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Περιοδικό ΔΙΑΒΑΖΩ [ημερομηνία ;;;] 
 

Δημήτρης Γ. Στεφανάκης 
 
[Άτιτλο] 
 
 
Κομιστής αυθεντικών εμπειριών και ενός γλωσσικού τόξου που αγκαλιάζει τη 
μακραίωνη παράδοση της Ελληνικής γλώσσα στο ιστορικό, εκκλησιαστικό 
και ποιητικό της σχήμα, ο Σπύρος Καρυδάκης κατάφερε με το πρώτο του 
βιβλίο Ο ένας με μαχαιρι (1997) να αρθρώσει μια πειστική κραυγή στο νήνεμο 
πεδίο της ελληνικής λογοτεχνίας. Με μια δόση λόγιας υπερβολής —σε κάποια 
σημεία αισθάνεσαι πως ο συγγραφέας επιθυμεί διακαώς να ξεφορτώσει τις 
βιβλιοθήκες του μυαλού του— και με έρμα φιλοσοφικής σκέψης αλλά και 
νοσηρών προεκτάσεων της πραγματικότητας, ο Καρυδάκης κατόρθωσε να 
συνθέσει ένα μυθιστόρημα το οποίο πολλοί έλληνες πεζογράφοι θα ήθελαν 
να είχαν γράψει. 

Στο δεύτερο μυθιστόρημά του, Η νύχτα των ονομάτων (2000) τηρείται η 
ίδια περίπου ατμόσφαιρα, οι ίδιες γλωσσικές αναλογίες, ούτως ώστε νομίζει 
κανείς πως πλέει ακόμα στα χωρικά ύδατα του πρώτου βιβλίου. Ίσως έτσι 
εξηγείται η στροφή του συγγραφέα σε σύντομες αφηγήσεις, αρχής γενομένης 
από το Άσε με να σε δέρνω κάπου κάπου (2003), το οποίο τιτλοφορείται μεν 
ως νουβέλα, στην πραγματικότητα, όμως, είναι ευφυείς θεατρικοί διάλογοι, 
κάτι ανάμεσα σε Πλάτωνα και Ιονέσκο. 

Η κίνηση αυτή φαίνεται να ολοκληρώνεται με το πρόσφατο Να δούμε 
ποιος θα φαγωθεί, μινιμαλιστική άποψη του σύγχρονου μυθιστορήματος, 
όπου ο Καρυδάκης περιορίζεται σε μικρές αφηγηματικές αποικίες, αφήνοντας 
ανάμεσά τους κενά που καλείται να συμπληρώσει ο αναγνώστης με τη 
φαντασία του. Ο συγγραφέας επιλέγει να εκτοπίσει τον πραγματικό κόσμο 
και να προβάλει αντ’ αυτού την προσωπική του νεραϊδοχώρα, όπου ο 
αναγνώστης δεν χρειάζεται να πάρει τίποτε στα σοβαρά και μπορεί να 
αρμενίζει ανενόχλητος στα νερά της φαντασίας, παρέα με τον αφηγητή, μια 
κακιά μάγισα και έναν αρχομανή καπετάνιο. Οι υπόλοιποι ήρωες, όπως ο 
νεαρός βασιλιάς, ο ψάλτης της μητρόπολης και ο χωρομέτρης είναι 
μονοδιάστατες φιγούρες, που πρωτοστατούν σε μια παρέλαση ηρώων 
καρτούν. Με τον τρόπο αυτό υποβαθμίζεται η τραγικότητα της ζωής και οι 
μυθιστορηματικές αναρτήσεις απορροφούν τους κραδασμούς των γεγονότων, 
που δεν είναι τόσο δυσάρεστα όσο έχουμε συνηθίσει, εν ανάγκη δε, μπορούν 
να ακυρωθούν οποτεδήποτε το θελήσουμε. Το αποτέλεσμα, καρυκευμένο με 
μπολικη αλληγορία και ποιητικό γλωσσικό διάκοσμο, είναι μια αισιόδοξη 
προσέγγιση της ζωής αλά Καλβίνο. Ο Καρυδάκης επιχειρεί να αμφανίσει στα 
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κάτοπτρα της μυθοπλασίας την ανεστραμμένη όψη του σύγχρονου κόσμου 
και το πετυχαίνει στο βαθμό που μας απομακρύνει έστω και προσωρινά από 
τη ζοφερή και αντιποιητική πλευρά του. Και ίσως είναι ο ίδιος, και όχι οι 
ήρωές του, που επιβιβάζεται εντέλει στο πλεούμενο νησί, αυτό «το 
αποδημητικό τέρας», κλείνοντας τον κύκλο των σύντομων αφηγήσεων. 

