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FΙ Ιωdwα Kαρυαrιιiνη γεv-
vηΘηκε τo 1952 αια Xαvιd τηs
Kρητηs απ6 γovεig Mικραoιd-
τεq. Σπoιjδαοε Noμικd και
υπηρEε μαxητικη πρ6εδρoq
τoυ Συλλ6γoυ Kρητιiv φoιτη-
τι6v τα τελευταfα 1ρ6νια τηs
δικτατoρfαq, Συvδdθηκε με
τηv πρι6τη κατdληψη τηq
Noμικηs τo L972 Kαι dγιvε
ofμβoλo τoυ αvτιδικτατoρι-
κoι5 αγιilvα.

Eπαγγελματικd αoxoλη-
Θηκε με τo oκfτοo Kαι τηv
εικoνoγρdφηση. EργdoΘηκε
σrηv εφημερiδα "Pιζoοπd-
σt\S>, σtα Περιo$11f "Τdταρ-
τo,, ..,Ενα,, ,.EιK6vtξ" και οε
ξ6νεq εφημερfδεq.

To 1995 κυκλoφ6ρησε τo
πριδτo τηs βιβλ1o, H κυρ[α
Κατdκη, μια ουλλoγη εw6α
διηγημdτωv, σε πρωτoπρ6-
σωΠη γραφη, η oπoiα Πρo-
οdxθηκε αμ6oω9 απ6 τoυq
κριτικoriq. FΙ oυλλoγη παρoυ-
oιdoτηκε σto θdατρο απ6
τdooεριg διαφoρετικodq θιd-
σoυξ. Mdxρι οημερα 6xει
γρdψει τ6<rοερα μυθιαιoρη-
ματα.

Σιjζυγoq τoυ γνωσtod οκη-
vοθdτη Παlτελη 8o6λγαρη,
6γραψε τα oεvdρια για δl5o
πoλf γvωαιdg ταιvfεg τoυ, τιq
Ιι{ιiφεq και τηv Ψux{ Βαθιιi.,Εxoυv 6vα γιo και μια κ6ρη
πoυ ακoλoυθo{v τιg καλλιτε-
xvικ6q επιλoγιig τoυξ.



Eργoγραφiα

Σκfτoα:
Mε γκρι και yκρtζo, Aθηvα, Afoλog, 1985
,Ενα 

ακ{τoo oτo τoεπιiκι, '\Θηνα, Aioλoq, 1987

Διηγriματα:
H Κυρtα Κατιiκη, Aθηvα Kααιαvιc6τηξ 1995

MυΘιoτoρriματα
Mικριi Αγγλ{α, Αθηvα Kααrαvιι6τηs 1997
Κooτοιiμι oτo 1τδμα, Aθηvα Kααrαvιι6τηξ 2Ο00
o Aγιοq τηc μoναξιιiq, AΘηνα Kααιαvιι6τηζ 2003.
Σoυiλ, Aθηvα Kααιαvιι6τηs 2Ο06

Video - clip
Αντiκατonτριoμo,l, 1993, με οκfτoα και κoλλdζ για τov τελευταfo δiοκo
τoυ Mdvoυ Xατζιδdκι.

Kιvηματoγραφικd Σεvdρια :

Nιiφεg, 1 99-9. Σκηvoθ6τηs: Παvrεληs Boιiλγαρηs. To oεvdριo εκδ6Θηκε
απ6 τιq εκδ6oειq Kααrαvιc6τη τo 2004
Ψuxf Βαθιιi, 20Ο9. Σκηvoθdτηs: Παvrεληq Boιjλγαρηs.

,Εργo τηs dxoυv μεταφραστεi αια Γερμαvικd, Γαλλικd, Ιταλικd, Boυλ-
γαρικιi.

Διακρfοειq
1998 Kρατικ6 βραβεfo μυΘιαιoρηματoq

για τo βιβλio Mικριi Aγγλ[α. To
μυθιαι6ρημα αυτ6 ηταv υπoψη-
φιo για τo ΕυρωπαTκ6 Aριαιεio
και τo βραβεio Balkanika.

