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Στο συγγραφικό της ντεμπούτο η Ιβέτ Μάνεση μας παρουσιάζει ένα 

νοσταλγικό ταξίδι επιστροφής στα πάτρια εδάφη με στόχο την αναζήτηση 

της αλήθειας αλλά και την αφορμή για την αυτογνωσία που όλοι χρειάζεται 

να κάνουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας. Σημασία έχει τι πραγματικά 

θέλουμε εμείς από τη ζωή και όχι τί μας συμφέρει.  

Η Δάφνη και η κόρη της Εύη έρχονται από την Αμερική στην Ελλάδα για 

διακοπές ύστερα από πολλά χρόνια. Η Δάφνη με αφορμή αυτό το ταξίδι 

θυμάται τα παιδικά της χρόνια με τη γιαγιά της Ευαγγελία, το ένστικτο που 

είχε πάντα ότι η γιαγιά καταλαβαίνει πολλά περισσότερα απ' όσα νομίζουν 

οι γύρω τους αλλά ταυτόχρονα η καθημερινή τους συναναστροφή την πείθει 

ότι πρέπει να πάρει αποφάσεις για τη ζωή της καθώς ο χρόνος φεύγει και το 

αύριο δε θα είναι ίδιο με το σήμερα. Οφείλει να ακούσει τη καρδιά της, μιας 

κι εκείνη μόνο θα της πει την αλήθεια, και να πράξει ανάλογα. 

Νομίζω ότι τη παράσταση σε αυτό το βιβλίο άνετα τη κλέβει η γιαγιά 

Ευαγγελία. Αποπνέει μια ασφάλεια, μια γαλήνη και μια σιγουριά η όλη 

παρουσία της που μαγνητίζει κατά κάποιο τρόπο τον αναγνώστη. Όπως όλοι 

οι ηλικιωμένοι έχουν πολλές ιστορίες να διηγηθούν στους νεώτερους αλλά 

και πολλά να τους διδάξουν που δε θα τα βρουν γραμμένα σε κανένα βιβλίο 

ούτε θα τα διδαχθούν σε κάποιο πανεπιστήμιο, έτσι και σ'αυτή τη 

περίπτωση η συγκεκριμένη λογοτεχνική μορφή περνά παραδίδει πολλά 

περισσότερα μαθήματα τα απ'όσα φαίνονται εκ πρώτης ανάγνωσης. 

Με λόγο απλό και κατανοητό η συγγραφέας πετυχαίνει να μας βάλει στο 

κλίμα του βιβλίου και να μας μεταδώσει τη ψυχική αστάθεια της ηρωίδας 

που αμφιταλαντεύεται για το τι πρέπει να κάνει και αν οι αποφάσεις της στο 

μέλλον θα αποδειχθούν σωστές. Το μόνο που χρειάζεται τελικά στις 

δυσκολίες της ζωής είναι να υπάρχει αγάπη από ανθρώπους που νοιάζονται 

αληθινά για μας και που δε θα μας προδώσουν ό,τι και να γίνει. 
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Καλή ανάγνωση, 

Μαρία Ανδρικοπούλου 

 

 


