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Κυρία Ρώσση περιγράψτε μας με λίγα λόγια το νέο 

σας βιβλίο «Θάλασσα – Φωτιά». 

Το «Θάλασσα – Φωτιά» είναι ένα βιβλίο που τραγουδάει 

τη ζωή. Αγκαλιάζει τους ήρωες που ξέρουν να γελάνε, 

να χαίρονται, να πληγώνονται. Αλλά και να κλαίνε. Γιατί 
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τελικά ο έρωτας κι η φωτιά καίνε με το ίδιο πάθος. Είναι 

ένα μυθιστόρημα ταξιδιάρικο. Αράζει στα παραδεισένια 

ελληνικά νησιά, στην Κέρκυρα, στην Άνδρο, στην 

Κάλυμνο. Ανοίγει τις φτερούγες του, φτάνει πέρα 

μακριά. Διασχίζει ακόμα και τον Νείλο. Κάθε ταξίδι 

μεγαλώνει τους ορίζοντες της σκέψης, μας φέρνει πιο 

κοντά στον εαυτό μας. 

Πάλεψα να σας ταξιδέψω στη θάλασσα μέσα μου με 

αυτό το βιβλίο, στο λατρεμένο Αιγαίο, να σας δροσίσω 

με τις σταγόνες του, να σας κάνω να νιώσετε τα κύματά 

του. Πάλεψα και να το χρωματίσω. Να το πλημμυρίσω 

αρώματα, αλλά και γεύσεις, γεύσεις που στήνουν το δικό 

τους πανηγύρι. Γιατί η όσφρηση είναι μαγική. Κουνάει 

το μαγικό ραβδάκι της καρδιάς, ζωντανεύει όλες τις 

αισθήσεις. Μυρίζεις και ξαφνικά βλέπεις, ακούς, 

γεύεσαι, αγγίζεις, αισθάνεσαι… 

Στο βιβλίο σας προσεγγίζετε δυο πολύ δύσκολα 

θέματα: την προσφυγιά και την υιοθεσία. Πρόκειται 

για δικούς σας προβληματισμούς που αποτυπώθηκαν 

μέσα στο μυθιστόρημα σας; 

Ένα 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… Αυτό 

ήταν. Μια στιγμή, ένα κοίταγμα. Κι ο χρόνος σταμάτησε 

να μετράει για μένα. Και τότε, έτσι στα ξαφνικά 

ταξίδεψα μέχρι το Αφγανιστάν, στη ζωή του μικρούλη 

Τζαμάλ. Και βούτηξα σε μια «Θάλασσα Φωτιά», στην 

ιστορία της ζωής του Ορέστη. Βούτηξα και στη ζωή της 

Ηλιάνας. Κι οι δύο ήρωές μου με βοήθησαν να 

συμφιλιωθώ με τον εαυτό μου. Με τα ελαττώματά μου, 



τις ανασφάλειές μου. Κι είναι ευάλωτη η δική μου 

Ηλιάνα, η ζωή της γεμάτη ανατροπές. Είναι μια γυναίκα 

ανάμεσα σε δύο άντρες, ανάμεσα σε παθιασμένους 

έρωτες, έρωτες φωτιά. Γιατί όταν η ζωή έχει κέφια, σου 

κόβει στ’ αλήθεια την ανάσα… 

Γράφω και ξαναγράφω για τον ρόλο της οικογένειας 

στην ανατροφή του παιδιού, για τον πολύτιμο ρόλο της 

μητέρας. 

Σε μια εκδήλωση για το μυθιστόρημά μου, το «Δυο 

φιλιά για την Αμέλια», μια αναγνώστρια, ορφανή από 

μητέρα, με ρώτησε αν το παρελθόν επηρεάζει το μέλλον. 

