
 

ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

M KOUTSOM 6/10/2018 ADD COMMENT  ΒΙΒΛΙΑ , FEATURED 

«Το ομοίωμα της φρεγάτας καιγόταν στα ανοιχτά μέσα στο σκοτάδι, χαρίζοντας μια απόκοσμη 

λάμψη στον ουρανό κι η θάλασσα βάφτηκε κατακόκκινη, όταν κάποιος με κόλλησε στον τοίχο, 

πέρασε τα δάχτυλά του μέσα στα μαλλιά μου και με φίλησε παθιασμένα. Σύγχυση ένιωσα, 

γλυκιά ζάλη, καίγονταν τα πάντα μέσα μου και δροσίζονταν μαζί. Και τότε η νύχτα έγινε μέρα, 

ο ουρανός πιτσιλίστηκε ολόκληρος, πλημμύρισε γιορτινά πυροτεχνήματα, μαγευτικά 
χρωματικά εφέ. Κι ο άντρας που με μάγεψε με το φιλί του ήταν άφαντος…» 

 

Ο γοητευτικός Μάξιμος, ο ευαίσθητος Ίωνας, ο δυναμικός Ανδρέας κι ανάμεσά τους, η Αλεξία. Η 

γυναίκα που αγαπήθηκε πολύ. Ποιος θα την κάνει δική του για πάντα; Η Αγαθονίκη και ο 

Ιάκωβος, άσβεστο μίσος και αμαρτίες. Γιατί είμαστε όσα μας έχουν συμβεί. Γιατί δύσκολα 

ξεφεύγουμε από τα λάθη που έκαναν οι γονείς μας. Μια αληθινή ιστορία ζωής, ένα μυθιστόρημα 

που λούζεται στο φως και φωνάζει δυνατά το όνομα της αγάπης, από το Α έως το Ω. Για να μην 
αφήσει τα όνειρα να κοιμηθούν, για να ξυπνήσει τις ελπίδες… 
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Μία από τις αγαπημένες μου συγγραφείς, η κυρία Ρένα Ρώσση-Ζαϊρη, επανέρχεται αυτό 

το καλοκαίρι μ'ένα βιβλίο διαμάντι! Το "Αστέρια στην άμμο", είναι ένα μαγευτικό ταξίδι από 

την αρχόντισσα Ύδρα στην πανέμορφη Κύπρο ως την παραμυθένια Βαρκελώνη και την 

εξωτική Ινδία! Μια αληθινή ιστορία με τρεις άντρες και μια γυναίκα. Μια γυναίκα που 

αγαπήθηκε πολύ! Και από τους τρεις! Αλήθεια, πόση πραγματική αγάπη μπορεί να 

χωρέσει μια καρδιά?  

 

 

Η συγγραφέας με τη γλαφυρή της πένα, έγραψε μια εκπληκτική ιστορία που 

πραγματεύεται τις ανθρώπινες σχέσεις και ιδιαίτερα αυτές ανάμεσα  στους γονείς και τα 

παιδιά. Σχέσεις ζωής με λάθη και συγκρούσεις. Σχέσεις που καθορίζουν τα παιδικά 

χρόνια ενός ανθρώπου και που διαμορφώνουν τον ενήλικα χαρακτήρα του!  

 

Αλήθεια πόσο μπορεί να μας επηρεάσει ο τρόπος με τον οποίο έχουμε γαλουχηθεί? 

Πολύ! Είμαστε όλα όσα έχουμε βιώσει. Τα βιώματα της παιδικής μας ηλικίας παίζουν 

βαρυσήμαντο ρόλο στη μετέπειτα ζωή μας. Αν έχουμε πάρει αγάπη και ασφάλεια ως 

παιδιά, αγάπη θα δώσουμε κι ως ενήλικες. Αν πάλι, έχουμε ζήσει δύσκολες καταστάσεις, 

γεμάτες λάθη και μίσος τότε μια ζωή θα παλεύουμε να ξεφύγουμε από τις πληγωμένες 

θύμησες, αναζητώντας τη λύτρωση! Κι η λύτρωση είναι μία και λέγεται αγάπη! Η αγάπη 

είναι βάλσαμο για την ψυχή, τα γιατρεύει όλα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την 

αγάπη. Κι οι ήρωες αυτής της ιστορίας αναζητούν την αγάπη. Προσπαθούν να την 

καταλάβουν μέσα από αντιξοότητες, λάθη, πόνο, χαρά, συμπόνια, συγχώρεση... 

Δεν θα σας αποκαλύψω περισσότερα για την ιστορία τους, θα σας αφήσω να τη διαβάσετε 

μόνοι σας, να την νιώσετε και να μαγευτείτε... 

Σας αφήνω με την ευχή της συγγραφέως στον πρόλογο του βιβλίου:  

"Εύχομαι να ταξιδέψετε με λαχτάρα σε αυτό το βιβλίο, να ανακαλύψετε τα ψίχουλα της αγάπης 

που είναι ριγμένα στις σελίδες του για χάρη σας. Να γίνετε ένα με την αγάπη. Και να νιώσετε 
πως... Όλα τ'αστέρια τ'ουρανού είναι για όλους μας" 

Καλό υπόλοιπο Κυριακής!  

 


