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Ο ηλιόλουστος Σεπτέμβρης του 2004 θα έπρεπε να ήταν μια μέρα χαράς για τους μικρούς μαθητές του 

σχολείου του Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας. Θα έπρεπε να ήταν μια μέρα γιορτής αφού η 1η Σεπτεμβρίου 

είναι η έναρξη του σχολικού έτους για τη μικρή πόλη του Μπεσλάν και κάθε χρόνο γίνεται μια ιδιαίτερη 

υποδοχή των παιδιών της πρώτης τάξης. Οι μικροί μαθητές και οι γονείς τους φοράνε τα καλά τους ρούχα, 

ετοιμάζουν δωράκια για τους δασκάλους τους, κρατούν χρωματιστά μπαλόνια, χορεύουν, τραγουδάνε και 

υποδέχονται τη νέα σχολική χρονιά μέσα από μια ιδιαίτερα ζεστή ατμόσφαιρα. 

Την 1η Σεπτεμβρίου του 2004 όμως ο χρόνος σταμάτησε στο Μπεσλάν. Το σχολείο νούμερο Ένα δέχτηκε 

επίθεση από Τσετσένους τρομοκράτες οι οποίοι απαιτούσαν τη λήξη του πολέμου στην Τσετσενία. Μια 

τριήμερη ομηρία 1.300  ατόμων ξεκινά με το Κρεμλίνο να έχει κυριολεκτικά χάσει τη γη κάτω από τα πόδια 

του και τους γονείς να αγωνιούν για την τύχη των παιδιών τους. 

Όλος ο κόσμος παρακολουθεί μουδιασμένος τις εξελίξεις και τίποτα δεν μαρτυρά ότι όλο αυτό το γεγονός θα 

έχει μια αίσια κατάληξη. Δυστυχώς η ομηρία καταλήγει σε ένα λουτρό αίματος με τον φοβερό απολογισμό 

των 380 νεκρών ανάμεσα τους και 186 παιδιά. Σε ολόκληρο το Μπεσλάν ακούγονται οι σπαρακτικοί θρήνοι 

των γονιών που έχασαν τα παιδιά τους στο γυμναστήριο του σχολείου νούμερο Ένα και για την πόλη από εδώ 

και πέρα θα ξημερώνει πάντα ένα χλωμό πρωινό. Γιατί ο Σεπτέμβρης από εδώ και πέρα θα είναι θλιμμένος 

όπως θλιμμένη θα είναι και η ζωή όσων έμειναν πίσω να γυρνάνε στα καψαλισμένα ερείπια του σχολείου 

αφήνοντας ένα μπουκάλι νερό για εκείνους που έφυγαν. Ώστε να μην διψάνε. 

Η ιστορία του βιβλίου «Θλιμμένος 

Σεπτέμβρης» ξετυλίγεται ανάμεσα στην 

πραγματικότητα και στη μυθοπλασία. 

Ανάμεσα στην αφήγηση της συγγραφέα η 

οποία καταγράφει, μέσα από την έρευνα που 

έχει κάνει, τα γεγονότα καρέ καρέ που 

έλαβαν χώρα μέσα στο σχολείο αλλά στη 

σφαίρα της φαντασίας της όπου δημιουργεί 

τέσσερις ήρωες που παλεύουν να ξαναβρούν 

τον εαυτό τους μετά τα όσα βίωσαν τις 

ημέρες της ομηρίας τους. Η ίδια ως 
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δημοσιογράφος γνωρίζει απόλυτα πως να εξερευνήσει το διαδίκτυο μέσα από διάφορες πήγες ώστε να 

ανασύρει εκείνες τις πληροφορίες που χρειαζόταν προκειμένου να στήσει τον σκελετό του μυθιστορήματος 

της. Αυτός ο σκελετός εμπλουτίστηκε μετά με την πολύ όμορφη γραφή της ώστε να καταφέρει να περάσει 

στους αναγνώστες της τα συναισθήματα των ηρώων που έχει πλάσει. 

Ο Αλέξανδρος, η Ροζάνα, η Ελένα και ο Ιβάν κρατούν τα ηνία της αφήγησης στο βιβλίο της Μαρίας Τσακίρη 

και ακολουθούμε τα μονοπάτια της ζωής τους πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σχολείο του 

Μπεσλάν. Τα παιδιά του Μπεσλάν μετρούν τις πληγές τους και παλεύουν να ορθοποδήσουν από ένα γεγονός 

που άλλαξε ριζικά τις ζωές τους αλλά και το μέλλον τους. Κουβαλούν μέσα τους ένα βάρος σαν το σταυρό 

του μαρτυρίου που δεν μοιράζεται, που δεν μπορούν να το ξεφορτωθούν που δεν μπορούν να βρουν εκείνες 

τις λέξεις για να περιγράψουν τη φρίκη που έζησαν. Πορεύονται με μια ψυχή κομματιασμένη, γεμάτη οργή 

και απόγνωση, σε μια ζωή καταθλιπτική και χωρίς νόημα με εικόνες του παρελθόντος θαμπές αλλά με τη 

μνήμη τους πλήρη και γεμάτη θάνατο, ουρλιαχτά και κραυγές. 

Η πάλαι ποτέ παρέα θα σκορπίσει καθώς οι πληγές που άφησε πίσω της η τραγωδία είναι ανοιχτές ακόμα. 

