
Νουρίν, η νύχτα που φώτισε τη μέρα. Τελείωσα το βιβλίο μέσα σε 4 ώρες, με κάποια μικρά 

διαλείμματα, καθώς δεν ήθελα με τίποτα να το αφήσω από τα χέρια μου. Ο τίτλος του αλλά και το 

εξώφυλλό του είναι τόσο μαγευτικά, που σε κρατούν δέσμιο μέχρι την τελευταία του σελίδα. Το θεωρώ 

πραγματικά το καλύτερο βιβλίο της κυρίας  Τζιρίτα, για όλα τα συναισθήματα που κατάφερε να μου 

μεταδώσει. 

Προσωπική άποψη: Ελισάβετ Κόλλια 

Η ιστορία του βιβλίου ξεκινά στη Σύρο με τον γάμο του Δομίνικου και της Λουκίας. Η αγάπη του ζευγαριού 

τούς χαρίζει δύο παιδιά, την Ανέζα και τον Φραγκίσκο. Τα δύο χρόνια στην ηλικία δεν είναι τα μόνα που 

χωρίζουν τα δύο αδέλφια, αλλά και οι τόσο διαφορετικοί χαρακτήρες τους. Δοτική, συναισθηματική, έτοιμη 

να βοηθήσει τους αδύναμους, με έντονη φιλανθρωπία και σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, η Ανέζα κάνει 

τα πάντα για να βοηθά όσους έχουν ανάγκη. Σε αντίθεση με τον Φραγκίσκο, που είναι σκληρός και 

αυστηρός με όσους είναι διαφορετικοί και κατώτερης τάξης από τον ίδιο.  

Στον δρόμο της Ανέζας εμφανίζεται ο Αλέκος, και η αγάπη του ζευγαριού είναι τόσο δυνατή, που ανάβει 

φωτιές. Κάποιοι όμως χωρίζουν το ζευγάρι και η Ανέζα ρίχνεται στις φιλανθρωπίες για να καλύψει το κενό 

που άφησε εκείνος. Αποφασίζει να βοηθά τους ανθρώπους που πεινούν στην Αιθιοπία και μια επίσκεψή 

της εκεί την πείθει ότι έπραξε το σωστό. Μετά από τέσσερα χρόνια, συναντά ξαφνικά τον Αλέκο και οι δύο 

παραδέχονται ότι τα συναισθήματά τους είναι ακόμη ζωντανά. Τίποτα πια δεν τους χωρίζει και ο γάμος 

τους είναι γεγονός. Η αγάπη που τους ενώνει είναι πολύ δυνατή και άντεξε τόσα χρόνια που ήταν χωριστά. 

“Δεν μπορώ να μισήσω κάποιον που αγάπησα, Βικάκι! Η αγάπη η πραγματική δεν έχει αντίθετο. Κάνουν λάθος 

οι άνθρωποι που πιστεύουν πως το μίσος είναι το αντίθετο της αγάπης. Ποτέ δεν μπορείς να φτάσεις από την 

αγάπη στο μίσος. Αν αγαπάς, αγαπάς, και το συναίσθημά σου δεν έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του άλλου 

απέναντί σου. Εξάλλου είμαι πεπεισμένη πως ο Αλέκος έχει πολύ καλή ψυχή και κάποιος σοβαρός λόγος 

υπάρχει που φέρθηκε έτσι.” 

Δύο αποβολές και ένα όνειρο πείθουν την Ανέζα ότι πρέπει να υιοθετήσει ένα παιδί από την Αιθιοπία. 

Δίπλα της, ο Αλέκος τη στηρίζει σε κάθε της απόφαση, όσο παράλογη κι αν ακούγεται στα αυτιά των 
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άλλων. Γνωρίζοντας τον ρατσισμό και τη φοβία των προκατειλημμένων ανθρώπων για καθετί διαφορετικό, 

παλεύουν ενάντια σε κάθε εμπόδιο μέχρι να καταφέρουν το ακατόρθωτο. Και η Νουρίν έρχεται να φέρει 

φως στη ζωή τους. Το σοκολατί δέρμα της και τα μπλε κρυστάλλινα μάτια της κερδίζουν την καρδιά και 

των δύο, και ξέρουν ότι αυτό το παιδί τούς το έστειλε ο Θεός. 

Και τότε την είδε… Τη γνώρισε από τα μάτια της, που ήταν πιο γαλανά κι από τη θάλασσα. Κρυστάλλινα, σαν 

μπλε διαμάντια, φώτιζαν ολόκληρο το πρόσωπό της μα και τον χώρο γύρω της. Ήρθε στον νου της το όνειρο 

και θυμήθηκε τα λόγια εκείνα: Η ζωή σου θα γεμίσει φως. Φως από τα μάτια της και την καρδιά της. Ναι, ήταν 

σίγουρη ότι ήταν αυτή! 

