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«δεν ήμΟυν πΟτε 
τής μΟδάς, Ουτε 
ςτά ενδυμάτά...»

Α
ρκετοί είναι οι Έλληνες 
που κατάφεραν να 
αφήσουν το στίγμα 
τους στον στενότερο 
κόσμο του ελληνισμού 
της Αυστραλίας. Λιγό-
τεροι, αυτοί που υπε-
ρέβησαν αυτά τα σύ-

νορα, τροφοδότησαν και τροφοδοτήθηκαν 
και από τους δύο ισχυρούς πολιτισμούς. Η 
Γιώτα Κριλή ανήκει σε αυτούς τους δεύτε-
ρους. Η σημαντική συμβολή της στην δια-
τήρηση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας 
στους Αντίποδες, έχει ήδη καταγραφεί. Η 
προσωπική της στάση σε όλες της κρίσιμες 
περιόδους της σύγχρονης ελληνικής και 
αυστραλιανής ιστορίας, επίσης. Έχει γράψει 
και επιμεληθεί βιβλία για την εκπαίδευση. 
Έχει μεταφράσει και έχει κάνει την ιστορι-
κή επισκόπηση στις “γυναίκες του ήλιου”. 
Το 2003 κυκλοφόρησε η δίγλωσση έκδοση 

των ποιημάτων της με τον τίτλο “Τρίπτυχο”. 
Μεγάλο μέρος του λογοτεχνικού της έργου 
έχει συμπεριληφθεί σε ανθολογίες και έχει 
δημοσιευτεί σε εφημερίδες και περιοδικά. 
Φέτος εξέδωσε το πρώτο της μυθιστόρημα 
με τίτλο “Καταβολές”. Έχει ήδη ολοκληρώ-
σει το δεύτερο, που αναμένεται να εκδοθεί 
στις αρχές του 2014 και εργάζεται στην 
συγγραφή του τρίτου. 

Κεράςτάρι
Μεγάλωσα στο Κεραστάρι μέσα στον πό-
λεμο. Παρά τους πολέμους και τα δεινά, η 
ζωή συνεχιζόταν αναλλοίωτη μέχρι τη δε-
καετία του ‘50. Για να γράψω τις “Καταβολές”, 
γνώριζα τις περιοχές στις οποίες αναφέρο-
μαι στο βιβλίο. Μίλησα με ηλικιωμένους. 
Ρωτούσα ένα γέροντα, τι θυμόταν, πως τα 
έβγαζαν πέρα καθώς με τον εμφύλιο το 

χωριό είχε μοιραστεί στα δυο. Μου απάντη-
σε πως δεν γινόταν αλλιώς. Ο ένας είχε 
ανάγκη τον άλλο. Την ημέρα του Πάσχα 
γινόταν οι “αγάπες”. 
Πήγαιναν όλοι στην εκκλησία και έπρεπε 
να συμφιλιωθούν. Να ζητήσουν συγχώρεση 
ο ένας από τον άλλο.
Η ζωή στην επαρχία αλλάζει με πολύ αργό 

ρυθμό. Όλα όσα έζησα σαν παιδί, ήταν εκεί 
από την εποχή που ήταν ακόμη κορίτσι η 
γιαγιά μου. Μέσα στο σπίτι μας υπάρχει ένα 
σκαφίδι σκαλισμένο σε κορμό δέντρου. Πως 
βρέθηκε; Ποιος το σκάλισε; Ίσως ο Αλέκος 
που έβαλα στην ιστορία. Αναρωτιέμαι γιατί 
περιφρονήθηκε τόσο πολύ ο άνθρωπος της 
υπαίθρου στην Ελλάδα. 

