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Σςνένηεςξη: Μαπία Τζιπίηα - Η ιζηοπία ηηρ Αλέκαρ είναι ένα μάθημα 

ζωήρ & ανθπωπιάρ  
Written by Μαξία Τξίγθα. Σηελ θαηεγνξία Συνέντευξη  

Μηα από ηηο πην αγαπεκέλεο ζπγγξαθείο ηεο λέαο γεληάο, ε 

Μαπία Τζιπίηα, έδσζε ζπλέληεπμε γηα ηνπο αλαγλώζηεο ηνπ WomLand.com θαη ζαο ηελ 

παξνπζηάδσ κε δηπιή ραξά, αθνύ είκαζηε θίιεο. 

Η Μαξία, πνπ έρεη ήδε γξάςεη αξθεηά επηηπρεκέλα βηβιία - "Αν δεν ςπήπσε αύπιο", "Το 

παιδί ηηρ αγάπηρ", "Μάηια μος" θαη ην πην πξόζθαην "Όηαν Αγαπάρ είναι για Πάνηα" - γηα 

άιιε κηα θνξά, πξνζκέλεη λα δεη ηηο πξώηεο αληηδξάζεηο ησλ αλαγλσζηώλ από ην λέν ηεο 

βηβιίν, πνπ ζα θπθινθνξήζεη ζηα βηβιηνπσιεία ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ από ηηο Εθδόζεηο 

Ψπρνγηόο. Αμίδεη λα ηελ γλσξίζεηε πην θαιά δηαβάδνληαο ηηο εξσηήζεηο πνπ ηεο έζεζα: 

1)   Έρεη πεξάζεη από ην κπαιό ζαο πνηέ ε εθδνρή λα γπξηζηεί ηαηλία 
βαζηζκέλε ζε θάπνην βηβιίν ζαο; Θα ζαο ξσηνύζα αλ ζθεθηήθαηε πνηέ λα 
γξάςεηε έλα ζελάξην, αιιά βξίζθσ πσο ηα βηβιία ζαο, πνπ βαζίδνληαη ζε 
αιεζηλέο ηζηνξίεο θαηά θύξην ιόγν θαη ζεσξώ πσο έρνπλ ηδηαίηεξα γιαθπξή 
θαη ξεαιηζηηθή αθήγεζε, είλαη όηη από ηα πην θαηάιιεια γηα λα απνηειέζνπλ 
ην βαζηθό ζθειεηό γηα έλα θηλεκαηνγξαθηθό ζελάξην. 

Θα κνπ άξεζε λα έβιεπα έλα κνπ βηβιίν ζε ηαηλία, αιιά είλαη θάηη πνπ δελ εμαξηάηαη από κέλα. 

Αλ κε ξσηάηε αλ ζα έδηλα ηε ζπγθαηάζεζή κνπ γηα θάηη ηέηνην, ζαο ιέσ όηη ζα ηελ έδηλα κε 

κεγάιε κνπ ραξά! 

2)   Με δεδνκέλν πσο ηα κπζηζηνξήκαηά ζαο πξαγκαηεύνληαη αλζξώπηλα 
αηζζήκαηα , – θηιία, αγάπε, έξσηαο –, ζα ζαο δεηνύζα λα καο εθθξάζεηε ηη 
ζεκαίλνπλ ην θάζε έλα από απηά μερσξηζηά:  Αγάπε, Έξσηαο, Φηιία.Η θηιία 
είλαη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα κηα δσή ηζνξξνπεκέλε θη επηπρηζκέλε. Με 
ιίγα ιόγηα, γηα κέλα, απηά ηα ηξία πνπ αλαθέξαηε είλαη ε επηπρία ζηε δσή. 

