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[ Βικτόρια Χίσϋοπ 
«Πολλοί ζίΊΓίεύου 
την Ελλάδα 
κυρίως γιατί 
οι Έλληνες 
τα καταφέρνουν 
πάντοτε...» 
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-ο Μέσα and δέκα δυνατά διηγήµατα, π Βιο" 
κτόρια Χίσλοπ µας ταξιδεύει στους πολύ^- 
βουους δρόµους της Αθήνας και στις πλατεί- 

ες των ελληνικών χωριών που ξεκουράζονται 
5 κατω ano πλατάνια. Σκιαγραφεί αξέχαστους 
rc. χαρακτήρες µέσα σε γλυκόπικρες ιστορίες 
i— αγάπης και πίστης, χωρισµού και συγχώρεQ 

σης, γραµµένες απάτη µοναδική της πένα... 

VICTORIA HISLOP 

TO K Η Σι 

Ο πόλεµος, π αγάπη, n τραγωδία 
και n δύναµη ψυχής συνθέτουν τους 
ήρωες του βιβλίου. Η Αλέξις λαχταρά 
να µάθει για το παρελθόν της µητέρας 
της, Σοφίας, που εκείνη τόσα χρόνια 
έκρυβε. Έκπληκτη ανακαλύπτει πως 
n ζωή της οικογένειας της συνδέεται 
άµεσα µε το µικρό και εγκαταλειµµέ¬ 

νο νησί της Σπιναλόγκας, την πρώην 
αποικία των λεπρών... Στη Βικτόρια 
Χισλοπ απονεµήθηκε το βρετανικό 
Βραβείο του Καλύτερου Πρωτοεµφανιζόµενου 

Συγγραφέα για το 2007. Οι 
πωλήσεις του βιβλίου «To Νηοτ» έχουν 
ξεπεράσει τα 2.000.000 αντίτυπα και 
έχει µεταφραστεί σε 33 γλώσσες! 
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[ Βικτόρια Χίσλοπ ] 
Αγάπησε τη χώρα µας και την «ξεδίπλωσε» 
µέσα από τις σελίδες των βιβλίων της γιατί 

όπως δηλώνει: «Η έµπνευση 
έρχεται παντα ως έκπληξη 
ή ως κάτι αναπάντεχο. Τα τελευταία 

όνια αυτές οι.. . εκπλήξεις 
έχουν πάντα θέση στην Ελλάδα» 

.:-; 

«Πολλοί ζηλεύουν 

I ιην Ελλάδα κυρίως 
γιατί οι Έλληνες 
τα καταφέρνουν 

", i 

παντοΙ 
«θα πρότεινα στους 
Έλληνες να βρουν 
ή να δηµιουργήσουν 
έναν τρόπο για να 
εκπροσωπούνται 
of Ελληνες συγγραφείς 
στο εξωτερικό διότι, 
δυστυχώς, οι Ευρωπαίοι 
-και όχι µόνοαναγνώστες 

στερούνται 
τη δυνατότητα 
να διαβάζουν 
ελληνικά βιβλία» 

«Ο γιος µου 
έµαθε αρχαία 
ελληνικά στο 
σχολείο και 
όταν τον βοηθούσα 

µε τις 
εξετάσεις του 
είδα πόσο 
"κοντά" µεταξύ 

ελληνικής 
και αγγλικής είναι 

πολλές λέξεις», 
εξοµολογείται 
n Βικτόρια 

Χίσλοπ 

Εµπνέεται πάντα από 
κάτι αναπάντεχο, µα n 
έµπνευση της έχει να 

κάνει µε την Ελλάδα. Έχει 
συγγράψει µυθιστορήµατα 
που έχουν καθηλώσει 
αναγνώστες ανά τον κόσµο, 
ενώ παράλληλα τους έχει 
συγκινήσει, ταξιδέψει, 
διασκεδάσει, συντροφεύσει. 