κΈίμΈνο-φώτογρΑφίΈς: γίΑννής δρΑμίτίνος
yiannis.dramitinos@gmail.com

Με τη Γιώτα Κριλή συναντηθήκαμε πρώτη φορά στο συνέδριο που έγινε πριν από 
μερικούς μήνες στο πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας για τον Κ. Π. Καβάφη. 
Την περίοδο εκείνη, διάβασα τα ποιήματα της. Την είδα ξανά σε μια παμπ, στο 
Glebe με αφορμή την έκδοση μιας ανθολογίας 142 Αυστραλών και Νεοζηλανδών 
ποιητών (Notes for the Translators). Φορούσε ένα κόκκινο πουλόβερ και ένα 
πλεκτό σκούφο. Καθόταν ανάμεσα στους άλλους ποιητές. Σηκώθηκε, πλησίασε το 
μικρόφωνο και άρχισε να διαβάζει ένα δικό της ποίημα. Στο τέλος της βραδιάς την 
πλησίασα και της ζήτησα να κάνουμε μια συνέντευξη. Δεν είχα ακόμη 
ολοκληρωμένη εικόνα για το πολυδιάστατο έργο της στην εκπαίδευση και τη 
λογοτεχνία. Μιλώντας με άλλους ανθρώπους που γνώριζαν τις δραστηριότητες 
της, συνειδητοποίησα ότι η Γιώτα Κριλή, επηρέασε δημιουργικά όλους όσους 
βρέθηκαν κοντά της: συγγενείς, φίλους, μαθητές. 

ΚΟΣΜΟΣ των Ελλήνων: ΑΙ ΓΕνΕΑΙ ΠΑΣΑΙ

Γιώτα Κριλή

Με την κόρη της, Σοφία
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ΤΟ ΓΟΝίΔίΟ ΤΟυ ΑλΤρΟυίΣΜΟυ:

100 κείμενα, 
ομάδα για την 
προώθηση των 
κοινοτικών 
γλωσσών
 

Ο πΟλεμΟς
Τα χωριά δεν ήταν απομονωμένα από τον 
υπόλοιπο κόσμο. Υπήρχε ο Τύπος, υπήρχαν 
βιβλία. Ο ένας αδελφός μου σπούδαζε και 
για σπουδές προοριζόμουν κι εγώ. Αλλά 
ήρθε ο εμφύλιος. Διαλύθηκε το σπίτι. Ο 
πατέρας πήγε εξορία για τέσσερα χρόνια. 
Έτσι τελείωσε αυτή η προοπτική. Μέσα 
σε ένα εμφύλιο δεν μπορείς να είσαι ου-
δέτερος. Ο πατέρας ήταν δημοκράτης και 
ντόμπρος. Άνθρωπος της δουλειάς. Ερχό-
ταν οι αντάρτες τα βράδια. Δικά μας παιδιά. 
Άφηναν τα φυλλάδια στο σπίτι μας, έβαζε 
τις φωνές ο πατέρας. Τι έρχονται, τι τα 
αφήνουν αυτά, θα μας κάψουν.
Ήμουνα στο σχολείο. Είδα το στρατό να 
φτάνει στο χωριό. Ψάξανε, βρήκαν τα 
φυλλάδια, ένοχος. Τον πήραν. Πήρανε 
πολλούς. Ήταν φθινόπωρο. Έγινε η δίκη, 
πήγαν ψευδομάρτυρες, τον καταδίκασαν 

ισόβια και τον έστειλαν στα Γιούρα. Έμει-
νε τέσσερα χρόνια. Όλος ο κόσμος τότε 
βασανίστηκε. Αυτό καθόρισε και τη δική 
μου στάση. Τα χρόνια του 50 ήταν τα πιο 
σκοτεινά. Ο πατέρας ζούσε με το φόβο 
μην τον ξαναπιάσουν. Άρχισε ο κόσμος να 
φεύγει. Δεν υπήρχε διέξοδος. Δεν υπήρχε 
μέριμνα να γιάνουν οι πληγές του εμφυλί-
ου. Απελπισμένος ο κόσμος. Πήρε των 
ομματιών του που λένε. Λες και ξέραμε 
που είναι η Αυστραλία…

