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Θα θέλατε να μας πείτε λίγα
λόγια για το νέο σας βιβλίο «Δί-
δυμα Φεγγάρια»;

Κάθε φορά που γράφω ένα βιβλίο
καταθέτω, θέλοντας και μη, πολλές
προσωπικές μου εμπειρίες. Δε γίνεται
αλλιώς. 

Γράφοντας τα δύο τελευταία μου
μυθιστορήματα, ταξίδεψα σε μνήμες
αγαπημένων μου προσώπων και ιδι-
αίτερα της γιαγιάς μου, της Άρτεμης,
της μητέρα της μητέρας μου. Η για-
γιά μου ήταν αναπόσπαστο κομμάτι
του παρελθόντος της πατρίδας μας.
Είχε ζήσει την προσφυγιά, είχε βιώ-
σει χαρές και λύπες ανείπωτες. Μερι-
κές από τις αναμνήσεις της, τις έχω
αποτυπώσει στο μυθιστόρημά μου,
«Μικροί Άγγελοι», αλλά και στο
«Άρωμα Βανίλιας», που κυκλοφο-
ρούν από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Η
γιαγιά Αγγελική των βιβλίων, είναι η
δική μου η γιαγιά.

Μια μέρα μου διηγήθηκε μια ιστο-
ρία. Μια αληθινή ιστορία που με συγ-
κλόνισε. Ήμουν ολόκληρη κοπέλα πια
κι εκείνη μια αδύνατη γριούλα με κά-
τασπρα μαλλιά, πανέμορφη, τουλάχι-
στον στα δικά μου τα μάτια. Μου
άρεσε τόσο να κάθομαι κοντά της και
να την αφήνω να με ταξιδεύει, να την
ακούω να αναπολεί ένα παρελθόν έν-
δοξο και πονεμένο μαζί. Πλησίαζε
ήδη τα ογδόντα της χρόνια. Διατη-
ρούσε όμως ακόμα καθάριο το
πνεύμα της, λαμπερή τη σκέψη της. 

Μου έσφιξε τρυφερά το χέρι εκείνη
την ημέρα. Τα θαμπά, μόνιμα βουρ-
κωμένα λες μάτια της με κοίταξαν με
ένα παιχνιδιάρικο ύφος. Το ήξερα
αυτό το ύφος. Ήξερα πως γρήγορα θα
έμενα με ανοιχτό το στόμα από τα λε-
γόμενά της. Σαν τα παιδιά, όταν
ακούν κάποιο συναρπαστικό παρα-
μύθι.

Κάθισα γεμάτη ανυπομονησία
κοντά της κι άκουσα την ιστορία μιας
γυναίκας που γεννήθηκε και μεγά-
λωσε στη Μακεδονία. Η γιαγιά την
είχε γνωρίσει στη Θεσσαλονίκη
εκείνη τη γυναίκα, όταν η προσφυγιά
ακούμπησε εκεί τα βήματά της. Έγι-
ναν κολλητές φίλες, άρχισαν να κεν-
τάνε παρέα τα όνειρά τους. 

Κι άρχισε να μου μιλάει τρυφερά
για τη ζωή της φίλης της, ακόμα και
για το μοιραίο τραγικό της λάθος.
Μου είπε πως αγάπησε πολύ ένα πα-
λικάρι, πως έμεινε έγκυος, πως απέ-
κτησε δίδυμα. Δίδυμα κοριτσάκια.
Αμέσως μετά τη γέννα όμως, αναγκά-
στηκε 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 συναγω-

νιστεί κανένας. Ούτε ο πιο ευφάντα-
στος συγγραφέας», μου απάντησε.

Κι εγώ δε βρήκα τίποτα άλλο να της
πω. Μόνο ξεροκατάπια σαστισμένη,
μόνο κρεμάστηκα για άλλη μια φορά
από το στόμα της. Μέχρι που ένα
χρόνο πριν κάθισα να γράψω στο
κομπιούτερ μου και τότε η ιστορία
της ζωής της εκείνης της γυναίκας, η
ιστορία της φιλενάδας της γιαγιάς
μου, ξετρύπωσε αναπάντεχα από τα
συρτάρια του μυαλού μου. 

