
Η συγγραφέας Μαρία Τσακίρη 
μιλάει για το νέο της βιβλίο 
«Θλιμμένος Σεπτέμβρης». 
 

 

Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη  

H Μαρία Τσακίρη γεννήθηκε στην Κατερίνη και ζει στη Θεσσαλονίκη. Φοίτησε 
σε ιδιωτική σχολή δημοσιογραφίας και εργάστηκε ως συντάκτρια και 
ανταποκρίτρια σε εφημερίδες, περιοδικά αλλά και στο ραδιόφωνο. 
Ασχολήθηκε κυρίως με το αστυνομικό και ελεύθερο ρεπορτάζ, ενώ επί δύο 
δεκαετίες δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
εργάστηκε ως υπεύθυνη γραφείου Τύπου. Είναι μέλος της ΕΣΗΕΜ-Θ. Από τις 
Εκδόσεις Ψυχογιός κυκλοφορούν τα μυθιστορήματα Ιφιγένεια–Ο κύκλος της 
σιωπής και Θλιμμένος Σεπτέμβρης. 

 ΜΑΙΡΗ ΓΚΑΖΙΑΝΗ: Κυρία Τσακίρη το πρώτο σας βιβλίο με τίτλο 
«Ιφιγένεια» αφορούσε μια αληθινή ιστορία με θέμα την παιδική 
σεξουαλική κακοποίηση και έγινε μπεστ σέλερ. Ποια ήταν τα 
συναισθήματά σας με την επιτυχία που γνωρίσατε από την πρώτη σας 
συγγραφική προσπάθεια; 

 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΙΡΗ: Νομίζω πως μόνο συναισθήματα χαράς και ικανοποίησης 
μπορώ να έχω με τη μεγάλη επιτυχία της Ιφιγένειας. Μάλιστα κατά την 
παρουσίαση του δεύτερου βιβλίου μου στη Θεσσαλονίκη πληροφορήθηκα 
πως εκτός από μπεστ σέλερ έγινε και λόνγκ – σέλερ. Έτσι η πληροφορία πως 
το βιβλίο μου έχει διάρκεια και συνεχίζει να το αναζητά ακόμη και σήμερα ο 
κόσμος με γεμίζει με διπλή χαρά. Η «Ιφιγένεια» ήταν η πρώτη μου 
συγγραφική προσπάθεια, σ’ έναν εντελώς καινούριο χώρο. Ένας χώρος που 
δεν γνώριζα αλλά θαύμαζα. Μπήκα σ’ αυτόν μ’ ένα πολύ δύσκολο βιβλίο που 
συνειδητά έγραψα με σκληρό τρόπο. Αυτό σημαίνει πως ήδη είχα αποφασίσει 
πως θα κριθώ. Και το πιθανότερο θα κριθώ αυστηρά για τον τρόπο που 
επέλεξα να το αποδώσω, γράφοντας απλά, ωμή την αλήθεια. Η «Ιφιγένεια» 
αγαπήθηκε πολύ από τους περισσότερους αναγνώστες. Από κάποιους 
άλλους, ωστόσο, «μισήθηκε», γιατί έκριναν πως ωμή η αλήθεια θα τους 
καθίσει βαριά στο στομάχι. 
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Ένιωσα όμορφα και με τους μεν και με τους …δε(ν). Έλαβα πάρα πολλά 
μηνύματα. Εκείνους που δεν άντεξαν τους παρέπεμψα να διαβάσουν τις επτά 
τελευταίες λέξεις του επιλόγου: «Τώρα φανταστείτε πως είναι το ΔΙΚΟ ΣΑΣ 
παιδί…». Οι περισσότεροι επανήλθαν για να δηλώσουν αναγνώστες 
ολόκληρου του βιβλίου. 

