
ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóò÷ñü : ÿþý-üûúüùüøû÷-öüùûõûôóüô-÷òùýõûôóüô
ðø÷öüøùóþõ: ïîííõñü, 26-11-2011
ï÷ìþýõ: 4
ëêé÷òüû: 362 cm ²
ëêèù çæçìüúüöþõ: 19710
ÿåäçüäóãóþõ ÷óñâåüæ: (210) 4808000

áêàù çì÷äýþ: ÿßÞÝïÿÜï ÞÜÝÛÚÙØ

«To Νήµα» της επιβίωσης 
To νέο βιβλίο της Βικτόρια Χίσλοπ διαδραµατίζεται στη Θεσσαλονίκη του 1920 - 40 

ΠΡΟΣΩΠΑ 
Tuc ΣΑΝΤΥΣ ΤΣΑΝΤΑΚΗ 

∆εν ξέρω αν έπρεπε να είµαι ειXiKpivns 
µε in Βικτόρια Χίσλοπ. 

∆εν έχω διαβάσει κανένα βιβλίο 
τπε, δεν είδα καν «To Νησί» 
στην τηλεόραση. Ούτε επεισόδιο. 

Εχω διαβάσει κείµενά 
Tns, χαίροµαι που µοιάζει να 
γνωρίζει την Ελλάδα και µιλάει 

παντού γΓ αυτήν. Με αφορµή 
την προώθηση του καινούργιου 

Tns βιβλίου «The 
Threads, το οποίο µεταφράστηκε 

και κυκλοφορεί από tis 
εκδόσειε ∆ιόπτρα, και Tns περιοδεία3 

Tns αυτέβ tis ηµέρεβ 
στη χώρα pas (Θεσσαλονίκη, 
Βέροια, Κατερίνη, Λάρισα, ΒόXos, 

Λαµία, Πάτρα, Αθήνα), θέλησα 
να συνοµιλήσω µε τη συγγραφέα 

των µπεστ σέλερ. Tns 
έστειλα λοιπόν ερωτήσει και 
µου tis απάντησε στο αεροπλάνο. 

Προτού έρθει. 

Οικείο στυλ 
Αραγε, πιστεύει ότι οι ξένοι 

και οι Ελληνε3 αναγνώστε3 θα 
ανακαλύψουν διαφορετικά συναισθήµατα 

στο βιβλίο «To 
Νήµα»; 

«Νοµίζω ότι νιώθουν ήδη οικεία 
µε το στυλ και την προσέγγισή 

µου. Οτι γράφω πρώτα 
µε την καρδιά και µετά µε 

τη διάνοιά µου. Υπάρχουν πολύ 
στενόχωρα πράγµατα σε αυτή 
την ιστορία - αλλά και πολύ 
αισιόδοξα επίσα. Εχει να 

κάνει µε την επιβίωση - οπότε 
πρέπει να είναι αισιόδοξο. Εύχοµαι 

οι Βρετανοί αναγνώστεε 
µου να καταλάβουν πόσα πέρασε 

n Ελλάδα - και να δουν 

Η Βικτόρια Χίσλοπ βρίσκεται αυτέ; τι; ηµέρε; στην Ελλάδα για να 
προωθήσει το καινούργιο τη; βιβλίο «To Νήµα». 

tous Ελληνε3 µε µεγαλύτερη 
συµπάθεια». 

Η Βικτόρια Χίσλοπ έχει µιλήσει 
µε διαφορετικέ3 αφορµέ3 

για την κρίση στην Ελλάδα. ∆εν 
µπορώ να αποφύγω να Tns θέσω 

την ερώτηση «κλισέ», notos 
θα ήταν ο καλύτερο3 Tponos 

να την αντιµετωπίσουµε; 
«Αν n Αγγλία βρισκόταν 

στην ίδια κατάσταση µε την 
Ελλάδα, τότε θα έπρεπε να λει¬ 

τουργήσουµε όλοι µαζί, ενωµένοι. 
Ναι, θα διαδηλώναµε (είχαµε 

τεράστιεε απεργίε3 στη 
δεκαετία του '70, είχαµε περιορισµένη 

ηλεκτροδότηση, 
διάβαζα µε το cpcos των κεριών). 
Αλλά στο τέλθ3 πρέπει να καταπιούµε 

το φάρµακο µα3. Είναι 
πολύ πικρό αλλά θα µα3 

βοηθήσει να νιώσουµε καλύτερα 
στο τέλθ3. Και πιστεύω ότι 

αυτό πρέπει να συµβεί και ε¬ 

δώ. Οποιεε κι αν είναι οι αιτίε3 
πίσω από το χρέθ3, υπάρχει µόvos 

ένα3 Tponos. Και εύχοµαι 
ο v0os oas πρωθυπουργόε να 
tous έχει όλου3 µαζί του. ∆εν 
είναι n στιγµή για εσωτερικέ3 
διαµάχε3 ανάµεσα otous πολιτικούβ. 

