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Περιοδικό BIG, Φεβρουάριος [ή Μάρτιος;] 2001 
 

Βασίλης Τσακίρογλου 
 

Το «Πείραμα» 
 

Ένα μυθιστόρημα που δε διστάζει να παραπέμπει ταυτόχρονα στο 
Νίτσε και το Βελουχιώτη, κλέβει την παράσταση στην πρόσφατη 
βιβλιογραφική παραγωγή. 
 
Κάποιος που αναλαμβάνει να περιγράψει ένα βιβλίο σε κάποιο κοινό 
βρίσκεται αυτόματα σε δύσκολη θέση: πόσα μπορεί να αποκαλύψει χωρίς να 
προκαταλάβει τον υποψήφιο αναγνώστη; Παρ’ όλα αυτά, όμως, η προδοσία 
είναι μια —χαιρέκακη έστω— απόλαυση και σε αυτή πρόκειται να 
υποκείψουμε ευθύς αμέσως. Η Νύχτα των ονομάτων του Σπύρου Γ. Καρυδάκη 
έχει ως βασικό ιστό τη ζωή μιας ολιγομελούς ομάδας αντρών, που 
αποτραβιέται σε ένα κρυφό στρατόπεδο στα ελληνικά βουνά και 
προετοιμάζει κάτι ακαθόριστο, αλλά πάντως δυναμικό. Σε αυτή τη μίνι-
Λεγεώνα των Ξένων υπάρχει κάθε καρυδιάς καρυδι, από δόκτορες της 
γενετικής έως μικροκακοποιούς ζιγκολό, ημιβάρβαρους χούλιγκαν και 
φασιστοειδή. 

Ηγέτης αυτού του παράδοξου λόχου είναι μια περιπετειώδης φιγούρα, 
που φέρει τον τίτλο Καπετάνιος, παραπέμποντας άμεσα στο αντάρτικο. 
Όμως, οι άντρες που εκπαιδεύονται εντατικά και με κανονικό πρόγραμμα 
κομάντος δε γνωρίζουν τον ακριβή σκοπό της όλης προσπάθειας και βέβαια 
δεν πληρώνονται γι’ αυτό. Έτσι, δεν είναι μισθοφόροι και δεν παλεύουν 
ενάντια σε κάποιο καθεστώς, δίκαια ή άδικα. Τότε όμως γιατί μοχθούν 
απομονωμένοι στα όρη και στα άγρια βουνά; Σύμφωνα με το σημείωμα στο 
οπισθόφυλλο του βιβλίου αυτή η συμμορία «ασκείται στις θεωρούμενες ως 
αντρικές αρετές: οπλογνωσία, πίστη, αφοσίωση σε ιδανικά, γενναιότητα, 
αυτοθυσία. Πιστεύουν πως η ζωή του άντρα καταξιώνεται μόνο μεσ’ από τον 
πόλεμο» Αυτό όμως είναι μια επιφανειακή πρόφαση του συγγραφέα μας, και 
η δράση ξεκινά μόλις σε αυτό τον αυστηρά αντρικό κύκλο εισχωρεί μια 
γυναίκα. Εκτελεί διατεταγμένη αποστολή από την εφημερίδα της, καθώς 
πρόκειται για μια ανοργασμική δημοσιογράφο αλλά με εξαιρετικές γνώσεις 
περί όπλων. Ο σκοπός είναι να διερευνήσει τις προθέσεις αυτής της μυστικής 
οργάνωσης και να μεταφέρει οποιαδήποτε πληροφορία στο διευθυντή της. 

Αυτός είναι ένας φριχτός και ραδιούργος γέρος που, όταν δεν μιλάει σαν 
ακόλαστος υλιστής του 18ου αιώνα, αναπτύσσει μια εντελώς χυδαία θεωρία 
ανθρώπινου management. Η δημοσιογράφος γίνεται δεκτή στην ομάδα και 
φυσικά μετέχει σε μια ανταλλαγή διστακτικών ερωτικών μηνυμάτων. Αν, 
όμως, περιμένετε κάποιο όργιο, με όλα τα μέλη του λόχου να επωφελούνται 
από τη γυναικεία παρουσία ανάμεσά τους, θα απογοητευθείτε. Διότι το σεξ, ο 
έρωτας —παρά το ότι είναι μόνιμο μοτίβο του βιβλίου— δεν είναι ο κεντρικός 
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άξονας του μυθιστορηματος και ίσως να μην υπάρχει καν τέτοιος. Ο 
Καρυδάκης δηλώνει ότι ήθελε να γράψει ένα «πολιτικό βιβλίο» με την 
αρχαιοελληνική έννοια του πολιτικού, δηλαδή του ενδιαφέροντος για τα 
κοινά και ιδιαίτερα για τις πολλαπλές και ποικίλες μορφές της εξουσίας. 

