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interview προκοπιογ  
ΙΙΗΗΗ 

VICTORIA HISLOP 

? Dc ? ? 
Μετά την τεράστια επιτυχία που γνώρισε µε το 

µυθιστόρηµα «To νησί», n Victoria Hislop δεν 
χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ano τον 
περασµένο Οκτώβριο περνά xis µέρες Tns µια στο 

Λονδίνο και µια στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας το τελευταίο της, 
γλαφυρό µυθιστόρηµα, µε τίτλο «To νήµα». Με φόντο τη 
Θεσσαλονίκη του 1917, µας προκαλεί µέσα από τις σελίδες ms ένα 
αίσθηµα νοσταλγίας, συγκίνησης και µια ανάγκη να διαβάσουµε και 
να µάθουµε κάτι παραπάνω για αυτά τα τραγικά και συνάµα 
σηµαντικά κοµµάτια ms ελληνική8 ιστορίας. Η Victoria Hislop 
µιλάει για το νέο ms βιβλίο και εξωτερικεύει για ακόµα µία φορά 
την αγάπη ms για την Ελλάδα. 

?•Περιγράψτε µας εν συντοµία την ιστορία του νέου σας 
βιβλίου... 
Εκτυλίσσεται στη Θεσσαλονίκη και διηγείται την ιστορία δύο 
κεντρικών χαρακτήρων. Tns KaTepivas, που έρχεται από m Σµύρνη 
έπειτα από m Μικρασιατική Καταστροφή, και του ∆ηµήτρη, γόνου 
µίας από tis πλουσιότερε8 οικογένειεβ ms πόληβ. Οι δυσκολίεβ ms 
εποχήβ, n δικτατορία, ο Εµφύλκ» είναι γεγονότα-σταθµοί του 
βιβλίου. 

?•ΙΊατί ασχοληθήκατε πάλι µε ένα ελληνικό θέµα; 
Με ενδιέφερε πολύ το θέµα ms ανταλλαγή5 πληθυσµών, ήθελα να 
φανταστώ και να γράψω ncos θα µπορούσαν να έχουν επηρεαστεί οι 
άνθρωποι εκείνης ms εποχής. Τόσο εκείνοι που ήρθαν από m 
Μικρά Ασία όσο και εκείνοι που ζούσαν στη Θεσσαλονίκη, λόγου 
χάριν, και υπήρξαν µάρτυρε8 του ιστορικού αυτού γεγονότοβ. 

DHo βιβλίο σας περιγράφει πολλές πτυχές της 
Θεσσαλονίκης εν έτει 1917. Πόση έρευνα χρειάστηκε να 
πραγµατοποιήσετε για να παραθέσετε µε αληθοφανή τρόπο 
την κουλτούρα, τις περιοχές, τον τρόπο ζωής των ανθρώπων 
της; 
∆ιάβασα πραγµατικά πάρα πολλά βιβλία, είδα φωτογραφίεβ και 
άκουσα και µουσική που ήταν ms µόδαβ εκείνη την εποχή. Για 
περίπου δυόµισι χρόνια σε καθηµερινή βάση µάθαινα πράγµατα, 
ερευνούσα, αναζητούσα πληροφορίε8, κι έπειτα χρειάζονται άλλα 
δύο χρόνια για να γράψει µε τον τρόπο σου αυτά που έµαθεβ. Είµαι 
πολύ συγκεντρωµένη όταν γράφω ένα βιβλίο, τίποτε άλλο δεν 
µπορεί να µε διακόψει. 

?•Οι ήρωες σας είναι αποκυήµατα της φαντασίας σας ή 
προσδίδετε σε αυτούς χαρακτηριστικά δικά σας ή ανθρώπων 
που γνωρίζετε; 

Όλοι οι χαρακτήρες µου είναι κοµµάτια ms φαντασίας µου. Μερικές 
φορέ8 εµπνέοµαι από κάποιον ήρωα που θα γνωρίσω σε ένα παλιό 
βιβλίο ή από κάποιον άγνωστο στο δρόµο που θα µου κάνει 
εντύπωση, αλλά για εµένα ο µοναδικός xponos να παραµείνουν 
ζωντανοί οι ήρωές µου είναι να αποτελούν αποκυήµατα της 
φαντασίας µου.'Ετσι έχω την άδεια να tous 
περιγράψω όπως επιθυµώ, δεν περιορίζοµαι από 
την πραγµατικότητα. 

