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Η Μαρία Τζιρίτα συστήθηκε στο αναγνωστικό κοινό μέσα από το πρώτο της βιβλίο με τίτλο «Το 
παιδί της αγάπης», το οποίο και κυκλοφόρησε το 2008, από τις εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ. Έκτοτε, 
μέχρι και σήμερα, η Μαρία Τζιρίτα έχει εκδώσει συνολικά 11 μυθιστορήματα, τα περισσότερα 
από τα οποία βασίζονται σε αληθινά γεγονότα. Το μυθιστόρημα «Ευτυχία θα πει» είναι το 
δωδέκατο κατά σειρά βιβλίο της Ελληνίδας συγγραφέας. Από παλιότερες αναρτήσεις έχω 
αναφέρει ότι η συγγραφέας είναι από τις λίγες αγαπημένες μου Ελληνίδες συγγραφείς, που 
περιμένω κάθε χρόνο την κυκλοφορία του νέου τους βιβλίου.  

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΟΥ:  
α) Συγγραφέας: Μαρία Τζιρίτα 

β) Τίτλος: Ευτυχία θα πει  
γ) Έτος Έκδοσης: 2019 

δ) Έκδοση: Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

 

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥ: Το βιβλίο «Ευτυχία θα πει», είναι ένα ακόμη βιβλίο της συγγραφέας που 
προστίθεται στη βιβλιοθήκη μου. Έχοντας όλα τα υπόλοιπα της συγγραφέας και μάλιστα 
ενυπόγραφα, περίμενα πότε θα φτάσει η μέρα που θα κυκλοφορήσει το νέο της βιβλίο. Ο 
Φεβρουάριος είναι ο κατεξοχήν μήνας, που η συγγραφέας κυκλοφορεί τα βιβλία της οπότε 
μετρούσα τις μέρες, μιας που είχα κάνει προπαραγγελία. Παρά τα όσα αδιάβαστα έχω, το 
βιβλίο μόλις το πήρα, το άρχισα την ίδια μέρα. 

 

Το βιβλίο σε μαγνητίζει αρχικά από το υπέροχο και όμορφο εξώφυλλο του, που είναι γεμάτο 
ωραία χρώματα. Η περίληψη στο εξώφυλλο είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, ενώ η αναφορά σε 
άτομα τρίτης ηλικίας, έπαιξαν σημαντικό ρόλο, στην επιλογή της ανάγνωσης. Συνολικά η 
έκδοση είναι πολύ προσεγμένη από τον εκδοτικό, όπως πάντα φυσικά. 

 

Η Μελίνα Γκρέι είναι κοντά στα 30, είναι γιατρός παθολόγος και ζει στην Αμερική. Έχοντας 
χάσει τους γονείς της και προσπαθώντας να απομακρυνθεί από έναν απαγορευμένο έρωτα 
καταφεύγει στην Ελλάδα, όπου και εργάζεται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σε δημόσιο 
νοσοκομείο. Μια ευκαιρία εργασίας, θα την κάνει να πάρει την απόφαση να περάσει την πόρτα 
της Βίλας Ευτυχίας και να κρυφτεί από όλους και από όλα όσα την καταδιώκουν. Εκεί θα 
γνωρίσει ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, άνω των 60 ετών, που κάποτε υπήρξαν πλούσιοι και 
διάσημοι. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους, όμως, αποφάσισε να απομακρυνθεί από τη 
ζωή που έκανε και να εγκατασταθεί στην Βίλα Ευτυχία. Την Ευτυχία Καλογήρου, ιδιοκτήτρια 
της Βίλας, τον Οδυσσέα Παλαιολόγο, το δεξί χέρι της Ευτυχίας και φίλο του άντρα της που 
πέθανε πριν λίγα χρόνια, την Άννα Καρακώστα, παλιά ηθοποιό του ελληνικού κινηματογράφου, 
τον Τέλη Μπαρακάκη, παλαίμαχο πρωταθλητή πυγμαχίας, τον Γιώργο Μακρή, ιδιοκτήτη 
ακτοπλοϊκής εταιρείας, την Μαρκέλλα, πασίγνωστη σχεδιάστρια μόδας και την φίλη της Όλγα. 
Ανάμεσα σε αυτούς, η Μελίνα θα γίνει φίλη με τη μαγείρισσα, Μαίρη αλλά και με τις βοηθούς 
της, Νεντέλα(αλλιώς Κυριακούλα) και Τοντόρκα(αλλιώς Θοδώρα). Με τον καιρό η Μελίνα θα 
έρθει κοντά με όλους, θα μάθει τους λόγους που ήρθαν να μείνουν στην Βίλα, θα τους 
συμβουλέψει και θα τους δώσει την ευκαιρία να ζήσουν όσο καλύτερα μπορούν τα χρόνια που 
τους απομένουν, γεμάτο υγεία, ευτυχία και αγάπη. Η Μελίνα, μέσα από τις ιστορίες του 
καθενός θα πάρει πολλά, μα πάνω από όλα θα συνειδητοποιήσει τι θα πει ευτυχία για πρώτη 
φορά στη ζωή της. Όμως αυτό δε θα διηρκέσει για πολύ, αφού τα φαντάσματα του 
παρελθόντος την καταδιώκουν μέχρι και την Ελλάδα και επανέρχονται στη ζωή της. Θα 
καταφέρει αυτή τη φορά η Μελίνα να βρει τη δύναμη, να αντιμετωπίσει τους φόβους της και να 
βρει τι σημαίνει πραγματικά Ευτυχία μέσα από τις ιστορίες επτά διαφορετικών ανθρώπων στη 
δύση της ζωής τους; 

