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«Η Ειιάδα δεη κηα πνιηηηθή
ηξαγωδία»

Ζ ζπγγξαθέαο Ηνπζηίλε Φξαγθνύιε είλαη ε ίδηα κηα Διιελίδα ηεο Γηαζπνξάο. Εεη ζηνλ Θαλαδά, όπνπ εξγάδεηαη σο δεκνζηνγξάθνο.
Ήξζε ζηε Θεζζαινλίθε γηα λα παξνπζηάζεη ην ηειεπηαίν ηεο κπζηζηόξεκα «Έξσηαο ζηελ Οκίριε» (εθδ. Ψπρνγηόο), ζην παξάηη ηνπ
Ηαλνύ. Ήπηακε καδί cappuccino latte ζην θαθέ ηνπ μελνδνρείν Γάηνο θαη κίιεζε ζην thinkfree γηα ην βηβιίν ηεο, ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο
ηεο θαη γηα ηελ ειιεληθή θξίζε. Δίπε πνιιά θαη ζεκαληηθά πξάγκαηα. Ζ δηθή ηεο καηηά, επαίζζεηε (ιόγσ θαιιηηερλίαο) θαη ςπρξή
(ιόγσ ηεο απόζηαζεο) ηαπηόρξνλα, καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε πώο βιέπνπλ νη Έιιελεο ηεο νκνγέλεηαο απηά πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ
ηόπν καο.

Σπλέληεπμε ζηνλ Γηάλλε Θ. Θεζζόπνπιν [gkessopoulos@gmail.com]

Κπξία Φξαγθνύιε, ν «Έξωηαο ζηελ νκίριε» κέζα από ηα δηθά ζαο κάηηα, ηα κάηηα ηεο ζπγγξαθέωο;

Τν βηβιίν κνπ δηαηξέρεη ηελ ηζηνξία ηνπ 20νύ αηώλα θαη πξάγκαηη αληιώ ηηο ηζηνξίεο κνπ από ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Σην «Έξσηαο ζηελ
νκίριε» θαηαγξάθεηαη ε ηζηνξία κηαο γπλαίθαο πνπ εξσηεύεηαη έλαλ άλδξα κε ςπρηθέο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ζθακπαλεβάζκαηα. Ζ ηζην

ξία εμειίζζεηαη ζε έλα ρσξηό ηεο Πέιιαο όπνπ ε γπλαίθα παξαηεξεί θαη άιινπο αλζξώπνπο λα έρνπλ ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο. Μέζα από
απηό ην βηβιίν απελνρνπνηείηαη ε ςπρηθή παξέθθιηζε.

Πξνζθπγηά, κεηαλάζηεπζε, παηξίδα, Έιιελεο επεξγέηεο: έλλνηεο πνπ ιίγν πνιύ θπξηαξρνύλ ζηα βηβιία ζαο. Σα λα
δνύκε μαλά ηα ίδηα. Βξηζθόκαζηε ζην θιείζηκν ελόο θύθινπ ηεο Ιζηνξίαο;

Ζ ηζηνξία ηνπ βηβιίνπ αθνξά ζηνπο πξόζθπγεο από ηνλ Πόλην ην 1916, όηαλ ηνπο έδησμε ν Ταιάη καδί κε ηελ αξκεληθή ζθαγή.
Μηινύκε, ινηπόλ, γηα κεηαλάζηεο ζηελ παηξίδα. Δπίζεο έρνπκε κεηαλάζηεπζε ζηελ επνρή ηεο πνηναπαγόξεπζεο, ζην Σηθάγν ηνπ
Θαλαδά, πνπ ήηαλ κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε κεηαλάζηεπζεο. Γελ έγηλε γηα λα πινπηίζεη ν ήξσαο ή γηα λα βξεη άιια επσθειή πξάγκαηα
αιιά γηα λα ζπνπδάζεη γηαηί είλαη εππαηξίδεο.

Ζ κεηαλάζηεπζε είλαη ε δσή κνπ. Δίκαη κεηαλάζηξηα, δσ ζην Μνληξεάι ηνπ Θαλαδά εδώ θαη 22 ρξόληα. Εσ ηε κεηαλάζηεπζε κέζα από
ηελ παξνηθία ηνπ ζηνλ Θαλαδά θαη βιέπσ όηη ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα έρνπκε επηζηξνθή παηδηώλ κεηαλαζηώλ ζηνλ Θαλαδά, δηόηη ε
Διιάδα δηώρλεη πάιη ηα παηδηά ηεο.

