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Νικητές 
προηγούµενης 
εβδοµάδας
Οι αναγνώστες της προηγούµενης εβδοµά-
δας που κερδίζουν τα βιβλία «Στεφάνι από 
ασπάλαθο» της Σόφης Θεοδωρίδου από τις 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ είναι οι εξής:

01) Βαγγέλης Γκουλιόπουλος
02) Ελένη Μπαλαµώτη

Τα βιβλία θα αποσταλούν απευθείας στους 
νικητές από τον εκδοτικό οίκο που τα 
προσφέρει.

Ένα νησί στις 
φ λ ό γ ε ς , 
μια πόλη 

φάντασμα, δύο 
οικογένειες αντα-
μώνουν στις σκι-
ές... Το νέο βιβλίο 
της Victoria Hislop 
που κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις 
ΔΙΟΠΤΡΑ. Η συγ-
γραφέας του βι-
βλίου «Το νησί» 
που έγινε μπεστ 
σέλερ μας δίνει ένα ακόμη δείγμα της υπέρο-
χης γραφής της.

Της Βιβής Μαργαρίτη

Το θέμα του μυθιστορήματος είναι εμπνευσμένο 
από την κατεχόμενη, εδώ και 40 και πλέον χρό-
νια, Αμμόχωστο. Η Βικτόρια Χίσλοπ επικεντρώνε-
ται στην ιστορία μιας ελληνοκυπριακής και μιας 
τουρκοκυπριακής οικογένειας σε ένα ερημωμένο, 
μετά την τουρκική εισβολή, ξενοδοχείο της Αμμο-
χώστου.
Λευκωσία: Έρημοι δρόμοι, βουβές πολυκατοικίες 
και ξενοδοχεία μάρτυρες της ζωντάνιας που έσφυ-
ζε η περιοχή, και γύρω-γύρω τα συρματοπλέγματα 
που σηματοδοτούν το όριο μιας  πόλης φάντασμα. 
Μιας βασιλεύουσας στην οποία μοιάζει να έδυσε 
ο ήλιος της ζωής εδώ και τέσσερις δεκαετίες, με 
τους ανθρώπους της να προσπαθούν να πείσουν 
για το δράμα και το έγκλημα εις βάρος της. Μια 
πόλη, που περιμένει τη δική της ανατολή, τη δική 
της αναγέννηση εδώ και 40 χρόνια…
Σε αυτό άλλωστε παραπέμπει και ο τίτλος του 
νέου βιβλίου της γνωστής Βρετανίδας συγγραφέα 
Βικτώρια Χίσλοπ, το οποίο έχει ως ιστορικό φόντο 

την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου. Μια ιστο-
ρία, η οποία ξεκινά πριν από την τουρκική εισβολή 
και φτάνει στο σήμερα. Πρωταγωνιστής του βιβλί-
ου της Χίσλοπ, η ίδια η κατεχόμενη πόλη της Αμ-
μοχώστου, μέσα από την ιστορία δύο οικογενειών, 
μιας Ελληνοκυπρίων και μιας Τουρκοκυπρίων. 
Η «Ανατολή» είναι ένα σαφέστατα ανθρωποκε-
ντρικό βιβλίο με δυνατούς χαρακτήρες. Ακολουθεί 
την παράδοση των προηγούμενων, με ζωντανές 
περιγραφές, και κινηματογραφικά τοπία, με δι-
αλόγους ζωντανούς και ρεαλιστικά περιστατικά. 
Αναμφισβήτητη η δυνατότητα της συγγραφέας, 
να σπάει τα φράγματα του χώρου και του χρόνου 
και να μεταφέρει τον αναγνώστη σε πραγματικά, 
άλλα μέρη. Δεν είναι ένα απόλυτα ιστορικό, μυθι-
στόρημα, αν και τα ιστορικά, δραματικά, γεγονότα 
καθορίζουν την πλοκή.