 

 

Μ.Γ.: Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο σας βιβλίο με τίτλο «Θλιμμένος 
Σεπτέμβρης», το οποίο βασίζεται επίσης σε μια αληθινή ιστορία. Θέλετε 
να μας πείτε σε ποιο θλιμμένο Σεπτέμβρη αναφέρεται; 

Μ.Τ.: Στο εφιαλτικό πρωινό της 1ης Σεπτέμβρη του 2004 στο Μπεσλάν της 
Βόρειας Οσετίας. Ήταν ημέρα γιορτής. Η Γιορτή της Γνώσης. Η πρώτη μέρα 
στο σχολείο. Πάνοπλοι τρομοκράτες κράτησαν ομήρους περισσότερους από 
1200 ανθρώπους μέσα στο  σχολείο τους. Χωρίς νερό. Χωρίς φαγητό. Χωρίς 
έλεος. Η ομηρία έληξε μετά από τρεις μέρες. Άφησε πίσω της μόνο φρίκη και 
μια πόλη ορφανή από παιδιά. 

  

Μ.Γ.: Ποιο ήταν το έναυσμα ώστε ν΄ ασχοληθείτε με το συγκεκριμένο 
θέμα; 

Μ.Τ: Ήταν ένα θέμα που με συγκλόνισε. Το έζησα πολύ δραματικά όταν 
συνέβη. Παρακολουθούσα τις εξελίξεις και πραγματικά ήθελα να μπορούσα 
να το καλύψω δημοσιογραφικά. Ακόμη και όταν δεν ήταν πρώτη είδηση εγώ 
έψαχνα πληροφορίες. Την επόμενη χρονιά συνόδεψα τον γιό μου στην πρώτη 
του μέρα στο Νηπιαγωγείο. Η εικόνα ενός άντρα με ρούχα παραλλαγής και 
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άρβυλα που επίσης συνόδευε το παιδί του με τάραξε πολύ. Το μυαλό μου 
ξαφνικά άρχισε να κατακλύζεται από εικόνες του σχολείου του Μπεσλάν. 
Αγκάλιασα τον γιό μου κι έκανα πίσω. Δεν ξέρω πως, δεν ξέρω γιατί, αλλά 
φοβήθηκα πως μπορεί να συμβεί το ίδιο. Φυσικά, ήταν μόνο παιχνίδια του 
μυαλού… Που όμως στάθηκαν αφορμή μιας μεγάλης απόφασης. Να ανοίξω 
έναν κίτρινο φάκελο στην επιφάνεια εργασίας μου και να «ρίχνω» μέσα 
οτιδήποτε σχετικό με την τραγωδία του Μπεσλάν. Ένα ρεπορτάζ ήταν πολύ 
μικρό για να χωρέσει αυτήν την τραγωδία. «Ένα βιβλίο όμως;» … σκέφτηκα. 
Και κάπως έτσι ξεκίνησα να δουλεύω τον «Θλιμμένο Σεπτέμβρη» αρκετά πριν 
την «Ιφιγένεια». Ωστόσο ξεκίνησα να τον γράφω αρκετά χρόνια αργότερα. 

Μ.Γ.: Ως δημοσιογράφος πως παρακολουθήσατε τα γεγονότα στο 
Μπεσλάν το 2004;  

Μ.Τ.: Διαβάζοντας οτιδήποτε έπεφτε στα χέρια μου για το θέμα. Τότε, 
βλέπετε, υπήρχαν πολλές εφημερίδες στη διάθεσή μας. Παρακολουθούσα 
όλα τα δελτία ειδήσεων και φυσικά με τη βοήθεια του διαδικτύου δε 
σταμάτησα ποτέ να ψάχνω. Ο κίτρινος φάκελος του κομπιούτερ μου πλέον 
είχε ένα πολύ πλούσιο υλικό. Και φωτογραφίες. Πολλές φωτογραφίες. 
Συγκλονιστικές φωτογραφίες. Μία από αυτές, η πιο τρομακτική, ήταν η αιτία 
να γράψω τις πρώτες αράδες του πρόλογου. «Όχι! Δεν υπάρχουν πρόσωπα 
σ’ αυτήν. Όταν την κοιτώ σβήνουν οι εικόνες και σωπαίνουν οι θόρυβοι γύρω 
μου. Είναι μια φωτογραφία που «ουρλιάζει» με τη σιωπή της…». 

