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Ἰζαμπὲλ ντὲ Μεζερὰκ

Ἕνα παιδὶ γιὰ τὴν αἰωνιότητα* 

Μετάφραση: Πολυξένη Τσαλίκη - Κιοσόγλου.
Ἐκδόσεις «Ἀκρίτας», Ἀθήνα, Ἰανουάριος 2010, 
σελίδες 119 ( 14 X 20 ἑκ.).

Ἕνα παιδὶ γιὰ τὴν αἰωνιότητα –μία ἱστορία ζωῆς, ἕνα 
οἰκογενειακὸ δράμα ποὺ μεταμορφώνεται σὲ μεγαλειῶδες 
τραγούδι ἀγάπης. 

Πρόκειται γιὰ τὴν συγκλονιστικὴ διήγηση μιᾶς μητέρας 
ποὺ θὰ χάσει τὸ παιδί της λίγο μετὰ τὸν τοκετό. 

Ἡ ἴδια τὸ γνωρίζει, ἀλλὰ ἀποφασίζει νὰ τὸ συνοδεύσει μὲ 
ὅλη της τὴν ἀγάπη στὴ σύντομη ζωή του. 

Ἡ Ἰζαμπὲλ ντὲ Μεζερὰκ εἶναι ἔγκυος. Τῆς ἀναγγέλουν 
ὅτι τὸ παιδὶ ποὺ περιμένει πάσχει ἀπὸ μία χρωμοσωμικὴ 
ἀνωμαλία ποὺ θὰ τοῦ ἐπιφέρει τὸ θάνατο. 

Ἡ ἴδια καὶ ἡ οἰκογένειά της συγκλονίζεται, ἀποφασίζουν 
ὅμως νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸν προαναγγελθέντα αὐτὸ θάνατο. 

Σ᾿ ἕνα κόσμο ποὺ δὲν ἔχει νὰ προσφέρει παρὰ μόνο τὴν 
εὐθανασία ὡς λύση σὲ μία τέτοια δοκιμασία, θὰ συνοδεύσουν 
ὡς τὸ τέλος τὸ παιδί τους, τὸ μικρότερο ἀδελφό τους, σὲ μία 
ἀπίστευτη περιπέτεια ποὺ θὰ μεταμορφώσει καὶ τοὺς ἴδιους.

Ὅπως ἐκεῖνοι ποὺ συνοδεύουν τοὺς δικούς τους ποὺ ἀνα-
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χωροῦν μέσα στὶς μονάδες τῆς παρηγορητικῆς φροντίδας, 
στὸ τελευταῖο στάδιο μιᾶς ἀσθένειας ποὺ κράτησε μικρότε-
ρο ἢ μεγαλύτερο διάστημα, ἡ συγγραφέας ἄντλησε, συμπο-
ρευόμενη μὲ τὸ καταδικασμένο βρέφος της, μία ἔξοχη δύνα-
μη γιὰ νὰ ξεκινήσει καὶ πάλι σήμερα τὸ δρόμο τῆς ζωῆς.

Γιὰ νὰ ὁλοκληρώσει τὴ διήγησή της, ἡ Ἰζαμπὲλ ντὲ Με-
ζερὰκ (Isabelle de Mézerac) ζήτησε ἀπὸ ἕνα γιατρό, μαιευτή-
ρα γυναικολόγο τοῦ νοσοκομειακοῦ κέντρου τῆς περιοχῆς, 
νὰ θεμελιώσει τὰ λόγια της πάνω στὴν ἰατρικὴ ἀλήθεια.

Ξεκινώντας μὲ τὶς σκέψεις ἑνὸς εἰδικοῦ στὴν παρηγορητικὴ 
μέριμνα, αὐτὸ τὸ βιβλίο θέλει νὰ προσφέρει ἕνα ἄνοιγμα, μία 
ἐναλλακτικὴ λύση, σὲ ὅλα τὰ ζευγάρια ποὺ πλήττονται ἀπὸ 
μία τέτοια δοκιμασία.

* * *
Περιεχόμενα τοῦ βιβλίου

Πρόλογος.
Εἰσαγωγή.

Ἡ οἰκογένεια.
Ἡ ἀναγγελία.
Ἡ ἀναμονή.
Ἡ ἐκπλήρωση.

Ἐπίλογος.
Σκέψεις γύρω ἀπὸ ἕνα ἄδειο λίκνο.

Εἰσαγωγή.
Ἐπίλογος.



(*) Σημ. ἡμ.: Πρόκειται γιὰ ἕνα ἔξοχο βιβλίο, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ δια-
βασθῆ μάλιστα ἀπὸ τὶς μητέρες, ἐν συνδυασμῷ μὲ τὰ ἤδη παρουσιασθέν-
τα ἀπὸ τὴν Στήλη μας αὐτὴ βιβλία:

α. Marie de Hannezel (Μαρὶ ντὲ Ἁνεζέλ), Ὁ Mύχιος θάνατος – Οἱ ἑτοι-
μοθάνατοι μᾶς μαθαίνουν τὴ ζωὴ (Ἀθήνα 2007).

β. Τῆς Ἰδίας, Δὲν εἴπαμε ἀντίο (Ἀθήνα 2011).
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