
 

Βιβλιομανία - Βιβλιολατρεία added 10 new photos. 

6 March at 01:30 ·  

"Συνέντευξη με τη συγγραφέα Μαρία Τζιρίτα" 

Ερώτηση 1η: Ποιος/α είναι ο/η αγαπημένος/η σας συγγραφέας; 

Μ. Τ.: H Πόλυ Μηλιώρη και η Ιζαμπέλ Αλιέντε 

Ερώτηση 2η: Ποιο ήταν το πρώτο βιβλίο που διαβάσατε; 

Μ.Τ.: Ένα παιδί μετράει τ’αστρα του Λουντέμη 

Ερώτηση 3η: Τι σημαίνει η συγγραφή για εσάς; 

Μ.Τ.: Εκτόνωση, ψυχοθεραπεία, αυτογνωσία 

Ερώτηση 4η: Ποια είναι η πήγη έμπνευσής σας; 

Μ.Τ.: Η ίδια η ζωή και οι άνθρωποι 

Ερώτηση 5η: Τι σας "ώθησε" να ξεκινήσετε τη συγγραφή; 

Μ.Τ.: Η ανάγκη της ψυχής μου να εκφραστεί 

Ερώτηση 6η: Πως θα χαρακτηρίζατε το τελευταίο σας βιβλίο "Το ταξίδι της Ελπίδας" με 
δύο λόγια; 

Μ.Τ.: Ένα συναρπαστικό ταξίδι κυριολεκτικά και μεταφορικά! 

Ερώτηση 7η: Έχετε εκδώσει 9 βιβλία. Ποιον ήρωα αγαπήσατε περισσότερο και γιατί; 

Μ.Τ.: Τον Στέλιο από το παιδί της αγάπης γιατί σε αυτόν χρωστάω τα πάντα! 

Ερώτηση 8η: Κάποια από τα βιβλία σας βασίστηκαν σε αληθινά γεγονότα. Τι σας ωθεί να 
γράφετε τέτοιες ιστορίες; 

Μ.Τ.: Με συναρπάζουν οι αληθινές ιστορίες που ξεπερνούν και την πιο ζωηρή φαντασία. 
Κάτι πραγματικό σίγουρα έχει πολύ μεγαλύτερη απήχηση μέσα στην ψυχή μας. 

Ερώτηση 9η: Το πρώτο σας βιβλίο είναι "Το παιδί της αγάπης". Μας μιλήσατε για ένα 
παιδί, το οποίο έγινε "βαλίτσα" μία σε οικογένειες και μία σε ιδρύματα. Τελικά μητέρα 
είναι αυτή που γεννάει ή αυτή που μπορεί να προσφέρει μία ζεστή αγκαλιά και ένα ζεστό 
χάδι ανεξαρτήτως αν γέννησε το παιδί ή όχι; 

Μ.Τ.: Σαφώς Μητέρα είναι αυτή που αγαπάει και φροντίζει ένα παιδί ανιδιοτελώς, που 
αφιερώνει τη ζωή της σε αυτό χωρίς ημερομηνία λήξης κι όχι αυτή που το φέρνει στον 
κόσμο. 

Ερώτηση 10η: Το δεύτερο βιβλίο σας είναι το "Μάτια μου". Πρόκειται για μία ιστορία 
αγάπης του Λουκά και της Λένας. Η πρώτη αγάπη θεωρείτε ότι γράφει ανεξίτηλα στη 
ψυχή μας; Και πως θα την περιγράφατε με λίγα λόγια; 

Μ.Τ.: Η πρώτη αληθινή αγάπη γράφεται ανεξίτηλα στην ψυχή μας κι όχι αναγκαστικά η 
πρώτη κατά σειρά. Και το ότι πρόκειται για αληθινή αγάπη το ξέρουμε απλά επειδή δεν 
ξεχνιέται ποτέ. 

Ερώτηση 11η: Το τρίτο σας βιβλίο είναι το "Αν δεν υπήρχε αύριο". Αν υπήρχε μόνο το 
σήμερα και όχι το αύριο τι θα κάνατε αυτή τη μέρα; 

Μ.Τ.: Θα την περνούσα με τους αγαπημένους μου ανθρώπους. 

Ερώτηση 12η: Το βιβλίο σας "Όταν αγαπάς είναι για πάντα" μας μιλάει για την αληθινή 
φιλική αγάπη. Πόσο σημαντική θεωρείτε ότι είναι στις ζωές των ανθρώπων και μπορεί να 
λησμονηθεί ποτέ; 

Μ.Τ.: Όπως ανέφερα και παραπάνω, η αληθινή αγάπη, όποιας μορφής κι αν είναι, ποτέ 
δεν ξεχνιέται και ποτέ δεν ξεπερνιέται. 

Ερώτηση 13η: "Η γυναίκα που ήξερε μόνο να αγαπάει". Πόσο δύσκολο είναι κάποιος να 
μπορεί να αγαπάει και να δίνει χωρίς να ζητάει κάτι για τον εαυτό του; 
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Μ.Τ.: Πάρα πολύ δύσκολο και σπάνιο. Δεν νομίζω καν ότι διδάσκεται, μόνο αν το έχεις εκ 
γενετής στην ψυχή σου μπορείς να γίνεις ένας τέτοιος άνθρωπος. 

