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Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη
Γεννιόμαστε για να μας αγαπήσουν και να αγαπήσουμε

Της Μαρίας Παπανικολάου

«Σχολείο». Ψάχνοντας μία λέξη
για να κρατήσουμε τι μας έμεινε
από την συζήτησή μας με την κυρία
Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη αυτή ήταν το
«σχολείο». Ισως επειδή είναι νηπια-
γωγός, θα πει κάποιος, ίσως επειδή
είναι από τις πιο αναγνωρισμένες
συγγραφείς της Ελλάδας μας, θα
πει άλλος. Η πραγματική εξήγηση
πάντως είναι ότι η κ. Ρώσση - Ζαΐρη
με αυτά που έχει ζήσει, με αυτά
που έχει πετύχει και γενικά με αυτά
που λέει, είναι ένα πραγματικό σχο-
λείο. Μιλάει ως άνθρωπος και ως
δημιουργός έργου για συναισθήματα
βγαλμένα από τη ζωή, από την κα-
θημερινότητα, για βιώματα από τη
συναναστροφή με τα παιδιά, για
παιδικές πληγές και τραγικά γεγο-
νότα όπως το χάσει ένα μικρό παιδί
τη μητέρα του, ή μία μάνα να αναγ-
καστεί να πουλήσει το ένα παιδί
της, μιλάει για συγχώρεση, για ελευ-
θερία, αλλά κυρίως μας μιλάει για
αγάπη και πόσο δυνατό συναίσθημα
είναι, λέγοντας χαρακτηριστικά πως
«γεννιόμαστε για να μας αγαπήσουν
και να αγαπήσουμε». Τέλος η κ.
Ρώσση - Ζαΐρη στέλνει ένα μήνυμα
στους Ελληνες «που κρύβουν μέσα
τους την ίδια την Ελλάδα, την ίδια
της την καρδιά…».

«Περιοδικό»: Το βιβλίο σας ξε-
κινάει με πολύ δυνατά συναισθή-
ματα όπως... αγάπη, ζήλια, φθό-
νος, κακία. Και όλα αυτά μαζί
στην πρώτη του σελίδα. Αλήθεια,
είναι η σελίδα της ζωής μας -εν-
συντομία- αυτό που περιγράφε-
τε;

Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη: Στα «Δί-
δυμα Φεγγάρια», πραγματικά τα συ-
ναισθήματα στήνουν χορό! Με στόχο
να συμπαρασύρουν μαζί τους τον
αναγνώστη, με στόχο να τον κάνουν
κοινωνό σε όλα όσα διαδραματί-
ζονται μέσα σε αυτή την αληθινή
ιστορία. Η καθημερινή μας ζωή είναι
πλημμυρισμένη με αμέτρητα συναι-
σθήματα. Αγάπη, τρυφερότητα, κα-
λοσύνη, οργή, μίσος, ζήλια, κακία…
Με ποια συναισθήματα ακριβώς θα
είναι γεμάτη η σελίδα κάθε ανθρώ-
που, εξαρτάται από την παιδική του
ηλικία. Εχει διδαχτεί την αγάπη;
Εχει μάθει να αγαπάει και να σέβεται
τον εαυτό του; Εχει εισπράξει ασφά-
λεια και τρυφερότητα; Οι εμπειρίες
της παιδικής μας ηλικίας διαμορ-
φώνουν τον χαρακτήρα μας, την
προσωπικότητά μας, μας ακολου-
θούν σε όλη την ενήλικη ζωή μας,
καθορίζουν ακόμα και τις διαπρο-
σωπικές μας σχέσεις. Κι αυτό είναι

κάτι που αποδεικνύεται ολοκάθαρα
μέσα στα «Δίδυμα Φεγγάρια». 

«Περιοδικό»: Πόσο δύσκολο
και πώς καταφέρνετε να βάλετε
σε μια σειρά τις σκέψεις σας; Το-
ποθετείτε τους ήρωές σας εξ αρ-
χής στον δρόμο που θα πάρουν
ή αλλάζετε γνώμη στην πορεία
της εξέλιξης του έργου;

Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη: Τα παιδιά
με έμαθαν να γράφω για τους ενή-
λικες, βουτώντας την πένα μου στο
μελάνι της καρδιάς μου. Με έμαθαν

να είμαι αληθινή, να χαίρομαι, να
λυπάμαι, να γελάω ακόμα και να
κλαίω γράφοντας. Γενικά να μη φο-
βάμαι να ανοιχτώ συγγραφικά. Με
έμαθαν όμως να κάνω και «σκαν-
δαλιές». Να γεμίζω ανατροπές κάθε
μου μυθιστόρημα, πολλές φορές
ακόμα και να κόβω την ανάσα του
αναγνώστη μου. 

