
να πηγαίο ταλέντο» θα αναφωνούσατε αν έπεφτε 
στα χέρια σας ένα βιβλίο του Κυριάκου Μαργαρίτη 
και μαθαίνατε ότι είναι μόλις 30 ετών. Ωστόσο, 
πρόκειται για ένα συγγραφέα που έχει ήδη εκδώσει 
περισσότερα από 10 βιβλία, έχοντας εντρυφήσει 
στη λογοτεχνία για παιδιά και εφήβους σαν ένα 
είδος «σκληρής και εντατικής προπόνησης» πριν 
τη μεγάλη, νομοτελειακή στροφή προς το μυθιστό-
ρημα για ενήλικες. 

Η ελληνική λογοτεχνία έχει καλωσορίσει ένα 
μεγάλο «αστέρι», την πιο μεγάλη ελπίδα και της 
νέας γενιάς των Κυπρίων λογοτεχνών. Πριν καλά-
καλά κλείσει τα 20 τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο 
Νέου Λογοτέχνη το 2002 με τη συλλογή διηγημά-
των «Μικροί Ερωτικοί Θρήνοι», ενώ έφηβος ακόμη 
τιμήθηκε με το 1ο  Βραβείο Παιδικού Μυθιστορή-
ματος του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού Νεανι-
κού Βιβλίου, για το «Χωριό των σεντονιών» κι 
έκτοτε… κουράστηκε να βραβεύεται. Οι σπουδές 
στην Κλασική Φιλολογία, στη Φιλοσοφική του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, τον έφεραν στην ελληνική 
πρωτεύουσα και του επέτρεψαν να αφοσιωθεί με 
όλη του την ψυχή στις δύο πιο αγαπημένες του 
ασχολίες: το γράψιμο και το διάβασμα, δηλαδή την 
εξής μία: τις λέξεις. 

Το νέο του βιβλίο με τίτλο «Στον ίσκιο των σκο-
τωμένων κοριτσιών» κυκλοφόρησε πριν από μερι-
κές εβδομάδες από τον μόνιμο εκδότη του, τον 
Ψυχογιό. Είναι δεύτερη συγγραφική απόπειρα στις 
ατραπούς του αστυνομικού μυθιστορήματος, μετά 
το «Ρέκβιεμ για τους απόντες», ενώ παρενεβλήθη 
το νουάρ μυθιστόρημα «Η ερωμένη και η σκιά 
της». «Το πρώτο καθαρόαιμο ελληνικό crime μυ-
θιστόρημα» όπως προωθείται από τον εκδοτικό 
οίκο, έχει –όπως και το «Ρέκβιεμ»- έντονο κυπρι-
ακό άρωμα. Τον αντι-ήρωα υπαρξιακό ντετέκτιβ 
Αρσένιο Θησέα διαδέχεται ο τσακισμένος από τη 
μνήμη και πανικοβλημένος από τη μοναξιά, επίσης 
Κύπριος, καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας Παύ-
λος Μαρίνος. Το θέατρο των γεγονότων μεταφέρε-
ται ωστόσο από την Πάφο στη «γονατισμένη» 
Αθήνα της κρίσης, όπου ένας δολοφόνος παρεν-
δύεται και σκοτώνει νεαρά κορίτσια, στο πρότυπο 
της «Φόνισσας» του Παπαδιαμάντη. Έτσι, ο Μαρ-
γαρίτης έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει την απο-
στασιοποίηση του «ξένου», την ιδιαίτερη, «κυπρι-
ακή» ματιά για να ανατέμνει άνευ επιείκειας και 
παραβλέποντας οποιαδήποτε ελαφρυντικά –ή 
ψευδο-ελαφρυντικά- την πραγματικότητα της πό-
λης ως έχει. 

