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Εφημερίδα Τα Νέα, 28-29 Αυγούστου 2010 

 

Δημοσθένης Κούρτοβικ 
 

Ο αριθμός του θηρίου 
 

Συγγραφέας με ασυνήθιστο λογοτεχνικό προφίλ, τολμηρές εμπνεύσεις 
και ανορθόδοξη στάση, ο Σπύρος Καρυδάκης δίνει ένα σκληρό, 
εξαιρετικά φιλόδοξο μυθιστόρημα, που διερευνά τις σκοτεινές όψεις 
της αγάπης από τη μια, του δυτικού πολιτισμού από την άλλη. 
 

 

Πάντα ασυμμόρφωτος με το «πνεύμα της εποχής» και τις τάσεις της 

βιβλιοπαραγωγής, ο Σπύρος Καρυδάκης συνήθιζε, πλάι στις άλλες 

συγγραφικές ιδιορρυθμίες του, να βγάζει σχετικός ολιγοσέλιδα πεζά σε μια 

εποχή που ήταν της μόδας ανάμεσα στους νέους και νεότερους συγγραφείς 

τα ογκώδη μυθιστορήματα. Ενώ τώρα, που η υπερπροσφορά τίτλων, σε 

συνθήκες μάλιστα κρίσης, και η απαύδηση του κοινού πιέζουν προς την 

κατεύθυνση της μείωσης τόσο των εκδόσεων όσο και του αριθμού των 

σελίδων, επανεμφανίζεται μ’ ένα μυθιστόρημα μεταφορικά και κυριολεκτικά 

θηριώδες, απόλυτα σύμφωνο με τον τίτλο του. 

Ο 49χρονος σήμερα Ζακυνθινός, που πριν ριζώσει στον εκδοτικό χώρο 

πέρασε από τα πιο διαφορετικά επαγγέλματα (από αγρότης ως ναυτικός, 

από ανθοπώλης ως μάγειρας, από εργάτης ως δημοσιογράφος), σοκάρει 

κάθε φορά με την επιλογή και την προσέγγιση των θεμάτων του. Αψηφώντας 

ολότελα την πολιτική ορθότητα, εμπνέεται από την παθολογία της αρσενικής 

φύσης για να διερευνήσει φιλοσοφικά ζητήματα όπως η βία των ανθρώπινων 

σχέσεων, η σεξουαλικότητα και οι αγεφύρωτες διαφορές των δύο φύλων, η 

σχέση φύσης και κουλτούρας, οι παθογένειες του σύγχρονου πολιτισμού 

κ.λπ. Ο Καρυδάκης είναι ένας εξαιρετικά πρωτότυπος συγγραφέας. Αλλά κι 

εξαιρετικά άνισος. 

Για να το πω απερίφραστα, είναι ο πιο άνισος Έλληνας πεζογράφος που 

γνωρίζω. Τα βιβλία του είναι μια αδιάκοπη διελκυνστίδα ανάμεσα σε 

υψιπέτιδες ιδέες και στενά προσωπικές εμμονές του θυμικού. Η δομή τους 

τείνει προς τη διάλυση από την ανεξέλεγκτη σύμφυρση και σύγκρουση των 

πιο ανόμοιων μοτίβων και στοιχείων, από την αυτοανάφλεξη ενός λόγου που 

θέλει να πει μεμιάς τα πάντα. Η εξοντωτική για τον αναγνώστη γλώσσα του, 

τόσο στην σύνταξη όσο και στο λεξιλόγιο, κράμα ποιητικής φρενίτιδας και 

λεξιθηρικού διανοουμενισμού (με πλήθος λέξεων όπως φιλαργία, 

αγαθοθέλεια, απαρεμφατικότητα, περίπυστος, προδιανοητικότητα), φτάνει 

συχνά σε ψηλές κορυφές φιλοσοφικού λυρισμού, αλλά ακόμα πιο συχνά σε 

μια αφόρητη εκζήτηση, που την κάνει μερικές φορές ακατανόητη. 
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Το φετεινό Thérion (με χαρακτηριστικά αιμάτινο το ο στο εξώφυλλο) 

