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Η συγγραφέας Victoria Hislop παρουσίασε στο Βόλο το νέο της βιβλίο 

«To Νησί» άλλαξε τη ζωή µου... 
"To "Νησί" µού άλλαξε m ζωή. Μου έφερε τύχη. Γνώρισα και 
αγάπησα πολλούς ανθρώπους.Έκανα πολλούς φίλους" 
υπογράµµισε µε έµφαση n πασίγνωστη - πλέον - Βρετανίδα 
συγγραφέας Victoria Hislop, n οποία ήταν n επίσηµη καλεσµένη στη 
χθεσινοβραδινή εκδήλωση στο αµφιθέατρο του Ελληνογαλλικού 
Σχολείου "Άγιος Ιωσήφ" στο Βόλο. Η συγγραφέας περιοδεύει σε 
διάφορες πόλεις της χώρας (προχθές ήταν στη Λάρισα και πριν 
λίγες ηµέρες στη θεσσαλονίκη) µε αφορµή την κυκλοφορία του νέου 
της βιβλίου µε τίτλο "To Νήµα", που έχει και πάλι ελληνικό θέµα. 
Η Βρετανίδα συγγραφέας τείνει να γίνει µία από τις πλέον 
αγαπηµένες συγγραφείς για τους Έλληνες αναγνώστες, καθώς σι 
ιστορίες της και τα συγγράµµατα της αναφέρονται στην Ελλάδα και 
στους Έλληνες. Η ανταπόκριση που έχει στο κοινό φάνηκε και χθες 
το βράδυ, καθώς n αίθουσα όπου έγινε n εκδήλωση ήταν 
κατάµεστη, «σελ. 29 

«To Νησί» άλλαξε τη ζωή µου... 
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Η συγγραφέοε Victoria Hislop παρουσίασε στο Boho το νέο ws βιβήίο 

"To Νησί" άλλαξε τη ζωή µου... 
j g m—m ο "Νησί" µου άλλαξε τη ζωή. Μου έφερε τύχη. Γνώρισα και αγάπησα πολλούς ανθρώπους. Έκανα πολλούς φίλους" υπογράµµισε µε έµφαση n πασίI 

γνωστή -πλέον- Βρετανίδα συγγραφέας Victoria Hislop, n οποία ήταν n επίσηµη καλεσµένη στη χθεσινοβραδινή εκδήλωση στο αµφιθέατρο του ΕλληνοI 

γαλλικού Σχολείου "Αγιος Ιωσήφ", στο Βόλο. Η συγγραφέας περιοδεύει σε διάφορες πόλεις της χώρας (προχθές ήταν στη Λάρισα και πριν λίγες ηµέρες 

στη θεσσαλονίκη) µε αφορµή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου µε τίτλο 'Ίο Νήµα", που έχει και πάλι ελληνικό θέµα. Η Βρετανίδα συγγραφέας τείνει να γίνει µία 

από m πλέον αγαπηµένες συγγραφείς για τους Έλληνες αναγνώστες, καθώς σι ιστορίες ws και τα συγγράµµατά της αναφέρονται στην Ελλάδα και στους Έλληνες. Η ανταπόκριση 
που έχει στο κοινό φάνηκε και χθες το βράδυ, καθώς n αίθουσα όπου έγινε n εκδήλωση ήταν κατάµεστη. 

Η διοργάνωση της εκδήλωσης ανήκει στο 
Σύλλογο Αποφοίτων Ελληνογαλλικού και 
στο Λύκειο Ελληνίδων Βόλου. Οι εκπρόσωποι 

των δύο συλλόγων καλωσόρισαν τη συγγραφέα 
και µίλησαν µε θερµά λόγια για τα 

βιβλία της (τρία στον αριθµό), αλλά κυρίως 
το "Νησί". Η µεταφορά του βιβλίου στη µικρή 

οθόνη και n τεράστια επιτυχία της σειράς 
έχει χαροποιήσει ιδιαίτερα τη συγγραφέα, 
n οποία χθες τόνισε πως "αγαπήθηκε 

πολύ µε τους συντελεστές του σίριαλ και έζησε 
µαζί τους µοναδικές στιγµές". 

