
 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με την κα ΡΟΥΣΑΚΗ για το βιβλίο της «Η ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ 

ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ» 
 

 

 

 

 

 

Κυρία ΡΟΥΣΑΚΗ ,θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε να μας δώσετε αυτή 

τη συνέντευξη. Διάβασα το βιβλίο σας «Η ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ» και ομολογώ 

ότι η ιστορία του με συνεπήρε. Καλογραμμένο, με ωραία πλοκή ,πολλά μηνύματα και 

στοιχεία για την εποχή που διαδραματίζεται η ιστορία , δεν θέλεις να το αφήσεις από 
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τα χέρια σου μέχρι την τελευταία σελίδα. Το διάβασα χωρίς να με κουράσει, ήταν μία 

υπέροχη ιστορία, ίσως φανταστική αλλά και τόσο αληθινή που ήθελα να φτάσω με 

αγωνία μέχρι το τέλος της.  

 

Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια! Πόσο χαίρομαι που σας άγγιξε! 

 

1)Κα Ρουσάκη καταρχάς θα ήθελα να μας μιλήσετε για εσάς ,για να σας γνωρίσουμε 

καλύτερα.  

 

 

Είμαι μαμά τριών παιδιών, 15 1/2, 14 και 11 χρονών. Είμαι κτηματομεσίτης και 

μεταφράστρια. Λατρεύω τα παιδιά, τη φύση, τον σκύλο μας τον Φάτσα, τη σοκολάτα 

και τα ταξίδια. Είμαι αναγνώστρια όποτε έχω χρόνο και διάθεση να ξεφύγω απ’ την 

καθημερινότητα. Όμως το πάθος μου για τη γραφή με κρατά σε ισορροπία. Με κάνει 

να ταξιδεύω στα έγκατα της ψυχής μου, στη φαντασία μου αλλά παράλληλα με κρατά 

προσγειωμένη στο έδαφος, στα σοβαρά κοινωνικά θέματα που αντιμετωπίζουμε σαν 

πολίτες και στα ζητήματα που πλάθουν την ψυχοσύνθεση του κάθε ανθρώπου. 

Γράφω κυρίως παιδική λογοτεχνία. Έχοντας γράψει πάνω από 40 βιβλία για παιδιά 

όλων των ηλικιών, «Η νύχτα της Κασσιανής» είναι το δεύτερο μυθιστόρημα ενηλίκων 

μου. Μέσα απ’ τη γραφή ανακαλύπτω τον εαυτό μου, είτε γράφω για παιδιά, είτε για 

μεγάλους. 

 

2)Στο βιβλίο σας, η ηρωίδα του ,η Κασσιανή μετά από μια τραυματική εμπειρία στην 

εφηβεία της ,τον βιασμό της από έναν άγνωστο ,παλεύει με τον εαυτό της άλλα και 

τον οικογενειακό της κύκλο ,για να ορθοποδήσει και να ανακαλύψει αυτόν που την 

βύθισε στο σκοτάδι. Θέλει να απελευθερωθεί ,να ανακαλύψει τα ένοχα μυστικά που 

κρύβονται ,για όσα συμβαίνουν γύρω της .Πείτε μας λοιπόν ,τι θα διαβάσουμε στο 

βιβλίο σας <<Η ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ>> ?  

 

 

Στο νέο μου μυθιστόρημα ενήλικων «Η νύχτα της Κασσιανής» συνέδεσα τρεις 

διαφορετικές προσωπικότητες και τρεις αλλιώτικες ιστορίες με παράδοξο τρόπο 

όπως ακριβώς είναι η ζωή -- απρόβλεπτη και μυστήρια. Ο δρόμος όπου 

συμβαδίζουν οι τρεις ήρωες συμβολίζει το τυχαίο της ζωής και καλούνται να βρουν το 

μέσο για να αντιμετωπιστεί σε κάθε «στροφή». Καθώς η Κασσιανή, ο Τζακ και ο 

Ρωμανός παλεύουν με τα σκοτάδια τους ο ένας εξαρτάται από τον άλλον για να 

ανασυρθεί από τον προσωπικό του βυθό. Άλλωστε αυτό είναι κι ένα από τα κεντρικά 

θέματα του βιβλίου: «Όταν βυθίζεται κανείς σ’ ένα απύθμενο πηγάδι, από που 

πιάνεται προκειμένου να ανασυρθεί στο φως;» 

 

 

3)Το βιβλίο σας είναι ποιον φαντασίας ή βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και 

πρόσωπα? 

 

Όχι, η ιστορία δε βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και πρόσωπα. Πρόκειται για 

μυθοπλασία. Ωστόσο επηρεάστηκα από την προσωπική μου επαφή με την 

ομογένεια της Αμερικής. Η υπόθεση διαδραματίζεται στα δικά μου τα μέρη, στα 

χρόνια της παιδικής μου ηλικίας. Ανάμεσα στην Αθήνα, την Καλαμάτα και την 

γενέτειρα μου, τη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 1970 μέχρι το 1983. Θυμάμαι την 

εποχή που μεγάλωνα με την οικογένειά μου στο Λονκγκ Άιλαντ. Χρόνια σκληρά για 

τους πολίτες της Αμερικής όμως όχι τόσο για τους μετανάστες οι οποίοι είχαν 



μοναδικό στόχο να κυνηγήσουν τα όνειρα τους. Όλα για εκείνους φάνταζαν 

ελπιδοφόρα και αστραφτερά. Όμως με τον καιρό καλούνταν να αντιμετωπίσουν την 

αγριότητα της αυξημένης εγκληματικότητας και να αντιληφθούν το βάθος της 

κοινωνικής αποσύνθεσης.  

