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«Αν και βλέπω τα 
ελαπώµατά της, δεν 

αλλάζει n αγάπη µου 
για την Ελλάδα, Είναι 

πολύ αργά πια...» 

Πάει κοντά ενάµισης χρόνος αη' όταν ήρθε τελευταία φορά στην Πάτρα για 
να παρουσιάσει το «Νήµα» της και, όπως οµολόγησε, της φάνηκε σαν να 'ταν 
χθες. Γλυκύτατη, ευγενέστατη και φιλικότατη, όπως πάντα, n Βικτώρια Χίσλοπ 
ξαναβρέθηκε στην πόλη µας και το «Βυζαντινό», την περασµένη Πέµπτη 4 Απριλίου, 
για να µας συστήσει το ολόφρεσκο βιβλίο της, συλλογή διηγηµάτων αυτή τη φορά, 
µε τίτλο «Τελευταίος Χορός». Ιδιαίτερα χαρούµενη για τις εξαιρετικές κριτικές που 
απέσπασε στη Βρετανία, n συγγραφέας µιλάει στην «ΠτΚ» για τις ιστορίες της, τις 
ελληνικές συµπεριφορές και εικόνες που τις ενέπνευσαν, αποδεικνύοντας πόσο 
καλά γνωρίζει τους Ελληνες και πόσο αντέχει στον χρόνο n µεγάλη της αγάπη για 
τη χώρα µας. A 
Της ΚΡΙΠΥΣ ΚΟΥΝΙΝΙΟΤΗ · kouninioti@pelop.gr 

Τούτη m φορά παρουσιάζετε στους αναγνώστες σας 
µια συλλογή διηγηµάτων. Tt σας ώθησε να καταπιαστείτε 

µε τη µικρή φόρµα; 
Αρχικά, µου ζήτησαν να γράψω ένα διήγηµα για ένα περιοδικό 

µε θέµα τα Χριστούγεννα. Ωστόσο, ήθελα να αποφύγω 
τα κλισέ, θυµήθηκα, λοιπόν, το δέντρο στην Κύπρο, 

non µοιάζει χριστουγεννιάτικο µε όλες αυτές τις φωτογραφίες 
που κρέµονται σαν στολίδια. Οπότε σκέφτηκα: 

Αυτή είναι π ιστορία µου. Οταν την παρέδωσα, νόµισα 
ότι δεν θα τους άρεσε, ότι δεν θα ήταν αυτό που ήθελαν, 
ένα δέντρο µε φωτογραφίες αγνοούµενων. ∆εν ταιριάζει 
στο χαρούµενο πνεύµα των Χριστουγέννων. Ωστόσο τους 
άρεσε. Οι υπόλοιπες ιστορίες, που εκτυλίσσονται στην 
Ελλάδα, γεννήθηκαν από πράγµατα non έχω αχούσα κι 
έχω δα, που α'ναι τελείως διαφοραικά από την Αγγλία. 
Αρεσαν πάρα πολύ στους Βραανούς. Πήραν πολύ καλές 
κριτικές. Γιατί αυτές οι ιστορίες περιγράφουν την ελληνική 

καθηµερινότητα, αλλά έχουν και µια ιστορία. Οπότε 
κινούνται σε δύο επίπεδα. Ηταν για µένα ένα πείραµα να 
γράψω µικρή φόρµα. 

Οταν διαβάσει ο Ελληνας αναγνώστης τις ιστορίες 
σας, εντυπωσιάζεται από τη λεπτοµέρεια µε την 

οποία περιγράφετε καταστάσας που απαντούν στη 
χώρα µας. Μοιάζα να έχετε κάνα ακτινογραφία τοίλ. 
λαού µας. Σας πόρε χρόνο παρατήρησης; 
Ακτινογραφία της Ελλάδας. Είναι το ωραιότερο πράγµα 
που µου έχουν πει. Σας ευχαριστώ. Ναι, έχουν περάσα 35 
χρόνια από την πρώτη φορά που ήρθα στην Ελλάδα. Ολθ 
αυτό έγινε σταδιακά. Παρατηρούσα τις λεπτοµέραες. ∆εν 
τις κατέγραφα, αλλά οι ιδέες συγκεντρώνονταν σιγά-σιγά, 
σαν τα σταφύλια που τα µαζεύεις για να φτιάξεις κρασί. 

