γυρεύουμε ή 

μας γυρεύουν. Ασφαλώς η μια μέθοδος δεν αποκλείει την άλλη, αλλά η 

προτίμηση ανάμεσά τους ίσως μοιράζει στα δυο τους αναγνώστες — μπορεί 

και την ανάγνωση. Το τι σημαίνει «γυρεύω τα βιβλία» δεν είναι δύσκολο να 

εξηγηθεί. Η άλλη όμως εκδοχή «με γυρεύουν τα βιβλία» μοιάζει εξ ορισμού 

παρεξηγήσιμη και βγάζει κάποιον εγωισμό, ο οποίος δεν της ανήκει στην 

πραγματικότητα. Η φράση απλούστερα θέλει να πει: δεν κυνηγάω τα βιβλία· 

τα περιμένω να ’ρθουν στην ώρα τους — την ώρα δηλαδή που πράγματι τα 

χρειάζομαι. Και τούτο προκαλεί αλλιώτικη ευχαρίστηση και ωφέλεια. 

Υπάρχει συγκεκριμένη αφορμή γι’ αυτή τη σκέψη, που γρήγορα θα την 

προδώσω. 

Στο μεταξύ μια άλλη παρατήρηση, γενική αλλά σχετική. Θυμάμαι πυκνές 

κουβέντες με τον αξέχαστο Αλέξανδρο Κοτζιά στα πρώτα μεταδικτατορικά 

χρόνια. Όταν άρχισε να σχηματίζεται στον τόπο μας μια ανανεωμένη τάση 

ηθογραφικής πεζογραφίας, που αργότερα φούντωσε. Χαρακτηριστικά της: η 

εγκατάλειψη της μυθιστορηματικής πλοκής με δρώμενα και δρώντες εξ 

αντικειμένου· η προβολή της προσωπικής βιωματικής εμπειρίας· η προτίμηση 

για την αισθησιακή αφέλεια, που περιοριζε ή και μηδένιζε τον όποιο 

στοχασμό· η αντιγραφή προσώπων με μικρονοϊκό λίγο-πολύ λόγο, 

περιθωριακό υποτίθεται και ενστικτώδη. 

Λέγαμε λοιπόν με τον Κοτζιά πως αν τραβήξει αυτή η ιστορία και φτάσει 

τα άκρα, η πεζογραφία μας κινδυνεύει να στενέψει, να γίνει ανεκδοτολογική, 

αφήνοντας απέξω τη διανοητική περιπέτεια και τη δική της γλώσσα. Φοβάμαι 

πως οι ανήσυχες αυτές προβλέψεις μάλλον επαληθεύτηκαν, βρίσκοντας 

πρόχειρη στέγη και στον δάνειο αφηγηματικό μεταμοντερνισμό· που, 

διαβάλλοντας την αναζητηση κάποιου νοήματος στον χώρο της λογοτεχνίας 

(και όχι μόνον), μαλάκωσε μέχρι απελπισίας το μυαλό μας. 

Και τώρα η παρήγορη αφορμή, στον βαθμό τουλάχιστον που αποτελεί 

εξαίρεση του προηγούμενου κανόνα. Πρόκειται για το πρώτο μυθιστόρημα 

ενός νέου (γεννημένου το 1961) πεζογράφου, που βγήκε πρόσφατα στις 

εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ (φημισμένες για τον αφηγματικό τους πληθωρισμό). 

Τίτλος του: «Ο ένας με μαχαίρι». Ανήκει στον Σπύρο Γ. Καρυδάκη. Το βιβλίο 

βρέθηκε συμπτωματικά στα χέρια μου, όχι πάντως από τον συγγραφέα του. 
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Άρχισα να το διαβάζω με επιφυλαξη, που γρήγορα όμως γύρισε σε 

περιέργεια, για να καταλήξει στην έκπληξη. 

Σ’ αυτή την έκπληξη στηρίζονται οι επόμενες εκτιμήσεις, βιαστικές κάπως 

και ασφαλώς ανυπόμονες, για τις οποίες δεν απαιτείται γενικότερη 

συμφωνία. Φτάνει να μην είναι ολότελα αυθαίρετες και παθολογικά 

υποκειμενικές. 

Το μυθιστόρημα διασταυρώνει απαρχής μέχρι τέλους δύο είδη μύθου και 

λόγου. Στο οριζόντιο επίπεδο κυριαρχεί η σεξουαλική και ερωτική ωμότητα· 

αποτυπωμένη σε αντίστοιχο γλωσσικό ιδίωμα, που συχνά υπερβαίνει το όριο 

της χυδαιολογίας και μοιάζει να γαργαλά επίτηδες το υπογάστριό μας. 

Στο κάθετο όμως επίπεδο, λόγος και μύθος αντιστρέφονται. Και εδώ 

υπόκειται η ερωτική και σεξουαλική όρεξη, η οποία όμως μεταφέρεται από 

το πουλί στο μυαλό και μεταμορφώνεται σε διανοητικό οργασμό. Η 

στοχαστική μάλιστα αυτή διέγερση μοιράζεται σε δύο, συμπληρωματικές 

μεταξύ τους, παραλλαγές: ανορθόδοξα θρησκευτική η μία (την εκπροσωπεί ο 

Επίσκοπος, που τελικώς αποσχηματίζεται)· φιλάνθρωπα αναρχική και άθεη η 

άλλη (την εκπροσωπεί ο κ. Κωνσταντίνος, που καταλήγει, στην έξοδο του 

μυθιστορήματος, σε κρητικό μοναστήρι). 

Ο αφηγητής (γράφει σε πρώτο πρόσωπο και συγγράφει απολογίζοντας) 

ανήκει εξ αίματος στο οριζόντιο επίπεδο μύθου και λόγου· βρίσκεται διαρκώς 

στη μέση αυτού του χώρου. Καθώς όμως η διαπλεκόμενη αφήγηση 

εξελίσσεται, ο αφηγητής μαθητεύει όλο και περισσότερο στον μύθο και στον 

λόγο και της κάθετης γραμμής. Το αποτέλεσμα της μαθητείας δεν είναι τόσο 

η πραγματική επίδραση που ασκούν πάνω του τα δύο πρότυπα διανοητικού 

λόγου, όσο η διηγητική του φιλοξενία, η οποία πραγματοποιείται με ένα 

έξυπνο τέχνασμα: ο μαθητευόμενος κουβανά μαζί του μαγνητοφωνάκι, στο 

οποίο αντιγράφει τα λόγια του Επίσκοπου και του κ. Κωνσταντίνου. 