- Τι σε έλκυσε να επιλέξεις τις αναφορές 
στον Παπαδιαμάντη και γενικότερα τη λογοτε-
χνία; Εδώ και πολλά χρόνια βιώνω μια σχέση βα-
θύτατα προσωπική και ερωτική με το έργο αλλά και 
το δημιουργικό υπόδειγμα του Παπαδιαμάντη, επο-
μένως υποθέτω ότι εκεί ανασαίνει ο βασικός λόγος 
για την επιλογή μου. Έπειτα, θεωρώ ότι ο Παπαδια-
μάντης, όπως κι ο Βιζυηνός, είναι ό,τι πιο ακριβό, 
πλήρες και αυθεντικό μπορούμε να βρούμε μέχρι 
σήμερα, στο corpus της νεοελληνικής πεζογραφί-
ας –και είναι ωραία ειρωνεία το ότι ουσιαστικά 
ασχολήθηκαν με το διήγημα κι όχι με το μυθιστό-
ρημα. Το υπόλοιπο πλησίασμα της λογοτεχνίας 
μέσα από αυτό το κείμενο οφείλεται στην αδια-
πραγμάτευτη πεποίθησή μου ότι, λιγότερο από 
«απόδραση» και άλλα τέτοια κλισέ, η λογοτεχνία 
είναι ο πιο βέβαιος -ενίοτε και λυτρωτικά βίαιος- 
τρόπος που έχουμε για να αντικρίσουμε τη ζωή 
όπως όντως είναι: Μια διαρκής πάλη και διαμαρ-
τυρία ενάντια στο θάνατο. 

- Είναι το βιβλίο και μια απόπειρα να δια-
λεχθείς με τον Παπαδιαμάντη; Ανήκω στους 
συγγραφείς που συνδυάζουν την παρόρμηση 

με την αδιάλειπτη και αρειμάνια ανάγνωση. Ως εκ 
τούτου, κάθε κείμενό μου αποτελεί κομμάτι ενός 
άτυπου, εορταστικού διαλόγου που έχω ανοίξει με 
τους αγαπημένους πεθαμένους δασκάλους μου, 
εδώ και πάνω από δέκα χρόνια. Το συγκεκριμένο 
δεν αποτελεί εξαίρεση. Εκτός από Παπαδιαμάντη 
και Ντοστογιέφσκι, απευθύνομαι με ευλαβική αυ-
θάδεια σε Σολωμό, Μπάιρον, Τσέλαν, Καρυωτάκη, 
Πόε, Καβάφη, Καββαδία, Μπουκόβσκι –μέγιστη 
ευλογία η συντροφιά τους. 

- Στον τίτλο κάνεις αναφορά και στον Προυστ, 
στο «Αναζητώντας τον Χαμένο Χρόνο»…  Ο «Χα-
μένος Χρόνος» είναι ένα από τα σημαντικότερα 
έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας που ΔΕΝ έχω 
διαβάσει ώς το τέλος. Σταμάτησα στον δεύτερο 
τόμο, απ’ όπου και η παράφραση! Έκανα την ανα-
φορά διότι είμαι πλήρως συντονισμένος με το μεί-
ζον μάθημα του Χάιντεγκερ για τη σχέση ανθρώπου 
και χρόνου. Δηλαδή: δεν «έχουμε χρόνο» αλλά 
ΕΙΜΑΣΤΕ χρόνος. Όταν αναζητούμε -στη μνήμη, 
στις ιστορίες, στις αφηγήσεις- τον χαμένο χρόνο, 
αυτό που ουσιαστικά ζητούμε είναι ο ίδιος ο χαμέ-
νος εαυτός μας μέσα στα επίσης χαμένα αγαπημέ-
να μας πρόσωπα. Τι ελπίζουμε να (ξανα)κερδίσου-
με; Το αληθινό πρόσωπό μας, την ανθρωπιά μας, 

τον μανιώδη έρωτά μας για τους ανθρώπους, για 
την ύπαρξη, τη ζωή.  

- Μπορεί η λογοτεχνία να έχει απαντήσεις 
για την πορεία που έχει πάρει η κοινωνία μας, η 
ζωή μας; Δεν πιστεύω ότι είναι δουλειά της λογο-
τεχνίας να δώσει απαντήσεις για οτιδήποτε –ποιος 
τη ρώτησε, άλλωστε; Η λογοτεχνία είναι αυτό που 
μας παίρνει από την πλάνη μας και μας συνεφέρνει 
και μας ρίχνει πάλι πίσω στην πραγματική ζωή, 
είναι αυτό που κάνει τον Λόγο λόγια -κατά Κυριάκο 
Χαραλαμπίδη- και μας επιτρέπει να ανανήψουμε, 
να ξεστραβωθούμε και να δούμε, αργά ή γρήγορα, 
ότι είμαστε εδώ πέρα για να ζήσουμε επικίνδυνα. 
Δηλαδή: για να αγαπήσουμε τον άλλο άνθρωπο 
άνευ όρων, να συν-χωρέσουμε, να ενωθούμε και 
να γκρεμίσουμε με αβγά (μόνο με αβγά!) τον τοίχο 
του θανάτου. Αυτά τα αβγά, νομίζω, είναι η λογο-
τεχνία. 

