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Σήμερα στη στήλη των συνεντεύξεων έχουμε την υπέροχη Μαρία Τζιρίτα.Μας 
την καθαρότητα πνεύματος και την οξυδέρκεια που τη χαρακτηρίζει ως 
άνθρωπο μας μιλά για το νέο της βιβλίο,Νουριν. 
Χωρίς έπαρση,με ευγένεια και απλότητα μας κάνει γνωστή την υπόθεση του 
βιβλίου της και κουβεντιάσουμε για τον ρατσισμό,τη διαφορετικότητα και την 
πανδημία που μας ταλαιπωρεί. 
Ας δούμε τι είπε στη Βασιλική Ευαγγέλου-Παπαθανασίου,η αγαπημένη 
συγγραφέας των εκδόσεων Ψυχογιός. 
 
 

Νουριν. Φωτεινή ηρωίδα με σοκολατένιο δέρμα. Μιλήστε μας για το βιβλίο 
σας. 
• Είναι ένα βιβλίο εμπνευσμένο από αληθινή ιστορία. Γνώρισα 
προσωπικά το ζευγάρι από τη Σύρο που υιοθέτησε την "Νουρίν" και η ιστορία 
τους με συγκλόνισε. Η απίστευτη περιπέτεια τους μέχρι να καταφέρουν να την 
φέρουν στην Ελλάδα κι όλα όσα έζησαν πριν και μετά με έκαναν να γράψω 
αυτό το βιβλίο το οποίο έχω αγαπήσει ιδιαίτερα. 
Η διαφορετικότητα πολεμάται στις μέρες μας γιατί; 
• Την διαφορετικότητα δεν μπορούν να την διαχειριστούν οι άνθρωποι 
που δεν τα έχουν καλά με τον εαυτό τους κι έχουν πολλές κρυφές φοβίες και 
συμπλέγματα. Προφανώς υπάρχουν ακόμα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι στην 
κοινωνία μας. 
Γιατί δεν δέχονται εύκολα οι άνθρωποι το αλλιώτικο και διαφορετικό; 
• Γιατί ουσιαστικά δεν έχουν συμφιλιωθεί με τον ίδιο τους τον εαυτό. 
Έχουν ανασφάλειες, απωθημένα και πολλά δικά τους άλυτα προβλήματα. 
Το εξώφυλλο το είχατε δει πριν το βιβλίο και το εντάξατε στη μυθοπλασία; 
Υπάρχουν πολλές ομοιότητες. Πόσο σημαντικό το θεωρείτε για ένα βιβλίο; 
• Τα εύσημα για το εξώφυλλο ανήκουν αποκλειστικά στις εκδόσεις 
Ψυχογιός! Εκείνοι το δημιούργησαν και πραγματικά είναι θαυμάσιο, όπως και 
όλα τα προηγούμενα άλλωστε! 
Ποιον χαρακτήρα προσεγγίσατε με περισσότερη ευαισθησία; 
• Σαφώς εκείνον της Νουρίν. Ήταν δύσκολο για μένα να μπω στη δική 
της ψυχοσύνθεση και να την περιγράψω, αλλά θεωρώ ότι το κατάφερα, 
κρίνοντας από τα σχόλια των αναγνωστών. 
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Μοιράζετε μαζί μας το όνειρό σας για τη Μπιντί και εύχομαι να 
πραγματοποιηθεί σύντομα. 
Είναι εύκολο η υιοθεσία στις μέρες μας, από την Αφρική; 
• Όχι πλέον το πρόγραμμα έχει σταματήσει και δεν μπορεί κάποιος να 
ακολουθήσει την διαδικασία που περιγράφω στο βιβλίο.  
Έχετε παρατηρήσει ρατσιστικά φαινόμενα στο σχολείο; 
• Πάντα υπάρχουν τέτοια φαινόμενα σε όλα τα σχολεία και σε όλες τις 
εποχές.  
Τα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα, άρα είναι πιο πιθανό να υπάρξουν θύματα ; 
• Σε πρώτη φάση ναι, αλλά τελικά το ξεπερνούν πιο εύκολα. Αντιθέτως 
τα αγόρια που προσπαθούν να δείχνουν μη ευάλωτα, πληγώνονται πιο βαθιά 
και σημαδεύονται δια βίου. 
Άτομα που έχουν υποστεί ψυχολογική βία είναι δυνατόν να γίνουν θύτες 
ρατσισμού; 
• Σαφέστατα! Κυρίως αυτά τα άτομα είναι που γίνονται ρατσιστές. 
Τι μήνυμα στέλνετε στους αναγνώστες που σας διαβάζουν; 
• Με τις συγκυρίες της εποχής δεν χρειάζεται να δώσω εγώ το μήνυμα 
που ήθελα μέσα από το βιβλίο μου. Η παγκόσμια πανδημία που θερίζει ζωές 
αδιακρίτως μας απέδειξε ότι όλοι στην ουσία είμαστε ίσοι και κανένα ρόλο δεν 
παίζει να είσαι λευκός, μαύρος, πλούσιος ή φτωχός, άσημος ή διάσημος. 
Είστε περήφανη για ότι έχετε κατακτήσει ως συγγραφέας; 
• Είμαι περήφανη μόνο για την κόρη μου, για κανένα άλλο λόγο. 
Το έντομο συναίσθημα των ηρώων σας, σας κάνει να ξεχωρίζετε. Είναι 
εντυπωσιακό που έχετε μια δική σας ταυτότητα. Πώς νιώθετε; 
Είμαι απλά ο εαυτός μου. Πλημμυρίζω από συναισθήματα τα οποία και 
μοιράζομαι με τους αναγνώστες μου μέσα από τα βιβλία μου, που για μένα 
αποτελούν κατάθεση ψυχής. Χαίρομαι και συγκινούμαι που διαπιστώνω πως 
υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν όπως εγώ. Και φυσικά είμαι ευγνώμων για 
όλη την αγάπη που εισπράττω! 
 
 
Βασιλική Ευαγγέλου--Παπαθανασίου 
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