Ο Σπύρος Καρυδάκης είναι μια εξαιρετική περίπτωση πεζογράφου που 
υπερβαίνει τα ελληνικά δεδομένα και αξίζει να διαβαστεί κυρίως, γιατί σε 
κάθε του έργο έχεις την αίσθηση ότι παρακολουθείς βήμα-βήμα την 
προσπάθεια που καταβάλλει η βραδύπορος Ελληνική πεζογραφία, για να 
ανοίξει ένα παράθυρο στον κόσμο. Με όπλο του μια ευφάνταστη και γόνιμη 
γλώσσα αναζητά τη θεματολογία του σε μια ποιητική αλλά ταυτόχρονα 
σκληρή άποψη της ζωής. Η στροφή του σε ολιγοσέλιδα αφηγήματα τον 
βοήθησε σίγουρα να απλοποιήσει τη γλωσσική του φόρμα και να αποκηρύξει 
το δαιμόνιο της συγγραφικής επιδειξιμανίας· από την άλλη δεν είναι τυχαίο 
ότι το πιο άρτιο έργο του παραμένει το πρώτο του βιβλίο. Η οικονομία των 
σελίδων δεν αποβαίνει πάντα υπέρ του συγγραφέα, στο βαθμό μάλιστα που 
γίνεται μανιέρα. Ίσως και ο ίδιος το αντιλαμβάνεται πια ότι μας χρωστά ένα-
δύο μεγάλα μυθιστορήματα, προκειμένου να εξαργυρώσει το ταλέντο του στη 
μικρή ελληνική αγορά. Και πάνω απ’ όλα το χρωστά στον ίδιο του τον εαυτό. 
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Εφημερίδα Το Βήμα,  [ημερομηνία ;;;] 
 

Δημήτρης Ν. Μαρωνίτης 
 
(στη στήλη ΑΠΟΛΙΤΙΣΤΑ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΑ) 
 

Χωρίς ταυτότητα 
 
 
Έμμονη απορία (και αμηχανία) από τα χρόνια της δασκαλικής περιπέτειας, 
που κράτησε κάπου πενήντα χρόνια: τελικώς τι διδάσκουμε; ονόματα ή έργα; 
Αναγνωρίζουμε, κρίνουμε, συγκρίνουμε και αξιολογούμε συγγραφείς ή 
κείμενα; Η ερώτηση παροξύνεται, όταν πρόκειται όχι για αναγνωρίσιμα και 
αναγνωρισμένα ονόματα, με κατοχυρωμένο ήδη παρελθόν, αλλά και στις 
περιπτώσεις εκείνες που το συγγραφικό όνομα βρίσκεται ακόμη σε αφάνεια ή 
μόλις τώρα αναδύεται, διεκδικώντας θέση στο δύσπιστο και αφιλόξενο 
συνήθως γραμματειακό παρόν. Οπότε τι ρόλο (προκαταβολικό) παίζει στην 
εκτίμησή μας η ονοματική (πήγα να πω: η αστυνομική) ταυτότητα ενός 
συγγραφέα;  Και το σκάνδαλο: τι θα συνέβαινε αν υποβάλλαμε στην 
αναγνωριστική και αξιολογική ετοιμότητα του αναγνώστη ένα κείμενο, δίχως 
τα στοιχεία της γραμματολογικής του ταυτότητας; Αποφεύγοντας μάλιστα 
κειμενικά παραδείγματα που διαθέτουν στο εσωτερικό του αναγνωριστικά 
σήματα της ιθαγένειας και της γενεαλογίας τους. 

Δοκίμασα κάποτε σε πανεπιστημιακή τάξη το τεστ με «αταύτιστα» κείμενα 
(πρωτότυπα και μεταφρασμένα, από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας) και 
τα ευρήματα υπήρξαν αποδεικτικά της λογοτεχνικής αμηχανίας μας. Σε 
επίπεδο γραμματολογικής αναγνώρισης διαπιστώθηκε εντυπωσιακή αστοχία· 
στο πεδίο της αξιολόγησης μεγάλοι ή σημαντικοί ποιητές υποχώρησαν 
μπροστά σε μέτριους ή ασήμαντους. Γεγονός που ενίσχυσε την αίσθηση ότι η 
λογοτεχνική μας παιδεία (κατ’ επέκταση και η λογοτεχνική μας ευαισθησία) 
είναι περισσότερο ονοματοκρατική και λιγότερο κειμενοφιλική. Στην εκτροπή 
αυτή συνέβαλαν και συμβάλλουν σίγουρα το σχολείο (με τα παρασχολικά 
δεκανίκια του), η αγοραία δημοσιογραφία (έντυπη και ηλεκτρονική) και ένα 
μέρος της διάχυτης κριτικογραφίας. 

