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Ε∆Ω 01 ΑΝΤΡΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΛΑΤΡΕΙΑ 

Η Βικτόρια Χίσλοπ µιλά στην «ΠτΚ» και την Κο£· 
στο Κουνινιώτη. Συγκρίνει τους Ελληνες άντρες 
µε τους Βρετανούς και παρατηρεί ότι οι πρώτοι 
αναζητούν στις γυναίκες τη λατρεία που έχουν 
γνωρίσει από τη µητέρα τους. Και βρίσκουν µεν 
τη λατρεία από τις γυναίκες, αλλά το ισχυρό φύλο 

είναι εκείνες. > 14-15 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Βικτώρι 
Χίσλο 

«Ισως είναι καιρός 
για µια γυναίκα 

πρωθυπουργό στην 
Ελλάδα» 

Αποπνέει µια απίστευτη ηρεµία που πηγάζει κατευθείαν ano µέσα της. Σε συνδυασµό 
µε τη γλυκύτητα της και το ζεστό της χαµόγελο, σε κάνει να τη νιώσεις φίλη σου, 
ευθύς εξαρχής. ∆ίχως ίχνος τουπέ, ειλικρινής, αυθόρµητη, n Βικτώρια-µε ωµέγα, 
όπως το γράφει στα Ελληνικά κι ας τη δυσκολευει-Χίσλοπ, θεωρεί ότι έχει µεσογειακή 
ιδιοσυγκρασία. Ίσως έτσι να εξηγείται πόσο καλά έχει πιάσει τον σφυγµό των 
Ελλήνων ηρώων της στα µυθιστορήµατα της. Απόδειξη, µετά το «Νησί», το εξαιρετικό 
της «Νήµα». 

Ο τρόπος που περιγράφετε τη θεσσαλονίκη είναι εντυπωσιακός. 
Από τα τοπία της, τα κτίριά της και τα τσακισµένα 

της πεζοδρόµια µέχρι τα χρώµατα και τις µυρωδιές 
της. Σαν να ζούσατε ανέκαθεν εκεί. 

Αυτό είναι αλήθεια. Πάρα πολλά πράγµατα είναι γεννήµατα 
της φαντασίας µου. Πήγα στη θεσσαλονίκη πολλές φορές, 
περπάτησα σε όλους τους δρόµους της, µικρούς και µεγάλους. 

Με ενδιαφέρουν πολύ οι λεπτοµέρειες. Για µένα είναι 
σαν ένα χαλί φτιαγµένο µε χιλιάδες κόµπους. Νοµίζω 

δε, ότι αυτές οι µυρωδιές, οι ήχοι, τα χρώµατα, το φως που 
χαρακτηρίζουν πι θεσσαλονίκη δεν ήταν πολύ διαφορετικά 
στα παλιά τα χρόνια. Με βοήθησαν, επίσης, και οι φωτογραφίες 

που είδα, γιατί, καθώς δεν µπορώ να διαβάσω ελληνικά 
βιβλία, µαθαίνω πολλά µέσα από τις φωτογραφίες. 

Καταρχάς, πώς ξεκίνησε αυτή n σχέση αγάπης µε την 
Ελλάδα; 
Ηρθα για πρώπτ φορά το 1977 µε m µητέρα µου και την 
αδελφή µου για διακοπές και πήγαµε στην Αθήνα και στην 
Πάρο. Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. Είχα πάει και στην Ισπανία, 

προηγουµένως, που είναι mo οργανωµένη, αλλά για 
µένα n Ελλάδα ήταν πολύ συναρπαστική. Και µετά, ίσως 
κάθε χρόνο, ερχόµουν και πήγαινα στα νησιά, στην Πελοπόννησο, 

στην Αθήνα, παντού. 

