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Το βιβλίο της εβδομάδας: " Δύο 

φιλιά για την Αμέλια" της Ρένας 

Ρώσση- Ζαΐρη 

Μια γυναίκα που λατρεύτηκε. Που έκανε όλη την Ελλάδα να την ερωτευτεί. Τη 

στιγμή που γεννήθηκε, ένας νάρκισσος ξεπρόβαλλε το κεφαλάκι του από το 

χώμα και τα αστέρια πήραν φωτιά. Δώρα μοναδικά της χάρισαν, τα βιολετιά 

της μάτια. Κι ένα υποκριτικό ταλέντο, αστείρευτο.  

  

Μια ζωή στο κόκκινο, η ζωή της. Κρυμμένη πίσω από λάθη και πάθη, μυστικά 

και ψέματα. Φόνους, υπεξαιρέσεις, απιστίες και αμαρτίες ανείπωτες.  

  

Κάθε άντρας που βρέθηκε δίπλα της, την ερωτεύτηκε. Κάθε παιδί που γέννησε, 

τη μίσησε.  

  

Μα δεν την ενδιέφερε διόλου. Τους φερόταν υποτιμητικά. Γιατί δεν είχαν 

ταλέντο, δεν είχαν ομορφιά, δεν ήταν διάσημοι. Θα έρθει άραγε η στιγμή που θα 

χαρίσει το βασίλειό της για δυο φιλιά; 

  

Ένα μυθιστόρημα που ανασαίνει τις μυρωδιές του φεγγαριού, βουτάει στο 

απέραντο γαλάζιο των νησιών μας, γεύεται στάλες από τη γοητεία της Ρώμης, 

περπατάει ξυπόλητο στον τελευταίο κρυμμένο παράδεισο σε αυτή τη γη. Και 

τραγουδάει για μια αγκαλιά, χάνεται σε δυο φιλιά… 

  



Γιατί η αγάπη είναι σαν την αλφάβητο. Πρέπει να έχεις κάποιον κοντά σου να σ’ 

τη συλλαβίσει από την αρχή.

 

  



Νέο μυθιστόρημα: «Δύο φιλιά για την Αμέλια». Ένα βιβλίο γεμάτο ένταση αλλά 

και συγκίνηση, δυνατούς χαρακτήρες, μεγάλες ανατροπές. Τι συναισθήματα 

βιώσατε εσείς κατά τη συγγραφή του; 

  

Θέλησα να μιλήσω για την αγάπη. Την αγάπη που είναι σαν την αλφάβητο. 

Πρέπει να έχεις κάποιον κοντά σου για να στη συλλαβίσει από  την αρχή.  Γι’ 

αυτό και βούτηξα  στην ψυχή της ηρωίδας μου, μιας γυναίκας που έγινε η πιο 

διάσημη, η πιο αγαπημένη Ελληνίδα ηθοποιός. Τα αστέρια φταρνίζονταν για 

χάρη της, τη έλουζαν με την αστερόσκονή τους.  

  

Μα εκείνη πετούσε ψηλά. Ήθελε να αγγίξει τον ήλιο.  

  

Από το κρεβάτι της πέρασαν διάσημοι σκηνοθέτες και ηθοποιοί. Άντρες που 

φάνταζαν θεοί του Ολύμπου, αλλά και άντρες της διπλανής πόρτας. Όλοι την 

ερωτεύτηκαν, όλοι. Ίσως έφταιγαν τα μάτια της, που ήταν μενεξεδένια. 

Αραχνοΰφαντα πέταλα θαλασσινής ανεμώνης 

  

Μια ζωή στο κόκκινο ήταν η ζωή της. Κρυμμένη πίσω από μυριάδες λάθη και 

πάθη. Πίσω από περιπέτειες, μυστικά και ψέματα. Φόνους, υπεξαιρέσεις, 

απιστίες και αμαρτίες ανείπωτες. 

Κάθε άντρας που βρέθηκε δίπλα της, την ερωτεύτηκε.  

Κάθε παιδί που γέννησε, τη μίσησε.  

