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Παρασκευή 23 Νοεµβρίου 2012 Πολιτισµός η Ελλάδα αύριο 

[ Συνέντευξη: Θάνος Κονδύλης ] 

Ο συγγραφέας του βιβλίου «Η τελευταία αυτοκράτειρα του Βυζαντίου» µιλάει στην «L·» 

«To βιβλίο είναι 
καταφύγιο στις 
δύσκολες ώρεΙ 

Ητελευταία 
αυτοκράτειρα του 
Βυζαντίου» ήταν 

ένα πρόσωπο που είχε 
προσφέρει πολλά στον 
Ελληνισµό της διασποράς. 
Ο ιστορικός και συγγραφέας 
Θάνος Κονδύλης θεώρησε 
καθήκον του να το επαναφέρει 
στο προσκήνιο, ενώ µέσα από 
το βιβλίο του αναδύονται και 
πολλά µηνύµατα για τους 
σύγχρονους Έλληνες. 

ΟΤθνΚΥΡΙΑΚΟ Κ0ΥΖ0ΥΜΗ 

Τι σας ώθησε στη συγγραφή 
του µυθιστορήµατος «Η τελευταία 

αυτοκράτειρα του 
Βυζαντίου»; 

Μια συγκυρία «ιστορικής φύσης». 
Στη διάρκεια ερευνών µου 

στα µεσαιωνικά αρχεία της Βενετίας 
έπιασα στα χέρια µου ένα έγγραφο 

που ανέφερε την τελευταία 
αυτοκράτειρα του Βυζαντίου. Βλέποντας 

το όνοµα Άννα Παλαιολογίνα 
Νοταρά παραξενεύτηκα. ∆εν 

τη γνώριζα. Έψαξα τις βυζαντινές 
πηγές της περιόδου του 1453 και 
δεν τη βρήκα πουθενά. Προφανώς 

οι Βυζαντινοί ιστορικοί είχαν 
«σβήσει» αυτό το πρόσωπο από τις 
ιστορίες τους. Ψάχνοντας περισσότερο, 

µε τον καιρό, είδα να ξεδιπλώνεται 
π ιστορία αυτής της κα¬ 

ταπληκτικής γυναίκας που για πολιτικούς 
λόγους την καταδίκασαν 

στη λήθη, παρότι είχε προσφέρει 
τόσα πολλά στον Ελληνισµό της 
διασποράς µετά την Άλωση της 
Πόλης. Λοιπόν, θεώρησα ότι, ως 
Έλληνας συγγραφέας και ως ιστορικός, 

όφειλα να κάνω το ελάχιστο 
και να την επαναφέρω, έστω «λογοτεχνικά», 

στο κάδρο της ελληνικής 
ιστορίας. 

Τι πραγµατεύεται το συγκεκριµένο 
µυθιστόρηµα και 

ποιο είναι το µήνυµά του; 

Στο µυθιστόρηµά µου µιλώ για 
την καταπληκτική ιστορία της τελευταίας 

και λησµονηµένης αυτοκράτειρας 
του Βυζαντίου, της Άννας 

Παλαιολογίνα - Νοταρά, και τον 
αγώνα της στην Ιταλία να διασώσει 
εκείτον Ελληνισµό, βοηθώντας 
τους πρόσφυγες από την τουρκοκρατούµενη 

Ελλάδα. Μόνη, λησµονηµένη, 
απογυµνωµένη από την αυτοκρατορική 

αυλή, πρόσφυγας και n 
ίδια, κατάφερε µε τον αγώνα της να 
δώσει ξανά υπόσταση στο εξόριστο 
Βυζάντιο και να το καταστήσει πολιτιστικό 

φάρο µέσα στην Αναγεννησιακή 
Ιταλία. Σήµερα οι Έλληνες πάλι 

φεύγουν από την Ελλάδα της κρίσης, 
αναζητώντας µια καλύτερη ζωή 

στο εξωτερικό. Είµαι, όµως, σίγουρος 
ότι, αν αγωνιστούν σκληρά, και 

εδώ µπορούν να κάνουν το όνειρο 
τους πραγµατικότητα. 

Πάντοτε το είδος του βιβλίου 
αντιµετώπιζε κρίση. Ωστόσο 
πάντα παρέµενε στις κλασικές, 

σταθερές αξίες. Ποια 
στοιχεία πληροί, λοιπόν, κατά 
τη γνώµη σας αυτό το είδος 
Τέχνης και παραµένει στις 
καρδιές του κόσµου; 

To βιβλίο, ως πολιτιστικό αγαθό 
αλλά και ως ιδέα γενικότερα, πάντα 
αποτελούσε την πιο σταθερή αξία 
για τους Έλληνες. Ήταν το καταφύγιό 

τους στις δύσκολες ώρες του 
έθνους µας, όποιες και αν ήταν αυτές, 

διαµέσου των αιώνων. Γιατί, πέρα 
από πηγή γνώσης, ήταν και είναι 

ένας καλός τρόπος διασκέδασης 
και το µέσο για µια πρόσκαιρη 
«ονειρική απόδραση» από την πεζή 
πραγµατικότητα. Αναπόφευκτα, 
πάντα παραµένει αξιολογικά και 
ιδεολογικά στις καρδιές µας. Μας 

συντροφεύει σε όλες τις στιγµές 
µας σαν ο καλύτερος φίλος µας και 
µάλιστα χωρίς να ζητάει τίποτα από 
αυτούς που το αγαπούν. 