Οταν γράφω έχω κάποιον στόχο.
Τον υπηρετώ αυτό τον στόχο, προ-
σπαθώντας να φτάσω στη λύτρωση.
Ομως «παίζω» παρέα με τους ήρωές
μου, για να μη βαρεθώ ποτέ, ούτε

εγώ, ούτε ο αναγνώστης μου. Τους
ταξιδεύω για να χαίρομαι την ελευ-
θερία, τον καθαρό αέρα της γραφής
και πολλές φορές ενώ πιστεύω πως
ξέρω τον δρόμο που θα πάρουν,
αλλάζω γνώμη, λοξοδρομώ. Επίτη-
δες. Για να δω πού θα καταλήξουν.
Παρέα τους πειραματίζομαι. 

Είναι μαγική η γραφή. Κάποιες
φορές θέλω να «σκοτώσω» κάποιον
ήρωά μου. Για να ηρεμήσω. Για να
ακολουθήσω άλλους δρόμους. Και
τελικά ο ήρωας ή η ηρωίδα μου όχι
μόνο δεν πεθαίνει, αλλά παντρεύε-

ται, κάνει παιδιά… Οπως έγινε με
την Ελίνα μου, στο «Αγαπώ θα πει
Χάνομαι». 

Οταν η γραφή είναι η ανάσα
σου, όταν ζεις γράφοντας, δε βάζεις
σε μια σειρά τις σκέψεις σου, γιατί
είναι βαρετό. Τις μετατρέπεις σε
παιχνίδια του μυαλού, για να σε
παρασύρουν, να σε ενθουσιάσουν,
να σε μαγέψουν… 

Τα «Δίδυμα Φεγγάρια» όμως είναι
μια αληθινή ιστορία. Δεν είχα πολλά
περιθώρια για «παιχνίδια». Κρύβουν
όμως άπειρες ανατροπές. Κι έτσι
προσπάθησα. Προσπάθησα πολύ να
κόψω την ανάσα του αναγνώστη
μου!

«Περιοδικό»: Αναφέρετε ένα
πολύ λεπτό ζήτημα, την κατά-
θλιψη, και τις επιπτώσεις της αν
δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως. Εχε-
τε βιώσει κάτι παρόμοιο; Πως
θελήσατε να το βάλετε στο βιβλίο;
Μιλήσατε με ειδικούς ή με αν-
θρώπους που έχουν περάσει ή
περνάνε την κατάθλιψη;

Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη: Οπως ανέ-
φερα τα «Δίδυμα Φεγγάρια» βασί-
ζονται πάνω σε μια αληθινή ιστορία.
Τη ζωή της Αλίκης, της καλύτερης
φίλης της γιαγιάς μου. Οπότε και οι
επιπτώσεις της κατάθλιψης σε κά-
ποιον από τους δευτερεύοντες ήρωες
είναι αληθινό γεγονός. 

Η κατάθλιψη αρπάζει μαζί της
ζωές, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά! 

Και ναι, έκανα άπειρη μελέτη
πριν γράψω γι’ αυτή την νόσο, διά-
βασα βιβλία, άκουσα ειδικούς. Η
θλίψη και η στενοχώρια είναι φυ-
σιολογικά συναισθήματα, που θέ-
λοντας και μη όλοι περνάμε και ξε-
περνάμε. Κάποιοι άνθρωποι όμως
βυθίζονται στη θλίψη, παρασέρνον-
ται, διαστρεβλώνουν την πραγματι-
κότητα. Εχει χαρακτηριστεί η νόσος
του 21ου αιώνα. Την ονομάζουν και
γυναικεία νόσο, γιατί φαίνεται να
πάσχουν από κατάθλιψη διπλάσιες
περίπου γυναίκες απ’ ό,τι άντρες.
Στο χέρι μας όμως είναι να εντοπί-
σουμε τα συμπτώματα και να βοη-
θήσουμε κάποιο αγαπημένο πρό-
σωπο, κάποιο φίλο μας, πριν βυθι-
στεί για τα καλά στην παγίδα της
κατάθλιψης. Γιατί θεραπεύεται με
την κατάλληλη αγωγή.

