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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Από τον Παναγιώτη ΜουλοΠουλο

Π
οια είναι η εσωτερική ανάγκη που σας καλύπτει η 
συγγραφή βιβλίων;
Από μικρό παιδί, γύρω στα τέσσερα χρόνια, από τότε δη-
λαδή που θυμάμαι τον εαυτό μου, έφτιαχνα κάθε βράδυ 
ιστορίες μέσα στο μυαλό μου, επειδή είχε πεθάνει η μη-

τέρα μου κι ένιωθα έντονα την απουσία της. Έπλαθα παραμύθια με τη 
φαντασία μου, δημιουργούσα τη ζωή που ήθελα, άλλαζα την πραγμα-
τικότητα. Ζωντάνευα μέσα στο μυαλό μου μια μαμά που με έπνιγε στα 
φιλιά, έφτιαχνε τα αγαπημένα μου φαγητά, με συμβούλευε... Άρχισα 
να γράφω και στο χαρτί, στην ηλικία των δέκα χρόνων περίπου, για 
να μιλάω με τον εαυτό μου. Ήμουν ευαίσθητο και κλειστό παιδί, μου 
έλειπε η αγκαλιά. Αυτή την αγκαλιά, τώρα που μεγάλωσα, κατάλαβα 
πως την αναπλήρωνε το γράψιμο. Ο κόσμος ο φανταστικός, ο πα-
ραμυθένιος, με μάγευε. Σιγά-σιγά, η συγγραφή έγινε η ανάσα μου 
και δεν αποτελεί για μένα μια επαγγελματική επιλογή, αλλά μια βαθιά 
ανάγκη έκφρασης του εσωτερικού μου κόσμου. 
Δώστε μας μερικά στοιχεία για το νέο σας βιβλίο, «τιρκουάζ», 
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
Το «Τιρκουάζ» ανιχνεύει την εσωτερική πάλη, τα όνειρα, τα κορμιά 
που καίγονται, την τρέλα που μας ανεβάζει στα ουράνια. Τον πόνο, τη 
ζήλια, το πάθος. Τη μάχη που δεν έχει τελειωμό. Την ηδονή, τον πόθο, 
την ευτυχία, τη δυστυχία. Οι ήρωές του δεν γλιτώνουν από την αγάπη. 
Κανένας άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του δεν γλιτώνει από την 
αγάπη. Μας βρίσκει όπου κι αν κρυβόμαστε. Παλεύει με το ερωτικό 
απωθημένο το καινούργιο μυθιστόρημά μου, με τον πόνο και τις αμ-
φιβολίες που το συντροφεύουν. Ψάχνει την ευτυχία στους ανθρώ-
πους, γιατί η χαρά δεν μετριέται με τη σπατάλη της ψυχής. Θυμάται 
παιδικές ηλικίες που είναι γραμμένες με χρώμα ανεξίτηλο στον νου 
και στην καρδιά. Κι όπως το χρώμα του ουρανού και της θάλασσας, 
ταξιδεύει σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, δροσί-
ζεται σε πεντακάθαρα νερά, ανασαίνει χρώματα κι αρώματα. Υπάρχει 
το άσπρο. Υπάρχει το μαύρο. Κι ανάμεσά τους το «Τιρκουάζ». Το δα-
χτυλίδι που είχε επιλέξει ο Στέφανος να χαρίσει και στις τρεις αδελφές. 
Στη δύστροπη Ερατώ, στη δυναμική Κλέλια, στην ντελικάτη Μάιρα, τα 
κορίτσια του. Είχε τον τρόπο του με τις γυναίκες ο Στέφανος. Τις έκανε 
να νιώθουν όμορφα, να αισθάνονται μοναδικές. Τη μία την παντρεύ-
τηκε. Την άλλη την ερωτεύτηκε. Την τρίτη τη βίασε. Το «Τιρκουάζ», 
ένα λαμπερό χρώμα που συμβολίζει την αλήθεια. Και την αγνότητα. 
Το «Τιρκουάζ», ένα σκοτεινό χρώμα που βουτάει σε αλήθειες ψυχής. 
Γιατί η ζωή έχει πάντα δύο όψεις. Γιατί κάθε ιστορία κρύβει πολλές 
πλευρές και βαθιά χτυποκάρδια. 
τι επιδιώκει ο ήρωας μέσα από το «παιχνίδι» που παίζει με τις 

