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spyros.karydakis@gmail.com 

Προσωπική ιστοσελίδα του συγγραφέα: www.analphabet.gr 

 

 

Το analphabet δεν είναι όνομα εκδοτικού οίκου ή επιχείρησης, αλλά λογότυπο της 

ιστοσελίδας του συγγραφέα. 

 

Τα ζωγραφικά έργα στο εξώφυλλο, στο σώμα του βιβλίου και στο λογότυπο της τε-

λευταίας σελίδας είναι του Χρύσανθου Σωτηρόπουλου. 

 

 

Σχεδιασμός εξωφύλλου και βιβλίου — σελιδοποίηση: analphabet 
 

 

© για τα ζωγραφικά έργα: Χρύσανθος Σωτηρόπουλος 

© για τα κείμενα: Σπύρος Καρυδάκης 
 

 

Η αναπαραγωγή και η πώληση σε εκτυπωμένη μορφή ή ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε τρόπο 

μέρους ή ολόκληρου του έργου αυτού, επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη άδεια των συγ-

γραφέων του, σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 και τις κατά καιρούς τροποποιήσεις του. 

  

http://www.analphabet.gr/
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Χρύσανθος Σωτηρόπουλος: Ο κλέφτης των φρούτων 
 

 

 

 

Στην πραγματικότητα τα έργα τέχνης 

απολαμβάνονται τόσο λιγότερο, όσο πιο πολύ 

καταλαβαίνει κανείς απ’ αυτά. 

Τέοντορ Αντόρνο 

Αισθητική θεωρία
1
 

 

 

Η ζωγραφική του Χρύσανθου Σωτηρόπουλου ενδύεται τις τραγικές κατηγορίες 

του μύθου για να ιχνηλατήσει το Εγώ, στη διαστρωμάτωσή του από τους κατα-

κτημένους ή λανθάνοντες κοινωνικούς ρόλους μέχρι την είτε βιαιότητα είτε 

τρυφερότητα η οποία αναδύεται από το ασυνείδητο, ως ρυθμιστικό ιστόγραμμα 

της συμπεριφοράς και της εμπράγματης ζωής. 

Η τέχνη αυτή, παρ’ ότι ανιχνευτική του βάθους της ψυχής του πολιτισμένου 

ή καλύτερα βίαια εκπολιτισμένου ανθρώπου, είναι απολύτως συνειδητή. Δεν 

περιλαμβάνονται στις επιλογές της και στην τεχνική της παρά ελάχιστα η τυ-

χαιότητα, όσο ούτε κι η υποταγή στη Μοίρα. Η τελειότητα του σχεδίου της ως 

γραμμή της αφηγούμενης μορφής, ως αφαίρεση κάθε μη εικαστικής περιγρα-

φής και ως αντικειμενοποίηση ενός κόσμου κομματιασμένου από το πάσχον 

Είναι, προσφέρεται ως καρπός μιας αλήθειας η οποία έχει συμπεριφερθεί στον 

καμβά ή στο χαρτί όπως σε ένα ζωντανό κορμί. 

Κάθε έργο του Σωτηρόπουλου ομιλεί, ορίζεται ως Λόγος που επισημαίνει, απο-

κρύπτει, κυριολεκτεί ή υπαινίσσεται, ακριβώς όπως κι οι αρχαίοι μύθοι. Τούτο 

ακριβώς, η λειτουργία του μύθου ως παραγωγού στη συνείδηση δραματικών ή 

και τραγικών εικόνων, μπορεί να αποτελέσει όργανο ερμηνείας της τέχνης του. 

Στους αρχαίους μύθους όλου του πλανήτη, εξόχως στους αρχαιοελληνικούς, 

κυρίαρχα θέματα είναι το θραύσιμο, το ακατανόητο, το αποκρυμμένο, η κατα-

στροφή και η φρίκη, το παράλογο και ο θάνατος. Ο Οιδίπους σκοτώνει τον 

πατέρα του, κάνει έρωτα με τη μάνα του και εντέλει αυτοτυφλώνεται. Ένας 

υπέροχος Εσταυρωμένος βυζαντινός ή του Ραφαήλ, είναι πρωτίστως εικόνα 

φρίκης και πόνου — ένας αθώος κι όμορφος νεαρός άνθρωπος που του έχουν 

καρφώσει χέρια και πόδια σε δύο διασταυρούμενα ξύλα, αφήνοντάς τον έτσι 

κρεμασμένο να πεθάνει μες στην πιο τρομακτική οδύνη. 