«Περιοδικό»: Ο Νικόλας -ο γιος
του Φίλιππα- βίωσε την απώλεια
της μητέρας του σε νεαρή ηλικία.
Ως γονέας είναι κάτι που με φο-
βίζει, όπως άλλωστε και όλους
τους γονείς. Πιστεύετε ότι οι γο-
νείς θα πρέπει να είναι προετοι-

μασμένοι για όλα; Θα πρέπει το
ζευγάρι ενδεχομένως να μερι-
μνήσει ώστε το παιδί να βιώσει
το λιγότερο δυνατόν πόνο και αν
ναι με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει
αυτό;

Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη: Αχ, μιλάμε
τώρα για ένα θέμα τόσο οικείο… Κι
εγώ έχασα τη μητέρα μου ακόμα
πιο μικρή από τον Νικόλα κι εγώ
την ψάχνω ακόμα…

Ενα και μόνο τραγικό γεγονός
στη ζωή μου, άλλαξε όλη μου τη
ζωή. Παντρεύτηκα μικρή για να
κάνω γρήγορα παιδιά, σπούδασα
παιδαγωγός για να είμαι κοντά στα
παιδιά, έγινα συγγραφέας και τόσα
άλλα… 

Ξέρω από πρώτο χέρι πώς αι-
σθάνεται ο Νικόλας. 

Ναι, οι γονείς θα πρέπει να είναι
προετοιμασμένοι για όλα. Ναι, θα
πρέπει να μεριμνούν για να βιώσει
το παιδί το λιγότερο δυνατόν πόνο.
Πώς γίνεται αυτό;

Οταν πεθάνει ένα αγαπημένο
μέλος της οικογένειας, γνωστοποι-
ούμε αμέσως το γεγονός στο παιδί.
Οσο μικρό και να είναι. 

ΔΕΝ προστατεύουμε το παιδί,
παραποιώντας την αλήθεια. 

ΔΕΝ του λέμε πως αυτός που
αγαπούσε πήγε ταξίδι. 

Γιατί τότε ανοίγει ο ασκός του
Αιόλου. 

Το παιδί μπερδεύεται συναισθη-
ματικά, νιώθει πως φταίει εκείνο
για την αναπάντεχη φυγή του αγα-
πημένου του προσώπου, πιστεύει
πως ήταν «κακό» παιδί, πως έκανε
κάτι δυσάρεστο. Πλημμυρίζει ενοχές,
περιμένει άδικα το αγαπημένο του
πρόσωπο να ξαναγυρίσει, γεμίζει
άγχος, λύπη, κλείνεται στον εαυτό
του. Οταν δεν του μιλάμε για τον
θάνατο του πολυαγαπημένου του
προσώπου, θέλοντας να το προστα-
τεύσουμε, το πληγώνουμε τόσο
πολύ, που μπορεί να χρειαστεί μια
ζωή για να καταφέρει να βρει και
πάλι τον πραγματικό του εαυτό. 

Η ζημιά στο συναισθηματικό του
κόσμο είναι τεράστια. Μεγαλύτερη,
σε αφάνταστο βαθμό μεγαλύτερη,
από την ίδια την αλήθεια. Ξέρετε
πόσα παιδιά βίωσαν μια ζωή την
απώλεια της μητέρας τους, χίλιες
φορές πιο άσχημα, επειδή δεν τους
είπαν την αλήθεια; Μεγάλωσαν προ-
σπαθώντας να είναι πάντα «καλά»
παιδιά για να τα αγαπούν, για να
εκβιάσουν κατά κάποιον τρόπο τη
μητέρα τους να επιστρέψει. Γιατί
πίστευαν πως εκείνα έφταιγαν που
έφυγε από κοντά τους. Και με αυτόν
τον τρόπο τιμώρησαν τον εαυτό
τους, δεν τον αγάπησαν ποτέ ή έκα-
ναν πολλά χρόνια και τεράστιες
προσπάθειες για να τον αγαπήσουν,
έγιναν έρμαιο των άλλων, μόνο και
μόνο για να νιώσουν εξιλέωση. 

Οταν ένα παιδί χάνει τη μητέρα
ή τον πατέρα του, σε μικρή ηλικία,
πριν εμπεδώσει καλά το ίδιο του το
εγώ, ο κόσμος του ανατρέπεται.

Χρειάζονται λεπτοί χειρισμοί, χρει-
άζεται απεριόριστη αγάπη, μα πάνω
από όλα χρειάζεται η ΑΛΗΘΕΙΑ.

Ποτέ και με κανέναν τρόπο δεν
πρέπει να μοιραζόμαστε τη βαθιά
μας θλίψη για την απώλεια κάποιου
αγαπημένου προσώπου με το παιδί.
Φυσικά και θα είμαστε θλιμμένοι
μπροστά του, αλλά όχι στα όρια
της υπερβολής, γιατί θα το αγχώ-
σουμε κι εκείνο. Στο παιδί που
βιώνει την απώλεια περνάμε το μή-
νυμα πως γρήγορα όλα θα περάσουν,
πως είμαστε σίγουροι ότι θα αντέξει
να ξεπεράσει τον πόνο του, ζώντας
δίπλα στους υπόλοιπους ανθρώπους
που το αγαπούν και κρατώντας
όμορφες αναμνήσεις από εκείνον
που έφυγε από κοντά του. 