Μπνξεί πνηέ λα πεη θαλείο ηη ζεκαίλεη ε Αγάπε ή ν Έξσηαο; Γηα ηνλ θαζέλα είλαη απόιπηα 

πξνζσπηθό. Γηα κέλα ε αγάπε είλαη ε βάζε, ην λόεκα ηεο ίδηαο ηεο δσήο θαη ν έξσηαο ε 

θηλεηήξηνο δύλακε ησλ πάλησλ. Η θηιία είλαη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα κηα δσή 

ηζνξξνπεκέλε θη επηπρηζκέλε. Με ιίγα ιόγηα, γηα κέλα, απηά ηα ηξία πνπ αλαθέξαηε είλαη ε 

επηπρία ζηε δσή. 
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3)   Πνιιά άηνκα γξάθνπλ επεηδή ην γξάςηκν είλαη ην κεξάθη ηνπο, αιιά πνιύ 
ιηγόηεξα είλαη εθείλα πνπ κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα επηδηώμνπλ ηελ έθδνζε 
ησλ ηζηνξηώλ ηνπο.  Ίζσο, γηαηί δελ έρνπλ ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα, ή ην 
απαηηνύκελν ζάξξνο θαη πνιύ πεξηζζόηεξν ηελ απηνπεπνίζεζε πσο απηά 
πνπ έρνπλ εθθξάζεη ζε κηα θόιια ραξηί ζα αγγίμνπλ έλα πνιύ κεγάιν κέξνο 
ηνπ αλαγλσζηηθνύ θνηλνύ. Πνην ήηαλ ην αξρηθό έλαπζκα πνπ ζαο πξνέηξεςε 
λα εθδώζεηε ην πξώην βηβιίν ζαο; 

Όηαλ  έζηεηια ην πξώην κνπ βηβιίν, "Tν παηδί ηεο Aγάπεο" ζηνλ εθδνηηθό κνπ νίθν, έηζη έλησζα 

θη εγώ. Πίζηεπα πσο θαλείο δε ζα ελδηαθεξόηαλ γηα όζα θαηέζεηα από ςπρήο θαη ληξεπόκνπλ 

πάξα πνιύ! Όκσο, πέξα από ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηνπο θίινπο κνπ πνπ κε ζηήξηδαλ θαη κε 

πξνέηξεςαλ λα ην ζηείισ, ήηαλ θη ν βηβιηνπώιεο κνπ, πνπ δηάβαζε ην βηβιίν θαη επέκεηλε θαη 

κάιηζηα, κνπ πξόηεηλε λα ην ζηείισ ζηνλ Ψπρνγηό, θάηη πνπ θπζηθά δελ ην κεηάλησζα πνηέ θη 

είκαη επγλώκσλ πνπ ην έθαλα! 

4)   Αλαξσηηέκαη πνηα είλαη ε πην ζεκαληηθή αιιαγή πνπ έθεξε ε δεκνζηόηεηα 
ζηε θαζεκεξηλόηεηά ζαο; 

Δελ ππάξρεη δεκνζηόηεηα γηα ηνπο ζπγγξαθείο, δελ ππάξρεη ηίπνηα πνπ λα αιιάδεη ζηελ νπζία 

ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο, επεηδή γξάθνπκε βηβιία. Μέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ επηθνηλσλώ κε πνιύ 

θόζκν θαη εηζπξάηησ ην ζαπκαζκό θαη ηελ αγάπε ηνπο. Απηό λαη, κε έρεη αιιάμεη, γηαηί 

νκνινγώ πσο κε έρεη θάλεη θαιύηεξν άλζξσπν. Νηώζσ επηπρήο θαη επγλώκσλ γηα όιε απηή 

ηελ αγάπε θαη πξνζπαζώ κέζα από ην έξγν κνπ λα ηελ επηζηξέςσ ζην πνιιαπιάζην. 