Έτσι ακριβώς γεννήθηκαν τα «Δί-
δυμα Φεγγάρια» και είναι η πρώτη
φορά που καταπιάνομαι με αληθινή
ιστορία.

Από πού αντλείτε έμπνευση για
τις ιστορίες σας;

Χρειάζομαι μια πρόταση, μια ιδέα,
κάτι να με βοηθήσει να ξεκινήσω το
ταξίδι. Παρέα με τους ήρωες βιώνω
καταστάσεις, γίνομαι κομμάτι τους.
Προσπαθώ να «μιλήσω» στις καρδιές
των αναγνωστών, καταθέτω την
ψυχή μου. Θέτω πάντοτε έναν στόχο.
Που αποτελεί την πηγή της έμπνευ-
σής μου. Το 2010 έγραψα για την
αγάπη. Που είναι ο ένας και μοναδι-
κός δρόμος της ζωής, που είναι ο
λόγος για τον οποίο ήρθαμε σε αυτή
τη γη. Κι έτσι γεννήθηκε το «Αγαπώ
θα πει χάνομαι». Και μετά με στόχο
την αλήθεια, δημιούργησα το «Κόκ-
κινο Κοράλλι». Ήταν το 2011, μια
χρονιά που είχαμε όλοι απογοητευτεί
από τα ψέματα, ψέματα που χόρευαν
ξέφρενα γύρω μας. Το 2012, οι «Μι-
κροί Άγγελοι» ζωντάνεψαν την προ-
σφορά και την αναζήτηση της
ευτυχίας, όταν η κρίση χτύπησε δυ-
νατά την πόρτα μας. Κι ύστερα με
στόχο την αυτογνωσία, το «Άρωμα
Βανίλιας», ταξίδεψε στον ίδιο τον
εαυτό κάθε γυναίκας, αναζήτησε το
μοναδικό της άρωμα. 

Προτιμάτε τη συγγραφή βι-
βλίων για παιδιά ή για ενήλικες;

Δεν μπορώ να διαλέξω. Τα αγαπώ
εξίσου και τα δύο. Κάθε μυθιστόρημά
μου το ξεκινάει η Ρένα των παιδιών
και το συνεχίζει η Ρένα των ενηλίκων.

Οι παιδαγωγικές μου σπουδές, όλες
οι σπουδές μου πάνω στο παιδί με
βοηθούν αφάνταστα όταν γράφω για
ενήλικες. Μου  αρέσει να γράφω σε
πρώτο πρόσωπο τα μυθιστορήματά
μου για να μεταμορφώνομαι στον ίδιο
τον ήρωα, για να «ζω» για λίγο τη ζωή
του. Και  τρελαίνομαι να «σκαλίζω»
τη ζωή των ηρώων μου από τη στιγμή
που γεννήθηκαν.  Έτσι τους δικαιο-
λογώ, έτσι τους καταλαβαίνω. Αισθά-
νομαι ό,τι αισθάνονται και το
μεταφέρω στο χαρτί. 

Όποιος έχει ασχοληθεί επαγγελμα-
τικά με το παιδί, ξέρει πως ό,τι είμα-
στε, ό,τι νιώθουμε, το πώς βιώνουμε
τον ίδιο τον κόσμο εξαρτάται από την
παιδική μας ηλικία, από τη αγάπη και
την ασφάλεια που έχουμε εισπράξει.
Κάθε ανασφάλειά μας, κάθε φόβος κι
άγχος που δε βρήκαν ασφαλές κατα-
φύγιο, έχουν αντίκτυπο στην ενήλικη
ζωή μας. Οι ίδιες οι διαπροσωπικές
μας σχέσεις εξαρτώνται από τη συμ-
περιφορά των γονιών μας. 

Είναι υπέροχο, πολύτιμο, συναρπα-
στικό, να γράφεις για παιδιά. Κάθε
παιδικό βιβλίο μου γεννιέται μέσα
από τις επιθυμίες και τα θέλω τους.

