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«Κάθε φορά που γράφω για την Ελλάδα (είτε πρόκειται 
για µυθιστόρηµα είτε για µικρότερηςµορφής 

αφήγηµα), θέλω στην πράδη να αφηγηθώ µια ιστορία, 
να πάρω τον αναγνώστη από το χέρι και να διεγείρω 

µε κάτι νέο τη φαντασία του. Επειδή, όµως, οι 
πρώτοι µον αναγνώστες είναι πάντα οι συµπατριώτες 
µον, έχω παντα στο πίσω µέρος τον µυαλού µον να 
ταίιδέψω στην αγαπηµένη µον χώρα, να τους δείίω 
κάτι παράΣενο, ενδιαφέρον και πανέµορφο και να 
tous κάνω να καταλάβουν κάπως καλύτερα την Ελλάδα». 

Παρότι δεν έχουµε συνηθίσει in Βρετανίδα 
συγγραφέα σε αυτό το συγκεκριµένο είδος των µικρών 

ιστοριών, n ίδια λέει ότι το χάρηκε µε την καρδιά 
της να γράφει διηγήµατα και προσωποκεντρικέβ 

αφηγήσεις που έχουν να κάνουν µε ns άκρεβ του 
Ελληνισµού. «To απόλαυσα πραγµατικά καθώς τις 
έγραφα - και µον έγιναν στο τέλος κάτι σαν εξάρτηση, 

όπως ακριβώς ενα κοµµάτι µπακλαβάς», εξοµολογείται 
στο «ΘΕΜΑ». 

To καλύτερο όµως είναι ότι n Βικτόρια µε τις ιστορίες 
της περνάει πάντα ένα θετικό µήνυµα για την 

Ελλάδα - τη χώρα που πιστεύει ακράδαντα ότι επιβιώνει 
από καταστροφές και πολέµους πάντα µε το 

ηθικό της ανεβασµένο. «Πιστεύω πάντα ότι n Ελλάδα 
επιβιώνει και βγαίνει πιο δυνατή στο τέλος. To 

κατάλαβα τελειώνοντας το τελευταίο µου µυθιστόρηµα 
"To Νήµα". Ο 20ός αιώνας ήταν µια σειρά από 

µεγάλες κρίσεις για την Ελλάδα: ανταλλαγή πληθυσµών, 
Κατοχή, Εµφύλιος, δικτατορία και άλλες τόσες 

που δεν έχουν τέλος. Συνειδητοποίησα πως σχεδόν 
κάθε δεκαετία n χώρα έρχεται αντιµέτωπη µε µια 
νέα πρόκληση. Ούτε καν διανοούµαι να συγκρίνω τα 
όσα έχει περάσει n Ελλάδα µε την πατρίδα µου, m 
Μεγάλη Βρετανία. Βέβαια, υπάρχουν εδηγήσεις για 
όλη-αντή τη συνεχή αναταραχή που µαστίζει τη χώρα, 

καθώς n Ελλάδα σπανίως τελεί σε κατάσταση ειρηνικής 
νηνεµίας. Πάντα κάποιος "σεισµός" θα την 

κλονίσει. Κι αυτό από µόνο τον σηµαίνει ότι είναι ¦ 
πολύ σκληρό να είσαι Ελληνας». Της ζητάω να µου 
σχολιάσει την τωρινή κατάσταση σε Ελλάδα και 
Κύπρο (από όπου αφορµόται το σχετικό διήγηµά 
της). «Νοµίζω αντίστοιχη κατάσταση µε την Ελλάδα 
ισχύει και στην Κύπρο καθώς n µοίρα των δύο χωρών 

είναι πολύ άµεσα αλληλεξαρτώµενη. Τουλάχιστον 
δεν µπορεί κανείς να πει ότι βαριέται. Σαφώς, 

στην περίπτωση της Κύπρου έχουν σηµειωθεί δραµατικά 
λάθη. Αλλά αυτοί πσν εντέλει τα υποµένουν 

είναι οι απλοί πολίτες, οι καθηµερινοί άνθρωποι που 
δέχονται το πλήγµα. To ίδιο ακριβώς συµβαίνει και 
στην Ελλάδα. Και αντό είναι αδυσώπητο. Τα πραγµατικά 

θύµατα είναι οι πολίτες. Η ύφεση και n ανεργία 
είναι τα απτά αποτελέσµατα των αποφάσεων 

πσν λάµβαναν πολιτικοί και τραπεζίτες. As ελπίσουµε 
τουλάχιστον ότι κάποιοι πήραν το µάθηµά τους 