Με τους όρους αυτούς παρεξηγούνται τόσο τα καθιερωμένα έργα 
(προπάντως τα λεγόμενα κλασικά) όσο, και προπαντός, εκείνα που 
δοκιμάζονται στο ρευστό λογοτεχνικό παρόν, και ως εκ τούτου δεν διαθέτουν 
ισχυρή ονοματική ταυτότητα. Ανάμεσά τους ωστόσο ενδέχεται να υπάρχουν 
όχι μόνο λογοτεχνικές υποσχέσεις, που περιμένουν μάταια την έγκαιρη 
διάγνωσή τους, αλλά και λογοτεχνικά κατορθώματα, που κινδυνεύουν να 
παραμείνουν αδιάγνωστα και υποτιμημένα μέσα στον σωρό της αγοραίας 
λογοτεχνικής παραγωγής, η οποία βρίσκει συνήθως τρόπο να διαφημιστεί. 
Δεν είμαι εξάλλου βέβαιος ότι πράγματι ισχύει το ιδεολόγημα του δίκαιου 
χρόνου, που υποτίθεται ότι τελικώς απορρίπτει τη λογοτεχνίζουσα σαβούρα 
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και αναδεικνύει τα βιώσιμα λογοτεχνήματα. Πρόκειται μάλλον για 
μελλοντολογική αισιοδοξία, που αφήνει απροστάτευτο το λογοτεχνικό παρόν 
στη διάθεση όσων για δικό τους λογαριασμό το διαχειρίζονται. 

Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, αντιγράφω εφεξής πέντε ποιήματα και 
ένα πεζό, που αισθάνομαι ότι ανεβάζουν μέσα στο αστάθμητο παρόν τη 
στάθμη της πρόσφατης λογοτεχνίας μας, αφαιρώντας επίτηδες τα στοιχεία 
της γραμματολογικής τους ταυτότητας. Προηγούνται τα ποιήματα, άτιτλα και 
τα πέντε, οπλισμένα μόνο με τον αριθμητικό τους δείκτη. 

[Τα ποιήματα] 

Έπεται το πεζό. Τίτλος του: «Ιπποσύνη» [από το βιβλίο Να δούμε ποιος θα 

φαγωθεί]. 
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Εφημερίδα Το Βήμα, 20 Απριλίου  2003 
 

Δημήτρης Ν. Μαρωνίτης 
 
(στη στήλη ΑΠΟΛΙΤΙΣΤΑ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΑ) 
 

Κλεμμένα 
 
 
Τώρα που ξεχείλισε σαν βόθρος ο πόλεμος στο Ιράκ, και η διπλή μπόχα του 
(ο κυνισμός της ισχύος και ο εξευτελισμός της εξαθλίωσης) πάει να μας 
πνίξει, ο απελπισμένος απολογισμός του Σεφέρη, στο τέλος του δεύτερου 
μεγάλου πόλεμου, έρχεται μόνος του στο θολωμένο μυαλό: Εύκολα τρίβεται ο 
άνθρωπος μες στους πολέμους [ακολουθεί μέρος από το σεφερικό ποίημα]. Και με τα 
λόγια του δικού μας αντικυνισμού: μοιράζονται οι άνθρωποι στις μέρες μας 
σε ευπώλητους, πουλημένους και λίγους απούλητους. Είτε γιατί κανένας δεν 
θέλει να τους αγοράσει είτε γιατί αρνούνται να πουλήσουν το στεγνό τομάρι 
τους. Κι οι λίγοι από τους λίγους, οι ελάχιστοι, γράφουν στο διψασμένο 
πετσί τους τον επίλογό μας, που μέρα με τη μέρα λιγοστεύει. 

Σ’ αυτόν τον ασπρόμαυρο χάρτη ψάχνοντας, βρέθηκα προχτές με ένα 
αδέσποτο κείμενο στο χέρι, που αποδείχτηκε πολύτιμο, μπορεί και ιδιοφυές. 
Αδέσποτο, επειδή παραμένει ακόμα αδημοσίευτο, τελειωμένο ωστόσο. Δεν θα 
αποκαλύψω προς το παρόν τη συγγραφική ταυτότητα. Που πάει να πει: 
κλέβω το κείμενο, χωρίς την άδεια του νοικοκύρη. Πρόκειται για πεζό 
γραφτό, ολότελα ασυνήθιστο. Που αυτοσυσταίνεται με τον παιδοφαγικό 
τίτλο: ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΦΑΓΩΘΕΙ. Ενώ ο υπότιτλος ορίζει τη σύνθεση και 
τη σύνταξή του ως «αποσπάσματα ενός μύθου». Στόχος του δηλαδή το 
ανέφικτο μυθιστόρημα, που εδώ μαζεύονται τα σκόρπια σπέρματά του, 
πενήντα τρία, αν μετρώ σωστά. Δισέλιδα, μονοσέλιδα ή και ημισέλιδα 
μικροκείμενα, τιτλοφορημένα πάντα, που δοκιμάζουν να ανασύρουν τον 
βυθισμένο μύθο, κι εκείνος να γλιστρά σαν ψάρι. Ένα δίχτυ λοιπόν, που το 
ρίχνουν τη νύχτα και το μαζεύουν τη μέρα τρία κυρίως πρόσωπα: ο νεαρός 
αφηγητής, με μετακινούμενη όμως ηλικία· η αμφίβια Κατερίνα, που τον 
κανοναρχεί αλλά και τον περιπαίζει· αφεντικό του ο καπετάνιος, με και 
δίχως πλοίο, επίγονος του Οδυσσέα. Κλέβω και μεταφέρω εδώ δύο σπόρους: 
ομηρικός ο ένας, συγγραφικός ο άλλος. 