Μ.Γ.: Τι ήταν αυτό που σας έκανε να συγκεντρώνετε από την πρώτη 
στιγμή όσα στοιχεία υπήρχαν γύρω από τα δραματικά γεγονότα της 
πολύνεκρης 3μερης ομηρείας των μαθητών από τρομοκράτες; 

Μ.Τ.: Κατά έναν περίεργο τρόπο, συνέδεσα τη ζωή μου για τουλάχιστον δυο 
χρόνια με τις εξελίξεις στο θέμα της ομηρίας. Στη συνέχεια άρχισα να 
μεταφράζω με τη βοήθεια του google ρωσικές σελίδες βρίσκοντας σπουδαίο 
υλικό, το οποίο συνέχιζα να καταχωρώ. Η ιδέα του βιβλίου πήγαινε κι ερχόταν 
στη σκέψη μου. 

Μ.Γ.: Η 1η Σεπτέμβρη 2004 ήταν μια ημερομηνία που συγκλόνισε 
ολόκληρο τον κόσμο. Έχοντας ως βάση τα γεγονότα στο Μπεσλάν που 
τελειώνει η αλήθεια και αρχίζει η μυθοπλασία στο βιβλίο σας; 

Μ.Τ.: Ο «Θλιμμένος Σεπτέμβρης» είναι μυθοπλασία. Οι πρωταγωνιστές και οι 
ιστορίες τους όπως καταγράφονται στο βιβλίο αποτελούν εξολοκλήρου 
προϊόν έμπνευσης. Ο αναγνώστης εύκολα μπορεί να το διακρίνει. Είναι 
αλλιώς γραμμένα τα γεγονότα όπως τα έχει καταγράψει και αποδώσει η 
ιστορία και αλλιώς οι προσωπικές ιστορίες των πρωταγωνιστών που έπρεπε 
να πολεμούν κάθε μέρα για να ξεχάσουν. 



 

Μ.Γ.: Διάβασα στον πρόλογό σας ότι ένα από τα παιδιά του Μπεσλάν 
βρέθηκε πέρσι το καλοκαίρι στην Απείρανθο της Νάξου. Προσπαθήσατε 
να τον συναντήσετε; 

Μ.Τ.: Την πληροφορία αυτή την έμαθα τυχαία. Στην προβλήτα της Πλαζ της 
Αγίας Τριάδας όπου ζω στη Θεσσαλονίκη και συχνά έρχονται ερασιτέχνες 
ψαράδες, γνώρισα μια οικογένεια Ρώσων από το Βλαδικαφκάς. Μιλώντας 
μαζί τους, έμαθα πως ένα από τα παιδιά του Μπεσλάν που γνώριζαν 
επισκέφθηκε την Νάξο. Την οικογένεια δεν την ξαναείδα ποτέ. Όπως επίσης 
δεν έμαθα ποτέ πως λεγόταν ο άνθρωπος για τον οποίο μιλούσαν. Τίποτε 
άλλο δε θα μου έδινε μεγαλύτερη ικανοποίηση από το να σφίξω το χέρι όχι 
μόνο του παιδιού του Μπεσλάν που μεγάλωσε κι επισκέφθηκε τη χώρα μας, 
αλλά οποιουδήποτε παιδιού που υπήρξε όμηρος στο Σχολείο Νούμερο Ένα. 

Μ.Γ.: Έχετε συλλέξει πληροφορίες για τη ζωή άλλων παιδιών που 
βίωσαν εκείνη την τραυματική εμπειρία; 

