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Βικτόρια Χίσλοπ  :Γιατί επιστρέφω πάντα στην Ελλάδα να βρω την έμπνευσή μου 

(διασκευή) 

   Ένας από τους λόγους που επιστρέφω τόσο συχνά στην Ελλάδα είναι γιατί πολύ απλά 
αγαπώ την ομορφιά της .Υπάρχει κάτι τόσο απόλυτα διαχρονικό σε αυτή, ώστε μου κόβεται 
η ανάσα κάθε φορά που ρίχνω την πρώτη κλεφτή ματιά από το παράθυρο του αεροπλάνου. 
Για μένα η Ελλάδα αγγίζει το ιδανικό της αισθητικής τελειότητας. 
   Το θαλασσινό τοπίο και η ηπειρωτική χώρα είναι λουσμένα σε ένα μοναδικό φως , το 
οποίο δεν έχω ποτέ δει σε κανένα άλλο σημείο του κόσμου .Μερικές φορές εύχομαι να 
μπορούσα να μεταφέρω αυτή την ακτινοβολία ζωγραφίζοντάς την. Εγώ, όμως, αυτόν τον 
ρόλο των χρωμάτων τον αναθέτω στις λέξεις ή, ακόμα καλύτερα, φέρνω μαζί μου 
ανθρώπους εδώ ,να δουν μόνοι τους και να καταλάβουν. 
... Δεν βρίσκω ούτε μια στιγμή πλήξης εδώ. Μου φαίνεται πως υπάρχει μια συνεχής πάλη 
και σύγκρουση, με την απειλή των σεισμών και τη σκληρή καθημερινότητα να κάνουν τον 
τόπο εξαιρετικά δύσκολο για να επιβιώσει κανείς. Για τους περισσότερους ανθρώπους 
υπάρχουν καθημερινές μάχες με τη γραφειοκρατία, οικονομικά προβλήματα, κυνισμός ⁂, 
διαφθορά⁂ , απεργίες και ανασφάλεια . Μέρα με τη μέρα, η ζωή στην Ελλάδα γίνεται 
ολοένα και πιο δύσκολη. 
   Παρά το γεγονός αυτό, οι άνθρωποι εδώ διαθέτουν απίστευτες αντιστάσεις. Κάθε φορά 
που παρατηρώ τους Έλληνες φίλους μου να πίνουν τον καφέ τους, μπορώ να διακρίνω ότι 
έχουν περάσει σε μια εντελώς νέα «κατάσταση». Είναι ικανοί να απολαμβάνουν τη ζωή σ’ 
ένα διαφορετικό επίπεδο , ξεχνώντας όλες τις δυσκολίες της. Το θαυμάζω αυτό. Διακρίνω 
τις αντοχές τους και την εσωτερική τους δύναμη. 
   Η ιστορία διδάσκει ότι, παρά τις κρίσεις – οι οποίες φαίνεται να μαστίζουν τη χώρα 
εκατοντάδες χρόνια- , οι Έλληνες βρίσκουν τρόπο να επιβιώνουν. Κι αυτό από μόνο του 
είναι μια πηγή έμπνευσης. 
    
                      Απόσπασμα από άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Γυναίκα »(7/2014) 
 
 
⁂ κυνισμός = αδιάντροπη συμπεριφορά, που χαρακτηρίζεται από  περιφρόνηση των 
κανόνων  
⁂ διαφθορά= συστηματική παραβίαση όλων των ηθικών και νομικών κανόνων, κατά  την 

άσκηση των  καθηκόντων ενός υπαλλήλου ή λειτουργού, συνήθως  με τη μορφή 

δωροδοκίας 

 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

1. Η συγγραφέας Β. Χίσλοπ αναφέρει ότι η Ελλάδα αποτελεί πηγή έμπνευσης για εκείνη. 

Γράψτε μια παράγραφο για τους λόγους που σύμφωνα με το κείμενο τη βοηθούν, ώστε να 

αντλεί έμπνευση από τη χώρα μας . 

2.Πώς περιγράφεται μέσα στο απόσπασμα η ζωή των Ελλήνων σήμερα ;  

3. Αφού βρείτε τα δομικά στοιχεία της 3ης και 4ης παραγράφου του κειμένου, να αναφέρετε 

με ποιον ή ποιους τρόπους έχουν αναπτυχθεί . 


