
Γ
εννήθηκε στο Λονδίνο, αλλά η καρδιά
της χτυπάει στην Κύπρο. Για το βιβλίο
της με τίτλο «Οχτώ μέρες και μία Κυ-
ριακή» βραβεύτηκε ως η «Καλύτερη
Πρωτοεμφανιζόμενη Συγγραφέας»

στο διάσημο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Εδιμβούργο. 
Αν και γεννήθηκε στη βρετανική πρωτεύουσα

από Ελληνοκύπριους γονείς, η  Christy Lefteri «ξα-
ναγυρίζει» στα πάτρια για να διηγηθεί μια ιστο-
ρία, για όσους έζησαν την τουρκική εισβολή. 

«Η Κύπρος και η ιστορία της θα καταλαμβάνουν
πάντα μια ιδιαίτερη θέση μέσα στην καρδιά μου»,
δηλώνει στον «Φιλελεύθερο» η διακεκριμένη συγ-
γραφέας. «Δε θα ξεχάσω ποτέ τις ιστορίες που μου
είπαν όταν ήμουν μικρό κοριτσάκι η μαμά και οι για-
γιάδες μου και, παρόλο που το μυθιστόρημά μου
έχει ήρωες φανταστικούς, γνωρίζω πολύ καλά πως
υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω με πολλές ιστορίες
και αναμνήσεις και της εισβολής, αλλά και του προη-
γουμένων χρόνων. Υπάρχουν οι αληθινές ιστορίες.
Ελπίζω αυτό το βιβλίο να τους βρει αυτούς τους αν-
θρώπους και να τους υπενθυμί-
σει τις ιστορίες που έχουν μέσα
στην καρδιά τους...». 

Στα 30 της χρόνια, η Κρίστι
Λευτέρη είναι πτυχιούχος της
Αγγλικής Φιλολογίας και έχει δι-
δάξει σε διάφορα σχολεία πριν
διακόψει για να συνεχίσει τις
σπουδές της και να αφοσιωθεί
στη συγγραφή. «Όταν άκουσα ότι βραβεύτηκα με
το Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα στο
Εδιμβούργο ενθουσιάστηκα. Ήταν μεγάλη τιμή για
μένα που κλήθηκα να μιλήσω στο Διεθνές Φεστι-
βάλ Βιβλίου», εξηγεί. 

Η Κρίστι Λευτέρη μίλησε στο «Φ» για όλα εκείνα
που την κάνουν να γράφει, αλλά και για τις ανα-
μνήσεις που την κρατούν δεμένη με την Κύπρο...

- Είσαστε τόσο νέα! Πότε ξεκινήσατε να γράφετε;
- Πάντοτε αγαπούσα το γράψιμο. Όταν ήμουν εν-

νιά χρονών, μάλιστα, είχα ένα δάσκαλο που μου εί-
πε ότι κάποια μέρα θα μπορούσα να γίνω συγγρα-
φέας. Ο λόγος του έμεινε μέσα μου. Το γράψιμο
ήταν πάντα ένα σημαντικό μέρος της ζωής μου,
ακόμη και όταν ήμουν πολύ μικρή μου άρεσε να
γράφω ποιήματα και επιστολές. Σπούδασα φιλο-
λογία στο πανεπιστήμιο και στη συνέχεια συνέχι-
σα για μεταπτυχιακό στη δημιουργική γραφή και
ήταν αυτή τη στιγμή που συνειδητοποίησα ότι ήθε-

λα να γράψω ένα μυθιστόρημα.
- Τι είναι αυτό που σας κάνει να γράφετε;
- Γράφω γιατί για μένα η ζωή είναι γεμάτη ιστο-

ρίες. Μου αρέσει να παρατηρώ τον κόσμο και τους
ανθρώπους γύρω μου, τα μικρά πράγματα που περ-
νούν ανάμεσά μας καμιά φορά χωρίς να τα προ-
σέξουμε και τα μεγάλα πράγματα στην κοινωνία
μας που επηρεάζουν τη ζωή μας. Πιστεύω ότι η λο-
γοτεχνία μπορεί να είναι ένα παράθυρο στον κό-
σμο και την ίδια στιγμή μέσα μας... Γράφω και δια-
βάζω γιατί με ενδιαφέρει ο τρόπος που οι εξωτε-
ρικές λέξεις και αυτές που κρύβουμε μέσα μας συ-
ναντιούνται...