- Τι θα μνημονεύουμε μετά από 20 χρόνια γι’ 
αυτή την εποχή που ζούμε; Αν συνέλθουμε, τότε 
θα μιλάμε για τη συνθήκη του αμνημόνευτου που 
καθόρισε αυτή την εποχή, για την αστοχία μας να 
μνημονεύσουμε όσα μας λείπουν, για τις παραχω-
ρήσεις που έχουμε κάνει στο εφήμερο, στην τυ-
ραννία του επίκαιρου και στη δικτατορία της λήθης. 

- Συμμερίζεσαι την αισιοδοξία ορισμένων ότι 
η κρίση μπορεί να ωθήσει τον κόσμο στα πιο 
ουσιώδη; Δεν είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, δεν 
πιστεύω καν στην έννοια της αισιοδοξίας. Μ’ ενδι-
αφέρει να εμβαθύνω στην απόγνωση, διατηρώντας 
φανατικά μια παράφορη και συνειδητά τυφλή ελ-

πίδα για την Ομορφιά, που οπωσδήποτε θα σώσει 
τον κόσμο. Η κρίση καταστρέφει μια πραγματι-
κότητα που, έτσι κι αλλιώς, ήταν κάλπικη και 
απατηλή. Μας στερεί τα άλλοθι. Από αυτή την 
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Σε 20 χρόνια θα μιλάμε για τη 
συνθήκη του αμνημόνευτου που καθό-

ρισε αυτή την εποχή, για την αστοχία μας να 
μνημονεύσουμε όσα μας λείπουν, για τις παρα-

χωρήσεις που έχουμε κάνει στο εφήμερο, στην τυ-
ραννία του επίκαιρου και στη δικτατορία της λήθης. 

Ο Κύπριος συγγραφέας Κυριάκος Μαργαρίτης πιστεύει ότι είμαστε εδώ για να ζήσουμε επικίνδυνα

Δεν πιστεύω στην αισιοδοξία, 
εμβαθύνω στην απόγνωση 
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άποψη, μπορεί να λειτουργήσει θετικά, ν’ ανοίξει 
δυνατότητες για πιο αυθεντικό βίωμα, για αληθινή 
αλληλεγγύη και δημιουργία, αυτή τη στροφή στα 
ουσιώδη. Μπορεί, όμως, απλώς να αποδείξει ότι 
εξακολουθούμε να είμαστε μεγαλοφυείς τεχνίτες 
όταν πρόκειται να κατασκευάσουμε καινούργια 
άλλοθι και να παραμείνουμε υποτελείς στο βολικό 
μας ψέμα, να διατυπώσουμε με πιο κομψό τρόπο το 
ίδιο ψέμα. Φοβάμαι ότι η κρίση πάει να μας γίνει 
μια τρομερή συνήθεια -ούτε καν ασθένεια- προς 
θάνατο. Ωστόσο, μνημονεύω τον Μπέκετ (σ.σ. στον 
«Ακατονόμαστο»): «Δεν μπορώ να συνεχίσω, θα 
συνεχίσω». Έως τέλους. 

