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TO ΝΗΜΑ" ΤΗΣ ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΧΙΣΛΟΠ ΚΑΙ ΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΑΥΠΟΛΠΤΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Η Βι κτώρια Χίσλοπ έγινε διάσηµη σπιν Ελλάδα 

µέσα από το µυθιστόρηµά της «To Νησί». 
Με πρωτότυπο θέµα που είχε να κάνει µε την 
ιστορία της Σπιναλόγκα και των λεπρών που 
στέλνονταν εξορία εκεί, µε τη βοήθεια της τηλεόρασης 

που ανέδειξε τη συγκίνηση που n 
προσπάθεια του ανθρώπου να ζήσει προκαλεί 
σε όλους, «To Νησί» έκανε την Αγγλίδα συγγραφέα 

διάσηµη. Φαίνεται λοιπόν πως n Χίσλοπ 
βρήκε φλέβα έµπνευσης στην Ελλάδα, 

την οποία αποφάσισε να αξιοποιήσει. Κυκλοφόρησε 
λοιπόν πρόσφατα το τρίτο µυθιστόρηµά 

της µε τίτλο «To Νήµα», µε θέµα την ιστορία 
της Θεσσαλονίκης των αρχών του 20ού 

αιώνα, την συνύπαρξη χριστιανών, εβραίων 
και µουσουλµάνων στην «πολυπολιτισµική» 
πρωτεύουσα των Βαλκανίων, όπως ουσιαστικά 

την περιγράφει, αλλά και τις αλλαγές στην 
πληθυσµιακή σύνθεση και τη ζωή της πόλης, 
που προκάλεσε τόσο n ανταλλαγή των πληθυσµών 

µετά την Μικρασιατική καταστροφή, 
όσο και οι διώξεις κατά του εβραϊκού στοιχείου 

από τους Γερµανούς στα χρόνια της Κατοχής. 
Κεντρικά πρόσωπα του 

ίφί^ίφ µυθιστορήµατος ο ∆ηµήτρης 

y Κοµνηνός, γιος ενός πλούσι- 
-rJ-rJ ου υφασµατέµπορου της 

Θεσσαλονίκης, και n Κατερίνα 
προσφυγοπούλα από την Μικρασία, σπουδαία 

κεντήστρα, n οποία εργαζόταν στο ραφείο 
του κυρίου Μορένο, εβραίου επιχειρηµατ» 
που βρήκε τραγικό τέλος στα κρεµατόρη 

των στρατοπέδων συγκεντρώσεως των 
Γερµανών, ο έρωτας των δύο νέων, που ξεκινά 

από την παιδική τους ηλικία, παρά την κοινωνική 
διαφορά που τους χώριζε, είναι το σπµείο-κλειδί 

του µυθιστορήµατος. 
∆εν θα µείνουµε στη λογοτεχνική αξία του 
µυθιστορήµατος, κατά τη γνώµη µας πενιχρή 
τόσο περιγραφικά όσο και χαρακτηρολογικά. 
Θεωρούµε όµως επιβεβληµένο να επισηµάνουµε 

την ξεκάθαρη προπαγάνδα στην οποία 
n συγγραφέας επιδίδεται, καθιστώντας το µυθιστόρηµα 

ένα ιδεολογικό µανιφέστο υπέρ 
της πολυπολιτκ^ικότητας µε τη σύγχρονη 
µορφή της και την απόπειρά της να αλλοιώσει 
την ιστορική αλήθεια, προκειµένου να εξυπηρετήσει 

το σκοπό της. Ποιητική αδεία βέβαια 
ο καθένας µπορεί να γράφει ό,τι θέλει. To 
πρόβληµα έγκειται στο αν ο αναγνώστης είναι 
υποψιασµένος για u πραγµατικά συνέβη, αλ- 
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λά και στο αν µπορεί να διακρίνει τις βαθύτερες 
προθέσεις ενός συγγραφέα. Αν «To Νησί» 

ήταν ένα αντιρατσιστικό µανιφέστο, µε σκοπό 
να δείξει όο οι άνθρωποι που πάσχουν από 

ένα κατά τεκµήριο ανίατο νοσηµα, έχουν δικαίωµα 
να ζήσουν, να χαρούν, να οηυηυργή0OUV, 

«To Νήµα» γίνεται ένα πολιτικό µανιφέστο 
που προβάλλει την πολυηολιτκ^ότητα 

ως το φάρµακο εναντίον του ρατσισµού. Λύση 
δεν είναι ch άνθρωποι να έχουν ταυτότητα 

και αίσθηση της δκχρορεϋκότπτάς τους και 
να προχωρήσουν µε επίγνωση στην συνύπαρξη, 