To µέλλον θα είναι καλύτερο. 
Πάντα είναι». 

Η ίδια δεν θα επιβίωνε, λέει, 
σαν πολιτικόε «γιατί πιστεύω 
πολύ στον συµβιβασµό. Οι πο- 

Στο βιβλίο δεν 
υπάρχουν αληθινές 
ιστορίες, στηρίζεται 
όµως σε έρευνα της 
συγγραφέως για την 
εποχή από βιβλία 
Βρετανών ιστορικών. 

λιτικοί είναι απόλυτοι. ∆εν ακούει 
ο ένα3 τον άλλον. Εγώ είµαι 

ο τέλεΐ03 aKpoaras. Νοµίζω 
ότι θα γινόµουν καλός διπλωµάτη. 

Iacos πρέσβειρα - αυτή 
θα ήταν υπέροχη καριέρα. 

Κάθε πέντε χρόνια θα µετακόµιζα 
σε µια καινούργια χώρα 

και θα µάθαινα µια καινούργια 
γλώσσα». 

Για την ώρα επιστρέφει στην 
Ελλάδα για το νέο Tns µυθιστόρηµα, 

που διαδραµατίζεται 
στη Θεσσαλονίκη. 

«To γεγον03 ότι σε µόλκ δύο 
δεκαετίε3 (από το 1923 µέχρι το 
1943) n Θεσσαλονίκη µεταµορφώθηκε 

από µια πόλη µε 
τρεΐ3 πληθυσµιακέ3 οµάδε3 
(Χριστιανού3, Μουσουλµάvous, 

Εβραίοι), σε µόνο Χρι- 

anavotis ήταν πολύ ελκυστική. 
Και αυτή έµοιαζε µόνο µε την 
αρχή Tns iaTopias». 

Στο βιβλίο «To Νήµα» δεν υπάρχουν 
αληθινέ3 ιστορίε3. Η 

Βικτόρια Χίσλοπ έκανε την έρευνά 
Tns, διάβασε Kupicos βιβλία 

Βρετανών ιστορικών, λίγα 
που µεταφράστηκαν από τα 

ελληνικά, «και ύστερα φαντάστηκα 
nebs θα ήταν αν ζούσα 

τότε. Οπότε δεν πήρα συνεντεύξεΐ3 
από ηλικιωµένοι ανθρώπου. 

Για µένα αυτό είναι 
κάπωε επικίνδυνο, KaOcos ένα 
µυθιστόρηµα γίνεται τότε ένα 
έργο non-fiction και δεν είναι 
αυτή n τέχνη µου. Iacos οι ιστορίε3 

που φαντάστηκα να 
συνέβησαν και στην πραγµατικότητα...». 

Ρωτάω τη Βικτόρια Χίσλοπ 
αν θα µπορούσε να γράψει ένα 

βιβλίο µε «ευχάριστο» θέµα... 
«Να γράψω απλώΞ µια ιστορία 

για χαρούµενοι ανθρώπου... 
Μου µοιάζει κάποκ βαρετό. 

Πρέπει να υπάρχει σύγκρουση 
και λύτρωση για να 

φτιάξει µια καλή ιστορία». 
Για το τέλθ3, Tns ζητάω να 

περιγράψει την καλύτερη κριτική 
και εκείνη που θα την εξόργιζε. 

«Η καλύτερη κριτική για τη 
δουλειά µου: ότι στρέφω tous 
προβολείε σε ξεχασµένεε ιστορίε3 

και κάνω tous αναγνώστεε 
να ακούν ξεχασµένε3 

"φωνέε"». Η κριτική που µπορεί 
να µε τρελάνει: στην 

Αγγλία µε αναφέρουν συχνά 
σαν λάιτ ανάγνωση. Σκέφτοµαι 
ότι δεν είναι και τόσο κακή κριτική 

- αλλά πιστεύω ότι ευτελίζει 
αυτό που κάνω». 

«To Νήµα» της επιβίωσης 
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