
Η Μαρία Τζιρίτα για το βιβλίο της «Κάτω απ΄τη 

μηλιά» 
8  ΑΠΡ  2 0 2 1  

  

 

H Μαρία Τζιρίτα μιλάει για το νέο της βιβλίο, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, με 

τίτλο «Κάτω απ΄τη μηλιά». Πρόκειται για το δέκατο τέταρτο κατά σειρά βιβλίο της, που 

βασίζεται σε αληθινά γεγονότα.  

 

1. Έναν χρόνο μετά τη «Νουρίν» επιστρέφετε με μια ακόμα αληθινή ιστορία, με τίτλο «Κάτω 

απ΄τη μηλιά». Ποια ήταν η αφορμή για να γραφτεί αυτή η ιστορία; 

Η πηγή της έμπνευσης μου ήταν η ίδια η ιστορία! Την έχω αποδώσει στο βιβλίο με απόλυτη 

ακρίβεια. Όταν μου την διηγήθηκαν οι ηρωίδες της ένιωσα ότι είναι τόσο συγκλονιστική που 

αξίζει να την μοιραστώ με τους αναγνώστες μου. Είναι από τις περιπτώσεις εκείνες που λέμε ότι 

η ζωή ξεπερνάει την φαντασία.  

 

2. Πόσος χρόνος χρειάστηκε για την ολοκλήρωση του νέου σας βιβλίου; 

Περίπου τρεις μήνες.  

 

3. Το εξώφυλλο και ο τίτλος του βιβλίου ήταν επιλογή δική σας ή του εκδοτικού οίκου;  
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Ο τίτλος ήταν δικός μου, το εξώφυλλο δικό τους! Με το που το είδα ενθουσιάστηκα γιατί 

απεικονίζει επακριβώς μια σκηνή από το βιβλίο!  

 

4. Πείτε μας λίγα λόγια για το βιβλίο και τους 

χαρακτήρες του.  

Έχουμε ουσιαστικά τρεις ηρωίδες, τρεις γυναίκες 

από διαφορετικές γενιές που συνδέονται με έναν 

τρόπο που αποτελεί έκπληξη για τον αναγνώστη! Δεν 

μπορώ να πω πολλά για την υπόθεση και την πλοκή 

γιατί είναι τόσες οι ανατροπές που σίγουρα θα τους 

στερήσω τη χαρά να τις ανακαλύψουν μόνοι τους! 

Αυτό που μπορώ να πω μόνο είναι πως το κεντρικό θέμα είναι η σχέση μας με την μητέρα μας 

και πως μπορεί αυτή να επηρεάσει ολόκληρη την ύπαρξη μας και το μέλλον μας.  

 

5. Πρόκειται για ένα βιβλίο που εστιάζει στη μητρότητα, την συγχώρεση και τη δύναμη της 

αγάπης;  

Έτσι ακριβώς! Όχι τόσο όμως στη δύναμη της αγάπης, όσο στη δύναμη της θέλησης και της 

προσωπικής βούλησης.  

 

6. Στην ιστορία εμφανίζονται χαρακτήρες με τάσεις φυγής. Η φυγή από μια κατάσταση 

αποτελεί ελευθερία για τον άνθρωπο;  

Όχι απόλυτη, μόνο προσωρινή. Στην πραγματικότητα η φυγή είναι μια ψευδαίσθηση ελευθερίας. 

Τους προσωπικούς μας δαίμονες τους κουβαλάμε μαζί μας όπου κι αν πάμε. Η πραγματική 

ελευθερία είναι μόνο στο μυαλό μας και στην ψυχή μας.  

 

7. Μπορεί ένας άνθρωπος να χαράξει την δική του πορεία ακόμα και όταν αυτή φαίνεται να 

είναι προδιαγεγραμμένη από τους γονείς του;  

Αυτό ακριβώς έρχεται να αποδείξει η Νάγια, η μικρότερη από τις ηρωίδες και η πιο 

αξιοθαύμαστη. Ίσως αποτελεί εξαίρεση αλλά σίγουρα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή η 

συνειδητοποίηση ήταν που συγκλόνισε και μένα: πως τελικά ο άνθρωπος έχει τη δύναμη να 

ξεπεράσει ότι τον πλήγωσε κατά την παιδική του ηλικία, να γιατρέψει τα τραύματα του και να 

ξεφύγει ακόμα και από την κληρονομικότητα, αρκεί να το θέλει πραγματικά!  

 

8. Υπάρχουν επόμενα συγγραφικά σχέδια;  



Το επόμενο βιβλίο μου έχει ήδη παραδοθεί στον εκδοτικό μου οίκο. Είναι ένα βιβλίο πολύ 

δυνατό συναισθηματικά που θεωρώ πως θα ταρακουνήσει πολύ κόσμο. Απαιτήθηκε μεγάλη 

έρευνα από μεριάς μου για να καταφέρω να το ολοκληρώσω κι όπως εγώ η ίδια κέρδισα πολλά 

πράγματα κατά τη συγγραφή του, έτσι ελπίζω πως θα κερδίσουν κι όσοι το διαβάσουν. Θα 

κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο του 2022 – πρώτα ο Θεός! 
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