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Ιστοσελίδα Book Press, 12-11-2014 

 

Συνέντευξη στον Κώστα Αγοραστό 
 

 

«Είμαι χωρικός από καταγωγή και από πεποίθηση» 
 

 

1. Στο τελευταίο σας βιβλίο Το γυναικόκαστρο αναπτύσσετε μια 

«μυθολογία», στην οποία κεντρικό ρόλο έχει η κυριαρχία των 

γυναικών επί των αντρών. Μια απολύτως μητριαρχική κοινωνία θα 

άλλαζε, κατά τη γνώμη σας, τη ροή της Ιστορίας και του Πολιτισμού; 

 

ΑΠΑΝΤ.: Δεν πιστεύω στην ισότητα των φύλων: οι γυναίκες είναι 

τελειότερες, και σωματικά και ψυχικά. Έτσι κι αλλιώς, ο μόνος λόγος 

ύπαρξης του αρσενικού φύλου είναι η μείξη και διασπορά του γενετικού 

υλικού — η εξουσία του επί των γυναικών στο ανθρώπινο είδος είναι μια 

δυσπλασία. Φυσικά, όταν λέω γυναίκες δεν εννοώ τα ανδροειδή 

κατασκευάσματα των αρσενικών, τις περισσότερες από τις κυρίες που 

ασκούν εξουσία στην πολιτική, στους κοινωνικούς χώρους και στις 

επιχειρήσεις: αυτές αποτελούν τον θρίαμβο των πιο θηριωδών 

χαρακτηριστικών της πατριαρχίας. Αντίθετα, η μελέτη των αγελαίων 

θηλαστικών δείχνει ότι το κύριο γνώρισμα των θηλυκών είναι η μη-

κυριαρχικότητα και η ειρηνική, μη-ανταγωνιστική συμβίωση εντός της 

αγέλης. Η επιδίωξη της κυριαρχίας, η ανταγωνιστικότητα, είναι αρσενικά 

χαρακτηριστικά, διαχειρίσιμα στα ζώα, που τερατοποιούνται στο 

ανθρώπινο είδος. 

Απολύτως μητριαρχικές κοινωνίες δεν υπήρξαν ποτέ, τουλάχιστον 

πέρα από το επίπεδο μικρών φυλών. Μια οργάνωση, όμως, της κοινωνίας 

και της οικονομίας με κανόνα βασικά χαρακτηριστικά της γυναικείας 

φύσης, είναι δυνατή. Βάσιμες υποθέσεις για τη δομή προϊστορικών 

κοινωνιών, είτε πρωτόγονων είτε εξαιρετικά εξελιγμένων όπως ο 

μινωικός πολιτισμός, το αποδεικνύουν. Η μυθολογία του βιβλίου υπονοεί 

ότι μια κοινωνία με πρωτεύουσα τη θέση των γυναικών και της γυναικείας 

αντίληψης για τα πράγματα, αν επίσης συμμετείχαν στην οργάνωσή της οι 

αρχές του ορθού λόγου, της εμπράγματης φαντασίας και ενός (μάλλον μη 

μαρξιστικού) σοσιαλισμού, θα ήταν πιο εξανθρωπισμένη, ειρηνική, 

ισορροπημένη και εντέλει ευτυχισμένη. Για παράδειγμα, ο πατέρας 

στέλνει περήφανα και ανελέητα τον γιο του στον πόλεμο — για τη φυλή, 

ιδέες, κυριαρχία, κέρδος. Μια γυναίκα, δίχως έξωθεν καταγκασμό, δεν θα 
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έστελνε ποτέ το παιδί της να σκοτωθεί, για καμιά φυλή, ιδέα ή 

συμφεροντολογία. 

 

2. Για να προσεγγίσετε τη γυναικεία ψυχοσύνθεση χρησιμοποιήσατε 

αρκετές γυναικείες φιγούρες. Για τον αρχετυπικό άνδρα πιστεύετε ότι 

αρκεί μια φιγούρα για να σκιαγραφηθεί ως προς τα βασικά του 

χαρακτηριστικά; 

 

ΑΠΑΝΤ.: Η χρήση ενός μόνο άνδρα ήρωα (αν και υπάρχει επίσης η 

αμφιλεγόμενη από πολλές πλευρές φιγούρα του ιερομόναχου Διονυσίου), 

αποτελεί μια λογοτεχνική σύμβαση για τους σκοπούς του μύθου. Οι 

αρχετυπικοί χαρακτήρες και των δύο φύλων ούτως ή άλλως δεν 

διακρίνονται για πολύ μεγάλη γκάμα. Η ποικιλότητα στις εκδηλώσεις των 

φύλων είναι μονάχα πολιτισμός. Το αγόρι του βιβλίου κάνει αυτό για το 

οποίο είναι ρυθμισμένο βιολογικά ως νεαρό αρσενικό: έρωτα. 

 

3. Από τη νουβέλα σας διαπιστώνουμε ότι έχετε μια ιδιαίτερη 

βιωματική και σωματική σχέση με τη μουσική. Λέτε κάπου: «ο νέος 

έπαιζε ένα τσάμικο αργό σαν σκοτωμός εκδίκησης». Πώς προέκυψε 

αυτή η σχέση και πώς έχει διατηρηθεί μέσα στα χρόνια που μένετε 

στην Αθήνα; 

 

ΑΠΑΝΤ.: Είμαι Επτανήσιος, και οι Επτανήσιοι είμαστε σαν τους 

Τσιγγάνους: οι περισσότεροι έχουμε πολύ καλή σχέση με τη μουσική! 

Δεύτερον, με έχει πολύ απασχολήσει η διαδικασία της «γιορτής», του 

εκστασιακού χαρακτήρα της και των σκοτεινών ή φωτεινών, πάντως 

ποικιλοτρόπως γόνιμων αποτελεσμάτων της στη διαμόρφωση της ψυχής. 

Μέσω του ποτού, του κοινού φαγητού, της μουσικής, του χορού και του 

τραγουδιού οδηγούνται οι ήρωες από τη γιορτή στη βακχεία και εντέλει 

στην έκσταση — στην αποκάλυψη του πυρήνα της φύσης και του εαυτού. 

 

4. Λέτε κάπου στο βιβλίο για «την πρώτη γλύκα που αναμεταδίδει το 

χέρι σε κάθε ψυχή όταν αγγίζει χώμα, πέτρες, ζώα και φυτά». 