9Τ01 ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΟΥΖΟΥΜΗ 

Είναι ιδιαίτερα αγαπητή 
στους Έλληνες βιβλιοφάγους. 
Και, τέλος, διαθέτει µια δεινή πένα, 

ίσως διότι µέσα της να αναβλύζει 
και το ελληνικό συγγραφικό-λογοτεχνικό 

DNA. Ο λόγος 
για τη Βικτόρια Χίσλοπ που µιλάει 
στην «E» για το νέο της βιβλίο, τη 
χώρα µας, τη γλώσσα µας και την 
κρίση... 

Ποιο είναι το θέµα του νέου 
σας βιβλίου; 

To βιβλίο «Ο τελευταίος χορός» 
αποτελείται από δέκα διηγήµατα, 

εννέα που λαµβάνουν 
χώρα στην Ελλάδα και ένα στην 
Κύπρο. Πρόκειται για σύγχρονες 
ιστορίες, µε βάση ανθρώπους, 
τόπους, καταστάσεις, συµπεριφορές 

κ.ά. Κάθε διήγηµα είναι 
ξεχωριστό και έτσι το βιβλίο δεν 
έχει ένα ενιαίο µήνυµα ή θέµα. 
θα έλεγα πως το πιο σηµαντικό 
για µένα είναι ο αναγνώστης να 
συλλάβει, όπως εκείνος νοµίζει ή 
κρίνει καλύτερα, τη σηµασία της 
κάθε ιστορίας. 

Ποια είναι n πηγή της έµπνευσης 
σας; 

Όποια και αν είναι n έµπνευση 
έρχεται πάντα ως έκπληξη ή ως 
κάτι αναπάντεχο. Και τα τελευταία 

χρόνια αυτές σι «εκπλήξεις» 
έχουν πάντα θέση στην Ελλάδα. 
Τη θεωρώ µια χώρα απέραντα γεµάτη 

από εικόνες και καταστάσεις 
που µε σταµατά στις διαδροµές 
µου. Έτσι, λοιπόν, αµέσως 

µετά αρχίζω να γράφω. 

Πιστεύετε ότι n λογοτεχνία 
είναι αναγκαία σε περιόδους 

κρίσης; 

Η λογοτεχνία είναι πάντα 
αναγκαία! Είναι αδύνατον να 
φανταστεί κανείς έναν κόσµο 
χωρίς ιστορίες. Βέβαια, συχνά ο 
κόσµος αναζητά το είδος της λογοτεχνίας 

αναλόγως τις οικονοµικές 
συνθήκες που βιώνει, θα 

έλεγα πως στις µέρες µας υπάρ- 

«Σττς µέρες 
µας 

υπάρχει 
µια αυξηµένη 

τάση 
φυγής. 

Και 
n ανάγνωση 

λογοτεχνικών 

βιβλίων 
είναι από 
τη φύση 
της µια 
διαφυγή...» 

BII Γϊ 

S Όλα τα βιβλία της Βικτορια 
Χίσλοπ κυκλοφορούν 

µεταφρασµένα 
στην Ελλάδα από τις εκδόσεις 

∆ιόπτρα. 

χει µια αυξηµένη τάση φυγής. 
Και n ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων 

είναι από τη φύση της µια 
διαφυγή... 

Ποια είναι n διαφορά µεταξύ 
ελληνικής και ευρωπαϊκής 

λογοτεχνίας κατά τη 
γνώµη σας; 

Μακάρι να µπορούσα να τοποθετηθώ 
πάνω σε αυτό. ∆υστυχώς 

-αν και προσπαθώ έντοναδεν 
κατέχω ακόµα την ελληνική 

γλώσσα σε τόσο επαρκές σηµείο 
ώστε να µπορώ να διαβάσω ένα 
ολόκληρο βιβλίο, ενώ από την 
άλλη δεν έχουν µεταφραστεί στα 
αγγλικά πολλά ελληνικά βιβλία. 
Ξέρετε, στα βιβλιοπωλεία του 
Ηνωµένου Βασιλείου βρίσκω 
πολλά βιβλία άλλων κρατών 
όπως Ισπανίας, Γερµανίας, Πορτογαλίας, 