Ο χώρος δεν επιτρέπει περισσότερα σχόλια. Η αίσθηση πάντως που 

προκύπτει από την ανάγνωση του μυθιστορήματος του Καρυδάκη είναι ότι 

επιτέλους η νεανική μας πεζογραφία ανέβηκε από την κοιλιά στο κεφάλι με 

ευστοχία απροσδόκητη. Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα δυσκολότερα. 
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Εφημερίδα Έθνος της Κυριακής, 29 Ιουλίου — 4 Αυγούστου 2001 

 

Ελένη Γκίκα 
 

Στα όρια της τρέλας 
 

Χαρακτήρες που αγγίζουν την παραφροσύνη «πρωταγωνιστούν» 
στο μυθιστόρημα του Σπύρου Καρυδάκη «Ο ένας με μαχαίρι» 

 

Συγγραφέας — έκπληξη, σίγουρα. και θύμα, οπωσδήποτε, της νοοτροπίας να 

μην εμπιστευόμαστε πρωτοεμφανιζόμενους. Εξάλλου μέσα στη φασαρία, το 

χάνεις το σημαντικό. Καθώς και το καλό βιβλίο μέσ’ μες στην πληθώρα και 

τους σωρούς τους. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί κι ο Σπύρος Γ. Καρυδάκης 

Ο οποίος μπορεί ευρύτερα γνωστός —κάπως γνωστός— να έγινε με το 

μυθιστόρημά του «Η Νύχτα των Ονομάτων», αλλά την έκπληξη μας την έκανε 

με το μυθιστόρημα «Ο ένας με μαχαίρι». Ένα βιβλίο με αρκετά 

αυτοβιογραφικά στοιχεία, τουλάχιστον όσον αφορά τα «επαγγελματικά» 

μυστικά. Μια και ο συγγραφέας έχει εργαστεί σαν αγρότης, εργάτης, 

ναυτικός, ψήστης, επιμελητής ύλης σε περιοδικό, ανθοπώλης, 

βιβλιοϋπάλληλος… όπως ο ήρωάς του. 

«Έτσι εφευρίσκουμε και την Ιστορία, νοηματοδοτούμε το άδειο διάστημα. 

Ποιος ξέρει τι είναι αληθινό, παρεχτός ο πόνος και η ηδονή;» 

«Δεν είναι η αμαρτία που πολεμάει ο ασκητής, το κακό νικιέται εύκολα. 

Είναι το καλό που πρέπει να νικηθεί. Διότι, αν η μέγιστη αγάπη είναι η 

αφετηρία για το μακρινό ταξίδι προς το θεό, όμως η εκούσια θυσία της σε 

τοποθετεί στην ίδια την καρδιά του θεού». 

Βιβλίο τολμηρό, και ανατρεπτικό, σπαρακτικό και σκωπτικό, παράδοξο 

και μαγικό, παραμυθένιο και βαθύτατα φιλοσοφικό. Με χαρακτήρες που 

αγγίζουν τα άκρα και τα όριά τους. Έναν καθηγητή-φιλόσοφο στα όρια της 

παραφροσύνης. Έναν ιερωμένο που γυρίζει στα μπαρ αναζητώντας χαμένες 

ψυχές. Μια ώριμη γυναίκα που ψαρεύει νεαρούς, χάνοντας τον άνδρα της 

ζωής της. Έναν Ρώσο, που αφού γεννήσει τα παιδιά του, χάνεται στις 

στέπες. Τον γιο που περιπλανιέται, αλλάζει δουλειές, γίνεται ζιγκολό και 

ερωτεύεται την αδελφή του. Την αδελφή του, ένα πλάσμα ονειρικό, έξω του 

κόσμου τούτου… Και γύρω τους παράδοξοι εστιάτορες και οικοδόμοι, κυρίες 

που πλήττουν και άνδρες που έχουν συνδέσει το ζεϊμπέκικο με το μαχαίρι και 

το αίμα. 

Ώσπου συμβαίνει. 

Και όλα ανατρέπονται. Διότι πίσω από τον έρωτα και τη γνώση, πάντοτε 

παραφυλάει ο σπαραγμός. 

Εξάλλου, όπως θα πει και ο Θεός αυτού του βιβλίου για τον εσταυρωμένο 

και γιο, στον πεπτωκότα άγγελό του: «Εγώ απέτυχα, ως φάρμερ. Να 
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αναλάβεις εσύ τη διεύθυνση αυτής της επιχείρησης. Αλλά να κάνεις ό,τι θέλει 

αυτός, η εικόνα και ομοίωσή μου και μοναδικός κληρονόμος μου. Σταυρό 

θέλει; Σταυρό να του δίνεις. Λόγχη και πόνο θέλει; Τέτοια να του δίνεις. Κι 

αν ποτέ συγχωρέσει τον εαυτό του και ζητήσει τον Παράδεισο, να του τον 

δώσεις και κείνον. Δεν θέλω να ξανακούσω γι’ αυτόν. Εγώ θέλησα ένα 

παιχνίδι, κι όχι ένα γιο. Αμήν». 

Κι από τότε «για τη μετάνοια οι μέρες της εβδομάδας δεν φτάνουν». Ένα 

παντελώς αιρετικό μυθιστόρημα ενός απολύτως ταλαντούχου συγγραφέα. Ο 

οποίος —παρά την επιτυχεία των βιβλίων του— ουδείς τον είδε, ποτέ δεν 

εμφανίστηκε, καθόλου δεν μίλησε γι’ αυτά. Η μεγάλη επιτυχία του βρίσκεται 

στο ότι το αναγνωστικό του κοινό περιμένει ανυπόμονα πάντα το επόμενο 

συγγραφικό του βήμα. 
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Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 19-03-1999 

 

Κίτσα Μπόντζου 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
 

 

Ερώτηση: Γιατί γράφετε; Είναι μια παροδική παρόρμηση ή εσωτερική 

ανάγκη; 

 

Απάντηση: Γράφω από φιληδονία. Είναι μια παροδική λιμπιντική 

παρόρμηση που μου ήλθε στα εφηβικά μου χρόνια και που δεν παρήλθε 

ακόμα. 

 

Ε. Αν δεν υπήρχε περίπτωση το έργο σας να δει τη δημοσιότητα, δηλαδή 

αν δεν υπήρχε εκδότης να το εκδώσει, θα σταματούσατε ή θα συνεχίζατε να 

γράφετε ακατάπαυστα; 

 

Α. Αν μόνο μέλημα του συγγραφέα είναι η αμεση δημοσιοποίηση των 

γραφτών του, τοτε καλύτερα να γίνει δημοσιογράφος. 