Μ.Τ.: Παρακολούθησα πάρα πολλές φορές τα δυο ντοκιμαντέρ που αναφέρω 
στον πρόλογό μου. Beslan: Three Days in September, σε αφήγηση Τζούλια 
Ρόμπερτς και Children of Beslan, παραγωγής BBC, στα οποία έχουν 
καταγραφεί οι αφηγήσεις παιδιών και γονιών που επέζησαν από την αιματηρή 
ομηρία.. Κάθε φορά έβλεπα κάτι καινούριο. Κάτι που μου είχε διαφύγει τις 
προηγούμενες. Ώρες ατελείωτες παρατηρούσα την έκφραση στα πρόσωπά 
τους. Τα μάτια τους που ζωήρευαν όταν μιλούσαν για τους τρομοκράτες. Το 
βλέμμα τους που πάγωνε όταν περιέγραφαν τον θάνατο κάποιου φίλου τους. 
Τις λέξεις που χρησιμοποιούσαν για να περιγράψουν τον πανικό από τις 
εκρήξεις μέσα στο γυμναστήριο… Ήταν τόσο αυθόρμητες αλλά και τόσο 
παραστατικές, που δεν μπορούσα παρά να τις χρησιμοποιήσω αυτούσιες. 
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Μ.Γ.: «Θα μπορέσουν να ξεχάσουν το χτες, να ζήσουν το σήμερα και να 
ονειρευτούν το αύριο;» ρωτάτε στο οπισθόφυλλο για τους επιζώντες 
μαθητές ομήρους-ήρωες του βιβλίου σας στο Μπεσλάν. Η ίδια ερώτηση 
ισχύει για τα παιδιά που το βίωσαν πραγματικά. Πως ξεπερνιέται μια 
τόσο τραγική εμπειρία; 

Μ.Τ.: Δεν είναι τυχαίο πως χαρακτηρίζω το Μπεσλάν «Η πιο θλιμμένη πόλη 
του κόσμου» και «Η πόλη με τον πιο ανήσυχο ύπνο». Η επόμενη 
μέρα   βρήκε τις μάνες χωρίς παιδιά, τις γειτονιές χωρίς παιδικές φωνές, τους 
κατοίκους  της πόλης χωρίς την ελπίδα της επόμενης γενιάς. Κάθε οικογένεια 
είχε να θρηνεί κάποιον. Πολλές οικογένειες είχαν να θρηνούν πολλούς… 

Δεν ξεπερνιέται ποτέ μια τόσο τραγική εμπειρία. Μετατρέπεται σε διαταραχή 
που οι επιστήμονες ονομάζουν μετατραυματικό στρες. Εγώ απλά το 
χαρακτηρίζω εφιάλτη που σε στοιχειώνει για την υπόλοιπη ζωή σου. Σ’ αυτή 
τη διαταραχή έρχεται να προστεθεί συνήθως και το «σύνδρομο του 
επιζήσαντα», από το οποίο καταλαμβάνονται όσοι ζουν, ενώ γύρω τους όλοι 
έχουν πεθάνει. Ας μην ξεχνάμε, πως κάτι ανάλογο συνέβη και μ’ εκείνους που 
βίωσαν τον θλιμμένο Σεπτέμβρη της Νέας Υόρκης με τους δίδυμους πύργους. 
Ποιος από εκείνους που επέζησαν δεν κουβαλάει ακόμη και σήμερα το 
ασήκωτο βάρος αυτού που βίωσε; Ποιος δεν έχει ξυπνήσει με εφιάλτες 
σήμερα το πρωί, ακριβώς δεκαοχτώ χρόνια μετά; 
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Μ.Γ.: «Ακόμα κι όταν όλα έχουν χαθεί, πάντα υπάρχει η ελπίδα κάπου 
εκεί έξω» αναφέρετε και πάλι στο οπισθόφυλλο. Πως μπορεί η βιασμένη 
η ψυχή να αρπάξει αυτή την ελπίδα; 

Μ.Τ.: Μόνο αν αφήσει χώρο και χρόνο στην ελπίδα να βγάλει έστω μία 
«ρίζα». Μια τόσο δα μικρή ριζούλα, αρκεί… Έστω κι αυτή μπορεί να βρει νερό 
για να ποτιστεί η ψυχή. Και ας είναι βιασμένη. Πολλές μάνες του Μπεσλάν δεν 
επέτρεψαν στον εαυτό τους να το κάνει. Δεν κατόρθωσαν να βρουν την 
ελπίδα για να την αρπάξουν. Είναι πολλές εκείνες που έβαλαν τέλος στη ζωή 
τους μη μπορώντας να διαχειριστούν την τεράστια απώλεια. Κάπως έτσι 
δημιουργήθηκε η ομάδα «μητέρες του Μπεσλάν», η οποία στάθηκε στο 
πλευρό πολλών γυναικών. Κυρίως εκείνων που έχασαν περισσότερα από ένα 
παιδιά. Πρέπει να σας πω, ότι υπάρχει γειτονιά στην πόλη αυτή, στην οποία 
δεν επέζησε κανένα παιδί. 