Μα δεν την ενδιέφερε διόλου. Τους έγραφε όλους στα παλιά της τα παπούτσια. 

Τους φερόταν υποτιμητικά. Γιατί δεν είχαν ταλέντο, δεν ήταν διάσημοι. Θα έρθει 

άραγε και για κείνη η στιγμή που θα θελήσει να χαρίσει ολόκληρο το βασίλειό 

της για δυο μονάχα φιλιά; 

  

Αχ, ένιωθα πως δε θα τελείωνα ποτέ αυτό το βιβλίο. Συγκλονιστική η Λου, 

συγκλονιστική η ιστορία της. Με πήρε μαζί της, με ταξίδεψε ως τα ουράνια. Με 

πέταξε στον βυθό της θάλασσας… 

Για να τα καταφέρω να χωθώ στον χαρακτήρα της, μεταμορφώθηκα στην ίδια 

την ηρωίδα μου, «έζησα» τη δική της ζωή. Μπήκα στο πετσί της, πόνεσα, 

χάρηκα, έκλαψα, γέλασα μαζί της.   

  



Αυτό κάνω με όλους μου τους ήρωες. Ακόμα και να μη ταυτίζεται η 

προσωπικότητά μου με τη δική τους, γίνονται κομμάτι του εαυτού  μου. Γράφω 

σε πρώτο πρόσωπο, πιάνω από το χέρι κάθε αναγνώστη μου  για γίνει κι 

εκείνος ήρωας στη θέση του ήρωα, για να τον νιώσει, να τον καταλάβει, ακόμα 

και να τον υπερασπιστεί. Ιδιαίτερα η ηρωίδα μου στα «Δυο φιλιά για την 

Αμέλια», ήταν τόσο κόντρα ρόλος με μένα. Με ό,τι πιστεύω, με αυτό που είμαι. 

Ήταν δύσκολη η αποστολή μου. Οι αναγνώστες μου είναι εκείνοι που θα πουν αν 

τα κατάφερα! 

  



Αγαπήσατε κάποιον από τους ήρωες του βιβλίου σας; Τι σας έκανε να τον 

ξεχωρίσετε από τους υπόλοιπους; 



  

Όλες μου τις ηρωίδες τις αγαπώ. Γιατί στ’ αλήθεια προσπαθώ να 

χαρτογραφήσω την ψυχή τους, την ίδια την προσωπικότητά τους. Από τα 

πρώτα παιδικά τους χρόνια πάνω στα οποία χτίζεται η ίδια η ύπαρξή μας, οι 

διαπροσωπικές μας σχέσεις, τα χρόνια που επιλέγουμε τον δρόμο τον οποίο θα 

ακολουθήσουμε στη ζωή μας.  

Στα «Δυο Φιλιά για την Αμέλια», το καινούργιο μυθιστόρημά μου, ξεχώρισα την 

κόρη της Λου, την Αμέλια. Γιατί κατάφερε να συλλαβίσει την αγάπη, να τη 

μεταδώσει σε όλους γύρω της, παρά τα δύσκολα παιδικά της χρόνια. 

  

Το νέο σας βιβλίο αγαπήθηκε εξαιρετικά γρήγορα από το αναγνωστικό κοινό. 

Θα επιθυμούσατε την μεταφορά του «Δυο φιλιά για την Αμέλια» στη μικρή 

οθόνη; 

  

Βρίσκεται ήδη στα σκαριά για να μεταφερθεί στη μικρή οθόνη το μυθιστόρημά 

μου, «Στην αγκαλιά του ήλιου». Ένα μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε το 2015, από 

τις εκδόσεις Ψυχογιός, ένα βιβλίο που αγαπώ πολύ και μας προτρέπει να 

γίνουμε ήλιοι για να φωτίσουμε τους σβησμένους ήλιους των άλλων. Προσπαθεί 

να μας κάνει κοινωνούς σε μια τόσο απλή, μα συνάμα τόσο πολύτιμη αλήθεια: 

Πως τη ζωή μας τη ζούμε στις πιο μικρές ευτυχισμένες μας στιγμές 

Είναι απίστευτο για ένα συγγραφέα να βλέπει να ζωντανεύουν οι ήρωές του 

στην μικρή ή τη μεγάλη οθόνη. Είναι όνειρο ζωής! 

