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Η  Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη είναι μία από τις πιο καταξιωμένες Ελληνίδες συγγραφείς στον 
μαγικό κόσμο των μυθιστορημάτων καθώς και των παιδικών βιβλίων. 
Συγκεκριμένα γεννήθηκε στην πρωτεύουσα, Αθήνα. Τελείωσε τη Σχολή Νηπιαγωγών 
Αθηνών και το  London Montessori Centre. Έχει γράψει περίπου 156  παιδικά βιβλία (δικά 
της αλλά και διασκευές), 9 μυθιστορήματα για ενηλίκους και έχει μεταφράσει επίσης, 
αρκετά βιβλία παιδικής λογοτεχνίας. 
Αυτό το διάστημα, όπως η ίδια μας έχει ενημερώσει ανυπομονεί για την κυκλοφορία του 
νέου της μυθιστορήματος “Στην αγκαλιά του Ήλιου” το οποίο αναμένεται να βρίσκεται στη 
δική μας αγκαλιά στις 7 Μαΐου. 
Aς ανατρέξουμε όμως, περίπου ένα χρόνο πριν, όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο της, το οποίο 
για πρώτη φορά επρόκειτο για μια αληθινή ιστορία. Κι όπως οι περισσότεροι βιβλιοφάγοι, 
είμαι σίγουρη θα γνωρίζεται ο τίτλος ήταν “ Δίδυμα Φεγγάρια”. 
 
Κριτική: 
Μπορεί να πέρασε ένας χρόνος που βρέθηκε στην αγκαλιά μου το βιβλίο “Δίδυμα 
Φεγγάρια”, όμως δεν παύει να είναι ένα βιβλίο που ανατρέχω πολύ συχνά για να ρίξω μια 
ματιά σ’ αγαπημένα αποσπάσματα, που έχουν ένα ιδιαίτερο νόημα, όπως τα παρακάτω: 
“Λένε ότι όταν συγχωρείς, ελευθερώνεις ένα φυλακισμένο. Τότε και μόνο τότε 
καταλαβαίνεις πως ο φυλακισμένος ήσουν εσύ.” 
“Γιατί ελευθερία είναι να είσαι αέρας, και να μην μπορείς να σ’ ανασαίνει κανένας” 
“Δεν υπάρχουν εγγυήσεις στον έρωτα και στην αγάπη. Απλά ρισκάρεις. Κι αυτή είναι η 
ομορφιά. Πέφτεις με φόρα, πέφτεις με τη θέληση σου σε μια πισίνα που μπορεί να μην έχει 
καθόλου  νερό. Αφήνεσαι χωρίς καμιά εγγύηση κι’ αυτό είναι το πολύτιμο. Η ευτυχία δεν 
προσφέρει εγγυήσεις.” 
Aυτά κι ακόμα περισσότερα ξετυλίγονται στις σελίδες του βιβλίου σαν διδάγματα και 
γνώσεις που μπορεί ν’ αποκομίσει ο αναγνώστης. 
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Όσον αφορά την πλοκή τα “Δίδυμα Φεγγάρια” είναι ένα βιβλίο συγκλονιστικό, 
ανατρεπτικό, συγκινητικό και καλογραμμένο σαν παραμύθι ανεξαιρέτως του ότι στις 
σελίδες του ξετυλίγεται μία αληθινή ιστορία. Επίσης, είναι τόσο καθηλωτικό που ο 
αναγνώστης τρέχει καλπάζοντας στις σελίδες του βιβλίου για να προλάβει τις εξελίξεις και 
να λύσει το δίχτυ των μυστικών που απλώνεται αδυσώπητα  γύρω από κάθε ήρωα, μέσα 
από τους γρίφους του παρελθόντος. 
Είναι ένα βιβλίο που σε ταξιδεύει σε μια πονεμένη ιστορία που εμπλέκει πέντε βασικούς 
ήρωες: τα δίδυμα κορίτσια Αγάπη και Ελισάβετ, την Αλίκη, τον Ανδρέα και τον Παύλο. 
Συντροφιά με τους ήρωες αυτούς δεν μας δίνεται μόνο η ευκαιρία να ταξιδέψουμε σε 
γνωστά μονοπάτια της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, της Πάρου και της Κωνσταντινούπολης 
πλημυρισμένα από εικόνες, χρώματα, φαγητά και μυρωδιές αλλά και στα σκληρά 
μονοπάτια της αλήθειας, της λυτρωτικής αγάπης και της ευτυχίας. Συναισθήματα λοιπόν, 
φόβου, αγωνίας, ανησυχίας, πόνου και συγκίνησης κατακλύζουν τον αναγνώστη μέχρι το 
τέλος, ώσπου να κατασταλάξει στη ψυχή του το γεγονός ότι “Όλα στη ζωή, γίνονται για 
κάποιο λόγο” κι έτσι να  έρθει η καθαρτήρια λύτρωση. Δεν μπορώ να κρύψω ότι το βιβλίο 
είναι “κάτι σαν έρωτας” γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο στην εποχή μας ένα βιβλίο 
να μας πλημυρίζει με τόσο δυνατά συναισθήματα αγάπης κι ευτυχίας. Κι όμως, η 
συγγραφέας Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη με το αριστούργημα της αυτό τα έχει καταφέρει! 
Σίγουρα θα συνιστούσα το βιβλίο αυτό σε όλους σας, χωρίς επιφυλάξεις! Με την ευκαιρία 
αυτή να ευχηθούμε στη συγγραφέα αυτή να είναι καλοτάξιδο το νέο της βιβλίο!   
 


