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Η ∆ΙΑΣΗΜΗ ΒΡΕΤΑΝΙ∆Α ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ∆ΥΝΑΤΟΙ 

«ΕΒΑΛΑΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 

M 
ια χωρα και τους 
κατοίκους αυτής 
µπορεί να τους 
κατανοήσει καλύτερα 

κάποιος όταν 
µαθαίνει τη γλώσσα τους. Μόνο 

τότε, λένε, αντιλαµβάνεται 
τον κόσµο. Η Victoria Hislop 
αγάπησε την Ελλάδα ano την 
πρώτη στιγµή και µετά άρχισε 
να µιλάει ελληνικά. Κάθε της 
βιβλίο είναι και ένα ταξίδι. Η 
ίδια αγαπάει τα ταξίδια, καθώς 
εµπνέεται από αυτά. Οτιδήποτε 

µικρό και πρωτότυπο στα 
µάτια της γίνεται µία όµορφη 
ιστορία. 

Συνέντευξη στους Εύη Κολιού 
και Νίκο Μπόζντα 

To τελευταίο της βιβλίο, «Ο τελευταίος 
χορός», εµπνευσµένο πάλι 

ano την ηλιόλουστη Ελλάδα, 
µας µεταφέρει µέσα από διάφορες 
και γρήγορες ιστορίες στις ζωές 
καθηµερινών ανθρώπων. Η συγγραφέας 

των best sellers («To νησί», 
«To Νήµα», «Ο Γυρισµός»), 

όντας από τη φύση της αισιόδοξος 
άνθρωπος, µας µιλά για την Ελλάδα 

που αγάπησε, για το νέο της βιβλίο, 
αλλά και για τη νέα γενιά 

που δέχεται τόσα χτυπήµατα από 
την ανεργία και την κρίση. 

ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ» 
«Οι ζωές σΓην Ελλάδα είναι στο "περίµενε". Είναι λες 
και n ζωή έχει "παγώσει" για πολλούς ανθρώπους. 

Τα φανάρια είναι κολληµένα στο "κόκκινο"...» 

Victoria 

Hislop 
Ο Τελευταίος Χορός 

Γνωρίζετε την ελληνική γλώσσα 
και έχετε σπίτι πλέον στη χώρα 
µας. Πότε αρχίσατε να αισθάνεστε 
mo κοντά στην Ελλάδα; Την αντιλαµβάνεστε 

πλέον διαφορετικά; 
Αγάπησα την Ελλάδα από την 

πρώτη µου κιόλας επίσκεψη το 
1976. Επισκέφθηκα την Αθήνα και 
την Πάρο'µε τη µητέρα και την 
αδελφή µου για διακοπές. Μου 
φάνηκε ότι ήταν απολύτως µαγικά, 
τόσο n πόλη όσο και το νησί και 
από τότε έρχοµαι στην Ελλάδα για 
διακοπές κάθε χρόνο. 

Οταν εκδόθηκε «To Νπσί» ήταν 
τότε που άρχισα να νιώθω πολύ mo 
κοντά στην Ελλάδα και π δηµοτικότητα 

του βιβλίου καθώς και της τηλεοπτικής 
του µεταφοράς σήµαινε ότι 

ήρθα για να περάσω πολύ περισσότερο 
χρόνο εδώ. ∆ούλεψα 

πολύ προσεκτικά και από πολύ 
κοντά στην τηλεοπτική σειρά και 
µέσω αυτού του γεγονότος συνάντησα 

εκατοντάδες Ελληνες και έκανα 
πολλούς στενούς φίλους. Αυτή 

ήταν σίγουρα n στιγµή κατά την 
οποία άρχισα να νιώθω πιο πολύ 
«σαν στο σπίτι µου». 

