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Βιβλίο 

Η Ελλάδα ως έµπνευση 

To 2007 n Βικτόρια Χίσλοπ τάραξε τα εκδοτικά νερά µε ένα µυθιστόρηµα 
διαδραµατιζόµενο στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η αφήγηση, βέβαια, δεν 
αφορούσε το ξέφρενο πάρτι που λαµβάνει χώρα εδώ και χρόνια κατά τους 
θερινούς µήνες στα ελληνικά νησιά. Είχε να κάνει µε µια ζοφερή και τραγική 
τοποθεσία. Τον τόπο εξορίας απόκληρων, λόγω της λοιµώδους νόσου του 
Χάνσεν, κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Τη νήσο Σπιναλόγκα. 

Μεσολάβησαν από τότε πάνω από δύο εκατ. αντίτυπά του, άπειρες επανεκδόσεις 
του στα ελληνικά, ένα καλογυρισµένο σίριαλ που έσπασε όλα 

τα κοντέρ και n κυκλοφορία άλλων δύο µυθιστορηµάτων της. Με το τελευταίο, 
µάλιστα, να καταπιάνεται µε τη Θεσσαλονίκη και τους χρόνους 

από τον A' Παγκόσµιο Πόλεµο έως και το 1970. To ενδιαφέρον, τελικά, 
στοιχείο που παρουσιάζει n λογοτεχνία της Χίσλοπ είναι n προτίµησή της 
για τόπους και χρόνους σκονισµένους και σκληρούς µεν, πραγµατικά ανθρώπινους 

δε. Ετσι, αν και n ίδια καθόλου δεν ενοχλείται να ορίζεται ως 
«λογοτεχνία διακοπών» ή «µπεστ σέλερ λογοτεχνία», τα βιβλία της, χω¬ 

ρίς να µπορούν να διεκδικήσουν τις δάφνες της πρωτοπόρας, ρηξικέλευθης 
ή «υψηλής» λογοτεχνίας, αναµοχλεύουν τη λίµνη της ιστορίας µέχρι 

να βγουν αρκετά στοιχεία στην επιφάνεια. Μέχρι να αναδυθούν τοπία και 
καταστάσεις στις οποίες ο άνθρωπος υπάρχει ως ολότητα - και όχι, απλά, 
ως γκλάµουρ επιφάνεια. 

Η συλλογή διηγηµάτων «Ο τελευταίος χορός» (εκδ. ∆ιόπτρα) αποτελεί τη 
νέα προσπάθειά της. Μικρής έκτασης κείµενα εµπνευσµένα τόσο από το 
ελληνικό τοπίο όσο και από ελληνικούς χαρακτήρες. Οπως ένας µοναχικός 
ορθόδοξος παπάς ή n καταστρεπτική αντιζηλία δύο αδερφών. Η Βικτόρια 
Χίσλοπ στα βιβλία της, στην αρθρογραφία της και γενικά σε κάθε κίνησή 
της δείχνει να ενδιαφέρεται πραγµατικά για την Ελλάδα και για την ιστορία 
της πίσω από την κουρτίνα. Τελικά, τέτοιες οπτικές από ξένους µάλλον φως 
µπορεί να ρίξουν στο σκοτάδι, παρά να θολώσουν -το ήδη θολό- πρίσµα 
από το οποίο µας κοιτούν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. 
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