Είναι υπέροχο, πολύτιμο, συναρπα-
στικό, να γράφεις για ενήλικες. Κάθε
μυθιστόρημά μου προσπαθεί να κλεί-
σει μέσα του τις απαιτήσεις της ίδιας
της εποχής μας, τα συναισθήματά
μου, την ίδια την ψυχή μου. 

Τοποθετείτε συχνά τις ιστορίες σας
σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Υπάρ-
χει κάποιο μέρος που σας έχει ιντριγ-
κάρει ιδιαίτερα και θα θέλατε να
ζήσουν εκεί οι ήρωες της επόμενης
ιστορίας σας;

Έχω καταγωγή από την Ήπειρο. Ο
παππούς μου, ο Ιωάννης Ρώσσης,
γεννήθηκε στη Λάκκα Σουλίου. Κι
εγώ, εγώ λατρεύω τα Γιάννενα! 

Με ιντριγκάρει η ιστορία τους, η
ομορφιά τους, η μαγευτική υγρασία
της λίμνης τους. Κι αυτό που με ρω-
τάτε το έχω ήδη αποπειραθεί, στο
περσινό μυθιστόρημά μου, με τίτλο,

«Άρωμα Βανίλιας». Είναι ένα βιβλίο
που αποτελεί ένα ταξίδι αυτογνωσίας,
ένα ταξίδι στον εαυτό κάθε γυναίκας,
που παλεύει να χτίσει την προσωπι-
κότητά της, να καταλάβει τον εαυτό
της και να τον αποδεχτεί. 

Η ηρωίδα μου, η Άρτεμη, σπουδά-
ζει στα Γιάννενα. 

Δεν ξέρει αν είναι  δυνατόν να απο-
φύγει κανείς το πεπρωμένο του ή αν
το φτιάχνει με τα ίδια του τα χέρια.
Εκείνο που ξέρει όμως είναι πως την
περιμένει  κρυμμένο στα Γιάννενα.
Ενθουσιάζεται. Και ζει για λίγα χρό-
νια κοντά σας, κοντά στην καρδιά της
Ηπείρου, στα πανύψηλα καταπρά-
σινα βουνά και τα ορμητικά ποτάμια.
Η πανέμορφη πρωτεύουσα του νομού
Ιωαννίνων, η πόλη που αντάμωσε μύ-
θους και θρύλους, την κλείνει στην
αγκαλιά της. 

Τα Ιωάννινα τη φιλοξενούν, έτοιμα
να της αποκαλύψουν τα μυστικά
τους, έτοιμα να της  αποδείξουν αν
μπορεί να τραβήξει τον δικό της
δρόμο στη ζωή. 

Από την πρώτη κιόλας μέρα, με τη
γεύση μιας γλυκιάς ρυζόπιτας στο
στόμα, ερωτεύεται την πόλη που θα
τη σπουδάσει. 

Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. 
Ακόμα και η πιο μικρή βόλτα, τη

μαγεύει… 
Το ίδιο και μένα. Τα λατρεύω τα

Γιάννενα. Νιώθω σαν να κυλούν στο
αίμα μου.

Κάπου είχα διαβάσει πως οι τόποι

Συνέντευξη της Ρένας Ρώσση-Ζαϊρη
στην “Ερευνα” για το βιβλίο της “Δίδυμα Φεγγάρια”

«Κάθε φορά που γράφω
ένα βιβλίο καταθέτω 
προσωπικές μου εμπειρίες»
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που γνωρίζουμε γίνονται σιγά σιγά κομμάτια του
ίδιου μας του εαυτού, διαμορφώνουν τον χαρα-
κτήρα μας, πλουτίζουν τη ζωή  μας, τη γεμίζουν
φως. 

Και τα Γιάννενα ήταν έτοιμα να τα προσφέρουν
όλα αυτά στη ζωή της ηρωίδας μου. Άρχισα λοιπόν
να περπατάω μαζί της, γράφοντας, στον πιο κεν-
τρικό δρόμο, εκεί που βρίσκεται το Ρολόι. Κι
ύστερα, έτσι, χωρίς πρόγραμμα, κατηφόρισα και
βρέθηκα στον Μώλο. Κάθισα σε ένα παγκάκι. Οι
λέξεις δεν ήταν αρκετές για να περιγράψουν αυτό
που αντίκριζα. 