 

Ε. Η προσωπική σας ζωή ή τα βιώματα τα παιδικά και νεανικά 

επηρεάζουν το έργο σας; 

 

Α. Δεν αγαπώ τη «βγαλμένη από τη ζωή» λογοτεχνία. Ο κόσμος του 

βιβλίου μου είναι εξ ολοκλήρου φανταστικός. Αλλά βέβαια η φαντασία είναι 

η ίδια μια πραγματικότητα συντετριμμένη και ανασυνθεμένη. 

 

Ε. Πόσο σας ενδιαφέρει και πόσο στηρίζεστε στην κριτική; 

 

Α. Μ’ ενδιαφέρει εφόσον ενδιαφέρει και τους κριτικούς η λογοτεχνία. 

Ε. Σας συγκινεί η κλασική λογοτεχνία, τα μεγάλα έργα, οι συγγραφείς-

σύμβολα; Ποίοι σας έχουν επηρεάσει; 

 

Α. Η κλασική λογοτεχνία είναι η μήτρα όπου κυοφορείται καθένας που 

φιλοδοξεί να γράψει. βέβαια, πολλοί συνομήλικοί μου, και μικροτεροι, 

θεωρούν καύχημά τους που δεν έχουν διαβάσει τον Δάντη, ονομάζοντας τους 

εαυτούς τους αυτοδημιούργητους. Αυτός είναι ένας μύθος ανάλογος μ’ αυτόν 

των αυτοδημιούργητων επιχειρηματιών. Δεν ανήκω σ’ αυτούς. Θα 

προτιμούσα να απαριθμήσω αυτούς που αγαπώ, αν δεν ήταν τόσοι πολλοί. 

Άλλωστε πώς μπορείς να μάθεις να γράφεις μελετώντας και λατρεύοντας τον 

Χέλντερλιν; Το γράψιμο το μαθαίνει κανείς μελετώντας τους ελάσσονες. 
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Ε. Υπάρχει κάτι που σας διαφοροποιεί από τους γνωστούς συγγραφείς; 

Θα μπορούσατε να προσδιορίσετε την παρουσία σας στο χώρο της 

λογοτεχνίας; 

 

Α. Αυτό είναι δουλειά των κριτικών. 

 

Ε. Τι καθορίζει τη διάρκεια ενός έργου; 

 

Α. «Ο γέρων φθονερός και των έργων εχθρός και πάσης μνήμης». Ο 

χρόνος. 

 

Ε. Ο συγγραφέας υπακούει στο συναίσθημα; 

 

Α. Ο Σολωμός έλυσε μια για πάντα αυτό το πρόβλημα με μία —

φαινομενικά— αντιψυχολογική παραδοξολογία: «Πρέπει πρώτα ο νους να 

συλλάβει με δύναμη και ύστερα η καρδιά να αισθανθεί αυτό που ο νους 

συνέλαβε». Κάτι που ξεχνούν σήμερα οι γράφοντες. Η παράθεση 

συναισθημάτων δεν συνιστά καν ψυχολογική ανάλυση χαρακτήρων, πόσο 

μάλλον λογοτεχνία. 

 

Ε. Η εξωστρέφεια ή η εσωστρέφεια σας ταιριάζει περισσότερο; 

 

Α. Είμαι ενδοστρεφώς εξωστρεφής, δηλαδή μελαγχολικά και εξ 

αποστάσεως περιεργος για τον κόσμο, όπως κάθε καλός Ζακυνθινός. 

 

Ε. Το βιβλίο σάς επηρέασε ή και άλλαξε τον τρόπο της ζωής σας. 

 

Α. όχι, δυστυχώς. 

 

Ε. Τι σημαίνει επιτυχία ενός βιβλίου; 

 

Α. Να δώσει σε κάποιους αναγνώστες τη μισή τουλάχιστον χαρά απ’ 

αυτήν που έδωσε στον συγγραφέα του, όταν το έγραφε. Αυτό βέβαια δεν 

έχει σχέση με την ποιότητα του κάθε βιβλίου. 

 

Ε. Ποιο είναι το μέλλον της λογοτεχνίας και γενικότερα της σκέψης μετά 

την κυριαρχία των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας; 

 

Α. ίσως κυριαρχία της τυποποίησης, της ομοιομορφίας και του 

αναμενόμενου. Και κατ’ αντίθεση: Ανάπτυξη λογοτεχνικών ειδών 

παραγνωρισμένων ως τώρα, όπως η λογοτεχνία φαντασίας και τρόμου και η 

επιστημονική φαντασία. 
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Πάντως υποχρέωση κάθε συνεπούς ουμανιστού, επί της λεγόμενης κρίσης 

του Δυτικού πολιτισμού, είναι να ελπίζει στο χειρότερο. Την τελική κάθαρση 

σε κάθε τραγωδία φέρνει η Έξοδος. Στο μεταξύ προτιμώ να μην έχω στο 

σπίτι μου τηλεόραση και να διαβάζω κόμικς. 

 

Ε. Θα θέλατε να μεταφερθεί ένα δικό σας μυθιστόρημα στην τηλεόραση ή 

τον κινηματογράφο; 

 

Α. Μια μεταφορά στον κινηματογράφο θα μ’ ενδιέφερε, υπό όρους 

βέβαια. 

 

Ε. Θα συνεχίσετε να γράφετε; 

 

Α. Εφ’ όσον μπορώ ν’ αναιρώ, να υποσκάπτω και να θεραπευω τον εαυτό 

μου, ναι. Αν όχι, δεν υπάρχει πια λόγος να γράφω. 
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Εφημερίδα Τα Νέα, 22-09-1998 
 

Δημοσθένης Κούρτοβικ 
 

Ανατολή μέσα σε καταχνιά 
 
 

Ο νεαρός πρωταγωνιστής στο μυθιστόρημα Ο ένας με μαχαίρι είναι παιδί ενός 
Ρώσου αξιωματικού του ναυτικού, τον οποίο δεν γνώρισε ποτέ, και μιας 
Ελληνίδας που, για να λέμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους, έχει εξελιχτεί σε 
κυνική τεκνατζού. Πνευματικοί καθοδηγητές του είναι δύο εραστές της 
μητέρας του που ξεφεύγουν από το σύνηθες πλαίσιο των ερωτικών 
προτιμήσεών της: ένας πνευματώδης, μηδενιστής λόγιος κι ένας όχι λιγότερο 
πνευματώδης παπάς που κυκλοφορεί με μηχανή και δερματινα και που είναι, 
κοντολογής, ένας διάβολος στην υπηρεσία του Θεού. Οι δυο τους αποδύονται 
συνεχώς σε διαλεκτικές μονομαχίες ανεπανάληπτης ρητορικής δεινότητας, 
τις οποίες ο επιμελής, αν και μπερδεμένος μαθητής καταγράφει σ’ ένα 
μαγνητοφωνάκι, όπως και πολλές από τις στιχομυθίες που ακούει γύρω του. 

