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Ο Τελευταίος Χορός 
VICTORIA HISLOP 

Ο Τελευταίος Χορός 
Γράφει ο ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΟΣ 

Μέσα από δέκα πολύ δυνατά διηγήµατα, η Victoria 
Hislop µας βγάζει σεργιάνι στους αθηναϊκούς δρόµους 
αλλά και στις πλατείες των ελληνικών χωριών. Σκιαγραφώντας 

την ξεχωριστή ατµόσφαιρα κάθε τόπου, η 
συγγραφέας ζωντανεύει µπροστά στα µάτια µας µια 
σειρά 
από αλησµόνητους ήρωες - από έναν µοναχικό παπά 
έως δύο αδερφούς σε διαµάχη, και από έναν ανεπιθύµητο 

ξένο έως ένα γαµπρό που βασανίζεται από µια 
µουσική και µια ανάµνηση. ∆οσµένες µε τη µοναδική 
γραφή της Hislop, αυτές οι γλυκόπικρες ιστορίες πίστης 
και αγάπης, χωρισµού και συµφιλίωσης, θα µείνουν 
στο µυαλό σας και θα σας συντροφεύουν για πολύ 
καιρό µετά το τέλος της ανάγνωσης 

Να το οµολογήσω από 
την αρχή. Με εξέπληξε 
ευχάριστα η Victoria 

Hislop, µε την έννοια ότι την 
είχα γνωρίσει, και την είχατε 
γνωρίσει, µέσα από το είδος 
του µυθιστορήµατος. Τώρα, σε 
ένα άλλο είδος, ασφαλώς δυσκολότερο, 

αφού προϋποθέτει, 
ή µάλλον επιβάλλει οικονοµία 
χώρου και λόγου, δηλαδή στο 
διήγηµα, αποδεικνύει ότι όχι 
µόνο είναι πολυτάλαντη, αλλά 
ότι, επίσης, αφουγκράζεται µε 
καθαρότητα τον παλµό της καθηµερινής 

Ελλάδας και τον ξεδιπλώνει 
ενώπιον µας, µε 

µορφή εικόνων, άλλοτε ασπρόµαυρων 
και άλλοτε έγχρωµων, 

αλλά πάντοτε µε το ενδιαφέρον 
µας στα ύφη. 

Πρόσωπα ραγισµένα από τις 
έγνοιες και τις σκοτούρες, µα 
και πρόσωπα που φέγγουν 
ακριβώς γιατί οι έγνοιες και οι 
σκοτούρες τους διδάσκουν τη 
µαταιότητα του εφήµερου και 
το εφήµερο της µαταιότητας, 
περνούν µε αξιοπρέπεια και 
ήθος, αλλά και µε τα νεύρα 
τους - αλίµονο, Έλληνες είµαστε 

και βράζει το αίµα µας µε 
το παραµικρό - , αρχικά στις σελίδες 

του βιβλίου και αργότερα 
στις φλέβες µας. Πυκνή γραφή, 
αριστουργηµατικός χειρισµός 
της γλώσσας, λεπτοµέρειες 
που, χάρη στις απέραντες εµπνεύσεις 

της Hislop, µεταµορφώνονται 
στο άλφα και το 

ωµέγα της ύπαρξης, τοποθεσίες 
που θυµίζουν περισσότερο 

ταξιδιωτικές κάρτες - γραφικά 
καφενεία, µικρά εστιατόρια, 
µοναχικά σπίτια στις κορυφές 
των βουνών -, οικογενειακές 
διαφορές που, ωστόσο, διαλύονται 

στο φως της ηµέρας, 
αγάπες που καταπιέζονται, 
που κρύβονται, που πνίγονται 
στις θάλασσες των συνθηκολο¬ 

γήσεων αλλά µπορούν, ανά 
πάσα στιγµή, να βγουν στην 
επιφάνεια, συνθέτουν αυτή την 
πληθωρική, παρά το µικρό µέγεθος 

της, συλλογή διηγηµάτων 
που σφραγίζονται µε την 

παροιµιώδη ευαισθησία ..της 
Hislop και, φυσικά, µε την ανεπιτήδευτη 

αγάπη που τρέφει 
για την Ελλάδα και, κυρίως, 
για τους ανθρώπους της Ελλά- 

Victoria 

δας. 
∆εν µου αρέσει να δείχνω τις 
προτιµήσεις µου, µια και είµαι 
λάτρης του αποφθέγµατος 
«περί ορέξεως ουκ έστι φιλονικία», 

όµως ο πειρασµός είναι 
οξύς, σαν πόνος και, ως εκ τούτου, 

θα οµολογήσω, δίχως περιστροφές, 
ότι το διήγηµα που 

µε µάγεψε, το διήγηµα που 
φτερουγίζει ακόµα γύρω µου 
σαν πουλί του δάσους είναι 
εκείνο που φέρει τον τίτλο «To 
Μάθηµα». Η κυρία Κακανίδη, 
υπαρκτή ή µυθοπλαστική 
µορφή, κάνει, παρά την κακία 
της, να ραγίσουν έως και τις 
πέτρες. 
"Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις 

∆ΙΟΠΤΡΑ. Σελίδες: ^ 

∆υο παιδιά έπαιρναν για πρώτη φορά στη ζωή τους το δρόµο για το σχολείο 
Ηµητέρα του Γιάννη ένιωθε στην παλάµη 