αλλά n ως δη µαγείας ανθρωηά και προθυµία 
συνάντησης, n οποία µέσα από το χρόνο 

που περνά θα αµβλύνει ος όποιες διαφορές 
µεταξύ των ανθρώπων και των λαών (είναι 
σκόπιµη n ελάχιστη αναφορά σε θέµατα 

θρησκείας, αε ανάλογο βαθµό µε την απουσία 
της πίστης από 'To Nnoh). Πα να εξυπηρετήσει 

τκ ιδέες της n συγγραφέας οε θα διστάσει 
να εξισώσει τη στάση Ελλήνων και Τούρκων 
στην Μικρασιατική εκστρατεία. To ίδιο σφαγείς 

και σι δύο, άρα δικακΛογηµένη και n εκδίκηση 
των Τούρκων µε την καταστροφή της 

Σµύρνης. ∆εν καταδεικνύεται n διαφορά ανάµεσα 
στον βίαιο και πληρωµένο µε αίµα ξεριζωµό 
των περισσότερων Ελλήνων, που ξεκίνησε 
από το 1914 και ολοκληρώθηκε το 1923 

και τον τουλάχιστον ειρηνικό ξεριζωµό των 
Τούρκων από την Ελλάδα. Καµία αναφορά 
στην απάνθρωπη και εγκληµατικά αδιάφορη 
στάση των ξένων ∆υνάµεων και των πλοίων 
τους ένανα της σφαγής των Ελλήνων στη 

Σµύρνη, όπως επίσης και στο γεγονός όο αρνούνταν 
να παραλάβουν τους Έλληνες που 

έφευγαν µε πλοιάρια από την ακτή για να καταφύγουν 
στα πλοία αυτά και να µπορέσουν 

τουλάχιστον να ζήσουν. Είναι δεδοµένο ότι 
ένα λογοτέχνηµα δεν είναι απαραίτητο όπ θα 
εξυπηρετεί στν ιστορική αλήθεια. Όταν όµως 
καταγράφει και ιστορικά γεγονότα, τα οποία 
δαδραµστίζουνσηµανακό ρόλο στην εξέλιξη 
του, ο συγγραφέας φέρει ευθύνη ένανα των 
όσων γράφει. Στην περίπτωση της Χίσλοπ είναι 

ξεκάθαρη n εξυπηρέτηση ιδεολογικής 
προπσγόνδας στα όρια της αφέλειας. 
Η εηκρανειακή προσέγγιση της διαµάχης ∆εξιάς 

και Αριστεράς τόσο πριν τον B' Πανκόσµκ3 
Πόλεµο, όσο και κατά τη διάρκειά του, αλλά 
και κατά τον εµφύλιο, µε αποσιώπηση του 

ρόλου των Ξένων ∆υνάµεων και εντοπισµό 
των συγκρούσεων σος ιδεολογικές διαφορές 
και τα πάθη των Ελλήνων, n υποτίµηση της 
στρατηγβοίς αντίληψης του Μεταξά, τον οποίο 

θεωρεί όπ ήταν απροετοίµαστος για τον 
πόλεµο, άλλες Γίαραναγνώσεις σε σχέση µε 
τον τρόπο που n ελληνική αριστερά είδε τόσο 
τον ελληνοΐταΛκό πόλεµο όσο και τον εµφύλκο, 

στην προσπάθεια της συγγραφέως να καταλαγιάσει 
τα πάθη, ατητελούν ορισµένα σηµεία 

στα οποία διαφαίνεται σα, συνειδητά ή 
ασυνείδητα, n συγγραφέας λειτουργεί εντελώς 

ιδεειλογκοτοτιµένα, κάνοντας προπαγάνδα 
σύγχρονων πολτακών αναλήψεων. 

Έχουµε την αίσθηση όπ n συγγραφέας µέσα 
από το pfNo της κάνει κήρυγµα. Η ενότητα 
και n άµβλυνση των διάφορων των ανθρώπων 

δεν µπορούν να επιτευχθούν µε ασπόνδυλες 
προοωπκστπτες. τηλεοπτικές καρικατούρες 
που υπάρχουν για να ετιβκόνουν, να 

ερωτεύονται και να ζούνε στην ουσία συµβατκές 
ζωές. Η οµορφιά και n τραγικότητα συνάµα 
της ανθρώπινης κπορίσς πήγασε και πηγάζει 
από εκείνους τους ανθρώπους που είχαν 

όραµα και πάθος γη τον κόσµο και την 
πορεία του. Η Χίσλοπ και άλλοι συγγραφείς 
ευπώλητων βιβλίων, όπως επίσης και πλήθος 
δηµοσιογράφων και διανοουµένων, επιµένουν 

cr αυτό το ασπόνδυλο πολυπολιοσµκό 
ιδεολόγηµα, χωρίς να διαβλέπουν την αδυναµία 

του να χάσει ισχυρούς συνεκτικούς δεσµούς 
και να συνδράµει σε περιόδους κρίσεων. 
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