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 Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ 

«Μα τι τόσο σημαντικό έχει η ζωή σου για να γίνει βιβλίο;» ρώτησα αυθόρμητα την 

Ιφιγένεια σ’ εκείνη την πρώτη γνωριμία μας, τον χειμώνα του 1997. Όλα όσα μου 

είπε ήταν ανατριχιαστικά, φρικτά… Όσα άκουσα έκρυβαν τόση ασχήμια, που 

αναρωτιόμουν αν μπορούσα να τα διαχειριστώ. Κάθε λέξη πιο βαριά από την άλλη. 

Όλες μαζί ισοπεδωτικές. Χίλιες και μία ζωές στριμωγμένες σε τέσσερις δεκαετίες, 

που με έκαναν να καταλάβω πως απέναντί μου έχω έναν άνθρωπο με διαβολεμένη 

ψυχραιμία και προκλητικό θάρρος∙ συγχρόνως, μια απελπιστικά μελαγχολική και 

θλιμμένη γυναίκα με παγωμένη ψυχή, που τολμά να σε κοιτάξει κατάματα και να 

σου μιλήσει για εκείνη τη σχέση ντροπής με τον πατέρα της και για όλα όσα 

στιγμάτισαν την ύπαρξή της. Κάπως έτσι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την 

έκδοση αυτή. Μόνο που χαθήκαμε με την Ιφιγένεια. Και για περίπου είκοσι χρόνια η 

ιδέα του βιβλίου έμεινε μια ανικανοποίητη επιθυμία, ώσπου νίκησε η ανάγκη μας να 

φωνάξουμε δυνατά την αλήθεια και να σώσουμε όσο περισσότερες ζωές μπορούμε. 

Και την αλήθεια αυτή την κρατάτε στα χέρια σας. «Μαρία Τσακίρη («Ιφιγένεια – ο 

κύκλος της σιωπής») – Εκδόσεις «Ψυχογιός» 

Αποδίδετε μυθιστορηματικά μια αληθινή ιστορία; 

Στην «Ιφιγένεια» ακολούθησα τις αφηγήσεις των πραγματικών γεγονότων της ηρωίδας 

και δημιούργησα για λόγους γραφής μια μυθιστορηματική πλοκή, προκειμένου να 
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αφηγηθώ τα αληθινά γεγονότα. Δεν πρόσθεσα ούτε μια λέξη αλλά ούτε και αφαίρεσα 

έστω ένα «και» από όλα εκείνα που μου είπε στην κατάθεση ψυχής της. Στο πρόσωπό 

της μπορεί να καθρεφτιζόταν ο πόνος και η μελαγχολία η απόφασή της, ωστόσο, να 

σπάσει τον κύκλο της σιωπής ήταν συνειδητή. 

-Την πρωτακούσατε σε λεωφορείο και από «δημοσιογραφική διαστροφή» την 

κάνατε λογοτεχνικό έργο; 

Δεν την άκουσα έτσι απλά. Μου τη διηγήθηκε η ίδια η πρωταγωνίστρια. Η πρώτη 

συνάντησή μας έγινε το 1997 και ήταν τυχαία. Σ’ εκείνη την πρώτη επαφή, η οποία έγινε 

στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής μου ιδιότητας, πήρα μια πρώτη «γεύση» της 

συγκλονιστικής ιστορίας της. Έχω την αίσθηση, όμως, κύριε Κούση, ότι όποιο και να 

ήταν το επάγγελμά μου, αυτήν την αληθινή ιστορία θα επιθυμούσα κάποτε να τη δω 

γραμμένη. Την ξανασυνάντησα το 2004 στο λεωφορείο, που αναφέρετε. Η κουβέντα που 

κάναμε αυτή τη φορά είχε μεγαλύτερη διάρκεια και πολύ πιο έντονα συναισθήματα. 

Ήθελε να βρει έναν τρόπο να μιλήσει στις μάνες. Ίσως ένα βιβλίο … Ναι, ένα σκληρό 

βιβλίο θα μπορούσε να τις ταρακουνήσει. Να τις αρπάξει από τα μαλλιά, γιατί τα 

σημάδια στο κορμί και την ψυχή ενός κακοποιημένου παιδιού, εκείνη είναι υποχρεωμένη 

να δει πρώτη. Αν τα προσπεράσει, όπως έκανε η δική της μητέρα, είναι σίγουρο πως θα 

ευθύνεται για την καταστροφή του παιδιού. Της πρότεινα να το κάνω εγώ. Η ζωή τάφερε 

έτσι που χαθήκαμε! Στο μυαλό μου είχε όμως ήδη «καρφωθεί» η ιδέα της συγγραφής. Το 

2013 της τηλεφώνησα. Είχε, πια, ωριμάσει μέσα μου η σκέψη για την «Ιφιγένεια». 

-Τι θέμα πραγματεύεστε; Στην επαρχία εκτυλίσσεται; 

Την πολύχρονη κακοποίηση ενός ανήλικου κοριτσιού από τον πατέρα του. Η υπόθεση 

εκτυλίσσεται στη Θεσσαλονίκη τη δεκαετία του ’70. Οι μετανάστες γονείς της Ιφιγένειας 

αποφάσισαν να ζήσουν  εκεί επιστρέφοντας από τη Γερμανία και το Βέλγιο όπου 

εργάστηκαν για χρόνια. 

