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Η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ 

Από τον 
Αγγελο Σκορδά 
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ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ano το... 
Κεντ θα µπορούσε να είναι ο 
τίτλοβ του βιβλίου για τη ζωή 

Tns Βρετανίδαβ συγγραφέα 
Βικτόρια Χίσλοπ, n οποία 
στο ελληνικό κοινό έγινε ευρύτερα 

γνωστή -και αγαπητήαπό 
τηντεράστια επιτυχία Tns 

τηλεοπτικήδ µεταφοράβ του 
µυθιστορήµατόβ Tns «To νησί» 

στο Mega το 2010. 
Πέντε χρόνια νωρίτερα, µε 

την έκδοση του οµώνυµου βιβλίου'τηβ,.τα 
σηµάδια προµήνυαν 

ότι n πορεία που θα 
ακολουθούσε θα ήταν λαµπρή, 

καθώβ µέσα σε µικρό 
χρονικό διάστηµα 

έγινε µπεστ οέλερ, 
ενώ το 2008 ακολούθησε 

το δεύτερο 
µυθιστόρηµά xns 

i «Η επιστροφή», 
βγαλµένο απόγΐιβ 
φλόγε8 τουισπάj 
νικού εµφυλίου. 

To 2011 όµωβ n Βικτόρια 
Χίσλοπ επέστρεψε 
µυθιστορηI 

µατικά στην αγαπηµένη 
Tns Ελλάδα, κα0ci)s 

«To νήµα» (όπωβ 
είναι και ο τίτλθ8 του 
τελευταίου xns βιβλίου) 

που τη συνδέει 
πλέον µε τη χώρα 

pas φαίνεται να είναι 
ιδιαίτερα ισχυρό. 
Η ίδια, µιλώνταβ στην 

«κυριακάτικη δηµοκρατία» 
εξηγεί ότι πιστεύει στη 

µοίρα, αλλά περισσότερο 
στη δύναµη του ανθρώπου 
να καθορίζει ο ic5ios -µε tis 
επιλογέβ και tis ικανότητέδ 

του- αυτά που µοιραία 
ήρθαν στη ζωή του. Υπό 
το πρίσµα αυτό, λοιπόν, 
n επιτυχία των µυθιστορηµάτων 

xns µόνο τυχαία 
δεν θα µπορούσε να θεωρηθεί. 

Η αφοπλιστική 
απλότητα µε την οποία 

χειρίζεται τη γλώσσα, 
ακόµη και όταν 

πραγµατεύεται έννοιεδ 
πανανθρώnivns 

σηµασίαδ 
(pncos n αγάπη, 
ο αποχωρισµόδ, 
n καταστροφή), 
είναι ένα από 

Η διάσηµη συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ, που µετά «To νησί» κυιΛοφόρησε 
το νέο msβιβλίο «To νήµα», µε θέµα και πάλι m χώρα µας, µιλάει 

στην «κυριακάτικη δηµοκρατία» για τη µοίρα, την αγάπη, την οικονοµία 

τα χαρακτηριστικά τηδ. Η ίδια λέει 
ότι απλώδ ms ταιριάζει το στιλ 

διήγησηβ των 80άρηδων. Σε αυτό 
το στιλ παραδίδεται σε κάθε καινούργιο 

τηβ βιβλίο το αναγνωστικό 
κοινό, εκτιµώνταδ τη δουλειά 

xns «πιο Ελληνίδαδ Βρετανίδαβ» 
που αγκάλιασε και αγκαλιάστηκε 
όσο λίγοι στη χώρα pas. 

Πριν από λίγο καιρό µάλιστα 
αρθρογραφώνταδ otous «Sunday 
Times», n Βικτόρια Χίσλοπ έκανε 
λόγο για την τεράστια χαρά που 
Tns δίνει το σπίτι που απέκτησε 
στην Κρήτη, παρά το γεγονόβ ότι 
καλείται να πληρώσει το χαράτσι. 

Onocis είπε, «n ίδια n ύπαρξη 
του σπιτιού, ακόµη κι αν δεν είµαι 
εκεί, µου δίνει µεγάλη ικανοποίηση! 

Η εξαιρετική οµορφιά του τοπίου 
Tns Ελλάδαδ είναι κάτι που 

δεν συγκρίνεται µε τίποτα, οπότε, 
ό,τι κι αν συµβαίνει µε την οικονοµία, 

n θέα που έχουµε και το θεαµατικό 
τοπίο θα είναι πάντα εκεί. 