Κι όμως, ενώ το πρώτο επίπεδο στη θέαση και στην αντίληψη του θεατή ή 

του ακροατή για τον Οιδίποδα ή τον Εσταυρωμένο, καθώς και στα έργα του 

Σωτηρόπουλου, κραυγάζει την παράνοια και τη φρίκη, συγχρόνως μες στο α-

συνείδητο ιδρύεται με «φόβο και έλεο» ό,τι αργότερα θα εκκολαφθεί στη συ-

νείδηση ως κατ’ αρχάς γνώση και κατόπιν απόλαυση. Τούτο, μεταξύ άλλων, 

δηλοί το απόφθεγμα του Αντόρνο που τοποθετήσαμε ως μότο αυτού του κει-

μένου, κι έτσι ερμηνεύεται η επίπονη διαδικασία μέσω της οποίας ο ζωγράφος 

μάς οδηγεί μέσω του παραλογισμού, του τρόμου, του κινδύνου, της φρίκης 

                                         
1 Τέοντορ Αντόρνο, Αισθητική θεωρία, Αλεξάνδρεια, μτφρ. και σημειώσεις Λευτέρης Αναγνώστου, 

Αθήνα 2000, σ. 33 (πρώτη γερμανική έκδοση: Theodor Adorno, Ästetisce theorie, Suhrkamp 
Verlag, Φρανκφούρτη επί του Μάιν 1970). 
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και του πιο απαίσια μορφοποιούμενου θανάτου, προς την πιο γερά θεμελιωμέ-

νη γνώση, την ελπίδα και την απόλαυση. 

Για τούτο, όταν αντικρίζουμε τα έργα του κατ’ αρχήν νιώθουμε σοκ, αλλά 

κατόπιν, εισδύοντας μέσα μας το ρυθμιστικό ιστολόγιο των αρχέτυπων μύθων 

που ο δημιουργός εστοχάστηκε και έπραξε ως ιδέα και εικαστική επιτέλεση, 

μας πλημμυρίζει η ευφορία της ομορφιάς και της ελπίδας που πάντοτε μας 

προσφέρει η σπουδαία Τέχνη. Έκλεψε με μόχθο και πόνο τα φρούτα από έναν 

μη μυστικιστικό αλλ’ όχι και μη τραγικό Παράδεισο της ψυχής και των κατα-

στάσεων, για να μας τα προσφέρει μαζί με την ουσιώδη προειδοποίηση ότι κά-

τω από το Δέντρο της Ζωής, στον πυρήνα κάθε Παραδείσου, κρύβεται πάντοτε 

ο Διάβολος. 

Μέσα στο ίδιο πνεύμα διεκπεραιώθηκε κι η λογοτεχνική συνεργασία μου σε 

αυτό το βιβλίο. Για καθένα από τα έργα, επιχείρησα να εφεύρω την εικονολο-

γία ενός θραύσματος μύθου, απ’ όπου ενδεχομένως αναδύεται το πλέγμα όχι 

της ερμηνείας αλλά κάποιου πιθανού νοήματος. Γιατί οι όροι της Τραγωδίας 

στη ζωγραφική του Σωτηρόπουλου είναι αεί παρόντες — επίσης της λόξευσης 

των ιδεών, όπως σε χρησμούς του δελφικού μαντείου. 

 

Σπύρος Καρυδάκης 
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Προσπάθησα να ανακαλύψω ποιο ήταν το μέσα και ποιο το έξω, μέσα κι έξω 

σε τούτη την αυλή όπου μεγαλώνω. Εκείνος που με προήγαγε από σκέψη μες 

στον νου του σε ανθρώπινο ον, ήταν επίσης ο φυλάκας και ο βασανιστής μου. 