Η λίμνη… μια λίμνη παραμυθένια,  που μου ξεδί-
ψασε τα μάτια, ταξίδεψε τις αισθήσεις μου. Γύρω
τριγύρω μου περιστέρια τσιμπολογούσαν αχόρ-
ταγα πάνω στο πλακόστρωτο και γλάροι τέντωναν
τα άσπρα τους φτερά και πετούσαν ψηλά, κρώζον-
τας. Μια κοπέλα έκανε κωπηλασία κάπου εκεί,
κοντά μου. Στα χείλια της ήταν ζωγραφισμένο ένα
ευτυχισμένο χαμόγελο. Ένα κόκκινο πλοιάριο
έσκιζε νωχελικά τα νερά. Πάπιες πηγαινοέρχονταν
μέσα στη λίμνη, περήφανες και πεινασμένες. Τα
πλατάνια άπλωναν τα κλαδιά τους σαγηνευτικά
πάνω από το κεφάλι μου κι υποδέχονταν με ευ-
γνωμοσύνη το αεράκι που τα λίκνιζε. Τα πεταμένα
στο έδαφος πλατανόφυλλα φάνταζαν χρυσοκόκ-
κινα κι εγώ δεν είχα πια λέξεις, για να εκφράσω τον
θαυμασμό μου.

Παγώνει ο χρόνος όταν νιώθεις πως ζεις στο
όνειρο, όταν αναπνέεις τη μαγευτική υγρασία της
λίμνης των Ιωαννίνων… 

Ποιον ήρωα ή ηρωίδα των βιβλίων σας αγα-
πήσατε τόσο ώστε θα θέλατε να τον ζωντανέ-
ψετε ξανά σε επόμενες ιστορίες σας;

Την Αλίκη, την  ηρωίδα μου στα «Δίδυμα Φεγγά-
ρια». Τη μάνα. Για το ψυχικό της σθένος. Ήταν
απίστευτες οι χαρές της, ήταν απίστευτες οι λύπες
της… 

Στ’ αλήθεια, δεν τις χωράει ανθρώπου νους.

Ποια είναι τα βασικά συστατικά ενός καλού
βιβλίου;

Πιστεύω πως για να είναι επιτυχημένο ένα βι-

βλίο, πρέπει να ξυπνάει συναισθήματα, να «μι-
λάει» στις καρδιές…

Ένας συγγραφέας χρειάζεται να παρατηρεί τα
πάντα γύρω του, να καταγράφει εικόνες, συναι-
σθήματα, λέξεις. Να συνδυάζει τη φαντασία με τις
εμπειρίες του, να μπορεί να βιώνει τα συναισθή-
ματα των άλλων, να μην είναι εγωιστής, να ανοίγει
την καρδιά και το νου στο κάθε τι, να τα μετουσιώ-
νει με τη γραφή του. Πρώτα απ’ όλα και πάνω απ’
όλα, πρέπει να σέβεται το κοινό του, να πασχίζει με
όλη τη δύναμη της ψυχής του να φανεί αντάξιος
των προσδοκιών των αναγνωστών του. Γιατί το
κοινό, «νιώθει». Και για να το κερδίσεις πρέπει να
ξυπνάς συναισθήματα, να καταθέτεις κομμάτι του
εαυτού σου.

Ποιοι συγγραφείς Έλληνες ή ξένοι αποτε-
λούν τα λογοτεχνικά σας πρότυπα;

Ο πατέρας μου, ο Νικόλαος Ρώσσης, ήταν εκδό-

της. Είχε τις εκδόσεις Ρώσση. Πίστευε πως το βι-
βλίο είναι ένα παράθυρο στον κόσμο. Από μι-
κρούλα με έμαθε να διαβάζω, να ζω διαβάζοντας.
Πολλές φορές σκέφτομαι αν με έχει επηρεάσει κά-
ποιος από τους αμέτρητους συγγραφείς που έχω
διαβάσει. Δεν έχω απαντήσει όμως στην ερώτηση
αυτή που θέτω στον εαυτό μου. Εύχομαι κι ελπίζω
να έχω έναν δικό μου μοναδικό τρόπο γραφής.