Μπορεί να είµαι πολύ µαζοχίστρια, 
αλλά τώρα βιώνω και προσωπικά 

όλου8 αυτούβ tous έκταktous 
φόρουδ που ανακοινώθηκαν 

και αυτό µε κάνει να ξέρω πόσο 
ευάλωτοι είναι οι Ελληνεδ σε 

αυτάτα απεγνωσµένα µέτρα. Εποµένου, 
το σπίτι αυτό µε έφερε mo 

κοντά στη χώρα». Μάλιστα n συγγραφέαδ 
ανεβάζει πολύ συχνά 

φωτογραφίεδ από τη θέα Tns στο 
απέραντο γαλάζιο, αστειευόµενη 
ότι οι προτάσεΐδ που έχει για επισκέψειβ 

είναι τόσο πολλέβ, ώστε 
θατο κάνει... ξενοδοχείο. 

Στο τελευταίο oas βιβλίο «To 
νήµα» εστιάζετε σε δυο (Μικρασιατική 

Καταστροφή και 
πυρκαγιά Tns Θεσσαλονίκης 
το 1917) από us πολλές τραγωδίες 

που σηµάδεψαν το v Ελληνισµό 
του 20ού αιώνα. Πιστεύετε 

ότι n τραγωδία είναι ένα χαρακτηριστικό 
γνώρισµα Tns ελληνικής 

ταυτότητας; 
Αλίµονο, βεβαίωβ το πιστεύω. 
Ontos επίσηβ ότι αυτό έχει µετατραπεί 

σε µια αυτο-εκπληρούµενη 
προφητεία, koOcos πολλοί 

Ελληνεδ σήµερα θεωρούν πωδ 
ό,τι συµβαίνει στη χώρα καθορίζεται 

από κάποια τραγική µοίρα, 
κάτι που δεν ισχύει σε καµία περίπτωση. ^ 

Ο Στέλιος Μάινας σε σκηνή από την τηλεοπτική σειρά «To νησί» 

Αντιστοίχως είναι και n δίψα 
για τις χαρές Tns ζωής ένα άλλο 
στοιχείο του ελληνικού DNA; 
Ναι, έτσι φαίνεται σε εµένα. Αλλά 

τι είναι συνήθεια και τι DNA; 
Νοµίζω ότι µιλάµε ουσιαστικά 
για συνήθεια και παράδοση, παρά 

για DNA. Θεωρώ επίση8 ότι 
και το κλίµα παίζει πολύ σηµαντικό 

ρόλο σε αυτό - όταν ο και- 

pos είναι θερµόε οΐ άνθρωποι µένουν 
περισσότερο έξω και κοινωνικοποιούνται. 

Συγκριτικά µε τη 
Βρετανία, όπου τα σπίτια pas είναι 

πολύ mo σηµαντικά για εµάβ, 
καθώβ εκεί περνάµε tis περισσότερεβ 

ώρεδ, µε κλειστέδ πόρτεδ 
ώστε να κρατάµε το κρύο µακριά! 

Είναι µια ουσιαστική διαφορά. 
Οπότε ίσωδ δεν είναι ano- 

Υπιάιοχει Tpiomas να ξεπιεοοστεΐπ ιψϊοκί 
και να ε p 9 ε i ένα mi o αισιόδοξο µέ&ονΙ 

Εχοντας τώρα µια ικανοποιητική εικόνα της ανάκαµψης του Ελληνα 
σµού ano τις τραγωδίες του παρελθόντος, είστε αισιόδοξη για το µέλλον 

του; 
Μακροπρόθεσµα είµαι σίγουρη ότι τα πράγµατα θα βελτιωθούν, αλλά 
-κατά τη γνώµη µου- θα πρέπει πρώτα να λάβει χώρα µια,τεράοτια αλλαγή 

στην Ελλάδα. Ενα από τα πράγµατα που ακούω να επαναλαµβάνεται 
όταν επισκέπτοµαι τη χώρα είναι το εξής: «Μα δεί*τα κάνουµε 

έτσι τα πράγµατα εµείς εδώ!» Λοιπόν, n πρόταση µου είναι n Ελλάδα 
να σκεφτεί µια αλλαγή σε οτιδήποτε κάνει και στο πώς το κάνει, είναι 
ο µόνος τρόπος να επιβιώσει και να βγει δυνατότερη από την κρίση. 
Απλώς δείτε πώς λειτουργούν τα πράγµατα σε αποτελεσµατικές και 
ακµάζουσες χώρες και υιοθετήστε κάποιες από τις πρακτικές τους, 
από τη συλλογή των φόρων µέχρι την εκπαίδευση και οτιδήποτε ανάµεσα 

σε αυτά. 

