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η οποία μού είπε πολλές ιστορίες. Μετά πήγα με 
το θείο μου στο Λάπαθος Αμμοχώστου, το χωριό 
της μητέρας μου. Εκεί έγινε κάτι που με συγκίνη-
σε πολύ. Όταν φτάσαμε στο χωριό μια Τουρκοκύ-
πρια έτρεξε προς εμένα και κλαίγοντας μού έπια-
σε το πρόσωπο. «Τούλλα», μου λέει «εν έπρεπε να 
φύεται, σε πεθύμησα». Νόμιζε πως ήμουν η μάμα 
μου. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, διότι αυτές οι 
δύο κοπέλες, οι οποίες ήταν τόσο καλές φίλες, 
έγιναν ξαφνικά εχθροί. Αυτό το περιστατικό με 
επηρέασε πάρα πολύ.» 

Η διάσημη ατζέντης της

Η αγορά της Βρετανίας είναι πολύ δύσκο-
λη. Πώς τελικά κατάφερες να εκδόσεις το 
βιβλίο;

«Όπως είπα και πριν, έγραψα αυτό το μυθιστό-
ρημα για το διδακτορικό μου. Μόλις τέλειωσε, 

έστειλα ένα αντίτυπο στην ατζέντη 
Marianne Gunn O’ Connor. Είναι 
και η ατζέντης της Cecelia Ahern, 
η οποία έγραψε το παγκόσμιο best 
seller P.S. I love you.  Δεν ήθελα να το 
στείλω πουθενά αλλού. Μου έλεγαν 
όλοι, «μα πρέπει να το στείλεις πα-
ντού και να περιμένεις ότι θα ακού-
σεις πολλά όχι».  Μετά από μια εβδο-
μάδα μου τηλεφώνησε η Marianne 
και μου είπε «θέλω να σε αναλάβω». 
Το βιβλίο εκδόθηκε τον Απρίλιο στο 
Λονδίνο και οι πωλήσεις πάνε πολύ 
καλά. Η ατζέντης μου, επικοινώνησε 
μετά με τις εκδόσεις Διόπτρα στην 
Ελλάδα. Οι ιδιοκτήτες του Διόπτρα 
είναι μάλιστα Κύπριοι από τη Λεμε-
σό. Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 
και ο πατέρας του Γιώργος, ο οποίος 
πολέμησε το ‘74. Τους άρεσε πολύ 
το βιβλίο και το Νοέμβριο του 2010 
εκδόθηκε στην Ελλάδα. Ήδη είμαστε 
στη δεύτερη έκδοση.»

Και στη συνέχεια  ήσουν υποψήφια για το 
Readers’ First Award στο διεθνές φεστιβάλ 
του Εδιμβούργου που πραγματοποιήθηκε 
τον περασμένο Ιούλιο. 

«Ναι, ήταν μεγάλη αναγνώριση για μένα το γεγο-
νός ότι ήμουν υποψήφια. Χαίρομαι που το βιβλίο 
πήγε καλά, γιατί έμαθαν αρκετοί για την ιστορία 
του και την Κύπρο». 

Καταπιάνεσαι με ένα θέμα το οποίο, καλλι-
τεχνικά τουλάχιστον, θεωρείται τετριμμένο. 
Τι διαφορετικό έχει να προσφέρει το βιβλίο 
σου;

«Το «ΟΚΤΩ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ» δεν 
είναι ένα βιβλίο μόνο για τον πόλεμο. Είναι ένα 
βιβλίο για την αγάπη, για τη ζωή, για τον κόσμο 
που χάσαμε. Είναι ένα βιβλίο για τους πρωταγω-
νιστές της ζωής.»        