Απηή ηελ επνρή είλαη κηα πνιηηηθή ηξαγσδία γηαηί ηώξα θεύγεη ε αθξόθξεκα ησλ κπαιώλ. Πηζηεύσ όηη ε Διιάδα ζα αηνλήζεη, ζα
θησρύλεη θαη ζα «μαλαπινπηίζνπκε» εκείο. Θη απηή είλαη κηα θαιή πιεπξά γηαηί θη εκείο, ε Γηαζπνξά, ρξεηάδεηαη λα μαλαδεζηάλνπκε
ηνλ ειιεληζκό καο. Μεηά ην 1967-1974 ε νκνγέλεηα ηνπ Θαλαδά θαη ηεο Ακεξηθήο δελ δέρζεθαλ θύκα κεηαλαζηώλ θαη πξέπεη λα ζαο
πσ όηη ακβιύλεηαη ε ειιεληθόηεηά καο. Άξα ζα θάλεη θαθό ζε ζαο αιιά θαιό ζε καο…

Πωο είλαη ζήκεξα ηα πξάγκαηα ζηελ νκνγέλεηα ηνπ Καλαδά;

Ενπλ εθεί 200.000 Έιιελεο: 80.000 ζην Μνληξεάι, 100.000 ζην Τνξόλην, 20.000 ζην Βαλθνύβεξ θαη ζηηο άιιεο πόιεηο. Έρνπκε
εκεξήζηα ειιεληθά ζρνιεία, ειιεληθέο θνηλόηεηεο, κεζαία θαη αλώηεξε νηθνλνκηθά ηάμε, κεηαλάζηεο νη νπνίνη επεηδή είλαη ηεο γεληάο
ηνπ ’50 θαη κηιάκε ηελ ειιεληθή γιώζζα, έρνπκε εθθιεζίεο θαη γεληθά είκαζηε αθκάδνπζα θαη ζθύδνπζα παξνηθία.

Πωο αληηκεηωπίδνπλ ηελ ειιεληθή θξίζε νη Έιιελεο ηνπ Καλαδά;

Τν λα είζαη θάζε κέξα πξώηε είδεζε αξλεηηθά, ζε όια ηα ηειενπηηθά ΜΜΔ, είλαη ηαπεηλσηηθό, πιεγώλεη. Ννηώζνπκε όηη ην ζύζηεκα
καο πνιεκάεη. Μηα κηθξή κνλάδα ζηελ επξσδώλε λα είκαζηε ην καύξν πξόβαην ελόο νηθνλνκηθνύ ληόκηλν; Οη Έιιελεο ηνπ Θαλαδά
νύηε θαη ην θαηαιαβαίλνπλ νύηε θαη ην ζπγρσξνύλ. Γελ ην ζπγρσξνύλ νύηε ζηελ Διιάδα, νύηε ζηελ Δπξώπε, νύηε ζηα MME.

Θέινπλ λα βνεζήζνπλ ηε ρώξα;

Βέβαηα, ζέινπλ. Πηζηεύσ όηη νη Έιιελεο κεηαλάζηεο κεηά ηνλ α’ παγθόζκην πόιεκν θαη εληεύζελ ήηαλ ε κεγαιύηεξε πεγή εηζαγσγήο
ζπλαιιάγκαηνο γηα ηελ Διιάδα. Θαη κεηαπνιεκηθά πνιινί βνεζήζαλε θαη ζε επίπεδν πνιηηηθό θαη ζε επίπεδν νηθνλνκηθό. Τώξα ζ’ απηή

ηε θάζε, λνηώζεηο ιίγν ζηξαβά, αλάπνδα. Αλ κπείηε ζην blog κνπ γξάθσ σο ππέξηηηιν «Απηό ην θαινθαίξη ηαμηδεύνπκε Διιάδα,
εκπηζηεπόκαζηε ηηο θαηαζέζεηο καο ζηελ Διιάδα. Ζ Διιάδα είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Γύζεο». ηαλ, όκσο, νη
Έιιελεο καδηθά αδεηάδνπλ ηηο ηξάπεδεο, ν νκνγελήο ηη κπνξεί λα θάλεη γη’ απηό; Σε πείζκα ελόο θύκαηνο νηθνλνκηθήο εμαγσγήο επξώ
λα θέξεη ηα ρξήκαηά ηνπ ζηελ Διιάδα; Δίλαη θαη επηθίλδπλν ζην ηέινο ηεο κέξαο…

Πνιύο ιόγνο γίλεηαη γηα ηελ επζύλε ηωλ πνιηηηθώλ. Καζεκεξηλά πιένλ πνιίηεο επηηίζεληαη ζε πνιηηηθνύο. Σπκθωλείηε
γηα ηνλ θαηαινγηζκό απηήο ηεο επζύλεο;

