
«Όταν λέμε σ' αγαπώ...», Ρένα Ρώσση Ζαΐρη 
 
Σαφώς θα θυμόσαστε τα σχολικά μας λευκώματα, φτιαγμένα με ογκωδέστατα σκληρόδετα τετράδια ή 

με αυτοσχέδια συρραφή πολλών μικρότερων για να χωράνε τις εκατό ερωτήσεις που θέλαμε να 

κάνουμε στους φίλους-συμμαθητές μας, με περιεχόμενο από θέματα κρίσεως μέχρι 

κοινωνικοπεριβαλλοντολογικά κι από αδιακρισίες της ιδιωτικής ζωής μέχρι προβλέψεις για το μέλλον. 

Κάποιοι ζωγράφιζαν, άλλοι κολλούσαν αυτοκόλλητα, αποξηραμένα -ή φρέσκα- λουλούδια... οι πιο 

"κουλτουριάριδες" έγραφαν ποιήματα και τόνιζαν με καρδούλες ή αστεράκια. Όλοι όμως το 

διασκέδαζαν αφάνταστα και όλοι περίμεναν διακαώς και έρθει η σειρά τους για να απαντήσουν στο 

λεύκωμα χρησιμοποιώντας ένα ψευδώνυμο, γιατί πώς αλλιώς να εξομολογηθείς τα εσώψυχά σου 

ανήλικο παιδάκι, άσχετα αν στο τέλος γινόταν η αποκάλυψη και όλοι μπορούσαν να καταλάβουν ποιός 

έγραψε τι. 

Από τα λευκώματα των παιδικών μας χρόνων πήρα κάποιες ερωτήσεις με σκοπό να δω πώς θα τις 

απαντούσαμε σήμερα, στην ενήλικη πραγματικότητά μας, μέσα από τον διαδικτυακό κόσμο. 

Καλώς ήρθατε στο λεύκωμα! 

Χμ. 

Όχι ακριβώς. 

Λεύκωμα είναι ένα βιβλίο με λευκές σελίδες όπου ο κάτοχος ή/και τα φιλικά του πρόσωπα γράφουν 

κείμενα προσωπικού χαρακτήρα, σκέψεις, ιδέες... 

Καλώς ήρθατε στον λευκόιστο! 

 
Τι εστί έρως; 

Ρ.Ρ.Ζ.: Ένα θαύμα, μια βόλτα στα μονοπάτια του ουρανού... 

 

Πιστεύεις στα ζώδια; 

Ρ.Ρ.Ζ.: Όχι, δεν πιστεύω. Αν και τα χάνω όταν βλέπω πόσες ομοιότητες έχουν κάποιοι άνθρωποι 

που ανήκουν στο ίδιο ζώδιο. 

 

Τι δώρο θα έκανες σε έναν εχθρό σου; 

Ρ.Ρ.Ζ.: Τι σημαίνει άραγε εχθρός; Κάποιος που νιώθει ανασφάλεια, που δε γνώρισε την αγάπη. 

Στενοχωριέμαι για χάρη του, θέλω να τον βοηθήσω… Γι’ αυτό και θα του χάριζα ένα ζεστό 

χαμόγελο καρδιάς. 

 

Έχεις κατοικίδιο; 

Ρ.Ρ.Ζ.: Ένα κατακίτρινο καναρίνι. 

 

Ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα; 

Ρ.Ρ.Ζ.: Η Εθνική Ελλάδας, αν και θα θυμώσει ο γιος μου, που είναι Ολυμπιακός! 

 

Καραμελάκια ή σοκολατάκια; 

Ρ.Ρ.Ζ.: Σοκολατάκια, φυσικά! 

 

Μαύρο ή άσπρο; 

Ρ.Ρ.Ζ.: Κάτασπρο! 
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Τι πρέπει να συμβεί μια τέλεια μέρα; 

Ρ.Ρ.Ζ.: Να μου πουν πως με αγαπάνε, να με αγκαλιάσουν, να λάμπει ο ήλιος, να πάρω στην 

αγκαλιά μου ένα μωράκι, να βουτήξω στη θάλασσα, να φάω όσο παγωτό βανίλια θέλω... 

 

Τι νούμερο παπούτσι φοράς; 

Ρ.Ρ.Ζ.: 40. 