Σκανδιναβικών χωρών 
να είναι µεταφρασµένα και άρα 
προσιτά σε εµάς. Από την πλευρά 

µου θα πρότεινα στους Έλλη- 

www.clipnews.gr
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: γυρισµός 

Κατω ano τους µαγευτικούς πύργους της Αλάµπρα, 
στα καλντερίµια της Γρανάδας, αντηχούν µουσική 

και µυστικά. Η Ιόνια Κάµερον βρίσκεται εκεί για τη 
µεγάλη της αγάπη, τον χορό. Μια τυχαία συζήτηση και 
µια ενδιαφέρουσα συλλογή παλιών φωτογραφιών την 
παρασύρουν σε µια µαγευτική περιήγηση στον καταστρεπτικό 

ισπανικό εµφύλιο, σε οικογενειακές τραγωδίες 
και ανεκπλήρωτους έρωτες... 

Victoria- 

Hislop 

νες να βρουν ή να δηµιουργήσουν 
έναν τρόπο, όπως, για παράδειγµα, 

ένα πρακτορείο, το 
οποίο θα εκπροσωπεί τους Έλληνες 

συγγραφείς στο εξωτερικό 
και θα διαθέτει τη λογοτεχνία 

τους σε ξένες γλώσσες, διότι 
δυστυχώςττώραοι Ευρωπαίοι, 
και όχι µόνο, αναγνώστες στερούνται 

τη δυνατότητα να διαβάζουν 
ελληνικά βιβλία. 

Ένα ano τα προηγούµενα 
βιβλία σας είχε γίνει ένα 
από τα πιο επιτυχηµένα ελληνικά 

σίριαλ, θα θέλατε 
να δείτε στο γυαλί και το 
καινούργιο σας; 

θα ήθελα πολύ να γίνει σίριαλ 
«To Νήµα» που αφορά στη 

θεσσαλονίκη και σε µια κρίσιµη 
περίοδο για την Ελλάδα. Επίσης, 
θα ήταν ευχής έργον αν κάτι τέτοιο 

έπαιρνε σάρκα και οστά µε 
την ίδια οµάδα µε αυτήν mo «To 
Νησί». Από εκεί και πέρα έχω «τα 

δάχτυλά µουτεντωµένα», διότι 
µία από τις ιστορίες που περιγράφονται 

στο «Ο τελευταίος χορός», 
αυτή που αναφέρεται στην 

Κύπρο, ίσως να γίνει ταινία. 

Τι θα λέγατε σε έναν νεαρό 
Έλληνα ο οποίος σκέφτεται 
να επισκεφθεί και να µείνει 
στο εξωτερικό προκειµένου 

να βρει µια θέση εργασίας; 

Γνωρίζω πώς έχει n κατάσταση 
στην Ελλάδα, αλλά πιστέψτε 

µε και στο Ηνωµένο Βασίλειο ο 
δείκτης ανεργίας είναι αρκετά 
υψηλός. Ωστόσο θα πρότεινα 
στον νεαρό Έλληνα να τολµήσει 
να φύγει και να ζήσει ή ya εργαστεί 

εκτός συνόρων. Σίγουρα θα 
αποκοµίσει σπουδαίες εµπειρίες. 

Όµως είµαι πεπεισµένη 
πως έπειτα θα θελήσει να επιστρέψει 

στην πατρίδα του και ya 
συνεχίσει τη ζωή του εκεί όπου 
γεννήθηκε. Κάτι ανάλογο βλέπω 

I «To on οΈλληνας. 
είναι τεµπέλης 
είναι ένας αναληθής 
και επικίνδυνος 
χαρακτηρισµός... 
Ίσως να οφείλεται 
στον ήλιο που φωτίζει 
τον ελληνικό ουρανό. 
Και στο Λονδίνο 
όταν έχουµε 
µια ζεστή µέρα , 
πολλοί αφήνουν 
τα γραφεία τους 
και βγαίνουν στους 
δρόµους για µια 
βόλτα ή για µια µπίρα» 

i «Πολλοί 
επιτυχηµένοι Έλληνες 
του εξωτερικού 
θέλουν να γυρίσουν 
πίσω και αυτό διότι 
n Ελλάδα διαθέτει 
τέτοια οµορφιά 
που καµιά οικονοµική 
ευµάρεια δεν µπορεί 
να την αντικαταστήσει 
στην καρδιά 
των "παιδιών" της» 