Αν τελικά είναι αυτό που το προδιαγράφει. Άραγε τα 

ορφανά παιδιά, τα παιδιά με γονείς αδιάφορους έχουν 

μέλλον; Είναι ομαλή η συναισθηματική κι η ψυχολογική 

ανάπτυξή τους; 

Ο Ορέστης κι η Ηλιάνα. Ένα αγόρι, ένα κορίτσι. 

Υπάρχει μέλλον γι’ αυτά τα αθώα, ευάλωτα πλάσματα; 

Πολλοί άνθρωποι δεν είναι γεννημένοι για γονείς. Πολλά 

παιδιά δε γνωρίζουν την αγνή, μεγαλόψυχη αγάπη μιας 

μάνας. Δεν τους αγκαλιάζει η τρυφερότητα, η στοργή, η 

ασφάλεια. Και τότε; Τι γίνεται τότε; Τι βιώματα 

κουβαλάει ένα παιδί που έχει μεγαλώσει χωρίς μητέρα ή 

πατέρα, με απορριπτικούς ή αδιάφορους γονείς; Η 

απόρριψη είναι μια μορφή απώλειας. Το παιδί δεν ξέρει 

πώς να την αντιμετωπίσει. Μήπως τελικά βρίσκει τον 

δρόμο μόνο του, μήπως αντλεί όλα όσα έχει ανάγκη από 

κάποια άλλα άτομα που στέκονται κοντά του και 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του; 

Βοηθούν οι αναμνήσεις του; Τα αρώματα της καρδιάς 

του; Ο ίδιος του ο πόνος, που καταφέρνει να τον 

μεταμορφώσει σε αγκαλιά; 



Εγκαταλελειμμένα παιδιά, παιδιά θύματα του πολέμου, 

υιοθετημένα, παιδιά των ναρκομανών, των 

προσφύγων… Ωδή στα παιδιά, το «Θάλασσα – 

Φωτιά». Πολλά περιστατικά από τη ζωή τους, πολλές 

ιστορίες που παραθέτω είναι αληθινές. Όλα όσα 

αποτυπώθηκαν μέσα σε αυτό το βιβλίο, δεν είναι μόνο 

δικοί μου προβληματισμοί, αλλά προβληματισμοί της 

εποχής μας. Ψάχνω λύσεις, προσπαθώ να οδηγήσω τους 

ήρωές μου στη λύτρωση. Και ελπίζω, ελπίζω πάντοτε για 

μια Ελλάδα λουσμένη στο φως… 

Εάν δεν ήσασταν συγγραφέας, ποια σταδιοδρομία 

πιστεύετε πως θα σας ταίριαζε και γιατί; 

Μόλις κατάλαβα λιγάκι τον εαυτό μου, συνειδητοποίησα 

πως ήθελα να γίνω παιδαγωγός. Για να είμαι πάντα 

κοντά στα μικρούλια μου, για να αναβιώνω την παιδική 

μου ηλικία. Σπούδασα νηπιαγωγός, άρχισα να δουλεύω 

κοντά στα παιδιά κι εκείνα είναι που με έμαθαν να 

βουτάω στα συναισθήματά μου, να είμαι αληθινή, να 

γράφω με πολλές ανατροπές… 

Πιστεύω πως θα μου ταίριαζε να είμαι ζωγράφος, 

ηθοποιός ή σκηνοθέτης. Λατρεύω τη ζωγραφική, 

προσπαθώ να γράφω ζωγραφίζοντας. Γράφω σε πρώτο 

πρόσωπο, σκηνοθετώ τη δράση, υποδύομαι τους ρόλους. 

Όλα αυτά τα επαγγέλματα υπάρχουν μέσα στη γραφή 

μου, οπότε δεν έχω απωθημένα. Είμαι όλα αυτά μαζί, 

γιατί είμαι συγγραφέας! 

Θυμάστε την πρώτη στιγμή που συνειδητοποιήσατε 

πως θέλετε να αποτυπώσετε τις ιδέες σας σε ένα 

βιβλίο; Σε ποια ηλικία ήταν και με ποια αφορμή; 

Στη γραφή με ώθησε η πληγωμένη παιδική μου ηλικία. 