Διαβάζω στο βιογραφικό σας ότι έχετε εργαστεί ως αγρότης, εργάτης, 

ναυτικός και μάγειρας, εκτός των άλλων. Ποια είναι η σχέση που έχετε 

αναπτύξει με τη γη και το χώμα; 

 

ΑΠΑΝΤ.: Είμαι χωρικός από καταγωγή και από πεποίθηση. Τούτο 

σημαίνει όχι μόνο μια καταναγκαστική σχέση με τη γη και τον πολύτροπο 

κόσμο της, αλλά κυρίως ότι προσπαθώ να γνωρίσω τις διαδικασίες μέσω 

των οποίων η φύση δημιουργεί τον εαυτό της, τον σκοτώνει και τον 

αναγεννά, άρα και τον άνθρωπο. Ασχολούμαι συστηματικά με την 

ορειβασία, όχι μόνο χάριν της άσκησης και της αναψυχής, αλλά κυρίως 
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χάριν της γνώσης και της αυτοδιαμόρφωσης. Ο αστισμός είναι μια 

παρανόηση. Η πόλις που παραιτείται από τη φύση, αυτοκτονεί. Αυτό 

συνέβη, για παράδειγμα, με την Αθήνα τον 4ο αιώνα π.Χ. 

 

5. Έχετε γράψει και κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα έξι βιβλία 

πεζογραφίας. Υπάρχει κάποιος κοινός τόπος όπου συναντώνται αυτά; 

 

ΑΠΑΝΤ.: Το βασικό θέμα των βιβλίων μου είναι η ομορφιά, είτε 

εκδηλώνεται ως ανθρώπινο κάλλος, είτε ως λαχτάρα της αρμονίας σε 

καθε τομέα, είτε ως αρχαιοελληνικό μέτρο. Ένα δεύτερο είναι οι σχέσεις 

κυριαρχίας, που εμφυτεύουν τη θηριωδία στην ψυχή, στις διαπροσωπικές 

ενώσεις και στην Ιστορία, καταστρέφοντας κάθε ομορφιά, αρμονία και 

μέτρο. 

 

6. Εδώ και χρόνια ζείτε στο κέντρο της Αθήνας. Πιστεύετε ότι έχει 

αλλάξει αυτά τα χρόνια και αν ναι, προς ποια κατεύθυνση; 

 

ΑΠΑΝΤ.: Ζω στο Κέντρο από το 1981. Ξέρω κάθε δρομάκι του. Η Αθήνα 

έγινε υπερτροφική πόλη με την εσωτερική μετανάστευση που επέφεραν 

καταναγκαστικά οι εξουσιάζοντες από τον Εμφύλιο κι ύστερα, 

ευνουχίζοντας τη χώρα. Οι ξένοι μετανάστες έφεραν τις μορφές τους, τα 

κορμιά τους, τα νιάτα τους και τη δουλειά τους. Αυτή είναι μία σαρωτική 

αλλαγή και είναι κατ’ αρχάς θετική. Η πορεία του καπιταλισμού προς τον 

άκρο ολοκληρωτισμό, όμως, προϋποθέτει μα και προωθεί συστηματικά με 

χίλιους τρόπους τη διάλυση του κοινωνικού σώματος, την περαιτέρω 

συσσώρευση μεταναστών χωρίς μέτρο και λογική, την ανεργία, τη 

φτώχεια, την εγκληματικότητα, το μίσος, την πείνα, τον φόβο, την 

απελπισία. Αυτά τα ζούμε στο Κέντρο και εντείνονται καταιγιστικά. Σε 

τούτο το πλαίσιο σκοτεινιάζει κάθε τι όμορφο, ερωτικό, υγιές, καλό, 

δημιουργικό, και η πόλη γοργά κτηνοποιείται.  

Την ίδια διαδικασία την έζησαν πριν την Αθήνα πόλεις στις δύο 

Αμερικές, στον λεγόμενο Τρίτο Κόσμο, και οι μεγαλουπόλεις της 

Ευρώπης. Παντού οι υπέρπλουτες συνοικίες είναι φεουδαρχικά κάστρα 

ενώ οι μεσαίες και φτωχές μοιάζουν με μια φουτουριστική Κόλαση. Αυτό 

είναι το μέλλον μας. Η αιτία, λοιπόν, ο τερατικός τραπεζοκρατισμός, 

πρέπει να πολεμηθεί στην κοσμοθεωρητική και οικονομική ρίζα του, μαζί 

με τους εκφραστές του. Οι προσευχούλες της Αριστεράς για καλοσύνη και 

αγάπη προς τον «Άλλο», όσο κι ο εκφασισμός των «συντηρητικών», απλά 

διατρέφουν το τέρας προς όφελος των δολοφόνων μας. 
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Ιστοσελίδα http://www.diavasame.gr/ 15.11.2014 

 

Ευμορφία Ζήση 
 

 

ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟ 
 

 

Μια νέα και ιδιαίτερη μορφή στη νεοελληνική πεζογραφία των ημερών μας 

αποτελεί ο Σπύρος Καρυδάκης, Επτανήσιος στην καταγωγή, ποιητής και 

συγγραφέας. Έχει γράψει και έχουν εκδοθεί έξι βιβλία πεζογραφίας του με 

κύρια βασικά θέματα καταρχάς την ομορφιά, που όπως δηλώνει ο ίδιος σε 

συνέντευξή του «είτε εκδηλώνεται ως ανθρώπινο κάλλος, είτε ως λαχτάρα 

της αρμονίας σε κάθε τομέα, είτε ως αρχαιοελληνικό μέτρο», και έπειτα από 

την άλλη μεριά τις σχέσεις κυριαρχίας, «που εμφυτεύουν τη θηριωδία στην 

ψυχή, στις διαπροσωπικές ενώσεις και στην ιστορία, καταστρέφοντας κάθε 

ομορφιά, αρμονία και μέτρο». Κινείται ανάμεσα στα δυο αυτά αντίπαλα πεδία 

και περιγράφει τις μάχες που δίνονται. Πρέπει, επίσης, να αναφερθεί η στενή 

σχέση του με τη φύση και τη γη, που αναδεικνύεται και μέσα από το 

τελευταίο του μυθιστόρημα, «Το γυναικόκαστρο». Όπως αναφέρει στο 

εισαγωγικό σημείωμα του βιβλίου: «Οι λέξεις, οι εικόνες και οι ιδέες του 

Γυναικόκαστρου φύτρωσαν από τη γη, που εκδηλώνεται είτε ως μαύρο και 

κόκκινο χώμα, είτε ως Γαία. Κατάγονται από τους κάμπους, τα βουνά, τον 

κόσμο των φυτών και των ζώων, όπως μεταβάλλονται διαρκώς στον αέναο 

κύκλο φθινοπώρου, χειμώνα, άνοιξης, καλοκαιριού». 