τρεις αδελφές;
Ο ήρωάς μου χαρίζει ένα δαχτυλίδι και στις τρεις αδελφές. Ένα δαχτυ-
λίδι που το χρώμα του το έχει συνδυάσει με τρομακτικές σκέψεις και 
γεγονότα, την ίδια την παιδική του ηλικία, που ήταν γραμμένη μέσα 
στην ψυχή του με ένα ανεξίτηλο τιρκουάζ χρώμα. Το κάνει ασυνείδη-
τα για να εξαγνιστεί, για να λυτρωθεί. Η πράξη του φαντάζει ψυχανα-
γκασμός. Η ψυχή, το μυαλό, ακόμα και το κορμί του ήρωά μου, απο-
θήκευσε όλα τα βιώματα της παιδικής του ηλικίας. Οι απωθημένοι 
πόνοι του τον έσπρωξαν ασυνείδητα να χαρίσει πόνο και δυστυχία. 
Μεγάλωσε δίπλα σε έναν διεστραμμένο πατέρα, πατέρα φαλλοκρά-
τη, που έδινε ρεσιτάλ ανδρισμού δίπλα σε μια μάνα αμήχανη, φοβι-
σμένη. Μεγάλωσε δίπλα σε έναν άντρα που θεωρούσε το αντρικό 
φύλο ανώτερο από το γυναικείο, που αντίκριζε τη γυναίκα ως σκεύος 
ηδονής. Φέρθηκε ανάλογα. 
αγάπησε κάποια πραγματικά;
Ερωτεύτηκε με πάθος, αγάπησε με όλο του το είναι μια γυναίκα. Εξε-
ρεύνησε τα προσωπικά του όρια μαζί της, ήρθε για πρώτη φορά στη 
ζωή του αντιμέτωπος με τα συναισθήματά του. Πίστεψε σε εκείνη. 
Πίστεψε στη δύναμή της να τον αλλάξει. Λαχταρούσε να τον γλιτώσει 
από τα σκοτάδια του. Έτοιμος ήταν να θρυμματίσει τον πάγο της καρ-
διάς του. Γεύτηκε παραδεισένιες στιγμές μαζί της και μετά την έχασε. 
Νόμιζε πως προδόθηκε. Όσο κι αν πάλεψε, δεν μπόρεσε να την ξε-
περάσει. Εκείνη η γυναίκα ήταν το απωθημένο του. Χίλια δυο συναι-
σθήματα πυροδοτήθηκαν μέσα του. Η απόρριψή της τον πόνεσε. Δεν 
μπόρεσε να την εκλογικεύσει. Κι έτσι προσπάθησε να την εκδικηθεί.
Είναι εύκολο να ανακαλύψει κανείς την αλήθεια του;
Aπό τη στιγμή που γεννιόμαστε, μαθαίνουμε ασυνείδητα να γινό-
μαστε ένα με τις αλήθειες που μας μαθαίνουν, μεγαλώνουμε παρέα 
τους. Στην εφηβεία, ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτές, προσπαθούμε 
να τις αφομοιώσουμε ή να τις απορρίψουμε, παλεύουμε να ανακα-
λύψουμε τις δικές μας προσωπικές αλήθειες, να μάθουμε τον εαυτό 
μας. Αγωνιούμε να γίνουμε ένα με τη δική μας και μόνο φωνή, τα δικά 
μας «πρέπει». Και όχι, δεν είναι εύκολο να ζήσουμε όπως ονειρευό-
μαστε. Πρέπει να γκρεμίσουμε τις έως τώρα θεωρίες μας, πρέπει να 
πληγωθούμε βαθιά ή ακόμα και να πονέσουμε, να αγαπήσουμε από 
την αρχή τον εαυτό μας, να τον αποδεχθούμε, να τον σεβαστούμε, να 
παλέψουμε για τα θέλω μας, να επιμείνουμε αλλά και να κατανοή-
σουμε τα ελαττώματα και τα προτερήματά μας. Γιατί ο καθένας μας 
είναι μοναδικός. Κι αν λυγίσουμε, να ξανασηκωθούμε. Είναι μακρύς ο 
δρόμος για τις αλήθειες μας, αλλά αξίζει να τον περπατήσουμε.
τι ρόλο παίζει η αγάπη στη ζωή σας;
Η αγάπη έχει τον πρώτο λόγο στη ζωή μου. Η αγάπη έχει τον πρώτο 
λόγο στο συγγραφικό μου έργο. Γιατί είναι ο μοναδικός μας δρόμος. 
Και είναι μονόδρομος. Για να αγαπήσουμε και να μας αγαπήσουν ερ-
χόμαστε σε αυτή τη ζωή. Είναι αυτό που μας κάνει ευτυχισμένους, 
που μας εξυψώνει, που μας καθοδηγεί...
Ξεχωρίζετε κάποιο βιβλίο σας λίγο παραπάνω από τα υπόλοιπα;
Αγαπώ όλους τους ήρωες και τις ηρωίδες μου και στα 15 μυθιστο-
ρήματά μου. Ακόμα και να μην ταυτίζεται η προσωπικότητά μου μαζί 
τους, είναι όλοι τους κομμάτι του εαυτού μου. Είναι παράξενο αλλά 
κάθε φορά ξεχωρίζω το τελευταίο βιβλίο που γράφω. Γι’ αυτό και θα 
διαλέξω το «Τιρκουάζ». Νιώθω ακόμα ένα με τους ήρωες, συνεχί-
ζουν να είναι «ζωντανοί» στα μάτια μου, δεν έχω ξεχάσει τα έντονα 
συναισθήματα που βίωσα παρέα τους. Το ξεχωρίζω ακόμα γιατί το 
έχω αφιερώσει στην Έλλη, τη μητέρα που δεν γνώρισα. Τη μητέρα 
μου, που μου άφησε μονάχα τη λαχτάρα της. Για μια ολόκληρη ζωή. 
Κι ένα τιρκουάζ δαχτυλίδι. Σύμβολο μιας αγάπης, της αγάπης μας, 
που δεν αντάμωσε θάλασσες να κολυμπήσει...
Φέτος, είδαμε τα «αστέρια στην άμμο» να μεταφέρονται στην τη-

