
 
Πολιτισμός 

Η συγγραφέας Ρένα 
Ρώσση-Ζαΐρη μιλάει για το 
βιβλίο της «Αστέρια στην 
άμμο» 
  

 

Συνέντευξη στην Μαίρη Γκαζιάνη  

Η ΡΕΝΑ ΡΩΣΣΗ-ΖΑΪΡΗ γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι κόρη του Νικόλαου 
Ρώσση, των φερώνυμων εκδόσεων, ενώ παππούς της ήταν ο φιλόλογος και 
συγγραφέας Ιωάννης Θ. Ρώσσης. Αποφοίτησε από το Αμερικανικό Κολέγιο 
Θηλέων, τη Σχολή Νηπιαγωγών Αθηνών και το Lοndon Montessori Centre. 
Εργάστηκε ως νηπιαγωγός, αλλά και ως υπεύθυνη εκδόσεων. Έχει γράψει 14 
βιβλία για ενηλίκους και πάνω από 150 παιδικά βιβλία. Το 2015 της 
απονεμήθηκε το Βραβείο Λογοτεχνίας από τον Όμιλο Γυναικών Πειραιά 
«Εξάλειπτρον» για το συγγραφικό της έργο, σε συνδυασμό με τη μεγάλη 
απήχησή του και τη διαδραστική της σχέση με τους αναγνώστες της, καθώς 
και το βραβείο κοινού των βιβλιοπωλείων PUBLIC, στην κατηγορία «Ο πιο 
ερωτικός χαρακτήρας», για το μυθιστόρημά της ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ, το οποίο 
μεταφέρθηκε και στην τηλεόραση. Όλα τα μυθιστορήματά της κυκλοφορούν 
από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ. Είναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά. 

 Μ.Γ.: Ρένα, πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο σου «Αστέρια στην 
άμμο». Σε τι αναφέρεται; 

Ρ.Ρ-Ζ.: Γράφω πάντοτε υπηρετώντας έναν στόχο. Κι αυτό το μυθιστόρημα 
είχε έναν στόχο που με ξετρέλαινε: τα λάθη που κάνουν οι γονείς μας, τα λάθη 
που τα φορτώνουν στους ώμους μας και μας κυνηγούν για μια ζωή. 
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Προσπάθησα να διερευνήσω το πώς οι εμπειρίες της παιδικής μας ηλικίας 
διαμορφώνουν τον χαρακτήρα μας, την προσωπικότητά μας, μας ακολουθούν 
σε όλη την ενήλικη ζωή μας, καθορίζουν ακόμα και τις διαπροσωπικές μας 
σχέσεις. 

 

Τ’ «Αστέρια στην άμμο» βουτούν στις ανθρώπινες σχέσεις και ιδιαίτερα στις 
σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά και στους γονείς τους. Σχέσεις ζωής, 
πλημμυρισμένες συγκρούσεις, λάθη, πληγές, σ’ έναν συνεχή αγώνα δρόμου 
που οδηγεί στην ενηλικίωση και την ωρίμανση. Είναι ένα μυθιστόρημα που 
παλεύει να πιάσει σφιχτά από το χέρι τους αναγνώστες, τους παρακινεί να 
ταξιδέψουν στον μικρόκοσμο των παιδιών, στον μεγαλόκοσμο των ενηλίκων. 

Και τελικά στον ίδιο τους τον εαυτό. 

 Μ.Γ.: Πότε τα αστέρια κατεβαίνουν στη γη και μάλιστα στην άμμο; 

Ρ.Ρ-Ζ.: Όταν συνειδητοποιήσουμε πως ο μοναδικός δρόμος της λύτρωσης, 
της ζωής μας ολόκληρης, είναι η αγάπη. Κι είναι μονόδρομος. 

Όλα τα θεραπεύει η αγάπη. Βάλσαμο είναι. Επουλώνει τις πληγές, λειαίνει τη 
σκληράδα της ζωής. Κι έχει τόση, μα τόση δύναμη που μπορεί, ναι, μπορεί, 
να κατεβάσει στη γη όλα τα αστέρια του ουρανού, να τα κατεβάσει στην άμμο, 
γύρω μας, κοντά μας, να γεμίσει με αυτά τις χούφτες μας… 
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Μ.Γ.: Όπως διάβασα στο εξώφυλλο, το βιβλίο σου βασίζεται σε αληθινά 
γεγονότα. Πως έφτασε στ’ αυτιά σου η συγκεκριμένη ιστορία; 

Ρ.Ρ.-Ζ.: Είναι παράξενος, είναι μαγικός ο τρόπος με τον οποίο το ένα 
μυθιστόρημα με οδηγεί σε κάποιο άλλο. Τα «Δίδυμα Φεγγάρια», είναι ένας 
σταθμός στη συγγραφική μου καριέρα. Από την πρώτη στιγμή που 
κυκλοφόρησε μέχρι και σήμερα, οι αναγνώστες φίλοι μου με εμπιστεύονται, 
μου ανοίγουν διάπλατα την καρδιά τους. Μου γράφουν την ιστορία της ζωής 
τους. Χαρές και λύπες, δοκιμασίες και συμφορές, ψέματα κι αλήθειες 
πονεμένες, όλα όσα γεύτηκαν. 