Ο πρωταγωνιστής έχει και μια αδελφή, ένα αινιγματικό κορίτσι που μιλάει 
ακρωτηριάζοντας τις φράσεις και ακυρώνοντας κάθε έννοια συντακτικού. 
Αυτή είναι το μόνο πλάσμα που αγαπάει πραγματικά ο ήρωας. Στο τέλος θα 
γίνει και εραστής της. Αλλά ως εκεί έχει να διανύσει πολύ δρόμο. Θα περάσει 
από διάφορες δουλειές, όπου θα συγχρωτιστεί με παράξενους ανθρώπους, 
θα παρακολουθήσει πληθος φιλοσοφικούς διαξιφισμούς ανάμεσα στους δύο 
δασκάλους του και θα καταλήξει αρσενική πόρνη, μαζί με δύο νέους που 
γνώρισε δουλεύοντας σε γιαπί: έναν ζόρικο μικροκλέφτη κι έναν Πολωνό. Ο 
πρώτος από αυτούς θα ερωτευτεί την αδελφή του ήρωα, θα τη μοιραστεί 
γενναιόδωρα με τον ήρωα στη διάρκεια ενός πολυήμερου βακχικού οργίου 
και (για να κάνουμε ένα αφηγηματικό άλμα υπαγορευμένο, ομολογουμένως, 
συν τοις άλλοις από αίσθημα κόρου) θα οδηγήσει την ιστορία σε μια 
παράλογα αιματηρή έκβαση. 

Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο του Σπύρου Καρυδάκη (γ. 1961) και πρέπει να 
πω ότι σπάνια ένα πρωτόλειο (με την περιγραφική, όχι την αξιολογική 
σημασία της λέξης) είναι τόσο ερεθιστικό. Όχι για τον παραβατικό χαρκτήρα 
των καταστάσεων που εκθέτει, αλλά για τη στενή συνύπαρξη σ’ αυτό 
στοιχείων διανοητικής και λογοτεχνικής υπερωριμότητας, αφ’ ενός, 
αδεξιότητας αρχαρίου και σύγχυσης επιπόλαιου ερανιστή ιδεών, αφ’ ετέρου. 

Διότι, για παράδειγμα, μόνο ένας συγγραφέας με πολύ ανεπτυγμένη 
λογοτεχνική συνείδηση μπορεί να γράφει την εξαίσια φράση «Θα τα πω όπως 
πρέπει κι όχι όπως τα είδα» (σ. 347). Διότι παρομοιώσεις όπως «το φεγγάρι 
θαμπή λάμπα σε υπόγειο» (σ. 222) ή«[φωνή] που ήχησε σαν μια χούφτα 
ψόφια σκαθάρια σε ξερό καύκαλο» (σ. 370) μας συνεπαίρνουν με την 
ασυνηθιστη εκφραστικότητά τους. Διότι χρειάζεται πολλή τόλμη, 
αυτοπεποίθηση και νεύρο για να ενσωματώσει ένας συγγραφέας σ’ ένα 
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ενιαίο γλωσσικό ήθος λέξεις όπως ροδαμός, κόρυμβος, γηθοσύνη, 
αποπυργίζουσα, από τη μια, νεολογικούς ιδιωματισμούς όπως «μου ’χανε 
φύγει τ’ ακρόμπαρα» ή «θα της κάψω τις τσιμούχες», από την άλλη. Ακόμη, 
διότι υπάρχουν σ’ αυτό το βιβλίο, εν είδει δοκιμιακών παρεκβάσεων, 
εντυπωσιακά οξυδερκείς παρατηρήσεις για θέματα τόσο διαφορετικά όπως 
π.χ. η γυναικεία ψυχολογία, η ηθική φιλοσοφία, η σημασιολογία της 
σύγχρονης επιστημονικής φαντασίας. 

Αυτή είναι η μια όψη. Η άλλη είναι ότι η γλωσσική και γνωμοδοτική 
πλησμονή αυτού του κειμένου αντανακλά κι έναν ναρκισσισμό, ότι κινδυνεύει 
να γίνει αισθητή ως διαρκής και διάτορη περιαυτολογία. Κανένα μυθιστόρημα 
δεν απολαμβάνεται όταν αποτελείται μόνον από ακροβασίες και κρεσέντα της 
σκέψης και του λόγου, σαστίζοντας αδιάκοπα τον αναγνώστη. Χρειάζεται η 
σοφία των παύσεων, των διαστημάτων χαλάρωσης, που εδώ λείπει. Ο 
ναρκισσισμός είναι κεντρικό γνώρισμα όλων των χαρακτηρων αυτού του 
βιβλίου, ιδίως των αρσενικών, που ειναι σε τέτοιον βαθμό ερωτευμένοι με το 
σώμα τους ώστε γεννούν την υποψία λανθάνουσας ομοφυλοφιλίας. Η ίδια η 
αιμομιξία, εδώ τουλάχιστον, είναι έκφραση αυτιστικού ναρκισσισμού: ο 
ήρωας μπορεί ν’ αγαπήσει μόνο κάποια που έχει το ίδιο αίμα με το δικό του. 

Δεν πρόκειται όμως μόνο γι’ αυτό. Ο ίδιος ο ήρωας μας λέει (σ. 103-4) ότι 
από τους δύο δασκάλους του εκείνος που εξασκούσε πάνω του τη 
μεγαλύτερη επιρροή και σαγήνη ήταν ο πατήρ Δημήτριος. Αυτός ο 
ιδιόρρυθμος ιερέας αντιπροσωπεύει κάτι που η επικαιρότητα μάς το έχει 
κάνει πια οικείο: υιοθετεί μια νεωτεριστική εξωτερική συμπεριφορά για να 
προπαγανδίσει ένα συνονθύλευμα ιδεολογικών αναχρονισμών, που 
περιστρέφονται γύρω από την υπεροχή της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. 
Ο νεαρός αφηγητής παραδίνεται σ’ αυτό τον λόγο, με την επίνευση του 
συγγραφέα, που μυθοποιεί όσο μπορεί τη μορφή του κληρικού. Αλλά δεν 
είναι ακριβώς αυτό που μ’ ενοχλεί. Μ’ ενοχλεί ότι τα κηρύγματα του πατρός 
Δημητρίου είναι ένα ιδεολογικό καλλιγράφημα το οποίο προσαρτάται εξίσου 
κοκέτικα όσο και άλλα φραστικά ευφορικά του κειμένου στην αυτάρεσκη 
περιγραφή μιας άναρχης ύπαρξης που αφήνεται στις περιστάσεις και στις 
παρωθήσεις της. Εδώ ο συγγραφέας δεν δείχνει την αντίφαση. Την 
ενσαρκώνει. 