 

Έχεις χόμπι; 

Ρ.Ρ.Ζ.: Ζωγραφίζω… 

 

Ποιο τραγούδι αφιερώνεις στον αγαπημένο σου; 

Ρ.Ρ.Ζ.: «Σ’ ακολουθώ», Βασίλης Παπακωνσταντίνου. 

 

Γράψε μου ένα μυστικό. 

Ρ.Ρ.Ζ.: Το μυστικό της ευτυχίας: Να μη σκοτώσουμε ποτέ το μικρό παιδί που κρύβουμε μέσα μας. 

 

Υστερόγραφο 

Ρ.Ρ.Ζ.: Όταν λέμε «σ’ αγαπώ» σε κάποιον που αγαπάμε, κάθε μέρα, τότε καμιά μέρα δεν πάει 

χαμένη! 

 

Απάντησε η 

Ρένα Ρώσση Ζαΐρη 

 
 

Αναλυτικά για τα νέα βιβλία της Ρένας Ρώσση Ζαΐρη... 

 

 
 

Η Ντανιέλα και τα επτά λυκάκια 

 

Η Ντανιέλα η κουνελίτσα πιάνει φιλίες με επτά λυκάκια και ανοίγει κατά λάθος την πόρτα του σπιτιού 

τους στον Κακό τον Τράγο! Όταν ο τράγος καταπίνει τους φίλους της, η κουνελίτσα θυμάται το 
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αγαπημένο της παραμύθι Ο Λύκος και τα Επτά Κατσικάκια. Αρπάζει τότε μια βελόνα και κλωστή, κι 

ένα ψαλίδι και τρέχει να τα σώσει. Θα τα καταφέρει άραγε; 

 

 
 

Η Ντανιέλα και οι επτά Χιονάτες 

Η Ντανιέλα η κουνελίτσα πιάνει φιλίες με τον νάνο και τις επτά Χιονάτες, και ανοίγει κατά λάθος την 

πόρτα του σπιτιού τους σε έναν πανέμορφο κούνελο, που της προσφέρει καροτοπαγωτό! Όταν ο 

νάνος δοκιμάζει το παγωτό και πέφτει λιπόθυμος, η κουνελίτσα θυμάται το αγαπημένο της παραμύθι 

Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι. Ξέρει πως πρέπει να βρει γρήγορα μια πριγκίπισσα για να τον φιλήσει 

και τον σώσει. 

 

Ρ.Ρ.Ζ.: Εύχομαι να κάνω τα μικρούλια μου να τρυπώσουν από την ανάποδη, όπως ακριβώς και το 

κουνελάκι μέσα στα πολυαγαπημένα τους παραμύθια, "Τον Λύκο και τα Επτά Κατσικάκια'', τη 

"Χιονάτη και τους Επτά Νάνους'' και να ξεκαρδιστούν από τα γέλια!  

Το ανέμελο γέλιο τους, είναι η ευτυχία μας!!! 

 

 
 

Μην πιστεύεις στην αλήθεια 

Ήταν μονάχα δεκαέξι χρονών όταν έμεινε έγκυος. Κατά λάθος. Όσο κι αν την πίεσαν να κάνει 

έκτρωση, κατάφερε να κρατήσει το μωρό της. Μόνο που γεννήθηκε νεκρό. 

Παντρεύτηκε, γιατί έτσι έπρεπε. Τον άντρα που ήθελαν οι γονείς της. Χρόνια αργότερα ο άντρας της 

τα έφτιαξε με μια μικρούλα. Της ζήτησε διαζύγιο. 

Αφοσιώθηκε στην καριέρα της, έγινε πετυχημένη συγγραφέας, ένα βιβλίο της έγινε σίριαλ. Και τότε, 

για πρώτη φορά στη ζωή της, ερωτεύτηκε. Παράφορα. Έναν άντρα μικρότερό της. Λάθος της. Γιατί 

προδόθηκε για δεύτερη φορά. 

Κι όταν κατάφερε να σταθεί στα πόδια της, τότε ήταν που έμαθε όλη την αλήθεια. Μια αλήθεια 

ανελέητη, μια αλήθεια που ήταν αδύνατον να την πιστέψει. Γιατί αν την πίστευε... 

 

Βρείτε το βιβλίο στις εκδόσεις Ψυχογιός 
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