Με την παράκληση να γίνουν μυθιστόρημα. 

Με συγκινούν απίστευτα. Όμως είναι πολύ δύσκολο να επωμιστώ το βάρος 
μιας τέτοιας ευθύνης. Πίστευα πως δε θα τολμούσα να γράψω ξανά μια 
αληθινή ιστορία, μέχρι που βρέθηκα για εκδήλωση βιβλίου σε μια από τις 
αγαπημένες μου πόλεις κάπου στην ηπειρωτική Ελλάδα, μέχρι που μίλησα με 
έναν ηλικιωμένο άντρα. Θα πρέπει να πλησίαζε τα ογδόντα του χρόνια, ίσως 
και να τα ξεπερνούσε. Κι όμως εξέπεμπε λάμψη, γοητεία και μια απίστευτη 
ηρεμία. Κάτι που μόνο οι πραγματικά ευτυχισμένοι άνθρωποι εκπέμπουν. 
Μου έδωσε το χέρι του, μου συστήθηκε. Και με μάγεψε με όσα μου διηγήθηκε. 

Κουβεντιάσαμε αρκετές ώρες. Που πέρασαν χωρίς να το καταλάβω. Κι όταν 
τον αποχαιρέτισα τον ευχαρίστησα μονάχα. Χωρίς να του υποσχεθώ τίποτα. 
Λατρεύω την αλήθεια. Δε άντεχα να του χαρίσω ψεύτικες ελπίδες. 

Σιγά σιγά, με τα αλλεπάλληλα ταξίδια μου στην Ελλάδα, τον έβγαλα από το 
μυαλό μου. Έτσι νόμισα. Γιατί είχε ήδη ρίξει τον σπόρο του μέσα μου. Η 
πραγματική ιστορία της ζωής του, κλωθογύριζε στο μυαλό μου, γινόταν σιγά 
σιγά κομμάτι μου. Ακολουθούσα τα δικά του ψίχουλα ζωής, αυτά που είχε 
ρίξει στο διάβα μου, σαν να ήταν ο δικός μου ο Κοντορεβιθούλης. Κι έτσι 
βούτηξα στ’ «Αστέρια στην άμμο». 
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Μ.Γ.: Η μυθοπλασία τι θέση έχει στα γεγονότα που αφηγείσαι; 

Ρ.Ρ.-Ζ.: Το μυθιστόρημά μου βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Φυσικά και 
χρησιμοποίησα μυθοπλασία για τους διαλόγους ή για να ενώσω, κάποιες 
χρονολογικές περιόδους, 

Μ.Γ.: Η ηρωίδα σου Αλεξία βιώνει ευτυχισμένα τα δέκα πρώτα χρόνια 
της ζωής της και ξαφνικά ανατρέπονται όλα. Χάνει και τους δυο γονείς 
της και συμβιώνει με τη γιαγιά που της φέρεται σκληρά και άκαρδα. Τι 
συμβαίνει στην καρδιά ενός μικρού παιδιού σε μια τέτοια περίπτωση; 

Ρ.Ρ.-Ζ.: Αναρωτιέται αν είναι δυνατόν να τελειώνει έτσι εύκολα η ευτυχία, αν 
έτσι συμβαίνει στη ζωή. Τη μια μέρα είναι άσπρη και την άλλη γίνεται 
κατάμαυρη. Πονάει, υποφέρει, κλείνεται στον εαυτό της. Δεν έχει κανέναν 
κοντά της να απαλύνει τις απεγνωσμένες κραυγές της ψυχής της, δεν έχει 
κανέναν να της απαντήσει σε τόσα και τόσα αναπάντητα ερωτήματα. Νιώθει 
μόνη και εγκαταλειμμένη. 