λεόραση. Μείνατε ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα;
Πιστεύω πως τα «Αστέρια στην άμμο» είναι μία από τις καλύτερες 
παραγωγές της ελληνικής και κυπριακής τηλεόρασης, όχι γιατί βασί-
ζεται στο μυθιστόρημά μου, αλλά γιατί διαθέτει υψηλή ποιότητα πα-
ραγωγής, μια πλειάδα σπουδαίων ηθοποιών, έναν ταλαντούχο σκη-
νοθέτη, μία σεναριογράφο με δημιουργική φαντασία. Αναδεικνύει τις 
αξίες του βιβλίου, αξίες ζωής, ζωντανεύει μία ιστορία που βασίζεται 
σε αληθινά γεγονότα, αναδεικνύει τουριστικά τη μαγευτική Ρόδο, την 
πανέμορφη Κύπρο. Είμαι περήφανη γι’ αυτή τη σειρά, ευγνώμων 
στην εταιρεία παραγωγής της, σε όλους όσοι δουλεύουν με αγάπη 
και πάθος για χάρη της.
η σειρά θεωρείτε πως αδικήθηκε λόγω του ότι σταμάτησε η προ-
βολή της στον ALPHA Ελλάδος;
Δεν θα ήθελα να σχολιάσω τους χειρισμούς ενός τηλεοπτικού σταθ-
μού. Αντίθετα, θέλω να ευχαριστήσω τον AlphA Κύπρου που πί-
στεψε στη σειρά, τη διαφήμισε, την προβάλλει στην prime time ζώνη 
του, όπου και κάνει υψηλά νούμερα τηλεθέασης, ενώ οι παραγωγοί 
προχωρούν ακάθεκτοι στην ανανέωση του σεναρίου, του κάστινγκ 
και στους σχεδιασμούς τους για να ολοκληρωθεί κανονικά ο κύκλος 
μετάδοσής της. 
Ποια είναι τα επόμενα επαγγελματικά σας σχέδια;
Συνεχίζω να βουτάω στη θάλασσα της γραφής, μια και η γραφή είναι 
η ανάσα μου. Γράφω το καινούργιο μυθιστόρημά μου, που θα κυκλο-
φορήσει από τις εκδόσεις Ψυχογιός τον Μάιο του 2021, με ηρωίδα 
–και το ανακοινώνω για πρώτη φορά– μια γυναίκα αστυνομικό, που 
πρωτοεμφανίστηκε στο «Τιρκουάζ». Δεν ξεχνώ, φυσικά, και τα μι-
κρούλια μου, και έχω βουτήξει στο επόμενο παιδικό μου βιβλίο! f

Η Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη γεννήθηκε ανάμεσα στα 
βιβλία, καθώς ο πατέρας της είχε εκδοτικό 
οίκο, ενώ έφτιαχνε διάφορες ιστορίες μέσα 

στο μυαλό της. Η συγγραφή, λοιπόν, ήταν κάτι 
σαν... μονόδρομος. Η συγγραφέας, με αφορμή 
την κυκλοφορία του νέου της μυθιστορήματος, 

«Τιρκουάζ», από τις εκδόσεις Ψυχογιός, 
εξομολογείται στο «MYtv» αν είναι εύκολο να 
έρθουμε αντιμέτωποι με την αλήθεια μας αλλά 
και αν έμεινε ικανοποιημένη από τη μεταφορά 

του βιβλίου της «Αστέρια στην άμμο» 
στον ALPHA. Ακόμα, αποκαλύπτει 

για πρώτη φορά τα επόμενα σχέδιά της!

Ρένα 
Ρώσση-ΖαΐΡη

«Είναί μακΡύσ 
ο δΡομοσ 

γία τίσ 
αληθΕίΕσ μασ»