«Περιοδικό»: Η αγάπη σας για
τα μικρά αγγελούδια είναι τόσο
έντονη. Και μέσα από τις σελίδες
σας μας δείχνετε πως η κάθε μας
κίνηση έχει συνέπειες στις ζωές
αυτών των παιδιών. Πιστεύω ότι
κάθε βιβλίο σας είναι ένας ύμνος
προς το παιδί. Θεωρείτε ότι τα
λάθη των γονέων δεν διορθώ-
νονται; 

Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη: Τι πάει
να πει μεγαλώνω σωστά ένα παιδί;
Και ποια είναι η ιδανική οικογένεια;
Κι ο καλύτερος γονέας ακόμα κάνει
λάθη. Πολλά λάθη. 

Γιατί είναι άνθρωπος. 
Πρώτα απ’ όλα και πάνω απ’ όλα

πρέπει να διδάξουμε στο παιδί την
αγάπη. Πρέπει να το μάθουμε να
αγαπάει τον εαυτό του. Πρέπει να
προσπαθούμε να επεξεργαζόμαστε
τη συμπεριφορά του κι όχι να τη
διορθώνουμε. 

Δεν υπάρχει όμως μαγική συν-
ταγή για τους γονείς. Συνταγή με
την οποία θα μπορούσαν να βοη-
θήσουν τα παιδιά τους σε αυτό τον
δύσκολο αγώνα της ενηλικίωσης,

στον αγώνα να αγαπήσουν και να
παραδεχτούν τον εαυτό τους με όλα
τα προτερήματα και τα ελαττώματά
του. 

Υπάρχει μονάχα σεβασμός στα
συναισθήματα του παιδιού τους, θε-
τικά ή αρνητικά. Υπάρχει μονάχα η
ελευθερία να του επιτρέψουμε να
νιώσει ποιο είναι, να συνειδητοποι-
ήσει τον εαυτό του, επιτρέποντάς
του να διαφέρει από μας. Κι αν δεν
τα καταφέρουμε, ίσως το παιδί μας
γίνει ένας καινούργιος Παύλος, όπως
ο ήρωας στα «Δίδυμα Φεγγάρια»,
που χτίζει έναν ψεύτικο κόσμο, δη-
μιουργεί άλλοθι, πατάει επί πτωμά-
των, προσπαθώντας να βρει κάποιον
να τον αγαπήσει πραγματικά.

Και, ναι, όπως λέτε κι εσείς και
σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά
μου, προσπαθώ, με κάθε λέξη μου
προσπαθώ ό,τι κι αν γράφω να είναι
κάτι σαν ύμνος προς το παιδί, ύμνος
τελικά προς τον ίδιο τον άνθρωπο. 

Γιατί ο καθένας μας κρύβει μέσα
του ένα μικρό παιδί.

«Περιοδικό»: Αναφέρετε ότι
το βιβλίο έχει βασιστεί σε μια
αληθινή ιστορία. Γνωρίζουμε τι
απέγιναν οι πραγματικές αδελ-
φές;

Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη: Τα «Δίδυμα
Φεγγάρια» βασίζονται στην ιστορία
μιας γυναίκας που γεννήθηκε και
μεγάλωσε στη Μακεδονία. Η γιαγιά
μου την είχε γνωρίσει στη Θεσσα-
λονίκη εκείνη τη γυναίκα, όταν η
προσφυγιά ακούμπησε εκεί τα βή-
ματά της. Eγιναν κολλητές φίλες,
άρχισαν να κεντάνε παρέα τα όνειρά
τους. Μου μιλούσε συχνά η γιαγιά
για τη ζωή της φίλης της, ακόμα
και για το μοιραίο τραγικό της λάθος. 

Μου είπε πως αγάπησε ένα πα-
λικάρι, πως έμεινε έγκυος, πως απέ-
κτησε δίδυμα. Δίδυμα κοριτσάκια.
Αμέσως μετά τη γέννα όμως, αναγ-

κάστηκε να πουλήσει το ένα της
παιδί.

«Δεν είναι δυνατόν! Δε γίνονται
αυτά τα πράγματα!» της φώναξα.

«Τη ζωή και τα τερτίπια της, καρ-
δούλα μου, δεν μπορεί να τα συνα-
γωνιστεί κανένας. Ούτε ο πιο ευ-
φάνταστος συγγραφέας», μου απάν-
τησε.

Κι εγώ δε βρήκα τίποτα άλλο να
πω. Μόνο ξεροκατάπια σαστισμένη,
μόνο κρεμάστηκα από το στόμα
της. 