Φπζηθά θηαίλε νη πνιηηηθνί καο ππό ηελ έλλνηα όηη δελ ππήξμε κηα εληαία πνιηηηθή αληίζηαζεο ζηελ ηξνθή πνπ καο ηάηδε ε Δπξώπε όια
απηά ηα ρξόληα, ε νπνία καο έδηλε, καο έδηλε, καο έδηλε γηα λα αληαπηπρζνύκε θη όηαλ αλαπηπρζήθακε καο ηξάβεμε ην ραιί θάησ από
ηα πόδηα. Δίκαζηε ππεξαλαπηπγκέλνη κα ππεξρξεσκέλνη ρσξίο λα έρνπκε έλα λνηθνθπξεκέλν ζπίηη γηα λα κπνξνύκε λ αληέμνπκε ηνπο
θαθνύο θαηξνύο. Γελ είκαζηε ζύκαηα απαξαίηεηα ησλ πνιηηηθώλ, αιιά κηαο ζπγθπξίαο παγθόζκηαο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο αγνξέο. Θαη
κε γειηόκαζηε. Απηή ηε ζηηγκή ζα κπνξνύζε ε Δπξώπε λα ιύζεη ην πξόβιεκα ηεο θξίζεο ρξένπο Διιάδαο θαη επξσδώλεο κε ην
επξσνκόινγν. Γελ ην θάλεη γηαηί ζέιεη ε Γεξκαλία λα παίμεη κε ηελ ηζνηηκία ηνπ επξώ, λα θαηεβεί ην επξώ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ θαη λα
κπνξεί λα εμάγεη πεξηζζόηεξα θαη δπλακηθόηεξα ζηνπο Θηλέδνπο. ηη νη πνιηηηθνί καο έρνπλ θάλεη ιάζε, όηη ππεξαλαπηπρζήθακε κε
δαλεηζκνύο, απηό είλαη ε κία παξάκεηξνο. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, όκσο, είκαζηε ζύκαηα κηα παγθόζκηαο ζπγθπξίαο.

Σήκεξα (ηελ εκέξα ηεο ζπλέληεπμεο, ιίγεο ώξεο πξηλ ηελ παξνπζίαζε ζηνλ Ιαλό ηεο Θεζζαινλίθεο), ε Ειιάδα ηηκά
ηνπο εζληθνύο επεξγέηεο, νη νπνίνη είλαη παξόληεο ζηα βηβιία ζαο –θαη ζην «Έξωηαο ζηελ νκίριε»…

Πηζηεύσ ζηνπο παιαηνύο επεξγέηεο, πνπ θηηάμαλε ηελ κεηαπνιεκηθή Διιάδα, ηε κεηανζσκαληθή Διιάδα. Οη επεξγέηεο είλαη παληαρνύ
παξόληεο ζηελ νκνγέλεηα. Δίλαη απηνί πνπ ζηεξίδνπλ ηα ζρνιεία καο, ηα ηδξύκαηα, ηηο κεηξνπόιεηο καο, ην Παηξηαξρείν καο, ηελ
εθπαίδεπζή καο ηελ ειιεληθή, ηελ νληόηεηά καο. Δκείο ινηπόλ δνύκε κε εππαηξίδεο θαη κε ηελ επεξγεζία ηνπο. ινη λνηώζνπλ ηόζν
Έιιελεο πνπ επηζηξέθνπλ ζηελ ειιεληθόηεηά ηνπο ην ειάρηζην ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο επηηπρίαο.

Σήκεξα, ε Διιάδα έρεη έλαλ ηεξάζηην εκπνξηθό ζηόιν, αιιά δε βιέπσ πνπζελά ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ ππόζεζε ηεο θξίζεο. Γελ ζα
έπξεπε ζ’ απηή ηε ζπγθπξία λα είλαη παξόληεο νη Έιιελεο εθνπιηζηέο; Γελ ζα έπξεπε λα γίλνπλ εππαηξίδεο;

Τη ζέιεη λα πεη κία ζπγγξαθέαο ζηνπο αλαγλώζηεο ηεο ζ’ απηή ηελ πξωηόγλωξε ζπγθπξία. Εζείο πξνζωπηθά, πωο
βιέπεηε όζα ζπκβαίλνπλ γύξω καο; Πόζν ζαο επεξεάδνπλ ζηε ζπγγξαθή ζαο;

Ζ θαηάζηαζε απηή ζαθώο καο επεξεάδεη, αθόκε θη αλ δε ηε δσ ζε πξώην πιάλν γηαηί δελ δσ εδώ. Δίκαη εδώ έλα κήλα θαη
βνκβαξδίδνκαη κε ηελ πίθξα, ηελ απνγνήηεπζε ησλ ζπλαδέιθσλ κνπ, λνηώζσ ηε ιαίιαπα απηή λα καο ρηππάεη όινπο. Γηαηί μέξεηε όηη

ην ζπλάθη καο ην δεκνζηνγξαθηθό είλαη ην πην ρηππεκέλν. Θιείλνπλ ζηαζκνί, ξαδηόθσλα, εθεκεξίδεο. Δίλαη έλα πξόβιεκα. Θαη γεληθά
όιε απηή ε αλέρεηα. Ζ ζπξξίθλσζε ηεο κεζαίαο ηάμεο. Βεβαίσο θαη καο επεξεάδεη ζηε ζπγγξαθή.

