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Η πολυτάλαντη 
Victoria Hislop 

To καινούργιο βιβλίο της δηµοφιλούς, στη χώρα µας, συγγραφέα 
αποτέλεσε την αφορµή για µια ενδιαφέρουσα συζήτηση µ' αυτήν την 

πολυσχιδή και λαµπερή γυναίκα. Μια ουζήτηση, που ξεκίνησε από την πολιτική 
και την τηλεόραση, πέρασε στη σύγχρονη Ελλάδα και τα δεινά της και 

κατέληξε σε πολύ προσωπικά δεδοµένα, όπως,., πόσους καθρέφτες έχει 
στο σπίτι της και πώς της αρέσει να ξυπνάει το πρωί! 

Συναντηθήκαµε στην πόλη µας ένα ηλιόλουστο µεσηµέρι, µια µέρα πριν από την επίσηµη παρου 
σίαση του νέου βιβλίου της µε τίτλο «Ο Τελευταίος Χορός». Την ώρα που την έβαφε n µακιγιέζ 
για τη φωτογράφιση, n Victoria Hislop σχολίασε µε ανάλαφρη διάθεση το γεγονός ότι τα µίντια 
στην εποχή µας επιζητούν έντονα την ωραία εικόνα, επιβάλλοντάς την πρακτικά σε όλους. Μου 
εκµυστηρεύτηκε ότι το ίδιο πρωί είχε παρακολουθήσει την ενηµερωτική εκποµπή µεγάλου ελληνικού 

καναλιού και της είχε κάνει εντύπωση το πάνελ της συζήτησης, στο οποίο συµµετείχαν επτά 
άνδρες πολιτικοί και µία γυναίκα, που ήταν πολύ όµορφη -όπως χαρακτηριστικά είπε, «έµοιαζε µε 
µοντέλο». To σχόλιο αυτό στάθηκε n αφορµή για να ξεκινήσει και επίσηµα n κουβέντα µας. 
Πιστεύετε ότι ένα πρόσωπο που εκτίθεται στο ευρύ κοινό πρέπει να διαθέτει ωραία εµφάνιση για να 
είναι κοινωνικά αποδεκτό; 
Μερικές φορές, όταν βλέπω γυναίκες πολιτικούς στην τηλεόραση, φαίνονται παραπάνω από 
τον µέσο όρο όµορφες -έτσι, ένα ερώτηµα έρχεται στο µυαλό µου αυτόµατα και δεν µπορώ να το 
αποφύγω. Αναρωτιέµαι αν n ωραία εµφάνισή touc τις βοήθησε. Ιδιαίτερα τώρα που ζούµε σε µια 
«εποχή τηλεόρασης». Σίγουρα δε νοµίζω ότι ένα ωραίο πρόσωπο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για κοινωνική αποδοχή. Ωστόσο, έχω την αίσθηση ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες στην Ελλάδα 
νιώθουν µεγάλη πίεση για να κάνουν τον εαυτό τους όµορφο -σέξι ακόµη- µ' έναν τρόπο που 
δε θα δεις τόσο πολύ στη Μεγάλη Βρετανία. To φυσικό look είναι ελαφρώς πιο πολύ της µόδας 
στο Λονδίνο, για παράδειγµα, απ' ό,τι πιστεύω ότι είναι σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Τα κορίτσια 
θα πρέπει πάντα να διδάσκονται (και αυτό θα πρέπει να τους το εµφυσήσει κάποιος όταν είναι σε 
νεαρή ηλικία) ότι n εµφάνιση δεν είναι το πιο σηµαντικό πράγµα για έναν άνθρωπο και ότι το να 
αγαπηθείς δεν εξαρτάται από το πώς δείχνεις. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, έτσι δεν είναι; 
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Εοείς, ως διάσηµη συγγραφέας και αναγνωρίσιµο πρόσωπο, πώς 
διαχειρίζεστε το θέµα της εµφάνισής σας; 
Η οµορφιά δεν υπήρξε ποτέ «θέµα» για µένα. Ήµουν αρκετά 
παχουλή και µη ελκυστική, όταν ήµουν παιδί. Έτοτ, το να πετύχω 
στον ακαδηµαϊκό τοµέα πιθανόν έγινε πιο σηµαντικό απ' ό,τι θα 
µπορούσε να είναι. Με ενδιαφέρει n εµφάνισή µου (κάθε γυναίκα 
που λέει ότι δεν την ενδιαφέρει πιθανόν να µη λέει την αλήθεια), 
αλλά έχω πολύ λίγους καθρέφτες στο σπίτι µου και αυτοί τους 
οποίους έχω είναι αµυδρά φωτισµένοι. Είναι πολύ καλύτερα έτσι. 
Και n µόνη συµβουλή οµορφιάς που θα ήθελα να δώσω είναι n 
εξής: «Χαµογελάστε! Είναι το φτηνότερο, πιο 
γρήγορο λίφτινγκ προσώπου στον κόσµο». 