[Ακολουθούν τα δύο αφηγήματα από το Να δούμε ποιος θα φαγωθεί: «Πώς αγάπησα την 

Ιλιάδα» και «Η σταδιοδρομία μου»]. 
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Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 14 Απριλίου 2006 
 

Ερυφίλη Μαρωνίτη 
 

Οι ποιητικές μεταμορφώσεις της Ιστορίας 
 

«Έστιζα με εικόνες το κορμί μου. Η Κατερίνα δεν άντεξε για πολύ αυτό το 
θέαμα. Είπε: 

“Κρίμα λοιπόν αγαπητέ μου που η αλήθεια δεν σου ταιριάζει καθόλου. Μήπως 
είσαι ήδη ξεβαμμένος από τον κόσμο;”» 

 
 
Ποιαν αλήθεια και ποιος κόσμος ή «κόσμος;» Ο συγγραφέας ορίζει, σχεδόν 
εξαρχής, και από τα δύο τις αποστάσεις του, για να επανακαθορίσει σε 
διαδοχικά κεφάλαια-αφηγήματα, με μέσον την εικόνα — όχι όμως με μιαν 
εικόνα που υποκαθιστά τον λόγο, αλλά με τις εικόνες των λέξεων και της 
γραφής. Οι προγραμματικές αναφορές στα κόμικς και στον 
κατακερματισμένο κόσμο μπορεί να είναι ενδεικτικές, θα ήταν λάθος όμως να 
προκαταλάβουν τον αναγνώστη αυτού του «οξύμωρου» μυθιστορήματος που 
μοιάζει να βρίσκεται σε διαρκή ταλάντευση ως λογοτεχνικό είδος. Άλλωστε 
στο «Να δούμε ποιος θα φαγωθεί» σχεδόν τίποτα δεν θέλει να είναι όπως 
φαίνεται. «Αυτά τα μικρά αφηγήματα, που όλα μαζί συνθέτουν μια ιστορία, 
είναι φτιαγμένα από απλά υλικά: Χώμα, πέτρες, νερό, ήλιος, βουνά, ζώα, 
δέντρα. Και άνθρωποι φυσικά, άλλοι πλασμένοι από σάρκα κι άλλοι από 
αναβαθμούς μιας ζωντανής τετρακτύος, η οποία στην ολότητά της είναι η ίδια 
η φύση» — γράφει ο Σπύρος Καρυδάκης ξεκινώντας την αφήγηση αλλά και 
το πρώτο κεφαλαιο με τον ενδεικτικό τίτλο «Οδηγίες χρήσεως του Βιβλίου». 
Απλά υλικά; Ή ο συγγραφικός «δούρειος ίππος» που εγκιβωτίζει στην αρχή 
της ιστορίας τα «εκρηκτικά» υλικά μιας αναγνωστικής άλωσης; 

 