Τιτλοφορήσατε το βιβλίο σας «To Νήµα». Πέραν του 
ότι τα υφάσµατα έχουν κυρίαρχο ρόλο στις ζωές των 
ηρώων (εµπόριο, ραπτική, ύφανση), ο τίτλος παραπέµπει 

και κάπου αλλού,- 
Ναι, έχει πολλά επίπεδα. Καταρχάς, το νήµα που χρησιµοποιείται 

για την ύφανση, m ραπτική. Έπειτα παραπέµπει 
στις τρεις Μοίρες της ελληνικής µυθολογίας, που έγνεθαν 
το νήµα της ζωής. Και, για µένα, το mo ισχυρό είναι ότι το 
νήµα συνδέει το παρελθόν και το παρόν. ∆ηλαδή όλα τα 
γεγονότα από το 1923 ως σήµερα. 

To βιβλίο σας διατρέχει µια µακρά ιστορική περίοδο 
από τις αρχές ιου 20ού αιώνα έως σήµερα. Αφιερώσατε 

πολύ χρόνο στη µελέτη της ιστορίας της Ελλάδας; 
Για ένα χρόνο µελέτησα σε µια µεγάλη βιβλιοθήκη στο Λονδίνο, 

όπου βρίσκεις πολλά ιστορικά βιβλία για την Ελλάδα. 
Αναφέρω ένα πολύ διάσηµο του Μαρκ Μαζάουερ «θεσσαλονίκη, 

n πόλη των φαντασµάτων», που αφηγείται την ιστορία της 
πόλης. Όλα αυτά που διάβασα µού ήταν πρωτόγνωρα, γιατί 
στο σχολείο και σαν παιδί είχα διαβάσει µόνο για την αρχαία 
Ελλάδα. Και για να είµαι ειλικρινής, αυτό δεν είναι n Ελλάδα 

για µένα. ∆εν µπορώ να δω τη σχέση της Ακρόπολης µε 
την Ελλάδα του σήµερα, που αγαπάω. Όταν, λοιπόν, διάβασα 
πι νεότερη ιστορία ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για µένα. 

Τι διαπιστώσατε, µαθαίνοντας για το παρελθόν της 
χώρας µας; 
∆εν ήξερα πριν για την ανταλλαγή πληθυσµών. Είναι απίστευτη 

ιστορία, µεγάλη αλλαγή για τόσο µικρή χώρο. Ένιωσα, 
λοιπόν, µεγάλη έκπληξη και κατάλαβα πολλά για m σηµερινή 

Ελλάδα. Επίσης, δεν ήξερα ότι n χώρα ήταν πολύ 
φτωχή. Με όλους τους νεόφερτους που κατέφθασαν χωρίς 

σπίτια, χωρίς χρήµατα, οι γυναίκες χωρίς άνδρες. Όσο 
για την Κατοχή, αγνοούσα ότι οι άνθρωποι πέθαιναν στους 
δρόµους. Στην Αγγλία, και νοµίζω ότι το ίδιο ισχύει παντού, 
διαβάζουµε µόνο την ιστορία της δικής µας χώρας, οπότε 
γνώριζα ότι n Ελλάδα ήταν σύµµαχος µας στον B' Παγκόσµιο 

Πόλεµο. Μέχρι εκεί. Όταν άρχισα να διαβάζω για το 
«Νήµα» δεν µπορούσα να σταµατήσω, ένιωθα επιτακτική 
την ανάγκη να συνεχίσω. Κι αυτή n γνώση, που µου έλειπε, 

ήταν πολύ αποκαλυπτική για την Ελλάδα του σήµερα. 

Οι γυναικείοι χαρακτήρες στο «Νήµα»-όπως και στο 
«Νησί»- επιδεικνύουν ιδιαίτερο δυναµισµό στην αντιµετώπιση 

των δυσκολιών. Τους ταιριάζει, λέτε, n ταµπέλα 
«ασθενές φύλο»; 

Οχι, στην Ελλάδα. Εδώ βλέπω mo πολλές δυνατές γυναίκες, 
απίστευτες. Φαίνεται, ενίοτε, ότι είναι δίπλα στον άντρα. 