Πηζηεύσ όηη ππάξρεη θάηη αηζηόδνμν θαη ζεηηθό. ια ηα θνπζθώκαηα ζπάλε θαη δηνξζώλνληαη. Ζ νηθνλνκία θαη ε αλάπηπμή ηεο ήηαλ
κηα θνύζθα. Πηζηεύσ όηη πεξλάκε κηα δηνξζσηηθή πεξίνδν πνπ αλ έρνπκε κηα θαιύηεξε πνιηηηθή πνπ δελ είλαη παληθόβιεηε ε
θπβέξλεζε λα ρηππά ζηα ηπθιά ζα βγνύκε από απηό ην αδηέμνδν θαη ζα έρνπκε κηα πγηέζηεξε νηθνλνκία θαη έλα πγηέζηεξν θξάηνο.

Πνηνη κήλπκα ζέιεηε λα ζηείιεηε ζηνπο αλαγλώζηεο ζαο εδώ ζηελ παηξίδα;

Να είλαη πεξήθαλνη πνπ είλαη Έιιελεο. Γηαηί εκείο εθεί πνπ είκαζηε, ζπλεηδεηνπνηνύκε θάζε κέξα όηη ε Διιάδα ππήξμε θαη είλαη ν
αθξνγσληαίνο ιίζνο ηνπ δπηηθνύ πνιηηηζκνύ. Απηό δελ ζα καο ην πάξεη θαλείο. Θη εκείο ζα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε ηε κνληέξλα
Διιάδα πην πγηή θαη πην αλζεθηηθή ζηνπο θαηξνύο.

*Γηαβάζηε εδώ θσηνγξαθίεο αιιά θαη ηη έγξαςε ε Ηνπζηίλε Φξαγθνύιε ζην blog ηεο γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο Θεζζαινλίθεο.

**ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

«Έξωηαο ζηελ νκίριε», Ινπζηίλε Φξαγθνύιε – Αξγύξε, ζει. 425, εθδ. Ψπρνγηόο, 2011

Μηα κεγαιναζηηθή νηθνγέλεηα από ηελ Ίκεξα ηνπ Πόληνπ, έπεηηα από ηε γελνθηνλία ηνπ 1916, βξίζθεη θαηαθύγην ζε έλα νξεηλό ρσξηό
ηεο Πέιιαο. Ο έλαο γηνο, ν Αξηζηνηέιεο Αγξηππίδεο, μεληηεύεηαη γηα ζπνπδέο ζηελ Ακεξηθή θαη πινπηίδεη κε ηα καησκέλα ιεθηά ηεο
πνηναπαγόξεπζεο. Δπηζηξέθεη ζην Μηθξνδέληξη ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη γίλεηαη ν εππαηξίδεο πνπ θηίδεη ηελ εθθιεζηά θαη ην ζρνιείν.
Δθεί ζα θηάζεη σο πξσηνδηόξηζηε δαζθάια ζηα ηέιε ηνπ ’70 ε Ακαιία Αλαγλώζηνπ, κε ηε θιόγα ζηα κάηηα θαη ην πάζνο λα
κεηαιακπαδεύζεη ηε γλώζε ζηα παηδηά κηαο θιεηζηήο αγξνηηθήο θνηλσλίαο. Ο έξσηαο ζεκαδεύεη ηελ Ακαιία κε ην ηόμν ηνπ επίγνλνπ
Αξηζηνηέιε Αγξηππίδε. Μα είλαη γεκάηνο ζθηέο θαη κπζηηθά. Ζ νκίριε απιώλεηαη ζην Μηθξνδέληξη όπσο νη θξπθέο ηζηνξίεο ησλ
αλζξώπσλ ηνπ ρσξηνύ. Τα γάξγαξα λεξά ηνπ πνηακνύ γίλνληαη ε επινγία θαη ε θαηάξα ηνπ ηόπνπ… Έλα εμαηξεηηθό κπζηζηόξεκα πνπ
δηαηξέρεη ηε ξαρνθνθαιηά ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο ηνπ εηθνζηνύ αηώλα απνηνικώληαο λα ξίμεη θσο ζηελ νκίριε.