Υπόθεση

Καλοκαίρι 1972. Η Αμμόχωστος αποτελεί το πιο 
ελκυστικό θέρετρο της Μεσογείου. Μια πόλη λου-
σμένη στη λάμψη και το φως. Ένα φιλόδοξο ζευ-
γάρι εγκαινιάζει το πιο εντυπωσιακό ξενοδοχείο, 
όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι συνεργά-
ζονται αρμονικά.
Δυο οικογένειες που ζουν στην ίδια γειτονιά, οι Γε-
ωργίου και οι Οζκάν, συγκαταλέγονται ανάμεσα σε 
πολλούς άλλους που μετακόμισαν στην Αμμόχω-
στο για να ξεφύγουν από τον επί χρόνια αναβρα-
σμό και τη βία που επικρατούσε σε άλλα μέρη του 
νησιού. Όμως, κάτω από τη μάσκα της χλιδής και 
του πλούτου που δείχνει η πόλη, η ένταση γίνεται 
ολοένα και μεγαλύτερη.
Ένα πραξικόπημα βυθίζει την Κύπρο στο χάος. Η 
Τουρκία εισβάλλει στο νησί και η Αμμόχωστος 
βομβαρδίζεται. Σαράντα χιλιάδες άνθρωποι παίρ-
νουν όπως-όπως τα πιο πολύτιμα απ’ τα υπάρχο-
ντά τους και τρέπονται σε άτακτη φυγή για να γλι-

τώσουν από τους στρατιώτες που προε λαύνουν. 
Στην εγκαταλειμμένη πόλη παραμένουν μόνο δύο 
οικογένειες…

Έμπνευση από Ελλάδα

Η Χίσλοπ φαίνεται να εμπνέεται από την ελληνική 
ιστορία αφού και κάποια άλλα από τα έργα της 
έχουν ως φόντο την Ελλάδα:
Η Victoria Hislop έγραψε το μυθιστόρημα «Το 
Νησί» το 2005, εμπνευσμένη από μια επίσκεψή 
της στη Σπιναλόγκα, την εγκαταλειμμένη αποικία 
λεπρών. Το βιβλίο της έγινε διεθνές best seller, 
εκδόθηκε σε τριάντα γλώσσες, με πωλήσεις πάνω 
από 3 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και 
μεταφέρθηκε σε τηλεοπτική σειρά 26 επεισοδίων 
για την ελληνική τηλεόραση συντρίβοντας κάθε 
ρεκόρ τηλεθέασης. Aνακηρύχθηκε Πρωτοεμφα-
νιζόμενη Συγγραφέας της Χρονιάς στα βραβεία 
Galaxy British Book και σήμερα είναι πρέσβειρα 
για την αντιμετώπιση της λέπρας.
Στη συνέχεια, η αγάπη της για τη Μεσόγειο την 
οδήγησε στην Ισπανία, και στο μυθιστόρημά της 
«Ο Γυρισμός» (επίσης best seller) πραγματεύεται 
τα επώδυνα μυστικά του εμφύλιου πολέμου της 
χώρας. Στο τρίτο της μυθιστόρημα «Το Νήμα» η 
Βικτόρια επιστρέφει στην Ελλάδα για να εξιστορή-
σει τη συγκλονιστική, ταραχώδη ιστορία της Θεσ-
σαλονίκης και των ανθρώπων της κατά τη διάρ-
κεια του 20ού αιώνα. Από την πρώτη του κιόλας 
έκδοση το 2011 το βιβλίο έτυχε πολύ θερμής υπο-
δοχής από τους αναγνώστες, επιβεβαιώνοντας 
την εξαιρετική δεξιότητα της Hislop στην αφήγηση 
αγαπημένων ιστοριών, ενώ ταυτόχρονα βρέθηκε 
στη βραχεία λίστα για τα ετήσια Βρετανικά Βρα-
βεία Βιβλίου. Το τέταρτo βιβλίο της «Ο Τελευταίος 
Χορός» είναι μια θαυμάσια συλλογή διηγημάτων 
με φόντο την Ελλάδα. Η Βικτόρια μοιράζει το χρό-
νο της μεταξύ Αγγλίας και Ελλάδας.

Ανατολή
Ένα νησί στις φλόγες, µια πόλη φάντασµα, δύο οικογένειες ανταµώνουν στις σκιές… το νέο βιβλίο της Victoria Hislop

∆ιαγωνισµός
Στείλτε µας email στη διεύθυνση 
vimarga2004@yahoo.gr µε την ένδειξη: 
βιβλιοπαρουσιάσεις. Γράψτε µας τα 
στοιχεία σας (ονοµατεπώνυµο, διεύθυν-
ση και τηλέφωνο) και διεκδικείστε ένα 
από τα δύο βιβλία «Ανατολή» της Victoria 
Hislop από τις ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΟΠΤΡΑ που η 
στήλη εξασφάλισε εντελώς δωρεάν για 
τους αναγνώστες της. Οι 2 πρώτοι που θα 
στείλουν email θα κερδίσουν τα βιβλία και 
θα ανακοινωθούν στο φύλλο της επόµενης 
∆ευτέρας.