5)   Είραηε ήδε δηθό ζαο blog πξηλ γίλεη ε έθδνζε ηνπ πξώηνπ βηβιίνπ ζαο; Καη 
λα λαη, θαηά πόζν απηή ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηνπο αλαγλώζηεο ζαο 
βνήζεζε ζην λα αθνπγθξαζηείηε θαιύηεξα ην ζθπγκό ηνπ Έιιελα αλαγλώζηε 
ζηε ζεκεξηλή επνρή; 

Δελ είρα κπινγθ, δελ είρα facebook, δελ είρα ηίπνηα από απηά! Μπήθα ζηε δηαδηθαζία λα 

ζπκκεηέρσ ελεξγά ζε απηά ηα θνηλσληθά δίθηπα, όηαλ άξρηζα λα αζρνινύκαη θαη κε ηε 

ζπγγξαθή, αθξηβώο γηα λα έρσ επηθνηλσλία κε ηνπο αλαγλώζηεο κνπ. Η αγάπε ηνπ θόζκνπ, 

κέζα από ηα κελύκαηά ηνπο κνπ δίλεη κεγάιε ραξά θαη δύλακε γηα λα ζπλερίδσ ην έξγν κνπ. 

Καη θπζηθά, όζα πεξηζζόηεξα εξεζίζκαηα δίλνληαη ζε έλα ζπγγξαθέα κέζα από ηελ επαθή ηνπ 

κε ηνπο άιινπο αλζξώπνο, ηόζν ην θαιύηεξν! 

6)   Κάζε θνξά πνπ γξάθεηε ηνλ επίινγν ζ’ έλα κπζηζηόξεκά ζαο, πνην είλαη 
εθείλν ην άηνκν πνπ ην δηαβάδεη πξώην. Να θαληαζηώ όηη είλαη ην πην 
αγαπεκέλν ζαο πξόζσπν, ε θόξε ζαο; Επηπιένλ, είλαη πάληα ην ίδην 
πξόζσπν ν πξώηνο αλαγλώζηεο ηνπ εθάζηνηε ζπγγξάκκαηόο ζαο, ή απηό 
πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ θαζεκία ηζηνξία; 

Είλαη πάληα ε θόξε κνπ, ε κόλε πνπ ηεο δηαβάδσ θνκκάηηα από ην βηβιίν, πξηλ αθόκα ην 

νινθιεξώζσ θαη πνιιέο θνξέο έρεη άπνςε, ή θαη αληίξξεζε γηα ηε ζπλέρεηα! Όηαλ ην 

νινθιεξώζσ, ην ζηέιλσ ζηνλ παηέξα κνπ, εθείλνο είλαη ν απζηεξόηεξνο θξηηήο κνπ. Με 

δηνξζώλεη ζε πνιιά ζεκεία, κε ζπκβνπιεύεη ζε άιια θαη πάληα ζα είλαη εθείλνο πνπ ζα θάλεη 

έλα "μεζθόληζκα", πξνηνύ ην βηβιίν ζηαιεί ζηνλ εθδνηηθό νίθν. 



7)   Πνηεο είλαη νη ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα ζαο θαηά ηε ζπγγξαθή ελόο βηβιίνπ 
ζαο; 

Δελ ππάξρνπλ ηδαληθέο ζπλζήθεο. Όηαλ κνπ έξζεη ε έκπλεπζε ζα θάηζσ θαη ζα γξάςσ, 

αλεμαξηήησο ζπλζεθώλ. Κιείλνκαη ζηνλ θόζκν κνπ θη εθεί δε κπνξεί λα κ’ ελνριήζεη θαλείο. 

8)   Θεσξείηε όηη νη ζπνπδέο ζηελ Ψπρνινγία έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζην λα γίλεηε 
ηόζν θαιή ζηελ αλαιπηηθή θαη πνιπδηάζηαηε εκβάζπλζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ 
εξώσλ ζαο; 

Ννκίδσ πσο λαη, αιιά όρη κόλν νη ζπνπδέο. Πεξηζζόηεξν κε έρεη βνεζήζεη ην γεγνλόο όηη πνηέ 

δε ζηακάηεζα λα κειεηώ ζπγγξάκκαηα ςπρνινγίαο θαη πνηέ επίζεο, δε ζηακάηεζα λα 

πξνβιεκαηίδνκαη, λα αλαιύσ θαη λα ζθέθηνκαη ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο. 