Το χαμόγελό του διακοσμούσε την ασφάλειά μου με ανθρωποφάγα δόντια. Για 

πόσο θα πληρώνει κανείς το χρέος μιας γέννησης! Κι όταν επιτέλους εννόησα 

ότι το μέσα αυτού του κήπου ήταν το έξω του, τότε είδα να έρχεται ο κλέφτης 

των φρούτων. Στις παρυφές του Παραδείσου στάθηκα λοιπόν και έφαγα ήσυ-

χα έναν-έναν τους καρπούς που μου έδωσε. Είδα ότι είναι καλοί.  

Εικ. 1:  Ο φράχτης, μικτή τεχνική σε χαρτί, 2013, 66Χ48. 
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Το επίσημο ανακοινωθέν ήταν: Πολλοί άμαχοι. Οι μάχιμοι δεν έχουν καρδιές ούτε 

λέξεις. Ένα παιδί σκοτωμένο είναι εδώ μια μετοχή βιομηχανίας πετρελαίου. 

Ό,τι κι αν πεις ο έρωτας δεν προφταίνει να αποσβέσει κάθε μέρα όλον αυτό 

τον πόνο. Σχετικά με τις προθέσεις και τις προοπτικές, λοιπόν, καλύτερα να 

πεθαίνεις και να ζεις σε μια Ελληνική, Γαλλική ή Ρώσικη επανάσταση, παρά να 

περιμένεις στην ουρά μπρος στην τράπεζα μιαν επιλαχούσα σωτηρία σου. 

  

Εικ. 2: Hommage a Doré (Enigma), μικτή τεχνική σε χαρτί, 2013, 66X102. 
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Ο δυόσμος εκείνος αποτελούνταν από μέταλλα, νερό και ορυκτά. Το κάλλος 

του, η ειδή του, η γεύση του, ήταν ένας θρίαμβος της ένοπλης τύχης. Οι ρυθμι-

στικές χειρονομίες του μύθου ουσιώνονταν γύρω του σε μουσική. Το δάσος 

όπου γεννήθηκα είναι ο Λαβύρινθος. Εκεί δεν υπάρχουν ευθείες ούτε τέλειοι 

κύκλοι ούτε διέξοδος ούτε είσοδος αλλά μια αιωνιότητα από σπείρες δίχως 

αρχή και δίχως τέλος σαν κέντημα της αγαπημένης γιαγιάς. Πυρήνας του και 

πυρήνας μου είναι η νόηση. Στο κέντρο του Λαβυρίνθου μύρισα τον δυόσμο 

και μετέλαβα το κακό όσο και το καλό. Τώρα λοιπόν απλά κοιτάζω εσάς τους 

κυνηγούς και εσάς τους κυνηγημένους. 

  

Εικ. 3: Νεκρή φύση με δαντέλα, μικτή τεχνική σε χαρτί, 2014, 66Χ45. 
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Από μέσα μου ανέρχονταν κομμάτια χρυσάφι, ασήμι και χαλκός. Υποτίθεται θα 

ήταν τα κοσμήματα και η περιουσία μου, όμως διαιωνίζονταν ως ύψος και ως 

μορφή κατά την ώρα της τελετής αποκρύπτοντάς μου την ετυμηγορία κυρίων 

και δευτερευόντων ονομάτων, τα οποία πάσχιζαν με απόγνωση να γίνουν πρό-

σωπα. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα πολύ να το φορέσω αυτό το νυφικό. Ενώ όλοι 

φώναζαν «Ιδού! Ιδού! Έρχεται ο νυμφίος!» γνώρισα τις επιθυμίες μου και έτσι 

επιτελέστηκε με επιτυχία το μυστήριο. 