Συνεχίζοντας να προδίδουμε την υπόθεση του μυθιστορήματος, η τάξη στο 
πειθαρχημένο στρατόπεδο διασαλεύεται και τελικά διαλύεται μέσα σε μια 
γενικευμένη αιματηρή διαμάχη. 

Η Νύχτα των ονομάτων είναι το πιο αξιοπρόσεκτο, όχι όμως και το 
καλύτερο βιβλίο που εμφανίστηκε πρόσφατα και αυτό δεν είναι τόσο 
αντιφατικό όσο ακούγεται. Η εξέλιξη της ιστορίας είναι λογικά διάτρητη από 
αντικρουόμενα στοιχεία και ανακολουθίες, το βιβλίο, ωστόσο, συνολικά είναι 
εξαιρετικά γοητευτικό παρά τις αδυναμίες του. Είναι γεμάτο αποφθέγματα 
και ατάκες, που άλλοτε είναι βγαλμένες από την αρχαιοελληνική φιλοσοφία 
και άλλοτε θυμίζουν παραλήρημα μεθυσμένου. Πολύ πιο γοητευτικός από 
ό,τι λέει είναι βεβαια ο τρόπος που εκφράζεται ο Καρυδάκης. Η γλώσσα του 
είναι ένα εκρηκτικό μείγμα ξεχασμένων λέξεων από κάθε περιοχή —χρονική ή 
τοπική— της ελληνικής. 

Παρά την έλλειψη συστηματικών σπουδών, ο Καρυδάκης είναι φανερό ότι 
έχι εντρυφήσει στις λεγόμενες πηγές της γνώσης, τους κλασικους της 
αρχαίας Ελλάδας — άλλωστε χρησιμοποιεί ρητά και τσιτάτα σε άψογη αττική 
διάλεκτο αλλά χωρίς ίχνος στόμφου, ακόμη και πίνοντας καφέ στα Εξάρχεια. 
Η Νύχτα των ονομάτων θα μπορούσε να είναι μια αλληγορία για τις 
εφιαλτικές δυνάμεις όσων δρουν στα διαπλεκόμενα, εξάλλου τα πραγματικά 
«αφεντικά» στο βιβλίο είναι δύο ψυχικά σιαμαίοι άντρες, οι οποίοι κινούν 
αλλά και μπλέκουν ανεπανόρθωτα τα νήματα. Θα μπορούσε να είναι πολλά 
αυτό το μυθιστόρημα, περισσότερο όμως από οτιδήποτε άλλο είναι η 
ευκαιρία σας να γνωριστείτε με μια γραφή που σπανίζει πια, άναρχη και 
ηθελημένα ατελή, αλλά γεμάτη υπέροχες στιγμές. Αν δεν σας ενοχλεί να 
έχετε άγνωστες λέξεις σε αυτά που διαβάζετε ή να βλέπετε ερωτικές σκηνές 
να διακόπτονται από φιλοσοφικά λογύδρια, θα πρέπει να συμμετέχετε στο 
«πείραμα» του Καρυδάκη. 
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Εφημερίδα Το Βήμα, Κυριακή 06-05-2014 
 