9)   Ωο ζύγρξνλε εξγαδόκελε γπλαίθα, κε έληνλε πξνζσπηθόηεηα, αιιά θαη 
κεηέξα κηαο θόξεο πνπ ελειηθηώλεηαη, πώο βιέπεηε ηε κεηαμύ ησλ αλδξώλ θαη 
γπλαηθώλ ζρέζε; Είλαη ζε θαιό δξόκν ή αηζζάλεζηε όηη δελ αιιάδεη θάηη ζ’ 
απηόλ ηνλ αηώλην “πόιεκν” ησλ δύν θύισλ; 

Ννκίδσ πσο είλαη όπσο ήηαλ πάληα: δύζθνιε, δηόηη νη άλζξσπνη είλαη δύζθνινη. Οη δύζθνινη 

άλζξσπνη δεκηνπξγνύλ θαη δύζθνιεο ζρέζεηο, πνιύπινθεο, πξνβιεκαηηθέο. Οπζηαζηηθά, νη 

ζρέζεηο καο δελ είλαη ηίπνηε άιιν, παξά επέθηαζε ηνπ ραξαθηήξα καο. Οη γπλαίθεο 

θαηεγνξνύλ ηνπο άληξεο θαη νη άληξεο ηηο γπλαίθεο γηα ηα πξνβιήκαηα ζηελ κεηαμύ ηνπο 

ζρέζε. Αλ θαζόηαλ ν θαζέλαο λα εμεηάζεη ην δηθό ηνπ κεξίδην επζύλεο θαη μεθηλνύζε από ην λα 

ιύζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ πξνβιήκαηα, ηόηε ζα έιπλε θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο ζρέζεο ηνπ. Με 

απηό ην δεδνκέλν, ζε κηα επνρή πνπ ν όδηνο ν άλζξσπνο, ζαλ άηνκν, έρεη ράζεη ηνλ εαπηό ηνπ 

θαη ην δξόκν ηνπ, ην ζηόρν ηνπ ζηε δσή θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ επηπρία, ηόηε ζαθώο θαη νη 

ζρέζεηο πνπ βιέπνπκε γύξσ καο έρνπλ πνιιά, κα πνιιά πξνβιήκαηα. 

10)   Τη είλαη απηό πνπ ζα ζέιαηε λα έρεηε θάλεη κεηά από 15-20 ρξόληα θαη δελ 
ζα ζπγρσξνύζαηε ηνλ εαπηό ζαο, αλ δελ ην θαηνξζώζεηε ζην κέιινλ; 

Να είκαη επηπρηζκέλε. Απηόο ήηαλ πάληα ν ζηόρνο κνπ, απηή ε επηζπκία κνπ. Αλεμαξηήησο 

ζπλζεθώλ, ην κόλν πνπ ζέισ είλαη λα είκαη επηπρηζκέλε. Γηαηί έρσ ηελ πεπνίζεζε όηη ε 

επηπρία πεγάδεη από κέζα καο θαη δελ έξρεηαη πνηέ από εμσγελείο παξάγνληεο. 

11)   Πνηα είλαη ε γλώκε ζαο γηα ην πνιηηηθό γίγλεζζαη ζηελ Ειιάδα ηνπ 
Μλεκνλίνπ… ηεο άζθεζεο πνιηηηθήο πνπ πξνζπαζεί λα ζπγθαιύςεη ηηο 
επζύλεο  ησλ πνιηηηθώλ όισλ ησλ απνρξώζεσλ, εμππεξεηώληαο ηελ 
“θνκκαηνθξαηία”, παξόηη ε Ειιάδα ελώ έρεη πηάζεη ήδε πάην…, βνπιηάδεη πην 
θάησ θαη από ηνλ ππζκέλα; Πώο ζθέθηεηαη ην κέιινλ κηα ζπγγξαθέαο πνπ 
βιέπεη ηνπο πνιηηηθνύο λα θέξνληαη όπσο νη θαπεηάληνη πνπ εγθαηαιείπνπλ ην 
θαξάβη ζ’ έλα λαπάγην, ελώ ν θόζκνο πλίγεηαη; 