  

Εικ. 4: Possesion, μικτή τεχνική σε χαρτί, 2011, 66Χ47. 
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Α όχι δεν θα πάρω πάλι χάπια. Υπάρχουν πολλές αγάπες. Ο έρωτας είναι η 

εξειδικευμένη φύση της διάρκειας που θίγει ζητήματα όπως: βουνό θάλασσα 

γυμνά σώματα πίστη. Το τρένο αυτό το κληρονόμησα από τους Παλαιούς, αλ-

λά ένα μασούρι δυναμίτη το περιμένει στη γέφυρα και θα το εκτινάξει μαζί της 

στα ουράνια. Είχα μια επιθυμία για την αθωότητα και τώρα περπατώ ίσια και 

πλάγια κι ανάστροφα σαν τον κάβουρα. Αυτό θέλω, κι αυτό θα γίνει μες στην 

ομίχλη. 

  

Εικ. 5: The Runaway Train, μικτή τεχνική σε χαρτί, 2012, 66Χ47. 
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Όλη μου η ζωή ήταν μια ήβη. Ο θάνατος είναι σωρός από λέξεις κι όχι φίδι. Με 

κόψαν και με ράψαν βεβαίως αλλά η αιτιότητα των πραγμάτων που συνέστη-

σαν τη λαχτάρα μου με επαναδιαρθρώνει ως καθαρή ζωή. Ένας κόσμος απο-

φάνσεων περιελίσσεται γύρω μου σαν σύρμα πηνείου. Θέλει να με ορίσει με 

όρους και αποκλεισμούς, όμως θα κλέψω απ’ αυτόν όλη την ενέργεια ώστε να 

φωτίσω τούτο το νεκροτομείο και να το κάνω μπαρ και χοροστάσιο. Εγώ θα 

ξαναφτιάξω από μάρμαρο την ελπίδα.  

Εικ. 6: Nobody, μικτή τεχνική σε χαρτί, 2011, 66Χ102. 
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Η γνώση προϋποθέτει την κρυπτεία του βλέμματος. Οι μορφές του ζευγαριού 

που κάνει έρωτα αντανακλώνται στα πλακάκια της τουαλέτας. 'Ετσι καλαναρ-

χείται το νόημα της μέρας και της νύχτας: Μια αλυσίδα οράσεων που συντο-

νίζεται στη μουσική του έρωτα. Φωλιές πουλιών δεν υπάρχουν εδώ, γιατί εμείς 

δεν έχουμε φτερά κολλημένα με κερί αλλά μονάχα άνοδο σαν καπνός μες από 

την καπνοδόχο της ηδονής προς τον ουρανό. Το ποιος θα ξαναπέσει στη γη 

και ποιος θα ζήσει για πάντα ιπτάμενος, είναι μονάχα δουλειά της αριθμητικής 

και της κόκκινης γόβας σου αγάπη μου. Κι έτσι ερωτευτήκαμε και σπείραμε 

θυγατέρες και γιους. 

  

Εικ. 7: Αντανακλάσεις, μικτή τεχνική σε χαρτί, 2012, 66Χ102. 



16 
 

 

Όσο νηπιώνομαι και γνωρίζω βαθύτερα, τόσο μεσουρανώ στο διάστημα της 

τυχαιότητας και της ανάγκης. Μια καραμπόλα στην Εθνική ουσιώνει το crash 

και τα εκτιναγμένα πάνω από το κεφάλι μου αμάξια ως μια ποιητική της εντε-

λέχειας. Περπατούσα στη δημοσιά κρατώντας το ρόδινο κουτί που μόλις είχα 

ανοίξει. Είμαι η Πανδώρα, κι επιστατώ την ειμαρμένη σας και τη μοίρα μου όχι 

σαν εχθρός ούτε σαν φίλη μα σαν δωρήτρια. 

 

  

Εικ. 8: Pandoras box, μικτή τεχνική σε χαρτί, 2015, 113,5Χ 59. 
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«Έλα, κουνελάκι!» μου φώναξαν όλοι. Αντικρίζοντας τα όπλα που θα σκοτώ-