Κώστας Κατσουλάρης 
 

Η χαμένη τιμή του αρσενικού 
 

Οι δρόμοι αναζήτησης της ταυτότητας και η βαθύτερη σχέση των δύο 
φύλων 
 
 
Μα πού πήγαν όλοι οι άντρες; Η φράση αυτή, βγαλμένη από τα χείλη όλο και 
περισσότερων γυναικών, ακόμη και αν μάλλον αποκρύπτει τη δική τους 
συμμετοχή στην ολοένα και λιγότερο διακριτή σχέση ανάμεσα στα δύο φύλα, 
δεν παύει ωστόσο να εκφράζει μια πραγματικότητα. Άντρες και γυναίκες 
δυσκολεύονται όλο και πιο πολύ να ταυτιστούν με το φύλο τους, κάτι που, 
σε μια εποχή προέλασης του θηλυκού στους παραδοσιακά αντρικούς χώρους, 
εμφανίζεται ως κρίση της αντρικής ταυτότητας. Γύρω από αυτά τα ζητήματα 
κτίζει ο Σπύρος Γ. Καρυδάκης το δεύτερο μυθιστόρημα (προηγήθηκε το Ο 
ένας με μαχαίρι, το 1997) επιχειρώντας —και πηγαίνοντας έτσι αντίθετα στο 
ρεύμα— όχι να τα περιγράψει αλλά να τα αγγίξει στη βαθύτερή τους ουσία. 
Δύσκολο στοίχημα. 

Η ιστορία: μια νεαρή δημοσιογράφος καλείται από τον κυνικό και 
αμοραλιστή διευθυντή της, με εντολή του μεγιστάνα εκδότη της εφημερίδας, 
να διεισδύσει στα άδυτα μιας ομάδας αντρών που έχουν εγκαταλείψει τα 
εγκόσμια και εξασκούνται στις θεωρούμενες αντρικές αρετές: 
συντροφικότητα, πίστη, αφοσίωση σε ιδανικά, γενναιότητα, αυτοθυσια, 
οπλογνωσία και οπλοχρησία. Βαθύτερη πεποίθησή τους είναι ότι ο άντρας 
δεν καταξιώνεται παρά μέσα από τον πόλεμο. Καμιά δωδεκαριά στο σύνολό 
τους, έχουν στρατοπεδεύσει σε κάποιο βουνό δίπλα σ’ ένα εγκαταλειμμένο 
ορεινό χωριό. Αποστολή της δημοσιογράφου είναι να γίνει δεκτή στην ομάδα 
τους, που σημαίνει ότι θα πρέπει, εκτός των άλλων ποικίλων δυσκολιών, να 
ξεπεράσει ένα σημαντικό πρόβλημα: το φύλο της. Ατού της, η δεινότητά της 
στη σκοποβολή και η άχαρη ζωή που αφήνει πίσω της. Μετά από μια σειρά 
δοκιμασιών, η νεαρή κοπέλα γίνεται δεκτή στην ομάδα των αντρών υπό το 
ψευδώνυμο Σαπφώ, μα όχι και άμεσα αποδεκτή. Σιγά-σιγά όμως 
προσαρμόζεται στη ζωή του στρατοπέδου, στις σκληρές συνθήκες διαβίωσης 
και εκπαίδευσης, και αρχίζει να λειτουργεί ως καταλύτης που επιτρέπει σε 
καθέναν από τους χαρακτήρες να ξεδιπλωθεί. Ταυτόχρονα επικοινωνεί 
τακτικά —και βέβαια κρυφά— με τους προστάτες της στην Αθήνα, στους 
οποίους και μεταφέρει τις εντυπώσεις της από την κοινοβιακή ζωή, μα κι από 
τον καθένα από τους άντρες ξεχωριστά. Ανάμεσά τους η απόμακρη φιγούρα 
του Καπετάνιου —του αδιαμφισβήτητου αρχηγού— και η στιβαρή παρουσία 
του Λοχία. Και επίσης ο εβραϊκής καταγωγής και αναρχικών πεποιθήσεων 
Τσε, ο πρώην εραστής ώριμων γυναικών Παμείνος, ένας αλβανός 
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συγγραφέας, ένας μισθοφόρος, και όλοι τους κατά εξακολούθηση παραβάτες 
του κοινού ποινικού κώδικα, απεναντι στον οποίο η απείθεια προτάσσεται ως 
μία από τις βασικές αρχές για την απεξάρτηση από την πλαδαρή κοινωνική 
ηθική. 

Το κομμάτι του βιβλίου που εκτυλίσσεται στο στρατόπεδο και όπου 
περιγράφεται η καθημερινότητα της ζωής στο βουνό, η επαφή με την άγρια 
φύση και κυρίως η σχέση της ηρωίδας —και αφηγήτριας— με τον καθένα από 
τους άντρες, είναι το καλύτερο και το πιο δυνατό. Εκεί ο συγγραφέας μοιάζει 
να αγγίζει —συχνά με θαυμαστή σαφήνεια— το θέμα του, να το απλώνει και 
να το εκθέτει σε πολλές και διαφορετικές δοκιμασίες, πάντοτε υπό το φως 
μιας νιτσεϊκής αντίληψης για τον ανδρισμό, και όλα αυτά μέσα σε μια 
ατμόσφαιρα διονυσιακή και άγρια εορταστική. Οι σκηνές που εκτυλίσσονται 
στην πορεία της ηρωίδας μαζι με τον Παμείνο μέσα στο σκοτεινό δάσος είναι 
από τις καλύτερες του βιβλίου. Η φύση αποκαλύπτεται αρχέγονη και 
μιστικιστική, οι αισθήσεις οξύονται, ένας έντονος ερωτισμός είναι διάχυτος, ο 
άντρας και η γυναίκα μοιάζουν να ξανβρίσκουν τους πόλους τους. 

