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βιβλία 
συζητώντας me τη... 

VICTORIA HISLOP 
Είµαι εθισµένη 
στην Ελλάδα 
Γράφει για την Ελλάδα, µιλάει ελληνικά και ψάχνει αφορµές για να επιστρέφει 
συνέχεια εδώ. Η Βρετανίδα συγγραφέας µιλάει στο People για τα ελληνικά της 
καλοκαίρια και εξηγεί γιατί εκνευρίζεται µε τους ταξιτζήδες! 

Ano την Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη. Η Victoria 

Hislop, 52, στο τρίτο της βιβλίο, To Νήµα 

(εκδόσεις ∆ιόπτρα), που µόλις κυκλοφόρησε, 

αφηγείται την ιστορία της Κατερίνας που φτάνει 

στη Θεσσαλονίκη µετά τη µικρασιατική 

καταστροφή. Εκεί θα γνωρίσει τον ∆ηµήτρη 

και οι ζωές τους θα ενωθούν άρρηκτα, όπως 

και µε την ιστορία της κατατρεγµένης από 

καταστροφές και διωγµούς πόλης. Η συγγραφέας 

θυµάται την πρώτη της επίσκεψη στη 

συµπρωτεύουσα πριν από τέσσερα χρόνια: 

«Αρχικά δεν µου άρεσε, δεν ήθελα να είµαι 

εκεί. Όταν, όµως, άρχισα να περπατάω στην 

πόλη, εντυπωσιάστηκα. Κάθε λίγο ένιωθα ότι 

βρισκόµουν κάπου διαφορετικά στο χρόνο». 

Αρχισε να διαβάζει και ενδιαφέρθηκε για το 

θέµα των µειονοτήτων. Σ' αυτό τοποθετείτην 

ιδέα του καινούργιου της µυθιστορήµατος. 

Από τότε, επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη πολλές 

φορές. «Περιφερόµουν σαν τουρίστρια. 

Και θυµάµαι πόσο παραξένευε τους Έλληνες 

που ήµουνµόνη, γιατίοι ίδιοι είναι µε κάποιον. 

Είστε τόσο κοινωνικοί» παρατηρεί. 

Η συγγραφέας γνωρίζει καλά τουςΈλληνες. 

Έρχεται ανελλιπώς στη χώρα µας επί 34 χρόνια. 

«Ήρθα πρώτη φορά το 1977, µε τη µητέρα 

και την αδελφή µου. Έκανε πολλή ζέστη και 

χανόµασταν. ∆εν υπήρχαν πουθενά πινακίδες 

στα αγγλικά! Η Αθήνα, αν και περισσότερο 

χαοτική τότε, ήταν µια πόλη ζωντανή. Την 

αγάπησα αµέσως». Από τότε έχει επισκεφθεί 

σχεδόν όλα τα ελληνικά νησιά και πολλά 

µέρη της ηπειρωτικής Ελλάδας. To 2001 

επισκέφθηκε τη Σπιναλόγκα. Και τότε άρχισε 

να γράφει για την Ελλάδα. Τι την εµπνέει, 

αλήθεια; «Ίσως ότι n ιστορία σας είναι τόσο 

δραµατική» απαντάει. 

Victoria 
Hislop 

Ως συντάκτρια ταξιδιωτικών κειµένων, 

έχει ταξιδέψει σε όλες τις ηπείρους. «Αλλά 

εδώ είναι που θέλω να επιστρέφω» λέει και 

συµπληρώνει: «Θυµάµαι ένα οικογενειακό 

ταξίδι στηνΤα'ίλάνδη. Καθόµουν στην παραλία 

και δεν ήθελα να είµαι εκεί! Ένιωσα πραγµατικά 

νοσταλγία για τις ελληνικές παραλίες, 

το φαγητό, το τοπίο, τους ανθρώπους. Και 

ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι είµαι εθισµένη 

στην Ελλάδα». Ακούγεται σαν «µία 

από εµάς». Πόσο θεωρεί, άραγε, ότι έχουµε 

αλλάξει µέσα στα χρόνια; «Θα µπορούσα 

να ισχυριστώ, ιδίως για τους Αθηναίους, ότι 

έχουν γίνει πιο επιθετικοί και λιγότερο χαρούµενοι. 

