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Απξκλειρςική ρσμέμςεσνη ςηπ ρσγγοατέαπ Χούραπ Δημξσλίδξσ 

ρςξμ Μίλςξ Γήςα  

 

 

H επιςσυημέμη και δημξτιλήπ ρσγγοατέαπ ςχμ best seller Χούρα Δημξσλίδξσ 

μιλάει απξκλειρςικά ρςξμ Μίλςξ Γήςα ρε μια ρσμέμςεσνη γεμάςη αλήθειεπ και 

εκπλήνειπ. Μιλάει για ςιπ ιρςξοίεπ ςχμ βιβλίχμ ςηπ, από πξύ πηγάζει η έμπμεσρη 

ςηπ αλλά και για ςξσπ Έλλημεπ ρσγγοατείπ και εκδξςικξύπ ξίκξσπ. Ζ Χούρα 

Δημξσλίδξσ δεμ είμαι μια ρσμηθιρμέμη ρσγγοατέαπ. Δεμ είμαι καμ έμαπ 

ρσμηθιρμέμξπ άμθοχπξπ. Αμαςοεπςική, αμςιρσμβαςική, πξλσςανιδεμέμη και 

πξλσγοατόςαςη δεμ διρςάζει μα λέει ςα ποάγμαςα με ςξ όμξμά ςξσπ, αλλά και 

μα σπξδεικμύει μξμςέλα και ρςάρειπ ζχήπ. Διαβάρςε και απξλαύρςε ςημ... 

Ξεκιμώμςαπ θα ήθελα μα ρε οχςήρχ, ςι είμαι ασςό πξσ ώθηρε, καςά ςημ 

γμώμη ρξσ, ςξ κξιμό μα αγαπήρει ςόρξ πξλύ όλα ςα βιβλία ρξσ ώρςε μα 

έυξσμ γίμει best seller; 

Πιρςεύχ  όςι  ξ ποώςξπ παοάγξμςαπ είμαι η αμερόςηςα πξσ έυχ με ςξμ 

αμαγμώρςη πξσ  μξιώθει όυι όςι διαβάζει, αλλά όςι γίμεςαι μέοξπ ςηπ ιρςξοίαπ. 

Ασςό ρημαίμει όςι ρσμμεςέυει ρσμαιρθημαςικά , όςι ρσμπάρυει μαζί με ςξσπ  

ήοχεπ, γίμεςαι  τίλξπ ςξσπ και θέλει μα βξηθήρει  για ςξ καλό ςξσπ. Γι ασςό όρα 

βιβλία δεμ έυξσμ happy end, μπξοεί  μα είμαι αιςία  απόοοιφηπ ςξσπ.  Άλλξπ 

λόγξπ είμαι η διατξοεςική θεμαςξλξγία πξσ ασςό ρημαίμει όςι δεμ 

επαμαλαμβάμξμαι, η απλή αλλά μερςή γλώρρα όπξσ με μια λένη μπξοεί  μα  πχ 

πξλλά ποάγμαςα, ςξ πέοαρμα  διατξοεςικώμ μημσμάςχμ, ξι γμώρειπ και 

πληοξτξοίεπ πξσ ποξρτέοει και  τσρικά ςα ρσμαιρθήμαςα  πξσ γεμμιόμςαι. Ζ 

επιςσυία εμόπ βιβλίξσ είμαι  ρύμξλξ πξλλώμ παοαγόμςχμ πξσ μαζί με ςξ όμξμα 

ςξσ ρσγγοατέα , ςξμ εκδξςικό ξίκξ και ςημ διατήμιρη, μπξοξύμ μα αμεβάρξσμ 

πξλύ ςιπ πχλήρειπ. 

 

Όςαμ δεμ γοάτειπ ςι ρξσ αοέρει πιξ πξλύ μα κάμειπ; 
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Κάμχ πξλλά ποάγμαςα, δεμ έυχ έμα λεπςό πξσ μα είμαι αοαυςή, ασςό ρσμβαίμει 

μόμξ όςαμ αοοχρςαίμχ και όυι πάμςα. Πάμςχπ με υαλαοώμει μια καλή ςαιμία, ςα 

μςξκιμαμςέο, ςξ διάβαρμα, ςξ ιμςεομές όπξσ μελεςώ  πξλύ ιρςξοία, έμαπ κατέπ 

με τίλξσπ η για ταγηςό, πηγαίμχ γσμμαρςήοιξ, τοξμςίζχ ςα αδέρπξςα, 

πηγαίμχ ρε εκδηλώρειπ . Από ςημ άλλη μπξοεί απλά μα υαζεύχ έμα κήπξ και 

ασςό μα μξσ δίμει μεγάλη υαοά. 