Όμως ο Θεός δεν τα αφήνει μόνα τους αυτά τα παιδιά, τα παιδιά τα 
πληγωμένα. Στέλνει στον δρόμο τους ανθρώπους μέντορες, φίλους ή 
συγγενείς που στέκονται δίπλα τους και τα βοηθούν να μεταμορφώσουν σε 
αγκαλιές τον ίδιο τους τον πόνο. 
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Μ.Γ.: Από που αντλούσε δύναμη για να συνεχίσει τη ζωή της; 

Ρ.Ρ.-Ζ.: Από τρία αγόρια που γνώρισε ένα πρωί σε μια παραλία της Ύδρας κι 
έγιναν στενοί της φίλοι: Τον Μάξιμο, τον Ίωνα και τον Ανδρέα. 

 Μ.Γ.: Τι αντιπροσώπευαν τα τρία αγόρια για την Αλεξία; 

Ρ.Ρ.-Ζ.: Αντιπροσωπεύουν την οικογένειά της, το ίδιο το δεκανίκι της ψυχής 
της. 

 Μ.Γ.: «Αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα» λέει μια γνωστή παροιμία. 
Κατά πόσο έχει εφαρμογή στο βιβλίο σου; 

Ρ.Ρ.-Ζ.: Η καθημερινή μας ζωή είναι πλημμυρισμένη αμέτρητα συναισθήματα. 
Αγάπη, τρυφερότητα, καλοσύνη, οργή, μίσος, ζήλια, κακία… Με ποια 
συναισθήματα ακριβώς θα είναι γεμάτη η σελίδα κάθε ανθρώπου, εξαρτάται 
από την παιδική του ηλικία. Εξαρτάται από την οικογένειά του. Η αγάπη και η 
ασφάλεια που εισπράξαμε στην παιδική μας ηλικία παίζουν τεράστιο ρόλο στη 
μετέπειτα ζωή μας. Είμαστε όσα μας έχουν συμβεί. Δύσκολα μπορούμε να 
αγνοήσουμε όλα όσα μας στοιχειώνουν, να ξεφύγουμε από τα λάθη που 
έκαναν οι γονείς μας. Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά μας αλλάζουν τόσο 
εύκολα. Ο εσωτερικός μας όμως κόσμος, όχι. Τα παιδικά μας χρόνια, οι 
εμπειρίες μας, όσα μας διαμόρφωσαν, βάρη ασήκωτα είναι και τα κουβαλάμε 
μαζί μας. 

Πολλές φορές οι γονείς χρησιμοποιούν τα παιδιά τους για να λυτρωθούν, 
όπως ακριβώς και στο μυθιστόρημά μου. Είναι απάνθρωπο, είναι έγκλημα να 
μαυρίζεις την καθάρια ψυχή ενός παιδιού, να σκοτεινιάζεις την αθωότητά του. 
Να φορτώνεις στους ώμους του το δικό σου μίσος, τα δικά σου όνειρα που 
έγιναν θρύψαλα, ακόμα και τις δικές σου αυταπάτες. 

 Μ.Γ.: Ποια είναι τα κίνητρα που καθοδηγούν τους ήρωές σου; 
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Ρ.Ρ.-Ζ.: Όλοι οι ήρωές μου, προσπαθούν να αγγίξουν τ’ αστέρια… Να 
καταλάβουν δηλαδή τον εαυτό τους και να τον αποδεχτούν, να αποτινάξουν 
από πάνω τους τα λάθη των γονέων τους, να συναντήσουν την αληθινή 
αγάπη. 

Μ.Γ.: Και ποια είναι τα αποτελέσματα που 
επικρατούν με όσα πράττουν ή αποφεύγουν να πράξουν; 

Ρ.Ρ.-Ζ.: Άλλες φορές βουτάνε στον γκρεμό, βλέπουν τον κόσμο τους να 
γκρεμίζεται συθέμελα κι άλλες τα καταφέρνουν να ισορροπήσουν. 

 Μ.Γ.: Με ποιες μορφές παρουσιάζεται ο έρωτας στο βιβλίο σου; 

Ρ.Ρ.-Ζ.: Με τον καθοριστικό πρώτο έρωτα, που χαρακτηρίζεται από πάθος, 
αυθορμητισμό και συναισθηματική ένταση. 

Με τον ενήλικο έρωτα, τον συνειδητοποιημένο, που αγαπάει ακόμα με τον 
ενθουσιασμό και την αγνότητα ενός παιδιού, αλλά που δεν παύει να παλεύει 
για μια σχέση που βασίζεται στην ειλικρίνεια, που δεν παύει να αφουγκράζεται 
τη ζωή με μαγικούς όρους. 