Ένα ερμηνευτικό κλειδί αυτού του μυθιστορήματος θα μπορούσε να είναι 

η σχέση (ή μη σχέση) ανάμεσα στον ήρωα και τη μητέρα του ή και τον αφανή 

πατέρα του. Αυτό είναι ένα θέμα που επανέρχεται όλο και συχνότερα στους 

νέους συγγραφείς μας. 
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Εφημερίδα Το Βήμα, 15-02-1998 
 

Μάνος Λουκάκης 
 

Ένα αρχετυπικό τρίγωνο. Μια αιμομεικτική ιστορία 
που καταλήγει στη μόνη δυνατή κάθαρση, στον 
φόνο. 
 

Η μεταγραφη ενός παλιού μύθου με τους σύγχρονους όρους 
της αφήγησης. 

 
 

Το μυθιστόρημα του Σπύρου Καρυδάκη «Ο ένας με μαχαίρι» καταφθάνει στον 
αναγνώστη έχοντας ως θέμα του το κακό. Ο συγγραφέας τοποθετεί το κακό 
στον κατ’ εξοχήν τόπο του, στην οικογένεια, και το εκθέτει στη φρικτότερη 
αλλά και ηλικιακά εφικτότερη εκδοχή του, την αιμομεικτική μοίρα των 
αδελφών, ώσπου το οδηγεί και στη μόνη δυνατή κατάληξή του, στον φόνο. 
Πάνω στον φόνο και στο μαχαίρι —που προηγήθηκαν— θα εγκαθιδρυθεί η 
πρόθεση της εξιστόρησης «των όσων γίνανε» ως μόνης πλέον δυνατότητας 
λόγου για τον μπαρκαρισμένο —τον εξαίσια πάλι διωγμένο— κεντρικό ήρωα. 
Και αφηγητή. Και ως μόνης απόφασης. 

Το αφηγούμενο πρόσωπο είναι ο γιος μιας «ανάστατης γυναίκας». 
Προικισμένης με την αριστοκρατικότερη καταγωγή, τον πλέον εύστροφο νου, 
τον διαρκή ερωτικό οίστρο, την ομορφιά της ώριμης θηλυκότητας, τη 
διαρκώς διανοούμενη —και ως εκ τούτου ελαστικότατη— ηθική και τη 
δεσποτική προς την οικογένεια στάση. Και προπαντός, μιας μάνας που 
διαχειρίζεται με τρόπο ευφάνταστο, προκλητικά παραβατικό τη μοίρα της 
χηρείας και της αποκλειστικής μέσα στο σπίτι γονεϊκής παρουσίας για τον γιο 
και την κόρη. Πρόκειται για το σχεδόν αρχετυπικό και έμμονο τρίγωνο —και 
υπόλειμμα του τετραγώνου «πατέρας, μάνα, γιος, κόρη»— μέσα στη δυτική 
λογοτεχνία, από την «Ορέστεια» του Αισχύλου ως «Το πένθος ταιριάζει στην 
Ηλέκτρα» του Ευγένιου Ο’Νιλ. Η δεσπόζουσα μάνα, ο διωγμένος ή απλώς 
απών γιος και η μένουσα κόρη. Εξαίσιο πεδίο για να αναπτυχθούν η 
περιπέτεια, ο ποικίλος στοχασμός πάντων περί πάντων και ο έρωτας. Και ο 
φόνος. 

Όλα υπάρχουν και όλα λανθάνουν εξαρχής. Η περιπέτεια αργά αργά 
απλώνει το δίχτυ της παγίδας της ξεκινώντας από τη διανοητική ανησυχία-
φάρμακο στον πρώτο διωγμό του γιου μετά τον ξυλοδαρμό του εραστή 
εκείνης της νύχτας μπροστά στα έκπληκτα και θαυμάζοντα μάτια της μάνας. 
Ο στοχασμός παιχνιδίζει δαιμονιωδώς μέσα στους λόγους των δευτερευόντων 
προσώπων, του πλέον «sui generis» φιλολόγου και του αναρχικότερου 
ιερωμενου. Ο έρωτας αδελφού και αδελφής, επίσης με ρυθμούς απολυτα 
φυσικούς και συμβάντα που πάντοτε κάτι σημαίνουν, θα αναπτύσσεται μέχρι 
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την παραδείσια και «λικνίζουσα αφή» των σωμάτων. Για να φτάσει στον 
φόνο. Ο φόνος θα έρπει σε όλο το έργο από την πρώτη στιγμή. Θα είναι η 
αφανώς επιδιωκόμενη λύση της εκτροπής. Για να φτάσει κάποτε με την 
ακρίβεια τελετουργικής κατάληξης. Μόνο που εδώ δεν σκοτώνεται η μάνα. 
Σκοτώνεται η κόρη. Η Λαρίσα. Η «Ηλέκτρα» του Καρυδάκη. Σκοτωμένη από 
τον Αλέξανδρο, τον «Πυλάδη». Αυτόν, τον «ένα», τον στην Ορέστεια 
«λανθάνοντα» εραστή της Ηλέκτρας και του Ορέστη, τον εδώ απολύτως 
ενεργό μαζί με τον αδελφό της συνεραστή της Λαρίσας. 