 

https://plus.google.com/111355610927681956668
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Η Μαρία Τζίριτα μέσα από την ιστορία του «Ευτυχία θα πει» κάνει ένα ταξίδι από την Αμερική 
στην Ελλάδα και από εκεί πάλι πίσω, παρουσιάζοντας μια ενδιαφέρουσα ιστορία γεμάτη 
συναισθήματα αλλά και μηνύματα. Παράλληλα προσεγγίζει με ιδιαίτερο και τρυφερό τρόπο την 
τρίτη ηλικία και το δικαίωμα αυτών στην αγάπη και στην ευτυχία!!!  

 

Μέσα από την κάθε ιστορία του χαρακτήρα της ιστορίας, η συγγραφέας παρουσιάζει και μια 
μεγάλη αλήθεια γύρω από την αγάπη, την ευτυχία και τη ζωή. Ταυτόχρονα, μέσα από την 
ιστορία που παρουσιάζει παραδίδει μαθήματα ζωής.   

 

Τι κουταμάρα να πιστεύουμε πως μας χρωστάει η ζωή. Τι δικές μας λάθος επιλογές τις 
αποδίσουμε σε κακοτυχία και περιμένουμε τη στιγμή που η ζωή ή ο Θεός θα μας λυπηθεί και 
θα τελειώσουν τα βάσανα μας. Δυστυχώς όμως τα βάσανα μας τελειώνουν μόνο όταν εμείς 
το αποφασίσουμε και κανένας άλλος. Κι αυτό είναι ένα μάθημα που αργά η γρήγορα το 
παίρνουν όλοι οι άνθρωποι. 

 

Η συγγραφέας, μέσα και από την ιστορία της βασικής ηρωίδας Μελίνα Γκρέι, υπενθυμίζει σε 
όλους μας ότι ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξουμε τη ζωή μας, αρκεί να το θέλουμε πραγματικά. 
Επιπλέον αναφέρεται και στις ευκαιρίες που μας δίνονται συνεχώς και πως αντί να τις 
αρπάζουμε, τελικώς τις προσπερνούμε. 

 

Καμιά φορά περισσότερο σ΄αγαπάει αυτός που σε αφήνει παρά αυτός που σε κρατά. 

 

Στα μεγάλα συν του βιβλίου είναι ότι η ιστορία περιστρέφεται γύρω από τη ζωή μεγαλύτερων 
ανθρώπων, κάτι που δεν το συναντάμε συχνά, σε βιβλία είτε ελληνικής είτε και ξένης 
λογοτεχνίας. Η συναναστροφή με αυτούς τους ανθρώπους, όπως της Μελίνας με τα άτομα της 
Βίλας, έχει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς τα άτομα τρίτης ηλικίας διακρίνονται για την εμπειρία και 
τη σοφία τους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι έχουν να μας μάθουν και να 
μας διδάξουν πολλά.  

