
ÿþýüû: úùø÷üý÷öõ / ôóø÷ü / ÿòýüñðý÷ðþü / ïîíùüìë÷öõ
êñùøüñîéþð: úðøðèöùçæ, 12-04-2013
åùíþýð: 14,15         (1 ðìõ 2)
äãâùáüû: 1117 cm ²
äãèî öçöíüàüøþð: 13020
ÿì÷öü÷éßéþð ùéëóìüç: 210 7407252

ÞãÝî öíù÷ýþ: ÿôÜÛåÿÚå ÜÚÛúïÙØ

tv πρόσωπο 
ΤΙΝΑ ΠΑΝΩΡΙΟΥ·tpanoriou@ert.gr 

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΧΙΣΛΟΠ 
Η Βικτόρια απαγγέλλει Καβάφη στα Ελληνικά, γράφει αισθαντικές 

ιστορίες για την Ελλάδα και την Κύπρο, κερδίζει 
το τηλεοπτικό κοινό µέσα από το Νησίτης. Η κ. Χίσλοπ, µια 
χαρούµενη, δηµιουργική γυναίκα που ξέρει πολύ καλά την 
τέχνη της επικοινωνίας, αισθάνεται τελικά Ελληνίδα. 

Ποιο ηταν το έναυσµα 
για να γράψετε τις 10 
µικρές ιστορίες σας [Ο 
τελευταίος χορός) που 
αφορούν και πάλι στην 
Ελλάδα, αλλά και την 

Κύπρο; Πάντα µε εξιτάρει το πώς ξεκινάει 
µια καινούργια ιστορία, από πού 

προκύπτει αυτό που αποκαλούµε έµπνευση. 
Καµιά φορά, συµβαίνει να δω 

n να ακούσω κάτι στον δρόµο που θα 
µε εκπλήξει ευχάριστα ή δυσάρεστα, 
θα είναι κάτι όµως αισθαντικό, πολύ 
"ελληνικό", διαφορετικό από όσα συναντώ 

συνήθως στην Αγγλία. Η Ελλάδα 
δεν παύει να είναι γεµάτη εκπλήξεις, 

δεν παύει να µε... ιντριγκάρει. 
Πρόσφατα είδαµε στο Παλλάς µια 
άλλη πτυχή σας: απαγγείλατε στίχους 
Καβάφη στα Ελληνικά, αλλά και τα 
Αγγλικά, ενώ n Σόνια θεοδωρίδου 
ερµήνευσε µελοποιηµένους στίχους 
του µεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή, l' 
εσάς τι γεύση άφησε αυτή n ενδιαφέρουσα 

πρωτοβουλία; 
Ήταν µια πολύ δυνατή εµπειρία. Ανακάλυψα 

για πρώτη φορά τον Καβάφη 
και ήταν σαν να αποκτούσα έναν καινούργιο, 

πολύτιµο φίλο. Γιατί ο Αλεξανδρινός 
γράφει µε τέτοιο πάθος, σαν 

να απευθύνεται σ' εµένα, στον κάθε 
αναγνώστη προσωπικά.Ήταν ένα 
σπάνιο δώρο αυτή n παράσταση για 
µένα, γιατί πλην των άλλων βρέθηκα 
πάνω στη σκηνή µαζί µε την υπέροχη 
σοπράνο Σόνια θεοδωρίδου. Πολύ θα 
ήθελα να µου δινόταν µια ανάλογη ευκαιρία 

ακόµη µία φορά. 
To Νησί aoc, ήταν µία από τις αρτιότερες 

σειρές της ελληνικής τηλεόρασης 
τα τελευταία χρόνια. 
Ποια εικόνα έχει µείνει εντονότερη 
στο µυαλό σας από την παραµονή 

σας στη Σπιναλόγκα και την Κρήτη 
γενικότερα; 
Πιστέψτε µε, αυτοί ήταν οι 18 καλύτεροι 

µήνες της ζωής µου. Τι να πρωτοθυµηθώ 
τώρα; Πόσες στιγµές συγκίνησης, 

πόσες στιγµές αξέχαστες! θα 
αποµονώσω όµως τη σκηνή του αποχωρισµού, 

όταν οι ασθενείς έφευγαν 
από το νησί, αφού πια το φάρµακο είχε 
βρεθεί. Παρών λοιπόν σε εκείνη τη 
φάση ήταν ένας θαυµάσιος άνθρωπος, 
ο Μανόλης Φουντουλάκης, εκεί γύρω 
στα 80. αποθεραπευµένος από την 
άθλια ασθένεια, ο οποίος δέχτηκε να 
συµµετάσχει στη σκηνή. Την ώρα 
εκείνη n πραγµατικότητα και n τέχνη 
ήταν τόσο άρρηκτα δεµένες.Έχω δε 
την αίσθηση ότι αυτή n ενέργεια διαπέρασε 