Και τώρα, χρόνια πολλά αργότε-
ρα, η ιστορία της φίλης της γιαγιάς
μου, έγινε μυθιστόρημα.

Η ίδια η Αλίκη, δε ζει πια. Oπως
και η δική μου η γιαγιά. Τα «Δίδυμα
Φεγγάρια» της όμως ζουν. Η Αγάπη,
η μια κόρη, στην Ελλάδα. Η Ελισά-
βετ, η άλλη κόρη, στο εξωτερικό.
Oποιος διαβάσει το μυθιστόρημα,
θα καταλάβει πολλά περισσότερα…

«Περιοδικό»: Η Αγάπη έχει το
μικρόβιο της συγγραφέα. Μοιρα-
στήκατε την αγάπη σας με τον
κόσμο;

Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη: Eγραψα
μια αληθινή ιστορία. Αυτό δε ση-
μαίνει όμως πως ταυτόχρονα δεν
έπαιξα με τη φαντασία μου. Aλλαξα
τοποθεσίες, ονόματα, επίθετα, επαγ-
γέλματα. Θέλησα να χαρίσω στην
Αγάπη το δικό μου επάγγελμα, για
να τη βοηθήσω ψυχικά, αφού ήξερα
πως ο δρόμος της ζωής της δε θα
ήταν σπαρμένος με τριαντάφυλλα… 

Κι από την άλλη ήθελα να μοι-
ραστώ τη δική μου λατρεία για τη
γραφή με τις φίλες αναγνώστριές
μου, να τις κάνω να καταλάβουν
έστω και για λίγο τη μαγεία των λέ-
ξεων. Oμως το μυθιστόρημα της
Αγάπης που βρέθηκε στα ράφια των
βιβλιοπωλείων, με βοήθησε πολύ
και στην εξέλιξη της ιστορίας. Αυτοί
που το διάβασαν καταλαβαίνουν

απόλυτα τον ρόλο που παίζει.
Πολλές φορές για τις ανάγκες

της μυθοπλασίας «χαρίζω» στις ηρωί-
δες μου, επαγγέλματα που λατρεύω.
Aπως στο «Aρωμα Βανίλιας». Σε
πολλά του σημεία είχα ταυτιστεί
τόσο πολύ με την Aρτεμη, που την
έκανα νηπιαγωγό. Της χάρισα το
δικό μου επάγγελμα, για να είναι
κοντά στα παιδιά, για να πλημμυ-
ρίσει με την αγάπη τους, για να τα-
ξιδέψει πιο εύκολα στον ίδιο της
τον εαυτό και να προσπαθήσει να
τον αγαπήσει.

«Περιοδικό»: Στα «Δίδυμα Φεγ-
γάρια» οι πρωταγωνίστριες είναι
τρεις. Πως αποφασίσατε να δώ-
σετε τρεις πλευρές της ίδιας ιστο-
ρίας;

Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη: Μα για
να τους καταλάβω κι εγώ, να γίνω
ένα μαζί τους, παρέα με τους ανα-
γνώστες μου. Γράφω σε πρώτο πρό-
σωπο και προσπαθώ να γίνω ο ήρωας
ή η ηρωίδα μου, προσπαθώ να εν-
στερνιστώ τα συναισθήματά τους,
να συνειδητοποιήσω καλύτερα τις
πράξεις τους, ακόμα και να τους
συγχωρήσω. Αρχίζω να γράφω από
τη στιγμή που ο ήρωάς μου συνει-
δητοποιεί το περιβάλλον γύρω του.
Τον πιάνω σφιχτά από το χέρι, μι-
κρούλη ακόμα. Κι εκεί με βοηθάει
η Ρένα των παιδιών. Με βοηθάει η
επαφή που έχω χρόνια και χρόνια
με τα ίδια τα παιδιά, οι παιδαγωγικές
μου σπουδές. Oταν οι ήρωες ενηλι-
κιώνονται την ιστορία συνεχίζει η
Ρένα των ενηλίκων. 

Πιστεύω όμως πως δεν υπάρχει
ένα δίκιο στη ζωή, αλλά πολλά. Κι
όταν προσπαθείς να ταξιδέψεις σε
όσες περισσότερες πλευρές μπορείς
σε κάθε ιστορία, τόσο πιο εύκολα
καταλαβαίνεις τις αλήθειες της.

«Περιοδικό»: Το βιβλίο σας
μέσα από τις σελίδες του «ταξι-
δεύει» τον αναγνώστη σε αρκετές
πόλεις. Ειδικά έντονες περιγραφές
στην Κωνσταντινούπολη αλλά και
στην Πάρο. Κάτι μου λέει ότι
μέσα από την γραφή σας θέλετε
ο αναγνώστης να τις αγαπήσει
όσο και εσείς, σωστά;

Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη: Oταν γρά-
φω, «ταξιδεύω» τους ήρωες και τις
ηρωίδες μου. Για να έχει αέρα κα-
θαρό η γραφή μου, για να χαρίσω
στους αναγνώστες μου την ομορφιά
της ζωής, έστω και μέσα από τα τα-
ξίδια. 