  

Και ναι, γιατί όχι; Εύχομαι και τα «Δυο φιλιά για την Αμέλια» να πάρουν τον 

δρόμο τους για τη μικρή ή τη μεγάλη οθόνη. Αρκεί να υπάρχουν δημιουργοί που 

θα αγαπήσουν το βιβλίο και θα το αγκαλιάσουν με πάθος, όπως στα «Δίδυμα 

Φεγγάρια»! 

  

Τι σημαίνει για εσάς πραγματική αγάπη; 

  

Η αγάπη έχει τον πρώτο λόγο στη ζωή μου.  

Η αγάπη έχει τον πρώτο λόγο στο συγγραφικό μου έργο. 

Γιατί είναι ο μοναδικός μας δρόμος. Για να αγαπήσουμε και να μας αγαπήσουν 

ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή. Είναι αυτό που μας κάνει ευτυχισμένους, που μας 

εξυψώνει, που μας καθοδηγεί… 



  

Ξεχωρίζετε κάποιο από τα δημιουργήματα σας ως αγαπημένο και για ποιο 

λόγο; 

  

Ένα από τα δυσκολότερα μυθιστορήματα που έχω γράψει ως σήμερα είναι τα 

«Δίδυμα Φεγγάρια». 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 

μυθιστόρημα. Ήταν 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… 

  

Αγαπώ όλα μου τα μυθιστορήματα. Τα «Δίδυμα Φεγγάρια» όμως τα ξεχωρίζω 

γιατί αποτελούν έναν μεγάλο σταθμό στη συγγραφική μου καριέρα. Μου έδωσαν 

τόσες χαρές! Οι φίλες και οι φίλοι αναγνώστες μου το λάτρεψαν αυτό το βιβλίο 

που μιλάει για την ανάσα του Θεού πάνω στη γη, τον έρωτα. Το τίμησαν με το 

βραβείο του



 κοινού των βιβλιοπωλείων Public, επιλέχτηκε να μεταφερθεί στη μικρή οθόνη. 

Και συνεχίζουν να το αγαπάνε! Ακόμα δεν το πιστεύω όταν βλέπω τη μεταφορά 

του βιβλίου μου στην τηλεόραση. Είμαι ενθουσιασμένη και από την αγάπη που 

δείχνει το τηλεοπτικό κοινό, από την τηλεθέαση που πολλές φορές ξεπερνάει το 

32% κι αυτό σημαίνει πως το παρακολουθούν πάνω από 1.500.000 τηλεθεατές. 

  



Νιώθω πως ζω ένα όνειρο! 

Δεν είναι πια δικό μου αυτό το μυθιστόρημα, ανήκει σε όλους. 

  

Τι νέο να περιμένουμε από την αγαπημένη μας συγγραφέα; 

  

Πόσο πολύ σας ευχαριστώ γι’ αυτό το «αγαπημένη»! 

Το περασμένο καλοκαίρι σε ένα από νησιά του Αιγαίου, εντυπωσιάστηκα από 

ένα μεγάλο πολυτελέστατο  γιοτ που άραξε στο λιμάνι κι έκανε τα βλέμματα 

όλων να στραφούν πάνω του. Δίπλα στο γιοτ, στην προκυμαία, έπαιζαν 

ξυπόλητα παιδάκια, παιδιά προσφύγων…  

Κι αυτό ήταν! 

Βούτηξα στο καινούργιο μυθιστόρημά μου, αυτό που θα βρίσκεται στην αγκαλιά 

των αναγνωστών μου τον Μάιο του 2017.  Ένα μυθιστόρημα που εύχομαι να 

κόψει ανάσες! 