2008 Kρατικ6 βραβεfo μυθιαroρ4μo-
Toq για τo βιβλio Σoυ{λ.
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H Ιιυιiwα Καρυοτιdvη
Yια τo 6ργo τηs

",Ερxoμαι σtov Aγιo τηe Mοναξιde . Γι5ρω
μoυ αφoυγκρdζoμαι αγριεμdνoυg αvΘρι6-
Πoυq, γιατi οημερα διααιαυριivοιται πιo
συγκρoυσιακd τα υπαρξιακd αδι6ξoδα
Kαι τα κoιvωvικd πρoβληματα.. Kαι εγι6
η fδια εfμαι η συvισtαμ6vη διαψε6οεωv,
ματαιcδοεωv Kαl πρooδoκιι6v, πoυ αvαvε-
ι6vω με πoλ6 κ6πo πια. oι ηρωεξ τoυ
βιβλfoυ δεv εfvαι εξαιρετικιiq περιπτιδ-
οειq. Efvαι καθημεριvoi dvΘρωΠoι, υπdρ-
Χoυν γfρω μαq με τo κιλ6. Kαι η ερωτικη
ιαroρfα καθ6λoυ οπdvια, απλι6q δεν κλεi-
vω τα μdτια σrηv απ6γvιυοη. Noμfζω

μιiλιαrα 6τι τo βιβλfo δεv εfvαι η ερωτιKη ox6oη τηs Στ6λλαq Kαι τoυ
Σfμoυ, ε(vαι η δικη μoυ ερωτικη εξoμoλ6γηoη, η παρdφoρη αγdπη μoυ
για τoυξ ραγιομdvoυq, σtριμωγμdvoυq αvθριδπoυq. AνΘρcδπoυq Πoυ σ,
αυτ6 τo μυθιcrr6ρημo αγαπιoιiιται Πιo αρYd, πιo διjoκoλα. Γιατi ο,
αυτofq αvαγvωρfζoυμε πoλιj κρυφdq πλευρ69 τoυ εαυτoσ μoq. Kαι τρo-
μdζoυμε"..'.

"Tα dκoυσα και oτη Mικριi Αγγλ{α. FΙ Kαρυαrιdvη vα κdτοει vα
γρdψει μυΘιαιoρηματικ69 βιογραφiεg ηριδωv τηq αρισrεΡdq Kαι τωv
κoιvωvιΚιδv αγι6vωv, dvιε και καv6vα xρoνικ6 τoυ φoιτητικolj κιvημα-
τog, εfπαv. Εfμαι πιo αληθιvη crro xαρτf. Kαι "εκτiθεμαι" οxεδ6ν ηδo-
vικd. Γιατf τo xαρτf εfναι ελευθερfα... Ε,κεi αφηvovιαι Πιo ειλικρινd oι
dvΘριοπoι. Συγγραφεfq και αvαγvι6αrεg. ,oοo 

Yια τιζ ακραfεq εριοτικ69
ιαroρfεg, εoεiζ τιg διαβdζετε 6τoι. Eγcδ τιq βρfοκω πoλιj ουvηθιομι1vεg
Kαι αKoυμπodv πoλιj κ6oμo ακριβιδq γι, αυτ6 και 6xι για τηv Πρωτo-
τυπiα τoυq. 7\λλωαιε αro μυΘιαι6ρημo η ιαιoρfα εfvαι τo 6λαooov. To
μεiζov εfvαι η λoγoτεxvικη μετdπλαoη τoυq. Γι, αυτd και η κoριiφωοη
τηs πλoκ4s σrα τρfα μυΘιαιoρηματα oυμβαfvει πoλσ Πριv απ6 τo
τdλog. Ακoλoυθofv πoλλ69 oελfδεs μετd Πoυ η εσωτερικη δρdοη dxει
μεγαλrjτερη σημαofα, εfvαι Πιo πoλσπλoκη... H oδι5vη, o φ6βoq, η
4.o με Κρατoιiv πιo κovιd σrηv oυofα τηs αvθριδπιvηs περιπι1τειαq...
Noμfζω, μdλιαια, πωq γρdφovtαq γι, αυτd γfvoμαι Πιo αρισtερη, με
τov τρ6πo τoυλdxιCΣtov Πoυ αvtιλαμβdvoμαι εγc6 τηv αριcΓrερd αιην
επoxη μαq, σαv μια δσvα}Ι\, noυ θα διεκδικηοει τo αnoλεοΘdv δικαf-
ωμα σrηv ανdoα"....