Τι είδος λογοτεχνίας νοµίζετε 
πως προτιµά ο σύγχρονος 
Έλληνας και γιατί; 

Ο Έλληνας πάντα αγαπούσε τη 
λογοτεχνία. ∆ιαχρονικά τα γούστα 
του µεταβάλλονται προς το ένα ή το 
άλλο είδος. Σήµερα σαφώς υπάρχει 

µια τάση προς τη λεγόµενη ροµαντική 
λογοτεχνία. Αλλά τελευταία 

διαπιστώνω ένα διογκούµενο 
ρεύµα προς τη λεγόµενη «ιστορική 
λογοτεχνία». ∆ηλαδή, τα µυθιστορήµατα 

που εµπεριέχουν ή, ακόµη, 
βασίζονται σε πραγµατικά ιστορικά 
γεγονότα. Πιστεύω ότι αυτό οφείλεται 

στην ιδιαίτερη ευαισθησία που 
έχουµε ως λαός στα θέµατα της 

«θεώρησα ότι ως Έλληνας συγγραφέας 
και ως ιστορικός όφειλα να κάνω το 

ελάχιστο και να επαναφέρω, έστω "λογοτεχνικά", 
στο κάδρο της ελληνικής 

ιστορίας τη λησµονηµένη Άννα Παλαιολογίνα 
Νοταρά», λέει για την πρωταγωνίστρια 

του νέου βιβλίου του ο Θάνος 
Κονδύλης 

u «∆εν πιοτεύω ότι 
ο'ΕλπΙπνας έχει ανάγκη 
από µύθους (...) Auto 

που µας λείπει είναι οι 
ηγέτες που θα µπορούσαν 
να καθοδηγήσουν ιον λαό» 

ιστορίας. To δε τελικό όφελος για 
τον αναγνώστη από αυτού του είδους 

τη λογοτεχνία είναι προφανώς 
πολλαπλό. 

Κρίνετε πως ο Έλληνας πολίτης 
έχει σήµερα περισσότερο 

από κάθε άλλη εποχή ανάγκη 
τον µύθο για να ξεχαστεί; 

∆εν πιστεύω ότι ο Έλληνας έχει 
ανάγκη από µύθους γενικότερα. 
Αυτό που ίσως του λείπει περισσότερο 

από όλα είναι ινδάλµατα -n ιστορία 
µας είναι γεµάτη, αρκεί κανείς 

να αποφασίσει να ασχοληθεί- και 
ευγενή οράµατα, για να σηκώσει το 
κεφάλι του ψηλά, να πάρει θάρρος 
και να συνεχίσει την πορεία του. ∆υστυχώς, 

µας λείπουν οι ηγέτες που 
ενδεχοµένως θα µπορούσαν να 
προβάλλουν τα αναγκαία οράµατα 
και να καθοδηγήσουν τον λαό. 

«Αλάτι κόκκινο» 
∆ηµήτρης Αλεξίου 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα 

To ξηµέρωµα της 26ης Ιουλίου 2001 βρίσκει 
το νησί της Σκύρου ανάστατο µετά την επίσκεψη 

του Εγκέλαδου. Ο σεισµός διώχνει τους 
τουρίστες και επισκιάζει τον θάνατο της δεκαεξάχρονης 

«σηµαδεµένης» Καλλιώς. Ο αστυνόµος 
Ψαθάς καταφθάνει στο νησί και µε τη 

συνοδεία µιας ετερόκλητης παρέας προσπαθεί 
να εξιχνιάσει το αίνιγµα... Η υπόθεση κρύβει 
παγίδες... 

ΚΩΣΤΗΣ 
ΓΚΙΜΟΣΟΥΛΗΣ 
TO ΑΗ∆ΟΝΙ 
ΣΤΟ ΠΟ∆Ι ΤΗΣ 

«J.dl1«J4T*>*N(H . 

«To αηδόνι 
στο πόδι της» 

Κώστας Γκιµοσούλης 
Εκδόσεις Καστανιώτη _ 

Ένας ταξιτζής παραµυθάς, ο Θωµάς, στη µέση 
του δικού του κόσµου. Αη' το αυτοκίνητο του περνά 

όλο το τσίρκο της µικρής µας πόλης. Γύρω του 
µια βεντάλια από γυναίκες. Ο ίδιος µοιάζει να θέλει 
από κάποια κάτι, αλλά δεν ξέρει τι. Ένα ξηµέρωµα 
µε χιόνι, όµως, θα βρει ένα παραµύθι που θα αλλάξει 

τη ζωή του για πάντα. 

Πολιτισµός η Ελλάδα αύριο ου 

Βυζαντίου» µιλάει στην «L·» 
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