  

Είναι στα άμεσα σχέδιά σας η συγγραφή ενός αστυνομικού μυθιστορήματος; 

  

Μου αρέσει να γράφω κοινωνικό μυθιστόρημα. Εμπνέομαι από την ίδια τη ζωή, 

την εποχή που ζω, τις ανάγκες της, από τους ανθρώπους γύρω μου. Προσπαθώ 

να  χαρτογραφήσω την ψυχή τους. Η ίδια η καθημερινότητά μας, είναι που με 

εμπνέει. Η κρίση, αυτά τα δύσκολα για όλους χρόνια. Παλεύω γράφοντας να 

βρω το πραγματικό νόημα της ευτυχίας και το ανακαλύπτω πολλές φορές στη 

χαρά της προσφοράς. 

  

Άλλη χαρά δεν είναι πιο μεγάλη, από τη χαρά να δίνεις, όπως λέει και ο Γιάννης 

Ρίτσος. Σε μια συννεφιασμένη εποχή που δύσκολα πια χαμογελάμε, αξίζει να 

προσφέρουμε χαμόγελα στους συνανθρώπους μας. Αποκτάει νόημα η ζωή μας 

έτσι. 

  

Δεν έχω πρόθεση να ωραιοποιήσω τη ζωή. Έχω όμως απόλυτη εμπιστοσύνη 

στους ανθρώπους, προσπαθώ να χαρίζω χαμόγελα καρδιάς, έχω απόλυτη 

ανάγκη να μου χαρίζουν και μένα. Ζω παρατηρώντας τα πάντα γύρω μου, 

καταγράφω εικόνες, συναισθήματα, λέξεις. Τα συνδυάζω με τη φαντασία και 

τις εμπειρίες μου, προσπαθώ να ανοίγω την καρδιά και το νου στο κάθε τι, να 

τα μετουσιώνω με τη γραφή μου. Πάνω απ’ όλα σέβομαι το κοινό μου, πασχίζω 



με όλη τη δύναμη της ψυχής μου να φανώ αντάξια των προσδοκιών του. Γιατί το 

κοινό, «νιώθει». Και για να το κερδίσεις πρέπει να ξυπνάς συναισθήματα, να 

καταθέτεις κομμάτι του εαυτού σου. 

  

Πολλές φορές όμως έχει και αστυνομική χροιά η κάθε ιστορία μου. Πολλές φορές 

οι ήρωές μου είναι αστυνομικοί. Αλλά όχι, δεν είναι μέσα στα άμεσα σχέδιά μου 

να καταπιαστώ με το αστυνομικό μυθιστόρημα. Δεν αντέχω να «μιλάω» για τον 

θάνατο κι όλες εκείνες τις απαραίτητες και πονεμένες λεπτομέρειες, παρά μόνο 

όταν είναι απαραίτητο στην εξέλιξη της ιστορίας μου ή όταν θέλω να 

τραγουδήσω τη ζωή. Γιατί και ο θάνατος είναι κομμάτι της. 

  

Πολλές φορές λέω πως είμαι «ντεντέκτιβ χαρακτήρων» και γελάω μόνη μου. Για 

να τους καταλάβω τους ήρωές μου, ξεκινάω την ιστορία της ζωής τους από τη 

μικρή ηλικία. Γιατί εκεί στηρίζονται όλα. Προσπαθώ να ξεσκεπάσω την ψυχή 

των ηρώων μου, το πώς νιώθουν, να καταλάβω γιατί αντιδρούν έτσι. Είμαι 

αυστηρή μαζί τους και ταυτόχρονα του δικαιολογώ, γιατί ξέρω πως τα 

ελαττώματά τους, οι τρύπες της ψυχής τους δεν έχουν επουλωθεί. Και μαζί με 

τους αναγνώστες μου προσπαθώ να καταλάβω και να κατανοήσω τις πληγές 

τους. Ίσως και να συγχωρήσω τα λάθη τους. 

  

Δεν είναι πάντα εύκολο να διατηρήσω τις ισορροπίες. Το παλεύω όμως. Και 

πάντα, μα πάντα τους οδηγώ στην κάθαρση. Ακόμα και αν πονάω μέσα μου, 

ακόμα και αν τους έχω «αγαπήσει». 