 

Για μα γοάφει κάπξιξπ και μάλιρςα με επιςσυία ποέπει μα έυει μια έμςξμη ζχή 

ή μια δημιξσογική ταμςαρία; 

Όρξ πιξ έμςξμα έυει και ςα δύξ, ςόρξ ςξ καλύςεοξ.  Έμαπ  ρσγγοατέαπ 

κλειρμέμξπ ρ έμα ρπίςι, έυει μεγάλη διατξοά  από έμαμ  ρσγγοατέα πξσ  

πξλσςανιδεύει και γεμικόςεοα  φάυμεςαι ρσμευώπ. σγγοατέαπ πξσ δεμ  έυει 

ςανιδέφει, δεμ έυει αληςέφει , δεμ έυει διαβάρει, δεμ θα ποξυχοήρει για πξλύ. 

Μξιοαία θα γίμει  επαμαλαμβαμόμεμξπ και ςξ έμα ςξσ βιβλίξ θα είμαι κόπια ςξσ 

άλλξσ. Και ρσμήθχπ ασςξύ ςξσ είδξσπ ξι ρσγγοατείπ αμςιγοάτξσμ  καςαρςάρειπ 

και γεγξμόςα πξσ βίχραμ ξι ίδιξι ή κάπξιξι άλλξι. Δεμ είμαι ρσγγοατείπ,  αλλά 

κλέτςεπ ζχώμ. Για μέμα ξ ποαγμαςικόπ ρσγγοατέαπ είμαι εκείμξπ πξσ βλέπει 

μια εικόμα ή ακξύει μια λένη και ρξύυει πλάρει ξλόκληοη ιρςξοία, εκείμξπ πξσ 

δεμ μξυθεί για μα γοάφει έμα βιβλίξ γιαςί μξιώθει όςι κάπξιξπ ςξσ ςξ 

σπαγξοεύει ρςξ ασςί. 

Από πξύ εμπμέεραι ςιπ ιρςξοίεπ πξσ γοάτειπ; 

Έουξμςαι από μόμεπ ςξσπ και με βοίρκξσμ. Να ςώοα με ςξμ «Λύκξ ςηπ μξμανιάπ» 

ςξ αρςσμξμικό πξσ θα κσκλξτξοήρει ρςιπ 6 Οκςχβοίξσ και θα είμαι ςξ δεύςεοξ 

βιβλίξ μξσ για τέςξπ μεςά ςξσπ «αγγελιατόοξσπ ςξσ πεποχμέμξσ»,  ήμξσμ ρςξ 

γσμμαρςήοιξ μξσ και εκεί πξσ γσμμαζόμξσμ είδα κάςι πξσ έγιμε ατξομή μα 

νεκιμήρει  ςξ βιβλίξ μξσ. Σώοα  γοάτχ άλλα δύξ βιβλία μαζί  ςξ « Ραμςεβξύ με 
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έμαμ άγγελξ» και «ςξ κελάοι ςηπ μςοξπήπ» και ςα εμπμεύρςηκα ςξ ποώςξ  

κξιςάζξμςαπ έμα ηλιξβαρίλεμα ρςημ θάλαρρα και ςξ δεύςεοξ ςημ ώοα πξσ 

ξδηγξύρα και μποξρςά πήγαιμε μια μεκοξτόοα. Ναι, όρξ μακάβοιξ κι αμ 

ακξύγεςαι, μια μεκοξτόοα έγιμε η αιςία μα αουίρχ έμα βιβλίξ πξσ ςξ ποώςξ 

κετάλαιξ νεκιμά με ςοειπ αδελτέπ πξσ  ρσμαμςιξύμςαι μεςά από πξλλά υοόμια   

ρςημ  ςημ κηδεία ςηπ  μάμαπ ςξσπ και έυει έοθει η ώοα ςχμ απξκαλύφεχμ 

μσρςικώμ ςξσ παοελθόμςξπ πξσ θα αμαρςαςώρξσμ μια ξλόκληοη κξιμχμία.   Όυι 

δεμ ζξοίζξμαι καθόλξσ  μα πλάρχ μια ιρςξοία.  Έμα ξπςικό εοέθιρα ή μια λένη 

μπξοξύμ μα γίμξσμ βιβλία. Και ασςό λέγεςαι υάοιρμα. Καμέμα έογξ  μξσ δεμ με 

ζόοιρε. Μόμξ  ςξ «ξσίςα ρςξμ παοάδειρξ», αλλά ασςό ήςαμ έοεσμα είυε πξλύ 

φάνιμξ. 

