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ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
E 

Victoria 

Hislop 
Η ΧΙΣΛΟΠ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

TOY 
ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ 
HELLENIC 
CENTRE TOY 
ΛΟΝ∆ΙΝΟΥ. 
TO ΕΞΩΦΥΛΛΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΕΚ∆ΟΣΗΣ. 

i πρώτες εντυπώσειςπου 
είχε 

n Βικτόρια 
Χίσλοπ από τη 
Θεσσαλονίκη 
δεν ήταν θετικές. 

«Έφτασα για µια οµιλία 
και πήγα σχεδόν αµέσως στο 
Πανεπιστήµιο», θυµάται. «Είχε 

κρύο, υγρασία και οµίχλη, 
τόσο που δεν συνειδητοποίησα 

όπ το ξενοδοχείο µου ήταν 
πάνω στην παραλία. Η επόµενη 

µέρα, όµως, ήταν αποκάλυψη! 
Η οµίχλη είχε διαλυθεί 

και το δωµάτιο µου είχε 
θέα στον υπέροχο Θερµαϊκό 
κόλπο. Βγήκα για βόλτα και 
µε εντυπωσίασε που έβλεπα 
σε πολύ κοντινές αποστάσεις 
κτίρια από διαφορεηκέςπερι- 

τοποθετώντας 
τη δραση toy νεου 

τησ µυθιστορηµατοσ 
στην 

ελλαδα, η βικτορια 
χισλοπ διατρεχει 
δεκαετίες πο- 

λυταραχησ ιστοριασ. 
απο τον 

παρη κορµαρη 
όδους. Έτσι, θέλησα να µάθω 
περισσότερα για την ιστορία 
της πόλης». Καθώς την ανακάλυπτε, 

γεννήθηκε n ιδέα 
για το τρίτο της µυθιστόρηµα, 

To Νήµα. «Στο επίκεντρο 
βρίσκεται n ιστορία δυο ηρώων: 

του ∆ηµήτρη, γόνου µιας 
ευκατάστατης οικογένειας της 
Θεσσαλονίκης, και της Κατερίνας, 

που φτάνει εκεί πρόσφυγας 
από τη Μικρά Ασία. 

Η αφήγηση ξεκινάει από το 
πρόσφατο παρόν, οπότε τους 
βρίσκουµε ηλικιωµένους και 
ξέρουµε ότι κατέληξαν µαζί. 

Γίνεται όµως µια αναδροµή 
στο παρελθόν, από τη µεγάλη 

πυρκαγιά που έπληξε την 
πόλη το 1917, µέχρι πολλές 
δεκαετίες αργότερα». Όπως 
στα δύο προηγούµενα βιβλία 
της (To Νησί και Ο Γυρισµός), 

n εξιστόρηση γίνεται 
για χάρη κάποιου πολύ νεότερου, 

εγγονού εν προκειµένω 
του ζευγαριού, ο οποίος 

έχει γεννηθεί στην Αγγλία 
και αγνοεί n έχει προηγηθεί. 
«Μου αρέσει να δηµιουργώ 
γέφυρες από την εποχή µου 
στο παρελθόν», λέει n συγγραφέας. 

«Να υπαινίσσοµαι 
on κάποια πράγµατα που συµβαίνουν 

σήµερα έχουν ης ρίζες 
τους πολύ παλιότερα». Η 

µικρασιατική καταστροφή, 
n ανταλλαγή πληθυσµών, n 
γερµανική κατοχή, το ολοκαύτωµα, 

n αντίσταση, ο εµφύλιος, 
n επταετία, ο καταστροφικός 

σεισµόςτου 1978 
-και τα σηµάδια που άφησαν 
όλα αυτά στην πόλη- είναι 
σταθµοί στις ζωές των ηρώων. 

«Τα πρόσωπα είναι φανταστικά, 
το ιστορικό πλαίσιο 

µέσα στο οποίο κινούνται 
όµως είναι πραγµαηκό», 

διευκρινίζει n Χίσλοπ. «Για 
µένα, το πιο συναρπαστικό 
κοµµάη της υπόθεσης είναι 
πώς n Θεσσαλονίκη κατάφερε 

v' αντέξει τέτοιες δραµατικές 
δοκιµασίες - κι αυτό δεν 

είναι προϊόν µυθοπλασίας. 
* To Νή/,ια κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις ∆ιόπτρα, www. 
to-nima.gr 

θέα στον υπέροχο Θερµαϊκό 
κόλπο. Βγήκα για βόλτα και 
µε εντυπωσίασε που έβλεπα 
σε πολύ κοντινές αποστάσεις 
κτίρια από διαφορεηκέςπερι- 
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