αποτελείται ουσιαστικά από δύο ιστορίες, ενδιαφέρουσες και οι δύο, αλλά 

τόσο διαφορετικές στην ουσία τους ώστε η συναρμογή τους τείνει προς την 

αμοιβαία αποδυνάμωση. Η μία αναφέρεται σε έναν δεκαοχτάχρονο νέο, τον 

Γιώργο, που πιστεύει ακράδαντα ότι η αγάπη είναι από τη φύση της 

κανιβαλική, καταστροφική, γι’ αυτό είναι ηθικότερο ν’ αφήνεσαι 

ολοκληρωτικά σ’ αυτούς που σε αγαπούν παρά ν’ αγαπάς ο ίδιος (μια 

προκλητική αντιστροφή του αριστοτελικού «βέλτιον το φιλείν ή το 

φιλείσθαι»). Με βάση αυτή τη θεωρία του, παραδίνει τον εαυτό του σ’ έναν 

ηλικιωμένο καθηγητή της χειρουργικής, ο οποίος τον έχει ερωτευθεί 

παράφορα (αν και υποτίθεται ότι κανένας από τους δύο δεν είναι 

ομοφυλόφιλος), και γίνεται με τη θέλησή του έρμαιο των ορέξεων και των 

σχεδίων εκείνου. 

Η δεύτερη ιστορία περιστρέφεται γύρω απο τις εφιαλτικές 

δραστηριότητες του γηραιού καθηγητή, του Παύλου Β. Αυτός διευθύνει μια 

κλινική, στην οποία εισάγονται δια της βίας νεαρά άτομα των δύο φύλων, 

κατά κανόνα περιθωριακοί μετανάστες, και είτε θανατώνονται αμέσως για να 

πουληθούν τα όργανά τους είτε πουλιούνται σε πελάτες ανά τον κόσμο, για 

να χρησιμοποιηθούν ως πόρνες ή ως θύματα για τελετουργικούς φόνους. Ο 

Γιώργος θα γνωρίσει τον Παύλο Β. όταν θα διεισδύσει στο άδυτο της κλινικής 

για να σώσει ένα Αλβανάκι, πρώην αρσενική πόρνη, και θα γίνει αιχμάλωτος 

του καθηγητή. Οι φίλοι του Γιώργου προσπαθούν να τον ελευθερώσουν. 

Αυτοί είναι ο Λεωνίδας, καθηγητής του στο πανεπιστήμιο, ομοφυλόφιλος κι 

ερωτευμένος μαζί του, η Ελένη, φίλη του Λεωνίδα, πρώτη (μάλλον και 

τελευταία) γυναίκα με την οποία θα κάνει έρωτα ο Γιώργος, και ο ιδιωτικός 

ντετέκτιβ, πρώην αστυνομικός Αντρέας, επίσης ομοφυλόφιλος. Ο γιατρός 

μεταφέρει όμως τον Γιώργο στο Βερολίνο, όπου τον μεταχειρίζεται σαν 

παλλακίδα του και τον παίρνει μαζι του στις συναντήσεις του με τους 

συνεργάτες του στο φρικιαστικό εμπόριό του. Η κορύφωση της διαμονής 

τους στο Βερολίνο θα είναι η ξενάγησή τους σ’ ένα άντρο όπου εκτυλίσσονται 

πράξεις απίστευτης σεξουαλικής βίας, που θα έκαναν ν’ ανατριχιάσει ακόμα 

κι ένας ντε Σαντ ή ένας Παζολίνι. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, ο καθηγητής 

Παύλος Β. θα απαιτήσει από τον Γιώργο την έσχατη απόδειξη της υποταγής 

του: να θανατώσει ο ίδιος τον μικρό Αλβανό, τον Άκι. 

Ο Καρυδάκης δοκιμάζει τη θεωρία του ήρωά του για την αγάπη 

επιλέγοντας ως «αντιδραστήριο» τον έρωτα ενός διεστραμμένου, 

εγκληματικά μεγαλομανούς ανθρώπου, όπως είναι ο καθηγητής Παύλος Β. 

