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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Απεχθάνεται 
τους φοροφυγάδες 
µε τις Καγεν 
και λατρεύει 
το ελαιόλαδο 
και τον 
αυθορµητισµό µας. 
Η Βρετανίδα 
συγγραφέας δεν 
έχει παντρέψει 
ακόµα την κόρη 
της µε Ελληνα, 
σκιαγράφησε όµως 
αρκετούς στα νέα 
διηγήµατά της 
τησ ιονιασµαγγινα 

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΧΙΣΛΟΠ 

«Η Ελλάδα είναι η βασίλισσα 
του δράµατος της Ευρώπης» 

ε καληµέρισε οία ελληνικά, 
ενθουσιάστηκε µε to σηµειωµατάριο 

µου, που είχε εξώφυλλο 
τον Καραγκιόζη 

δηµοσιογράφο, και µε προειδοποίησε 
στη γλώσσα pas 

«Μην πεις ra µυστικά σου στα 
ελληνικά, θα τα καταλάβω ». 
Ζεστός άνθρωπος, µε χιούµορ 
και γέλιο που ακούς ουχνά, n 

Βικτόρια Χίσλοπ έχει δει το «Νησί» και τα άλλα δύο Βιβλία ins 
ρεταφραοµένα σε πάνω ano 30 γλώσσες. Στη χώρα pas έχουν 
πουλήσει 600.000 αντίτυπα. Και τώρα pas παρουσιάζει δέκα 
µικρέβ ελληνο ιστορίες στη συλλογή διηγηµάτων που κυκλοφορεί 

µε τίτλο «Ο τελευταίοε χορός» (εκδ. ∆ιόπτρα) 
Είναι n πρώτη φορά που γράφει διηγήµατα, θέλοντας να πειραµατιστεί 

οε κάιι διαφορετικό. «To διήγηµα είναι mo γρήγορο, δεν 
σου παίρνει τρία χρόνια αλλά µερικές µέ;ρε5 ή ίσως και ώρες, 
ενώ Βουτάς κατευθείαν στην ιστορία. Αυτό είναι αηολαυσιικό» 
λέει και σ' αυτό το σηµείο n δηµοσιογράφος µέοα της βγαίνει 
στην επιφάνεια και µε ρωτά ρε επιρονή αν γράφω κι εγώ κάτι 
δηµιουργικό, πέραν των δηροσιογραφικών κειµένων. Η απά- 

ντηοή µου ότι δεν φιλοδοξώ ,α δω κάποιο ζΆΆζ . peno µου 
δηµοσιευµένο ιην κάνει ze ,ελόσε «Ποιέ δεν ξέρεις ∆ιοργάνωσα 

έναν διαγωνισµό 6 -. "^cios arr, -., ,λία και µου έκανε 
τεράστια εντύπωσΓ r gijyyetoxfi ανθρώπων που ασκούσαν 
ιελείακ διαφορετικό επαννέλυαια Εστεκε δ - r jo µια γυναίκα 
που διευθύνει φυλακή, no j δεν φονταδόµου / ποτέ ότι 9α είχε 
τον χρόνο π ;.π δ;ά3ε~" .: . ζ άοει, αλλά το κάνε και µάλιστα 
είναι εξαιρετική To 6-ή. π_: ε1".; a .όχτο οε :3:„ί¦ 
Τα θέµαια ins xfcflQrrdvo καθαρό επτίΛ m To περίπτερο, 
πάντα ανοιχτό και µε οχεδό. ό.τ χρειοσκ s κάθε ο:. µπ του 
24ώρου, την εν;ϋΓ.ωα:όζει E/c cnroo^vrjc εχε 6έjo την 
εκδίκηση Ξεκίνησε «s ερ, 2σ·'α ero ;ζ. ξζζ^ζζ^η. αον 
ιπς οίο Λονδίνο, ενώ jncpxs <c prc oropic εµπνευσµένη 
από τα ∆εκεµβριανά τσι. 2008 Ιδιαίτερο ιη> οηςσχολούνοι 
οικογενειακοί δεα„ο:, εδ Οτερα n σχέοη r s E-3". oas αε τα 
παιδιά της Πιστεύει όΐ' oic, Ελλάδα ακόµη και to κινητό χρησιµοποιείται 

