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Victoria Hislop: «Η Ελλάδα με
εμπνέει για να γράψω»

Η γνωστή Βρετανίδα συγγραφέας έρχεται στη Θεσσαλονίκη απόψε για
να παρουσιάσει το νέο της μυθιστόρημα με τίτλο «Όσοι αγαπιούνται»
Συνέντευξη στη Λεμονιά Βασβάνη
Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται απόψε η συγγραφέας Victoria Hislop,
γνωστή από το μυθιστόρημά της «Το νησί», προκειμένου να παρουσιάσει
το νέο της βιβλίο με τίτλο «Όσοι αγαπιούνται» (εκδ. Ψυχογιός) σε
εκδήλωση που θα γίνει στις 19:00 στον χώρο του βιβλιοπωλείου Public
(Τσιμισκή 24, εντός Στοάς Χιρς).

Πριν φτάσει στην πόλη μας απάντησε στις ερωτήσεις μας. Μίλησε για την
Ελλάδα που τής δίνει έμπνευση να γράψει, για τη μυθοπλασία που «είναι
ακόμη πιο συναρπαστική» σε σχέση με τη δημοσιογραφία, ενώ αναφέρθηκε
και στις επαφές που έκανε με εκπροσώπους της ΕΡΤ σχετικά με ένα σχέδιο
για να γυριστεί σειρά βασισμένη σε διηγήματά της.

-Έρχεστε στην πόλη μας για να παρουσιάσετε το νέο σας μυθιστόρημα.
Πείτε μας δυο λόγια για το βιβλίο σας; Πώς αποφασίσατε να γράψετε
για τον Εμφύλιο Πόλεμο και την Μακρόνησο;
-Η ιστορία ξεκινάει τη δεκαετία του 1930 και φτάνει στις μέρες μας.
Παρακολουθούμε τα γεγονότα της δικτατορίας, της Κατοχής, του Εμφυλίου

Πολέμου, της μετεμφυλιακής περιόδου στην Ελλάδα, τη Χούντα. Και όλα αυτά
περιγράφονται μέσα από τη ζωή μιας συνηθισμένης οικογένειας που ζει στην
Αθήνα και «τραυματίζεται» από τις πολιτικές εξελίξεις της εποχής. Μια
οικογένεια που διχάζεται από τις διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις των
μελών της.

-Η πλοκή λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό που σας κάνει να
επιλέγετε την χώρα μας ως τόπο της υπόθεσης των βιβλίων σας;
-Κατά κάποιον τρόπο δεν «επιλέγω» ακριβώς την Ελλάδα για να τοποθετήσω
τις ιστορίες μου -στην ουσία είναι ο τόπος που με εμπνέει να γράψω. Περνάω
ένα μεγάλο διάστημα του χρόνου εδώ και τις περισσότερες φορές κάτι νέο με
εκπλήσσει ή μου προκαλεί το ενδιαφέρον. Ποτέ δεν σκέφθηκα να γράψω ένα
μυθιστόρημα στην Αγγλία, αφού ποτέ δεν με έχει εμπνεύσει.

-Το μυθιστόρημά σας «Το νησί» αγαπήθηκε από τους αναγνώστες. Τι το
έκανε best seller; Υπάρχει κάποια “συνταγή” για να γράψει κανείς
βιβλία που οι αναγνώστες θα θέλουν να διαβάσουν;
-Αποτελεί μυστήριο τι είναι εκείνο που κάνει τους αναγνώστες να αγαπήσουν
ένα βιβλίο. «Το Νησί» περιγράφει τα δεινά κάποιων ανθρώπων και ότι
κατάφεραν να επιβιώσουν, κάτι που σίγουρα αποτελεί ένα αισιόδοξο μήνυμα αλλά αυτό που έκανα ήταν να τοποθετήσω αυτό το ταξίδι από την απελπισία
στην ελπίδα στην πραγματική κατάσταση της Σπιναλόγκας. Επίσης, πιστεύω
ότι για να αγαπηθεί ένα βιβλίο θα πρέπει να έχει χαρακτήρες με τους οποίους
μπορούν να συνδεθούν οι αναγνώστες.
Δεν υπάρχει συνταγή. Νομίζω ότι ο συγγραφέας πρέπει να έχει πάθος για το
κείμενό του και αυτό ο αναγνώστης το αναγνωρίζει. Αυτό δεν το θεωρώ
μυστήριο…

-Πέρα από το να είστε συγγραφέας έχετε εργαστεί σε ΜΜΕ. Πόσο
διαφορετικό είναι να γράφει κανείς για κάτι το πραγματικό σε σχέση με
το να γράφει μυθοπλασία;
-Η μυθοπλασία είναι ακόμη πιο συναρπαστική. Το να δημιουργείς χαρακτήρες
και καταστάσεις χρησιμοποιώντας την φαντασία σου είναι ένας εξαιρετικός
τρόπος να περνάς τον χρόνο σου. Θα μπορούσα να συγκρίνω τη
δημοσιογραφία με την λογοτεχνία χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη
σύγκριση μεταξύ του να περπατάς και να πετάς. Ποιος δεν θα ήθελε να
μπορούσε να πετάξει!
-Τι σας κάνει να θέλετε να διαβάσετε ένα βιβλίο;
Πώς επιλέγετε ένα βιβλίο;

-Υπάρχουν κάποιοι συγγραφείς που διαβάζω
κάθε νέο τους βιβλίο, όπως: Ian McEwan, David
Nicholls, Margaret Atwood – είναι εξαιρετικοί και
δεν απογοητεύουν τον αναγνώστη ποτέ.
Επίσης, η σύσταση ενός φίλου με προτρέπει να
διαβάσω ένα βιβλίο και μάλιστα όταν έχουμε και
τα ίδια αναγνωστικά γούστα, ξέρω εκ των
προτέρων ότι θα το απολαύσω. Και φυσικά αν
δω κάποια εξαιρετική κριτική θα αγοράσω το
βιβλίο.

-Πρόσφατα συναντηθήκατε με
εκπροσώπους της ΕΡΤ για την μεταφορά έργου σας σε τηλεοπτική
σειρά. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για αυτό το πρότζεκτ;
-Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Η ΕΡΤ ενδιαφέρθηκε για την τηλεοπτική μεταφορά
διηγημάτων μου. Αν υπάρξει θετική έκβαση, η σειρά θα γυριστεί στην Ελλάδα
με Έλληνες ηθοποιούς. Εύχομαι να πραγματοποιηθεί!

