
 

Λέγε με ςπαπξιακό θπίλεπ  

Πξηλ από δύν ρξόληα ήηαλ έλα «ππαξμηαθό» αζηπλνκηθό. Φέηνο έλα «ππαξμηαθό» 

ζξίιεξ. Ο Κπξηάθνο Μαξγαξίηεο γξάθεη βηβιία πνπ καο πξνβιεκαηίδνπλ θαη 

γνπζηάξνπκε λα δηαβάδνπκε. «Αθνύζηε» ηνλ λα κηιάεη γηα κηα δωή ζαλ ζέακα ζηελ 

ηειενπηηθή καο πόιε. 

Ζιηόινπζηε Κπξηαθή ζηα Δμάξρεηα. Αλακνλή ζην Καθεθνύηη. Χάιαζε ην concept. 

Μηα ζπδήηεζε γύξσ από έλα κπζηζηόξεκα «ζξίιεξ» κε θηινζνθηθέο απνιήμεηο 

δεηάεη βξνρή θαη ζνιά ηδάκηα. Από ηελ άιιε πάιη, απηή ε πόιε έρεη ηνλ ήιην ηεο. 

Καη θάησ από απηόλ -ζπλήζσο- δηαδξακαηίδνληαη νη ηζηνξίεο ηεο. Σόζν νη δηθέο καο 

όζν θαη νη ινγνηερληθέο. Μηιώληαο γηα αζηηθέο ηζηνξίεο, ηνλ Απξίιην θπθινθόξεζε 

«Ζ Δξσκέλε θαη ε θηά ηεο» (εθδόζεηο Ψπρνγηόο). Μία κπζνπιαζία όπνπ ν ζάλαηνο 

ηνπ επηηπρεκέλνπ εζνπνηνύ Πέηξνπ Μάξθειινπ ππξνδνηεί ηα γεγνλόηα ηεο πινθήο. 

Μηα αθήγεζε γηα ηελ απνηπρεκέλε εζνπνηό θαη γθόκελα ηνπ λεθξνύ Δπξπδίθε 

Καξαληώλε, πνπ ράλεη ηνλ θόζκν θάησ από ηα πόδηα ηεο θαη θάλεη ηε δσή ηεο ξηάιηηη 

ζην δηαδίθηπν. «Πξνζθαιώληαο» ηνλ θαζέλα ζην ρώξν ηεο. Μόλν πνπ ν θαζέλαο 

κπνξεί λα είλαη ςπρηθά δηαηαξαγκέλνο. Καη πηζαλόλ λα έρεη ραξαθηεξηζηηθά 

καληαθνύ. Μηα ηιηγγηώδεο ηζηνξία κε ήξσεο πνπ ςάρλνπλ ηνλ εαπηό ηνπο -θαη 

δπζηπρώο ράλνπλ ην δξόκν ηνπο. Απηό είλαη ην δεύηεξν κπζηζηόξεκα ηνπ Κπξηάθνπ 

Μαξγαξίηε. 

Με ηνλ πξσηαγσληζηή ηνπ δηζέιηδνπ γλσξηζηήθακε πξσηνεηείο ζηε Φηινζνθηθή. 

Δίρε έξζεη από ηελ Κύπξν γεκάηνο όλεηξα γηα ηελ αραλή κεηξέζα πνπ νλνκάδεηαη 

Αζήλα. Ζ ιαηξεία ηνπ «εκίζενπ» Σζαξιο Μπνπθόθζθη δεκηνπξγεί θηιίεο. Από ηόηε 

εθείλνο έρεη πξνιάβεη λα βγάιεη πνιιά βξαβεπκέλα «παηδηθά», λα θάλεη 

κεηαπηπρηαθό ζηε Νενειιεληθή Λνγνηερλία θαη λα εθδώζεη έλα αθήγεκα θαη δύν 

κπζηζηνξήκαηα αθήλνληαο ηηο θαιύηεξεο εληππώζεηο. Σόζν ζην θνηλό όζν θαη ζε 

ζπλαδέιθνπο ηνπ, όπσο ν Αύγνπζηνο Κνξηώ. 