- Γιατί οι άνθρωποι επιμένουν να δίνουν με-
γαλύτερη βαρύτητα στις ανέσεις, την κατανάλω-
ση, την «οικονομική επιφάνεια»; Κοίταξε, δεν 
είναι απαραίτητα κακό ή ανέντιμο να θέλει κανείς 
να ζήσει άνετα, έτσι; Νομίζω ότι εννοείς κυρίως τη 
μηχανιστική, ρομποτική τάση που έχουμε να παρά-
γουμε και να καταναλώνουμε αδιακρίτως. Γι’ αυτό 
ευθύνεται, νομίζω, ένα τρομακτικό σύστημα, αυτός 
ο μεταμοντέρνος καπιταλισμός που έχουμε επινο-
ήσει και μας έχει κρύψει τον ορίζοντα. Έχουμε ένα 
υπέροχο περίσσευμα ζωτικότητας και δημιουργικής 
δύναμης, αλλά αντί να το διοχετεύσουμε στη δια-
φύλαξη και καλλιέργεια αυτού που μας δόθηκε, της 
ίδιας της ζωής μας, το σπαταλούμε στο ροκάνισμά 
της. Μου φαίνεται ότι έχουμε ανταλλάξει τη φυσι-
κή μας βούληση για ζωή με μια ξετρελαμένη βού-
ληση για δύναμη, έχουμε εκχωρήσει τον ρεαλισμό 
της ζωής για τον εύκολο και τόσο γοητευτικό ρο-
μαντισμό του αργού, πνευματικού και, τελικά, και 
βιολογικού θανάτου. Κρίμα δεν είναι; 

- Παράγει σήμερα η Ελλάδα αξιόλογους νέ-
ους συγγραφείς; Αν και πιστεύω ότι το σώμα της 
νεοελληνικής πεζογραφίας είναι εν πολλοίς αδι-
αμόρφωτο κι ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να 
κάνουμε ώσπου να πραγματώσουμε τις δυνατότη-
τες που άνοιξαν μεμονωμένες περιπτώσεις σαν του 
Παπαδιαμάντη, του Βιζυηνού, του Πεντζίκη, η απά-
ντηση είναι θετική. Βγαίνουν πολύ σημαντικοί νέ-
οι συγγραφείς, κι αν πρέπει να μιλήσω γι’ αυτούς 
που ανήκουν περισσότερο στη δική μου γενιά, 
μπορώ να αναφέρω εξαιρετικές περιπτώσεις σαν 
της Μπουραζοπούλου ή του Οικονόμου ή του Κορ-
τώ. Κι είναι κι άλλοι, ευτυχώς.  

- Υπάρχει μια άποψη ότι οι συγγραφείς γρά-
φουν τα σημαντικότερα έργα τους μετά τα 40. 
Ισχύει αυτό; Ελπίζω να ισχύει μιας και, ειλικρινά, 
εύχομαι να ζήσω αρκετά χρόνια και μετά τα σαρά-
ντα. Πέρα από αστεία, όλες οι σχετικές απόψεις 
-νομίζω ότι το ίδιο λέγεται και για τα εξήντα κ.λπ.- 
ερείδονται στο προφανές και φυσιολογικό πλάτε-
μα του εαυτού. Καθώς μεγαλώνει ο άνθρωπος και 
απλώνεται βιωματικά, πλουτίζει τις μνήμες του, 
διευρύνει την ύπαρξή του. Ωστόσο, το να σε απα-
σχολεί κάτι τέτοιο στα τριάντα είναι το ίδιο σαν να 
σε απασχολεί η επικείμενη καταστροφή του κόσμου 
κατά το ημερολόγιο των Μάγια. 

- Υπάρχει κάποιο τίμημα που πληρώνεις, 
παίρνοντας την απόφαση να αφοσιωθείς στο 
γράψιμο; Ναι, φυσικά. Αφενός, όμως, είναι πολύ 
προσωπικό για να αφορά οποιονδήποτε και, αφε-
τέρου, η γραφή ανταμείβει με τρόπους που σε κά-
νουν να αδιαφορείς για ό,τι υπό άλλες συνθήκες 
θα φαινόταν τίμημα, κόστος, θυσία. Ξέρεις, τη 
μαρτυρία του καθενός, την ένταση και τη γνησιό-
τητα και την άπειρη -και χαρμόσυνη, χαροποιό- 
οδύνη της, τη μετρούν υποχρεωτικά οι άλλοι. Αν το 
κάνει ο ίδιος είναι πάντα ύποπτος. 

- Ας το θέσω αλλιώς: Σε ποιο βαθμό η ενα-
σχόληση με τη λογοτεχνία είναι απόλαυση και 
σε ποιο βάσανο; Ας το θέσω ως εξής: Επικαλού-
μαστε συνέχεια μια λύτρωση, μα η λύτρωση βρί-
σκεται ήδη στην επίκληση του εαυτού της. 

