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«Εμπνευση για μένα, είναι οι δύσκολες ιστορίες της Ελλάδας, το δράμα και η ιδιοσυγκρασία 

των Ελλήνων. Η Ελλάδα είναι η πιο όμορφη χώρα στον κόσμο και τώρα που την γνώρισα δεν 

χρειάζεται να ταξιδέψω πουθενά αλλού».  

Με αυτά τα λόγια η δημοφιλής συγγραφέας και δημοσιογράφος Βικτόρια Χίσλοπ παρουσίασε 

χθες το νέο βιβλίο της, ´Το Νήμα´, (εκδόσεις ´Διόπτρα´), στο Νεώριο Μόρο.  

Η γνωστή συγγραφέας του βιβλίου και της τηλεοπτικής σειράς το ´Νησί´, αυτή την φορά μας 

´ταξιδεύει´ στην ατμόσφαιρα  της Θεσσαλονίκης του 1917 και διηγείται την ιστορία δύο 

ανθρώπων που έζησαν τις αναταράξεις του 20ού αιώνα στην πόλη, με αφετηρία την 

καταστροφική πυρκαγιά που σάρωσε εκείνη την εποχή τη συμπρωτεύουσα. 

«Η Θεσσαλονίκη και η συγκεκριμένη περίοδος με την ανταλλαγή των πληθυσμών, υπήρξε η 

έμπευση για το ´Νήμα´. 

Όταν πήγα εκεί για πρώτη φορά είδα έναν μιναρέ και ως Αγγλίδα δεν κατάλαβα γιατί υπήρχε 

ένας τούρκικος μιναρές στην Ελλάδα. Έπειτα είδα ένα μνημείο για τους Εβραίους και πάλι 

απόρησα πώς υπήρξαν τόσοι πολλοί Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη. Όταν γύρισα στην Αγγλία 

αποφάσισα να διαβάσω και να καταλάβω εκείνα τα γεγονότα της Ιστορίας που έγιναν τότε. 

Έτσι διάβασα τη Νεότερη Ιστορία της Ελλάδας και δεν μπορούσα να σταματήσω», ανέφερε η 

συγγραφέας. 

«Έμπνευση για μένα, τόνισε, είναι οι δύσκολες ιστορίες της Ελλάδας, το δράμα και η 

ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων. Δεν έχω ρίζες από εδώ όμως άρχισα να μαθαίνω Ελληνικά πριν 

τρία χρόνια. Για μένα, αν και έχω ταξιδέψει ως δημοσιογράφος σε όλο τον κόσμο, από την 

Αμερική και την Ινδία μέχρι την Αυστραλία, η Ελλάδα είναι η πιο όμορφη χώρα στον κόσμο. 

Και τώρα που τη γνώρισα δεν θέλω να ταξιδέψω αλλού. Η Ελλάδα για μένα έχει όλα αυτά 

που θέλω: Πολύ καλούς ανθρώπους, φίλους, τοπίο, κουλτούρα», τόνισε η Βικτόρια Χίσλοπ . 

Όσο για τη δυσφήμιση της χώρας μας στο εξωτερικό, η ίδια απάντησε: «Δουλεύοντας μαζί με 

τον Θοδωρή Παπαδουλάκη για το ´Νησί´, είδα ότι οι Έλληνες ούτε τεμπέληδες είναι ούτε όσα 

τους κατηγορούν. Δουλεύουν και μάλιστα πολύ σκληρά. Και νομίζω ότι στην Αγγλία και σε 

όλη την Ευρώπη, τώρα, αρχίζουν και αλλάζουν οι απόψεις. Βλέπουν τι γίνεται και δεν 

πιστεύουν αυτά που ακούνε». 

Το βιβλίο παρουσίασε η φιλόλογος – δημοσιογράφος  Βίκυ Κόλλια, ενώ τη συγγραφέα 
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προλόγισε ο γνωστός Χανιώτης σκηνοθέτης Θοδωρής Παπαδουλάκης.  

Όπως ανέφερε η κα Κόλλια «το ´Νήμα´ θα μπορούσε να γίνει μια μεγάλη επιτυχία όπως και 

το ´Νησί´. Είναι ένα βιβλίο λογοτεχνικά άρτιο, με καταπληκτική γλώσσα, ιστορικά προσεγμένο, 

κάτι που δείχνει ότι η συγγραφέας έχει κάνει εκτενή έρευνα προτού το γράψει. Καλύπτει μια 

μεγάλη χρονική περίοδο της ελληνικής Ιστορίας από το 1917 μέχρι το 1978 περίπου με 

επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, μια πόλη πολυ-πολιτισμική, μέσα στο οποίο υπάρχει εκτενέστατη 

αναφορά σε όλες τις φυλές (Μουσουλμάνους και Εβραίους) που συγκατοικούσαν με τους 

χριστιανούς Έλληνες. Θεωρώ ότι το βιβλίο θα ενθουσιάσει τους αναγνώστες κάθε ηλικίας». 

Από την πλευρά του ο Χανιώτης σκηνοθέτης Θοδωρής Παπαδουλάκης, ο οποίος 

συνεργάστηκε και στο παρελθόν με τη συγγραφέα στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά το ´Νησί´, 

ανέφερε ότι το ´Νήμα´ θα μπορούσε να γίνει μια επιτυχημένη κινηματογραφική ταινία, διότι 

έχει εκείνα όλα τα κατάλληλα συστατικά: Συγκινεί, ´αγγίζει´ και ταξιδεύει τον Έλληνα στο 

παρελθόν, ανακαλύπτοντας την Ιστορία του, τις ρίζες του. 

«Γι’ αυτό το θεωρώ ως ένα από τα αγαπημένα βιβλία που έχω διαβάσει και θα μπορούσε να 

γίνει μια κινηματογραφική επιτυχία», σημείωσε.  

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης η Βικτόρια Χίσλοπ διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο 

της και συνομίλησε με το κοινό.  

Την εκδήλωση διοργάνωσαν τα βιβλιοπωλεία ´Βιβλιοεμπορική´ και ´Επιλογές´, μαζί με τις 

εκδόσεις ´Διόπτρα´, υπό την αιγίδα του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Χανίων. 
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