Μ.Γ.: Πως πλάσατε τους χαρακτήρες των επιζώντων ηρώων του βιβλίου 
σας; 

Μ.Τ.: Ένας – ένας μου συστήθηκε κατά τη συγγραφή και πήρε τη θέση του 
στη μυθοπλασία. Όλους προσπάθησα να τους προσεγγίσω με σεβασμό και 
κατανόηση. Τους εμπνεύστηκα από τις φωτογραφίες που για χρόνια 
παρατηρούσα. Αγόρια και κορίτσια με τον τρόμο στα μάτια. Παιδιά που 
μεγάλωσαν αναζητώντας τη λύτρωση από τον εφιάλτη. 

Ο Αλέξανδρος είναι ελληνικής καταγωγής. Σπουδάζει στη Μόσχα και 
επισκέπτεται πολύ συχνά τη Θεσσαλονίκη όπου ζει η γιαγιά του. Η Ροζάνα. 
Αχ η γλυκιά Ροζάνα… Η Ελένα σπουδάζει στη Μόσχα αλλά βρίσκεται στην 
Αγία Πετρούπολη όπου στρατολογείται από μία μυστική αστυνομική ομάδα 
που βρίσκεται στα ίχνη κυκλώματος τράφικινγκ. Ο Ιβάν είναι ένα πρόσωπο 
έκπληξη που επίσης ζει στην Αγία Πετρούπολη. Το μοιραίο πρωινό 
συνόδεψαν τα μικρά τους αδέρφια στην πρώτη τους μέρα στο σχολείο… 
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Μετά σκορπίστηκαν. Έμειναν μακριά από το Μπεσλάν και μακριά ο ένας από 
τη ζωή του άλλου. Ήρθε όμως η στιγμή που συναντήθηκαν για να 
πολεμήσουν τον κοινό εχθρό: Τις επώδυνες αναμνήσεις. Ο αναγνώστης τους 
συμπαθεί αμέσως. Ταξιδεύει μαζί τους… Γεύεται νοστιμιές της πατρίδας 
τους… ακολουθεί τα βήματά τους. Θυμάται μαζί τους…! 

 

Μ.Γ.: Ποια ήταν τα συναισθήματά σας κατά τη διάρκεια της συγγραφής 
του βιβλίου; 

Μ.Τ.: Έζησα λεπτό προς λεπτό κάθε στιγμή αυτής της ομηρίας. Είτε με τα δυο 
ντοκιμαντέρ είτε από μαρτυρίες που διάβαζα και διάβαζα και διάβαζα… 

Ήμουν πολύ χαρούμενη όταν ξεκίνησα για το σχολείο, επειδή θα έβλεπα τους 
φίλους μου. Τρόμαξα όταν άκουσα τα μπαλόνια να σκάνε στα χέρια των 
συμμαθητών μου. Σκιάχτηκα όταν κατάλαβα πως στις 09.10΄ το «μπαμ» που 
άκουσα δεν ήταν μπαλόνι. Πως ήταν πυροβολισμός. Πανικοβλήθηκα όταν 
είδα τον κόσμο να τρέχει. Τα πόδια μου έτρεμαν όταν ακολούθησα τους 
φίλους μου στο γυμναστήριο. Τρόμαξα όταν είδα τα πρόσωπα των 
τρομοκρατών. Ούρλιαξα όταν εκτέλεσαν μια φίλη μου δίπλα μου… 
Εκλιπαρούσα για λίγο νερό και δεν μου έδιναν. Ένα παιδί του Μπεσλάν 
ήμουν… Μια μάνα που κρατούσα στην αγκαλιά μου το μικρό μου… Μια γιαγιά 
που το εγγόνι μου ήταν νεκρό στα πόδια μου… 
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Μ.Γ.: Στην αστυνομική χροιά της μυθοπλασίας επιλέξατε να 
παρεμβάλετε γεγονότα που αφορούν το τράφικινγκ. Γιατί επιλέξατε 
ειδικά το τράφικινγκ; 

