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ΑΝ ΚΑΙ έχει αγγλική υπηκοότητα, έχει πολιτογραφηθεί «Ελληνίδα». Ξεκίνησε και συνεχίζει την 
καριέρα της ως συγγραφέας αντλώντας έµπνευση από τη χώρα µας. Μούσα του τελευταίου της 

βιβλίου «The-Last Dance» είναι και πάλι n Ελλάδα. Η Βικτόρια Χίσλοπ µιλά για πρώτη φορά για την 
πολιτική και οικονοµική κατάσταση που βιώνουν οι Ελληνες και στέλνει το δικό της µήνυµα στον 
«περήφανο ελληνικό λαό». 

Η Ελλάδα είναι 
n Σπιναλόγκα 

Tns Ευρώπηε 
Είστε ερωτευµένη µε την Ελλάδα, αλλά παραµένετε αντικειµενική. 
Ποια είναι n γνώµη oas για tous Ελληνες; 
Νοµίζω on οι γενικεύσεις είναι πάντα επικίνδυνες όταν αφορούν εκατοµµύρια 
ανθρώπους. Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι Ελληνες φίλοι µου δουλεύουν 
πολύ mo σκληρά από τους Βρετανούς φίλους µου και µε πολύ 
µικρότερες αµοιβές. 

Είµαστε τεµπέληδες και διεφθαρµένοι; 
Υπάρχουν δύο βερσιόν του Ελληνα: n καλοκαιρινή και 
n χειµερινή. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι 
Ελληνες αναγκαστικά είναι mo χαλαροί. Πιστέψτε µε, 
τη µία µέρα του χρόνου που βγάζει ήλιο στην Αγγλία 
κανένας δεν πάει στη δουλειά αλλά για 
ηλιοθεραπεία. Οπότε νοµίζω on n ταµπέλα 
«τεµπέλης» προέρχεται από m ζήλια για τον καιρό 
σας. Και εµείς θα ήµασταν εξίσου τεµπέληδες αν 
είχαµε πανέµορφα θερµά καλοκαίρια και καταγάλανες 
παραλίες. Οσο για τη διαφθορά, υπήρξαν κάποιες 
θεαµατικές περιπτώσεις κρατικής διαφθοράς (n 
περίφηµη «λίστα Λαγκάρντ», το σκάνδαλο Sieme^ 
κ.λπ.) που έδωσαν κακή φήµη στην Ελλάδα. Φαίνεται 
πως δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη, οπότε πώς µπορεί να 
επέλθει n αλλαγή; 

Είναι n Ελλάδα ο αποδιοποµπαίος τράγος 
Tns Ευρώπης για τις λανθασµένες 
κεντρικές αποφάσεις; 
∆εν νοµίζω on n Ελλάδα παίρνει την ευθύνη 
ακριβώς, αλλά σίγουρα βιώνει το βάρος αυτών 
των επιλογών µαζί µε την Ισπανία. 

Στην Αγγλία ποια είναι n κυρίαρχη 
άποψη για tous Ελληνες; Υπάρχει 
κατανόηση ή οργή; 
Τους τελευταίους µήνες οι 
άνθρωποι εδώ έχουν γίνει πολύ 
περισσότερο συµπονετικοί προς 
τους απλούς Ελληνες που 
υποφέρουν. Οι απόψεις των 
Αγγλων επηρεάζονται από τα 
µίντια και το BBC που έχουν 
καλύψει εκτενώς και σε µεγάλη 
κλίµακα και βάθος το 
πρόβληµα που έχουν 
δηµιουργήσει στην Ελλάδα τα 
µέτρα λιτότητας. 

Οταν επισκέπτεστε τη χώρα pas, 
διαπιστώνετε ότι είµαστε οι ίδιοι 
άνθρωποι όπως όταν pas 
πρωτογνωρίσατε πριν από την 
κρίση; 
Ναι. Βλέπω τις ίδιες αξίες, 
όπως καλοσύνη και 
γενναιοδωρία, όπως και 
παλιά. Για να είµαι 
ειλικρινής, πολλές φορές 
έχουν έρθει σε αµηχανία. 
Οταν είµαι στην Ελλάδα, δίνω 
κάθε φορά σκληρή µάχη για να 
πληρώσω το ποτό ή το γεύµα 
µου. Στο Λονδίνο οι περισσότεροι 
προσπαθούν να αποφύγουν να 
πληρώσουν τον λογαριασµό 
(αλλιώς θα µοιραστεί µέχρι 

το τελευταίο σεντ σε ίσα µερίδια), ενώ στην Ελλάδα οι άνθρωποι 
σκοτώνονται για το ποιος θα κεράσει. Η διαφορά αυτή τα λέει 
όλα. 

