
Τελειώνει με εμάς  

 
 

Σύντομη βιβλιοπαρουσίαση:  

Άραγε η ζωή όντως είναι δύσκολη ή εμείς ορισμένες στιγμές επιτρέπουμε 

τα γεγονότα να εξελιχθούν με κακό τρόπο;  

Αυτή την απορία μας βοηθάει να λύσουμε το βιβλίο. Δείχνοντας σε εμάς 

την ζωή ενός κοριτσιού που είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η πρωταγωνίστρια 

μας, η Λίλη, έχει μεγαλώσει σε μια οικογένεια που ασκείται 

ενδοοικογενειακή βία και αυτό θα την καταστρέψει για όλη της την ζωή. 

Βρίσκει το θάρρος να προχωρήσει τη ζωή και να πάει να μείνει κάπου 

μακριά από τον κακοποιητικό πατέρα της. Εκεί γνωρίζει την κολλητή της 

και τον άντρα που την κάνει ευτυχισμένη. Όμως αυτή η ευτυχία δεν 

κρατάει για πολύ. Τώρα στον άντρα της βλέπει το πρόσωπο του πατέρα 

της. Τον κακοποιητικό πατέρα της. Πρέπει να πάρει μια απόφαση. Να 

μείνει και να ανεχτεί την συμπεριφορά του ή να φύγει μακριά του; 
 

 

Κυρίως και επιμέρους 

θέματα: 

Το κύριο θέμα του βιβλίου 

είναι οι κακοποιητικές 

συμπεριφορές ανάμεσα σε ένα 

ζευγάρι και ο τρόπος επίλυσης 

του σοβαρού προβλήματος.  

Τα επιμέρους θέματα είναι η 

φιλία, η διασκέδαση και ο 

ενθουσιασμός για καινούριες 

εμπειρίες.  

 

 

Κεντρικοί ήρωες:  

Οι κεντρικοί ήρωες είναι η Λίλη, ο Άτλας, ο Ράιλ και η Αλίσα. 

Λίλη: είναι μια γυναίκα που έχει περάσει πολλά. Η ζωή της γίνεται 

δύσκολη αλλά ταυτόχρονα ενδιαφέρουσα όσο περνάει ο καιρός. Είναι 

πολύ δυνατή και αισιόδοξη.  

Άτλας: είναι στοργικός, υπομονετικός, αγαπητός και υπερασπιστικός 

απέναντι στη Λίλη. 
 



Ράιλ: είναι γλυκός, αγαπητός, αστείος όμως με κακοποιητικές 

συμπεριφορές, που θα τον κάνουν να προβληματιστεί.  

Αλίσα: είναι πολύ γλυκός άνθρωπος που θα βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη. 

 
 

 

Αυτό που μου άρεσε περισσότερο στο βιβλίο: 

Το βιβλίο είναι πάρα πολύ ωραίο με αρκετές ωραίες φράσεις. Όμως αυτό 

που μου άρεσε πιο πολύ είναι ο τρόπος που η συγγραφέας περνάει ένα 

σημαντικό μήνυμα. “Να μην μένει κανείς σε μια κακοποιητική σχέση”.  

 

 

Ο λόγος που επέλεξα αυτό το βιβλίο: 

Όλοι οι χρήστες του διαδικτύου έγραφαν άρθρα 

σχετικά με αυτό το βιβλίο και το χαρακτήρισαν 

ως “το βιβλίο στην λίστα best sellers των New 

York Times”. Έτσι αποφάσισα να το πάρω και 

δεν το μετάνιωσα ούτε στιγμή. Επίσης με 

εντυπωσίασε ο τρόπος γραφής και πιστεύω πως 

δικαίως πήρε αυτόν τον τίτλο.  
 

 

Ο λόγος που θα πρότεινα αυτό το βιβλίο:  

Αυτό το βιβλίο το προτείνω να το διαβάσουν 

όλοι χωρίς δεύτερη σκέψη. Δίνει σημαντικά 

διδάγματα που ίσως βοηθήσουν κάποιους να 

βρουν το θάρρος για νέα ξεκινήματα. Επίσης 

σου δίνει την αίσθηση ότι δεν είσαι μόνος και 

πρέπει να προσπερνάς τις δυσκολίες όσο δύσκολο και να φαίνεται.  

 

 

Οι αγαπημένες μου φράσεις: 

Κάποιες φορές αυτός που σε αγαπάει περισσότερο, είναι και αυτός που σε 

πληγώνει περισσότερο. 

Τελειώνει εδώ. Με εσένα και με εμένα. Τελειώνει με εμάς. 

Το να εμποδίσεις την καρδιά σου να συγχωρέσει κάποιον που αγαπάς είναι 

πολύ πιο δύσκολο από το να τον συγχωρέσεις.  

Επειδή δεν καταλήξαμε στο ίδιο κύμα, δεν σημαίνει ότι δεν κολυμπάμε 

στον ίδιο ωκεανό.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργασία: Χατζή Ματίνα 
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