από ό,τι σνµβαίνει αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα, 
ώστε να σκεφτούν ττ πρόκειται να ακολουθήσει και 
σε άλλες χώρες Tns Ευρώπης. Από την άλλη, ειδικά 
στην Ελλάδα υπάρχει µια αίσθηση ευρύτερης παρανόησης 

και αυταπάτης στον χώρο της πολιτικής και 
αντό νοµίζω ότι πρέπει επιτέλους να αλλαδει. Καλό 
είναι να εστιάζει κανείς στην νφιστάµενη κρίση και 
να αρχίσει τον ανασχεδιασµό του πώς µπορούν να 
γίνουν καλύτερα τα πράγµατα στο µέλλον από το να 
µιλάει αφηρηµένα και χωρίς αποτέλεσµα». 
Τι στρατηγικέβ, δηλαδή, πρέπει ακριβών να υιοθετήσει 

n Ελλάδα; «Είναι παραπάνω από επιβεβληµένη 
µια σωστή διαχείριση κρίσης, αλλά και απαραίτητος 

ένας στρατηγικός σχεδιασµός για ένα καλύτερο 
αύριο για όλονς τους Ελληνες». 

ΝΑ ΕΙΣΑΙ 
ΕΛΛΗΝΑΣ* 
Η Βρετανίδα συγγραφέας µιλά στο «ΘΕΜΑ», 
το οποίο εξασφάλισε την ιιροδηµοσίευοη 
anooiKioiunos ιου εµπνευσµένου από την Κυπρο 
διηγήµατος «Αλλιώτικο δέντρο» από τη γεµάτη 
Ελλάδα συλλογή της µε τίτλο «Ο Τελευταίος Χορός» 

- 
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Αβν elval n πρώτη φορά που n Βικτόρια Χίσλοπ εµπνέεται από την Ελλάδα, oe καιρό κρίση*. Τα µυθιστορήµατά Tns βουτάνε στιβ ελληνικέ! µνήµεβ, 
τρέφονται από το αεράκι και τη θαλασσινή αρµύρα, φέρνουν στο φω· πράγµατα τόσο ελληνικά και αΕεπέραοτα που ούτε εµεΐβ τολµάµε να φέροΰµβ 
στον νου pas. Επιπλέον, ανασκαλεύουν την Ιστορία µα» και αποκαλύπτουν λεητοµέρειει άγνωστη, στο ευρύ κοινό. To νεο εγχείρηµα it» Χίσλοπ που 
θα κάνει για µια ακόµη φορά την Ελλάδα γνωστά ω» τα πέρατα του κόσµου είναι µια σειρά από διηγήµατα ενταγµένα στη συλλογή µε τον τίτλο «Ο 
Τελευταίο* Χορόβ» (θα κυκλοφορήσουν την ερχόµενη εβδοµάδα από ττ* εκοοοεη ∆ιόπτρα). Ειδικά επιλεγµένο σε ειδική προδηµοσίευση για το 
«ΘΕΜΑ» το απόσπασµα από το «Αλλιώτικο δέντρο», το οποίο αναφέρεται στην Κύπρο. 

Η συγγραφέας του «Νησιού» γράφει για την Κύπρο 
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... Ανηφορίζοντας το δρόµο στους λόφους 
πάνω από τη Λευκωσία, µπορούσαν να 
αγναντέψουν eos και τα mo απόµακρα κόµµα™ 

του νησιού, τα κατεχόµενα από την 
Τουρκία. Ο Αντρέας µιλούσε πολύ σπάνια 
για τη διχοτόµηση της χώρας του, αλλά 

βλέποντας τώρα αναπόφευκτα την τουρκική σηµαία λαΕευµένή 
προκλητικά στην απένανπ πλαγιά, n Κλαιρ δεν µπορούσε 

να µη φέρει στο µυαλό της την πολυτάραχη ιστορία. 
Λίγο αργότερα έφτασαν στο χωριό του Αντρέα και ο δρόµος 
στένεψε. Τα κτίρια ήταν ζεστά και γραφικά, και τα περισσότερα 

αποτελούσαν ενδιαίτηµα της ίδιας οικογένειας εδώ 
και πολλές γενιές. Πολλά από αυτά έδειχναν να στηρίζονται 
στα χοντρά κλαδιά κάποιας µπουκαµβίλιας ή κληµαταριάς 
που είχε γίνει ένα µε τους τοίχους. 
«Να» είπε ο Αντρέας µόλις προσπέρασαν µια µπλε πόρτα. 
«Εδώ είναι». 
Μια ηλικιωµένη γυναίκα, λεπτή, µε χαρακτηριστικά πουλιού, 