 

«Το γυναικόκαστρο» βασίζεται σε μια μυθολογία σχετικά με ένα χωριό στην 

Πίνδο όπου κατοικούν μόνο γυναίκες, η οποία προήλθε σύμφωνα με τον 

συγγραφέα ως μύθος από «τις γυναίκες των ελληνικών χωριών του 

σήμερα... αλλά κυρίως από γυναίκες άλλων καιρών είτε τις έζησα 

προσωπικά είτε άκουσα διηγήσεις γι’ αυτές…». Κεντρικό ρόλο κατέχει η 

έννοια της μητριαρχικής κοινωνίας, η κυριαρχία των γυναικών επί των 

αντρών. Κατά την ανάγνωση του μυθιστορήματος αναδύονται μηνύματα όπως 

η σύνδεση της γυναικείας φύσης με την ισορροπημένη και ειρηνική ζωή, που 

μεταφέρει τη σκέψη του αναγνώστη στη μινωική κοινωνία, όπου η γυναίκα 

ήταν χειραφετημένη και συμμετείχε σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις. Η 

λατρεία μιας θηλυκής θεότητας, που οι μινωικές αναπαραστάσεις την 

παρουσιάζουν άλλοτε με δυο φίδια στα ανυψωμένα της χέρια και άλλοτε σε 

ένα ιερό πλοίο ως θεότητα της γης και της θάλασσας, μαρτυρεί τη 

μητροκρατική περίοδο στη Μεσόγειο κατά τα μινωικά χρόνια, περίοδο κατά 

την οποία ο σύντροφος είχε παθητικό και δευτερεύοντα ρόλο, βοηθητικό 

στην αναπαραγωγή του ανθρώπινου είδους. 

 

http://www.diavasame.gr/page.aspx?itemID=SPG1298
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Το ρόλο αυτό θα έχει στο βιβλίο ο Ντέτλεφ, νεαρός Γερμανός, φτωχός και 

αμόρφωτος που βρίσκεται στην Ελλάδα για διακοπές, όταν προσλαμβάνεται 

από μια βοτανολόγο που έκανε έρευνα για φαρμακευτικά φυτά στα βουνά 

της Πίνδου. Μεταφέρεται σε ένα χωριό της Πίνδου όπου ζουν μόνο γυναίκες, 

Σαρακατσάνες, και εκεί του ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα. Εκεί θα 

βιώσει την ομορφιά αλλά και την εχθρότητα. Εκεί θα έρθει σε επαφή με την 

αλήθεια και τη νέα πραγματικότητα που του επιβάλλεται: «Ο Ντέτλεφ 

πονούσε τόσο, μόνος μες στο πλήθος των απόξενων γυναικών και πλέον 

ανέγγιχτος, ώστε κατάντησε να παίρνει στην αγκαλιά του το μοναδικό ακόμη 

εν κινήσει πλάσμα, το λαγουδάκι, για να νιώθει τουλάχιστον θέρμη ζωντανής 

σάρκας πάνω του. Έως τον έσχατο πόνο της ψυχής ενός άνδρα που έχει 

διωχτεί» (σελ. 98). 

 

«Το γυναικόκαστρο» αποτελεί μια μυθολογία με συμβολισμούς και μηνύματα 

που αναφέρονται στην κυριαρχία των γυναικών ως προϋπόθεση για μια 

ειρηνική και μη ανταγωνιστική κοινωνία. Ο λόγος του συγγραφέα ταξιδεύει 

τον αναγνώστη στο μυθικό κόσμο που περιγράφει, όπου το καλό και το κακό 

συνυπάρχουν, η ευτυχία και η δυστυχία εναλλάσσονται, και τελικά η γυμνή 

αλήθεια επικρατεί. 
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Ιστοσελίδα Popaganda, 09.01.2015 (χωρίς όνομα του δημοσιογράφου) 

 

Ο Σπύρος Καρυδάκης μας μιλά για ένα κάστρο 
γεμάτο με γυναίκες 
 
 
Το «Γυναικόκαστρο» είναι ένα βιβλίο που περιγράφει μια 
μυθολογία βαθιά ελληνική και πολύ κοινωνική. 
 
Ο Σπύρος Καρυδακης έγραψε ένα βιβλίο για τις Νεράιδες της Ηπείρου, για το 

ταξίδι ενός Γερμανού στην Ελλάδα, για μια κοινότητα που πάει κόντρα στην 

πατριαρχική κοινωνία, για ένα μύθο που γίνεται πολύ αληθινός. Για όλα 

αυτά, εμείς στην Popaganda, τον βρήκαμε και του ζητήσαμε να μας μιλήσει. 

Το Γυναικόκαστρο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πάπυρος.  

 

Μιλήστε μας λίγο για το νέο σας βιβλίο. Ποια είναι με δυο λόγια η 

υπόθεση; 

 

ΑΠΑΝΤ.: Ένας νεαρός Γερμανός, περιθωριακός και απαίδευτος, που το μόνο 

του μέσο αυτοσυνείδησης είναι ο σχεδιασμός κόμικς, κάνει διακοπές στην 

Ελλάδα. Προσλαμβάνεται από μια πανέμορφη Ελληνίδα βοτανολόγο, για να 

σχεδιάζει φυτά της ορεινής χλωρίδας. Μετά από μια εμπειρία φαινομενικά 

μεταφυσικής, αλλά στην πραγματικότητα απολύτως φυσικής τάξης, 

καταλήγει σε ένα χωριό στην ηπειρωτική Πίνδο, κοντά στην αλπική ζώνη, 

όπου κατοικούν μόνο γυναίκες, Σαρακατσάνες. Οι γυναίκες αυτές τον 

προσλαμβάνουν για να εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία, που του 