Πιότερο περπατάω στην Ελλάδα. 
Γιατί είναι μαγεία κάθε πόλη της,

κάθε νησί της. Ταξιδεύω όμως και
στο εξωτερικό. Φυσικά σε μέρη που
έχω πάει κι έχω βιώσει. Μυρίζω το
κάθε μέρος, παρατηρώ τα χρώματά
του, αφουγκράζομαι τους ήχους και
τις ιδιαιτερότητές του. Βρίσκω μα-
γευτικά στοιχεία παντού.

Τα «Δίδυμα Φεγγάρια» ταξι-

Η κ. Ζαϊρη με ιδιαίτερη θέρμη μίλησε για το βιβλίο της στην παρουσίαση για τα «Δίδυμα Φεγγάρια»
που διοργανώθηκε από το βιβλιοπωλείο «Αστρο»  στην Τρίπολη, Αρκαδίας.

Η κ. Ζαϊρη καθώς υπογράφει βιβλία της.
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Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη: Το πιο φωτεινό κομμάτι της πατρίδας μας είναι οι ομογενείς

δεύουν σε τόσα πολλά μέρη της Ελ-
λάδας. Στη λίμνη Κερκίνη, στα Χρυ-
σοχώραφα, στα Aνω Πορόια, στη
Θεσσαλονίκη, στο Aγιο Oρος, στις
Σέρρες, στην Πάρο, στη Σαλαμίνα,
ακόμα και στην Ελευσίνα. Μου είναι
αδύνατον να φανταστώ κάποιον Eλ-
ληνα να μην αγαπάει το μέρος που
γεννήθηκε. Κι αν ταξιδεύω τους
αναγνώστες μου, είναι γιατί τα τα-
ξίδια είναι το πάθος μου. Ακόμα
και τα συγγραφικά. Αλλά και γιατί
με ιντριγκάρει η ιστορία, η ομορφιά,
το παρόν και το παρελθόν σε κάθε
χωριό, πόλη, νησί της πατρίδας μας.
Προσπαθώ να μεταδώσω την ομορ-
φιά γύρω μου. Να βοηθήσω τον
αναγνώστη μου να χαμογελάει με
το κάθε τι. Ακόμα και με τις ηλια-
χτίδες, το κελάηδημα ενός πουλιού,
τα χρώματα ενός λουλουδιού. Ναι,
σίγουρα η ζωή δεν είναι παράδεισος.
Μπορεί όμως να μοιάσει με ένα τε-
ράστιο λούνα παρκ συναισθημάτων,
με ένα αέναο ταξίδι ομορφιάς. Αρκεί
να το θέλουμε…

Κάπου είχα διαβάσει πως οι τόποι
που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, ή
απλά ζούμε, γίνονται σιγά σιγά κομ-
μάτια του ίδιου μας του εαυτού,
διαμορφώνουν τον χαρακτήρα μας,
πλουτίζουν τη ζωή μας, τη γεμίζουν
φως. Και τι ποιο υπέροχο για έναν
συγγραφέα να προσπαθεί να απο-
κρυπτογραφεί εκτός από τον χαρα-
κτήρα του ήρωά του και τον ίδιο
του τον τόπο;

«Περιοδικό»: Ο Παύλος ήταν
ένας άνθρωπος που έμπλεξε μέσα
στο πάθος του για μια γυναίκα,
πληγώνοντας πολύ κόσμο. Η Αλί-
κη όμως βρήκε τη δύναμη να τον
συγχωρέσει. Πιστεύετε ότι η συγ-
χώρεση πρέπει να λαμβάνεται
άσχετα από τις πράξεις του άλ-
λου;

Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη: Πάλεψα
πολλές φορές παρέα με τους ήρωές
μου, πάλεψα σε πολλά μυθιστορή-
ματά μου να καταλάβω τον λόγο
της ύπαρξής μας. Αναρωτήθηκα γιατί
ερχόμαστε σε αυτό τον κόσμο. Και
κατέληξα σε μονόδρομο. 

Τον μονόδρομο της αγάπης. 
Γεννιόμαστε για να μας αγαπή-

σουν και να αγαπήσουμε. Για να
δώσουμε και να πάρουμε αγάπη. Κι
η αγάπη είναι το δυνατότερο από
όλα τα συναισθήματα. Για ένα και
μοναδικό λόγο. Γιατί ξέρει να συγ-
χωρεί. Aσχετα από κάθε πράξη. 