άυςτράλιά: “άπ’ τΟυς 
δυΟ δρΟμΟυς, τΟν 
λιγΟτερΟ τάξιδεμενΟ 
διάλεξά…”
Έφτασα στην Αυστραλία 20 χρονών. Κο-

Αρκετοί είνΑί οί 
ελληνες που 
κΑτΑφερΑν νΑ Αφηςουν 
το ςτίγμΑ τους ςτον 
ςτενοτερο κοςμο του 
ελληνίςμου της 
ΑυςτρΑλίΑς. λίγοτεροί, 
Αυτοί που υπερεβηςΑν 
ΑυτΑ τΑ ςυνορΑ, 
τροφοδοτηςΑν κΑί 
τροφοδοτηθηκΑν κΑί 
Απο τους δυο ίςχυρους 
πολίτίςμους. η γίώτΑ 
κρίλη Ανηκεί ςε Αυτους 
τους δευτερους.

Στο αμφιθέατρο του UTS

Το εξώφυλλο της δίγλωσσης έκδοσης των 
ποιημάτων (Τρίπτυχο) και του μυθιστορήματος 
«Καταβολές»

Στο συνέδριο για τον 
Κ.Π. Καβάφη, στο 
πανεπιστήμιο της Νέας 
Νότιας Ουαλίας

Ξεκίνησα να διδάσκω 
ελληνικά στο Λάικαρτ. 
Υπήρχαν τρομακτικές 
ανάγκες. Δίδασκα κάτω 
από μια σκάλα. Τα 
παιδιά δεν θέλανε να 
κάνουν αυτό το μάθημα 
γιατί ένιωθαν 
στιγματισμένα. Θυμάμαι 
ένα Γιουγκοσλάβο, τον 
Ίβαν. Τον έχω σε ένα 
ποίημα. Προσπάθησε να 
με πείσει ότι ξέρει καλά 
αγγλικά αλλά έχει 
προβλήματα άρθρωσης. 
Τον βοήθησα να κάνει 
όλα τα τεστ και όπως 
αποδείχτηκε, δεν είχε 
κανένα πρόβλημα. Ήταν 
κάτι ψυχοσωματικό. 
Κάναμε προσπάθειες 
για να αλλάξει η 
κατάσταση. Δούλεψα 
για αυτό το ζήτημα με 
μια ομάδα καθηγητριών, 
μέλη του New South 
Wales Teacher’s 
Federation. Το ’74 
μπήκαν τα ελληνικά στη 
δημόσια παιδεία. 
Διδάσκονταν σε 5-6 
σχολεία. Είχαμε 
τρομερές ελλείψεις σε 
υλικό. Βρέθηκα ξαφνικά 
επιστρατευμένη, να 
διδάσκω Νέα Ελληνικά. 
Γύρισα στο 
πανεπιστήμιο και έκανα 
Νεοελληνικές Σπουδές 
για δυο χρόνια. 
Η σχέση που είχα με τον 

Ντένυ είχε πια φθαρεί. 
Πήρα άδεια άνευ 
αποδοχών και πήγα 
στην Ελλάδα για 
δεκαπέντε μήνες. Όταν 
γύρισα 
χρηματοδοτήθηκε 
ακόμη ένα ακόμα 
πρόγραμμα για την 
γλώσσα. Λίγα χρόνια 
αργότερα δούλεψα στα 
βιβλια (τρία βιβλία), 
«Κοντά στη γλώσσα», 
που περιείχαν κείμενα 
και ασκήσεις για τη 
διατήρηση και την 
προώθηση της 
ελληνικής γλώσσας στη 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Τα βιβλία 
αυτά πήγαν σε όλα τα 
σχολεία της Νέας Νότιας 
Ουαλίας, δωρεάν. Το ’87 
σταμάτησε το 
πρόγραμμα. Οι 
καθηγητές των γαλλικών 
και των γερμανικών δεν 
με έβλεπαν με καλό 
μάτι. Τους παίρναμε 
μαθητές. Την εποχή 
εκείνη δεν μου έδιναν 
πια δουλειά στα 
ελληνικά. Με έστελναν 
σε απομακρυσμένα 
σχολεία. Σκέφτηκα να 
παραιτηθώ. Συνέχισα 
σαν καθηγήτρια των 
αγγλικών μέχρι που 
βγήκα στη σύνταξη μετά 
από δέκα χρόνια. Ήταν 
μια νέα πρόκληση... 