προσφέρει ευτυχία μα και συναίσθημα ευθύνης. Γρήγορα όμως οι ιστορίες 

που του διηγούνται, η πρωτόγνωρη γυναικεία κυριαρχία, διανοητική, 

ερωτική, ψυχική και σωματική πάνω του, η αντίθεση ανάμεσα στην 

επιβλητική κοινοτάρχισσα που τον αντιπαθεί και σε μια γερόντισσα η οποία 

τον προστατεύει και την οποία όλες οι γυναίκες σέβονται και φοβούνται, 

ανασηκώνουν από τον νου και την ψυχή του, καθώς και από την αφήγηση, 

το επίστρωμα του νεώτερου πολιτισμού. Διαφαίνεται όλο καθαρότερα το προ 

της Ιστορίας στρώμα της κοινής κληρονομιάς, η μυθική όψη του κόσμου και 

των ανθρώπων, που επιζεί στις λαϊκές παραδόσεις όλων των λαών του 

πλανήτη. Κυρίως, όμως, προβάλλει ζωντανή μπρος στα μάτια του η 

μητριαρχική αντίληψη για την οργάνωση της ζωής, της κοινωνίας και του 

πολιτισμού. Έτσι, η παράδοξη γι’ αυτόν καθημερινότητα των γυναικών αλλά 

και οι γιορτές τους, που ακολουθούν τον κύκλο των εποχών και 

εκδηλώνονται ως μια διαδικασία βακχικής ένωσης με τη φύση, τον κάνουν να 

αποκτήσει αυτογνωσία προετοιμάζοντάς τον για μια τελική κατάδυση στον 
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εαυτό του, που εντέλει είναι, στον προπολιτισμικό πυρήνα του, ο εαυτός 

όλων μας. 

 

Τι σας έκανε να το γράψετε; 

 

ΑΠΑΝΤ.: Βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο πολιτισμικό. Η πολιτική, η οικονομία, 

είναι τα επιφαινόμενα. Η επίθεση των δυνάμεων της καταστροφής και της 

διάλυσης, που πηγάζουν από την μεταστροφή του κεφαλαιοκρατικού 

ολοκληρωτισμού σε μια μεσαιωνική φεουδαρχία και, ουσιαστικά, 

αποσκοπούν στην επιστροφή της δουλείας, αντανακλάται και στις τέχνες του 

Λόγου, που έχουν περιέλθει σε φιλοσοφικό όσο και σε αισθητικό αδιέξοδο. 

Το βιβλίο είναι μια προσωπική προσπάθεια οργάνωσης ενός αντιθετικού 

λόγου, από την πλευρά τουλάχιστον της λογοτεχνίας. 

 

Πώς εμπνευστήκατε το θέμα; 

 

ΑΠΑΝΤ.: Ο προβληματισμός πάνω σε θέματα προϊστορίας, μυθολογίας και 

λαϊκής παράδοσης ήταν βασικό μέλημά μου ήδη από τα εφηβικά χρόνια. 

Είναι γνωστός και πολυεπεξεργασμένος σε πλανητικό επίπεδο από την τέχνη, 

τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο ο αρχαιοελληνικός μύθος των 

Αμαζόνων. Το κεντρικό μοτίβο όμως του βιβλίου οφείλεται σε μια λαϊκή 

παράδοση που καταγράφει ο πατέρας της επιστημονικής Λαογραφίας στην 

Ελλάδα, ο Ν. Πολίτης: Πρόκειται για την παράδοση του Γυναικόκαστρου, που 

την παραθέτει όμως σε λίγες μόνο γραμμές και δεν μας δίνει και πολλά 

στοιχεία. Τούτο το μοτίβο επεξεργάστηκα ελεύθερα, σε μια προσπάθεια να 

υπερβώ τα ακαδημαϊκά μπλοκαρίσματα του νου και της ψυχής, που έχουν 

φτωχύνει απελπιστικά τη λογοτεχνική μας φαντασία, αλλά και την πολιτική 

(με την αρχαία έννοια) συνείδησή μας. 

 

Ποία η σχέση σας με τα χωριά της Ηπείρου όπου διαδραματίζεται η 

ιστορία; 

 

ΑΠΑΝΤ.: Ο ελληνισμός, στην ιστορική και πολιτισμική διαχρονία του, 

γεννήθηκε αλλά και, στις δύσκολες περιόδους, επιβίωσε στα νησιά και στα 

βουνά. Η ραχοκοκκαλιά της ελληνικής χερσονήσου, η Πίνδος, μάλιστα το 

ηπειρωτικό κομμάτι της, αποτελεί έναν συγκλονιστικό φυσικό και ανθρώπινο 

χώρο. Τα βουνά της Πίνδου και γενικά της Ελλάδας τα γνώρισα όχι ως 

τουρίστας, μα βήμα-βήμα ως ορειβάτης. Η χαρά και η διδαχή της ορειβασίας 

οφείλεται σε μια καθολικής φύσης εμπειρία, που περιλαμβάνει όχι μόνο την 

απόλαυση της ομορφιάς ή την άσκηση, αλλά και τον βαθύ μόχθο και τον 

κίνδυνο. Άλλωστε, το δημοτικό τραγούδι, η ιστορία, οι αγώνες και ο λαϊκός 

πολιτισμός της Ηπείρου, όπως κι όλης της ορεινής Ελλάδας, είναι ένα μόνιμο 

μάθημα. Επίσης, για μένα ήταν μια αποκάλυψη η πεζογραφία (όχι τόσο η 
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ποίηση) του Κώστα Κρυστάλλη. Είμαι πεπεισμένος ότι αν δεν τον 

δολοφονούσαν σε τόσο νεαρή ηλικία η φτώχεια και η αβελτηρία των 

συγχρόνων του, θα γινόταν ανώτερος πεζογράφος από τον 

Παπαδιαμάντη. Τέλος ήταν ζακυνθινής καταγωγής όπως κι εγώ εκείνη η 

υπέροχη γυναίκα, η Αγγελική Χατζημιχάλη, που μας χάρισε ένα βασικό έργο 

για την ελληνική αυτογνωσία, τους Σαρακατσάνους, επιτρέποντάς μας 

σήμερα να γνωρίζουμε τη ζωή και τον μοναδικό σε όλη την Ευρώπη 

πολιτισμό αυτής της εξαιρετικής σε όλα ελληνικής φυλής. 