Η διαδικασία ήταν επίπονη, αλλά η αγάπη τους και η ανάγκη να προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν σε 

ένα ορφανό τούς ώθησε να μην παραιτηθούν ακόμη κι όταν όλα έμοιαζαν μάταια. Πόσο εύκολο όμως είναι 

να δεχτεί ο κόσμος ενός νησιού το διαφορετικό; Πόσο ρατσισμό και απόρριψη θα βιώσουν; Πώς θα 

καταφέρουν να προστατέψουν το παιδί τους από κακεντρεχή σχόλια και τη συμπεριφορά άλλων παιδιών 

που αποφεύγουν να συναναστρέφονται διαφορετικούς ανθρώπους; 

Η ιστορία της Νουρίν μας δίνει πολλά μαθήματα ζωής. Η αγάπη όταν σου δίνεται απλόχερα, χωρίς 

υποδείξεις και ανταλλάγματα, σου χαρίζει την απόλυτη ευτυχία, σε οπλίζει με θάρρος και δύναμη να τα 

βάλεις με όλους όσους σε αμφισβητούν και σε διαβάλλουν. Η αγάπη για τον εαυτό σου σε κάνει ακέραιο 

και σωστό άνθρωπο, άξιο να προσφέρεις και να δεχτείς αγάπη. Η Νουρίν ήρθε να διώξει το σκοτάδι και 

τον πόνο από τη ζωή των θετών γονιών της, γεμίζοντάς τη με φως! Εκείνοι, με μια ματιά στα κρυστάλλινα 

βάθη των μπλε ματιών της, αποφάσισαν να πολεμήσουν με όλους για την ευτυχία της. 

Ο ρατσισμός είναι δυστυχώς ένα μεγάλο πρόβλημα της εποχής. Όπως και το bullying στα σχολεία και σε 

κάθε περιβάλλον που υπάρχουν άνθρωποι φοβισμένοι που δεν ξέρουν άλλον τρόπο να αντιμετωπίσουν 

το διαφορετικό παρά μόνο την επίθεση. Θέλει πολλή ωριμότητα και σιγουριά για να αντέξεις τέτοιες 

συμπεριφορές και μόνο αν λαμβάνεις πολλή αγάπη μπορείς να τις προσπερνάς και να τις αγνοείς.  

Με συγκίνησε απίστευτα αυτή η ιστορία. 

Αγάπησα τη Νουρίν για την αγνότητα της ψυχής 

της, τη δύναμη της συγχώρεσης και τη μεγάλη 

αγάπη που έκρυβε μέσα της. Τους “γονείς” της 

που πάλεψαν για να της χαρίσουν μια υπέροχη 

ζωή. Τους παππούδες της που, ενάντια στα 

πιστεύω τους, άνοιξαν την αγκαλιά τους σ’ αυτό 

το παιδί. Γιατί γονιός δεν είναι αυτός που φέρνει 

ένα παιδί στον κόσμο αλλά αυτός που το 

μεγαλώνει και του προσφέρει ό,τι είναι αναγκαίο 

για να γίνει ένας σωστός και ισορροπημένος 

άνθρωπος. 
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Υπάρχουν τα παιδιά της κοιλιάς και τα παιδιά της καρδιάς. 

Είμαι τυχερή σ’ αυτό καθώς παιδί της καρδιάς μου είναι η 

ανιψιά μου που αγαπώ πολύ, γιατί ήρθε να καλύψει το 

μεγάλο κενό που είχα στην καρδιά όσο δεν κατάφερνα να 

γίνω μαμά. Όταν επιτέλους ήρθε ο θησαυρούλης μου στον 

κόσμο, ένιωσα διπλά τυχερή από το δέσιμο που είχαν 

μεταξύ τους. Η αγάπη χτίζει δεσμούς, οπλίζει με δύναμη και 

αντοχή, σε κάνει καλύτερο άνθρωπο και σε γεμίζει ευτυχία. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από την 

αγάπη και η ιστορία της Νουρίν έρχεται να το επιβεβαιώσει. Πόσα συναισθήματα με πλημμύρισε αυτό το 

βιβλίο! Το αγάπησα και σας το προτείνω! 

Περίληψη: Είδε τον εαυτό της στους ξερότοπους της Αιθιοπίας, να τρέχει και να ψάχνει απελπισμένη τα 

μωρά της. Γύρω της υπήρχαν δεκάδες μελαμψά παιδάκια, μα εκείνη τα προσπερνούσε γυρεύοντας τα δικά 

της. 

Ξαφνικά τα είδε. Ήταν βέβαιη πως ήταν τα δικά της παιδιά, το ένιωσε τη στιγμή που τα αντίκρισε και μια 

άγρια χαρά πλημμύρισε την καρδιά της. 

Έτρεξε κοντά τους να τ’ αγκαλιάσει, μα εκείνα απομακρύνονταν. Την έπιασε πανικός. Κάθισε 

απογοητευμένη στον κορμό του δέντρου κι άρχισε να κλαίει. Τότε το μεγαλύτερο κοριτσάκι τής μίλησε. 

«Μην κλαις, μαμά, και μη στεναχωριέσαι. Υπάρχει εδώ ένα κοριτσάκι που σε περιμένει. Αυτό θα είναι το 

παιδί σου κι εσύ η μαμά του. Και θα είστε πολύ ευτυχισμένες και οι δυο. Η ζωή σου θα γεμίσει φως. Φως 

από τα μάτια της και την καρδιά της». 

Ένα βιβλίο που μιλά για τη διαφορετικότητα, για την αδικία μα και για τη δύναμη της αγάπης. Ένα ταξίδι 

από τη Σύρο στην Αιθιοπία, γεμάτο δυνατό έρωτα, περιπέτεια, αγωνία και συγκίνηση. Η προσπάθεια δύο 

ανθρώπων να αποδείξουν πως η αγάπη μπορεί να νικήσει τα πάντα, ακόμα και τον κοινωνικό ρατσισμό. 

Άραγε θα τα καταφέρουν; 

Στοιχεία Βιβλίου: 

Τίτλος: Νουρίν, η νύχτα που φώτισε τη μέρα 

Συγγραφέας: Μαρία Τζιρίτα 

Εκδόσεις: Ψυχογιός  
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