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Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α ,  Ι Δ Ι Α  Μ Ε Ρ Α

ΕΡΣΙ τΑ ΧΡΙΣτΟΥγΕΝΝΑ, ο άντρας της ζωής μου, κρατώντας ένα 
πακέτο, τυλιγμένο με κόκκινο φιόγκο που παρέπεμπε και σε 
Χριστούγεννα και σε σοκολατάκια, μου δώρισε ένα μισοτελειω-

μένο βιβλίο με ό,τι συνέλεξε σ’ αυτά τα επτά χρόνια από όσα έγραφα τις 
μαύρες νύχτες στο LIFE&STYLE. Ο πρόχειρος τίτλος που του έδωσε 
ήταν «7 χρόνια  φαγούρα» και το σκεπτικό, να το αγοράσει οικειοθε-
λώς από κάποιο βιβλιοπωλείο.

Έναν ολόκληρο χρόνο αναλογιζόμουν ότι πρέπει να έχει πολύ θρά-
σος κάποιος για να θεωρεί πως είναι ικανός το πόνημά του να είναι άξιο 
ανάγνωσης. Αφού «εξευτελιστικά» απέρριπτα το περσινό δώρο για ολό-
κληρους δέκα μήνες, τον τελευταίο Οκτώβριο αποφάσισα πως σ’ αυτή 
τη ζωή οι εγκληματίες του πνεύματος και του πολιτισμού είναι μάλ-
λον πιο σοβαρές περιπτώσεις από τη δική μου κι έτσι, οπλίστηκα με το 
θάρρος αυτής της έκδοσης.

Δεν είμαι συγγραφέας, δημοσιογράφος και αρθρογράφος –ως γνω-
στόν, εκδίδω περιοδικά– κι ούτε επιθυμώ να διακριθώ στο ελάχιστο σε 
κάτι από τα παραπάνω, τα επόμενα χρόνια. Οι λέξεις, οι σκέψεις και οι 
στιγμές της ζωής μου χοροπήδησαν μέσα μου, ανεμοδάρθηκαν τόσο 
δυνατά που ξέφυγαν και αποτυπώθηκαν –σαν από μόνες τους– στις 
λευκές σελίδες του περιοδικού (και πνευματικού μου τέκνου), του 
LIFE&STYLE. Κάθε μήνα, σχεδόν την ίδια μέρα, για οκτώ χρόνια, είμαι 
εκεί να χτυπήσω τη δική μου κάρτα εργασίας, να δηλώσω το «παρών», 

Π

Πρόλογος
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Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α ,  Ι Δ Ι Α  Μ Ε Ρ Α

χρονογραφώντας ταυτόχρονα όχι μόνο τη δική μου ζωή, που έγινε και 
δική τους, αλλά και επεισοδιακά γεγονότα που όλοι ζήσαμε. 

«Κάθε μήνα, ίδια μέρα», λοιπόν, με χρονογραφήματα και ολίγες νέ-
ες προσθήκες. Μερικά τα αγαπώ πραγματικά, ενώ από τη μέση του 
βιβλίου αυτού (μετά τον Απρίλιο του 2004) άρχισα να ανακαλύπτω 
ποια πραγματικά είμαι. Παραθέτω μόνο αληθινά γεγονότα και, μάλι-
στα, ίσως δεν αποκαλύπτω όλες τις αλήθειες τους (το διευκρινίζω, για 
να μην «κυλιστούμε κι άλλο σε μελό αγκαλιές», τόσο εγώ που γράφω, 
όσο κι εκείνοι που διαβάζουν).

«Μια τυπική περίπτωση χρυσής μετριότητας», μ’ αρέσει να “περι-
αυτολογώ” στους φίλους μου. Μια γυναίκα με εξαιρετικά θρασύτατη 
φαντασία και ίσως φιλοδοξίες που, όμως, έμαθε (έως και αναγκάστηκε 
μετά από δυσοίωνα γεγονότα) να τις κυνηγήσει και να τις καταδιώξει. 
Ορισμένες, μάλιστα, τις απομυθοποίησε πλήρως. Μια περίπτωση «απο-
δομημένης Σταχτοπούτας» –όπως έχει δηλώσει μια φίλη– μια Σταχτο-
πούτα όμως, που σαφέστατα κέρδισε πολλά περισσότερα από αυτά που 
επιθύμησε, ενώ δεσμεύτηκε και με ένα ιδιότυπο συμβόλαιο συνεχούς 
δουλειάς και προσπάθειας κάθε ημέρα. Η έλλειψη βασικών ευκολιών, 
τα αλλεπάλληλα εμπόδια και τα τραγελαφικά επεισόδια –που κρύβουν 
και πόνο, αλλά και γέλιο– μαζεύτηκαν και έγιναν μια τεράστια χνουδω-
τή μπάλα που με παρέσυρε στο πιο δυναμικό ράλι με πολλά προσπερά-
σματα και καραμπόλες. Είκοσι χρόνια μετά από εκείνο το επαναστατη-
μένο, πρόθυμο κοριτσόπουλο της μόδας, αρκούμαι να «αυτοαποκαλε-
στώ» με αυτό το γλυκόπικρο βιβλίο αναμνήσεων και χρονογραφημά-
των του LIFE&STYLE, μόνο με τα εξής δύο προσωνύμια: «Αυτάρκης» 
πλέον και «ευτυχισμένη» μέσα στο θεότρελο κόσμο των media. 

Όσοι ανθεκτικοί υπομείνουν με αυτοθυσία έως τελικής πτώσης και έως 
τη σελίδα 286, μάλλον θα συμφωνήσουν χαμογελώντας μαζί μου…
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Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α ,  Ι Δ Ι Α  Μ Ε Ρ Α

«Επικίνδυνος ιός»

ΕτΑ ΑπΟ ΑλλΕπΑλλΗλΕς ςυΜπτΩςΕΙς έχω πλέον πεισθεί 
πως οι συγκυρίες τουλάχιστον της δικής μου ζωής δεν 
ήταν καθόλου μα καθόλου τυχαίες. Με άλλα λόγια, έχω 

την εντύπωση πως πολλά γεγονότα ήρθαν πρώιμα και σε ανύποπτο 
χρονικό διάστημα στη ζωή μου, για να ευοδωθούν και να ολοκλη-
ρωθούν μετά από πολλά χρόνια. Το παρομοιάζω – λίγο τρομακτικά, 
ίσως – με έναν παράξενο ιό που επιτέθηκε στον ανυπεράσπιστο ορ-
γανισμό μου καιρό πριν και εκδηλώθηκε πολύ αργότερα. Έναν ιό 
με «μνήμη ελέφαντα», όπως άλλωστε οι περισσότεροι επικίνδυνοι ιοί 
που κυκλοφορούν.

Από μικρό παιδί λάτρευα σε βαθμό απίστευτης εξάρτησης δύο πράγ-
ματα: Τη ζωγραφική και τα περιοδικά. Δεν υπήρξε παιδικό παιχνίδι, 
δεν υπήρξε ποτέ κούκλα, λούτρινο ζωάκι ή οτιδήποτε άλλο που να 
είναι σαγηνευτικότερο στα μάτια μου απ’ αυτά τα δύο. Χρειαζόμουν 
μόνο ένα μολύβι, χαρτιά και περιοδικά πάσης φύσεως. Από τα παιδι-
κά και αναμενόμενα της εποχής έως τις συλλεκτικές μεταπολεμικές 
εκδόσεις που υπεξαίρεσα από τα υπόγεια των ανυποψίαστων γιαγιά-
δων μου. Συγχρόνως με το «Μαγικό κόσμο της Πάττυ» και τη «Μα-
νίνα», διάβαζα το «Φαντάζιο», τη «Γυναίκα», τον «Ταχυδρόμο» και 
τη «Μόδα», ενώ αργότερα τηρούσα ευλαβικά τη σειρά των τευχών 
της ανεπανάληπτης «Ιστορίας». 

Διάβαζα μανιωδώς οτιδήποτε έπεφτε από τα χέρια της μεγαλύτερης 
αδελφής μου και αυτόματα για μένα γινόταν ο κόσμος που δεν μπορούσα  
ακόμα να δω. Στην εφηβεία μου τα πάντα μέσα στο «παιδικό» μου 
δωμάτιο είχαν καταπατηθεί από τόμους «Vogue», «Paris Match», 
«Joyce» και «Point de Vue». Δεν θα ξεχάσω το Σεπτέμβριο του 1982 
–πήγαινα ακόμη στο Λύκειο– όταν συγκέντρωσα με πραξικοπηματι-
κό τρόπο το μηνιαίο χαρτζιλίκι και γύρισα σπίτι μετά την απόβασή 
μου σε κεντρικό περίπτερο της πλατείας Συντάγματος, φορτωμένη 
με στοίβα από περιοδικά –γαλλικά κυρίως λευκώματα– αφιερωμένα 
στον αιφνίδιο θάνατο της Grace Kelly.

Όπως ήταν φυσικό, ασχολήθηκα με τα περιοδικά από πολύ μι-
κρή. Όμως η συνταγή για ένα αποκλειστικά προσωποκεντρικό πε-
ριοδικό με απασχολούσε καιρό. Πάντα ήθελα να γίνει κάτι αντί-
στοιχο στην Ελλάδα. Κι όμως, οι συγκυρίες ποτέ δεν βοήθησαν αρ-
κετά σ’ αυτό. Τι σημαίνει ανθρωποκεντρικό περιοδικό για μένα; 
Την παρούσα στιγμή –Ιανουάριος του 2001– ίσως η μοναδική αι-
τία για να αγοράσει κάποιος ένα περιοδικό είναι για να τον οδη-
γήσει σ’ αυτό που πρωταρχικά και δικαιωματικά του αξίζει: τη  
ΧΑΛΑΡΩΣΗ. Αυτό είναι που πρέπει να επιτύχει τελικά ένα περιοδι-
κό. Το Life&StyLe είναι ένα προϊόν διαφορετικό μέσα σ’ έναν πρω-
τοφανή καταιγισμό παραφουσκωμένων μηνιαίων γυναικείων περι-
οδικών με τσάντες, κασκόλ, γάντια και είδη νεωτερισμού. Ένα πο-
λυπόθητο αντίδοτο που θα εξολοθρεύσει την ανιαρή επανάληψη δέ-
κα ανθρώπων, που όλοι τους αποκαλούν «οι συνήθεις ύποπτοι» και 
όλοι έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε στα έντυπα που κυκλοφορούν. Εί-
ναι το πρώτο και μοναδικό περιοδικό που ασχολείται χωρίς κανένα 
κόμπλεξ με τη χαρά και τη λαμπερή πλευρά της ζωής, κάτι άλλωστε 
που το υπηρετούν πολύ επιτυχημένα αντίστοιχα ανθρωποκεντρικά 
περιοδικά σε Ευρώπη και Αμερική. Προσωπικότητες από την πολι-
τική, τις τέχνες και το σταρ σίστεμ είναι οι καλύτεροι και οι καταλ-
ληλότεροι για να αποδείξουν μέσα από τις σελίδες του Life&StyLe 
πως υπάρχει και στην Ελλάδα μια άλλη ζωή, ασχέτως αν δεν συμμε-
τέχουμε όλοι σ’ αυτήν. Μια ζωή με ποιότητα που δεν έχει νόημα να 
αποκρύπτουμε κομπλεξικά, προτάσσοντας σθεναρά τις κουλτουριά-
ρικες πεποιθήσεις - μνημεία του παρελθόντος. Εάν μέσα σ’ αυτό το 
περιοδικό περιμένετε να δείτε σκηνές από καταστροφικούς σεισμούς, 
μάχες και άλλες δυσοίωνες ειδήσεις ως επιβεβαίωση ότι η ζωή είναι 
απάνθρωπη και μίζερη, μάλλον δεν πήρατε το κατάλληλο έντυπο. 
Αυτό άλλωστε καλύπτεται πολύ καλά από άλλα περιοδικά, καθαρά 
ειδησεογραφικού χαρακτήρα. Αν βέβαια μπορείτε να κάνετε κάτι για 
να αποτρέψετε τη σκληρή αυτή πλευρά της ζωής με γνήσιο ενδιαφέ-
ρον, είναι καιρός να δράσετε. 

Μ

1992, έξω από το 
Μητροπολιτικό 
Μουσείο της Νέας 
Υόρκης. Το όνειρο της 
Vogue ήταν άπιαστο 
τότε για την Ελλάδα...

« Ε π Ι Κ Ι Ν Δ υ Ν Ο ς  Ι Ο ς »
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Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α ,  Ι Δ Ι Α  Μ Ε Ρ Α

Το Life&StyLe είναι ο καινούργιος κόσμος των περιοδικών. Ο 
κόσμος των λαμπερών ανθρώπων, αυτών που μας εμπιστεύονται και 
ανοίγοντας το σπίτι τους φωτογραφίζονται αποτυπώνοντας τη θετι-
κή, αλλά και τη μοιραία πλευρά της ζωής που εκδηλώνεται με τον 
έρωτα, το γάμο, τη γέννηση, ακόμη και το θάνατο. Αλλά πώς μπορεί 
κάποιος να περιγράψει αυτό που κουβαλάει τόσα χρόνια στη μνή-
μη του, ώστε να έχει γίνει εμμονή; Είναι σαν να επιχειρεί να περι-
γράψει τα παιδιά του ή έναν κεραυνοβόλο έρωτα. Θέλοντας να συν-
δέσω τους αρχικούς συλλογισμούς μου περί συγκυριών, ανατρέχο-
ντας είκοσι χρόνια πίσω σ’ εκείνο το Σεπτέμβριο του 1982, ίσως σή-
μερα να εκδικούμαι πραγματικά το παρελθόν. Στο πρώτο τεύχος του 
Life&StyLe ανέτρεξα στα πολύτιμα φωτογραφικά κειμήλια των 
ξένων εκδόσεων που φύλαγα ευλαβικά όλα αυτά τα χρόνια. Σίγου-
ρα ωστόσο δεν περίμενα πως κάποιες σπάνιες photos της αγαπημέ-
νης μου «εφηβικής Grace» θα κοσμούσαν περίοπτα αυτό το πρώτο 
τεύχος. Και τώρα, μετά την επώδυνη επεξεργασία γι’ αυτό το πρώ-
το τεύχος, είμαι περιστοιχισμένη από παλιούς και καινούργιους συ-
νεργάτες, που με ρωτάνε πώς νιώθω. Κάπως έτσι: Έγραψα διαγώνι-
σμα στα αρχαία ελληνικά στις πανελλήνιες. Και η γνωστή δυσοίωνη 
φιλόλογος μου τράβηξε την κόλλα. Τέλος χρόνου. that’s life. that’s 
Life&StyLe.

ΟΜIζΩ πΩς, τελευταία, το μεγαλύτερο γεγονός της ειρηνι-
κής –κατά τα άλλα– ζωής μου είναι η σαρωτική έλευση αυ-
τού του εντύπου που ήρθε απροσδόκητα (αλλά –παράξενο– 

καθόλου απρογραμμάτιστα) για να αποσυντονίσει τα ημερήσια (και, 
δυστυχώς, όχι μόνο αυτά) προγράμματά μου. Στις παρέες μου και 
στις καθημερινές μου φιλικές επαφές, το Life&Style κατέχει, περιέρ-
γως πώς, τη δεύτερη επικρατέστερη θέση στο ερωτηματολόγιο που 
συνηθίζεται μεταξύ φίλων, μετά την κλασική ερώτηση εάν είμαστε 
καλά οικογενειακώς, χωρίς τις δυσοίωνες ιώσεις της εποχής. Κάτι 
σαν το τρίτο μωρό μιας οικογένειας, για να μη μιλήσω προκλητικό-
τερα για τον τρίτο άνθρωπο σε μία σχέση. Πρέπει, ωστόσο, να εξομο-
λογηθώ πως απολαμβάνω αυτό το οποίο μου συμβαίνει τελευταία με 
έναν ιδιαίτερα μαζοχιστικό τρόπο, αλλά που, όμως, σίγουρα μου αφή-
νει μια αίσθηση ικανοποίησης. Κατ’ αρχήν απέκτησα καινούργιους 
φίλους, ανθρώπους από τους οποίους παίρνω γράμματα και e-mail, 
κάτι που δεν φανταζόμουν πως πραγματικά συμβαίνει σε περιοδικά 
σήμερα, όταν οι περισσότεροι δυστυχώς δεν αλληλογραφούμε μετα-
ξύ μας ούτε για τα απολύτως αναγκαία. Κάθε φορά που φτάνει ένα 
καινούργιο γράμμα πάνω στο γραφείο μου, έχω αντιληφθεί ότι κα-
ταλαμβάνομαι από μια παράξενη έξαψη, κάτι που ξεδιάντροπα ομο-
λογώ ότι μου συμβαίνει μόνο όταν ανοίγω αγαπημένα σημειώματα 

Στην εφηβεία μου τα παντα 
μέσα στο «παιδικό» μου δωμάτιο είχαν

ΚαταπατηΘεί απο τομουΣ «Vogue», 
«Paris Match», «Joyce» και «Point de Vue».

Ι Α Ν Ο υ Α Ρ Ι Ο ς  2 0 0 1

Αριστερά, με τον 
Αλέξανδρο - Peter 

Pan και τη Φιλίππα - 
Tinkerbell. Δεξιά, 

ο Αλέξανδρος: 
Χρειάστηκαν 45 λεπτά 

διαβουλεύσεων για 
να ντυθεί δεινόσαυρος.

« Ε π Ι Κ Ι Ν Δ υ Ν Ο ς  Ι Ο ς »

«Καθημερινές χαρές»

Ν
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που συνοδεύονται από μικροσκοπικά βελούδινα κουτιά με λαμπερό, 
πολύτιμο περιεχόμενο.

Απολαμβάνω επίσης τελευταία και τα τηλεφωνήματα από πολλούς 
αγνώστους και γνωστούς, ακόμη κι από προσωπικότητες που δεν 
μπορούσα να φανταστώ πως θα συνομιλούσα κάποτε μαζί τους. Με 
ρωτούν πολλά. Από το πότε βγαίνει το επόμενο τεύχος, μέχρι και αν 
μας ενδιαφέρουν προτάσεις για συνεντεύξεις και πορτρέτα. Η σωστή 
λέξη είναι πως πραγματικά διασκεδάζω και έχω τη βάσιμη υποψία 
πως διασκεδάζουν και οι στενοί μου συνεργάτες, άσχετα με το σχε-
τικό ορυμαγδό στα ωράριά τους. Το να διασκεδάζει κάποιος σήμερα 
στους χώρους της δουλειάς του, επιτρέψτε μου να το βλέπω τουλά-
χιστον ως φαινόμενο άξιο έρευνας πλέον. Και επειδή, ειλικρινά, δεν 
ξέρω πόσο ακόμη θα κρατήσει ο μήνας του μέλιτος, επιτρέψτε μου, 
επίσης, να το εκθειάζω.

Τελευταία, παρατηρώ όλο και περισσότερους ανθρώπους –ακόμη 
και φίλους μου– να υποστηρίζουν πως περνούν καλά στη ζωή τους. 
Τόσο καλά δε, που κινδυνεύουν να το πιστέψουν και οι ίδιοι. Ταυ-
τόχρονα, ψάχνω να βρω γιατί δεν είναι ευτυχισμένοι κάποιοι άλ-
λοι άνθρωποι, που φαινομενικά –έως κυριολεκτικά– τα έχουν κά-
νει όλα δικά τους. Ακόμη κι αυτά που δεν φαντάζονταν πως η καλή 
τους τύχη κάποτε θα τους τα έκανε δώρο. Πολλές γυναίκες –γνω-
στές μου και μη– που έρχονται στο μυαλό μου, λένε ότι δεν διασκε-
δάζουν με τίποτε ουσιαστικό στη ζωή τους. Είναι γλυκά μπλεγμέ-
νες και «απομονωμένες» στην αδράνεια που χαρίζει πραγματικά 
ένας «καλός» γάμος ή μια λαμπρή σχέση. Ξέρω, επίσης, πολλές που  
διαπίστωσαν μια μέρα πως δεν διασκεδάζουν πια με την αγορά ενός 
καινούργιου Valentino, κάτι στο οποίο «επένδυσα» και εγώ αρκετά 
έως τώρα για να το φιλοσοφώ ελαφρά πλέον.

Την Κυριακή που μας πέρασε, πήρα το γιο μου και την κόρη μου 
–που έντυσα, μετά από διαβουλεύσεις σαράντα πέντε λεπτών, δεινό-

σαυρο και Μπελ αντίστοιχα, ένεκα Αποκριάς (που μου φέρνει απί-
στευτη θλίψη, αλλά δεν είναι του παρόντος για να το σχολιάσω)– και 
όλοι μαζί ξεκινήσαμε με ένα τζιπ, όπου επικρατούσε ενθουσιασμός 
και ατμόσφαιρα από Καρναβάλι Πάτρας ή Μοσχάτου, για να κατα-
λήξουμε, μετά από εκδρομική περιήγηση μιας ώρας εκτός Αττικής, 
στο σπίτι μιας φίλης.

Φίλη μου αγαπημένη και δοκιμασμένη σκληρά από περιπέτειες 
υγείας, ευτυχώς με αίσιο τέλος. Η φίλη μου έχει μονίμως χαρά. Μια 
χαρά που μέχρι τώρα κι εγώ η ίδια απορούσα από πού την αντλεί. Εί-
μαι σίγουρη πως διασκεδάζει με τη δουλειά της. Είναι εξαίρετη σ’ αυ-
τή. Όταν, όμως, ανακάλυψα το σπίτι της στην κορυφή σχεδόν ενός 
βουνού, με θέα σε έναν ήσυχο κόλπο, κατάλαβα περισσότερα. Ένα 
«σπίτι στο λιβάδι» –αυτό, το γνωστό, από τα βάθη των ’70s–, μια ευ-
τυχισμένη οικογένεια που ζει σε ένα περιβόλι με οπωροκηπευτικά, 
με κότες για φρέσκα αβγά, σκύλο και γάτες, μέχρι και φωλιές που-
λιών στα δέντρα, απαραίτητο «συστατικό» για την εικόνα ενός τέλει-
ου αγροκτήματος. Είναι ένα σπίτι χτισμένο με φροντίδα, απλό και 
φιλόξενο. Κι εκείνη, εκεί. Ευτυχισμένη, με μια χαρά που, πιστέψτε 
με, τη συναντάς μόνο στους ανθρώπους που κάποια στιγμή έφτασαν 
στα όριά τους και επέστρεψαν.

Ίσως, τώρα, κάποιοι καταλάβουν γιατί παίρνω χαρά από τα κα-
θημερινά και, ίσως για πολλούς, ασήμαντα. Από το ότι η κόρη μου 
έγραψε μόνη της την πρώτη της λέξη, ο Αλέξανδρος είπε καθαρά το 
«ρο», το ότι χιόνισε για είκοσι λεπτά χθες το βράδυ που οδηγούσα αρ-
γά και είχε 2,5 βαθμούς...

την ΚυρίαΚη που μαΣ περαΣε, 
πήρα το γιο μου και την κόρη μου –που έντυσα, 

μετα απο δίαβουλευΣείΣ 
σαράντα πέντε λεπτών, δεινόσαυρο και Μπελ 

αντίΣτοίχα Καί ξεΚίνηΣαμε 
με το αυτοκίνητο, όπου επικρατούσε άκρατος ενθουσιασμός 

γία το Σπίτί μίαΣ φίληΣ...

« Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν E ς  χ Α Ρ E ς » « Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν E ς  χ Α Ρ E ς »
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ΕΙΑ, ΜΕ λΕΝΕ ζΙζEλ», μου είπε και ανασηκώθηκε ευγενικά από 
την καρέκλα της. «Γεια, με λένε Έλενα», της ανταπέδωσα τον 
ίδιο χαιρετισμό. Ήμουν σίγουρη πως τα μάτια μου την κοιτού-

σαν με εκείνο το αμείλικτο βλέμμα που μόνο μια γυναίκα μπορεί να 
έχει. Πόσο μάλλον, μια γυναίκα που ως πρώην fashion editor έχει γί-
νει μάρτυρας άπειρων castings μοντέλων.

Έτσι απλά συστήθηκα, πριν από λίγες ημέρες, με την ωραιότε-
ρη γυναίκα του πλανήτη αυτή την εποχή, κατά την τεκμηριωμέ-
νη (προφανέστατα) άποψη των ειδικών μόδας του μάταιου τούτου 
κόσμου. Αναπάντεχο, μα τι ιδιαίτερα σπουδαίο, θα σκεφτείτε. Είμαι 
σίγουρη πως αυτό θα το σκεφτείτε μόνο στην περίπτωση που είστε 
άνδρες. Διότι, επιτρέψτε μου να προσθέσω πως θέλει ιδιαίτερο ψυ-
χικό απόθεμα θάρρους και βέβαια αυταπάρνησης για να σταθείς και 
να φωτογραφηθείς –έστω ως γυναίκα προς γυναίκα– με μια θηλυ-
κή ύπαρξη που, και μόνο μια φευγαλέα ματιά να της ρίξεις, είναι τέ-
λεια, είναι μικρότερή σου κατά τουλάχιστον μία δεκαετία και ψηλό-
τερή σου κατά περίπου ένα κεφάλι. Καθώς μιλούσαμε, δε, παρατη-
ρούσα εξεταστικά το αψεγάδιαστο δέρμα της και τις εξωφρενικά τέ-
λειες αναλογίες της.

Με επανέφεραν στην τάξη οι παιδικές αντιδράσεις της και μόνο αυτές, 
αφού πρώτα έκανα μια σειρά ζοφερών προσωπικών σκέψεων και ανα-

λογισμών, που φυσικά κυριεύονταν από τις φωτεινές εκλάμψεις:
Τη φαντάστηκα μια ψηλόλιγνη αιθέρια νύμφη, από αυτές που, στο 

παλιό αγαπημένο μου βιβλίο της ελληνικής μυθολογίας, τριγυρνού-
σαν με ξέπλεκα μακριά ξανθά μαλλιά, κρύβοντας τα στήθη τους και 
φορούσαν τα τέλεια αραχνοΰφαντα νυχτικά των παιδικών μου χρό-
νων. Κάτι τέτοιες υπάρξεις, σκέφτηκα, θα κατοικούσαν στις σπηλιές 
με τον θεό Πάνα...

Η Ζιζέλ μού μιλούσε για τις τέσσερις αδελφές της. Η μία είναι δίδυμη 
κι αν κρίνουμε από το γεγονός ότι δεν είναι τουλάχιστον γνωστή –αν όχι 
σούπερ μοντέλο κι η ίδια– μάλλον είναι η «αδικημένη» της μοίρας. Πόσο 
δύσκολο είναι, άραγε, για τις υπόλοιπες τέσσερις αδελφές της να είναι απλώς 
«οι γλυκές –πλην, όμως, άσημες– αδελφές της Ζιζέλ»! Της μικρής αυτής  
Βραζιλιάνας, ενός προικισμένου από τη φύση κοριτσιού, το οποίο με-
γάλωσε σε ένα χωριό και βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο του τρελού 
κόσμου της μόδας.

Ωστόσο, η δίνη του ανεμοστρόβιλου που την παρέσυρε εκεί μάλ-
λον άφησε ανέγγιχτο μεγάλο μέρος της καρδιάς της, έτσι ώστε να 
της χαρίσει τις κλασικές αγαπημένες αντιδράσεις μιας απλής, ερω-
τευμένης έφηβης.

Όλα απομυθοποιούνται, λοιπόν, όταν πλησιάζεις πολύ κοντά. Ίσως 
γι’ αυτό τα είδωλα, τις περισσότερες φορές, καλό είναι να κατοικούν 
μονίμως στα όνειρά μας.

Την αδυσώπητη απομυθοποίηση σκεφτόμουν πάλι, καθώς άκουγα 
την εξομολόγηση ενός φίλου, χάρη σε ένα τυχαίο περιστατικό που 
του συνέβη. Βρισκόταν σταματημένος, κρατώντας το τιμόνι, αργά 
κάποιο βράδυ, σε ένα έρημο φανάρι. Δίπλα του σταμάτησε το αυτο-
κίνητο ενός προηγούμενου έρωτά του. Ενός έρωτα τόσο δυνατού 
και συναρπαστικού, που όταν χώρισαν ένιωσε πως σε έναν ολόκλη-
ρο κόσμο δεν υπήρχε τίποτα άλλο πέρα από πόνο. Αυτόν το βουβό 
πόνο που συνθλίβει.

Ο φίλος μου της χαμογέλασε στωικά. Το ίδιο κι αυτή νομίζω, αφού εί-
χαν και οι δύο, δίπλα τους, τους ανθρώπους - καταλύτες της ζωής τους 
πλέον. Τα αυτοκίνητά τους ξεκίνησαν σιγά, πριν χαθούν. Ακολούθησαν, 
απλώς, την προδιαγραμμένη πορεία τους σε δύο διαφορετικά σπίτια. 

ολα απομυΘοποίουνταί, λοίπον, 
όταν πλησιάζεις πολύ κοντά. Ίσως γι’ αυτό τα είδωλα, 

τίΣ περίΣΣοτερεΣ φορεΣ, 
καλό είναι να κατοικούν μονίμως στα όνειρά μας.

«Το είδωλο»

Γ

Με τη Ζιζέλ, στο 
διαλείμμα της 
φωτογράφησής 
της για το 
LIFE&STYLE.
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Ις τΕλΕυτΑΙΕς ΗΜΕΡΕς στο περιοδικό επικρατούσε, δικαιολογη-
μένα, ατμόσφαιρα γαμήλιας προετοιμασίας και η επιρροή ήταν 
σαφέστατη. Ο –πραγματικά πολύ ρομαντικός– γάμος της ωραί-

ας Ελένης, που πραγματοποίησε ένα κρυφό παιδικό μου όνειρο: να 
δω την Μπάρμπι νύφη. Οι περισσότερες γυναίκες με τις οποίες συ-
νομίλησα, στήνοντας στο περιοδικό το θέμα του γάμου, αντιμετώπι-
ζαν το θεσμό με τη γνωστή συναισθηματική φόρτιση. Ας μη γελιό-
μαστε, οι πιο πολλοί περνάμε κάποιο, μικρό ή μεγάλο, διάστημα της 
ζωής μας αναλογιζόμενοι αν, πότε και πώς, θα συμβεί σε μας το μέγα 
αυτό μυστήριο. Το σίγουρο είναι πως όλοι κάνουμε το γνωστό λάθος 
να «βλέπουμε τα δέντρα και να χάνουμε το δάσος». Οι προετοιμασίες 
ενός γάμου είναι το απαραίτητο παραμυθένιο περιτύλιγμα που προ-
ηγείται μιας απόφασης, η οποία κατά πάσα πιθανότητα απέχει αρκε-
τά έως πολύ από τη ρεαλιστική, καθημερινή συμβίωση με τον άνδρα 
και τη γυναίκα της ζωής μας. Ο καθένας μας έχει τη δική του προ-
σωπική ιστορία που συνοδεύει το δικό του «αίσιον» love story. Σκέ-
φτομαι αυτή τη φορά να σας κάνω «δώρο» τη δική μου.

Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα από την προετοιμασία του γάμου 
μου. Και αυτό όχι γιατί έχουν περάσει χρόνια από τότε. Το αντίθετο. 
Απλά, περιέργως πώς, όλο αυτό το διάστημα (φαντάζομαι πως κρά-
τησε ένα μήνα) κυριευόμουν από μια περίεργη και ανεξήγητη, για το 
θορυβώδη και ανήσυχο χαρακτήρα μου, απάθεια. Απάθεια που εντά-
θηκε το τελευταίο Σαββατοκύριακο προ του γάμου μου. Δεν είχα 
τρακ, δεν είχα αγωνία, δεν ήθελα να κάνω το γνωστό bachelor πάρ-
τι της νύφης και, μάλλον, δεν ήθελα να δω και κανέναν. Αλλιώς πώς 
να εξηγήσω το ότι δεν έκανα ούτε την πατροπαράδοτη πρόβα νυφι-
κού; Έχω βάσιμες υποψίες πως η συμπεριφορά μου ως υποψήφια 
νύφη ήταν απαράδεκτη και μάλλον έχριζα ψυχολογικής υποστήρι-
ξης. Όμως, όπως όλες οι μεγάλες κρίσεις διαρκούν λίγο, έτσι και η 
συγκεκριμένη έληξε πραξικοπηματικά. Από την οποία διατηρώ ελά-
χιστες –και σε μερικές περιπτώσεις ανατριχιαστικών αποχρώσεων–  
αναμνήσεις. Όπως ότι την τελευταία στιγμή έτρεξα να καλύψω με 
τούλια τα σόκιν ερωτικά γλυπτά έργα του Τάκι, εξαιτίας της απροσ-
δόκητης έλευσης του –τότε Μητροπολίτη Δημητριάδος– Χριστόδου-
λου, στο σπίτι μετά το γάμο, ή την ολοκληρωτική καταστροφή του 
ωραίου πλακόστρωτου της αυλής, από άγνωστο τελικά αριθμό φορ-

Ο φίλος μου μου είπε πως αισθάνθηκε για πρώτη φορά ελεύθερος από 
αυτόν τον έρωτα, αλλά με την πικρή γεύση της απομυθοποίησης.

«Όλα απομυθοποιούνται, λοιπόν;», τον ρώτησα. «Όταν έρθει η 
ώρα τους, ναι, όλα. Μάλλον», μου απάντησε ήσυχα…

« τ Ο  Ε Ι Δ Ω λ Ο »

Α π Ρ Ι λ Ι Ο ς  2 0 0 1

«Yes, I do!»
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απεΚτηΣα με ΘραΣοΣ το νυφίΚο
 της βιτρίνας του ατελιέ της Vera Wang μπροστά 

Στα δαΚρυΣμενα (;) ματία 
της receptionist – η οποία ήταν

παλίο μοντελο τηΣ Chanel.

τοεκφορτωτών catering και εργατών που τοποθέτησαν τέντα για 
την περίπτωση βροχής. Αν θέλετε να ξέρετε, έγινε κι αυτό. Έβρεξε! 
Ήταν 10 Ιουλίου!

Αντίθετα, την ημέρα που μου έγινε η πρόταση γάμου στο νεοϋορκέ-
ζικο ουρανό δεν υπήρχε ούτε ένα σύννεφο. Η πρωτοβουλία να κάνω 
την πρόταση εγώ αποτελούσε ανέκαθεν θέμα ταμπού, αφού πίστευα 
ακράδαντα πως και μόνο η διατύπωσή της ήταν ικανή να κάνει και 
τον πιο ερωτευμένο άνδρα να αλλάξει ήπειρο. Ήμουν πραγματικά, 
λοιπόν, ανυποψίαστα ευτυχισμένη, περπατώντας δίπλα στον Αντώνη 
στη Madison Avenue, όταν τον άκουσα να με προτρέπει να δοκιμάσω 
το πρώτο νυφικό που θα μου άρεσε. Όπερ και εγένετο, μισή ώρα αρ-
γότερα: απέκτησα με θράσος το νυφικό της βιτρίνας του ατελιέ της 
Vera Wang μπροστά στα δακρυσμένα (;) μάτια της receptionist – η 
οποία ήταν παλιό μοντέλο της Chanel. Και, βέβαια, πώς να λησμονή-
σω την πραγματικά πρώτη κοινή περίοδο ζωής, που μοιράζεσαι με το 
σύζυγό σου πλέον, στο ίδιο σπίτι. Δεν πιστεύω στην προετοιμασία, 
στη διακόσμηση, στους προσκεκλημένους και εν γένει στο τελετουρ-
γικό μιας δεξίωσης. Πιστεύω σ’ αυτό που έρχεται, το πιο δυνατό και 
καθοριστικό. Στην οικογένεια, σ’ αυτό το θαύμα που έγινε. Πριν από 
έξι χρόνια να δειπνούμε οι δυο μας στο βραδινό τραπέζι της κουζίνας, 
κοιτάζοντας κλεφτά πότε - πότε την τηλεόραση, και σήμερα στο ίδιο 
τραπέζι οι διπλάσιοι. Μια οικογένεια, ένα σπίτι γεμάτο παιδικές φω-
νές, γοερά κλάματα (απόρροια των γνωστών παιδικών τσακωμών), τα 
μικρά και τα μεγάλα, τα άγνωστα και τα γνωστά που συνθέτουν την 
πεμπτουσία του γάμου και τελικά της προσωπικής μου ευτυχίας. Κι 
όλα αυτά εξαιτίας μιας στιγμής. Εκείνης που είπα το «ναι».

πΟ τΙς πΡΩτΕς παιδικές μου μνήμες, αρκετές φορές, έρχε-
ται ξανά και ξανά η ίδια σκηνή. Καθισμένη στο σχολικό λε-
ωφορείο, πρώτη ημέρα σχολείου, πρώτη δημοτικού, η καρ-

διά μου να κοντεύει να εκτοξευτεί στο μπροστινό κάθισμα όλο αγω-
νία για το αβέβαιο μέλλον που με παραμόνευε. Τα δύο κοτσιδάκια 
μου, που επί δέκα λεπτά έπλεκε σχολαστικά η μητέρα μου, να στέ-
κουν σφικτά και ακινητοποιημένα με δύο τεράστιους καρό φιόγκους  
–μια εικόνα που με καταδίωκε πολλά συναπτά έτη– ενώ στα πόδια 
μου –τα πιο αδύνατα πόδια όλου του δημοτικού σχολείου– στέκονταν 
πεσμένες το ίδιο αδύναμες μ’ εμένα, ένα ζευγάρι μπλε ζέρσεϊ κάλτσες. 
Το ξανθό κοριτσάκι που καθόταν με ιδιαίτερη άνεση δίπλα μου δεν 
το γνώριζα. Αντιλήφθηκα, όμως, πως με κοιτούσε εξεταστικά και 
αμείλικτα, έτσι όπως μόνο τα παιδιά ξέρουν να κοιτούν. Ανασήκω-
σε με αποφασιστικότητα τις κάλτσες μου μέχρι τα γόνατα, διόρθωσε 
την τεράστια χάρτινη ταμπέλα του Αρσακείου που κρεμόταν με πα-
ραμάνα στο στήθος μου και πιστοποιούσε πως ήμουν κι εγώ ακόμη 
ένα περιβόητο πρωτάκι, μου κούμπωσε το τελευταίο κουμπί στην 
γκρίζα μου ποδιά, έβαλε τη δερμάτινη σάκα τακτικά κάτω από τα 
πόδια μου, μου είπε κοφτά, εμπρός στα έντρομα μάτια μου, πως έτσι 
πρέπει να καθόμαστε για να μη μας κάνουν παρατήρηση οι συνοδοί 
και μου συστήθηκε. Η ξανθιά Βάσω έγινε η πρώτη φίλη της ζωής 

« Y E s ,  I  d o ! »

Μ Α Ϊ Ο ς  2 0 0 1

«Οι εντιμότατοι φίλοι μου»

Στο Ίντσμπουργκ:
«Low budget» 

εκστρατεία για editorial 
μόδας, στις αρχές του 

΄90. Από αριστερά, 
ο make up artist 

Γιάννης Μιχαηλίδης, 
ο φωτογράφος Χάρης 

Χριστόπουλος 
και η γράφουσα.

Α
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μου από εκείνη την εφιαλτική σχολική μέρα, όπου έκλαιγα ακατά-
παυστα και αναρωτιόμουν ποιο άλλο μαρτύριο με περιμένει μακριά 
από την ασφαλή αγκαλιά της μητέρας μου. Φίλη, μέχρι και σήμερα 
που συζητάμε για τα test της πρώτης της εγκυμοσύνης. Ήταν εκεί 
και με είδε, όταν αποχωρίστηκα μια μέρα με ανακούφιση τις κοτσί-
δες μου. Μαζί γράψαμε το πρώτο διαγώνισμα αριθμητικής, χορέψα-
με άθλια κρητικούς χορούς στο δημοτικό, παίξαμε μελοδραματικά 
σκετς στις απανταχού αποφοιτήσεις, το σκάσαμε για πρώτη φορά για 
καφέ στην Κηφισιά. Ήταν εκεί στο πρώτο μας πάρτι μετά από έντο-
νες διαβουλεύσεις ενός μήνα για άδεια εξόδου, ήταν και ήμουν πα-
ρούσα στο πρώτο μπλουζ και στο πρώτο φιλί της εφηβείας μας. Την 
ξέρω και με ξέρει πριν αποκτήσουμε τον αέρα του επαγγελματία και 
το «λούστρο»του συζυγικού επωνύμου. Πόσοι είναι αυτοί οι άνθρω-
ποι που δικαιούνται να υποστηρίζουν πως μας ξέρουν καλά; Πιστέψ-
τε με, τις περισσότερες φορές δεν είναι οι άντρες της ζωής μας, αυ-
τοί που μοιραζόμαστε το ίδιο σπίτι ή την ίδια φορολογική δήλωση. 
Οι πρώτοι φίλοι της ζωής μας είναι τελικά οι αμείλικτοι κριτές μας, 
αυτοί που γνωρίζουν τα πάντα για μας, γιατί ξέρουν το σημαντικό-
τερο κομμάτι μας, τον πυρήνα μας. Τις καταβολές μας, το παρελθόν 
μας. Αυτό που μερικοί προσπαθούμε, επί ματαίω, να αποποιηθούμε 
ή να απομυθοποιήσουμε.

Πριν από μερικές ημέρες διάβασα στην ελληνική Vogue ένα άρθρο 
του καλού μου φίλου Δημήτρη Αλεξάκη, γνωστού σχεδιαστή μόδας, 
παλιού γείτονα και συμφοιτητή μου από την εποχή που πιστεύαμε 
(αυτό ήταν και το πιο επικίνδυνο) πως θα γίνουμε και οι δυο παγκο-
σμίως διάσημοι σχεδιαστές. Ευτυχώς, τουλάχιστον ο Δημήτρης κά-
νει την καριέρα που του αξίζει, δικαιώνοντας την ελπίδα πως τα όνει-
ρα εκπληρώνονται. 

Φίλος απ’ αυτούς που έχουν σπαταλήσει άπειρα βράδια για να πε-
ριθάλψουν τις ματαιόδοξες επαγγελματικές μου αναζητήσεις. Φίλος 
απ’ αυτούς που γεμίζουν με γέλια τις δύσκολες ώρες ενός χωρισμού 

οί δυο Καλοί μου φίλοί, ο χαρηΣ 
και ο Γιάννης πάντα μαζί μου, να φωτογραφίζουν, 

να μαΚίγίαρουν, να χτενίζουν 
τα άπειρα ανορεξικά ταλαντούχα και μη μοντέλα 
που παρηλαυναν γία χρονία 

από τα ελληνικά περιοδικά.  

ή απαλύνουν τις ώρες ενός θανάτου. Ύστερα ήρθαν τα τρελά χρό-
νια της μόδας στα περιοδικά, στις ατέλειωτες φωτογραφήσεις ανά την 
Ελλάδα και όπου αλλού ανά τον κόσμο σκεφτεί ο νοσηρός νους ενός 
fashion editor. Από την έρημο της Σαχάρας και από τα παζάρια εν μέ-
σω θερμόαιμων μουσουλμάνων που αντάλλασσαν τριακόσιες καμήλες 
με το ξανθό μοντέλο, μέχρι τους εξωτικούς βουδιστικούς ναούς της 
Ταϊλάνδης. Ή τις χιονισμένες βουνοκορφές του Τιρόλο. Οι δυο καλοί 
μου φίλοι, ο Χάρης και ο Γιάννης πάντα μαζί μου, να φωτογραφίζουν, 
να μακιγιάρουν, να χτενίζουν τα άπειρα ανορεξικά ταλαντούχα και 
μη μοντέλα που παρήλαυναν για χρόνια από τα ελληνικά περιοδικά.  
Οι γλυκύτερες αναμνήσεις των πιο τρελών χρόνων της πρώτης μας 
νιότης. Οι δυο άνθρωποι που ενέκριναν ή απέρριπταν τους ενδιαφε-
ρόμενους στη ζωή μου, οι δυο άνθρωποι που με οδήγησαν επεισοδι-
ακά στην εκκλησία την ημέρα του γάμου μου, οι ίδιοι που έκλαιγαν 
μαζί μου ευτυχισμένοι λίγη ώρα μετά τη γέννηση του πρώτου μου 
παιδιού. Όλοι αυτοί οι φίλοι του «πρώτου μέρους» της ζωής μας εί-
ναι οι μοναδικοί που μας έχουν γνωρίσει και αγαπήσει πραγματικά. 
Έχουν ξεχωρίσει τον αληθινό μας εαυτό, αυτόν τον οποίο φυλάμε 
μόνο για τον καθρέφτη μας. Αυτοί που δεν συναντάς στα κοσμικά 
events και που σίγουρα δεν τους φιλάς με «βουβά» φιλιά που εξανε-
μίζονται στην ατμόσφαιρα. Αυτούς που φιλάς και χαϊδεύεις για να αι-
σθανθείς ζεστά, για να ανασύρεις αναμνήσεις, αισθήσεις και μυρωδιές, 
να γυρίσεις στα παλιά. Πριν από μερικές ημέρες, που γιόρταζα μαζί 
με μερικές άλλες χιλιάδες «Έλενες» της Ελλάδας, έμεινα απροσδόκη-
τα μόνη μου, μια και ο άνδρας μου έπρεπε να ταξιδέψει επειγόντως 
–φορτωμένος με τις κλασικές τύψεις– για κάτι ανιαρό, αλλά ωστό-
σο σημαντικό. Ξαφνικά, μόλις είχα βάλει τα παιδιά για ύπνο, χτύπη-
σε το κουδούνι επίμονα και πριν προλάβω να αντιληφθώ τι γινόταν, 
εισέβαλαν ενθουσιώδεις και πανηγυρικά οι δυο καλοί μου φίλοι. Ο 
ένας κρατούσε τα λευκά λουλούδια που μου αρέσουν πιο πολύ και 
ο άλλος ένα μεγάλο λαχταριστό κρητικό καρπούζι. Με κοίταξε και 
μου είπε πως μου ’φερε το «καλοκαίρι δώρο». Τους αγκάλιασα σφι-
χτά μπροστά στα έκπληκτα μάτια της μικρής Φιλίππας, η οποία είχε 
ξυπνήσει από τη θορυβώδη είσοδό τους και τους συνέστησα με υπε-
ρηφάνεια. «Φιλίππα, από εδώ οι εντιμότατοι φίλοι μου!»

« Ο Ι  Ε Ν τ Ι Μ Ο τ Α τ Ο Ι  φ Ι λ Ο Ι  Μ Ο υ » « Ο Ι  Ε Ν τ Ι Μ Ο τ Α τ Ο Ι  φ Ι λ Ο Ι  Μ Ο υ »
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λΑςΙΚΗ ΕλλΗΝΙΚΗ οικογενειακή εικόνα των ’80s, Σάββατο βρά-
δυ, και ακόμη πιο κλασική η αναμενόμενη ερώτηση που δια-
τηρήθηκε αναλλοίωτη στο χρόνο: «Τι ώρα αρχίζει το “ελληνι-

κό”;». Για μια μακρά περίοδο της ζωής αρκετών από εμάς, εκεί κο-
ντά στις δεκαετίες του ’70 ή του ’80, η παραπάνω ερώτηση-«κλειδί» 
έκρυβε πολλά. Σημείο αναφοράς για τη βραδινή έξοδο –ηρωική εξέ-
γερση για πολλούς καταπιεσμένους εφήβους της εποχής– σημείο ανα-
φοράς για το βραδινό ύπνο της μικρότερης αδελφής, σημείο συνάντη-
σης στο οικογενειακό τραπέζι. Και όλα κατέληγαν σ’ εκείνη. Η Αλίκη 
στο Ναυτικό. «Γατούλα», μαθήτρια, Σταχτοπούτα, κλωτσοσκούφι, 
Μπριζίτ Μπαρντό, η επική Αλίκη των εφηβικών μας Σαββατόβρα-
δων. Υπολόγιζα πάντα στη λάμψη της Αλίκης που άφηνα στο σπίτι: 
θα κρατούσε καλή παρέα στους δικούς μου και θα μπορούσα να κα-
θυστερήσω την επιστροφή μου στη βάση. Πάντα η Αλίκη ήταν αυτό 
που αγαπούσα και αυτό που πολλές φορές με έκανε να επαναστατώ 
από την πλήξη. ~Ηταν τελικά μοιραία, η αρχή και το τέλος, η χαρα-
κτηριστική μυθική φιγούρα που έφερνε τρυφερούς συνειρμούς με 
τα τρελά εκείνα χρόνια της «ακμής» και της ονειροπόλησης. Η Αλί-
κη που κοσμούσε περίοπτα τα παιδικά μου βράδια, ο ίδιος άνθρω-
πος που έγινε πάμπολλες φορές το μήλο της ~Εριδος για ομηρικούς 
καυγάδες με τη μεγαλύτερή μου αδελφή, αυτή η ίδια ήταν ο άνθρω-

πος που γνώρισα και συναναστράφηκα για λίγο, χρόνια αργότερα. Η 
ζωή, ως γνωστόν, είναι απρόβλεπτη, γι’ αυτό και ενδιαφέρουσα, φα-
ντάζομαι. ~Oμως, το πώς μπορεί να δείχνει από απόσταση αναπνοής 
το παιδικό σου είδωλο –με σάρκα και οστά– ήταν μια από τις μεγά-
λες μου απορίες. Να γιατί πάντα, σε κάθε συνάντησή μας, την κοι-
τούσα ένοχα και εξεταστικά. Η τελευταία φορά που μιλήσαμε ήταν 
έξι μήνες πριν «φύγει», για να φωτογραφηθεί σε ένα εξώφυλλο του  
«ΕΓΩ», κάτι που εκείνη ήθελε, αλλά που το τότε concept του πε-
ριοδικού δεν το επέτρεπε, δεδομένου ότι φιλοξενούνταν στο εξώ-
φυλλο μόνο άγνωστα μοντέλα. Η καλύτερη δικαιολογία ήταν η 
αλήθεια και όταν της είπα πως, όπως έχουν τα πράγματα, απα-
ραίτητη προϋπόθεση για να μπει κάποιος καλλιτέχνης εξώφυλ-
λο είναι να πρόκειται για... εκλιπόντα, αφοπλιστικότατα μου  
είπε: «Α πα πα, βάλτε μόνο τη συνέντευξη μέσα. Αυτού του είδους 
τα εξώφυλλα δεν είναι για μένα ακόμη...». Δυστυχώς, η Αλίκη έγινε 
εξώφυλλο περίπου έξι μήνες αργότερα, για τραγικούς λόγους. ~Ενα 
εξώφυλλο κατά κοινή ομολογία από τα καλύτερά της. 

Νομίζω ότι ήταν καλοκαίρι του 1996, όταν καθισμένη απέναντι από 
τον ~Αντονι Κουίν στο ιδιωτικό αεροπλάνο που τον μετέφερε μαζί με 
την οικογένειά του στο Ρέθυμνο (ως προσκεκλημένο του περιοδικού 
«Status»), του έριχνα κλεφτές ματιές, ενώ εκείνος είχε αποκοιμηθεί 
ταλαιπωρημένος προφανώς από την πολύωρη πτήση που τον μετέ-
φερε στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ. Περιεργαζόμουν εξονυχιστικά το 
τραχύ του πρόσωπο, τα έντονα άσπρα του φρύδια, την κλασική κοι-
λιά της ηλικίας του και το, σε γενικές γραμμές, παραμελημένο ενδυ-
ματολογικό του στυλ. Η, κατά σαράντα χρόνια νεότερή του, Κάθι θή-
λαζε τον δεκατεσσάρων μηνών γιο τους, παραμερίζοντας τις αναστο-
λές που θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε. Η μικρή του κόρη έκλαιγε 
μαλώνοντας με την ξανθιά φιλενάδα της. Κι εγώ αναρωτιόμουν πώς 
είναι, άραγε, να περνάς ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο με τον κινη-
ματογραφικό «Ζορμπά» και «Ωνάση» μαζί, με ένα, χωρίς υπερβολές, 
είδωλο παγκόσμιας εμβέλειας. 

