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«Τώρα µοιράζοµαι 
µε την Ελλάδα το 
hangover του παρτι» 

«Τώρα µοιράζοµαι 
µε την Ελλάδα το 
hangover του παρτι» 
«Η ΕΛΛΑ∆Α ήταν κάποτε ένα πάρτι. 
Τώρα µοιράζοµαι µαζί της το hangover. 

Ετσι περιγράφει την κατάσταση 
στη χώρα µας η Βρετανίδα συγγραφέας 

Βικτόρια Χίσλοπ (φωτ.), πσν έχει 
γίνει διάσηµη από το έργο της «To Νησί». 

Σε άρθρο µε τίτλο «Η τραγωδία 
της πολναγαπηµένης µον Ελλάδας» 
στην εφηµερίδα «Telegraph» η συγγραφέας 

περιγράφει τις αλλαγές πον 
διαπιστώνει να συντελούνται εξαιτίας . 
της οικονοµικής κρίσης, της οποίες χαρακτηρίζει 

«απελπιστικά οδυνηρές'και 
θλιβερές». «To πρόβληµα βρισκόταν 
σε ζύµωση εδώ και χρόνια, αλλά το αίσθηµα 

της.πίθανής κατάρρευσης 
έφτασε στην Αθήνα πολύ ξαφνικά^ Την 
περασµένη εβδοµάδα πήγα στο αγαπηµένο 

µου εστιατόριο στο κέντρο της 
πόλης. Παλιά ήταν γεµάτο µε κόσµο 
µέχρι τις 2.οο τα ξηµερώµατα. Στις 
ιο.οο το βράδυ 

της Πέµπτης 
το µέρος 

ήταν σχεδόν 
άδειο. [...] Τα 
µπουζούκια, 
αντιπροσωπευτικό 

κοµµάτι 
της ελληνικής 
ζωής, τα 

οποία ήταν 
ανοιχτά τέσσερις 

νύχτες 
την εβδοµάδα, 
τώρα είναι 
ανοιχτά µόνο 
µία. ∆εν πί- . 
στευα ποτέ ότι 

. οι Ελληνες θα 
σταµατούσαν 
τις εξόδους. 
To να µένουν 
σπίτι δεν είναι στο DNA τους», υπογραµµίζει 

η Χίσλοπ. Περιγράφει επίσης 
την εµπειρία τής από µια «ειρηνική 

διαδήλωση», αποκαλύπτοντας ότι 
ένιωσε φόβό. «ΗΕλληνική Αστυνοµία 
εκτοξεύει πολύ εύκολα δακρυγόνα και 
ένιωσα ότι τα πράγµατα θα µπορόύσαν 

να οδηγιόσουν σε ανάφλεξη από 
λεπτό σε λεπτό» οχολιάζει. Αναφέρεται, 

δε, και στην αύξηση τής ανεργίας. 
«Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τις 
δουλειές i ους, αλλά στις στατιστικές; 
δεν περιλάµβάνονται άι χιλιάδεςπον 
αν και δουλεύουν ακόµα, δεν έχουν 
πληρωθεί για µήνες». Εξάλλου, περιγράφει 

εικόνες εξαθλίωσης που έχει 
δει η ίδια, µε κοστουµαρισµένονς ανθρώπους 

ya ψάχνουν στα σκουπίδια 
και παιδιά να κάνουν µάθηµα στο σχολείο 

µε παλτό και κασκόλ επειδή δεν 
νπάρχονν χρήµατα για πετρέλαιο. «Οι 
Ελληνες είναι πολύ υπερήφανος λαός 
και νιώθουν ταπεινωµένοι από αυτό 
που τους συνέβη» σχολιάζει, ενώ δεν 
παραλείπει να αναφερθεί στη γενναιοδωρία 

µας. «Μου έκαναν τόσα δώρα 
στα τελευταίο µου ταξίδι στην επαρχία 
(βιβλία, κρασί, κεντήµατα, λάδι) που 
έπρεπε να το στείλω µε καράβι στο 
σπίτι µου. Ακόµα και όταν οι Ελληνες 
έχουν πολύ λίγα, δίνουν» γράφει η 
Χίσλοπ. Και καταλήγει: «ΗΕλλάδα 
µάς έδινε πάντα δράµα. Είναι πάντα 
µεγαλύτερη από την ίδια τη ζωή. Εύχοµαι 

σε αυτή την απίστευτη χώρα, για 
το καλό όλων, το ουράνιο τόξο που είδα 

µετά την πάράδοση της Φλόγας να 
σχηµάτίζεται στον αττικό ουρανό να 
είναι συµβολικό» - 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 
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