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«Ελπίζω για 
αυτή την εΕαιρετική 

χώρα ότι 
το ουράνιο 
τόΕο ήταν συµβολικό 

και ότι n 
Ελλάδα σύντοµα 

θα βρει τον 
κρυµµένο Tns 
θησαυρό», γράφει 

n Βικτόρια 
Χίσλοπ, που 
καταθέτει την 
προσωπική Tns 
άποψη για την 
κατάσταση στη 
χώρα pas 

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΧΙΣΛΟΠ: 

Η Ελλάδα έχει... χανγκόβερ 
«Ηµουν εδώ όταν όλα ήταν µια γιορτή, και τώρα µοιράζοµαι την επόµενη 
µέρα», έγραψε σε άρθρο ms n δηµιουργ08 του «Νησιού» 
Με τίτλο «Η τραγωδία Tns αγαπηµένης 

µου Ελλάδας», n συγγραφέας του 
«Νησιού», Βικτόρια Χίσλοπ, γράφει 

στην «Daily Telegraph* για την κατάσταση 
στη χώρα µας όπως τη βιώνει n ίδια. Οι Ελληνες 

έχουν πέσει σε κατήφεια, είναι απελπισµένοι 
και νιώθουν ταπεινωµένοι µε αυτό 

που τους συµβαίνει, αναφέρει n Βρετανίδα 
συγγραφέας, που έχει σχεδόν 
πολιτογραφηθεί Ελληνίδα, 
καθώς περνά πολλούς µήνες 
στη χώρα µας και έχει αγοράσει 

ένα σπίτι στην Κρήτη. 
«Ηµουν εδώ όταν n Ελλάδα 
ήταν µια γιορτή και τώρα µοιράζοµαι 

το "χανγκόβερ" της 
επόµενης µέρας. Είναι απελπιστικά επώδυνο 
και θλιβερό» γράφει. «Πολλοί έχουν χάσει τη 
δουλειά τους, αλλά οι στατιστικές δεν αποκαλύπτουν 

ης χιλιάδες που εξακολουθούν να 
εργάζονται αλλά δεν πληρώνονται επί µήνες. 

Αυτή n χώρα 
πάντοτε παρέχει 
δράµα. Πάντοτε 
είναι µεγαλύτερη 

από τη ζωή 

Είναι εγκλωβισµένοι: δεν έχουν εισόδηµα 
αλλά αν φύγουν δεν έχουν καµιά ελπίδα να 
πάρουν όσα tous οφείλουν. Ενα τεράστιο 
κοµµάτι της χώρας έχει µείνει χωρίς διαθέσιµα 
χρήµατα, µε αποτέλεσµα πολλές επιχειρήσεις 
να καταρρέουν». 

«Εχω δει άνδρες µε κοστούµια να «ψαρεύουν» 
σε σκουπιδοτενεκέδες» παρατηρεί µε 

θλίψη, ενώ µιλά και για τα παιδιά 
που λιποθυµούν από την πείνα και 
δεν έχουν θέρµανση στα σχολεία. 

«Εχω ακούσει µε ανοιχτό το στόµα 
ιστορίες φοροδιαφυγής, «φακελάκια» 

που δίνονται σε επιθεωρητές 
για να µειωθεί ένας λογαριασµός 
και ορισµένες φορές n πίεση για 

δοθούν αυτές οι µίζες ισοδυναµεί µε εκβιασµό». 

Η Χίσλοπ διαπιστώνει on υπάρχει σηµαντική 
διαφορά στο κλίµα στην επαρχία σε σχέση 

µε την Αθήνα, όπου n διάθεση είναι καταθλι- 

Γτπκή. «Στα πρόσφατα ταξίδια µου µου έδωσαν 
τόσα δώρα που έπρεπε να τα στείλω στο σπίτι 
µε φορτωτική. Ακόµη κι όταν έχουν ελάχιστα, 
οι Ελληνες δίνουν και n γενναιοδωρία τους σε 
κάνει να νιώθεις ταπεινός». 

Μιλάει ακόµη για τους Ελληνες φίλους της 
που ζήτησαν τη βοήθειά της για να βγάλουν 
χρήµατα στο εξωτερικό, για τον τουρισµό που 
είναι το µεγάλο κεφάλαιο της Ελλάδας. «Γυρνούσα 

ανά την Ελλάδα για να µιλήσω για το 
βιβλίο µου «The Thread* (To νήµα)... είναι µια 
ιστορία για την ικανότητα των Ελλήνων να 
επιβιώνουν και τώρα πρέπει να κάνουν το ίδιο» 
τονίζει. «Την προηγούµενη εβδοµάδα έβρεξε... 
µετά από µερικές ώρες τα σύννεφα υποχώρησαν 

και εµφανίστηκε ένα έντονο ουράνιο τόξο. 
Η Ελλάδα πάντοτε παρέχει δράµα. Πάντοτε 
είναι µεγαλύτερη από τη ζωή. Ελπίζω για αυτή 
την εξαιρετική χώρα ότι το ουράνιο τόξο ήταν 
συµβολικό και ότι n Ελλάδά σύντοµα θα βρει 
τον κρυµµένο της θησαυρό» καταλήγει. 
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