Το ταξίδι για την Αυστραλία (1959)
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πέλα της παντρειάς. Κατάφερα να μάθω τα 
αγγλικά. Η ζωή ήταν μια πρόκληση για 
μένα. Ήθελα να σπουδάσω. Θυμάμαι ότι 
υπήρχαν δυο δρόμοι. Ο ένας να παντρευτώ, 
να κάνω οικογένεια. Έλεγα: τι παντρειά, 
εδώ δεν ξέρω εγώ ποια είμαι. Έβλεπα γύρω 
μου γυναίκες που είχαν παντρευτεί και ήταν 
δυστυχισμένες. Αυτός ήταν ο εύκολος δρό-
μος. Δούλευα στο εργοστάσιο την ημέρα 
και μετά πήγαινα στο νυχτερινό κολέγιο. 
Έψαχνα για κάποιο νόημα στη ζωή. Τρελά-
θηκαν οι δικοί μου, νόμιζαν ότι δεν είμαι 
καλά. Γυναίκα της παντρειάς έλεγαν και να 
θέλει τώρα να πάει να μάθει γράμματα. 
Αρχικά έμενα στο σπίτι ενός θείου. Στο 
βραδινό κολέγιο είχα ένα συμμαθητή από 
τα νησιά Φίτζι. Ήταν καλός στα μαθηματι-
κά. Μια μέρα του είπα έλα στο σπίτι να 
διαβάσουμε μαζί. Ένας έγχρωμος στο Μά-
ρικβιλ... Καταλαβαίνεις τι έγινε... Είχα μια 

καθηγήτρια. Τη μις Αμάντιο. Σε ένα μάθημα 
με είδε στενοχωρημένη. Με ρώτησε πόσο 
χρονών είσαι; Της απαντώ, εικοσιδύο. Μου 
λέει, το ξέρεις ότι ζεις στην Αυστραλία; 
Κανείς δεν μπορεί να σου υπαγορεύσει τι 
να κάνεις. 
Ήμουν νέα, αισιόδοξη και κάτω από την 
επίδραση των προοδευτικών ιδεών. Η δε-
καετία του ‘60 ήταν συγκλονιστική. Η Αυ-
στραλία σε αναβρασμό. Αγώνες να αλλάξει 
η ζωή, να σταματήσει ο πόλεμος. Στις πο-
ρείες για την ειρήνη που γινόντουσαν γνώ-
ρισα μια γυναίκα που με βοήθησε να μάθω 
αγγλικά. Μου έλεγε ιστορίες για τον κόσμο...

ΝτέΝυ: Ποιητης κι 
έΠαΝαςτατης
Σε μια από αυτές τις εκδηλώσεις γνώρισα 

τον άντρα που έζη-
σα μαζί του δεκα-
πέντε χρόνια και 
είναι ο πατέρας της 
κόρης μου. Ο Ντέ-
νυ, που μας διάβα-
ζε επαναστατικά 
ποιήματα. Μας 
ένωνε η ποίηση και 
η ιδεολογία. Γίναμε 
φίλοι. Άρχισε να 
έρχεται σπίτι και 
να μας διαβάζει 
διηγήματα του 
Henry Lawson. 
Βρέθηκα τότε στον 
Άτλα ανάμεσα σε 
μια παρέα που εν-
διαφερόταν να μά-
θει τι είναι η Αυ-
στραλία. Ζήτησα 
από το Ντένυ να 
μου δώσει ένα από 
τα ποιήματα που 
διάβαζε. Είχε καλή φωνή, διάβαζε πολύ 
ωραία. Το πήρα για να του το δακτυλογρα-
φήσω. Στις καλοκαιρινές μου διακοπές είχα 
μάθει γραφομηχανή. Ήμασταν στο σπίτι 