 

Ποία είναι η σχέση σας με τη λαογραφική αφήγηση περί Νεραϊδών; 

 

ΑΠΑΝΤ.: Οι νεοελληνικές Νεράιδες είναι οι ίδιες οι αρχαιοελληνικές Νηρηΐδες 

και οι Νύμφες. Ο ελληνικός χώρος είναι γεμάτος από παραδόσεις για τις 

Νεράιδες, που εντοπίζονται στα απανταχού επαναλαμβανόμενα τοπωνύμια 

όπως Νεραϊδόβρυση, Νεραϊδοβούνι, Νεραϊδολίβαδο κ.λπ. Αυτό, με διάφορα 

κατά γλώσσα ονόματα, επαναλαμβάνεται σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο, 

υπονοώντας ένα αρχαιότερο από την πατριαρχία υπόστρωμα κοινωνικής 

οργάνωσης και αντίστοιχων μύθων, όπου η θέση των γυναικών ήταν 

σημαντικότατη και όπου, στις κοινού παρελθόντος ευρωπαϊκές θρησκείες 

πρώτευαν όχι αρσενικοί πατριαρχικοί θεοί, μα η Μεγάλη Μητέρα και θηλυκές 

θεότητες της γονιμότητας. Αυτό το μυθολογικό και προ-ιστορικό υπόστρωμα 

θέλησα να επεξεργαστώ. 

 

Πώς εντάξατε τα μυθικά και λαογραφικά στοιχεία στη σύγχρονη 

αφήγηση; 

 

ΑΠΑΝΤ.: Οι αναφερόμενοι στο βιβλίο μύθοι και οι παραδόσεις δεν έχουν 

σκοπό την ηθογραφία, γι’ αυτό δεν παρουσιάζονται αυτούσια, όπως από 

έναν συλλέκτη λαογραφικού υλικού, αλλά απομονώνονται κάποια 

λειτουργικά μοτίβα τους και μεταμορφώνονται με καθαρά λογοτεχνικό 

τρόπο. Όλοι οι μύθοι και οι παραδόσεις που αναφέρονται στο βιβλίο έχουν 

υποστεί μια ελεύθερη λογοτεχνική λόξευση, εφόσον έχουν πλεχθεί με 

στοιχεία εφευρημένα από εμένα, που μοιάζουν παραδοσιακά χωρίς να είναι. 

Για τούτο, άλλωστε, δεν χρησιμοποίησα παρά ελάχιστα γλωσσικά στοιχεία 

της ηπειρώτικης διαλέκτου, κι αυτά με αισθητικό κι όχι γλωσσικό 

στόχο. Τέλος, προσέχθηκε ώστε οι υπαινιγμοί περί Νεράιδων να μην 

προσδώσουν μεταφυσικό αλλά μόνο συμβολικό χαρακτήρα στην αφήγηση. 

Μέχρι το τέλος, ο αναγνώστης θα δει ότι τα συμβάντα θα μπορούσαν να είναι 

απολύτως πραγματικά, κι ότι η όποια φαντασιακή τους διάσταση μπορεί να 

αποτελεί απλά τον ονειρικό διάκοσμο μιας ακραίας εμπειρίας. 

 

Πώς χρησιμοποιείτε αυτά τα στοιχεία για να γίνει το βιβλίο σας μια κριτική 

στην πατριαρχική κοινωνία; 
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ΑΠΑΝΤ.: Η Ανθρωπολογία υποδεικνύει ένα υπόστρωμα μύθων και 

παραδόσεων των ευρωπαϊκών (και όχι μόνο) λαών που ανάγεται σε εποχές 

προ της πατριαρχικής παγίωσης. Ο Φρόιντ, σε ένα σύντομο βιβλίο του, 

τιτλοφορούμενο Μαζική ψυχολογία και ψυχανάλυση, έδειξε βάσιμα ότι 

ισχυρότατες σταθερές στην ανθρώπινη ιστορία που εμποδίζουν τη 

δημοκρατική εξέλιξη των πολιτευμάτων, την ειρήνη, την ελευθερία και την 

ανθρωπιά, κατάγονται από κανόνες της πρωτόγονης ορδής, μα και, 

παλαιότερα, από τα χιλιάδες χρόνια εξέλιξης των αγελαίων θηλαστικών, που 

διαστρεβλώθηκαν και μεγιστοποιήθηκαν μέσω της πατριαρχίας. Μια από τις 

ισχυρότερες σταθερές, για παράδειγμα, είναι η τυφλή πίστη των μαζών στον 

Αρχηγό, τον Ηγέτη, το «Πρώτο Κριάρι» και τον «Μεγάλο Λύκο», που 

ανακόπτει παλαιόθεν κάθε δημοκρατική διαδικασία εξανθρωπισμού των 

λαών. 

Ο Βίλελμ Ράιχ, αργότερα ο Μαρκούζε και νεότεροι, μελέτησαν τις 

ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές διαδικασίες μέσω των οποίων ο 

κάθε απόχρωσης (όχι μόνο ο μαύρος) ολοκληρωτισμός, μέσω της λατρείας 

του «Μεγάλου Λύκου» και των μαζικών υποκατάστατών του, του «κόμματος» 

και του ξεκομμένου από την κοινωνία «κράτους», μεταβάλλει τον λαό σε 

άβουλη μάζα, ανίκανη να υπερασπίσει τον εαυτό της σε ατομικό και 

συλλογικό επίπεδο από τη θηριωδία των δυνάμεων της καταστροφής και του 

θανάτου. Αυτό το ζούμε σήμερα στην Ελλάδα. Η κυριαρχία, λοιπόν, της 

γυναικείας αντίληψης για τον άνθρωπο και την κοινωνική ζωή, μπορεί να 

χτυπήσει το πρόβλημα στη ρίζα του, δηλ. στην ίδια την πατριαρχία. 

 

Πώς πιστεύετε πως θα γίνει δεκτό από το κοινό το βιβλίο αυτό; 

 

ΑΠΑΝΤ.: Σε τούτο το ερώτημα μπορεί να απαντήσει μόνο το κοινό. 
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Ιστοσελίδα LITERRA, ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ, 15 Ιαν 2015 

 

Νίκος Μουρατίδης 
 

 

ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟ 
 
 
Στον κόσμο του ονείρου και του μύθου μας βάζει ο Σ. Καρυδάκης με 
το βιβλίο του «Το Γυναικόκαστρο». 
 
Ο Ντέτλεφ, είναι ένας νεαρός γερμανός, γιος βερολινέζας πόρνης κι 

αγνώστου πατρός, που έχει μεγαλώσει στο δρόμο, φτωχός και χαμηλής 

μόρφωσης, που όμως έχει ένα αξιοσημείωτο ταλέντο στο σχεδιασμό κόμικς. 