Μ.Γ.: «Εξαρτιόμουν συναισθηματικά από αυτόν», σκέφτεται η Αλεξία. Η 
εξάρτησή της από τον Μάξιμο ήταν αγάπη ή εμμονή; 

Τα περισσότερα κορίτσια, όπως και η Αλεξία, λαχταρούν να συναντήσουν τον 
πρίγκιπα με το άσπρο άλογο που θα τις κάνει ευτυχισμένες. Ο πρώτος 
έρωτάς τους μετατρέπεται συνήθως σε εμμονή. Μέχρι να καταλάβουν τον 
εαυτό τους και να τον αγαπήσουν, μέχρι να νιώσουν πως ο πρίγκιπας που 
έψαχναν είναι τελικά ο ίδιος τους ο εαυτός. 

Είναι δύσκολος ο αγώνας της ανακάλυψης του εαυτού μας. Γιατί πρέπει να 
αγαπήσουμε και να αποδεχτούμε αυτό που είμαστε. Χωρίς να ξεχνάμε πως 
όλα ξεκινούν από μας και καταλήγουν σε μας… 
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Μ.Γ.: Τι συνέβαινε στη ψυχή της άλλης 
ηρωίδας σου Νίκης που μεγάλωνε σ’ ένα ερημικό χωριό με τη γιαγιά και 
τη μητέρα της; 

Ρ.Ρ.-Ζ.: Η Νίκη φορτώθηκε από μικρούλα στους ώμους της μίσος ανείπωτο. 
Και χρειάστηκε να διαβεί έναν δρόμο στρωμένο με άσπρα μυρωδάτα 
γαρύφαλλα για να καταλάβει το γιατί και να καταφέρει να επουλώσει τις 
πληγές της. 

 Μ.Γ.: Με μια λέξη πως θα χαρακτήριζες κάθε μια από τις δυο ηρωίδες 
σου; 

Ρ.Ρ.-Ζ.: Την Αλεξία θα τη χαρακτήριζα αθώα. Την Αγαθονίκη, αποφασιστική. 

Μ.Γ.: «Είχαν στήσει ολόκληρο σκηνικό ευτυχίας» σκέφτεται η Αλεξία. Η 
ευτυχία όταν δεν υφίσταται, μπορεί να στηθεί με ένα σκηνικό; 

Ρ.Ρ.-Ζ.: Ναι, δυστυχώς μπορεί. Από ανθρώπους που πείθουν τον εαυτό τους 
πως είναι καλά μέσα σε μη πραγματικές σχέσεις. Είναι μια πλάνη που θέλουν 
να πιστέψουν, να τραφούν από αυτήν, να νιώσουν για λίγο καλά. Ή να 
νιώσουν οι άνθρωποι που αγαπούν καλά, όπως στην περίπτωση του πατέρα 
της Αλεξίας. 

Αργά ή γρήγορα όμως, πέφτουν οι μάσκες… 

Μ.Γ.: Η μάνα και η γιαγιά της Νίκης είχαν σταλάξει μέσα της το μίσος. 
Πόσο δύσκολο ήταν να ξεφύγει από αυτό το συναίσθημα; 

Ρ.Ρ.-Ζ.: Υπάρχουν γονείς που μεγαλώνουν το παιδί τους, ποτίζοντάς το με 
μίσος. Γονείς που δεν έμαθαν ποτέ πως η αγάπη τους είναι το υψηλότερο και 
αγνότερο είδος αγάπης, προορίζεται για να δίνει κι όχι για να περιμένει 
ανταλλάγματα. Τα λάθη τους ταλαιπωρούν μια ζωή το παιδί τους. Κι όταν γίνει 
ενήλικας καλείται να τα αναγνωρίσει και να τα αντιμετωπίσει, ώστε να 
περιορίσει την επίδρασή τους στον συναισθηματικό και ψυχικό του κόσμο, 
αλλά και σε άλλους ανθρώπους σημαντικούς στη ζωή του. Και φυσικά να τα 
μετουσιώσει σε μαθήματα ζωής για τα δικά του παιδιά. 
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Μ.Γ.: Άνθρωποι θύματα αποφάσεων και 
πράξεων των γονιών τους βρίσκονται στο βιβλίο σου. Οι προσωπικές 
τους επιλογές κατεύθυναν τη μοίρα τους ή η μοίρα τους καθόριζε τις 
επιλογές τους; 

Ρ.Ρ.-Ζ.: Πολλοί άνθρωποι δεν είναι γεννημένοι για γονείς. Πολλά παιδιά δε 
γνωρίζουν την αγνή, μεγαλόψυχη αγάπη μιας μάνας. Δεν τους αγκαλιάζει η 
τρυφερότητα, η στοργή, η ασφάλεια. Και τότε; Τι γίνεται τότε; 

