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Ο τίτλος του βιβλίου «Υolo”, της Ιφιγένειας Τέκου σημαίνει YOU ONLY 
LIVE ONCE, μια λέξη που βρήκε τη θέση της στην on line μορφή του 
λεξικού της Οξφόρδης το 2014. Το yolo που για πολλούς νέους έχει γίνει 
σύνθημα στην ουσία είναι το ίδιο με το ελληνικότερο "η ζωή είναι μικρή" 
ή "μια ζωή την έχουμε". Αυτό είναι και το μήνυμα του ίδιου του βιβλίου 
: ζήσε τη ζωή σου, γιατί μόνο αυτή έχεις. «Η ζωή μας μια φορά μάς 
δίνεται. Άπαξ, που λένε», όπως λέει και ο γνωστός συγγραφέας Χρόνης 
Μίσσιος. 

Οι πρωταγωνιστές του βιβλίου είναι έφηβοι που θα μπορούσαν να ζουν 
ανάμεσα μας, καθημερινοί ήρωες. 

Η Αλεξάνδρα ,έμεινε στα δέκα της χρόνια ορφανή και ανάπηρη και 
αναγκάστηκε να ακυρώσει το μεγάλο της όνειρο: να γίνει χορεύτρια. Με 
τη βοήθεια όμως της μητέρας της , Χριστίνας, και της μικρότερης 
αδερφής της Εριφύλης, καταφέρνει να βρει ισορροπίες στη ζωή της – όσο 
και αν υπάρχουν στιγμές που η κατάσταση της την οδηγεί σε 
απαισιόδοξες σκέψεις. 

Η Εριφύλη είναι μικρότερη από την Αλεξάνδρα, αλλά είναι τολμηρή, 
ενθουσιώδης και ξεχωριστή. Ο τρόπος που φέρεται, ντύνεται και κινείται 
την κάνει να διαφέρει από τους συνομιλήκους της –και η ίδια 
υποστηρίζει αυτή τη διαφορετικότητα και κυνηγά τα όνειρα της. 

Ο Ορέστης γεννήθηκε στον Πειραιά, στα Καμίνια, αλλά ένα άσχημο 
παιχνίδι της μοίρας θα τον φέρει στα βόρεια προάστια, και συγκεκριμένα 
στη γειτονιά των δύο κοριτσιών. Θα φτιάξει μια μπάντα, τους YOLO, που 
αποτελούν τη δική του διέξοδο στα προβλήματα που αντιμετωπίζει.. 

Ο Χρήστος , μέλος της μπάντας, ερωτεύεται την Αλεξάνδρα. Και παρά την 
εκκεντρική του εμφάνιση θα της αποδείξει πώς τη θέλει γι αυτό που 
είναι, ότι την αποδέχεται παρά την αναπηρία της, ότι το γεγονός πως 
είναι καθηλωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι δεν αποτελεί για αυτόν 
εμπόδιο στα συναισθήματα του. 

Εκτός από τους βασικούς αυτούς ήρωες στο βιβλίο υπάρχουν αρκετοί 
δευτερεύοντες χαρακτήρες: οι γονείς τους, οι φίλοι τους και ο ευρύτερος 
κοινωνικός περίγυρος. 

Το μεγάλο πλεονέκτημα του βιβλίου είναι ο ρεαλιστικός τρόπος σκέψης 
και έκφρασης των ηρώων. Η συγγραφέας κατάφερε να δημιουργήσει 



αληθινούς χαρακτήρες. Οι έφηβοι της σκέφτονται και εκφράζονται στη 
δική τους νεανική γλώσσα- μια γλώσσα πλούσια σε ιδιωματισμούς, 
χρήση των greeklish, αρκετές ξένες λέξεις. Επιπλέον δεν σκέφτονται σαν 
μικρομέγαλοι. Αντίθετα, ζουν και συμπεριφέρονται σαν κανονικά 
παιδιά. Επιδιώκουν να αρέσουν στο άλλο φύλο, αγχώνονται για το 
μέλλον τους, θέλουν να γίνονται αποδεκτοί, έρχονται αντιμέτωποι με 
διλήμματα ηθικής φύσεως, αγαπούν την απομόνωση αλλά και τη 
συντροφικότητα, ονειροπολούν παρέα με τη μουσική, πολλές φορές 
δίνουν τραγικές διαστάσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

Στο βιβλίο υπάρχουν αρκετές ανατροπές . Οι ήρωες μέσα από αυτές 
έρχονται να αντιμετωπίσουν τον εαυτό τους και τους άλλους, να 
σκεφτούν τη δική τους θέση στην οικογένεια ή την κοινωνία, καλούνται 
να πάρουν αποφάσεις. 

Τα θέματα που θίγει το βιβλίο είναι πολλά: η εφηβεία και οι προκλήσεις 
της, η οικονομική ανασφάλεια, η αναπηρία, η διαφορετικότητα(σε πολλά 
επίπεδα), η δομή και λειτουργία της σύγχρονης οικογένειας και τα 
προβλήματα που ανακύπτουν μέσα σε αυτή. 

Το YOLO είναι ένα νεανικό μυθιστόρημα για νέους που αγαπούν τη ζωή 
και το αποδεικνύουν έμπρακτα! 

 