Πώς μία καθηγήτρια Αγγλικής φιλολογίας, 
που γεννήθηκε στο Λονδίνο  και δεν είχε 
καμία επαφή με τα γεγονότα της εισβολής, 
αποφασίζει να γράψει βιβλίο για το ’74;

«Γεννήθηκα στην Αγγλία το 1980.  Η γιαγιά μου, 
όμως,  μου έλεγε συνέχεια ιστορίες για την Κύ-
προ, από τον καιρό που ήμουν πολύ μικρή. Πώς 
ήταν η Κύπρος παλιά, για την εισβολή, τι ένιω-
θαν και τι έζησαν τότε οι άνθρωποι. Μου έμειναν 
αυτά και όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, άρχισα 
να γράφω για την ιστορία της γιαγιάς μου. Την 
εγκατέλειψε ο σύζυγός της με τέσσερα μωρά. Για 
εκείνη την εποχή ήταν ασυνήθιστο. Όταν άρχισα 
να γράφω αυτήν την ιστορία ενδιαφέρθηκα να 
μάθω περισσότερα για τον πόλεμο. Τελικά, άφη-
σα εκείνη την ιστορία και άρχισα να κάνω έρευ-
να για τον πόλεμο.  Ήρθα στην Κύπρο για τρεις 
μήνες. Πήρα πολλές συνεντεύξεις από ανθρώ-
πους και πήγα και στα κατεχόμενα. 
Διάβασα πάρα πολλά ποιήματα της 
δεκαετίας του ‘50, αλλά και γραπτά 
ανθρώπων που πολέμησαν. Ήθελα 
βασικά να δω πώς εμφανιζόταν η 
προκατάληψη στη λογοτεχνία.  Θυ-
μήθηκα και τις ιστορίες της γιαγιάς 
μου και έτσι άρχισα να γράφω αυτό 
το βιβλίο». 

Βασίζεται σε πραγματικά γεγο-
νότα το βιβλίο; 

«Οι ιστορίες είναι φανταστικές. Υπάρ-
χουν κάποια αληθινά στοιχεία από 
διάφορα που άκουσα. Αυτά που είναι 
πραγματικά αληθινά, όμως, είναι τα 
αισθήματα πίσω από τις ιστορίες».

Οι προκαταλήψεις και ο ρατσισμός 

Κατάφερες, πάντως, να αποτυ-
πώσεις με ακρίβεια, θα έλεγα, την κοινωνία 
της εποχής. Το ρατσισμό, την προκατάλη-
ψη, τις φοβίες των ανθρώπων.

«Έκανα μεγάλη έρευνα για την εποχή.   Όμως, 
αυτά είναι συναισθήματα  που τα βλέπεις και 
σήμερα στην Κυπριακή κοινωνία. Έγραψα αυτό 
το μυθιστόρημα για το διδακτορικό μου και γι’ 
αυτό έκανα μεγάλη έρευνα για την Κύπρο από τη 
δεκαετία του ‘40 και μετά. Ήθελα να δω πώς συμ-
βίωναν οι Ελληνοκύπριοι, οι Τουρκοκύπριοι και 
οι Βρετανοί, πώς άρχισε αυτό το θέμα του ρατσι-
σμού, πώς ο φόβος έγινε μίσος και πώς τελικά ο 
κόσμος χωρίστηκε. Η πρωταγωνίστρια της ιστο-
ρίας μου, η Κόκκη με τα κόκκινα μαλλιά, θυμίζει 
τους Άγγλους και εκεί υπήρχε πόνος και μίσος. 
Θυμίζει, όμως και τους Τούρκους αφού έκανε 
παιδί με Τουρκοκύπριο. Και εκεί υπήρχε πόνος 
και μίσος.  Μπορεί να  έγινε ένας πόλεμος, αλλά 
κάποτε είναι τα τείχη που βάζουμε εμείς μέσα 
μας, που δημιουργούν πόλεμο στη ζωή μας.»    

Στόχος σου ήταν να δώσεις μήνυμα κατά 
του ρατσισμού και της κακής νοοτροπίας 
των Κυπρίων;

«Ο κόσμος πάντοτε φοβάται, οτιδήποτε διαφο-
ρετικό. Και η Κύπρος πέρασε πολλά. Πολλούς 
κατακτητές και πολλούς πολέμους. Οι άνθρωποι 
έκαναν τα πάντα για να κρατήσουν την ταυτό-
τητά τους. Βλέποντάς το θετικά, μπορείς να δεις 
ότι πρόκειται πραγματικά για μια πολύ δυνατή 
κοινότητα. Όμως, νομίζω ότι κάποτε ξεχνούμε ότι 
είμαστε όλοι άνθρωποι, ανεξάρτητα από τη θρη-
σκεία και την ιδεολογία μας. Ξεχνούμε τα αισθή-
ματά μας και τότε νιώθουμε μόνο μίσος. Αυτό βα-
σικά ήταν κάτι που ήθελα να διερευνήσω, όταν 
άρχισα να γράφω. Καταλαβαίνω, όμως, πως το 
γεγονός ότι ο κόσμος αναγκάστηκε να φύγει από 
τα σπίτια του και να χάσει τους φίλους του, είναι 
κάτι που δημιούργησε θυμό.» 