Αυτό, φυσικά, κάνει το πρώτο σκέλος της θεωρίας, για την κανιβαλική φύση 

της αγάπης, να φαίνεται αυταπόδεικτο, μολονότι αφήνει ενοχλητικά μετέωρο 

το δεύτερο σκέλος: δεν είναι ξεκάθαρο γιατί ο ανέραστος Γιώργος (που, 

παρεμπιπτόντως, δεν πείθει καθόλου ως μυθιστορηματικός χαρακτήρας) 

βρίσκει σωστό το να παραδίνεται στην αγάπη των άλλων, και μάλιστα σε μια 
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αγάπη που τον υποβιβάζει σε ερωτικό μπιμπελό και παθητικό θεατή 

κακουργημάτων. Ή μήπως γίνεται ξεκάθαρο, αν μετακινηθούμε λίγο από τη 

δική του σκοπιά; Διότι η συμπεριφορά του Γιώργου παραπέμπει όλο και πιο 

επίμονα σ’ έναν νέο που έχει συνηθίσει να τον θαυμάζουν και να τον ποθούν, 

οπότε, με τυπική ψυχολογία ναρκίσσου, θεωρεί ότι παραχωρεί ένα μεγάλο 

προνόμιο αφηνοντας κάποιον να τον αγαπάει και να τον γεύεται ερωτικά, 

ενώ ο ίδιος δεν μπορεί ν’ αγαπήσει. Έτσι όμως η θεωρία του Γιώργου για τη 

φύση της αγάπης ανασκευάζεται πιο εύκολα απ’ ό,τι της αξίζει, γιατί 

τουλάχιστον το πρώτο σκέλος της δεν είναι τόσο άτοπο όσο αρέσκονται να 

πιστευουν οι αναγνώστες των ροζ μυθιστορημάτων. 

Υπάρχει πάντως εδώ, όπως και σε προηγούμενα βιβλία του Καρυδάκη, 

ένας υφέρπων, αλλά πολύ αισθητός, πανταχού παρών ομοφυλοφιλικός 

ερωτισμός, μια αποθέωση του ανδρικού σώματος, στις διάφορες εκδοχές 

του, και της υπεραρσενικής συμπεριφοράς, η οποία τείνει ωστόσο προς την 

αυτοκαταστροφή. Στο μυθιστόρημα Η νύχτα των ονομάτων, από το 2000, το 

στοιχείο της υπόγειας ομοφυλοφιλίας ταίριαζε πολύ ωραία στο θέμα, που 

ήταν η δομή, η ψυχολογία και η λειτουργία μιας κλειστής παραστρατιωτικής 

ομάδας. Αλλά στο Thérion δύσκολα καταλαβαίνουμε τη σκοπιμότητά του. 

Δεν μπορεί να μη μας ξενίσει το ότι πρωταγωνιστούν σ’ αυτό το μυθιστόρημα 

δύο άνδρες που συνδέονται ομοφυλοφιλικά χωρίς να είναι ομοφυλόφιλοι (!), 

καθώς και το ότι όλοι οι (πολλοί) άντρες που παίζουν κάποιον ρόλο στην 

εξέλιξη της ιστορίας είναι είτε συνειδητά ομοφυλόφιλοι είτε έχουν 

λανθάνουσες ομοφυλοφιλικές τάσεις είτε έχουν βιαστεί από άλλους άνδρες. 

Είναι αυτό που έλεγα πιο πάνω: οι προσωπικές εμμονές του Καρυδάκη, όποια 

κι αν είναι η γενεσιουργός αιτία τους θολώνουν τον ορίζοντα του βλέμματός 

του. 

Το δεύτερο θέμα του μυθιστορήματος αναπτύσσεται με ικανοποιητικότερο 

τρόπο. Το θεμα αυτό δεν είναι τίποτα λιγότερο από την εγγενή θηριωδία και 

θανατολαγνεία του δυτικού πολιτισμού (σωστά ο Καρυδάκης χρησιμοποιεί 

για την πρώτη έννοια τη γερμανική λέξη Grausamkeit, που δεν παραπέμπει 

τόσο στην αγριότητα του θηρίου όσο στην αφύσικη σκληρότητα της 

απανθρωπιάς). Η πλοκή εδώ θυμίζει όλο και και περισσότερο καρτούν 

(πράγμα όχι απαραίτητα κακό). Αλλά η πραγματικότητα την οποία απηχεί 

είναι πιεστικά παρούσα στον κόσμο. Ο καθηγητής Παύλος Β. διακηρύσσει ότι 

«κάθε υγιής κοινωνία θεμελιώνεται πάνω στην εργασιακή, ηδονιστική, 

κοντολογής εργαλειακή χρήση όσων ανθρώπων είναι δυσλειτουργικοί 

απέναντι στην πρόοδο» (σ. 107) και «Θεωρώ τη βία και τον καταναγκασμό 

θετικές δυνάμεις που προάγουν τη εξέλιξη της κοινωνίας. […] χρειάζονται 

πλήρη αποδοχή, νομική περιχαράκωση και προστασία» (σ. 149). Αυτές οι 

θεσεις δεν αποτελούν  μόνο την ιδεολογική αυτονομιμοποίησή του αλλά και 

το άρρητο θεμέλιο της δυτικής ιδεολογίας της προόδου. Ίσως η 

τρομακτικότερη φιγούρα σ’ αυτό το μυθιστόρημα είναι η κυρία Αριστίντ, η 

Ολλανδέζα φίλη του καθηγητή, μεγαλέμπορος πολύτιμων λίθων, στο έπακρο 



5 

 