> «To "φιλότιµο" 
είναι βαθιά ελληνικό 
και πράγµατι είναι 
δύσκολο να 
µεταφραστεί. 
∆εν είναι τυχαίο 
άλλωστε που 
οι άλλες γλώσσες 
δεν έχουν µια 
ακριβώς ισοδύναµη 
έννοια» 

θεσσαλονίκη 1917. Την ώρα που γεννιέται ο ∆ηµήτρης 
Κοµνηνός µια πυρκαγιά σαρώνει την ακµάζουσα ηολυπολιτισµική 

µητρόπολη, όπου χριστιανοί. Εβραίοι και µουσουλµάνοι 
ζουν πλάι-πλάι. Πέντε χρόνια αργότερα, n νεαρή Κατερίνα 

διαφεύγει στην Ελλάδα όταν n πατρίδα της ογπ Μικρά 
Ασία ισοπεδώνεται ano τα τουρκικά στρατεύµατα. Οι ζωές 
τους πλέκονται άρρηκτα µεταξύ τους, αλλά και µε την ιστορία 

της ίδιας της θεσσαλονίκης. 

να συµβαίνει και µε πολλούς πετυχηµένους 
Έλληνες που ζουν 

εδώ, δηλαδή κρυφά λαχταρούν 
ya επιστρέψουν. Και αυτό, διότι n 
Ελλάδα διαθέτει τέτοια οµορφιά 
που καµιά οικονοµική ευµάρεια 
δεν µπορεί να την αντικαταστήσει 
στην καρδιά των «παιδιών» της. 

Πώς θα χαρακτηρίζατε τον 
Έλληνα; Εργατικό ή τεµπέλη; 

To στερεότυπο του Έλληνα 
τον θέλει µερικές φορέςτεµπέλη, 
αλλά έχω περάσει πολύ χρονο 
στην Ελλάδα και τέτοιου είδους 
γενικεύσεις πρωτίστως τις θεωρώ 
επικίνδυνες και εν συνεχεία τις 
χαρακτηρίζω αναληθείς. Αυτό 
διότι, όταν γυριζόταν «To Νησί» είδα 

για πρώτη φορά ανθρώπους 
να εργάζονται τόσο σκληρά και 
τόσο επιµελώς µέρα και νύχτα. 
Βέβαια, όταν ο ήλιος φωτίζει τον 
ελληνικό ουρανό, ίσως πολλοί να 
δουλεύουν λιγότερο, διότι θέλουν 
να γεύονται τα «φωτεινά» δώρα 
της Ελλάδας. Νοµίζω πως κάτι παρόµοιο 

θα συνέβαινε και στη Βόρεια 
Ευρώπη, αν είχαµε τέτόιον 

ήλιο. θα σας πω ότι και στο Λονδίνο 
όταν έχουµε µια ζεστή µέρα 

πολλοί αφήνουν τα γραφεία τους 
και βγαίνουν στους δρόµους για 
µια βόλτα ή για µια µπίρα. Συνεπώς 

πολλοί ζηλεύουν την Ελλάδα 
για τον όµορφο καιρό της και κυρίως 

για το ότι οι Έλληνες τα καταφέρνουν 
πάντοτε... 