Αλλά δεν είναι. ΟιΈλληνες άντρες έχουν πολύ ισχυρό εγώ. 

www.clipnews.gr
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Η αγάπη της Βικτόρια Χίσλοπ για την Ελλάδα αποδεικνύεται γί ακόµα µια φορά µε το 
«Νήµα», που εκτυλίσσεται στη Θεσσαλονίκη 

Της 
ΚΡΙΠΎΣ ΚΟΥΝΙΝΙΠΤΗ 

kou ninjoti@petop.gr 

> Μαθαίνει Ελληνικά τρεισήµισι 
χρόνια. Με δάσκαλο τον θεσσαλονικιό 

Θωµά Βογιατζή, έναν καταπληκτικό 
άνθρωπο, όπως τον χαρακτηρίζει, 
που διδάσκει σε ένα πολύ καλό 

σχολείο στο Λονδίνο. Μαζί του 
νιώθει σαν να είναι στην Ελλάδα, 
όπως κι αυτός µαζί της, άλλωστε, 
και του έχει αφιερώσει το «Νήµα». 

>Το αγαπηµένο της ελληνικό φαγητό 
είναι τα χόρτα, που τα θεωρεί 

άκρως υγιεινά. Βρίσκει τα λαχανικά 
µας τόσο νόστιµα, που δεν θέλει καν 
να τρώει κρέας n ψάρι, όταν βρίσκεται 

εδώ. 

>Από ελληνική µουσική ακούει πολύ 
Γιάννη Πάριο, που τα τραγούδια 

του βγάζουν πολύ συναίσθηµα.Όταν 
είναι στην Αγγλία και νοσταλγεί την 
Ελλάδα ακούει, επίσης, Αρβανιτάκη, 
Χατζηγιάννη. Ιδιαίτερα αγαπάει τον 
Θεοδωράκη, που έχει γράψει εξαιρετική 

µουσική, όπως λέει. 

>∆πλώνει πολύ περήφανη για το 
«Νήµα» που θεωρεί το καλύτερο, 
µέχρι τώρα, Βιβλίο της και στη Μεγάλη 

Βρετανία βρίσκεται επί 6 εβδοµάδες 
στη λίστα των µπεστ-σέλερ 

των «Sunday Times». Εχει δε πουλήσει 
2.000.000 αντίτυπα σε 26 χώρες 

ως σήµερα. 

Ετσι λέτε; 
Σαφώς. To ξέρω. Οι Έλληνες άντρες δεν έχουν καµιά 
σχέση µε τους Βρετανούς πέραν του ότι είναι ανθρώπινα 

όντα. Οι Έλληνες άντρες γίνονται αντικείµενο λατρείας 
της µητέρας τους, κι έπειτα ψάχνουν να βρουν µία γυναίκα 

να τους λατρεύει. Και στις γυναίκες εδώ αρέσει να 
δείχνουν αυτή τη λατρεία, αλλά έχουν έναν τρόπο να κάνουν 

τον άντρα να νιώθει σηµαντικός, ενώ στην πραγµατικότητα 
οι δυνατές είναι αυτές. Είναι ισχυροί χαρακτήρες. 

Στα ταξίδια µου ανά την Ελλάδα, γνώρισα Ελληνίδες 
που µε το δυναµισµό τους επισκιάζουν τους άντρες 

τους, χωρίς αυτοί να το αντιλαµβάνονται To αντιλαµβάνονται 
οι άλλες γυναίκες, ωστόσο. Οι Ελληνίδες δεν είναι 

επουδενί το ασθενές φύλο. θα έλεγα ότι είναι το ισχυρό 
φύλο. To χαίροµαι. Αλλωστε, το βλέπουµε και στις ελληνικές 

τραγωδίες, όπου οι γυναίκες είναι µαχητικές, πολύ 
παθιασµένες, πολύ ισχυρές, και µε τα χρόνια αυτό δεν 
αλλάζει. Στην Αγγλία, οι γυναίκες µεγαλώνοντας αποδυναµώνονται, 

χάνουν την αυτοπεποίθησή τους, κάτι που 
δεν βλέπεις εδώ. Ακόµα και στα ογδόντα τους, οι Ελληνίδες 