- Κατάγεσαι από την Κύπρο. Πώς βρέθηκες στην
Αγγλία;

- Οι γονείς μου έγιναν πρόσφυγες μετά την ει-
σβολή το 1974. Όπως πολλοί Ελληνοκύπριοι, ανα-
γκάστηκαν να δραπετεύσουν από τα σπίτια τους
αφήνοντας τα πάντα πίσω. Η μητέρα μου ήρθε από
ένα μικρό χωριό, τη Λάπαθο, στην περιοχή της Αμμο-
χώστου και είχε δύο αδερφούς. Ο πατέρας μου ήταν

από την Αμμόχωστο και είχε έναν
αδερφό. Ήρθε στο Λονδίνο πριν
από τον πόλεμο για σπουδές και
όταν πήγε πίσω στην Κύπρο για
καλοκαιρινές διακοπές το 1974,
κλήθηκε στον Στρατό να πολε-
μήσει κατά των δυνάμεων ει-
σβολής. Απολύθηκε από το στρα-
τό τον Οκτώβριο και γύρισε στο

Λονδίνο για να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Η μη-
τέρα μου και η οικογένειά της έγιναν πρόσφυγες
και ήρθαν στο Λονδίνο αμέσως μετά την εισβολή.
Εγώ γεννήθηκα έξι χρόνια μετά, το 1980.

- Πώς επηρέασε η Κύπρος το γράψιμό σας;
- Υπάρχουν πολλά πράγματα που επηρέασαν το

γράψιμό μου. Πρώτα από όλα, πιστεύω ότι σε κά-
θε πόλεμο, κάθε απώλεια πληγώνει. Και αυτός ο
πόνος μπορεί μερικές φορές να μείνει και να είναι
αξέχαστος κατά την καθημερινή ζωή αυτού που
τον έζησε. Πιστεύω ότι αυτός ο πόνος πρέπει να
υπήρχε στο μυαλό των γονιών μου και αυτό μπορεί
να «επικοινωνηθεί» με πολλούς, διαφορετικούς
τρόπους. Η ιστορία του πολέμου ήταν μέρος της
ιστορίας της οικογένειάς μου και ένιωσα σαν να
ήθελα να το «ψάξω» περισσότερο και να μάθω πε-
ρισσότερα γι’ αυτό. 

Μία από τα πιο εμπνευστικές και «φωτισμένες»
στιγμές που έζησα, ήταν όταν κατά τη διάρκεια ενός
ταξιδιού στην Κύπρο ένα καλοκαίρι, αποφάσισα να
επισκεφθώ το Λάπαθος, το χωρό της μητέρας μου,
στα κατεχόμενα. Οργάνωσα το ταξίδι με τον θείο
μου, τον αδερφό της μητέρας μου. 

Περάσαμε από την άλλη πλευρά με ταξί και όταν
φτάσαμε στο Λάπαθος κατεβήκαμε και περπατή-
σαμε κατά μήκος του μονοπατιού που μας οδη-
γούσε στο πατρικό της μητέρας μου. Καθώς περ-
πατούσαμε μπορούσα να νιώσω τον πόνο που βίω-
νε ο θείος μου. Κοίταζε γύρω του σκεπτικός σα να
έβλεπε φαντάσματα του παρελθόντος. 

Μετά, ξαφνικά, μια Τουρκοκύπρια άρχισε να τρέ-
χει προς εμάς. Στην αρχή νόμιζα ότι πήγαινε προς
τον θείο μου, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι στην
πραγματικότητα έτρεχε προς εμένα. Όταν ήρθε κο-
ντά, συνειδητοποίησα ότι έκλαιγε και με τα χέρια
της έπιασε το πρόσωπό μου φωνάζοντας «Ντούλα,

Ντούλα», το όνομα της μητέρας μου. Μου εξή-
γησε όταν συνήλθε ότι έμοιαζα πολύ στη μη-
τέρα μου. Έκλαιγε και μου είπε ότι αγαπούσε
τη μητέρα μου και ευχόταν να μην είχε φύ-

γει ποτέ... 
Μας κάλεσε για έναν καφέ και καθώς κάθισα εκεί

και την άκουγα, μαζί με το θείο μου θυμόντουσαν
και νοσταλγούσαν. Συνειδητοποίησα πως αυτή η
γυναίκα και η μητέρα μου ήταν πολύ καλές φίλες.
Σκέφθηκα πόσο θλιβερό ήταν ότι μέσα σε μια μέ-
ρα αυτά τα δύο κορίτσια έπρεπε ξαφνικά να γίνουν
εχθροί. Αυτό με έκανε να σκεφτώ για την αγάπη
και τη φιλία πέρα από τα σύνορα.