Στο «Μάθηµα» γράφετε για µια δασκάλα, εξαιρετική 
στη δουλαά της, αλλά αυστηρή, σε σηµείο να αφήσα 

κακές αναµνύσας σ' έναν της µαθητή. Τι θεωρείτε 
προσόν σ' ένα δάσκαλο; 

Η αρωνεία σ' αυτή την ιστορία είναι ότι ενώ είναι πολύ 
σκληρή, α'ναι καλή δασκάλα. Εχα δύο πλευρές. Ισως 

ένας καλός δάσκαλος πρέπει να έχει δύο πλευρές, γιν και 
γιανγκ. Σαν χαρακτήρα δεν συµπαθώ τη δασκάλα, αλλά 
στο τέλος πετυχαίνει κάτι καλό. Ισως να είναι έτσι n ζωή, 
ίσως πρέπα να υποφέρας για να καταφέρας κάτι. Ωστόσο, 

δεν θα ήθελα µια τέτοια δασκάλα για τα παιδιά µου. 

Γιατί υπάρχα και n µέση οδός. 
Ακριβώς, υπάρχα και n µέση οδός. Η συµπεριφορά της 
είναι πολύ ακραία και υποθέτω ότι αν αναλύσει κανείς 
την ιστορία -σε ψυχολογικό επίπεδο-, συµπέραινα ότι ο 

χαρακτήρας της είναι αποτέλεσµα της ανατροφής που της 
έχουν δώσει οι γονείς της. 

Μια και ο λόγος για γονείς. Σε κάποιες ιστορίες σας 
σχολιάζετε m συµπεριφορά των Ελλήνων γονιών. 
To πόσο καταπιεστικοί µπορεί να γίνουν µε τα παιδιά 

τους. 
∆εν ήθελα να το κάνω, το συναδητοποίησα όταν τελείωσα. 
Οπως στο «Περίπτερο», όπου περιγράφω την κλαστοφοβική 

σχέση µααξύ πατέρα και κόρης, ιδίως µαά τον χαµό 
της µητέρας. Και στον «Τελευταίο χορό», όπου οι γονείς 
επεµβαίνουν στη συναισθηµατική ζωή των παιδιών τους. 

«Τελευταίος χορός». To τελευταίο διήγηµα και οµότιτλο 
της συλλογής σας. Μια ιστορία που σου αφάνα 

πικρή επίγευση. Γιατί την επιλέξατε για τίτλο του 
βιβλίου σας και τι θέλατε να πείτε µέσω αυτής; Για 
τους καταπιεστικούς γονείς, για ης λάθος αποφάσας 

ή για τον ρόλο της µοίρας; 
∆ύσκολη ερώτηση. Είναι n αγαπηµένη µου ιστορία. Η 
µουσική α'ναι το κεντρικό σηµείο εδώ, για µένα είναι πολύ 

σηµαντική n µουσική, θεωρώ ότι µέσω αυτής µπορούν 
να γνωριστούν αρχικά δυο άνθρωποι, να συνδεθούν... 
Και n ιστορία είναι και για τους γονείς που επεµβαίνουν. 

www.clipnews.gr
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Τους αντιπαθώ αυτούς τους γονείς, που δεν θεωρούν κάποιον 
αντάξιο της κόρης ή του γιου τους. Τέτοιες καταστάσεις 

συµβαίνουν στην Ελλάδα. Οι ήρωες της ιστορίας µου, 
στο τέλος, επιστρέφουν, δυστυχισµένοι, καθένας στη δεξίωση 

του γάµου του. ∆εν είναι τόσο θέµα µοίρας, περισσότερο 
n πίεση των γονιών που καθορίζει m ζωή τους. 

Κάτι που δεν συµβαίνει στην πατρίδα σας. 
Οχι. Ποτέ. Ποτέ. Αυτό που κάνουν, εδώ, οι γονείς µοιάζει 
µε πονιικοπαγίδα. Χτίζουν ορόφους πάνω από το πατρικό 

για να στεγάσουν την οικογένεια του πρώτου παιδιού, 
κι ύστερα του επόµενου και πάει λέγοντας. 

