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ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Η Βικτώρια Χίσλοπ παρουσίασε το νέο 
της βιβλίο «To Νήµα» στην Κατερίνη 

Ano τη Σπιναλόγκα στη...Θεσσαλονίκη! 
-Μίλησε µε ιδιαίτερο θαυµασµό και αγάπη 

για την Ελλάδα, ενώ εξήγησε πως 
προέκυψε η ιδέα για την υπόθεση του 
νέου της βιβλίου 

«To Νήµα» κέρδισε τις εντυπώσεις του 
βιβλιόφιλου κοινού της Κατερίνης, που 
κατέκλυσε κυριολεκτικά το χώρο του 
βιβλιοπωλείου «Νέστωρ» όπου και πραγµατοποιήθηκε 

η παρουσίαση του βιβλίου, 
παρουσία της ίδιας της συγγραφέως 

Βικτόριας Χίσλοπ. 
Η Βρετανίδα Συγγραφέας που έγινε ιδιαίτερα 

αγαπητή στην Ελλάδα µε το 
βιβλίο της «To Νησί» που πέρυσι κυριολεκτικά 

έσπασε κάθε ρεκόρ τηλεθέασης, 
απάντησε σε ερωτήσεις της δηµοσιογράφου 

Μαρίας Αµανατίδου, 
συνοµίλησε µε τους παραβρισκόµενους, 
εκφράζοντας σε κάθε της λέξη, µια ιδιαίτερη 

αγάπη για την Ελλάδα. ∆εν 
είναι τυχαίο που επέλεξε για ακόµη µια 
φορά θέµα του βιβλίου της να είναι η 
χώρα µας, µε επίκεντρο αυτή τη φορά 
τη Θεσσαλονίκη και τα ιστορικά γεγονότα 

που τη σηµάδεψαν από τη µεγάλη 
πυρκαγιά, την ανταλλαγή πληθυσµών 
µετά τη Μικρασιατική καταστροφή, την 
Κατοχή. 
Για το βιβλίο της όµως είχε την ευκαιρία 
να µιλήσει η συγγραφέας και µε τους 
εκπροσώπους των τοπικών µέσων ενηµέρωσης, 

χθες το πρωί σε συνέντευξη 
τύπου που οργανώθηκε στο βιβλιοπωλείο 

Νέστωρ. 
Μίλησε ελληνικά, σε πολύ καλό επίπεδο, 
δέχθηκε ερωτήσεις από τους δηµοσιογράφους 

και σε κάποιες περιπτώσεις ρωτούσε 
και η ίδια να µάθει, αν καλύφθηκε 

η ερώτηση των δηίµοσιογράφων, από 

την απάντησή της. 
Ευγενική, χαµογελαστή και ήρεµη, είπε 
στη διάρκεια της συνέντευξης, πως προτιµά 

να' βρίσκεται στην Ελλάδα απ'ο,τι 
στον τόπο καταγωγής της. 
Αναφερόµενη, στο βιβλίο της είπε πως 

είναι µια ιστορία αγάπης µεταξύ δύο ανθρώπων 
που ζουν στη Θεσσαλονίκη 

του ταραγµένου 20ού αιώνα, ξεκινώντας 
από τη µεγάλη πυρκαγιά του 

1917 και βιώνοντας όλες τις µεταµορφώσεις 
που ακολουθούν τα ιστορικά γεγονότα. 
Όπως εξήγησε, ήθελε να αναφερθεί 

στην ελληνική Ιστορία και µέσα 
απ' αυτή να δώσει στον κόσµο να κατανοήσει 

τον ελληνικό λαό αλλά και γεγονότα 
που είναι άγνωστα στο ευρύ 

παγκόσµιο κοινό. 
Εξήγησε πως και η ίδια γνώριζε ελάχιστα 
για την ανταλλαγή πληθυσµών και τη 
Μικρασιατική Καταστροφή και πως αφο¬ 

ρµή για το βιβλίο της δόθηκε σε µια 
επίσκεψη της στη Θεσσαλονίκη, όπου 
είδε το σπίτι του Κεµάλ Ατατούρκ αλλά 
και τον Μιναρέ στην περιοχή της Καµάρας. 

Θέλησα να επισκεφθώ το σπίτι του Κεµάλ 
Ατατούρκ, είπε στους δηµοσιογράφους, 

και ρωτώντας περαστικούς 
πολίτες της Θεσσαλονίκης, έπαιρνα απαντήσεις 

του τύπου: «∆εν ξέρω που 
είναι. ∆εν γνωρίζω πώς θα πάτε». Τότε 
κατάλαβα, είπε η συγγραφέας, πως πρόκειται 

για µια περίεργη ιστορία για τους 
Έλληνες και θέλησα να την εξερευνήσω. 
Άρχισα να διαβάζω, να µιλάω µε ανθ¬ 

ρώπους. Επισκέφθηκε το Μουσείο Μπενάκη 
στην Αθήνα όπου υπάρχει ένα 

πλούσιο φωτογραφικό αρχείο και οι 
εικόνες...µίλησαν µέσα µου. Έτσι αποφάσισα 

να γράψω αυτό το βιβλίο, τόνισε 
η Βικτώρια Χίσλοπ. 
Στο ερώτηµα, πώς προέκυψε ο "ϊίτλος 
του βιβλίου «το νήµα» είπε πως αποτελεί 

πεποίθησή της, ότι τα γεγονότα στη 
ζωή ενός ανθρώπου συνδέονται µεταξύ 
τους, ενώ ως εικόνα στο µυαλό της είχε 
τις γυναίκες της Μικράς Ασίας που για 
να ζήσουν «έραβαν»...σηµειολογικά η 
κλωστή, το νήµα της ζωής τους ξετυλίγεται 

στις σελίδες του βιβλίου. 
Τα ερωτήµατα που προσπαθούσα να απαντήσω, 

είπε, ήταν: «Πώς θα ένιωθε 
κανείς ως πρόσφυγας; Πώς θα ήταν να 
έβλεπες τους φίλους σου να εξαφανίζονται 

µέσα σε µια νύχτα; Πώς οι άνθρωποι 
-ειδικά οι γυναίκες- επέζησαν αυτών των 
τραυµατικών εµπειριών; Και τελικά η ιστορία 

του 20ού αιώνα τι επίδραση έχει 
σε µας σήµερα, στον 21ο αιώνα; Πώς 
συνδέονται; Κάπως έτσι εξελίχθηκε η ιστορία 

για µένα», είπε η συγγραφέας. 
Η ίδια έκανε ειδική αναφορά στην Ελλάδα 

λέγοντας πως αποτελεί για αυτήν έναν 
εκπληκτικό τόπο, που αγαπά ιδιαίτερα, 
αποκάλυψε πως δεν θα είναι το τελευταίο 

της βιβλίο µε σηµείο αναφορά 
την Ελλάδα, ενώ σηµείωσε πως η χώρα 
µας έχει πολλές ενδιαφέρουσες ιστορίες 
για έναν συγγραφέα. 
Σήµερα είπε γράφω µικρές ιστορίες και 
στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αφορούν 

την Ελλάδα. 
Κλείνοντας είπε πως ίσως λόγω της 
κρίσης, θα αργήσουµε να δούµε την 
τηλεοπτική µεταφορά του νέου της βιβλίου 

στη µικρή οθόνη, όµως θα το έκανε 
και πάλι ανεπιφύλακτα, αν είχε απέναντι 
της τους ίδιους ανθρώπους µε τους οποίους 

συνεργάστηκε στο «Νησί». 
To βιβλίο «To Νήµα» κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις «∆ιόπτρα». 
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