Ιστορίες 
µε άρωµα 
Ελλάδας 
Μέσα από δέκα δυνατά 
διηγήµατα, n Victoria 
Hislop µάς ταξιδεύει στους 
πολύβουους δρόµους της 
Αθήνας και στις πλατείες 
των ελληνικών χωριών 
σκιαγραφώντας αξέχαστους 

χαρακτήρες. Από 
έναν µοναχικό ιερέα και 
µια µητέρα που µάχεται, 
έως έναν ανεπιθύµητο ξένο 

και έναν γαµπρό που 
ανησυχεί για τις αναµνήσεις 

του. Αυτές οι γλυκόπικρες 
ιστορίες αγάπης και 

πίστης, χωρισµού και συγχώρεσης, 
γραµµένες από 

τη µοναδική πένα της Victoria, 
θα σας συντροφεύουν 

για καιρό. ^ΐ'τ'ΗΊΚΚ 

ΒΗ'ΪΚΚΐ £ΜΙ.Ν=.ΐ Λ t fCl 

Εχοντας πλέον φίλους 
Ελληνες, συµφωνείτε µε 
το επίθετο «τεµπέλης» 
που µας καταλογίζουν 
κατά καιρούς; 
∆εν νοµίζω ότι κάποιος 

από τους Βρετανούς φίλους 
µου δουλεύει τόσο 

σκληρά όσο οι Ελληνες φίλοι 
µου. Για αυτό δεν είµαι και πολύ 
σίγουρη ano πού προήλθε αυτή n 
εικόνα του «τεµπέλη». Η άποψη 
µου είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι 

επισκέπτονται την Ελλάδα 
κατά τους καλοκαιρινούς µήνες 
και έτσι βλέπουν µία πολύ χαλαρή 

χώρα, µε-τους ανθρώπους να 
-µοιάζουν να είναι και αυτοί σε 
διακοπές:. 

Η αλήθεια είναι ότι όταν n θερµοκρασία 
είναι υψηλή, όλοι χαλαρώνουν 

λίγο, κάνουµε ακριβώς το 
ίδιο και στη Βρετανία, αλλά οι ζεστές 

ηλιόλουστες µέρες είναι πολύ 
π ίο σπάνιες/. Ο µ ως, το να γενικεύουµε 

και να λέµε ότι οι Ελληνες 
είναι τεµπέληδες είναι απολύτως 
γελοίο και πολύ µακριά από την 
προσωπική µου εµπειρία. 

ΓΪοια είναι n γνώµη των Βρετανών 
για την κατάσταση που επικρατεί 

στη χώρα µας τα τελευταία 
χρόνια µε την κρίση; 

Νοµίζω ότι bi µορφωµένοι Βρετανοί 
ξέρουν-ότi n κατάσταση στην 

Ελλάδα ΐίνάι µέρος µιας ευρύτερης 
κατάστασης στην Ευρώπη. ∆ιαβάζουµε 

το ίδιο για τα πρρβλήµοτα 
που υπάρχουν., για παράδειγµα, σε 
Ισπανία και Πορτογαλία, όσο διαβάζουµε 

και για την Ελλάδα. 

Υπάρχουν και άλλες πτυχές της 
Ελλάδας για τις οποίες θα θέλατε 

να γράψετε και να παρουσιάσετε 
σε ένα νέο βιβλίο; 

Η Ελλάδα έχει σίγουρα υπάρξει 
ηπγή πολλώνΊδεών για µένα. Και 
είµαι σίγουρη ότι υπάρχουν πολλές 
ακόµα να έρθουν. 
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«Γi' αυτό που συµβαίνει 
τώρα σίγουρα 

δεν φταίνε τα 
παιδιά n οι νεοι, 
αλλά, παρ' όλα 
αυτά, είναι αυτοί 
που θα υποφέρουν 
περισσότερο» 

- Εχετε εντοπίσει διαφορές 
στους Ελληνες προ κρίσης µε 
τους Ελληνες τώρα εν µέσω 
κρίσης; Είµαστε ακόµα γενναιόδωροι, 

όπως είχατε δηλώσει 
παλαιότερα; 
Ισως n κύρια διαφορά να είναι 

ότι ξέρω πως όλοι µου οι φίλοι 
στην Ελλάδα έχουν οικονοµικές 
ανησυχίες, χωρίς καµία εξαίρεση. 
Φίλοι, of οποίοι έχουν επιχειρήσεις 
είναι εξουθενωµένοι, προσπαθούν 
συνεχώς να συµβαδίσουν µε τις 
αλλαγές στη νοµοθεσία, τους νέους 

φόρους και ούτω καθ' εξής. 
Φίλοι µου, οι οποίοι είναι υπάλληλοι, 

έχουν δει δραστική µείωση 
στους µισθούς τους, ενώ έχω και 
πολλούς φίλους, οι οποίοι έχουν 
χάσει τη δουλειά τους τελείως.. 