Απdonαoμα απ6 αυνiντευξξ τηζ στη Β6να Γεωργακonο'ιiλου,

Περιοδικ6 7 τηc Κυριακιhικηc Ελευθερoτυn{αζ, 20/2/2003
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,-"Δ,9Υ εvδιαφdρoμαι Y}9 τηv^ ιδεoλoγικη τoπoΘ6τηoη τoυ βιβλfoυ(Σoυfλ), δεv nooαπoφαoiζω με βdoη κtiπoιδ δεδoμ6vα επιαιημδviκd η
φιλo.λoγικd. Aυτ6q o κ6oμoq με κιvητoπoιεf, αυf6q με εvδιαφdρει κι
αυτdv Θ6λω vα αΠoτυπι6οω Kαι vα κδταγρ<iψω. Mε δυγκιvεf, iταρdγει
πoλ6 Ψηλ0 ουvαioθημα Kαι καλ6 *αι κα*ο, υψηλ6 *δ. xoμηλd. rια
αυτ6 εiμ.αι αιαθερd ΙΙρoσαvατoλιομ6vη Πρoζ τα εκεf. 7\λλω<iε, εivαι και
αvεξdvuλΨoq o πλoιiτoq αυτo{ τoυ κ6oμoυ. Efvαι πoλλoi ουvdδελφof
μoυ Πoυ dξoxα καταπιdvoΨαι- με <iλλεq επαγγελματικdq κατηγoρfsS, lrεπιo διαvoo{μεvoυg ημε αvΘρr6πoυq λαμπερoιjq Kαι πετυxημ6vδυξ και τo
κdvoυv πoλ6 καλιi. Yπιiρxει, 6μ'q μια oυσιααιικη διαφoβd: Εμ6vα δεv
με. voιdζει αυτ69 o κ6ομoq, βαβιdμδι vα ΠερΠατηoω τιξ δiκds τbυg λεω-
φ6ρoυ9, σtα μovoπdτια τα υπ6λoιΠα τηv βγιiζω καλιiτερα'.."

-"Θεωρc6 συναρΠασtικ6 τo γ4ραs. 
,FΙΘελα 

με αυτ6 τo βιβλfo (Σoυiλ) να
κdvω.μια φιλικη xειρov9μfα, vα δι6οω τo xdρι μoυ αιoυq αvθρι6πoυq
πoυ εfvαι βετερdvoι, απ6μαxoι τ\S ζ,ηq-, 

,Hσελα vα τoυg δι6oω 6xι μ6νo
υπoxρειδ.oει-ξ, π_9υ τoυq φoρτcδvoυμε, αλλιi δικαιι6ματα σε <iλεq τη μoρ-
φdq τηs ζω4q.-Kαι vα τσαKωθoιjv Kαι vα μovdooυv και vα απoκτηooυv
κι 6vα μερτικ6, 6αrιο κι αvαδρoμικ6, σrηv αγdπη...,

uFΙ Θdλαoσα Kαι τo καριiβι εμπεριdxει τo ταξfδι σroυξ ωκεαvoιjq,

"λλg 
και σtη ζωη πoυ μπoβεf vα εrγαi και εoωτερικ6 ταξfδι, μdοα σrηv

Ψυxη, σrηv καρδιd Kαι στo μυαλ6. Για αυτ6 εn6λεξα Kαι τov.hlo zoυελ
Πoυ.σημαfνει τo βoυβ6 Kυματισμ6 τoυ ωκεαvof, αλλd ταυτ6xρovα 6xει
κι dλλεg oημαoiεq, εfvαι o βoυβ6q κυματισμ6q τηs ουvεiδηoηξ, .ηq μ,η-
FΙΙξ, τωv αvθρcδπωv Πoυ αvtισtoιXfζoιται με τη ζi,4, μ. τα.πρoβλξμo.o,
με τιq οxdοειq τoυq, πoυ διαρκc6q παλεdoυv για κdfι καλιjτεβo.,.,;.