της το χεράκι του γιου της να 
ιδρώνει. Η µητέρα της Φωτεινής αισθανόταν 

τη χούφτα της κόρης της να σφίγγει 
δυνατά τα δάχτυλα της. Καµία από τις 

δύο γυναίκες δεν ήταν σίγουρη ποιος είχε mo 
πολύ άγχος, σι ίδιες ή τα παιδιά τους. 
Ο πληθυσµός του χωριού είχε µειωθεί cut, 

σθητά τα τελευταία χρόνια. Πολλοί νέοι άνθρωποι 
είχαν φύγει για να εργαστούν στο 

εξωτερικό και επέστρεφαν µόνο τους καλοκαιρινούς 
µήνες, τότε που ξαναγέµιζαν οι καφετέριες 
στον κεντρικό δρόµο. «Έτσι 

ακριβώς ήταν και τον παλιό καιρό» µουρµούριζαν 
τότε οι ηλικιωµένοι µε µάτια βουρκωµένα. 

Τον ∆εκαπενταύγουστο, της 
Παναγίας, η πλατεία στην άκρη του χωριού 
γέµιζε πτυσσόµενα τραπέζια και πλαστικές 
καρέκλες. Μια βδοµάδα µετά, το χωριό άδειαζε 

πάλι και οι καρέκλες στοιβάζονταν δεµένες 
µε σκοινί πλάι στον τοίχο της εκκλησίας. 

Μερικές µπορεί να τις ξαναχρησιµοποιούσαν 
το Πάσχα, όταν θα σούβλιζαν τα αρνιά και 
θα µαζευόταν πάλι κόσµος στο χωριό, όχι 
όµως όσος το καλοκαίρι. 
Στις µέρες µας, οι µαθητές µεταφέρονταν µε 
σχολικό προς και από την κοντινότερη πόλη 
για να πάνε σχολείο, όµως υπήρχαν και 
καµιά εικοσαριά παιδιά µεταξύ έξι και έντεκα 

ετών που ήταν αρκετά για να γεµίσουν 
το δηµοτικό του χωριού. 

Πολλοί µεγάλοι είχαν πάει κι εκείνοι δηµοτικό 
στο ίδιο κτίριο όπου τώρα πήγαιναν και 

τα παιδιά τους. Αρκετοί από αυτούς µάλιστα 
είχαν και την ίδια δασκάλα, την κυρία Κακανίδη, 

που είχε πρωτοέρθει στο χωριό πριν από 
τριάντα χρόνια. 
Η αλήθεια ήταν πως η δασκάλα αυτή προετοίµαζε 

πολύ καλά τα παιδιά για το γυµνάσιο. 
Κατά κάποιον τρόπο, αυτή ήταν και η 

αιτία που πολλοί νέοι του χωριού αποφάσιζαν 
να φύγουν και να µην ξαναγυρίσουν. 

Στα επόµενα σχολεία που πήγαιναν ήταν από 
τους πρώτους µαθητές της τάξης τους και 
κατάφερναν να εξασφαλίσουν υποτροφίες 

και θέσεις σε πανεπιστήµια του εξωτερικού. 
«Όταν οργωθεί καλά το χωράφι, τότε πιάνει 
καλά ο σπόρος», έλεγε η δασκάλα στους γονείς. 

Αυτή η παροµοίωση πήγαζε από αναµνήσεις 
της παιδικής της ηλικίας όταν 

παρακολουθούσε τον πατέρα της να δουλεύει 
στον κήπο τους. Μπορεί να ήταν µόνο 

ένα στρέµµα γης, αλλά έτσι που κοσκίνιζε και 
τον τελευταίο κόκκο χώµα σε σηµείο ώστε να 
ρέει σαν άµµος µέσα από τα χέρια του, το περιβόλι 

τους ήταν ιδιαίτερα γόνιµο. «To µυστικό 
βρίσκεται στην καλή προετοιµασία^ς 

γης», δεν έπαυε να της λέει ο πατέρας τής'Γ 
Ο κύριος Κακανίδης φρόντιζε πάντα επιµελώς 

να δηµιουργεί πολύ τακτικές βραγιές, τοποθετώντας 
σε ευθεία γραµµή ξυλαράκια 

που συνδέονταν µεταξύ τους µε σπάγκο. Ο 
σπόρος φυτευόταν πλάι στο ξυλαράκι και το 
φιντάνι µεγάλωνε σκαρφαλώνοντας στο 
σπάγκο. «Αν οργανώνεις το χωράφι, µεγιστοποιείς 

την παραγωγή», έλεγε στην κόρη του 
τόσο συχνά, ώστε αυτές οι επωδοί ρίζωσαν 
βαθιά µέσα της. Πράγµατι, ο κύριος Κακανίδης 

πετύχαινε θαυµαστές σοδειές. Την ώρα 
που οι γείτονες του πάσχιζαν να καλλιεργήσουν 

µερικές ντοµάτες και λίγα φασόλια στο 
ίδιο βραχώδες και άγονο έδαφος, στο χωράφι 

εκείνου φύτρωναν κάθε λογής λαχανικά 
και κηπευτικά πάνω και κάτω από την 

επιφάνεια της γης» (Από το διήγηµα της συλλογής 
«To Μάθηµα»). 
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