Τι βιώματα κουβαλάει ένα παιδί που έχει μεγαλώσει χωρίς μητέρα ή πατέρα, 
με απορριπτικούς ή αδιάφορους γονείς, με γονείς που φορτώνουν στους 
μικρούς τους ώμους τα δικά τους προσωπικά λάθη; 

Τα παιδιά  μεγαλώνουν πληγωμένα, όμως οι προσωπικές τους επιλογές είναι 
αυτές που θα καθορίσουν το μέλλον τους, η δική τους αναζήτηση 

Μ.Γ.: Πόσο πρέπει να παλέψει ένα παιδί για να μην πληρώσει τα λάθη 
των γονιών τους; 

Ρ.Ρ.-Ζ.: Πρέπει να θεραπεύσει τις πληγές του, να ωριμάσει συναισθηματικά, 
να μη διαιωνίζει τον πόνο. Χρειάζεται επιμονή, χρειάζεται προσπάθεια για να 
αποτινάξει από πάνω του τα λάθη των γονιών του. Ο δρόμος της 
αυτογνωσίας είναι μακρύς και δύσκολος. Απαιτεί υπομονή και επιμονή. Μόλις 
όμως απελευθερωθεί από τα δεσμά του παρελθόντος, θα βρεθεί, όπως 
ακριβώς και οι ήρωές μου, ένα βήμα πιο κοντά στην προσωπική του ευτυχία. 
Απίστευτα μεγάλο ρόλο για να τα καταφέρει, παίζει η συγνώμη. Η συγνώμη 
που γίνεται ένα με τα δικά του συναισθήματα, τη δική του προσωπικότητα, τη 
δική του ψυχή. Και το βοηθάει να αποκτήσει φτερά, να νιώσει ανάλαφρος και 
δυνατός. 

 Μ.Γ.: Ρένα, στο βιβλίο σου αναφέρεις φράσεις αγαπημένων σου 
συγγραφέων και ιδιαίτερα του Μενέλαου Λουντέμη. Θέλεις να κλείσουμε 
αυτή τη συνέντευξη με μια από αυτές τις αγαπημένες σου φράσεις; 

Ρ.Ρ.-Ζ.: «Μην κοιτάς τι λέω. Τι νιώθω στην ψυχή μου να βλέπεις», 
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Μενέλαος Λουντέμης 

*Το μυθιστόρημα «Αστέρια στην άμμο» της Ρένας Ρώσση-Ζαΐρη 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. 

 Μαίρη Γκαζιάνη 

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα.  Μεγάλωσε στην Αθήνα όπου ζει μέχρι σήμερα και 
εργάσθηκε ως τραπεζοϋπάλληλος. Στο παρελθόν ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με 
την φωτογραφία ενώ τώρα ζωγραφίζει και παράλληλα γράφει. Έχει 
πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές. 

Τον Μάιο του 2012 κυκλοφόρησε την πρώτη ποιητική της συλλογή με τίτλο 
«Σου γράφω…», τον Σεπτέμβρη 2013 κυκλοφόρησε το πρώτο της 
μυθιστόρημα με τίτλο ΕΝΑ ΦΕΓΓΑΡΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ και τον Ιούνιο του 2014 
κυκλοφόρησε το βιβλίο της ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ  από τις εκδόσεις 
΄Οστρια. Επίσης, το παραμύθι της «Το ψαράκι του βυθού» συμπεριλαμβάνεται 
στο βιβλίο «Παραμύθια και Μαμάδες» εκδόσεις Βερέττα 2015.  Τον Ιούνιο 
2017 κυκλοφόρησε το μυθιστόρημά της ΑΛΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ από την Εμπειρία 
Εκδοτική. Το 2019 θα κυκλοφορήσει το νέο της μυθιστόρημα από τις εκδόσεις 
Ωκεανός. 

Την περίοδο 2011-2012 υπήρξε ραδιοφωνική παραγωγός στο magicradiolive. 
Από τον Νοέμβρη 2014 συνεργάζεται με το now24.gr και έχει 
πραγματοποιήσει πάνω από τριακόσιες συνεντεύξεις. Το 2016 συμμετείχε 
στην τηλεοπτική εκπομπή ΚΑΛΩΣ ΤΟΥΣ πραγματοποιώντας συνεντεύξεις σε 
ανθρώπους των τεχνών. Το διάστημα Ιούλιος 2017 έως Μάρτιος 2018 
διετέλεσε Διευθύντρια Σύνταξης του on line Πολιτιστικού Περιοδικού Books 
and Style. 

Μεγάλη της αγάπη είναι το θέατρο με το οποίο ασχολείται ερασιτεχνικά. 
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