Καζηζκέλνη, θάπσο ακήραλνη, ν έλαο απέλαληη ζηνλ άιιν. Από ζπκθνηηεηέο, ηώξα ζε 

αληηθξηζηέο ζέζεηο γηα interview. Με ην καγλεηνθσλάθη «ξνπθηάλν» ζηε κέζε. Σώξα 

δελ ζα έρεη Jack Daniels ή κπίξεο (ιέκε ηώξα). Σώξα ζα έρεη θαθέ, θνπβέληα θαη 

πνιιά ηζηγάξα. 

Ζωή θεαμαηικοποιημένη 
Δξώηεζε: «Φηινζνθηθά δνθίκηα κε ινγνηερληθό επηθάιπκκα;» Απάληεζε: «Μαθξηά 

από εκάο». Ορη όηη ην είδνο δελ έρεη δώζεη αξηζηνπξγήκαηα θαηά ηελ άπνςή ηνπ. 

Απιά εθείλνο πξνηηκάεη ηε ινγνηερλία πνπ πξώηα -θαη πάλσ από όια- αθεγείηαη. 



Οπσο ηα κείδνλα κπζηζηνξήκαηα ηνπ 19νπ αηώλα. Ηδηαίηεξα εθείλα πνπ πιεζηάδνπλ 

ζε απηό πνπ ν Κπξηάθνο πεξηγξάθεη κε ηνλ όξν «ππαξμηαθόο ξεαιηζκόο». Μηα κνξθή 

γξαθήο πνπ βξίζθεη ηελ θνξύθσζή ηεο ζηνλ «παηξηάξρε» Φηνληόξ Νηνζηνγηέθζθη. 

Απηό πξνζπαζεί λα θαηαθηήζεη θαη εθείλνο ζηα θείκελά ηνπ. Καη πηζαλόλ ν δξόκνο 

λα βξίζθεηαη ζε πην -θαηά ην λεόθνπν όξν- pulp αθεγήζεηο. Πάληα, βέβαηα, κε βαζηά 

θηινζνθηθή γλώζε. Καη δηαρξνληθά ζέκαηα, όπσο απηό ηεο ηξηγσληθήο επηζπκίαο. 

«Ζζεια κηα παξαδεηγκαηηθή ηζηνξία θαη αθξηβώο γη’ απηό όθεηιε λα είλαη αθξαία. Ωο 

παξάδεηγκα, κνπ θαίλεηαη όηη απηό κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πιήζνο πνιύ πην απιώλ, 

θαζεκεξηλώλ πεξηπηώζεσλ. πγγεληθέο, θηιηθέο, εξσηηθέο ζρέζεηο». Καη «απηό» δελ 

είλαη ε ηξηγσληθή επηζπκία κε ηελ έλλνηα ηνπ γαιιηθνύ εξσηηθνύ ηξηγώλνπ, αιιά ην 

γεγνλόο ηεο ύπαξμεο ελόο ηξίηνπ σο δηακεζνιαβεηή ζηηο ζρέζεηο καο. Πηάλνληαο ην 

λήκα ηεο πινθήο, απηό θαίλεηαη θαζαξά. «Οη ραξαθηήξεο εδώ -ην ίδην ζπκβαίλεη θαη 

ζην ζύγρξνλν άλζξσπν θαηά ηε γλώκε κνπ- είλαη έξκαηα ησλ θαηαζηάζεσλ. Μπνξεί 

λα ηηο πξνθαινύλ νη ίδηνη, ιεηηνπξγνύλ όκσο ζαλ λα είλαη ηειεθαηεπζπλόκελνη, ζαλ 

απηόκαηα. Ζζεια λα γίλεη ζαθήο ν κεραληζκόο ηεο ηξηγσληθήο επηζπκίαο, ν 

κεραληζκόο ηεο κίκεζεο». Καη πξνρσξώληαο εμεγεί: «Ζ Δπξπδίθε δελ επηζπκεί 

πξαγκαηηθά ην λεθξό εξαζηή ηεο, αιιά ην θαληαζηαθό ηεο εαπηό ηνλ νπνίν 

επηθπξώλεη ν λεθξόο, ε ζθηώδεο παξνπζία ηνπ. Μέζσ ηνπ λεθξνύ πξνζπαζεί λα 

θηάζεη ηνλ εαπηό ηεο έηζη όπσο ζα ηνλ ήζειε. Ο ςπρηθά δηαηαξαγκέλνο ήξσαο δελ 

επηζπκεί ηελ Δπξπδίθε, αιιά ηνλ ηδαληθό εαπηό πνπ έρεη ηαπηίζεη κε ην πξόζσπν ηνπ 