φάνηκε στην πόρτα ενός από τα mo µεγάλα σπίηα 
Φάνταζε τόσο αδύνατη που θα 'λεγες on όπου να 'ναι θα τη 
σήκωνε ο αέρας. Είχε τα µπράτσα της σταυρωµένα µπρος 
στο στήθος της και το πρόσωπο της ήταν ανέκφραστο. 
Ωσπου διέκρινε τον γιο της. Και τότε έλαµψε λες και Εαναβγήκε 

ο ήλιος πίσω από το σύννεφο όπου είχε κρυφτεί . 
Ο Αντρέας πάρκαρε το αυτοκίνητο σε ένα χέρσο χωράφι 
στην κορυφή του λόφου και οι δυο τους κατηφόρισαν προς 
το σπίπ του. Η µητέρα του περίµενε στο κατώφλι µε τα χαµογελαστά 

τώρα µάπα ms καρφωµένα στον γιο της. Και 
παρόπ λεπτή σαν Ευλαράκι, n κυρία Μαρκίδη αγκάλιασε 
τον κανακάρη της µε τόση δύναµη και τόση θέρµη non κόντεψε 

να τον πνίΕει συνοδεύοντας τον εναγκαλισµό µε διαχυτικά 
επιφωνήµατα του τύπου «Αγγελε µου! Μάτια µου!» 

και ταυτόχρονα εΕετάζοντας την Κλαιρ πάνω από τον ώµο 
του και εΕακοντίζοντάς Tns ένα ατσαλένιο βλέµµα. M' όλη 
τη ζέστη που έκανε εκείνη τη µέρα, n κοπέλα ένιωσε ένα 
παγωµένο χέρι να σφίγγει την καρδιά της. 
Μπήκαν όλοι τους µέσα στο σπίπ και, λίγο-λίγο, τα µάτια 
της Κλαιρ συνήθισαν στο ηµίφως. To ζευγάρι κάθισε για λίγο 

αµήχανα γύρω από το τραπέζι ενώ n ηλικιωµένη µαυροφόρα 
είχε καταπιαστεί µε κάπ στην κουζίνα. Η Κλαιρ κοίταΕε 

ολόγυρα. Οι τοίχοι ήταν καλυµµένοι µε ης ίδιες εικόνες 
που είχε δει και οε άλλα κυπριακά οτιίπα, αλλά επιπλέον 
υπήρχαν κρεµασµένες και καµιά τριανταριά φωτογραφίες. 
Κάποιες ήταν γαµήλιες, αλλά οι περισσότερες ήταν επίση¬ 

µα πορτρέτα ενός άντρα, όµορφου, µε µουστάκι, που καµάρωνε 
ντυµένος τη οτραπωτική στολή του. 

«Ο πατέρας σου;» ρώτησε n Κλαιρ. 
«Ναι» απάντησε ο Αντρέας. 
«Του µοιάζεις πολύ...» 
«Ετσι λέει πάντα n µάνα µου. ∆υστυχώς εγώ δεν τον θυµάµαι». 

¦,_'·;" 
Η Κλαιρ ήΕερε πως ο Αντρέας δεν είχε αδέλφια. Και τώρα 
έβλεπε πόσο πολύ λάτρευε και κανάκευε το µοναχοπαίδι 
Tns αυτή n µητέρα. Ξαφνικά αισθάνθηκε πολύ άβολα που 
βρισκόταν έκέί. ∆εν ήταν µόνο n νοσταλγία για την πατρίδα 
ms, ένα µέρος όπου ακόµα και αν δεν χιόνιζε ανήµερα τα 
Χριστούγεννα, υπήρχε τουλάχιστον µεγάλη m0av0rm:a παγετού. 

Ηταν και που αισθανόταν Εένη εδώ, παρείσακτη, ιδίως 
σε αυτό το οτππ. 

Οσο έτρωγαν δεν µίλησε καθόλου. Στο µεταΕύ, είχαν έρθει 
και κάποιοι άλλοι συγγενείς, Εαδέλφια µε τα παιδιά tous, 
τρεις θείες και δυο πολύ ηλικιωµένοι θείοι. Η Κλαιρ χαµογελούσε 

οπότε της απηύθυναν τον λόγο, παρόλο που δεν είχε 
ιδέα urns έλεγαν, και έπαιρνε ευγενικά κάπ από κάθε πιάτο 

που της πρόσφεραν -ώσπου δοκίµασε κι ένα αµπελοπούλι 
που είχε πιαστεί και σκοτωθεί άσπλαχνα στην παρθενική 

του πτήση. ∆εν ήθελε να απογοητεύσει τον Αντρέα, 
όµως στο τέλος του γεύµατος, όταν είχαν πιει και τις ζιβανίες 

και ήταν ώρα να φύγουν, n Κλαιρ ήταν εΕουθενωµένη 
από την υπερπροσπάθεια να προσποιείται ση περνούσε 
καλά. Η κυρία Μαρκίδη την αποχαιρέτησε µε µια βιαστική 
χειραψία. 
[...] 
«Ποτέ δεν θα µε αποδεχτεί n µητέρα σου» του είπε µε 
ύφος παραίτησης. «Είµαι παρείσακτη εδώ - πάντα θα είµαι». 