To "Νησί" εξακολουθεί να πουλά και µετά 
την προβολή της τηλεοπτικής σειράς. 
Όσο για το σίριαλ, όπως ανέφερε n κ. 
Hislop, τώρα προβάλλεται στη Βοσνία και 
n προβολή θα συνεχιστεί στην Τουρκία και 
την Κροατία. 
Η συγγραφές διάβασε ένα απόσπασµα από 
το νέο της Βιβλίο, το "Νήµα", n ιστορία του 
οποίου διαδραµατίζεται στη Θεσσαλονίκη 
το 1917. "Είναι µία ιστορία απλή", είπε στη 
συνέχεια. "Είναι n ιστορία της Ελλάδας, n 
ιστορία του 20ού αιώνα. Η ιστορία της καταστροφής, 

της ανταλλαγής πληθυσµού, 
του µεγάλου σεισµού στη Θεσσαλονίκη. 
Μέσα στον όλο αυτό χαµό υπάρχει και ένας 

έρωτας. Χωρίς αγάπη δεν υπάρχουν ιστορίες" 
τόνισε. 

Μίλησε για τη σχέση της µε την Ελλάδα. 
Μία σχέση καρµική. "Ήταν n µοίρα. Ήταν 
το συναίσθηµα που ένιωσα όταν επισκέφθηκα 

την Ελλάδα πριν από 30 χρόνια. ∆εν 
έχω ρίζες στην Ελλάδα. Όµως την αγάπησα 

από την πρώτη στιγµή. Όταν βρίσκοµαι 
στην Αγγλία νοσταλγώ πολύ την Ελλάδα. 

Οι φίλοι µου λένε πως είµαι τρελή..." 

; € ' x *, ii • 
Η συγγραφέα* Victoria Hislop 

παρουσίασε mo ΒόΛο το νέο tns βιβΛι'ο 

λέει και προσθέτει χαριτολογώντας: "Η 
οχέση µου µε την Ελλάδα δεν είναι πια µεταφυσική, 

αλλά και ρεαλιστική, γιατί πληρώνω 
και εγώ τους φόρους...". 

Αναφερόµενη στους Έλληνες και εν γένει 
στην κατάσταση στην Ελλάδα υπογραµµίζει 

πως έχει την αίσθηση πως υπάρχει ένας 
µόνιµος "πόλεµος". Από το πρωί που ανοίγεις 

την τηλεόραση βλέπεις τους ανθρώπους 
να µιλούν όλοι µαζί, ο ένας πάνω στον 

άλλο, σαν να µαλώνουν και αυτό γίνεται συ¬ 

νεχώς και παντού, σηµείωσε. "Πρέπει οι έλληνες 
να ακούσουν ο ένας τον άλλον" υπογράµµισε 

και εξέφρασε την αισιοδοξία πως 
"n κρίση θα τελειώσει και n ζωή θα γίνει καλύτερη 

και οµορφότερη". 
Όπως αναφέρθηκε, κατά την προλόγηση 
της παρουσίασης του νέου της βιβλίου το 
"Νήµα", είναι εντυπωσιακό το ενδιαφέρον 
της συγγραφέως για έναν ξένο τόπο και 
φαίνεται να ακολουθεί το παράδειγµα µεγάλων 

φιλελλήνων, όπως ο Λόρδος Μπάι¬ 

ρον. Όσο για το βιβλίο, αυτό που τονίστηκε 
ιδιαίτερα είναι πως, n σπάνια µαεστρία 

της στο γράψιµο, n φαντασµαγορία των εικόνων 
και σι ζωηρές αντιθέσεις που γεννούν 

αντιφατικές εικόνες καθηλώνουν τον 
αναγνώστη. 
Σηµειώνεται ότι ένα ακόµη βιβλίο της ίδιας 

συγγραφέως που επίσης γνώρισε επιτυχία 
είναι ο "Γυρισµός". To "Νήµα" κυκλοφόρησε 

πριν από µία εβδοµάδα. 
Τοολα Κεκάτου 
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