Συνεχείς παλινδρομήσεις 
 

Μετά τις «Οδηγίες Χρήσεως», η ιστορία ξετυλίγεται —αλλά και 
αναδιπλώνεται— μέσα από τα διαδοχικά αφηγήματα, που θα μπορούσαν να 
διαβαστούν και αυτόνομα ή και με διαφορετική σειρά. Στην ιδιότυπη αυτή 
πλοκή, με τις συνεχείς παλινδρομήσεις, και τα κλειστά αμετάβατα σχήματα, 
υπάρχουν και οι «άνθρωποι» φυσικά: η αγαπημένη του Κατερίνα, ο 
Καπετάνιος, η Κακιά Μάγισσα, ο ψάλτης της Μητρόπολης, ο νεαρός Βασιλιάς, 
το παιδί με τα Φίδια, ο Λευκός και ο Μαύρος Καβαλάρης — και ο αφηγητής. 
Εναλλασσόμενοι ρόλοι, που παρακολουθούν τις απροσδόκητες εκτροπές της 
αφήγησης και τις παλινδρομήσεις από το πρώτο στο τρίτο πρόσωπο, από το 
φως στο σκοτάδι, από την καλοσύνη στη μοχθηρία! Ευρηματικοί και 
ποικιλότροποι τίτλοι, που ορισμένες φορές λειτουργούν  στην διαδοχή τους 
συμπληρωματικά, «Αλληλεγγύη μεταξύ φαντάρων» και αμέσως μετά «Τα 
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γράμματα των φαντάρων δεν χρειάζονται γραμματόσημα» ή «Από ποια πόρτα 
μπήκα στην Κόλαση», και έπειτα «Αλλά και ο Παράδεισος δεν είναι για τα 
παιδιά». Τίτλοι-«σημαδούρες», που ποντίζονται στο μυθολογικό ή μυθικό 
υπόστρωμα που συνέχει σαν αόρατος ιστός το μυθιστόρημα. Υπάρχουν 
επίσης περιστατικά, επανερχόμενα θέματα, «κομμάτια μιας συντριμμένης 
μυθολογίας […] θραύσματα της πραγματικότητας…»,που εμφανίζονται για να 
χαθούν και να τα συναντήσουμε μερικά αφηγήματα παρακάτω, «χτίζοντας» 
τον ιστό του μυθιστορήματος, δίχως όμως να υπακούουν σε οποιαδήποτε 
λογική ή χρονική ακολουθία ή εξέλιξη της πλοκής. Ίσως γιατί στο μύθο δεν 
υπάρχει παρά ο αμετάβατος χώρος και χρόνος, όπως στο «αταξίδευτο» 
πλεούμενο νησί, το «αποδημητικό τέρας», όπου συναντιούνται και 
συνωθούνται τα πρόσωπα του μυθιστορήματος του Καρυδάκη. 

Άλλωστε ο συγγραφεας στις σχεδόν προγραμματικές «Οδηγίες Χρήσεως 
του Βιβλίου» είναι, αν όχι σαφής, πάντως ενδεικτικός: 

 
«Η ζωή των συγκαιρινών μας, η τέχνη τους και, βέβαια, οι επιστήμες τους για ό,τι 
νομίζουν πως είναι η φύση και ο κόσμος, όλα τους μάχονται τον μύθο. Αλλά η ζωή 
έτσι κι αλλιώς είναι μισή πραγματικότητα μισή μυθική. Αυτό το ήξεραν καλά μόνο 
οι αρχαίοι Έλληνες: η Λογική ήταν μια από τις ευφυέστερες εφευρέσεις τους, 
μηχανή ενοποιητική ενός κόσμου τσακισμένου — κι όμως, ακόμα και οι πιο 
ορθολογιστές απ’ αυτούς ποτέ δεν παραιτήθηκαν από τον μύθο όχι ως 
ερμηνευτική γλώσσα συμβόλων, όπως νομίζουμε εμείς, αλλά ως μη χρήζουσα 
ερμηνείας ποιητική περιγραφή ενός στοιχειακού μέρους της φύσης και των 
πραγμάτων της». 

 

Πλούσιο αφηγηματικό υλικό 
 

Απ’ ό,τι φαίνεται, ο Καρυδάκης γνωρίζει καλά το αφηγηματικό υλικό του: 
την αρχαία ελληνική γραμματεία, τη χριστιανική θεολογία, τη λογοτεχνική 
μυθολογία. Αλλά δεν υποκλίνεται μπροστά του! Αντιθέτως, μοιάζει σαν να 
κρατά ένα «βλάσφημο» ψαλίδι-μολύβι, με το οποίο αποσπά και επαναγράφει 
τη δική του ιστορία, με συνεχείς αναφορές, άλλοτε εμφανείς και 
ευανάγνωστες κι άλλοτε κρυπτογραφημένες, σ’ ένα ευρύ φάσμα 
αναγνώσεων, που ίσως καταχρηστικά θα μπορούσε να ορισθεί από τα 
ομηρικά έπη μέχρι τα σύγχρονα κόμικς. Σε μορφή που μπορεί να θυμίζει από 
τους μύθους του Αισώπου, μέχρι τις Ιστορίες του Κυρίου Κόινερ, τις ομηρικές 
παρομοιώσεις, τα παραμύθια των αδελφών Γκριμ ή τις γοτθικές ιστορίες! 
Μέσο, μια γλώσσα δυναμική, παλλόμενη ακόμη, που δεν κρύβει τις 
αμηχανίες της, και αν κατά τόπους χάνει λίγο το ρυθμό και το στόχο (;), 
επανακτά το σφυγμό της με τις ευτυχέστερες αναγνωστικές στιγμές σε οικεία 
—και από τα προηγούμενα μυθιστορήματα— πεδία του Καρυδάκη: τις 
παρεξηγημένες στις μέρες μας αφηγηματικές μονάδες που λέγονται εικόνες, 
και τον ερωτικό λόγο. Τα αφηγήματα που συνθέτουν το «Να δούμε ποιος θα 
φαγωθεί», μπορούν να διαβαστούν με τη σειρά που είναι τυπωμένα, αλλά 
και από τη μέση προς την αρχή ή το τέλος, ως τμήματα μιας ιστορίας, αλλά 
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και ως αυτόνομες εξιστορήσεις. Αν τα λόγια των συγγραφέων είναι να 
παίρνονται τοις μετρητοίς, ο Καρυδάκης μικρή σχέση έχει με την Ιστορία. 
Μάλλον προτιμά τις ποιητικές της μεταλλαγές και μεταμορφώσεις της. 
Αφιερώνει το «βιβλιάκι» στη μητέρα του Μαρία, «επειδή οι γυναίκες δεν λένε 
πια παραμύθια», ιστορίες όπου το κακό, το κανιβαλικό, το ψέμα και η 
ανωριμότητα ήταν επιτρεπτά — λησμονημένες ιστορίες μιας ανιστόρητης 
μυθολογίας, από την οποία όσο αποστρέφουμε το βλέμμα τόσο τη βρίσκουμε 
μπροστά μας! 
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Εφημερίδα Το Βήμα, 24-25 Νοεμβρίου 2007 
 