καλλιεργημένη, εκλεπτυσμένη, αβρή και μειλίχια, αλλά κατά βάθος κυνική, 

υποκριτρια και αδίστακτη επιχειρηματίας — μια ανατριχιαστική εκδοχή του 

δυτικού ανθρώπου. 

Το μυθιστόρημα κλείνει παρόλα αυτά, αισιόδοξα. Ο νεαρός Αλβανός, ο 

Άκι, όχι μόνο σώζεται αλλά και θα σώσει λίγο αργότερα τον απελπισμένο 

από την κατάρρευση της θεωρίας του και την εγκατάλειψή του από τους 

άλλους Γιώργο. Ο Γιώργος θα καταλάβει ότι η αγάπη μπορεί να έχει πιο 

άδολες πλευρές. Το τέλος του βιβλίου αναγγέλει την αρχή μιας μεγάλης 

φιλίας ανάμεσα στον νέο άνδρα και στο παιδί. Η οποία φιλία, για να μην 

ξεχάσουμε ότι διαβάζουμε Καρυδάκη, έχει, τουλάχιστον από τη μεριά του 

μικρού, σαφέστατα ερωτικό προσανατολισμό. 
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Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 18 Ιουνίου 2010 

 

Κωνσταντίνος Ματσούκας 
 

Πλουσιοπάροχα τοξικό 
 

 

«Εγώ υποστηρίζω 

ότι εάν ο άνθρωπος ήταν ένα, 

ουδέποτε θα πονούσε». 

Ιπποκράτης 

 

Το παραμύθι έλεγε: Κόβανε με το δρεπάνι το στάχυ και το 

στάχυ έλεγε στη Γη: «Μανούλα μου, δεν αντέχω άλλο! Οι 

άνθρωποι με θερίζουνε, με αλωνίζουνε, με αλέθουνε, με 

ζυμώνουνε, με ψένουνε, με ξαναψένουνε και με τρώνε». 

Και η Γη λέει στο παιδί της: 

«Άμε παιδί μου στο καλό, 

κι εγώ καλά τους καταλυώ».1 

 

 
 

 

Στον πρόλογο της μετάφρασής του των Βακχών του Ευριπίδη ο Γιώργος 

Χειμωνάς συνδέει την τραγικότητα με την απόλαυση ως εξής: «Ένας 

ανεπαίσθητος, διάχυτος έρως του πένθους περιβάλλει ολόκληρη την 

τραγωδία —όλα τα πρόσωπά της (δράστες, χορός, εξάγγελοι) αποδέχονται 

υποφέροντας— αλλά προπαντός ησυχάζοντας το τετελεσμένο της πτώσης». 

Παρομοίως το Thérion, το πιο πρόσφατο και αξιόμαχο πόνημα του Σπύρου 

Καρυδάκη, πραγματεύεται την προεπιτελεσμένη πτώση ενός αθώου στα 

χαίνοντα βάθη μιας θηριόμορφης αγάπης. Το αξίωμα του κεντρικού ήρωα, 

του Γιώργου, είναι πως κάθε αγάπη είναι στην ουσία της καταβροχθιστική 

και, ως εκ τούτου, ο ίδιος αρνείται να αγαπήσει, δεχόμενος ωστόσο να 

υπομείνει αδιαμαρτύρητα, «σαν δέντρο», («υποφέροντας αλλά προπαντός 

ησυχάζοντας») τη θηριωδία της πραγματικής αγάπης. 

