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BOOK 
Η επιστροφή 
της Victoria 
Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ∆ΙΑΒΑΣΜΕΝΗ 
VICTORIA HISLOP ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΜΕΤΟ 
NEO ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ «TO ΝΗΜΑ», ΠΟΥ ΤΙΜΑΕΙ 
ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ IONIA ΤΑΛΑΝΤΙΝΟΥ 

Θεσσαλονίκη, 1917 .Την ώρα που 
γεννιέται ο ∆ηµήτρης Κοµνηνός, µια 
πυρκαγιά σαρώνει την ακµάζουσα 
µητρόπολη. Πέντε χρόνια αργότερα, 
n νεαρή Κατερίνα διαφεύγει στην 
Ελλάδα, όταν n M. Αοία ισοπεδώνεται 
από τα τουρκικά στρατεύµατα. Από 
εκείνη τη µέρα, οι ζωές τους πλέκονται 
άρρηκτα, καθώς και µε την ιστορία της 
Θεσσαλονίκης.To τρίτο µυθιστόρηµα της 
Vctoria Hislop, που κυκλοφορεί από τις 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα, είναι µια ιστορία πίστης 
και αγάπης. Η συγγραφέας µας µιλάει για 
την ενδιαφέρουσα περίοδο που έζησε 
µέχρι την ολοκλήρωσή του. 
Πώς προέκυψε n ιδέα για το νέο βιβλίο; 
Προφανώς, από την εντύπωση που µου 
έκανε n Θεσσαλονίκη ως τόπος. Με 
µάγεψε και την αγάπησα. Φαίνεται να 
συνδυάζει τόσες διαφορετικές ιστορικές 
περιόδους και αρχιτεκτονικά στιλ, που 
εγώ σαν επισκέπτρια της πόλης εκτίµησα 
ιδιαίτερα. Είµαι σίγουρη ότι αν ζεις όλη 
σου τη ζωή εδώ θεωρείς δεδοµένη την 
ύπαρξη µιας αρχαίας Ροτόντας του 3ου 
αιώνα ή µιας τεράστιας αψίδας ακριβώς 
δίπλα οε πολυκατοικίες, αλλά για µένα 
ήταν µια αληθινή έκπληξη. Μετά, όταν 
διάβασα για τη µεγάλη καταστροφή από 
τη φωτιά, την ανταλλαγή των πληθυσµών 

και την επίδραση που αυτά είχαν 
στην πόλη σας, µε συνεπήρε 
και αναρωτήθηκα «Πώς θα 
αισθανόµουν άραγε, είτε ήµουν 
πρόσφυγας από τη M. Ασία είτε 
κάποιος που ήδη ζούσε στη 
Θεσσαλονίκη;».Ήταν τόσο 
έντονη περίοδος στην ιστορία 
της Ελλάδας! 
Γιατί επιλέξατε το συγκεκριµένο 
τίτλο και πώς µπορεί να 
ερµηνευτεί; Θα ήθελα 
πραγµατικά οι αναγνώστες 