Πάντα πίστευα πως η απρόσμενη συνάντηση με ένα είδωλο, που το 
βλέπεις άξαφνα μπροστά σου εκεί που ψωνίζεις στο εξωτερικό, ή εκεί 
που περιμένεις την πτήση σου σε μία αίθουσα αεροδρομίου, ή ακόμα 
καλύτερα, η δυνατότητα μιας συνομιλίας μαζί του, αποτελεί μία ευ-
καιρία –παιχνίδι που μόνο η ζωή ξέρει να στήνει συνωμοτικά– που 
θα ήταν καταστροφική για τις απατηλές, μερικές φορές, αλλά ωστό-
σο «ιερές», αδυναμίες μας. Αδυναμίες παιδικές, εφηβικές ή μη, αδυ-
ναμίες που δίνουν σε ορισμένους ανθρώπους τη διάσταση μύθων ή 
ειδώλων. Οι περισσότεροι ισχυρίζονται πως πρέπει να αποφεύγου-
με τις συναντήσεις με αυτούς που ενσαρκώνουν τα ιερά μας όνειρα 

« Ε Ι Δ Ω λ Ο λ Α τ Ρ Ε Ι Α »

«Ειδωλολατρεία»

O tempora, o mores:
5 Απριλίου 1994, Αίγλη 
Ζαππείου. 6 χρόνια Status, 
με εξώφυλλο την Αλίκη. 
Από δεξιά, Αλίκη 
Βουγιουκλάκη, Αντώνης 
Λυμπέρης και η γράφουσα.
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– απλά για να μην τα απομυθοποιήσουμε. Εν μέρει θα συμφωνήσω 
μαζί τους, μια και στάθηκα τυχερή να έχω την εμπειρία τέτοιου εί-
δους συναντήσεων μέχρι τώρα στη ζωή μου – σαφώς λόγω επαγγέλ-
ματος. Επιτρέψτε μου, όμως, να απομονώσω κάποιες εικόνες και να 
θυμηθώ το απίστευτο, βραχνό, αυθεντικό γέλιο του ~Αντονι Κουίν 
(που το έζησα πολλές φορές εκείνο το week end), αλλά και εκείνο το 
αξέχαστο δροσερό, εφηβικό γέλιο της Αλίκης. Νιώθω προνομιούχος 
που υπήρξα μάρτυρας και των δύο και που επιμένω να διατηρώ αναλ-
λοίωτα στη μνήμη μου, ως εικόνες μαγικές. Το «Life&Style» γίνεται 
καθρέφτης ανθρώπων που μπορεί να έχουν από κοντά τα χαρακτη-
ριστικά κοινών θνητών, αλλά που εκτόξευσαν τις εικόνες τους στη 
σφαίρα του μύθου... 

παντα η αλίΚη ηταν αυτο 
που αγαπούσα και αυτό που πολλές φορές με έκανε 

να επαναΣτατώ απο την πληξη. 
~Ηταν τελικά μοιραία, η αρχή και το τέλος, 
η χαραΚτηρίΣτίΚη μυΘίΚη 
φιγούρα που έφερνε τρυφερούς συνειρμούς 

με τα τρελα εΚείνα χρονία 
της «ακμής» και της ονειροπόλησης.

ΕΡΑςΜΕΝΕς ΔυΟ μετά τα μεσάνυχτα. Κάθομαι στην πρύμνη 
και, έτσι όπως είμαστε αγκυροβολημένοι «αρόδο», στην άκρη 
ενός νησιώτικου κόλπου, παρατηρώ με την ησυχία μου πια 

–μετά από μια ολόθερμη μέρα στον ήλιο, όπου τα μικρά δεν σταμά-
τησαν στιγμή και εγώ εξάντλησα με το παραπάνω όλες μου τις αντι-
στάσεις στη ριγέ ξαπλώστρα της παραλίας– τις σκιές και τα μακρινά 
φωτάκια ενός ακόμη νησιού. Το βράδυ όλα τα ελληνικά λιμανάκια 
είναι όμορφα. Είναι οι στιγμές που επικρατεί το καθεστώς των φω-
τοσκιάσεων εξευγενίζοντας τις γνωστές αρχιτεκτονικές ανισορροπί-
ες της ελληνικής παραμεθορίου. Μέσα στο σκοτάδι, γλίστρησαν δί-
πλα μας αθόρυβα τρία καΐκια και ανάμεσα από τις καύτρες των τσι-
γάρων –μόνη ένδειξη ανθρώπινης παρουσίας– ξεχώρισα τις κλασικές 
φιγούρες των ψαράδων. 

Χρόνια πριν, στα πρώτα χρόνια της εφηβείας, θυμάμαι να με περι-
μένουν, τις ίδιες αγαπημένες μεταμεσονύκτιες ώρες, όταν επέστρεφα 
από την κλασική παρατεταμένη –λόγω θερινού ωραρίου, βεβαίως– δι-
ασκέδαση, με φιλοσοφική διάθεση και όρεξη για βραδινή συζήτηση, 
η γιαγιά και ο παππούς μου. Όχι για να με ελέγξουν ή να με επικρί-
νουν, αλλά για να ρουφήξουν λίγες σταγόνες δροσιάς από τη δεκαπε-
ντάχρονη νιότη μου. Το σκοτάδι μού επέτρεπε μόνο να «βλέπω» τις 
φωνές τους να χρωματίζονται από γεγονότα και δικές τους μνήμες. 

« Ε Ι Δ Ω λ Ο λ Α τ Ρ Ε Ι Α »
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«Άδραξε τη μέρα»

Με τη γιαγιά, 
στο χωριάτικο 

κήπο με τις άσπρες 
τριανταφυλλιές 
και τα χιώτικα 

γιασεμιά..
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Έτσι, «έζησα» την ημέρα του γάμου τους, τους θανάτους των πρώ-
των τους μωρών και τις γέννες των δικών μου γονιών. Ένιωσα κάτι 
από την πρώτη μέρα του πολέμου και μεταφέρθηκα νοερά μπροστά 
στο σπίτι τους που τυλιγόταν στις φλόγες του ίδιου πολέμου. Τους 
είδα ακόμα με τη φαντασία μου να μαζεύουν ό,τι περισώθηκε από τα 
συντρίμμια του μεγάλου σεισμού της Θεσσαλίας και να ξαναχτίζουν, 
όλοι μαζί, το σπίτι τους. Ανακάλυψα ακόμα, προς μεγάλη μου χαρά 
αυτή τη φορά, το πόθεν έσχες των ρούχων και των κοσμημάτων που  
κρύβονταν μέσα στη μεγάλη ντουλάπα της γιαγιάς. Νυχτερινές ανα-
μνήσεις από τα χείλη τους, αξέχαστο δώρο. Κουβεντιάζαμε και γε-
λούσαμε, τους άκουγα να αναστενάζουν για τα ωραιότερα χρόνια 
της ζωής που έζησαν μαζί, αλλά και για τη σκληρή διαπίστωση πως 
η ιστορία τους θα λάμβανε σύντομα το τέλος που της άξιζε. Διέκρι-
να τις σκιές τους και ένοχα προσπαθούσα να τους φανταστώ νέους. 
Ειλικρινά, τότε μου ήταν απλώς ακατόρθωτο, αφού φυσικά η μόνη 
τόσο νέα στον κόσμο ήμουν εγώ.

Ένα βράδυ ρώτησα τη γιαγιά μου αν ήταν ευχαριστημένη με τη 
ζωή που έζησε και εάν τελικά νόμιζε πως της άξιζε αυτή η ζωή. Δεν 
μου απάντησε ευθέως, αλλά θυμάμαι πως εκεί, στη σκοτεινή πίσω 
αυλή του εξοχικού σπιτιού, ένιωσα το χέρι της να πιάνει το δικό μου 
αποφασιστικά και να μου λέει με φωνή που ακούστηκε περισσότερο 
σαν προσταγή: «Άδραξε τη μέρα. Ζήσε την κάθε ώρα σαν να είναι η 
τελευταία». Δεν το ξέχασα ποτέ. Κοινότοπο ή όχι, «καρφώθηκε» στο 
πίσω μέρος του εγκεφάλου μου, όπως το κλασικό κάδρο με τη λέξη 
«καλημέρα» στα παλαιά σπίτια. Το καλοκαίρι εκείνο είχαμε και την 
τελευταία μας συνεδρία εκεί, στην πίσω αυλή, μέσα στο καλοκαιρι-
νό σκοτάδι του κήπου και στις μυρωδιές του χιώτικου γιασεμιού και 
του νυχτολούλουδου. Δεν τους ξαναείδα ποτέ, από τότε. Από εκείνο 
το βράδυ δεν ξαναφιληθήκαμε. Για εκείνους ήταν πράγματι οι τελευ-
ταίες τους ημέρες ή μήνες, ενώ εγώ κατάλαβα καλά πως όταν «φεύ-
γει» κάποιος, όλα όσα έζησε, αγάπησε, ένιωσε και αισθάνθηκε κάποια 
στιγμή, απλώς μηδενίζονται. Αυτά και άλλα πολλά έλεγα στωικά σε 
κάποιον, φέτος το καλοκαίρι, όταν εκδήλωσα την επιθυμία μου για 

ενίώΣα το χερί τηΣ να πίανεί 
το δικό μου αποφασιστικά και να μου λέει με φωνή 
που αΚουΣτηΚε περίΣΣοτερο 

σαν προσταγή: «Άδραξε τη μέρα. Ζήσε την κάθε ώρα 
Σαν να είναί η τελευταία».

απεριόριστα ταξίδια και σωστή δοσολογία δουλειάς, οικογενειακής 
ζωής και ταξιδιωτικών εξερευνήσεων. Άδραξα την ημέρα μου, λοι-
πόν, όπως μπόρεσα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως ήθελα σε αρκετές 
άλλες. Τουλάχιστον φροντίζω να ζω τη δική μου ημέρα και όχι την 
ημέρα κάποιας άλλης που δεν θέλω να ξέρω, σκέφτομαι τώρα, στις 
πρώτες χαλαρές καλοκαιρινές διακοπές, μετά από ένα κουραστικό, 
αλλά με διάφορα ευχάριστα απρόοπτα χειμώνα. 

Έχω πλέον καταλήξει με σιγουριά ότι το σημαντικό είναι αυτό που 
ζούμε τώρα και όχι αυτό που ζήσαμε ή θα ζήσουμε. Το έχω σκεφτεί 
καλά. Όπως έχω αξιολογήσει ακόμη καλύτερα το ψάρι που έπιασε 
ο Αλέξανδρος με την απόχη του το απόγευμα και τον βοήθησα να το 
βγάλει από το νερό, την οικογενειακή βόλτα με τα ποδήλατα στο νησί, 
την εναλλαγή της σκληρής δουλειάς με μια ξαφνική απόδραση, σε ένα 
αεροπλάνο, την τελευταία στιγμή. Διότι αυτή η τελευταία στιγμή εί-
ναι, κάθε φορά, νομίζω, και η πιο πολύτιμη. Σαν το νυχτερινό φιλί.
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τΙς 11 ςΕπτΕΜβΡΙΟυ 2001 ξύπνησα αγχωμένη και το ίδιο ανή-
συχη, όπως την εποχή του σχολείου που έγραφα τεστ πρώτη 
ώρα μαθηματικά, ξέροντας όπως πάντα ότι δεν θα έλυνα τις 

ασκήσεις. Ο μοναδικός λόγος εκείνες τις πρωινές ώρες για να νιώ-
θω πως ξαναμπαίνω σε μια αντίστοιχη διαδικασία κρίσης ήταν μόνο 
ένας: η πρώτη ημέρα σχολείου της κόρης μου. Αφού είχα περάσει μια 
εβδομάδα σκεπτόμενη μόνο τα δυσοίωνα επακόλουθα της δικής της, 
αλλά και της δικής μου ζωής, αφού κοιτούσα εξεταστικά το πρόσω-
πό μου στον καθρέφτη, ψάχνοντας για τις πρώτες μοιραίες ρυτίδες 
μιας μητέρας με παιδί στο σχολείο, εκείνη η Τρίτη που δεν θα ξεχά-
σω ποτέ –όπως και όλοι μας φαντάζομαι– μου επιφύλασσε μια ακόμη 
έκπληξη, τη χαριστική.

Ήταν μια μέρα που το αχάριστο εγώ μου, για άλλη μια φορά, επα-
ναστατούσε στην ιδέα πως τελικά τα χρόνια πέρασαν πολύ γρήγορα 
και για μένα, πως το παχουλό ροδαλό μωράκι που μεγάλωνα για έξι 
χρόνια, αντικαταστάθηκε από ένα αγέρωχο πρωτάκι και εγώ έγινα 
ακόμη μία μαμά που ξεκινάει από το πρωί αγουροξυπνημένη να τυ-
λίγει σάντουιτς, να χαιρετάει στη σχολική στάση και στο τέλος της 
ημέρας να κάνει την ίδια μισητή ερώτηση που δεχόμουν επί δώδε-
κα συναπτά έτη: «Τι κάνατε σήμερα στο σχολείο;». Ξαφνικά, μέσα σ’ 
εκείνο το πρωινό, πήρα τη θέση της μητέρας μου – κάτι που νόμιζα 

πως είχα αφήσει πίσω μου πριν από πολλά χρόνια.
«Μεγάλωσα, ωρίμασα – τι ωρίμασα; Γέρασα!», μονολογούσα ένοχα 

όλη την ημέρα, σέρνοντας τα βήματά μου μέσα στο σπίτι και μην έχο-
ντας όρεξη για τίποτα, ούτε καν για δουλειά. Και μάλλον θα ασχολιό-
μουν ακόμα με τον άπληστο εαυτό μου, προβληματισμένη για κάτι 
αναπόφευκτα μοιραίο στη ζωή μιας γυναίκας, αν εκείνο το επείγον 
τηλεφώνημα για να ανοίξω την τηλεόραση αμέσως, δεν τα ανέτρεπε 
όλα. Και ματαιόδοξους φόβους και εγωκεντρικά επιχειρήματα και δι-
ογκωμένες υπεκφυγές.

Καθόμουν εμβρόντητη, όπως εκατομμύρια άνθρωποι στον πλα-
νήτη, παρακολουθώντας ένα αεροπλάνο να «καταπίνεται» από έναν 
ουρανοξύστη, κοιτώντας αμέτοχη το τελειότερο οπτικό εφέ μιας ζο-
φερής τρομοκρατικής ταινίας που άρχισε για όλους μας. Ο Αλέξαν-
δρος, τριάμισι χρόνων και η Φιλίππα, έξι, έγιναν αναπόφευκτα ανυ-
ποψίαστοι μάρτυρες της παραπάνω σκηνής. «Ουάου», έκανε ο γιος 
μου θαυμάζοντας εκστασιασμένος το ασύλληπτο θέαμα της βουτιάς 
ενός αεροπλάνου σε μια τόσο ψηλή πολυκατοικία για τα μέτρα του. 
Γι’ αυτόν ήταν η τελειότερα εκτελεσμένη σκηνή του Action man πι-
λότου. Ψύχραιμη η κόρη μου του απάντησε: «Δεν είναι ουάου, Αλέ-
ξανδρε, κάποιος άνθρωπος σκοτώθηκε εκεί τώρα. Αυτό το έκανε σί-
γουρα κάποιος κακός». «Τον κακό θα τον πιάσει η αστυνομία», απά-
ντησε με σιγουριά ο αδελφός της και η συζήτηση έκλεισε απότομα, 
μαζί με την τηλεόραση, αφού βάλαμε άρον-άρον τον Πίτερ Παν, για 
να επέλθει μια κάποια ισορροπία.

«Αυτό ήταν λοιπόν», σκεφτόμουν πυρετωδώς τις επόμενες ώρες, 
βλέποντας και ξαναβλέποντας την ίδια σκηνή, κάπου προφυλαγμένη 
από τα «περίεργα» παιδικά μάτια. Το τέλος της αθωότητας όλων μας 
γράφτηκε εκείνο το απόγευμα, σκέφτομαι και ξανασκέφτομαι καθη-
μερινά από τότε. Ως εκείνη τη στιγμή, όποια εφιαλτική εικόνα κι αν 
είχαμε δει, μοιάζει με ηλιόλουστη διαφήμιση για παιδικό γάλα.

Μέρες μετά έπαψα να βλέπω τις «πολεμικές» ανταποκρίσεις στην 
τηλεόραση. Αρνούμαι να μπω σ’ αυτήν τη διαδικασία του χειρότερου, 
όπως αρνούμαι να μεταδώσω σε δύο αθώες μικρές ψυχές την ανησυ-
χία και τον τρόμο. Ξέρω πως έλαβε τέλος μια εποχή και στις 11/9/2001 
ξεκίνησε μια άλλη, ενώ είναι άγνωστο πού θα μας βγάλει.

Ξέρω επίσης πως η ζωή συνεχίζεται. Απόδειξη ότι οι ίδιοι άνθρω-
ποι στη Νέα Υόρκη που έζησαν από κοντά τη φρίκη αυτή, γύρισαν 
στις δουλειές τους, τα καταστήματα επαναλειτούργησαν, ακόμη και 
τα θέατρα, καθώς επίσης και κάθε είδους κοινωνική ζωή στις κυρι-
ότερές της εκφάνσεις. Όμως όλοι γνωρίζουν καλά πως σ’ αυτό το 
δεύτερο μέρος, τη νίκη μπορούν να δώσουν οι συνετοί και οι σώφρο-
νες. Ο δρόμος είναι μάλλον μακρύς, τώρα με την αίσθηση του φόβου 

«Το τέλος της αθωότητας»

Μετά το σοκ, 
η ανάλυση: Η 
Φιλίππα αναπαριστά 
την επίθεση στους 
Δίδυμους Πύργους.

ς
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μακρύτερος, αλλά η ζωή είναι το ύψιστο δώρο του Θεού για όλους 
εμάς που την απολαμβάνουμε και έχουμε την ευτυχία να βλέπουμε 
τα παιδιά μας να μεγαλώνουν. Μακάρι κάποια μέρα, όλοι στον πλα-
νήτη να μάθουμε να το εκτιμούμε αυτό.

«ουαου», εΚανε ο γίοΣ μου 
θαυμάζοντας εκστασιασμένος το ασύλληπτο θέαμα 

τηΣ βουτίαΣ ενοΣ αεροπλανου 
σε μια τόσο ψηλή πολυκατοικία για τα μέτρα του. 

Ψυχραίμη η Κορη μου 
του απάντησε: «Δεν είναι ουάου, Αλέξανδρε, κάποιος 

ανΘρώποΣ ΣΚοτώΘηΚε εΚεί τώρα».

χΩ τΗΝ ΕΝτυπΩςΗ πως οι τελευταίες εβδομάδες του Νοεμβρί-
ου ήταν από τις πιο προβληματικές αυτού του χρόνου. Συχνά 
ήμουν τόσο σίγουρη πως ένα γκρίζο σύννεφο είχε εγκαταστα-

θεί συνωμοτικά πάνω μου, που σήκωνα ένοχα το κεφάλι έτοιμη να 
αναμετρηθώ μαζί του. Τα σενάρια που δημιούργησα στο μυαλό μου 
με αριστοτεχνική σκηνοθεσία Coppola, ήταν τα εξής τρία.

1. Καθισμένη απέναντι από τον ήλιο, το μεγάλο μου πλατύγυρο 
καπέλο Hermes –λάφυρο από το τελευταίο καλοκαιρινό Παρίσι– να 
προστατεύει την επιδερμίδα μου, ενώ νωχελικά ξεφυλλίζω τις σελί-
δες ενός βιβλίου (συγχωρέστε με, δεν βρίσκω κάποιον πρόχειρο κι 
ελκυστικό τίτλο). Ησυχία, παφλασμός τροπικού κύματος. Μαλδίβες 
ή Mauritius ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Μόνη, εντελώς μόνη και 
απομονωμένη.

2. Σενάριο δεύτερο: Location κάποιο Spa στη Νότιο Γαλλία, από τα 
καλύτερα της εποχής κατά τους ειδικούς στα θέματα fitness. Άπει-
ρες ώρες νωχέλειας, άπειρη ποσότητα κρέμας και μαλάξεων στο σώ-
μα μου. Δεν σκέφτομαι πάλι τίποτα, πρωτότυπο, μόνο το απογευμα-
τινό peeling και τη μοναδική κούρα αποτοξίνωσης με τα τέσσερα κι-
λά διαφοράς.

3. Τρίτο και τελευταίο: Εκδρομική χαλαρή περιβολή. Επιτέλους 
φορώ το παντελόνι ιππασίας που ακριβοπλήρωσα πέρυσι χωρίς να 

« τ Ο  τ Ε λ Ο ς  τ Η ς  Α Θ Ω Ο τ Η τ Α ς »

Ο Κ τ Ω β Ρ Ι Ο ς  2 0 0 1

«Ενδοσκόπηση τώρα!»
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Ψυχοθεραπεία:
Στολίζοντας το δέντρο 

στο σπίτι. Πάντα ήθελα 
μια «αμερικάνικη» 

χριστουγεννιάτικη 
καρτ ποστάλ.
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πιο πάνω. Και έφερε την κάθαρση: Το δέντρο έκλεψε την παράστα-
ση και με ξάφνιασε παράξενα, γιατί δεν περίμενα να λειτουργήσει ως 
ψυχοθεραπεία. Με χριστουγεννιάτικα τραγούδια διά στόματος Φρανκ 
Σινάτρα και με ειδικές μυρωδιές κανέλας να καίνε λειτουργώντας ως 
άλλα special εφέ και τα μικρά να τρέχουν κλυδωνίζοντας το δημιούρ-
γημά μου. Κάθε στολίδι λειτούργησε σαν μια ανάμνηση, αποθήκευ-
ση, υπενθύμιση, διαγραφή. Κάθε μινιατούρα που κρεμιόταν εκεί ψη-
λά στο δέντρο και σαν μια μικρή καταστροφή αρχείων. Όλων αυτών 
των άχρηστων αρχείων που κουβαλούσα καθημερινά από τα εκατο-
ντάδες χρήσιμα και άχρηστα ερεθίσματα της ζωής μου.

Η επιχείρηση «ενδοσκόπηση» στέφθηκε με επιτυχία. Το αποδεικνύ-
ει το υπερφορτωμένο δέντρο με λαμπάκια, φωτάκια, στολίδια και… 
ποπ κορν που παρέδωσα στην οικογένεια ως άλλη νικήτρια. Κατέλη-
ξα πως η χώρα της σιωπής που κρύβουμε μέσα μας, η χώρα της ένο-
χης σιωπής και των κρυφών δικών μας ονείρων και «σεναρίων» είναι 
η δική μας ενδοχώρα που ενδείκνυται για εξερευνήσεις και ανακα-
λύψεις. Το πιο σημαντικό μόνο είναι να παραδεχτούμε πως τα σενά-
ρια μοναξιάς είναι η πιο δυνατή αφορμή για τη «μεγάλη επιστροφή» 
στον εαυτό μας. Όπως κι αν τη φαντάζεται ο καθένας.

το δεντρο εΚλεΨε την παραΣταΣη 
και με ξάφνιασε παράξενα, γιατί δεν περίμενα 

να λείτουργηΣεί ώΣ ΨυχοΘεραπεία. 
Κάθε στολίδι λειτούργησε σαν μια ανάμνηση, αποθήκευση, 

υπενΘυμίΣη, δίαγραφη.

«μεταμφιεστώ» ούτε μια φορά «αμαζόνα» ως άλλη Σαρλότ Κασιρά-
γκι. Υπέροχη γνωστή μυρωδιά νοτισμένης γης, συγκλονιστικά τα 
χρώματα των πεσμένων φύλλων που πατώ. Κι εγώ, μετά από πολύ 
καιρό, βρίσκομαι σε δάσος μαγευτικής ενδοχώρας. Απόλυτη ησυχία 
παντού.

Τρία σενάρια «πολυτελούς» μοναξιάς, ή μοναξιάς απαιτήσεων, θα 
σκεφτείτε. Τρία σενάρια δημιουργικής μοναξιάς για μερικούς, θα 
προτιμήσω να το πω εγώ. Κάπως έτσι το σκεφτόμουν κι εγώ όλο αυ-
τό τον καιρό. Στην αρχή πίστεψα πως ήταν επιεικώς απαράδεκτο να 
σκέφτομαι έτσι όταν στην επιστροφή από τη δουλειά με περίμενε αυ-
τό που ήθελα τόσα χρόνια τώρα, μια ζεστή οικογένεια.

Όμως οι ένοχες σκέψεις καλό είναι να μην μένουν για πολύ ένοχες, 
αλλά να καταθέτονται για να απομυθοποιούνται. Επέβαλα για ένα 
χρονικό διάστημα τον εαυτό μου σε μια «κοινωνική νηστεία». Είπα 
τέρμα στα σενάρια αυτολύπησης και μετά από συζητήσεις κατέληξα 
πως είχα κι εγώ το δικαίωμα όταν κουράζομαι ή φορτίζομαι από τα 
πάντα να βρω τον τρόπο –κι αυτό είναι το μόνο δύσκολο– να απομο-
νωθώ κάνοντας απολύτως τίποτα, αυτό δηλαδή που με ευχαριστεί και 
επιδρά πάνω μου κατευναστικά. Ξέρω πως οι περισσότεροι φίλοι μου 
που παθιάζονται με τη ζωή τους, τη δουλειά τους και τις υπέρμετρες 
φροντίδες τους νιώθουν έτσι όπως ακριβώς κι εγώ στις στιγμές της 
δικής τους κρίσης. Σε σχέδιο ενδοσκόπησης, λοιπόν, κατέληξα πριν 
από λίγο καιρό και, αφού συνειδητοποίησα για άλλη μια φορά πως 
τα «σημαντικά» είναι τα «μικρά», έπραξα αναλόγως. Μέσα στο γενι-
κό κλίμα προσωπικής ενδοσκόπησης και ανακεφαλαίωσης, πριν τε-
λειώσει το 2001, στράφηκα σε μένα και σ’ αυτά που αγαπώ πιο πολύ. 
Σπίτι, οικογένεια, παιδιά, άσκοπο zapping και αγκαλιά στον καναπέ 
μέχρι αργά, το βιβλίο που δεν μπορώ να τελειώσω γιατί αποκοιμιέμαι, 
τα ξένα περιοδικά που λατρεύω και ξεφυλλίζω μόνο αργά το βράδυ. 
Και κάτι άλλο, στο σχέδιο ενδοσκόπησης φέτος προστέθηκε το στό-
λισμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου λίγο πιο νωρίς, λειτουργώ-
ντας σαν «από μηχανής θεός» στο έργο με τα τρία μέρη που ανέφερα 
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Οι σύγχρονοι ήρωες της Αμερικής. Σημάδια που μαρτυρούν τι έγι-
νε έξι μήνες πριν στο ίδιο μέρος. Ένας καμένος σταυρός, σύμπλεγ-
μα από χοντρές και καμένες λαμαρίνες που έμειναν σ’ αυτό το σχή-
μα από την ώρα της καταστροφής, τα γύρω κτίρια – ουρανοξύστες, 
άλλα με κατεβασμένα ρολά, άλλα να υπολειτουργούν, με τη σκό-
νη ακόμα στα τζάμια τους να θυμίζει κάτι παράξενο, σκόνη-στά-
χτη εκείνων των ημερών. Μικρές βιοτεχνίες, cafe, restaurants της 
γύρω περιοχής να είναι κλειστά λόγω πτώχευσης και ένα άλλο πα-
ραεμπόριο να ανθεί ίσως για να θυμίσει στους περίεργους τουρί-
στες με την κάμερα στο χέρι –μια από αυτούς εκείνη την ημέρα και 
εγώ– πως η ζωή συνεχίστηκε. Ασιάτες, ως επί το πλείστον, να που-
λάνε έτοιμα, πλαστικοποιημένα photo albums με φωτογραφίες που  
ίσως δεν υπάρχει άνθρωπος στον πολιτισμένο κόσμο που να μην τις 
είδε. Ένα τεράστιο σκηνικό ταινίας πολεμικής που το ξέχασαν στην 
καρδιά του Manhattan μετά το τέλος των γυρισμάτων. 

 
ΙστορΙα 2η 

ικόνες, πολύχρωμες αστραπιαίες εικόνες, περνούν μπροστά 
από τα περίεργα μάτια μου την ώρα που βρίσκομαι σε ένα ταξί 
– παραδόξως καθαρό. Περιοχή Soho, N.Y. Άλλες φυσιογνωμί-

ες, σκέφτομαι, κοιτάζοντας μόνο τα πρόσωπα, το στυλ, τα χρώματα. 
Έντονη τοπική κουλτούρα, ό,τι νέο στη Νέα Υόρκη εδώ και μόνο 
εδώ. Παλιά μου έφτανε μόνο το Soho και το Village στη Νέα Υόρκη. 
Τώρα πια δεν συμβιβάζομαι μ’ αυτά – σημάδι ότι μεγαλώνω και απο-
ζητώ εικόνες και παραστάσεις καινούργιου πλούτου. Ανεβαίνουμε 
uptown, Madison πια, ο κόσμος αλλάζει. Chic μαύρα παλτό, chic χα-
μόγελα, τέλεια γυαλιστερά δέρματα (προϊόν εργαστηρίου;), ένας άλ-
λος κόσμος και μια οικονομία που, στον τομέα του εγχώριου shopping 
τουλάχιστον, φέτος υποφέρει. Πόσο διαφορετικές εικόνες σου δίνει 
αυτή η πόλη, πώς να μην σου λείπει, σκέφτομαι. 

 
ΙστορΙα 3η 

εγαλοαστικό διαμέρισμα uptown, Ελληνοαμερικάνος οικο-
δεσπότης, εξέχοντες Ελληνοαμερικάνοι μεταξύ των προ-
σκεκλημένων. Και εγώ να παίρνω ακόμη ένα μάθημα εκεί-

νο το βράδυ. Φιλοσοφώντας μετά, κατέληξα πως πρέπει να απομα-
κρύνεσαι από τη βάση σου για να σε αγγίξουν μερικά πράγματα με 
τον τρόπο που τους πρέπει. Έκπληκτη αντιλήφθηκα πόσο ιδιαίτε-
ρη αξία έχει για τους εκεί Έλληνες να μιλήσουν ελληνικά και για 
«ελληνικά ζητήματα» με κάποιους από την πατρίδα. Μια πατρίδα 
που πολλές φορές όλα συνηγορούν στο να θέλουμε να την εγκατα-
λείψουμε «για κάτι καλύτερο σ’ αυτόν τον κόσμο». Το βράδυ αυτό 

ΚΗΝΕς που ΑλλΑζΑΝ αστραπιαία τη διάθεσή μου έρχονταν ξα-
νά και ξανά στο μυαλό μου εδώ και καιρό, στη σκέψη και μόνο 
να αποτολμήσω αυτό το ταξίδι. Το αεροπλάνο να χάνει ύψος πά-

νω από τον Ατλαντικό, μελαμψοί και γεροδεμένοι άγνωστοι να μας ση-
μαδεύουν στον κρόταφο και εγώ να νοσταλγώ με λατρεία όλους τους 
γνωστούς, εχθρούς και φίλους, τις τελευταίες στιγμές της ζωής μου σε 
μια μοιραία πτήση με προορισμό τη Νέα Υόρκη – που δεν έπρεπε τελι-
κά να πάρω. Εφιαλτικό, αλλά έτσι είμαι εγώ. Όταν κάνω κακές σκέψεις 
κάνω ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. Σκηνοθετώ τις 
τραγικές σκηνές μέχρι τέλους, δακρύζω με το άδικο φινάλε, ανατριχιά-
ζω και εγώ η ίδια με τις φοβίες μου. Αποτέλεσμα, να παραμένω αμετά-
πειστη στις σαγηνευτικές προκλήσεις για ταξίδια εδώ και έξι μήνες. Πα-
ρέμενα, δηλαδή. Μέχρι που τελικά υπέκυψα μια μέρα στις αρχές Μαρ-
τίου. Επιστράτευσα όλο μου το θάρρος, θυμήθηκα πως η ζωή συνεχίζε-
ται εκεί έξω (πέρα από την Ελλάδα), ενώ, όχι χωρίς τύψεις, ευχήθηκα 
να υπάρχουν άλλοι πιο άτυχοι από εμένα εν πτήσει γενικώς. Και έκανα 
ένα από τα ωραιότερα ταξίδια μου στη Νέα Υόρκη. 

 
ΙστορΙα 1η 

round zero, twins. Μια περίεργη, αμήχανη σιωπή από ένα πλήθος που 
περιεργάζεται μια τεράστια μαύρη, τρύπα βαθιά στη γη, προστατευό-
μενη γύρω-γύρω από ένα απέραντο εργοτάξιο. Πυροσβέστες παντού.  

«Ιστορίες της Νέας Υόρκης»

5th Avenue, 
Νέα Υόρκη. 
Επιστροφή, 
για άλλη μια φορά. 
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ρούν με κουστούμι και γραβάτα το πρωί και το βράδυ μεταμορφώ-
νονται σε ανθρωποειδή με ρόπαλα. Σας διαβεβαιώ, οι επαναπροδιορι-
σμοί αξιών δεν έβλαψαν ποτέ και κανέναν. 

  

ΑνεβΑίνουμε uptown, Madison
πια, ο κόσμος αλλάζει. Chic μαύρα παλτό, chic χαμόγελα, 

τελείΑ γυΑλίστερΑ δερμΑτΑ 
(προϊόν εργαστηρίου;), ένας άλλος κόσμος. 

ποσεσ δίΑΦορετίΚεσ είΚονεσ
σου δίνει αυτή η πόλη, πώς να μην σου λείπει!

διερεύνησα «τι είναι η πατρίδα μας». Για εκείνους είναι και οι κά-
μποι. Αναπολούν το θυμάρι, το βασιλικό, το χωριάτικο ψωμί, το κα-
λοκαίρι, τον ήλιο. Πράγματα δεδομένα για εμάς. Είναι, όμως, μόνο 
αυτό η πατρίδα μας; Οι Έλληνες της διασποράς έχουν την εικόνα 
μιας Ελλάδας όπως την άφησαν, όπως τη βλέπουν στις δέκα ή στις 
είκοσι ημέρες που έρχονται για διακοπές το καλοκαίρι, ή καλύτερα 
όπως την έχει αναπλάσει η νοσταλγία στο μυαλό τους. Τελικά ποιοι 
είναι οι τυχεροί και ποιοι οι άτυχοι; Ποιοι ζουν καλύτερα; Αυτοί που 
θυμούνται, ή εμείς που είμαστε «υποψιασμένοι», αφού ερχόμαστε 
σε καθημερινή επαφή με καταστάσεις οι οποίες δείχνουν «το άλλο 
πρόσωπο» της Ελλάδας; Μια συνάντηση με τον Νίκο Γκατζογιάν-
νη, σαν κι αυτή εκείνο το βράδυ, έρχεται να βάλει τα πράγματα στη 
θέση τους και –όσο παράδοξο κι αν ακούγεται– να σταθεί η αιτία να 
επαναπροσδιορίσεις την αξία σου σαν Έλληνας αυτού του κόσμου.  
Όμως έγινε κι αυτό, τελείωσε και πήρε τη θέση του στις αναμνήσεις 
αυτού του χρόνου. 

Επιστροφή εδώ. Μια επιστροφή επώδυνη από πολλές απόψεις. Μια 
τραγελαφική επιστροφή, διότι μόνο έτσι μπορεί να θεωρηθεί όταν 
την προηγούμενη βρίσκεσαι στο ground zero και την επόμενη πα-
τάς το κουμπί της γνωστής συσκευής και βλέπεις καμιά δεκαριά αξι-
οθρήνητα και αμόρφωτα πλάσματα εγκλωβισμένα στη λογική της  
υψηλής τηλεθέασης, αλλά και ατέρμονες συζητήσεις για το αν πρέπει 
να σταματήσουν ή όχι οι εκπομπές που τους φιλοξενούν. Μόνο που 
το ζητούμενο τελικά είναι ότι δεν έπρεπε καν να αρχίσουν αυτές οι 
αποκρουστικές –τουλάχιστον για την αισθητική του μέσου τηλεθε-
ατή– τηλεοπτικές εκπομπές. 

Πατήστε off. Χαλαρώστε με ένα βιβλίο, βυθιστείτε στο μαγικό κό-
σμο των εικόνων ενός ποιοτικού περιοδικού – υπάρχουν μερικά και 
στην Ελλάδα. Μιλήστε περισσότερο με το σύντροφό σας και περάστε 
ένα βράδυ απόλυτης σιωπής, με μουσική. Σίγουρα θα γίνετε ένας κα-
λύτερος άνθρωπος. Τουλάχιστον όχι ένας από αυτούς που κυκλοφο-
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Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α ,  Ι Δ Ι Α  Μ Ε Ρ Α

ψη ενός ή περισσότερων μικρών, τα οποία κλαίνε στη λάθος πάντα 
αγκαλιά –κατ’ αυτές– χωρίς αυτές! Κλείνει η παρένθεση και επανέρ-
χομαι στο Σαββατοκύριακο. Με τα μικρά χέρι-χέρι, αφού είδαμε δύο 
φορές τον Πήτερ Παν Νο2, αφού ξοδέψαμε άπειρα ευρώ σε ηλεκτρο-
νικά, αφού λερώσαμε όλες τις ανοιχτόχρωμες μπλούζες μας με πα-
γωτό σοκολάτα ή βύσσινο –απ’ αυτό που δεν καθαρίζει– πήγαμε και 
στο πανηγύρι του σχολείου. Και εδώ να εξηγηθώ: εγώ μισώ τα πα-
νηγύρια. Τα σιχαίνομαι από παιδάκι, από τότε που η γιαγιά μου με 
πήγαινε με το ζόρι και ποτέ δεν μου αγόραζε αυτό που ήθελα. Τα πα-
νηγύρια, όπως και το τσίρκο, μου φέρνουν θλίψη και μου θυμίζουν 
όλους αυτούς που δεν έχω καμία πιθανότητα να ξαναδώ σ’ αυτή τη 
μάταιη ζωή. Και όμως πήγα στο πανηγύρι του σχολείου, διστακτικά 
και με περιέργεια στην αρχή, αλλά έφυγα διαφορετική. Δεν περίμε-
να να μου συμβεί αυτό. Μια παράξενη, φορτισμένη, ατμόσφαιρα και 
όλα αυτά τα δεκατετράχρονα με τη χαρά και την έξαψή τους με γύ-
ρισαν πίσω. Οι αίθουσες του παλιού σχολείου, εκεί που είχα να μπω 
σχεδόν δεκαπέντε χρόνια, μου χάρισαν ένα καλό σοκ εκείνο το Σάβ-
βατο. Το βράδυ γύρισα σπίτι κατάκοπη, αλλά ήρεμη και χαρούμενη 
από κάτι που, όμως, δεν μπορούσα να το καταλάβω και να το ανα-
λύσω. Σκεφτόμουν ότι στις ίδιες αίθουσες με μένα κυκλοφορούσε η 
κόρη μου και ο γιος μου. Όσο ήμουν εκεί, τα κοιτούσα με την άκρη 
του ματιού μου και αναρωτιόμουν αν αυτά τα δύο μικρά ήταν τα δι-
κά μου παιδιά, πότε πρόλαβαν να μεγαλώσουν και να τα σβήσουν όλα 
τόσο γρήγορα, έτσι ώστε να μην θυμάμαι τον καιρό που ήμουν κι εγώ 
λιλιπούτεια. Αυτό το ίδιο βράδυ, άνοιξα τα μπαούλα που φυλάω τις 
παλιές φωτογραφίες. Δεν μπόρεσα ποτέ να φανώ αντάξια των ανα-
μνήσεών μου και να τις βάλω σε άλμπουμ, αλλά αυτό είναι μάλλον 
κάτι που θα κάνω στην έκτη δεκαετία της ζωής μου, όπως έχω απο-
φασίσει εδώ και καιρό. Ασπρόμαυρες φωτογραφίες: η πρώτη μου μέ-
ρα στο σχολείο, οι σχολικές εκδρομές, η πρώτη καλύτερη φίλη της 
ζωής μου που τώρα θα γίνω νονά στην κόρη της. Ο καθηγητής που 
ήμασταν όλες ερωτευμένες, η διαπίστωση για άλλη μια φορά πόσο 
τραγική ήμουν στην εφηβεία –φωτογραφίες που δεν τις έχει δει ούτε 
πρόκειται ο άντρας της ζωής μου– ο πρώτος μου έρωτας και ο ξύλινος 
σουγιάς που μου χάρισε με τα αρχικά του, μια στοίβα γράμματα ενός 
αιωνίως πλατωνικού έρωτα, ο πατέρας μου να γράφει, να διαβάζει, 
να καπνίζει, το πρώτο μου πάρτι, η πρώτη ηρωική έξοδος στην Κη-
φισιά, η αποφοίτηση. Και ύστερα μια άλλη. Κάθε χρόνο που περνάει 
βλέπω μια διαφορετική γυναίκα, πιο σκληρή, λιγότερο ανέμελη, λι-
γότερο αθώα. Η φωτογραφία του γάμου μου και η παροιμιώδης ατα-
ραξία μου εκείνη την ημέρα, η πρώτη φωτογραφία της ζωής της κό-
ρης μου, το πρώτο της φλας. Φλας μπακ ένα βράδυ μού χρειαζόταν 

ο ςΑββΑΤοΚυΡΙΑΚο που πέρασε ήταν σχετικά νωθρό και χωρίς 
ιδιαίτερα έντονες δραστηριότητες. Αυτό τις περισσότερες φο-
ρές το κρίνω μάλλον με επιεική κριτήρια και εν συγκρίσει με 

τις δραστηριότητες όλης της υπόλοιπης εβδομάδας, που είναι ικανές 
για «έκτακτη νοσηλεία στην εντατική», όπως εγώ τουλάχιστον το με-
ταφράζω πλείστες φορές. Το Σαββατοκύριακο είναι επίσης ο καιρός 
για τις εργαζόμενες μαμάδες να «τακτοποιήσουν» ή να κατευνάσουν, 
ανάλογα με την περίπτωση, τις τύψεις σχετικές με τα παιδιά τους, 
αναπληρώνοντας το χρόνο που κύλησε χωρίς αυτές να είναι παρού-
σες – το θέμα βέβαια παραμένει το πώς. Έχω σταματήσει πια να θυ-
μάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά στη ζωή μου που ήμουν πραγμα-
τικά και ολοκληρωτικά ανέμελη. Και φυσικά δεν εννοώ ευτυχισμέ-
νη, με χαλαρή διάθεση, ξεκούραστη. Εννοώ το άλλο, το ακατόρθωτο. 
Αναφέρομαι σε στιγμές της εποχής που ήμουν μόνο εγώ και ο εαυτός 
μου. Εμείς οι δύο, που κάναμε αποκλειστική παρέα και η κατανόη-
σή μας στα εύκολα και στα δύσκολα ήταν παροιμιώδης. Θα αναφέρω 
κάτι κλασικό, αλλά που τις περισσότερες φορές είναι τρομερά δυσνό-
ητο για τους άντρες. Όταν μια γυναίκα γίνεται μητέρα, σταματούν 
αυτόματα και οι ξέγνοιαστες, χωρίς τύψεις, στιγμές της και την ώρα 
που προσπαθεί να ανταποκριθεί στα «εκεί» καθήκοντα, το μισό μέρος 
του εγκεφάλου της ταλαιπωρείται από τις τύψεις για την εγκατάλει-

Αριστερά: Πρώτη μέρα 
στο σχολείο, στο δρόμο 
για το σχολικό. Δεξιά, 

Τοσίτσειο Αρσάκειο 
Εκάλης. Περιμένοντας 

το κουδούνι 
της επόμενης ώρας.

«Ύμνος στο ακατόρθωτο»
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Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α ,  Ι Δ Ι Α  Μ Ε Ρ Α

ο ΤΕλΕυΤΑΙο ΕΙΚοςΑΗΜΕΡο όλες μου οι φίλες με παιδιά ηλι-
κίας άνω των δώδεκα ετών έχουν ως διά μαγείας εξαφανιστεί. 
Μου πήρε μερικές μέρες για να καταλάβω τι είδους μυστηριώ-

δης «ιός» ήταν αυτός που αποδεκάτισε έτσι το γυναικείο φιλικό μου 
περίγυρο. Δεν άργησα να καταλήξω στο εύλογο συμπέρασμα πως οι 
παραπάνω επιδίδονταν σε άγριο «φροντιστήριο - επανάληψη» με εξο-
ντωτικούς ρυθμούς λόγω εξεταστικής περιόδου και των γνωστών 
πανελλήνιων εξετάσεων που δίνουν τα παιδιά τους. Ευθύς αμέσως 
τότε, σκηνές και μνήμες απείρου κάλλους, ξύπνησαν μέσα μου – αν 
και δεν νομίζω ότι είχαν ποτέ «κοιμηθεί». Απλούστατα διότι δεν θα 
επέτρεπα ποτέ στον εαυτό μου να καταχωρίσει ως παρελθόν τέτοιου 
είδους τραυματικές εμπειρίες. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, 
τους στενούς μου φίλους ή συνομήλικους, τα παιδιά της ίδιας πό-
λης, σε οικογενειακό ή μη περιβάλλον, ουσιαστικά έχω αναμνήσεις 
από ατέλειωτες ώρες πίσω από σχολικά βιβλία που δεν θυμάμαι καν 
τους τίτλους τους. Κι εγώ, αγχωμένη, μ’ ένα ρολόι απέναντί μου να 
υπολογίζω τα δευτερόλεπτα από το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, 
διάστημα στο οποίο μεσολαβούσαν τα ιδιαίτερα και τα φροντιστήρια, 
εκείνες «τις άλλες ώρες», μακριά από το σπίτι. Θυμάμαι να επιστρέφω 
σπίτι στις δέκα το βράδυ, να τρώω βιαστικά, μηχανικά, για να τελει-
ώσω στη συνέχεια εργασίες που έπρεπε να παραδώσω σε διάφορους 

μάλλον για να θυμηθώ λίγο απ’ αυτά που επιμελώς κρύβω μέσα μου 
και τα έχω παραμελήσει. Επέστρεψα γαλήνια για να παρακολουθή-
σω την ταινία του Σαββατόβραδου και στην ερώτηση πού ήμουν τό-
ση ώρα, όταν όλοι, μικροί μεγάλοι, με ζητούσαν απεγνωσμένα, απά-
ντησα το σωστότερο: «Μίλαγα στο τηλέφωνο με μία παλιά μου συμ-
μαθήτρια, δεν την ξέρεις, την είχα ξεχάσει κι εγώ».

ΑσπρομΑυρεσ ΦωτογρΑΦίεσ: 
η πρώτη μου μέρα στο σχολείο, οι σχολικές εκδρομές, 

η πρωτη ΚΑλυτερη Φίλη 
που τώρα θα γίνω νονά στην κόρη της. Ο καθηγητής 

που ημΑστΑν ολεσ ερωτευμενεσ, 
η διαπίστωση για άλλη μια φορά πόσο τραγική 

ημουν στην εΦηβείΑ. 
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«Το μακρύ ταξίδι της γνώσης»

Miami beach, 1993. 
Φωτογράφηση 

για editorial μόδας 
με τον Βαγγέλη 

Τσαγγάρη.
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εκπαιδευτικούς – με «σαδιστικές» τάσεις συμπληρώνω τώρα, αφού 
έχουν περάσει κάποια χρόνια και με ψυχραιμία αποστασιοποιούμαι 
των γεγονότων. Τρία ή τουλάχιστον τέσσερα χρόνια (ευτυχώς μόνο) 
να είμαι μπλεγμένη και εγκλωβισμένη σε μια ζωή που βλέπω τους πε-
ρισσότερους εφήβους να βιώνουν σήμερα. Μερικοί από αυτούς είναι 
τυχεροί. Θα μπορέσουν να ζήσουν με την άνεση του εισοδήματος του 
μπαμπά και της μαμάς κάποια όμορφα φοιτητικά χρόνια στο εξωτε-
ρικό, για σπουδές που τις περισσότερες φορές είναι οικονομικού εν-
διαφέροντος, για να επιστρέψουν βεβαίως και να θελήσουν κατά το 
σύνηθες να ασχοληθούν με κάτι πολύ σχετικό με τις σπουδές τους, 
όπως με τη δημοσιογραφία, το styling, τα P.R., τη φωτογραφία ή τη 
διαφήμιση. Και γι’ αυτό θα ήθελαν να συνεισφέρουν σε κάποιο από 
τα γνωστά περιοδικά κ.λπ. Οι υπόλοιποι, όσοι δηλαδή έκαναν εννιά 
χρόνια ψυχολογία ή ιστορία της τέχνης σε κάποιο πανεπιστήμιο της 
αλλοδαπής, επίσης επιστρέφοντας, θα ασχοληθούν με παρόμοια αντι-
κείμενα, συμπεριλαμβανομένων του modelling και της τηλεόρασης  
– αφού στην Ελλάδα, φυσικά, ούτε τόσους ψυχολόγους, ούτε ιστορι-
κούς τέχνης έχουμε πρώτιστη ανάγκη. Όσο για τη μεγαλύτερη και 
συνηθέστερη των περιπτώσεων, αυτή των Ελλήνων που σπουδά-
ζουν εδώ, εκτός από γέλιο, η ιστορία επιφυλάσσει και δάκρυα. Διότι 
«το ειδικό κεφάλαιο», να εξετάζεσαι σε πανελλήνιες εξετάσεις, προ-
ϋποθέτει εκτός από εξουθενωτικό διάβασμα, άπειρα έξοδα σε διάφο-
ρους «μουσάτους» ή «μυστακοφόρους», και περίεργους που μπαινο-
βγαίνουν στο σπίτι σου για ώρες ιδιαίτερων ων ουκ έστιν αριθμός –με 
αμοιβή ιατρού εννοείται– σπασμένα νεύρα για τουλάχιστον μια διε-

ΨωνίσΑ με ολΑ τΑ χρημΑτΑ 
που είχα πάνω μου περιοδικά μόδας και ειδικά books 

με τεχνίΚΑ σχεδίΑ γίΑ σχεδίΑστεσ 
ρούχων, ραπιδογράφους, πενάκια, γκάμες χρωμάτων. 
εδωσΑ προΚΑτΑβολη σε σχολη 

μόδας για ένα δίμηνο και ενώ όλοι νόμιζαν ευτυχισμένοι 
πωσ προετοίμΑζομουν 

για φιλόλογος, εγώ δούλευα ήδη ως σχεδιάστρια ρούχων, 
ΑπογοητευοντΑσ ολουσ 
τους δικούς μου, εκτός από τον εαυτό μου.

