
 



Ιφιγένεια- Μαρία Τσακίρη/ εκδόσεις Ψυχογιός 

Βιβλίο Μπλε 

 Απρίλιος 29, 2017 by  Ο κύβος του Ρούμπικ 

Της Μαρίας Ταμουρίδου 

Εάν είσαι μητέρα- επομένως λίγο περισσότερο ευαίσθητη σε 
θέματα παιδιών-θα συγκλονιστείς. 

Δηλαδή, θα συγκλονιστείς ούτως ή άλλως. 

Έχεις δεν έχεις παιδιά. Έπιασα τον εαυτό μου να κλείνει τα μάτια πολλές φορές σαν 

να μην ήθελε να διαβάσει παρακάτω. Άλλες τόσες έκλεισα το βιβλίο και είπα δεν 

μπορώ, είναι πολύ για μένα. 

Όμως μετά από λίγο το άνοιγα και πάλι. Προσπαθούσα να κάνω εικόνα τα όσα 

διάβαζα και ανατρίχιαζα. Τα σκεφτόμουν μέρες.  

Το γεγονός ότι η ιστορία είναι αληθινή με σόκαρε περισσότερο. Ένας πατέρας που 

κακοποιεί το παιδί του. Μια μητέρα φοβισμένη-κακοποιημένη και η ίδια και τελικά 

απούσα. Στην πιο δύσκολη στιγμή, που πρέπει να είναι εκεί να στηρίξει τα παιδιά της, 

εκείνη φοβάται. Και δεν κάνει τίποτα. Απολύτως. Ποιος μπορεί τελικά να βοηθήσει 

αυτό το παιδί; Η γειτονιά, οι συγγενείς, η κοινωνία γυρνούν όλοι την πλάτη. Και η 

συνέχεια είναι τα ναρκωτικά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μοναδικό στήριγμα σε όλη 

τη διάρκεια της ζωής της, η αδερφή της. Παρόλο που πολλές φορές και εκείνη γυρίζει 

την πλάτη, αποδεικνύεται ο μόνος άνθρωπος που προσπαθεί να την βοηθήσει και 

είναι δίπλα της της συνεχώς. 

Η Μαρία Τσακίρη μεταφέρει στο χαρτί τη ζωή της Ιφιγένειας χωρίς 

στρογγυλοποιήσεις. Χωρίς να προσπαθεί να ομορφύνει την ασχήμια των όσων 

έζησε. Με γλώσσα σκληρή, ωμή, περιγράφει τα γεγονότα όπως έγιναν. Με 

λεπτομέρειες, σκληρές και συγκλονιστικές. 

Μια ιστορία, μέσα από την εξιστόρηση της οποίας η Ιφιγένεια θέλει να μας ανοίξει τα 

μάτια. Να μην εθελοτυφλούμε, να βλέπουμε τα σημάδια και να παίρνουμε τα 

μηνύματα. Να βοηθήσουμε τα παιδιά μας πριν να είναι αργά. Να τους μάθουμε πώς 

να προστατεύουν τον εαυτό τους και να έχουν αξιοπρέπεια. Και πάνω απ’ όλα να τα 

βοηθήσουμε να ζήσουν την ηλικία τους και την παιδικότητα τους χωρίς κανένας να 

τους τη στερήσει. 

Εάν έχεις γερό στομάχι και αντέχεις, πρέπει να μάθεις την ιστορία της 

Ιφιγένειας. 
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