Μου άρεσε, επίσης πολύ, που παρουσίασες 
την ανθρώπινη πλευρά του πιο αρνητικού 
πρωταγωνιστή του βιβλίου, του Τούρκου 
Διοικητή Σεργκάν,  ο οποίος σκότωνε αδι-
άκριτα.

«Πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που είναι 
μόνο κακός. Έτσι θα ήταν όλα εύκολα. Θα χωρί-
ζαμε τους ανθρώπους σε καλούς και κακούς και 
όλα θα τέλειωναν. Και ο Σεργκάν, στην ιστορία, 
είχε περάσει δύσκολα όταν ήταν παιδί και ήθελα 
να δείξω ότι μπορούσε να αγαπά. Όταν έπιασε 
ένα βρέφος στα χέρια του, κατάλαβε ότι εκείνο το 
μωρό έπρεπε να ζήσει. Και για μένα αυτό είναι η 
ελπίδα για το μέλλον.»

Έκανες έρευνα και στα κατεχόμενα;

«Όταν ήρθα στην Κύπρο για να κάνω έρευνα, 
έμεινα, όπως είπα και πριν,  τρεις μήνες. Πήγα 
στην Κερύνεια απ’ όπου κατάγεται η πεθερά μου, 

Όταν με πήραν τηλέφωνο από 
τις εκδόσεις Διόπτρα για να δι-
αβάσω το νέο τους μυθιστόρημα 
με θέμα το ‘74,  δυσανασχέτησα, 
το ομολογώ.  «Τι άλλο έμεινε να 
ακούσουμε για την εισβολή;» δι-
ερωτήθηκα!  Μου έκανε, όμως, 
εντύπωση ότι η συγγραφέας του 
«ΟΚΤΩ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ» Christy Lefteri,  ήταν 
υποψήφια  για το Readers’ First 
Award, στο διεθνές Φεστιβάλ 
του Εδιμβούργου και ότι είχε 
μαζέψει πολύ καλές κριτικές στη 
Μεγάλη Βρετανία. Πιο πολύ, 
όμως, το γεγονός ότι γεννήθηκε 
στο Λονδίνο και μάλιστα μετά 
την εισβολή. 

Το στόρι του βιβλίου, αν και κοι-
νότυπο, αφού πραγματεύεται 
τον «παράνομο» έρωτα μιας Ελ-
ληνοκύπριας, κόρης Βρετανού 
στρατιώτη, με έναν Τουρκοκύ-
πριο, ξεδιπλώνεται συγκλονι-
στικά. Η Christy Lefteri, όμως, 
κατορθώνει κάτι παραπάνω από 
αυτό!  Να αποτυπώσει με ανε-
ξάρτητη ματιά και συνάμα με 
απίστευτη ευαισθησία τα πάθη, 
τις φοβίες και τις προκαταλή-
ψεις της κοινωνίας της εποχής, 
που αντιδρούσε σε οτιδήποτε 
διαφορετικό. Κι όταν ένα παιδί 
που γεννήθηκε μετά την εισβο-
λή καταφέρνει να μεταφέρει με 
τόση καθαρότητα το κλίμα της 
εποχής, τότε υπάρχει ελπίδα. 

Η Christy Lefteri βρέθηκε, πριν από 
λίγες ημέρες, στην Κύπρο για την 
προώθηση του βιβλίου της. Τη συ-
ναντήσαμε στη Λευκωσία και παρα-
χώρησε στην L.A Voice μία από τις 
πρώτες συνεντεύξεις της στο νησί.   

Christy Lefteri
ΟΚΤΩ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

Συνέντευξη 
στη Νατάσα Χριστοφόρου

Οι ιστορίες της γιαγιάς, η διάσημη ατζέντης και το βιβλίο που της άλλαξε τη ζωή                     