Πολλοί από αυτούς ζουν ξανά µε 
τους γονείς τους, εξαρτώνται από 
τις οικογένειες τους και καθυστερούν 

να παντρευτούν και να κάνουν 
παιδιά. To αναβάλλουν, δηλαδή. 

Οι ζωές τους είναι στο «περίµενε». 
∆εν µπορούν ya προοδεύσουν. 
Είναι λες και n ζωή έχει «παγώσει» 

για πολλούς ανθρώπους. 
Τα φανάρια είναι κολληµένα στο 
«κόκκινο». Εποµένως, ναι, έχω δει 
αλλαγή. Οι άνθρωποι είναι πολύ 
πιο αγχωµένοι αη' ό,τι συνήθιζαν 
να είναι. 

Τι καινούργιο ανακαλύψατε 
γράφοντας τον «Τελευταίο Χορό»; 

Είναι διαφορετικό από τα 
προηγούµενα βιβλία σας τα 
οποία είχαν ως σηµείο αναφοράς 

κάποιο ιστορικό γεγονός; 
«Ο Τελευταίος Χορός» περιλαµβάνει 

δέκα σύντοµες µικρές ιστορίες 
(εννέα ano.αυτές στην Ελλάδα 

και µία στην Κύπρο). Είναι, κατά 
κύριο λόγο, βασισµένες σε κάτι πολύ 

καθηµερινό στην ελληνική ζωή, 
το οποίο µου φάνηκε ενδιαφέρον. 

Για παράδειγµα, το περίπτερο 
στην Ελλάδα είναι απλά .µέρος της 
καθηµερινότητας, αλλά για µένα 
που είµαι ξένπ, ως εξωτερικός παρατηρητής, 

είχε πολύ µεγάλες δυνατότητες 
ως σηµείο εκκίνησης 

µιας ιστορίας. 

Ο «Τελευταίος Χορός» δείχνει 
την Ελλάδα του σήµερα. Τι ρόλο 
διαδραµατίζει στο βιβλίο σας n 
οικονοµική κρίση; 
Η οικονοµική κρίση βρίσκεται ωςφόντο 

σε µερικές από τις ιστορίες, 
αλλά δεν παίζει κύριο ρόλο. Ασκεί 
επιρροή στο πώς συµπεριφέρονται 
οι άνθρωποι, αλλά δεν-έχω γράψει 
συγκεκριµένα για την κρίση". Η 
άσχηµη αλήθεια, πάντως, είναι ότι 
για αυτό που συµβαίνει τώρα σίγουρα 

δεν φταίνε τα παιδιά ή οι νέοι 
άνθρωποι, αλλά παρ' όλα αυτά 

είναι αυτοί που θα υποφέρουν περισσότερο, 
είναι τα απολύτως αθώα 

θύµατα όλων των προηγούµενων 
λαθών και, τελικά, της λιτότητας 
που επιβάλλεται. 

Ποιο µήνυµα θα στέλνατε προς 
τους Ελληνες; 
Μη χάνετε ποτέ την ελπίδα σας. 

Η Ελλάδα έχει περάσει'άπό πολύ 
δύσκολες στιγµές στο παρελθόν 
και από πολλές κρίσεις (πολέµους, 
κατοχή, εµφύλιο, µαζική µετανάστευση 

κ.λπ.) και πάντα επιβιώνει. 
Οι Ελληνες είναι δυνατοί άνθρωποι 
και τίποτα δεν θα το αλλάξει αυτό. 
Να είστε δυνατοί.., 

TO ΕΡΩΤΗΜΑ TOY ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΑ 

«Πάµε από την αρχή;» 

«ΠΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ;»: Πρόταση π προτροπή 
για τον Ελληνα της κρίσης να χτίσει από 

την αρχή µια νέα κατάσταση στη νόθα κοινωνία 
όπου ζει; Θα ήταν πιο σωστό να πούµε ο Ελληνας 

της κρίσης ή n κρίση του Ελληνα; Πώς 
µπορούµε να δηµιουργήσουµε από την αρχή 
κάτι υγιές σε ένα άρρωστο περιβάλλον; Αυτά 
και άλλα πολλά ερωτήµατα γεννώνται στον θεατή 

µέσα από την παράσταση. 
Οι δυο ήρωες, n Ελπίδα και ο Πέτρος, τολµούν 
να κάνουν την αλλαγή, ξεκινώντας από το µηδέν. 