να ερµηνεύσουν µόνοι τους όλα τα 
επίπεδα νοήµατος -νοµίζω ότι υπάρχουν 
πολλά. Μερικά από αυτά είναι: στο 
επίπεδο που σχετίζεται µε το ράψιµο, τη 
δηµιουργία ρούχων που κυριαρχεί στην 
ιστορία µου. Η κλωστή, στην κυριολεξία, 
είναι το µέσο χάρη στο οποίο πολλοί 
από τους χαρακτήρες επιβιώνουν και 
πορεύονται -φυσικά, οι ικανότητές τους 
αποδεικνύονται καθοριστικές για τη 
σωτηρία των θησαυρών της πόλης. Και 
µετά έχουµε το νήµα της µοίρας -όπου 
υπάρχει µια ελληνική ιστορία µέσα 
του. Και υπάρχουν και πολλές ακόµα 
ερµηνείες. Στη βρετανική αφίσα για 
την καµπάνια του βιβλίου, δίπλα στο 
εξώφυλλο του βιβλίου γράφει: «Μερικές 
φορές το παρελθόν σου δε σε αφήνει 
να φύγεις».Έτσι, υπάρχει σαφώς και n 
µεταφορά ότι όλοι είµαστε δεµένοι µε µια 
κλωστή µε γεγονότα non συνέβησαν... 
Πόσο χρόνο απαίτησε n συλλογή του 
υλικού σας και ποια µέρη χρειάστηκε 
να επισκεφθείτε; Έκανα έρευνα για 
δύο χρόνια, κυρίως διαβάζοντας σε 
βιβλιοθήκες του Λονδίνου, αλλά και µε 
πολλές επισκέψεις στη Θεσσαλονίκη, 
περιδιαβαίνοντας τους δρόµους της για 
να πάρω την ατµόσφαιρα και να φανταστώ 
την ιστορία. Επισκέφτηκα, βέβαια, και 

άλλα µέρη της Ελλάδας. Ξόδεψα και 
αρκετό χρόνο στο Φωτογραφικό Αρχείο 
Μπενάκη στην Αθήνα, που µου δίδαξε 
πολλά σε πολύ µικρό διάστηµα. 
Κατά τη διάρκεια της ερευνάς σας, 
τι ανακαλύψατε που σας έκανε τη 
µεγαλύτερη εντύπωση; Ο τρόπος µε τον 
οποίο ισορροπούσε n συµβίωση µεταξύ 
Εβραίων, Μουσουλµάνων και Χριστιανών 
µε εντυπωσίασε περισσότερο on' όλα. 
Από αυτό προέκυψε και n ιδέα µου για το 
φανταστικό δρόµο που περιλαµβάνω στην 
ιστορία, την οδό Ειρήνης. 
To βιβλίο στηρίζεται περισσότερο σε 
αληθινά γεγονότα ή σε µυθοπλασία; 
Όλα τα ιστορικά γεγονότα βασίζονται 
σε αληθινές ιστορίες, n πυρκαγιά, n 
ανταλλαγή πληθυσµών, ο Εµφύλιος, n 
φυλάκιση των Κοµµουνιστών µετά τον 
Πόλεµο, οι συνταγµατάρχες κ.λπ. Αυτά 
όλα είναι µεγάλα «δραµατικά» γεγονότα, 
που δε χρειάζεται να τα επινοήσει κανείς. 
Συνέβησαν. Αλλά όλοι οι χαρακτήρες 
είναι αποκλειστικά δηµιουργήµατα της 
φαντασίας µου, καθώς και όσα συνέβησαν 
στον καθένα ξεχωριστά. 
Σας έχουν προσεγγίσει για να γίνει το 
βιβλίο σενάριο τηλεοπτικού σίριαλ; 
θεωρείτε ότι θα µπορούσε ίσως να γίνει 
µια καλή κινηµατογραφική ταινία;Όχι, 
ακόµα, αλλά θα ήταν υπέροχο. Νοµίζω 
ότι θα ήταν µια ακριβή παραγωγή -θα 
έπρεπε κάποιος να βάλει φωτιά σε µια 
ολόκληρη πόλη πριν κάνει οτιδήποτε 
άλλο-, αν και είµαι σίγουρη ότι κάποια 
ιδιοφυΐα στα γραφικά µέσω κοµπιούτερ 
θα το τακτοποιούσε! Θα ήταν ωραίο, 
αλλά ως συγγραφέας πιστεύω ότι το 
βιβλίο στέκεται και από µόνο του και δε 
χρειάζεται να µεταφερθεί απαραιτήτως 
στην οθόνη -n φαντασία των αναγνωστών 
είναι από µόνη της ένα ζωντανό σινεµά, 
δεν είναι; 
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