Χάρη στο ταλέντο του αυτό, θα του δοθεί η ευκαιρία να ταξιδέψει σε Ισπανία, 

Ιταλία και Ελλάδα. «Ένα πολιτιστικό ίδρυμα, δεν θυμόταν καν ποιο, μέσω του 

περιοδικού με το οποίο συνεργαζόταν ως εικονογράφος και κομίστας, τον 

είχε χρηματοδοτήσει ώστε να επισκεφθεί αυτές τις σημαντικές, λέει, για τα 

εικαστικά χώρες».Επειδή όμως τα λεφτά του ιδρύματος δεν ήταν αρκετά για 

να παρατείνει τη διαμονή του, καταφεύγει στην επαιτεία και σε δουλειές του 

ποδαριού. Για μια τέτοια δουλειά τον προσλαμβάνει η Διονυσία, μια όμορφη 

βοτανολόγος, που επειδή θέλει να μελετήσει τα αγριολούλουδα της Πίνδου, 

θέλει να εκμεταλλευτεί το ταλέντο του στο σχέδιο, αφού  «σχεδίαζε κάθε 

λουλούδι με τη συνηθισμένη του προσοχή κι ακρίβεια». Μετά από μερικές 

μέρες περιπλανήσεων στον ορεινό όγκο της Πίνδου, καταλήγουν σε ένα 

σχεδόν απομονωμένο χωριό, όπου ζουν μόνο γυναίκες. Ορεσίβιες 

Σαρακατσάνες κάθε ηλικίας. Οι άντρες; Λείπουν είτε στις πόλεις είτε στο 

εξωτερικό για δουλειά. «Οι γυναίκες ανακάλυψαν πως ζούνε μια χαρά δίχως 

αρσενικούς. Γι’ αυτό μήνυσαν στους άνδρες τους να μην ξαναγυρίσουν». Του 

προτείνουν να μείνει μαζί τους έμμισθα, με σκοπό να εκτελεί μια 

συγκεκριμένη εργασία. «Για να λέμε την αλήθεια, τους λείπει πολύ το κοκό. 

Επίσης τους λείπουν τα μικρά παιδιά. Έτσι λοιπόν, αναζητούν έναν σαν εσέ, 

μα μόνο έναν. Να είναι απλός, υπάκουος, εύχρηστος και μπόλικος σε όλα. Θα 

τις ευχαριστείς και θα τους κάνεις παιδιά. Θα πληρώνεσαι, θα περνάς καλά 

και νομίζω πως θ’ αντέξεις κάνα- δυό χρόνια». Οι γυναίκες ρυθμίζουν μεταξύ 

τους πως θα χρησιμοποιούν τις «υπηρεσίες» του Ντέτλεφ και αρχίζει γι’ 

αυτόν μια όμορφη ζωή σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον. 
Ο ερχομός ενός βαρύ χειμώνα, αναγκάζει τις γυναίκες για να κάνουν 

οικονομία στα καύσιμα, να ζήσουν όλες μαζί στο ίδιο κτίριο. Οι καιρικές 

συνθήκες δεν επιτρέπουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο και για να περάσουν 

οι ατέλειωτες ώρες απραξίας, αρχίζουν να αφηγούνται ιστορίες. Αυτές οι 

αφηγήσεις σε συνδυασμό με κάποιες οργιαστικές τελετές που είχαν γίνει το 

καλοκαίρι και παρακολούθησε ο Ντέτλεφ, τον πείθουν ότι τα πράγματα είναι 



12 

 

πιο περίπλοκα απ’ ότι αρχικά φαίνονται και ότι οι γυναίκες αυτές είναι… 

Νεράιδες. 
Το βιβλίο του Σ. Καρυδάκη, μας ξαναφέρνει στο νου, τα παραμύθια που 

μας έλεγαν οι γιαγιάδες μας, για νεράιδες, ξωτικά κι «ανεμικές». Από την 

άλλη, θέτει «φωναχτά» το ερώτημα που κάποια στιγμή όλοι κάναμε στον 

εαυτό μας: μήπως τα πράγματα θα ήταν καλύτερα, αν αφήναμε να κάνουν 

κουμάντο οι γυναίκες; 
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Πάνος Γιαννάκαινας 
 

 

Το γυναικόκαστρο 
 

 

Λίγο πριν την εκπνοή της χρονιάς που πέρασε, οι εκδόσεις Πάπυρος μας 

παρέδωσαν το εξαιρετικό πόνημα του ταλαντούχου νεοέλληνα 

συγγραφέα Σπύρου Καρυδάκη, υπό τον… σκανδαλιστικό τίτλο: Το 

γυναικόκαστρο. Και ομολογώ πως η ανάγνωσή του με συνεπήρε καταλυτικά 

μα ευχάριστα, καθώς το εν λόγω ανάγνωσμα διαθέτει τα τρία βασικά 

χαρακτηριστικά που θεωρώ απαραίτητα για να κατατάξω ένα έργο σε αυτά 

της αμετάκλητης Λογοτεχνίας: Πρωτοτυπία του μύθου, απαράμιλλα 

εκφραστικά μέσα και βαθυστόχαστους συνειρμούς. 

Ο Σπύρος Καρυδάκης δεν αφήνεται να παρασυρθεί από την «παλίρροια» 

του ενθουσιασμού, κατακρατά κι εξουσιάζει απόλυτα το υλικό του, 

διαφεντεύει τον μύθο του και ταυτόχρονα πιάνει τον αναγνώστη 

κυριολεκτικά από το χέρι προκειμένου να τον οδηγήσει στις δικές του 

θαυμαστές ανακαλύψεις. Η αποκάλυψη των ευρημάτων του γίνεται συνετά, 

μεθοδικά, σταδιακά, επιτυγχάνοντας έτσι μιαν απόλυτη συμπόρευση με τον 

ανυποψίαστο αναγνώστη και μια σπάνια επικοινωνία που κανείς συναντά 

μόνον σε έμπειρους γραφιάδες. 