και τον ίδιο τον Μανόλη, είδα 
τη συγκίνηση στα µάτια του. 
Κατά την παρουσίαση των Βιβλίων 
σας στην Αγγλία, µιλάτε για τη χώρα 
µας, που Βάλλεται. Οι Βρετανοί αντιλαµβάνονται 

τη δυσχερή θέση µας; 
Πιστεύω ακράδαντα ότι οι συµπατριώτες 

µου αντιλαµβάνονται τα πάντα, 
ιδιαίτερα άνθρωποι καλλιεργηµένοι 
που ενηµερώνονται για τα τεκταινόµενα 

και εκτός Αγγλίας. Ο κόσµος 
πλέον, και µέσα από εκτενείς αναλύσεις 

από τον Γκάρντιαν και το BBC, 
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Η ΕΛΛΑ∆Α 
δεν θα πάψει ποτέ 
να µε εµπνέει S 
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Η Βικτόρια 
µε την Ιόνια 
θεοδωρίδου 
στο Παλλάς 

έχει δει πώς περνάει ο µέσος'Ελληνας, 
αλλά κυρίως έχει συνειδητοποιήσει 
ότι οι τύχες όλων των λαών είναι 

συνδεδεµένες. 
Σας έχει απονεµηθεί το βρετανικό 
Βραβείο του Καλύτερου Πρωτοεµφανιζόµενου 

Συγγραφέα για το 
2007, ενώ To Νησί κυριάρχησε για 
24 εβδοµάδες στο βρετανικό Top 10, 
µεταφράστηκε σε 17 χώρες και οι 
πωλήσεις του ξεπέρασαν τις 850.000 
αντίτυπα. Τελικά, όλες αυτές οι διακρίσεις 

πόσο "γράφουν" µέσα σας; 
Παρά πολύ. ∆εν φαντάζεστε πόσο. Αισθάνοµαι 

δε υπερβολικά τυχερή που 
κάνω µια δουλειά που µε καλύπτει 
τόσο πολύ. 
To προηγούµενο έργο σας, To Νήµα, 
παρέµεινε µήνες στα ευπώλητα των 
βιβλιοπωλείων. Μια όχι και τόσο µεγάλη 

εισπρακτική επιτυχία σε κάποιο 
βιβλίο σας θα σας "φρενάριζε" ίσως; 
Ελπίζω πως όχι. Άλλωστε, γράφω 
γιατί αυτό µε ικανοποιεί προσωπικά 
και όχι γιατί προσβλέπω στις πωλήσεις 

ή στις επιτυχίες, που είναι ασφαλώς 
ευπρόσδεκτες. Και σκοπεύω να 

παραµείνω πιστή σε αυτή µου τη στάση, 
θα εξακολουθήσω να γράφω 

ανεξάρτητα από την ανταπόκριση του 
κοινού. 
Προτιµάτε τη ζωή στην εξοχή ή στην 
πόλη; 
Αναµφισβήτητα, είµαι παιδί της πό¬ 

λης, διότι σφύζει από 
ζωή. Εκεί συµβαίνουν 
διαρκώς πράγµατα, 
ζωντανά χάπενινγκ πολιτιστικά, 

που σε κρατούν 
σε εγρήγορση. 

Λατρεύω λοιπόν το 
Λονδίνο, την Αθήνα και 
τη θεσσαλονίκη. Υπάρχει 

τόση ενέργεια σε 
αυτές τις τρεις λατρεµένες 

πόλεις. 
Πώς είναι τα καλοκαίρια 

σας στην Κρήτη; 
Περνάω τουλάχιστον έξι εβδοµάδες 
στο mo ωραίο νησί, το µοναδικό στον 
κόσµο. Και ανάµεσα σε άλλες ασχολίες, 

γράφω κιόλας, οπότε δεν µου 
φαίνονται τεράστιες σι διακοπέςΙ 
Είστε Βρετανίδα, που αγαπά όµως 
και τη χώρα µας. θα σκεπτόσασταν 
να µείνετε µόνιµα εδώ; 
Ποτέ δεν λέω όχι, ποτέ... 
Η οικογένεια σας διαµένει στην Αγγλία. 