?•Σε συνεντεύξεις και δηλώσεις σας δίνετε 
την αίσθηση πως αγαπάτε πολύ την Ελλάδα 
και τους ανθρώπους της. Οι εµπειρίες σας 
από τη χώρα µας είναι µόνο θετικές; 
'locos να αγαπώ την Ελλάδα µερικές φορές 
περισσότερο από όσο την αγαπούν οι'Ελληνες. Σε 
κάθε µου επίσκεψη, ωστόσο, παρατηρώ και µία 
λίγο πιο σκοτεινή πλευρά της χώρας σας, όµως 
κατά γενική οµολογία οι εµπειρίες µου είναι 
θετικέβ.'Εχω πολύ καλού5 φίλουβ από την Ελλάδα, 
και πλέον µοιράζοµαι µερικούς προβληµατισµούς 
tous. Για παράδειγµα, µοιράζοµαι την αγωνία ότι δεν 
µπορείβ µερικέβ φορέβ να κάνειβ τα πράγµατα oncos 
θέλειβ, προκύπτουν ανούσια εµπόδια, κοµµάτια iocos 
της ελληνικής πραγµατικότητας. To παράδοξο είναι 
ότι n χώρα που εφηύρε m ∆ηµοκρατία δυσκολεύεται 
µερικές φορές να την εφαρµόσει σε όλο Tns το µεγαλείο. 

?•Γιατί ονοµάσατε το βιβλίο σας «To νήµα»; 
Ύρείί ήταν οι λόγοι. Οι χαρακτήρεβ ξετυλίγουν αργά το νήµα ms 
ζωήβ tous στο βιβλίο, oncos οι Μοίρεβ που καθορίζουν την τύχη pas 
υφαίνοντας και κόβοντας το νήµα. Έπειτα, όλα τα ιστορικά γεγονότα 
συνδέονται µεταξύ τους και όλα µαζί αποτελούν το νήµα ms 
ιστορίας. 

?•Πώς σχολιάζετε τη δυσάρεστη οικονοµική και πολιτική 
θέση στην οποία έχει περιέλθει n χώρα µας τελευταία; 
Θα έλεγα ότι τα προβλήµατα ms Ελλάδας έχουν ξεκινήσει από πολύ 
παλιά. Είναι γεγον08 ότι n χώρα χρειάζεται θεµελιώδεις 
µεταρρυθµίσεις. Πρέπει να βρείτε πολιτικούς που εµπιστεύεστε και, 
κυρίως, πρέπει να νιώθετε και να είστε ενωµένοι. Να µη 
συµπεριφέρεστε σαν µέλη αντίπαλων οµάδων, αυτή είναι n συνταγή 
ms καταστροφής. 

?•Θα επιλέγατε να µείνετε ποτέ µόνιµα στην Ελλάδα; 
To ιδανικό µου θα ήταν µισό χρόνο στο Λονδίνο και µισό στην 

Ελλάδα. To Λονδίνο είναι µία καταπληκτική 
πόλη, έχει µπόλικη κουλτούρα και έντονη 

πολιτιστική ζωή που µε συναρπάζει. 

?•Με τι άλλο ασχολείστε εκτός από τη συγγραφή και το 
διάβασµα; 
Ασχολούµαι µε m µουσική και φροντίζω να περνάω εποικοδοµητικό 
χρόνο µε τους φίλους και την οικογένειά µου. 

?•Ποιοι συγγραφείς σάς συναρπάζουν και τους διαβάζετε 
τακτικά; 
Λατρεύω τον Ian McEwan, τον Joseph Conrad και την Julian Barnes. 

?•«To νήµα» είναι αφιερωµένο, όπως αναγράφεται, στον 
Θωµά Βογιατζή, «φίλο και δάσκαλο σας», όπως λέτε. 
Μιλήστε µου λίγο γΓ αυτή την αφιέρωση... 
Ο Θωµάς Βογιατζής είναι ο δάσκαλος µε τον οποίο µαθαίνω 
ελληνικά στο Λονδίνο. Ξεκίνησα µαθήµατα πριν από τρεισήµισι 
χρόνια και στάθηκα τυχερή που βρήκα κάποιον µε τον οποίο τα 
πήγαινα πολύ καλά. Είναι από τη Θεσσαλονίκη, πάντα λύνει τις 
απορίες µου όσον αφορά την ελληνική γλώσσα και είναι 
αυστηρός µαζί µου. Είναι ένα από τα εκλεκτά πρόσωπα που 
κρατάω στη ζωή µου. 
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