Ο κεντρικός ήρωας αυτού του βιβλίου, ο Γερμανός Ντέτλεφ, ορφανός 

πατρός αγνώστου και αποπεμφθείς μητρός πόρνης, έρχεται στην Ελλάδα 

«πάνοπλος» για να καταλήξει ως pet στα χέρια έμπειρων και απομονωμένων 

γυναικών, οι οποίες θα τον χρησιμοποιήσουν ομαδικά για να ικανοποιήσουν 

την συνθήκη της διαιώνισης του είδους τους. Σ΄έναν κόσμο όπου οι άνδρες 

έχουν καταλυτικά αποκλεισθεί, όπου η γυναίκα έχει αναλάβει εκούσια τον 

κυρίαρχο ρόλο του αφέντη της ζωής της —και συνάμα καρπούται τα 

πλεονεκτήματα αλλά και επωμίζεται τα μειονεκτήματα της επιλογής της 

αυτής—, ο ζωτικός χώρος που αφήνεται στον νεαρό επιβήτορα για να 

«αναπνεύσει» είναι ελάχιστος: Τρέφεται επαρκώς και γυμνάζεται δεόντως 

προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελέσει τα σεξουαλικά του καθήκοντα, 

διασκεδάζει με την πρωτόγονη μουσική του τα γυναικεία γλέντια, 

δοκιμάζεται στην «τέχνη» της επιβίωσης — και αυτό είναι όλο! Καμμία ψυχική 

έπαρση, καμμία επώδυνη επαφή πέραν αυτής της σαρκικής, καμμία 

συναισθηματική φόρτιση που συνήθως χαρακτηρίζει τις κοινωνίες και τις 

σχέσεις των ανθρώπων. Εν ολίγοις, οι Σαρακατσάνες της ιστορίας μας δεν 

δίνουν καμμία τύχη στην αλληλεξάρτηση, στην οδύνη τυχόν απώλειας, στην 

http://superiorbooks.gr/2014/12/%CF%84%CE%BF-%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF/
http://superiorbooks.gr/2014/12/%CF%84%CE%BF-%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF/
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μνήμη ευχάριστων και περιπαθών στιγμών, στην ενδόμυχη επικοινωνία —

παρά μόνον σε μια γραμμική σχέση όλων με τα στοιχεία της φύσης, την μάνα 

— γη, το βασίλειο των δένδρων, των καρπών και των ζώων. 

Ο νεαρός πρωταγωνιστής, αρχικά ευτυχής που μπορεί να έχει καυτή 

γυναικεία σάρκα όποτε οι ορέξεις του γίνονται βασανιστικές,  γρήγορα 

καταδυναστεύεται από το σύνδρομο της μη αποδοχής. Ζώντας σ΄ έναν 

μητριαρχικό κόσμο, συνειδητοποιεί όλα τα παράδοξα που έρχονται σε 

αντίθεση με την δική του αντίληψη περί κυριαρχίας του αρσενικού. Κι ακόμα, 

δοκιμάζει τις αντοχές του στην διανοητική επικυριαρχία των γυναικών, στην 

εξουσία τους πάνω στο κορμί και την ψυχή του, έτσι όπως ίσως οι αρχέγονες 

ανθρώπινες κοινωνίες ήταν συνηθισμένες. 

Δεν πρόκειται για το απλό φαινόμενο της μητριαρχίας εδώ, μιλάμε για την 

απόλυτη κατάλυση κάθε αρσενικής πρωτοβουλίας, για απόλυτη α-βουλία, 

για μια κοινωνία όπου ο αρσενικός ξεπέφτει σε ρόλο ανδρείκελου! 

Ταυτόχρονα, η γυναικεία καθοδήγηση προτάσσει την αέναη και αδιάλειπτη 

επαφή με την φύση, τον εποχικό κύκλο από τον οποίο όλα εξαρτώνται και 

όλα διέπονται. Χωρίς διάθεση ερμηνειολαγνείας, όλο αυτό θα μπορούσε να 

ερμηνευτεί ως πειθαναγκασμός της γυναίκας πάνω στον… φαυλοκράτη 

αρσενικό, που τόσους αιώνες δεν κατάφερε ν΄ απαλλάξει τις κοινωνίες των 

ανθρώπων από τα δεινά αιματηρών ανταγωνισμών, ασύμμετρων 

καταναγκασμών και επίπονων εκμεταλλεύσεων συνανθρώπων, στην 

διάρκεια της εξέλιξης από το δουλοκτητικό σύστημα σε αυτό της 

φεουδαρχίας και, επί των ημερών μας, σε αυτό της κεφαλαιοκρατίας και του 

μονεταριστικού συστήματος. 

Στο γυναικόκαστρο όμως δεν γίνεται, σκοπίμως ίσως, αναφορά σε κανένα 

είδος χρηματικής συναλλαγής, σε καμμία απολύτως πρακτική διαδικασία 

εμπορικής δράσης, τουλάχιστον μεταξύ των μελών που κατοικούν στο 

κάστρο, οπότε κάθε διάθεση εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο εν τη 

γενέσει της εξορκίζεται. Ακόμη κι όταν γίνεται λόγος για τις απολαβές του 

Ντέτλεφ, τον συμφωνηθέντα δηλαδή μισθό για τις υπηρεσίες του, πουθενά 

δεν διαφαίνεται πού και πώς μπορεί αυτός να ξοδέψει τα χρήματά του εντός 

των ορίων του απομονωμένου γυναικόκοσμου. 

Ας επιστρέψουμε όμως στον μύθο. Η καλοτυχία σταδιακά μετατρέπεται σε 

εφιάλτη, καθώς με τον καιρό αντιλαμβάνεται την πλήρη του απομόνωση: Η 

πόρνη μάνα του δεν τον αποδέχθηκε (γεννήθηκε κατά λάθος, είναι καρπός 

ενός «ατυχήματος» πελάτη στο «εμπορικό» κρεβάτι της ηδονής…), και τώρα 

δεν τον δέχονται ως ουσία και οι γυναίκες που τόσο λατρεύει. Είναι 

αποδεκτός ως toy ανάμεσα στα σκέλη γυμνών κορμιών, αλλά ουδαμώς ως 

αυτεξούσια και αυτόνομη ύπαρξη με συναίσθημα και λογική. Έτσι, 

προφανώς, ο ανθρώπινος εγωισμός επιστρέφει στον πομπό για να τιμωρήσει 

τον υπερφίαλο άνθρωπο, τον μονοκεντρικό κι εγωιστή παντοκράτορα τούτου 

του κόσμου, κάνοντάς τον κοινωνό μιας αιώνιας άρνησης από τους του 

είδους του… 
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Ο συγγραφέας δεν χαρίζεται στον συμπαθέστατο Γερμανό. Δίδοντάς του 

