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Η Ελένη Μπερτσάτου μας έχει δώσει πλούσιο συγγραφικό έργο και συνεχίζει να 
υφαίνει  τις λέξεις με την ίδια δύναμη και ομορφιά που τη χαρακτηρίζει. Πολυτάλαντη  
και ακάματη δρομέας από τα νιάτα της, τερματίζει σε κάθε καλό αγώνα. 

Σήμερα με το  νέο της βιβλίο μας αποκαλύπτει τις ιστορίες τριών γυναικών. Τρείς ζωές. 
Τρείς ηλικίες της γυναίκας. Η  Ίρις,  η Θεανώ, η Τριανταφυλλένια. Το όνομα της 
καθεμιάς είναι εύστοχα δεμένο με την ιστορία της αλλά και με την συγκεκριμένη χώρα 
που διαδραματίζεται. Η συγγραφέας μας οδηγεί να αισθανθούμε τη μοίρα τους και τον 
αγώνα τους με τον εαυτόν τους και τους άλλους μέχρι τη φανέρωση της κάθαρσης. 

Ίρις από την Αλβανία. Το κορίτσι του  πόνου και της μετανάστευσης. Που ξεριζώνεται 
και βιώνει την ύβρη και το άγριο  πρόσωπο του ανθρώπου. Συγκλονιστικές διαδρομές 
γεγονότων και συναισθημάτων απ’ όπου σε μια εξαιρετική αφήγηση της Μπερτσάτου 
σχεδόν απνευστί, αποκαλύπτονται κατεστημένα που διχάζουν τον κόσμο και 
αναπαράγουν το θηρίο του ρατσισμού. Καταστάσεις που  οδήγησαν και οδηγούν σε 
ατέλειωτες τραγωδίες τους απλούς ανθρώπους που ζητούν δικαίωμα στη ζωή. 
Ανθρώπους που αφήνονται έρμαια στα παιχνίδι’ κάθε  εξουσίας και στον υπόκοσμο 
των κοινωνιών. 

Θεανώ. Επιβλητικό όνομα για την νεαρή γυναίκα με την επίσης επιβλητική παρουσία 
που ερμηνεύει τα προσόντα της εμφάνισης αλλά και της επιστημονικής της θέσης. Την 
Κωνσταντινούπολη διάλεξε η Μπερτσάτου. Μια πόλη με όνομα βαρύ όπου 
εξελίσσεται η ιστορία με ενδιαφέρουσα πλοκή και εξέλιξη. Χαρακτήρες, φιλία, 
συναισθήματα κι εδώ, πλούσια και εκρηκτικά και μια άλλη έκβαση. 

Η Τριανταφυλλένια που συνειρμικά με το τριαντάφυλλο συγκεντρώνει πολύφυλλα 
αισθήματα, αρετές, ρίζες βαθιές και αξίες. Τόπος η Αθήνα. Η ωριμότητα, οι καρποί της 
οικογένειας, με την αγωνία, τις χαρές, τον πόνο. Η σοφία του πόνου ορίζει δρόμους για 
να μην γκρεμιστούν ζωές. 

Και στις τρεις περιπτώσει αμείωτο παραμένει το ενδιαφέρον του αναγνώστη, ο οποίος 
υποβάλλεται και ότι διαδραματίζεται σαν να ήταν παρών. Σ΄ αυτές τις βραβευμένες 
όπως το είδαμε νουβέλες αποκομίζει ο καθένας τα μηνύματα και τα συναισθήματα που 
η συγγραφέας έχει στόχο να δώσει. Αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία της  Μπερτσάτου. 

Η δική μου από καρδιάς ευχή και ως εκδότρια που είχα τη χαρά να εκδώσω, να το 
βιβλίο καλοτάξιδο. Και για την αγαπημένη συγγραφέα να συνεχίζει να μας δίνει τα 
εξαίρετα έργα της. 

Ελένη Πάτση Εκδότρια  
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