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ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΧΙΣΛΟΠ 
Η συγγραφέας του best seller «To Νησί» σε άρθρο της υπερασπίζεται την Ελλάδα 

«∆εν πρόκειται 
να σηκώσω τις 
καταθέσεις µου» 
«Η 

τραγωδία της αγαπηµένης 
µου Ελλάδας...». 

Θα µπορούσε 
να ήταν σκέψεις ενός Ελληνα 

που βλέπει την πατρίδα του να 
«βουλιάζει». Και όµως, είναι ο τίτλος 

του άρθρου που έγραψε στην 
εφηµερίδα «Daily Telegraph* n 
συγγραφέας του διάσηµου best 
seller «To Νησί», Βικτόρια Χίσλοπ. 

Η 54ΧΡ0ΝΗ σήµερα Βικτόρια 
Χίσλοπ εδώ και τριάντα χρόνια 
βρίσκεται ανάµεσα στην πατρίδα 
της, την Αγγλία, και την Ελλάδα. 
Με το άρθρο της διηγείται «µε 
τα δικά της µάτια» τη δραµατική 
ελληνική πραγµατικότητα στην 
εποχή του Μνηµονίου. 

ΑΦΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι «οι Ελληνες 
δεν κάνουν πλάκα µε το 

ευρω», αναφέρεται στην ανησυχία 
που έχουν για τις καταθέσεις 

τους. Οπως γράφει, n ίδια δεν 
αποσύρει τα χρήµατα που διατηρεί 

σε ελληνική τράπεζα, καθώς 
νιώθει πως έτσι θα πρόδιδε 

τη χώρα. «Συµµετείχα στο πάρτι 
που κάποτε γινόταν στην Ελλάδα, 
αλλά τώρα επίσης µοιράζοµαι µε 
τους Ελληνες το hangover. Είναι 
απελπιστικά επίπονο και λυπητερό...», 

γράφει χαρακτηριστικά. 

Η ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΧΙΣΛΟΠ έχει αγοράσει 
σπίτι στην Κρήτη («πλέον 

πληρώνω φόρους. ∆εν µπορώ να 
ψηφίσω - και κατά κάποιον τρόπο 
είµαι ευτυχής, δεδοµένου ότι θα 
διχαζόµουν µεταξύ µιας σειράς 
εξίσου εφιαλτικών σεναρίων...). 
Χαρακτηρίζει τον ελληνικό λαό 
«περήφανο». Οµως, διακρίνει ότι 

«σι πολίτες νιώθουν ταπεινωµένοι 
από αυτό που τους έχει συµβεί. 
Τουλάχιστον µία φορά την ηµέρα, 
κάποιος θα αναφέρει το θέµα του 
χρέους αλλά και το πόσα χρωστά 
n Γερµανία στην Ελλάδα από την 
εποχή του ∆εύτερου Παγκοσµίου 
Πολέµου...». 

ME TO ∆ΙΚΟ ΤΗΣ ξεχωριστό 
τρόπο, αναφέρεται 

στις δυσκολίες της . 
καθηµερινότητας («τα j 
προβλήµατα έχουν ap- 1 
χίσει να σιγοβράζουν 
εδώ και χρόνια, αλλά 
αισθάνοµαι ότι n δυνητική 
κατάρρευση έφτασε στην Αθήνα 

πολύ ξαφνικά...). Μιλάει για 
τις επιχειρήσεις που παλεύουν 
να επιβιώσουν, τα περιστατικά 
υποσιτισµού στα σχολεία, για 
τους πολίτες που ψάχνουν στα 
σκουπίδια. 

«ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, στην 
Αθήνα τουλάχιστον, είναι σε 
οριακό σηµείο... Εχουν χάσει τις 
εργασίες τους...». Παρ' όλα αυτά, 

mm 
σηµειώνει οτι οι στατιστικές 

δεν αποκαλύπτουν 
ότι µπορεί κάποιοι 

να έχουν ακόµα τις δουλειές τους, 
ωστόσο έχουν να πληρωθούν µήνες 

τώρα. 

Η ΒΡΕΤΑΝΙ∆Α συγγραφέας σε 
άλλο σηµείο αναφέρεται στην 
ηµέρα της τελετής παράδοσης της 
Ολυµπιακής Φλόγας και εύχεται 
σύντοµα n Ελλάδα να βγείαπό 
το αδιέξοδο. 

«ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟ για Μάη µήνα. 

έβρεξε πολύ την περασµένη 
εβδοµάδα. Από το µπαλκόνι µου 
µπορούσα να δω το πλήθος πόυ 
είχε συγκεντρωθεί στο Παναθηναϊκό 

Στάδιο... Υστερα από αρκετές 
ώρες, ο κόσµος έφυγε και 

ξαφνικά βγήκε ένα ουράνιο τόξο 
στον αθηναϊκό ουρανό. Η Ελλάδα 
γέννησε το δράµα. Ελπίζω για το 
καλό όλων που ζουν σε αυτή την 
απίστευτη χώρα, το ουράνιο τόξο 
να είναι συµβολικό και σύντοµα 
n Ελλάδα να βρει "το χρυσό της 
λιµάνι"», καταλήγει. 

ΒΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΑΠΟ TO KENT 

ΩΣ ΜΙΑ ΧΩΡΑ µε «όµορφα τοπία», Πολιτισµό 
και Ιστορία περιγράφει στο άρθρο της την 
Ελλάδα n Βικτόρια Χίσλοπ. Οµως, όπως λέει, 
«ένα από τα προβλήµατα τώρα είναι ότι n 
διάθεση των Ελλήνων είναι τόσο σκυθρωπή 
που, όταν έρχονται σι τουρίστες, δεν θα δουν 
το καλύτερο της χώρας...». Η βραβευµένη 
Βρετανίδα συγγραφέας και δηµοσιογράφος 
γεννήθηκε στο Μπρόµλεϊ του Κεντ to 1959, 
µεγάλωσε όµως στο Τόνµπριτζ Η επιτυχία 
του βιβλίου «To Νησί» έκανε χους παραγω¬ 

γούς του Χόλιγουντ να ζητήσουν τα δικαιώµατα 
για τη δηµιουργία ταινίας. Σύµφωνα 

µε την ίδια, αρνήθηκε να επιτρέψει στο 
Χόλιγουντ να δραµατοποιήσει to βιβλίο της 
(παρά την παχυλή αναµενόµενη αµοιβή) και 
επέλεξε να παραχωρήσει (έναντι πολύ ισχνότερης 

αµοιβής) τα δικαιώµατα στον ελληνικό 
τηλεοπτικό σταθµό MEGA για τη δηµιουργία 
της οµώνυµης σειράς. Η (δια δήλωσε ότι 
«φοβήθηκα ότι το βιβλίο στο Χόλιγουντ θα 
µπορούσε να καταλήξει ταινία τρόµου». 

«∆εν πρόκειται 
να σηκώσω τις 
καταθέσεις µου» 
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