Μικέλα Χαρτουλάρη 
 
Ο Σ.Κ. απαντά στο ερωτηματολόγιο του Προυστ. Συνέντευξη 
 

«Απεχθάνομαι τους είρωνες» 
 
 
Πνεύμα σπινθηροβόλο, ευρηματικό, πρωτότυπο, που γνωρίζει σε βάθος την 
αρχαια ελληνική γραμματεία και τη λογοτεχνική μυθολογία, φύση 
ασυμβίβαστη και αντισυμβατική, συγγραφέας ψημένος στη ζωή, ο 46χρονος 
Σπύρος Καρυδάκης ξέρει να ξεβολεύει τους αναγνώστες του. Στα πέντε ως 
τώρα βιβλία του (από το «Ο ένας με μαχαίρι» ως το «Να δούμε ποιος θα 
φαγωθεί» εισάγει συχνά στοιχεία σαδομαζοχιστικά ή αιματηρές σκηνές και 
παρουσιάζει μια εκδοχή της ανθρωποφαγικής καθημερινότητάς μας. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η απόλυτη ευτυχία για σας είναι; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχει ολόκληρη ευτυχία, ούτε ατομική. Η ευτυχία είναι 
μετοχή. 
 
Τι σας κάνει να σηκώνεστε το πρωί; 
 
Το πείσμα. 
 
Η τελευταία φορά που ξεσπάσατε σε γέλια; 
 
Γελώ πολύ, ολοένα. Ξεκαρδίστηκα όταν η κ. Μπακογιάννη είπε ότι τα δάση 
τα καίνε οι αναρχικοί. 
 
Το βασικό γνώρισμα του χαρακτήρα σας; 
 
Εργώδης αισθησιοκαλλιέργεια. 
 
Το βασικό ελάττωμά σας; 
 
Είμαι παιδιάστικα εύπιστος απέναντι και στην πιο ψεύτικη καλοσύνη. 
 
Σε ποια λάθη δείχνετε τη μεγαλύτερη επιείκεια; 
 
Σε όσα γινονται από αφέλεια ή από αυτοδιαψευδόμενη υποκρισία. 
 
Η τελευταία φορά που κλάψατε; 
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Διαβάζοντας Αριστοφάνη. 
 
Με ποια ιστορική προσωπικότητα ταυτίζεστε περισσότερο; 
 
Ταυτίζομαι μονάχα με φαντασιακούς ήρωες. 
 
Ποιοι είναι οι ήρωές σας σήμερα; 
 
Επίσης φαντασιακοί. 
 
Το αγαπημένο σας ταξίδι; 
 
Όπου σε βουνό, μακριά από ανθρώπους. 
 
Οι αγαπημένοι σας συγγραφείς; 
 
Πάμπολλοι: Όμηρος Πλάτων, Αριστοφάνης, Τραγικοί, Πλούταρχος, Δάντης, 
Χέλντερλιν, Γκαίτε, Μπαλζάκ, Σταντάλ, Σολωμός, Κάλβος, Νίτσε, 
Ντοστογιέφσκι, Ρεμπό, Ρίλκε, γιαπωνέζικη ποίηση, Λένιν, Φρόιντ, Τόμας 
Μαν, Χάιντεγκερ, Παλαμάς, Καζαντζάκης, Γκόμπροβιτς, Σχολή 
Φρανκφούρτης, Φουκό, Λατινοαμερικανοί, Ρίτσος, Ελύτης, Καβάφης... Από 
τους σύγχρονους με κατέπληξε ο Χόλινγκχερστ. Αν έπρεπε να διαλέξω έναν: 
ο Όμηρος. Αν έπρεπε να διαλέξω δύο, εκτός του Ομήρου: Πλάτων, Νίτσε. Αν 
έπρεπε να διαλέξω έναν ποιητή, πάλι εκτός του Ομήρου: Καβάφης· δεν είναι 
ανώτερος από τον Πίνδαρο, λόγου χάριν, όμως είναι από τους δύο-τρεις 
δημιουργούς που εφτασαν στον πυρήνα της ποίησης όχι εξ ενστίκτου αλλά με 
λογικές διεργασίες. 
 