σουν και τα μπαλόνια της γιορτής αντιστάθηκα στη γελοιοποίησή μου. Κατέ-

βαινα από το υπερώο που ήταν κοιλιά ζώου μα και γαστέρα μου, δημιουργώ-

ντας συγχρόνως τη σκάλα και το μέγαρο όπου με εγκλείσατε. Οι άνθρωποι με 

περίμεναν χλευάζοντας και επευφημώντας. Από τα παιδικά μπαλόνια κρέμονταν 

πιστόλια, τουφέκια και καλάσνικοφ. Τόσο οι γενικές έννοιες περί ευτυχίας όσο 

και ο σκοτωμός είχαν σάρκα όμορφη και ερωτική. Τούτο είναι που με διακρίνει 

από τους προγόνους μου: Οι επίγονοί μου θα με κόψουν κομμάτια και θα με 

κοινωνήσουν. Η διάρκειά μου δεν είναι αρλεκίνος ούτε δαίμονας, αλλά μια εγκυ-

μοσύνη που θα παραγάγει βεβαιότητες. 

  

Εικ. 9: Πρωινή επιθεώρηση, μικτή τεχνική σε χαρτί, 2015, 60Χ102. 
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Ο καλός μας ταύρος ακινητεί. Ένας θάνατος είναι η μοίρα του, όπως ολονών 

μας άλλωστε. Ό,τι με ορίζει είναι ένα παιδί οχτώ χρονώ και δεν μπορώ να το 

πολεμήσω. Φυσάει στο πρόσωπό μου χίμαιρες κι ερωτικές εικόνες. Ο καλός 

μας ταύρος ματώνει ιδρώνοντας μαύρη φύση. Όταν θα τον σφάξουμε για 

κρέας και δέρμα μπουφάν ή υποδημάτων, το παιδί θα με νικήσει και θα γίνω 

δορύκτητος σκλάβος του. Αυτό για μένα σημαίνει ελευθερία. 
  

Εικ. 10: Raging bull, μικτή τεχνική σε χαρτί, 2012, 66Χ102. 
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Είναι αλήθεια ότι ο νόμος χρειάζεται έναν μύθο για να γίνει ζωή. Το έντομο 

λιβελούλα έχει μάτια κατάλληλα για να βλέπει την πραγματικότητα ως σφαίρα 

και όχι ως επίπεδο. Όπως κι εσείς, όπως όλοι μας, είμαι δύο άνθρωποι, ο εγώ 

και ο όχι, ο στρατιώτης και ο ροπαλοφόρος, ο διερευνούμενος ανατομικά κι ο 

χασάπης, ο εραστής και το κουνελάκι. Παρ’ όλ’ αυτά, όταν ο Θησέας έμπαινε 

στον Λαβύρινθο, ήξερε ότι κι ο ίδιος ο μέγας Μινώταυρος είναι μια πύλη. 
  

Εικ. 11: Σίβυλλα, μικτή τεχνική σε χαρτί, 2011, 66Χ45. 
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Την ημέρα εκείνη του μήνα Αυγούστου σκέφτηκα να σου γράψω ένα μέιλ. Με 

τους διάφορους θανάτους και τον έρωτα επί της σκηνής είχα παραδώσει σε 

τόση απόλαυση τους θεατές της Τραγωδίας, ώστε είπα πως δεν μπορεί, θα είμαι 

μάλλον εξαίρετος ηθοποιός. Οι καλωδιώσεις αποτελούν νευραλγικό παράγο-

ντα για κάθε δράμα, έτσι σου εξηγούσα — οι αγωγοί, τα περάσματα, οι παρά-

δρομοι, οι συνδέσεις, οι γεφυρώσεις και το άστρο της αυγής, ο Εωσφόρος. 

Νομίζω σου είχα γράψει με αυτό τον τρόπο ένα μήνυμα περίπου τριακοσίων 

πενήντα λέξεων που σήμαιναν το θαύμα, όμως στο μεταξύ αποφάσισα να πα-

ρατήσω το θέατρο, κι έτσι δεν σου έστειλα το μέιλ.  

