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Λίγα λόγια για τη συγγραφέα 

Για όσους δεν τη γνωρίζεται, που ελπίζω να είστε  πολύ λίγοι, η συγγραφέας  Ρένα 

Ρώσση- Ζαΐρη γεννήθηκε στην Αθήνα. Τελείωσε τη Σχολή Νηπιαγωγών Αθηνών και 

το London Montessori Centre. Έχει γράψει εκατόν πενήντα εννέα παιδικά  βιβλία και 

διασκευές , δέκα μυθιστορήματα για ενήλικους καθώς επίσης, έχει μεταφράσει πολλά 

βιβλία παιδικής λογοτεχνίας. Ακόμη, έχει τιμηθεί με βραβεία για τα βιβλία της και τη 

μεταφραστική της δουλειά. 

Το βιβλίο της Ρένας Ρώσση-Ζαΐρη “Μην πιστεύεις στην αλήθεια” κυκλοφόρησε αρχικά το 

2007, από τις εκδόσεις  Ωκεανίδα και επανακυκλοφόρησε φέτος τον Ιανουάριο του 2015, 

από τις εκδόσεις Ψυχογιός. 
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Θα σας  εξομολογηθώ λοιπόν την  αμαρτία μου!  Αν και το  βιβλίο επανακυκλοφόρησε 

τον Ιανουάριο  δεν πήγα να το αγοράσω. Παρόλ’ αυτά ήμουν τυχερή γιατί  έπεσε ως 

δώρο στην αγκαλιά μου, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αφού σχεδόν όλοι γνωρίζουν 

τον έρωτα μου για τα βιβλία! Η αμαρτία μου όμως ήταν ότι λόγω άλλων υποχρεώσεων 

ξεχάστηκε στη βιβλιοθήκη μου μέχρι πριν από μια εβδομάδα. Αλλά όπως λένε… “Κάλιο 

αργά παρά ποτέ”! 

Τελικά, το ταξίδι μου στο κόσμο αυτού του βιβλίου, δεν κράτησε περισσότερο από τρείς 

μέρες! Κι ήταν ένα ταξίδι που δεν θα ξεχάσω ποτέ! Ένα απερίγραπτό ταξίδι, για το οποίο 

δεν έχω λόγια να εκφράσω αλλά παράλληλα, δεν θέλω να πω και πολλά για να μην 

προδώσω τίποτα απ’ αυτό! 

Διάβαζα και ξαναδιάβαζα τον τίτλο “Μην πιστεύεις στην αλήθεια” κι αναρωτιόμουν: “ Γιατί; 

Δεν είναι η αλήθεια μια από τις μεγαλύτερες αξίες  της ζωής μας μετά την αγάπη, όπως 

μας έμαθε και  η ίδια η συγγραφέας μέσα από τα βιβλία της ( και κυρίως το “Κόκκινο 

Κοράλλι” ) ; ” 

Σ’ όσα βιβλία έχω διαβάσει, μ ’ αρέσει να ταυτίζομαι με τους ήρωες. Όμως, είναι η πρώτη 

φορά που συνειδητοποίησα πως πράγματι έγινα ένα με την ηρωίδα.  Ήμουνα η Δανάη! 

Μόλις στα δεκαέξι μου χρόνια κατάφερα να πάω κόντρα σε όλους και να κρατήσω ένα 

παιδί που οι άλλοι δεν επιθυμούσαν, ακόμη κι αν αυτό τελικά δεν ήταν τόσο τυχερό. 

Δυστυχώς, γεννήθηκε νεκρό. Παντρεύτηκα κι έζησα εγκλωβισμένη σ’ ένα γάμο που δεν 

έπρεπε, γιατί είχα συμβιβαστεί με την επιθυμία των γονιών μου. Ήμουνα δέσμια αυτού 

του γάμου για χρόνια μέχρι που ο άντρας μου τα έφτιαξε με μια μικρούλα και ζήτησε 

διαζύγιο. Και τότε για πρώτη φορά στη ζωή μου, ένιωσα απελευθερωμένη και 

ερωτεύτηκα πραγματικά, παράφορα, παθιασμένα… Έζησα τον έρωτα  που με λέξεις 

περιέγραφα στα βιβλία μου, γιατί είχα καταφέρει να γίνω μια πετυχημένη  συγγραφέας. 

Αλλά ο έρωτας αυτός ήταν ένα λάθος… με έναν άντρα μικρότερο μου…. Γιατί κι αυτός με 

πρόδωσε. Κι όταν μετά από καιρό κατάφερα να σταθώ και πάλι στα πόδια μου, ήρθε το 

τελειωτικό χτύπημα… Η αλήθεια!  Ήταν δυνατό η ζωή μου να ήταν ένα πέπλο κεντημένο 

με ψέματα; Η αλήθεια ήταν τόσο οδυνηρή, ανελέητη… σε σημείο που φώναζα συνεχώς 

στον εαυτό μου… “Μην πιστεύεις στην αλήθεια!”  Γιατί αν την πίστευα… 

Κι όμως αν και προφανώς δεν είμαι η ηρωίδα του βιβλίου, μέχρι και σήμερα δεν μπορώ 

να πιστέψω την αλήθεια που έκρυβε! 

Κατά την άποψη μου, μόνο μία λέξη μπορεί να περιγράψει το βιβλίο αυτό…  



ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΤΑΤΟ! 

Το προτείνω ανεπιφύλαχτα και περιμένω τα δικά σας σχόλια! 

  

 