τία, με αποκορύφωμα την αποφράδα ημέρα των τελικών εξετάσεων, 
που τη θυμάμαι όταν θέλω να φθάσω στον ανώτερο βαθμό αυτολύ-
πησής μου... Εγώ στην αίθουσα να γράφω τα διάφορα... κεραυνοβο-
λημένα που μου ζητούν, οι άγνωστοι, πλην όμως στυγνοί, εξεταστές 
που βολτάρουν σαν εσατζήδες γύρω από το θρανίο μου. Το μεγάλο 
παράθυρο που κοιτώ μακριά τον ορίζοντα, κάπου εκεί έξω και φαντά-
ζομαι πώς να είναι άραγε η ζωή εκείνο το καλοκαίρι. Οι άπειρες μη-
τέρες που περιμένουν με τις ώρες κάτω από το λιοπύρι, σκηνές που 
θυμίζουν την έξοδο και επιστροφή του Παναγούλη από τη Γυάρο. 
Για τέτοια αγωνία και ένταση ομιλούμε. Και ύστερα το τίποτα. Αλ-
λά το απόλυτο τίποτα, σύμφωνα με την προσωπική μου άποψη του-
λάχιστον. Όλα αυτά και τα άλλα που θα επακολουθήσουν από την 
εθνική επιτυχία – διότι έχει αναχθεί σε μείζον κατόρθωμα η είσοδος 
στο ελληνικό Πανεπιστήμιο. Όσο για την έξοδο, αποτελεί μια άλλη 
επίπονη ιστορία που θα έρθει εις πέρας μετά από έναν καταιγισμό 
απεργιών καθηγητών, βοηθών, τεχνικού προσωπικού και άλλων. Η 
οποία έξοδος θα φέρει την περιζήτητη καταξίωση μετά το τέλος των 
σπουδών, συνήθως μέσα από το δημόσιο τομέα. Αυτή την «ταινία μι-
κρού μήκους» έτυχε να την παρακολουθήσω μέχρι τέλους. Ατελεί-
ωτες ώρες διάβασμα, φροντιστήριο, εργασίες για ανούσιες ασκήσεις, 
αποστηθίσεις κεφαλαίων που δεν θυμάμαι τίποτα και για το τίποτα, 
πανελλήνιες, επιτυχίες, αποτυχίες, δημόσιο, πρόσληψη παραίτηση σε 
μια μέρα – χρόνος ρεκόρ. Και ξαφνικά μια μέρα, εκεί που περπατού-
σα σκεπτική στη Σόλωνος, με προορισμό ένα γνωστό βιβλιοπωλείο 
για να προμηθευτώ τα απαραίτητα βιβλία, ΑΥΤΟ που αναπόφευκτα 
ήρθε. Σταμάτησα στη μέση του δρόμου κι έκανα μεταβολή. Ψώνι-
σα με όλα τα χρήματα που είχα πάνω μου περιοδικά μόδας και ειδι-
κά books με τεχνικά σχέδια για σχεδιαστές ρούχων, ραπιδογράφους, 
πενάκια, γκάμες χρωμάτων. Έδωσα προκαταβολή σε σχολή μόδας 
για ένα δίμηνο και ενώ όλοι νόμιζαν ευτυχισμένοι πως προετοιμαζό-
μουν για φιλόλογος, εγώ δούλευα ήδη ως σχεδιάστρια ρούχων, απο-
γοητεύοντας όλους τους δικούς μου, εκτός από τον εαυτό μου. Δεν 
με έχω θαυμάσει ποτέ ξανά τόσο, ίσως γιατί ποτέ άλλοτε τόσο έντο-
να δεν «έστριψα» σε τόσο μεγάλη γωνία το τιμόνι της ζωής μου προς 
τα εκεί που ήθελα εγώ. Για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια, τα ρούχα 
και τα περιοδικά μού έδειξαν και μου έμαθαν αυτά που μαθαίνουν 
σε όλους μας οι δικές μας επιλογές. Δηλαδή τον αληθινό κόσμο, αυ-
τόν που ήθελα να ξέρω. Χαίρομαι που θυμάμαι όλα τα προηγούμενα 
σαν μια παρωδία, γιατί τώρα γνωρίζω πως αλλού είναι η ζωή και αλ-
λιώς πρέπει να είναι η μόρφωση και η καριέρα – και για τα δικά μου 
τουλάχιστον παιδιά, που κοιμούνται ανυποψίαστα αυτή τη στιγμή 
και ονειρεύονται ο μεν τον Peter Pan και η δε τη Σταχτοπούτα, χω-

« Τ ο  Μ Α Κ Ρ υ  Τ Α Ξ Ι Δ Ι  Τ Η ς  Γ Ν Ω ς Η ς » « Τ ο  Μ Α Κ Ρ υ  Τ Α Ξ Ι Δ Ι  Τ Η ς  Γ Ν Ω ς Η ς »

|  4 2  | |  4 3  | 

16-19 teliko.indd   10-11 9/3/2014   8:08:26 AM



Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α ,  Ι Δ Ι Α  Μ Ε Ρ Α

ΡΙΝ Απο λΙΓΗ ΩΡΑ, επέστρεψα από έναν νησιώτικο γάμο. Τον 
δεύτερο πιο αγαπημένο γάμο του φετινού χρόνου. Γάμος στο 
νησί, με παραδοσιακό χρώμα, με το ιδιαίτερο κέφι μιας μυκο-

νιάτικης νύχτας, με ροδοκόκκινα χαρούμενα πρόσωπα από τον ήλιο 
του μεσημεριού. Χαρούμενοι όλοι γύρω μου, γνωστοί και άγνωστοι. 
Η νύφη –φίλη μου– λαμπερή, να ακτινοβολεί, όσο σε καμιά άλλη μέ-
ρα της ζωής της. Σίγουρα, ήταν η βραδιά της – με μια ματιά και μόνο 
το καταλάβαινες εύκολα. Το τραπέζι μου, απόμερο από τον «πανικό 
της περίστασης» –η αγαπημένη γωνιά στους γάμους και στις δεξιώ-
σεις– αλλά ικανό παρατηρητήριο. Εκδηλώσεις που συνήθως αντιμε-
τωπίζω με σκεπτικισμό και προτιμώ να αποφεύγω. Όταν πηγαίνω, 
όμως, συνηθίζω να παρατηρώ τους στενούς συγγενείς, για να αντι-
λαμβάνομαι το γνωστό ντελίριο ευτυχίας της ημέρας. 

Αναρωτιέμαι αν στο γάμο της δικής μου κόρης θα κλαίω όλη μέρα, 
για το μικρό μου κοριτσάκι, ενώ αναλύω το ζήτημα σιωπηλά και κα-
ταλήγω πως, για τους γονείς, τέτοιες στιγμές θα πρέπει να είναι το 
τέλος ενός κεφαλαίου, ενός τόμου που, μάλλον, ολοκληρώθηκε και 
ήρθε η σειρά του δεύτερου μέρους.  Θυμήθηκα τον δικό μου γάμο, 
εκείνο το βράδυ, όταν στην εκκλησία και μετά, μέσα στο πλήθος, έψα-
χνα ασυναίσθητα πάνω από τον ώμο μου, τον πατέρα μου, ο οποίος 
βέβαια δεν ήταν εκεί. Δεν ήταν δυνατόν να ήταν εκεί κι όμως, κάπου 
εκεί κοντά τον αισθανόμουν. 

Ένα πάρτι, ένα μεγάλο λαμπρό πάρτι είναι, σκέφτομαι, ενώ ενδό-
μυχες μισοτελειωμένες σκέψεις –αν τελικά πράττεις το σωστό– ανα-
πήδησαν από το πουθενά. Κι όταν λες «για πάντα», εννοείς «για πά-
ντα»; Είναι, όντως, «για πάντα»; 

Η νύφη, η Ναταλία, με τον γαμπρό, τον Γιάννη, οι αγαπημένοι μου 
σταρ αυτό το βράδυ, όμορφοι, ηλιοκαμένοι, φιγούρες από γαμήλιο 
editorial της Calliope, για τo Vogue Sposa, σκέφτομαι. 

Το βλέμμα μου, άπιστο, τρέχει μέσα στον κόσμο και σταματάει σε 
γνωστά πρόσωπα που είχα πάει και στον δικό τους γάμο. Τους βλέπω 
στο ίδιο μακρύ τραπέζι, με διαφορετικούς συντρόφους, ενώ λίγο πιο 
κάτω κι άλλος ένας φίλος διασκεδάζει ξέφρενα, μόνος του πια. Βλέ-
πω κι άλλους, που δεν είναι απόψε εδώ, που στις σχολικές γιορτές 
τηρούν τη γνωστή ανακωχή και είναι μαζί για μία μέρα, για να θαυ-
μάσουν μαζί, ως θεατές, τα παιδιά τους, μικρούς ηθοποιούς την ημέ-

ρίς την κακιά μητριά, εύχομαι τα εξής: αφού μπορέσουν να αναγνω-
ρίσουν την ευτυχία μέσα από έναν απλό περίπατο μια ηλιόλουστη 
Κυριακή στην καρδιά του χειμώνα, αφού μάθουν καλύτερα ελλη-
νικά από τη γράφουσα πριν ξεκινήσουν για τη μεγάλη καριέρα που 
μόνοι τους θα επιλέξουν, να μάθουν παγκόσμια ιστορία, ποίηση και 
λογοτεχνία, γιατί μόνο τότε, έχω την εντύπωση ότι θα μπορέσουν 
να υποψιαστούν τι επιτέλους είναι αυτό το μεγάλο ταξίδι της ζωής, 
που χωρίς να πάρω την άδειά τους τους υποχρέωσα να διανύσουν. 
Καλό καλοκαίρι σε όλους. 

« Τ ο  Μ Α Κ Ρ υ  Τ Α Ξ Ι Δ Ι  Τ Η ς  Γ Ν Ω ς Η ς »
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ρα της αποφοίτησης. Κάποιοι άλλοι, τους οποίους γνωρίζω, επίσης, 
πολλά χρόνια, κάθονται μαζί με το γιο τους, που πλησιάζει πια την 
ηλικία μου. Συναντήθηκαν όλοι μαζί γι’ αυτό το γάμο. Μου έχουν 
πει πως είναι μαζί, εδώ και τριάντα και πλέον χρόνια, όπως ήταν κι 
οι γονείς μου. 

«Για πάντα;», με ρωτάει η φίλη μου, την άλλη μέρα, καθώς λιαζόμα-
στε τεμπέλικα στο μεσημεριανό ήλιο. «Κρατάει, τελικά, για πάντα;». 
«Μπορεί ναι, μπορεί κι όχι», της απαντώ. Αυτό, το διατηρεί για πά-
ντα στη σκέψη του καθενός. Τι πειράζει; Όσο κρατήσει, αρκεί να εί-
ναι καλό και για τους δύο. Αυτό που μας ανήκει σε μια στιγμή, αυ-
τά που ζήσαμε πριν, είναι δικά μας, μαζί με αναμνήσεις και φωτεινές 
αγκαλιές, που έγιναν δικές μας για πάντα. Και βέβαια η αγάπη μας 
για κάποιους, για τους γονείς μας και η αγάπη για τα παιδιά μας. Αυ-
τό είναι, σίγουρα, «για πάντα». Είναι άλλη αγάπη. 

Μικρή, ρωτούσα συνεχώς, με άγχος, «θα κρατήσει για πάντα αυτή 
η εκδρομή;», ή «θα μείνει για πάντα το χιόνι στη σκεπή για να μην 
βλέπω τις κεραίες;», έτσι όπως ρωτάει, συνέχεια, με αγωνία, ο γιος 
μου αν θα μείνω για πάντα η μαμά του και δεν θα γίνω ποτέ γριού-
λα και πεθάνω.

Έφυγα αργά από το γάμο και ακόμη η νύφη χόρευε, αφού είχε βγά-
λει τη βαριά φούστα με τα τούλια και τα φουρό και είχε μείνει με το 
μεταξωτό της μεσοφόρι, αποκαμωμένη από τη ζεστή νύχτα. Να κρα-
τήσει η χαρά σας για πάντα, της ευχήθηκα. Να ζουν αυτό τον έρωτα 
για πάντα, ακόμα και όπως το εννοούν τα μικρά παιδιά.

ενΑ πΑρτί, ενΑ μεγΑλο λΑμπρο
πάρτι είναι ο γάμος, σκέφτομαι. Κι όταν λες

«γίΑ πΑντΑ», εννοείσ «γίΑ πΑντΑ»;
Είναι, όντως, «για πάντα»;

« Γ Ι Α  π Α Ν Τ Α »

Ι ο υ λ Ι ο ς  2 0 0 2
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υΤο Το ΚΑλοΚΑΙΡΙ, τελικά, περνάει γρηγορότερα απ’ ό,τι το 
υπολόγιζα –αρκετά απρόβλεπτα θα έλεγα– επαληθεύοντας τις 
αρχικές προβλέψεις μου πως τελικά δεν θα υπάρξει αρκετός 

καιρός για διακοπές, ή τουλάχιστον για διακοπές γαλήνιες, αδιατά-
ραχτες, που θα διαρκέσουν επί μακρόν. Σε μια Αθήνα που αρχίζει και 
ερημώνει –όπως κατά μια μυστήρια παράδοση αναφέρουν τα δελτία 
ειδήσεων τον Αύγουστο, εδώ και μία εικοσαετία– αρνούμαι πεισμα-
τικά να υποταχτώ στην υποχρέωση των γνωστών διακοπών και της 
χαλάρωσης που επιβάλλει ο ζεστός μήνας Αύγουστος και στα καται-
γιστικά τηλεφωνήματα που δέχομαι από φίλες, οι οποίες λιάζονται 
στα παρακείμενα παραθαλάσσια θέρετρα. «Κρατώντας σφιχτά, υπό 
μάλης», τη γνωστή μαζοχιστική μου διάθεση, περήφανη πριν παρα-
δώσω τα όπλα στη χαλαρότητα των ημερών, μπαινοβγαίνω νευρικά 
από γραφείο σε γραφείο και από κομπιούτερ σε κομπιούτερ, ψάχνο-
ντας εξονυχιστικά, σαν την παλιά μου γυμνασιάρχη, για «τα λάθη». 
Λάθη, βέβαια, υπάρχουν και θα υπάρχουν κάθε μήνα και σίγουρα δεν 
θα εξαλειφθούν. Αυτό λέω στον εαυτό μου κάθε βράδυ, αλλά το πρωί 
ξυπνάω με άλλη διάθεση. Από όλα δείχνει να έχει αυτό το καλοκαίρι, 
μέχρι στιγμής. Πάρτι, γάμους, βαρετές κοινωνικές συγκεντρώσεις, 
που περιμένεις στωικά το κυρίως μενού, κοιτώντας συχνά το ρολόι, 
χορό το βράδυ της Παρασκευής σε κάποιο νησί και βέβαια, τη γνώ-

«Ο ζεστός μήνας Αύγουστος»

Γλυκιά συμμορία. 
Τα πρώτα 

καλοκαίρια 
«στο σπίτι 

της γιαγιάς».

A
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ριμη πρωινή ένταση της δουλειάς. Πριν από μέρες, όμως, έγινε  κά-
τι που με τάραξε και με γύρισε πίσω σε «άλλες» σκέψεις. Ο Χρήστος, 
από το διπλανό μου γραφείο, έφυγε μια μέρα από τη δουλειά και δεν 
ξαναγύρισε. Ήταν άτυχος. Προσπάθησε –λιγότερο από μήνα– να επα-
νέλθει σ’ αυτό το γλυκό καθημερινό και μάταιο, που όλοι εμείς ζού-
με, αλλά δεν τα κατάφερε. Τον ήξερα καλά τον Χρήστο. «Εξωτερικά», 
«φιλικά», όσο «γλυκά» κι αποστασιοποιημένα επιτρέπει η σχέση ενός 
ανθρώπου ο οποίος συνεργάζεται, τυπικά, εδώ και χρόνια. Μου άρεσε 
που περνούσα έξω από το γραφείο του και άκουγα συνωμοτικά –άλ-
λοτε στιγμιαία, άλλοτε όχι– τους γνωστούς αντρικούς καβγάδες για 
τις ομάδες, κάθε Δευτέρα πρωί το χειμώνα και πριν από κάποιο μεγά-
λο ματς. Στο νοσοκομείο και μετά στην κηδεία, ένιωθα αυτό τον κα-
κό πόνο, το σπαρακτικό, που νιώθεις μόνο αν ξέρεις πώς είναι όταν 
χάνεις κάποιον δικό σου. Κι όμως, με αυτό το συνομήλικό μου άντρα 
δεν έτυχε να πούμε ποτέ κάτι ιδιαίτερο και πιο «φιλικό», σχεδόν οκτώ 
χρόνια τώρα. Αργότερα, κατάλαβα πως μου κόστισε τόσο, για τις συ-
ζητήσεις που θα μπορούσα να είχα κάνει με κάποιον άνθρωπο, με τον 
οποίο δεν θα έχω, ποτέ πια, την ευκαιρία να βρεθώ κοντά του και να 
τον γνωρίσω. Εκείνη την ημέρα, ταξιδέψαμε εκτός Αθηνών, οδικώς 
με τον άντρα μου, οι δυο μας. Οδηγήσαμε, συνολικά, οκτώ ώρες, κά-
τι που είχαμε να κάνουμε πολλά χρόνια. Είπαμε πολλά στη διαδρο-
μή, του έλεγα και τις παραπάνω σκέψεις. Όλα αυτά περνώντας, πα-
ράλληλα, από μέρη που είχα ζήσει τα πρώτα μου παιδικά και εφηβι-
κά καλοκαίρια. Μέσα σε αυτές τις οκτώ ώρες, που δεν έπιανε κανένα 
κινητό, λόγω των ψηλών βουνών και των στροφών –και εγώ ήμουν 
τόσο ευτυχισμένη γι’ αυτό– μίλησα διαφορετικά μαζί του, σαν το 
φίλο που είχα καιρό να δω και του άνοιξα το «παράθυρο», στα μέρη 
της εφηβείας μου και σε αυτά που δικαιωματικά ίσως θα έπρεπε να 
ξέρει. Του διηγήθηκα διάφορες ιστορίες, περνώντας από ένα αγαπη-
μένο μου μέρος, του έδειξα το έρημο πια σπίτι των παππούδων μου, 
εκεί που πέρασα τα πιο ευτυχισμένα μου καλοκαίρια. Του αποκάλυ-
ψα και μια ιστορία που έλαβε χώρα τέσσερα χρόνια πριν – και μ’ αυ-
τήν θα σας αφήσω ήσυχους γι’ αυτόν τον Αύγουστο.

Ήταν ο ίδιος μήνας και ίσως μια από τις πιο ζεστές του μέρες. 
Ο εκνευρισμός μου, αλλά και η στενοχώρια μου –ο θυμός μου κα-
λύτερα– από ένα επαγγελματικό γεγονός που με είχε αναστατώσει 
ιδιαίτερα, έπρεπε να βρει διέξοδο με κάτι σίγουρα ακραίο. Οδήγη-
σα οργισμένη, επί τεσσερισήμισι ώρες, χωρίς διακοπή, χωρίς να κα-
ταλάβω προς τα πού κατευθύνομαι και όταν σταμάτησα, ήταν πά-
λι εκεί. Στο ίδιο μέρος, στο ίδιο έρημο σπίτι της εφηβείας μου, που 
είχα να δω δεκαπέντε χρόνια. Πέρασα προσεκτικά απ’ έξω, οδηγώ-
ντας σιγά και κατευθύνθηκα στην απέναντι μεριά. Είδα φίλες παι-

Οδήγήσα Οργισμένή, 
επί τεσσερισήμισι ώρες, χωρίς διακοπή, χωρίς να καταλάβω 

πρΟσ τα πΟύ κατέύθύνΟμαι 
και όταν σταμάτησα, ήταν πάλι εκεί. Στο ίδιο μέρος, στο ίδιο 

έρήμΟ σπιτι τήσ έφήβέιασ μΟύ, 
που είχα να δω δεκαπέντε χρόνια.

δικές να περπατούν βιαστικά στο δρόμο, παρατήρησα αλλαγές στο  
επαρχιακό τοπίο, στα σπίτια, στα δημόσια κτίρια, έφτασα έξω από το 
σπίτι του πρώτου μου –ανικανοποίητου και «τραυματικού» σαφώς– 
έρωτα. Και, βέβαια, όπως μόνο σε ταινίες συμβαίνει, ήταν εκεί, έξω 
από το σπίτι του, συνομιλώντας αδιάφορα. Ανοιγόκλεισε έκπληκτος 
τα μάτια, όταν με αντιλήφθηκε να περνάω με το αυτοκίνητο αργά 
από μπροστά του κι εγώ, ήρεμη, παίρνοντας τη ρεβάνς που μου άξι-
ζε ως θηλυκό, μετά από δεκαπέντε χρόνια, σταμάτησα αθόρυβα λί-
γο πιο κάτω. «Η βουτιά στο παρελθόν» είχε λάβει τέλος, το ίδιο και η 
οργή μου. «Η βουτιά στη γνωστή θάλασσα με τις παλιές εμπειρίες» 
ήταν ικανή και αποτελεσματική για να μου υπενθυμίσει πως η ζωή 
πρέπει να έχει από όλα για να είναι σαγηνευτική. Και οργή και γαλή-
νη, αρκεί να μη σταματήσεις να θυμάσαι, διότι μόνο έτσι δεν χάνεις 
χρόνο στα ίδια λάθη. Κι εγώ δεν θέλω να χάνω το χρόνο, αυτό το φο-
βάμαι πιο πολύ απ’ όλα. 

Γύρισα σπίτι κατάκοπη, αλλά ήρεμη. Κανείς, φυσικά, δεν έμαθε 
γ’ αυτό το ταξίδι - αστραπή, μέχρι πριν από λίγες μέρες, που το εί-
πα, επιτέλους, στον άντρα μου. Με κοίταξε ξαφνιασμένος και με ρώ-
τησε γιατί περίμενα τεσσεράμισι χρόνια να του πω κάτι τέτοιο και 
του φάνηκε μάλλον αστείο. Αν δεν ήταν η «ξαφνική και βίαιη φυ-
γή» του Χρήστου από το διπλανό γραφείο, μάλλον δεν θα το ’χα πει 
ποτέ, όπως ποτέ ίσως δεν θα είχαμε κάνει μαζί τη «γενναία βουτιά 
στο παρελθόν»...
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ΤΙΣ ΑΡχeΣ ΣΕπΤΕΜβΡΙΟΥ, πάντα προετοιμάζω τον εαυτό μου γι’ 
αυτό που θα ακολουθήσει στους επόμενους μήνες. Δηλαδή για 
το χειρότερο. Και για να μην παρεξηγηθώ, εννοώ σαφώς τη 

γνωστή –στους περισσότερους εργασιομανείς και μη– ταλαιπωρία της 
αναδιοργάνωσης στο γραφείο, στα ωράρια, στη ζωή γενικότερα. Επι-
στροφή στα γνωστά, σε όλα αυτά που λατρεύει, αποστρέφεται, ανέχε-
ται ή συνήθισε, τέλος πάντων, ο καθένας  μας. Έχω καταλήξει, λοιπόν, 
πως μια μικρή διακοπή είναι ικανή να με γυρίσει πίσω στην αγαπη-
μένη μου γνωστή ρουτίνα –αυτή που αναπόφευκτα υπάρχει στη ζωή 
του καθενός– με μεγαλύτερη ανακούφιση. Όταν ακούω φίλες να μου 
λένε πως ετοιμάζουν τέτοιες μέρες ψυχολογικά τα παιδιά για τη σχο-
λική επάνοδο του Σεπτεμβρίου, διακρίνω πως τελικά οι μοναδικές που 
χρειαζόμαστε ψυχολογική υποστήριξη, για αυτή την επιστροφή, είμα-
στε μόνο εμείς και τα μαθητικά απωθημένα μας. Αυτά κι άλλα πολλά 
λέγαμε, σε χαλαρό κλίμα, χθες, με φίλη αγαπημένη, παιδική, σχολική 
φίλη, δηλαδή από εκείνες που σε γνωρίζουν καλά και δεν μπορείς να 
τους κρυφτείς με κανένα «βερνίκι» ή αέρα επαγγελματισμού, που ίσως 
να απέκτησες τα χρόνια που μεσολάβησαν. Λέγαμε πολλά ανατρέχο-
ντας σε μαθητικά άλμπουμ, κοιτάζοντας φωτογραφίες όπου η ομορ-
φότερη της τάξης διακρινόταν από τα λιγότερα σπυράκια ή επειδή δεν 
φορούσε σιδεράκια. Οι περισσότερες έχουν παντρευτεί κι έχουν απο-

κτήσει παιδιά, οι πιο έξυπνες σπούδασαν marketing και ιατρική, η πιο  
όμορφη έκανε τέσσερα παιδιά κι από ό,τι ξέρω χώρισε, η πιο επιμελής 
–σοκαρίστηκα όταν το έμαθα– αυτοκτόνησε, ενώ ίσως η πιο πλούσια 
κι απελευθερωμένη, για την εποχή εκείνη, είχε ένα μοιραίο αυτοκι-
νητιστικό ατύχημα. Είπα στη φίλη μου πως πριν από λίγο καιρό εί-
χα μια αναπάντεχη συνάντηση, σε ένα κατάστημα, με μια από τις πιο 
αγαπητές μου φίλες από το Δημοτικό. Όταν της είπα ποια είμαι, προ-
σπαθώντας να με θυμηθεί –κι ενώ η κόρη της τριβόταν κουρασμένη 
στην αγκαλιά της– με κοίταξε έκπληκτη, αλλά τόσο έκπληκτη, που 
προτίμησα να μην πω περισσότερα. Μερικοί άνθρωποι δεν αγαπούν 
τις «ανασκαφές» σε μαθητικές επετηρίδες, σκέφτηκα, ενώ πρέπει να 
σας πω πως, για το βλέμμα εκείνο αναρωτήθηκα μήπως έφταιγε το τζιν 
μου ή η κοιλιά μου που παραήταν εκτεθειμένη με το κοντό t-shirt, ή 
μήπως τέλος πάντων, τρόμαξε από τον αυθορμητισμό μου.

Η συζήτηση με την παιδική μου φίλη συνεχίστηκε και κατέληξε 
στη γνωστή αυτοκριτική που κάνουν όλες –μα ΟΛΕΣ– οι γυναίκες 
όταν συζητάμε. Αφού κάναμε αναφορές στους πρώτους δεσμούς μας, 
της εξήγησα, μετά από μια σειρά παραδειγμάτων, ότι συμπεριφερό-
μουν –«συμπεριφερόμασταν» για την ακρίβεια, μιας και υπάρχουν 
ομοιότητες, τουλάχιστον στο πρώτο, μεγάλο μέρος της ζωής μας– συ-
μπεριφερόμασταν, λοιπόν, στα δεκαεφτά και στα δεκαοχτώ μας, με 
απίστευτη σοβαροφάνεια και συντηρητισμό. Ήμασταν, εν ολίγοις, 
δύο «μικρές κυρίες» με μακροχρόνιες σχέσεις, συναναστρεφόμασταν, 
στην ουσία, παιδιά της ηλικίας μας –κάτι απόλυτα φυσιολογικό– αλ-
λά με παράδοξο και ελαφρώς «συζυγικό» σχήμα, αφού οι μακροχρό-
νιες σχέσεις σε αυτή την ηλικία (εκτός από το φόβο του AIDS) έχω 
καταλήξει, πλέον, πως μπλοκάρουν και αφαιρούν μεγάλο μέρος της 
ελευθερίας, ακριβώς την εποχή που τη χρειάζεσαι περισσότερο. Φταί-
ει το περιβάλλον που ανατραφήκαμε, ο συντηρητισμός που, μοιραία, 
μεταφέρεται από τους γονείς μας; Ίσως…

Έζησα, για ένα μεγάλο διάστημα της ζωής μου, ως μια «συντηρη-
τική μικρή κυρία». Βέβαια, τότε, μου έφτανε αυτό και νόμιζα πως 
έτσι είναι η ζωή και έτσι έπρεπε να την αντιμετωπίζω και εγώ. Να 
έχω, δηλαδή, έναν καλά οργανωμένο «μικρόκοσμο» γύρω μου, ένα 
επάγγελμα με προοπτικές εξέλιξης και τους γονείς μου ευτυχείς. Με-
τά από μερικά χρόνια, «τα τίναξα» τόσο δυνατά και βίαια από πάνω 
μου όλα τα παραπάνω, σαν ένα ξεπερασμένο και φθαρμένο ρούχο, 
που θέλεις μόνο να το πετάξεις, μην τύχει και το ξαναδείς. Αφηγήθη-
κα στη φίλη μου πως ταξίδεψα, έζησα ελεύθερη, αλλά και απελευθε-
ρωμένη, έκανα «κακά πράγματα», που δεν θα το επέτρεπε ίσως η μα-
μά μου ή η καλή μου διαγωγή, άλλαξα σύντροφο, επάγγελμα, στυλ,  
χτένισμα, κατοικία. Μετά από λίγο, μια μέρα, συνάντησα και την Έλε-
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να που δεν είχα γνωρίσει ποτέ, τελικά. Από τότε, με τον εαυτό μου 
έχουμε τις καλύτερες σχέσεις, σχέσεις ουσιαστικές, χωρίς υποκρισία 
και «προδοτικές» εξάρσεις. Πήρε καιρό, αλλά τελικά άξιζε ο κόπος, 
της είπα. Το σύνδρομο «μικρή κυρία» το άφησα πίσω μου κι εύχομαι 
η κόρη μου να μην μπει στον κόπο να καταλάβει τι σημαίνει.

έζήσα, για ένα μέγαλΟ διαστήμα 
της ζωής μου, ως μια «συντηρητική μικρή κυρία». 
να έχω, δήλαδή, έναν καλα 

οργανωμένο «μικρόκοσμο» γύρω μου, ένα επάγγελμα 
μέ πρΟΟπτικέσ έξέλιξήσ 

και τους γονείς μου ευτυχείς. «Tα τίναξα» τόσο δυνατά 
και βιαια απΟ πανω μΟύ Ολα.

ΑββΑΤΟ, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ του Σεπτέμβρη, μεταμεσονύχτια ώρα, 
ο τόπος γαλήνιος, αιγαιοπελαγίτικο νησί, εορταστικό σκηνι-
κό. Το πάρτι βρίσκεται στο αποκορύφωμά του και δημιουρ-

γείται, ήδη, συνωστισμός στην αυτοσχέδια με χαλιά πίστα, που έχει 
στηθεί πάνω στην αμμουδιά. Κατεβαίνω τα σκαλιά και σε λίγα βή-
ματα θα βυθίσω τα πέλματά μου και εγώ στη, δροσερή πια, άμμο. 
Δύο φίλες μου με προσπερνούν και κατευθυνόμαστε και οι τρεις 
στις αναπαυτικές μαξιλάρες της παραλίας. Η μια ρωτάει την άλλη 
πώς διατηρεί το δέρμα της τόσο όμορφα ηλιοκαμένο, ακόμη και τώ-
ρα, καιρό πια μετά το γνωστό «γυναικείο όργιο της αυγουστιάτικης 
ηλιοθεραπείας». «Κολυμπάω στη θάλασσα μέρα παρά μέρα», της  
αποκρίνεται. Αυτό σημαίνει πως μέρα παρά μέρα διαθέτει χρόνο για 
να διανύσει την Αθήνα και να βρεθεί σε μια κοντινή παραλία. Επι-
κροτήσαμε και οι τρεις για αυτά τα φθινοπωρινά μακροβούτια, ενώ 
εγώ –κατά το σύνηθες– πριν προλάβω να βυθίσω τα άκρα μου στη 
μαλακή άμμο, είχα, ήδη, «βυθίσει» το μυαλό μου σε σκέψεις που 
καταλήγω να κάνω σχεδόν πάντα, με την αρχή του χειμώνα. Δι-
ηγήθηκα το παραπάνω περιστατικό σε ένα φίλο μου, λίγα λεπτά 
αργότερα, και τον ρώτησα ποια γυναίκα νομίζει εκείνος πως νιώ-
θει πιο ευτυχισμένη: Η ηλιοκαμένη, όμορφη και μόνιμα περιποι-
ημένη φίλη μου, ή εγώ, που την προηγούμενη το βράδυ, επέστρε-
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ψα από το σπίτι στο γραφείο (αφού κοίμισα τα τέκνα μου) και πα-
ρέμεινα εκεί, για μια σύσκεψη με συνεργάτες των Εκδόσεων, μέχρι 
τη μία το πρωί, χαιρετώντας, καθώς φεύγαμε, το συνεργείο καθαρι-
σμού του κτιρίου, που μας κοιτούσε με συμπόνια; «Σαφώς εσύ!», μου  
απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη και με τη γνωστή ανδρική επι-
χειρηματολογία, προσπάθησε να μου αποδείξει αυτά που μάλ-
λον δεν αποδεικνύονται. Πως, δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που  
ολοκληρώνονται μόνο μέσα από την επαγγελματική καταξίωση, πως 
ζούμε, τελικά, μόνο μια ζωή και δεν έχουμε το δικαίωμα να μείνου-
με άπρακτοι. Τον διέκοψα, αφού τον διαβεβαίωσα πως η ζωή που δι-
άγουμε δεν φτάνει ούτε τη μισή –και σίγουρα όχι την ολόκληρη που 
υπαινίχτηκε– του τόνισα πως η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία είναι 
δεινή κολυμβήτρια και γενικά βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, δεν μου 
φαίνεται καθόλου δυστυχής. Και για να μην ειδικεύουμε τη συζήτη-
ση στη φίλη μου, του είπα πως, μια γυναίκα, μόνο και μόνο ως σύζυ-
γος και μητέρα δύο παιδιών, έχει ήδη έργο για το υπόλοιπο του βίου 
της, να ασχοληθεί και να προσφέρει, εάν το επιθυμεί. Εκεί, πείστηκα, 
για άλλη μια φορά, πως οι άνδρες γοητεύονται από τις γυναίκες κα-
ριέρας, τις θεωρούν πιο επιτυχημένες, πιο ποθητές ίσως, αλλά κατα-
λήγουν στις γυναίκες «συζύγους - μητέρες». Όταν του εξήγησα, με  
επιχειρήματα, πως, όταν μια γυναίκα έχει χρόνο για τον εαυτό της, 
το κορμί της, το πνεύμα της και την ομορφιά της –πέρα από τις οικο-
γενειακές της υποχρεώσεις– αυτό σημαίνει μάλλον ευτυχία, εκείνος 
μου απάντησε αλληγορικά. «Μάλλον για να με καθησυχάσει», σκέ-
φτηκα, «γιατί το ραντεβού μου με την αισθητικό, τους τελευταίους 
έξι μήνες, έχει αναβληθεί έξι φορές». «Όταν ξεσπάσει κάπου πυρκα-
γιά, οφείλουμε να τρέξουμε να σβήσουμε τη φωτιά», είπε. Τον κοίτα-
ξα διερευνητικά μέσα στο σκοτάδι και πολύ απλά, του εξήγησα κομ-
ψά και ομοίως αλληγορικά πως δίπλα του κάθεται μια γυναίκα η  
οποία έχει την εντύπωση πως υπηρετεί καθημερινά στο πυροσβεστι-
κό σώμα, κλείνοντας τη σύντομη φιλοσοφική συζήτηση. 

Ποια γυναίκα, λοιπόν, είναι πιο ευτυχισμένη; Γιατί εγώ και όχι η 
ήρεμη φιλενάδα μου με τον, τουλάχιστον, δεκαπλάσιο ελεύθερο χρό-
νο από τον πολυτάραχο δικό μου; Ποιος άνθρωπος είναι πιο φιλοσο-
φημένος; Ο ετοιμοπόλεμος και ο δημιουργικός στις καταστρώσεις μα-
χών, ή ο εφησυχασμένος, ο ήρεμος και ο χαλαρός; 

Έχω την εντύπωση, ώρες - ώρες, πως γεννήθηκα με μια υπερβο-
λική ενέργεια που με τρώει και το μόνο που καταφέρνει είναι να με 
τρομάζει και να ενοχλεί κι εμένα την ίδια μερικές φορές. Αυτή η λα-
χτάρα μου για διαφορετικά, δημιουργικά, μεγάλα και μικρά, επαγ-
γελματικά και μη, με έχει οδηγήσει σε συναρπαστικούς, αλλά και  
επώδυνους δρόμους. Η επιτυχία, όπου κι όπως κι αν την κυνη-

γάς, θα σου κοστίσει ακριβά και καλό είναι να το ξέρουμε από πριν. 
Έτσι, λοιπόν, αυτοκριτικά και φιλοσοφικά εκ του προχείρου –
ως συνήθως– αγαπημένοι μου αναγνώστες, εσείς που μου γράφε-
τε σαν παλαιοί φίλοι από το σχολείο, έφτασα και στη σημερινή γε-
νέθλια επέτειό μου. Εξακολουθώ να είμαι η ίδια –δεκαεπτά χρόνων  
έφηβη ακόμη για τον εαυτό μου– ένα χρόνο μεγαλύτερη για το μεγά-
λο καθρέφτη του μπάνιου μου, ένα χρόνο λιγότερο για τη μαμά μου, 
που προσπαθεί, ακόμη και τώρα, μετά από δυο μωρά, να με παχύνει 
–γιατί σύμφωνα μ’ εκείνη, έχω χάσει βάρος, τελευταία– και εγώ, γι’ 
άλλη μια φορά, σας αποκαλύπτομαι, χωρίς να φοβάμαι τίποτα στα 
τριάντα και κάτι (δεν θα το εκστομίσω). Έχω καταλήξει πως, όποιος 
κι αν είναι ο «θεατρικός» ρόλος που τελικά θα παίξουμε σ’ αυτή τη 
ζωή, «γυναίκα - ορχήστρα» ή «γυναίκα - θηλυκό», προετοιμασμένη  
ολημερίς για νυχτερινή ερωμένη, απαλλαγμένη από άλλες περιττές 
έγνοιες, όπως έλεγε μια σοφή γιαγιά, οφείλουμε στον εαυτό μας να 
παίξουμε με συνέπεια και να προκριθούμε στους πρώτους.

έξακΟλΟύθω να έιμαι ή ιδια –
δεκαεπτά χρόνων έφηβη ακόμη για τον εαυτό μου– 

ένα χρΟνΟ μέγαλύτέρή για 
το μεγάλο καθρέφτη του μπάνιου μου, ένα χρόνο 
λιγΟτέρΟ για τή μαμα μΟύ, 

που προσπαθεί, ακόμη και τώρα, μετά από δυο μωρά, 
να μέ παχύνέι –γιατι σύμφωνα 

μ’ εκείνη, έχω χάσει βάρος, τελευταία.

« Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α  Κ Α Ι  Κ Α Τ Ι » « Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α  Κ Α Ι  Κ Α Τ Ι »

Ο Κ Τ ω β Ρ Ι Ο Σ  2 0 0 2

|  5 4  | |  5 5  | 

20-29 teliko.indd   8-9 9/3/2014   8:10:18 AM



Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α ,  Ι Δ Ι Α  Μ Ε Ρ Α

ΡΙΝ ΑπΟ πΕΡΙπΟΥ ένα εικοσιτετράωρο επέστρεψα από ένα αρ-
κετά μεγάλο και κουραστικό, λόγω αρκετών μετακινήσεων, 
ταξίδι στην Αμερική. Παραμερίζοντας τις τελευταίες, αλλά 

ιδιαίτερα έντονες, φοβίες μου με ύψη, αεροπειρατείες, ανατινάξεις 
και μελαψούς συνεπιβάτες, ενέδωσα με θάρρος και με προσποιητό –
στην αρχή, τουλάχιστον– ενθουσιασμό στο μεγαλόπνοο αυτό ταξίδι: 
Αθήνα, Ν. Υόρκη, Λας Βέγκας, Φοίνιξ, Αριζόνα, Ν. Υόρκη, Αθήνα. Ο 
στόχος ήταν κατά το ήμισυ επαγγελματικός, αλλά τουλάχιστον για 
μένα ήταν η καλή ευκαιρία που ζητούσα για να ανακαλύψω για άλ-
λη μια φορά πόσο μικρά και αδύναμα φαίνονται τα περισσότερα προ-
βλήματα που γιγαντώνονται καθημερινά όταν βρίσκεσαι χιλιάδες μί-
λια μακριά. Μου συνέβησαν διάφορα στο ταξίδι αυτό. Άλλα που πα-
ραδόξως με συγκλόνισαν (κάτι για το οποίο δεν ήμουν, το ομολογώ, 
προετοιμασμένη) και άλλα που με έκαναν να αναρωτηθώ αν συμμε-
τέχω σε ταινία του Αλμοδοβάρ και αν υπάρχουν κρυφές κάμερες πί-
σω από την πλάτη μου. Κι ας αρχίσω με το τελευταίο.

Η διοργάνωση των Fashion Awards της Vogue, στη Νέα Υόρ-
κη, είναι ένα γεγονός που θα δώσει τροφή στον παγκόσμιο Τύ-
πο των lifestyle και people περιοδικών για μήνες. Για ανθρώ-
πους της μόδας, των media και του star system αποτελεί το γε-
γονός της χρονιάς. Για εμένα την ανυποψίαστη και, για δεύτε-

ρη το ομολογώ φορά, θεατή, ήταν η ευκαιρία να ζηλέψω για άλλη 
μια φορά το πλούσιο star system που διαθέτει αυτή η χώρα και να  
συνειδητοποιήσω πόσο ευτράπελο τελικά είναι να προσπαθείς για δώ-
δεκα πρωτότυπα εξώφυλλα με Έλληνες σταρ κάθε χρόνο, όταν σε 
μια χώρα με έντεκα εκατομμύρια, κορεσμένους ως γνωστόν, κατοί-
κους υπάρχουν περίπου 650 περιοδικά. Και βέβαια, αυτήν τη βραδιά 
ήταν όλοι τους εκεί. Αστέρες που είχε τύχει να ξαναδώ και τους είδα 
παραδόξως πιο νέους και με πλουσιότερο ντεκολτέ, ή κάποιοι που δεν 
πίστευα ποτέ πως θα συναντούσα. Η κοντή και ευτραφής Τζένιφερ 
Λόπεζ, που συνεχίζω και διερωτώμαι βάσει ποιων προσόντων θεωρεί-
ται μία από τις ωραιότερες γυναίκες του πλανήτη, λίστα στην οποία 
ανήκουν ημίθεες, όπως η Ζιζέλ, η Ναόμι, η Κούρκοβα, και άλλες. Ο 
Τζον Τραβόλτα, ο Τομ Φορντ, που ήπιε μαζί μας σαμπάνια και είχε 
έναν καλό λόγο για εμάς και τη χώρα μας, ένα βράδυ με μια ωραία πα-
ρέα, ένα μήνα πριν στο Μιλάνο, ο Ζαν Πολ Γκοτιέ, η Χάιντι Κλουμ, η 
Ντέμπρα Μέσιν, ο Αλεξάντερ Μακ Κουίν, ο Ντέιβιντ Μπάουι, ο Στί-
βεν Τάιλερ, ο Λένι Κράβιτς, ο Κάρλος Σαντάνα, η Κέιτ Μπλάνσετ, η 
Ντονατέλα Βερσάτσε, η Κάιλι Μινόγκ. Αστέρες μεγάλοι, σταρλετίτσες 
που στριμώχνονταν για να κλέψει λίγο από τον ηλιοκαμένο από το 
solarium ώμο τους η κάμερα, υπέροχα σιλικονούχα στήθη και χείλια, 
λαμπερές καλογυαλισμένες ξανθές επιδερμίδες που άστραφταν στο 
ποδοβολητό των φλας. Αυτός είναι ο κόσμος των περιοδικών, τελικά 
αναρωτήθηκα, δίνοντας χαιρέκακα και σιωπηλά συγχαρητήρια στον 
εαυτό μου που ήμουν μπροστά στο τέλειο έγκλημα του star system. 
Τα αδηφάγα, για γυαλιστερές society εικόνες, μάτια μου εκείνο το 
βράδυ πήραν αρκετές «παραστάσεις» για ένα χρόνο σίγουρα. Όμως, 
το σίγουρο ολοκαύτωμα τελέστηκε ακριβώς την επομένη το βράδυ, 
εκεί που δεν ήξερα τι θα επακολουθήσει. Στα GQ Awards Men of the 
Υear τιμώνται από το περιοδικό GQ, την ανδρική Vogue εάν θέλαμε 
να το ορίσουμε, οι άνδρες με τη λαμπρότερη πορεία, τη χρονιά που 
διάγουμε. Άνδρες από το χώρο της τέχνης, του αθλητισμού και του 
πολιτισμού. Ανυποψίαστη θεατής διέσχισα την αίθουσα που ειδικά 
αυτή τη βραδιά είχε διαμορφωθεί με τραπέζια - ροτόντες των δέκα 
ατόμων, με χαμηλό φωτισμό και καντηλέρια να δίνουν το φως που 
επιβάλλει μια νύχτα με σασπένς. Έφτασα στο τραπέζι μου, όταν τα 
μάτια μου έκπληκτα, ελπίζω σ’ αυτή την αθώα λέξη, αντίκρισαν τον 
Κίφερ Σάδερλαντ να σηκώνεται και να με χαιρετάει θερμά, ενώ ο δι-
πλανός μου, που άκουγε στο όνομα Χιου, διαπίστωσα πως δεν ήταν 
ένας ακόμα αλλοδαπός Χιου, αλλά ο Χιου Γκραντ. Η καλή μου νε-
ράιδα είχε σίγουρα εκείνο το βράδυ τη σειρά της για να μου πει πως 
υπάρχουν νεράιδες και άλλα ξωτικά σ’ αυτή τη ζωή. Διαγωνίως στο 
τραπέζι μου και αριστερά, σε απόσταση αναπνοής καθόταν ο Ραλφ 
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«Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι»
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Με την Κάιλι 
Μινόγκ, στα Fashion 
Awards της Vogue, 
στη Νέα Υόρκη.
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Λόρεν με όλη του την οικογένεια, δεξιά μου ο Λένι Κράβιτς, ο Ντέν-
ζελ Ουάσιγκτον, ο Σάμιουελ Τζάκσον, η Ναόμι, η Χάιντι Κλουμ και 
πολλοί άλλοι που κάποια στιγμή της ζωής μου έχω πληρώσει εισιτή-
ριο κινηματογράφου για να τους γνωρίσω.

Η βραδιά κυλούσε με προπόσεις, βραβεύσεις, χαλαρή συζήτηση και 
με δύο κυρίους που ανάμεσά τους εκείνο το βράδυ έζησα μάλλον όπως 
η Αλίκη Βουγιουκλάκη στη «Μοντέρνα Σταχτοπούτα» κατά το τα-
ξίδι της στη Ρώμη. Και τότε έγινε αυτή η ερώτηση που με έκανε να 
αισθανθώ πως συμμετέχω σε ταινία του Αλμοδοβάρ. Ήταν η στιγ-
μή που εντελώς σοβαρός ο Κίφερ Σάδερλαντ έσκυψε προς το μέρος 
μου και με ρώτησε το εξής ακατoνόμαστο και παράδοξο: «Ο αρχηγός 
της 17Ν, Γιωτόπουλος νομίζω λέγεται, τι είδους σπουδές έχει κάνει 
ως καθηγητής; Η ιστορία αυτή ξέρετε είναι ένα υπέροχο σενάριο!». 
Για όλα ήμουν προετοιμασμένη να με ρωτήσουν, αλλά αυτό από το 
στόμα ενός διάσημου αστέρα ισοδυναμούσε τουλάχιστον με ερώτη-
ση πότε θα γυρίσω την επόμενη ταινία μου σκέφτηκα και, παρά τη 
σοβαρότητα του θέματος, προσπάθησα να καταπνίξω τα γέλια μέχρι 
δακρύων που ήταν καταπιεσμένα εδώ και ώρα. Μετά από λίγο απο-
στασιοποιήθηκα από όλους και από όλα. Απίστευτο, αλλά έγινε και 
αυτό. Παρακολουθούσα τους διάσημους προσκεκλημένους εγώ, μια 
παγκοσμίως άσημη Ελληνίδα, εκείνο το βράδυ και αναγνώριζα τα 
φυσικά τους ελαττώματα. Αραιά μαλλιά, μεγάλες μύτες, τριχοφυΐα 
που είναι απωθητική, αγένεια και έλλειψη τρόπων στο τραπέζι, λαι-
μαργία στο φαγητό και συζητήσεις με γεμάτο στόμα και άλλα πολ-
λά ολισθήματα του σαβουάρ βιβρ που τόσο καιρό τώρα, σαν σωστή 
μαθήτρια του διδασκάλου του είδους, φίλτατου φίλου και συνεργά-

τη Χρήστου Ζαμπούνη, με έχουν κάνει τουλάχιστον βοηθό καθηγη-
τή. Φυσικά, εννοείται πως οι συνδαιτυμόνες μου δεν ανήκαν σ’ αυτή 
την κατηγορία. Μετά από δύο ώρες και αφού ο Χιου Γκραντ είχε φύ-
γει γιατί έπρεπε να παραστεί και σε άλλο γκαλά, τους είχα απομυθο-
ποιήσει, ενώ κατάλαβα σαφώς το αυτονόητο: πως μέσα σε μία μεγά-
λη αίθουσα υπήρχαν απλώς πολλοί ταλαντούχοι, έξυπνοι και όμορ-
φοι άνθρωποι. Φυσιολογικοί, κανονικοί, συμπαθητικοί και αντιπα-
θητικοί. Απλοί άνθρωποι, όπως εγώ η άσημη Ελληνίδα επισκέπτρια, 
που βρέθηκε για καλή της τύχη εκεί χάριν του συζύγου της εκείνο 
το βράδυ. Κι όποιος πει πως όλα αυτά τα βλέπει ισοπεδωμένα ή εντε-
λώς φυσιολογικά και ότι το διεθνές star system τον αφήνει αδιάφορο 
να είστε σίγουροι πως διακατέχεται από συμπλέγματα, διότι η φυσι-
ολογική σειρά των πραγμάτων στη ζωή είναι έκπληξη, δέος, γνωρι-
μία, απομυθοποίηση.

Το πραγματικό δέος, ωστόσο, οφείλω να ομολογήσω πως το ένιωσα 
τρεις μέρες αργότερα, μέσα σε ένα ελικόπτερο που έκανε επιδεικτι-
κά «βουτιά» στο κενό ανάμεσα σε μια χαράδρα στο Γκραν Κάνυον. 
Εκεί, ανάμεσα στα κατακόκκινα βουνά της Άγριας Δύσης, όπως την 
έχουμε μάθει όλοι μας, και πετώντας πάνω από γυμνές βουνοκορφές 
για πάνω από μιάμιση ώρα, θαύμασα το απόλυτο μεγαλείο της φύσης. 
Χωρίς ίχνος ζωής, μίλια μακριά από τα φώτα του star system και όλα 
αυτά τα σπαρακτικά ματαιόδοξα και γλυκά της ζωής μας, με μονα-
δικές εμφανίσεις αετών, άγριων αλόγων, που περνούσαν από κάτω 
μας τρέχοντας, και μιας μεγάλης άσπρης, με καφέ κηλίδες, αγελάδας, 
που κούνησε ενοχλημένη από τον εκκωφαντικό θόρυβο το κεφάλι 
της, ένιωσα αυτό που δεν είχα ξανανιώσει σε κανένα ταξίδι μου. Πό-
σο μικροί κόκκοι άμμου είμαστε όλοι ανάμεσα σε αυτό το απίστευτο 
δημιούργημα της φύσης. Μετά τις παραπάνω εμπειρίες –όπως το «Ο 
- Cirque Du Soleil», το καλύτερο σόου στον κόσμο, και το εστιατόριο 
«Picasso», το μοναδικό εστιατόριο στον κόσμο με γιγαντιαίους αλη-
θινούς Πικάσο– που όσοι τις έχετε ζήσει θα συμφωνήσετε μαζί μου 
ότι είναι ανεπανάληπτες, εγώ θα συνεχίσω φυσικά τη δουλειά μου σε 
αυτή την υπέροχη και ματαιόδοξη «κοινωνία» των περιοδικών, αλ-
λά λίγο πιο φιλοσοφημένη μετά από ετερόκλητα βιώματα. Και αυτό 
γιατί πείστηκα για άλλη μια φορά πως η ζωή είναι ωραία. Σ’ όλες τις 
εκφάνσεις της. Λαμπερή, αλλά πάνω απ’ όλα πολύτιμη.

αστέρέσ μέγαλΟι, σταρλέτιτσέσ 
που στριμώχνονταν για να κλέψει λίγο από τον ηλιοκαμένο 

απΟ τΟ solarium ωμΟ τΟύσ 
η κάμερα, υπέροχα σιλικονούχα στήθη και χείλια, λαμπερές 

καλΟγύαλισμένέσ ξανθέσ 
επιδερμίδες που άστραφταν στο ποδοβολητό των φλας. 

