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ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΧΙΣΛΟΠ «ΞΕΊΎΛΙΓΟΝΤΑΣ» TO «ΝΗΜΑ» ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ: 

Η Ελλάδα είναι n έµπνευσή µου 
Η Βικτόρια Χίσλοπ αγαπά την Ελλάδα 
και δεν σταµατά να το λέει. Για την 

ίδια δεν είναι απλά µια όµορφη χώρα, 
είναι η πηγή έµπνευσης της, η µούσα 
της. Χθες βρέθηκε στη Λάρισα, στο 
πλαίσιο της παρουσίασης του νέου της 
βιβλίου «To Νήµα» και σε συνέντευξη 
Τύπου που παραχώρησε στο βιβλιοπωλείο 

«Παιδεία» µίλησε για την ιστορία 
του νέου της µυθιστορήµατος αλλά 
και για τα συναισθήµατα που τρέφει 

για τη χώρα που την «πυροδοτεί» συγγραφικά. 

Η Λάρισα είναι για εκείνη ένας τόπος 
νέος αφού είναι µόλις η δεύτερη φορά 
που επισκέπτεται την πόλη και δεν 
έκρυψε την επιθυµία της, να περιπλανηθεί 

στις οµορφιές της αλλά και της 
Θεσσαλίας γενικότερα. Παράλληλα, 

για το νέο της βιβλίο η Βικτόρια Χίσλοπ 
δήλωσε ότι το θεωρεί καλύτερο από 
«To Νησί» αφού µέσα από κάθε δουλειά 

βγαίνει πιο ώριµη και πιο δηµιουρ¬ 

γική. Μιλώντας στα ελληνικά, η Βρετανίδα 
δηµοσιογράφος και συγγραφέας 

ξετύλιξε ...«To Νήµα» της ιστορίας του 
µυθιστορήµατος της. /αελ η 
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µς 
Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ ΞΕΤΥΛΙΞΕ... «TO ΝΗΜΑ» TOY ΝΕΟΥ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Βικτόρια Χίσλοπ: Η Ελλάδα είναι η έµπνευση µου 
Της Νατάσας Πολυγένη 
Η Βικτόρια Χίσλοπ αγαπά την Ελλάδα 
και δεν σταµατά να το λέει. Για την 

ίδια δεν είναι απλά µια όµορφη χώρα, 
είναι η πηγή έµπνευσης της, η µούσα 
της. Χθες βρέθηκε στη Λάρισα, στο 
πλαίσιο της παρουσίασης του νέου 
της βιβλίου «To Νήµα» και σε συνέντευξη 

Τύπου που παραχώρησε στο βιβλιοπωλείο 
«Παιδεία» µίλησε για την 

ιστορία του νέου της µυθιστορήµατος 
αλλά και για τα συναισθήµατα που 
τρέφει για τη χώρα που την «πυροδοτεί» 

συγγραφικά. 
Η Λάρισα είναι για εκείνη ένας τόπος 

νέος αφού είναι µόλις_η δεύτερη 
φορά που επισκέπτεται την πόλη και 
δεν έκρυψε την επιθυµία της, να περιπλανηθεί 

στις οµορφιές της αλλά και 
της Θεσσαλίας γενικότερα. Παράλληλα, 

για το νέο της βιβλίο η Βικτόρια 
Χίσλοπ δήλωσε ότι το θεωρεί καλύτερο 

ano «To Νησί» αφού µέσα από κάθε 
δουλειά βγαίνει πιο ώριµη' και πιο 

δηµιουργική. Μιλώντας στα ελληνικά, 
η Βρετανίδα δηµοσιογράφος και συγγραφέας 

ξετύλιξε ...«To Νήµα» της 
ιστορίας του µυθιστορήµατος της, 
που διαδραµατίζεται στη Θεσσαλονίκη, 

από τη µεγάλη πυρκαγιά του 1917 
µέχρι τον σεισµό του 1978. 

Η µελέτη των γεγονότων που αφορούν 
στην ανταλλαγή των πληθυσµών 

εκείνα τα χρόνια, ήταν το κίνητρο για 
τη συγγραφή του νέου της βιβλίου. 
«Σοκαρίστηκα όταν διάβασα για πρώτη 

φορά για την ανταλλαγή των πληθυσµών. 

Τόσα χρόνια πηγαινοέρχοµαι στην 
Ελλάδα και δεν ήξερα. Ήταν σοκ για 
µένα να καταλάβω πώς µια ίόσρ µικρή 
χώρα έζησε την ανταλλαγή. ∆|ν µπορούσα 

να σταµατήσω να διοβάζω την 
ιστορία. Μέσα ano έρευνα κατάλαβα 
ότι στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν Χριστιανοί, 

Μουσουλµάνοι και Εβραίοι. 
∆ιάβασα πολύ, και για την ιστορία της 
ανταλλαγής». Πρόκειται για µία ιστορία 

πίστης και αγάπης, µε πρωταγωνιστές 
τον ∆ηµήτρη Κοµνηνό που γεν¬ 

νήθηκε τις µέρες της πυρκαγιάς στη 
Θεσσαλονίκη και της νεαρής Κατερίνας 

που διέφυγε στην Ελλάδα όταν η 
πατρίδα της στη Μικρά Ασία ισοπεδώθηκε 

από τα τουρκικά στρατεύµατα. 
Ο έρωτας και η αγάπη είναι κυρίαρχα 
και στο νέο της µυθιστόρηµα. 

Αναφορικά µε την οικονοµική κρίση 
και για τα όσα λέγονται για την Ελλάδα 

στο εξωτερικό, η ίδια λέει ότι αισθάνεται 
θλίψη αφού έχει διαβάσει 

την ιστορία της χώρας και θεωρεί πως 
οι ρίζες του προβλήµατος είναι βαθύτερες 

και δεν προέρχονται ano τους 

λαούς και ειδικότερα από τους Έλληνες. 
Επιπλέον, σηµειώνει, ότι οι Έλληνες 
δεν είναι η πρώτη φορά που καλούνται 

να αντιµετωπίσουν τον εφιάλτη 
της φτώχειας αφού έχουν περάσει 

την Κατοχή και τον ξεπέρασαν µε υπερηφάνεια. 
Όσο για το επόµενο συγγραφικό 

της τόλµηµα, ακόµη δεν γνωρίζει 
προς τα πού θα κινηθεί αλλά σίγουρα 

όπως χαρακτηριστικά δηλώνει 
δεν θα είναι η Αγγλία, αφού εκεί δεν 
έχει έµπνευση. 

Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε η 
παρουσίαση του βιβλίου στο αναγνω¬ 

στικό κοινό που έσπευσε να γνωρίσει 
ano κοντά τη συγγραφέα στο κατάµεστο 

ano κόσµο πατάρι του βιβλιοπωλείου 
«Παιδεία». Η συγγραφέας διάβασε 
αποσπάσµατα του βιβλίου· της 

ενώ ο λογοτέχνης κι εκπρόσωπος των 
βιβλιοπωλείων «Παιδεία», κ. Νίκος Νοµικός 

της έθεσε ερωτήµατα για τα βαθύτερα 
νοήµατα του βιβλίου. Καταλήγοντας, 
σύντοµο χαιρετισµό στην εκδήλωση 
απηύθυνε ο ιδιοκτήτης των 

βιβλιοπωλείων κ. Γιάννης Ευσταθίου, 
που χαρακτήρισε τη συγγραφέα πρέσβειρα 

της Ελλάδος. 
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