τέλεσµα DNA, αλλά απλώδ του 
κλίµατοδ. Ωστόσο, n συνήθεια 
του να είναι κάποιοδ εξαιρετικά 
koivcdvikos είναι βαθιά ριζωµένη 
(otous Ελληνεδ) και πιστεύω auras 

είναι ο λόγοδ που πολλοί είναι 
δυσαρεστηµένοι αν δεν µπορούν 

να βγουν έξω και να διασκεδάσουν-είναι 
σαν να tous στερείται 

ένα πολύ βασικό κοµµάτι Tns 
ζωήδ tous-, παρ' όλα αυτά βλέπω 
ανθρώπουδ που ακόµα καταφέρνουν 

να το κάνουν. Θα 

λέγατε ότι οι Ελλη νες έχουν 
µια τάση να υπερβάλλουν σχετικό 

µε τα «πάνω και τα κάτω» 
τόσο της προσωπικής τους ζωής 
όσο και της πατρίδας τους; 
Ναι, σε ό,τι αφορά την προσωπική 

tous ζωή. Σε ό,τι αφορά τα 
«πάνω και τα κάτω» Tns πατρί3as 

tous, όχι, δεν νοµίζω ότι αυτά 
είναι µεγαλοποιηµένα σε καµία 
περίπτωση. 

Πρόσφατα αναφερθήκατε στη 
νέα «τραγωδία τηςπολυαγαπηµένης 

σας Ελλάδας». Πώς εσείς 
-ως παρατηρητής- εκλαµβάνετε 

τα αντανακλαστικά των Ελλήνων 
σε αυτή την-άνευ προηγουµένου- 

βίαιη αλλαγή του 
τρόπου ζωής τους; 
Καταρχήν δεν πιστεύω ότι n αλλαγή 

που βιώνουν οι Ελληνε5 
στον τρόπο ζωήβ tous σήµερα είναι 

άνευ προηγουµένου. Σίγουρα 
κατά τη διάρκεια Tns Κατοχήδ 

υπήρχε πολύ περισσότεροβ novos 
και στερήσει, χιλιάδεβ άνθρωποι 
που πέθαιναν otous δρόµουδ από 
τηνπείνα. Αυτοί που είναι σήµερα 
80 σίγουρα θα έχουν βιώσει µεγαλύτερε5 

στερήσει κατά τη δεκαετία 
του '40, συµπεριλαµβανοµένου 
και του Εµφυλίου. 

Είναι προφανές ότι εµπνέεστε 
από τη χώρα µας. Ποιοι είναι οι 
παράγοντες που έκαναν την 
Ελλάδα «µούσα» σας; 
Εν µέρει κάποια από τα πράγµατα 

που έχω ήδη επισηµάνει παραπάνω 
- ότι οι Ελληνεδ φαίνονται 

πληθωρικοί, έξω καρδιά, 
επιρρεπείδ στην υπερβολή, otis 
θεατρικέδ χειρονοµίεδ και στην 
υπερβολική συµπεριφορά. Ολα 
αυτά µε εµπνέουν. 

Εχετε αγαπήσει και έχετε αγαπηθεί 
από την Ελλάδα, έχετε 

ακόµα χαρακτηριστεί «πιο Ελληνίδα 
από τις Ελληνίδες». Αισθάνεστε 

έτσι; 

Η Βικτόρια Χίσλοπ µε φόντο τον Λευκό Πύργο κρατά το νέο της βιβλίο «To νήµα» 

Οταν βρίσκοµαι στην Ελλάδα, 
νιώθω ότι θα µπορούσα εύκολα 
να είµαι Ελληνίδα, αλλά τώρα, 
καθώδ κάθοµαι σε ένα καφέ του 
Λονδίνου και απαντάω amis tis 
ερωτήσει, n Ελλάδα φαντάζει 
εκατοµµύρια µίλια µακριά. 

Ποιος ο συµβολισµός του νήµατος 
για εσάς; Πιστεύετε στη 

µοίρα; 
Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια 
πράγµατα οτη ζωή τα οποία είναι 
«δεδοµένα» -ένα αη' αυτά είναι n 
µοίρα uas, αλλά από κει και πέρα 
το ηώδ πορευόµαστε στη ζωή pas 
δεν είναι προδιαγεγραµµένο. To 
παράδειγµα που θα χρησιµοποιούσα 

είναι το εξήβ: Σε µια παρτίδα 
τάβλι ρίχνουµε τα ζάρια και n 

ζαριά που έρχεται είναι τυχαία. 
Μοίρα. Τελικά µετράει όµωδπώδ 
εµείδ οι ίδιοι θα αποφασίσουµε 
να παίξουµε αυτή την τυχαία ζαριά. 

Auto είναι στη δική pas ευχέρεια 
να το επιλέξουµε, βάσει 

των ικανοτήτων uas. Εποµένωδ 
δεν πιστεύω ότι είµαστε παθητικά 

θύµατα Tns µοίραδ, σίγουρα 
ωστόσο και n µοίρα παίζει κάποιο 

ρόλο. 