Πως θα καταφέρουν να κοιτάξουν ο ένας τον άλλον στα μάτια; Πως θα συνεχίσουν να ζουν με τις μνήμες του 

παρελθόντος; Πρέπει να δημιουργήσουν νέες μνήμες για το μέλλον. Για να το καταφέρουν όμως αυτό θα 

πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι με τις στάχτες του παρελθόντος, να περπατήσουν ξανά στα αποκαΐδια των 

χναριών που άφησαν εκείνο το πρωί, να αισθανθούν στα ρουθούνια τους εκείνες τις μυρωδιές τις ώρες που 

ήταν αιχμάλωτοι, να αφουγκραστούν την πόλη που μεγάλωσαν, να κοιτάξουν με κουράγιο το στοιχειωμένο 

σχολείο. Πρέπει να καταλάβουν ότι κι όταν όλα έχουν χαθεί υπάρχει μια αμυδρή ελπίδα κάπου εκεί έξω που 

περιμένει να απλώσουν το χέρι τους για να την πιάσουν. Για να μπορέσουν να ξεχάσουν το χθες, να ζήσουν 

το σήμερα και να ονειρευτούν το αύριο. Άραγε υπάρχει αύριο για τα παιδιά του Μπεσλάν ή θάφτηκε κάτω 

από τα συντρίμμια του σχολείου νούμερο Ένα; 

Η Μαρία Τσακίρη ίσως είναι ο μοναδικός 

άνθρωπος στον κόσμο που αποφάσισε να γράψει 

για εκείνο το θλιβερό πρωινό του 2004 όπου όλος ο 

κόσμος ξύπνησε με τις κραυγές των παιδιών του 

Μπεσλάν. Η απόφαση της να γράψει ένα βιβλίο για 

τα τραγικά γεγονότα στο σχολείο του Μπεσλάν 

ήρθε από τη στιγμή που πήγε το δικό της παιδί στο 

σχολείο και έτυχε να δει απ’ έξω έναν ένστολο 

στρατιώτη φέρνοντας της στο μυαλό τις εικόνες 

που παρακολουθούσε στην τηλεόραση φοβούμενη 

ότι θα συνέβαινε το ίδιο και στο δικό της παιδί. 

Όσο παράλογο και αν φαίνεται αυτό γεγονότα όπως 

εκείνα του Μπεσλάν δημιουργούν ανάλογες 

αντιδράσεις σε πολλούς από εμάς. Επιλέγει να βασίσει την ιστορία του βιβλίου της σε πραγματικά γεγονότα 

πλάθοντας τέσσερις ήρωες που ζουν τα τραγικά γεγονότα του 2004 βάζοντας τον αναγνώστη απέναντι τους 

θέλοντας να βιώσει κι εκείνος την τριήμερη ομηρία αλλά και να παρακολουθήσει τις ζωές τους μετά από 

αυτό το συμβάν και μακριά από την πόλη που τους πλήγωσε. 

Παράλληλα, στις σελίδες του βιβλίου της, κάνει και μια μεγάλη αναφορά σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που 

βασανίζει τη σύγχρονη κοινωνία. Εκείνο του trafficking που εμπορεύεται ανθρώπους ευάλωτους τάζοντας 

τους ίσως μια καλύτερη ζωή. Με αυτόν τον τρόπο η συγγραφέας προσθέτει και αστυνομική χροιά στο βιβλίο 

της. Μόνο που ο «Θλιμμένος Σεπτέμβρης» αναφέρεται αποκλειστικά στην τρομοκρατική επίθεση στο 

σχολείο του Μπεσλάν και εκεί ακριβώς θα έπρεπε να εστιάσει η συγγραφέας. Αντίθετα αναλώνεται αρκετά 

με το θέμα του trafficking αφήνοντας λίγο πίσω της του κυρίαρχους ήρωες του βιβλίου και φέρνοντας στην 

επιφάνεια έναν άλλον, τον αστυνόμο Πάλεβ. Και τελικά εκεί όπου όλα μοιάζουν ασύνδετα καθώς διαβάζουμε 

έρχεται η γραφή της Μαρίας Τσακίρη να δέσει απόλυτα όλα τα γεγονότα μεταξύ τους την κατάλληλη στιγμή 

χωρίς να αφήνει τίποτα μετέωρο. Παρόλα αυτά η δική μου ένσταση είναι ότι θα ήθελα να δω να ξετυλίγονται 

λίγο παραπάνω οι πρωταγωνιστές της κύριας ιστορίας. 



Ο «Θλιμμένος Σεπτέμβρης» όμως δεν παύει να είναι ένας φόρος τιμής στα παιδιά του Μπεσλάν. Σε εκείνα 

που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους αλλά και σε εκείνα που κατάφεραν να επιβιώσουν. Σε εκείνα τα παιδιά 

που ανήκουν πλέον σε όλον τον κόσμο καθώς όλοι παρακολουθούσαν λεπτό προς λεπτό την πιο παρανοϊκή 

τρομοκρατική επίθεση που έγινε ποτέ. Σε εκείνα που κατάφεραν να αφήσουν πίσω τους εκείνες τις μαύρες 

ώρες, να προχωρήσουν μπροστά και να χρωματίσουν τις ζωές και τα όνειρα τους από την αρχή. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ντοκιμαντέρ του Σωτήρη Δανέζη στην εκπομπή «Εμπόλεμη ζώνη» που σας 

παραθέτω παρακάτω. Μην παραλείψετε να το παρακολουθήσετε. 

https://www.youtube.com/watch?v=AXgXFocgIDI 

 

Το βιβλίο της Μαρίας Τσακίρη «Θλιμμένος Σεπτέμβρης» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. 
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