Θα ζαο απνγνεηεύζσ, αιιά δελ έρσ θακία άπνςε γηα ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε. Θεσξώ όηη αλ 

αξρίζσ λα αζρνινύκαη, λα κηιάσ θαη λα γξάθσ γηα ηνπο πνιηηηθνύο θαη ηελ πνιηηηθή, ζα ράζσ 

ην ξνκαληηζκό κνπ θη απηή ηε καγεία πνπ κε δέλεη κε ηε ζπγγξαθή. Νηώζσ κηα απαμίσζε γηα 



όινπο απηνύο, κηα "αεδία", αο κνπ επηηξαπεί ε έθθξαζε. Από ηελ άιιε κεξηά έρσ εκπηζηνζύλε 

ζηνπο αλζξώπνπο, ζηνπο απινύο αλζξώπνπο, πνιίηεο απηήο ηεο ρώξαο θαη μέξσ πσο 

ζύληνκα ε Ειιάδα καο "μαλά πξνο ηε δόμα ζα ηξαβήμεη", κε θαπεηάλην ηνλ ίδην ην ιαό. 

 

12)   Τη ζα ιέγαηε γηα ηελ ηαπηόηεηα ηνπ αλακελόκελνπ ππό έθδνζε βηβιίνπ 
ζαο “Η γπλαίθα πνπ ήμεξε κόλν λα αγαπάεη”; Από ηνλ ηίηιν δηαθαίλεηαη πσο 
πξαγκαηεύεηαη ηελ αγάπε θαη έρνπκε ήδε δεη πσο πξόθεηηαη γηα αιεζηλή 
ηζηνξία. Όκσο, ηη είλαη απηό πνπ λνκίδεηε πσο ην θάλεη λα μερσξίδεη από ηα 
πξνεγνύκελά ζαο… θαη γηαηί ζα ζπζηήλαηε ζ’ έλαλ αλαγλώζηε, πνπ δελ έρεη 
δηαβάζεη αθόκε θάπνην βηβιίν ζαο λα ην πξνηηκήζεη; 

Τν ζπγθεθξηκέλν βηβιίν αθεγείηαη ηε ζπγθινληζηηθή δσή κηαο γπλαίθαο, ηηο δύζθνιεο θαη 

ζθιεξέο ζπλζήθεο κε ηηο νπνίεο κεγάισζε θαη πσο ηειηθά ηα θαηάθεξε λα βξεη ηελ επηπρία. 

Είλαη έλα βηβιίν αλαηξεπηηθό, κηα αιεζηλή ηζηνξία, πνπ εκέλα πξνζσπηθά κε θιόληζε σο πξνο 

ηηο πεπνηζήζεηο κνπ θαη κε έθαλε λα αλαζεσξήζσ ό,ηη πίζηεπα κέρξη ηώξα. Έλαο άλζξσπνο 

πνπ γλώξηζε ηελ απόξξηςε, πνπ δελ εηζέπξαμε αγάπε από θαλέλαλ, πνπ κεγάισζε 

νπζηαζηηθά κόλνο ηνπ παιεύνληαο κε θηώρηα, αξξώζηηεο θαη κνλαμηά, ηειηθά, δελ έθαλε ηίπνηε 

άιιν, παξά λ’αγαπάεη θαη λα πξνζθέξεη αληδηνηειώο. Η ηζηνξία ηεο Αιέθαο είλαη έλα κάζεκα 

δσήο θαη αλζξσπηάο, πνπ ζεσξώ όηη ζα καο θάλεη θαιύηεξνπο αλζξώπνπο. 

Μαπία Τζιπίηα 

mariatzirita.gr 
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