Τα δυο πρόσωπα του έργου συµπεριφέρονται 
άλλοτε µε µια παιδική λογική και άλλοτε 

µε µια ενήλικη παραφροσύνη. 
Ετσι, λοιπόν, µαζεύουν τις βαλίτσες τους συµπεριφερόµενοι 

σαν παιδάκια που µαζεύουν τα 
παιχνίδια τους. Ανακαλύπτουν τον κόσµο από 
την αρχή και ακουµπούν το κοινό, στην - προσπάθεια 

τους να καταλάβουν πού βρίσκονται. 
Από το µέσον και µετά του έργου και καθώς 
συνειδητοποιούν σε n κόσµο ζουν, οι δυο 
ήρωες αντιδρούν σαν δυο ψυχικά ασθενείς. 
Θα λέγαµε πως όλα ξεκινούν από ένα παιχνίδι 
και καταλήγουν σε ψύχωση. 

Φόβος και τρέλα 
Η Ευαγγελία Μουµούρη ενσαρκώνει απόλυτα 
τον παιδικό φόβο και την ενήλικη τρέλα. Ετσι, 
σε κάποια σηµεία φαίνεται να παίζει µε τον 
παρτενέρ της και σε κάποια άλλο να πάσχει 
ψυχικά µαζί του. Ο Νίκος Ιωαννίδης, ο οποίος 
υπογράφει και τη συγγραφή του καθόλα επίκαιρου 

έργου, καθηλώνει το κοινό µε τον δυνατό 
µονόλογό του. Ευφυέστατη n σκηνοθεσία 

του Κοραή ∆αµάτπ, ο οποίος µετατρέπει το πάτωµα 
σε µαυροπίνακα και εγκλωβίζει τον ηθοποιό 

µέσα σε έναν κύκλο. Ο ήρωας γράφει κυκλικά 
µε µια κιµωλία συνθήµατα ακανόνιστα, 

όπως έρχονται στο µυαλό του. Ενα ano αυτά 
είναι το εξής: «Είµαι µια κληρονοµιά που όλοι 
θα ήθελαν να αποποιηθούν», ενώ ακούγεται να 
λέει «δυστυχώς, είµαι κλινική περίπτωση, εξυπηρετώ 

συµφέροντα». Ο aπόλυτος θρήνος που 
ταιριάζει σε έναν σύγχρονο και «λαβωµένο» 
από την κρίση Ελληνα. 
Την εκπληκτική και πρωτότυπη µουσική υπογράφει 

n ∆ήµητρα Γαλάνη, n οποία πετυχαίνει ακριβώς 
αυτό που ήθελε: να τονίσει τα ισχυρά µηνύµατα 
του έργου. To σκηνικό είναι λιτό, µε κυρίαρχο 

στοιχείο ένα ρολόι, τους δείκτες του 
οποίου γυρνάει n ηθοποιός γρήγορα και τους τοποθετεί 

κατά το δοκούν. Πρόκειται για µια συµβολική 
κίνηση που σηµατοδοτεί την προσπάθεια 

του ανθρώπου να καταλύσει τον χρόνο και να 
δηµιουργήσει έναν χωροχρόνο, στον οποίο θα 
µπορεί να κινείται, ελεύθερα, χωρίς δεσµεύσεις 
και άγχος. Τα ρούχα που δηµιούργησε n Μαρία 
Καραπούλιου είναι σύγχρονα και µέσα στο ύφος 
του έργου, ενώ οι φωτισµοί λειτουργικοί. To 
«πάµε... έλα, πάµε από την αρχή», που τραγουδάει 

n ∆ήµητρα Γαλάνη στο τέλος του έργου, 
θυµίζει παιδικό τραγουδάκι, όπως το «στράταστρατούλα», 

που µας έλεγε n µητέρα µας, όταν 
ξεκινούσαµε να κάνουµε τα πρώτα βήµατα στη 
ζωή µας. Τότε που πέφταµε και εκείνη µας σήκωνε. 

Αυτό το παιδικό τραγούδι γίνεται ύµνος 
προς τον Ελληνα, που του «φωνάζει»: ∆εν πειράζει... 

πάµε... έλα... πάµε από την αρχή... 
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