αύτΟσ έιναι Ο κΟσμΟσ των πέριΟδικων, 
τελικά αναρωτήθηκα, δίνοντας χαιρέκακα και σιωπηλά 
σύγχαρήτήρια στΟν έαύτΟ μΟύ 

που ήμουν μπροστά στο τέλειο έγκλημα του star system.
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Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α ,  Ι Δ Ι Α  Μ Ε Ρ Α

ΙστορΙα α'
ΑΘΕ ΑπΟΓΕΥΜΑ γίνομαι μάρτυρας της ίδιας σκηνής. Η κόρη μου 
στη θέση της, στο λευκό παιδικό της γραφείο, να διαβάζει δυνατά 
αποσπάσματα του αναγνωστικού της Β' δημοτικού. Τα μάτια της 

να είναι έκπληκτα από τους φθόγγους, τον καταιγισμό των συμφώνων 
και τις άγνωστες λέξεις που δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα για εκείνη 
και το μικρό της «παρθένο» εγκέφαλο. Κάθε απόγευμα την ακούω, περ-
πατώντας έξω από το δωμάτιό της ή μαζεύοντας από το χαλί του διαδρό-
μου αρκουδάκια, αγωνιστικά αυτοκίνητα του αδερφού της, κούκλες –οι 
περισσότερες ξανθιές με μακριά ανάκατα μαλλιά– για να τα στοιβάξω στο 
καλάθι με τα παιχνίδια τους. Κάθομαι επιμελώς αδιάφορα έξω από την 
πόρτα της και την ακούω. Κάθε απόγευμα το ίδιο. Ακούω για κελαριστά 
ποτάμια, για σπουργίτια, για μαγικές θάλασσες και μικρά δελφίνια, ανα-
στατώνομαι κι εγώ μαζί της στην προσπάθειά της να μιλήσει και να δια-
βάσει ελληνικά. Την ακούω να ξεφυσάει στις δυσκολίες των γραμμάτων, 
την καταλαβαίνω όταν αποκρυπτογραφεί με το δικό της τρόπο τα ελληνι-
κά. Κοιτάζω το τετράδιο της αντιγραφής. Το κλασικό ελληνικό τετράδιο, 
χωρισμένο στη μέση, με ελεύθερο χώρο για την παραδοσιακή ζωγραφιά. 
Πότε πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια, αναρωτιέμαι. Το κοιτάζω και είναι σαν 
να βλέπω το δικό μου με τις τεράστιες ζωγραφιές και τις εμμονές με τις νε-
ράιδες ζωγραφισμένες παντού, ακόμη και στα περιθώρια. Ο χρόνος πέρασε  

απελπιστικά γρήγορα, σας διαβεβαιώ. Το βράδυ, όταν τη βάζω για ύπνο 
με ρωτάει με ενδιαφέρον εάν έκανα και εγώ τα μαθήματά μου για το περι-
οδικό. Για εκείνη είμαστε και οι δύο μαθήτριες με αντίστοιχες υποχρεώ-
σεις, πράγμα που ομολογουμένως δεν είναι και πολύ άστοχο. Ύστερα έρ-
χεται η ώρα για το παραμύθι, για τη «Μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα», 
για τη Ραπουνζέλ –ποτέ δεν κατάλαβα τι είδους όνομα έδωσαν σ’ αυτό το 
άμοιρο κορίτσι με την αλογοουρά– και τη «Βασίλισσα με την κολοκύθα». 
Προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει στα αθώα κεφαλάκια των παιδιών, 
όταν ακούν τις ιστορίες αυτές μισοκοιμισμένα και κουκουλωμένα ασφυ-
κτικά κάτω από τα παπλώματά τους. Τα παρατηρώ εκστασιασμένη στο 
ημίφως, όταν έχουν παραδοθεί πλέον στις αγκάλες του Μορφέα, κοιτά-
ζω τα μισάνοιχτά τους χείλη, τα άσπρα παχουλά δάχτυλα με τις μονίμως 
μουντζουρωμένες παλάμες από τους μαρκαδόρους και τις νερομπογιές, τις 
μακριές ανάκατες τούφες που «αναστατώνουν» το μαξιλάρι τους. Αυτή η 
βραδινή ώρα είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί σε μία ταραγμέ-
νη ψυχή από διάφορα επαγγελματικά και άλλα εξωφρενικά καθημερινά.  
Η απόλυτη ψυχοθεραπεία ή η απόλυτη απάντηση σε κάθε τι ματαιόδοξο.

Μιλούσα με μια γυναίκα πριν από λίγες μέρες που έζησε ξαφνικά 
στη ζωή της έναν ανέλπιστο και ανυπόφορο έρωτα. Τόσο ανυπόφο-
ρο που άφησε τα πάντα γι’ αυτόν. Και νυχτερινά παραμύθια με τα 
παιδιά της και γλυκές μωρουδίστικες αγκαλιές. Κυνήγησε τόσο πο-
λύ το όνειρό της και όταν πια ήρθε η στιγμή της αποκαθήλωσης και 
της απομυθοποίησης –γιατί πάντα έρχεται κι αυτό– άρχισε να φτιά-
χνει η ίδια ξανά το χαλασμένο παζλ και να τακτοποιεί τα κομμάτια 
στη θέση τους, γνωρίζοντας βέβαια πως κάποια από αυτά έχουν χα-
θεί για πάντα και το παζλ έχει γεμίσει κενά. Της είπα πως δεν θα 
άφηνα ποτέ αυτή την ευτυχία, τη δική μου ευτυχία, για έναν έρωτα. 
Δεν υπάρχει έρωτας σαν αυτόν που νιώθω κάθε βράδυ στα δωμάτια 
των παιδιών μου και δεν υπάρχει άλλη πιο δυνατή, πιο διαρκής, πιο 
αγνή και ανιδιοτελής σχέση από αυτή που έχω μαζί τους. Η καλύ-
τερη ψυχοθεραπεία μάλλον γι’ αυτά τα Χριστούγεννα, εποχή που οι 
ευαισθησίες όλων, ακόμη και των πιο σκληρών, ξεπηδούν αυθόρμη-
τα, είναι η συναναστροφή με τα πιο αθώα –μεταξύ μας, δεν είναι όλα 
τόσο αθώα– πλάσματα αυτού του κόσμου. Όσοι έχουμε παιδιά, ας δε-
θούμε πιο πολύ μαζί τους και ας επωφεληθούμε από τη σοφία τους. 
Είναι σίγουρα αφοπλιστικά σοφά όταν το θέλουν.

ΙστορΙα Β'
χθές, αργά, λίγο πριν ολοκληρώσω αυτό το editorial, μου τηλε-
φώνησε η δεκατριάχρονη ανιψιά μου έντρομη, καθώς μου διά-
βαζε το κάτωθι κομμάτι της εργασίας της (του δοκιμίου, δηλα-

δή, στο οποίο της ζητήθηκε να κάνει περίληψη και επεξεργασία). 

«Δύο μικρές ιστορίες»

Κ

Το πιο αληθινό 
φιλί, το φιλί 
των παιδιών σου.
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Δοκίμιο που υποψιάζομαι πως πρέπει σε στιγμές έκρηξης, χαράς και 
αστείρευτου κεφιού να το έγραψε μια παρέα πρυτάνεων και βαθιά 
στοχασμένων Ελλήνων ακαδημαϊκών, ων ουκ έστιν αριθμός. Σας το 
παραθέτω αυτούσιο:

«Ο επιδερμικός, προχειρολογικός, ανεδαφικός και πριν από όλα τα-
πεινά χρησιμοθηρικός στην ανεπάρκειά του χαρακτήρας της μόρφω-
σης που παρέχεται σε όλα τα επίπεδα της ελληνικής παιδείας, αποτελεί 
τη βασική αιτία… που ο μέσος εγγράμματος άνθρωπος στην Ελλάδα 
είναι συλλέκτης πληροφοριών και ενδιαφέρεται μόνο για το επίπε-
δο εκείνο ενημέρωσης που του προσφέρει ο καθημερινός Τύπος (βλ. 
εφημερίδες, περιοδικά)».

Κι εγώ είμαι σχεδόν βέβαιη ότι ο μέσος Έλληνας ενημερώνεται μό-
νο από τον καθημερινό Τύπο –κακώς βέβαια– αλλά αν είναι να μιλάει 
εκείνος και τα παιδιά του σαν εισηγητής σε συνέδριο για τα θεωρήμα-
τα του στρουκτουραλισμού που λαμβάνει χώρα σε στοά της Πλατεί-
ας Εξαρχείων και το μεγαλύτερο μέρος του πλήθους να απαρτίζεται 
από γενειοφόρους, φέροντες μακριά μπορντό κασκόλ και χακί χρώ-
ματος αμπέχονα, τα μηνιαία περιοδικά ως εφήμερη απόλαυση δεν θα 
τον βλάψουν και τόσο πολύ.

Η μικρή με το ανυποψίαστο κεραυνοβολημένο ύφος που μπορεί να 
έχει ένας δεκατριάχρονος μετά από ένα τέτοιο κείμενο για περίληψη 
και ένα σωρό άλλες επεξεργασίες, ζήτησε τη βοήθειά μου για το ακα-
τανόητο λεξιλόγιο και με ρώτησε εντέλει «Τι θέλει να πει ο ποιητής». 
Και επειδή δεν κατάλαβα και εγώ για τον παραπάνω ποιητή, καθό-

μιλΟύσα μέ μια γύναικα πριν απΟ 
λίγες μέρες που έζησε ξαφνικά στη ζωή της έναν ανέλπιστο 

και ανύπΟφΟρΟ έρωτα. τΟσΟ 
ανυπόφορο που άφησε τα πάντα γι’ αυτόν. Της είπα 
πωσ δέν θα αφήνα πΟτέ αύτή 
την ευτυχία, τη δική μου ευτυχία, για έναν έρωτα. 

δέν ύπαρχέι έρωτασ σαν αύτΟν 
που νιώθω κάθε βράδυ στα δωμάτια των παιδιών μου 

και δέν ύπαρχέι αλλή πιΟ δύνατή, 
πιο διαρκής, πιο αγνή και ανιδιοτελής σχέση 

απΟ αύτή πΟύ έχω μαζι τΟύσ.

τι ώρα ενδεκάτη βραδινή, το λεξιλόγιο μου ξύπνησε επαναστατικές 
μνήμες –λάβαρα και πορείες στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, έτη και έτη 
πριν– αναφώνησα δυνατά δίνοντας μια λύση: «Να σου δανείσω ένα 
βιβλίο που ίσως δεν βρεις την περίληψη που ζητάς, αλλά που ίσως θα 
σε βοηθήσει να αποφύγεις τη γνωστή παγίδα να βλέπεις τα δέντρα και 
όχι το δάσος;». Όπερ και εγένετο. Τα άπαντα του Κ. Π. Καβάφη βρή-
καν τη θέση τους στην εφηβική της βιβλιοθήκη. Ίσως με μια απλή 
έως και λιτή χροιά έκφρασης, αλλά ίσως με λέξεις που δεν «μαστιγώ-
νουν» και δεν απομυθοποιούν τα πάντα τόσο νωρίς.
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Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α ,  Ι Δ Ι Α  Μ Ε Ρ Α

ΡΙΝ ΑπΟ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ, η κόρη μου μου ανακοίνωσε, με σοβα-
ρό ύφος, πως η προγιαγιά της φίλης της είχε πεθάνει το προη-
γούμενο βράδυ. «Πέθανε χθες βράδυ, στις επτά. Ήρθε ο για-

τρός και την είδε ακίνητη για πολλή ώρα», μου είπε καθώς τα μάτια 
της γίνονταν ολοστρόγγυλα από ένταση. «Ναι, είναι αλήθεια, δεν θα 
ξαναγίνει ζωντανή», συμπλήρωσε ο γιος μου με στόμφο, επιβεβαιώ-
νοντας την υποψία μου πως νωρίτερα είχαν συζητήσει μεταξύ τους, 
αρκετή ώρα. Και μετά, άρχισαν οι ερωτήσεις. «Μαμά, γιατί πεθαίνουν 
οι γέροι (για τα παιδιά μόνο οι γέροι πεθαίνουν) μόνο το βράδυ;», ή 
«Τι είναι αυτό το διάφανο, με τα αστεράκια, που πετάει στον ουρανό, 
όταν κάποιος πεθαίνει;» και άλλα τέτοια παρήγορα, που ήρθαν και 
προστέθηκαν μοναδικά όταν εκείνη τη μέρα, η μικρή είχε στο μάθη-
μα της Ανάγνωσης μια ιστορία με τίτλο «Ο παππούς έφυγε». Αφού το 
διάβασε όλο, ψυχρά, ξερά, αποστασιοποιημένα, αλλά και με μια  πα-
ράξενη γλυκύτητα, μην ξέροντας ακριβώς τι διαβάζει, μου ζήτησε 
να πάει στο σχολείο της μια φωτογραφία του δικού της παππού, που 
δεν γνώρισε ποτέ. Αφού κατάφερα με μοναδική δεξιοτεχνία να στρέ-
ψω το βλέμμα μου στις κουρτίνες του δωματίου της, της απάντησα 
κάτι αόριστο και βγήκα από το δωμάτιο. Εκείνη η μέρα, η ημέρα των 
απανωτών συμπτώσεων, με βύθισε σε μια ηθελημένη ησυχία. Τρεις 
γυναίκες, η μητέρα μου, η αδελφή μου κι εγώ αποφασίσαμε, νοητά, 

μια μικρή συνωμοσία σιωπής, μια omerta. Όλες το θυμόμασταν, όλες 
ξέραμε καλά την ημερομηνία που ο δικός μας «παππούς» έφυγε. Ο 
δικός μας πατέρας, για την ακρίβεια. Πέρασαν, σίγουρα, πολλά χρό-
νια, όμως –παράδοξο– δεν υπάρχει μέρα, δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος 
ή σκέψη, και η απουσία ξεπηδά χωρίς καμία προειδοποίηση. Όπως 
εκείνη την ημέρα, ημέρα επετείου, ημέρα απανωτών συμπτώσεων. 
Τι να πρωτοπώ στη μικρή που κοιτά μια απλή ασπρόμαυρη φωτο-
γραφία στο δωμάτιό μου; Πώς να της πεις ότι, όταν ένας «παππούς 
φεύγει», σημαίνει πως δεν πρόκειται ποτέ να την πάει και να την πά-
ρει από το σχολείο, ούτε να παρακολουθήσει σχολική της παράστα-
ση. Δεν υπάρχει περίπτωση να της επιτρέψει δεύτερο παγωτό την 
ίδια μέρα, ή να της δώσει κρυφά διπλό χαρτζιλίκι. Όπως δεν πρόλα-
βε να δει ποτέ το πρώτο μου αυτοκίνητο, τα μαλλιά μου να μακραί-
νουν και –περιέργως– να ξανθαίνουν, την υπόσχεση που τήρησα να 
μην καπνίσω ποτέ. Όπως δεν γνώρισε ποτέ τον άντρα που πήρε τη 
σημαντικότερη θέση στη ζωή μου μετά από αυτόν, όπως δεν πρόλα-
βε να έρθει μια Κυριακή μεσημέρι στο σπίτι για οικογενειακό γεύμα. 
Τι να της πρωτοπώ και τι να καταλάβει. «Το διάβασες τρεις φορές;», 
τη ρώτησα. «Ναι», μου απάντησε, «αρχίζω την τρίτη». «Ο παππούς 
έφυγε μια νύχτα…», διάβασε δυνατά και συνέχισε…

Αυτή είναι μια ιστορία που συμβαίνει μόνο με τα παιδιά που σε πε-
ριμένουν στο σπίτι. Μόνο έτσι μπορείς να αναλύσεις πράγματα που 
προτιμάς να μην «σκαλίζεις» γιατί πονάνε ακόμη και στην απλή ανα-
φορά τους.

έκέινή ή μέρα, ή ήμέρα 
των απανωτών συμπτώσεων, με βύθισε σε μια ηθελημένη 

ήσύχια. τρέισ γύναικέσ, ή μήτέρα μΟύ, 
η αδελφή μου κι εγώ αποφασίσαμε, νοητά, μια μικρή 
σύνωμΟσια σιωπήσ, μια omerta. 

Όλες το θυμόμασταν, όλες ξέραμε καλά την ημερομηνία 
πΟύ Ο δικΟσ μασ «παππΟύσ» έφύγέ.

«Το κυνήγι του αληθινού»

Φωτογραφία με 
αφιέρωση από 
τον πατέρα μου. 
Υπέγραφε ό,τι δικό 
του κι αν άφηνε 
στην κατοχή μας.

π

« Τ Ο  Κ Υ Ν Η Γ Ι  Τ Ο Υ  Α Λ Η Θ Ι Ν Ο Υ »

Φ Ε β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 0 3

|  6 4  | |  6 5  | 

20-29 teliko.indd   18-19 9/3/2014   8:10:21 AM



Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α ,  Ι Δ Ι Α  Μ Ε Ρ Α

ΙστορΙα 1η 
ΓΑΝΑΚΤω ΟΤΑΝ μπαίνω στο ρόλο ενός κατ’ εξακολούθησιν τη-
λεθεατή πολέμου. Έχω, δε, την εντύπωση πως, όσοι μπήκαν σ’ 
αυτόν ασυνείδητα, θα το σταματήσουν εν πλήρει συνειδήσει, 

αηδιασμένοι και κορεσμένοι, πλέον. Παρατηρώ μερικούς άνδρες μέσης 
ηλικίας, οι οποίοι έχουν αναγάγει σε ύψιστη συνήθεια, την παρακολού-
θηση του πολεμικού σίριαλ, όπως όταν βλέπουν Eurosport, ή Αθλητική 
Κυριακή. Συγκλονίστηκα, σοκαρίστηκα –έχω την εντύπωση πως θα έρ-
θουν και χειρότερα– αλλά νομίζω πως η καθημερινή μας ζωή, που παρ’ 
όλα αυτά συνεχίζεται, αξίζει μια καλύτερη ευκαιρία. Αισθάνομαι υπέροχα 
όταν βλέπω τόσα νέα παιδιά να λαμβάνουν μέρος σε πορείες ειρήνης και 
κυρίως, επειδή έχουν συναίσθηση για ποιο λόγο ακριβώς γίνονται αυτές 
οι πορείες. Μάλλον όχι, για να χάσουν έξι ώρες από το σχολείο. Αισθάνο-
μαι, δε, σαν να ξορκίζω το κακό, όταν αναλύω τι σημαίνει πόλεμος και 
ειρήνη στα δυο μικρά παιδιά μου, κάτι που δεν περίμενα πως θα χρειαζό-
ταν να γίνει τόσο πρόωρα. Όμως, μερικά πράγματα σ’ αυτή τη ζωή «τυ-
χαίνουν» και δεν έχεις περιθώριο επιλογής. Ιδού, λοιπόν, πώς αντιλαμ-
βάνεται ένα επτάχρονο παιδί μια σκέψη για τον πόλεμο και την ειρήνη. 
Ένα παιδί που ζει σε ένα λουλουδένιο κόσμο, ένα παιδί από την Αθήνα, 
χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από κάποιο άλλο που ζει στη Βαγδάτη. Κι 
επειδή οι ευχές των μεγάλων, σχεδόν ποτέ, δεν γίνονται πραγματικότη-

τα, αν είναι για καλό σκοπό, ας φανταστούμε πως, αυτή τη φορά, ίσως 
μπορεί να πραγματοποιηθεί η ευχή μιας επτάχρονης για ειρήνη. 

 Σκέψη για τον πόλεμο 
«Αν γινόταν πόλεμος στην Ελλάδα, όλοι οι άνδρες θα πολεμούσαν και 

οι γυναίκες θα κρατούσαν τα μικρά μωρά τους στην αγκαλιά. Θα ήταν 
πολύ πιο διαφορετικά από πριν που είχαμε ειρήνη. Άμα είχαμε πόλεμο, 
θα περνούσαν αεροπλάνα και θα έριχναν βόμβες. Θα ήταν, σίγουρα, πο-
λύ κακό αν είχαμε πόλεμο. Η Ελλάδα θα γινόταν πολύ φτωχή τότε. Δεν 
θα είχαμε φαγητό και θα πέθαιναν πολλοί άνθρωποι, ακόμα και παι-
διά. Ευχή: Θεέ μου, Εσύ που ακούς τις ευχές μόνο των μικρών παιδιών, 
θέλω να σκοτωθούν, ή μάλλον, ας πάνε φυλακή ο Μπους και ο Σαντάμ 
και να μην έχουν αρχηγό. Φιλίππα». 

ΙστορΙα 2η 
ΑξΙΔΕΥω, ΣΥΝΗΘωΣ για να ξεκουράζομαι, για να «κουράζομαι», 
να μαθαίνω και να χορταίνω την πείνα των ματιών και της ψυχής, 
για να εκδικούμαι το παρελθόν μιας άλλης ζωής, όταν χάζευα τον 

κόσμο μόνο σε εικόνες, ή σε βιβλία ταξιδιωτικά. Τότε, μου έφτανε μόνο 
αυτό. Οι γνώσεις γεωγραφίας που εισπράξαμε όλοι μας, ως παιδιά, οι πε-
ρισσότερες αποδείχθηκαν ελλιπείς, έως και άχρηστες – όπως, για παρά-
δειγμα, στη δική μου περίπτωση. Χωρίς την προσωπική εξερεύνηση του 
καθένα μας, για αυτόν το μεγάλο - μικρό κόσμο, όλα τα παραπάνω, περί 
γεωγραφίας είναι κενές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Η τελευταία απροσ-
δόκητη γνωριμία της ζωής μου ήταν η Κίνα. Και ήταν γραφτό να πραγ-
ματοποιηθεί, εφόσον η απόφαση για αυτό το μεγάλο ταξίδι πάρθηκε πριν 
ισχύσουν οι ταξιδιωτικές οδηγίες περί ασιατικής γρίπης και, φυσικά, πριν 
από τα τελευταία θλιβερά γεγονότα του πολέμου. Όταν ο ανιψιός μου 
με ενημέρωσε πως η Κίνα που θα επισκεπτόμουν, κατά την τελευταία 
της απογραφή, απαριθμούσε περισσότερους από ενάμισι δισεκατομμύριο 
πολίτες, κοίταζα αποσβολωμένη τη χώρα ΚΙΝΑ, στο χάρτη. 

ρώτος σταθμός, Πεκίνο. Πόλη κουλτούρας, πνεύματος και 
υψηλού αρχαίου πολιτισμού, κάπως πρωτόγονη, βέβαια, 
μπροστά στην καλπάζουσα προς τη Δύση, Κίνα. Απίστευ-

τα κτίρια. Δρόμοι, γέφυρες και τεχνικά έργα, πράγματα ανέφικτα, 
πλέον, σε εμάς, εφόσον το 2004 έρχεται σε ένα χρόνο και η εικό-
να που παρουσιάζουμε, σε σχέση με το Πεκίνο των Ολυμπιακών 
του 2008, είναι αποστολή σε μια γραφική επαρχιώτικη κωμόπο-
λη. Άλλωστε, είναι αστείο –κι ας μην γελιόμαστε, το ξέρουμε όλοι– 
να υπερηφανευόμαστε για τα λιγοστά, πλην όμως «περίφημα»,  
Ολυμπιακά έργα, τα οποία οφείλοντο σε αυτή τη δύσμοιρη χώρα, από 
τις εκάστοτε κυβερνήσεις, εδώ και δεκαετίες.

« π Ο Λ Ε Μ Ο Σ  Κ Α Ι  Ε Ι Ρ Η Ν Η »

«Πόλεμος και Ειρήνη»

Μάρτιος 2003, 
σε δρόμο της 
«όμορφης» πλευράς 
του Πεκίνου.
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τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, πολλές φορές αναρωτήθηκα 
με ποιον τρόπο οι Έλληνες πολιτικοί αξιοποιούν τις σημειώ-
σεις τους, τις καινούργιες ιδέες τους ή τις γνωριμίες τους, όταν 

πραγματοποιούν ταξίδια στο εξωτερικό. Σίγουρα, πάντως, όχι ως ικα-
νοί managers, που φαντάζομαι πως πρέπει να είναι (αν όχι όλοι, του-
λάχιστον ένα μικρό μέρος από αυτούς). Διότι, πραγματικά, γνωρίζο-
ντας αυτό τον κόσμο, μέσα από διάφορα ταξίδια, ποτέ μου δεν κατά-
λαβα γιατί, επιτέλους, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη παραμένουν (και 
λυπάμαι που θα παραμείνουν για πάντα) τόσο εξωφρενικά μικρές 
κωμοπόλεις, με τις πιο μικρές, στενόχωρες λεωφόρους, τις πιο μίζε-
ρες πλατείες και τις πιο αξιοθρήνητες βουλγάρικες γέφυρες –για να 
μην μιλήσω για αερογέφυρες, γιατί αυτό θα ήταν σόκιν– με παντε-
λή έλλειψη σκεπαστών εμπορικών κέντρων –παγκοσμίως γνωστών 
ως shopping mall– στο κέντρο της Αθήνας. Είδα τόσα πολλά υπέρο-
χα πράγματα, που πραγματικά δεν περίμενα, ποτέ, να συναντήσω σε 
μία χώρα, που μέχρι πρόσφατα, ο χρόνος έμοιαζε να έχει σταματήσει 
στον «κόκκινο Οκτώβρη», του 1917. Το Πεκίνο είναι μια πόλη που 
αλλάζει, κάθε μέρα, τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Δυο κόσμοι 
μιας νέας «χλιδής» και ενός παλιού σκληροπυρηνικού καθεστώτος, 
που καθημερινά βουλιάζει και χάνεται: Απίστευτα κτίρια τύπου Μαν-
χάταν, δίπλα σε απερίγραπτες –προς κατεδάφιση– τρώγλες. Σοκάκια 
με λασπόνερα, μια ανάσα απόσταση από τις λεωφόρους μιας άλλης 

πόλης. Λιμουζίνες, Mercedes και Porsche να προσπερνούν αμέτρητα 
ποδήλατα, ενώ κάποιοι βιοπαλαιστές να σέρνουν, ακόμη, καρότσια 
φορτωμένα χαρτόκουτα, προς πώληση. Burberry, Prada ή Gucci, να 
προσπερνούν μπροστά από γέρικες φιγούρες, που εξακολουθούν να 
φορούν την κλασική στολή μάο. Απαγορευμένη πόλις, πλατεία Tien 
Αn Men, Σινικό Τείχος. Τρεις συγκλονιστικές επισκέψεις. Θα τις θυ-
μάμαι πάντα. 

Δεύτερος σταθμός, Σαγκάη. Το πάλαι ποτέ Παρίσι της Ασίας. Η πιο 
ενδιαφέρουσα και international πόλη στον κόσμο, πριν από το Β’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο. Πόλη με ιστορία μόλις ενός αιώνα. Όλα τα παλιά 
αποικιακά σπίτια αντικαταστάθηκαν από τους πιο ψηλούς ουρανο-
ξύστες που έχω δει ποτέ. Ψυχρή, σκληρή πόλη. Καμία σχέση με το 
Πεκίνο. Χονγκ Κονγκ: Η παλιά αγγλική αποικία έχει αλλάξει –ελα-
φρώς προς το χειρότερο, λένε– από το 1996, όταν περιήλθε και πά-
λι στην Κίνα. 

Μικρή, όταν διάβαζα βιβλία εποχής, φανταζόμουν πως έμενα σε κά-
ποιο σπίτι, ψηλά στους πράσινους λόφους του Χονγκ Κονγκ. Αισθά-
νομαι πως ξέρω αυτό το υπέροχο μέρος, από καιρό. Η πιο συγκλονι-
στική βραδινή θέα που ίσως υπάρχει. Εμπειρίες που μόνο με τη γεν-
ναία απόφαση ενός ταξιδιού μπορείς να τις βιώσεις και να σε κατατά-
ξουν σωστά, μέσα σ’ αυτό τον απέραντο κόσμο. Όταν δεν ταξιδεύω, 
αισθάνομαι σαν θηρίο σε κλουβί, ακριβώς έτσι δηλαδή, όπως και όταν 
βρίσκομαι σε ένα αεροπλάνο. Όμως, θεωρώ πως έχω χρέος απέναντι 
στον εαυτό μου, να μην του αποκρύψω τίποτα από αυτόν το μεγάλο, 
συναρπαστικό κόσμο. Γι’ αυτό και ο χρόνος είναι πάντοτε ΤΩΡΑ... 

σΟκακια μέ λασπΟνέρα, 
μια ανάσα απόσταση από τις λεωφόρους μιας άλλης πόλης. 
λιμΟύζινέσ, mercedes και Porsche 

να προσπερνούν αμέτρητα ποδήλατα, ενώ κάποιοι 
βιΟπαλαιστέσ να σέρνΟύν, ακΟμή, 
καρότσια φορτωμένα χαρτόκουτα, προς πώληση. Burberry, 

Prada ή Gucci, να πρΟσπέρνΟύν 
μπροστά από γέρικες φιγούρες, που εξακολουθούν 

να φΟρΟύν τήν κλασική στΟλή 
μάο. Απαγορευμένη πόλις, πλατεία Tien Αn Men, 

σινικΟ τέιχΟσ. τρέισ σύγκλΟνιστικέσ 
επισκέψεις. Θα τις θυμάμαι πάντα.

Α π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ  2 0 0 3
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ΝΑΜΕΣΑ στα γνωστά και μη, βαρύγδουπα ή όχι, αποφθέγμα-
τα, τολμώ να προσθέσω άλλο ένα. Οι άνθρωποι, τελικά, χω-
ρίζονται σε (ακόμη) δύο κατηγορίες: Σε εκείνους που θυμού-

νται την προγενέστερη πορεία τους και σε εκείνους που την έχουν 
αφορίσει –ή εξολοθρεύσει– διά παντός. Μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, 
που ζουν έντονα, δημιουργούν, διαπρέπουν και γίνονται «διάσημοι», 
έχουν επιμελώς «εξαφανίσει» το παρελθόν τους, έτσι ώστε ξαναγεννή-
θηκαν, όποτε οι ίδιοι το θέλησαν, ή όποτε εμείς –τα «εγκληματικά», 
τολμώ να παραδεχτώ, Μ.Μ.Ε.– τους προσφέραμε τη δεύτερη γέννα 
τους. Όμως, ας πάρω τα πράγματα από την αρχή. 

Αφορμή για τις παραπάνω σκέψεις ήταν η πρόσφατη συνάντησή 
μου με την εικοσάχρονη καλλονή του εξωφύλλου μας, κατά τη διάρ-
κεια της φωτογράφησής της, με τη σχεδιάστρια Σήλια Κριθαριώτη. 
Τη γνώρισα, ή μάλλον, είχαμε μια συνάντηση γνωριμίας, η οποία συ-
νεχίστηκε και τα επόμενα δύο βράδια. Η Νατάλια Βοντιάνοβα, εκτός 
από top model, είναι ένα πανέμορφο πλάσμα, όπως θα διαπιστώσετε 
ιδίοις όμμασι, που δείχνει πιο μικρή κι αθώα, ακόμα και για τα 22 της 
χρόνια. Όταν μου εκμυστηρεύτηκε διάφορα γεγονότα της ζωής της 
–ή μάλλον, όταν πληροφορήθηκα πως, μία ημέρα, η καλή νεράιδα 
αυτής της μικρής, την άγγιξε με το ραβδάκι της, μεταμορφώνοντάς 
την από πεινασμένη μικρή μανάβισσα, σε ακριβοπληρωμένο διάση-
μο μοντέλο, αλλάζοντας τη μοίρα της, διά παντός– διάφορες ευτρά-
πελες σκέψεις έκαναν την παρουσία τους. 

Η Νατάλια δεν ντρέπεται για τη διαδρομή της και τη διηγεί-
ται με πάσα ειλικρίνεια. Έχω την εντύπωση πως έχει δει και  
–κυρίως– έχει αντιληφθεί καταστάσεις και εμπειρίες, που ένας αστός, 
ή μεγαλοαστός συνομήλικός της δεν είναι σε θέση να καταλάβει. 

διαπίστωση ότι οι άνθρωποι που έχουν «λογοδοτήσει σκληρά» 
με την ανέχεια, έχουν τα ισχυρότερα αντισώματα για να αντι-
μετωπίσουν τη ζούγκλα εκεί έξω, είναι αληθινή. Είναι γεν-

νημένοι νικητές και η άποψή μου είναι πως, μάλλον, πρόκειται για 
ευλογία να γνωρίζεις, με προσωπικές εμπειρίες, και τις δύο πλευρές 
αυτού του περίεργου κόσμου. 

Οι γνωριμίες τής –σύντομης, έως τώρα– διαδρομής μου ήταν αρ-
κετά συναρπαστικές. Συγκλονιστικές θα έλεγα, αν αναλογιστώ τα 

ζεστά καλοκαιρινά βράδια στο εφηβικό μου δωμάτιο, όταν έκλεινα 
τα μάτια μου, υπό τους ήχους ροκ μουσικής από το κασετόφωνο, κι 
αναρωτιόμουν πώς θα ξεφύγω από αυτό που, τότε, αποκαλούσα «μί-
ζερη ζωή μου». 

Μέσω της δουλειάς μου, έτυχε να γνωρίσω πλούσιους, διάσημους, 
νεόπλουτους, αριστοκράτες, διάφορες «φυλές» μιας κοινωνίας, ίδιας 
στη βάση της. Πολλοί από αυτούς απαρνήθηκαν, μέσα σε μια νύχτα, 
το παρελθόν που κουβαλούσαν και ξεκίνησαν μια νέα ζωή, όπως οι 
καταζητούμενοι, με νέα διαβατήρια, σε νέα χώρα. Ο παλιός πυρήνας 
του εαυτού τους έσβησε τόσο γρήγορα και τη θέση του πήρε το νέο, 
αστραφτερό «εγώ» τους. Είναι εκείνοι που έχουν πάρει διαζύγιο από 
τους παλιούς φίλους –ακόμα κι από τα μέρη όπου μεγάλωσαν– είναι 
εκνευριστικά σνομπ με τα νέα τους καθήκοντα και τις διευθυντικές 
τους θέσεις και δεν μιλούν ποτέ για το παρελθόν τους, λες και προ-
σγειώθηκαν, διά μαγείας, στην τωρινή τους ζωή. Μια ζωή που γεν-
νήθηκε μέσα από Chanel, Dior και Manolo Blahnik, ή μέσα από φι-
λανθρωπικές εκδηλώσεις για τον ελεύθερο πολλαπλασιασμό των γυ-
ρίνων και άλλα ευφάνταστα τινά. 

πάρχουν, όμως, και οι άλλοι, οι λιγοστοί. Αλλά, υπάρχουν. Εκεί-
νοι που κράτησαν τον παλιό εαυτό τους ανέγγιχτο. Μπορεί 
να επένδυσαν στη νέα εμφάνισή τους, να έμαθαν τι σημαίνει 

ο όρος «ποιότητα ζωής» και κυρίως, να το πλήρωσαν ακριβά, όμως 
δεν επέτρεψαν ποτέ στον εαυτό τους να πετάξουν το κλειδί που οδη-
γεί στην παλιά τους ζωή. 

Επειδή είμαι άνθρωπος που ζει μέσα από τη σκληρή και καθημερινή  
αυτοκριτική, πρέπει να παραδεχτώ πως τα εφηβικά και μετεφηβικά 
μου χρόνια τα θεωρούσα –και τα θεωρώ ακόμη και τώρα– μάλλον μί-
ζερα, χωρίς βέβαια να λείπουν δόσεις νοσταλγίας, που έχουν να κά-
νουν κυρίως με τη νοσταλγία μιας αληθινής, ελληνικής μεσοαστι-
κής οικογένειας. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ευχόμουν να 
αποκτούσα φτερά, για να πετάξω όσο πιο μακριά γινόταν. Κι από τό-
τε, εκδικήθηκα πολλές φορές το παρελθόν μου. Ένα παρελθόν που 
με έφερε πολλές φορές στα όριά μου, αλλά και ένα παρελθόν που μου 
χάρισε μια συντριπτική ρεβάνς και με δίδαξε πως, τις περισσότερες 
φορές, παίρνεις ό,τι αξίζεις. Πολύ ή λίγο. 

Τα παραπάνω σάς τα εξιστορώ –έστω και κάπως «συγκαλυμμένα», 
με το φόβο να μη γίνει η σελίδα αυτή «Τζέιν Έιρ», ή «Πολυάννα»– 
για δύο λόγους και μία αφορμή. Η αφορμή είναι η γνωριμία μου με 
τη σύγχρονη Σταχτοπούτα, που έζησε, ήδη, δύο φορές. Πρώτος λό-
γος, η κοινότοπη, χωρίς νεύρο, ζωή που ζουν ορισμένοι, αναπαυμέ-
νοι σε οικονομικά τρόπαια, χωρίς να έχουν δουλέψει «σοβαρά» –ή σε 

«Η εκδίκηση του παρελθόντος»
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ξένο εργοδότη– ποτέ στη ζωή τους, μετά από δεκαετή παραμονή στο 
εξωτερικό, για σπουδές. Δεύτερος λόγος, το ένα και μοναδικό μήνυ-
μα πως υπάρχει και η «άλλη ζωή», αυτή που παρακολουθούμε να δι-
αδραματίζεται μακριά μας και είμαστε ήσυχοι πως δεν μας αγγίζει, 
όσο γρήγορα κι αν τρέξει προς εμάς.

μέσω τήσ δΟύλέιασ μΟύ, έτύχέ 
να γνωρίσω πλούσιους, διάσημους, νεόπλουτους, 

αριστΟκρατέσ, διαφΟρέσ «φύλέσ» 
μιας κοινωνίας, ίδιας στη βάση της. Πολλοί από αυτούς 

απαρνήθήκαν, μέσα σέ μια νύχτα, 
το παρελθόν που κουβαλούσαν και ξεκίνησαν μια νέα ζωή, 
Οπωσ Οι καταζήτΟύμένΟι, μέ νέα 

διαβατήρια, σε νέα χώρα. Ο παλιός πυρήνας του εαυτού τους 
έσβήσέ τΟσΟ γρήγΟρα και 

τη θέση του πήρε το νέο, αστραφτερό «εγώ» τους.

« Η  Ε Κ Δ Ι Κ Η Σ Η  Τ Ο Υ  π Α Ρ Ε Λ Θ Ο Ν Τ Ο Σ »
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ΙστορΙα 1η 
ΤΑΝ πΛΗΣΙΑΖΟΥΝ οι μέρες που το συνονθύλευμα των ει-
κόνων και των κειμένων παίρνει την τελική του μορφή 
και γίνεται περιοδικό, επικρατεί δυνατός πανικός πα-

νταχόθεν, ικανός να αναστατώσει και τον πιο ατάραχο συνεργά-
τη μου, αλλά κυρίως, για να «σαρώσει» το πρόγραμμα της ζωής 
μου. Τα «κανονικά ωράρια» παύουν να υφίστανται και οι ώρες 
εργασίας παίρνουν άλλο νόημα, αφού η εργασία συνεχίζεται, για 
μερικούς, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μία από αυτές τις ημέ-
ρες, λοιπόν, έτυχε να κάνω την πρώτη γυναικεία συζήτηση με 
την κόρη μου, με θέμα το γάμο. Όταν της είπα πως, πιθανόν, δεν 
θα μπορέσω να ακολουθήσω στο τριήμερο όλης της οικογένειας 
και ίσως θα καθυστερήσω την αναχώρησή μου, γιατί πραγματι-
κά «πιέζομαι», μου απάντησε με την ωριμότητα μιας οκτάχρο-
νης πως δεν πρέπει να «πιέζομαι» και δεν πρέπει να «υποφέρω». 
Ειδικά το τελευταίο ρήμα το χρησιμοποιεί κατά κόρον τελευ-
ταίως, κυρίως όταν θέλει να περιγράψει τη ζωή της με το μικρό 
της αδελφό. Της εξήγησα, λοιπόν, πως όταν είσαι παντρεμένος, 
δεν μπορείς πάντοτε να κάνεις αυτό που εσύ θέλεις, αλλά πρέ-
πει συνεχώς να μιλάς με το σύντροφό σου, για να μην τον στενο-
χωρείς και μαλώνεις μαζί του. Μάλιστα, για αυτόν το λόγο, της 

«Άρωμα τριαντάφυλλο»

2003: Το τελευταίο 
καλοκαίρι, τρεις 

γενιές μαζί.  

O
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έφερα ως παράδειγμα την ίδια με τον αδελφό της, που κάθε βρά-
δυ μαλώνουν σχετικά με ποια ταινία θα παρακολουθήσουν στο 
dvd, ενώ τους επαναλαμβάνω ότι πρέπει να συζητήσουν και να  
καταλήξουν σε μία, που να αρέσει και στους δύο. 

«Μα δεν γίνεται να αρέσει και στους δύο», με αποστομώνει η 
μικρή. «Εγώ είμαι κορίτσι και ο Αλέξανδρος αγόρι». 

Κάπως έτσι εκτυλίχθηκε η πρώτη «γυναικεία συζήτηση» με-
ταξύ μαμάς και κόρης. Οι σχέσεις των δύο φύλων πέρασαν μέσα 
από παράξενα και ανορθόδοξα παραδείγματα του ζωικού –και μη– 
βασιλείου, για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα περί γάμου, 
συντροφικότητας και δέσμευσης του τύπου «για πάντα μαζί». 

Αυτό το τριήμερο, με διάφορες αφορμές και παραστάσεις, πα-
ρακολούθησα πολλά «ζευγάρια» φίλων, απλών γνωστών και κά-
ποιων που αποτέλεσαν νέες γνωριμίες. Μίλησα με φίλες που τις 
θυμάμαι πάντα μόνες, άλλες από φανατική επιλογή, άλλες από 
μυστικοπάθεια και άλλες που γιόρτασαν 22 χρόνια μαζί με τον 
έρωτα της ζωής τους, ενώ η συνάντησή μου με παλιό γνωστό, ο 
οποίος μου είπε –με θριαμβευτικό ύφος– πως, επιτέλους, «απέ-
δρασε» από ένα μακροχρόνιο γάμο, που τον τυραννούσε, πυροδό-
τησε καινούργιες σκέψεις και συζητήσεις. Μίλησα με ζευγάρια 
που αυτοαποκαλούνται έτσι, μάλλον χάριν της συνήθειας, ή από 
κεκτημένη ταχύτητα πλέον, με ζευγάρια που παντρεύτηκαν μό-
λις αυτό το τριήμερο και ξεχειλίζουν οι κινήσεις τους και οι μα-
τιές τους από φρέσκο έρωτα, και με άλλα που μετά από σύντομη 
κοινή διαδρομή θα γίνουν σύζυγοι. Μίλησα και με μια γυναίκα 
που, κατά γενική παραδοχή, αποπνέει θαυμασμό και είναι κοινή 
μας γνωστή (λέω «κοινή μας γνωστή», διότι όσοι διαβάζετε το 
LIFE&STYLE την ξέρετε), για το πόσο έτοιμη μπορεί να είναι μια 
πανέμορφη 22χρονη γνωστή μας, για να παντρευτεί έναν έμπει-
ρο άνδρα, τον οποίο γνώρισε πριν από μόλις ένα χρόνο. 

«Σαφώς και δεν είναι έτοιμη», μου απάντησε με στόμφο μιας 
ζωής που τα είχε όλα, «ωστόσο δεν είναι λάθος. Τίποτα δεν εί-
ναι λάθος. Ας παντρευτεί, ας τον ζήσει αυτόν το μεγάλο έρωτα, 
ας τον εξαντλήσει και, όταν πρέπει, η ζωή θα την οδηγήσει στον 
επόμενο σταθμό. Ας βρει το θάρρος να κατέβει με το κεφάλι ψη-
λά και πιο σοφή». 

Μια σοβαρή άποψη, ιδιόρρυθμη για μερικούς, αλλά σίγουρα 
«αυτή που πρέπει», για όσους δεν φοβούνται να ζουν. 

«Το πιο εύκολο πράγμα», είπα στην κόρη μου, ως ύστατη μη-
τρική συμβουλή, εκείνη τη ζεστή Παρασκευή, «είναι να είσαι 
μόνη σου. Να κάνεις, πάντα, μία βαλίτσα για τα ταξίδια σου. 
Όπως μία να είναι και η θέση, ακόμα και στον πιο αναπαυτι-

κό καναπέ, μπροστά από την τηλεόραση και άδεια να είναι η 
θέση του συνοδηγού, αργά το βράδυ του Σαββάτου. Ένας να  
πηγαίνει στις σχολικές παραστάσεις (όπως παρατήρησα και φέ-
τος, στο τέλος της χρονιάς), και έναν να αφορούν όλες οι προ-
σκλήσεις και τα καλέσματα. Ζωή για έναν, μικρή μου», της είπα. 
«Διαλέγεις και παίρνεις». 

Κι αν κρίνω καλώς, την προβλημάτισα, αφού την άκουσα, λίγο αργό-
τερα, να διαπραγματεύεται με τον αδελφό της την ταινία «Action Man -  
Η επιστροφή του νικητή», με βουδιστική ηρεμία. 

ΙστορΙα 2η  
ποφάσισα να «επιστρέψω» στο παρελθόν τον εαυτό μου 
(με μια διάθεση παλιμπαιδισμού που συμβαίνει –νομίζω– 
σε όλους μας, ακόμη και στους πιο σκληρούς) και να ομα-

δοποιήσω παιδιά κι ανίψια, για να βρεθώ λίγες ημέρες, μόνο με 
μητέρα, αδελφή και παιδιά, πολλά παιδιά, που όλα μαζί θα παί-
ζουν και θα φωνάζουν. Θα πάω στα ίδια μέρη που με πήγαιναν 
και οι γονείς μου, όταν ήμουν μικρή, εκεί που έτρωγα, κάθε κα-
λοκαίρι, την καλύτερη τυρόπιτα όλης της χρονιάς. Θα κολυμπή-
σω στην παραλία με το μικρό εκκλησάκι –εκεί που κολύμπησα 
πρώτη φορά, με πορτοκαλί μπρατσάκια και κουλούρα με «αλο-
γάκι»– θα φάω το καλύτερο γαλακτομπούρεκο, χωρίς καμία ενο-
χή. Θέλω να γυρίσω στα παλιά, εν ολίγοις, να κανακέψω τα δικά 
μου παιδιά πια, αλλά και να αισθανθώ πως ακόμα είμαι κι εγώ 
ένα παιδί που πάει με τη μητέρα του διακοπές. Δεν θέλω κοσμι-
κά θέρετρα και ούτε θα φορέσω αυτά που πόθησα και απέκτησα 
φέτος το καλοκαίρι. Το μόνο που ποθώ είναι μητρική αγκαλιά, 
όπως παλιά. Αληθινό παλιό καλοκαίρι, με τους ίδιους δρόμους 

Θέλω να γυρίσω στα παλία, 
να κανακέψω τα δικά μου παιδιά πια, να αισθανθώ 

πωσ ακόμα έίμαί κί έγω ένα παίδί 
που πάει με τη μητέρα του διακοπές. Αληθινό παλιό 

καλόκαίρί, μέ τόυσ ίδίόυσ 
δρόμους που έκανα ποδήλατο και τους ίδιους κήπους 

πόυ μυρίσα τό δυνατότέρό αρωμα
άσπρου εκατόφυλλου τριαντάφυλλου.

« Α Ρ Ω Μ Α  Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Ο » « Α Ρ Ω Μ Α  Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Ο »
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Ο χΕΙΜΩΝΑ που μας πέρασε, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού 
στο Χονγκ Κονγκ, ένα βράδυ, ανήσυχη και χωρίς ύπνο –επη-
ρεασμένη, προφανώς, από τη διαφορά της ώρας– καθόμουν βο-

λεμένη στην πολυθρόνα του δωματίου και μέσα στη ρυθμική ησυ-
χία ενός άγνωστου χώρου, που για λίγες μέρες θα ήταν το καταφύ-
γιό μου σε μια ξένη χώρα, κοιτούσα αποσβολωμένη τη θέα, που νο-
μίζεις πως «κατασκευάστηκε» μόνο και μόνο για να κόβει την ανάσα 
σε ανυποψίαστους τουρίστες, όπως ήμουν εγώ, εκείνο το βράδυ. Τε-
ράστιες φωτεινές μαρκίζες, σαν σε παλιό έργο του Μπρους Λι με την 
ασιατική μαφία και δίπλα, γιγαντοαφίσες από τις τελευταίες κολεξι-
όν Αμερικανών σχεδιαστών. Δεν ξέρω ακόμα το γιατί, αλλά εκείνο το 
βράδυ, σε αυτή την υπέροχη σκοτεινιά του δωματίου, ήρθα αντιμέ-
τωπη με την πρωτόγνωρη «αυτάρκεια μοναξιάς» –κι ας μην ήμουν 
πραγματικά μόνη μου– με μια χαρά, σαν κι αυτή που νιώθει ο ορει-
βάτης, μετά από μια σκληρή ανάβαση. Είπα, εν ολίγοις, ότι δεν είναι 
κι άσχημα που βρέθηκα εκεί, μετά από αυτήν την προσωπική δια-
δρομή της ζωής, αλλά, για να είμαι ειλικρινής, πάλι αισθάνθηκα «μι-
κρή» και είπα «άνθρακες ο θησαυρός»! 

Αυτά σκεφτόμουν, ξημέρωμα πια, και προσπαθούσα να καταλάβω 
το λόγο που, από παιδί, ονειρευόμουν «το σπίτι και το νοικοκυριό της 
κούκλας» (που κανείς δεν μου αγόραζε) και δεν αρκούμουν με την 
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που έκανα ποδήλατο και τους ίδιους κήπους που μύρισα το δυ-
νατότερο άρωμα άσπρου εκατόφυλλου τριαντάφυλλου. Όλα αυ-
τά θέλω να δείξω στα μικρά μου και να είμαστε εκεί, μάνα, αδελ-
φές, ξαδέλφια, μια μεγάλη αγκαλιά, τρεις γενιές, σε μία μυστική 
συμφωνία ανακωχής με το χρόνο και το πεπρωμένο μας. 

«Καλοκαιρινός ανεμοστρόβιλος»

T

Επιστροφή: Στους 
«παιδικούς κήπους» με 

τα τριαντάφυλλα.
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κούκλα που, τουλάχιστον, είχα δική μου, για την ώρα. Οτιδήποτε πο-
τέ δεν ήταν αρκετό για μένα – πράγμα που το πλήρωσα, ουκ ολίγες 
φορές, με επίπονες αναζητήσεις, που ταλαιπώρησαν και τους γύρω 
μου και εμένα. Σίγουρα, οι προσωπικές φιλοδοξίες είναι από τους πιο 
«ύπουλους» κινδύνους, που μπορούν να σου στοιχίσουν αρκετά χρό-
νια ζωής και να σε αποπροσανατολίσουν πλήρως. Κάποτε, πίστευα 
πως, για όλη την υπόλοιπη ζωή μου, θα ασχολιόμουν με τα ρούχα και 
τη μόδα, σπουδάζοντας, σχεδιάζοντας και ζώντας, με απόλυτη επιτυ-
χία, απ’ αυτό. Στην πορεία, σαν μια φυσική άμυνα (ίσως και δειλία) 
έμαθα να αγαπώ και άλλα, λιγότερο ριψοκίνδυνα, πράγματα. Στρά-
φηκα ολοκληρωτικά εκεί, ενώ σύντομα –όταν σήμανε ο πρώτος σο-
βαρός «βιολογικός συναγερμός»– φοβήθηκα πως, με τις ασυγκράτη-
τες φιλοδοξίες μου, δεν θα προλάβαινα να κάνω την οικογένεια που 
ονειρευόμουν. Καμιά γυναίκα, όταν αποκτά παιδιά, δεν μπορεί να 
συνεχίζει από εκεί που έχει σταματήσει, ενώ τις περισσότερες φορές, 
στην πορεία, καταφέρνει περισσότερα, σε λιγότερο χρόνο, γιατί μα-
θαίνει να δράττεται των ευκαιριών. 

«Οι φιλοδοξίες μου θα με εγκαταλείψουν τελευταίες», έλεγα στον 
Χρήστο Ζαμπούνη, σε μια χαλαρή συζήτηση, ένα ζεστό απόγευμα, 
στο γραφείο μου. Εκείνος παρομοίασε την άποψή μου με έναν τε-
ράστιο, πεινασμένο ανεμοστρόβιλο, που με έχει καταπιεί και με πα-
ρασύρει στη δίνη του, κάνοντάς με –πρωτίστως– να υποφέρω, αλλά 
και να λησμονώ τα «ταπεινά» και τα σημαντικά, που προηγούνται 
ή έπονται. Ο «ανεμοστρόβιλος της δημιουργίας μου» –έτσι θέλω να 
τον αποκαλώ, έστω κι αν, στην πραγματικότητα, πρόκειται για τον 
ανεμοστρόβιλο των απωθημένων φιλοδοξιών μου, που δεν με άφηνε 
να χαρώ τα λίγα και χειροπιαστά, ανέκαθεν– συνεχίζει να με τραβά 
στα καινούργια και στα «μεγαλεπήβολα». Αυτός ο ίδιος ανεμοστρόβι-
λος με έχει «εγκλωβίσει», πολλές φορές, ενώ υποψιάζομαι πως, πολ-
λοί είναι εκείνοι που έχουν το ίδιο πρόβλημα με εμένα, έστω κι αν εί-
ναι τουλάχιστον κατά ένα στάδιο χειρότερα, πολύ απλά διότι δεν το 
έχουν αντιληφθεί. 

Προσπαθώ, λοιπόν, να βάλω λίγο φρένο, γιατί κι εγώ, μαζί με μερι-
κούς άλλους –και είναι πολλοί, είμαι σίγουρη– έχουμε ξεχάσει να χαι-
ρόμαστε τα «λίγα και ταπεινά». Δηλαδή, τα απολύτως απαραίτητα.