φαινομενικά ασυνάρτητα άλλοθι (…Δεν πίνω αλκοόλ. Γιατί η μάνα μου έτσι 

έγινε και με γέννησε κατά λάθος και με σιχάθηκε…) τον βυθίζει ακόμη 

περισσότερο στην πλάνη, αφαιρώντας του κάθε χαρακτηριστικό (…Δεν είσαι 

καλός, του έλεγαν οι γυναίκες, δεν είσαι κακός, δεν είσαι δίκαιος ούτε 

άδικος, ούτε σύγχρονος ούτε παρελθών, και ακόμα δεν είσαι ωραίος μα ούτε 

κι άσχημος, δειλός ή παλληκαράς, σωστός ή λαθεμένος, πεσμένος ή 

όρθιος…), ώστε να καταντήσει εργάτης άχρονος, ένα μόριο στο αχανές 

σύμπαν της ανθρώπινης ερημιάς… Αλλά, σε μια σπάνια έκρηξη 

μεγαλοψυχίας, ωσάν να επιζητά την συνέχεια του ανθρώπινου γένους, ωσάν 

να κρέμεται από την ελπίδα μιας δεύτερης ευκαιρίας για όλους μας, ο 

συγγραφέας φωτίζεται και φωτίζει: «Όταν θα πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις στο 

κρεβάτι σου». 

Επαναφορά της δράσης, λοιπόν, με φόντο ένα καθαρά λαογραφικό 

παρελθόν, ερμηνευμένο ελεύθερα λόγω… λογοτεχνικής αδείας! Η 

επαναλαμβανόμενη αναφορά σε νεράιδες και γυναικεία «ξωτικά», είτε ως 

σκέψη του πρωταγωνιστή που αδυνατεί να εκλογικεύσει ερμηνευτικά τον 

χωροχρόνο του είτε ως περιρρέουσα απατηλότητα στο υποσυνείδητο του 

αναγνώστη, ξάνει το νήμα της σημαντότητας και σημαντικότητας των 

γυναικών, έτσι όπως την αντιλαμβάνονταν οι πρωταγωνιστές των αρχαίων 

κοινωνιών. Η γυναικεία κυριαρχία, η γυναικεία δράση και πρωτοβουλία δεν 

αναβιώνει απλώς ως δικαίωση, επανέρχεται ως καθεστώς αναπότρεπτο και -

γιατί όχι;- ως ευσεβής πόθος: Όπου απέτυχε ο άνδρας ίσως επιτύχει η 

γυναίκα -για το κοινό καλό… 

Το ευχολόγιο βεβαίως δεν σταματά εδώ. Ο συγγραφέας, έχοντας σαφή 

επίγνωση της μητριαρχικής δομής των κοινωνιών του ευρύτερου ευρωπαϊκού 

χώρου πολύ πριν την «ανατολή» της πατριαρχίας και ορμώμενος, προφανώς, 

από ένστικτη υποψία περί της ασφαλούς διακυβέρνησης αυτών από την 

γυναίκα, προσπαθεί να μεταλαμπαδεύσει στον αναγνώστη τον 

προβληματισμό του: Αν (με ψυχολογικούς πάντα όρους) ο άνδρας – ηγέτης 

ευθύνεται για την δυσμενή εξέλιξη του αγώνα για κατάκτηση της ελευθερίας, 

της ισονομίας και της ειρήνης, μήπως μια γυναίκα με τον αντίστοιχο ρόλο θα 

μπορούσε να τα καταφέρει καλύτερα; 

Ο Σπύρος Καρυδάκης επαναφέρει λογοτεχνικά στο προσκήνιο της 

διανόησης την αμφιβολία ως αποτέλεσμα της τυφλής υποταγής των μαζών 

στον έναν και εκλεκτό, τον ηγέτη της αγέλης. Πρόκειται αναμφίβολα 

για ψυχολογική, όχι απαραίτητα έλλογη, εξάρτηση της ανθρώπινης αγέλης 

από τον «πατριάρχη», τον «γενάρχη», τον παντοδύναμο ηγέτη με τις 

αδιάβλητες εξουσίες του πάνω στον κοινωνικό κορμό —κάτι που ίσως στις 

αμιγώς γυναικείες κοινωνίες είναι αδύνατον να διαπιστωθεί, καθώς η 

γυναίκα, διά της μητρότητας, αποκτά άλλη σχέση εμπιστοσύνης με τον 

«υπήκοο»: Δεν ξέρω αν είμαι αγνός σαν το βοσκόπουλο, λέει ο 

Ντέτλεφ. Είμαι όμως παιδί που μπορείς να το εμπιστευτείς. Τούτο ασφαλώς 
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δεν σημαίνει ανυπαρξία υπευθυνότητας και ρηχότητα, επιπολαιότητα: Ο 

πατέρας μου είμαι εγώ, ομολογεί λίγο μετά ο ίδιος. 

Συνοψίζοντας, οφείλω να παραδεχθώ ότι το εν λόγω βιβλίο αποτελεί 

υπόδειγμα δομικής αρχιτεκτονικής του λόγου, με τέλειες αναλογίες διαλόγων 

– περιγραφών, ζηλευτές επάρσεις νοημάτων και ακατάλυτη γεωμετρία όσον 

αφορά την εξέλιξη του μύθου. Ο αναγνώστης ουδαμώς θα κοπιάσει να 

φτάσει στην τελευταία σελίδα, ουδαμώς θα νιώσει νοηματικά κενά ή θα 

«ξινίσει» από αναπάντητα ερωτήματα που τόσο πολύ οι σύγχρονοι 

συγγραφείς αρέσκονται να αφήνουν. Διαβάζεται αβίαστα, υποτονικά, σε 

απόλυτη απομόνωση, δίχως άγχος και βιάση. Άλλωστε ο κεντρικός ήρωας 

μας καλεί να τον μιμηθούμε: Δεν βιάζομαι. Σκέφτομαι πάντα κάθε μου λέξη. 

Έτσι είμαι φτιαγμένος. 

Συμπερασματικά, πρόκειται για ένα βιβλίο μεστό, που δεν θα πρέπει να 

λείψει από καμμία βιβλιοθήκη. Σύγχρονο και απάλαφρο, σε παρασύρει στους 

σκοτεινούς συνειρμούς του συγγραφέα του, για να σε τυφλώσει αμέσως μετά 

με το φως μιας αυθεντικής αποκάλυψης. Τα συγχαρητήριά μου στον εξαίσιο 

διανοητή και στον εκδότη που δεν φείδεται οραμάτων προς χάριν μιας 

ανούσιας εμπορικότητας 
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