Κάτι άλλο που με επηρέασε πολύ στο γράψιμο
ήταν η έρευνα που έκανα. Κατά τη διάρκεια του ψα-
ξίματός μου, έκανα συνεντεύξεις με Ελληνοκύ-

πριους και Τουρκοκύπριους. 
Έχω εσωτερικεύσει τα συναισθήματα και τις από-

ψεις που σχετίζονται με αυτό τον πόλεμο. Κάθε
πρόσωπο που είχε δικό του πόνο και τα δικά του
σχήματα πεποιθήσεων που συχνά περνούν από γε-
νιά σε γενιά. Με ενδιέφερε πώς όλο αυτό επηρέα-
σε τις ζωές των ανθρώπων και ήθελα να πω την ιστο-
ρία από διαφορετικές οπτικές γωνίες. 

- Πώς συνδέεστε με τη γη των προγόνων σας;
- Η έννοια του τόπου είναι μέσα μου και είναι συν-

δεδεμένη με μνήμες που έχω κατά τη διάρκεια της
ζωής μου, κατά τα χρόνια που μεγάλωνα: Η μυρω-

διά της γης, τα λεμόνια, τα γιασεμιά, ο ήχος από τα
τζιτζίκια και η θάλασσα. 

Ωστόσο, παρόλο που ήμουν εξοικιωμένη με τις
διακοπές στην Κύπρο που επισκεπτόμουν κάθε χρό-
νο, είχα επίσης ένα διαφορετικό και πιο ειδικό δε-
σμό-σύνδεση μαζί της και αυτό προέκυπτε από ιστο-
ρίες που άκουγα για την Κύπρο και το παρελθόν
από τους γονείς μου. Ήταν τότε που μια διαφορε-
τική Κύπρος ερχόταν στο μυαλό μου. Ήταν η Κύ-
προς στις παλιές φωτογραφίες που οι παππούδες
μας έπρεπε να αφήσουν πίσω. Παρόλο που η για-
γιά μου δεν είχε ποτέ ούτε μία φωτογραφία να μου
δείξει, μπορούσα να δω τη Λάπαθο στο μυαλό μου:
Τα χρώματα, τα κτίρια, τους φούρνους, τα δέντρα,
τους ανθρώπους. Δημιούργησε μια εικόνα του πα-
ρελθόντος που μου πέρασε τόσο που δεν μπορού-
σα να την ξεχάσω. 

Το υλικό από τη γιαγιά μου, από τη μαμά μου και
από τον μπαμπά μου άνοιξαν στο μυαλό μου ολό-
κληρους κόσμους. Ξόδεψα ώρες ακούγοντας πα-
ραμύθια, λαϊκά διηγήματα, μύθους και ιστορίες
αληθινής ζωής από την Κύπρο και τον πόλεμο. Μου
είπαν αυτές τις ιστορίες με πάθος.  Η γιαγιά μου δεν
ήξερε καν να γράψει το όνομα της, ήταν η μεγα-
λύτερη από 9 αδέρφια, άφησε το σχολείο για να
προσέχει  τα μικρότερα αδέρφια της. Όμως έλεγε
ιστορίες με τόση λεπτομέρεια! Καθώς μαγείρευε,
ή έφτιαχνε ψωμί ή έραβε και θυμάμαι τον τρόπο
που τα μικρά της μάτια ανοιγόκλειναν και τα δά-
χτυλά της κουνιόντουσαν καθώς μιλούσε...
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Η επίσκεψη στο Λάπαθος που οδήγησε σε βραβείο

Προσκύνημα στη Σμύρνη με τον ΑΠΟΕΛ

Α πο μικρό παιδί με γοήτευε η ιστο-
ρία του μικρασιατικού ελληνι-
σμού. Κάτι μέσα μου, ένας πηγαί-
ος ενθουσιασμός και θαυμασμός,