- Συνδέεσαι συναισθηματικά με τους ήρωες 
που πλάθεις; Αλίμονο! Δεν πρόκειται καν για συ-
ναισθηματικό δεσμό. Συμπάσχω, συνυπάρχω με τα 
πρόσωπα των κειμένων μου, συχνά ονειρεύομαι τα 
όνειρά τους. Ό,τι έχει σημασία στο μυθιστόρημα ή, 
μάλλον, αυτό που κάνει ένα γραπτό κείμενο μυθι-
στόρημα είναι, ακριβώς, οι χαρακτήρες, τα πρό-
σωπα. Μοιραία, ο συγγραφέας χρειάζεται να 
συνομιλήσει, ν’ αναπτύξει σχέση ισότιμη με 
όλους τους ήρωές του, καλούς, κακούς και 

άσχημους. Όταν αυτό καλλιεργηθεί πλήρως, γεν-
νιούνται αριστουργήματα. Υπόδειγμα τελειότητας 
ως προς το συγκεκριμένο, ο Ντοστογιέφσκι. 

- Γιατί ο Έλληνας αντιμετωπίζει την ανάγνω-
ση ενός βιβλίου ως καταναγκασμό; Δεν είμαι 
σίγουρος ότι εξακολουθεί να ισχύει αυτό, τουλά-
χιστο για ανθρώπους που έχουν αφήσει μερικά 
χρόνια πίσω τους το σχολείο και το πανεπιστήμιο 
και δεν ταυτίζουν τα βιβλία με τα εγχειρίδια γνώ-
σεων. Ίσως ήταν αλήθεια για πιο παλιές γενιές, 
όταν η καθημερινότητα ήταν πιο απλή και πιο άμε-
σα εξωστρεφής και η ανάγνωση ενός βιβλίου 
έμοιαζε περιττή. Φυσικά, όποιος βλέπει το βιβλίο 
ως μια ακόμα μορφή ψυχαγωγίας ανάμεσα σε πολ-
λές, μάλλον θα προτιμήσει τις πιο εύκολες, το 
ξεφύλλισμα ενός περιοδικού ή την τηλεόραση ή 
το χαζολόγημα στο Ίντερνετ –και δεν λέω ότι 
αυτά βλάπτουν ή κάτι τέτοιο, απλώς είναι κρίμα να 
μονοπωλούν το ενδιαφέρον και το χρόνο του αν-
θρώπου. 

-Γιατί δεν έχει πειστεί ο εν δυνάμει αναγνώ-
στης να στραφεί στο βιβλίο; Πώς να πειστεί; Από 
τη μια ορθώνεται η Σκύλα της αγοραίας κουλτού-
ρας, της προχειρότητας και της φτήνιας και, από 
την άλλη, η Χάρυβδη της διανοουμενίστικης κο-
μπορρημοσύνης, των εξυπνάδων του ελιτίστικου 
συρμού και της σοβαροφάνειας. Μας λείπει μια 
γνησίως λαϊκή τέχνη αλλά ελπίζω ότι θα γίνει κι 
αυτό, σιγά-σιγά. 

- Ξένοι ελληνιστές εντάσσουν στα μειονε-
κτήματα της ελληνικής πεζογραφίας το ότι ο 
συγγραφέας νοιάζεται περισσότερο για το ύφος, 
παρά για την ιστορία που αφηγείται. Συμφωνείς; 
Εν μέρει με βρίσκει απολύτως σύμφωνο και λέω εν 
μέρει διότι δεν δέχομαι σε καμιά περίπτωση ότι μια 
υποτιθέμενη υπέρβαση του μειονεκτήματος θα 
μπορούσε να συμβεί με μετατόπιση του ενδιαφέ-
ροντος από το συγγραφέα στην ιστορία, στην πλο-
κή. Ουσιαστικά, είναι το πανάρχαιο ψευδο-δίλημμα 
ανάμεσα σε ύφος και περιεχόμενο. Η αληθινή 
λογοτεχνία, όμως, ανεξαρτήτως εθνικότητας -αν 
υπάρχει ακόμα κάτι τέτοιο στη λογοτεχνία- διεκ-
δικεί πάντα την τέλεια ισορροπία, τον εναρμονισμό 
ύφους και θέματος. Ας μην ξεχνάμε τον Τζόις: «Το 