λεθξνύ. Γηα λα γίλεη έλαο άιινο (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε γηα λα γίλεη ν λεθξόο) 

νηθεηνπνηείηαη ηελ επηζπκία ηνπ: ηελ επηζπκία γηα ηελ εξσκέλε ηνπ». Καη εάλ απηό 

ζαο θαίλεηαη «καθξηά από εζάο», ζθεθηείηε ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ εξσηεπηήθαηε. 

Καη ππήξρε θαη θάπνηνο «ηξίηνο», ίζσο αληίδεινο, ζηε κέζε. 

Σα ζξίιεξ ζπλήζσο έρνπλ εμσηεξηθή δξάζε. θελέο θπλεγεηνύ, πνιιέο θνξέο θαη 

«πηζηνιίδηα». Πώο όκσο έλα κπζηζηόξεκα εζσηεξηθνύ ρώξνπ εκπίπηεη ζηελ 

θαηεγνξία ηνπ ζξίιεξ; Ζ απάληεζε απιή: «πκβαίλεη ζηα ζαιόληα, ζηηο ηειενξάζεηο 

θαη ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή». Δθεί όπνπ ηειηθά νη πεξηζζόηεξνη δνύκε ηα 

θαζεκεξηλά καο ζξίιεξ. «Θεακαηηθνπνηνύλ ηηο δσέο ηνπο. Ζ Δπξπδίθε θπξηνιεθηηθά, 

ζην ίληεξλεη. Ο ςπρνπαζήο, από ηελ άιιε, έρεη ζηήζεη έλα νιόθιεξν ζέαηξν κε 

ηξόπν αλαηξηρηαζηηθά πξνζεγκέλν, εμαηηίαο, βέβαηα, ηεο ίδηαο ηεο δηαηαξαρήο ηνπ. 

Εεη ην ξόιν ηνπ ζηελ θπξηνιεμία. Ζ πξαγκαηηθή ηνπ δσή επηζηξέθεη κόλν κε ηε 

κνξθή νδπλεξώλ ζηηγκηόηππσλ -κέζα από κλήκεο θαη όλεηξα. Σα νπνία ηνπ ζπκίδνπλ 

απιώο λα ελεξγνπνηήζεη μαλά ην ‘ζέαηξν’ πνπ ζα ηνλ απαιιάμεη από ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα». ηελ αλαδήηεζε ηνπ εαπηνύ ηνπο θνξάλε κάζθεο, πξνζσπεία, 

θαιύπηνληαο έηζη ην θελό ηνπο. «Οη ήξσεο δελ ξίρλνληαη ειεύζεξα ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, αληίζεηα βξίζθνπλ θαηαθύγην καθξηά από απηή, κέζα ζηελ αθξαία 

ζεακαηηθνπνίεζή ηεο». 

Βάδνληαο ρξεζηηθέο ηακπέιεο, ζα κπνξνύζακε κε ηελ άδεηα ηνπ ζπγγξαθέα λα 

κηιήζνπκε γηα έλα ππαξμηαθό ζξίιεξ. Με ξπζκό ζπρλά θαηαηγηζηηθό πνπ ζε θξαηάεη 

ζε αγσλία. Καη ζπκβαίλεη ζηα θαηαθύγηα ησλ Αζελώλ. ηηο νζόλεο θαη ηα κηθξά 

δηακεξίζκαηά καο. 