Τον προηγούμενο μήνα –σαν καλή μαθήτρια, που υπακούει σε ένα 
«φωτισμένο» δάσκαλο– έκανα κάτι, το οποίο σας το είχα γράψει και εί-
χε ξαφνιάσει αρκετούς φίλους μου: Πήγα οικογενειακές διακοπές, με 
μαμά, αδελφή και τα –ουκ ολίγα– παιδιά μας. Ήταν η καλύτερη ψυ-
χοθεραπεία που θα μπορούσα να κάνω και, ειλικρινά, απορώ με τους 
ανθρώπους που έχουν ξεχάσει να επικοινωνούν με τους δικούς τους, 
μόνο και μόνο με το δικαιολογητικό πως δεν είναι πλέον ανήλικοι. 

Η επίσκεψη στον τόπο καταγωγής της γιαγιάς μου, ήταν η μεγάλη 
επιστροφή σε κάτι που νιώθω ότι έχασα βίαια, με το θάνατο των παπ-
πούδων μου, όταν αρνήθηκα να ξαναπάω εκεί, γιατί κανένα καλοκαί-
ρι της εφηβείας μου δεν θα ήταν, πια, το ίδιο. Πέρασαν τόσα χρόνια, 
κι αυτό –σαν ένα παλιό χτύπημα, που δεν το φρόντισες και σε θυμά-
ται, πάντα, το χειμώνα– ήταν εκεί. Μαζί με τη μητέρα μου πια, αλλά 
και την κόρη μου και το γιό μου, σφιχτά απ’ το χέρι, βρήκα το θάρρος 
που μου έλειπε και πήγα και με τις δυο, στο κοιμητήριο που είχα αρ-
νηθεί να επισκεφθώ. Παρατήρησα την κόρη μου να νιώθει, αποσβο-
λωμένη, τη συγκίνησή μας, ενώ κατ’ ιδίαν, με ρώτησε «πώς γίνεται 
να κλαίνε και οι γιαγιάδες, επειδή θέλουν τις μαμάδες τους». 

Το κομματάκι ενός παιχνιδιού, που έλειπε, κόλλησε επιτέλους, τον 
προηγούμενο μήνα. Η γνώση λέει πως ποτέ η δεύτερη ευκαιρία δεν 
έρχεται για εμάς τους ίδιους. Γι’ αυτό –πιστέψτε με– ο χρόνος, για ό,τι 
αφήσαμε ανολοκλήρωτο, είναι πάντοτε τώρα. Δράστε!

μαζί μέ τη μητέρα μόυ πία, αλλα 
και την κόρη μου και το γιό μου, σφιχτά απ’ το χέρι, 

βρηκα τό Θαρρόσ πόυ μόυ έλέίπέ 
και πήγα και με τις δυο, στο κοιμητήριο που είχα αρνηθεί 

να έπίσκέφΘω. παρατηρησα 
την κόρη μου να νιώθει, αποσβολωμένη, τη συγκίνησή μας, 

ένω κατ’ ίδίαν, μέ ρωτησέ 
«πώς γίνεται να κλαίνε και οι γιαγιάδες, επειδή θέλουν 

τίσ μαμαδέσ τόυσ».
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Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α ,  Ι Δ Ι Α  Μ Ε Ρ Α

ΙστορΙα 1η 
ΡΙΝ ΑπΟ ΛΙγΕΣ ΗΜΕΡΕΣ, επισκέφθηκε το γιο μου μια πεντάχρο-
νη φίλη του (Ελληνίδα, από Έλληνες γονείς – το λέω γιατί 
έχει σημασία), η οποία προσπαθούσε να μου μιλήσει με τρα-

γικά ελληνικά, που συμπιέζονταν από σαφώς καλύτερα αγγλικά. 
Το παιδάκι θα ακολουθήσει ξένο σχολείο στο μέλλον, όπως έμαθα, 
αν και θα διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, μόνο και μόνο για να ανα-
πτύξει ένα ξένο τρόπο κουλτούρας, για να σπουδάσει κάποια στιγμή 
στο εξωτερικό. Τελευταίως, έχω μείνει εμβρόντητη από το πόσα παι-
διά Ελλήνων φοιτούν σε ξένα σχολεία, με προδιαγεγραμμένο σχέδιο 
απόρριψης της ελληνικής παιδείας, κλείνοντας την πόρτα, εξαρχής, 
στην ελληνική γλώσσα, τα ελληνικά έθιμα –τα οποία, βέβαια, δεν 
ακολουθούνται σε ξενόγλωσσα σχολεία, όπου η ελληνική γλώσσα 
είναι δεύτερης σημασίας– αφού αποκτούν την κουλτούρα των συμ-
μαθητών, που οι γονείς τους είναι του διπλωματικού σώματος ή ξέ-
νοι επισκέπτες, από εκείνους που εναλλάσσονται κάθε χρόνο. Παι-
διά που δεν θα καταλάβουν ποτέ την αξία της Καθαράς Δευτέρας, 
αλλά θα μάθουν το Halloween και την Ημέρα των Ευχαριστιών. 
Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν –θέλοντας και μη– το Ι.Β., αποχαι-
ρετώντας για πάντα το ελληνικό Πανεπιστήμιο, που έτσι κι αλλιώς 
το σνόμπαραν ως άχρηστο από τα επτά τους και αναχωρούν με την 
άγουρη ωριμότητα (ή, μήπως, ανωριμότητα των 17 χρόνων;), για την 
αγγλική και την αμερικάνικη φοιτητική ζωή. Όταν γυρνάς –ένας  
ξένος ανάμεσα σε ξένους πια– κάνοντας τις περισσότερες φορές business, 
ψυχολογία ή Ιστορία της Τέχνης (κάτι, δηλαδή, που σίγουρα δεν θα 
σου χρειαστεί στη ζωή, οκτώ στις δέκα φορές) καταλήγεις στην ιδιω-
τική επιχείρηση, για να μάθεις πάλι απ’ την αρχή (αλλά, σίγουρα, από 
την ανάποδη), έχοντας ένα κράτος απέναντί σου και μια κουλτούρα 
που, άθελά σου, από τα πέντε σου χρόνια σνομπάρεις, μιας και μεγά-
λωσες για να σταδιοδρομήσεις, όχι στην Ελλάδα, αλλά στη Βοστόνη 
ή κάπου αλλού. Δεν ξέρω, τελικά, γιατί εμείς οι γονείς αποκτούμε μια 
ιδιάζουσας μορφής ψυχασθένεια, να νομίζουμε πως συνεχίζουμε εμείς 
τη φοίτηση, παίρνοντας και τα εύσημα. Έχω την εντύπωση πως το 
περισσότερο που θέλει ένα ανυπεράσπιστο πρωτάκι ή δευτεράκι εί-
ναι μια ζεστή πρωινή αγκαλιά, μια μικρή διαδρομή μέχρι το σχολείο 
του και ένα καλό, αλλά ελληνικό σχολείο, για να γίνει όσο το δυνατόν 

περισσότερο Έλληνας, καλύτερος από εμάς, τουλάχιστον, της προ-
ηγούμενης γενιάς. Πάντως, όχι ένας αλλοδαπός σνομπ, κατακτητής 
στην ίδια του τη χώρα. 

ΙστορΙα 2η  
Α ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑ χρόνια της ζωής μου ήταν και τα πιο έντονα, 
μέχρι στιγμής. Μερικά απ’ αυτά ήταν τόσο έντονα και με τόσες 
καταιγιστικές εναλλαγές που έχω την εντύπωση πως έχω εισπρά-

ξει, προκαταβολικά, σασπένς για αρκετά έτη. Ωστόσο, όπως συμβαίνει 
σε αυτές τις περιπτώσεις, πάντα σκεφτόμαστε κάτι διαφορετικό απ’ 
αυτό που, διακαώς, κυνηγάμε και στο τέλος, καταφέρνουμε. Όταν 
επιτυγχάνω κάτι επαγγελματικά, πάντα σκέφτομαι πώς θα ήταν αν 
έμενα αδρανής στο σπίτι, αυτό που με τόσο μεράκι διακόσμησα, με-
τά από εξαντλητική έρευνα περιοδικών και καταστημάτων και απο-
λάμβανα την επιτυχία «του να είσαι ανεπάγγελτη» –τουλάχιστον για 
ένα μικρό διάστημα– φροντίζοντας με άπειρες εξειδικευμένες κούρες 
ομορφιάς τον εαυτό μου.  Άλλο σενάριο της ίδιας «κινηματογραφι-
κής παραγωγής»; Να ήμουν η τέλεια αφοσιωμένη μητέρα. Μητέρα 
από το πρωί, την ώρα του σχολικού, αγουροξυπνημένη με τη φόρμα, 
αχτένιστη και αμακιγιάριστη, αλλά ωστόσο ευτυχισμένη –όπως θέ-
λουν αυτού του είδους τα σενάρια– μητέρα την ώρα της προετοιμα-
σίας του μεσημεριανού και του κυνηγητού του πρωινού σχολικού 
λεωφορείου, μητέρα στο μπαλέτο, στα γαλλικά, στο μπάσκετ και στο 
τένις, στην Ιστορία για το κεφάλαιο με τους Τρώες, μητέρα του βρα-
δινού, της γλυκιάς καληνύχτας με τις δυο ιστορίες, γιατί η μια είναι 
μικρή και τελειώνει αμέσως. Ίδια μητέρα σαν και τη δική μου, που 
αποχαιρετούσε το ζεστό κρεβάτι από τις έξι κάθε πρωί, για μένα, ίδια 
μητέρα σαν και τη δική σας υποθέτω και τις περισσότερες παραδο-
σιακές Ελληνίδες μάνες, που θεωρούν υποχρέωση να σου φτιάξουν 
την καλύτερη ομελέτα για πρωινό και τις ωραιότερες σπιτικές τηγα-
νητές πατάτες της ζωής μας. Θα ήμουν όλη μέρα η μητέρα που επι-
θυμούσα πάντα. Και (σκεπτόμενη ματαιόδοξα, βέβαια) θα το έκανα 
πρωτίστως για εμένα και όχι γιατί θα το είχαν τόσο ανάγκη τα παι-
διά μου, τα οποία –όπως όλα τα παιδιά αυτού του κόσμου– ξέρουν να 
παίρνουν ό,τι και όσο θέλουν απ’ αυτό που τους δίνουμε εμείς. Και 
ίσως τελικά, προτιμούν τη μαμά, που έχει κι εκείνη το δικό της γρα-
φείο, «όπως ο μπαμπάς». 

Στο τελευταίο σενάριο πρωταγωνιστώ ως νοικοκυρά και μόνο. Τη 
νοικοκυρά που πάντα ήθελα να είμαι, καθ’ ότι οπαδός του δόγματος 
«αν δεν γνωρίζεις καλώς τα της οικίας σου, όλα τα επιπλέον είναι μά-
ταια». Με τη Martha Stewart ως υψηλό πρότυπο, βέβαια, δεν νομί-
ζω πως θα επιτύγχανα σπουδαία πράγματα, όμως, τουλάχιστον, εγώ 

« Κ Α Ι  π Α Λ Ι  Ε Δ Ω ! »

«Και πάλι εδώ!»
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θα είχα πάρει για λίγο το «ρόλο» στο έργο που ήθελα, ενώ θα ήξερα 
–με κλειστά μάτια– από το να σιδερώνω κολλαριστά ένα τεράστιο λι-
νό τραπεζομάντιλο με τις πετσέτες του και να το διπλώνω όπως πρέ-
πει σε μια ντουλάπα, με τη σωστή δόση λεβάντας για εσάνς, μέχρι να 
φτιάχνω υπέροχα γλυκά κουταλιού τριαντάφυλλο και σύκο. Μπο-
ρεί να μη γνώριζα τη διαδικασία των περιοδικών και τις τελευταί-
ες εξελίξεις στα media, για να τις συζητήσω στο βραδινό, αλλά ίσως 
να ήμουν το ίδιο περήφανη με τα τρία διαφορετικά menu που θα εί-
χα ετοιμάσει.  

Όπως, ίσως, καταλάβατε, ψάχνω κι άλλους λόγους ευτυχίας, μα-
κριά από αυτή την υπέροχη, βασανιστική, αλλά συναρπαστική δου-
λειά που κάνω, που όταν ξεφεύγω για λίγες ημέρες διακοπών, επι-
στρέφω γρήγορα μετανιωμένη, όπως μετά από «παράνομο ραντεβού». 
Υπάρχουν όλα τα παραπάνω, αλλά υπάρχει και η δουλειά. Είμαι όλα, 
αλλά λειτουργώ μόνο μέσα απ’ αυτή και από ένα διεστραμμένο επαγ-
γελματισμό, που καταπιέζει γλυκά τις περισσότερες από εμάς, όλες 
εμάς που έχουμε μάθει να ξεχωρίζουμε από μακριά η μία την άλλη, 
διακρίνοντας στα μάτια τη φιλοδοξία και τον ενθουσιασμό μιας δημι-
ουργικότητας, που δεν σταματά στα παιδιά, στο κάλλος μας και στο 
νοικοκυριό που ανοίξαμε.  

Γιατί σας τα λέω όλα αυτά; Διότι αυτή η σελίδα, τελικά, είναι η κα-
λύτερη ψυχανάλυση που μπορώ να κάνω, έστω και ενώπιον ενός δι-
ευρυμένου ακροατηρίου. Αυτά σκέφτομαι όταν καταλήγω πως δεν 
μπορώ να αρνηθώ μια νέα επαγγελματική πρόταση, που θα απαιτή-
σει και άλλη δουλειά και άλλη προσπάθεια. Τέλος, λοιπόν, οι κούρες 
ομορφιάς στο σπίτι, αντίο Martha Stewart, αντίο χειροποίητα γλυ-
κά τριαντάφυλλο. Περισσότερα, όμως, θα εξομολογηθώ σε σας, που 

ίδία μητέρα σαν καί τη δίκη μόυ, 
που αποχαιρετούσε το ζεστό κρεβάτι από τις έξι κάθε πρωί, 

γία μένα, ίδία μητέρα σαν καί 
τις περισσότερες παραδοσιακές Ελληνίδες 

μανέσ, υπόΘέτω, πόυ Θέωρόυν 
υποχρέωση να σου φτιάξουν την καλύτερη ομελέτα 
γία πρωίνό καί τίσ ωραίότέρέσ 

σπιτικές τηγανητές πατάτες της ζωής μας. Θα ήμουν όλη μέρα 
η μητέρα πόυ έπίΘυμόυσα παντα.

ξέρετε να με «ακούτε» (δεν μπορείτε να κάνετε κι αλλιώς!) στο επό-
μενο «γράμμα», όταν κι εγώ θα έχω βάλει τις σκέψεις και τις αποφά-
σεις μου σε τάξη. Και θα το κάνω!  

Δυναμικά κι αυτό το χειμώνα, λοιπόν –που παρακαλώ να αργήσει 
να έρθει, σαν να ήμουν μαθήτρια και πάλι– σημειώνοντας, κάθε μέ-
ρα, δουλειές που πρέπει να γίνουν για τα σχολεία των μικρών που 
αρχίζουν. Οι συζητήσεις περί σχολείων είναι απ’ αυτές που, συνή-
θως, χλευάζεις όταν δεν έχεις δικά σου παιδιά, αλλά είναι σίγουρα απ’ 
αυτές που οπωσδήποτε κάνεις, όταν αποκτάς παιδιά. Όπως επίσης 
κάνεις και μια σειρά άλλων πραγμάτων (κουβάλημα τάπερ με κρέμα 
στην παραλία, ομπρέλα για τη θάλασσα, κουβαδάκια και μπρατσάκια 
και άλλα χαριτωμένα) που πιστεύεις πως σε σένα θα δείχνουν τουλά-
χιστον διαφορετικά και tres chic. (Ε, δεν δείχνουν λοιπόν!).

Σ Ε π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 0 3
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Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α ,  Ι Δ Ι Α  Μ Ε Ρ Α

ΣΟΙ ΕχΟΥΝ παιδιά που έχουν αρχίσει, λόγω ηλικίας, να κά-
νουν τις πρώτες αποστομωτικές ερωτήσεις, θα καταλάβουν 
τα παρακάτω. Όσων τα παιδιά είναι ακόμη πολύ μικρά για 

να κάνουν ερωτήσεις, ας μην εφησυχάζουν για καιρό. Είναι κάτι το 
οποίο περνάς υποχρεωτικά, όπως τα πρώτα εμβόλια της ζωής μας. 
Όσοι, τέλος, δεν θέλουν να αποκτήσουν ποτέ παιδιά, υποψιάζομαι ότι 
θα γεράσουν αργότερα από το μέσο όρο, θα ταξιδέψουν και θα «τρι-
γυρίσουν» περισσότερο στη ζωή τους, αλλά ίσως χάσουν, για πάντα, 
την ευκαιρία να ερωτηθούν για θέματα που τις περισσότερες φορές 
είναι απείρως πιο ενδιαφέροντα από πάμπολλες φιλοσοφικές βραδιές 
με διανοούμενους. Για παράδειγμα, δεν θα ερωτηθούν ποτέ «τι υπάρ-
χει πάνω από τα αστέρια», «πότε αρχίζει το άπειρο», «γιατί τα πουλιά 
πετούν και όχι οι άνθρωποι», «γιατί τα δάκτυλά μας δεν είναι ίδια», 
«γιατί ζαρώνει το δέρμα στα δάκτυλά μας όταν καθίσουμε δυο ώρες 
στην μπανιέρα» και άλλα συγκλονιστικά για κάποιον που επιστρέφει 
στο σπίτι του αποκαμωμένος από δεκάωρη και πλέον εργασία. Μερι-
κοί ίσως χάσουν και την τελευταία τους ευκαιρία να ισορροπήσουν 
και να βελτιωθούν, αν έχουν αποτύχει εφαρμόζοντας άλλες, πιο χα-
λαρές, μεθόδους. Όμως, όπως κι αν είναι, τα μικρά παιδιά είναι εκεί 
και πάντα θα είναι εκεί με απλωμένα χέρια για προστασία.

Μικρή, ήθελα να γίνω δασκάλα –παγκόσμια πρωτοτυπία, συμφω-

νώ– μετά νοσοκόμα για μωρά, Μητέρα Τερέζα, αλλά χωρίς τη στολή 
και, φυσικά, με make-up –άρα κάτι άλλο ήθελα να γίνω και ίσως κά-
τι από τον ευρύ χώρο του θεάματος(!)– ενώ σιχαινόμουν για ένα συ-
γκεκριμένο λόγο (και συνεχίζω έως σήμερα) τα Χριστούγεννα, όταν 
έβλεπα στην τηλεόραση Πρώτες Κυρίες, πριγκίπισσες και βασίλισ-
σες, ανά την υφήλιο, να παραδίδουν (εκτάκτως, μόνο για λίγες μέρες) 
δώρα σε ορφανοτροφεία και ιδρύματα.

Πριν από λίγα βράδια, ξαγρυπνώντας –ως συνήθως– παρακολού-
θησα ένα συγκλονιστικό αγγλικό ντοκιμαντέρ, με διαφορετικές συ-
νεντεύξεις μικρών παιδιών και εφήβων, για το πώς είχαν βιώσει το 
χωρισμό των γονιών τους. Εγώ, που πάντα ζούσα προνομιακά –προ-
ερχόμενη από κλασικούς νεοέλληνες γονείς, με αδιαίρετη δομή και 
«σφιχτό οικογενειακό» κλοιό, που αισθανόμουν, ουκ ολίγες φορές, 
άλλοτε να με ζεσταίνει γλυκά και άλλοτε (όποτε με βόλευε) να με 
συνθλίβει– για πρώτη φορά εισέπραξα, τόσο τελεσίδικα, το –άλλοτε 
μικρό, άλλοτε δυσβάσταχτο– δράμα που είχαν ανεξαιρέτως όλα αυ-
τά τα παιδιά. Κανένα δεν συνέχισε αβίαστα, κανένα δεν πληγώθη-
κε λιγότερο, ενώ τα περισσότερα το έκρυψαν επιδέξια κάτω από μια 
επιθετικότητα, αδιαφορία, στρες, απόρριψη ή κατάθλιψη. Ξέρω πως 
η ζωή βρίσκει ρυθμό και μετά απ’ αυτό. Όμως, για τους περισσότε-
ρους μικρούς, τίποτε δεν είναι ίδιο μετά τη μέρα που ο μπαμπάς και 
η μαμά έχουν το δικό τους «άλλο σπίτι». Συμβιβασμός, υποχώρηση, 
ανασύνταξη, απολογισμός και αποδοχή, ή αλλαγή πλεύσης και εξέ-
γερση στην καταπίεση μιας σχέσης, δεν θέλω να ξέρω, πιστέψτε με, 
και ίσως είμαι η τελευταία που θα συμβουλεύσει φίλη ή φίλο για την 
επόμενη μέρα. Αλλάζω γρήγορα σελίδα και…

Ο μήνας που μόλις πέρασε ήταν σαρωτικός, αλλά φευ, αυτοί που 
ακολουθούν προμηνύονται εξίσου σαρωτικοί – όπως υποψιάζομαι 
και οι δικοί σας. Αυτό το έχω αποδεχτεί πλέον, όπως ήταν όταν ξε-
κινούσε η σχολική χρονιά και διαπίστωνες πως στα αρχαία καθηγη-
τής σου είναι η πιο εγκληματική φυσιογνωμία διδασκάλου μετά το 
«Νόμο 104» και ό,τι κι αν κάνεις, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Ή 
όπως είναι όταν, αίφνης, διαπιστώνεις ότι ο νέος σου προϊστάμενος 
είναι εκείνος που τσακώθηκες χθες για μια θέση στο πάρκινγκ. Μερι-
κά πράγματα, ως γνωστόν, τα αποδέχεσαι σαν κεραυνό μετά από μια 
εξαιρετικά ηλιόλουστη μέρα, με απορία μεν, με αποδοχή δε.

Μέσα σε ένα φθινοπωρινό εικοσιτετράωρο, που προσπαθεί να χωρέσει τα 
πάντα –«τα πάντα» είναι όλα αυτά που μόνο μια εργαζόμενη μαμά ξέρει–  
ο τελευταίος μήνας περνά με γεννήσεις διάφορων μωρών γνωστών και 
φίλων, βαφτίσεις, γάμους και άλλα «αληθινά» γεγονότα, απ’ αυτά που 
συμβαίνουν περισσότερο το γλυκό μήνα Σεπτέμβριο, το μήνα της παράτα-
σης αυτού του νωχελικού που χαρακτηρίζει το καλοκαίρι, που δεν θέλεις  

« Α π Λ Ε Σ  Ε Ξ Ι Σ Ω Σ Ε Ι Σ »
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πωσ ηταν όταν ξέκίνόυσέ 
η σχολική χρονιά και διαπίστωνες πως στα αρχαία 
καΘηγητησ σόυ έίναί η πίό 
εγκληματική φυσιογνωμία διδασκάλου μετά 

τό «νόμό 104» καί ό,τί κί αν κανέίσ, 
αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει; Ή πώς είναι όταν, αίφνης, 

δίαπίστωνέίσ ότί ό νέόσ σόυ 
προϊστάμενος είναι εκείνος που τσακώθηκες χθες για 
μία Θέση στό παρκίνγκ; μέρίκα 

πράγματα, ως γνωστόν, τα αποδέχεσαι σαν κεραυνό μετά 
από μία έξαίρέτίκα ηλίόλόυστη 

μέρα, με απορία μεν, με αποδοχή δε.

ποτέ να τελειώσει. Σας αρέσουν οι τελετές; Για μένα, τις περισσότερες 
φορές, είναι απόλαυση. Ποτέ μου δεν κατάλαβα δε, γιατί τα τελευταία 
χρόνια συγκινούμαι ολοένα και περισσότερο, ενώ όταν αυτό συμβαί-
νει, η σκέψη πηγαίνει στις ευσυγκίνητες «θείες» και γιαγιάδες, που 
πάντα περιστοιχίζουν ένα ελληνικό μυστήριο που σέβεται τον εαυ-
τό του. Η πρώτη φορά που αισθάνθηκα έναν κόμπο στο λαιμό μου, 
που επιμελώς κατέπνιξα από «κοινωνική ντροπή», ήταν όταν άκου-
σα να παίρνει το όνομα του πατέρα μου –ο οποίος δεν ήταν ανάμεσά 
μας– ο ανιψιός μου, πριν από πολλά χρόνια. Ακολούθησαν πολλά μυ-
στήρια γάμου και βαφτίσεις, όμως εγώ πάντα εκεί αγέρωχη, να σκέ-
φτομαι πίσω από τα λόγια, κάτω από τα βλέμματα των συγγενών και 
των περίεργων να βλέπω μικρά ροδαλά μωρά αλειμμένα με το πρώ-
το λάδι και ροδόνερο της ζωής τους και να παρατηρώ αναψοκοκκι-
νισμένες νευρικές νύφες, με αγαπημένα τούλια και κρινολίνα, σαν 
συγκλονιστικές ηρωίδες στο σπίτι της Barbie της κόρης μου. Εκεί, 
λοιπόν, στις ανθρώπινες τελετές, χαλαρά και με σκεπτικισμό, παρα-
τηρείς τις πραγματικές ανθρώπινες αντιδράσεις. Τις δικές μου, τις δι-
κές τους, τις δικές μας τελικά. Κοσμικά γεγονότα απλά –και στυγνά 
για μερικούς, που έχουν μάθει να βλέπουν το ποτήρι μισοάδειο και 
όχι μισογεμάτο– πραγματικές, ανθρώπινες στιγμές, σαν αυτές που 
θα δείτε στις επόμενες σελίδες και όλοι μας έχουμε ζήσει ή θέλουμε, 
εν τέλει, να ζήσουμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν άνθρωποι του θεάμα-
τος, που έχουν εξοικειωθεί με την ιδέα της παρουσίας τους στα έντυ-

πα και στα Μ.Μ.Ε., στέκονται αγέρωχοι και ακομπλεξάριστοι στην 
απλή δημοσιοποίηση (και όχι στην «προβολή για την προβολή», διό-
τι γίνεται κι αυτό) των –αναμφισβήτητα– ιδιωτικών τους στιγμών. 
Όταν έχεις μάθει ή και επιδιώξει κατά κόρον την προβολή, εξαιτίας 
προφανών επαγγελματικών λόγων, είναι τουλάχιστον αφελές, και 
σίγουρα διακατέχεσαι από περίεργα συμπλέγματα, να προσπαθείς με 
μέτρα ασφαλείας που θυμίζουν μακρινό Los Angeles και αγαπημέ-
νη Madonna να περιφρουρήσεις μαχόμενη γάμο ή άλλη προσωπική 
στιγμή. Ειδικά όταν έχεις τη λύση να παντρευτείς με παρόντες μό-
νο τον κουμπάρο και τον παπά, σ’ ένα από τα χιλιάδες γραφικότατα 
ξωκλήσια της χώρας μας.

Χαρείτε, λοιπόν, με αγαπημένες στιγμές, αγαπημένων και οικείων μας  
–πλέον– ανθρώπων. Όπως συμβαίνει σ' εμάς και σε εσάς σε αυτήν τη 
ζωή, που στη βάση της είναι, τελικά, ίδια για όλους μας!

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 0 3
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Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α ,  Ι Δ Ι Α  Μ Ε Ρ Α

ΙστορΙα 1η 
ΙΚΡΗ, μέχρι κάποια ηλικία στο δημοτικό, συνήθιζα να βεβαι-
ώνομαι πως είμαστε στην αρχή του χειμώνα όχι τόσο από 
τις πρώτες καιρικές ενδείξεις, αλλά κυρίως από την ευφυέ-

στατη έκθεση περί χειμώνα. Ομολογώ δημόσια, δε, ότι –όπως και τα 
χιλιάδες συνομήλικα Ελληνόπουλα του δημοτικού σχολείου, τότε– 
άρχιζα κάπως έτσι: «Χειμώνας! Επιτέλους η φύση θα ντυθεί με την 
άσπρη της φορεσιά!». Με τέτοιο πρόλογο, έκτοτε, αντιπάθησα το χει-
μώνα, ενώ αντίθετα αγάπησα τα μυστικά ημερολόγιά μου, τα οποία 
είχα κρύψει επιμελώς σε απίθανες κρυψώνες – γιάφκες μέσα στο 
σπίτι. Από τότε, λοιπόν, ο χειμώνας με αναστατώνει μόνο δύο φορές: 
Στην αρχή –εκεί κατά τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου– όταν φο-
ρώ κάποια αντικείμενα πόθου που επιτέλους απέκτησα στο τέλος του 
καλοκαιριού– και στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, όταν αντι-
λαμβάνομαι πως έρχεται άλλη μία ευκαιρία να καλυτερέψω λίγο τη 
γενική διάθεσή μου, γιατί καταφθάνουν τα Χριστούγεννα. Τα Χρι-
στούγεννα ενθουσιάζομαι το ίδιο με τα παιδιά μου. Ή μάλλον ξεχνώ 
ότι είμαι ενήλικη με μικρά παιδιά και θυμάμαι μόνο τη μικρή Έλενα 
που είχε εμμονή με το χριστουγεννιάτικο δέντρο κι έφτιαχνε μόνη 
της στολίδια με χρωματιστά χαρτιά, αλουμινόχαρτα και κουλουρά-
κια χρωματιστά, για να στολίσει ένα οικογενειακό «κειμήλιο», ψεύ-
τικο δεντράκι – απομεινάρι από τη δεκαετία του ’60. Η γενική καλή 
διάθεση συνεχίζεται όλο το Δεκέμβριο, ενώ από τώρα σχεδιάζω εξορ-
μήσεις στα μαγαζιά για προμήθειες σε φόρμες για κουλουράκια, ειδι-
κές Christmas διακοσμήσεις σε κέικ και υψηλούς στόχους για μπι-
σκοτένια σπιτάκια «Χάνσελ και Γκρέτελ», με τη γράφουσα να αφήνει 
μνημειώδη παρακαταθήκη στις μαγείρισσες του μέλλοντος. Με άλλα 
λόγια, μόνο το Δεκέμβριο, απ’ όλο το χειμώνα, νιώθω πως χαλαρώνω 
και βελτιώνομαι, πράγμα που οι καθημερινές μου –επαγγελματικές 
κυρίως– ενασχολήσεις, με τα εξωφρενικά προβλήματα, συνήθως μου 
το στερούν. Εμβαθύνω, λοιπόν, με σύστημα, σε μια παιδική –όλο κα-
λή διάθεση– συμπεριφορά. Έτσι δεν λένε, άλλωστε, στις συνεντεύ-
ξεις τους οι σταρ; «Τα Χριστούγεννα ξαναγίνομαι παιδί».

Έτσι περνά ο καιρός μέχρι τις 5-6 Ιανουαρίου, τότε δηλαδή που ξε-
κινά η αντίστροφη μέτρηση, οπότε αρχίζω σαν τον κατάδικο να σβή-
νω μέρες σ’ ένα «δικό μου ημερολόγιο» –γιατί εγώ, μόλις φύγουν οι 

γιορτές, ξαναγίνομαι γρουσούζα– μέχρι την πρώτη ζεστή μέρα που 
θα νιώσω τον ήλιο να καίει τα μπράτσα μου και θα καταλάβω πως 
ένα ακόμη καλοκαίρι έρχεται στη ζωή μου.  

ΙστορΙα 2η  
ΡΙΝ ΑπΟ ΛΙγΟ, επέστρεψα από μία πολυπληθή συγκέντρωση, 
από αυτές που άλλοι παρατηρείτε μέσα από τις λεγόμενες «κο-
σμικές χαμογελαστές» φωτογραφίες, με σκωπτική διάθεση (ή 

με επικριτική προδιάθεση μερικές φορές) και άλλοι επειδή σας αρέ-
σει να ενημερώνεστε για καθετί που συμβαίνει στον κόσμο: Και για 
τα μοιραία και τρομακτικά των τηλεοπτικών ειδήσεων, αλλά και για 
τις κοινωνικές φυσιολογικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα γύρω 
μας. Προσωπικά, διόλου δεν με ενοχλούν -είναι και αυτές μέσα στο 
παιχνίδι. Η εκδήλωση από την οποία μόλις επέστρεψα, λοιπόν, ήταν 
από εκείνες που τα είχαν όλα: Και φλας και χειροκροτήματα και κά-
μερες καναλιών και εγχώριους σταρ, σ’ ένα περίεργο μείγμα με αν-
θρώπους της show biz, της τέχνης, της υψηλής κουλτούρας και δι-
ανόησης, της πολιτικής. Ήταν όλοι εκεί, στην εκδήλωση των δέκα 
χρόνων της «Ελπίδας», του πασίγνωστου και στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, πλέον, σωματείου στήριξης και ουσιαστικής βοήθειας παι-
διών με καρκίνο. Εκεί, στο Μέγαρο Μουσικής, πριν από λίγο συνέβη 
κάτι που πολύ δύσκολα επιτυγχάνεται: Η σύμπραξη ετερόκλητων 
«παρατάξεων» για κάποιο κοινωφελή σκοπό. Εμείς, τουλάχιστον, σ’ 
αυτή την περίεργη και σκληρή δουλειά που αναλωνόμαστε, ξέρου-
με καλά πως είναι ακατόρθωτο να πείσεις να φωτογραφηθούν μαζί 
ένας εξέχοντας υπουργός, ένας διανοούμενος, ένας «σοβαρός» καλλι-
τέχνης, ένας σταρ νυχτερινού κέντρου κι ένας εκκολαπτόμενος τη-
λεοπτικός αστέρας. Κι όμως, όλα αυτά εξανεμίστηκαν, για χάρη ενός 
ισχυρού σκοπού, που συνεπήρε –ακριβώς δέκα χρόνια πριν– μερικές 
ικανές γυναίκες (μεταξύ αυτών, πρωτίστως την πρόεδρο του ιδρύ-
ματος), αποφασίζοντας να δράσουν, να χρησιμοποιήσουν ό,τι όπλο 
τούς χάρισε η δική τους ζωή και να παράγουν ουσιαστικό έργο, που 
οι εκάστοτε κυβερνήσεις τις περισσότερες φορές αδυνατούν ή παρα-
λείπουν να τελέσουν, ως οφείλουν. 

Όταν έγινα μέλος του συλλόγου «Ελπίδα», πριν από αρκετά χρόνια, 
μόλις είχα αποκτήσει το πρώτο μου παιδί και δεν είχα μπει στην τρίτη 
δεκαετία της ζωής μου. Στην αρχή, αναρωτιόμουν –και, δεν το κρύβω, 
ήμουν ελαφρώς προκατειλημμένη, όπως πολλοί Έλληνες– σε τι απο-
σκοπούν τελικά αυτά τα «φιλανθρωπικά σωματεία». Δεν είναι λίγοι 
εκείνοι που νομίζουν πως εξυπηρετούν την προσωπική προβολή κά-
ποιων ή γίνονται καλό άλλοθι για αστραφτερά χαμόγελα σε συνεστιά-
σεις πιθανόν αργόσχολων, ευκατάστατων κυριών. Μετά από χρόνια, 

« T Ο  Κ Α Λ Ο  π Ν Ε Υ Μ Α  Τ Ω Ν  χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ γ Ε Ν Ν Ω Ν »

«Tο καλό πνεύμα των Χριστουγέννων»
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όμόλόγω ότί –όπωσ καί Χίλίαδέσ 
συνομήλικα Ελληνόπουλα του δημοτικού σχολείου τότε– 

αρΧίζα την έκΘέση καπωσ έτσί:  
«Χειμώνας! Επιτέλους η φύση θα ντυθεί 

μέ την ασπρη τησ φόρέσία!». 
Με τέτοιο πρόλογο, έκτοτε, αντιπάθησα το χειμώνα, 

ένω αντίΘέτα αγαπησα 
τα μυστικά ημερολόγιά μου, τα οποία είχα κρύψει επιμελώς 
σέ απίΘανέσ κρυψωνέσ – γίαφκέσ 

μέσα στο σπίτι. Από τότε, λοιπόν, ο χειμώνας 
μέ αναστατωνέί μόνό δυό φόρέσ.

πρέπει να ξεκαθαρίσω πως τα δεκάδες άρρωστα παιδιά που ανέτρεψαν 
τα ιατρικά δεδομένα και μεγάλωσαν φυσιολογικά, οι οικογένειες που 
βρέθηκαν σε απόγνωση και βρήκαν καταφύγιο σ’ έναν ξενώνα για όλο 
τον καιρό μιας άγνωστης και απρόβλεπτης θεραπείας, δίνουν την απά-
ντηση και στον πιο καχύποπτο. Διότι ο καρκίνος είναι από τις αρρώ-
στιες που αν δεν είσαι ιδιαίτερα ευκατάστατος, δεν σου επιτρέπει να 
τον αντιμετωπίσεις με –τη στοιχειώδη, έστω– αξιοπρέπεια. Και δεν μι-
λάμε, βέβαια, για την περίπτωση ίασης, αλλά ακόμη και για την αγω-
νία να προσφέρεις στον άνθρωπό σου ένα αξιοπρεπές τέλος. Η απρό-
σμενη συνάντηση, λοιπόν, με την αρρώστια δεν ξέρεις ποτέ σε τι εί-
δους ραντεβού θα καταλήξει και μόνο όποιος έχει τραυματική εμπειρία  
–και εγώ δυστυχώς το γνωρίζω καλά, από παλιά– μπορεί να το αντι-
ληφθεί. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μικρές σφιχτές αγκαλιές, 
σαν αυτές που νοσηλεύονται στον ξενώνα της «Ελπίδας» κάθε τόσο, 
σαν αυτές που ήταν μαζί μας απόψε το βράδυ...  

Γι’ αυτό σας λέω. Μερικές φορές, πίσω από τα λαμπερά και αστρα-
φτερά, υπάρχουν τα καθαρά κι ανθρώπινα. Ή αλλιώς, ό,τι λάμπει 
μπορεί να είναι απλώς καθαρό... 

ΙστορΙα 1η 
ΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ τις περιμένω σαν την άδεια ορκωμοσίας ενός νεο-
σύλλεκτου στρατιώτη στην Κόρινθο, μετά από είκοσι ημέρες 
υποχρεωτικής παραμονής στο στρατόπεδο. Υποθέτω δηλαδή 

ότι το συναίσθημα είναι κάπως έτσι, καθώς δεν έχω διατελέσει φα-
ντάρος. Όχι ακόμη, τουλάχιστον. Και τα Σάββατα τα περιμένω, βέ-
βαια. Τότε, μάλιστα, προσπαθώ να ανακτήσω τη χαμένη μου επαφή 
με την πόλη, μετά από μια εβδομάδα οργιώδους εργασίας στο γραφείο 
και δη στην εξοχή των Μεσογείων, όπου κατοικοεδρεύουμε, όπως θα 
διαπιστώσετε αν καλοκοιτάξετε τη διεύθυνση των εκδόσεών μας. Η 
καλύτερη, η πιο χορταστική βόλτα είναι αργά το βράδυ του Σαββά-
του, εκεί που οι περισσότεροι ζαλίζονται γλυκά από τα ποτά, σε ασφυ-
κτικά γεμάτα μαγαζιά διασκέδασης της μόδας. Εκεί όπου άλλοι χά-
νουν το 1/3 της ακοής τους, όταν από το πλήθος και την εκκωφαντι-
κή μουσική ο διπλανός σου φωνάζει, ουρλιάζοντας σαν λοχαγός σε 
γυμνάσια. Εκεί, λοιπόν, είναι η καλύτερη στιγμή για έναν Αθηναίο 
να ξανακερδίσει αυτή την πόλη που ερωτεύτηκε κάποτε, αλλά τότε 
ήταν νέος, δεν ήξερε και, όπως συμβαίνει πάντα, τον απογοήτευσε 
πολύ μια μέρα. Γεννήθηκα στην Αθήνα, στο κέντρο της. Η πρώτη 
μου επίσημη και νομοταγής έξοδος ήταν στην πλατεία Συντάγματος 
για περιοδικά, ενώ πρώτα έμαθα τις διαδρομές όλων των τρόλεϊ και 
των λεωφορείων με τέρμα την Κάνιγγος και αφετηρία την Ακαδημί-
ας και Σίνα. Και ύστερα –πολύ ύστερα– έκλαψα το πρώτο μου χαρ-
τζιλίκι, που έγινε βορά σε οδηγό ταξί. Την Αθήνα την αγάπησα τόσο 
δυνατά, με άδολο αίσθημα, αφήνοντάς τη να με εκμεταλλεύεται και 
να με πληγώνει για χρόνια –όπως άλλωστε και όσους από εσάς είστε 
συμπολίτες και συμπάσχετε. Ως άλλη Τίνα Δασκαλαντωνάκη, λοι-
πόν, αντιμετώπιζα πριν από περίπου είκοσι χρόνια την κάθε μέρα, 
σ’ αυτήν τη δύσκολη και πολύ βρόμικη ακόμη πόλη, σαν μια ακό-
μη πρόκληση για ένα γνήσιο λαγωνικό. Η καλύτερη τυρόπιτα στην 
πλατεία Βικτωρίας, οι νοστιμότεροι λουκουμάδες στο Αιγαίον, το πιο 
υπέροχο γιαούρτι εκεί όπου με πήγαινε ο πατέρας μου μικρή, στη Σα-
νταρόζα, με τους λαχανί φρεσκοβαμμένους τοίχους από λαδομπογιά, 
κι αργότερα, στα χρόνια του styling, τα τέλεια σανδάλια μόνο στο Λε-
μήσιο, οι elegant ’60s τσάντες της Ελένης στη στοά Κριεζώτου, σαν 
αυτές του φίλου μου Βασίλη Ζούλια τώρα, τα γάντια του Eleven, τα 
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τέλεια κουμπιά στην οδό Βύσσης, στην Περικλέους τα μαραμπού 
και τα υφασμάτινα λουλούδια. Απίστευτες μικρές τρύπες στυλιστι-
κού πλούτου και ατζέντες που μερικοί κάτοχοι των αντίστοιχων δι-
ευθύνσεων δεν ζουν πια.

Τα τελευταία χρόνια –μονολογούσα χθες, βράδυ Σαββάτου, με τα 
μαγαζιά κλειστά και τους δρόμους έρημους– πρέπει να ομολογήσω 
πως η Αθήνα, ξαφνικά, μου φαίνεται πιο όμορφη και είχα καιρό να 
τη δω έτσι (αν εξαιρέσω, βέβαια, τη μετονομασμένη σε πλατεία Τιρά-
νων πλατεία Ομονοίας, την οποία πολύ θα ήθελα να ανατινάξουν οι 
συμμαχικές δυνάμεις, αφού πρώτα μάθω ποιος σατανικός νους έδω-
σε τη συγκατάθεσή του να γίνει έτσι). Ένα μικρό face lifting –έστω 
και βιαστικό– σίγουρα τόνωσε την αυτοπεποίθησή της  και κυρίως 
τη δική μας. Ντρέπομαι πια που –αν και συνεχίζω να ζω τόσα χρό-
νια στην Αθήνα– έχω χάσει πια επαφή, δεν ξέρω πότε ανοίγουν και 
πότε κλείνουν μαγαζιά αγαπημένα, δεν ξέρω τίποτα για το καλύτερο 
γαλακτομπούρεκο. Όσο για τα κουμπιά, θα ρισκάρω μια βόλτα εκεί, 
κάπου στην Περικλέους.

Όμως, αυτός ο δεσμός δεν ήταν γραφτό να στεριώσει, καθώς φαί-
νεται. Ζηλεύω εκείνους που η δουλειά τούς φέρνει για ένα γρήγορο 
καφέ στο Brazil ή στην πλατεία, αλλά αποφάσισα τελικά πως προ-
τιμώ από το παράθυρο του γραφείου μου να βλέπω τα επιβλητικά 
βουνά της Αττικής και να χαζεύω τα παιδιά που κάνουν προπόνηση 
με τα άλογα, στο διπλανό ιππικό όμιλο, νιώθοντας λίγο περισσότε-
ρο Ευρωπαία, παρά να μοιράζομαι το λιγοστό αέρα του κλιματιστι-
κού στην Πανεπιστημίου και να θέλω τη συνοδεία των σωματοφυ-
λάκων γνωστών Ελλήνων επιχειρηματιών και πολιτικών για να δι-
ασχίσω την πόλη.

Γι’ αυτό, λοιπόν, αποφάσισα πως θα χαζεύω τις ελιές από το  
παράθυρο του γραφείου μου, εκεί που παλιά χάζευα τις ουρές των 
αυτοκινήτων στην Κηφισίας, ενώ τώρα, το χειμώνα παρατηρώ και 
τα σαλιγκάρια της βροχής, η τυχερή!

ΙστορΙα 2η
Ε ΔΕΚΑ ΜΕΡΕΣ, πρέπει να μάθω να γράφω το 2004 στην ημε-
ρομηνία, εκεί ψηλά στις κάρτες, στις αποδείξεις και στα 
σημειώματα. Λατρεύω τα σημειώματα και τα λιλιπούτεια 

γράμματα υπενθύμισης, πιστή στον πατέρα μου, ο οποίος μου 
επέβαλλε τον όρο της αλληλογραφίας «Αθήναι, τη 19η Δεκεμβρί-
ου 2003». Κάπως έτσι, λοιπόν, ό,τι «γράψαμε» γράφτηκε και και-
ρός να παραδώσουμε την κόλλα του διαγωνίσματος για το 2003. 
Όσοι διάβασαν προάγονται, ενώ όσοι αντέγραψαν, επίσης. Εν 
κατακλείδι, πάντα σκέφτομαι θετικά, ακόμη κι αν ήμουν σίγου-

ρη ότι ο χρόνος που πέρασε λειτουργούσε εκδικητικά μόνο για 
μένα σ’ όλη την επικράτεια. Όμως, για το χυμένο γάλα λειτουρ-
γώ μεγαλόκαρδα και κοιτώ σθεναρά εμπρός. Στόχος του 2004 η 
απλή καταγραφή:

- Λιγότερη δουλειά, περισσότερη «πολυτέλεια», δηλαδή χρό-
νος για μένα.

- Μακρινές βόλτες με τα παιδιά και ποδήλατο όλοι μαζί, την 
Κυριακή το πρωί. Προϋπόθεση: Αγορά ποδηλάτου.

- Εξόρμηση κάθε Σάββατο για ενημέρωση, σ’ αυτή την πόλη 
που έχω χάσει νέα της. Δεν της γράφω, δεν μου γράφει.

- Ύπνος περισσότερος (και όχι τις πρώτες πρωινές ώρες), συνο-
δευόμενος με πρωινό ευδιάθετο ξύπνημα και γυμναστική.

- Τέλος, το σημαντικότερο και δυσκολότερο: Πάει καιρός από 
τότε που ξύπνησα ένα πρωί και ανακάλυψα πως στη δουλειά μου 
δεν γίνομαι καλύτερος άνθρωπος, δεν συναλλάσσομαι πάντα με 
αυτούς που θα ήθελα (για παράδειγμα, αλαζόνες και αμόρφωτους 
άρτι καλπάζοντες καλλιτέχνες, κενόδοξους και αδίστακτους από 
ποικίλους χώρους) ή ήρθα αντιμέτωπη με βυζαντινές ίντριγκες, 
που σε άλλους φτιάχνουν το κέφι, αλλά σε μένα καθόλου. Όλα 
αυτά μοιάζουν σαν ένας επικίνδυνος ιός που μεταδίδεται με τη 
χειραψία ή με ένα απλό τηλεφώνημα. Δεν ξέρω τι δουλειά πρέ-

ζηλέυω έκέίνόυσ πόυ η δόυλέία 
τούς φέρνει για ένα γρήγορο καφέ στο Brazil ή 

στην πλατέία, αλλα απόφασίσα 
τελικά πως προτιμώ από το παράθυρο του γραφείου μου 
να βλέπω τα έπίβλητίκα βόυνα 

της Αττικής και να χαζεύω τα παιδιά που κάνουν 
πρόπόνηση μέ τα αλόγα, 

στο διπλανό ιππικό όμιλο, νιώθοντας λίγο περισσότερο 
έυρωπαία, παρα να μόίραζόμαί 

το λιγοστό αέρα του κλιματιστικού στην Πανεπιστημίου 
καί να Θέλω τη συνόδέία 

των σωματοφυλάκων γνωστών Ελλήνων επιχειρηματιών 
καί πόλίτίκων γία να δίασΧίσω 

την πόλη.
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πει να κάνω ή να μην κάνω για να ηρεμώ περισσότερο με αυτά 
που υπάρχουν μέσα στο μυαλό μου όταν σβήνουν τα φώτα στο 
γραφείο, αλλά ξέρω πώς θα το κάνω και θα το κάνω. Κι αυτό εί-
ναι υπόσχεση που δίνω κάθε μέρα σε έναν εαυτό που έχει μείνει 
για πάντα εκεί πίσω και με περιμένει να επιστρέψω.

ΙστορΙα 1η 
ΛΕΙΝΩ ΤΑ ΜΑΤΙΑ και ονειρεύομαι πως οι εκλογές τελείωσαν και 
δεν πρόκειται να συναντήσω απελπισμένους –ή μη– υποψηφί-
ους, στελέχη και αρχηγούς κομμάτων σε τυχαίο ζάπινγκ τηλε-

όρασης, δεν πρόκειται να ξαναδώ σικέ τίτλους εφημερίδων, ή ότι δεν 
είμαι αναγκασμένη να βλέπω «γιγαντιαία» πολιτικά μελιστάλαχτα 
χαμόγελα αν με πιάσει φανάρι. Κουράστηκα. Ήταν αρκετό –τουλά-
χιστον για τις δικές μου αντοχές. Αυτούς τους δύο μήνες που μεσολά-
βησαν μέχρι τις εκλογές, παρακολούθησα την αγωνιώδη προσπάθεια 
πολλών συμπατριωτών μου, άλλων «απελπισμένων» για την ύστα-
τη ευκαιρία της ζωής τους, άλλων φανατισμένων για τον αγώνα της 
κούρσας και άλλων (καθαρόαιμων ιδεαλιστών, που είναι μεν λίγοι, 
αλλά υπάρχουν) για τη στιγμή που περίμεναν να δώσουν έναν αγώ-
να, που μόνο αυτοί τελικά γνωρίζουν αν αξίζει να τον ζήσουν. Είμαι 
πεπεισμένη πως μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό από τους υπάρχοντες 
πολιτικούς είναι γεννημένοι και ταγμένοι σ’ αυτό το τελευταίο. 

Σαφώς, χωρίς να είμαι πολιτική αναλύτρια ή να έχω άμεση σχέση με το 
θέμα –πλην της στοιχειώδους, που έχουμε οι περισσότεροι– αντιλαμβάνο-
μαι πως το σημαντικότερο προσόν που πρέπει να διαθέτει ένας πολιτικός 
καριέρας, εκτός από πολλούς άλλους, είναι εξαιρετικές γνώσεις και ικανό-
τητες ενός manager. Έχω γνωρίσει εξαίρετους, πανέξυπνους, επιφανείς  
επιχειρηματίες, που με τις τεχνοκρατικές γνώσεις τους και την οξυδέρ-
κειά τους θα ήταν σίγουρα εξαιρετικοί υπουργοί, αλλά, πραγματικά, 
ποιος από τους ισχυρούς επιχειρηματίες αυτής της χώρας θα γινόταν 
πολιτικός και θα συμβιβαζόταν με τις «ολιγαρκείς» –εκτός αν έβαζε 
κάτι άλλο στο μυαλό του– απολαβές ενός πολιτικού; Στις μέρες που δι-
ανύουμε (λυπηρό, αλλά αληθές), ο πολιτικός είναι ένα επάγγελμα που 
περιλαμβάνει προσωπική προβολή, ευκαιρίες για αναρρίχηση, ισχυρές 
γνωριμίες, καλυτέρευση της κοινωνικής ζωής και, βεβαίως, ευκαιρία 
για να δημιουργηθεί ένα νέο super idol –για να χρησιμοποιήσω και την 
«τρέχουσα ορολογία». Αναγνωρίζω πως ακούγομαι κατά τι «δηκτική»,  
όμως μ’ αρέσει να απομυθοποιώ τα πράγματα και να μη «στρέφω» το 
βλέμμα αλλού. Η πολιτική ζωή όμως, τουλάχιστον των τελευταίων 
δύο μηνών, σε αρκετές περιπτώσεις απογύμνωσε πολύ τα πράγμα-
τα. Είδαμε πολιτικούς –και βέβαια δεν ομιλώ για τους αρχηγούς των 
κομμάτων– οι οποίοι έκαναν τα πάντα, φωτογραφήθηκαν παντοιο-
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τρόπως και σε όλα τα έντυπα και τους παρακολουθούσες ταυτόχρο-
να, κλωνοποιημένους, σε δεκάδες «παράθυρα». Και ερωτώ: Εάν αυ-
τό δεν είναι ένα ακόμη reality, ένα ακόμη Fame story, τότε τι είναι; 
Μάλλον το έπος των Μαυρογυαλούρων!  