Ποια είναι n γνώµη σας σχετικά µε τον σύγχρονο 
πολιτισµό µας; Τα τραγούδια, τα θεατρικά, τα βιβλία, τις 
ταινίες; 
Είµαι ελαφρώς πίσω σε σχέση µε τον σύγχρονο πολιτισµό 
oas, λόγω της γλωσσικής µου ανεπάρκειας. Αλλά δεν 
µπορώ να πω on έχω παρατηρήσει ένα νέο κύµα 
τραγουδιών ή θεατρικών που να ασχολούνται µε την 
κρίση. Οταν ήµουν στην Αθήνα πριν από έναν µήνα 
άκουσα σε µια πορεία να τραγουδούν ως διαµαρτυρία 
τραγούδι από τη δεκαεήα του 1970. Και αναρωτήθηκα γιατί 
δεν υπήρχε κάτι mo σύγχρονο που να εκφράζει τα 
προβλήµατα των καιρών. Οι «τέχνες» έχουν τη δύναµη να 
αλλάξουν, αλλά αυτήν τη στιγµή (εκτός από ένα γκράφιη) 
δεν έχω παρατηρήσει να παίζουν σηµανηκό ρόλο. Ισως το 
κοινό να θέλει αυτήν m στιγµή από την τέχνη νατο κάνει 
να ξεφεύγει. Αλλά θα ήθελα πολύ να διαψευστώ. 

Πιστεύετε ότι n Ελλάδα σήµερα, µεταφορικά µιλώντας, είναι 
π Σπιναλόγκα Tns Ευρώπης; 
Ναι, νοµίζω on οι Ελληνες αισθάνονται αποµονωµένοι. Η εικόνα 
της Σπιναλόγκας είναι πολύ ισχυρή και σχεηκή - αλλά είναι 
σηµανηκό να θυµόµαστε on οι ασθενείς που εξορίστηκαν εκεί 
είχαν θεραπευτεί και στο τέλος είχαν χάπι εντ. Θα ήθελα πολύ να 
γράψω κάη για τη σύγχρονη Ελλάδα - αλλά όχι πριν δω την 
κατάληξη που θα έχει αυτή n ιστορία, γιαή έχω την αίσθηση ότι 
είµαστε µόνο στα µισό του δρόµου. 

Εχετε αναλάβει πρόθυµα τον ρόλο Tns πρέσβειρας Tns 
Ελλάδας. Είναι ευλογία ή κατάρα; 
Αν υπάρχει κάη που µπορώ να κάνω για να βοηθήσω την 
Ελλάδα, τότε είναι σίγουρα µια ευλογία που έχω αυτό τον 
ρόλο. Και το µόνο που µπορώ να κάνω πραγµαηκά είναι 
να επαναλαµβάνω το µήνυµα στη χώρα µου και σης άλλες 
που επισκέπτοµαι για να προωθήσω τα βιβλία µου, on 
πρέπει όλοι να επισκεφθούν την Ελλάδα και ιδιαιτέρως 
τώρα! Η οµορφιά της δεν έχει επηρεαστεί στο παραµικρό 
από την πολιτική και οικονοµική κρίση. 

Πολλοί είναι εξοργισµένοι µε τα µέτρα λιτότητας που 
επιβάλλονται Ποια είναι n γνώµη oas; 
Πρόσφατα παρακολούθησα συνέντευξη της κ. Λαγκάρντ στο BBC 
στην οποία υποστήριζε πολύ σθεναρά και µε βεβαιότητα ότι τα 
µέτρα λιτότητας θα αποδώσουν. Εγώ θέλω απεγνωσµένα να την 

πιστέψω, αλλά, όπως κι εγώ έτσι κι εκείνη δεν υφίσταται σε 
καθηµερινή βάση τον πόνο που φέρνουν τα µέτρα. 

Η θεωρία και n πραγµαηκότητα απέχουν πολύ. 

Ποια είναι n γνώµη σας για τη Χρυσή Αυγή; 
Τον φανατισµό, τον ρατσισµό 

και τπ µισαλλοδοξία που 
µεγαλώνουν καθηµερινά; 
Με ήποτα και κάτω από καµία 
συνθήκη δεν δικαιολογούνται 
ή «νοµιµοποιούνται» ο ρατσισµός 
και n µισαλλοδοξία. Αλλά n 
Ιστορία µάς έχει διδάξει on τα 
άσχηµα αυτά φαινόµενα 
αυξάνονται στους δύσκολους 
καιρούς. Ετσι θα πρέπει να 
είµαστε σε επιφυλακή. 

Στα βιβλία συνήθως έρχεται n 
λύτρωση για tous ήρωες. 
Πιστεύετε ότι στην περίπτωση 
µας n Ελλάδα θα έχει ένα χάπι 
εντ; θα έρθει n λύτρωση; 
Ναι, νοµίζω on θα έρθει. 
Οταν έγραφα το βιβλίο µου 
«To νήµα», συνειδητοποίησα 
on οι Ελληνες έχουν 
υποφέρει πολύ και έχουν 
περάσει από µια σειρά 
καταστροφών και δυστυχιών 
αλλά πάντα τα κατάφερναν. 

Ποιο είναι το µήνυµα oas 
προς τους Ελληνες; 
Είστε ένας περήφανος λαός 
και θα πρέπει να θυµάστε 
ότι έχετε περάσει πολύ 
δύσκολου$ καιρούς 
στο παρελθόν, αλλά 
επιβιώσατε και τα καταφέρατε 

και έτσι θα κάνετε και τώρα. 
Με άλλα λόγια, µείνετε 
δυνατοί. ΣΕ 
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