Πρόκειται για ένα αξίωμα που πιθανώς ξενίζει, όπως και τα μοτίβα του 

έρωτα ως επικυριαρχία και υποταγή, άλωση, ταπείνωση και βίαιη κατάλυση, 

που επανακάμπτουν στην πεζογραφία του Καρυδάκη (Να δούμε ποιος θα 

φαγωθεί, Άσε με να σε δέρνω κάπου κάπου). Εν πολλοίς, δεν μας είναι ούτε 

                                         
1 Σ.τ.Σ.: Τον μύθο αυτόν, που παραθέτει εδώ ο Κ. Ματσούκας, τον άκουγα από τη γιαγιά μου 

και τη μητέρα μου όταν ήμουν μικρός, και τον έβαλα στα χείλη του κεντρικού ήρωα του Thérion. 
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αναμενόμενη ούτε οικεία η συγκίνηση σε περιγραφές όπως: «Στο νησί η 

άνοιξη είναι σαν πατούσα αγαπημένου ανθρώπου στο πρόσωπό σου». 

Η παρόρμηση να πονέσεις αυτόν που αγαπάς (ή τον εαυτό σου για χάρη 

του), η συνύφανση της σκληρότητας και της αποστροφής με το ερωτικό 

συναίσθημα, («Ποιος θα μπορούσε να δει αλλιώς παρά αρπακτικό και 

πετούμενο τον θεό Έρωτα;»), το να σκυλιάζεις από έρωτα, όπως συχνά-

πυκνά συμβαίνει στους ήρωες του Σ.Κ., προσδίδουν στην ανάγνωση μια 

αμήχανη απόσταση. Δεδομένου, ωστόσο, ότι η θεματολογία είναι (το μόνο 

ίσως) απόλυτο δικαίωμα του συγγραφέα, ας θεωρηθεί αυτό ένας ημέτερος 

περιορισμός που οφείλουμε να αποδεχτούμε προκειμένου να συνδιαλλαγούμε 

με το κείμενο. 

Πόσω μάλλον που μέσα στη ροή της αφήγησης ο Καρυδάκης επικαλείται 

με εμμονιακή οξύνοια πλείστους όσους τόπους (τη φύση, τη ζωή του χωριού, 

τα λαϊκά παραμύθια) λησμονημένους από τους αστούς των πόλεων, όπου το 

μακέλλεμα είναι καθημερινή και αυτοδίκαιη προϋπόθεση στη διαιώνιση της 

ζωής (ή του μύθου). «Αγόρι του απάνθρωπου καιρού όπως τον διδάσκεται 

κανείς από ζώα που τα σφάζει η μητέρα για να τα φάει η οικογένεια και 

ρογχάζουν πνιγμένα στο αίμα τους. Όπως τον διδάσκεται κανείς από φυτά ή 

δέντρα που φυτρώνουν αργά και πεθαίνουν όρθια και σαπίζουν όρθια». 

Προερχόμενος από αυτόν τον φυσικό (βλ. απάνθρωπο) «καιρό», το 

«αγόρι» καταλήγει υποτελής στον εξηνταπεντάχρονο διευθυντή μιας κλινικής 

η οποία εμπορεύεται παιδιά κι εφήβους από τον πληθυσμό των μεταναστών, 

είτε προωθώντας τα σε πελάτες με εξειδικευμένα ερωτικά γούστα είτε 

μεταπουλώντας όργανά τους για μεταμοσχεύσεις. Εδώ, η διαπλοκή επιφανών 

επιχειρηματιών, αξιωματούχων της αστυνομίας κ.ο.κ. με τον χειρουργό και 

την ανίερη κλινική του συνιστά ένα σκηνικό ασύλληπτης διάβρωσης και άξιο 

φόντο της άλλης, της διυποκειμενικής αγριότητας. «Ο 21ος, ένας δεύτερος 

Μεσαίωνας». 

Ακόμη σημαντικότερο: οι δύο πόλοι του Σ.Κ., το Θηρίο και ο Αμνός, ο 

γιατρός Π. και το ευσταλές αγροτόπαιδο, εκπροσωπούν, αντίστοιχα, τη 

δυνητική κτηνωδία του ορθολογισμού και την αδιατάραχη πληρότητα ενός 

«φυσικού» ανθρώπου, χωρίς «εγώ» με τη συνήθη έννοια, κάποιου, δηλαδή, 

που είναι επίσης τερατώδης, (αν όχι θεϊκός). Στον βαθμό, όμως, που έκαστος 

μεταλαμβάνει τον άλλο, αμφότεροι μετουσιώνονται καθώς ενστερνίζονται 

πυρηνικές ιδιότητες του ερωτικού τους «αντιπάλου». Μέσα από μια απείρως 

λεπτολογούμενη διαλεκτική αφέντη και σκλάβου, μας υποδεικνύεται ότι η 

στόφα του σαρκοφάγου και του φυτοφάγου δεν είναι διαμετρικά 

αντιτιθέμενες, καθώς ριζώνουν σ’ έναν κοινό αμοραλισμό. 