Είναι τόσοι πολλοί οι Έλληνες και οι ξένοι συγ-
γραφείς που διαβάζω. Είμαι η καλύτερη πελάτισσα
των βιβλιοπωλείων. Ως προς τον τρόπο που σκέ-
φτομαι και ζω, με έχει επηρεάσει απίστευτα ο λα-
τρεμένος μου συγγραφέας και φιλόσοφος για μένα,
ο Νίκος Καζαντζάκης, ο αγαπημένος μου ποιητής ο
Οδυσσέας Ελύτης και φυσικά ο Λέο Μπουσκάλια,
για τα μοναδικά ταξίδια αγάπης του…

Πως βλέπετε τα πράγματα στην ελληνική
λογοτεχνία σήμερα;

Δυστυχώς μόνο το 8% του ελληνικού λαού δια-
βάζει. Πόσο θα ήθελα να μάθουν οι γονείς στα παι-
διά τους να έχουν καθημερινά στην αγκαλιά τους
ένα βιβλίο. Το παιδί μιμείται κι αν δεν δει τον δά-
σκαλο να «δουλεύει» το βιβλίο, αν δεν δει τους γο-
νείς να διαβάζουν, πώς θα μάθει κι αυτό; Κάθε
φορά που γεννιέται ένας καινούργιος αναγνώστης
στη χώρα μας πάντως, πρέπει όλοι να νιώθουμε πε-
ρήφανοι. 

Η ελληνική λογοτεχνία, διαβάζουν δε διαβάζουν
οι Έλληνες, εμπλουτίζεται καθημερινά με πολλούς
τίτλους. Είμαστε λαός που τρελαίνεται να εκφρά-
ζεται: Να γράφει, να τραγουδάει, να χορεύει…

Όσοι αγαπούν το βιβλίο αγοράζουν περισσότερο
τα κοινωνικά, τα αισθηματικά, τα αστυνομικά και
τα ιστορικά μυθιστορήματα. Πιστεύω πως κάθε
αναγνώστης  προτιμάει τους Έλληνες συγγραφείς
που τον συναρπάζουν, που τον βοηθούν να γνωρί-
σει καλύτερα τον εαυτό του και να αναζητήσει λύ-
σεις στα προβλήματα που τον απασχολούν.

Ποια βιβλία θα βάλετε φέτος στη βαλίτσα
των καλοκαιρινών σας διακοπών;

Όσα δεν πρόλαβα να διαβάσω ολόκληρο τον
χρόνο, γιατί έγραφα. Με περιμένουν υπομονετικά,

πάνω στο κομοδίνο μου, βουνό ολόκληρο! Κοινω-
νικά, αστυνομικά, Ελλήνων και ξένων συγγρα-
φέων.

Τι μπορούμε να περιμένουμε από τη Ρένα
Ρώσση - Ζαΐρη στο άμεσο μέλλον;

Αρχές Ιανουαρίου του καινούργιου χρόνου, επα-
νακυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός το δεύ-
τερο μυθιστόρημά μου, με τίτλο «Μην πιστεύεις
στην αλήθεια». Το ζήτησαν οι αναγνώστριες φίλες
μου και οι εκδόσεις δεν τους χάλασαν το χατίρι.
Αυτόν τον καιρό το «χαϊδεύω» και θα κυκλοφορή-
σει σε αναθεωρημένη έκδοση. Και φυσικά του χρό-
νου τον Μάιο το καινούργιο μου μυθιστόρημα, το
δέκατο στη σειρά, που μπορεί να μην έχει ακόμα
τίτλο, αλλά έχει ως ηρωίδα ένα θηλυκό Ρομπέν των
Δασών! Γεμάτο ανατροπές και συναρπαστικές πε-
ριπέτειες ψυχής, πλημμυρισμένο από τις μυρωδιές
και τα χρώματα της πατρίδας μας!