Πριν από λίγα βράδια, ήμουν καλεσμένη σε ένα φιλικό δείπνο αρκετών  
ατόμων, όπου απορημένη παρακολουθούσα νέα και ωραία κυ-
ρία, με πρόσφατες πολιτικές ανησυχίες, να μοιράζει μικρές γυα-
λιστερές πολιτικές κάρτες –εν είδει ψηφοδελτίων– από τραπέ-
ζι σε τραπέζι, θυμίζοντας μελαψούς συμπαθείς αναξιοπαθού-
ντες, από εκείνους που συναντάς σε ταβέρνες. Εκείνο που μου  
έκανε ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν το γεγονός ότι η ωραία κυ-
ρία διόλου δεν κατάλαβε όχι μόνο το ελαφρύ μειδίαμα που συνόδευε 
το άπλωμα του χεριού ορισμένων, για να πάρουν την κάρτα της, αλ-
λά ούτε καν τις καταφανείς ειρωνείες που της έλεγαν οι πιο τολμη-
ροί. Αλήθεια, ως πού φτάνει η ματαιοδοξία; Πώς μπορεί να μας μετα-
μορφώσει –χωρίς καν να χτυπήσει ο εσωτερικός μας συναγερμός– σε 
«κάτι άλλο»; Πόσο μάλλον όταν αυτό το «άλλο» τροφοδοτείται από 
αλόγιστη προβολή κι από την «άποψη» που ξαφνικά αποκτάς για  
οτιδήποτε γνωρίζεις ή δεν γνωρίζεις, μόνο και μόνο επειδή τώρα εί-
ναι εκλογές, οπότε «ή τώρα ή ποτέ»!   

Η καριέρα του πολιτικού στην Ελλάδα τελικά διαφέρει ή όχι απ’ αυ-
τή των Hi-5 με τα περαστικά σουξέ; Ή μήπως είναι αυτό που ακού-
γαμε από τους παππούδες μας και διαβάζαμε στο Λύκειο, για εξαίρε-
τους ρήτορες και ευπατρίδεις, για μεγάλους Έλληνες και μεγάλες 
Ελληνίδες με διπλωματική καριέρα και γονίδια που χαρακτηρίζουν 
τους χαρισματικούς ηγέτες που ψάχνουν τα έθνη; 

Φοβάμαι να βλέπω ανθρώπους μέτριους για μεγάλα αξιώματα, managers  
ανίκανους ακόμη και για μέτριες συνοικιακές επιχειρήσεις, που από 

τη δίνη και τις «περίεργες» περιστάσεις των καιρών, κάποια μέρα τους 
«συναντάς» τυχαία απέναντί σου να κατέχουν αξιώματα. Αν δεν εί-
ναι αυτό ένα νέου τύπου reality, σας προκαλώ να μου πείτε πώς να το 
ονομάσω. Αλλά, έτσι είναι αυτή η χώρα που αγαπάμε: Υπερβολική σε 
ό,τι κι αν κάνει. Κι εμείς, ως γνήσια τέκνα, υπερβάλλοντες και αχόρ-
ταγοι και για τα πολλά και για τα λίγα που μας προσφέρει... 

ΙστορΙα 2η  
ΣχΕΤΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟγΕΣ και γι’ αυτό πιο χρήσιμο συμπεραί-
νω: Η μικρή μου θυγατέρα –τι ωραία λέξη, «θυγατέρα» (!)– 
μου διάβασε ένα διάλογο από το έργο του Νίκου Καζαντζάκη 

«Στα παλάτια της Κνωσού» και σταμάτησε τη γλαφυρή, από κόμμα-
τα και κοφτές παιδικές ανάσες, ανάγνωσή της στην τελευταία αρά-
δα, η οποία ήταν και το πόνημα - έμπνευση για συζήτηση στο σπίτι 
από το δάσκαλο. 

Μεταφέρω:
- Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία στον κόσμο από τούτη... - Ποια; 

- Να ’χεις έναν αληθινό φίλο... - Κοιμήσου, Χάρη, κοιμήσου... Μην 
κουράζεσαι... Ο Χάρης έκλεισε πάλι τα μάτια. Σε λίγο ο Ίκαρος τον 
άκουσε να αναπνέει ήσυχα - ήσυχα και να κοιμάται. Έκλεισε κι αυ-
τός τα βλέφαρα και αποκοιμήθηκε... 

«Είναι πραγματικά τέλεια», μου είπε με «βουγιουκλάκεια» χάρη η 
κόρη μου, πεταρίζοντας τις μακριές της βλεφαρίδες κοντά μου, «μόνο 
που έχω πρόβλημα να ξεχωρίσω ποια είναι η μοναδική και αληθινή 
μου φίλη, γιατί κάθε μήνα νομίζω πως είναι άλλη», με αποστόμωσε. 
«Νομίζω, όμως», μου είπε, «πως τώρα πρέπει να είναι η Κλεοπάτρα, 
γιατί όταν είμαι κοντά της, θέλω να κλάψω από χαρά». Κι έφυγε χο-
ροπηδώντας ρυθμικά, αφήνοντάς με αδρανή, «άπραγη από σκέψεις», 
σε ένα μάλλον λυπημένο απόγευμα, ψάχνοντας το δικό μου «φίλο ζω-
ής» και αυτούς που γνώρισα, έχασα και κράτησα. Αυτούς που με απο-
γοήτευσαν και αυτούς που με δυνάμωσαν, αυτούς που νοιάζονται για 
μένα –και είναι λίγοι– αυτoύς που είναι «ατάλαντοι» στο θέμα φιλία 
και δεν κατάφεραν να είναι φίλοι ούτε με τον εαυτό τους. Η μικρή 
μου κόρη, που αναστατώνεται τόσο γλυκά με τα φιλεναδίστικα μυ-
στικά της, δεν έχει ιδέα πόσο γλυκόπικρο είναι να έχεις έναν αληθι-
νό φίλο ζωής. Πόσο πονάει η απουσία του, αλλά και πόσο «ζεσταίνει» 
ένας λόγος απ’ αυτόν όταν τον έχεις ανάγκη, ένας λόγος αλλιώτικος 
από το λόγο του άντρα ή του εραστή. Απ’ αυτόν ή απ’ αυτήν που σε 
ξέρει πιο καλά κι από καλά. «Αληθινός είναι ο φίλος που σε νοιάζεται 
και πονάει όταν πονάς», είπα απλοϊκά στη Φιλίππα, που με ρωτούσε 
κι άλλα. «Η Ηλέκτρα με νοιάζεται, γιατί μου τηλεφώνησε να μάθει 
εάν κόλλησα βήχα και γι’ αυτό δεν ήρθα στο σχολείο», μου απάντη-

η μίκρη μόυ κόρη, πόυ αναστατω-
νεται τόσο γλυκά με τα φιλεναδίστικα μυστικά της, δεν έχει 

ίδέα πόσό γλυκόπίκρό έίναί να 
έχεις έναν αληθινό φίλο ζωής. Πόσο πονάει η απουσία του, 

αλλα καί πόσό «ζέσταίνέί» 
ένας λόγος απ’ αυτόν όταν τον έχεις ανάγκη, ένας λόγος 

αλλίωτίκόσ από τό λόγό 
του άντρα ή του εραστή.
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σε γρήγορα, σαν σε τηλεπαιχνίδι. «Εσύ, μικρούλα μου, έχεις εμένα 
να σε νοιάζομαι», μου είπε με σιγουριά, ανοιγοκλείνοντας «ηδυπαθώς 
θηλυκά» τα μάτια, γέρνοντας εμπρός μου και βάζοντας τέλος σε μια 
συζήτηση κατάλληλη για γονική συναίνεση ή κατάλληλη για φιλι-
κή αληθινή συναίνεση...

ΡΙΝ ΑπΟ ΜΕΡΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ –πολύ λίγες για την ακρίβεια– έσβη-
σε για πάντα απ’ αυτό τον κόσμο η μητέρα μου. Πριν ξεκινή-
σω να γράφω γι’ αυτό, «ανακοινώνοντάς το» σε εσάς, τους 

χιλιάδες αγνώστους οικείους μου, προβληματίστηκα, αλλά και λυ-
τρώθηκα, νομίζω. Ο πρώτος λόγος που το κάνω είναι σαφώς το ότι 
δεν πιστεύω, σε βάθος, σε ουσία, πως έχει συμβεί. Η μητέρα μου θαρ-
ρώ πως ζει. Ο δεύτερος είναι η ανωνυμία, η αίσθηση μιας βαθιάς εξο-
μολόγησης σε χιλιάδες ανώνυμους, άτυπα «ψυχοθεραπευτές», που  
–θέλοντας και μη– σε ακούν με κατανόηση, άπρακτοι. Εδώ και μερι-
κά βράδια, βγαίνω σιγά έξω, ανοίγω την μπαλκονόπορτα και κοιτά-
ζω ψηλά, ψάχνοντας να εντοπίσω ποιο από τα φωτεινά μικρά αστέ-
ρια (γιατί φαντάζομαι έτσι θα ’ναι τα «άρτι αφιχθέντα») έχει γίνει η 
μητέρα μου. Κάθομαι άπρακτη πολλές φορές, εστιάζοντας το βλέμ-
μα μου σε κάτι που, ποτέ ίσως, δεν θα μου τράβαγε την προσοχή και 
παίρνω την ευχαρίστηση ότι ακούω τη φωνή της, περπατώ βιαστικά 
μέσα στο σπίτι και μυρίζω το άρωμά της, κι ας μη μέναμε μαζί εδώ 
και χρόνια. Ποτέ δεν εννόησα –αλλά αντίθετα μου δημιούργησαν βα-
θιά απέχθεια– τους ανθρώπους που δεν είχαν ουσιαστική σχέση με 
τους γονείς τους και δη με τη μητέρα τους, για δικούς τους λόγους. 
Ανθρώπους που ποτέ δεν αντιλήφθηκαν (ή δεν πρόλαβαν να αντιλη-
φθούν) τι είδους είναι αυτή η μεγαλειώδης σχέση μεταξύ δύο ανθρώ-
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πων. Ανθρώπους που δεν γεύτηκαν τους απίστευτους χυμούς αυτού 
του παραδείσιου καρπού.  

Η πρώτη ανάμνηση που έχω από τη ζωή είναι η μητέρα μου να με 
σφίγγει υπερπροστατευτικά, σκεπάζοντάς με μέσα στη σατέν πουά 
ρόμπα της και να με παρηγορεί όταν σπάραζα στο κλάμα. Η δεύτερη 
είναι πάλι εκείνη να με σκεπάζει και να μου τραγουδά κάτι ακατά-
ληπτο. Η μάνα μου να με ξυπνά για το σχολείο, εγώ μικρή, πρωτάκι, 
σχεδόν να κοιμάμαι, και εκείνη να με ντύνει βιαστικά για το σχολι-
κό, εκείνη κι εγώ, να την αγκαλιάζω σφιχτά, ακόμη πιο σφιχτά όταν 
μπουμπούνιζε και δεν καταλάβαινα ποιος επιτέλους κάνει αυτόν το 
θόρυβο από εκεί ψηλά. Πέρασαν πολλά χρόνια τόσο γρήγορα, σαν με-
ταμοντέρνα previews ταινιών, και ήμασταν πάντα εκείνη κι εγώ, να 
ξέρω τα πάντα για τη ζωή της και να τρέχω για τη δική της ψυχο-
θεραπεία, σαν καλή φιλενάδα της, όταν κάπου έπρεπε να εκτονωθεί, 
να χαίρομαι πιο πολύ από την ίδια όταν την έβλεπα να γελάει και να 
απολαμβάνει. Για χρόνια –και δεν ντρέπομαι στιγμή που το αποκα-
λύπτω– επένδυα σε εκείνη και την ευτυχία της, σε μια ευτυχία που 
εγώ και η αδελφή μου δημιουργήσαμε μόνο για κείνη, που αυτόμα-
τα –με την έλλειψη του πατέρα– έγινε η τρίτη αδελφή, το μικρό μας 
μωρό, η καλύτερη, πιο σοφή φιλενάδα, το παιχνίδι μας για ένα πεί-
ραγμα που μόνο εμείς οι τρεις ξέραμε. 

Πριν από δύο χρόνια, μια απ’ αυτές τις μέρες, έμαθα πως η μητέρα 
μου θα με αποχαιρετούσε συντομότερα απ’ ό,τι ήταν δυνατόν να υπο-
λογίσω. Προσπάθησα πολλές φορές να προσποιηθώ πως δεν υπήρξε 
ποτέ εκείνη η ημέρα, όπως και πολλές άλλες, όταν περίμενα με τις 
ώρες, σε αίθουσες αναμονής, γιατρούς, ογκολόγους και χημειοθερα-
πευτές, που ο καθένας είχε τη δική του άποψη, το δικό του πρωτό-
κολλο ή το δικό του ιδιάζοντα σαδισμό για την ύψιστη στιγμή που 
θα ανακοίνωνε στον «καινούργιο ασθενή» –στην περίπτωσή μου, 
στη μητέρα μου– την κρισιμότητα της κατάστασής του, την ανίατη 
αρρώστια και, με έντεχνο, «αμερικανικό ιατρικό στυλ», πόσους μή-
νες ζωής είχε για να τακτοποιήσει τυχόν εκκρεμότητες. Έχω φύγει 
από πολλές τέτοιες αίθουσες σαν χαμένη. Σε μια περίπτωση, μάλι-
στα, θυμάμαι χαρακτηριστικά πως ο κυνισμός που εισέπραξα ήταν 
τόσο μεγάλος, που λησμόνησα να πληρώσω την επίσκεψη. Για δυο 
χρόνια, «ανέβασα» την καλύτερη θεατρική παράσταση στην Αθή-
να, παίζοντας και σκηνοθετώντας ένα μακάβριο έργο σε μία πράξη, 
με δύο ηθοποιούς. Δεν μετάνιωσα ούτε μια στιγμή που ουσιαστικά 
«σήκωσα» τη δική της αρρώστια πάνω μου, μετατρέποντας το «ορι-
στικό» σε «για πάντα», το «τελικό αντίο» σε «επανιδείν». Δυο χρόνια 
από τη ζωή μου, παίζω με τις λέξεις και με τα νεύρα μου. Στο μυαλό 
μου, το τέλος είχε έρθει πολλές φορές και ο θρήνος είχε κορυφωθεί 

άλλες τόσες. Όμως, υπήρξαν και υπέροχες στιγμές, στιγμές που τις  
οφείλω στον καρκίνο της μάνας μου, κι ας ακούγεται οξύμωρο. Εκ-
μυστηρεύσεις και στιγμές απόλυτης προσήλωσης, που σπάνια ζουν 
μητέρες και κόρες. Έζησε –και έζησα– το ωραιότερο καλοκαίρι της, 
κι ας ήξερα απ’ την αρχή ότι ήταν το τελευταίο. Ξέρετε πόσα πράγ-
ματα έχουν άλλη όψη όταν γνωρίζεις πως τα κάνεις με κάποιον για 
τελευταία φορά;  

Ξέρω, το είδα και μου το είπαν, πως τη μητέρα μου, την όμορφη 
νέα μητέρα μου, που δεν αγαπούσε το γήρας κι έκρυβε τουλάχιστον 
μια δεκαετία επιμελώς, δεν θα την αντικρίσω ποτέ σ’ αυτό τον κόσμο. 
Δεν δείχνω να το πιστεύω και περιμένω με αδημονία, κάθε βράδυ, να 
την ονειρευτώ, για να της πω ότι πάνε μόνο λίγες μέρες κι αυτή δεν 
μου έχει μιλήσει και δεν μου έχει τηλεφωνήσει – πρωτοφανές αυτό. 
Οι τελευταίοι μήνες –οι πιο δραματικοί στη μέχρι τώρα «βολεμένη» 
και τυχερά αποκατεστημένη ζωή μου για μερικούς– σημαδεύτηκαν με 
μια φρίκη κι έναν εφιάλτη που σήμανε το τέλος που θα με καταδιώκει 
για καιρό. Τους κρατώ για τον εαυτό μου μαζί με πολλά άλλα, που δεν 
θα αναφερθούν ποτέ, μυστικά και ντοκουμέντα μιας αψεγάδιαστης 
σχέσης. Δικά μου, κατα-δικά μου, που δεν θα ξεχαστούν ποτέ.  

Ξέρω μέσα από τα μάτια της Φιλίππας –που αναρωτιέται ακόμη για-
τί της το έκανε αυτό η γιαγιά της– και του Αλέξανδρου –που με ξάφ-
νιασε με το σπαραγμό του– πως η ζωή μου θα συνεχιστεί και θα μου 
φέρει πιο πολλά από αυτά που υπολογίζω. Σίγουρα, όμως, θα είναι 
μια ζωή που θα φτιάξω από την αρχή, μια που δεν θα μένει πια Αυτή 
εδώ, μια ζωή για μια μεγάλη ενήλικη Έλενα, που δεν θα τρέχει πια 
σε καμιά ζεστή αγκαλιά για προστασία και κανένας δεν θα την κα-
ταλάβει ποτέ πια τόσο καλά. Μια άλλη ζωή γεννιέται, μου λένε, με-
τά από έναν πόνο που πολλές φορές δεν αντέχεται, γιατί είναι τόσο 
οξύς, μια ζωή διπλά πιο σοφή, γιατί εγώ θα έχω δει πιο πολλά γι’ αυ-
τό το μέλλον που έρχεται και νιώθω παράξενα άτρωτη, με μία δύνα-
μη που μου την έδωσε μόνο Εκείνη. 

Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να συνεχίσω στον «επόμενο τόνο» ή θα 

έζησέ –καί έζησα– τό ωραίότέρό 
καλοκαίρι της, κι ας ήξερα απ’ την αρχή ότι ήταν 
τό τέλέυταίό. ξέρέτέ πόσα 

πράγματα έχουν άλλη όψη όταν γνωρίζεις πως τα κάνεις 
μέ καπόίόν γία τέλέυταία φόρα;
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μείνω σ’ αυτό εδώ το σημείο, κολλημένη για καιρό. Δεν σας ανανε-
ώνω το ραντεβού για τον επόμενο μήνα, γιατί μπορεί να είναι ένας 
μήνας που για μένα να μην έχει «περάσει» και να μην έχει τη «δική 
σας» επικαιρότητα και δεν μ’ αρέσει να κουράζω και να καταθλίβω. 
Όπως κι αν είναι, όμως, εγώ θα ζω με τα δικά μου καλά και κακά 
όνειρα, προσπαθώντας να συνθέσω τη νέα μου ζωή. 

Εις το επανιδείν.               
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ΕΚΙΝΩ ΜΕ ΕΝΑ ΕΥχΑΡΙΣΤΩ που με πνίγει εδώ και δύο μήνες και 
θα ήμουν τουλάχιστον αχάριστη και απαράδεκτη εάν δεν το 
εξέφραζα σ’ εσάς, που με δεκάδες γράμματα, δεκάδες e-mail και 

μηνύματα μου δώσατε να καταλάβω κάτι που μερικοί άτυχοι σ’ αυ-
τήν τη ζωή δεν αντιλαμβάνονται ποτέ: Τη συμπαράσταση και την 
παρέα όταν κάποιος κοντά σου ή που νιώθεις κοντά σου πονάει και 
θρηνεί. Ποτέ δεν σας ένιωσα τόσο κοντά εσάς τους «μακρινούς» και 
«απρόσωπους» αναγνώστες, εσάς τους νέους φίλους της ζωής μου. 
Μέσα από γράμματα και μηνύματα, κατάλαβα το προφανές: Πως η 
απώλεια πονά και βασανίζει όλους μας το ίδιο, απλώς όλα γίνονται 
ηπιότερα με το κουράγιο από τους φίλους ή με μια φιλική φράση που 
θα τη σκέφτεσαι για μέρες, γιατί σε δεδομένη στιγμή σού δίνει δύνα-
μη να αντέξεις. Είναι δυο μήνες που δεν βλέπω τη μάνα μου –το κο-
ριτσάκι μου, όπως την αποκαλούσα– και αναρωτιέμαι σαστισμένη. 
Αναρωτιέμαι όταν θέλω να τη ρωτήσω για μια συνταγή, για το αν 
μπορεί να έρθει το Σαββατοκύριακο στο σπίτι να τη δω, αν θα έρθει 
στις γυμναστικές επιδείξεις της εγγονής της ή στην έκθεση ζωγρα-
φικής του μικρού στα νήπια, ή να της πω ένα αστείο. Είναι παντού, 
αλλά πουθενά. Δεν υπάρχει απόκριση, παρά μόνο οι γλυκές κοινές 
μας φωτογραφίες παντού στο σπίτι ή στο γραφείο. Το συναίσθημα 
ότι έχασες κάτι που λάτρευες είναι ίσως το πιο οδυνηρό. Ωστόσο, αι-
σθάνομαι και τυχερή μερικές φορές γι’ αυτό που νιώθω, γιατί –έστω 
κι έτσι– μπορώ να εκτιμήσω καλύτερα τη στιγμή, τη μέρα ή τη νύ-
χτα μου. Σε δυο μήνες, ανέβηκα σε αεροπλάνα ων ουκ έστιν αριθμός, 
διέσχισα ωκεανούς, ξημέρωσα και είδα την ανατολή από ψηλά, αλλά 
ορκίζομαι πως ησυχία δεν βρήκα. Δεν βρήκα ούτε όταν περπατούσα 
με γυμνά πέλματα σε καυτή άμμο και ζεστή θάλασσα, κι ας ήμουν 
τυχερή, γιατί στην Ελλάδα έβρεχε κι έκανε κρύο, ησυχία δεν βρήκα 
ούτε όταν εξανέμιζα ως «φωτεινό πυροτέχνημα», με μαζοχισμό, ένα 
μηνιαίο μισθό σε αγορά παπουτσιών που αμφιβάλλω αν θα φορέσω 
αυτό το καλοκαίρι, σε οίκους «υψηλής ραπτικής» του εξωτερικού. 
Με άλλα λόγια, έκανα πολλά απ’ αυτά που με ευχαριστούσαν μέχρι 
λιποθυμίας άλλες «ήρεμες - νηφάλιες» εποχές της ζωής μου, αλλά εις 
μάτην. Διέβλεψα, ευτυχώς εγκαίρως, πριν επενδύσω τα πάντα για το 
καλό και τη σωτηρία της ψυχής μου, πως έχω πολύ δρόμο μπροστά 
μου για να συμφιλιωθώ με την εικόνα της απώλειας, γι’ αυτό αποφά-

«Μεγάλες αλήθειες»

Ξ

|  1 0 3  | 

31-40 teliko.indd   30-31 9/3/2014   8:13:07 AM



σισα να προσποιηθώ την ατάραχη και να περιμένω για το τι θα έρθει 
τώρα στη ζωή μου. Σίγουρα κάτι θα καταφτάσει, έτσι γίνεται όταν 
έχεις στρέψει την προσοχή σου αλλού, αλλά μη σας πω πολλά, ό,τι 
ανακαλύψω ας ωριμάσει στο μέλλον που έρχεται... 

Κατά τα άλλα, η διάθεσή μου με προδίδει συνεχώς και τα καθημε-
ρινά αναμενόμενα και ρουτίνας προβλήματα στη δουλειά με κάνουν 
να γυρνώ με μια πικρή γεύση στο σπίτι, έχοντας ολονύχτια ταραχή 
και απορία: «Γιατί αυτή η δουλειά δεν με κάνει καλύτερο άνθρωπο;». 
Είναι ένα «βιβλικό» ερώτημα που ξέρω πως θα βρει απάντηση μόνο 
όταν πάψω να ασχολούμαι με τα ελληνικά περιοδικά και αποσυρθώ 
στα Άγραφα, κάνοντας βουκολική ζωή.  

Δεν ντρέπομαι να λέω λοιπόν –μετά από όσα σκληρά κι απάνθρω-
πα συνέβησαν τον τελευταίο καιρό στη ζωή μου– κατάμουτρα την 
αλήθεια. Θα σας απαριθμήσω τις αλήθειες που κατέγραψα και δεν φο-
βάμαι να μοιραστώ μαζί σας – αντιθέτως, σας παρακινώ να τις κατα-
γράψετε κι εσείς ή να τις αποστείλετε –εάν το κρίνετε σωστό– στον 
κατάλληλο αποστολέα.  

1. Δεν έχω διάθεση για εργασία. Παντός είδους. 
2. Θα προτιμούσα οι συνάδελφοί μου να ήταν άντρες, εκτός ελαχί-

στων εξαιρέσεων στενών συνεργατών μου, που αν και γυναίκες, δεν 
τις αλλάζω με κανέναν. Βρίσκω τους άντρες απείρως πιο γοητευτι-
κούς, ακόμη κι αν πρόκειται για περίπτωση Ντάνι ντε Βίτο. Είναι 
πιο ευγενικοί και ειδικά εάν είναι γκέι, είμαι ακόμη πιο ευτυχισμένη, 
γιατί είναι και ταλαντούχοι και ακομπλεξάριστοι και σίγουρα τους 

αρέσει το ρίσκο, η κριτική και ο παιδικός μου ενθουσιασμός. 
3. Μου αρέσει να παρακολουθώ γυμναστικές επιδείξεις, σχολικές 

συναθροίσεις και παιδικά πάρτι – αν και η πρόσφατη επιδημία οστρα-
κιάς με επανατοποθέτησε, ωστόσο επιμένω.  

4. Θέλω να ταξιδεύω με μια βαλίτσα που να περιέχει χειμερινά και 
καλοκαιρινά, ή μάλλον, θα ήθελα να «μπαρκάρουμε» οικογενειακώς 
αψηφώντας δουλειές και σχολεία και να κρυβόμαστε σαν τυχοδιώ-
κτες, μικροί και μεγάλοι, από καθημερινές υποχρεώσεις. 

5. Θέλω να σταματήσω να χάνω την ψυχραιμία μου και να απο-
κτήσω ολύμπια γαλήνη απέναντι και στους πιο εκνευριστικούς και 
αντιπαθείς χαρακτήρες που συναναστρέφομαι. Δεν μπορώ να περι-
μένω να φτάσω στα χρόνια του κυρίου Μητσοτάκη για να το κατα-
φέρω. Πρέπει να εντυπωσιάσω τώρα που το έχω ανάγκη. 

6. Θέλω να κοιμάμαι σαν έφηβη, μέχρι αργά, και να παίρνω πρωι-
νό στο κρεβάτι τεμπέλικα, να σταματήσω τη γυμναστική και να ζή-
σω, για όσο θέλω, στο πρότυπο μερικών που ίσως ξέρουν πιο πολλά. 
Δηλαδή στο πρότυπο «δεν ασχολούμαι με τίποτα, κάνω προσωπικό 
επαναπροσδιορισμό». Εν κατακλείδι, η μεγαλύτερη πολυτέλεια στην 
παρούσα περίοδο είναι η οκνηρία. 

7. Πίστευα –και τώρα πιστεύω πιο πολύ– πως δεν υπάρχει γη που 
να «σκεπάζει στοργικά» την ψυχή, το φωτεινό πνεύμα του ανθρώ-
που που αγαπάμε και χάσαμε. Αυτό είναι πάντα γύρω μας και καλά 
προφυλαγμένο μέσα μας, μια διαθήκη που δεν χάνεται και δεν κλέ-
βεται από κανέναν. 

8. Τέλος, δεν θέλω να επισκέπτομαι το νεκροταφείο, τον τελευταίο 
«τόπο κατοικίας» –όπως ορίζει η παράδοση– της μητέρας μου, δεν θέ-
λω να ακολουθώ τα 3μηνα, τα 6μηνα, όλα αυτά που κατασκευάστη-
καν γι’ αυτούς που τους αρέσει ίσως να υποφέρουν με έναν ιδιαίτε-
ρο τρόπο όταν πενθούν και σίγουρα γι’ αυτούς που έχουν στήσει μια 
κερδοφόρα επιχείρηση γύρω από το ανθρώπινο τετελεσμένο. Ανέκα-
θεν, πίστευα πως οι ανατολικοί λαοί, με την καύση των νεκρών και 
τη φιλοσοφία τους γύρω από το ανθρώπινο τέλος, είχαν και έχουν 
προσεγγίσει πιο πολύ το τέλειο. 

Είμαι ευθύς –νομίζω– και είπα μόνο αλήθειες, αυτές που με πονούν 
φρικτά, αλλά και αυτές που με κάνουν να γελώ και να λέω πως περνώ 
καλά. Σας έχω κρύψει μια προς το παρόν, το παραδέχομαι, αλλά είναι 
μόνο για μένα γι’ αυτό το καλοκαίρι και αμαρτία δεν έχω.  

Σε δυο μήνεΣ, ανεβήκα 
σε αεροπλάνα ων ουκ έστιν αριθμός, διέσχισα ωκεανούς, 
ξήμερωΣα και ειδα τήν ανατολή 

από ψηλά, αλλά ορκίζομαι πως ησυχία δεν βρήκα. 
δεν βρήκα ουτε οταν περπατουΣα 

με γυμνά πέλματα σε καυτή άμμο και ζεστή θάλασσα, 
κι αΣ ήμουν τυχερή, γιατι 

στην Ελλάδα έβρεχε κι έκανε κρύο, ησυχία δεν βρήκα ούτε 
οταν εξανεμιζα ωΣ «φωτεινο 
πυροτέχνημα», με μαζοχισμό, ένα μηνιαίο μισθό 

Σε αγορα παπουτΣιων.

« Μ ε γ α λ ε ς  α λ η θ ε ι ε ς » « Μ ε γ α λ ε ς  α λ η θ ε ι ε ς »
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εν πιςτευω στη μοίρα, στο πεπρωμένο και στα διάφορα με-
ταφυσικά. Δεν πίστευα ποτέ. Άλλωστε, ο ρεαλισμός και το 
πλήθος των καταιγιστικών προβλημάτων μέχρι την πρώτη 

25ετία της ζωής μου δεν μου έδωσαν την ευκαιρία να επεκταθώ στη 
σφαίρα του αγνώστου και του πεπρωμένου. Ήμουν πάντοτε ταγμέ-
νη μ’ αυτούς που έφτιαχναν το δικό τους πεπρωμένο, μ’ αυτούς που 
τους άρεσε να «οδηγούν στο τιμόνι» τη δική τους ζωή, με το ένστι-
κτό τους για χάρτη. Πιστεύω, ωστόσο, πως μετά τα τριάντα, όταν όλο 
αυτό το «ανεξιχνίαστο» που μας καταδιώκει αρχίζει να κοπάζει κι έρ-
χονται στιγμές που «κοιμάται» μέσα μας, εκεί, την ώρα που αυτό ξα-
ποσταίνει, αρχίζει να λειτουργεί ταυτόχρονα μια άλλη μαγική μας 
αίσθηση, που μας οδηγεί στο ανεξερεύνητο, στο μοιραίο ή στο μετα-
φυσικό. Γιατί μόνο κάπως έτσι εξηγούνται μερικά γεγονότα στη ζωή 
μας. Όταν «αναχωρεί για πάντα» κάποιος αγαπημένος, βίαια, άδικα 
και (εννοείται) «δυσνόητα» –όπως συνέβη σε μένα πριν από τέσσε-
ρις σχεδόν μήνες– θυμώνεις, όταν εν είδει «παρηγοριάς» ακούς πως 
η ζωή σου θα συνεχιστεί όπως πριν και θα σου φέρει ανομολόγητες 
χαρές και κρυφές εκπλήξεις. 

Εκνευριζόμουν τόσο πολύ, αν και συμφωνούσα συγκαταβατικά, 
γιατί δεν ήθελα να στενοχωρώ μερικούς... Ωστόσο, εγώ και η Έλενα 
–που ήμαστε οι καλύτεροι σύμμαχοι σε πόνο και σε χαρά πια– θέλα-

με την παλιά μας ζωή πίσω. Αυτήν που συμπεριλάμβανε τη μητέρα 
μου, κι ας ήταν η ίδια ζωή, με την αρρώστια, τα προβλήματα και τον 
πόνο, που ώρες - ώρες μου στερούσε κάθε λογική στη χαρά. 

Κι όμως, αυτό εκεί το ανεξερεύνητο και άγνωστο για πολλούς ήρ-
θε και σ’ εμένα, λίγες μόνο μέρες μετά τη μεγάλη αυτή απώλεια στη 
ζωή μου και με ειδοποίησε για κάτι που είχα πάψει πια να περιμένω, 
αλλά και να υπολογίζω. Το τρίτο μου παιδί θα γεννηθεί σχεδόν στην 
εκπνοή αυτού του χρόνου που με τυράννησε πολύ. 

Η ζωή μου πάντα μ’ έβαζε να τρέχω σε κάθε σκληρή προπόνηση 
και μετά, σαν γαλαντόμος προπονητής, μου χάριζε μια τεράστια πο-
σότητα γλυκού για ανταμοιβή. Ποτέ δεν ζήτησα τόσα πολλά, αν και 
συγκαταλέγομαι στους «υπερ-φιλόδοξους» αυτού του κόσμου. Για 
κάποιο λόγο, πήρα μέχρι στιγμής περισσότερα, πληρώνοντας ωστό-
σο αδρά –έχω την εντύπωση– μερικές φορές. Ένα αντίτιμο περίεργο 
και άδικο, γιατί πώς αλλιώς νιώθεις όταν θα είσαι μόνο μητέρα με αυ-
ξημένες ευθύνες και ποτέ πια παιδί. Η παλιά μου ζωή βίαια αποκόπη-
κε, μια ζωή όπου υπήρχε μια οικογένεια όπως όλες οι γνωστές, με με-
σημέρια Σαββάτου και Κυριακής του χειμώνα, όταν συναντιούνται 
όλοι μαζί. Δεν ξέρω αν μπορείτε να κατανοήσετε, όσοι δεν το έχετε 
βιώσει, πώς είναι όταν εξαφανίζονται μυστηριωδώς οι πρώτοι αγα-
πημένοι της ζωής σου, σαν κάποιος να τους απήγαγε κι εσύ ψάχνεις 
στο υποσυνείδητό σου να θυμηθείς τις φωνές τους, ατάκες που σε 
κυνηγούν από παιδί, παλιές φωτογραφίες και video που τα γυρνάς 
ξανά και ξανά στις ίδιες σκηνές.  

Μερικά πράγματα βρίσκεις τρόπο και τα μοιράζεσαι μ’ αυτόν που 
αποφάσισες να ζήσεις μαζί, μ’ αυτόν που σε ξέρει τόσο καλά, μ’ αυ-
τόν που θα σου πιάσει το χέρι στο σινεμά στα σκοτεινά, πριν έρθει 
η σκηνή του τρόμου και φοβηθείς. Όμως, είναι σίγουρο πως αυτός 
δεν τα ξέρει όλα για σένα και δεν θα τα μάθει ποτέ, γιατί πριν απ’ αυ-
τόν υπήρχε μια άλλη ζωή για σένα, για μένα, τότε που ήμουν η μι-
κρή και «προστατευμένη». Πού πήγαν όλοι λοιπόν; –παραπονιέμαι 
μερικές φορές, όπως τώρα– σαν να άνοιξε μια καταπακτή και τους 
τράβηξε για πάντα, κινηματογραφικά. Έτσι λοιπόν, αποχαιρέτησα 
την «παιδική» μου ηλικία, όπως κλείνεις την πόρτα θριαμβευτικά 
στο παιδικό σου δωμάτιο, που μοιραζόσουν εσαεί με τη μεγάλη σου 
αδελφή και το μισούσες, όσο κι αν τώρα πια, που είσαι μόνη σου, φο-
βάσαι να κοιμηθείς το βράδυ.  

Το καινούργιο μωρό που ήρθε στη ζωή μου απροειδοποίητα μου 
έδωσε ένα μεταφυσικό μήνυμα από τους δικούς μου που έχασα για 
πάντα, σχετικά με την αποστολή της δικής μου πια ζωής, αλλά έφε-
ρε και μια περίεργη γαλήνη μέσα σε μια περίοδο πόνου και θρήνου, 
που είχα πιστέψει πως ήθελα. 

« Μ ε τ α Φ υ ς ι Κ η  ς υ ν ω Μ ο ς ι α »

«Μεταφυσική συνωμοσία»

Αριστερά: Παλιές 
φωτογραφίες -εκεί 
που πάντα γυρνάς 

ξανά και ξανά. 
Δεξιά, η Φιλίππα 

«υποδέχεται» 
το νέο μωρό.
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εννηθηΚα Και Μεγαλωςα στην Αθήνα. Κέντρο Αθηνών. Περι-
οχή Πεδίον του Άρεως. Γειτονιά με καλαίσθητα ρετιρέ στη Μαυ-
ρομματαίων, βγαλμένα από εκείνες τις παλιές ελληνικές ταινί-

ες με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντάρα. Γειτονιά με παλιές επιβλη-
τικές πολυκατοικίες, με θυρωρούς ων ουκ έστιν αριθμός, κλασικούς 
περίεργους βολεμένους ηλικιωμένους τύπους, που είχαν ξεκινήσει 
στα ’60s μια καινούργια ζωή, σε αυτές τις περιβόητες πολυκατοικί-
ες της πρωτεύουσας, άρτι αφιχθέντες από τα χωριά τους. Μεγάλωσα 
σε μια Αθήνα που, όταν ήταν χειμώνας, τη ζούσα κυρίως πίσω από 
τα τζάμια της Μαυρομματαίων, αγναντεύοντας το πάρκο από ψηλά, 
και όταν ήταν καλοκαίρι, τη ζούσα «προνομιακά», τρώγοντας ποπ 
κορν και κυνηγώντας περιστέρια στη «Γαρδένια» του Πεδίου του 
Άρεως. Το άγαλμα της αγέρωχης Αθηνάς, με την –τρομακτική για 
τα παιδικά μου μέτρα– περικεφαλαία και το δόρυ, αλλά και το άγαλ-
μα του Κωνσταντίνου (από τις πιο ιδιαίτερες εικόνες της «πρώτης 
μου ζωής») ήταν σημεία συνάντησης –μαζί με τον «Μπακάκο» στην 
Ομόνοια– χαμένων συγγενών από την επαρχία. Ήταν και τόπος για 
βόλτες με το πρώτο μου ποδήλατο –με βοηθητικές– υπό το άγρυπνο 
βλέμμα της μεγάλης αδελφής, αλλά και σημείο συνάντησης για το 
πρώτο μου ραντεβού. 

Στα δωδέκατα γενέθλιά μου, μαζί με μια τσάντα από λευκό καμβά 

πωΣ ειναι οταν εξαφανιζονται 
μυστηριωδώς οι πρώτοι αγαπημένοι της ζωής σου, 
Σαν καποιοΣ να τουΣ απήγαγε 
κι εσύ ψάχνεις στο υποσυνείδητό σου να θυμηθείς 

τιΣ φωνεΣ τουΣ, ατακεΣ 
που σε κυνηγούν από παιδί, παλιές φωτογραφίες 

και video που τα γυρναΣ 
ξανά και ξανά στις ίδιες σκηνές.

« Μ ε τ α Φ υ ς ι Κ η  ς υ ν ω Μ ο ς ι α »

ι ο υ λ ι ο ς  2 0 0 4

Τώρα, θέλω να κοιμάμαι πολύ και να βλέπω τους παλιούς μου αγα-
πημένους πάλι και πάλι σε επισκέψεις απ’ αυτές που παίρνεις χαρά και 
αδημονείς για το «πότε πάλι;»... Τώρα, η Φιλίππα και ο Αλέξανδρος 
περιμένουν τη νέα άφιξη και με κάνουν δυνατές αγκαλιές, ακουμπώ-
ντας τις καρδιές τους στην ολοένα «αυξανόμενη» κοιλιά μου. Τώρα, 
ζεσταίνομαι και δυσανασχετώ, γιατί είμαι φύσει γκρινιάρα και ανυ-
πόμονη, όμως χαμογελώ συχνά κιόλας, γιατί αυτή η «μεταφυσική 
συνωμοσία» –που δεν ξέρω πώς εισέβαλε στη ζωή μου– με έκανε να 
συνεχίζω να λέω πως η ζωή είναι ωραία.       

«Η δική μου πόλη»

Τέλη δεκαετίας '60: 
Διαμόρωση πρασίνου 

στην -αγνώριστη- 
πλατεία Ομονοίας, 

από τον γεωπόνο 
πατέρα μου  

και την ομάδα του.

γ
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(που, ως «πρώιμο» προνόμιο για την εποχή, σκόρπισε έριδες σε πολ-
λές φίλες μου), ο πατέρας μου –δίνοντάς μου ένα μάλλον μέτριο χαρ-
τζιλίκι– με οδήγησε στη στάση του τρόλεϊ, για την πρώτη μου «αυ-
τόνομη» βόλτα στην πόλη.  

«Είναι απαράδεκτο να μη γνωρίζεις πώς θα πας και πώς θα γυρί-
σεις μόνη σου από το Σύνταγμα», μου δήλωσε.  

Η πρώτη «δική μου» βόλτα σ’ αυτή την πόλη διήρκεσε όσο ο γύ-
ρος του τρόλεϊ 7. Ήταν μια σύντομη βόλτα, στο σούρουπο μιας ζε-
στής πλατείας Συντάγματος, που θα θυμάμαι πάντα. Ως τότε, η Αθή-
να φάνταζε στα μάτια μου πιο επιβλητική απ’ όσο θα έπρεπε, αφού 
τη γνώριζα μόνο από το πίσω κάθισμα του λευκού κλασικού οικογε-
νειακού ’60s Opel, καθώς λευκά (πιο λευκά τότε) και γκρι ψηλά κτί-
ρια περνούσαν φευγαλέα, ενώ τα κοιτούσα ξαπλωμένη ανάποδα στο 
πίσω κάθισμα, όπως κάνουν τα περισσότερα παιδιά. Τα επόμενα χρό-
νια έφυγαν αστραπιαία, όπως αστραπιαία πολλαπλασιάστηκαν και τα 
άσχημα κτίρια στην αγαπημένη μου Αθήνα. Έγινα στυλίστρια, δη-
λαδή ένας ταλαιπωρημένος επαγγελματίας, εν συντομία, που αναλώ-
νει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του περιπλανώμενος στους δρό-
μους της πόλης, κουβαλώντας αναρίθμητες σακούλες με ρούχα και 
αξεσουάρ, μόνος του –γιατί τότε, στα ’90s, δεν υπήρχε ο όρος «βοη-
θός»– στο κρύο, στη βροχή, στις αγαπημένες πλημμύρες της Αθήνας, 
αλλά και στους καύσωνες, ως άλλος Γιάννης Αγιάννης, υπηρετώντας 
ως τρελή τη μεγάλη ιδέα του στυλ και της μόδας. Την Αθήνα, όμως, 
την έμαθα (και μου «έμαθε» και αυτή πολλά) εκείνα τα χρόνια που η 
καλύτερή μου βόλτα ήταν Σάββατο πρωί στην οδό Βύσσης και στην 
οδό Λεωχάρους για να βρω τα σπανιότερα κουμπιά, ή στα στενά της 
οδού Ηφαίστου. Ετοιμόρροπα αρχοντικά (από κάποιο κουβάλησα μια 
παλιά εγκαταλελειμμένη ντουλάπα εποχής, ξεχασμένη στην έρημη 
αυλή του), παλαιές πολυκατοικίες του ’30, αρχηγεία των Γερμανών 
στην Κατοχή, με σπάνια βιτρό και μωσαϊκά στα πατώματά τους, έγι-
ναν εικόνες πιο ισχυρές από ένα Κολωνάκι, που άργησα να καταλά-
βω τι είδους ομορφιά έκρυβε.  

Αγαπώ αυτή την πόλη, αν και δεν θα έπρεπε, αφού δεν είναι αρκετά 
όμορφη, συγκριτικά με όσα είδα στο εξωτερικό, τα επόμενα χρόνια. 
Υπήρξε βρόμικη, ατημέλητη και ασυνεπής, αυτοκαταστροφική, ελε-
εινή για τις υπηρεσίες της μερικές φορές, κι όμως την αγάπησα και 
την εκτίμησα περισσότερο με τα χρόνια, με μια αγάπη όπως η αγάπη 
των ξενιτεμένων για την πατρίδα.  

Αυτό το καλοκαίρι παρακολουθώ μια ομορφιά που δεν φεύγει πο-
τέ, όπως η ομορφιά που δεν φεύγει από μια ηλικιωμένη γυναίκα που 
υπήρξε, κάποτε, καλλονή. Βέβαια, υπάρχουν και μέρη από τα οποία 
αποφεύγω να περνώ, όπως η μετονομαζόμενη σε πλατεία Τιράνων 

πλατεία Ομονοίας, για την οποία δεν έχω καταλάβει ποιος σατανικός 
νους τη σχεδίασε έτσι και γιατί δεν τη βομβαρδίζουν οι σύμμαχοι ή 
το Zeppelin, σε μια νύχτα. Ψάχνοντας, μάλιστα, τις φωτογραφίες του 
αφιερώματος στην «Αθήνα, τότε και τώρα», που θα ανακαλύψετε στις 
επόμενες σελίδες του LIFE&STYLE, θυμήθηκα μια φωτογραφία στα 
μέσα της δεκαετίας του ’60, με τον πατέρα μου –υπεύθυνο γεωπόνο 
της δενδροφύτευσης της πλατείας. Θυμήθηκα πως, όταν την ολοκλή-
ρωσε και άναψαν τα φώτα και τα σιντριβάνια μέσα στο σκοτάδι της 
πόλης, ήταν χαρούμενος και περήφανος για κάτι που τότε δεν κατα-
λάβαινα. Θυμάμαι να με κερνάει υποβρύχιο στο ζαχαροπλαστείο απέ-
ναντι, για να θαυμάσω μαζί του τη νέα πλατεία, που για ’κείνον ήταν 
τουλάχιστον τα δικά του Ηλύσια Πεδία.  

Ξέρω πως η πόλη αυτή, που γιορτάζει φέτος το καλοκαίρι, θα συ-
μπεριφερθεί περίπου όπως όταν γίνεται ξαφνική επίσκεψη από τους 
γονείς σου, στο φοιτητικό σου κατάλυμα και πετάς βιαστικά τα άπλυ-
τα κάτω ή πίσω από τους καναπέδες. Δεν ξέρω εάν θα υπάρχει ίχνος 
προόδου μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά παραδέχομαι ότι δεν 
με νοιάζει πια, γιατί εγώ έμαθα να αγαπώ την Αθήνα –όταν οι συμ-
μαθητές μου ανακάλυπταν το Ψυχικό και την Κηφισιά– με μια πα-
ράξενη ομορφιά, που αν την ανακαλύψουν τα μάτια σου, δεν την ξε-
χνάς ποτέ.  

Δεν θα ήθελα να αναφερθώ και σε άλλες λεπτομέρειες για μέρη και 
ομορφιές της, αφού δεν αναλύονται, όμως για το τέλος κράτησα μια 
προσωπική ανάμνηση, που δεν θα την ξεχάσω ποτέ: Ήταν αρχές του 
’80, σε έναν καύσωνα φριχτό, που έπληττε την Αθήνα τόσο βάναυ-
σα, ώστε να χάσουν τη ζωή τους αρκετοί συμπολίτες μας. Ένα από 
εκείνα τα βράδια, ανέβηκα –για πρώτη φορά μεταμεσονύκτια ώρα– 

ΘυμήΘήκα πωΣ, οταν ολοκλήρωΣε
τη διαμόρφωση της πλατείας και άναψαν τα φώτα 

και τα Σιντριβανια μεΣα Στο Σκοταδι 
της πόλης, ήταν χαρούμενος και περήφανος για κάτι 

που τοτε δεν καταλαβαινα. 
Θυμάμαι να με κερνάει υποβρύχιο στο ζαχαροπλαστείο 

απεναντι, για να ΘαυμαΣω μαζι του 
τη νέα πλατεία, που για ’κείνον ήταν τουλάχιστον 

τα δικα του ήλυΣια πεδια.
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στους πρόποδες της Ακρόπολης, κι εγώ μαζί με άλλους λιγοστούς και 
άγνωστους. Καθίσαμε σιωπηλοί όλοι μαζί, μια βουβή παρέα, άλαλοι, 
να περιεργαζόμαστε τη «ζεστή μας» πόλη, που κοιμόταν στα σκοτεινά. 
Χωρίς παπούτσια, αποκαμωμένη από την αποπνικτική ζέστη, θυμά-
μαι ακόμη ένα ξαφνικό αεράκι που μας ανατρίχιασε όλους. Θυμάμαι 
ακόμη πως εκείνη τη στιγμή κατάλαβα για ποια ομορφιά μιλούσαν 
κάποιοι άλλοι, μεγαλύτεροί μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτήν τη βόλτα 
ούτε κι εκείνη την «άγνωστη συμμορία» του Ιερού Βράχου... 

ναομι, ενταυθα
Κτος απο το εκτενές αφιέρωμα στην Αθήνα, στο τεύχος αυτό 
παρουσιάζεται κι ένα οδοιπορικό της Ναόμι Κάμπελ στην Ελ-
λάδα, λόγω της φωτογράφησής της για την ελληνική Vogue, 

την οποία έχω τη μεγάλη τιμή να διευθύνω. Το τεύχος αυτό της ελ-
ληνικής Vogue, ένας ύμνος στην Ελλάδα που αγαπάμε, όχι μόνο με 
κάνει υπερήφανη –όπως, ίσως, είναι αναμενόμενο– αλλά δικαιολογεί 
μέσα μου και πολλά μαζοχιστικά ερωτήματα που θέτω κατά καιρούς 
στον εαυτό μου, περί ελεύθερου προσωπικού χρόνου. Επανερχόμε-
νη, όμως, στη συγκλονιστική φωτογράφηση της Ναόμι στην Αθήνα 
για τη Vogue Hellas, στις αρχές Ιουνίου (στιγμιότυπα της οποίας θα 
δείτε παρακάτω), πρέπει να σας αποκαλύψω πως, για άλλη μια φο-
ρά, όλοι όσοι εργαστήκαμε για να πραγματοποιηθεί αυτή η μεγάλη 
παραγωγή, πειστήκαμε πως οι κρατικοί παράγοντες και –κυρίως– οι 
διορισμένοι αρχαιολόγοι διαθέτουν διαφορετικό εγκέφαλο από τους 
υπόλοιπους Έλληνες.  