Ποια αρετή προτιμάτε σε έναν άντρα; 
 
Σταράτες κουβέντες. 
 
Και σε μια γυναίκα; 
 
Σταράτες κουβέντες, επίσης, αλλά πιο μολυβδοκοντυλοπελεκημένες. 
 
Ο αγαπημένος σας συνθέτης; 
 
Ο δήμος των ανθρώπων. Η μουσική, απ’ όλες τις τέχνες, βρίσκεται εγγύτερα 
στον αρχαϊκότερο πυρήνα της ανθρώπινης φύσης. Γι’ αυτό η συλλογική 
δημιουργία εισδύει βαθύτερα στην ψυχή απ’ ό,τι η υψηλότερη επώνυμη. Με 
συγκλονίζει και η βυζαντινή μουσική, μάλιστα ψαλλόμενη κατά το 
τετράφωνο μελωδικό ιδίωμα της πατρίδας μου Ζακύνθου. 
 
Το τραγούδι που σφυρίζετε κάνοντας ντους; 
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Δεν σφυρίζω. Απαγγέλλω. Συχνά το καβαφικό «Του μαγαζιού». Μερικές 
φορές τραγουδάω το «Πέντε μάγκες στον Περαία». 
 
Το βιβλίο που σας σημάδεψε; 
 
Η Ιλιάδα 
 
Ο αγαπημένος σας ζωγράφος; 
 
Θεοτοκόπουλος, λέει ο νους μου. Μα η καρδιά μου φωνάζει: Νικόλαος 
Κουτούζης, «πώσκιαζεν οχθρό και φίλο» καθώς λέει κι ο Σολωμός, με κείνο 
«το πικρό γέλιο» τυπωμένο στη σκοτεινή, αισθησιακή ζωγραφική του. Έβαψε 
ανεξίτηλα τα παιδικά μου χρόνια. 
 
Το αγαπημένο σας χρώμα; 
 
Το κυανό. 
 
Ποια θεωρείτε ως τη μεγαλύτερη επιτυχία σας; 
 
Ότι επιβιώνω. 
 
Το αγαπημένο σας ποτό; 
 
Το μαύρο σαν το αίμα κρασί αυγουστιάτης. 
 
Για ποιο πράγμα μετανιώνετε περισσότερο; 
 
Για τίποτα. Αυτό με φτωχαίνει. 
 
Τι απεχθάνεστε περισσοτερο; 
 
Τους είρωνες. 
 
Όταν δεν γράφετε, ποια είναι η αγαπημένη σας ασχολία; 
 
Κύριο μέλημά μου είναι η ομορφιά και ο έρωτας. Το γράψιμο έπεται. 
 
Ο μεγαλύτερος φόβος σας; 
 
Δεν έχω κανέναν μεγάλο φόβο. Μόνο πολλούς μικρούς. 
 
Σε ποια περιπτωση επιλέγετε να πείτε ψέματα; 
 
Όταν πρέπει να προστατέψω κάποιον από την αλήθειά του. 
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Ποιο είναι το μότο σας; 
 
«Η ομορφιά είναι μια χρονικότητα, αλλά ο χρόνος όχι». 
 
Πώς θα επιθυμούσατε να πεθάνετε; 
 
Όρθιος και στο ύπαιθρο. 
 
Εάν συνέβαινε να συναντήσετε τον Θεό, τι θα θέλατε να σας πει; 
 
Δεν πιστεύω σ’ αυτό τον σίριαλ κίλερ της πιο αρρωστημενης συλλογικής 
φαντασίας. 
 
Σε ποια πνευματική κατάσταση βρίσκεστε αυτό τον καιρό; 
 
Οι ιδέες μεταμορφώνονται δύσκολα σε πράγματα. Και ο λόγος δαγκώνει σαν 
οχιά. 
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Εφημερίδα Απογευματινή, 09-10-2005 
 

Χάρης Μαυρομάτης 
 

Ο Σπύρος Καρυδάκης κολλάει τα θραύσματα 
 
 
Πριν από ενάμιση περίπου χρόνο, ο Σπύρος Καρυδάκης, νέος που γνώρισα 
στον πάγκο βιβλιοπωλείου αγαπημένου μου φίλου και συγγραφέας, ήδη, 
τριών βιβλίων, με επισκεύθηκε στο γραφείο μου και μου πρόσφερε ένα 
σημείωμα με τίτλο «Η σταδιοδρομία μου». Ήταν ένα μικρό αφήγημα, 
ελάχιστων γραμμών, που ο τίτλος του (το κείμενό του) παρέπεμπε σε 
χιλιάδες αναφορές, άλλες προσωπικά κρυπτογραφημένες, έτσι για να έχει 
παιχνίδι ο συγγραφέας σε καιρούς που θα νιώθει το μυαλό του κουρασμένο, 
και άλλες με γρίφους που σπάζουν εύκολα με τη γνώση της ελληνικής 
λογοτεχνίας του σαρκασμού. 