Αθήνα Πόλη Τηλεοπηική 
Από ηελ Πάθν ζηελ Αζήλα, ε απόζηαζε πνιύ πην κεγάιε από ό,ηη θαίλεηαη. Ο 

Κπξηάθνο αθόκε απνθσδηθνπνηεί ηε «κπαζηαξδεκέλε κεγαινύπνιε», όπσο ηελ 

απνθαιεί, θαη αο έρεη δήζεη ηελ ελήιηθε δσή ηνπ εδώ. Πνην είλαη, ινηπόλ, ην βαζηθό 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο ζηα κάηηα ηνπ; «Ζ ηειενπηηθή ζπλζήθε ηεο πόιεο», κνπ είπε θαη 

πξνζπάζεζε λα γίλεη πην ζαθήο: «ε απηή ηελ πόιε δνύκε ηόζν έληνλα ηελ 

ηειενπηηθή ςεπδν-πξαγκαηηθόηεηα, ώζηε αθόκα θαη ζηηο εμσηεξηθέο καο δξάζεηο θαη 

ελέξγεηεο ιεηηνπξγνύκε θαη ππάξρνπκε κε ζεκείν αλαθνξάο κηα ηειενπηηθή ζεηξά, ηα 



δειηία εηδήζεσλ, κηα θνπηζνκπνιίζηηθε εθπνκπή». Εσή ζαλ ηειεόξαζε, ινηπόλ. Καη 

αλ ηα κάηηα ηνπ δελ ηνλ γεινύλ ζρεηηθά κε ην θιεηλόλ άζηπ, ηη ιέεη ε ζθέςε ηνπ γηα 

ηνπο θαηνίθνπο ηεο Αζήλαο; «Δίκαζηε πεξαζηηθνί αθόκα θαη αλ δελ πεγαίλνπκε 

πνπζελά. Γπλεηηθά, είκαζηε όινη ζην δξόκν, ν θαζέλαο κπνξεί λα θύγεη γηα θάπνπ 

αιινύ. Ζ Αζήλα είλαη ζαλ έλα κεγάιν δηακεηαθνκηζηηθό θέληξν, κόλν πνπ νη 

πξννξηζκνί έρνπλ ραζεί θαη κέλνπκε όινη εδώ». 

Κξαηάκε απηή ηε ζθέςε θαη ηε θέξλνπκε ζηε ινγνηερλία: «Απηή ε ιεηηνπξγία ηνπ 

πεξάζκαηνο, κπζνπιαζηηθά είλαη απίζηεπηα αμηνπνηήζηκε. Γελ ρξεηάδεηαη ηα θείκελά 

καο λα κηκνύληαη ακεξηθαληθέο ηζηνξίεο ρξεζηκνπνηώληαο ειιεληθά νλόκαηα. Μπνξεί 

λα είλαη απζεληηθά λενειιεληθέο ρσξίο λα ράλνπλ ηελ νηθνπκεληθόηεηά ηνπο». Καη 

απηά ηα ιόγηα θιείλνπλ ηε ζπλέληεπμε. αλ επρή. Γηα κηα ειιεληθή ινγνηερλία πνπ 

επρόκαζηε λα θάλεη ζρνιή. Να απνθηήζεη έλα ύθνο αλαγλσξίζηκν. Καη ζε απηή ηελ 

πνξεία, λεαξνί, ηθαλόηαηνη, δηαβαζκέλνη θαη κε κεξάθη ζπγγξαθείο -ζαλ ηνλ Κπξηάθν 

Μαξγαξίηε- είλαη απαξαίηεηνη. Καιή ζαο αλάγλσζε! 

Θπίλεπ για δςναηούρ αναγνώζηερ 

Ο Κπξηάθνο Μαξγαξίηεο πξνηείλεη αλεπηθύιαθηα: 

1.     «Ακεξηθαληθό Σακπιόηλη» 

(εθδόζεηο Αγξα) – Σδέηκο Διξόη 

2.     «Σζαθηζκέλε Αθηή» 

(εθδόζεηο Σόπνο) – Πίηεξ Σέκπι 

3.     «Σειεπηαίν Σξαγνύδη γηα ηνλ Ρέκπνπο» 

(εθδόζεηο Μεηαίρκην) – Ηαλ Ράλθηλ 

 