ύφος ΕΙΝΑΙ το θέμα», κάτι το οποίο εγώ ερμηνεύω 
περίπου ως τον σκοπό που επιβάλλει τα μέσα –βε-
βαίως, ισχύει και το αντίστροφο. Είναι λογικό που 
συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα, έχουμε ταλαιπωρηθεί 
σχεδόν για έναν αιώνα με το περίφημο γλωσσικό 
ζήτημα. Είναι στο χέρι κάθε συγγραφέα να ξεκα-
θαρίσει και να ξεπεράσει αυτό το ζήτημα στο έργο 
του, με τον δικό του, ανεπανάληπτο τρόπο. Συχνά, 
βέβαια, αυτή η μέριμνα για τη γλώσσα μπορεί να 
αποπροσανατολίσει και να βλάψει την ιστορία. 
Χρειάζεται, λοιπόν, να επιμείνουμε αγρίως και με 
φανατισμό.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ 
ΚΑΝΕΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥΣ

- Μπορείς να μας πεις δυο λόγια για το επό-
μενο βιβλίο που ετοιμάζεις; Για να είμαι ειλικρι-
νής, είναι έτοιμο κι αν όλα πάνε καλά θα κυκλοφο-
ρήσει την επόμενη χρονιά. Αν πρέπει να το κατη-
γοριοποιήσω, θα έλεγα ότι είναι ένα κοινωνικό- 
αισθηματικό δράμα το οποίο αντιμετωπίζω και ως 
οντολογικό μανιφέστο –αν μου επιτρέπεται ο 
όρος- της γενιάς μας μέσα στον πυρήνα μιας κρί-
σης που περιγράφεται ως οικονομική ή πολιτική ή 
πολιτισμική, μα που, πάνω απ’ όλα, είναι γνησίως 
υπαρξιακή. Η ιστορία, βέβαια, εκτυλίσσεται στον 
τόπο της τραγωδίας που, εν προκειμένω, είναι η 
Αθήνα της περασμένης χρονιάς.

- Σε τι διαφέρει η Αθήνα από τις μεγάλες 
μητροπόλεις του δυτικού κόσμου; Καταρχάς στο 
ότι ΔΕΝ είναι μητρόπολη! Απλώς, καμώνεται πως 
είναι και σ’ αυτό ακριβώς έγκειται η νοσηρή γοη-
τεία της και η παράδοξα ένοχη αθωότητά της: σαν 
ένα κοριτσάκι που πασαλείβεται με μακιγιάζ και 
παραπατά στα ψηλοτάκουνα παριστάνοντας ότι εί-
ναι γυναίκα. Η Αθήνα δεν είχε ποτέ αστικό παρελ-
θόν, δεν ήταν παρά ένα χωριουδάκι κατά το 19ο 
αιώνα, μετατράπηκε σε αστικό κέντρο με τρόπο 
βίαιο και εγκληματικά αδέξιο και δεν πήρε μια κά-
πως σταθερή μορφή ούτε με την έλευση των προ-
σφύγων το ’22, παρά μόνο μετά το 1950, με το τέ-
λος του Εμφυλίου και τις συνέπειες. 
Είναι, λοιπόν, ελαφρώς γελοίο να 
τοποθετείται -σε επίπεδο φαντασι-
ακό- πλάι σε πόλεις όπως η Νέα 
Υόρκη ή το Βερολίνο. Για μένα είναι 
ένα ευρω-βαλκανικο-ανατολίτικο 
συνονθύλευμα κοινοτήτων και μι-
κρόκοσμων και το γεγονός ότι αυ-
τό το δράμα εκτυλίσσεται σ’ ένα 
κατά συνθήκη αστικό- μητροπολι-
τικό φόντο κάνει τα πάντα ακόμα 
πιο συναρπαστικά και επικίνδυνα 
και, γι’ αυτό, δημιουργικά.  