που έχω συναντήσει προσέχουν πολύ την εµφάνιση 
τους, είναι περιποιηµένες, αποπνέουν µια αξιοπρέπεια, 
µια υπερηφάνεια. Είναι εκπληκτικές οι γυναίκες ο' αυτή 
τη χώρα. Ίσως είναι καιρός για µια γυναίκα πρωθυπουργό 

στην Ελλάδα. ∆εν βλέπω το λόγο γιατί όχι. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Victoria 

Hislop 

VICTORIA HISLOP 

TO ΝΗΜΑ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΗ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΟΠΤΡΑ. 2011, 
ΣΕΛ 608. ΤΙΜΗ 19 ΕΥΡΩ 

Η ΠΑΤΡΙ∆Α ΚΑΙ 01 ΕΛΛΗΝΕΣ 

«Τον αγαπώ αυτόν ιον τόπο» λέει στην αρχή του βιβλίου 
σας ένας τυφλός θεσσαλονικιός, άποψη που ενστερνίζονται 

και οι ήρωες σας, ∆ηµήτρης και Κατερίνα. 
Εξ ου και δεν εγκαταλείπουν m θεσσαλονίκη. Σήµερα, 

όµως, οι Ελληνες φεύγουν από τον τόπο τους. 
Ναι, οι άνθρωποι στην Ελλάδα είναι πολύ λυπηµένοι, κι ενώ 
την αγαπάνε, είναι πολλοί οι νέοι που φεύγουν. Νιώθουν 
βαθιά απογοητευµένοι γιατί στην πατρίδα τους-motherlandόπως 

το λέτε εσείς, ενώ για µας είναι fatherland, αρσενικού 
γένους-βλέπουν τη µητέρα που δεν µπορεί να τους 

συντηρήσει, να προνοήσει γι' αυτούς. Και τους είναι πολύ 
οδυνηρό. Όµως, τελικά, όλοι όσοι ξέρω, στο Λονδίνο, για 
παράδειγµα-και ζουν πολλοί Έλληνες εκεί, όπου οι συνθήκες 

είναι πολύ καλύτερες γι' αυτούς-νοσταλγούν την πατρίδα 
τους πάρα πολύ. Αγαπάνε την ιδέα της Ελλάδας, όµως n 

πραγµατικότητα της χώρας δεν τους ικανοποιεί. Είναι πολύπλοκο, 
πολύ δύσκολο και πολύ λυπηρό. 

Οσο µαθαίνετε τους Ελληνες βρίσκετε κοινά σηµεία 
µαζί τους; 
θεωρώ ότι σε πολλά είµαι πιο κοντά στους'Ελληνες απ' ό,τι 
στους Άγγλους. ∆εν νιώθω και τόσο πολύ Βρετανίδα. Νοµίζω 

ότι έχω µεσογειακή ιδιοσυγκρασία. Εν τω µεταξύ, έχω 
περάσει πολύ καιρό εδώ, έχω µάθει m γλώσσα, και νοµίζω 

ότι έχω mo πολλούς φίλους στην Ελλάδα απ' ό,τι στην 
Αγγλία, που είναι παράξενο για µένα. Γενικά, τα πάω καλύτερα 

µε τους Έλληνες. 

∆ηλαδή θα µπορούσατε να µείνετε µόνιµα στην Ελλάδα. 
Στην Κρήτη, ας πούµε, που έχετε σπίτι; 

Ω, θεέ µου. Μακάρι να υπήρχε το ιδανικό και να ζω µεταξύ 
των δύο. Μου λείπει πολύ το Λονδίνο όταν είµαι στην 

Ελλάδα. Είναι εκπληκτική πόλη. Τα τελευταία είκοσι χρόνια 
γίνεται ολοένα και καλύτερο. Έχει πολιτισµό, σφύζει από 
ζωή. Οπότε δεν µπορώ να πω ότι θα έµενα εδώ και δεν θα 
ξαναγυρνούσα ποτέ στο Λονδίνο. Μου φαίνεται αδιανόητο. 

Είναι πολλά αυτά που αγαπώ στην Αγγλία και πολλά αυτά 
που αγαπώ στην Ελλάδα. 

www.clipnews.gr


