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ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΧΙΣΛΟΠ 
Αϊίώ τη ουγγραφίϋ των best >cllcr to νµσι και Ο ϊύφισµοσ 

Victoria 

Hislop 
To Νήµα 

"θεσσαλονίκη 1917. Την ώρα που γεννιέται 
ο ∆ηµήτρης Κοµνηνός, µια πυρκαγιά 

σαρώνει την ακµάζουσα µητρόπολη, 

όπου χριστιανοί, εβραίοι και µουσουλµάνοι 

ζουν πλάι-πλάι. Αυτό είναι το 

πρώτο από µια σειρά καταστροφικών γεγονότων 

που θα αλλάξουν για πάντα τη 

φυσιογνωµία της πόλης, καθώς ο πόλεµος, 
ο φόβος και οι διωγµοί αρχίζουν να 

διχάζουν τους κατοίκους της. 
Πέντε χρόνια αργότερα, η νεαρή Κατερίνα 
διαφεύγει στην Ελλάδα, όταν η πατρίδα 

της στη Μικρά Ασία ισοπεδώνεται από τα 
τουρκικά στρατεύµατα. Έχοντας χάσει 
τη µητέρα της µέσα στο πανδαιµόνιο της 

φυγής, βρίσκεται µόνη της πάνω στο 

πλοίο προς έναν άγνωστο προορισµό." 

ΕκδόσεΐΞ ∆ιόπτρα. 
σελ. 456 

Mετα την επιτυχία 
του 

ατµοσφαιρικού 
Νησιού 

oas. επιστρέφετε 
µε µια δραµατική 

ιστορία για τη θεσσαλονίκη 
του 1917. 

Αφετηρία αυτού του µυθιστορήµατο5 
ήταν n ανταλλαγή 

πληθυσµών του '23. 
Ένα γεγονόε τεράστιαε σηpaoias, 

ανάλογο του οποίου 
δεν συναντάµε στην Ευρώπη. 

Η ιστορία, λοιπόν, αρχίζει 
µε τη µεγάλη πυρκαγιά 

του' 17, ενώ ακολουθεί µια 
αλληλουχία δραµατικών 
επεισοδίων... 
Η έµπνευση για το Νήµα 
nobs προέκυψε; 
Όταν βρέθηκα για πρώτη 
φορά στη θεσσαλονίκη, παραξενεύτηκα 

µε το έντονο 
πολυπολιτιστικό ins στοιχείο, 

τη συνύπαρξη Ελλήνων, 
Εβραίων, µουσουλµάνων. 

∆ιότι οµολογώ nous 
δεν γνώριζα ότι τόσεε εθνόxnxes 

ζούσαν εκεί. Βρέθηκα 
ενώπιον σωρείαε εκπλήξεων 

και είχα µια παράξενη 
αίσθηση που µε ώθησε να 
εξευρευνήσω τη συγκεκριµένη 

εποχή. 
Ο ∆ηµήτρη5 και n Κατερίνα 
ερωτεύονται µε ένταση σε 
µια σκοτεινή περίοδο, ενώ 
γύρω tous διαλύονται τα 
πάντα. Οι µεγάλοι έρωτεε, 
τελικά, επιβιώνουν ακόµα 
και µέσα στα συντρίµµια; 
Ασφαλώε. Ο έρωταε, και 
µάλιστα ο µεγάλοε, έχει τη 
δύναµη να παραµένει ζωντανόε 

παρά us όποιεε δυσκολίεΞ. 
Μάλιστα, οι τραγικέ5 

συγκεκριµένεΞ συνθήkes 
ίσωε αναζωπυρώνουν, 

ενδυναµώνουν τα πάθη. τα 
έντονα συναισθήµατα. 

Αγάπη, EpuKas, αφοσίωση 
άνευ όρων χαρακτηρίζουν 
και αυτό το βιβλίο oas. Τα 
αντίδοτα ioujs ενάντια στον 
πόλεµο, στην εχθρότητα, 
στο αίµα; 
Σίγουρα όλα αυτά τα καλά. τα 
θετικά συναισθήµατα µπορούν 

να παίξουν δυνατό 
ρόλο. Αλλά oris µέρεε pas. 
δυστυχώε. δεν φαίνεται να 
ευδοκιµούν - δεν νοµίζετε; 
ΕγωισµόΞ άκρατοε. µαζί µε 
εσωστρέφεια, φαίνεται ότι 
κυριαρχούν και χαρακτηρίζουν 

πολλούε, µα πάρα πολλούε 
συνανθρώπουε pas 

σε όλο τον κόσµο. 
Αγαπάτε την Ελλάδα και 
συνδράµετε µε τον τρόπο 
oas, µιλώνταε µέσα από τα 
βιβλία oas για µαε. Στιε 
οµιλίεΞ oas µάλιστα κάνετε 

κοινωνούε tous αναγνώστεε 
oas για τα τωρινά 

pas προβλήµατα. 
Γενικά θα έλεγα ότι επικρατεί 

άγνοια όσον αφορά την 
Ιστορία oas στο εξωτερικό, 
γεγονό5 βέβαια που δεν είναι 

κατακριτέο. Προσωπικά 
πέρασα τρειε εβδοµάδεε 
στη M. Βρετανία, για να προωθήσω 

το Νήµα. και µίλησα 
παράλληλα και για την 

κρίση που βιώνετε όλοι oas 
και γνώρισα κι εγώ ζώνταε 
κοντά oas. 

∆εν γράφω 

για να 
ικανοποιήσω 

TOUS KplUKOUS, 

αν και το Νήµα 
έτυχε πολύ 

καλήευποδοxns. 
Εενικά 

n Αγγλία είναι 
χώρα σνοµπ 

σε όλα τα 
επίπεδα..." 

θα µπορούσε και τούτο το 
βιβλίο oas να γίνει ένα δεύτερο 

τηλεοπτικό Νησί. 
θα µπορούσε κάλλιστα να 
µεταφερθεί στη µικρή οθόνη, 
µε τη διαφορά ότι αυτή n 
παραγωγή θα ήταν ακριβή, 
γιατί το Νησί γυρίστηκε σε 
ένα µικρό µέρο5 στην Κρήτη, 
ενώ αυτή n ιστορία διαδραµατίζεται 

στη θεσσαλονίκη. 
Γράφετε για την Ελλάδα, 
µαθαίνετε Ελληνικά, έχετε 
σπίτι σε νησί δικό µαε. Τελικά, 

oas κέρδισε n πατρίδα 
µαε. Μήπωε σκέπτεστε 

να µείνετε εδώ σε µόνιµη 
βάση; 
Ξέρετε, πραγµατικά λατρεύω 
τουε'ΕλλπνεΞ, µαζί µε όλα 
όσα tous καταµαρτυρούν 
ojs µειονεκτήµατα. Σήµερα 
βέβαια, οι συνθήκεε δεν µου 
επιτρέπουν να µείνω εδώ, 
όµωε κάποια στιγµή στο 
µέλλον θα το καταφέρω. 
Πόντου, ένα είναι βέβαιο: 
ένα τεράστιο κοµµάτι Tns 
καρδιάΞ µου ανήκει ολοκληρωτικά 

στην Ελλάδα. 
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