Δεν φοβάμαι τα λόγια. Ούτε και το βάρος των μεγεθών που 
μεταχειρίζομαι όταν μιλάω, αρκεί να μη μου διαφεύγουν τα μέτρα και να 
γίνομαι σαφής. Ο Καρυδάκης πιστεύω ότι ξαναγράφει την «Ορέστεια». Όχι 
μόνο μέσα σε σύγχρονους πραγματολογικούς όρους. Αυτό το έκανε ο Ο’Νιλ 
για να την ερμηνεύσει ανυπερβλητα — κι όχι μόνο για την αμερικανική 
λογοτεχνία. Ο Καρυδάκης την ξαναγράφει κυριολεκτικά από την αρχή. 
Αναθεωρεί τους ρόλους των προσώπων της «Μυθικής Οικογένειας» και 
επαναδιατυπωνει τις κινήσεις τους, τη συμπεριφορά και τα έργα τους 
αντιστρέφοντας στο τέλος και την ίδια τη λύση της. Μεταφέροντας την 
πληρωμή από τη δεσπόζουσα μάνα στην εξίσου θεϊκή μορφή της «δεύτερης 
μάνας» — της αδελφης. Και ο γάμος της μάνας, μετά την κηδεία της κόρης 
και τον δεύτερο διωγμό του γιου, θα έρθει να κάνει για πρώτη φορά τροφό 
παιδιών την ως τότε πάνδημη «ερωμένη των τεκνών» της πιάτσας. Τροφό 
όμως των εγγονών της. Που από τους δυο ο ένας είναι σίγουρα παιδί του 
γιου της και της κόρης της. Φαταστείτε. Η Κλυταιμνήστρα να ανατρέφει, με 
τον Αίγισθο μαζί, τα παιδιά της Ηλέκτρας που σκότωσε ο Πυλάδης και του 
Ορέστη που μετά το φονικό τον εξορίζει από το σπίτι η μάνα του. 

Το ενδιαφέρον μέσα σε όλα αυτά τα ήδη τόσο «αμαρτωλά» είναι ότι το 

ανοιχτό ερωτηματικό του έργου παραμένει το ίδιο με αυτό της «Ορέστειας». 

Ο γιος και η μοίρα του. Γιατί βεβαίως το «χέρι» μόνο ήταν του Αλέξανδρου, 

του «ξένου». Η ενοχή είναι του αφηγούμενου προσώπου — του «αγοριού του 

σπιτιού». Την οικογενειακή τάξη την είχαν διαταράξει ο ίδιος ο αφηγητής και 

η Λαρίσα. Πλήρωσε με τον πιο αθωωτικό τρόπο. Με τον φόνο της. Έχει ήδη 

προσλάβει το «θεϊκό εξέχον του απόντος» και του μυθικού που θα την 

αναγάγει σε πρόσωπο μυθιστορήματος. Είναι το «θέμα» και το αντικείμενο. 

Το «λέγον πρόσωπο», όμως, και το «μαρτυρούν υποκείμενο» είναι πάντα ο 

αδελφός. Είτε μπροστά στις Ερινύες είτε μπροστά στο δικαστήριο, το αγόρι 

του «τελειωμένου παραμυθιού» πάντα ανακρίνεται. Και μαρτυρεί. 
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Περιοδικό Εντευκτήριο, τεύχος 48, Οκτώβριος — Δεκέμβριος 1999, 
Θεσσαλονίκη 
 

Σοφία Νικολαΐδου 
 

Ομορφιά που τσακίζει κόκαλα 
 

Η κριτική είναι από τη φύση της αμήχανη. Πώς να θεωρητικοποιήσεις το 
γούστο σου; Να το τεκμηριώσεις, να το συστηματοποιήσεις, να θέσεις τους 
κανόνες; Κι αν η λογοτεχνία είναι, όπως λέει ο Ταμπούκι, «γνώση, και 
μάλιστα γνώση μεταφυσικής τάξης, προφητική», τότε τι λόγο να αρθρώσει η 
καημένη η κριτική; Λόγο δήθεν επιστημονικό, φιλολογικό, να περιγράψει 
όσα στέκονται εξ ορισμού και ηθελημένα έξω από τα σκαμμένα της; 
Πρόκειται για σοβαρό μεθοδολογικό πρόβλημα, και αν ο κριτικός είναι 
πράγματι φιλαναγνώστης και η σχέση του με τη λογοτεχνία σχέση αίματος 
και όχι αγχιστείας, τα πράγματα σοβαρεύουν. Που θα πει: πώς θα μιλήσω για 
το βιβλίο που μου άρεσε; Πώς θα μεταφέρω τη γλώσσα και τους τρόπους του 
σε άλλη γλώσσα και σε άλλους τρόπους, στοχεύοντας στο να κρατήσω λίγη 
από τη γοητεία του; Πώς θα πω με δικά μου λόγια την ιστορία του, χωρίς να 
το χαλάσω; Πώς θα ξεκόψω από το σύμπαν του κομμάτια να τα 
καταστερώσω στο δικό μου σύμπαν; Και προπαντός: Τι θερμοκρασία θα έχει 
ο λόγος μου; Αν όταν το διαβάζω έχω πυρετό, τα μάτια μου ανοίγουν και 
κοιτώ πιο πέρα, μπορώ μετά με δροσερό το χέρι να γράψω γι’ αυτό που μου 
έφερε τον ουρανό σφοντύλι; 

Θέλω να σας μιλήσω για το μυθιστόρημα του Σπύρου Καρυδάκη Ο ένας με 
μαχαίρι. Πώς περιγράφει κανείς το γλέντι της ψυχής του; Εδώ είναι τα 
δύσκολα και ο λόγος της κριτικής, εκ προοιμίου και εκ πεποιθήσεως, δε 
βοηθά καθόλου. Το οπισθόφυλλο του βιβλίου δίνει μέσες-άκρες την ιστορία, 
κρατά όμως κρυμμένα τα γερά χαρτιά της: [αναπαράγεται το κείμενο του 

οπισθόφυλλου] 
Το βιβλίο ξεκινά με ένα γερό μπάσιμο: «Η μάνα μου δεν ήταν εξ 

επαγγέλματος πουτάνα. Απλώς της άρεσαν οι άντρες —κι όταν λέμε άντρες, 
εννοούμε νέους άντρες, το πολύ ως τριάντα— αλλά περισσότερο αγόρια 
γύρω στα είκοσι και μικρότερα ακόμη, έφηβοι στα δεκαεφτά-δεκαοκτώ». 

