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Βικτόρια Klarion 

«Πηγή έµπνευση^ 
µου η Ελλάδα» 
Η διάσηµη Αγγιΐίδα συγγραφέας επιστρέφει µε δέκα 
νέα διηγήµατα, εµπνευσµένα από τη χώρα µας, όπως 
εκµυστηρεύτηκε στον mo ερωτικό σταθµό της πόίίης 

Της Χριστίνας ζαχου 
ch.2achou@realnews.gr 

Οταν είµαι στην Αγγλία, µου λείπει 
n Ελλάδα και έτσι ακούω τη µουσική 

σας. Μέσα από τα λόγια µαθαίνω 
και καινούργιες λέξεις δήλωσε n διάσηµη 
Αγγλίδα συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ, 

καλεσµένη στον mo ερωπκό σταθµό 
της πόλης στο Love Radio 97.5. Η συγγραφέαςτου 

best seller«To νησί», το οποίο 
έγινε τεράστια επιτυχία στη χώρα µαςµέσα 
από την τηλεοπτική του µεταφορά, έδωσε 
µια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Ποσειδώνα 

Γιαννόπουλο. 
Ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός 

υποδέχτηκε τη συγγραφέα µε το τραγού¬ 

δι «Είσαι εσύ ο άνθρωπός µου», από το 
soundtrack της σειράς που αγά πησαv οι τηλεθεατές. 

Η Β. Χίσλοπ εξέπληξε ευχάριστα 
τον συνοµιλητή της µε τα άψογα ελληνικά 
της γλώσσα που επέλεξε να µιλάει όχι τυχαία. 

Η ίδια παραδέχτηκε: «Είναι n mo σκληρή 
δουλειά που έκανα στη ζωή µου. Ηθελα 

µια δυνατή σχέση µε το κοινό και έτσι πήγα 
και έµαθα τη γλώσσα. ∆εν µπορείς να έχεις 
φίλους αν µιλάς άλλη γλώσσα». 

Κα i πρόσθεσε: «Οταν έγραψα το "Νησί", 
δεν ήξερα τη γλώσσα, αλλά όταν άρχισα να 
γράφω το επόµενο µυθιοτόρηµά µου, εκείνη 

την ηµέρα είχα το πρώτο µάθηµά µου 
για να µάθω ελληνικά. Ηταν ένα δώρο για 
µένα». Η Β. Χίσλοπ γύρισε µε νοσταλγία 
τον χρόνο πίσω, για να θυµηθεί τον καιρό 
που βρισκόταν στα τηλεοπτικά γυρίσµατα 

της σειράς «Ηξερα πως ήταν µια σηµαντική 
ιστορία. Η Σπιναλόγκα έχει ενέργεια, είναι 
ένα διαφορετικό νησί. Η ατµόσφαιρα 

µου έλεγε την ιστορία. Εµεινα πάρα πολύ 
ευχαριστηµένη, µιας και n παραγωγή έκανε 

εξαιρετική δουλειά». 

Καταφύγιο στην Κρήτη 
Η διάσηµη συγγραφέαςδενέκρυψε καιτην 
αγάπη της για την ελληνική µουσική. Πρότεινε, 

µάλιστα, να ακουστεί στη ραδιοφωνική 
εκποµπή του Love Radio 97.5 το τραγούδι«Πιο 

πολύ»του Μιχάλη Χατζηγιάννη. 
«Ακούω Χατζηγιάννη και τον έχω δει πολλές 

φορές σε live συναυλίες- πάνω από 10 
φορές. Πρόσφατα τον είδα σε µια συναυλία 

στο Λονδίνο. Μου αφιέρωσε ένα τραγούδι 
και ήταν µεγάλη έκπληξη για µένα», 

αποκάλυψε. 
Ως λάτρις της Ελλάδας n Β. Χίσλοπ φροντίζει 

να περνάει πολύ χρόνο στηχώρα ρας 
«Εχω σπίτι στην Κρήτη. Ωστόσο, δεν έχω 
µείνει ποτέ µόνιµα εδώ στην Ελλάδα, παρά 

µόνο το διάστηµα που γίνονταν τα γυρίσµατα 
για τη σειρά του Mega». 

Αυτή την περίοδο κυκλοφορεί το νέο της 
βιβλίο, µετίτλο«Οτελευταίοςχορός», κάιφυσικά 

δεν θα µπορούσε παρά να µιλήσει γι' 
αυτή τη νέα συγγραφική της προσπάθεια: 
«∆εν είναι ακριβώς µυθιστόρηµα, αλλά 10 
διηγήµατα. Οι εννέα ιστορίες διαδραµατίζονται 

στην Ελλάδα και n άλλη στην Κύπρο. 
Για καµία άλλη χώρα δεν έχω έµπνευση. Είναι 

διαφορετικές ιστορίες και όλοι οι ήρωες 
είναι από τη φαντασία µου, δεν βασίζονται 
σε υπαρκτά πρόσωπα». 
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