Στο µυθιστόρηµά σας «To νησί», 
όπως και στο «Νήµα», δίνετε 
έµφαση σε ιστορίες αγάπης 
που εξελίσσονται κάτω 

από αντίξοες συνθήκες. Σας 
συναρπάζει n δύναµη της 
αγάπης; 
∆εν µπορώ να φανταστώ να διηγούµαι 

µια ιοτορία στο επίκεντρο 
Tns onoias δεν θα είναι n 

αγάπη, αλλά µε ενδιαφέρουν 
όλεβ οι µορφέβ Tns: n ερωτική, 
n µητρική, n φιλική. Η αγάπη 
είναι n Kivmripios δύναµη του 
κόσµου και χωρίδ αυτή όλα θα 
ήταν µάταια. Θεσσαλονίκη 

και Σµύρνη, δύο 
πόλεις τις οποίες n φωτιά άλλαξε 

ριζικά και τελικά ανασχηµάτισε. 
Παρόλο που αυτό δεν 

ίσχυσε στις δύο αυτές πόλεις, 
θεωρείτε ότι n ελπίδα µπορεί 
µερικές φορές να ξεπηδήσει 
από τις στάχτες; 
Υπάρχει πάντα κάτι καινούργιο 

που ξεπροβάλλει από το 
παλιό. Η στάχτη µπορεί να κάνει 

το έδαφοδ γόνιµο, αυτό από 
µόνο του είναι ivas συµβολισµόδ, 

σωστά; 

Ο τρόπος γραφής σας διακρίνεται 
από αµεσότητα, ευθύτητα 

και µιαπανίσχυρη απλότητα, 
όπως και οι διηγήσεις των παππούδων 

µας. Είναι κάτι που επιδιώκετε; 

Και τα τρία µυθιστορήµατά µου 
έχουν αποδοθεί σαν αφηγήσεΐδ 
κάποιου ηλικιωµένου ατόµου. 
Ο tovos Tns φωνήδ ενόδ ογδοντάρη 

µού ταιριάζει - σι άνθρωποι 
αυτήδ Tns ηλικίαδ είναι πολύ 

λεπτοί, διακριτικοί και συχνά 
πολύ mo σαφείδ από tous νεότεpous. 

Ανήκουν σε µια γενιά όπου 
οι άνθρωποι διηγούνταν ιστορίεδ 

ο evas στον άλλον και ήξεραν 
καλά τι να συµπεριλάβουν και τι 
όχι. Enions πιστεύω ότι οι µεγαλύτεροι 

µπορούν να γίνουν mo 
κατανοητοί, οι νέοι επικοινωνούν 

µε έναν πολύ διαφορετικό 
τρόπο. 

Χάνεται n γοητεία ενός µυθιστορήµατος 
όταν µεταφέρεται στην 

τηλεόραση; Κι αν ναι, γιατί; 
Είναι απλώβ ένα διαφορετικό 
µέσο, έτοι δεν είναι; Αυτό που 
σίγουρα χάνεται είναι ο ρόλοβ 
Tns cpavraoias, δίνει εικόνεβ και 
λέξεΐ8 στον θεατή xcopis να διεγείρει 

τον εγκέφαλο όπωβ το βιβλίο. 
Ωοτόσο, και n τηλεόραση 

µπορεί κάποιεβ φορέβ να προσφέρει 
κάτι επίσηβ. 

«To νησί» ήταν n τελευταία 
µεγάλη τηλεοπτική παραγωγή 

στην Ελλάδα. Από τότε τα 
πράγµατα άλλαξαν δραµατικά, 

σειρές κόβονται ακόµα και 
στη µέση της σεζόν, σι εισαγόµενες 

σαπουνόπερες έχουν κατακλύσει 
την ελληνική τηλεόραση, 

σι ηθοποιοί είναι δυσαρεστηµένοι 
µε την έλλειψη νέων 

παραγωγών και εσόδων. Εχετε 
παρακολουθήσει τελευταία κάποια 

καινούργια δουλειά; 
Εχω δει λίγο ναι, αλλά δεν µπόρεσα 

να ξεχωρίσω κάτι συγκεκριµένο. 
Φοβάµαι όµωδ ότι το µόνο 

απόσπασµα από την ελληνική 
τηλεόραση που έχουµε πρόσφατα 

δει στη Βρετανία είναι τα χαστούκια 
του βουλευτή Tns Χρυons 

Αυγήδ στη βουλευτή του 
Κοµµουνιστικού Κόµµατα. 

Εχετε κάποιο µήνυµα για τους 
Ελληνες πολίτες; Τι θα τους 
συµβουλεύατε; 
Μείνετε δυνατοί, αλλά µη φοβάστε 

την αλλαγή, διαβάστε τον 
∆αρβίνο. Βασικά, διαβάστε! 

www.clipnews.gr