"O καθι{vαg κoυβαλdει τo
γεvdθλιo τ6πo, πρdγματα
Πoυ τοv dxoυv αγγfξει, πoυ
τov ιixoυv διαμoρφ16σει, Πoυ
τov dxoυν xαρακτηρioει. Tα
κoυβαλdει εφ, 6ρoυ ζω4q.
Αυτ6v τov κ6oμo ξdρω, αυτ6v
περιγρ<iφω και μoυ φαfνεται
τρoμερd ενδιαφ6ρων, ανεξd-
vrλητog, αvεξερεdvητoq. AΠ6-
φυγα ΓΙεριγραφdq απ6 ιiλλεq
X6ρεg, δεv μoυ επιiτρεπαv vα
oυμnυκνι6σω τη δρdοη. [...],.

Αndoπαoμα αnd oυνωτευξη τηe nη Mαρtα

Nικολdoυ, εψημ. Θεαααλoνtη, 1 7 l 1 21 2007
ξε.τo ακηνοθετη Παντελη Βοδλγαρη, αn6 την

πρoβολη τηe ταιν{αe ,,Ψυyη βαθιιi' οτο Αγρ{νιo. 
-



Tι γριiφoυv Yια τηv Ιιοdrryα Kαρυoτιdvη και τo €ργo τηs

Tην Ιωdννα Kαρυαειdvη τη γνωρfoα-
με πρ<6τα σαν σKιτσoγριiφo. Στα λιτd,
αφαιρετικd, μελαγxoλικd τηs οxdδια,
πoιητικd οx6λια σε μιαv αvιιπoιητικη
καθημεριv6τητα, εγγραφ6ταv ηδη εκε(-
vη η ιδιαiτερη αιdoη πoυ Θα dδιvε αργ6-
τερα σrην πεζoγραφfα τηs τo ειδικ6 τηs

βdρoq: μ1α τρυφερη μ6ριμvα για τo

μικρ6, τo παραμελημdνo, τo ευτελdq,

μια σroργ4 .ρos τoυq αδιjvαμoυζ κα1
τoυζ ματαιωμ€voυg τηs (ωηs, αιιγμdg-
αuιγμ6g μια αυτotlαρατηρηοη oπdvιαq
ειλικρ(vειαq, υπoδ6ριo, λεπτ6, xιoιiμoρ.
Kαι, κdπoτε, καλd μεταμφιεομιivoι
απ6ηxoι απ6 μιαv επoxη περιoo6τερo

ηρωικη, αn6 τα xρ6vια τoυ αvrιδιKτατoρικoι5 αγc6vα, τ6τε πoυ, η vεαρη φoι-
Φρ.o Ιωdwα Kαρυαιιdvη κατdφερε vα γfvει για τoυq oμηλfκoυq τηq τo
πρ6τυπo, ο6μβoλo αvιοxηs, γεwαι6τηταζ και πfαιηs.

,Yαιερα, 
4ρθ. η πριδτη oυλλoγη διηγημdτωv τηq, H κυρ{α Κατtiκη (1995).

Mικρdg iαroρfεq αvωv{μων, β(oι ελdooovεg. Σι1ιτoμoι μov6λoγoι αφ-ηγημd-

voι δε πρc6το εvικ6, θα ,λεγε καvεig απ6πειρεq αυτoβιoγραφiαg. Avθρωπoι
ταγμ6voι σrη μovαξιd, noυ αvαxαρdζoυv τη xαμηλ6τovη απελπιoiα τoυg.

T6vοq συγKρατημdvoq, κdπoτε αυτoσαρκααrικ6q, και γι, αυτ6 αβdαrαXιoq.
o iδιoq τ6voξ Πoυ κυριαρxoιioε ωq τ6τε σtηv ειKovoγραφικη δoυλειd τηs
Kαρυαιιdvη, αλλd πoλd πιo επεξεργαoμdvog, βαθι5τερoq, μη εξαvrλoιiμεvog
σrηv Περιγραφη και τηv καταδηλωoη.

