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Η Βρετανίδα συγγραφέας Victoria Hislop, επανέρχεται με το βιβλίο “Όσοι αγαπιούνται” όπου για 

άλλη μια φορά εμπνέεται από την σύγχρονη ιστορία της χώρας μας. Στο βιβλίο αυτό αναβιώνουν 

τόσο τα χρόνια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου όσο και εκείνα της μεταπολίτευσης. Χρόνια 

δύσκολα, χρόνια τραγικά, κομμάτια όμως της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, που οφείλουμε να μην 

ξεχνάμε. Όλα αριστοτεχνικά δεμένα με ανθρώπινες ιστορίες, δημιουργούν ένα μοναδικό 

μυθιστόρημα. Ταξιδιάρικο και νοσταλγικό, το “Οσοι αγαπιούνται” είναι ίσως ένα από τα καλύτερα 

μυθυστηρήματα των τελευταίων ετών. 

Λίγα λόγια για το βιβλίο “Όσοι αγαπιούνται” 

Η Βικτόρια Χίσλοπ υπογράφει ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα, το οποίο διατρέχει τη νεότερη 

ιστορία της Ελλάδας μέσα από την επική ιστορία μιας συνηθισμένης γυναίκας που αναγκάστηκε να 

ζήσει μια ασυνήθιστη ζωή. 

Αθήνα, 1941. Στην κατοχική Ελλάδα, η δεκαπεντάχρονη Θέμις βλέπει την οικογένειά της να ταλανίζεται 

από βαθιές πολιτικές διαφορές. Και το χάσμα ανάμεσα σ’ αυτούς που αγαπά βαθαίνει, όσο η χώρα 

βυθίζεται στην ανέχεια. Καθώς η δυστυχία μεγαλώνει γύρω της, και φίλοι της χάνονται από την πείνα, 

η Θέμις μπαίνει στην Αντίσταση. 



Στον Εμφύλιο που ακολουθεί μετά την Απελευθέρωση, η Θέμις θα ενταχθεί στον Δημοκρατικό Στρατό, 

όπου θα βιώσει τον έρωτα, το μίσος και τον παραλογισμό του αδελφοκτόνου πολέμου. Ύστερα, θα έρθει 

η εξορία, στη Μακρόνησο και στο Τρίκερι. Μια άλλη κρατούμενη θα σταθεί στο πλευρό της στις 

κακουχίες, και οι ζωές τους θα δεθούν με τρόπο απρόβλεπτο. Ώσπου, κάποια στιγμή, η Θέμις θα πρέπει 

να διαλέξει ανάμεσα στα πιστεύω της και στη λαχτάρα της να ζήσει… 

Χρόνια μετά, καθώς αναστοχάζεται το παρελθόν της, η Θέμις συνειδητοποιεί ότι το προσωπικό και το 

πολιτικό, η δική της περιπέτεια και η περιπέτεια της πατρίδας της είναι άρρηκτα δεμένα. Κι ότι μπορεί 

κάποιες πληγές να επουλώνονται, αλλά κάποιες άλλες γίνονται πιο βαθιές στο πέρασμα του χρόνου. 

Η προσωπική μου άποψη 

Το βιβλίο “Όσοι αγαπιούνται” είναι η παρουσίαση της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδος μέσα από την 

ιστορία μιας συνηθισμένης γυναίκας που τα γεγονότα την ανάγκασαν να ζήσει μια ασυνήθιστη ζωή. 

Πρόκειται πραγματικά για ένα από τα καλύτερα βιβλία των τελευταίων ετών. Αμερόληπτο, χωρίς 

υπερβολές αλλά ταυτόχρονα τόσο περιγραφικό που πραγματικά σε ταξιδεύει και σου δημιουργεί 

έντονα συναισθήματα. Καλογραμμένο και λεπτομερές χωρίς όμως να κουράζει τον αναγνώστη, σε 

συνεπαίρνει. 

Είναι ένα βιβλίο, στο οποίο είναι εμφανής η έρευνα και η μελέτη που έχει γίνει ώστε να 

παρουσιαστούν τα γεγονότα αμερόληπτα και από τις δύο πλευρές, όπως τους αξίζει πραγματικά. Ο 

τίτλος του βιβλίου – εμπενευσμένος απο τον στίχο του Γιάννη Ρίτσου στον Επιτάφιο – είναι απόδειξη 

της προσήλωσης της συγγραφέας στην λεπτομέρεια και την προσεκτική απεικόνιση των γεγονότων. 

Το βιβλίο “Όσοι αγαπιούνται” της Victoria Hislop κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις Εκδόσεις 

ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
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