Αλλά το ίδιο θα µπορούσα να πω και 

για τους λονδρέζους. Γενικά, οι Έλληνες είστε 

ευγενικοί». Όλοι; «Πότε δεν συµπάθησα τους 

ταξιτζήδες. Κλέβουν διαρκώς τους τουρίστες 

και δηµιουργούν κακή εντύπωση για τη χώρα. 

Πρόσφατα, µάλιστα, είχα ξανά µια απαίσια 

εµπειρία. Μπήκα σε ένα ταξί, που εκτός από 

το ότι ο οδηγός κάπνιζε, ήταν σπασµένα το 

παράθυρο και n ζώνη. Σκεφτόµουν διαρκώς 

ότι παραβιάζει το νόµο! Αλλά µάλλον αυτό 

είναι στην κουλτούρα σας!». 

Έγινε διάσηµη µε το πρώτο της βιβλίο, To 

Νησί, που µεταφέρθηκε µε µεγάλη επιτυχία 

στην τηλεόραση. Η ίδια βρέθηκε στα γυρίσµατα 

στην Κρήτη, όπου εξάλλου διατηρεί 

σπίτι - στο οποίο έρχεται κάθε καλοκαίρι 

για διακοπές. Χαρακτηρίζει την εµπειρία της 

µοναδική, παραδέχεται ότι υπήρχαν δυσκολίες 

και διαφωνίες, ότι έµαθε πολλά, ότι 

όλοι δούλεψαν σκληρά και απέκτησε πολλούς 

φίλους ηθοποιούς, τους οποίους τιµάει 

στις πρεµιέρες τους γιατί «Ψάχνω αφορµές 

για να έρχοµαι στην Ελλάδα συνέχεια». 

Αποκαλύπτει, επίσης, ότι πριν παραχωρήσει 

τα δικαιώµατα στο Mega απέρριψε πρόταση 

από µεγάλο σκηνοθέτη του Hollywood: 

«Μου πρόσφερε ένα τεράστιο ποσό, αλλά οι 

ταινίες του είναι τρόµου. Και δεν µπορούσα 

να το ανεχτώ να κάνει µια ταινία τρόµου 
µε λεπρούς. Επιπλέον, δεν δέχτηκε ποτέ να 

µε συναντήσει να το συζητήσουµε». Γιατί, 

όµως, κατέληξε στο Mega; «Ήξερα ότι θα 

το κάνουν. Επίσης, δέχτηκαν την εµπλοκή µου 

στο casting, στο σενάριο και στη µουσική. Και 

ο Πέτρος Μπούτος µού είπε ότι n σειρά θα 

παιχτεί τον επόµενο χρόνο, κι έτσι έγινε». 

Είναι ξεκάθαρη, γενικά, όπως και το ποια 

προτιµά ανάµεσα στην Αννα και τη Μαρία 

από To Νησί: την Αννα. «Βρίσκω πιο ενδιαφέρον 

να γράφω για ανθρώπους των άκρων. 

Οι "καλοΓείναι για µένα λίγο βαρετοί. ∆εν θα 

µπορούσα να είµαι n Μαρία. To ιδανικό µου 

είναι n Ελένη, θα ήθελα να είµαι σαν αυτήν». 

To ελληνικό κοινό την έχει αγαπήσει και n ίδια 

το νιώθει. «Μια µέρα στο checking στο Ελ. 

Βενιζέλος n κοπέλα µου είπε: "∆ενχρειάζεται 

να µου δείξετε το διαβατήριο σας!". Αµέσως 

σκέφτηκα: "Θαυµάσια! Πιθανά και n Lady 

Gaga δεν χρειάζεται να δείχνει το διαβατήριο 

της. Τώρα κι εγώ!"», (γέλια) 

δηµητρα βγενοπουλου 

VICTORIA HISLOP 

www.clipnews.gr
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