Κατερtνα Σμνd, δημ,οoιογριiψoe (απ6 την ιnooελ{δα τoυ Ε.ΚΕ.ΒΙ')

o μυθoπλααιικ6q κ6ομoq αια dργα τηζ σroιΧειιδγεται απ6 τoεxωφικoιiq

4ρ,.ξ, η μo(ρα τωv oπoiωv αποδfδεται με τηv αγγλικη}ν€ξηfrustrαtion, λ6ξη

xδρfq ακριβ6q αvιiαrοιxo αrα ελληvικd, πoυ θα τηv μεταφρdζαμε περfπoυ
ωc, ματα[ωση, η ωc, διιiψευoη πρooδoκιτδν,',. Tα πρ6οωπα αια dργα τηs
Kαρυαrιdvη, εξiooυ ταλαιπωρημdvα, πρoκαλoι1v τov udλε6" μαg, γιατf εfναι
πρdοωπα 6πω9 εμεiq, με τα oπofα μπoρoιiμε vα ταυτιoθo{με και να νιιirοoυ-

με τov φ6βo για μια 6μoια μoiρα Πoυ μΠoρεi vα πληξει και εμdg τoυg (δι-

oυq.,.. Στo μυθιαι6ρημα Mικρd Αγγλ{α, πdρα απ6 τη θεματικη τηs ματαiω-
οηs, υπdρXει και μια δεfτερη θεματικη, θα λdγαμε εξiooυ κυρfαρxη, η
θεματικη τoυ 6ρωτα.,.. o 6ρωτα9 αvαδεικv{εται μ6oα απ6 τιq ματαιι6oει9
τoυ. To ερωτικ6 oυναfοΘημα πoτ6 δεv εfvαι πιo 6vιoνo οτιg ηρωiδεq απ6 τη
σrιγμη Πoυ η πληρωoη τoυ με τo αγαΠημ6vo πρ6οωno εfvαι πια αvdφικτη.
Kαι η σrιγμη αυτη dρ1εται με τo θdvατo τoυ dλλoυ.

Mnιiμnηe Δερμιτ(ιiκηc, κριτικ69, Nοiμβριoe 1998 (Users.αtt.sch.grlhdermi)
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Ξdφνoυ πιdvω αrα xdρια μoυ dvα βιβλfo, oυλλoγη διηγημιi-
τωv με τfτλο H Κυρ[α Κατιiκη και ασΧημoιjτoικo εξc6φυlr,λ.o. Kι
ακoιiω dvα ρυdκι αιοθημdτωv vα αναβλι1ζει αrΙ, τιq γραμμ6vεg
λdξειs και vα αι6κει oαv κ6μπoq σto λαιμ6. Ακo6ω αληθιvig
φωvdq αvθρc6πωv, γυvαικιδv κυρiωg με odρκα και oαι{i, μοv6-
λoγoυg, 6vειρα, παρdπovα, απελπιο(εg, μovαξιdg, κραυγdq σαγ

ψiΘυρoυq απd τov εoιδτερo Χ6ρo. Ewιd διηγηματα γραμμdvα
μovoκo\τυλιd (διακρfvω μακρ6τατη επι6ασ{Ι, μεζ αιη (ωη, αιηv
παρατηρηoη), για τη (ωη, για τα αδι6ρατα oιivoρd τηq, για τιq
μικρdg βαθιdq μovoμαviεs, γραμμdνα 6λα κρoυvηδ6v Kαι αιdγδηv, dvαg ελειi-
θερoq oυνειρμ69 αραxνoδφαvroξ αvθρι6πων ταπεινι6ν, oι αvdoεq και τα
πετdγματd τo1.lξ - οι αvdoεq και τα πετdγματd βαg..,

H Ιωdwα Kαρυαrιdvη 6γραψε τo Πιo συγKιvητικ6 βιβλfo τωv τελευταfων
xρ6vωv κι εfvαι βdβαιο 6τι θα διαβααιεi πoλιi, πdρα πoλιj και πdvια θα δovεi,

Niκοg Ξυδιiκηe, Δψοoιογριiψoq' Περιoδικ6 AΘ ΙΙN o PΑMΑ, 1 8 -6-9 5 .

