
Book Review:Βαθύ Γαλάζιο - Ρένα Ρώσση-Ζαϊρη 

Συντάχθηκε στις 10 Φεβρουάριος 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Η αγάπη μου για την πένα της Ρένας Ρώσση-Ζαϊρη είναι μεγάλη. 

 Έχω αδυναμία στην τρυφερή χροιά των βιβλίων της, το λυρικό της ύφος και την 
διακειμενικότητα με την οποία της αρέσει να εκφράζεται. Διαβάζοντας το βιβλίο της 
«Βαθύ Γαλάζιο», το οποίο επανεκδίδουν οι εκδόσεις Ψυχογιός, δε μπόρεσα να μη 
χαθώ στη μαγεία της γραφής της. 

Ο Γιάννης ζει μια ζωή επιτυχημένη αλλά συναισθηματικά κενή. Προδομένος από τον 
μεγάλο του έρωτα ψάχνει σε κάθε γυναικεία παρουσία εκείνη, τη μία και μοναδική, 
την Αλίκη. Η Αλίκη δεν μπόρεσε ποτέ να τον ξεχάσει αν και το ήθελε, αν και έπρεπε. 
Έπρεπε γιατί δε θα μπορούσε ποτέ να του προσφέρει το φως που εκείνος άξιζε, το 
φως που εκείνη στερήθηκε από παιδί. Ανάμεσα τους η Χριστίνα, ο Αντρέας, το 
Αλέξανδρος, η Ιωάννα, μικροί ήρωες οι οποίοι πορεύονται με την αλήθεια τους και 
τα λάθη τους. 

Το «Βαθύ Γαλάζιο» είναι ένα από τα ωραιότερα βιβλία που έχω διαβάσει. Το 
ρούφηξα πραγματικά και για μία ολόκληρη μέρα το διάβαζα και έκλαιγα. Υπέροχα 
συγκινητικό, ρεαλιστικό και αρκετά σκληρό, με καταστάσεις δυσάρεστες τις οποίες 
προσωπικά δυσκολεύτηκα αρκετά να διαχειριστώ. Η γραφή της κυρίας Ρώσση-
Ζαϊρη για ακόμη μια φορά μας ταξιδεύει στις θάλασσες που τόσο αγαπάει και στον 
Ελύτη που τόσο όμορφα απαγγέλει έστω και γραπτά. Η ιστορία είναι μια σπουδή 
στην ιδιαιτερότητα της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης και οι ήρωες του βιβλίου 
έρχονται αντιμέτωποι με τις ευθύνες και τα λάθη τους, λάθη ανεπανόρθωτα στην 
πλειοψηφία τους. 

Η συγγραφέας χρωματίζει την πένα της με νοσταλγικές πινελιές, χρησιμοποιώντας 
πολυπρόσωπες αφηγήσεις και χρονικές αναδρομές. Οι περιγραφές είναι λυρικές και 
τα λόγια δύσκολα, καθώς απογυμνώνουν την ψυχή των ηρώων και εκπέμπουν όλη 
τους την εσωτερικότητα. Ταυτόχρονα γινόμαστε παρατηρητές καταστάσεων που 
έχουμε την τάση να ξεχνάμε πως υπάρχουν. Τα στερεότυπα, η έλλειψη ενημέρωσης 
που οδηγεί σε γονεϊκά λάθη, η σκληρή ζωή στην επαρχία, η προσδοκία για το 
επιχρυσωμένο όνειρο. Η ελπίδα που πάντα παραμονεύει, αρκεί η σπίθα της αγάπης 
να μην έχει σβήσει. 

Ένα βιβλίο υπέροχο από την αγαπημένη μου και εξαιρετική πένα της Ρένας Ρώσση-
Ζαϊρη. Άξιζε που το διάβασα όχι μόνο για τα όσα εισέπραξα, αλλά και για τη 
λύτρωση που αισθάνθηκα το τέλος μετά από τόσα δάκρυα. Για ακόμη μια φορά θα 
αναφερθώ στην υπέροχη εισαγωγή που έγραψε η συγγραφέας, καλωσορίζοντας 
εμάς τους αναγνώστες της, με σεβασμό και τρυφερότητα σε μια ιστορία γεμάτη 
ψυχή. 
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