Ο Παύλος δυστυχώς δεν είχε δι-
δαχτεί να αγαπάει. Γι’ αυτό και μέσα
στον αγώνα του να αγαπήσει και
να αγαπηθεί, πλήγωσε αβάσταχτα

πολλούς ανθρώπους, άλλαξε ρότα
σε πολλές ζωές.

Η Αλίκη όμως κατάφερε να τον
συγχωρέσει. Κατάφερε να ελευθε-
ρωθεί. Γιατί μόνο όταν συγχωρούμε
αληθινά, πετάμε. Και ναι, πιστεύω
στη συγχώρεση. Γιατί μας βοηθάει
να κερδίσουμε την ψυχική μας ηρε-
μία. Να κλείσουμε τις πληγές μας.
Να αφήσουμε πίσω μας τον ρόλο
του θύματος. Να ανοίξουμε τα φτερά
μας.

«Περιοδικό»: Αν έπρεπε να δώ-
σετε ένα νόημα -ένα απόφθεγμα
θα έλεγα- που βγαίνει από το βι-
βλίο ποιο θεωρείται ότι θα έπρεπε
να είναι;

Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη: Πως ο
έρωτας, όπως ακριβώς λέει και ο
αγαπημένος μου συγγραφέας, ο Νί-
κος Καζαντζάκης, είναι μια πνοή
ανώτερη από τους ανθρώπους. Ανε-
ξάρτητη από την επιθυμία κι από
τα έργα τους. Είναι η πνοή του
Θεού, η αναπνοή του, πάνω στη
γη. Κατεβαίνει πάνω στους ανθρώ-
πους, όπως ακριβώς του αρέσει. Σαν
χορός, σαν έρωτας, σαν πείνα, σαν
θρησκεία, σαν σφαγή… 

«Περιοδικό»: Χωρίς να αποκα-
λύψουμε το τέλος θέλω να ρω-
τήσω αυτή η κατάληξη ήταν κάτι
που την είχατε σκεφθεί εξ αρχής; 

Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη: Μα η κα-
τάληξη της ιστορίας ήταν έτσι κι
αλλιώς προδιαγεγραμμένη. Το μυ-
θιστόρημα βασίζεται σε μια αληθινή
ιστορία που είχε αρχή, μέση και τέ-
λος. Βασίζεται στη φαντασία της
ίδιας της ζωής, στις συγκλονιστικές
ανατροπές της. Στα «Δίδυμα Φεγ-
γάρια» η φαντασία μου έπαιξε με
τον τρόπο με τον οποίο απέδωσα

την ιστορία και τις ανατριχιαστικές
της αλήθειες…

«Περιοδικό»: Λίγο πριν την κυ-
κλοφορία του βιβλίου «Δίδυμα
Φεγγάρια» είχε επανακυκλοφο-
ρήσει το βιβλίο σας «Ο τελευταίος
χορός της Σαλώμης». Δεν φοβη-
θήκατε μην... καλύψει την κυ-
κλοφορία του νέου σας βιβλίου; 

Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη: «Ο τελευ-
ταίος χορός της Σαλώμης» είναι το
πρώτο μου μυθιστόρημα για ενήλι-
κες, το οποίο κυκλοφόρησε το 2005.
Οι φίλες αναγνώστριές μου ζήτησαν
από τις εκδόσεις Ψυχογιός να επα-
νακυκλοφορήσει. Κι εκείνες δεν
τους χάλασαν το χατίρι. Εκδόθηκε
και πάλι τον Ιανουάριο του 2014.
Κι εγώ απλά το διάβασα ξανά και
ξανά. Με λαχτάρα. Το φρόντισα,
όπως φροντίζει κανείς τα μικρά παι-
διά. Με τρυφερότητα. Προσπάθησα
να μην τροποποιήσω τίποτα και
ταυτόχρονα να διορθώσω ό,τι έχει
αλλάξει στη ροή του ύφους μου, ως
συγγραφέας. 

Με συγκίνησε αυτό που έκανα.
Γιατί βούτηξα και πάλι μια δεκαετία
σχεδόν πίσω, τότε που έγραψα το
βιβλίο. Και γιατί κατάλαβα πως δεν
έχω χάσει ακόμα την εμπιστοσύνη
μου στους ανθρώπους, από την πρώτη
εκείνη στιγμή, τη στιγμή που έκανα
τα πρώτα δειλά βήματά μου στη λο-
γοτεχνία ενηλίκων. Και φυσικά δε
φοβήθηκα μην καλύψει την κυκλο-
φορία του καινούργιου μου βιβλίου
αυτή η τρυφερή, βουτιά στο παρελ-
θόν της γραφής μου. Γιατί όπως του-
λάχιστον μου λένε οι αναγνώστες
μου, διαβάζουν γρήγορα τα βιβλία
μου και μετά περιμένουν έναν ολό-
κληρο χρόνο για το καινούργιο. Οπό-
τε με τις επανακυκλοφορίες των πιο

παλιών μυθιστορημάτων μου, κά-
νουμε πιο συχνή παρέα. 