Γράφετε και για την εκδίκηση. 
Ναι, n ιστορία µε τη δασκάλα ξεκίνησε σαν εργασία. Ο 
δάσκαλος µου των Ελληνικών στο Λονδίνο, Θωµάς Βογιατζής, 

µου ζήτησε να γράψω µια ιστορία µε θέµα την 
εκδίκηση. Είναι ελληνικό χαρακτηριστικό. Ενας Αγγλος 

δάσκαλος θα ζητούσε µια ιστορία π.χ. για τα Χριστούγεννα 
ή για τις διακοπές. Είναι καλύτερα, θεωρώ να µαθαίνεις 

παρά να εκδικείσαι, γιατί n εκδίκηση είναι πολύ 
άσπρο-µαύρο. Εχω φίλους Ελληνες, που θεωρούν την 
εκδίκηση µέσο για να προστατέψουν το φιλότιµο τους, 
λέξη που δεν µεταφράζεται. Και ναι, οι Ελληνες δεν µπαίνουν 

εύκολα στη διαδικασία να αντιµετωπίσουν µε κριτική 
διάθεση τον εαυτό τους. Πολλές φορές κατηγορούν 

κάποιον άλλο, κι αυτό φαίνεται και στη σηµερινή κατάσταση. 
∆εν παραδέχονται ότι κάποια πράγµατα είναι δικό 

τους λάθος. 

Στην Εισαγωγή σας αναφέρεστε στα «διάφανα γυαλιά» 
µε τα οποία βλέπετε, πλέον, την Ελλάδα. Τέρµα τα 
«ροζ γυαλιά». Αλλάζει κάτι στην αγάπη σας γι' αυτή; 
Ναι, µε τα διάφανα γυαλιά βλέπεις όλα τα ελαττώµατα. 
Οµως, όχί δεν αλλάζει τίποτα στην αγάπη µου για την Ελλάδα. 

Οχι τώρα. Είναι πολύ αργά... 

> Αγαπηµένες της περιοχές 
στην Ελλάδα: «Η Κρήτη. 

Εχω οπίη στο Καλό Χωριό. 
Είναι τόσο απλά, τόσο 

γαλήνια. Αγαπώ την Αθήνα, 
που είναι το άλλο άκρο 

του Καλού Χωριού. Εχω φίλους 
εκεί και περνάω πολύ 

ωραία. Αγαπώ και τη θεσσαλονίκη, 
µε διαφορετικό 

τρόπο. Στη θεσσαλονίκη µ' 
αρέσει να περιπλανιέµαι µόνη 

µου. Η Αθήνα συνδέεται 
περισσότερο µε τους ανθρώπους» 

λέει. 

> Κορυφαία ελληνική µυρωδιά 
θεωρεί αυτή της ρίγανης. 
Την οποία παίρνει 

στην πατρίδα της, και για 
τους φίλούς της. που της τη 
ζητούν διακαώς. 

> Τη δύσκολη αυτή εποχή 
την έχει εντυπωσιάσει ιδιαίτερα 

n αντοχή των Ελλήνων. 
To γεγονός ότι παλεύουν και 
δεν τα παρατάνε. 

> Αυτό που την εκνευρίζει 
στους Βρετανούς και 

στους Ελληνες είναι το ακριβώς 
αντίθετο. Οι πρώτοι πάνε 

πολύ νωρίς για ύπνο. «Τα 
πάντα κλείνουν νωρίς. Μετά 

στις 10.30, τα περισσότερα 
εστιατόρια δεν σερβίρουν, 
ακόµα και στο Λονδίνο. Είναι 

πολύ βαρετό. Εκτός κι αν 
πας σε κλαµπ, που απευθύνονται 

σε νεαρές ηλικίες. Οι 
Ελληνες, από την άλλη, πάνε 

για ύπνο υπερβολικά αργά. 
Οταν είµαι εδώ, πάω 

για ύπνο σης 3 π.µ. και ξυπνάω 
στις 7 π.µ., οπότε νιώθω 

εντελώς εξαντληµένη» 
εξηγεί. 

> To µότο της: «Να χαίρεσαι 
τη ζωή». Εξ ου και θεωρεί 
αδιανόητο να είναι κάποιος 
στα σαράντα του και να σκέφτεται 

τη... σύνταξη. 
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