Πχπ αμςιδοάπ όςαμ υαοακςηοίζξσμ ςα βιβλία ρξσ απξκλειρςικά γσμαικεία και 

οξζ; 

Και πξιξπ ςξ λέει ασςό; Έμαπ αμόηςξπ μόμξ και εγώ δεμ αρυξλξύμαι με 

αμόηςξσπ.  Σι θα πει γσμαικεία; Δηλαδή ξι γσμαίκεπ είμαι όμςα δεύςεοηπ 

καςηγξοίαπ και άμξεπ    επειδή απξζηςξύμ ςξ ρσμαίρθημα; Και πξια είμαι ςα 

ρξβαοά βιβλία; Δκείμα πξσ απέυξσμ ρσμαιρθημάςχμ;  Γι ασςό καςαμςήραμε ρ 

ασςό ςξ  σπαονιακό  υάλι ρήμεοα; Δεμ βλέπξσμ  όςι ςξ ρσμαίρθημα, πξσ είμαι 

κιμηςήοιξπ και δημιξσογική δύμαμη  έυει εκλείφει; Ασςξί λξιπόμ πξσ δίμξσμ οξζ 

υαοακςηοιρμξύπ ρςα δικά μξσ έογα, δεμ έυξσμ καμ αμξίνει βιβλίξ μξσ, αλλά 

πεοιξοίζξμςα ρε ςίςλξσπ και ξπιρθότσλλα για μα κοίμξσμ ςημ δξσλειά μξσ. Έμα 

αρςσμξμικό βιβλιξ δεμ θεχοείςαι ξύςε οξζ, ξύςε γσμαικείξ, κι εγώ γοάτχ και 

αρςσμξμικά και μεςατσρικά και επιρςημξμικήπ ταμςαρίαπ και έοεσμα και πξίηρη 

και παιδικά. Δπξμέμχπ η εοώςηρη είμαι άςξπη. 

 

Πχπ βλέπειπ ςξσπ Έλλημεπ ρσγγοατείπ και ςξσπ ελλημικξύπ εκδξςικξύπ 

ξίκξσπ; Έυξσμ γίμει βήμαςα ποξόδξσ; 

Ζ Δλλάδα έυει  καλξύπ και  κάπξιξσπ πξσ μξμίζξσμ όςι είμαι ρσγγοατείπ.  

Γοάτει κάπξιξπ μια βλακεία  και δηλώμει ρσγγοατέαπ. Και ασςό πξσ ιρυύει 
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ρςημ Δλλάδα, είραι όςι δηλώρειπ, καιοόπ μα εκλείφει και μα μπξύμε ςα 

ποάγμαςα ρςημ θέρη ςξσπ. Βγαίμει π.υ. έμα άρυεςξ μξμςέλξ ρε δύξ ρκημέπ ρε 

ρήοιαλ και δηλώμει ηθξπξιόπ ή  ςοαγξσδιρςήπ. Έυξσμε υάρει ςα ασγά και ςα 

παρυάλια και αμ δεμ ρσμελθξσμε  ρύμςξμα, δεμ μαπ βλέπχ καλά. Έςρι όπχπ 

είμαι ςώοα η ξικξμξμική καςάρςαρη  ρςημ υώοα μαπ, ςα ποάγμαςα δεμ είμαι 

ςόρξ εσμξψκά  ξύςε  για  ςξσπ  εκδόςεπ πξσ κάμξσμ όςι μπξοξύμ για ςξ καλύςεοξ 

. Όμχπ    μεγάλξι εκδξςικξί ξίκξι, ποξπ ςξ παοόμ  δεμ έυξσμ  ιδιαίςεοα 

ποξβλήμαςα. 

