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   «Ποτέ να μην αδικήσεις κανέναν άνθρωπο. Η αδικία 

είναι ό,τι χειρότερο στη ζωή, αγόρι μου. Και να 

πληγωθείς και να πονέσεις, πόνο μη δώσεις. Και ν’ 

αδικηθείς, μην αδικήσεις. Να είσαι ταπεινός. Την καρδιά 

σου βράχο να κάνεις αν χρειαστεί, μα στην αδικία μην 

παραδοθείς...» 
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 Ανυπομονούσα να πιάσω στα χέρια μου το συγκεκριμένο βιβλίο 

σχεδόν από τότε που αποκαλύφθηκε το εξώφυλλό του! Από τα 

ομορφότερα εξώφυλλα που έχω δει! Αγαπώ την πένα της κυρίας 

Τζιριτα! "Η καρδιά του βράχου" δεν με απογοήτευσε στο ελάχιστο. 

Ένα βιβλίο για την δύναμη, τις αρετές, τις αξίες της οικογένειας και 

κατ επέκταση του ίδιου του ανθρώπου. Αρετές όπως η εμπιστοσύνη, 

η δικαιοσύνη, η αγάπη, η μεγαλοψυχία παίρνουν ιδιαίτερη μορφή 

μέσα από την εξαιρετική γραφή της συγγραφέως! Η σημασία του 

τίτλου "Άντρας" μέσα από την ιστορία δύο αδελφών. Του Μάξιμου 

και του Ζάχου! Δύο ανθρώπων από την ίδια οικογένεια, το ίδιο 

αίμα, όμως με εντελώς διαφορετική ιδιοσυγκρασία. Όμορφη 

προσέγγιση μίας ιστορίας που καθηλώνει από τις πρώτες σελίδες 

του τον αναγνώστη! Βέβαια, ο έρωτας δεν θα μπορούσε να λείπει. 

Ταξιδεύει και παρασύρει τον αναγνώστη με έναν εντελώς μαγικό 

τρόπο, που προσωπικά βίωσα με απόλυτη ένταση μέσα από τους 

ίδιους τους πρωταγωνιστές. Ένα ξεχωριστό, δυνατό και βαθύ 

μυθιστόρημα που θα αγαπηθεί απ όλους! Μόνο συγχαρητήρια έχω 

να δώσω! 

Βαθμολογία: 5/5 



 

Εδώ μπορείτε να βρείτε το βιβλίο: Η καρδιά του βράχου 

 

 

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα.. 

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 δική της στήλη στο ηλεκτρονικό 

περιοδικό Flowmagazine με τίτλο «Ταξίδι στην 

αυτογνωσία». Έχει μια κόρη και το χόμπι της είναι τα 

ενυδρεία. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν 

δέκα μυθιστορήματά της. 

https://www.psichogios.gr/site/Books/show/1005357/h-kardia-toy-braxoy?cid=1005357
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