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Η ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΧΙΣΛΟΠ ΓΙΑ TO NEO ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ 

«Η Ελλάδα δεν 
είναι πλέον 
n Σπιναλόγκα 
ins Ευρώπα» 
Μπορεί να έχει αγγλική 

υπηκοότητα, είναι 
όµως Ελληνίδα στην 

ψυχή. Μούσα του τελευταίου τπς 
βιβλίου «Ο Τελευταίος Χορός» είναι 
και πάλι n πολύπαθη χώρα µας. Η 
πολυβραβευµένη συγγραφέας Βικτόρια 

Χίσλοπ µιλά για την πολιτική 
και την οικονοµική κατάσταση που 
βιώνουµε, αλλά και την «Οδύσσεια» 
της Κύπρου. 

Πώς αισθάνεστε που το νέο 
σας βιβλίο «Ο Τελευταίος Χορός» 

βρίσκεται στις προθήκες 
των βιβλιοπωλείων; 

Πάντα νιώθω µεγάλο ενθουσιασµό, 
όταν ένα βιβλίο µου εκδίδεται! ∆εν 
υπάρχει τίποτε πιο ευχάριστο από 
το να βλέπω για πρώτη' φορά το 
εξώφυλλο του, να το ανοίγω και 
να µυρίζω το χαρτί. Ενα νέο βιβλίο 
έχει µια µυρωδιά σαγήνης. Επρεπε 
να υπάρχει ένα άρωµα που θα λέγεται: 

«Φρέσκες σελίδες». Επίσης 
πρέπει να σου πω ότι συγκινούµαι 
όταν βλέπω για πρώτη φορά τη µετάφραση 

των βιβλίων µου. Πλέον 
µπορώ να χρησιµοποιήσω την ελληνική 

έκδοση ως εργαλείο, για να 
βελτιώσω ακόµη περισσότερο τα 
ελληνικά µου. 

Πώς προέκυψε ο-τίτλος του 
βιβλίου; 

«Ο Τελευταίος χορός» είναι το όνοµα 
της αγαπηµένης µου ιστορίας 

σε αυτή τη συλλογή διηγηµάτων. 
Αφορά ένα νεαρό ζευγάρι που δεν 
ακολουθεί τα ένοτικτά του, αγνοεί 
τα συναισθήµατά του και υποχωρεί 
στις πιέσεις που του ασκούνται. Οι 
συνέπειες είναι καταστροφικές και 
θα τους κυνηγούν για το υπόλοιπο 
της ζωής τους. 

Εχετε άγχος κάθε φορά που 
ετοιµάζεστε να εκδώσετε ένα 
καινούργιο βιβλίο; 

Οχι, αν και ίσως θα έπρεπε. Εφόσον 
όµως έγραψα ένα βιβλίο όσο 

καλύτερα µπορούσα, δεν µπορώ να 
κάνω κάτι παραπάνω. Πάντα ελπίζω 
οι αναγνώστες µου να απολαύσουν 
τα βιβλία µου, αλλά δεν µπορώ να 
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τους αναγκάσω να τους αρέσουν! 

Εχει τύχει ποτέ να µην έχετε 
έµπνευση; 

Μέχρι τώρα δεν µου έχει συµβεί. 
Γράφω µόνο όταν στριφογυρίζει 
µια ιδέα στο κεφάλι µου, που δεν µε 
αφήνει ήσυχη. Μου γίνεται εµµονή, 
µε λίγα λόγια. Αν δεν είχα ιδέες, δεν 
θα µπορούσα να γράφω. Θα έκανα 
κάτι άλλο. 

Υπάρχει κάποιος συγγραφέας 
που το έργο του το «ζηλεύετε»; 

Αν υπάρχει κάποιος που ζηλεύω, αυτός 
είναι ο Ian McEwan για το στιλ 

γραφής του. Εχει καταπληκτική πένα 
και κάθε λέξη του έχει τη σηµασία 
της. 

Σε παλιότερη συνέντευξη σας 
είχατε χαρακτηρίσει την Ελλάδα 

ως τη Σπιναλόγκα της 
Ευρώπης. Βλέπετε κάποια 
αναστροφή στο κλίµα για τη 
χώρα µας; 

Τα πράγµατα αλλάζουν συνεχώς, σε 
καθηµερινό επίπεδο, θα έλεγα. Πιστεύω 

πως n Ελλάδα δεν είναι πλέον 
n Σπιναλόγκα της Ευρώπης. Η µεταφορά 

που είχα κάνει ήταν σωστή τη 
χρονική περίοδο που έγινε, επειδή n 
Ελλάδα έµοιαζε αποµονωµένη και 
πολλές φορές παρεξηγηµένη (και 
αυτό ήταν το βασικό χαρακτηριστικό 

της Σπιναλόγκας και της λέπρας, 
ότι ήταν µια παρεξηγηµένη αρρώστια). 