«Περιοδικό»: Αν έπρεπε να
«διαφημίσετε» εσείς το βιβλίο
σας στους Ομογενείς, τι λέξεις
θα χρησιμοποιούσατε; 

Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη: Στ’ αλήθεια
πιστεύω πως ένα από τα δυσκολό-
τερα μυθιστορήματα που έχω γράψει
ως σήμερα είναι τα «Δίδυμα Φεγγά-
ρια». Γιατί έπρεπε να «μιλήσω» για
την αληθινή ιστορία μιας γυναίκας.
Μιας γυναίκας που έκανε το μοιραίο
λάθος να πουλήσει το ένα της παιδί.
Είναι τόσες οι ίντριγκες, τόσες πολλές
οι ανατροπές μέσα σε αυτό το μυ-
θιστόρημα. Ηταν βαρύ φορτίο στους
ώμους μου. Κι ένιωθα να κρατώ στα
χέρια μου τον μίτο της Αριάδνης,
να προσπαθώ να ξεφύγω από έναν
λαβύρινθο με βάσανα, χαρές, λάθη,
λάθη πολλά…

Οσο και να τρέχουν για να ξε-
φύγουν όμως οι ήρωες μέσα στα
«Δίδυμα Φεγγάρια» κάποτε αντα-
μώνουν. Οσα ψέματα κι αν ειπω-
θούν, όσα λάθη κι αν γίνουν στην
πορεία της ζωής, κάποτε η αλήθεια
λάμπει. Κι εδώ η αλήθεια είναι αδυ-
σώπητη. Είναι τρομαχτική. 

Ενώνει τα δύο κορίτσια. Ενώνει
τις ζωές τους. Με έναν τρόπο ανα-
τριχιαστικό. Με ένα τρόπο αντάξιο
της ίδιας της, της φαντασίας.

Γιατί τη ζωή και τα τερτίπια της,
δεν μπορεί να τα συναγωνιστεί κα-
νένας. Ούτε ο πιο ευφάνταστος συγ-
γραφέας, όπως ακριβώς μου έλεγε
πάντα η γιαγιά μου η Αρτεμη.

«Περιοδικό»: Τι θα είναι το
επόμενο που περιμένουμε από
εσάς; 

Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη: Αρχές Ια-

νουαρίου του καινούργιου χρόνου,
επανακυκλοφορεί από τις εκδόσεις
Ψυχογιός το δεύτερο μυθιστόρημά
μου, αυτό που έγραψα το 2007, με
τίτλο «Μην πιστεύεις στην αλήθεια».
Αυτόν τον καιρό το «χαϊδεύω» και
θα κυκλοφορήσει σε αναθεωρημένη
έκδοση.

Και φυσικά του χρόνου τον Μάιο
θα βρεθεί στα ράφια των βιβλιοπω-
λείων το καινούργιο μου μυθιστό-
ρημα, το δέκατο στη σειρά, που
μπορεί να μην έχει ακόμα τίτλο,
αλλά έχει ως ηρωίδα ένα θηλυκό
Ρομπέν των Δασών! Κι είναι γεμάτο
ανατροπές, συναρπαστικές περιπέ-
τειες ψυχής, μυρωδιές και χρώματα
της πατρίδας μας!

«Περιοδικό»: κ. Ζαΐρη σας ευ-
χαριστούμε πολύ.

Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη: Κι εγώ
σας ευχαριστώ για τη χαρά να έρ-
χομαι σε επαφή με το πιο φωτεινό
κομμάτι της πατρίδας μας. Τους Ελ-
ληνες της ξενιτιάς. Που κρύβουν
μέσα τους την ίδια την Ελλάδα, την
ίδια της την καρδιά…
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H ΡΕΝΑ ΡΩΣΣΗ-ΖΑΪΡΗ γεννή-
θηκε στην Αθήνα. Τελείωσε τη
Σχολή Νηπιαγωγών Αθηνών και
το Lοndon Montessori Centre. Εχει
γράψει εκατόν πενήντα επτά παι-
δικά βιβλία (δικά της αλλά και
διασκευές) και εννιά βιβλία για
ενηλίκους, και έχει μεταφράσει
πολλά βιβλία παιδικής λογοτεχνίας.
Ακόμη, έχει τιμηθεί με βραβεία
για τα βιβλία της και τη μεταφρα-
στική της δουλειά. 