Παρομοίως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα μέλη του θιάσου που τους 

περιστοιχίζει, οι οποίοι, πριν αυτοπροσδιοριστούν ως «αυτό που είναι», 

πρέπει πρώτα να τοξινωθούν και, μετά, να αποθεραπευτούν από τις 

μεταλλάξεις στις οποίες τους υποβάλλει ο έρωτας. («Η καρδιά ένα 

χειρουργείο»). 
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Η παντοιότροπη νύξη ότι τα αντίθετα αλληλοεμπεριέχονται καθρεφτίζεται 

και στη γλωσσική μέθοδο του Σ.Κ. Όπως η θεματολογία του καταλύει χωρίς 

απολογία και εξήγηση ηθικές και αισθητικές παραμέτρους που θεωρούνται 

προφανείς, έτσι και η λογική της ταυτότητας αμφισβητείται από το κείμενο 

εξαρχής. Ηδη στο εισαγωγικό σημείωμα της (επινοημένης) επιμελήτριας 

Τιτίκας Αρναούτη μάς υπενθυμίζεται η δεύτερη σημασία του Θηρίου, ως 

«άνθρωπος με προσωπικότητα ή δυνατότητες απολύτως θετικές πλην εκτός 

των συνηθισμένων ορίων». Η πρωτογενής αμφισημία της γλώσσας μας είχε 

επισημανθεί στις αρχές του περασμένου αιώνα από την Τζέιν Χάρισον, στα 

Prolegomena to the study of Greek Religion. Κομβικοί όροι, όπως 

«μέγαρον», «δεινός» και άλλοι, είχαν ως σημαινόμενα αντιθετικούς όρους 

(ύψωμα και βάραθρο, σκαιός και επιτήδειος). 

Αυτό στον Καρυδάκη γίνεται κανονιστική αρχή, η οποία υπηρετείται 

πιστά, οδηγούμενη ενίοτε στον υπερθεματισμό. Βρίσκουμε π.χ. εξεζητημένη, 

ως ημερολογιακή σημείωση του Θηρίου, τη στοχαστική πυκνότητα του εξής:  

 

«Ποιο ήταν λοιπόν το μυστήριο αυτής της μορφής […] μοναδικής με τον τρόπο 

της αυστηρής της έξαρσης, επιτελεσμένης μέσα σ’ ένα τορνευτήριο γραμμών 

κι ανατάσεων, που διέφευγε από το σχέδιο της Φύσης, παραμένοντας 

εντούτοις εντός των ορίων του φυσικού γεγονότος, τόσο και πάλι 

υπερβατικής λόγω της αναγωγικής προς τα άστρα μηχανικής της ανθισμένης 

σάρκας όσο και με τη μυρωδιά του ιδρώτα, του αίματος και της κοπριάς του 

άγριου ζώου, τόσο με τη χλωρίδα ενός απαγορευμένου στους ανθρώπους 

κήπου, όπου βλαστομανούν ανώφελες ιδέες, όσο και με τη σηπτική 

αλλοτριότητα της ηθικής, καταλύτριας και διαυγάστριας σε τέτοιον βαθμό του 

λόγου, ώστε να μπορεί να τον οδηγήσει στην έσχατη συνέπειά του, την 

απάθεια ενώπιον της κοινής μοίρας…». (Ο νους, άρα, επίσης ένα 

χειρουργείο.) 

 

Παράλληλα, ως δραματουργική ενσάρκωση της πολυσημίας, έχουμε την 

κατατονικά υστερική (κι επίσης τραγελαφική αλλά και παντελώς άχρωμη) 

περσόνα της κυρίας Αριστίντ, άσπονδης φίλης του γιατρού Π., η οποία 

λειτουργεί περίπου σαν θυμικό αλεξικέραυνο συγκεντρώνοντας σε κάθε 

περίσταση στην έκφρασή της μύριες, αλληλένδετες αλλά και 

αλληλοσυγκρουόμενες συναισθηματικές εκφάνσεις: «Μια καταιγίδα 

εκφραστικότητας ξέσπασε στο πρόσωπό της, το οποίο παρέμεινε επιμελώς 

ουδέτερο». 