οπό tous .:.ες zioonousrous*zBosλόγους.Στο 
τέλος όµως παραδέχε" -ε:_·:; περισσότερο hr ¦.v:5c jcvo 
an' ότι Αγγλίδα Γροζ'Ζζ^ ~c no να ~ροξενέν„ s. 22χρονη 
κόρη ρου µε ένα i ο-οζζζ ζεαρό Ελληνο Αλλά το Βρετανικό 
µοτίβο είναι να ω9ο„„ε rc παιδία ze ανΟίξόυ.- "a φτερά tous 

και να φύγουν από το cri: Ola i τα παιδιά jo. ταξίδεψαν, n 

Εµιλι στην Αφρική και ο Γουίλιαµ οτη Νότιο Αµερική πριν από 
το πανεπιοτήριο, ήταν n δυσκολότερη, n πιο επώδυνη περίοδος 

της ζωής µου. Αλλά σου αποδεικνύουν ότι ρπορούν να τα 
καταφέρουν και xojpis εσένα» 
Η Χίσλοπ έχει επιλέξει να µην ονοµατίσει us πόλεις και τα 
χωριό στα οποία τοποθετεί τις ιστορίες της. Σε κάποια αναγνωρίζεις 

µια πιο παραδοσιακή, ίσως και φολκλόρ εικόνα tns 
Ελλάδας «Κάποια από τα ελληνικά στερεότυπα ή n µετεξέλιξη 
τους υπάρχουν ακόµπ» υποστηρίζει «Evas φίλος ρού έλεγε 
πρόσφοια για τις ιδέες που έχουν ια σύγχρονα ζευγάρια για 
την ανατροφή των παιδιών Αλλά n δουλειά τα υποχρεώνει να 
αφήνουν τα παιδιά tous οε γιαγιάδες και παππούδες, που εν 
τέλε; τα µεγαλώνουν ρε τις ιδέες µιας προηγούµενης γενιάς 
Ισως γι' αυτό τα ελληνικά στερεότυπα µπορείς να τα δεις 
ακόρη γύρω σου» 
To γιατί έχει κλέψει την καρδιά ins n Ελλάδα είναι κάτι που 
δεν µπορεί να εξηγήσει «Συµβαίνουν πάντα πράγραια οιην 
Ελλάδα, είναι n βασίλισσα του δράµατος της Ευρώπης Εδω 
δεν βαριέµαι ποτέ Επινα καφέ στο Σύνταγµα και µε πλησίασε 

ένα κύριος, 65apns, καλοντυµένος, µε καπέλο, και µου 
έπιασε κουΒένιο. Στο Λονδίνο αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ 
Μεγαλώνουυε γενιές και γενό µε την αρχή "ποιέ µη girlas 
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www.clipnews.gr



ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñüðòïòîí / ìø÷öíëòõ

ìø÷öüøùêþõ: éèççõïü, 13-04-2013

é÷ðþýõ: 34,35         (2 õá× 2)

æåä÷ãüû: 1471 cm ²

æåëù îâîðüúüöþõ: 2350

ÿáòîüòêàêþõ ÷êïóáüâ: 210 6856700

ßåÞù îð÷òýþ: ÿôÝÜéÿÛé ÝÛÜñÚÙØ

σε αγνώστους" Κι έτσι χάνουµε πολλά» Εχει πια τα δικά iris 
στέκια στην Αθήνα και την Κ#Τη, όπου έχει αγοράσει και 
σπίτι. To αγαπηµένο Tns στηνΑθήνα είναι «ένα µικρό µέροε, 
όχι aKpiBcos καφετέρια ούτε εστιατόριο, δεν .ξέρω καν αν είναι 
νόµιµο, γι' αυτό και δεν αποκαλύπτω το όνοµά του. Κάθεσαι 1 
κάτω από την.Ακρόπολη, σου λένε τα δυο-τρία πιάτα ins πµέ- 
pas, τρακ φανταστικά και πληρώνεις ελάχιστα. Τέτοιο µέρο5 
δεν υπάρχει στο Λονδίνο. Εχω άλλους'χίλιους τέτοιους λόγου5 
για να βρίσκωτην Ελλάδα φανταστική." Ηταν έρωτα5 από την 
πρώτη µατιά, το 1976, και παραµένει». 
Παραδέχεται ότι ίσως βλέπει τη χώρα µας «µέσα από ροζ γυαλιά. 