αλλά τελικά και μια απύθμενη αγάπη, με
έφερνε ξανά και ξανά να περιδιαβάζω ανα-
δρομικά την ακτή της Ιωνίας, τη Μίλητο, την
Έφεσο, την Αλικαρνασό, τη Σμύρνη... Ιδιαίτε-
ρα μάλιστα την κοσμοπολίτικη Σμύρνη, που
για χρόνια αναπτύχθηκε ως ευρωπαϊκή πόλη
στις παρυφές της Ανατολής  και υπήρξε ου-
σιαστικά το πρώτο αστικό κέντρο του νέου
ελληνισμού, πιο πάνω ακόμα τότε κι από
εκείνη την Αθήνα. Μαζί όμως με το θαυμα-
σμό και τον ενθουσιασμό, ερχόταν γρήγορα
και ο πόνος για την απώλεια και τη συμφο-
ρά, η συμπόνια για την τραγωδία εκείνων
των ανθρώπων.
Διαβάζοντας αχόρταγα κάποια βιβλία και ξε-
φυλλίζοντας λευκώματα  για τον ελληνισμό
τη Μικράς Ασίας και ειδικότερα για τη Σμύρ-
νη, πάντα στριφογύριζε στο μυαλό μου το
ερώτημα: τι να συμβαίνει άραγε σήμερα εκεί;
Ποιά είναι η μοίρα και η κατάληξη εκείνων

των τόπων που ξεχείλιζαν από ιστορία και
δημιουργία;. Για καιρό δε μπορούσα να φα-
νταστώ ότι σύντομα θα είχα την ευκαιρία να
το έβλεπα με τα ίδια μου τα μάτια. Όμως η
άλλη μεγάλη αγάπη μου, ο ΑΠΟΕΛ, έμελλε
να μου δώσει την ευκαιρία γι’ αυτή τη μονα-
δική εμπειρία. Η κλήρωση του ΑΠΟΕΛ να
αγωνιστεί με την Karsiyaka, θα με έφερνε τε-
λικά στη θρυλική Σμύρνη. 
Με το που φθάνεις στην ιωνική γη, κυριαρ-
χούν αισθήματα δέους και συγκίνησης. Πολύ
γρήγορα όμως, νιώθεις αμηχανία, όταν αντι-
λαμβάνεσαι το βιασμό που έχει υποστεί η πό-
λη. Δεν αντηχούν πια ελληνικές λαλιές και
παιδικά γέλια. Δυστυχώς το ελληνικό και ορ-
θόδοξο παρθελθόν της Σμύρνης έχει χαθεί. 
Η καταστροφή της ιστορικής μνήμης προκα-
λεί θλίψη και αμηχανία. Οι Τούρκοι πολύ
γρήγορα ξεκίνησαν μια προσπάθεια εξαφανι-
σμού κάθε ίχνους της άλλοτε κυρίαρχης
αριθμητικά, οικονομικά και πολιτιστικά ελλη-
νικής κοινότητας της Σμύρνης. Επειδή θέ-
λουν να σκεπάσουν τις ενοχές τους. Γιατί σε
όλες τις κατακτήσεις τους άρπαξαν ελληνι-

κούς τόπους και προσπαθούν να οικειοποιη-
θούν τα έτοιμα δημιουργήματα των άλλων,
όντας ανίκανοι για δημιουργία και πολιτισμό. 
Στα χρόνια που έχουν περάσει απο τη Μικρα-
σιατική Καταστροφή, η Σμύρνη έχει λάβει τε-
ρατώδεις διαστάσεις. Μέσα σε αυτό το ξένο
περιβάλλον νοιώθουν χαμένοι οι λιγοστοί
γηγενείς κάτοικοί της, Εβραίοι και Λεβαντί-
νοι, που ακόμα και σήμερα μιλούν ελληνικά
με σμυρνέικη διάλεκτο. 
Οι όποιες αναφορές ελληνικότητα της πόλης
σπανίζουν. Προσπαθούν -και δυστυχώς το
έχουν καταφέρει- να αποκρύψουν το παρελ-
θόν της πόλης. Στους τουριστικούς οδηγούς
που μοιράζονται στα ξενοδοχεία, τονίζεται
το... οθωμανικό παρελθόν της πόλης, ενώ πα-
ραγράφεται η ελληνική διάσταση. Διαφημί-
ζουν, για παράδειγμα, το γεγονός ότι το
1890 ξεκίνησε ο οργανωμένος αθλητισμός
στη Σμύρνη και η διεξαγωγή ποδοσφαιρικών
συναντήσεων. Ναι, αλλά δεν τολμούν να πουν
ότι τότε, το 1890 ιδρύθηκε ο Πανιώνιος Γυ-
μναστικός Σύλλογος Σμύρνης! Ούτε και αντέ-
χουν να ξέρουν ότι ο Πανιώνιος, ένα από τα