Γιατί προτού προλάβω να γνωρίσω τη μητέρα μου, 



εκείνη έφυγε για ένα ταξίδι χωρίς γυρισμό… Για πολλά 

χρόνια, στην προσπάθειά μου να νιώσω τη μητρική 

αγάπη και την ασφάλεια, που τόσο μου έλειπε, έκλεινα 

τα μάτια κι έφτιαχνα με τη φαντασία μου μια μαμά για 

μένα, μια ολοζώντανη μητέρα που με αγκάλιαζε σφιχτά, 

που μου έφτιαχνε τηγανητές πατάτες, που με φιλούσε 

συνέχεια. Έκανα δηλαδή συνεχείς ασκήσεις φαντασίας. 

Μέχρι που τα συναισθήματα άρχισαν να «ξεχειλίζουν» 

από μέσα μου, μέχρι που βρήκαν τελικά διέξοδο στο 

χαρτί και τις λέξεις. Γράφω, γράφω συνέχεια από τότε 

και συνεχίζω. Γράφω για κάτι που θα δω, θα ακούσω, θα 

θαυμάσω. Κάτι που θα με κάνει να συγκινηθώ ή να 

θυμώσω… Τα συναισθήματά μου είναι που με 

σπρώχνουν κάθε φορά στο γράψιμο. Χείμαρρος γίνονται 

μέσα μου και προσπαθούν να βρουν διέξοδο! Γιατί η 

γραφή είναι μονόδρομος για μένα. Κι είναι η ανάσα μου. 

Έχετε γράψει ένα πολύ μεγάλο αριθμό βιβλίων για 

ενήλικες και παιδιά. Τι σας προσφέρει το κάθε είδος 

βιβλίου; 



Τα παιδιά είναι οι πιο «δύσκολοι» αναγνώστες. Γιατί 

είναι αθώα, γιατί ζουν μέσα στην αλήθεια. Γιατί δεν 

ξέρουν να προσποιούνται, όπως οι μεγάλοι. Είναι 

απαιτητικοί αναγνώστες όταν διαβάζουν μόνα τους, 

αλλά και όταν τους διαβάζει κάποιος ενήλικας. Αν 

το παραμύθι δεν κινήσει το ενδιαφέρον τους μέσα 

στα πρώτα λεπτά, χασμουριούνται, στρέφουν 

κάπου αλλού την προσοχή τους, ασχολούνται με 

κάτι άλλο. Αν όμως παρασυρθούν από τη μαγεία, 

τότε συμμετέχουν αυθόρμητα, εγκαταλείποντας 

ακόμα και τα αγαπημένα τους παιχνίδια. 

Γράφοντας για τα παιδιά γίνομαι ένα με τη χαρά στο 

βλέμμα τους, γίνομαι ένα με την αθωότητά τους κι αυτό 

είναι που μετράει πάνω από όλα. Γράφοντας για τους 

ενήλικες γίνομαι και πάλι ένα με την αγάπη τους. Η 

συναισθηματική ανταπόκρισή τους είναι ένα από τα 

μεγαλύτερα βραβεία της ζωής μου. 

Είναι υπέροχο, πολύτιμο, συναρπαστικό, να 

γράφεις για παιδιά. Κάθε παιδικό βιβλίο μου 

γεννιέται μέσα από τις επιθυμίες και τα θέλω τους. 

Είναι υπέροχο, πολύτιμο, συναρπαστικό όμως να 

γράφεις και για ενήλικες. Κάθε μυθιστόρημά μου 

προσπαθεί να κλείσει μέσα του τις απαιτήσεις της 

ίδιας της εποχής μας, τα συναισθήματά μου, την 

ίδια την ψυχή μου. 

