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ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΧΙΣΛΟΠ 

Ano το πάρτι στο 
«hangover» Tns Ελλάδος 

Απέδειξε για µία ακόµη φορά πόσο αγαπάει την Ελλάδα n Βικτόρια Χίσλοπ µε το 
άρθρο Tns στην εφηµερίδα «Daily Telegraph», στο οποίο µιλάει για tis 6uokoAcs 
crtiYpes που βιώνει n χώρα pas. 

Oncos αναφέρει χαρακτηριστικά: 
«To πάθοε µου για την Ελλάδα 

άρχισε την πρώτη µέρα που πήγα εκεί 
για διακοπέ5, πριν από 30 χρόνια, και 
έχει γίνει πιο έντονο από τότε. Έχω 
πάει στο "πάρτι" που ήταν κάποτε 

n Ελλάδα. Τώρα µοιράζοµαι το 
"hangover". Και είναι απελπιστικά 
οδυνηρό και λυπηρό». 
Η Βρετανίδα συγγραφέοε περιγράφει 
τη σχέση Tns µε τη χώρα pas, εξηγεί 
πώε έµαθε την ελληνική γλώσσα, ενώ 
αναφέρεται και στην τεράστια αποδοχή 
του κόσµου όταν το βιβλίο iris που έγι¬ 

νε best seller, «To νησί», µεταφέρθηκε 
στην τηλεόραση. Τονίζει επίσηε πόσο 
περήφανο5 Aaos είµαστε: «ΟιΈλληνεβ 
είναι evas πολύ περήφανοε Xaos 
και νιώθουν ταπεινωµένοι από αυτό 
που tous έχει συµβεί. Τουλάχιστον 
µία φορά την ηµέρα κάποκκ θα 
αναφέρει το θέµα του xp80us αλλά 
και για το πόσα χρωστάει n Γερµανία 
στην Ελλάδα από την εποχή του B' 
Παγκοσµίου πολέµου». 
Αποκαλύπτει µάλιστα ότι και n ίδια δεν 
τολµά να αποσύρει κάποια από τα χρήµατα 

που διατηρεί σε ελληνική τράπε¬ 

ζα, καθώε νιώθει ncos έτσι θα έδειχνε 
µια µορφή aniorias απέναντι στην Ελλάδα. 

Πιο συγκινητικό είναι το κοµµάτι 
του άρθρου Tns που δίνει την ευχή 

Tns για τη χώρα pas: «Ασυνήθιστο για 
Μάη µήνα, έβρεξε πολύ την περασµένη 

εβδοµάδα. Από το µπαλκόνι µου 
µπορούσα να δω το πλήθοε που είχε 
συγκεντρωθεί στο Παναθηναϊκό στάδιο 

για την τελετή παράδοσηε Tns ολυµπιακ/^ 
φλοyas.Ύστερα από αρκετέ^ 

ώρεβ ο kootios έφυγε και ξαφνικά 
βγήκε ένα ουράνιο τόξο στον αθηναϊκό 

ουρανό. Η Ελλάδα γέννησε το 

δράµα. Ελπίζω για το καλό όλων που 
ζουν σε αυτή την απίστευτη χώρα το 
ουράνιο τόξο να είναι συµβολικό 
και σύντοµα n Ελλάδα να βρει το 
"χρυσό" ins λιµάνι». 
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