  



Πιστεύετε πως οι νέοι αφιερώνουν χρόνο στην ανάγνωση ενός βιβλίου;  

  



Δυστυχώς μόνο το 8% του ελληνικού λαού διαβάζει. Και ανάμεσα σε αυτό το 

ποσοστό είναι ελάχιστοι νέοι. Για να αγαπήσει όμως ο Έλληνας το βιβλίο, 

πρέπει να μάθει από μικρούλης πόσο σημαντικό είναι το διάβασμα. Το μικρό 

παιδί μαθαίνει να αγαπάει το βιβλίο μέσω της οικογένειάς του και μέσω του 

σχολείου του.  

Πόσο θα ήθελα να διδάξουν οι γονείς στα παιδιά τους να έχουν καθημερινά στην 

αγκαλιά τους ένα βιβλίο. Πόσο θα ήθελα να καταλάβουν πόσο σημαντική είναι η 

παιδική λογοτεχνία! Η συμβολή της στην ανάπτυξη του παιδιού είναι πολύτιμη. 

Αποτελεί το αντίδοτο στην ψυχολογική πίεση της εποχής μας, είναι απαραίτητη 

για τη διανοητική ισορροπία του παιδιού. Αναπτύσσει πνευματικά και 

συναισθηματικά το παιδί, το βοηθάει να πάρει σωστή στάση απέναντι στη ζωή, 

του γνωρίζει την ίδια τη ζωή από τα πρώτα τρυφερά πρωτοσχολικά του χρόνια. 

Το βοηθάει να γνωρίσει τους ανθρώπους και τον εαυτό του. 

  

Να πλουτίσει τις εμπειρίες, τις γνώσεις, τη φαντασία, τις ιδέες του, να 

αναπτύξει την κρίση του, να καλλιεργηθεί αισθητικά, να μάθει να αγαπάει ότι 

καλό, ωραίο και αληθινό. Όπου πάω κι όπου σταθώ προσπαθώ να πείσω τους 

γονείς να αφιερώνουν δέκα λεπτά την ημέρα, δέκα πολύτιμα λεπτά, για να 

διαβάζουν ένα βιβλίο στο παιδί τους, λίγο πριν κοιμηθεί. Το βιβλίο προσφέρει 

στο παιδί χαρά, το φέρνει σε ουσιαστική επαφή με τον ίδιο το γονέα του. Το 

παιδί όμως μιμείται κι αν δεν δει το δάσκαλο να «δουλεύει» το βιβλίο στην τάξη, 

αν δεν δει τους γονείς να διαβάζουν, πώς θα μάθει κι αυτό; Πρέπει να υπάρξουν 

οργανωμένες βιβλιοθήκες σε κάθε σχολείο, σε κάθε γειτονιά, πρέπει να 

καλλιεργηθεί η αναγνωστική συμπεριφορά σε κάθε τάξη, για να μπορέσουμε να 

δημιουργήσουμε σωστούς αναγνώστες που σέβονται κι αγαπούν το βιβλίο, που 

το θεωρούν πιστό τους φίλο.  

  

Κάθε φορά που γεννιέται ένας καινούργιος αναγνώστης στη χώρα μας πάντως, 

πρέπει όλοι να νιώθουμε περήφανοι.  

  

Τι οφέλη μπορεί να αποκομίσει κανείς μέσα από την ανάγνωση ενός καλού 

βιβλίου; 

  

Το βιβλίο είναι ο καλύτερός μας φίλος. Πάντα δίπλα μας, πάντα έτοιμο να μας 

πλημμυρίσει αισιοδοξία, να μας προτρέψει να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό 

μας και τους γύρω μας. Το βιβλίο, το σωστό βιβλίο είναι εκείνο που θα μας 

βοηθήσει να μη «σκοτώσουμε» ποτέ το μικρό παιδί που κλείνουμε μέσα μας. Το 

παιδί που χαίρεται τη ζωή, που γελάει, κλαίει, θυμώνει, απολαμβάνει το κάθε 

τι. 



