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Victoria Hislop 

«ΒΛΕΠΩ 
ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ 
ΧΛΟΜΟ ΚΑ 
ΕΙΑΝΤ 
Ενα άρθρο υπέρ Tns χώραβ pas otous «Times» 
του Λονδίνου και το νέο Tns µυθιστόρηµα 
µε φόντο τη Θεσσαλονίκη αποδεικνύουν 
ότι στο πρόσωπο Tns συγγραφέα» 
του «Νησιού» n Ελλάδα Tns Kpions 
βρήκε τον καλύτερο διαφηµιστή Tns 

Μπορεί να πέρασαν αρκετοί µήνεβ από τότε που n Βικτόρια 
Χίσλοπ αποχαιρετούσε xous qnXoos Tns στη Σπιναλόγκα, αλλά 
n συγγραφέαβ των διεθνών best sellers δεν pas Εεχασε. Εξακολουθεί 

να προασπίζεται us οµορφιέβ και τα καλά Tns Ελλάδας, 
να ζει και να κάνει έρευνα στη χώρα pas, αλλά και να µη διστάζει 

να δηλώνει τη συµπαράσταση Tns αυτέβ ns δύσκολεβ ώρεβ. 
«Οι Ελληνες µπορούννα ορθοποδήσουν αρκεί να το πιστέψουν», 
επισηµαίνει χαρακτηριστικά n συγγραφέαβ otous καθόλου 
φίλα προσκείµενουβ npos την Ελλάδα «Times» του Λονδίνου. 

ΤΗΣ ΤΙ N ΑΣ ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑ 

Ο» 

Και συνεχίζει: «Οι Ελληνες δεν έχουν καµία σχέση µε 
την εικόνα που καλλιεργείται γι' αυτούς ano τα διεθνή 
Μέσα, on δήθεν κάθονται στα καφενεία ή κάνουν 
φασαρίες. Κάνουµε λάθος να θεωρούµε την Ελλάδα µια 
χώρα που απεργεί διαρκώς, ένα κράτος που έχει 
δανειστεί τόσα λεφτά ώστε να µην µπορεί να τα 

αποπληρώσει και ότι χιλιάδες άνθρωποι δεν πληρώνουν τους φόρους 
τους», δηλώνει χαρακτηριστικά n συγγραφέαβ, αρνούµενη µε τον 
πλέον κατηγορηµατικό τρόπο τα όσα ]\as καταµαρτυρούν. Για πρώτη 
φορά, µάλιστα, ένα τόσο διάσηµο πρόσωπο, µε απήχηση στον 
αγγλοσαΕονικό κόσµο, δεν διστάζει να πάρει το µέροβ µιαβ xcopas 
που θεωρείται διεθνώβ «µαύρο πρόβατο». Exovras αγαπήσει 
πραγµατικά την Ελλάδα και tous κατοίκουβ Tns, n Χίσλοπ δηλώνει ότι 
θλίβεται πραγµατικά για τα νέα επιβαλλόµενα µέτρα λιτότηταβ που 
έχουν αναγκάσει tous Ελληνεβ να εγκαταλείψουν τη χώρα. «Etvai 
άπειροι οι νέοι που ζητούν διέξοδο στο εΕωτερικό και αυτό είναι 
λυπηρό», τονίζει χαρακτηριστικά. Συµπάθεια εκφράζει, επίσηβ, και 
για το πρόσωπο του πρωθυπουργού: «Οσες φορές βλέπω τον κ. 
Παπανδρέου στην τηλεόραση µου φαίνεται χλοµός και εξαντληµένος. 
Είναι όντως πολύ άχαρο καθήκον γι'αυτόν να πρέπει να πάρει 
ατελείωτα µέτρα για να σώσει τη χώρα και όλοι να τον κατηγορούν. 
Εξακολουθεί να µε εντυπωσιάζει το γεγονός ότι δεν έχω γνωρίσει ούτε 
έναν που να παραδέχεται ότι τον έχει ψηφίσει παρότι έχει εκλεγεί µε 
µεγάλη πλειοψηφία». Ektos, όµωβ, από την πολιτική κατάσταση, n 

j Χίσλοπ δεν Ξέχασε να αναφερθεί ons όµορφεβ µέρεβ στο «Νησί», 
j στην καλοσύνη και τη φιλία των ντόπιων και βέβαια oris καλύτερεβ 
j αναµνήσειβ που έχει ano την Κρήτη. Αυτέδ us µέρεβ εΣάλλου oris 
i auxvts συνεντεύϊϊειβ Tns στα µεγάλα Μέσα του εΣωτερικού 
I προµοτάρει µε τον καλύτερο τρόπο την Ελλάδα. Ηταν µόλιβ 

j τέλη Μαΐου όταν n Χίσλοπ είχε γράψει ένα πολύ όµορφο 

j κείµενο στη δεύτερη σελίδα του «Guardian» για ns οµορφιέβ 
I Tns Kpmns, τα ταΣίδια Tns στην Ελλάδα και τη γνωριµία Tns 
µε τον Μανόλη Φουντουλάκη. Μάλιστα έχει δηλώσει 
πολλάκιβ οε τηλεοπτικέβ εµφανίσει και συνεντεύΕειβ Tns σε 
περιοδικά -βλέπε «Harper's Bazaar»- ότι. n Ελλάδα είναι ο 
mo όµορφοδ προορισµόβ του κόσµου, µε xous κατοίκουβ 

