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Αναστασία Δημακοπούλου 

 

 

  Ιφιγένεια Τέκου  

 
Η Ιφιγένεια Τέκου γεννήθηκε και μεγάλωσε στις όμορφες γειτονιές της Άνω 
Κυψέλης. Σπούδασε Γαλλική Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και αργότερα πήρε μεταπτυχιακό τίτλο από το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Εργάστηκε 
ως διοικητική υπάλληλος για αρκετά χρόνια σε διάφορες πολυεθνικές 
εταιρείες, έκανε μεταφράσεις και ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά.  
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Βιβλίο Η μοίρα της Πηνελόπης 
Συγγραφέας Ιφιγένεια Τέκου 
Κατηγορία Κοινωνικό μυθιστόρημα 
Εκδότης Ψυχογιός 
Συντάκτης-ρια Αναστασία Δημακοπούλου 

Αγορά τού βιβλίου από το Δίκτυο Βιβλιοπωλείων Bookia 

 

Το διάβασες; 
Πες τη γνώμη σου στο Bookia! 

 
Βαθμολόγησε στο Bookia αυτό το βιβλίο και γενικά τα βιβλία που διαβάζεις! 

Ορμώμενη από την Οδύσσεια του Ομήρου -το νοσταλγικό αυτό έπος των σχολικών 
μας χρόνων- το νόστο του Οδυσσέα, την αναλλοίωτη στο χρόνο αγάπη του για την 
πιστή Πηνελόπη, η συγγραφέας Ιφιγένεια Τέκου παραδίδει στο αναγνωστικό της 
κοινό μία γλυκιά ιστορία απόλυτης αγάπης με τον ευφάνταστο τίτλο, «Η μοίρα της 
Πηνελόπης». 

Δύσκολα εντάσσω στις  αναγνωστικές  μου επιλογές, βιβλία με μεγάλους έρωτες και 
ανεκπλήρωτες αγάπες. 

Το συγκεκριμένο βιβλίο με συγκίνησε βαθύτατα, γιατί τα θεμέλιά του είναι γερά και 
διαχρονικά, όπως διαχρονικό είναι και το απαράμιλλης αξίας έπος του Ομήρου, η 
Οδύσσεια, από το οποίο και εμπνεύστηκε την ιστορία η συγγραφέας. 

Δύο είναι οι κινητήριοι άξονες, γύρω από τους οποίους περιστρέφεται η ιστορία μας. 

Από τη μια έχουμε την έντονη νοσταλγία και τη λαχτάρα των ηρώων μας, τόσο της 
Γαλάτειας, όσο και του Οδυσσέα, για επαναπατρισμό στην πολυπόθητη πατρίδα 
τους, την Ιθάκη και από την άλλη, μία αγάπη, που θα περάσει χιλιάδες δύο κύματα, 
ωστόσο, ο αδυσώπητος χρόνος δε θα καταφέρει να την ξεθωριάσει.  

Όταν αγαπάς με όλη σου την καρδιά, σύμφωνα με τη Γαλάτεια, έστω και 
μονόπλευρα, τρέφεσαι από τα ίδια σου τα συναισθήματα, αντλείς μια πληρότητα που 
κρατάει για μια ολόκληρη ζωή. 

Στις απαρχές του προηγούμενου αιώνα τοποθετείται η ιστορία μας. 
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Παρακολουθούμε την πορεία της ζωής των πρωταγωνιστών, της Γαλάτειας, κλασικό 
γυναικείο πρότυπο, εκπροσωπεί τη γυναίκα που επιθυμεί να παντρευτεί να ριζώσει 
στον τόπο της και να δημιουργήσει οικογένεια. Βιώνει σιωπηρά έναν μονόπλευρο 
πλατωνικό έρωτα, χωρίς να γνωρίζει, εάν τελικά η μοίρα θα υποχωρήσει και θα της 
επιτρέψει να ζήσει τον έρωτά της με τον αγαπημένο της Οδυσσέα. 

Από την άλλη, ο Οδυσσέας φύση ανήσυχη, θέλει να ταξιδέψει και να γνωρίσει τον 
κόσμο. Αντιμετωπίζει σαν αδελφή του τη Γαλάτεια, αγνοώντας τον έρωτά της, την 
αποκαλεί «μικρή», επιβεβαιώνοντας -σύμφωνα με τη γιαγιά της Ευρύκλεια- την 
κατάρα της Κλωθούς ότι, από τη στιγμή που η Γαλάτεια δε βαφτίστηκε Πηνελόπη, η 
σχέση τους ήταν καταδικασμένη από την αρχή. 

Γνωρίζουμε τη συμπαθέστατη Ευρύκλεια, μία σοφή γυναίκα με το ιδιαίτερο χάρισμα 
να θεραπεύει τους άλλους, ωστόσο, αρκετά παρεξηγημένη από τους συγχωριανούς 
της. 

Εντύπωση προκαλεί και η παρουσία του Άγγελου, στη μετέπειτα ζωή της Γαλάτειας, 
στην ξενιτιά. 

 

 

 