Έυειπ πάοει αοκεςά βοαβεία ρε Ελλάδα και Κύποξ. Σι ρημαίμει για ρέμα μια 

βοάβεσρη; Είμαι και επιβοάβεσρη ςηπ δημιξσογίαπ ρξσ; 

 Διλικοιμά δεμ έυχ δώρει και μεγάλη ρημαρία.  Δίμαι μια αμαγμώοιρη, αλλά 

μξμίζχ όςι η  απήυηρη ςξσ κόρμξσ, είμαι ςξ μεγαλύςεοξ βοαβείξ.  Ξέοειπ  πόρξι 

βοαβεσμέμξι ρσγγοατείπ δεμ  διαβάζξμςαι και  πχλξύμ ελάυιρςα;  Δεμ θέλχ μα 

πχ πεοιρρόςεοα,  γιαςί ρ ασςό ςξ γαψςαμάκι ςηπ διαμόηρηπ, έυχ δει ςημ πλήοη 

παοάμξια. 

Πχπ βλέπειπ ςιπ ρυέρειπ ςχμ δύξ τύλλχμ ρήμεοα; 

Αμύπαοκςεπ. υέρειπ υχοίπ ξσρία, για ςξ θεαθήμαι. Και θα υειοξςεοέφει ςξ 

ποάγμα. Πξιξπ τςαίει ; Και ξι δύξ. Οι μεμ γσμαίκεπ πξσ ςα θέλξσμ όλα άφξγα 

και ςέλεια , ξι δεμ άμδοεπ πξσ ςιπ θέλξσμ όλεπ . Σα ζεσγάοια εοχςεύξμςαι και 

μξμίζξσμ όςι ασςό θα κοαςήρει για πάμςα. Παμςοεύξμςαι, κάμξσμ παιδιά και 

μεςά ςοέυξσμ μα ςα ποξλάβξσμ ςιπ σπξυοεώρειπ και εσθύμεπ. Κι εκεί ξ έοχςαπ 

ρκάει ραμ ςριυλότξσρκα. Μπαμ και ςέλξπ. Όμχπ  όςαμ σπάουει αγάπη , ςόςε ςα 

ποάγμαςα είμαι διατξοεςικά. Εειπ με ςα πξλλά, ζειπ και με ςα λίγα, αοκεί μα 

είραι με ςξμ άμθοχπό ρξσ, όπχπ κι αμ είμαι.  

Έυειπ ζήρει κάπξια από ςιπ ιρςξοίεπ πξσ μαπ έυειπ πεοιγοάφει; Θεχοείπ πχπ 

η ζχή είμαι γεμάςη εκπλήνειπ; 

Ζ ζχή είμαι η καλύςεοη ρσγγοατέαπ, αποόβλεπςη και μαγική, με ςα πάμχ ςηπ 

και ςα κάςχ ςηπ. Όμχπ όυι, δεμ έυχ ζήρει καμία από ςιπ ιρςξοίεπ μξσ, απλά 

βάζχ ρςξιυεία από ςξμ υαοακςήοα μξσ και ποξβάλχ ςημ δσμαμική πλεσοά ςηπ 

γσμαίκαπ, ασςήπ πξσ θέλει μα πεςσυει ρςημ ζχή ςηπ, μα είμαι ασςόμξμη και μη 

εναοςώμεμξ άςξμξ ςόρξ ξικξμξμικά, όρξ και ρσμαιρθημαςικά δηλαδή ασςό πξσ 

έυχ επιςύυει  εγώ. Δμ ξλίγξιπ  νερηκώμχ ςιπ γσμαίκεπ, ςιπ κάμχ  επαμαρςάςοιεπ  

και ςξ αρςείξ  είμαι όςι ξι άμδοεπ δεμ μξσ θσμώμξσμ καθόλξσ. Μ ασςέπ 

θσμώμξσμ πξσ επαμαλαμβάμξσμ ςα λόγια μξσ, κι εκείμεπ  ςξσπ πλαράοξσμ ςα 

βιβλία μξσ και μεςά με διαβάζξσμ κι εκείμξι . Και μαθαίμξσμ… Αγάλι, αγάλι 

γίμεςαι η αγξσοίδα μέλι. Απ μη νευμάμε όςι ξ άμδοαπ μπξοεί μα είμαι η κεταλή, 

αλλά η γσμαίκα ξ λαιμόπ ςξσ και ςξμ ρςοίβει εκεί πξσ θέλει εκείμη. 