Πριν από ελάχιστες μέρες, ο Σπύρος με επισκεύθηκε και πάλι, φέρνοντάς 
μου σαν δώρο το τελευταίο του βιβλίο  «Να δούμε ποιος θα φαγωθεί», ένα 
μυθιστόρημα εξαιρετικής τεχνικής, όπου το κείμενο που σας προανέφερα έχει 
τη θέση του στη γενική αφήγηση. Με το φυλλομέτρημα του βιβλίου κατάλαβα 
και την τεχνική και την ακούραστη χειρωνακτικά, αλλά επώδυνη πνευματικά 
προσπάθεια, να διηγηθεί μια ιστορία αποσπασματικών γεγονότων. Τα 
γεγονότα αυτά, που άλλα συνέβησαν στον ίδιο άλλα στις κουβέντες των 
γύρω του, γίνονται μυθιστόρημα, καθώς διαρρέονται από ένα βασικό ποτάμι: 
την ψυχή και τη ζωή του συγγραφέα, υποστηριγμένο από χίλιες 
απροσδόκητες γνώσεις και, ταυτόχρονα, υπονομευμένο από άλλα τόσα 
περιστατικά καθημερινότητας. Υπογραμμισμένο από χίλιες θεολογίες και 
κοσμοθεωρίες και κλονισμένο από πραγματικότητες που μοιάζουν ονειρώξεις 
και δεν έχουν χρόνο, γιατί «η ομορφιά είναι μια χρονικότητα αλλά ο χρόνος 
όχι». 

Κατόπιν τούτου, η ιστορία που διηγείται ο συγγραφέας, πάνω σ’ ένα 
μικρό καράβι, όπου θα δούμε ποιος θα φαγωθεί (δις), ουαί, ουαί, ουαί (!) 
είναι μια σύνοψη των συμβόλων του κοινού ταξιδιού, όχι στο ύφος ενός 
φιλόδοξου συμβολισμού, αλλά μιας βαθιάς αλληγορίας,που ακουμπάει στα 
εξής στοιχεία: στα θραύσματα που μπορεί να ανακαλέσει το συνειδητό από 
τις βραδινές ονειρώξεις, οι οποίες δεν μας επιτρέπουν να κρατηθούμε 
άσπιλοι, αμόλυντοι και άφθοροι και στον τρόπο που αυτά τα θραύσματα 
συγκολλιούνται σε ένα καινούργιο αγγείο, που, όποιος το βρει, στο μέλλον, 
στο σημείο που το μικρό καράβι [θα] βουλιάξει, θα ανακαλύψει τη 
χρονικότητα της ομορφιάς και όχι συγκεκριμένη χρονολογία. 

Ο τρόπος αυτός του Σπύρου Καρυδάκη είναι γεμάτος ποίηση και αίρεση 
σοφίας. Διανθίζεται από εφιάλτες, αφού είναι γνωστό πως οι ονειρώξεις δεν 
είναι μόνο η ηδονή του ασυντρόφευτου, αλλά και εκρήξεις απωθημένων. 
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Περιέχει ρηξικέλευθα συμπεράσματα — όρια για την κοινή καταγωγή και 
συμπεριφορά των ανθρώπων, όπως: 

«Το κορμί μου με βαραίνει και οι σχέσεις των πολλών θανάτων με τον ένα 
με πειράζουν», 

«Πεινώ για όλα, είπε ο Λευκός Καβαλάρης, ενώ εσύ χορταίνεις με όλα», 
«Κάναμε έναν γιο και θυγατέρες. Τη μέρα που ο ήλιος υπερέβη το μέτρο 

του, η γυναίκα μου χάθηκε μαζί με τα παιδιά», 
«Πέρασες τα νιάτα σου φορώντας τις κάλτσες ενός παλληκαριού που 

πέθανε βασανισμενο. Αυτή είναι όλη η ιστορία σου», 
και «Πράγματι, από δω σ’ έχω, από κει σ’ έχω με γιάτρεψε με την αγάπη 

του, πέσαν οι σάρκες του γίγαντα και είδα επιτέλους πως το νησί μου δεν 
ήταν νησί αλλά το πατρικό σπιτάκι μου». 

Την τρυφερότητα δεν την εμπνέει η γυναίκα του βιβλίου, η Κατερίνα, ούτε 
η Ερινύα, αλλά η φύτρα, ενώ το άλγος συνδέει τις ονειρώξεις. 

 