1 Tns να διατηρούν, παρά τιβ δυσκολίεβ, την εγκαρδιότητα και 
τον αυθορµητισµό tous. 

ΕΞΙΣΤΟΡΠΝΤΑΣ 
τον έρωτα δύο νέων 

ανθρώπων 
στη µητρόπολη 
των Βαλκανίων, 

τη Θεσσαλονίκη, 
n Βικτόρια Χίσλοπ 

επαναφέρει Ξανά 
την Ελλάδα 
στο διεθνές 
προσκήνιο 

Νησί» 

ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 

«Οι Ελληνες δεν έχουν καµία σχέση µε την εικόνα που 
καλλιεργείται γι' αυτοί» ano τα διεθνή Μέσα, ότι δήθεν 

κάθονται στα καφενεία ή κάνουν φασαρίες. 
Μπορούν να ορθοποδήσουν αρκεί νατο πιστέψουν» 

TOM ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 

«Οσες φορές τον βλέπω στην τηλεόραση µου 
φαίνεται χλοµός και εΕαντληµένοε. 

Πάντως ε&ικολουθεί να µε εντυπωσιάζει 
το γεγονός ότι δεν έχω γνωρίσει ούτε έναν 

που να παραδέχεται ότι τον έχει ψηφίσει, 
παρότι έχει εκλεγεί µε µεγάλη πλειοψηφία» 

Για πι 
Θεσσαλονίκη 
το νέο βιβλίο 
TnsBperavi6as 
συγγραφέα^ 

Αντίστροφα έχουν αρχίσει να 
µετρούν οι µέρες για την κυκλοφορία 

του νέου best seller της 
Βρετανίδας συγγραφέως, µε us 
προκρατήσεις νο πολλαπλασιάζονται 

καθηµερινά στα µεγάλα 
βιβλιοπωλεία του εΕωτερικού. 
∆εν είναι τυχαίο ότι το νέο 
βιβλίο Tns Βικτόρια Χίσλοπ που 
φέρει τον τίτλο «The Threads 
(To νήµα) διαδραµατίζεται και 
πάλι στην Ελλάδα - για την οκ ρίβειο 

στη Θεσσαλονίκη. Και δεν 
χρειάζεται ιδιαίτερη φαντασία 
για να µαντέψει κανείς πού µπορεί 

να οδηγήσει αυτό το «πιασάρικο» 
θέµα σε συνδυασµό µε 

το κινηµατογραφικό στόρι 
(επόµενος τουριστικός προορισµός 

n θεσσαλονίκη!). Η αρχοντική 
πόλη που περιγράφει n 

Χίσλοπ πρωταγωνιστούσε στην 
ιστορία των Βαλκανίων του 
περασµένου αιώνα φιλοΕενώντας 

-ιδιαίτερα τα χρόνια που 
προηγήθηκαν Tns πυρκαγιάς 
του 1917- µια ησνσηερµία εθνοτήτων 

και λαών. Εκεί είναι που 
θα ανθήσει ο έρωτας Tns 
Κατερίνας και του ∆ηµήτρη 
αψηφώντας µια σειρά από 
συγκρούσει; και πολέµουϊ 
-όπως ο ελληνικός εµφύλιο5που 

µαίνονται στο προσκήνιο. 
Η ιστορία αρχίζει να Εετυλίγεται 
-όπως και στο «Νησί»- από το 
τέλθ5 npos την αρχή, δηλαδή 
ano το 2007, για να φτάσει cms 
αρχές του αιώνα και cms πολύβουε5 

και κοσµοπολιηκές µέρϋ 
που χαρακτήριζαν τη 
θεσσαλονίκη την εποχή εκείνη. 

Η συνταγή Tns Χίσλοπ («έρωτας 
και αληθινά ιστορικά γεγονότα») 

φαίνεται να επαναλαµβάνεται 
κι εδώ µε την πλέον ιδανική 

δοσολογία npos όφελος 
-πάντα- Tns χώρας pas. Είναι 
γνωστό ση n συγγραφέας 
πέρασε noMous µήνες ογπ 
Θεσσαλονίκη ψάχνοντα5 στα 
αρχεία και κάνοντας µεγάλη 
έρευνα για να στήσει το επόµενο 

µυθιστορηµατικό σκηνικό 
Tns και σίγουρα θα έχει µελλοντικά 

πολλά να καταθέσει για tis 
µέρες της στη συµπρωτεύουσα. 
Για την ώρα, πά vtu>s, µπορεί να 
χαµογελά ευχαριστηµένη περιµένονκκ 

το επόµενο σίγουρο 
best seller. To ίδιο κάνουµε tu 
εµεί5, µε την ελπίδα n χώρα pas 
να γίνει σηµείο αναφοράβ στα 
Εένα Μέσα για καλά -επιτέKousl- 

σκοπό. Οπως λέει άλλωστε 
και n Ιδια, οι «Ελληνες είναι 

ικανοί για το καλύτερο αρκεί να 
θέλουν ο έναί το καλό του 
άλλου». Και το σίγουρο είναι ότι 
τουλάχιστον n Χίσλοπ θέλει 
µόνο το καλό pas. 

Vic, 
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