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Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός το μυθιστόρημα της Ιφιγένειας 

Τέκου με τίτλο «Το τελευταίο φως». Πρόκειται για μια ιστορία στην 

οποία κεντρική ηρωίδα είναι η Μαρίνα, μητέρα ενός αυτιστικού 

παιδιού, της Μάχης. Το βιβλίο επιτυγχάνει να φωτίσει και να 

παρουσιάσει την γεμάτη εμπόδια καθημερινότητα των οικογενειών 

που έρχονται αντιμέτωπες με το φάσμα του αυτισμού. Δυσκολίες που 

μπορούν να διαρρήξουν δεσμούς αγάπης, γάμου και πίστης. 

Έπειτα από καθοριστικά γεγονότα στη ζωή της Μαρίνας, όπως ο 

θάνατος της μητέρας της, ο χωρισμός της και μια απρόσμενη 

κληρονομιά από κάποιο άτομο άμεσα συνδεδεμένο με το παρελθόν 

της, μετακομίζει στην Μάνη. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η 

δυνατότητα στην συγγραφέα να αποδώσει με αριστουργηματικό 

τρόπο μέσα από τις σελίδες του παρόντος βιβλίου την ομορφιά και 

την μοναδικότητα της ελληνικής φύσης και επαρχίας. Μια ομορφιά 

που παρασύρει τον αναγνώστη μέσω της ίδια του της ηρεμίας. 

Η ηρεμία αυτή όμως διακόπτεται σύντομα, μια σειρά από ανεξήγητα 

γεγονότα ταράζουν την ζωή της μητέρας και της κόρης, με 

αποκορύφωμα την απαγωγή της Μάχης. Μια απαγωγή που θα 

οδηγήσει την Μαρίνα να αναζητά απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά 

τις ρίζες της, ερωτήματα που αφορούν ολόκληρη την ζωή της ακόμα 

και πολύ πιο πριν την γέννηση της. Έτσι μυστικά επανέρχονται στην 

επιφάνεια. Παράλληλα η αγωνία για τύχη του μικρού κοριτσιού 

εντείνεται. Οι σκιές του παρελθόντος ταράζουν την ηρωίδα η οποία 

βρίσκεται μπροστά σε ένα γρίφο τον οποίο πρέπει να λύσει για να 

ξαναβρεθεί στην αγκαλιά της η μοναχοκόρη της. 

Το παρόν μυθιστόρημα αναφέρεται σε δύο χρονικές περιόδους, στις 

αρχές του 2000 και την δεκαετία του ΄70, όπου γεννήθηκε η κεντρική 



ηρωίδα. Γινόμαστε μάρτυρες του παρελθόντος των γονιών της 

Μαρίνας. Επιπλέον αποτυπώνεται το κλίμα της ελληνικής 

πραγματικότητας την εποχή αυτή. 

Εν κατακλείδι, «Το τελευταίο φως» συνδυάζει στοιχεία αγωνίας και 

μυστηρίου και στοιχεία ενός κοινωνικού ενδιαφέροντος, 

προβάλλοντας το ζήτημα της αποδοχής ενός παιδιού με αυτισμό από 

το κοινωνικό σύνολο, και κυρίως από την οικογένεια του. Μαζί με την 

ηρωίδα ο αναγνώστης ταξιδεύουν με μοναδικό προορισμό την 

αλήθεια. 

«Δάκρυσε γιατί για πρώτη φορά αισθάνθηκε πως η λέξη που 

θεωρούσε τόσο σημαντική και τελικά την είπε συνειδητά είχε βρει τον 

σωστό αποδέκτη, κάποιον που ήξερε πόσο πολύ της κόστισε για να την 

προσφέρει. Επιτέλους το μυστικό της είχε φανερωθεί και εκείνη… 

ήθελε σχεδόν πάντα να το φωνάξει, απλώς περίμενες κάποιον να το 

καταλάβει και να το φυλάξει.» 

Λίγα λόγια για την Ιφιγένεια Τέκου: 

Η Ιφιγένεια Τέκου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε 

γαλλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και πήρε 

μεταπτυχιακό τίτλο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων. Εργάστηκε ως διοικητική υπάλληλος για 

αρκετά χρόνια σε πολυεθνικές εταιρείες, ενώ πλέον κάνει μεταφράσεις 

και παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά. 

 