Ας έρθουµε στο νέο βιβλίο σας, «Ο Τελευταίος 
Χορός», το τρίτο στη σειρά µε πηγή έµπνευσης 

την Ελλάδα. Μιλήστε µας γι' αυτό. Ποιο 
είναι το θέµα του και τι σηµαίνει ο π'τλος; 
«Ο Τελευταίος Χορός» περιέχει δέκα διηγήµατα, 

τα εννιά διαδραµατίζονται στην Ελλάδα 
και το ένα στην Κύπρο. Κάθε ιστορία είναι 

εντελώς διαφορετική, σι περισσότερες είναι 
τοποθετηµένες σ' ένα σύγχρονο σκηνικό και 
καθεµία είναι εµπνευσµένη από κάτι αρκετά 
συνηθισµένο ή φυσιολογικό στην καθηµερινή 

ζωή των Ελλήνων -το περίπτερο, για παράδειγµα, 
ή το καφενείο αποτελούν σχεδόν 

θεσµούς στην Ελλάδα και µε γοητεύουν. 

Στο εισαγωγικό σηµείωµα αναφέρετε χαρακτηριστικά 
ότι µε τον «Τελευταίο Χορό» 

τελειώνει ο µακροσκελής... µήνας του µέλιτος 
που ζήσατε µε τη χώρα µας και τώρα n σχέση 
αυτή περνάει σ' ένα άλλο επίπεδο. Υποθέτω 
ότι βλέπετε, πλέον, την Ελλάδα υπό άλλη 
οπτική γωνία, δεδοµένου ότι τα τελευταία 
πέντε χρόνια περνάτε αρκετό διάστηµα στη 
χώρα µας και βιώνετε µε τον τρόπο αυτόν και 
τις mo «σκοτεινές» πλευρές της. 
Ναι. Auto ακριβώς εννοούσα. Και n αναλογία 
µε τον... µήνα του µέλιτος είναι ότι νιώθεις 
την ανάγκη να συνεχίσεις να αγαπάς, ακόµη 
κι όταν γνωρίσεις την πιο σκοτεινή πλευρά 
ενός ανθρώπου. 

Αν σας ρωτούσα π αγαπάτε περισσότερο στην 
Ελλάδα, τι θα µου απαντούσατε; 
Τα πράγµατα που αγαπώ στην Ελλάδα είναι αυτά που θεωρώ ότι 
έχουν διαχρονική αξία: το τοπίο, το κλίµα, το φως. ∆εν υπάρχει άλλο 

µέρος σε ολόκληρο τον κόσµο πιο όµορφο ή ευλογηµένο, όσον 

αφορά σ' αυτά τα πράγµατα -και αυτά τα φυσικά στοιχεία έχουν µια 
πολύ ισχυρή επίδραση στον χαρακτήρα των ανθρώπων. 