μου. Η αδελφή 
μου είχε γεννήσει 
και ήταν στο νο-
σοκομείο. Ο Ντέ-
νυ με κοίταξε και 
μου είπε: “Όταν 
θα κάνεις κι εσύ 
μωρό θα σου γρά-
ψω ένα ποίημα”. 
Μέχρι τότε δεν 
το είχα συνειδη-
τοποιήσει. Απο-
φάσισα να συ 
ζήσω με τον Ντέ-
νυ, όχι να τον 
παντρευτώ. Πή-
γαμε ένα Σάββα-
το πρωί στο Λη-
ξιαρχείο. Πιστεύω 
στις γνήσιες σχέ-
σεις των ανθρώ-
πων.
Μείναμε προσω-
ρινά στο σπίτι των 

γονιών του Ντένυ. Συνέχισα να πηγαίνω στο 
νυχτερινό σχολείο. Το ‘66 κατόρθωσα να 
πάρω απολυτήριο και να περάσω στο πα-
νεπιστήμιο. Μετακομίσαμε από το Σάρι Χιλ 

ΚΟΣΜΟΣ των Ελλήνων: ΑΙ ΓΕνΕΑΙ ΠΑΣΑΙ

“100 Κείμενα» και «Κοντά στη γλώσσα», βιβλία σταθμός στην εκμάθηση και 
διατήρηση της ελληνικής γλώσσας στην Αυστραλία

«Ξεκίνησα να δίδασκω ελληνίκα στο λαικαρτ. Υπηρχαν τρομακτίκεσ 
αναγκεσ. δίδασκα κατω απο μία σκαλα. τα παίδία δεν θελανε να 
κανοΥν αΥτο το μαθημα γίατί ενίωθαν στίγματίσμενα. θΥμαμαί 
ενα γίοΥγκοσλαβο, τον ίβαν. τον εχω σε ενα ποίημα. προσπαθησε 
να με πείσεί οτί Ξερεί καλα αγγλίκα αλλα εχεί προβληματα 
αρθρωσησ. τον βοηθησα να κανεί ολα τα τεστ καί οπωσ αποδείχτηκε, 
δεν είχε κανενα προβλημα. ηταν κατί ψΥχοσωματίκο»

«Βιβλία για την εκπαίδευση, μεταφράσεις, 
ποίηση, θέατρο, μυθιστόρημα...»

Η ΤέχνΗ Του 
ΜυθισΤορΗΜΑΤοσ: 
ΚΑΤΑΒολέσ

“Γράφω για τα 
πράγματα που με 
ενθουσιάζουν και με 
συγκινούν. Για τους 
ανθρώπους, που 
αισθάνομαι την 
ανάγκη να δικαιώσω”.

Καταγράφω την ιστορία 
στο μυαλό μου. Είναι ένα 
μυστήριο η γραφή. Νοε-
ρά βυθίστηκα σε εκείνη 
την εποχή. Άρχισα να 
συμμερίζομαι τα προβλή-
ματα τους. Να ζω στις 
αγωνίες τους. Ήμουν 
εκεί. Έπρεπε να το γρά-
ψω. Για να δικαιώσω το 
Ζαχαριά που ήταν Ήρω-
ας και τόσους άλλους. Εί-
χα κατά νου την Κατερί-
να, το Δημητρό, αλλά δεν 
ήξερα που πήγαινε. Πή-
γαινε μόνο του. Εμφανί-
ζονταν πρόσωπα όπως 
της Τασούλας, που είναι 
μια τραγική φυσιογνω-
μία. Δεν ξέρω... Είναι μυ-
στήριο... Πάντα ήμουν 
μέσα στο πλαίσιο της 
ιστορίας, αλλά νομίζω ότι 
στο χώρο της μυθοπλασί-
ας ίσως να προσεγγίζω 
και τον τρόπο της αυτό-
ματης γραφής. Δεν το έχω 