Αντίθετα, τα κομμάτια που αφορούν το πώς και το γιατί στήθηκε το 
στρτόπεδο, η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησε σ’ αυτά, μολονότι 
αναπτύσσονται επαρκώς δεν είναι τόσο πειστικά. Οι προσωπικότητες των 
δύο γερόντων που κινούν τα νήματα της ιστορίας —του διευθυντή και του 
εκδότη— είναι εσκεμμένα γκροτέσκες και υπερβολικά εξεζητημένες, αλλά ο 
μεγάλος χώρος που καταλαμβάνουν οι μεταξύ τους σχέσεις, τόσο στο παρόν 
όσο και στο παρελθόν, δεν δικαιώνεται τελικά. Γενικότερα, όταν ο 
συγγραφέας μένει στο απολύτως επινοημένο κομμάτι, κοντά στο ουσιαστικό 
θέμα του δηλαδή, το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό και ενίοτε συναρπαστικό. 
Όταν ομως περνάει σε μια γενικότερη κριτική της ελληνικής 
πραγματικότητας, χάνει τον στόχο του και, κατά μία έννοια, την πρωτοτυπία 
και τη θεματολογική τόλμη που διακρίνει το βιβλίο συνολικά. 
Και μια τελευταία παρατήρηση: το εξώφυλλο του βιβλίου παραπέμπει σε 

λάιφ στάιλ ανάγνωσμα και λειτουργεί, δυστυχώς, εντελώς παραπλανητικά. 
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Εφημερίδα Ελευθεροτυπία [;;; 2000] 
 

Μισέλ Φάις 
 

Το γράψιμο αντίδοτο στην τεμπελιά και την εξουσία 
 
 
1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι πραγματεύεται το βιβλίο σας; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αποτελεί μια προσπάθεια να διερευνηθούν ξεχασμένες έννοιες, 
όπως αρετή, γενναιότητα, ελευθερία. Το πρόβλημα που προκύπτει είναι: Τι 
σημαίνουν αυτές οι λέξεις για έναν σύγχρονο νέο 20-30 ετών, που ζει μέσα 
στα σκατά, νομίζοντας ότι ζει σ’ ένα όμορφο λιβάδι με μαργαρίτες; Αφού η 
τέχνη των ιδεών δεν διδάσκεται πια πουθενά, πού θα πάει αν θελήσει να το 
σκάσει από το δεσμωτηριο της λύσσας για χρήμα, επιτυχία, εξουσία; Οι 
ήρωες προσπαθούν να βρουν μιαν απάντηση, απολαμβάνοντας ο καθένας τον 
εαυτό του ως παιχνίδι και διαλέγοντας αυτόν που θα παίξει μαζί τους, και 
που θα τους σπάσει, ενδεχομένως. 
 
2. Ε.: Το δεύτερο βιβλίο σας, σε σχέση με το πρώτο, τι συνεχίζει, τι 
μεταμορφώνει και τι εγκαταλείπει; — τόσο σε θεματικό όσο και σε εκφραστικό 
επίπεδο. 
 
Α.: Στο πρώτο μου βιβλίο, το ειδεχθές ως ψυχολογική κοινοτοπία των ηρώων 
μορφώνεται μοναχικά, σε ατομικό επίπεδο. Στη Νύχτα των Ονομάτων, το 
καλό και το κακό είναι προ-οικονομημένα με σχεδόν θεολογικό τρόπο σαν 
αδιάσπαστο δίχτυ. Ο καθένας μας είναι από ένας κόμπος αυτού του διχτυού. 
Η αρετή οπως και η κακία δεν είναι ατομική υπόθεση, αλλά επιβάλλονται 
από το σύνολο. Η κόλασή μας είναι οι άλλοι, όπως έχει ειπωθεί, όμως οι 
άλλοι είναι και ο παράδεισος μας. Είναι ένα στημένο παιχνίδι που παίζεται εις 
βάρος μας και μπορεί να το ανατρέψει μόνο ο έρωτας και ο θάνατος. 
 