πολλά ελληνικά προσφυγικά σωματεία προ-
σπαθεί και ανθεί στην απέναντι ακτή. Πρωτο-
πόρος του αθλητισμού στη Σμύρνη δεν υπήρ-
ξε κάποια «τοπική ομάδα», όπως αναφέρεται
στον τουριστικό οδηγό, αλλά η ιστορικότερη
ομάδα του ελληνισμού, ο Πανιώνιος. 
Όπως, επίσης, δεν τολμούν να πουν ποιοί
ίδρυσαν και λειτούργησαν θέατρα και όπερα
στη Σμύρνη στην αρχή του 20ου αιώνα! Η
Σμύρνη έχει εξάλλου νομπελίστα ποιητή, το
μεγάλο Γιώργο Σεφέρη. Αλλά ούτε αυτό μπο-
ρεί και θέλει να το ξέρει η σημερινή... Ισμίρ. 
Στη Σμύρνη του Ομήρου, του Σεφέρη, του
Ωνάση και του Πανιωνίου, λοιπόν, ο ΑΠΟΕΛ
αντιμετώπισε την «τοπική» Karsiyaka. Σ’ ένα
γήπεδο κατάμεστο απο χιλιάδες ημι-άγριους
οθωμανούς. Ποιά σημασία έχει άραγε το παι-
χνίδι; Τι να μετρήσουν και τι να πουν οι προ-
σπάθειες των παικτών και το αποτέλεσμα; Θα
το χαιρόμασταν και θα νοιώθαμε την ένταση
και την αδρεναλίνη του αθλητισμού. Αν, απέ-
ναντί μας δεν είχαμε το ιστορικό ψέμα και
την απόλυτη προσβολή του πολιτισμού.  
Αναχωρώντας απο τη Σμύρνη, πορευόμενοι

στο αεροδρόμιο, συναντήσαμε για πολλοστή
φορά μπροστά μας τη λεωφόρο Girne. Άλλη
μια μαχαιριά διαπερνά το κορμί. Νιώθοντας
τον εσωτικό κόσμο να δονείται. Θα έχει η Κε-
ρύνεια μας άραγε την ίδια τύχη με την τραγι-
κή Σμύρνη; Θα είναι άραγε τέτοιος ο επίλο-
γος; Θα συνεχίσουμε να επισκεπτόμαστε την
Κερύνεια μας σαν περιηγητές; 
Δεν το πιστεύω. Προσωπικά δεν είμαι διατε-
θιμένος να το δεχτώ. Επιστρέφοντας από το
μαρτυρικό προσκύνημα στη Σμύρνη ένα ξέ-
ρω: την παρακαταθήκη του Κλεόβουλου. Ότι
«δεν υπάρχουν χαμένες υποθέσεις, παρά μό-
νο εκείνες που εγκατέλειψες». Η βάρβαρη
πινακίδα Girne στην πατημένη Σμύρνη, ας
μάς κάνει να συνέλθουμε.
Δεν ξέρω αν και πότε στη Σμύρνη θα φυσή-
ξει ξανά το αεράκι που έσπειραν πριν χιλιά-
δεςς χρόνια οι μούσες του Ομήρου. Όμως ξέ-
ρω ότι υπάρχει ακόμα καιρός για να μην
έχουμε χρόνια μετά τις ίδιες αγωνιώδεις απο-
ρίες για την Κερύνεια μας. 
*Ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπούς είναι επικεφαλής

της δημοτικής ομάδας ΔΗΣΥ Στροβόλου.

Του Ανδρέα 
Παπαχαραλάμπους

«Δεν υπάρχουν
χαμένες υποθέ-
σεις, παρά μόνο
εκείνες που
εγκατέλειψες»

ΓΝΩΜΗ

«Συνειδητοποίη-
σα πως αυτή η
Τ/κ και η μητέρα
μου ήταν πολύ
καλές φίλες.
Σκέφθηκα πόσο
θλιβερό ήταν ότι
μέσα σε μια μέ-
ρα αυτά τα δύο
κορίτσια έπρεπε
ξαφνικά να γί-
νουν εχθροί.
Αυτό με έκανε
να σκεφτώ για
την αγάπη και τη
φιλία πέρα από
τα σύνορα»