Στον αντίποδα πις προηγούµενης ερώτησης, υπάρχουν πράγµατα 
που σας ενοχλούν στη χώρα µας; Στην αρχή της κουβέντας µας 
µου αναφέρατε µια παραλία στην Κρήτη, που, µολονότι είναι υπέροχη, 

µετά το µεσηµέρι δεν µπορεί κάποιος να κάνει µπάνιο γιατί 
τη ρυπαίνουν τα πλοία. 
A, ναι. Η φυσική οµορφιά της χώρας δε διαφυλάσσεται πάντα 
ως κόρη οφθαλµού από τους ίδιους τους Έλληνες. Είναι ένα 
πολύτιµο δώρο, µια πηγή που βρίσκεται στην ίδια την καρδιά 

Victoria 

Hislop 
Ο Τελευταίος Χορός 
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5 πράγµατα 
που δεν ξέρεις για 
τη Victoria Hislop 

• Έχει ένα σπίτι στην Κρήτη, 
το οποίο επισκέπτεται 

κάθε λίγους µήνες. 
• To αγαπηµένο της ελληνικό 

πιάτο είναι n φάβα. 

• Η µυρωδιά που αγαπά 
είναι αυτή της ρίγανης. 

1 Η all time classic αγαπηµένη 
ταινία της είναι το γουέστερν 

«Butch Cassidy and the 
Sundance Kid». 

• ∆εν µπορεί να ζήσει χωρίς 
το iPod της! 

του τουρισµού. Και προς το παρόν, µερικές φορές δεν εκτιµάται 
πλήρως απ' αυτούς. Και, όπως ανέφερες, τα κρουαζιερόπλοια 
φαίνεται να έχουν το ελεύθερο να αδειάζουν όλα τα απόβλητα και 
τα σκουπίδια τους στο Αιγαίο. Απλώς, δεν το κατανοώ. Τα πρόσηµα 
για την καταστροφή της θάλασσας, της παραλίας, της οικονοµίας 
θα έπρεπε να είναι τεράστια. 

Πιστεύετε ότι µπορεί να υπάρξει ιδεαλισµός στην εποχή µας; 
Νοµίζο) ότι πολλοί νέοι Έλληνες είναι πολύ απογοητευµένοι από 
το ττ συµβαίνει στη χώρα τους. Και αυτό είναι εξαιρετικά λυπηρό. 
∆εν ξέρουν σε τι να πιστέψουν. Γνώρισα τόσο πολλούς, βαθιά κυνικούς 

ανθρώπους. ∆εν έχουν εµπιστοσύνη 
στουςπολιτικούς, στο σύστηµα δικαιοσύνης, 
στην Αστυνοµία. Σ' αυτό το κλίµα, σι θεωρίες 
συνωµοσίας φαίνεται να ευδοκιµούν πάρα 
πολύ -οι άνθρωποι φαίνεται να αναπτύσσουν 

µερικές αρκετά ακραίες θεωρίες για 
το τι µπορεί ή δεν µπορεί να βρίσκεται πίσω 
από τα προβλήµατα της Ελλάδας. Ψάχνουν 

κάποιον να κατηγορήσουν. 
Πώς αντιµετωπίζει ο βρετανικός λαός την κατάσταση 

στην Ελλάδα; 
Πιστεύω ότι ο κόσµος βλέπει µε συµπάθεια 
τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο µέσος Έλληνας 

-όταν διαβάζουµε για τους µισθούς και 
τις συντάξεις των ανθρώπων που συρρικνώνονται, 

θα ήταν δύσκολο να µη νιώθει κάποιος 
έτσι. Όµως, οι Βρετανοί δε δείχνουν συµπάθεια 

σχετικά µε οτιδήποτε έχει να κάνει µε τη 
φοροδιαφυγή -και κάποιες από τις ιστορίες 
που διαβάζουµε είναι εντυπωσιακές. Ή όταν 
ακοϋ µε για ανθρώπους στις δηµόσιες υπηρεσίες 

που έχουν ανύπαρκτες θέσεις εργασίας 
και πληρώνονται για να κάνουν ουσιαστικά 
τίποτα, αυτές οι ιστορίες δε βοηθούν σε καµία 
περίπτωση τη φήµη της Ελλάδας. 