Τώρα έµπαιναν στη Λευκωσία. Η Κλαιρ έριΕε µια µαηά έΕω 
από το παράθυρο και παρατήρησε on περνούσαν έΕω από 
την ίδια βιτρίνα όπου στεκόταν το πρωί, µε τα ψεύτικα δέντρα 

και το χάρτινο χιόνι. 
Την ίδια στιγµή συνειδητοποίησε όη ο Αντρέας µόλις είχε 
στρίψει σε ένα δρόµο που αποµακρυνόταν από την περιοχή 

της Λευκωσίας όπου έµενε εκείνη. Μετά από λίγο σταµάτησε 
το αυτοκίνητο. 

«Θέλω να σε πάω κάπου», της είπε. 
Περπάτησαν, χωριστά ο ένας από τον άλλο, σε ένα δρόµο 
φωταγωγηµένο µε γιορταστικά στολίδια, και στο βάθος n 
Κλαιρ διέκρινε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εστεκε κατα¬ 

µεσής του πεζοδροµίου και δεν ήταν στολισµένο µε λαµπιόνια 
αλλά µε κορδέλες. Οσο πλησίαζαν, n Κλαιρ παρατήρησε 
κάπ ακόµα mo παράΕενο. Αντί για χριστουγεννιάπκες 

µπάλες, τα κλαριά αυτού του δέντρου στόλιζαν φωτογραφίες 
ασπρόµαυρες, κυρίως αντρών, µε κάποιες λέΕεις 

και µία χρονολογία στο κάτω µέρος της φωτογραφίας: 1974. 
«Κοίτα» είπε ο Αντρέας. Η λεζάντα της φωτογραφίας που 
βαστούσε και της έδειχνε έγραφε «Πώργος Μαρκίδης». 
Ηταν Εεθωριασµένη και προφανώς κρεµόταν εκεί πολλά 
χρόνια. 
«Μα γιατί εδώ είναι n φωτογραφία 
του;» 
«Ο πατέρας µου είναι ένας από τους 
αγνοούµενους» της εΕήγησε ο 
Αντρέας. «Οπως και χίλιοι πεντακόσιοι 

ακόµαπου εΕαφανίστηκαν όταν 
έγινε n τουρκική εισβολή στο νησί. 
Από τότε έχουν χαθεί τα ίχνη τους. 
Οι φωτογραφίες κρατούν ακόµα ζωντανή 

τη µνήµη τους». 
Εκείνη την εποχή µόλις είχε γεννηθεί 

ο Αντρέας και n µητέρα του περίµενε 
και περίµενε, καρτερώντας 

κάθε µέρα τον άντρα της να γυρίσει. 
Κάθε µέρα άναβε ένα κερί στην εκκλησία 

και προσευχόταν, ενώ ταυτόχρονα 
πρόσφερε αφειδώς στο µοναχοπαίδι 

τους όλη την αγάπη που 
έτρεφε για τον άντρα της. 
Η Κλαιρ άγγιΕε εmφuλaκτικά το µπράτσο του Αντρέα, από 
φόβο µην αποτραβηχτεί. 
«Λυπάµαι πολύ» του είπε. «Επόµενο είναι να τρέµει µη σε 
χάσει. To καταλαβαίνω απόλυτα». 
Ο Αντρέας την κοίταΕε και χαµογέλασε. 
«Νοµίζω πως δεν θα Tns πάρει πολύ χρόνο ώσπου να συνει 
δητοποιήσει on δεν πρόκεπαι να µε πάρεις µακριά της. Αυτό 

είναι όλο» είπε. 
Εµειναν να στέκονται εκεί και να ατενίζουν αυτό το αλλόκο 
το χριστουγεννιάτικο δέντρο, που δεν ήταν εκε! µόνο ∆εκέµβρη, 

αλλά κάθε µέρα του χρόνου, και n λαχτάρα της 
Κλαιρ για την Αγγλία εΕαφανίστηκε στη στιγµή. Εδώ ήθελε 
να είναι, µακριά από την παγωνιά και τους πάγους, µε αυτό 
το θαλπερό αεράκι γύρω της και µε θέα αυτό το αχιόνιστο 
δέντρο. 

TO NEO ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΣΤΟ «ΘΕΜΑ» 
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