To πριδτo μυθιαι6ρημα τr|S Kαρυαιιdvη, η Mικριi Αγγλtα
δημooιειiτηκε σtα 1997. Mικρd Αγγλ{α εfvαι τo 6voμα πoυ
δivoυv με Περηφdvεια αιo vηoi τoυq, τηv Avδρo (μια παιδικη
γρoθιd, θαρρεfg, καταμεoηq οτo Aιγαio, πoυ μoιdζει ωαι6oo
vα απειλεf τov κ6oμo 6λo) oι θαλαooιvof τηS - dvδρεg τoλμηρoi
και εμΠoρικd δαιμ6vιoι, Πoυ ρixvovrαι με φαvατιoμ6 τ6oo
σtηv Περιπιiτεια, dοo και ατov πλoυτιoμ6. oι dvδρεq λεiπoυv

,λoιπ6v, oι γυvαfκεS ^μdνoυv. 
Kαι περιμdνoγv, εvc6 εκεivoι Πoυ

oρζoυv τη ζωξ τoυq oργc6voυv τιζ θdλαooεζ. ,Eρωτεg, πdθη, απιiλειεg, θdvα-
τoι βιι6vovιαι μdοα o, αυτηv την oριακη απoυo(α. Tο εvδooικoγεvειακ6
αιoΘηματικ6 δρdμα, αιo επfκε\.tρo τηξ ισroρfαq (δυo αδελφdq αγαπofv τov
fδιo dvδρα) ε1ναι απλι69 τo πρ6oxημα Yια vα διερευvηθεf, με μεγdλo βdθoq
και ευαισθηαiα, τo θ6μα τηs αrdρησηζ, τηq dλλειψηs, τηs αvθρrirΙιvηξ ερη-
βιdξ, τηξ γυvαικεfαg μofραq σε μια μικρη κoιvωv(α, Που, αv και μητριαρxεi-
ται, βαριivεται απ6 τηγ Παvtαxoι5 παρoriοα οκιd τωv απ6ιτωv αvδρι6v.

Κατ ε ρtν α Σμν ιi, δψο oιοyρ ιiφο q

Tηv Ιωdwα Kαρυαιιdvη απαoxoλεf ιδιαfτερα η απoυοfα, η
μεταvdαιευση, τo ξερiζωμα, ηθελημ6vo η αθdλητo. Φαfvεται
αυτ6, ξεκdθαρα, και σto βιβλfo τη9 Κoυaτoιiμι oτo yτ6μα. ΠιΛq
επιδρd η Eεvιτιd ωov ΨυΧιομ6 αυτι6v Πoυ φειjγoυv και πιδq
oφραγfζει, oδυvηρd, 6xι μovdxα τηv ΨυΧη αλλd και τηv καθη-
μεριν6τητα 6oωv μdvoυv. Π6οo αλλdζoυv εκεfvoι πoυ φε6γoυv.
Π6οo ξεxvoι1v. Kι αv δεν ξεxvor5v, πdσo παλε{ουv με τα ξdφτια
τηs μvημηS, με τo dxρηαιo κdπoτε και επι6δυvo βdροq τηs.
Π6οo μεταμoρφι6volται εκεfvoι πoυ μιJvoυν. Πωg μαρμαριδ-

6
voυv, απ6 τoν φ6βo β4πωξ, αv αφεθoιivε σtη μεταμoρφι6τρια oμfλη του xρ6νoυ,



xαλιiooυv τηv τιiξη τoυ κ6oμoυ πoυ γvιiριζε και 6ριζε o ξενιτεμdvog. 
,FΙ 
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μεταλλdooovtαι oε κιiτι oλ6τελα διαφoρετικd, μ6vo και μ6vo για vα μπoριiooυ-
vε vα oυvδιαλλαγoι5v με τov π6vo. Kυρfωg oι γυvα(κεg. Σ6ζυγoι και μdνεq. Γριdq
και vdεq. Αυτoπεριoριoμdvεg o, dvα περiκλειαro θηλυκ6 o6μπαν, μιoμdvo με τα
υλικd τoυ φdβoυ, τηξ μovαξιdq, τηs επιθυμiαg, τωv αvαμvηoεων.