Υπάρχουν κάποιες λέξεις 
στην ελληνική γλώσσα 
όπως «φιλότιµο» ή «κέφι». 
Πιστεύετε ότι οι Έλληνες είναι 

σι µόνοι που µπορούν να 
αισθάνονται αυτά τα συναισθήµατα 

και πως αυτός είναι 
ο λόγος που έχουν τέτοιες 
λέξεις στη γλώσσα τους; 

θα έλεγα ότι το «φιλότιµο» είναι 
βαθιά ελληνικό και πράγµατι 

είναι δύσκολο να µεταφραστεί. 
∆εν είναι τυχαίο άλλωστε που οί 
άλλες γλώσσες δεν έχουν µια 
ακριβώς ισοδύναµη έννοια. Αλλά 
το «κέφι» αη' όσο ξέρω, από τη µελέτη 

µου στη γλώσσα, προέρχεται 
από µια οθωµανική-τουρκικήλέξη 
και νοµίζω ότι n κατάσταση της ευχαρίστησης-έκστασης 

που περιγράφει 
δεν είναι διαθέσιµη σε 

πολλούς άλλους πολιτισµούς. 
Ωστόσο, έχω βιώσει το ίδιο σε ορισµένες 

άλλες χώρες, κυρίως την 
Ισπανία. Και έτσι θα µου επιτρέψετε 

να πω ότι οι Έλληνες µπορεί να 

έχουν το µονοπώλιο της λέξης, 
αλλά δεν έχουν το µονοπώλιο της 
ουσιαστικής έννοιας. 

θα θέλατε τα παιδιά σας να 
διδαχτούν την ελληνική 
γλώσσα; 

Απολύτως! Ο γιος µου έµαθε 
αρχαία ελληνικά στο σχολείο και 
όταν τον βοηθούσα µε τις εξετάσεις 

του, είδα πόσο «κοντά» µεταξύ 
ελληνικής και αγγλικής είναι 

πολλές λέξεις. Ελπίζω πως κάποια 
µέρα θα χρησιµοποιήσει τις 

γνώσεις του στην ελληνική πάνω 
σε κάτι χρήσιµο... Και αυτό θα είναι 

ένα ακόµα στοιχείο που θα µε 
εκπλήξει µα και θα µε συγκινήσει 
ιδιαίτερα.. . 

Τι θα ευχόσασταν για την 
Ελλάδα αυτής της περιόδου; 

Να παραµείνει ισχυρή και οι 
Έλληνες να µη χάσουν την πίστη 
τους ότι αυτή n κρίση θα περάσει. 
Ξέρετε, όταν έκανα την έρευνά 
µου για «To Νήµα» συνειδητοποίησα 

ότι n Γστορία της Ελλάδα κατά 
τη διάρκεια του 2θού αιώνα είναι 
µια σειρά ano κρίσεις και καταστροφές. 

Πέρασε Κατοχή, Εµφύλιο 
κ.ά. Βέβαια, αυτό που συµβαίνει 
τώρα είναι αναµφισβήτητα 

λιγότερο οδυνηρό. Συνεπώς, εύχοµαι 
n παρούσα κρίση να περάσει 

χωρίς, όµως, να χαθεί n ουσία 
τού τι κάνει την Ελλάδα να είναι 
n Ελλάδα. Επίσης, πιστεύω 

πως n Ελλάδα θα σηµειώσει µεγάλη 
επιτυχία πάνω στον τουρισµό, 
µια και δεν υπάρχει πουθενά 

αλλού χώρα τόσο πλούσια σε 
φυσικούς πόρους, µε τόσο γαλάζιο 

στον ουρανό και τη θάλασσά 
της, τόσο όµορφα τοπία, τέτοια 
διατροφή... 

Αν ήσασταν Ελληνίδα πώς 
θα αισθανόσασταν όταν θα 
γνωρίζατε ότι ορισµένα 
τµήµατα του ελληνικού πολιτισµού, 

για παράδειγµα 
τα Μάρµαρα του Παρθενώνα, 

φιλοξενούνται στο Βρετανικό 
Μουσείο; 

θα έλεγα πως υπάρχουν 
πολλά προβλήµατα και πολλές 
άλλες αδικίες στην Ελλάδα που 
θα µε απασχολούσαν περισσότερο... 

Ένα σας όνειρο; 

Τι άλλο; Μα φυσικά να ξόδευα 
περισσότερο χρόνο στην 

Ελλάδα... 
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