Από την προγραμματική διασάλευση τόσων θεσμών δεν λείπει ούτε εκείνη 

της ετεροκανονικότητας ή, πιο σωστά, της ομοκανονικότητας, αν με αυτά 

εννοούμε την απαρέγκλιτη έλξη ενός ομοφυλόφιλου προς άλλους άνδρες ή 

την αδυνατότητα του να αντλεί ένας ετεροφυλόφιλος διέγερση από το να 

σοδομίζεται. Ειδικά εδώ, δεν υπάρχουν στεγανά. Τα σώματα του Καρυδάκη 

επιθυμούν άλλοτε αλλιώς (ιδιαίτερα όταν τα μυαλά περί άλλα τυρβάζουν) οι 
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αισθήσεις είναι ικανές για επιλογές αδιανόητες στην επεξεργασμένη 

εργονομία της ταυτότητας. 

Μα ούτε και η υλικότητα και ο αισθησιασμός γίνονται «θέση», καθώς αυτά 

εσαεί πλάθονται από τις ψυχικές ζυμώσεις των διαπροσωπικών σχέσεων, για 

να οδηγήσουν σε εκτάκτως έκρυθμες διευθετήσεις, όπως εκείνη του 

αποκλειστικά παθητικού ομοφυλόφιλου Αντρέα που ορέγεται απεριόριστα, 

παντρεύεται και τεκνοποιεί «όχι με γυναίκα, όχι, αλλά με την Ελένη». Αφού 

διατρέξει τις τυπολογίες της επιθυμίας κατά μήκος και κατά πλάτος, ο 

Καρυδάκης τις εκπαραθυρώνει. 

Η υπονόμευση τόσων συμβατικών σημείων αναφοράς, η τροχιοδρόμηση 

των πάντων προς κατεύθυνση άγνωστη ή άλλη από εκείνη όπου θεωρούν 

εαυτούς ταγμένους, καθιστούν το Therion ένα αποδημητικό, αλγηδονικό 

σύμπαν υπό την εποπτεία της Νέμεσης (— η μόνη θεότητα που ενδημεί τόσο 

στα ουράνια όσο και στον κάτω κόσμο). Ωστόσο, το νήμα του μύθου του δεν 

χαλαρώνει στιγμή καθώς ανελίσσεται προς την τελική κορύφωση όπου οι 

υπό διαμόρφωση ταυτότητες (και συμμαχίες) θα υποστούν την οριακή τους 

δοκιμασία. Σωτήρια, ως προς αυτό, αποδεικνύονται τα δάνεια της πλοκής 

από την εικονοποιία των κόμικς, η οποία συνδιαλέγεται άψογα με τον όλο 

προσανατολισμό του συγγραφέα. Η αιχμηρότητα της συμπλοκής 

λελογισμένου και θυμικού αμβλύνεται έτσι μέσα από τους τόνους μιας 

χθόνιας παιδικότητας. 

Πλουσιοπάροχα τοξικό, με θεματολογία αποκλίνουσα αλλά και στιβαρή, 

με πλοκή δανεισμένη από τα κόμικς, με άφθονες οπερατικές πινελιές 

«υψηλού δράματος» αλλά και διαλεκτικές λεπτολογίες που δοξάζουν την 

εκζήτηση, φιλολογικά υβριδικό (με αφηγήσεις και ημερολογιακά σχόλια των 

κεντρικών ηρώων να παρεμβάλλονται και, συχνά, να αναιρούν τον κεντρικό 

συγγραφέα) σπασμένο και συναρμοσμένο με αλύπητη τιμιότητα, έχουμε στο 

Therion ένα βιβλίο καθ’ όλα ασυνήθιστο στην ελληνική λογοτεχνική 

παραγωγή· επίσης ένα κείμενο που κηρύττει απερίφραστα τον πόλεμο των 

πραγμάτων εναντίον των λέξεων. 

  

https://www.huffingtonpost.gr/entry/epothese-yeoryiade-paidia-kai-theria_gr_5c7d2bcee4b035d14af88cb7
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Υπόθεση Γεωργιάδη: Παιδιά και Θηρία 
 

 

Στο αριστουργηματικό, δυστοπικό μυθιστόρημα του “Thérion” ο 

τεράστιος Σπύρος Καρυδάκης καταπιάνεται με το ζήτημα του trafficking 

ανηλίκων από βαλκανικές και πρώην Σοβιετικές χώρες. 