 

Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι έχουν μια ηρεμία, μια γαλήνη που σ΄την μεταδίδουν όταν περνάς 
χρόνο μαζί τους. 

 

Στο τέλος της ανάγνωσης, αυτού του βιβλίου, μπορώ να πω με σιγουριά ότι πήρα, προσωπικά, 
πολλά. Αυτό το βιβλίο είναι γεμάτο μαθήματα ζωής, που θα βοηθήσει όλους μας να πορευτούμε 
περισσότερο συνειδητοποιημένα στο παρόν και στο μέλλον, όπως γίνεται άλλωστε και με την 
ηρωίδα. Από τον καθένα μέσα από τη Βίλα είχε να πάρει κάτι!!! 

 

Και τι είναι ευτυχία;....μα το να είσαι καλά! Να νιώθεις καλά, να ξυπνάς κάθε πρωί και να 
χαμογελάς για τη μέρα που έρχεται. 
Η γραφή της συγγραφέας, για άλλη μια φορά είναι απλή, όπως και σε προηγούμενα βιβλία της. 
Μέσα από τις περιγραφές της, δημιουργούνται πολλές εικόνες στον αναγνώστη ενώ δεν 
υπάρχει κανένα σημείο που να κουράζει, παρά τον όγκο του βιβλίου. Γρήγορη εξέλιξη της 
ιστορίας, με ποικιλία συναισθημάτων και με μια απρόσμενη ανατροπή προς το φινάλε, που θα 
συγκινήσει!!! 

 

Κανείς δε θα ζήσει τη ζωή σου για σένα. Πάντα να κάνεις αυτό που λέει η καρδιά σου και 
υπαγορεύει η συνείδηση σου. Να αγαπάς τον εαυτό σου, και να τον φροντίζεις για να είσαι 
καλά. Δε χρωστάμε σε κανέναν όσα χρωστάμε στον εαυτό μας. Μη φοβάσαι να εκδηλώσεις 
τα συναισθήματα σου, την αγάπη σου. Δεν υπάρχει χειρότερο έγκλημα από την αγάπη που 
δεν εκφράστηκε.   

 

Εν κατακλείδι, το βιβλίο «Ευτυχία θα πει», είναι ένα ενδιαφέρων μυθιστόρημα γεμάτο αγάπη 
και ευτυχία. Άλλωστε όλοι έχουν δικαίωμα σε αυτά, πολύ περισσότερο τα άτομα τρίτης ηλικίας. 
Μια ιστορία, που χάρη στην απλή γραφή της συγγραφέας, διαβάζεται γρήγορα, παρά τον όγκο 



του βιβλίου. Φυσικά δε θα μπορούσαν να λείψουν μέσα σε αυτά και οι ανατροπές, που θα 
καθηλώσουν, στο φινάλε. Συστήνεται να διαβαστεί από όλους.  

 

 

 

 
Πλοκή: Η Βίλα Ευτυχία φιλοξενεί επτά ηλικιωμένους ανθρώπους, τρεις άντρες και τέσσερις 
γυναίκες, πλούσιους και κάποτε διάσημους, οι οποίοι έχουν ένα κοινό στοιχείο: είναι όλοι τους 
άκληροι. Όταν η νεαρή γιατρός Μελίνα Γκρέι περνά την πύλη της πολυτελούς βίλας, έχοντας 
αναλάβει τη θέση της παθολόγου, δεν μπορεί να φανταστεί πως αυτή η απόφαση θα αλλάξει 
ολόκληρη τη ζωή της. Κυνηγημένη και η ίδια από τα φαντάσματα και τα μυστικά του δικού της 
παρελθόντος, θεωρεί εξαιρετική την ευκαιρία που της δίνεται με αυτή τη θέση εργασίας, ώστε 
να κρυφτεί από όσα και όσους την καταδίωκαν. Μα μέσα σε όλα τα συγκλονιστικά που 
ανακαλύπτει στο σπίτι αυτό για τον εαυτό της, τους ανθρώπους και την ίδια τη ζωή, για πρώτη 
φορά συνειδητοποιεί πως ευτυχία θα πει… 
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* Η ανάρτηση είναι καθαρά προσωπική γνώμη. Μπορείτε να βρείτε εδώ κι άλλες κριτικές μου σε 

βιβλία που έχω διαβάσει   
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