H Ιφιγένεια στα 7 της άρχισε να γνωρίζει τη ζωή με λάθος βάσεις και λάθος αρχές. Στα 9 

έζησε τον εφιάλτη… 

-Τι σας έκανε να πιστέψετε την Ιφιγένεια; 



Ο λυγμός της ψυχής της, τα καρφωμένα μάτια της στα δικά μου εκείνες τις ημέρες που 

παρέα καθόμασταν και ταξιδεύαμε στο παρελθόν, η ίδια η καθηλωτική ιστορία της. Τα 

κιτρινισμένα ημερολόγιά της, οι σκέψεις της αποτυπωμένες σε χαρτί, οι αναμνήσεις που 

την έπνιγαν. To mail που μου έστειλε: «Για να μπεις στο πνεύμα ενεργοποίησε όλες τις 

αισθήσεις σου. Δες τη φρίκη που έζησα. Άκου την κραυγή και τα παρακάλια μου για 

βοήθεια. Γεύσου και μύρισε τη βρομιά στο κορμί μου. Ψηλάφησε με τα δάκτυλά σου τις 

ματωμένες πληγές μου …». 

-Είχε απόσταση η αφήγησή της από το χρονικό διάστημα που μεταφέρατε την 

ιστορία σε βιβλίο; 

Όχι. Στις δυο συναντήσεις που προανέφερα δεν μπήκαμε στην ουσία, ούτε μου 

περιέγραψε τα όσα έζησε στα χέρια του γονιού. Θα έλεγα πως ήταν μια ιστορία που μου 

αφηγήθηκε σε τίτλους. Η πραγματική εξιστόρηση και συγχρόνως καταγραφή από μέρους 

μου ξεκίνησε τέλος του 2013. Ξεκινήσαμε με μικρά βήματα να προσεγγίζουμε τα 

δραματικά γεγονότα. Δεν ήταν εύκολη αυτή η προσέγγιση. Η Ιφιγένεια για πολλές 

δεκαετίες όλα αυτά τα είχε βαθιά θαμμένα μέσα της. Έπρεπε λοιπόν να μ’ εμπιστευτεί 

και να νιώσει άνετα μαζί μου. Όταν τα καταφέραμε τελικά να βρούμε τον τρόπο 

επικοινωνίας μεταξύ μας, δεν μας σταματούσε τίποτε. Ολοκλήρωσα την ιστορία την 

Άνοιξη του 2016 και εδώ και λίγες ημέρες η «Ιφιγένεια» είναι στα βιβλιοπωλεία. 

-Γιατί διασταυρώσατε τα στοιχεία που σας αφηγήθηκε; 

Διότι η απόλυτη αρχή που διέπει το δημοσιογραφικό χώρο, όταν κάποιος καταγγέλλει ή 

αφηγείται κάτι και εσύ το δημοσιοποιείς είναι η διασταύρωση των στοιχείων. Εγώ είχα 

στα χέρια μου μια αληθινή ιστορία. Άρα είχα και την ευθύνη να την κάνω με το σωστό 

τρόπο γνωστή. Πιθανόν να λειτούργησα περισσότερο ως δημοσιογράφος και όχι ως 

συγγραφέας. Πρέπει να πω όμως πως αυτή η διασταύρωση στοιχείων αλλά και τα 

δημοσιεύματα εκείνης της εποχής με βοήθησαν πολύ, γιατί εμπλούτισαν το υλικό μου. 

-Ήταν όντως ένα ανοιχτό βιβλίο η Ιφιγένεια; 

Έγινε ανοιχτό βιβλίο στην πορεία της συγγραφής. Στην αρχή ήταν διστακτική και 

υπήρξαν συναντήσεις μας που δεν κατάφερα να γράψω ούτε μια αράδα. Πιεζόταν από 

αυτά που έπρεπε να θυμηθεί και δυσκολευόταν να τα ξεριζώσει από την ψυχή της. 



Ακολούθησε ένα δικό της δρόμο για να μου μιλήσει. Τον ακολούθησα … Όταν πια 

κατανόησε πως δεν υπάρχει ανώδυνος τρόπος να γραφτεί αυτό το βιβλίο, πως πρέπει 

πραγματικά να «ματώσει», μου ξεδίπλωσε την ψυχή της. Μοναδικός σκοπός του βιβλίου 

είναι να ακουστεί η φωνή της. Να χτυπήσει εκκωφαντικά στα αυτιά των αναγνωστών. Να 

γίνει ο αντίλαλος των παιδιών που συνεχίζουν να κρατούν το κακό μυστικό. Να τα πείσει 

να σπάσουν τον κύκλο της σιωπής… 

-Ο κύκλος της σιωπής των περασμένων χρόνων για τέτοια συμβάντα που 

περιγράφετε πιστεύετε πως στις μέρες μας δεν μένει πολύ καιρό κλειστός;  

Ο κύκλος της σιωπής πιστεύω πως και σήμερα είναι κλειστός. Ίσως όχι όσο τις 

προηγούμενες δεκαετίες, σίγουρα όμως κλειστός. Αν ο δράστης, δε, είναι μέλος της 

οικογένειάς ή του στενού περιβάλλοντός του θύματος, τότε τα πράγματα είναι ακόμη πιο 

δύσκολα. Με τις απειλές τους καταφέρνουν να τα πείσουν  να κρατήσουν το στόμα τους 

κλειστό. Αυτό που είναι διαφορετικό στις μέρες μας είναι η διάσταση αυτών των 

υποθέσεων στα Μ.Μ.Ε. 

  

 