-Θεωρείς πλεονέκτημα το 
ότι λόγω καταγωγής, είσαι σε 
θέση να παρατηρείς την πραγ-
ματικότητα της πόλης με κάποια 
αποστασιοποίηση; Απολαμβάνω 
το μέγιστο προνόμιο του εκτοπι-
σμού κι από αυτή την άποψη αι-
σθάνομαι ότι βρίσκομαι στ’ αλή-
θεια σε θέση πλεονεκτική. 
Ωστόσο, δεν είναι η αποστασιο-
ποίηση το ζήτημα. Η εξορία 
ενεργοποιεί την κίνηση του νόστου. Κατά τον 
τρόπο, ας πούμε, που ο πόθος εμπνέει τον έρωτα. 
Ως προς αυτό είναι που θεωρώ καθοριστική την 
κυπριακή μου καταγωγή. Με προικίζει μ’ ένα «έλ-
λειμμα» που για να το καλύψω, πλησιάζω την πόλη 
με μεγαλύτερο πάθος, χωρίς όρους, χωρίς υστε-
ροβουλίες, σχεδόν πρωτόγονα. Επειδή αισθάνομαι 
έλλειψη οίκου, μαθαίνω να κατοικώ παντού. Ξέ-
ρεις, σ’ ένα ανέκδοτο κείμενο έχω προλάβει να 
σημειώσω ότι: «Να είσαι Κύπριος σημαίνει να 
επιστρέφεις συνέχεια». Ως Κύπριος, λοιπόν, επι-
στρέφω μετά μανίας στην Αθήνα, τον αγαπημένο 
τόπο όπου μου δόθηκε για να περάσω την εξορία 
μου. Η Κύπρος είναι η ασθένεια και η θεραπεία 
μας, μας εκτοπίζει αλλά μας μαθαίνει και να νοστί-
ζουμε -και να γινόμαστε νόστιμοι!- μας καθιστά εκ 

γενετής «Οδυσσείς». Γι’ αυτό μου φαίνεται φυ-
σικό να πω ότι η κυπριακότητά μας –το οικείο 
στοιχείο του ελληνισμού μας- είναι αυτό που 
μας κάνει οικουμενικούς, παγκόσμιους. 

Κυριακή 29 Απριλίου 2012

 Έχουμε ένα υπέροχο περίσ-
σευμα ζωτικότητας και δημιουργικής 

δύναμης, αλλά αντί να το διοχετεύσουμε 
στη διαφύλαξη και καλλιέργεια αυτού που μας 

δόθηκε, της ίδιας της ζωής μας, το σπαταλούμε στο 
ροκάνισμά της.

ΕΦΤΑ ΜΕΡΕΣ                  πολιτισμός[ 25 ]
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 Το νέο βιβλίο 
 του Κυριάκου 

Μαργαρίτη 
 «Στον ίσκιο 
 των σκοτωμένων 

κοριτσιών» 
 (ο τίτλος είναι πα-

ράφραση από το 
έργο του Προύστ  
«Στον ίσκιο των 
ανθισμένων κορι-
τσιών»)

 κυκλοφόρησε 
πριν από μερικές 
εβδομάδες 

 από τις εκδόσεις 
 Ψυχογιός.


	01pol_COLOR_290412_@
	02pol_SPOT_290412_@
	03pol_COLOR_290412_@
	04pol_SPOT_290412_@
	05pol_SPOT_290412_@
	06pol_COLOR_290412_@
	07pol_SPOT_290412_@
	08pol_COLOR_290412_@
	09pol_COLOR_290412_@
	10pol_SPOT_290412_@
	11pol_COLOR_290412_@
	12pol_SPOT_290412_@
	13pol_SPOT_290412_@
	14pol_COLOR_290412_@
	15pol_SPOT_290412_@
	16pol_COLOR_290412_@
	17pol_COLOR_290412_@
	18pol_SPOT_290412_@
	19pol_COLOR_290412_@
	20pol_SPOT_290412_@
	21pol_SPOT_290412_@
	22pol_COLOR_290412_@
	23pol_SPOT_290412_@
	24pol_COLOR_290412_@
	25pol_COLOR_290412_@
	26pol_SPOT_290412_@
	27pol_COLOR_290412_@
	28pol_SPOT_290412_@
	29pol_SPOT_290412_@
	30pol_COLOR_290412_@
	31pol_SPOT_290412_@
	32pol_COLOR_290412_@