Εικ. 12: Dream Box, μικτή τεχνική σε χαρτί, 2011, 54Χ37. 
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Ο Απόλλων είναι το γίγνεσθαι σε αρμονική και ισόρροπη εξέλιξη. Ο Διόνυσος 

είναι το γίγνεσθαι με άλματα μέσα στη θύελλα των παθών, που δικαιούται μέ-

σω της απερισκεψίας, της μέθης και της τυχαιότητας να καταλήξει σε μορφές 

εσφαλμένες — μα που μπορεί επίσης να δημιουργήσει νέες βιώσιμες καταστά-

σεις υπερβαίνοντας τον χρόνο και την ανάγκη. Όταν ο Απόλλων παρασύρεται 

από τα πάθη του ή ο Διόνυσος φρονιμεύει, τότε αποτυχαίνουν και τιμωρούνται 

από τον Δία. Από την αποτυχία τους ενδεχεται να προκύψουν επίσης όψεις του 

γίγνεσθαι, άλλες τερατώδεις άλλες θεόμορφες. Δεν υπάρχει φαινομενικότητα 

στη φύση. Όλα Είναι. 

Αυτά θέλησα να τους διδάξω ως ζωγράφος και ως Σπαρτιάτης. Οι αλλε-

πάλληλες εναλλαγές της ιδιότητας θύτη και θύματος ανάμεσα σε με και σε όσους 

λαχταρούσαν να απολαύσουν εμένα και την ζωγραφική μου, με κατέστησε στα 

χέρια τους ζωντανό αντικείμενο της διδασκαλίας μου. Ο πόνος είναι μια φαινο-

μενικότητα με βαριά φτερά. Μα ο Έρωτας, ο αρχαιότερος και μεγαλύτερος ζω-

ντανός Θεός, καραδοκεί και θα δικαιωθώ.  

Εικ. 13: Σίβυλλα, μικτή τεχνική σε χαρτί, 2012, 66Χ45. 
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Παρ’ όλα αυτά το συλλογικό Είναι αποτελείται από Εγώ τα οποία αποδέχονται 

το αλλότριο ως εαυτό, και όχι από χυλό κιμαδοποιημένων ατομικοτήτων απ’ 

όπου αναδύεται τάχα ένας απολύτως καθαρός Λόγος. Η απαλότητα των ρυθμι-

στικών χειρονομιών του μύθου εγκαθιστά έναν σύνδεσμο οικειότητας του καθενός 

μας με το απόξενο. Αυτή η γνώση βεβαίως δεν μας βοήθησε καθόλου ούτε στη 

σχέση μεταξύ μας ούτε στο χειρουργείο. Μετά ζήσαμε καλά· ποιος όμως μπορεί 

να αποτιμήσει ψυχικά στην εντέλεια μιαν οποιαδήποτε εμπειρία; 

  

Εικ. 14: Βυρσοδεψείο, μικτή τεχνική σε χαρτί, 2013, 66Χ102. 
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Το συναίσθημα νοηματοδοτείται μόνο εφόσον έχεις ερωτευτεί και έχεις πεθά-

νει τουλάχιστον από μια φορά. Οι ιδέες βυσσοδομούν μες στους ναούς και μες 

στα πανεπιστήμια, όμως τα μαλλιά μου το αίμα μου εμένα που ερωτεύτηκα και 

αναλήφθηκα, εισδύουν στα πετρώματα από τα οποία είναι δομημένος ο εαυτός 

όλων καθολικά των ανθρώπων. Το αγόρι που απολαμβάνει τον εαυτό του μπρος 

στον καθρέφτη στο βάθος πάνω αριστερά με αναγεννά εμένα που υπήρξα ζώσα 

σάρκα και τώρα κυλώ στις φλέβες σας με το νερό και το ψωμί. Η γυμνότητα 

έχει προϊστορία και ευγένεια. Εξουσίες και θρησκείες πέφτουν και εγώ είμαι 

που τις έχω καταλύσει για χάρη σας. Θα ξαναγεννηθώ και θα είμαι εσείς. 

 

  

Εικ. 15: Άτιτλο, μικτή τεχνική σε χαρτί, 2014, 66Χ102. 
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Η λειτουργία του ωραίου διατρανώνει μια πίστη στη δυνατότητα. Η λειτουργία 

της ηδονής απασφαλίζει τον κόσμο των ονείρων όσο και του εφιάλτη καθιστώ-

ντας τον βρώσιμο. Είχες αυτή την αγάπη για με και είχα για σένα έναν Απρίλη 

με όλα τα περιεχόμενά του σε θηλαστικά, έντομα, ερπετά, ψάρια και άνθη. Κι 

έτσι πέτυχε ο δεσμός και αποφασίσαμε να λέμε ο καθένας τον άλλο με διαφο-

ρετικό όνομα κάθε μέρα.  