Μ.Τ.: Νομίζω πως τρομοκρατία και τράφικινγκ είναι δυο μεγάλα κοινωνικά 
κεφάλαια και θεώρησα πως μπορώ να τα «δέσω» στο μυθιστόρημά μου. Η 
Ελένα, άλλωστε, δεν επιλέχθηκε τυχαία από την ομάδα του αστυνόμου 
Πάλεβ. Υπήρχε ένας συγκεκριμένος λόγος: Με την αδερφή της τη Ζαρίνα 
συνεννοούνταν με χειλεανάγνωση τις ατελείωτες ώρες ομηρίας. Το προσόν 
αυτό την έβαλε στην ομάδα και μάλιστα η δυνατότητα να διαβάζει τα χείλη 
βοήθησαν τελικά στην εξάρθρωση του κυκλώματος, που θα προχωρούσε σε 
ηλεκτρονική δημοπρασία παιδιών! Ένας επιπλέον λόγος ήταν το δεδομένο 
πως στη Ρωσία όπου εκτυλίσσεται η ιστορία μου «ανθεί» η εμπορία 
ανθρώπων. Δυστυχώς και στην Ελλάδα, η οποία παίζει τον δικό της 
ρόλο  στο μυθιστόρημά μου επίσης το τράφικινγκ βρίσκεται σε έξαρση. Η 
χώρα μας θεωρείται ένα από τα βασικά κέντρα εμπορίας ανθρώπων στην 
Ευρώπη. Και ας μην ξεχνάμε πως είναι χώρα διέλευσης. 

Μ.Γ.: Τι θέλατε να επιτύχετε με τη λογοτεχνική απόδοση της τριήμερης 
αιματηρής ομηρίας των μαθητών στον Μπεσλάν; 

Μ.Τ.: Αυτό που, κυρίως, ήθελα ήταν να μοιραστώ αυτά που σιγόκαιγαν μέσα 
μου από το 2004. Ίσως, πάλι, μια εσωτερική ανάγκη να σταματήσω να 
τροφοδοτώ τον κίτρινο φάκελο της επιφάνειας εργασίας μου με υλικό από το 
Μπεσλάν. Και πρέπει να σας πω ότι, ναι, σταμάτησα. Η τελευταία εικόνα που 
πρόσθεσα ήταν το εξώφυλλο του «Θλιμμένου Σεπτέμβρη». Στη συνέχεια 
προέκυψε μια μεγάλη επιθυμία να μάθουν στο Μπεσλάν πως έχει γραφτεί 
βιβλίο με την ιστορία τους, γιατί ποτέ στο παρελθόν απ’ όσο με διαβεβαίωσαν 
δεν υπήρξε λογοτεχνική προσέγγισή της. Και η χαρά μου είναι πολύ μεγάλη 
γιατί το βιβλίο μου βρίσκεται εδώ και δυο μήνες στο Μπεσλάν. Η καλή 
συνάδελφος Σοφία Προκοπίδου που βρέθηκε εκεί με δημοσιογραφική 
αποστολή το παρέδωσε στην πρόεδρο του Σχολείου που πλέον είναι 
Μουσείο. 

 

Μ.Γ.: Και τι θέλετε να είναι αυτό που θα εισπράξει ο αναγνώστης; 

Μ.Τ.: Την ανάγκη μου να δώσω μια αισιόδοξη εξέλιξη σε μια πολύ στενάχωρη 
ιστορία. Τελικά αυτό που λαμβάνω ως μήνυμα από τους αναγνώστες που 
επικοινωνούν μαζί μου είναι αυτό ακριβώς. Πώς εισέπραξαν αυτό που ήθελα 
να κρατήσουν από τον «Θλιμμένο Σεπτέμβρη». 