Κατ ερ{ν α Σ μν ιi, δψο oιο γ ρ ιiψ o q

FΙ Kαρυαrιdvη εικovoγραφεf, δεv αφηγεfται. ,Εvα 
γεγov6q

κoρι5φωoηq τηq αφηγηoηs, γεγov6g uoπoυδαfo,, 6πω9 η
μητρoκτovfα αιηv oρdαυεια, ε(vαι o φ6vοq τηs ΙΩαiρ\s Aμα-
vατ(δη-Σεμερτζfδη απ6 τo γιo τηq. Oμ,q δεv τov αφηγεfται,
δεv τov παρoυoιdζει θεατρικd. Tov αvαφιiρει απλιδq σαv τo

γεγovdq πoυ αιτιoλoγεf τov εγκλειoμ6 σΓo ΨυΧιατρεfo τo6 γιoυ
τηq, εv6q γιου βαρυμdvoυ κληρovoμικd με τηv τρdλα. FΙ αγω-
vιodoα μητ6ρα θα τov παγιδει5oει με τηv υΠερΠρoσrατευτικηΞvιoυσαμητεραUατovtIαγιoευσειμετηvυΠερΠρoσrατευτιKη

τηξ αγdΠη. Aυτ6q Θα δραπετε6oει oκoτcδvovιdq τξ, για vα παγιδευτεf αμε-
τdκλητα σ[oυq τofxoυq τoυ Δρoμoκαfτιoυ.

FΙ Καρυαrιdvη επfoηq ΨυΧoγραφεi, δεv πρooωπoγραφεf. o αoθματικdq,
αo6vδετoq Kαι μαKρoπερioδog λ6γoq τηs oκoπ6 dxει vα απoδrioει τov ταραγ-
μdvo ψυxικ6 κdoμo τωv ηριilωv τ\S, πoυ δdρvovιαι μdοα αrη μovαξιd. Tη
μoναξιιi, πoυ ακ6μη Kι αv καταφdρoυv vα τηs Eεφιiγoυv Πρoq αιιγμη, αμε-
τdκλητα Θα επιαrρdψoυv o,αυτηv- η αrov τιiφo, 6πωq η ΙΩαfρη Aμαvατiδη.
Στα πρoηγoιiμεvα 6ργα τηs τov εv[otΙfoαμε ωg μειovι{Kτημα. Eδι6 6μωq
uδdvει, με τo θdμα τηs πoλι5 περιoo6τερo.
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Επιτdλoυq, ivα μυθια16ρημα υπερdvω τoυ τρdxovrα κι6δικα
ηθικηs, πoυ θdλει αro τdλoq τov o6ζυγo, ιδια(τερα τov πoλιjτε-
Kvo, vα επαvακdμΠτει σtηv oικoγενειακη εαιfα, 6πωq oυvη-
θωq o δoλoφdvoq σrη φυλακη. Mυθιαr6ρημα Πρωτfαrωg ερω-
τικ6 τo τdταρτo τηs Ιωdwαg Kαρυαιιdvη, οπdει τα ταμπoιi
και τιζ πρoκαταλ4Ψu.q. Eαrω και σε ι6ριμo γ4ραq, o dγγαμoq
ερασrηq κdvει τηv επαvdαrαoη τoυ, αvtαμεfβovuαq τηv πιαιη
επf 38 oυvαπτd iτη αγαπητικιd τoυ'..

To γηραq και τηv τυφλ6τητα, δrio πρooφιλη θdματα τηq παγκ6oμια9 λoγo-
τεxvfαq πoλιoρκε( η ουγγραφdαq oυoκευαoμ6vα oε dvα βιβλfo μvημηq και vαυ-
τoo{vηs. Eβδoμηvrα πdvrε ετc6v o καπετdvιoq σro παρ6v τηs αφηγησηq rΙoυ
τoπoθετεfται, ωq επf τofτoυ, τo 1997 c6αιε o 4ρ,oq vα εfvαι αoαρdvrιαιo βρd-
φoq σrηv πυρπ6ληoη τηq Σμι5ρvηs, 31 Aυγoιiαιoυ 1922. Γdwημα Mικραoιdτηs
ov6ματι Aυγoυαιηq Δημ4τρηq, Miμηs για τη o6ζυγo, Mητoog για τηv αγαΠη-
τικιd, με τα xαTδευτικd vα δηλι6νoυv Kαταγωγη και β,iρoq αιoΘημdτωv...

Mιiρη ΘεοδoαoπουιJλου, Εφημερtδα To ΒHΜΑ, 17/12/2006
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