
"Γράφω γιατί δεν μπορώ να κάνω 

αλλιώς!" 

 

 

 

Η συγγραφέας Μαρία Τζιρίτα στο Cretalive 

συνέντευξη στη Μαρία Ζαβιανέλη 

  

"Γράφω γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς!" λέει στο cretalive η συγγραφέας Μαρία 

Τζιρίτα που εξέδωσε νέο βιβλίο. Η Ιόλη, η ηρωίδα της,  είναι ο άξονας γύρω από τον 

οποίο κινείται, ζει, ανασαίνει και παλεύει η πραγματική ηρωίδα η γιαγιά Αγγέλω. 

Μια γυναίκα που δεν άφησε ποτέ τίποτε στη τύχη. Σκληρή, αγέλαστη, αγράμματη, 

χωριάτισσα, που τρομάζει τους γύρω της με την κοφτερή της γλώσσα και την 

διεισδυτική ματιά της. Μια γυναίκα που θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο, κυρίως της 

ζωής της 

Η ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΡΙΤΑ γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Από μικρή ηλικία έγραφε 

διηγήματα, εμπνευσμένα από την καθημερινότητα, και στο σχολείο αρκετές εκθέσεις 

της είχαν διακριθεί και βραβευτεί σε πανελλήνιους διαγωνισμούς. Σπούδασε 

ψυχολογία στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Ασχολήθηκε με τη διδασκαλία, αλλά τα 

τελευταία χρόνια την κέρδισε ο κόσμος των επιχειρήσεων και του μάρκετινγκ. 

Σήμερα εργάζεται ως υπεύθυνη πωλήσεων σε κατασκευαστική εταιρεία στη 

Γλυφάδα. Έχει μια κόρη και το χόμπι της είναι τα ενυδρεία. Λατρεύει τα ζώα και 

πολύ συχνά γράφει ιστορίες με πρωταγωνιστές τα αγαπημένα της χρυσόψαρα. Από 

τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν άλλα επτά μυθιστορήματά της 

 

Θα θελα μερικά λόγια για το τελευταίο σας βιβλίο ''ΙΟΛΗ'' 



Η Ιόλη, η ηρωίδα μου,  είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο κινείται, ζει, ανασαίνει και 

παλεύει η πραγματική ηρωίδα – κυριολεκτικά και μεταφορικά - η γιαγιά Αγγέλω. 

Μια γυναίκα που δεν άφησε ποτέ τίποτε στη τύχη. Σκληρή, αγέλαστη, αγράμματη, 

χωριάτισσα, που τρομάζει τους γύρω της με την κοφτερή της γλώσσα και την 

διεισδυτική ματιά της. Μια γυναίκα που θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο, κυρίως της 

ζωής της. Όλος της ο κόσμος είναι αυτό το κορίτσι κι όταν μετά από ένα δυστύχημα ο 

γιος της και η νύφης της θα χάσουν τη ζωή τους, η κυρα-Αγγέλω θα κάνει την καρδιά 

της πέτρα, και θα γίνει εκτός από γιαγιά, μάνα και πατέρας, για την εγγονή της. Θα 

γίνει τα πάντα γι αυτό το παιδί, που είναι ότι της έχει απομείνει από το παιδί της. Θα 

κάνει υπερβάσεις, ξεπερνώντας σωματικά και ψυχολογικά όρια, και θα δώσει μάχες 

για να την κρατήσει κοντά της . Στην πορεία της ζωής τους η Αγγέλω θα γίνει ο 

φύλακας άγγελος της Ιόλης και θα τη βοηθήσει να ανταπεξέλθει σε κάθε εμπόδιο και 

δυσκολία που θα βρεθεί στο δρόμο της. 

 

Ξεχωρίζετε κάποιο από τα βιβλία σας; 

Μεχρι τώρα «το παιδί της αγάπης», αλλά πλέον νομίζω η «Ιόλη» έκλεψε την καρδιά 

μου για τα καλά! 

 

Ποιους συγγραφείς θαυμάζετε ; 

Έλληνες δεν θα κατονομάσω για ευνόητους λόγους. Από ξένους αγαπώ Ιζαμπέλ 

Αλιέντε και Πάολο Κοέλιο. 

 

Ποιοι  συγγραφείς σας επηρέασαν; Εντός κι εκτός Ελλάδας ... 

Η μόνη συγγραφέας που έχει επηρεάσει τη γραφή μου είναι η Πόλυ Μηλιώρη. 

 

Τι σας ώθησε στην συγγραφή ; Μήπως η επιτακτική εσωτερική ανάγκη της 

έκφρασης; 
Ακριβώς αυτό. Γράφω γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς! 

 

Τελικά υπάρχουν συστατικά για ενα επιτυχημένο βιβλιο;Προσωπικά πιστεύω  ότι 

μεγάλη σημασία έχουν οι ήρωες σε ένα βιβλίο. 
Επιτυχημένο λέγεται ένα βιβλίο που αγγίζει τους αναγνώστες βαθιά στην ψυχή τους, 

γιατί υποσυνείδητα ταυτίζονται με πρόσωπα και καταστάσεις. Κυρίως όμως ταυτίζονται 

με συναισθήματα κι όταν το συναίσθημα που βγάζει το βιβλίο ακουμπάει αυτό του 

αναγνώστη, τότε ναι, έχεις ένα επιτυχημένο βιβλίο. 

 

Πόσο σας επηρεάζει η κριτική  των αναγνωστών; 
Ευτυχώς δεν έχω λάβει αρνητικές κριτικές για κανένα μου βιβλίο. Οι θετικές κριτικές 

σαφώς μου δίνουν χαρά και δύναμη να συνεχίζω να γράφω. 

 

Κατά πόσο μετράει όμως για σας  και η γνώμη των ομότεχνων ; 
Προσωπικά μετράει όσο και η γνώμη των αναγνωστών. Όταν ένας συγγραφέας 

εκφράζει τη γνώμη του για ένα βιβλίο, τα κριτήρια του είναι ακριβώς τα ίδια με του 



οποιοδήποτε αναγνώστη. Τα συναισθήματα που μας γεννά ένα βιβλίο δεν καθορίζονται 

από την ιδιότητα μας. 

 

Ετοιμάζετε κάποιο καινούριο βιβλίο αυτή την εποχή; 
Ακόμα δεν έχω ξεκινήσει να το γράφω, αλλά η ιδέα υπάρχει μέσα στο μυαλό μου. 

 

 

Σας ευχαριστώ θερμά και θα ήθελα ο τελευταίος λόγος να ναι δικό σας... 
Σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη και θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους να μην πάψουν 

ποτέ να διαβάζουν βιβλία, γιατί κάθε βιβλίο είναι ένα ταξίδι προς την αυτογνωσία και 

μας κάνει καλύτερους ανθρώπους… 

 