Μ.Γ.: Η φωτογραφία εξωφύλλου προέρχεται από τον χώρο του 
σχολείου στο Μπεσλάν ή είναι δημιουργία των εκδόσεων Ψυχογιός; 
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Μ.Τ.: Είναι δημιουργία των εκδόσεων Ψυχογιός. Δε χρειάστηκε να δω δεύτερη 
πρόταση όταν έλαβα το σχετικό αρχείο από την Αγγέλα Σωτηρίου. Ήταν αυτό 
ακριβώς που με εξέφραζε. Ήταν ένα εξώφυλλο διαφορετικό. Τόσο θλιμμένο, 
όσο και ο τίτλος του βιβλίου… 

Μ.Γ.: Υπήρξαν κατά τη συγγραφή στιγμές που είπατε δεν μπορώ να 
συνεχίσω; 

Μ.Τ.: Όχι. Και εδώ νομίζω πως περισσότερο απαντώ με τη δημοσιογραφική 
ιδιότητα. Οι αστυνομικοί ρεπόρτερ τα παλαιότερα χρόνια – εννοώ πριν την 
«κάθοδο» του ιντερνέτ πηγαίναμε σε όλες τις λεγόμενες «κακές» ειδήσεις. 
Έχω καλύψει δημοσιογραφικά πολλά εγκλήματα στο παρελθόν και έχω 
βρεθεί με συναδέλφους μπροστά στη … «θέα» ενός πτώματος. Άρα είχα τη 
δύναμη και τη θέληση να ολοκληρώσω ακόμη και την πιο δυσάρεστη 
περιγραφή. 

Μ.Γ.: Υπήρξαν στιγμές που η ιδιότητά σας ως δημοσιογράφος 
επιβλήθηκε στην ιδιότητά σας ως συγγραφέας; 

Μ.Τ.: Σίγουρα, ναι. Όπως μου λένε όσοι έχουν διαβάσει τόσο την «Ιφιγένεια» 
όσο και τον «Θλιμμένο Σεπτέμβρη» είναι εμφανές στον τρόπο που γράφω. 

 

 

 

Μ.Γ.: Το μήνυμα που παίρνει ο αναγνώστης κλείνοντας την τελευταία 
σελίδα περιέχει αισιοδοξία; 

Μ.Τ.: Ακριβώς. Μόνο αισιοδοξία. Ήθελα να δώσω ένα χαμόγελο ελπίδας στον 
αναγνώστη, μέσα από ένα βαρύ θέμα. Πίστευα πως οι πρωταγωνιστές μου 
θα μπορούσαν να κοιτάξουν και πάλι τη ζωή κατάματα και να γίνουν μέρος 
της, αν θα επέστρεφαν στο σχολείο φάντασμα. Αν έβρισκαν τη δύναμη να 
σταθούν απέναντί του και να αναμετρηθούν με τις αναμνήσεις. Το έκαναν. Και 
τότε μόνο ήρθε η λύτρωση. Και πιστεύω πως όταν έχουμε τη δύναμη να τα 
«βάλουμε» μ’ αυτό που μας φοβίζει κοιτώντας το κατάματα μπορούμε να το 
πετύχουμε όλοι. Είτε με κάτι μικρό είτε με κάτι που έχει στοιχειώσει τη ζωή 
μας. 