Μοιραστείτε µαζί µας κάτι που σας ενθουσίασε 
πρόσφατα ή σας εντυπωσίασε. 

Πρόσφατα είχαµε την Έκθεση Βιβλίου του 
Λονδίνου. Έτσι είχα συναντήσεις µε ορισµένους 

από τους ξένους εκδότες µου, είχα 
µερικές θαυµάσιες συζητήσεις για τα βιβλία 
µαζί τους και έκανα σχέδια για να τους επισκεφτώ. 

Η υπόσχεση του ταξιδιού µε συναρπάζει πάντα! 

Προφανώς γευτήκατε πολλές στιγµές επιτυχίας στη µέχρι σήµερα 
καριέρα σας. Ποια από αυτές σας έκανε να νιώσετε πραγµατικά 
υπερήφανη; 
Η προσαρµογή του βιβλίου µου «To Νησί» στην ελληνική τηλεόραση 

ήταν κάτι πραγµατικά ξεχυιριστό. Συµµετείχα πολύ ενεργά, 

από το γράψιµο µέχρι την κινηµατογράφηση, ακόµη και στο 
µοντάζ µερικές φορές. Ήταν µοναδική και εξαιρετική εµπειρία 
το να συνεργαστώ µε µια µεγάλη οµάδα Ελλήνων, n οποία µου 
έδωσε την ευκαιρία να περάσω πολλούς µήνες στη χώρα σας. To 
τελικό αποτέλεσµα ήταν εξίσου όµορφο. 

Είστε και µητέρα δύο παιδιών. Πώς κατορθώσατε να συνδυάσετε 
την καριέρα σας µ' έναν πετυχηµένο γάµο και την ανατροφή των 
παιδιών σας; 
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Αναρωτιέµαι αν το έκανα... ∆εν είµαι 
σίγουρη ότι έχουµε ποτέ την αίσθηση 
ότι είµαστε επιτυχηµένοι σε κάθε τοµέα 

της ζωής, αλλά n συνολική εικόνα 
ήταν, νοµίζω, σχεδόν εντάξει! To να 
είσαι συγγραφέας είναι πολά πιο εύκολο 

από ορισµένες δουλειές, επειδή 
εργαζόµουν στο σπίτι τις περισσότερες 
φορές, όταν δεν έκανα έρευνα ή προωθούσα 

βιβλία στο εξωτερικό. Είναι 
πολύ πιο εύκολο απ' ό,τι να έχεις µια 
δουλειά που σε παίρνει από το σπίτι 
από τις 8 το πρωί µέχρι τις 8 το βράδυ. 
Έτσι, n καλύτερη λέξη που περιγράφει 
την κατάσταση είναι «ζογκλέρ» -εφόσον 

µερικές από τις µπάλες βρίσκονται 
στον αέρα και καµία απ' αυτές δεν έχει 
πέσει κάτω, τότε, υποθέτω, αισθανόµαστε 

ότι τα έχουµε καταφέρει. Για ένα 
πράγµα είµαι πολύ χαρούµενη, για 
το ότι n κόρη µου (22 ετών σήµερα) 
σίγουρα δεν έχει την ιδέα ότι µια γυναίκα 

πρέπει να είναι... αλυσοδεµένη 
στον νεροχύτη της κουζίνας. Αυτό δεν 
ήµουν ποτέ εγώ και δε θα είναι ποτέ 

ούτε n κόρη µου! 
Πρόσφατα µετακοµίσατε ano την επαρχία 

του «εντ πίσω στο Λονδίνο. Γιατί; 