Και ίσως κάποιες ιστορίες'να είναι γραµµένες υπό αυτή την 
οπτική. Αλλά αυτό δεν σηµαίνει άτιµου αρέσουν τα πάντα. Υπάρχει 

αυτός ο γλοιώδη τύπος άντρα που οδηγεί Πόρσε Καγέν, 
νοµίζει on είναι εξαιρετικά γοητευτώ και επιδεικνύει τα 

λεφτά του. Είναι n µετεξέλιξη του ιύπου µε τη χρυσή αλυσίδα 
και το τριχωτό στήθος. Εχω γνωρίσει τέτοιους τύπους, µε έχουν 
καλέσει σε γιοι και βίλες, και ίο µόνο που σκέφτοµαι είναι "θα 
είοαι πολύ καλός για την ιστορία ρου". ∆εν θα δειπνούσα ραζί 
τους όµως. Με εξοργίζει δε που αυτοί οι τύποι δεν πληρώνουν 
φόρους και το λένε µε θράσος». 

Στην τελευταία της επίσκεψη στη χώρα µας συναντήθηκε 
και µε την υπουργό Τουρισµού Ολγα Κεφαλογιάννη,. 

θέλοντας να Βοηθήσει στην προώθηση του 
. ελληνικού τουρισµού-στη Βρετανία. «To στερεότυπο 

του τεµπέλη Ελληνα-έχει γκρεµιστεί στη Βρετανία» λέει. 
«Η ανεργία είναι τροµακτική, αλλά ο Βρετανόβ την κατανοεί 

γιατί τη ζει κι ο ίδιος. Η µείωση όµως των µισθών και των 
συντάξεων κατά το ήµισυ είναι σοκαριστική» 
Πιστεύει ότι ηΐφίσηεχε αλλάξει κυρίως tous Αθηναίοι και 
όχι i όσο tous ανθρώπου που ζουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. 
Π.χ., στην Κρήτη «οι περισσότεροι παράγουν προϊόντα που 
tous βοηθούν να ζουν. Στην Αθήνα οι άνθρωποι δείχνουν να 
βρίσκονται στα όρια Tns απελπισίας. Είδα έναν νέο άντρα στον 
δρόµο τις προάλλες, πολύ γοητευτικό, που έροιαζε στον Σάκη, 
(σα: ναι, γνωρίζει τον Ρουβά) αλλά στην αποθαρρυµένη εκ¬ 

δοχή του. Είχε ένα Βλέµµα σαν να µη βρίσκει νόηµα στη ζωή. 
Βλέπω πολλά τέτοια δυστυχισµένα πρόσωπα στην Αθήνα». 
Την πλατεία Συντάγρατος ωστόσο δεν την αλλάζει µε τίποτα. 
«Ενας καφές σε ένα παγκάκι µια ηλιόλουστη µέρα του Μαρτίου, 

µε τις ανθισµένες πορτοκαλιές να µυρίζουν, είναι απλώς 
κάτι ονειρικό» δηλώνει. Οµως, µισεί τις µασηµένες τσίχλες που 
Βλέπει οία µαρµάρινα σκαλοπάτια. Στην ίδια κατηγορία βάζει 
και την αγένεια των ταξιτζήδων. «Πραγµατικά, οι οδηγοί ταξί 
καπνίζουν, µιλούν στο τηλέφωνο ενώ οδηγούν και συνήθως 
σι ηίοω ζώνες είναι χαλασµένες. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα έτσι 
σκοτώθηκε. Νιώθω γυµνή και τροµοκρατηµένη χωρίς ζώνη» 
οµολογεί. Ωσιόσο, δηλώνει on «µπορώ να σκεφτώ χιλιάδες 
καλά πράγµατα για την Ελλάδα, το φαγητό, το ελαιόλαδο, και 
αν συνεχίσω, θα µιλάω για µια ολόκληρη µέρα, αλλά κανένα 
άλλο αρνητικό». 

Evas φίλο$ µού 
έλεγε πρόσφατα 
για us ιδέε5 που 
έχουν τα σύγχρονα 
ζευγάρια για 
την ανατροφή 
των παιδιών. 
Αλλά n δουλειά 
τα υποχρεώνει 
να αφήνουν 
τα παιδιά tous 
οε γιαγιάδε5 και 
παππούδες 
που εν τέλει 
τα. µεγαλώνουν 
µε; us i6e£s 
Mias προπγούµενπ5 
Yevias. locos 
γι' αυτό τα ελληνικά 
στερεότυπα 
pnopeis να τα 6εΐ5 
ακόµη γύρω σου 
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