Μ.Γ.: Κυρία Τσακίρη γράψατε ένα ακόμη συγκλονιστικό βιβλίο που 
αφορά την ανθρώπινη ζωή, με πολλές προεκτάσεις. Και αυτό το βιβλίο 
σας διαβάζεται απνευστί όπως το προηγούμενο. Τι θα θέλατε να πείτε 
ως επίλογο της κουβέντας μας; 
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Μ.Τ.: Μα, η ίδια η ζωή είναι αυτή που μας εμπνέει. Αλλά, για μένα οι 
προεκτάσεις της συνήθως έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πάντα μ΄ ενδιέφερε 
να καταπιάνομαι με διαφορετικά πράγματα και να προσπαθώ να βρω τον 
τρόπο να τα συνδέσω. Το ίδιο κάνω και με τα βιβλία μου. Με προκαλεί όλο 
αυτό το συγγραφικό παιχνίδι. Με προκαλεί το διαφορετικό. Το διαφορετικό 
αναζητώ και ως αναγνώστρια. Δε θέλω να κουράζομαι διαβάζοντας. Ούτε να 
βαριέμαι. Ούτε να πηδώ σελίδες για να φθάσω σε κάποιο ενδιαφέρον σημείο. 
Θέλω να είμαι σε εγρήγορση και να ακολουθώ τα έντονα βήματα της πλοκής. 
Δεν αντέχω την υπερβολή, την επανάληψη, την χλιαρή και την ανούσια 
φλυαρία. Ως συγγραφέας αποφάσισα να μην κάνω ό, τι δε μ’ αρέσει να μου 
κάνουν. Αποφάσισα να μην κουράσω, να μη γίνω βαρετή, να μην δώσω 
περιθώριο να αφήσει ο αναγνώστης αδιάβαστες σελίδες. Αν κατάφερα 
κάποιους να διαβάσουν απνευστί – όπως λέτε – τα βιβλία μου τότε είμαι 
ευτυχής γιατί πέτυχα τον στόχο μου. Αν, τέλος, αυτοί που διάβασαν τον 
«Θλιμμένο Σεπτέμβρη» μελαγχόλησαν, θα ήθελα να τους αποζημιώσω με 
αυτό που σημειώσατε εσείς λίγο πιο πάνω! «ακόμα κι όταν όλα έχουν χαθεί, 
πάντα υπάρχει η ελπίδα κάπου εκεί έξω». 

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

 

  

 

Μαίρη Γκαζιάνη 

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα.  Μεγάλωσε στην Αθήνα όπου ζει μέχρι σήμερα και 
εργάσθηκε ως τραπεζοϋπάλληλος. Στο παρελθόν ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με 
την φωτογραφία ενώ τώρα ζωγραφίζει και παράλληλα γράφει. Έχει 
πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές. 

Τον Μάιο του 2012 κυκλοφόρησε την πρώτη ποιητική της συλλογή με τίτλο 
«Σου γράφω…», τον Σεπτέμβρη 2013 κυκλοφόρησε το πρώτο της 
μυθιστόρημα με τίτλο ΕΝΑ ΦΕΓΓΑΡΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ και τον Ιούνιο του 2014 
κυκλοφόρησε το βιβλίο της ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ  από τις εκδόσεις 
΄Οστρια. Επίσης, το παραμύθι της «Το ψαράκι του βυθού» συμπεριλαμβάνεται 
στο βιβλίο «Παραμύθια και Μαμάδες» εκδόσεις Βερέττα 2015.  Τον Ιούνιο 
2017 κυκλοφόρησε το μυθιστόρημά της ΑΛΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ από την Εμπειρία 
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Εκδοτική. Το 2019 θα κυκλοφορήσει το νέο της μυθιστόρημα από τις εκδόσεις 
Ωκεανός. 

Την περίοδο 2011-2012 υπήρξε ραδιοφωνική παραγωγός στο magicradiolive. 
Από τον Νοέμβρη 2014 συνεργάζεται με το now24.gr και έχει 
πραγματοποιήσει πάνω από πεντακόσιες συνεντεύξεις. Το 2016 συμμετείχε 
στην τηλεοπτική εκπομπή ΚΑΛΩΣ ΤΟΥΣ του ΑιγαίοTV πραγματοποιώντας 
συνεντεύξεις σε ανθρώπους των τεχνών. Διετέλεσε Διευθύντρια Σύνταξης του 
on line Πολιτιστικού Περιοδικού Books and Style από Ιούλιο 2017 έως Μάρτιο 
2018 οπότε αποχώρησε οικειοθελώς. 

Μεγάλες της αγάπες είναι το θέατρο και ο χορός με τα οποία έχει ασχοληθεί 
ερασιτεχνικά.  
 