Μέρος της υπόθεσης εκτυλίσσεται στην παράνομη κλινική του 

μεγαλογιατρού Παύλου Β. όπου τα θύματα του είτε πωλούνται σε πλούσιους 

πελάτες για σεξουαλική εκμετάλλευση είτε «αδειάζονται» από τα όργανα 

τους ώστε αυτά να δοθούν σε συμβατούς πλούσιους ασθενείς. Παράλληλα 

προχωράει τη μελέτη του πάνω στην ανθρώπινη Grausamkeit 

(κτηνωδία) φιλοδοξώντας να τελειώσει τη συγγραφή του φιλόδοξου 

πονήματος του που θα ταράξει τα νερά της επιστημονικής κοινότητας. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι απολύτως συμβατό και ηθικό η κτηνωδία να 

ασκείται από τους εξουσιαστές στους εξουσιαζόμενους εφόσον τηρούνται 

βέβαια οι απαραίτητοι υγειονομικοί κανόνες. 

Ο τίτλος του βιβλίου δεν είναι τυχαίος. Θηρίο στα αρχαία ελληνικά 

είναι το «κάθε μη εξημερωμένο ζώο», είτε το λιονταράκι είτε το ελαφάκι, 

αυτό δηλαδή που κατασπαράζει και αυτό που κατασπαράζεται, γι αυτό και ο 

δημιουργός επιλέγει την εκλατινισμένη εκδοχή ώστε να αποδώσει τη διττή 

ερμηνεία του. 

Σε ένα άλλο, καθόλου φανταστικό, σενάριο που μονοπωλεί αυτές τις 

μέρες την επικαιρότητα με πρωταγωνιστές αθέατα θύματα σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης και ορατούς μεγαλόσχημους διπλωμάτες αλλά και πάσης 

φύσεως αυλοκόλακες της «τελευταίας σελίδας», το βιβλίο του Καρυδάκη 

αποκτά την πιο γκροτέσκα μεταφορά του στην οθόνη της αληθινής ζωής. 

Κυρίως δε για το γεγονός ότι η υπόθεση εκτυλίσσεται με αφετηρία το 

ευτελέστερο κίνητρο, αυτό δηλαδή του πολιτικού κόστους καθώς η 

αξιωματική αντιπολίτευση δείχνει να επιστρατεύει όλα τα αντανακλαστικά 

της ώστε να καλύψει και να ξεπλύνει τα «καμώματα» του πρώην συμβούλου 

του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και να υποβαθμίσει την καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του για ασέλγεια σε ανηλίκους. 

Αντανακλαστικά που εκ των υστέρων αποδεικνύονται μπούμερανγκ είτε 

λόγω της χαμηλής ευφυΐας των Μ.Μ.Ε που πήραν εργολαβία το ξέπλυμα 

παρουσιάζοντας τριών ετών μπαγιάτικα πρωτοσέλιδα ως σημερινά (λες και 

είναι τόσο δύσκολο σε ένα ιντερνετικό σύμπαν να αποκαλυφθούν), είτε λόγω 

https://www.huffingtonpost.gr/author/achilleas-sotirellos
https://www.huffingtonpost.gr/author/achilleas-sotirellos
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αβελτηρίας των ημετέρων συντακτών που ωρύονται μέσα από ραδιοφωνικές 

συχνότητες ότι το θύμα είναι θύτης ή ακόμα χειρότερα ότι η παιδεραστία δεν 

αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με αμφιλεγόμενες νομικίστικες ακροβασίες. 

Όπως και να χει ωστόσο, πίσω από την κωμική προσπάθεια συγκάλυψης 

κρύβεται ένα ακόμη σοβαρότερο ζήτημα για τους εντεταλμένους 

λασπολόγους. Η απέκδυση της ανθρώπινης ιδιότητας τους προς όφελος 

μερικών ψήφων. Όπως άλλωστε σημειώνει και ο ίδιος ο Καρυδάκης στον 

πρόλογο του βιβλίου. Το μέγιστο Θηρίο, που αναδύεται από το άγριο δάσος 

της ανθρώπινης ετερότητας, μπορεί να είναι ο θύτης, ο απόλυτος 

εγκληματίας, μπορεί όμως να είναι και το θύμα του… 

 