 

4)Πόσο σημαντικό είναι μια κακοποιημένη γυναίκα ,τόσο σωματικά όσο και 

συναισθηματικά ,όπως η Κασσιανή ,να προχωρήσει στην ζωή της και να βγει από το 

σκοτάδι στο αληθινό φως? Πόσο κοντά πιστεύεται ότι πρέπει να είναι οι δικοί της 

άνθρωποι? Πρέπει να υπάρχουν μυστικά ?Ποια μηνύματα θέλετε να περάσετε στον 

αναγνώστη σας, που θα διαβάσει το βιβλίο σας?  

 

Στο βιβλίο γράφω: “Ενίοτε οι αλήθειες συνταράσσουν όταν αναδύονται στην 

επιφάνεια. Λίγοι αντέχουν να αντικρίσουν τη λάμψη τους. Οι πολλοί προτιμούν το 

ημίφως, την κεκαλυμμένη αλήθεια ή το ψέμα. Παρά ταύτα, ο άνθρωπος είναι 

πλασμένος να προσαρμόζεται. Μαθαίνει να ζει, να κινείται, να δρα, να αγαπά, 

ανεξάρτητα από τις όποιες ανατροπές της ζωής. Επιλέγει να κρατά ορισμένες 

αναμνήσεις σαν αγιασμό στα μπουκαλάκια του νου. Να τηρεί ισορροπίες ανάμεσα 

στο φως και στο σκοτάδι. Ανάμεσα στη μέρα και στη νύχτα.” Μόνο έτσι μπορεί να 

προχωρήσει η Κασσιανή. Να αντιμετωπίσει τις σκληρές αλήθειες της ζωής με τη 

βοήθεια της αληθινής αγάπης.  

 

5)Στο βιβλίο σας δίνετε αρκετές πληροφορίες και ιστορικά γεγονότα που συμβαίνουν 

την ίδια περίοδο που διαδραματίζεται η ιστορία του, σε Ελλάδα ,Γαλλία και Αμερική. 

Θίγεται θέματα που αφορούν την εγκληματικότητα, την μετανάστευση και τα όνειρα 

των Ελλήνων στην Αμερική, τις μεταξύ τους σχέσεις . Κατά την συγγραφή του 

βιβλίου σας συναντήσατε δυσκολίες στην συγκέντρωση και την σύνδεση των 

πληροφοριών και πως τις ξεπεράσετε ?  

 

Η έρευνα που έκανα για να συλλέξω έγκυρες πληροφορίες για την περίοδο που 

αναφέρομαι στο βιβλίο πήρε αρκετό χρόνο. Ωστόσο άντλησα πολλές πληροφορίες κι 

από την προσωπική μου σχέση με την Αμερική της συγκεκριμένης εποχής.  

 

 

6)Αν ήσασταν ένας απλός αναγνώστης του, ποια θεωρείται ότι είναι δυνατά του 

στοιχεία?  

 

Η δυνατή ιστορία αγάπης, το πολυσχιδές κοινωνικό πλαίσιο της υπόθεσης και το 

έντονο σασπένς.  



 
 

 

7)Πως επιλέξατε τον τίτλο του βιβλίου σας «Η ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ»? 

Σκεφτήκατε κάποια στιγμή να τον αλλάξετε?  

 

 

Από ένα απόσπασμα του βιβλίου: «Ήταν η κόρη της νύχτας. Αναδύθηκε απ’ το 

σκοτάδι. Ανακάλυψε τον ήλιο στο πρόσωπο της αγάπης». 

 

8) Πως και πότε αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την συγγραφή ?  

 

Γράφω απ’ τα επτά μου όμως τόλμησα να εμπιστευτώ το ένστικτο μου και να γράψω 

επαγγελματικά στα 26 μου. Τότε έγραψα το πρώτο μου βιβλίο, «Η Μέλπω η 

μοναδική» το οποίο κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα, το 2001. Βραβεύτηκε στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό χαρίζοντας μου φτερά να συνεχίσω αυτό που αγαπώ. 
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9)Ετοιμάζετε κάτι καινούργιο στο μέλλον;  

 

Γράφω το τρίτο μυθιστόρημα ενηλίκων μου ενώ παράλληλα συνεχίζω να εκδίδω 

παιδικά βιβλία. Πρόκειται να κυκλοφορήσουν τρία εικονογραφημένα βιβλία μου το 

2019.  

 

10) Αν σας ζητούσα να μας αφιερώσετε ένα απόσπασμα από το βιβλίο σας, ποιο θα 

ήταν αυτό?  

 

«Μοιράζεται η θλίψη;» μονολόγησε ο Ρωμανός. 

«Όσο μοιράζεται κι η χαρά», του φάνηκε να απαντά από κάπου η μαυροφορεμένη 

Φερονίκη. Ίσως εκεί να βρισκόταν η αγάπη – στο μοίρασμα.  

 

 

Τελειώνοντας με τις ερωτήσεις θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μιλήσατε μαζί μας 

για εσάς και το βιβλίο σας και θα ήθελα να μας πείτε που και πως μπορούμε να 

βρούμε εσάς και το βιβλίο σας.  

 

Το βιβλίο κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Μπορείτε να με βρείτε στη σελίδα μου 

στο facebook: Μαρία Ρουσάκη – Συγγραφέας.  

Εγώ σας ευχαριστώ! 
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