Το υλικό της φωτογράφησης της Ναόμι Κάμπελ στη Vogue θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να προσφέρει μέχρι και δωρεάν δι-
αφήμιση με γιγαντοαφίσες στους δρόμους της πόλης και στο εξωτε-

ρικό, προμηνύοντας το μεγάλο γεγονός που όλοι αναμένουμε. Δια-
φήμιση που είναι ανύπαρκτη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξω-
τερικό για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Καλώς ή κακώς, 
η Ναόμι ανήκει στη σπάνια εκείνη «ράτσα» των διασημοτήτων οι 
οποίοι είναι γνωστοί σε ολόκληρο τον πλανήτη και χρησιμοποιού-
νται κατά κόρον από τους ειδήμονες του marketing, προκειμένου 
να επιτύχουν τα μέγιστα στη διαφήμιση κάποιου σκοπού –από την  
προώθηση ενός αναψυκτικού, μέχρι την προώθηση ενός μεγάλου 
πολιτιστικού γεγονότος. Η Ναόμι, λοιπόν, υπήρξε προθυμότατη και 
συνεργάσιμη, γιατί υποστήριζε ένα «ιδεώδες», το Ολυμπιακό Πνεύ-
μα. Όμως, δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί –ούτε εκείνη ούτε εμείς 
που προετοιμάζαμε αυτή την παραγωγή– σε τι σημείο φτάνει το κό-
μπλεξ κάποιων υψηλά ιστάμενων, όταν μετά από αλλεπάλληλες, 
έγκαιρες, επίσημες και λεπτομερείς επιστολές που στείλαμε, προκει-
μένου να μας δώσουν άδεια για τη φωτογράφηση σε αρχαιολογικούς 
χώρους, εκείνοι αρνήθηκαν με το πρόσχημα πως «δεν φωτογραφί-
ζονται celebrities σε αρχαιολογικούς χώρους, έστω κι αν είναι θέμα 
εθνικής προβολής». Λες και η χώρα μας έχει και άλλους αξιόλογους 
χώρους να υποδείξει (κάστρα, πύργους και παλάτια) αν είναι κι έρ-
θει κάποιος Χριστιανός διάσημος να φωτογραφηθεί. Μήπως, τελικά, 
πρέπει να φωτογραφίζουμε τους εκάστοτε σταρ –που, ούτως ή άλλως, 
δεν μας επισκέπτονται και τόσο συχνά– στις Τρεις Γέφυρες - Κυνο-
σάργους, να ξεμπερδεύουμε; Αυτοί οι υψηλά ιστάμενοι μας πληροφό-
ρησαν, μάλιστα, πως την τελική απόφαση την παίρνουν οι εκάστοτε 
αρχαιολόγοι, λες και οι απανταχού αρχαιολογικοί χώροι της Ελλάδας 
είναι προικώα τους ή τα σέβονται και τα υπολήπτονται περισσότερο 
απ’ ό,τι εσείς κι εμείς! Χαρακτηριστικά, οι παραπάνω αρμόδιοι ανα-
φέρθηκαν στην αρχαία Ολυμπία, αποκαλώντας τους εκεί αρχαιολό-
γους «άρχοντες της περιοχής»! Όταν γνωστοποίησα αυτή την επί-
σημη άρνηση σε δύο –πολύ γνωστούς σε θέματα πολιτισμού– πολι-
τικούς μας (οι οποίοι, ωστόσο, αδυνατούσαν να παρέμβουν), έπαθαν 
σοκ, εξηγώντας μου –για άλλη μία φορά– πως δεν είναι τυχαία μερι-
κά πράγματα σ’ αυτήν τη ζωή. Δεν είναι τυχαίο (συνεχίζω εγώ) που 
η χώρα μας, φέτος, θα χάσει ίσως την τελευταία της τεράστια ευκαι-
ρία για να διαφημιστεί στο εξωτερικό, προκειμένου να προσεγγίσει 
κάποιους, διστακτικούς μεν, αλλά αξιόλογους τουρίστες και όχι με-
θυσμένους Άγγλους κι αδέκαρους Σκανδιναβούς, καθώς δεν έχει γί-
νει η σωστή προετοιμασία σε θέματα marketing και διαφήμισης. Χα-
ρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Κίνας, η οποία προ πολλού 
έχει ξεκινήσει να διαφημίζει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου 
για το 2008. Δεν είναι τουλάχιστον τραγελαφικό να διαφημίζονται οι 
επόμενοι Αγώνες περισσότερο από τους τωρινούς; 

Ιούλιος 2004: 
Στο πάρτυ της Vogue 
Hellas, για τη Ναόμι.
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Για άλλη μια φορά, λοιπόν, τα έβαλα με τον εαυτό μου που, όπως πά-
ντα, θέλησε να ακολουθήσει τους τύπους και όχι τη μέθοδο της γνωστής 
ελληνικής αθώας παρανομίας. Τη φωτογράφηση την κάναμε βέβαια και, 
φυσικά, βγήκε ακριβώς το αποτέλεσμα που θέλαμε, χωρίς καμία κρατική 
υποστήριξη και επίσημη άδεια. Την κάναμε σύμφωνα με την ελληνική  
«κλέφτικη» παράδοση, όπως πιθανόν θα έπρεπε να την κάναμε από 
την αρχή, χωρίς να χρειαστεί να παίρνω ηρεμιστικά για τέσσερις ημέ-
ρες, επειδή μιλούσα με κρατικά γραφεία και είδα τον Βελζεβούλ αυ-
τοπροσώπως, λες και τους έλεγα πως πρόκειται να γυρίσουμε το έπος 
της Τσιτσιολίνας στο ιερό νησί της Δήλου, για παράδειγμα, αφού οι 
αρχαίοι λέοντες είχαν γίνει ιδανικό φόντο για να φιλοξενήσουν, πα-
λαιότερα, γυμνή φωτογράφηση αειθαλούς Ελληνίδας σταρ.  

Η φωτογράφηση σε αρχαιολογικούς χώρους έγινε διότι, όταν οι Έλ-
ληνες θέλουμε κάτι πολύ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το επιτύχου-
με. Έγινε για να επιβεβαιωθεί το γνωστό: Αρκετοί «άρχοντες» αυτού 
του τόπου πολλές φορές βλέπουν τα δέντρα και χάνουν το δάσος.  

Όπερ έδει δείξαι...            

καλωΣ ή κακωΣ, ή ναομι ανήκει 
στη σπάνια εκείνη «ράτσα» των διασημοτήτων οι οποίοι 

ειναι γνωΣτοι Σε ολοκλήρο 
τον πλανήτη και χρησιμοποιούνται κατά κόρον από 

τουΣ ειδήμονεΣ του marketing, 
προκειμένου να επιτύχουν τα μέγιστα στη διαφήμιση 

καποιου Σκοπου –απο τήν  
προώθηση ενός αναψυκτικού, μέχρι την προώθηση 
ενοΣ μεγαλου πολιτιΣτικου 

γεγονότος. Η Ναόμι, λοιπόν, υπήρξε προθυμότατη 
και ΣυνεργαΣιμή, γιατι υποΣτήριζε 

ένα «ιδεώδες», το Ολυμπιακό Πνεύμα.
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γιατΡος ςυνεςτηςε ανάπαυση στο σπίτι, ηρεμία και όχι τα-
ραχώδη βίο. Αυτές ήταν οι «συμβουλές - διαταγές» που μου 
επιβλήθηκαν για να φέρω το τελευταίο τρίμηνο –και το πιο 

επικίνδυνο– της εγκυμοσύνης μου σε πέρας. Η εγκυμοσύνη ήταν νέο 
αναπάντεχο, που με κατακεραύνωσε πριν από ένα επτάμηνο, αλλά 
και με «έσωσε» μετά από ένα ισχυρό σοκ θανάτου. Η ζωή συνεχίστη-
κε με άλλη διάθεση από μέρους μου. Λίγο από περιέργεια στην αρχή 
και μετά σαφώς υπακούοντας στους κανόνες ενός καινούργιου εαυ-
τού, μιας ξαναγεννημένης γυναίκας. 

Τον τελευταίο μήνα, λοιπόν, δουλεύω από το σπίτι μου, εξοπλισμέ-
νη με εξωκείμενες τηλεφωνικές γραμμές και κομπιούτερ, σε άμεση 
σύνδεση με τον «τόπο του εγκλήματος», δηλαδή με το γραφείο μου. 
Το τηλέφωνο και η οθόνη του κομπιούτερ έγιναν η προέκταση των 
αφτιών και των ματιών μου, αφού πρώτα τους φαντάζομαι όλους κα-
θισμένους στα γραφεία τους και ύστερα τους μιλώ. Ωστόσο, δεν είναι 
τόσο εύκολο όσο το φανταζόμουν. Για μια γυναίκα που δεν μπορού-
σε να λειτουργήσει σωστά μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο (διότι δεν της 
έφταναν οι ώρες – συνηθισμένο φαινόμενο στις περισσότερες εργα-
ζόμενες μαμάδες) και η οποία βρέθηκε παροπλισμένη στο σπίτι, υπα-
κούοντας σε κανόνες ξεκούρασης και ψυχικής ηρεμίας, η αποκοπή 
είναι βίαιο πράγμα και ελαφρώς αλλόκοτο. Όταν έτρεχα με διαθέ-

«Επάγγελμα: Οικιακά»
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Κατ' οίκον περιορισμός, 
με εντολή ιατρού.

|  1 1 4  | |  1 1 5  | 

41-54 teliko.indd   12-13 9/3/2014   8:14:46 AM



σεις «αλόγου κούρσας», παρακαλούσα να συμβεί κάτι, για να χαρώ  
κάποιες παραπάνω ώρες στο σπίτι. Τώρα που αυτό επιβάλλεται, δεν 
μπορώ να ανταποκριθώ όπως θα ήθελα. Έτσι λοιπόν, αποφάνθηκα 
ότι σίγουρα πάσχω από το σύνδρομο της ανικανοποίητης.  

Αναλύοντας όλα αυτά, πρέπει να σας ανακοινώσω πως υπάρχουν 
δυο όψεις της γυναίκας, νοικοκυράς ή ανεπάγγελτης, όπως ορίζει ο 
νόμος, αλλά δεν συμφωνώ εγώ. Μια σύγχρονή μου γυναίκα και ταυτό-
χρονα μαμά, η οποία δεν εργάζεται εκτός σπιτιού, είναι αναγκασμένη 
εκ των πραγμάτων να εργαστεί σκληρά μέσα σε αυτό. Το καθάρισμα 
–και μόνο– ενός σπιτιού και το μεγάλωμα δύο (ως είθισται) παιδιών 
σε σχολική ηλικία είναι ήδη αρκετά για ένα πλήρες εικοσιτετράωρο. 
Η παραπάνω περίπτωση είναι και η πιο αδικημένη βέβαια, διότι τη 
γυναίκα αυτή την κατατρέχει το σύνδρομο της νοικοκυράς - σκλά-
βας, που φέρει (εν πλήρει γνώσει και χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα 
για αυτό, επειδή ίσως τα οικονομικά της δεν της το επιτρέπουν) την 
αλυσίδα του βαρυποινίτη στο ίδιο της το σπίτι, για πολλά χρόνια. 

Αυτό, όμως, που πραγματικά με αφήνει άφωνη είναι μια άλλη περί-
πτωση, όταν κάποιες γυναίκες δεν εργάζονται (ή στη χειρότερη, δεν 
ασχολούνται με τίποτα άλλο εκτός σπιτιού) και έχουν οικιακή βοή-
θεια για τις άπειρες δουλειές του νοικοκυριού, αλλά και βοήθεια για 
το μεγάλωμα των παιδιών. Σε αυτή την περίπτωση, δεν καταλαβαίνω 
με τι ακριβώς γεμίζουν τα κενά που δημιουργούνται. Διότι, σίγου-
ρα, το shopping δεν είναι ποτέ αρκετό, το ίδιο και η περιποίηση της 
προσωπικής καλλονής, ενώ τα μεσημεριανά lunches με φίλες κάποτε 
καταντούν βαρετά. Το απόγευμα τα παιδιά για διάβασμα και εξωσχο-
λικές δραστηριότητες (ή πάρτι, όσο είναι ακόμα μικρά), ενώ το βρά-
δυ νυχτερινή έξοδος, διότι αυτά που έχεις ψωνίσει κατά τη διάρκεια 
του πρωινού πρέπει κάπου να τα κάνεις «απόσβεση» πέραν των τε-
τραγωνικών της οικίας σου. Εξαιρούνται, βέβαια, οι κυρίες οι οποίες 
παράγουν ουσιαστικό φιλανθρωπικό έργο, γιατί όσο και να σας φαί-
νεται «περίεργο», πρόκειται για μια full time απασχόληση. 

Με άλλα λόγια, όλα μού φαίνονται πιο καθαρά τώρα που απομονώθη-
κα στη θαλπωρή του σπιτιού μου. Ένα σπίτι που, όσο περισσότερες ώρες 
περνάς σ’ αυτό, τόσο πιο πολύ ανακαλύπτεις τα τρωτά του σημεία, που σε 
κάνουν να θέλεις να επέμβεις κατασκευαστικά, εικαστικά ή πιο απλά με 
βούρτσα καθαρισμού (διότι ανακάλυψα επίσης ότι κανείς δεν θέλει να κα-
θαρίσει σαν τη νοικοκυρά – εξ ου και «δούλα» και «κυρά». Δύσκολα πεί-
θομαι πως η ψυχή μιας γυναίκας ισορροπεί μόνο με τα παραπάνω ή μόνο 
κοιτάζοντας τα μικρά της να ανθίζουν σαν λουλουδάκια. Αυτή η ψυχή 
κάποια στιγμή –αργά ή γρήγορα– αγριεύει και διψάει για άλλα, συναρπα-
στικά και φιλόδοξα. Αν ξυπνήσει νωρίς, τότε ίσως διορθώνονται κάποια 
κακώς κείμενα. Η αργοπορία, όμως, έχει φέρει σε τέλμα πολλές... 

« ε π α γ γ ε λ Μ α :  ο ι Κ ι α Κ α »

Επανερχόμενη σε μένα, το να διάγω κάποιο διάστημα στο σπίτι –σε 
«κατ’ οίκον περιορισμό»– νομίζω πως ήταν η «χρυσωμένη» τιμωρία 
που μου άξιζε, για να παραδειγματιστώ και να εκτιμήσω τα πιο απλά 
και καθημερινά πράγματα που συνέβαιναν στο σπίτι μου και εγώ, πο-
λύ απλά, δεν ήμουν παρούσα, λόγω επαγγελματικού ωραρίου, για να 
τα παρακολουθήσω. Έμαθα, επίσης, να «εκτιμώ» τις μεσημεριανές 
gossip εκπομπές, που με κάνουν να σκύβω με συμπόνια πάνω από το 
δράμα αθώων συμπολιτών μας, οι οποίοι πέφτουν σε σκάνδαλα (βλέπε 
«σάτυροι ιερείς»), ή επιτέλους παρακολούθησα έναν «ολόκληρο Πρω-
ινό Καφέ» και εμπέδωσα και μια συνταγή από τη Βέφα. Παράλληλα, 
βέβαια, είμαι σαν το θηρίο στο κλουβί όταν περνώ τόσες ώρες στο κο-
μπιούτερ για να ελέγχω τις σελίδες ενός περιοδικού που τυπώνεται 
«χωρίς εμένα» (αλλά «μαζί με μένα») κι εγώ πρέπει να φανταστώ τι 
μου επιφυλάσσει το μέλλον αυτόν το μήνα στα περίπτερα.  

Παράλληλα, το μωρό κλωτσάει δυνατά, εγώ γίνομαι μέρα με τη 
μέρα όλο και πιο κοιλιόδουλη (μιας και το ψυγείο είναι –προς μεγά-
λη μου χαρά– πιο κοντά μου τώρα), ενώ τα μεσημέρια μια περίεργη 
κόπωση με νεκρώνει ολόκληρη, βγάζοντάς με εκτός λειτουργίας. Τα 
απογεύματα, μαθαίνω κι εγώ την Ιστορία μαζί με την κόρη μου και 
είμαι πολύ περήφανη για αυτά που θυμήθηκα (εσείς θυμόσαστε ότι οι 
Δωριείς κατέβηκαν από την Πίνδο και έφτασαν στη νότια Πελοπόν-
νησο; Να ένα θέμα προς συζήτηση στην παρέα!), όπως επίσης κυνη-
γάω και τον μικρό, ο οποίος δεν έχει καταλάβει πως φέτος πάει σχο-

« ε π α γ γ ε λ Μ α :  ο ι Κ ι α Κ α »

το να διαγω καποιο διαΣτήμα 
στο σπίτι –σε «κατ’ οίκον περιορισμό»– νομίζω πως ήταν 

ή «χρυΣωμενή» τιμωρια που 
μου άξιζε, για να παραδειγματιστώ και να εκτιμήσω 
τα πιο απλα και καΘήμερινα 
πράγματα που συνέβαιναν στο σπίτι μου και εγώ, 

πολυ απλα, δεν ήμουν παρουΣα, 
λόγω επαγγελματικού ωραρίου, για να τα παρακολουθήσω. 

εμαΘα, επιΣήΣ, να «εκτιμω» 
τις μεσημεριανές gossip εκπομπές, που με κάνουν 
να Σκυβω με Συμπονια πανω 

από το δράμα αθώων συμπολιτών μας.
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Κ α θ ε  Μ η ν α ,  ι Δ ι α  Μ ε Ρ α

λείο και πρέπει να κάνει τις εργασίες του στο σπίτι αποβραδίς και όχι 
στο σχολικό ή στο διάλειμμα την άλλη μέρα, όπως νομίζει.  

Όλα αυτά συνοψίζονται και καταλήγουν σε ένα ήσυχο βράδυ, χω-
ρίς μετακινήσεις και εξάρσεις –είπαμε, «εντολές ιατρού»– περιμένο-
ντας το σύζυγό μου να μου φέρει νέα από τον «έξω κόσμο». Μετράω 
μέρες, αγαπητοί μου! Το αιμοβόρο λιοντάρι, που κατοικούσε μέχρι 
πριν από λίγο καιρό σε αυτό το σώμα, έχει πέσει σε σπάνια και άκαι-
ρη χειμερία νάρκη (που ίσως και να τη χρειαζόταν εδώ που τα λέμε). 
Πάντως, το σίγουρο είναι πως μερικοί σε αυτήν τη ζωή τα θέλουν 
«όλα ή τίποτα». Και δυστυχώς, ανακάλυψα πως η υποφαινόμενη δεν 
αρκείται στα ήσυχα και στα συμβατικά. Επιστροφή στον ταραχώδη 
μου ενεργητικό βίο με την καινούργια χρονιά λοιπόν, αλλά προς το 
παρόν, «κατ’ εντολήν ιατρού», παρακολουθώ telemarketing, γιατί 
μου κάνει καλό... 

« ε π α γ γ ε λ Μ α :  ο ι Κ ι α Κ α »

ο Κ τ ω β Ρ ι ο ς  2 0 0 4

ο ΚαλοΚαιΡι που πέρασε, στον ευλογημένο χώρο των θερινών 
διακοπών στο Αιγαίο, διαφυλάσσοντας κάτω από την ομπρέλα 
την εμφανώς πλέον «προτεταμένη» κοιλιά μου από τις υπερι-

ώδεις ακτίνες, ανάμεσα σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, παρατη-
ρούσα με ενθουσιώδη διάθεση «κατασκοπίας της παραλίας» το διπλανό 
ζευγάρι, στην παρακείμενη ομπρέλα. Εκείνος αρρενωπός ή, μάλλον, 
υπερ-αρρενωπός, με πρωταγωνιστικούς ρόλους σε θέατρο και tv, με 
στρατιές –φαντάζομαι– απελπισμένων θαυμαστριών, που ορκίζονται 
στο βλέμμα του. Το καλοκαιρινό του ταίρι ήταν ένας νεαρός ηθοποιός, 
ένα αγόρι με μαγιό σε φλογερό χρώμα και σχήμα. Ένα ήσυχο ζευγάρι 
ομοφυλοφίλων, από αυτά που συναντάς καθημερινά σε όλα τα νησιά 
το καλοκαίρι, με τη διαφορά ότι ο εις εκ των δύο δεν έκρυβε με εξαι-
ρετική επιμέλεια την πραγματική του ζωή, δημιουργώντας μάλιστα 
διάφορους μύθους γύρω από τις «γυναίκες της ζωής του». Μετά από 
λίγες ημέρες, στο ίδιο μέρος, αναγκάστηκα να παραδεχτώ πως μερι-
κά πράγματα πρέπει να μάθω να τα αντιμετωπίζω με νηφαλιότητα: 
Δυο συμπαθέστατοι άρρενες τουρίστες, τους οποίους καλημέριζα στο 
πρωινό και στη βόλτα με τα παιδιά μου, μου σύστησαν –κεραυνοβο-
λώντας με– το «υιοθετημένο» παιδί τους, ένα μικρό χαμογελαστό έγ-
χρωμο αγοράκι. Τους παρατηρούσα σοκαρισμένη για μέρες και –δεν 
το κρύβω– παρατηρούσα την κάθε «πατρική» ή «μητρική» συμπε-
ριφορά τους, μην ξέροντας ποια εικόνα πρέπει να δεχτώ ως σωστή: 
Την εικόνα ενός παιδιού παρατημένου σε ένα ορφανοτροφείο ή την 
εικόνα ενός ευτυχισμένου παιδιού που ζούσε τη χαρά του καλοκαι-
ριού, υιοθετημένο από αυτή την «ιδιότυπη» οικογένεια; Η Φιλίππα 
και ο Αλέξανδρος με ρώτησαν, κάποια στιγμή, γιατί η μαμά του δεν 
ήταν μαζί τους ή μήπως είχε πεθάνει –στα παιδιά μου η λέξη «διαζύ-
γιο» φαίνεται πως αντικαθίσταται από τη λέξη «θάνατος», ως πιο βο-
λική– και τους απάντησα αόριστα, λέγοντας ότι η μαμά του μάλλον 
λείπει και θα επιστρέψει, καθώς αποφάσισα πως ήταν πολύ νωρίς για 
να τους δώσω να καταλάβουν κάτι που κι εγώ η ίδια το περιεργαζό-
μουν με τον ίδιο τρόπο που περιεργαζόμασταν εμείς οι Έλληνες την 
έγχρωμη τηλεόραση πριν από τριάντα χρόνια.  

Κατά τη διάρκεια των διακοπών, διασταυρωθήκαμε αρκετές φο-
ρές με γκέι ζευγάρια και τα μικρά μου ζούσαν στο δικό τους κόσμο, 
ώσπου κάποια στιγμή, πήρα τη γενναία απόφαση και έθεσα το ζήτη-

«Μία “δική τους” ζωή»
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μα στην εννιάχρονη κόρη μου, κρίνοντας πως η ημιμάθεια σε θέματα 
ταμπού φέρνει χαχανητά, γέλια κι επικίνδυνα παιδικά κουτσομπο-
λιά, ενώ η ήρεμη εξιστόρηση μιας αναπόφευκτης αλήθειας καθησυ-
χάζει τα πνεύματα και τις απορίες. Έτσι, της μίλησα γι’ αυτό που ο 
πατέρας μου κορόιδευε στις αντρικές παρέες του και η μητέρα μου 
εκλάμβανε ως την ύψιστη δυστυχία, φτύνοντας τον κόρφο της και 
σταυρώνοντάς μας, μικρά. Της εξήγησα, δηλαδή, αυτό που μπόρε-
σα –ως εκεί που μπόρεσα μάλλον– να κατανοήσω κι εγώ στα χρόνια 
που μεγάλωσα, ότι δηλαδή μερικά αγόρια προτιμούν να αγαπούν κά-
ποια άλλα αγόρια και όχι τα κορίτσια. Στην ερώτησή της «πού βρί-
σκεις το κακό δυο αγόρια φίλοι να αγαπιούνται τόσο πολύ;» –μιας κι 
ο αδελφός της αγαπά πιο πολύ τους φίλους του, τον Σπύρο και τον 
Ιάσονα– ξερόβηξα, ξέροντας πως η συζήτηση θα τραβήξει πολύ. Σε 
ένα παιδί εννέα χρόνων δεν είναι εύκολο να μιλήσεις για σεξ. Για τον 
έρωτα ναι, αλλά για το σεξ ή θα μιλήσεις με παιδικοϊατρικές αλήθει-
ες ή καλύτερα καθόλου. Όταν, μετά από ώρα και μετά από καταιγι-
στικά ερωτήματα, της έδωσα να καταλάβει, τα μάτια της έγιναν πιο 
στρογγυλά μες στο σκοτάδι, αφού άλλαξε μορφή το ένα και μοναδι-
κό πρότυπο ζευγαριού που εκείνη γνώριζε και παραδεχόταν: «Μπα-
μπάς - μαμά, άνδρας - γυναίκα». Με έκανε να αισθανθώ διπλά ένο-
χη για την αλήθεια που της ξεφούρνισα, αλλά όταν συνειδητοποί-
ησα πόσο χειρότερο θα ήταν αν έβλεπε μπροστά της, την επομένη, 
δύο τριχωτούς φουσκωτούς να φιλιούνται περιπαθώς, πήρα θάρρος. 
Της μίλησα για μια αγάπη δυνατή κάποιες φορές, για κανονικούς αν-
θρώπους, που έχουν μαμά και μπαμπά, δουλειές και φίλους, της μί-
λησα για φίλους μου αξιοπρεπείς, τους οποίους γνώριζε και συμπα-
θούσε κι η ίδια, για ήρεμους και γλυκούς ανθρώπους, αλλά και για 
άλλες, ακραίες περιπτώσεις, από εκείνες που δεν μπορείς ούτε με τη 
λέξη «κορίτσια» να τις χαρακτηρίσεις. Το σκέφτηκε γρήγορα και το 
τροποποίησε όπως ήθελε στον παιδικό της νου, όπως τη βόλευε, με 
μια αλήθεια ωστόσο αποστομωτική, λέγοντάς μου πως είναι κρίμα 
και δεν θα καταλάβουν ποτέ πώς είναι μια «κανονική» οικογένεια, 
με παιδιά της Κυριακής και των διακοπών των Χριστουγέννων, και 
μάλλον θα είναι μόνοι τους τις πιο πολλές ημέρες, όταν γεράσουν, γι’ 
αυτό και τους φίλους μας και όσους συναντήσει κι εκείνη και τους 
κάνει φίλους είναι καλύτερο να τους προσκαλούμε πιο συχνά, να μη 
στενοχωριούνται τέτοιες ημέρες. Μετά το ξέχασε, έγινε κτήμα της 
και νέα γνώση της.   

Τις θυμάμαι αυτές τις καλοκαιρινές ιστορίες πάλι τώρα, με αφορμή 
νέες συνεντεύξεις περί του θέματος της ομοφυλοφιλίας, με δηλώσεις 
επωνύμων και σχόλια γεμάτα μισοκρυμμένα χαμόγελα και με περίσ-
σευμα περίτρανης αρρενωπότητας από κάποιους. Είναι δύσκολο μια 

« Μ ι α  “ Δ ι Κ η  τ ο υ ς ”  Ζ ω η » « Μ ι α  “ Δ ι Κ η  τ ο υ ς ”  Ζ ω η »

γυναίκα να λαμβάνει κάθετη θέση γι’ αυτό το ζήτημα, είναι δύσκο-
λο για μια μητέρα και για κάποια που σε λίγες ημέρες θα φέρει στη 
ζωή το δεύτερο γιο της.  

Όταν πρωτοσυνάντησα –και κατ’ επέκτασιν, δούλεψα– με ομοφυ-
λόφιλους, ήμουν 18 χρόνων, άρτι αφιχθείσα από ένα προστατευμένο 
οικογενειακό «comme il faut» περιβάλλον και από ένα σχολείο θηλέ-
ων –το Αρσάκειο μάλιστα– όπου επανάσταση θεωρείτο το τζιν παντε-
λόνι στη μονοήμερη εκδρομή στη Βραυρώνα. Η άποψή μου για τους 
γκέι συνοψιζόταν στον Ανδρέα τη φτερού, που τον είχα δει μια φο-
ρά στην Περικλέους να περνάει από μπροστά μου και ήμουν με τη 
μαμά μου –η οποία γέλαγε για δύο ημέρες με τις φίλες της– και στον 
Σταύρο Παράβα ως κομμωτή, στις ελληνικές ταινίες του Σαββάτου. 
Η πρώτη μου συναναστροφή, λοιπόν, ήταν αποκαρδιωτική, γιατί 
στυλίστες, κομμωτές, μακιγιέρ και λοιποί ήταν ένας κόσμος που μου 
έκανε κάτι περισσότερο από ζώνη του λυκόφωτος, οπότε ήθελα να 
τρέξω να χωθώ στο κρεβάτι μου, κάτω από τις κουβέρτες μου, στην 
τακτοποιημένη ελληνική οικογένεια και ζωή μου. 

Με τον καιρό, αντιλήφθηκα πως οι άνθρωποι αυτοί όταν δεν δια-
κατέχονται από υστερικά σύνδρομα –ερωτικής φύσεως τις περισσό-
τερες φορές– και διάφορες μανιοκαταθλίψεις, είναι οι πιο ενθουσιώ-
δεις, ικανοί, χαρούμενοι, με χιούμορ, με ουσία και δημιουργική διά-
θεση άνθρωποι που είχα συναναστραφεί. Με τα χρόνια, έκανα φιλίες 
μοναδικές με ανθρώπους που η ιδιαιτερότητά τους ήταν δική τους 
υπόθεση, προστατευμένοι με την αξιοπρέπειά τους και με τη δική μου 
διακριτικότητα. Εγώ αγαπούσα και αγαπώ αυτούς, το πνεύμα τους 
και την ανθρωπιά τους, την καλή τους καρδιά που χτύπησε διπλά σε 
δικές μου στενοχώριες. Ιδιαίτεροι μερικοί, θαυμαστοί άνθρωποι, άλ-
λοι genius στους τομείς της δουλειάς τους, στην Τέχνη, στη δημοσιο-

ή αποψή μου για τουΣ γκεΪ
συνοψιζόταν στον Ανδρέα τη φτερού, που τον είχα δει 

μια φορα Στήν περικλεουΣ 
να περνάει από μπροστά μου και ήμουν με τη μαμά μου –

ή οποια γελαγε για δυο ήμερεΣ 
με τις φίλες της– και στον Σταύρο Παράβα 

ωΣ κομμωτή, ΣτιΣ ελλήνικεΣ 
ταινίες του Σαββάτου.
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Κ α θ ε  Μ η ν α ,  ι Δ ι α  Μ ε Ρ α

Ριν απο λιγες ηΜεΡες, εισέβαλε στη ζωή μου ένας νέος έρωτας. 
Απρόσμενος αρχικά, πολυπόθητος και πολυαναμενόμενος στην 
πορεία. Ένας έρωτας μόνο για μένα από την αρχή, θεόσταλτος στα 

σίγουρα και μελετημένος καλά από μια Ανώτερη Δύναμη που ξέρει να 
μοιράζει –σαρδόνια ίσως– εξίσου καλά το δίκαιο με το άδικο σ’ αυτή τη ζωή.  
Ο μικρός μου γιος κοιμάται αγγελικά δίπλα μου, σκεπασμένος μέσα 
στα άσπρα του κολλαριστά σεντόνια, προστατευμένος από τους κα-
κούς «δαίμονες», με φυλαχτά αγιασμένα και ματόχαντρα, από μια επι-
κίνδυνη αλλά και συναρπαστική πραγματικότητα που, ευτυχώς για 
εκείνον, θα αργήσει να αντιληφθεί. Κοιμάται μακαρίως, μέσα στην 
άσπρη του κούνια, με τη μεγάλη κουνουπιέρα και τον κεντημένο 
φιόγκο που γράφει «Just Born». Τον κοιτώ και είναι σαν να κοιτώ 
το δικό μου παράδεισο, τον κρατώ και ριγώ από μια αγάπη καινούρ-
για, τόσο «μανιασμένη», που με παρασύρει σε τρελά όνειρα και σχέ-
δια για το μέλλον. 

Παράξενα όλα αυτά για μένα, μου λένε οι δικοί μου κι εκείνοι που 
με γνωρίζουν πιο καλά. Παράξενο για μια γυναίκα ήδη μαμά δυο 
φορές και ήδη ξεμυαλισμένη με τα δυο μεγαλύτερα παιδιά της. Αυ-
τό που μου συνέβη μάλλον θα έχει σχέση με άλλα απωθημένα και 
νέα δεδομένα τα οποία συνέβησαν σ’ αυτό το χρόνο που φεύγει, για 
τον οποίο πίστευα ότι είναι ο δεύτερος χειρότερος της ζωής μου, με-

γραφία ή την ηθοποιία. Κανένας τους δεν συγκάλυψε τη «δική τους» 
ζωή, κανένας δεν έπλεξε ιστορία με μια γυναίκα για να θολώσει τα 
νερά στη «δική του» κοινωνία. Άνθρωποι ευθυτενείς και προικισμέ-
νοι αυτοί που γνώρισα και κράτησα στη δική μου ζωή.  

Οι «φατρίες» των γκέι στις σόου μπίζνες και αλλού, που δρουν με 
«μασονικούς» τρόπους, είναι θέματα που αφορούν τις εκλεκτές με-
σημεριανές εκπομπές με τους εκλεκτούς καλεσμένους και ουχί εμένα 
–αν και στο χώρο που κινούμαστε ειδικά εμείς και γνωρίζουμε πρό-
σωπα και πράγματα, θα ήμασταν «περιζήτητοι» πληροφοριοδότες. 
Αυτές οι εκπομπές, που πέφτω πάνω τους κάνοντας zapping, λόγω 
του «κατ’ οίκον περιορισμού» μου τελευταία, με κάνουν να κοντεύω 
να μετοικήσω σε άλλη διάσταση, προτιμώντας να βλέπω Discovery 
Channel και Animal Planet. 

Κλείνοντας ένα ακανθώδες θέμα για μια κοινωνία που το αντιμε-
τωπίζει «περίεργα» (και θα το αντιμετωπίζει χειρότερα στο μέλλον) 
–βλέπε ερωτήματα για γάμους ομοφυλοφίλων, κηδεμονίες κ.λπ.– 
απλώς προσδιορίζω μια ξεκάθαρη ματιά και ένα όριο αποδοχής, που 
δεν συμπεριλαμβάνει γάμους και υιοθεσίες, με μια παιδική απάντη-
ση πως ο Θεός ένωσε τον Αδάμ με την Εύα και όχι με τον Βαγγέλη. 
Έτσι, τολμώ να πω πως η κοινωνική και ερωτική συμπεριφορά των 
ετεροφυλοφίλων –και δη μερικών «λαμπρών» αρσενικών της ελλη-
νικής κοινωνίας– προσβάλλει ίσως και χειρότερα, με κακοποιήσεις 
γυναικών και παιδιών, με μαστροπείες, αλλά και με μια ποταπή και 
φτηνή ερωτική συμπεριφορά που συμπεριλαμβάνει άπειρα και ζω-
ώδη one night stands (για να μη μιλήσω για αγοραίο έρωτα σε μπαρ 
ων ουκ έστιν αριθμός, σε Αθήνα και ελληνική επαρχία, με ταλαίπω-
ρες αλλοδαπές), κι όλα αυτά χωρίς κανένα ταμπού ανάλογο της ομο-
φυλοφιλίας. Γι’ αυτό μάλλον οι ακραίες καταστάσεις ξέφρενων γκέι 
σε νησιά του καλοκαιριού –αυτά που, προσωπικά, με κάνουν να θέ-
λω να μείνω σπίτι μου– συνθέτουν μια άλλη διάσταση. Κρατώ για 
μένα τους ευαίσθητους, ιδιαίτερους, καλοσυνάτους φίλους και γνω-
στούς μου, με μια ιδιαιτερότητα που δεν θα ήθελα ποτέ σε δικό μου 
αγαπημένο πρόσωπο, γιατί ξέρω πως θα ζει για καιρό –ίσως για πά-
ντα– με μια προσωπική καταδίωξη ενός εαυτού που θα αργήσει και 
θα ταλαιπωρηθεί να εξερευνήσει και να δεχτεί. Μια άλλη, διαφορε-
τική ζωή, όχι κατώτερη ή λανθάνουσα (στις περισσότερες περιπτώ-
σεις), απλώς διαφορετική και μόνη... 

« Μ ι α  “ Δ ι Κ η  τ ο υ ς ”  Ζ ω η »
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τά το ’92 – τότε που έχασα τον πατέρα μου. Ξέρετε, από μικρή άκου-
γα πως ο άνθρωπος δεν ορφανεύει όταν χάσει τον πατέρα του, αλλά 
μόνο όταν χάσει τη μητέρα του. Τότε, το άκουγα και σκεφτόμουν με 
απαξίωση ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι γνωστές φιλοσοφίες των 
γιαγιάδων και άλλων λαϊκών φιλοσόφων. Είναι, όμως, αλήθεια. Το 
ένιωσα φέτος, με την ύστατη εγκατάλειψη, όταν η μητέρα μου έφυ-
γε για πάντα. Το ένιωσα όπως νιώθεις το πρώτο κρύο ενός υγρού, πα-
γωμένου, αντιπαθητικού χειμώνα, εσύ που λατρεύεις τον ήλιο και 
το κατακαλόκαιρο. Κι εκεί που ήμουν για μέρες χαμένη κι απογοη-
τευμένη από ένα Θεό και μια ζωή που δεν με άφησε, τελικά, να φα-
νώ τυχερή ως το τέλος, τώρα που πέρασαν όλα αυτά που με καταδί-
ωκαν και ήλθε η στιγμή της δίκαιης μοιρασιάς, ήλθε το αναπάντεχο, 
«κάτι» που είχα πάψει να επιθυμώ και να επιδιώκω. Κι όλα ξαφνικά 
αγιάστηκαν και «κύλησαν» στη δική τους ρότα. 

Ο πόνος του «αλλοπρόσαλλου» αποχωρισμού αντικαταστάθηκε 
από την προσμονή. Ο θυμός μου για ό,τι θείο ή γήινο, κατανοητό ή 
ανεξήγητο έγινε μια άνευρη, αλλά μεθοδευμένη αναμονή. Για οκτώ 
μήνες έζησα τη δική μου αλλαγή. Μια αλλαγή που μεταμόρφωνε τον 
«κυνικό», πικρόχολο εαυτό μου ξανά σε εκείνο που ήμουν πριν από 
δύο χρόνια, πριν «αρρωστήσω» κι εγώ από την αρρώστια εκείνης 
που αγαπούσα, πριν «πεθάνω» κι εγώ από το δικό της θάνατο, πριν 
πω εγώ –ένα πλάσμα με χιούμορ και, στα δύσκολα, πείσμα και δύνα-
μη, που με έχουν διασώσει πολλές φορές στο παρελθόν όταν τα χρει-
άστηκα– πως τίποτα δεν έχει αξία πια, ούτε καν η οικογένεια που με 
τόση ευλαβική προσήλωση δημιούργησα και προσπαθούσα να περι-
σώσω από οτιδήποτε θα την έβαζε σε κίνδυνο. 

Η γέννηση του μωρού αυτού στάθηκε η δική μου αναγέννηση μέ-
σα από κάτι τόσο σκοτεινό και βαθύ, που προσπάθησα και πάλεψα 

« ο  α γ γ ε λ ο ς  Μ ο υ » « ο  α γ γ ε λ ο ς  Μ ο υ »

προΣ το παρον, ζουμε 
τη «δική μας» ιστορία, το ειδύλλιο μητέρας - γιου, 
που αν και το εχω ξαναζήΣει, 

δεν τελειώνει ποτέ και δεν το χορταίνεις ποτέ, γιατί αυτή 
ειναι ή υψιΣτή αγαπή, για οΣουΣ 

δεν το γνωρίζουν και ψάχνουν να το βρουν. 
ολα τα αλλα ειναι ψεματα 

και «κινηματογραφικές» αυταπάτες.

ένα οκτάμηνο να ξεχάσω. Μέσα στη χαρά και τη χαλάρωση, έρχονται 
στιγμές που ο παλιός κυνικός εαυτός μου ανασύρει –έτσι, χωρίς πρό-
γραμμα κι αιτία– κάποιες ολιγόλεπτες κακές μνήμες, σαν μικρές σκη-
νές από το θρίλερ που δεν θα παρακολουθήσεις ποτέ. Παλεύω σκληρά 
και τις διώχνω από το μυαλό μου όμως, διότι κατάφερα με μια ανέλ-
πιστη και θεόσταλτη τύχη να ξορκίσω τα «δαιμόνια» και να προχω-
ρήσω πιο κάτω, όπως τελικά όφειλα να είχα κάνει. 

Στον γλυκό μου νέο άγγελο, που ανασαίνω από την ανάσα του, 
που τον κρυφοκοιτώ όλη την ώρα, δίνοντάς του «νοητές ευ-
χές», που όλη την ώρα φιλοσοφώ για τη ζωή που είναι μπροστά 
του, εύχομαι να μπορέσω να τον κάνω γερό και δυνατό, ρωμαλέο 
και επιθυμητό άντρα, γενναίο για μια ζωή που θα τη ζήσει και θα 
τη στρέψει εκεί που θα επιθυμήσει ο ίδιος, κι όχι εκεί που θα θε-
λήσει να τον παρασύρει εκείνη. Δεν θα επενδύσω τα όνειρά μου  
σ’ εκείνον –που κοιμάται ανενόχλητος τώρα– δεν θα του ετοιμάσω 
σπίτι ή εξοχικό, αλλά αντ’ αυτού θα φροντίσω να του αφήσω πολλές 
κοινές εμπειρίες με την οικογένεια, ταξίδια στα άκρα της γης, σε βου-
νά παγωμένα, ταξίδια γεμάτα μακρινές θάλασσες κι ωκεανούς, εμπει-
ρίες εκδρομών σε μέρη που όλοι ονειρεύονται. Και σπουδές. Σπουδές 
ουσίας, φιλοσοφίας, Ιστορίας και μιας μάθησης που επισκιάζεται πια, 
ως συνήθως, από το μέλλον στην εκάστοτε οικογενειακή επιχείρηση. 
Προσεύχομαι και θα προσπαθώ εσαεί για να μη γίνει ένας ακαλλιέρ-
γητος άνθρωπος, έστω και αν γίνει ικανός, σπουδαγμένος άρτια, επι-
χειρηματίας ή στέλεχος. «Δαίμων ανθρώπου, ήθος», κατά τον Ηρά-
κλειτο. Αυτός που θα τον καταδιώκει, προδίδει, εξυψώνει και βοηθά 
για όλη του τη ζωή θα είναι ο χαρακτήρας του. Αυτόν θα «δαμάσω» 
και θα «πλάσω» πρώτα εγώ, όσο γίνεται και πρέπει, και μετά εκεί-
νος μόνος του. 

Προς το παρόν, όμως, ζούμε τη «δική μας» ιστορία, το ειδύλλιο μη-
τέρας - γιου, που αν και το έχω ξαναζήσει, δεν τελειώνει ποτέ και δεν 
το χορταίνεις ποτέ, γιατί αυτή είναι η Ύψιστη Αγάπη, για όσους δεν 
το γνωρίζουν και ψάχνουν να το βρουν. Όλα τα άλλα είναι ψέματα 
και «κινηματογραφικές» αυταπάτες. Οι μεγαλύτεροι και πιο ανιδιο-
τελείς έρωτες μιας γυναίκας, ακόμα και μιας ερωτευμένης όπως εγώ, 
είναι αρχικά τα παιδιά της. Και μάλλον έτσι πρέπει να είναι, γιατί η 
φύση σε ανθρώπους και ζώα, εδώ και εκατομμύρια χρόνια, γνωρίζει 
ποιο είναι το σωστό... 

Σας εύχομαι ό,τι κι αν κάνετε αυτές τις ημέρες, να έχετε γιορτή και 
χαρά στις καρδιές σας με τους έρωτες της ζωής σας. 
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Κ α θ ε  Μ η ν α ,  ι Δ ι α  Μ ε Ρ α

ιχα αΡΚετο διάστημα να συνομιλήσω με χαλαρή διάθεση, μεση-
μέρι σε παλιό πάλαι ποτέ αριστοκρατικό στέκι των Αθηνών, με 
αγαπημένη φίλη. Μαμά –πλέον τριών τέκνων– κι αυτό που έγι-

νε ήταν η μεσημεριανή (επαγγελματική αρχικά) έξοδός μου να χα-
ρακτηριστεί από επαναστατική επιτυχία. Και πήγε ακόμη καλύτε-
ρα γιατί σπάνια –ή, καλύτερα, σπανιότατα τελευταίως– μιλάω εκτός 
δουλειάς για κάτι διαφορετικό πέρα από γάλατα για βρέφη, απογαλα-
κτισμούς, κολικούς πρώτου τριμήνου και τα συναφή. Η φίλη μου, 
μικρή και χαριτωμένα άπειρη στο προκείμενο, παντρεύεται σε λίγο. 
Προς το παρόν, ασχολείται με τις εθιμοτυπικές διαδικασίες του μυ-
στηρίου, που είναι πραγματικά «μυστήριο», αν αναλογισθεί κανείς 
για ποιο λόγο σπαταλείται τόσος χρόνος και χρήμα, για ποιο λόγο πα-
ρεξηγείσαι με φίλους και συγγενείς, για ποιο λόγο είσαι ένα κουρέλι 
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του μυστηρίου, και γιατί 
επιτέλους μια αρκούντως ρομαντική και τελεσίδικη απόφαση ζωής 
μερικές φορές καταντάει το «θρίλερ του Σαββάτου».  

Μου ζητήθηκαν συμβουλές lifestyle, που έχω την εντύπωση πως η 
Martha Stewart –αν και σε δυσμένεια αυτή την εποχή λόγω οικονο-
μικού εγκλήματος– είναι η καταλληλότερη «να δώσει και να σώσει».  
Η αλήθεια είναι πως από τους γάμους προτιμώ άλλες χαρές. Βρίσκω 
απείρως πιο συγκινητικά τα βαφτίσια μωρών και αθώων πλασμάτων, 
όπως και τα θορυβώδη παιδικά γενέθλια. Και βέβαια, αντιπαθώ εκεί-
νες τις δεξιώσεις γάμων που γίνονται σε ξενοδοχειακές αίθουσες και 
σε άλλα προκάτ μέρη με ολίγον γκαζόν και πισίνα. Ίσως γιατί έχω 
δουλέψει, με σκηνοθετικής ακρίβειας διαστροφή, χρόνια τώρα, όταν 
ετοιμάζαμε στο συγκεκριμένο ή και σε άλλα περιοδικά, ων ουκ έστιν 
αριθμός, γάμους και λοιπές εκδηλώσεις. Εξήγησα στη φίλη μου πως 
την παραμονή του γάμου μου, αν και σχετικά ανυποψίαστη, ήθελα να 
γινόταν κάτι σε «αρπαγή της νύφης» και να παντρευόμουν μυστικά 
σε μοναστήρι. Ανήμερα του γάμου, βέβαια, ξύπνησα μόνη μέσα στο 
καινούργιο μου σπίτι, βρέθηκα με τη μάσκα ομορφιάς στο πρόσωπο, 
τα clips στα μαλλιά και με δαιμονισμένη όρεξη –έτρωγα από το πρωί 
έως το απόγευμα, πριν από το μυστήριο– να ανοίγω και να παραλαμ-
βάνω δώρα, να απαντώ στα τηλεφωνήματα των προμηθευτών της 
δεξίωσης, να βοηθώ τους ηλεκτρολόγους στις πρίζες του σπιτιού, να 
κατατοπίζω τον d.j. πού θα βάλει τα ηχεία για το πάρτι. «Όχι, έχουν 

«Happy end»

ε

έρθει καλύτερες γιορτές από τότε», της αποκρίνομαι με βεβαιότητα. 
Όμως, το θέμα δεν είναι η προετοιμασία του μυστηρίου, το catering, 
το location, οι μπομπονιέρες και τα συναφή. Όλα αυτά είναι η δια-
στροφή των στυλιστών και των «δικών μας» εγκληματικών περιο-
δικών, με τις απίστευτες «ζαχαρένιες» εικόνες. Η ουσία είναι αλλού 
σαφώς, αν και το «θέατρο» είναι ακριβό για μια μέρα, αλλά ωραίο να 
το ζήσεις, ειδικά εάν είσαι λίγο πριν από τα τριάντα, που έχεις άλλες 
αντοχές και περιθώριο για «μπουμπουκένια» σκηνικά.  

Μετά από αρκετά χρόνια γάμου και οικογενειακής θαλπωρής, κα-
τέληξα στο συμπέρασμα πως εάν θέλεις να δημιουργήσεις μια «φυ-
σιολογική» οικογένεια, κάτι που να θυμίζει έστω και αμυδρά σποτ 
από γάλα ή γιαούρτι στην τηλεόραση, με μαμάδες και μπαμπάδες 
αγκαλιασμένους, με μωρά που μπουσουλάνε, με παιδιά που τρέ-
χουν, με χαρταετούς (στην πραγματικότητα οι χαρταετοί δεν πετά-
νε ποτέ την Καθαρά Δευτέρα, τουλάχιστον οι δικοί μας), πρέπει να 
«χάσεις» για αρκετό καιρό τον εαυτό σου, την προσωπική σου ησυ-
χία και γαλήνη, τον μεσημεριανό, πρωινό και βραδινό ύπνο σου, το 
ινστιτούτο ομορφιάς, το ταξίδι που πάει η παρέα σου, και εσύ έχεις 
ένα μωρό που σε κοιτάει και αισθάνεσαι Μήδεια αν το αφήσεις για 
το weekend, το σφιχτό στήθος και τα άψογα πόδια σου. Εσύ, δηλα-
δή. Εσύ που είσαι γυναίκα. Γιατί ο άντρας της οικογένειας είναι άλ-
λο είδος ανθρώπου, άνθρωπος βέβαια –τουλάχιστον τις περισσότε-
ρες φορές– αλλά είδος που βρίσκει τρόπους και επιβιώνει διαφορε-
τικά, φτιαγμένος να αντέχει και να παραλαμβάνει άλλου είδους οι-
κογενειακές ευθύνες. Εν ολίγοις και κωδικοποιημένα: Οικογένεια 
με «σώας τας φρένας» χωρίς μπαμπά, δύσκολο αλλά δυνατό, αν η 
μαμά είναι υπερ-ήρωας. Οικογένεια με μπαμπά αλλά χωρίς μαμά  
ανέφικτο. Ωστόσο, υπάρχουν (μεμονωμένες στην ιστορία του οικο-
γενειακού δικαίου) περιπτώσεις μπαμπάδων ηρώων, μιας δικής τους 
επανάστασης δύσκολης και απίστευτα γενναίας. Το περιβόητο μοντέ-
λο οικογένειας που σε όλους φαντάζει μακρινό ή ακόμα και χλευα-
στικό όνειρο, αλλά κάποια στιγμή εισέβαλε στη ζωή μας, δεν μπορεί 
αλλιώς να έχει ευτυχή πορεία και κατάληξη, παρά μόνο μέσα από τις 
παραδοσιακές αρχές, τις ίδιες για τις οποίες κάποτε δυσανασχετήσα-
με και αποτινάξαμε όλοι σε κάποια άλλη ηλικία. 

Για να γίνω πιο σαφής, όλοι αγανακτήσαμε π.χ. με το μεσημερια-
νό κυριακάτικο τραπέζι όπου έπρεπε να καθίσουμε όλοι μαζί, την 
ίδια ώρα, με θρησκευτική ευλάβεια. Υπήρχε και καθημερινό μεση-
μεριανό τραπέζι, τότε που τα σχολεία σχόλαγαν τη φυσιολογική αν-
θρώπινη ώρα –όχι την ώρα των ζόμπι– οι μπαμπάδες και οι μαμάδες 
έρχονταν για μεσημεριανή ανάπαυλα και πάντα το φαγητό ήταν το 
πρώτο θέμα συζήτησης, αφού αρκετές φορές ήταν φακές, που δεν 
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τρώγαμε. Το τραπέζι είναι η πιο ιερή στιγμή για να δεθεί ή να δια-
λυθεί κάθε δεσμός που ενώνει τους συγγενείς μεταξύ τους. Στο με-
σημεριανό τραπέζι αναλύονται χαρακτήρες, εκστομίζονται ζήλιες, 
κατηγορίες, αστεία και κρυμμένες αγάπες, μητρικές και πατρικές, 
ανταγωνισμοί και φοβέρες. Όλα εκεί. Αυτά που έζησα εγώ και όσοι 
άλλοι είχαν μια φυσιολογική οικογενειακή ζωή σίγουρα δεν ξεχνιού-
νται, είναι ο «άγραφος» χάρτης, ο «πιλότος», αν θέλετε, που σε οδη-
γεί πάντα στο ίδιο σημείο. Οι ζωές μας, 25-30 χρόνια μετά, άλλαξαν, 
όμως εγώ θυμάμαι και οργανώνω με την πρώτη ευκαιρία όχι μόνο 
το οικογενειακό τραπέζι –όπου πολλές φορές παρευρισκόμουν με 
όρεξη νεοσύλλεκτου στην Τρίπολη– αλλά και πρωινά, οικογενεια-
κές εκδρομές αποτοξίνωσης, πράγματα που κάποτε είπα πως θα αλ-
λάξω και πάλεψα γι’ αυτά, στ’ αλήθεια. Όμως είναι ανώφελο, διότι 
όποιος θέλει το μοντέλο οικογένειας, απ’ αυτές που έχουν ευτυχία, 
γέλια, χαρές, κλάματα και λύπες, στρέφεται πίσω ολοταχώς και παίρ-
νει ιδέες και κατεύθυνση από μια άγραφη παράδοση. Διαφορετικά, 

καλύτερα να μείνει μόνος στο διαμέρισμά του και όταν κρυολογεί 
να φωνάζει τον διπλανό για εντριβή μες στο χειμώνα. 