 

 Όςαμ ακξύπ κάπξια αομηςική κοιςική για κάπξιξ από ςα βιβλία ρξσ πχπ 

αμςιδοάπ; 

Ασςή είμαι μια πξλύ καλή εοώςηρη και ατξοά όυι μόμξ εμέμα, αλλά όλξσπ ςξσπ 

δημιξσογξύπ., ρσγγοατείπ, ζχγοάτξσπ, μξσρικξύπ, κλπ. κλπ. Τπάουει κοιςική 

και κοιςική. Καςά αουήμ θεχοώ αγεμέρςαςη κίμηρη μα απεσθύμεραι ρ έμα 

δημιξσογό υχοίπ ρεβαρμό, ρξσ αοέρει δεμ ρξσ αοέρει ςξ έογξ ςξσ. Κι αμ είμαι 

καςανιχμέμξπ,  ακόμη πεοιρρόςεοξ. Όςαμ δεμ ρξσ αοέρει έμα έογξ , και βέβαια 

έυειπ ςξ δικαίχμα μα  πειπ ςημ γμώμη ρξσ, όμχπ  ςξ θέμα είμαι  πχπ θα ςημ 

πειπ. Καςά καιοξύπ μξσ έυξσμ ρςείλει κοιςικέπ πξσ ήςαμ υςσπήμαςα κάςχ από 

ςημ ζώμη και  ατξοξύραμε εμέμα ραμ ποξρχπικόςηςα. Όςαμ  π.υ. λεπ  «γιαςί 

δεμ έμειμεπ ρςξσπ αιθέοεπ μα ρεοβίοειπ πξσ ρξσ πήγαιμε καλύςεοα  ξ δίρκξπ 

από ςημ  πέμα», ε, ςόςε μιλάμε όυι για κοιςική , αλλά για εμπάθεια πξσ πηγάζει 

από ςημ δική ςξσπ απξςσυημέμη ζχή.  Και σπξβιβάζξσμ και ςξ επάγγελμα ςηπ 

αεοξρσμξδξύ ςξ ξπξίξ  σπηοέςηρα για πξλλά υοόμια. Γιαςί μια αεοξρσμξδόπ 

πάμχ από όλα βοίρκεςαι ρςξ αεοξπλάμξ για ςημ αρτάλεια ςξσ επιβάςη και είμαι 

εκπαιδεσμέμη γι ασςό και μεςά για μα ρεοβίοει και αμ δεμ είυα κάμει ασςή ςημ 

δξσλειά , δεμ θα είυα  γοάφει ςόρα βιβλία και μ ασςόμ ςξμ ςοόπξ. Αμςίθεςα  

όςαμ μξσ ρςέλμξσμ μια αομηςική κοιςική με εσγεμικό ςοόπξ και ενηγξύμ και ςξσπ 

λόγξσπ  , ςόςε δεμ εμξυλξύμαι καθόλξσ και  ςξσπ απαμςώ πάμςα, 

σπεοαρπιζόμεμη τσρικά  ςξ βιβλιξ μξσ ή αμ έυξσμ δίκαιξ ρε κάςι ςξ 

παοαδέυξμαι. Δεμ μ εμξυλεί η αομηςική κοιςική, αλλά η αγέμεια, η έλλειφη ςακς 

πξσ δείυμει και έλλειφη παιδείαπ και καμιά τξοά και ηθικώμ αουώμ.   Για όμξμα 

ςξσ Ηεξύ, δεμ μπξοώ μα είμαι αοερςή ρε όλξσπ. Όμχπ θα πχ κάςι πξσ 

αμςιλήτθηκα με ςα υοόμια. Οι αομηςικέπ κοιςικέπ με έκαμαμ  παοαγχγική και 

επιςσυημέμη. Ποξρπαθώμςαπ μα απξδείνχ όςι δεμ είμαι ελέταμςαπ, έγοατα 
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ακόμη  καλύςεοα και παοήγαγα έογξ ρσμευώπ εμώ ςξ καμάκεμα θα  μπξοξύρε 

μα με αδοαμξπξιήρει, μα με κάμει μα αδιατξοήρχ, μα γίμχ μαλθακή . Οι 

αομηςικέπ κοιςικέπ με κάμαμε ασςή πξσ είμαι ρήμεοα  και ςξσπ εσυαοιρςώ πξλύ. 

Σελειώμξμςαπ θα ήθελα μα ρε οχςήρχ πξιξμ ςίςλξ θα έβαζεπ ρςξ βιβλίξ ςηπ 

ζχήπ ρξσ;  

Μια μύυςα δική μξσ, ξλόκληοη η ζχή ρξσ 

 

σμέμςεσνη: Μίλςξπ Γήςαπ 

(29/8/2011)  

 