H ΡΕΝΑ ΡΩΣΣΗ-ΖΑΪΡΗ γεννήθηκε στην
Αθήνα. Τελείωσε τη Σχολή Νηπιαγωγών Αθη-
νών και το Lοndon Montessori Centre. Έχει
γράψει εκατόν πενήντα επτά παιδικά βιβλία
(δικά της αλλά και διασκευές) και εννιά βιβλία
για ενηλίκους, και έχει μεταφράσει πολλά βι-
βλία παιδικής λογοτεχνίας. Ακόμη, έχει τιμη-
θεί με βραβεία για τα βιβλία της και τη
μεταφραστική της δουλειά.

Με τον Τρανό Χορό κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις
στο Μέτσοβο και τη Μηλιά, στο πλαίσιο του 30ου
Ανταμώματος Βλάχων.

Οι εκδηλώσεις είχαν ιδιαίτερο χαρακτήρα καθώς
συμπληρώθηκαν τριάντα χρόνια δράσης και προ-
σφοράς της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών
Συλλόγων Βλάχων και παράλληλα τριάντα ανταμώ-
ματα των απανταχού βλαχόφωνων.

Πρόκειται για την κορυφαία ετήσια εκδήλωση, η
οποία έφερε για ένα τριήμερο στο Μέτσοβο και τη
Μηλιά πάνω από οκτώ χιλιάδες επισκέπτες. Αξιοση-
μείωτο είναι ότι μόνο δύο χιλιάδες ήταν οι χορευτές,
που πήραν μέρος στις τριήμερες εκδηλώσεις.

Ο Τρανός Χορός έγινε σε ένα πανέμορφο οροπέδιο
της Μηλιάς και ήταν εκεί ο Περιφερειάρχης Ηπεί-
ρου Αλέκος Καχριμάνης, η βουλευτής Ιωαννίνων
Άννα Ασημακοπούλου, ο Δήμαρχος Μετσόβου
Νίκος Τσομπίκος και ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Κώ-
στας Τζαφέας, εκπρόσωποι φορέων, πλήθος κόσμου
και βέβαια βλάχοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά
και το εξωτερικό.

Σταύρος Καλογιάννης: Μεγάλη 
η προσφορά των Βλάχων στην πατρίδα μας

Στην Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Μέ-
τσοβο με αφορμή τα 30 χρόνια του Πανελληνίου αν-
ταμώματος των Βλάχων, παρευρέθηκε το Σάββατο  ο
Σταύρος Καλογιάννης.

Στην εκδήλωση συναντήθηκε με τον Πρόεδρο κ.
Μιχάλη Μαγειρία και τα μέλη της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων τους οποί-
ους συνεχάρη για το έργο τους, ενώ είχε την ευκαιρία
να συζητήσει και με τους πρώην Προέδρους κ. Φ.
Κιλιπίρη και κ. Κ. Αδάμ αλλά και με δεκάδες συμ-
πολίτες, από ολόκληρη την Ελλάδα καθώς και εκ-
προσώπους του απόδημου Ελληνισμού. 

Ο Σταύρος Καλογιάννης σε δηλώσεις του επεσή-
μανε ότι τα θέματα που συνδέονται με τη δράση των
Βλάχων, ιδιαίτερα στα Βαλκάνια, συνιστούν και θέ-
ματα εθνικής σημασίας που χρειάζεται να αντιμετω-
πίζονται με ιδιαίτερη προσοχή.  Επιπλέον,
αναφέρθηκε στο σπουδαίο έργο και την μεγάλη προ-
σφορά των Βλάχων προς την πατρίδα τονίζοντας ότι
«Οι Βλάχοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην πνευματική
αναγέννηση του Γένους και δίδαξαν διαχρονικές
αξίες, όπως είναι η κοινωνική αλληλεγγύη και η
αγάπη για την πατρίδα, για την ελευθερία και για τον
πολιτισμό. Οι μεγαλύτεροι ευεργέτες του Γένους
είναι Βλάχοι».

Βούλιαξε το Μέτσοβο
στο Αντάμωμα Βλάχων 