Ερώτηση 14η: Στο βιβλίο σας "Ζωή από την αρχή" έχουμε τη ψυχοσύνθεση ενός 
έφηβου. Πόσο μπορεί να διαταραχθεί απο μία κρυμμένη αλήθεια και πόσο εύθραστη 
μπορεί να γίνει; 

Μ.Τ.: Η ψυχοσύνθεση του εφήβου είναι έτσι κι αλλιώς εύθραυστη. Το παραμικρό γίνεται 
τεράστιο θέμα μέσα του, τα πάντα μεγεθύνονται - τόσο τα καλά όσο και τα άσχημα. Γι 
αυτό και οι έφηβοι απαιτούν από τους ενήλικες ιδιαίτερο χειρισμό και πολύ υπομονή 
φυσικά! 

Ερώτηση 15η: Στο βιβλίο σας "Κλεισμένη πύλη παραδείσου" έχουμε την ιστορία της 
Δανάης, η οποία συνάπτει ερωτική σχέση με έναν παντρεμένο άντρα, τον Ανδρέα. Πόσο 
εύκολο είναι για μία γυναίκα να απεγκλωβιστεί από μία τέτοια κατάσταση και να 
προχωρήσει μπροστά αφήνοντας πίσω έναν τέτοιο άντρα; 

Μ.Τ.: Εξαρτάται. Γι άλλες είναι εύκολο, γι άλλες δύσκολο. Έχει να κάνει με τον χαρακτήρα 
μας, τις ανασφάλειες μας, τον κοινωνικό μας περίγυρο και τις επιρροές που δεχόμαστε κι 
ένα σωρό άλλα. Κάθε περίπτωση είναι μοναδική κι ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται. 

Ερώτηση 16η: Η Ιόλη δε γνώρισε τους γονείς της αλλά η γιαγιά της, παρότι αγράμματη, 
κατάφερε να αναπληρώσει αυτό το κενό χωρίς να της λείψει η παρουσία τους και η 
φιγούρα της μητέρας και του πατέρα. Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει εύκολα ή θέλει πολύ 
κόπο και αγάπη; 

Μ.Τ.: Θέλει αγάπη και αυτοθυσία. Καθόλου εγωισμό. Αυτό ακριβώς που ήταν η Αγγέλω 
για την Ιόλη – ένας δυνατός βράχος σε όλη της τη ζωή. 

Ερώτηση 17η: Στο βιβλίο σας "Το ταξίδι της Ελπίδας" βλέπουμε την Ελπίδα να ταξιδεύει 
για ένα καλύτερο αύριο. Τα γεγονότα του παρελθόντος επαναλαμβάνονται. Τα νέα παιδιά 
φεύγουν πάλι από την Ελλάδα για να ζήσουν καλύτερα. Πόσες ομοιότητες βρίσκετε στις 
δύο αυτές χρονικές στιγμές του σήμερα και του τότε; 

Μ.Τ.: Υπάρχει το ίδιο κίνητρο, η αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης δηλαδή, ο ίδιος πόνος 
του αποχωρισμού, ο φόβος, η ανασφάλεια και φυσικά η ελπίδα! Οι συνθήκες μπορεί να 
είναι πολύ διαφορετικός, αλλά ο ψυχισμός των ανθρώπων παραμένει ίδιος. 

Ερώτηση 18η: Το όνομα της κεντρικής ηρωίδας είναι Ελπίδα. Τι συμβολίζει για εσάς αυτό 
το όνομα; 

Μ.Τ.: Αυτό ακριβώς που λέει το όνομα της: Ελπίδα για το καλύτερο – αυτό που έχουν 
όλοι οι άνθρωποι στις καρδιές τους και που είναι το εισιτήριο τους για κάθε ταξίδι. 

Ερώτηση 19η: Η Ελπίδα βιώνει έντονα τη βία από μικρή ηλικία και σε διάφορες μορφές 
της, όπως ψυχολογική και σωματική αλλά και στις δύο περιπτώσεις ενδοοικογενειακή. 
Πόσο δύσκολο είναι κάποιος να αφήσει όλα αυτά τα βιώματα στην άκρη και να μπορέσει 
να εμπιστευτεί τους ανθρώπους; 

Μ.Τ.: Είναι σίγουρα δύσκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Χρειάζεται βοήθεια από το 
περιβάλλον, πολύ αγάπη και υπομονή από τους γύρω μας και πίστη στον ίδιο μας τον 
εαυτό. 

Ερώτηση 20η: Τι θα θέλατε να πείτε στους αναγνώστες σας; 

Μ.Τ.: Να μην αφήσουν κανέναν ποτέ να τους κλέψει το χαμόγελο τους. Είναι το 
δυνατότερο όπλο μας… 

Ερώτηση 21η: Θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας μερικά πράγματα για το επόμενό σας 
συγγραφικό βήμα; 

Μ.Τ.: Το επόμενο βιβλίο μου θα είναι επίσης βασισμένο σε αληθινή ιστορία και έχει 
κεντρικό θέμα τη νόσο Αλσχάιμερ. 

Β.Δ.: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μου παραχωρήσατε! Εύχομαι 
όλα τα βιβλία σας να είναι καλοτάξιδα! 

Μ.Τ.: Εγώ σας ευχαριστώ! 



Εντός της φωτογραφίας θα βρείτε το βιογραφικό της συγγραφέως και μέσα στα 
εξώφυλλα τις υποθέσεις των βιβλίων της συγγραφέως Μαρίας Τζιρίτα. 

Μπορείτε να περιηγηθείτε στα εξής links όπου μπορείτε να βρείτε κριτικές για τα βιβλία 
της συγγραφέως και για το τελευταίο της "Το ταξίδι της Ελπίδας". 
http://psichogios.gr/site/Authors/show/469 
http://psichogios.gr/…/…/show/1003333/to-taksidi-ths-elpidas 
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