Η ύπαιθρος είναι όµορφη και ήσυχη, ο 
αέρας είναι καθαρός, έχεις περισσότερο 
χώρο... Αλλά δεν έχει τον πολιτισµό 
και τον θόρυβο πολλών, διαφορετικών 
ανθρώπων. Μετακοµίσαµε εκεί, έτσι 
ώστε τα παιδιά να περάσουν την παιδική 

τους ηλικία στον καθαρό αέρα, να 
έχουν χώρο για να παίξουν κ.λπ. -αλλά 
τώρα είναι στο πανεπιστήµιο. Συνειδητοποίησα 

ότι µου αρέσει ο θόρυ βος! Θα 
προτιµούσα να ξυπνάω από το θόρυ βο 
της κυκλοφορίας παρά από ένα λάληµα κόκορα! Κάθε µέρα. 

Όταν γράφετε, ακολουθείτε κάποια ρουτίνα; 
Γράφω σε διαφορετικά µέρη. Συχνά, στη Βιβλιοθήκη του Λονδίνου, 

n οποία είναι όµορφη και γεµάτη από άλλους συγγραφής. 
Μερικές φορές δουλεύω στο σπίτι, στο γραφείο µου. Μερικές 
φορές, σε αεροπλάνα ή σε δωµάτια ξενοδοχείων. Η οµορφιά ενός 
φορητού υπολογιστή είναι ότι µπορείς να τον πάρεις οπουδήποτε, 
να εργαστείς οπουδήποτε, ακόµη και στο κρεβάτι. Γράφω οποιαδήποτε 

ώρα της ηµέρας. Η καλύτερη στιγµή είναι πολύ αργά το 
βράδυ, όταν το τηλέφωνο δε χτυπάει. 

∆ιάβασα ότι όταν ήσασταν µικρή θέλατε να γίνετε τενίστρια. Τι κοινό 

έχει το τένις µε το γράψιµο; 

Καλή ερώτηση! Ναι. Όταν παίζεις τένις, ξέρεις πότε έχεις κάνει µια 
καλή βολή -µερικές φορές µια βολή είναι σχεδόν τέλεια-, το ίδιο 
ισχύει και µε το γράψιµο. Τις περισσότερες στιγµές θα µπορούσε 
να είναι µέτριο, αλλά µπορεί να βγάλεις κάτι καλό και µπορεί να 
είσαι πολύ ευχαριστηµένος µε τον εαυτό σου. To ξέρεις όταν κάτι 

δε θα µπορούσε να γίνει καλύτερο. Και n άλλη οµοιότητα είναι ότι 
βελτιώνεσαι µε την εξάσκηση -και στις δύο περιπτώσεις. 

Περιγράψτε µας µια καθηµερινή µέρα στη ζωή της Victoria Hislop. 
To ξυπνητήρι χτυπάει στις 7:30. Κάνω τσάι και γυµνάζοµαι λιγάκι 
(20 λεπτά σ' ένα ελλειπτικό). Μετά κάνω ντους, πηγαίνω έξω για να 
αγοράσω καφέ και στη συνέχεια αρχίζω να δουλεύω. Αυτά είναι τα 
σταθερά πράγµατα στην ηµέρα µου. Τα βράδια είναι πιο πλούσια σε 
δραστηριότητες: φίλοι, ένα πάρτι, κινηµατογράφος, ίσως µαγείρεµα, 
ανάγνωση, µια παρουσίαση βιβλίου... µπορεί να συµβεί σηδήποτε. 

Τι θα αλλάζατε επάνω σας αν µπορούσατε; 

Μισώ τις σακούλες κάτω από τα µάτια µου -πάντα χρειάζοµαι περισσότερο 
ύπνο. Σηκώθηκα νωρίς για να βάλω φέτες αγγούρι στα 

µάτια µου -χτες κοιµήθηκα πολύ αργά το βράδυ- και αυτό µε έκανε 
να νιώσω πολύ καλύτερα. Και αυτό είναι που µετράει! close up. 

Info: To τελευταίο βιβλίο της Victoria Hislop, «Ο Τελευταίος Χορός», 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «∆ιόπτρα». 
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