
 

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019 

Η ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΤΥΧΙΑ ΘΑ ΠΕΙ ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΡΙΤΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

Η Μαρία Τζιρίτα επιστρέφει αυτή τη φορά με ένα βιβλίο που οι ήρωες του είναι κυρίως 

άνθρωποι της τρίτης ηλικίας!Εναλλαγές ανάμεσα στο σήμερα  και στο χθες,  έτσι ώστε ο 

αναγνώστης μαζί με τους ήρωες να ξετυλίξει το νήμα της μυστικής τους ζωής, να 

τους  γνωρίσει και να τους  κατανοήσει καλύτερα.  Μελίνα ,Άλεξ, Άννα, Ευτυχία, 

Αλέξανδρος, Οδυσσέας. Τέλης . Όλγα, Μαρκέλα ,Γιώργος και πόσοι άλλοι!!! Κάθε ήρωας 

και  μια τραγική  ιστορία !Θυελλώδεις έρωτες, προδοσίες,σκοτεινά μυστικά 

,παντοτινοί  δεσμοί, οδυνηρές αναμνήσεις,  ανομολόγητες  και απαγορευμένες επιθυμίες.... 

Και τα σκήπτρα κρατά η Αγάπη ...Η Αγάπη σε όλες της τις μορφές ...Η αγάπη 

που  δοκιμάζεται μέσα από τα παράξενα  παιχνίδια της μοίρας .... 

Ήρωες που καταφέρνουν να τρυπώσουν στο μυαλό σου και  να διεκδικήσουν αβίαστα την 

προσοχή σου,μέσα από τις πράξεις τους ,τα λόγια τους και τις κατεστραμμένες ζωές τους.  

Όλα τα συναισθήματα παρελαύνουν από μπροστά σου μέσα από πρόσωπα και 

καταστάσεις μοναδικές ! 

Μαρία Τζιρίτα έχεις το  χάρισμα να με ταξιδεύεις με τις υπέροχα τρυφερές ιστορίες σου ! 

Είναι άξιο λόγου τουλάχιστον για μένα, το πως κατάφερες μέσα στις 444 σελίδες του 

βιβλίου σου  να δημιουργήσεις τόσους πολλούς ήρωες  και να τους δουλέψεις σε βάθος!   

Απίστευτα συγκινητικό, απίστευτα τρυφερό, γεμάτοΑΓΑΠΗ ΠΙΣΤΗ  ΦΙΛΙΑ ΕΛΠΙΔΑ!! 

 Αν με ρωτήσεις ποιον ήρωα  και ποια ιστορία ξεχώρισα,  με  πολύ μεγάλη 

δυσκολία   θα  σου απαντήσω  του Γιώργου...  Τους αγάπησα όλους!Τους έπλασες 

μοναδικά!Δε θα σου κρύψω ότι δάκρυσα πολλές φορές στην ανάγνωση του βιβλίου. 

Είσαι  τρυφερή, χαρισματική, ονειροπόλα, και καταφέρνεις πάντα να μου αφήνεις ένα 

τεράστιο χαμόγελο στα χείλη!!! 

Και αυτό που μπορώ να πω ή μάλλον για να ακριβολογούμε να γράψω είναι ότι  ενώ  έχουν 

περάσει από τα χέρια πάρα πολλά βιβλία, τα δικά σου  είναι από τα βιβλία που οι ιστορίες 

τους μένουν αναλλοίωτες στη μνήμη μου!Δεν ξεχνιούνται και δεν μπερδεύονται ποτέ... 

Αυτό από μόνο του λέει πολλά....  

ΕΥΤΥΧΙΑ ΘΑ ΠΕΙ ΝΑ ΠΕΦΤΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΕΤΟΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ! 

Αναμφισβήτητα μία από τις καλύτερες δουλειές σου!!! 

 

 



  

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΔΩ  

ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ 

 

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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