Μια τέτοια έναρξη αποδεικνύεται εύκολα λαγός από καπέλο και η 
συνέχεια εύκολα ξεθυμαίνει, πράγμα που ουδόλως συμβαίνει στην 
περίπτωσή μας. Αντίθετα, όσο προχωρά η ιστορία, η ανάσα κόβεται, η πλοκή 
σε τραβά από το στομάχι, ενώ παράλληλα διακόπτεται, πλατύνεται 
καλύτερα, από μακρές, μακρότατες ενίοτε, παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις 
φιλοσοφικές θα έλεγα, στον τύπο των πλατωνικών διαλόγων, ανάμεσα στον 
κ. Κωνσταντίνο, βίδα φιλόλογο και ποιητή, και τον θεοφιλέστατο πατέρα 
Δημήτριο, επίσκοπο εξ Αμερικής, μελετημένο θεολόγο και πάναγνο ωραίο 
άντρα. Οι συζητήσεις τους, διανθισμένες με σχόλια περί της ετυμολογίας των 
λέξεων, σε λογιότατη πάντοτε γλώσσα που διακόπτεται από βρισιές και 
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απίστευτες πλάκες, σχηματίζουν ένα δεύτερο νήμα μες στο βιβλίο, 
στοχαστικό και θεωρητικό, σοφά πλεγμένο με το πρώτο, την εξέλιξη της 
ιστορίας μας. Έτσι καθώς πλέκονται θεωρητική ενατένιση και ζεστή ζωή, τα 
πλέον άνομα και παλαβά κοιτιούνται από μέσα, απ’ τη μεριά των σπλάχνων, 
αλλά και από έξω, τη μεριά του μικροσκοπίου. Οι ήρωες του βιβλίου όλοι 
παράφρονες και παράλληλα έμφρονες στον δικό τους κόσμο, μπλέκονται με 
τις ιστορίες τους σ ’ έναν χορό καλά ενορχηστρωμένο από την αρχή, 
μυρίζουν τη ζωή του διπλανού τους και κλέβουν την ανάσα της, με 
αποκορύφωμα την τελική σκηνή ενός εορταστικού δείπνου στο πατρικό σπίτι 
του αφηγητή, εκεί όπου τελείται και ο φόνος. Μην φανταστείτε τίποτα 
δακρύβρεχτο, το βιβλίο έχει τόσο ισχυρές δόσεις χιούμορ, που μπορεί να 
παρεξηγηθείτε, αν το διαβάζετε αμέριμνοι σε δημόσιο χώρα, από τα γέλια 
που θα κάνετε. Χρειάζεται όμως και γερό στομάχι, γιατί η ηθική του είναι 
τόσο ανοιχτή που τα χωράει όλα, έτσι όπως γίνεται με την καλή λογοτεχνία. 
Από το πέρασμά του τίποτε δε μένει όρθιο. Στις σελίδες του περνούν με 
πιρουέτες ή βαριά ζεμπέκικα πόρνοι και πόρνες, παιδόφιλοι και κτηνοβάτες, 
ανώμαλοι κάθε λογής, αιμομίκτες, κανίβαλοι, φονιάδες από αγάπη, 
παράξενα συμπλέγματα τριών ή τριάντα τριών ατόμων, γυναίκες που 
τσακίζουνε καρδιές σαν τα φουντούκια. 

Και όλα τούτα όχι με την αρρωστημένη ηθικολογία των δελτίων ειδήσεων 
ή των reality shows, αλλά έτσι απλά, όπως θα τα έβλεπε κανείς και θα τα 
κατανοούσε μόνο αν συνέβαιναν σε δικούς του ανθρώπους. Γιατί η ηθική, τα 
μέτρα και τα σταθμά είναι πάντα για τους άλλους και, όταν η φωτιά πέσει 
στο σπίτι μας, τότε τα μάτια μας ανοίγουν και το μυαλό εννοεί. Ή προσπαθεί 
τουλάχιστον να εννοήσει. Έτσι λοιπόν, οι ήρωες του μυθιστορήματος ζουν τη 
ζωή τους. Ζωή που αν τη διαβάζαμε σ’ εφημερίδα θα μας σηκωνόταν η τρίχα 
κάγκελο και θα τη συζητούσαμε στα μπαρ με τις παρέες μας. Τώρα όμως όλα 
τούτα τα ακραία και παράδοξα είναι τόσο καλά μπολιασμένα στο βιβλίο, 
τόσο μέσα στις ζωές των ηρώων του και τόσο αυτοί οι ήρωες το μέτρο των 
πραγμάτων, όπως θα έλεγε και ο αρχαίος σοφός, που τίποτε δε σοκάρει, 
αντίθετα όλα δειχνουν συμβατά και αλληλοσυμπληρούμενα. Ακόμα και οι 
περί ιερών και θείων εκτροπές. 

Ένα μυθιστόρημα για την ομορφιά, αυτό είναι το μυθιστόρημα του 
Καρυδάκη. Την ομορφιά που κόκαλα τσακίζει. Όλοι οι ήρωές του είναι 
ωραίοι: ο αφηγητής, η Λαρίσα, ο Αλέξανδρος. Αλλά και οι ωριμότεροι, η 
μάνα του αφηγητή και ο πατέρας Δημήτριος. Νοσηρά ωραίοι και νοσηρά 
ευφυείς. Η ομορφιά τους αστράφτει, βοά, καθηλωνει. Γίνεται μοίρα, οδηγεί 
τη ζωή τους. 

Ο Καρυδάκης μοντάρει τα επεισόδια με μαστοριά, σκηνοθετεί τα δρώμενα, 
η κάθε ατάκα έχει τη θέση της και οδηγεί μαεστρικά στο τελικό ταρατατζούμ 
ή καλύτερα στο γκονγκ του δείπνου. Εν τω μεταξύ η αδελφή του αφηγητή, η 
Λαρίσα, ωραία, ωραιότατη, περιδιαβαινει μοναχική στην πόλη μιλώντας τα 
παζλαριστά ελληνικά της. «Σαν. Αγάπη σου είναι αγάπη χασαπόπαιδου. 
Αδελφέ και κύριέ μου. Είσαι απ’ αυτούς. Σκοτώνουν σαν αγαπούν». Μαζεύει 
σκουριασμένα σίδερα και σπασμένες κούκλες, φτιάχνει καδράκια με 
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ζουληγμένα λουλούδια και πατικωμένους ποντικούς. Από αλλού φερμένος ο 
Αλέξανδρος σκοντάφτει στον αφηγητή πρωινιάτικα. Ο σερνικός Αλέξανδρος, 
ο μπρούτος, ο ωραίος. Ο φίλος. Που ξέρει να σηκώνει τσιμεντόσακα, που 
κλέβει μηχανές, που κουβαλά μαχαίρι. Που είναι μες στα κόλπα και βγάζει 
φράγκα με το ζιγκολίκι. Που ξέρει τη ζωή από τα είκοσι. Δεκάδες 
μικροπεριστατικά. Ο αφηγητής που διαβάζει ιστορίες σ’ ένα άλογο, 
βολτάρουν στην εξοχή και του διαβάζει. Πληρώνει ο ιδιοκτήτης του, αυτός 
είναι που διαλέγει τα αναγνώσματα. Τα δείπνα στο εστιατόριο του κ. 
Λαλαίου, η μούμια που κάθεται στην κεφαλή του τραπεζιού για να θυμίζει 
στους παρακαθήμενους τα εγκόσμια, το κανιβαλικό δείπνο. Το μαθημα του κ. 
Κωνσταντίνου. Τα κηρύγματα του επισκόπου Δημητρίου. Τα έκτροπα των 
φίλων ζιγκολό, τα βραδινά με τις κυρίες. Και άλλα, όλα αυτόνομα και όλα με 
τη θέση τους στην ιστορία. 

