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Η διάσηµη συγγραφέας επιστρέφει 
στην Ελλάδα µε το γνωστό αφοπλιστικό 

µείγµα έρωτα και ιστορικού 
δράµατος που την έχει εκτοξεύσει 
στην κορυφή των µ π εοτ σελερ. 
Αυτή τη φορά, πρωταγωνίστρια 
του βιβλίου της «To νήµα» 
ίεκδ. ∆ιόπτρα)είναι η Θεσσαλονίκη. 

Συνέντευξη: δηµητρης καραθανος 

Βόρειο αστέρι 

Οταν είσα» 
ξένος,τπσχοβία 
σαν νασκαβεΐζ 
χρυσοουχείο 

Μεγάλωσε στο Κεντ, µικρή ονειρευόταν 
να γίνει τενίστρια, θαυµάζει το 

στιλ της Τζάκι Κένεντι αλλο η ίδια 
ντύνεται συνήθως µε τζιν, λατρεύει 

τα «Ανεµοδαρµένα ύψη», θεωρεί 
σπουδαιότερη εφεύρεση του κόσµου 
την τυπογραφία, δηλώνει πως της 

είναι αδύνατο να προσπεράσει χαρτοπωλείο 
χωρίς να ανοίξει την πόρτα, απολαµβάνει τις 
ταινίες του Τζορτζ Κλούνεϊ, τη µουσική του 

Χατζηγιάννη, αν και ο αδερφός της κάνει καριέρα 
µε τους «Friendly Fires», διδάσκεται 

ελληνικά τέσσερις ώρες την εβδοµάδα («είναι 
ένας κώδικας που προσπαθώ να αποκρυπτογραφήσω») 

και αντλεί την έµπνευσή της 
επισκεπτόµενη άγνωστα µέρη, όπου κάθεται 

στα καφέ και αναρωτιέται τι κρύβεται στις 
ψυχές των περαστικών. Κάπως έτσι ξεκινά και 
το νέο της µυθιστόρηµα, ήδη διεθνές µπεστ 
σέλερ, ένα µήνα µετά την κυκλοφορία του. 

Victoria 

Hislop 

Στα µοντέρνα καφέ της Λεωφόρου Νίκης στη 
Θεσσαλονίκη, προτού αποδυθεί σε µια αναδροµή 

στο παρελθόν της πόλης, η οποία θα 
ανακεφαλαιώσει ολόκληρη την ταραχώδη ιστορία 

της κατά τον 2θό αιώνα. To «Νήµα» 
µοιάζει να χαρίζει στη συγγραφέα του και την 
αποδοχή που οι κριτικοί της αρνούνταν µέχρι 
τώρα, µε εκθειαστικά σχόλια στα µεγαλύτερα 
βρετανικά έντυπα και συνεντεύξεις στα τηλεοπτικά 

δίκτυα της χώρας. Η Victoria Hislop 
είναι πρέσβειρα του φιλελληνισµού και µια 
χαρισµατική προσωπικότητα. 

Τι ήταν αυτό που µετακίνησε το ενδιαφέρον σας 
στο βορρά έπειτα από την αφηγηµατική φλέβα 
που αντλήσατε στη Σπιναλόνγκα; Αφετηρία αυτού 

του µυθιστορήµατος ήταν η ανταλλαγή 
πληθυσµών του '23/Eva γεγονός τεράστιας σηµασίας 

για την ιστορία σας, ανάλογο του οποίου 
δεν συναντάµε στην Ευρώπη. 

Την έχετε παροµοιάσει, άλλωστε, αναλογικά, µε 
τη µετακίνηση 15 εκατοµµυρίων στη Βρετανία. 
Όντως, είναι γεγονός που δεν το χωράει ο νους. 
Όταν βρέθηκα για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, 

παραξενεύτηκα µε το έντονα µουσουλµανικό 
στοιχείο της αρχιτεκτονικής. ∆ιότι —οποία 

άγνοια— δεν γνώριζα ότι ζούσαν Τούρκοι εδώ. 
Πήγα λοιπόν στο τουρκικό προξενείο, στο σπίτι 
του Κεµάλ Ατατούρκ, όπου βρέθηκα ενώπιον 
σωρείας εκπλήξεων. Η οχύρωση γύρω από το 
κτίριο, το γεγονός ότι έπρεπε να παραδώσω το 
διαβατήριο µου, να απολέσω την ταυτότητά µου 
ουσιαστικά για να µπω µέσα, η σχεδόν ψυχροπολεµική 

αίσθηση, η αίσθηση κάτι πικρού, ένα 
κενό που θέλεις να το εξερευνήσεις. 

Σας ανησυχούν οι ενδεχόµενες ανα ταράξεις που 
µπορεί να προκαλέσουν οι σελίδες του µυθιστορήµατος 

που αφορούν την πρόσφατη ιστορία, 
όηωςτον εµφύλιο; Γνωρίζω από το προηγούµενο 

βιβλίο µου, για τον ισπανικό εµφύλιο, πόσο 
ευαίσθητα είναι αυτά τα θέµατα. Πόσο παραπάνω 

που ο δικός σας πόλεµος ήταν ακόµα πιο 
πικρός, γιατί πρέπει να φάνταζε ακραία άδικο 

εκείνη την περίοδο να έχεις πολεµήσει από 
κοινού έναν κατακτητή και µετά να µη σου επιτρέπεται 

να διαδραµατίσεις ρόλο στην ειρήνη. 
Αν έπρεπε να πάρω θέση ανάµεσα στις δύο 

ιδεολογίες, την ακροδεξιά 
και την άκρα αριστερά λοιπόν, 

δεν µπορώ να διακρίνω 
τίποτα το θετικό να προκύπτει από 

την ακροδεξιά. Πάντοτε συνδέεται µε 
τη στενοκεφαλιά και τη µισαλλοδοξία. Εξού και 
ο ήρωάς µου κλίνει προς την αριστερά. Γιατί οι 
θεµελιώδεις αξίες της είναι αγαθές. 

βοήθα το «Νήµα» να κατανοήσουν σι ξένοι το ηώς 
είναι η Ελλάδα σήµερα; Πέρασα τρεις εβδοµάδες 

προωθώντας το βιβλίο στη Βρετανία, 
µιλώντας για την κρίση/Οποτε υπεισερχόµασταν 

στο περιεχόµενο 
του «Νήµατος», όλοι έµεναν έκθαµβοι 

µε το µέγεθος της συµφοράς. 
Επικρατεί µεγάλη άγνοια για 

την ιστορία σας στο εξωτερικό/Ενα 
ποσοστό άγνοιας δεν είναι όµως 
κατακριτέο, όταν τα γεγονότα δεν 
σου έχουν παρουσιαστεί. To «Νήµα» 

θα ξεκαθαρίσει πολλά πράγµατα 
σε όσους το διαβάσουν. El 

Κ. 
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