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Ο συγγραφέας μέσω των βιβλίων του μας έχει ταξιδέψει σε διάφορα μέρη, στη Βενετία, στη 

Σμύρνη, στο Βυζάντιο, στην Αμφίπολη… στο τελευταίο του βιβλίο αποφασίζει να μας διηγηθεί μια 

πραγματική ιστορία που συνέβη στην Κύπρο στα δύσκολα χρόνια από το 1950, που οι έλληνες 
κάτοικοι του νησιού, παλεύουν για την ανεξαρτησία και την ένωση τους με την Ελλάδα ως το 1974 

που η Κύπρος διχοτομείται. 
Σε ένα ορεινό χωριό, στον Ουρανό με μεικτό πληθυσμό από έλληνες και τούρκους, μεγαλώνει η 

Γαλήνη. Ορφανή από μητέρα έχει την ευθύνη να φροντίζει τον πατέρα της. Από μικρή ξεχωρίζει 
για το χάρισμα που έχει στη ζωγραφική και για το πόσο καλό και συμπονετικό παιδί είναι. Ενώ όλοι 

μιλούν για τον κήπο του πατρικού της σπιτιού με τα πιο όμορφα τριαντάφυλλα που έχουν δει ποτέ 
οι κάτοικοι του, η αδυναμία της στο συγκεκριμένο λουλούδι την προτρέπει να ζωγραφίζει κυρίως 

τριαντάφυλλα και έτσι αποκτάει το όνομα τριανταφυλλένια ή το κορίτσι με τα τριαντάφυλλα. Σε 

αρκετά νεαρή ηλικία ερωτεύεται τον Ορέστη, λίγο μεγαλύτερος της έχει όνειρο να σπουδάσει 
γιατρός, όμως ανάμεσα στους δύο νέους υπάρχει και ένα τρίτος άνθρωπος, πιστός φίλος και των 

δύο και κρυφά ερωτευμένος με τη Γαλήνη. Είναι ο τρελός του χωριού, μια σύγχρονη έκδοση του 
Κουασιμόδου που ‘‘θυσιάζει’’ τα αισθήματα του για να είναι ευτυχισμένη η Τριανταφυλλένια. 

Το τελευταίο μυθιστόρημα του Κονδύλη δεν είναι αυτό που λέμε ερωτικό, ίσως η ιστορία του 
ζευγαριού να είναι και το τελευταίο που πρέπει να απασχολεί τον αναγνώστη, αφού στην ουσία 

βλέπουμε μπροστά μας τη ζωή των κατοίκων του χωριού για πάνω από τριανταπέντε χρόνια. 
Έλληνες και τούρκοι συνυπάρχουν μέχρι να ανάψει το φυτίλι άλλες φορές από τη μία κι άλλες από 

την άλλη πλευρά και τότε ξεκινάνε οι καυγάδες και οι κάτοικοι πιάνονται στα χέρια. Ακόμα και οι 

απόψεις ανάμεσα στους ομοεθνείς αρκετές φορές είναι διαφορετικές και χάρη των συμφερόντων 
δε διστάζουν να βγάλουν από τη μέση τον συμπατριώτη τους. Όπως κι οπουδήποτε υπάρχουν όλοι 
οι χαρακτήρες, ο έλληνας άρχοντας που με τη βοήθεια των εγγλέζων διαφεντεύει τον τόπο, «Το 
καλό σας το ξέρω μόνον εγώ. Εγώ! Ποιος είναι ο άρχοντας του τόπου;», και ο οποίος δε θέλει να 



αλλάξει τίποτα, έχοντας την ψευδαίσθηση ότι σαν Θεός θα κυβερνάει στους αιώνες τον Ουρανό. Ο 

τοκογλύφος, που εκμεταλλεύεται τη δυστυχία για να αυγατίζει την περιουσία του. Όμως υπάρχει κι 
ο προοδευτικός, συνήθως κάποιος μορφωμένος που κοιτάζει το κοινό καλό και γι’ αυτό είναι ο 

πρώτος που στοχοποιείται. Τα τσιράκια των ισχυρών που προκαλούν τους χωριανούς, οι φιλήσυχοι 
πολίτες που όμως είναι εύκολο να εκτραπούν εξαιτίας των πολιτικών συνθηκών που επικρατούν και 

τέλος ο τρελός του χωριού που με τη λαϊκή σοφία του προειδοποιεί αλλά κανείς δεν τον παίρνει 
στα σοβαρά.   

Κι ενώ όλοι πιστεύουν ότι γνωρίζουν το διπλανό τους, φτάνει το 1974 όπου η δικτατορία των 
συνταγματαρχών δίνει την ευκαιρία που ψάχνουν οι Τουρκοκύπριοι και οι  σύμμαχοι τους να 

διχοτομήσουν το νησί. Το άγαλμα της Θεάς Αφροδίτης ρίχνει κόκκινα δάκρυα, που ως άλλο 

μαντείο των Δελφών προσπαθεί να προειδοποιήσει τους κατοίκους για τα άσχημα που πρόκειται να 
συμβούν. Το χωριό αλλάζει συνέχεια χέρια και έλληνες δε διστάζουν να φερθούν άσχημα απέναντι 

σε έλληνες, λόγω των φρονημάτων τους ή απλά λόγω σαδιστικής διάθεσης. 
Αν δε σας ενδιαφέρει να διαβάσετε αποκλειστικά ένα μυθιστόρημα που έχει σε πρώτο πλάνο μια 

ερωτική ιστορία αλλά που αφορά τη ζωή των πολιτών ενός τόπου, και πως αυτοί επηρεάζονται από 
τις αποφάσεις των εκάστοτε εξουσιών, ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ, είναι μια πολύ 

ενδιαφέρουσα πρόταση. 
Μαίρη Β. 
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