Εικ. 16: Bondage, μικτή τεχνική σε χαρτί, 2011, 66Χ47. 
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Είμαι έφηβος. Πολλοί με πλησιάζουν, γυναίκες και άντρες, γιατί λένε πως είμαι 

πολύ όμορφο αγόρι. Θέλουν διάφορα πράγματα από μένα καλά και κακά, κι 

άλλοι μου τα ζητούν ευγενικά άλλοι σαν ζώα. Δίνω σε όλους ό,τι μου ζητούν 

χωρίς συζήτηση. Κρατώ από καλή γενιά, γι’ αυτό παίρνω χάπια ώστε να πάω 

κάθε πρωί στο σχολείο. Περιμένω τον άνθρωπο που θα μου πει: «Έχω μια παλιά 

σαμπρέλα από φορτηγό δέκα τόνων. Έλα να πάμε στη θάλασσα μια μέρα βροχής 

και τρικυμίας να τη φουσκώσω να σου κάνω βόλτα». Αυτόν θα τον ακολουθή-

σω για πάντα.  

Εικ. 16: Pillow, μικτή τεχνική σε χαρτί, 2011, 66X56. 
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Τα πράγματα υποκαθιστούν τους ανθρώπους. Κάθε μουσική παύει ή στρεβλώ-

νεται όταν τα όντα γίνονται πράγματα. Τα πράγματα γεμίζουν τα χέρια και τα 

χέρια δεν μπορούν να αγκαλιάσουν και να αγκαλιαστούν. Η πραγμοσύνη τους 

μεταβιβάζεται στους ανθρώπους έτσι ώστε ο καθένας γίνεται πράγμα για όλους 

τους άλλους. Τα κόκκαλα των νεκρών είναι πράγματα. Εδώ λοιπόν στην κορυ-

φή του σωρού κοιμούμαι. Εγκατέστησα αυτήν τη σειρήνα με σκοπό να σημάνω 

το τέλος των πραγμάτων. Αλλά δεν ξέρω πώς λειτουργεί, γι’ αυτό περιμένω 

να περάσει ένας τεχνίτης όμορφος και νεαρός όπως εγώ, να μου δώσει ένα 

φιλί, να με ξυπνήσει και να την επισκευάσουμε μαζί.  

Εικ. 17: Junkyard, μικτή τεχνική σε χαρτί, 2014, 65Χ91 
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Υπάρχει η πατρίδα και το σπίτι. Θρίαμβος διπλά επιτελεσμένου και διπλά προ-

δομένου μέτρου. Το κενό διαιρείται επ’ άπειρον και τα όντα που δημιουργεί 

φορούν βρόμικες σκελέες και χλαίνες στρατιωτών. Είμαι παιδί, μικρό παιδί 

συντελεσμένο μες στην ακρότητα παθών των ενηλίκων και μες σε κόκκινες 

μέρες. Ο Παν που με τρέφει στοργικά με το γάλα του είναι ερμαφρόδιτος. Θα 

ζήσω για πάντα έτσι ως μικρό παιδί, υπότροφος του Πάνα, δίχως να θέλω να 

γνωρίσω τίποτα και δίχως να διαψευστώ σε τίποτα. Αμήν. 

  

Εικ. 18: Ο κλέφτης των φρούτων, μικτή τεχνική σε χαρτί, 2014, 66Χ93. 



28 
 

  



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Κ Α Ρ Υ Δ Α Κ Η Σ 

a n a l p h a b e t 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Τ ΟΥ  Λ Υ Κ ΟΦΩ Τ ΟΣ Κ ΑΙ  Τ ΟΥ  Λ Υ Κ ΑΥ Γ ΟΥ Σ 
  



30 
 

 

 