Και τι γλώσσα! Στραμπουληγμένη μα εναργής λογία στις συζητήσεις των 

λογίων, του δρόμου ή καλύτερα του πεζοδρομίου με τους πόρνους και τις 

πόρνες, ευφυές μίγμα ενίοτε, με τις αναφορές της στο σύνολο της 

λογοτεχνικής παράδοσης, αρχαίας ελληνικής, νέας ελληνικής, ευρωπαϊκής - 

κι όλα τούτα οχι δυσκοίλια μα πλακατζίδικα και ανάλαφρα, ως πρέπει. Ο 

Καρυδάκης είναι αφηγητής δεινός. Ξέρει να εφορμά και να φρενάρει, να 

επιταχύνει και να αναστέλλει, να κορδελιάζει μεταλάσσοντας τη δράση σε 

συζήτηση και τούμπαλιν. Γιατί οι συζητήσεις των δυο λογίων, του φιλολόγου 

κ. Κωνσταντίνου και του θεοφιλεστάτου πατρός Δημητρίου είναι εντέλει ένα 

δεύτερο στρώμα δράσης, πιο επεξεργασμένο και πιο δύσβατο. Ας πάρουμε 

για παράδειγμα μια βόλτα στο βουνό. Αν τα όσα συμβαίνουν και όσα πράττει 

ο αφηγητής ειναι η βολτα μας στον δασικό δρόμο, με τα πλατώματα και τα 

ωραία νερά, με τις εκπλήξεις του τοπίου, τα ξυλαράκια και τις πέτρες, οι 

συζητήσεις των λογίων που εναλλάσσονται με τις περιπέτειες των ηρώων 

είναι ο κακοτράχαλος ανηφορικός δρομίσκος που μας ανεβάζει πιο ψηλά, 

εκεί που ο αέρας είναι αραιός και η θέα εξοργιστικά ωραία. 
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Εφημερίδα Αδέσμευτος της Κυριακής, 24-05-1998 
 

Χρήστος Σιάφκας 
 

Σπύρος Καρυδάκης. Ο ένας με μαχαίρι έφερε την 
έκπληξη 

 
 

Άλλο πράγμα και τούτο. Ο Σπύρος Καρυδάκης, που παρουσιάζεται για πρώτη 
φορά ως συγγραφέας στα 37 του χρόνια με το «Ο ένας με μαχαίρι», 
εργάστηκε, λέει, ως αγρότης, εργάτης, ναυτικός, ψήστης, ανθοπώλης, 
βιβλιοϋπάλληλος, κτλ. 

Και μετά απ’ όλα αυτά κατάφερε να γράψει ένα απίστευτο εγκώμιον 
αλητείας και τρυφερότητας διανθισμένο με διαλόγους μεταξύ ενός ποιητή και 
ενός επισκόπου που παραπέμπουν στον Πλάτωνα και στο «Συμπόσιό» του και 
γλιτώνουν στο τσακ από το να βαρύνουν χάρη στο χιούμορ με το οποίο τους 
διανθίζει ο συγγραφέας. Ο οποίος αποδεικνύεται σατανικότατος κι αν όσα 
λέει τα έχει σκεφτεί ο ίδιος τότε υπάρχει ακόμα ελπίδα για τη φιλοσοφία σ’ 
αυτόν τον τόπο. 

 

Πραγματεία 
 

Όμως, ο Καρυδάκης, έξυπνος ων, μάλλον θα σκέφτηκε πως αν έγραφε 
φιλοσοφική πραγματεία δεν θα ψαρευε πολλούς αναγνώστες και έτσι 
προτιμησε να το γυρίσει στο μυθιστόρημα, αντισταθμίζοντας τα μαθήματα 
φιλοσοφίας με ολίγη ή πολλή από «Σατυρικόν». 

Οι ήρωες: μια κυρία που ερωτεύτηκε Ρώσο αξιωματικό του Ναυτικού, ο 
οποίος πρόλαβε να την εγκαταλείψει έχοντας σπείρει δυο παιδιά. Εκείνη, 
πλέον, κάνει τη ζωή της επιλέγοντας για το κρεβάτι της αποκλειστικά και 
μόνο λαϊκά παλληκάρια και όχι τίποτα φλούφληδες, ξενέρωτους του καλού 
κόσμου. Υπάρχει και ο γιος της που φεύγει από το σπίτι και κάνει όλων των 
ειδών τις δουλειές, μέχρις ότου καταλήξει να γίνει ζιγκολό. Κι ακόμα, 
υπάρχει η αδελφή του με την οποία είναι ερωτευμενος και με την οποία 
καταλήγει να κάνει σχέση. 

Στους παραπάνω, προσθέστε έναν απίστευτο επίσκοπο κι έναν ρατέ 
ποιητή. Κι ακόμα, έναν νταβραντισμένο οικοδόμο, ο οποίος θα ανοίξει τον 
οίκο ανοχής με εκδιδόμενους τον εαυτό του και τον προαναφερόμενο γιο. 

Ο επίσκοπος και ο ποιητής είναι οι δάσκαλοι του νεαρού, που μονίμως 
συζητούν περί της ύπαρξης ή όχι του Θεού με απίστευτα επιχειρήματα. 
Φυσικά, δεν είναι αυτό το μόνο θέμα τους. 

Προς το τέλος του βιβλίου οι ρόλοι τους θ’ αλλάξουν, αλλά για να μη σας 
κάνουμε να χάσετε το ενδιαφέρον σας, επιτρέψτε μας να μη γράψουμε τι θα 
συμβεί. 
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Τελικά τι έχει γράψει ο Καρυδάκης; Μια πραγματεία για τη μοναξιά ή για 
το πώς η ζωή κινείται με ταχύτητα και φέρνει τα πάνω κάτω κάθε τρεις και 
λίγο; 

Πιθανόν και αυτά. Το σίγουρο, πάντως, είναι πως είχαμε να εκπλαγούμε 

με νέο συγγραφέα από τότε που ο Χωμενίδης κυκλοφόρησε το «Σοφό παιδί». 

Όπως, επίσης, σίγουρο είναι πως αυτή τη φορά εκπλαγήκαμε περισσότερο. 

 