Πώς αντεπεξέρχεστε 
µε τις αποστάσεις; .·"' 
Καπα δύο παιδιά µου 
σπουδάζουν στην Οξφόρδη, 

όσο για τον : 
σύζυγο µου. είναι και : 
αυτός δηµοσιογρά- : 

φος µε µια απαιτητικότατη 
δουλειά στην 

τηλεόραση. Οπότε είναι 
µεγάλη ευτυχία που και εγώ ''··.. 
έχω πλέον την πολυτέλεια να κάνω 
το δικό επάγγελµα απαλλαγµένη οικογενειακών 

καθηκόντων. Αυτό το 
τρέχον είναι το προσωπικό κεφάλαιο 
της ζωής µου. όπου κανείς πλέον δεν 
περιµένει από εµένα να στρώσω 
κρεβάτια ή να φτιάξω βραδινό. Απόλαυση... 

Συνεχίζετε να συνεργάζεστε µε τις 
εφηµερίδες Sunday Telegraph και 
Daily Telegraph, όπως και µε το περιοδικό 

Woman & Home; 
Συνεχίζω να δηµοσιογραφώ, ναι. 

To ΒιΒλίο 
ης Βικτόρια Χίσλοπ 
Ο Τελευταίος Χορός 

κυκλοφόρησε 
σης 3 Απριλίου 
από τις εκδόσεις 

∆ιόπτρα. 

Γράφω για ταξίδια, κάνω συχνά ανταποκρίσεις 
για την κατάσταση στην Ελλάδα, 

γράφω για γεγονότα που ζω εν 
τη γενέσει τους. Είναι διαφορετικό 
µεν. αλλά πιο ενδιαφέρον από το να 
γράφεις ιστορίες. 
Η καθηµερινότητά σας; 
Κυλάει µε τους ίδιους ρυθµούς. Αλλά 
αυτό αφορά µόνο στις πρωινές συνήθειες... 

Μετά, καµία µέρα -ευτυχώςδεν 
µοιάζει µε τις άλλες. 

Μόλις ξυπνάω λοιπόν, δεν παραλείπω 
την πρωινή γυµναστική, αυτή είναι 
µια ικανοποίση που παρέχω στον 

εαυτό µου, µε αναζωογονεί, µου 
φτιάχνει τη διάθεση. Ξέρετε, πολλοί 
φίλοι µου ξεκινούν τη µέρα τους µε 
ένα τσιγάρο, εγώ µε έναν καπουτσίνο 
µε µία κουταλιά ζάχαρη και µετά µε 
τις σωστές ασκήσεις. 
Και στον απόλυτα δικό σας χρόνο, 
συνεχίζετε να σχεδιάζετε ρούχα ή 
αυτή ήταν µια παλιά, νεανική συνήθεια-, 

.. ∆ίκιο έχετε. Σχεδίαζα ένα 
''•., σωρό ρούχα και κοστούµια 

τον καιρό του πανε·. 
πιστηµίου για τα έργα 

\ που τότε ανεβάζαµε. 
• To προτιµούσα από το 
¦ να διαβάζω Σαίξπηρ. 

f Σήµερα όµως αποφορτίζοµαι 
από τα τετριµµένα 

διαβάζοντας τη 
.···"' δική σας γραµµατική και 

ακούγοντας παράλληλα ελληνική 
µουσική, που τόσο µου αρέσει. 

Victoria 

Hislop 
ΪΖ^Χορός 

• Η Χίσλοπ, το πατρικό όνοµα της οποίας είναι Χάµσον, γεννήθηκε στο Μπρόµλεϊ του 
Κενι το 1959, µεγάλωσε όµως στο Τόνµπριτζ Σπούδασε στο κολέγιο St. Hilda's της Οξφόρδης 

και στη συνέχεια εργάστηκε, για περίπου 20 χρόνια, ως δηµοσιογράφος. 
• ιον Απρίλιο του 1988 παντρεύτηκε τον ιδιοκτήτη των εκδόσεων Private Eye.lov Χίσλοπ, 

µε τον οποίο απέκτησαν δύο παιδιά: την Έµιλι-'Ελεν (1990) και τον Ουίλιαµ-ΝτέιΒιντ 
(1993J. • 

Η Χίσλοπ άρχισε να εργάζεται στον χώρο των εκδόσεων και στη συνέχεια στράφηκε προς τις δηµόσιες 
σχέσεις. Όταν όµως γεννήθηκε το πρώτο της παιδί, αποφάσισε να αλλάξει σταδιοδροµία: να εργαστεί ως 

ονεξάρτητη δηµοσιογράφος.Έτσι ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσµο, καθώς n Βασική της ενασχόληση ήταν τα θέµατα ταξιδιωτικού 
ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια άρχισε να γράφει Βιβλία... 
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