Είδαμε στην τηλεόραση την επιτυχημένη σειρά 

«Δίδυμα Φεγγάρια». Το είχατε φανταστεί όταν 

γράφατε το βιβλίο πως θα προέκυπτε κάτι τέτοιο; 



Τα «Δίδυμα Φεγγάρια», το μυθιστόρημά μου που 

μεταφέρθηκε στην τηλεόραση, αποτέλεσε έναν σταθμό 

στη συγγραφική μου καριέρα. Δεν είναι πια δικό μου 

αυτό το μυθιστόρημα, ανήκει σε όλους τους αναγνώστες 

μου. Είναι τιμή για μένα που το διάλεξαν και δεν το 

κρύβω, ήταν για μένα ένα όνειρο ζωής να μεταφερθεί 

στη μικρή ή στη μεγάλη οθόνη κάποιο μυθιστόρημά μου. 

Σε κάποιο από τα βιβλία μου, το «Μην πιστεύεις στην 

αλήθεια», εκδόσεις Ψυχογιός, η ηρωίδα μου είναι 

συγγραφέας και έχει την τύχη να μεταφερθεί στη μικρή 

οθόνη το βιβλίο της. Δεν είχα φυσικά φανταστεί όταν 

έγραφα τα «Δίδυμα Φεγγάρια» την αληθινή ιστορία μιας 

γυναίκας, της καλύτερης φίλης της γιαγιάς μου, πως το 

βιβλίο μου θα μεταφερόταν στην τηλεόραση, ούτε πως 

θα έπαιρνα το βραβείο αναγνωστών. Πιστεύω πως κάθε 

βιβλίο έχει το τυχερό του αστέρι. Πέταξα από τη χαρά 

μου και δε δίστασα να πω το «ναι», σε συνεργασία 

φυσικά με τις εκδόσεις Ψυχογιός, όταν έμαθα τα 

ονόματα των συντελεστών. Πιστεύω πως κρύβει παγίδες 

μια μεταφορά, ιδιαίτερα όταν είναι καθημερινή η σειρά, 

όταν αρχίζει και ξεφεύγει από το βιβλίο. Ήμουν όμως 

τυχερή είχα κοντά μου παραγωγούς, σκηνοθέτες, 

ηθοποιούς και συνεργάτες μπροστά και πίσω από τις 

κάμερες, που ήταν παθιασμένοι με τη δουλειά τους. 

Ταξίδεψα στη λατρεμένη μου Κύπρο, τους γνώρισα, 

παρακολούθησα τα γυρίσματα στη Λευκωσία, είδα το 

μεράκι τους. Είμαι ενθουσιασμένη και από την αγάπη 

που έδειξε το τηλεοπτικό κοινό, από την τηλεθέαση, σε 

ένα βιβλίο, σε αληθινή ιστορία, μια σειρά που μιλούσε 

για την ανάσα του Θεού πάνω στη γη, τον έρωτα, όπως 

τονίζει ο λατρεμένος μου συγγραφέας, ο Νίκος 

Καζαντζάκης. Δύο χρόνια κράτησε η σειρά, δύο χρόνια 

ένιωθα πως ζω ένα όνειρο! 



Πως φαντάζεστε τη ζωή σας επαγγελματικά, 

δημιουργικά και προσωπικά σε δέκα χρόνια από 

σήμερα; 

 Εύχομαι να είμαι περικυκλωμένη από τους ανθρώπους 

που αγαπώ και με αγαπούν. Εύχομαι να συνεχίζω να 

γράφω, να συνεχίζουν να μου δίνουν δύναμη οι φίλοι και 

οι φίλες αναγνώστες μου. Κι εύχομαι να με αξιώσει ο 

Θεός να συνεχίσω τα ταξίδια μου, σαν κι αυτό το ταξίδι 

που ετοιμάζομαι να κάνω κοντά σας, στη παραμυθένια 

Ζάκυνθο! 

Ρένα Ρώσση – Ζαΐρη 

 