Κόκκινο του έρωτα, κόκκινο του πολέμου, 
κόκκινο της χαράς και της ελπίδας

Τρεις λαοί, μια ιστορία που πλέκεται σαν τον αγκαθωτό μίσχο της τριανταφυλλιάς πληγώνει, πονάει και ματώνει
αυτούς που τη ζουν, ώσπου να καταλήξει στο κόκκινο τριαντάφυλλο του αύριο, όποιο κι αν είναι αυτό. Κόκκινο
του έρωτα; Κόκκινο του πολέμου και του αίματος; Κόκκινο της χαράς ή της ελπίδας; Οι ήρωες της ιστορίας θα το
αποφασίσουν αυτό… 
Ιούλιος του 1974 σ’  ένα μικρό νησί στην άκρη της Μεσογείου...
Η Κόκκη, μια γλυκιά Ελληνοκύπρια, γίνεται μάρτυρας των τραγικών γεγονότων που θα ακολουθήσουν και αιχ-
μάλωτη μαζί με άλλες γυναίκες, μπορεί επιτέλους να μιλήσει για ένα καλοκαίρι, χρόνια πριν, όταν ένας νεαρός
Τουρκοκύπριος ήρθε στο χωριό και φεύγοντας πήρε μαζί του την καρδιά της. Μπορεί τώρα πια να εκμυστηρευ-
τεί πόσο της λείπει τόσα χρόνια, πόσο θα ήθελε να μάθει τι ήταν αυτό που τους οδήγησε στο χωρισμό... 
Ο Αντέμ, ένας Τούρκος στρατιώτης, θα ξαναβρεθεί στην παλιά πατρίδα του και θα αναζητήσει σε κάθε σπίτι και
γωνιά την εικόνα της γυναίκας που αγαπά όλα αυτά τα χρόνια.

«Δεν ψήφισα υπέρ ή κατά του Σχεδίου Ανάν»
- Παρακολουθείτε τις εξελίξεις για το
εθνικό ζήτημα; Ψηφίσατε, για παρά-
δειγμα, στο Σχέδιο Ανάν;
- Όχι, δεν ψήφισα υπέρ ή κατά του Σχε-
δίου Ανάν. Υπάρχουν τόσες πολλές με-
ταβλητές και τόσα πολλά πράγματα που
έπρεπε να εξετάσω. Παρακολούθησα
τις εθνικές ειδήσεις, ενώ έκανα έρευνα

για το μυθιστόρημά μου, αλλά για μένα η
ανάγνωση και η εκμάθηση της ιστορίας

ήταν ίσως ακόμα πιο σημαντική. Ήταν ζωτι-
κής σημασίας για μένα να μάθω για την πορεία

των γεγονότων στην Κύπρο, τα παράδοξα και
τις πολυπλοκότητες του παρελθόντος, τη δια-
μόρφωση της ταυτότητας και του πολιτισμού,
τα αποτελέσματα του εποικισμού, τις κοινωνιο-
λογικές και ψυχολογικές πτυχές της ιστορίας,
καθώς και τον τρόπο που «χτίζονται» οι πολιτι-
κές ιδέες που επηρεάζουν τις αποφάσεις των
ανθρώπων. 
Στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι ένα μυθιστό-
ρημα για το πώς οι ιδεαλισμοί  (και οι ιδεολη-
ψίες) μπορούν να δημιουργήσουν μίσος και
προκατάληψη στους πολιτισμούς, ακόμα και

μέσα στην ίδια κοινότητα. Είναι ένα μυθιστόρη-
μα για τα τείχη που χτίζονται.
Το μυθιστόρημά μου και οι ιδέες μου δεν είναι
πολιτικά. Είναι ένα μυθιστόρημα για τους αν-
θρώπους, αυτά που είδαν, αυτά που αισθάνθη-
καν, αυτά που πέρασαν, τον πόνο που βίωσαν
και τα δεινά που υπέστησαν. 
Αν και αυτός ο πόνος συνδέθηκε με την εισβο-
λή, είναι συνδεδεμένος με τις προηγούμενες
γενιές και είχε να κάνει με τα συστήματα πεποι-
θήσεων που συνεχίζουν μέσα στο χρόνο να
επηρεάζουν τη ζωή μας.

«Η Κύπρος και η ιστορία
της θα καταλαμβάνουν 
πάντα μια ιδιαίτερη θέση
μέσα στην καρδιά μου»
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