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χνική προσέγγιση στην
ρία από τη Γιώτα Κριλή

η έξωση του βασιλιά Όθωνα
γίου Α΄. Όµως οι αδιέξοδες
ηγούν από αποτυχία σε αποοξων αγωνιστών, που είχαν
λξεις του απελευθερωτικού
γίνουν κάποιες φορές στυοντας χωριά και ρηµάζοντας
οα έργα εκσυγχρονισµού της
ρικούπη θα συνδέσουν την
αλλά δεν θα καταφέρουν να
κή διαφθορά και η πτώχευν στον πόλεµο του 1897, τα
ς δυνάµεις και την άνοδο της
µετανάστευσης. Έχοντας πας κόσµος αναγκάζεται να φύητώντας πιο φιλόξενα µέρη.
καταγράφεται και το δράµα
πό συνθήκες άτεγκτης πατριαι η εικόνα της καθηµερινής
όµενη στην κα Γιώτα Κριλή,
«Με την αµερόληπτη στάση
ι τα γεγονότα να µιλήσουν
αγνώστη να διαµορφώσει τη
πια άποψη, βοηθώντας τον
πητες συνέπειες που εγκυµοοπίες και οι φρούδες πεποις, µε την ξεχωριστή της προδιαίτερης πατρίδας της αλλά
ας, µας κάνει ενσυνείδητους
έθνους µας και χαράζει το
ρο της ελληνικής λογοτεχνίας
ορικού µυθιστορήµατος». Με
άφος Γιώργος Χατζηβασίλης
Η Γιώτα Κριλή µε τα βιβλία
αχρονική ελληνική τραγωδία
ια τής αγροτιάς, που ούτε η
η ελευθερία και οι πολιτικοί
. Η Γιώτα Κριλή, σέβεται τον
ια. Ο όγκος τής βιβλιογραίδητη προετοιµασία της για
τον µύθο της την πραγµατια πριν 150 χρόνια περίπου.
τους αναγνώστες της µε µια
επειδή έχει στη διάθεσή της
µε λαογραφικά και ιστορικά
ουλάχιστον ήταν άγνωστα».
του Έλληνα της ∆ιασποράς,
έκλεισε την παρουσίαση του

λέγοντας: «Εκείνο που έχει µεγάλη σηµασία για µένα,
επειδή το πιστεύω ακράδαντα, είναι πως η Γιώτα Κριλή
διαψεύδει µε τις αναφορές της στην µετανάστευση τον
ισχυρισµό πως δήθεν «η Ελλάδα διώχνει τα παιδιά»
της για να δικαιολογηθεί ο ξενιτεµός εκατοµµυρίων Ελλήνων. Καµία µάνα δεν διώχνει τα παιδιά της, ούτε η
Ελλάδα. Η πατρίδα µας δεν έστειλε τα παιδιά της στην
Αµερική για να δουλέψουν λούστροι και λαντζέρηδες
στη Νέα Υόρκη, στα ορυχεία τού Ροκφέλερ, ή να επανδρώσουν τα εργοστάσια στη Γερµανία. Ούτε φιλοδοξούσαν τα κορίτσια µας να έρθουν στην Αυστραλία µε τη
∆ΕΜΕ για να εργαστούν υπηρέτριες και αν πρόκοψαν
οφείλεται στη σκληρή δουλειά τους και το πάθος τους
να δηµιουργήσουν ένα καλύτερο µέλλον για την οικογένειά τους. Το 1957 έζησα προσωπικά την απόγνωση
και άκουσα το θρήνο εκατοντάδων κοριτσιών πάνω στο
πλοίο «Τοσκάνα», ενώ αποχαιρετούσαν τους γονείς και
αδέλφια που οδύρονταν στην αποβάθρα στον Πειραιά.
Κανείς δεν εγκατέλειψε το σπίτι του και την οικογένειά
του επειδή έψαχνε για περιπέτεια. Ολοι φύγαµε επειδή
οι διχασµοί, οι εµφύλιοι, τα πολιτικά πάθη και οι οικονοµικές συνθήκες δεν µάς άφησαν να φτιάξουµε το
βιός µας στην πατρίδα. Για να σάς δώσω µια γεύση πώς
η Γιώτα Κριλή περιγράφει τον πόνο τής µάνας για τα
ξενιτεµένα παιδιά της, θα τελειώσω αυτή την αναφορά
µου µε µια ηρωίδα στο «Κυκλάµινο», τη Στράταινα τη
γιάτραινα, που αγνάντευε κάθε δειλινό το ηλιοβασίλεµα
και εκλιπαρούσε:
«Ηλιε µου αφέντη µου, εφτού που πάς,
στα ξένα ν’ ανατείλεις, φώτισε και τα παιδάκια µου!»
Πέρασαν χρόνια και καιροί. Και η µάνα, γερόντισσα
πια, ακούµπαγε στο µατσούκι της, αναστήλωνε το κορµί της και αγνάντευε τον ήλιο που βασίλευε. Ψιθύριζε
λόγια παραπονεµένα, ευκές και χαιρετίσµατα στους λεβέντες γιους της, που πήρε η ξενιτιά και δεν τους ξανάδε...».
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν µεταξύ άλλων ο Καθηγητής Γιώργος Καναράκης, ο ∆ρ Πέτρος Αλεξίου, ο
∆ρ Βασίλης Αδραχτάς, η ποιήτρια Αντιγόνη Κεφαλά, η
συγγραφέας Σοφία Καθαρείου Ράλλη µε τον σύζυγο της,
πρώην διευθυντή του ελληνικού προγράµµατος της ραδιοφωνίας SBS, Αλέκο Καθάρειο, ο ποιητής Γρηγόρης
Χρονόπουλος, οι Ζωγράφοι Γιώργος Μιχελακάκης και
Ντίνα Τουρβά, ο ∆ηµοσιογράφος Γιώργος Τσερδάνης,
ο ∆ηµοσιογράφος και εκπαιδευτικός ∆ηµήτρης Καµετόπουλος, µέλη της ΕΕΛΚΑ και της ΑΧΕΠΑ και πλήθος
κόσµου.
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