Πιστεύω πως µέρα µε τη µέρα 
όλοι µας µαθαίνουµε περισσότερα 
πράγµατα, σχετικά µε το πώς και 
για ποιους λόγους γεννήθηκε και 
γιγαντώθηκε n κρίση. Θεωρώ πως n 
Ελλάδα δεν είναι πλέον τόσο αποµονωµένη, 

ακόµη κι αν αυτό δεν βοηθά 
ιδιαίτερα... 

Πώς βιώσατε και τι ακούτε για 
την Κύπρο, που αυτή την περίοδο 

βρίσκεται στη «δίνη του 
κυκλώνα»; 

Αυτό που συνέβη ήταν µια καταστρο¬ 

φή για τους απλούς πολίτες στην Κύπρο. 
Μπορεί να µην έχασαν τελικά ένα 

ποσοστό των καταθέσεώντους, όπως 
τους είχαν αρχικά απειλήσει, αλλά µαντεύω 

πως οι συνολικές απώλειες θα 
είναι πολύ µεγαλύτερες, µε την οικονοµία 

τους να καταστρέφεται µέσα σε 
µια νύχτα. Γνωρίζω ανθρώπους που 
ζουν εκεί και είναι τροµαγµένοι, βρίσκονται 

σε κατάσταση σοκ. Ολπ αυτή 
π κατάσταση κλονίζει την πίστη όλων 
µας προς τις τράπεζες (αν είχαµε βέβαια 

πίστη εξαρχής). 

Ποιο είναι αυτό το χαρακτη¬ 

ριστικό που µας κάνει να διαφέρουµε 
από τους υπόλοιπους 

Ευρωπαίους; 
Είναι δύσκολη n ερώτησή σου γιατί 
οι γενικεύσεις µπορούν να αποδειχθούν 

επικίνδυνες. Θα έλεγα πάντως 
την υπερηφάνεια. Πολλοί Ελληνες 
είναι περήφανοι για την εθνικότητά 
τους. Και γι' αυτό n τωρινή κατάσταση 

τους πονάει τόσο πολύ. Πάντως, 
θα επανακάµψουν οι Ελληνες, το 
ξέρω! 

Τι σας λείπει περισσότερο από 
την Ελλάδα, όταν είστε µα- 

Ποια είναι n 
συγγραφέας 
του «Νησιού» 
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στην Οξφόρδη. Πριν 
γίνει συγγραφέας ασχολήθηκε 

µε τις εκδόσεις, τις 
δηµόσιες σχέσεις και τη δηµοσιογραφία. 

To πρώτο της 
µυθιστόρηµα, «To Νησί», παρέµεινε 

στην πρώτη θέση της 
λίστας των best sellers ίων 
«5unday Times» επί οκτώ 
εβδοµάδες και έχει πουλήσει 

πάνω από 2.000.000 
αντίτυπα σε όλο τον κόσµο. 
Συµµετείχε ως σύµβουλος 
σεναρίου στην τηλεοπτική 
µεταφορά του µυθιστορήµατος 

στην Ελλάδα, που 
κατέγραψε πρωτοφανή ύψη 
τηλεθέασης. Ανακηρύχθηκε 
Πρωτοεµφανιζόµενη Συγγραφέας 

της Χρονιάς στα 
βραβεία Galaxy British Book 
Awards 2007, ενώ στην 
πρώτη θέση των πωλήσεων 
ανέβηκε και το δεύτερο µυθιστόρηµά 

της «Ο Γυρισµός» 
To τρίτο της µυθιστόρηµα, 
«To Νήµα», µπήκε και αυτό 
στη λίστα των best sellers. 
Τα βιβλία της έχουν µεταφραστεί 

σε περισσότερες 
από 30 γλώσσες. 

¦ 

Victoria 

Hislop 
Ο ΊΗευταίος Χορός 

κριά; 
Οι φίλοι µου, το ηλιοβασίλεµα και n 
ατµόσφαιρα. 

Tt σας νευριάζει όταν έρχεστε 
σε επαφή µε τους Ελληνες; 

N' ακούω τη φράση: «A, µα δεν κάνουµε 
έτσι τα πράγµατα εδώ», όταν 

επισηµαίνω ότι κάποια πράγµατα αλλάζουν. 
Αν n χώρα ήταν τέλεια, τότε 

ίσως να θεωρούσα αποδεκτή αυτή 
τη συµπεριφορά, αλλά πιστεύω ότι 
ορισµένες βελτιώσεις θα µπορούσαν 

να γίνουν, χωρίς να αλλοιωθεί 
το «άρωµα» Ελλάδας. ¦ 

«Η Ελλάδα δεν 
είναι πλέον 
n Σπιναλόγκα 
ins Ευρώπα» 
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