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ìø÷öüøùêþõ: ñõöõëî÷éí, 27-04-2012

è÷ðþýõ: 1,36         (2 õã× 2)

çæå÷äüû: 541 cm ²

çæëù îéîðüúüöþõ: çù ýòõäæëòøù

ÿãòîüòêâêþõ ÷êïóãüé: 2310 232 155

áæàù îð÷òýþ: ßÞôÝÜÛÞÚ ÙÞèáØñ

Η Βικτόρια Χίσλοπ 
ξετυλίγει το... νήµα 
Tns θεσσαλονίκης 

ο... νήµα της ιστορίας της θεσσαλονίκης 
κατά τη διάρκεια 

του 20ού αιώνα θα ξετυλίξει 
στις li Μαΐου στο Γενί Τζαµί n 

Βικτόρια Χίσλοπ, n γνωστή Βρετανίδα 
συγγραφέας που έγραψε και το αγαπηµένο 

σε όλους τους Ελληνες «Νησί». 
Στη θεσσαλονίκη, που αποτελεί τον 

καµβά του τελευταίου της βιβλίου, το 
οποίο έχει τίτλο «To νήµα» και πραγµατεύεται 

«µια ιστορία πίστης και αγάπης για 
όλους τους ανθρώπους και τους τόπους 
που µας προσδιορίζουν», θα µιλήσει για 
την πολύπαθη ιστορία της πόλης, όπως τη 
γνώρισε µέσα από έρευνά της. 

Με την ιδιότητα της πρώην δηµοσιογράφου 
και µε αφορµή το βιβλίο του κορυφαίου 
φιλέλληνα ιστορικού Μαρκ Μαζάουερ 

«θεσσαλονίκη: n πόλη των φαντασµάτων», 
n συγγραφέας µελέτησε τα 

ιστορικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στη 
θεσσαλονίκη από το 1917 έως το 1978. 
∆ιάβασε για τη Μικρασιατική Καταστρο- 

Η ouyypatpsas του µπεστ 
σέλερ «To νησί» µιλά 

για την ιστορία Tns Νϋµφηβ 
του Θερµαϊκού 
στον 20ό αιώνα 

φή, τη γερµανική Κατοχή, τον εµφύλιο 
Πόλεµο και έστησε το σκηνικό του µυθιστορήµατος 

της. Αφετηρία της αφήγησής 
της, n µεγάλη πυρκαγιά του 1917, n µέρα 
που γεννήθηκε ο βασικός ήρωας ∆ηµήτρης 

Κοµνηνός... 
Πέντε χρόνια αργότερα, n Κατερίνα 
Σαράφογλου φτάνει µόνη και έρηµη, 

αφού στο πανδαιµόνιο της φυγής έχασε 
τη µητέρα της, πρόσφυγας στην Ελλάδα 
από τη Μικρά Ασία. Οι ζωές των δύο δέ- 

Η Βικτόρια Χίσλοπ µε φόντο τη Σπιναλόγκα, το νησί που τη «σηµάδεψε» για µια ζωή 

νονται άρρηκτα από ένα αόρατο νήµα... 
Τις εντυπώσεις της µελέτης και της 

έρευνας που είχαν ως αποτέλεσµα µια πολυσέλιδη 
ενδιαφέρουσα ερωτική ιστορία n 

συγγραφέας θα µοιραστεί µε τους θεσσαλονικείς 
στη συνάντηση που θα έχει µα¬ 

ζί τους καλεσµένη της Αντιδηµαρχίας Πολιτισµού 
του ∆ήµου θεσσαλονίκης. Την 

επόµενη µέρα n Βικτόρια Χίσλοπ θα συµµετάσχει 
στο τρίτο κατά σειρά TEDx, µε 

θέµα «To θάρρος να δηµιουργείς», που θα 
γίνει στο Ολύµπιον. 
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