3. Ε.: Αλήθεια, υπάρχουν κάποιοι συγγραφείς (Έλληνες ή ξένοι), των οποίων 
το λογοτεχνικό απόβαρο στο έργο σας, μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 
βιβλίου σας, να έχει μεταβληθεί; 
 
Α.: Δυστυχώς, είμαι αρκετά μεγάλος πια. Δεν μπορώ να προδώσω παλιές 
αγάπες. Εν τούτοις, τελευταία, ξαναδιαβάζω τον Νίτσε. Αν και έχω διαβάσει 
όλα τα έργα του πολλές φορές το καθένα, μόνο τώρα νιώθω ότι αρχίζω να 
τον καταλαβαίνω. Είχε δίκιο λοιπόν όταν έγραφε ότι τα βιβλία του δεν είναι 
για νέους! Ο Νίτσε είναι όπως ο Σολωμός: Αν και πνευματικότατοι, απαιτούν 
από τον αναγνώστη μια περισσότερο σαρκική παρά πνευματική ωριμότητα. 
Επίσης διαβάζω με όλο μεγαλύτερο θαυμασμό ρωσική και κεντροευρωπαϊκή 
λογοτεχνία. Τέλος, μια προσπάθειά μου να μελετήσω Όμηρο στο πρωτότυπο, 
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για πρώτη φορά, μου έδωσε τη βεβαιότητα ότι η Ιλιάδα ειναι το τελειότερο 
δημιούργημα του ανθρώπινου λόγου. 
 
3. Ε.: Γιατί γράφετε; Για τον ιδανικό αναγνώστη; Για να «αυτοθεραπευτείτε»; 
Μήπως για να γίνετε ευρύτερα γνωστός; 
 
Α.: Κατά την εφηβεία βρέθηκα στην ανάγκη ή να γίνω καλός μαθητής ή να 
αρχίσω να γράφω. Προτίμησα το γράψιμο, από τεμπελιά και από απέχθεια 
προς την εξουσία, την ασφάλεια και την τάξη. Όταν πέρασε η εφηβεία και 
προσπάθησα να το κόψω, δεν μπορούσα πλέον. Το γράψιμο είναι σαν τον 
αυνανισμό: Τον ξεπερνάς κατά τις καλές εποχές και τον ξαναθυμάσαι στις 
δύσκολες. Γενικά, προσπαθώ να κάνω δύσκολη τη ζωή μου. Από τεμπελιά 
και από απέχθεια για την εξουσία, την ασφάλεια και την τάξη. 
 
5. Ε.: Κατά τη γνώμη σας, πού οφείλεται το γεγονός ότι η νεοελληνική 
λογοτεχνία παραμένει terra incognita για τον ξένο αναγνώστη; 
 
Α.: Στην Ελλάδα, ούτε είχαμε ούτε έχουμε πολλούς πεζογράφους μεγάλους ή 
έστω στυλίστες. Ο Καζαντζάκης που είναι ο μόνος μεγάλος πεζογράφος μας 
κι ο Σαμαράκης που είναι στυλίστας έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. 
Ένας Γάλλος εκδότης, ας πούμε, δεν έχει κανέναν λόγο να ξοδέψει κόπο, 
χρόνο και χρήμα για ένα ελληνικό μπεστ-σέλερ, τη στιγμή που παρόμοια 
βιβλία γράφονται χιλιάδες κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Η Ελλάδα είχε πάντα 
μεγάλους ποιητές, κι αυτοί είναι γνωστοί σ’ όσους ξένους διαβαζουν ποίηση: 
Ρίτσος, Σεφέρης, Ελύτης, Καβάφης. Αν η Ελλάδα βγάλει πεζογράφους τόσο 
σπουδαίους όσο οι ποιητές της, κι αν οι κακοί ξένοι δεν τους μεταφράσουν, 
τότε δικαίως θα κλαιγόμαστε. Ως τότε, καλό θα είναι να μεταφράζουμε εμείς 
και να διαβάζουμε τα αριστουργηματα που γράφονται σε ξένες γλώσσες. 
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