μελετήσει, αλλά το διαι-
σθάνομαι, γιατί γράφω 
πράγματα που ξαφνιά-
ζουν και εμένα.
Γράφω πάντα τελείως 
απομονωμένη. Μόνο έτσι 
μπορώ να λειτουργήσω. 
Διαβάζω αποσπάσματα 
σε κάποιους ανθρώπους. 
Γράφοντας το δεύτερο 
μυθιστόρημα μου αισθα-
νόμουν πιο σίγουρη. Ο 
τίτλος είναι «Κυπαρισσό-
μηλο». Το ιστορικό τοπίο 
είναι τα χρόνια του Όθω-
να. Είναι δηλαδή μια συ-
νέχεια του πρώτου μυθι-
στορήματος. Δεν ήξερα 
που πήγαινα με τις «Κα-
ταβολές». Δεν ήξερα πως 
θα το τελείωνα. Σκέφτη-
κα το ταξίδι. Στο νου μου 
πέρασε ο Chauccer, οι 
ιστορίες του Καντερμπέ-
ρι. Ίσως κάτι λειτούργη-
σε στο υποσυνείδητο. Ο 
Φίνλευ, ο Σάμερ Χάου, με 

βοήθησαν να κατανοήσω 
καλύτερα την εποχή εκεί-
νη... Όλα όσα αναφέρω έγι-
ναν. Εγώ έπρεπε να τα σκη-
νοθετήσω...
Αλλά δεν είναι μόνο το θέμα 
της Ιστορίας. Είναι και οι δι-
κοί μου άνθρωποι, οι άν-
θρωποι του τόπου που με-
γάλωσα, που ήταν πάντα 
στο περιθώριο και ήθελα να 
τους φέρω στο προσκήνιο. 
Και νομίζω ότι αυτό έχω κά-
νει... Για αυτούς τους αν-
θρώπους που ήταν και πα-
ραμερισμένοι και αδικημέ-
νοι. Ήθελα να τους δώσω 
την αξία που είχαν. Το κίνη-
τρο μου είναι να δώσω φω-
νή σε αυτούς που δεν έχουν. 
Για αυτό έκανα και τη μετά-
φραση του βιβλιου «Οι Γυ-
ναίκες του Ήλιου». Αν όσα 
γράφω «μιλάνε» και σε άλ-
λους ανθρώπους, αυτό μου 
δίνει χαρά... Χαίρομαι που 
άρεσαν οι  «Καταβολές», αλ-
λά δεν επηρεάζομαι από τις 
γνώμες των άλλων. Δεν προ-
σπαθώ να γίνω αρεστή σε 
όλους. Δεν ήμουν ποτέ της 
μόδας. Ούτε και στα ενδύ-
ματα. Ένα καλό βιβλίο, είναι 
ένα καλό βιβλίο. Τίποτα πε-
ρισσότερο.
Διαβάζω πάντα. Αλλά δεν θα 
μπορούσα να πω ότι χρησι-
μοποίησα κάποιον συγγρα-
φέα σαν μοντέλο για τα μυ-
θιστορήματα μου. Πρέπει 
να βρεις τον δικό σου τρό-
πο, δεν γίνεται αλλιώς. Τα 
τελευταία χρόνια είμαι βυ-
θισμένη στο γράψιμο. Δεν 
μπορείς να είσαι παντού.
Δεν ήξερα ότι θα γράψω αυ-