Μέσα από ένα καλό βιβλίο θα ανακαλύψουμε το πραγματικό νόημα της 

ευτυχίας, ακόμα και χαρά της προσφοράς. Θα μας χαρίσει χαμόγελα καρδιάς, 

θα μας στηρίξει για να τα καταφέρουμε να αντικρίζουμε τον κόσμο με ένα 

καθάριο βλέμμα, παρά τις καθημερινές μας δυσκολίες. 

  

Ποιο βιβλίο διαβάζετε αυτή την εποχή; 

  

Διαβάζω πολύ, διαβάζω συνέχεια. Αυτή τη στιγμή έχω βουτήξει στο 

μυθιστόρημα «Το βλέμμα της αγάπης», της Σάρας Τζίο. 

  

Ένα μήνυμα προς τους αναγνώστες μας. 

  

Εύχομαι να μαγευτούν από δυο μονάχα φιλιά. Από «Δυο φιλιά για την Αμέλια. 

Να αφήνουν ελεύθερα τα πραγματικά τους συναισθήματα. Να μη φυλακίζουν 

τον εαυτό σας. Να τον αγαπάνε. Πολύ! Είναι μοναδικός, είναι πολύτιμος.  

  

Γιατί είναι όμορφη η ζωή, γιατί είναι υπέροχο να αγαπάς.  

Εύχομαι να βουτήξουν με λαχτάρα σε αυτό το μυθιστόρημα που υμνεί την 

αγάπη, να γοητευτούν από την ίδια την αντανάκλαση της αγάπης.  

Στην ψυχή τους. 

  

ΡΕΝΑ ΡΩΣΣΗ-ΖΑΪΡΗ 

  

Η ΡΕΝΑ ΡΩΣΣΗ-ΖΑΪΡΗ γεννήθηκε στην Αθήνα, μέσα στα βιβλία. Είναι κόρη του 

Νικόλαου Ρώσση, των ομώνυμων εκδόσεων, ενώ παππούς της ήταν ο επιφανής 

φιλόλογος και συγγραφέας Ιωάννης Θ. Ρώσσης. Αποφοίτησε από το Αμερικανικό 

Κολέγιο Θηλέων Αγίας Παρασκευής, τη Σχολή Νηπιαγωγών Αθηνών και το 

Lοndon Montessori Centre. Εργάστηκε ως νηπιαγωγός για δεκαέξι χρόνια, αλλά 

και ως υπεύθυνη έκδοσης σε πολλούς εκδοτικούς οίκους. Έχει γράψει 12 

μυθιστορήματα για ενηλίκους, πάνω από 150 παιδικά βιβλία, δικά της και 

διασκευές, και έχει μεταφράσει 1500 βιβλία παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας. 

  



Για την προσφορά της στην παιδική λογοτεχνία και το μεταφραστικό της έργο, 

έχει τιμηθεί δύο φορές με τον Έπαινο της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς 

και με το Bραβείο της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφραστών Λογοτεχνίας. Το 2002 

το όνομά της ανεγράφη στον Τιμητικό Πίνακα της IBBY (INTERNATIONAL BOARD 

ON BOOKS FOR YOUNG PEOPLE). To 2015 της απενεμήθη το Βραβείο Λογοτεχνίας 

από τον Όμιλο Γυναικών Πειραιά «Εξάλειπτρον» για το συγγραφικό της έργο, σε 

συνδυασμό με τη μεγάλη απήχησή του και τη διαδραστική της σχέση με τους 

αναγνώστες της, καθώς και το βραβείο κοινού των βιβλιοπωλείων PUBLIC, στην 

κατηγορία Ο ΠΙΟ ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ, για το μυθιστόρημά της, «Δίδυμα 

Φεγγάρια», το οποίο προβάλλεται σε τηλεοπτική σειρά. Όλα τα βιβλία της, 

ενηλίκων και παιδικά, κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ. Είναι 

παντρεμένη και έχει δύο παιδιά. 

  

Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδόσεις Ψυχογιός μπορείτε να βρείτε 

εδώ: http://www.psichogios.gr/site 

  

  

Της Αλεξίας Βλάρα, 28/8/2016 
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