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Book Review: Δυο Φιλιά για την Αμέλια - 

Ρένα Ρώσση-Ζαϊρη 

Συντάχθηκε στις 24 Ιούνιος 2016. 

Ομολογώ πως η Ρένα Ρώσση-Ζαϊρη είναι μία από τις αγαπημένες μου συγγραφείς 
και σχεδόν πάντα θεωρώ δεδομένο το ότι θα μου αρέσει το εκάστοτε βιβλίο της. 
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Ωστόσο, όταν έπιασα στα χέρια μου το νέο της έργο με τίτλο «Δυο Φιλιά για την 

Αμέλια», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, είχα κάποιες αμφιβολίες, 

εξαιτίας της περίληψής του. Για πρώτη φορά η πρωταγωνίστρια ενός βιβλίου, της 

αγαπημένης μου συγγραφέως, είναι αυτό που αποκαλούμε απλοϊκά «κακιά». Στην 

πραγματικότητα, καθώς διάβαζα την ιστορία συνειδητοποίησα το λάθος μου και 

ξαναθυμήκα τους λόγους που αγαπώ τα βιβλία της κυρίας Ρώσση-Ζαϊρη. 

Η διήγηση ξετυλίγεται μέσα από τα μάτια της πρωταγωνίστριας, της Λου, και της 

μεγαλύτερης κόρης της, Αμέλιας. Η Λου μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο, στα παιδικά 

και εφηβικά της χρόνια, στη σχέση της με τους γονείς της αλλά και στο μεγάλο της 

όνειρο να γίνει μια σπουδαία ηθοποιός. Καταφέρνει όλα της τα όνειρα, χωρίς να γίνει 

ευτυχισμένη. Όλη η Ελλάδα υποκλίνεται μπροστά στο σπουδαίο υποκριτικό της 

ταλέντο, η ίδια όμως είναι ένα αδηφάγο πλάσμα, το οποίο αναζητά όλο και 

περισσότερες κορυφές για να κατακτήσει. Κορυφές που δεν της ανήκουν πάντα και 

που, για να τις αποκτήσει, κομματιάζει την ψυχή της. Η Αμέλια είναι η μεγαλύτερη 

κόρη της Λου, καρπός της κρυφής της σχέσης με τον μεγάλο έρωτα της ζωής της. 

Όλη της την ζωή είχε μικρές επιθυμίες και ρεαλιστικά όνειρα, όμως τα κρυμμένα 

μυστικά του παρελθόντος και η έλλειψη μητρικής αγάπης οδήγησαν την Αμέλια σε 

αδιέξοδο και δυστυχία. Ανάμεσα στις διηγήσεις των δυο γυναικών συναντάμε 

ανθρώπους που τις σημάδεψαν και τους σημάδεψαν κι αυτές, αντίστοιχα. 

Ταξιδεύουμε στην Ελλάδα των περασμένων δεκαετιών, σε εξωτικούς προορισμούς 

και σε ζωές γεμάτες λάμψη και χρήμα. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με ίντριγκες, 

εκβιασμούς, οικονομικά σκάνδαλα, δολοφονίες, μίση και πάθη. Ένα βιβλίο που τα 

έχει όλα. 

Η πένα της κυρίας Ρώσση-Ζαϊρη για πρώτη φορά δημιουργεί μια ηρωίδα γεμάτη 

λάθη και ασχήμιες. Η Λου είναι ένας ιδιαιτέρως αντιπαθητικός λογοτεχνικός 

χαρακτήρας, τον οποίο όμως η συγγραφέας αγκαλιάζει και με τη γνωστή 

τρυφερότητα που διακρίνει την δημιουργική της οπτική και καταφέρνει να αναδείξει 

τους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκε σε συγκεκριμένες πράξεις και αποφάσεις. 

Η γραφή συναρπάζει, κρατώντας το γνώριμο μοτίβο της συγγραφέως, αλλά 

ακολουθώντας έναν πιο σύγχρονο δρόμο. Οι περιγραφές όπως πάντα διακρίνονται 

για τον λυρισμό και τον ποιητικό τους χαρακτήρα, αλλά και η πολυεπίπεδη αφήγηση 
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κρατάει ένα κινηματογραφικό τέμπο, το οποίο αυξάνει το ενδιαφέρον του 

αναγνώστη. 

Η Λου απαξιώνει τον κόσμο γύρω της και, ούσα μια γυναίκα με πάθη, μας παίρνει 

μαζί της στα σκοτάδια της. Δεν μπορώ να μην παραδεχτώ πως αγάπησα 

υπερβολικά τον Άρη και θεωρώ πως με την ύπαρξη του η δημιουργός συμβολίζει 

την απόλυτη αγάπη και θυσία ενός γονιού για το παιδί του. Κατά την προσωπική 

μου άποψη, πρόκειται για ένα από τα καλύτερα βιβλία της συγγραφέως, καθώς η 

προσεκτική δουλειά που έγινε στα εξελικτικά ψυχογραφήματα, αλλά και η έρευνα σε 

σχέση με την χωροχρονοτοποθέτηση, είναι το λιγότερο αξιόλογες. Είναι σπουδαίο 

να αφήνεις τον αναγνώστη να ανακαλύψει μόνος του τα μονοπάτια της ψυχής των 

χαρακτήρων μιας ιστορίας. 

Ολοκληρώνοντας την ανάγνωση του βιβλίου «Δυο Φιλιά για την Αμέλια» 

ξαναθυμήκα τους λόγους που αγαπώ τα βιβλία της Ρένας Ρώσση-Ζαϊρη, όπως 

προείπα. Αγαπώ την τρυφερότητα της πένας της, τον σεβασμό με τον οποίο 

καλωσορίζει πάντα τους αναγνώστες στις ιστορίες της, τις γεμάτες άρωμα και φως 

εικόνες που περιγράφει, τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο χτίζει τα ψυχολογικά 

προφίλ των ηρώων της. Ο χαρακτήρας της Λου το αποδεικνύει. Πάνω απ' όλα, 

διαβάζοντας την "Αμέλια" εντυπωσιάστηκα από τους δυνατούς έρωτες με τους 

οποίους ήρθα αντιμέτωπη, αλλά και με τον συναρπαστικό επίλογο. Έναν επίλογο 

που κρατάει το μοτίβο του τέλους που συναντήσαμε στα «Δίδυμα Φεγγάρια» με έναν 

τρόπο όμως πιο σκοτεινό και σκληρό, ακριβώς όπως και η ηρωίδα της ιστορίας μας. 

  

Μαρία Μπακάρα 

 