Κατά τα άλλα, είπα στη δροσερή και ταλαντούχα φιλενάδα μου –
την ξέρετε πολλοί, είναι πλάσμα ιδιόρρυθμο αλλά ξεχωριστό, θα συμ-
φωνήσετε– μετά από καιρό κατέληξα πως και τα έθιμα είναι ωραίο 
τελικά να σεβαστείς αν αποφασίσεις να κάνεις αυτό το «ταξίδι». Ό,τι 
κάνει, λοιπόν, ας το κάνει όπως το βρήκε από τη μάνα της και τη για-
γιά της. Ας κάνει όλα όσα πιστεύει ότι θα δώσουν μεγαλύτερη αξία 
και σημασία στο γάμο της. Γιατί είναι εξαιρετικά θαρραλέο, πραγμα-
τικά, να πάψεις να είσαι μόνος σου τα βράδια όταν γυρνάς στο σπί-
τι και αφήνεις τα κλειδιά δίπλα στην πόρτα για να μπει και κάποιος 
άλλος. Θέλει τόλμη και πολλή αγάπη γι’ αυτόν που κοιμάται πρώτος 
δίπλα σου τη νύχτα και κάνεις ησυχία να μη «χαλάσεις» τον ύπνο 
του. Είναι όλα αυτά που σε ενώνουν και όλα αυτά που σε εξοργίζουν, 
όλα αυτά που σε διώχνουν (καθώς είναι το ίδιο ωραίο να είσαι μόνος, 
εσύ και ο εαυτός σου, που αγαπάς και διατάζεις) και όλα αυτά που 
σε επαναφέρουν σε μια αγάπη μοιραία, δυνατή και ίσως για πάντα, 
όπως συμβαίνει στις ιστορίες με happy end. Δύσκολο, επώδυνο, αλ-
λά το μόνο που σου δίνει την αίσθηση μερικές φορές –ή μήπως είναι 
ψευδαίσθηση– πως αγγίζεις την απόλυτη ευτυχία! 

Στο μεΣήμεριανο τραπεζι 
αναλύονται χαρακτήρες, εκστομίζονται ζήλιες, κατηγορίες, 
αΣτεια και κρυμμενεΣ αγαπεΣ, 

μητρικές και πατρικές, ανταγωνισμοί και φοβέρες. Όλα εκεί. 
αυτα που εζήΣα εγω και οΣοι 

άλλοι είχαν μια φυσιολογική οικογενειακή ζωή σίγουρα 
δεν ξεχνιουνται, ειναι ο «αγραφοΣ» 

χάρτης, ο «πιλότος», αν θέλετε, που σε οδηγεί πάντα 
Στο ιδιο Σήμειο. οι ζωεΣ μαΣ, 
25-30 χρόνια μετά, άλλαξαν, όμως εγώ θυμάμαι 
και οργανωνω με τήν πρωτή 

ευκαιρία όχι μόνο το οικογενειακό τραπέζι –όπου πολλές 
φορεΣ παρευριΣκομουν με ορεξή 

νεοσύλλεκτου στην Τρίπολη– αλλά και πρωινά, 
οικογενειακεΣ εκδρομεΣ 

αποτοξίνωσης, πράγματα που κάποτε είπα πως θα αλλάξω 
και παλεψα γι’ αυτα, Στ’ αλήΘεια.

« H A P P Y  E N D » « H A P P Y  E N D »
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Κ α θ ε  Μ η ν α ,  ι Δ ι α  Μ ε Ρ α

χω την εντυπωςη πως μέχρι τα 18 μου ζούσα «μηχανικά», 
μην έχοντας καταλήξει σε όνειρα και σκέψεις επαναστατικές 
σχετικά με το μέλλον μου. Θα έλεγα πως μάλλον είχα τυπο-

ποιηθεί κι εγώ –θέλοντας και μη– κατά το δοκούν της αστικής οι-
κογένειάς μου, που με είχε τάξει στο βωμό του ελληνικού Πανε-
πιστημίου –κληρονομιά από τον πατέρα μου– και του ελληνικού 
δημοσίου βεβαίως – δεύτερη σε σειρά κληρονομιά. Όλα φάνταζαν  
–και μάλλον ήταν– μέτρια στη ζωή μου. Μέτριο σπίτι, σε μέτρια συ-
νοικία, μέτριοι φίλοι, μέτρια εμφάνιση, μέτρια μαθήτρια (του 17), μέ-
τρια συναισθήματα και σταθμοί ζωής. Μια τυπική μέτρια ελληνική 
οικογένεια, αλλά με δυο γονείς υπεράνω όλων –κι αυτό το παραδε-
χόμουν και τότε, όπως και τώρα– που η απουσία τους φαντάζει σαν 
καταδίκη αρκετές μέρες του χρόνου.  

Η αποδοχή του ρόλου μου με κυνηγούσε για χρόνια, σαν μια επι-
δικασμένη ποινή που όφειλα να εκτίσω. Αποδέχτηκα σιωπηλά το 
παιχνίδι μιας «καθεστωτικής» μετριότητας, όπως εκατομμύρια άλ-
λοι συνάνθρωποί μου, μόνο που έρχονταν κάποιες στιγμές που η κα-
τάσταση ήταν ανεξέλεγκτη. Τότε, ένιωθα τύψεις για αυτή την ητ-
τοπάθειά μου, την άνευ όρων υποταγή σε ένα μέλλον που φάνταζε 
το ίδιο μέτριο, κομμένο και ραμμένο στη ζωή κάποιων άλλων. Ένα 
ανοιξιάτικο βράδυ, έτσι όπως γυρνούσα αργά επίτηδες, για να απο-

 « η  χ Ρ υ ς η  Μ ε τ Ρ ι ο τ η ς »

ε

«Η χρυσή μετριότης»

Books γεμάτα σχέδια 
για τη Biennale των 
Ελλήνων σχεδιαστών, 
το 1989.

λαύσω το κοζερί με τον εαυτό μου βεβαίως, σε αργό βάδην από την 
πλατεία Βικτωρίας, κάθισα σ’ ένα παγκάκι και αδιαφορώντας για την 
υπεραγαπημένη τυπική Ελληνίδα μαμά που με περίμενε με το ρολόι 
στο σπίτι, κάθισα για πολύ ώρα και χάζευα τους περαστικούς και τα 
τρόλεϊ Νο 7 που περνούσαν το ένα μετά το άλλο από μπροστά μου. 
Εκεί, μπροστά στην «αχνιστή» λεωφόρο Αλεξάνδρας, αναρωτήθηκα 
για πόσα χρόνια θα κάνω στριμωγμένη αυτό το δρομολόγιο που, ενώ 
το σιχαινόμουν, είχα αρχίσει να μπαίνω σε έναν κύκλο «διαστροφής» 
και προφανώς να το αγαπώ. Ήμουν 19 ετών και όλα όσα διαδραμα-
τίζονταν με άφηναν αδιάφορη. Άλλα ήθελα, άλλα έκανα. Άλλον ήθε-
λα και είχα ως αντρικό πρότυπο και με άλλον συμβιβαζόμουν. Ονει-
ρευόμουν ρούχα, σχέδια και πρώτη σειρά σε fashion shows, και μό-
λις είχα προσληφθεί στο δημόσιο, μετά από απίστευτες αγαπημένες 
νεοελληνικές ενέργειες διαπλοκής. Η σίγουρη καταστροφή μιας τέ-
λειας μέτριας ζωής, σκέφτηκα.  

Ήμουν πολύ θυμωμένη με όλους και με όλα εδώ και πολύ καιρό, 
αν και το έκρυβα επιδέξια καλά. Ξαφνικά, ήμουν εξοργισμένη και με 
τον εαυτό μου, με το σπίτι μου, με τη συνοικία μου, με τους αδιάφο-
ρους γείτονές μου, με το θόρυβο μιας λεωφόρου που «έτρεχε» σαν 
παλαβή έξω από το διαμέρισμά μου, με όλους αυτούς και με άλλους 
πολλούς που είχαν συμβιβαστεί με τη θέα του «σαλονιού» τους να 
βλέπει στον «ακάλυπτο» και δεν είχαν αναζητήσει επίμονα τη σω-
στή θέα του «βουνού» ή της «θάλασσας», της «μεγάλης λεωφόρου» 
έστω, μόνο και μόνο επειδή είχαν επαναπαυτεί στο κάτω του μετρί-
ου. Σηκώθηκα απότομα από το παγκάκι, όπου με τα κλειδιά μου χά-
ραξα εκείνο το βράδυ με μίσος το όνομά μου και την ημερομηνία, και 
όσο απότομα το εγκατέλειψα, άλλο τόσο γύρισα σελίδα ζωής την άλ-
λη μέρα το πρωί, χωρίς να πω τίποτα σε κανέναν. Παραιτήθηκα από 
το δημόσιο, από τα όνειρα για το Πανεπιστήμιο, από τον παιδικό μου 
έρωτα και από τις πατρικές φιλοδοξίες. Το μόνο που με ένοιαζε ήταν 
να ξεπεράσω το μέτριο εαυτό μου και τη γυναικεία μου υποταγή στο 
προδικασμένο μέλλον.  

Κυνήγησα σαν τρελή το προφανές ταλέντο μου στη ζωγραφική –
και δη στο σχέδιο μόδας– και ήταν αργά το επόμενο καλοκαίρι, τότε 
που δεν με χωρούσαν πια οι ζεστοί τοίχοι στο πατρικό ρετιρέ– όταν 
χτύπησε το τηλέφωνο. Από την άλλη άκρη της γραμμής, η σχεδιά-
στρια Λουκία μού ανακοίνωνε πως είχα κερδίσει τρία βραβεία στο 
διαγωνισμό νέων σχεδιαστών του ΕΟΜΜΕΧ, προτρέποντάς με να 
συνεχίσω. Ένα χρόνο μετά τη «μουλωχτή» μου επανάσταση, κατά-
λαβα πως θα μπορούσα ίσως να ξεκολλήσω από τη «χρυσή μου με-
τριότητα», ή να την καλλιεργήσω έτσι, ώστε να πάψει να με ενο-
χλεί. Έκλαιγα για πρώτη φορά στη ζωή μου από χαρά και αφού 
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εξανέμισα τα χρήματα του βραβείου σε δώρα και οικογενειακές  
υποχρεώσεις, κατάλαβα πως χωρίς στόχο το θέμα ήταν ολότελα χαμέ-
νο. Τα χρόνια πέρασαν κι αυτό που θυμάμαι ήταν η απίστευτη δου-
λειά, όπως και το μνημειώδες πείσμα μου. Ωστόσο, είχα αρχίσει και 
χαλάρωνα, απολαμβάνοντας κάποιες αναλαμπές καρπών όλου αυτού 
του τρελού και αχαλίνωτα δραστήριου καιρού. Όμως, ο καλύτερός 
μου φίλος τότε (και τώρα ακόμη) μου υπενθύμισε κάτι που είχα αρ-
χίσει να ξεχνώ: Μου είπε, εν μέσω φιλοσοφικής συζήτησης και κατά-
νυξης, πως είμαστε και οι δύο τέλεια δείγματα μιας «χρυσής μετριό-
τητας» που προσπαθεί πάντα να πιάσει έναν καλό στόχο. Για πρώτη 
φορά δεν με ενόχλησε τόσο ο όρος και κατάλαβα γιατί: Είχα επιτέλους 
κατανοήσει ότι μόνο οι πραγματικά ατάλαντοι –και πρέπει να ψάξεις 
πολύ για αυτούς– μένουν πάντα κάτω του μετρίου. Αντιθέτως, πι-
στεύω πως οι «χρυσές μετριότητες» είναι οι άνθρωποι που έχουν πι-
θανότητες να ξεκολλήσουν από την αιώνια στασιμότητά τους. 

Όλα αυτά και άλλα πολλά, απ’ αυτά που δύσκολα μεταφέρονται 
σε χαρτί και σε computer, αλλά απλώς λέγονται και αποθηκεύονται 
στη συνείδηση, είναι μια μακρά –μακρύτατη– εισαγωγή για κάτι που 
διακρίνει το περιοδικό αυτού του μήνα. Ο θεσμός «Οι Γυναίκες της 
Χρονιάς» δεν γεννήθηκε μεταξύ αθώας συζήτησης κάποιων στελε-
χών –μεταξύ αυτών και εμού– για να κάνουμε κοσμικά events. Σε αυ-
τό τον τόπο, που η επιβράβευση εν ζωή είναι σχεδόν σκάνδαλο, έχω 
την εντύπωση πως η ψηφοφορία κάποιων χιλιάδων αναγνωστών, 
όπως έγινε τώρα με το LIFE&STYLE, έρχεται να αποδείξει το προ-
φανές: Οι «πρώτοι», εκείνοι που προσπάθησαν και τα κατάφεραν, 
έχουν κάθε λόγο να τιμώνται και να διακρίνονται. Από τις γυναίκες 
της χρονιάς που πέρασε, πολλές γεννήθηκαν με θεϊκά δοσμένα ταλέ-

απο τήν αλλή ακρή τήΣ γραμμήΣ, 
η σχεδιάστρια Λουκία μού ανακοίνωνε πως είχα κερδίσει 

τρια βραβεια Στο διαγωνιΣμο νεων 
σχεδιαστών του ΕΟΜΜΕΧ, προτρέποντάς με 

να ΣυνεχιΣω. ενα χρονο μετα 
τη «μουλωχτή» μου επανάσταση, κατάλαβα πως 

Θα μπορουΣα ιΣωΣ να ξεκολλήΣω 
από τη «χρυσή μου μετριότητα», ή να την καλλιεργήσω 

ετΣι, ωΣτε να παψει να με ενοχλει.
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ντα. Πώς αλλιώς θα «εξηγούσαμε» μια Μαρινέλλα ή μια Μούσχουρη; 
Ταλέντα, ωστόσο, που τα εξέλιξαν, τα δάμασαν και τα έφεραν στα δι-
κά τους μέτρα, εξουσιάζοντάς τα για πάντα. Οι περισσότερες πρώτες 
μεταξύ πρώτων εξέλιξαν τόσο πολύ τον εαυτό τους –παραδείγματος 
χάρη η χρυσή Ολυμπιονίκης Φανή Χαλκιά– και πάταξαν σε τέτοιο 
σημείο τις αδυναμίες του σώματός τους και του οργανισμού τους, μό-
νο και μόνο διότι –φαντάζομαι– θα ήθελαν να ξεκολλήσουν από το 
«δικό τους μέτριο εαυτό». Δεν ξέρω ποιο βραβείο έχει αξία για αυτές 
τις γυναίκες, όμως σίγουρα τα βραβεία του LIFE&STYLE από μό-
να τους έχουν τη δική σας αξία, καθώς είναι από εκείνα που δίνονται 
χωρίς διαπλεκόμενες και δημόσιες σχέσεις τρίτων. Δίνονται απευ-
θείας από εσάς τους αναγνώστες στους βραβευόμενους, στους πρώ-
τους των πρώτων. 

Επίσης, ξέρω και κάτι άλλο: Ξέρω πώς είναι να αποδέχεσαι κάποια  
στιγμή της ζωής σου ποιος ακριβώς είσαι. Θεωρώ ότι οι «Γυναίκες 
της Χρονιάς» –αλλά και άλλες πολλές που παίρνουν τα καθημερινά 
δικά τους «βραβεία», για τη δική τους ζωή– έχουν αποδεχτεί ακριβώς 
αυτό. Όταν νομίζεις πως είσαι κάποιος άλλος (ανώτερος ή ακόμη χει-
ρότερα κατώτερος), έχεις μόλις επιλέξει το δυσκολότερο δρομολόγιο 
για τη μακρύτερη διαδρομή. Θα σου πάρει σίγουρα τον πολυτιμότε-
ρο χρόνο σε άχρηστες «διατυπώσεις» και ανώφελες «έρευνες», για να 
διαπιστώσεις αυτό το «κάτι», για το οποίο δεν ξέρεις ούτε από πού ξε-
κινά ούτε πού θα καταλήξει... 

Συνοψίζοντας λοιπόν, μπορώ να πω ότι πολλές φορές αυτά που δεν 
περιμένεις –ακόμη και τα μεγάλα έργα– τα κάνουν μέτριοι άνθρωποι. 
Άνθρωποι που μπορεί να παλεύουν «ζωές ολόκληρες» για να αποδεί-
ξουν πως αξίζουν κάτι καλύτερο από το προφανές. Ίσως έτσι εκδι-
κούνται τους «χρυσούς κανόνες» για αυτό που λέγεται «θείο χάρι-
σμα» ή τύχη για κάποιους άλλους. Το μόνο που χρειάζεται είναι να 
έχεις επίγνωση ποιος στο καλό είσαι και μέχρι πού, τελικά, φιλοδο-
ξείς να φτάσεις...
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οτε Δεν αποΖητηςα τη θαλπωρή της ιδιόκτητης εξοχικής φω-
λιάς. Το μόνο εξοχικό που γνώριζα ήτο το «εξοχικό» κοκορέ-
τσι, εις εξίσου εξοχικά και απόμερα ταβερνίδια. Ωστόσο, εκείνοι 

που λένε πως όσο πληθαίνουν τα άτομα στην οικογένεια πληθαίνουν 
και οι ανάγκες της οικογένειας, γνωρίζουν «βαθιά και σωστά». 

Κάποτε, το καλοκαίρι μου και οι ιερές διακοπές μου συνοψίζονταν 
στον εξής έναν εκδρομικό σάκο μου. Αυτή η κινητή μου περιουσία, 
που την όριζα με περηφάνια και την περιέφερα από καράβι σε καρά-
βι, από αυτοκίνητο σε αεροπλάνο και τανάπαλιν, αυτός ο αγαπημένος 
μου κεραμιδί σάκος με τα πολύχρωμα λαχούρια δεν υπάρχει πια. Κά-
ποια στιγμή πετάχτηκε, όχι χαλασμένος –σας προλαβαίνω– απλώς πά-
νω σε μια τρελή κρίση ματαιοδοξίας, για άλλα μεγαλύτερα και πλου-
σιότερα. Όλα όσα επιθύμησα και ορκίστηκα με παιδικό πείσμα από 
παλιά ήρθαν λοιπόν. Ποτέ, όμως, δεν ξαναήρθε πίσω εκείνη η ξέφρε-
νη ελευθερία που αισθανόμουν εγώ κι ο πάνινος σάκος μου, ο οποίος 
μάλιστα είχε προλάβει να τρυπήσει λίγο στην άκρη, πράγμα που μ’ 
έκανε να τον μισώ κιόλας κάποτε, για την επίμονη αντοχή του. Αντι-
καταστάθηκε με Halliburton, με δερμάτινες σνομπ Louis Vuitton που 
μύριζαν ακριβή boutique, μαζί με την υπερήφανη κάτοχό τους, και 
με τις τελευταίες μαύρες σκοτεινές TUMI, με γούστο κατασταλαγ-
μένο στα sexy chic της εποχής μου. 

Διακοπές και εξοχική κατοικία μέχρι πρότινος για μένα ήτο «όπου 
γης και πατρίς», εγώ και η κινητή μου περιουσία, έως ότου σταμά-
τησα να είμαι πια «εγώ» κι έγινα –εκεί που το περίμενα ή το επε-
δίωκα με χαρά, ωστόσο– «εμείς». Και εμείς πια είμαστε τόσοι πολ-
λοί, που δεν χωράμε εύκολα παντού, όπως παλιά. Ο παλιός μου 
πάνινος hippy σάκος, της πρώτης μου άδολης νιότης, πολλαπλα-
σιάστηκε και επαυξήθηκε με ό,τι λογής συνοδευτικά, για να κα-
λύψει τις ανάγκες των τριών παιδιών. Για όσα κρυφογελούσα και 
ορκιζόμουν πως ποτέ δεν θα μου «έκλειναν το μάτι πονηρά», τα 
έπραξα και με το παραπάνω. Και βαλίτσες ων ουκ έστιν αριθμός  
πακετάρισα σε οικογενειακή εκδρομή και κουβαδάκια πολύχρωμα 
κουβάλησα με περισσή χαρά και ομπρέλα εγκατέστησα σε τιρκουάζ 
–minimal– παραλία, με ασορτί καρέκλες, για να μην πιάνει ο ήλιος 
τα νήπια, και ψυγειάκι για δροσερό γάργαρο νερό, μη μου διψάσουν 
στη μέση του πουθενά, και τουαλέτα διακριτικά πίσω από απόκρυφα 

«Παραθαλάσσια εξοχική κατοικία»

π

« π α Ρ α θ α λ α ς ς ι α  ε Ξ ο χ ι Κ η  Κ α τ ο ι Κ ι α »

βραχάκια επινόησα, διότι τα ανήλικα δεν «συγκρατούνται». Και με 
μικρά σαντουιτσάκια εν είδει πικ-νικ (ας το δούμε έτσι πιο light και 
σοφιστικέ έστω, αφού εντέχνως απέφυγα τα κεφτεδάκια σε τάπερ) 
τάισα τα παραπάνω και σωσίβια φούσκωσα και εκστόμισα την ηρωι-
κή φράση όλων των άξιων Ελληνίδων μαμάδων «όχι στα βαθιά παιδί 
μου». Ήμουν όλα αυτά εγώ, αλλά κάπου αλλού (σίγουρα εκεί κοντά, 
να λιάζεται σαρδόνια και με στυλ όπως παλιά, σαν φάντασμα) ήταν κι 
ο παλιός μου, «μόνος», εαυτός, με μόνο μαξιλάρι εκείνο τον ηρωικό 
πάνινο σάκο. Κάποτε, όμως, λες «τέρμα οι συνεχείς μετακινήσεις» και 
μαζεύεις το «κοπάδι των γλυκών αφηνιασμένων σου παιδιών», γιατί 
ήρθε η ώρα του εξοχικού και της συσπείρωσης γύρω από την εστία. 
«Ένα από τα όνειρα του σύγχρονου Έλληνα», μου έλεγε στοχαστι-
κά ο πατέρας μου για το εξοχικό, αφήνοντας ωστόσο για κάποιους άλ-
λους τέτοιου είδους όνειρα, αφού εκείνος προτιμούσε να περνάει την 
άδειά του στην πυρακτωμένη Αθήνα του καλοκαιριού.  

Το εξοχικό, προλογίζω, δεν είναι τελικά μια φωλιά για να κρυφτείς 
από όλα όσα σε κυνηγούν και σε ταλαιπωρούν στις διακοπές σου. 
Τουλάχιστον δεν είναι έτσι όταν το χτίζεις, όταν το δημιουργείς και 
το ετοιμάζεις για να σε υποδεχτεί. Είναι η στιγμή που ξυπνά μέσα 
σου το AD και το Vogue Casa ταυτόχρονα και τότε δεν σε σταματά 
τίποτα. Αυτή η μικρή φωλιά έχει μετατραπεί σε ένα εργοτάξιο χωρίς 
σταματημό, όπου όλα πρέπει να λειτουργήσουν με σύστημα, για να 
δουλέψει το σχέδιο «ειδυλλιακές διακοπές». 

Δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι τελικά η τέλεια εξοχική κατοικία του 
γούστου μου, δεν ξέρω αν τελικά θα μπορέσω να «αποδώσω» σωστά 
όλες τις εμπειρίες μου για τα συγκλονιστικά σπίτια που έχω θαυμά-
σει κατά καιρούς σε φίλους ή και σε περιοδικά ανά τον κόσμο. Εκεί-
νο που ξέρω σίγουρα είναι πως διατηρώ επιφυλάξεις για το πόσο πιο 
«ελεύθερη» θα με κάνει να νιώθω, καθώς τόσο πολύ έχω μοχθήσει 
να αποκτήσω ελευθερία, εγώ η προκομμένη. Κάτι μου λέει πως ως 
περιπλανώμενη με τις ταπεινές μου αποσκευές είχα καταφέρει να 
«δαμάσω» μαζί με τα όνειρά μου και τα «προβλήματα» που γεννούν 
τα περιττά.  

Με την παραπάνω νέα μου «δημιουργική» ενασχόληση, έχω εκ-
δράμει σε όλα τα flea markets της περιοχής Αθηνών και Πειραιώς. Η 
παλιά μικρή Αθήνα, έτσι όπως την είχα αφήσει τότε που τη γνώριζα 
καλύτερα, με υποδέχτηκε σαν να με περίμενε μια φιλενάδα για κα-
φέ. Όπως χρόνια πριν, τότε που γνώριζα και το παραμικρό μαγαζά-
κι της. Ξαναπερπάτησα στην πλατεία Αβησσυνίας στο ολοήμερο τε-
μπέλικο παζάρι, εκεί που τελικά ο χρόνος έχει σταματήσει από τους 
ίδιους ανθρώπους, που εμπορεύονται το ίδιο πράγμα: Τον πεθαμένο 
χρόνο. Αραχνιασμένες αντίκες, παλιοσίδερα και μπόλικη βρόμα, όλα 
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ο παλιοΣ μου πανινοΣ hippy 
σάκος, της πρώτης μου άδολης νιότης, πολλαπλασιάστηκε 

και επαυξήΘήκε με ο,τι λογήΣ 
συνοδευτικά, για να καλύψει τις ανάγκες των τριών παιδιών. 

για οΣα κρυφογελουΣα 
και ορκιζόμουν πως ποτέ δεν θα μου «έκλειναν το μάτι 

πονήρα», τα επραξα και με 
το παραπάνω. Και βαλίτσες ων ουκ έστιν αριθμός
πακεταριΣα Σε οικογενειακή 
εκδρομή και κουβαδάκια πολύχρωμα κουβάλησα 
με περιΣΣή χαρα και ομπρελα 

εγκατέστησα σε τιρκουάζ –minimal– παραλία, 
με αΣορτι καρεκλεΣ.

« π α Ρ α θ α λ α ς ς ι α  ε Ξ ο χ ι Κ η  Κ α τ ο ι Κ ι α » « π α Ρ α θ α λ α ς ς ι α  ε Ξ ο χ ι Κ η  Κ α τ ο ι Κ ι α »

αυτά μαζί, ενώ κάπου στο βάθος, στη γωνία, ένα μικρό αριστούργη-
μα που είναι, ωστόσο, πλέον «πεθαμένο». Ποθητό, αλλά πεθαμένο. 
Χιλιάδες πεθαμένα μικρά ενθύμια, αντικείμενα λατρείας, μίσους και 
αδιαφορίας κάποιων άλλων, που δεν ζουν πια για να δουν ποια χέ-
ρια τα αγγίζουν και ποια αδιάκριτα μάτια τα ορέγονται. Σερβίτσια 
σαν κι εκείνα που πρόσφερε η γιαγιά μου το μυρωδάτο πρωινό καφέ 
στις φιλενάδες της, τα στρατιωτάκια του αντιπαθητικού ξαδέρφου 
που έπαιζε με τις ώρες τα καλοκαίρια, δίσκοι αρχών του αιώνα, εξώ-
φυλλα σκονισμένα του Πουλόπουλου και του Elvis μαζί, μπερδεμέ-
νες βέρες χρυσές, αλλά και ξενόκουμπα κάποιων που δεν ζουν πια 
για να διαμαρτυρηθούν για την πατρότητά τους και το λόγο που τα 
εμπορευόμαστε. 

Πεθαμένη νεκρή πολιτεία κάποιων χαμένων σε άλλους κόσμους. 
Αυτά είναι τα παλιατζίδικα. Κι αν αναζητήσεις τις αιτίες που τα πε-
ρισσότερα απ’ αυτά τα πράγματα κατέληξαν εκεί προς πώληση, πολ-
λά χρόνια μετά, μακριά από τους κατόχους –όσα ανήκαν κάπου– οι 
πιο πολλές ιστορίες οδηγούν σε κάτι τόσο λυπημένο, όπως αυτά τα 
κοσμήματα στα οποία σταμάτησε το βλέμμα μου, γιατί έμοιαζαν με 
εκείνα που αναγκάστηκε κάποτε κάποιος να πουλήσει λόγω ανέχει-
ας και «ανωτέρας βίας». 

Είναι μακρά ιστορία τα παλιατζίδικα και με «πληγώνει», τελικά, η 

περιήγηση σ’ αυτά. Μου θυμίζουν «περήφανες» αριστοκράτισσες γε-
ροντοκόρες που ξεπουλούν τις προίκες τους γιατί δεν έχουν άλλους 
πόρους. Κι αυτό δεν το μπορώ. Έτσι, είπα τέρμα οι τοιαύτες περιη-
γήσεις για την «παραθαλάσσια εξοχική κατοικία»! Διοχετεύω το ακά-
ματο «στυλιστικό» μου ταλέντο σε άλλες διαδρομές, έως ότου «στε-
γάσω» και ασφαλίσω το όνειρό μου όπως πρέπει, για να πάψει να με 
προδίδει πια. Έως ότου καταλάβω με πόσα τελικά θα είμαι ευτυχι-
σμένη και, κυρίως, με πόσες αποσκευές... 

α π Ρ ι λ ι ο ς  2 0 0 5
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Κ α θ ε  Μ η ν α ,  ι Δ ι α  Μ ε Ρ α « ε ν η λ ι Κ ο  π α ς χ α »

εν ςυΜπαθω διόλου τις επίσημες εορτές και αργίες. Δεν δη-
λώνω άθεη, το αντίθετο μάλλον, καθώς μεγαλώνοντας εμβα-
θύνω όλο και περισσότερο, με διάθεση φιλοσοφίας. Απλώς, 

οι μέρες αυτές μπερδεύουν πάντοτε πιο έντονα το πριν και το τώρα, 
αυτό που έζησες και πάει, με αυτό που ζεις, όσο ωραίο κι αληθινό κι 
αν είναι αυτό. Ίσως, όμως, πάλι για ετούτη την αντιπάθειά μου στα 
Χριστούγεννα και το Πάσχα –ιδιαίτερα για το τελευταίο– να φταίω 
μόνο εγώ και η ισχυρή συναισθηματική νοημοσύνη μου, που προ-
σεγγίζει έτσι και μόνο έτσι τα γεγονότα της ζωής μου. Ό,τι είμαι 
έχει να κάνει με ό,τι ήμουν, έτσι λοιπόν δεν μπορώ να ξεχάσω πως οι 
εμπειρίες μου και οι αναμνήσεις μου από όλα τα περασμένα Πάσχα 
στη ζωή μου ήταν ποικίλες και μάλλον τα είχαν όλα. Και ελληνική 
ύπαιθρο στην πολύ νεαρή μου ηλικία. Το μεγάλο αλλά ταλαίπωρο 
οικογενειακό Opel ανέβαινε και κατέβαινε ασθμαίνοντας τις στροφές 
των θεσσαλικών βουνών και κάμπων. Ατέλειωτα μεσημεριανά γλέ-
ντια με την πολυπληθή οικογένεια κάτω από τον ανοιξιάτικο ουρα-
νό που σχεδόν πάντα έκαιγε και η Κυριακή του Πάσχα ήταν η πρώ-
τη μέρα για να σηματοδοτήσει και το πρώτο καλοκαιρινό ρούχο, ση-
μάδι πως το σχολικό έτος τελειώνει οσονούπω.

Τη λαμπάδα την περίμενα κάθε χρόνο όπως τα παιδιά περίμεναν 
το «πολικό εξπρές» στην ομώνυμη φετινή παιδική ταινία. Στη 
δική μου περίπτωση, όμως, ποτέ δεν ερχόταν, μιας και η ανώνυ-
μη νονά μου - φάντασμα είχε εξαφανιστεί στην Αμερική (ελπίζω 
να μη σύστησε συμμορία εκεί και να εκτίει ακόμη ποινή) και δεν 
εμφανίστηκε ξανά στη ζωή μου από την ημέρα του μυστηρίου. 
Υποψιάζομαι πως θα προέβλεψε τον καταιγιστικό μου χαρακτή-
ρα και τράπηκε εις μόνιμη φυγή. Τη λαμπάδα μου την αγόραζε 
πάντοτε ο πατέρας μου, κατόπιν ισχυρής πίεσης και αντιγνωμί-
ας. Λόγου χάρη, ποτέ δεν είχα εκείνη που πραγματικά ήθελα, δη-
λαδή λευκή με κόκκινα πουά και φιόγκους. Τις περισσότερες φο-
ρές ήταν κάτι θλιβερώς unisex, με μαλλιαρά άσχημα κρεμασμένα 
κουκλιά, που αγοραζόταν την τελευταία στιγμή απ’ το τοπικό –
θλιβερό επίσης– κατάστημα του χωριού, τόπος των πασχαλιάτι-
κων διακοπών. Ωστόσο, τα πράγματα ήταν καλύτερα τη Μεγά-
λη Παρασκευή, όταν έδειχνα προνομιακά το πολύχρωμο φανά-
ρι που συνήθως κουβαλούσα ως κόρη οφθαλμού από την Αθήνα 

«Ενήλικο Πάσχα»

Δ

και περιέφερα σε όλη τη γύρα του Επιταφίου, καίγοντας, ωστό-
σο, τις περισσότερες φορές και τα δάχτυλά μου.

Επίσης, ποτέ δεν αντιλήφθηκα την εμμονή της μητέρας μου να φο-
ρέσω την ανοιξιάτικη εμφάνιση –συνήθως ήταν λευκή με κόκκινους 
φιόγκους στα κοτσίδια μου και ασορτί λευκά παπούτσια– έστω κι αν 
το βράδυ της Ανάστασης στο ορεινό χωριό αισθανόσουν δροσερά και 
με στολή σκι. Σιχαινόμουν, σιχαίνομαι και, σας το ορκίζομαι, θα σι-
χαίνομαι τη μαγειρίτσα. Το έπαθα νομίζω από την πρώτη στιγμή που 
είδα τη μητέρα μου και τη γιαγιά μου να πλένουν τα εντόσθια του 
δύσμοιρου ζώου στη βρύση της αυλής, ξανά και ξανά, για να καθα-
ρίσουν καλά. Αρνήθηκα να γίνω Χάνιμπαλ Λέκτερ, εφόσον δεν μου 
είχαν φυτρώσει ακόμα οι χαυλιόδοντες, ενώ επίσης και το κόκκινο 
αβγό που μου τσούγκριζαν με συγκινησιακό μένος όλοι οι συγγενείς, 
ωσάν οικογενειακή εκδίκηση, αρνιόμουν κι αυτό να το φάω, εφόσον 
η οσμή του και μόνο ήταν ικανή να με βάλει σε νέα δεκαήμερη νη-
στεία. Ως παιδί ήμουν σίγουρα η περιφερόμενη πασχαλινή μιζέρια, 
υποσιτισμένη και γενικώς στην κακή μου διάθεση. Με έσωζαν μόνο 
οι μακρινές μου «χαμένες» βόλτες με το ποδήλατο, όπου σκεφτόμουν 
μια ζωή άγνωστη και μυστηριώδη που άρχιζε αμέσως για μένα.

Και ύστερα, η καθημερινή παρουσία στην εκκλησία με τη γιαγιά. 
Ντυμένη εγώ με τα ρούχα της Αθήνας, φιλοξενούμενη στο κρύο, πέ-
τρινο χωριάτικο σπίτι της, την περίμενα να ολοκληρώσει την ιερο-
τελεστία της προετοιμασίας της για την εκκλησία, φορώντας το σω-
στό σεμιζιέ φόρεμα, κάνοντας το σωστό χτένισμα –τον τέλειο αυστη-
ρό κότσο– της κρατούσα ευλαβικά τον καθρέφτη, τη ράντιζα, ανεβα-
σμένη στην καρέκλα, με κολόνια λεμόνι και, αφού κλειδώναμε δυο 
και τρεις φορές, κόβαμε βιαστικά λίγα λουλούδια από τον κήπο, συ-
νήθως πασχαλιές, και με έπιανε με το τραχύ, σκασμένο από τις δου-
λειές χέρι της για την εκκλησία. Θυμάμαι ολοκάθαρα τις ατέλειωτες 
ώρες της εκκλησίας, όλης της Μεγάλης Εβδομάδας, με τη γιαγιά μου 
να με περιφέρει με καμάρι στις φιλενάδες της, οι οποίες μου τσιμπού-
σαν μονίμως τα μάγουλα και με τραβούσαν βίαια πάνω τους για να με 
φιλήσουν στο μέτωπο, ενώ εγώ έπαιρνα μια γερή δόση από εισπνοή 
ναφθαλίνης μαύρων χηρεμένων ταγέρ. Ωστόσο εκεί, στην Αγία Πα-
ρασκευή του χωριού, κατάλαβα επιτέλους τι είδους γυναίκα ήταν η 
Κασσιανή και αντιλήφθηκα ότι δεν ήταν μια μακρινή μου θεία που 
την κοίταζα μέχρι τότε με απαξίωση. Εκεί, στην ίδια επαρχιακή εκ-
κλησία, αναρωτιόμουν μέσα στις ατέλειωτες ώρες ορθοστασίας –η για-
γιά μου έλεγε πως τα παιδιά δεν κάνει να κάθονται– γιατί να είμαστε 
χώρια, αριστερά και δεξιά, από τους φίλους μας, τα αγόρια, που παί-
ζαμε μαζί όλο το πρωί. Παρατηρούσα ξανά και ξανά τις αγιογραφί-
ες, μερικές με έκαναν να λιώνω από φόβο –νομίζω εκείνη του Ιωάν-

|  1 3 8  | |  1 3 9  | 

41-54 teliko.indd   36-37 9/3/2014   8:14:49 AM



ποτε δεν αντιλήφΘήκα 
την εμμονή της μητέρας μου να φορέσω την ανοιξιάτικη 
εμφανιΣή –ΣυνήΘωΣ ήταν λευκή 
με κόκκινους φιόγκους στα κοτσίδια μου και ασορτί λευκά 
παπουτΣια– εΣτω κι αν το βραδυ 
της Ανάστασης στο ορεινό χωριό αισθανόσουν δροσερά 

και με Στολή Σκι. επιΣήΣ, 
σιχαινόμουν, σιχαίνομαι και, σας το ορκίζομαι, 

Θα Σιχαινομαι τή μαγειριτΣα.

« ε ν η λ ι Κ ο  π α ς χ α » « ε ν η λ ι Κ ο  π α ς χ α »

νη του Βαπτιστή με το κομμένο κεφάλι– ενώ μερικοί του εκκλησιά-
σματος δεν μου φαίνονταν από τότε και τόσο «άγιοι». Νομίζω, όμως, 
πως το αποκορύφωμα ήταν πάντα ο Αρχιψάλτης, κουτσός, μονίμως 
ιδρωμένος και χοντρός, γκαρσόνι στο απέναντι ζαχαροπλαστείο, και 
στην ίδια ακριβώς μορφή, αλλά σε άλλη κλίμακα, ο γιος του, το «α' 
παπαδοπαίδι». Ένας ολόκληρος κόσμος, αυτός της εκκλησίας του 
χωριού, που με περίμενε κάθε ελληνικό Πάσχα. Μια γιαγιά και μια 
περίεργη, οξύμωρη «λαϊκή ζεστασιά», που δεν υπάρχει πια για να τη 
μεταδώσω στα δικά μου παιδιά.

Εικόνες αστείες, αλλά και τόσο αληθινές, σαν αυτές στο αναγνω-
στικό της Α' Δημοτικού με το οποίο μεγαλώσαμε οι περισσότεροι άνω 
των τριάντα. Και κάθε χρόνο, στο τέλος της Μεγάλης Παρασκευής, 
λίγο πριν βγει ο Επιτάφιος από την εκκλησία, ο ίδιος λόγος της για-
γιάς μου, προκλητικός, αλλά συγχρόνως προφητικός και επιτακτι-
κός: Το μέρος που θα ήθελε όταν πεθάνει να της ανάβω κερί και τι 
ήθελε να προσεύχομαι για εκείνη που είχα το όνομά της. Κάθε χρόνο 
να μου ξεστομίζει τα ίδια μονότονα λόγια, σαν μελλοντική διαθήκη 
της μόνο σ’ εμένα την τυχερή, το μοναδικό της κληροδότημα μόνο 
σ’ εμένα, το δικό μας μυστικό.

Τα επόμενα χρόνια τα είχαν όλα. Μοναχική Ανάσταση ανάμεσα σε 
αγνώστους στο πάρκο του Πεδίου του Άρεως, σε μια γειτονιά που 
με έδιωχνε, αλλά πάντα θα με κρατά αιχμάλωτη, οικογενειακή Ανά-
σταση –πιο παλιά– ενός έφηβου εαυτού που δεν συμβιβαζόταν με τί-
ποτα, και μια τελευταία Ανάσταση που θυμάμαι πικρά ως κόρη με 
τους δυο της γονείς.

Θα ξαναγεννηθεί για μένα αυτή η γιορτή ίσως φέτος, φιλοσοφώ, ενώ  
φιλοδοξώ πως θα τα κρατήσω ξύπνια –έστω και με το ζόρι– τα δύο 

από τα τρία παιδιά μου, αφού θα κάνω μετά από χρόνια Πάσχα σε ελ-
ληνική ύπαιθρο. Για να νιώσω πως υπάρχει για αυτή την ημέρα μια 
νέα οικογένεια, μια συνέχεια απ’ αυτό που πέθανε για πάντα. Επίσης, 
θα παρακολουθήσω συν τέκνοις τον «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στην 
τηλεόραση, αυτό το άτυπο θρησκευτικό μάθημα κάθε πασχαλινή ελ-
ληνική περίοδο. Τόσες φορές που την έχω (θέλοντας και μη) παρα-
κολουθήσει, έχω πεισθεί πως έχω λάβει κι εγώ μέρος στην ταινία, ως 
κομπάρσος ή ως βοηθός σκηνοθέτη, με το φίλο μου –πλέον– Φράνκο 
Τζεφιρέλι. Μπορεί να ξαναδώ και τον Μπεν Χουρ, διότι με συγκλο-
νίζουν και οι σκηνές στους «βράχους των λεπρών». Είναι για εκεί-
νους που έχουν πιο μαζοχιστικές διαθέσεις αυτό το Πάσχα, σκέφτο-
μαι, ενώ μπορεί και να το αναμίξω με μια δόση από το Jesus Christ 
Superstar, για λίγο ροκ.

Να κάνω νέα αρχή, ενήλικη αρχή, για να μάθω να αγαπώ τα νέα 
και να πάψω να νοσταλγώ τα παλιά και να μελαγχολώ, μου λέει 
εκείνος που μ’ αγαπά. Εύχομαι να εκδράμετε στην ελληνική ύπαι-
θρο και να αισθανθείτε «νέα κάθαρση» – ό,τι κι αν σημαίνει αυτό, σε 
όσους αντιλαμβάνονται ότι μερικοί άνθρωποι ίσως δεν γίνονται τε-
λικά ενήλικες ποτέ…

Μ α Ϊ ο ς  2 0 0 5
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Κ α θ ε  Μ η ν α ,  ι Δ ι α  Μ ε Ρ α

Ριν απο λίγες ημέρες, με ρώτησαν ποιος ήταν ο λόγος που 
μάλλον τα πήγα καλά στη μέχρι τώρα επαγγελματική μου πο-
ρεία και τελικά ποιο ήταν –αν υπάρχει– το τίμημα. Στο πρώ-

το ερώτημα η απάντηση ήταν πως δεν τα πήγα έως τώρα χειρότερα 
ή άσχημα γιατί δεν έδωσα στον εαυτό μου «δεύτερη επιλογή» – ή, αν 
θέλετε, δεν είχα άλλη επιλογή. Στο δεύτερο, απάντησα ότι το τίμημα 
είμαι εγώ η ίδια ή μάλλον ο παλιός πιο ήρεμος, νηφάλιος –ενίοτε και 
ξέγνοιαστος– εαυτός μου.  

Οι ξέγνοιαστοι άνθρωποι είναι δύο κατηγοριών: Τα παιδιά και οι 
«αδιάφοροι - αναίσθητοι γενικώς». Τα μεν πρώτα διάγουν την ευτυ-
χέστερη περίοδο της ζωής τους, οι δε δεύτεροι είναι ευτυχισμένοι γε-
νικώς, διότι το να αδιαφορείς σε σώζει σαφώς από τα περισσότερα και 
σου χαρίζει πολλά χρόνια –περισσότερα από εμένα, που τρώγομαι με 
τα ρούχα μου– αστείρευτης αναισθησίας. 

Πάντοτε ζήλευα, ενδόμυχα, τους αδιάφορους –για να μην τους 
χαρακτηρίσω ως πρέπει, με υπέροχη λέξη του ζωικού βασιλείου 
και φίλτατα τετράποδα. Τους έχω δε παρακολουθήσει από το σχο-
λείο, όταν εγώ, λόγου χάρη, δεν κοιμόμουν την προηγούμενη –
για να μην πω τρεις μέρες επί σειρά– για το διαγώνισμα του γνω-
στού σαδιστή μαθηματικού, ενώ η συγκεκριμένη συμμαθήτρια (κα-
θώς φοίτησα σε παρθεναγωγείο) έβγαινε καθημερινώς μέχρι αρ-
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γά, ήταν σε ακατάβλητη ιλαρή διάθεση. Ανεξαρτήτως της τελικής  
χαμηλής της βαθμολογίας, κατάφερνε να επιβιώνει αξιοπρεπέστατα 
και –κυρίως– χωρίς το δικό μου άγχος, με μια παροιμιώδη ξεγνοιασιά, 
εντελώς καλλιεργήσιμη. Τέτοιους ανθρώπους συνάντησα και συνα-
ντώ καθημερινά. Τους περισσότερους τους αποστρέφομαι και μόνο 
ένας - δυο παραδέχομαι πως, αν και βαθιά ατομιστές και συνειδητά 
«αναίσθητοι», μετέτρεψαν με πρωτοφανή επιτυχία το κατ’ άλλους 
ελάττωμα σε παροιμιώδες προτέρημα. 

Είναι μερικές ημέρες –κάτι περισσότερο από εβδομάδα– που ζήτη-
σα τη βοήθεια ομοιοπαθητικού γιατρού για να καταπολεμήσω τις αυ-
ξανόμενες ανά χρόνο αλλεργίες μου. Ο γιατρός –οπλισμένος με ολύ-
μπια ηρεμία, αφού η μόνη ερώτηση που δεν μου έκανε ήταν «τι φα-
γητό προτιμούσε ο προπάππος μου»– με ρώτησε με ποια επίθετα θα 
χαρακτήριζα τον «αχαρακτήριστο» (είμαι σίγουρη πως το σκέφτη-
κε) εαυτό μου. Τα εξής του απάντησα: Χειμαρρώδης, συνεπής –έως 
αυτοκαταπίεσης– κυκλοθυμική, πολύ πιεσμένη. Αλλά πολύ πιεσμέ-
νη. Τόσο που δεν μπορώ να ανεχθώ κανέναν με το ίδιο ιδίωμα κοντά 
μου, διότι θεωρώ πως το κατέχω κατ’ αποκλειστικότητα. Γι’ αυτό 
μακαρίζω τους αδιάφορους, αγαπημένους συνανθρώπους μου: Για-
τί η δική τους ώρα ανήκει περισσότερο σ’ αυτούς απ’ ό,τι η δική μου 
σ’ εμένα, που την έχω μοιράσει δωρεά σε φίλους, συγγενείς, αγαπη-
μένους και εχθρούς. Είμαι και μεγάλη γκρινιάρα, απ’ αυτές που θα 
παραπονιούνται συνέχεια ως γριές (τρέμω στην ιδέα). Αυτό ξέχασα 
να το αναφέρω στον ομοιοπαθητικό. Σοβαρή παράλειψη, άραγε, για 
τις αλλεργίες μου; 

Θα ήθελα να περάσω το «μήνα του μέλιτος ενός βαθιά αδιάφορου 
ανθρώπου». Θέλω να πάψω να νοιάζομαι κυρίως για την τελειότητα 
και στην κυριολεξία για το πώς θα μπορούσαν τα πράγματα να ήταν 
καλύτερα. Από το πάτωμα της αυλής και της κουζίνας, που θα έπρεπε 
να γυαλίζει περισσότερο, απ’ τα σεντόνια στο σπίτι, που τα θέλω κολ-
λαριστά, όπως αυτά που ζηλεύω, από το καλύτερο τεύχος κάθε μήνα, 
απ’ τον καλύτερο φωτογράφο, που θα σταματήσει να φωτογραφίζει 
μετριότητες και θα αποκτήσει στυλ, απ’ τα κορίτσια του styling, που 
θα βρίσκουν επιτέλους, μετά από εκατομμύρια ώρες δουλειάς και δι-
δασκαλίας, το σωστό αξεσουάρ και concept με την πρώτη, και τόσα, 
τόσα ακόμη, που για να ηρεμήσω πρέπει να πάψουν να μ’ ενοχλούν. 
Το γιατρό που με άκουγε νηφάλιος πολλά από αυτά δεν τον ενοχλούν, 
όπως δεν τον ενοχλούσε η σκόνη στο πάτωμα και στα πόδια του γρα-
φείου του, τα ξεπερασμένα έπιπλα, ο ταραχώδης γείτονας που χτυπού-
σε από το διπλανό ετοιμόρροπο σπίτι καθ’ όλη τη διάρκεια του ραντε-
βού, και ένα σωρό άλλα πράγματα που θα μπορούσαν στο περιβάλλον 
του να γίνουν σαφώς καλύτερα. Πράγματα για τα οποία πρέπει ή να  
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αδιαφορήσω ή να προσποιηθώ πως είναι σωστά και καλύτερα δεν γί-
νονται ή, το κυριότερο, να αναγνωρίσω το κακό, το μέτριο, το μίζε-
ρο ως λύση ιδανική για μένα και το καλό μου και για τις αλλεργίες 
μου, που, απ’ ό,τι κατάλαβα, είναι ψυχοσωματικές κι αυτές. Για να 
γίνω καλά, δε, μάλλον θα πρέπει να δουλεύουμε τόσο εγώ όσο και όλη 
η ομάδα του LIFE&STYLE αλλά και της VOGUE από το ονειρεμέ-
νο Θιβέτ, κάνοντας στα διαλείμματα θεραπείες με «αγιουρβέδα» για 
γρήγορα αποτελέσματα. 

Έτσι, λοιπόν, με αυτά τα νεύρα (και πολλά άλλα ακόμη) έφυγα για 
τη Νέα Υόρκη, για δουλειά και αναψυχή, αναψυχή και δουλειά. Αλ-
λά, επειδή είμαι και ενοχική μητέρα –όπως οι περισσότερες εργαζόμε-
νες– πήρα μαζί τα δύο εκ των τριών τέκνων μου. Και έτσι είμαι στη 
Νέα Υόρκη, όπου κάνει κρύο, πολύ κρύο, κι εγώ φοράω καλοκαιρινά 
–και δεν ξανακοιτώ τον καιρό στο Internet– και τρέχω από τα χαρά-
ματα στα μουσεία με τα μικρά, και στη συνέχεια σε δουλειές ων ουκ 
έστιν αριθμός. Και βεβαίως στο θέατρο. Που, αν πας εδώ στο θέατρο, 
αυτομάτως συμβιβάζεσαι πλέον μόνο με το Ηρώδειο, την Επίδαυρο 
και με πραγματικά λιγοστές ελληνικές παραστάσεις. Όταν πρωτο-
ήρθα στη Νέα Υόρκη ήμουν κοντά στα είκοσι, βαθιά συγχυσμένη με 
πολλά. Πρόσφατα είχα αποχωριστεί για πάντα τον πατέρα μου και 
ήμουν περισσότερο ένα «χαμένο» κορίτσι παρά μια νέα γυναίκα σαν 
αυτές που παρουσιάζουν το Glamour και το Sex and the city τώρα. 
Το σοκ της πρώτης μέρας σ’ αυτή την πόλη και το αίσθημα «θέλω να 

πάω στο πατρικό μου» διαδέχτηκε ο ήλιος της επομένης πάνω από 
τη Νέα Υόρκη, που μου έλεγε πως είχα κάνει διάνα. Δεν υπάρχει άλ-
λη τέτοια πόλη για εκείνους που αγαπούν τη ζωή και τη δημιουργία 
στη μόδα, στην τέχνη. Εδώ δούλεψα για λίγο ασταμάτητα, ως στυ-
λίστας, ξενυχτώντας, ζώντας σε ρυθμούς άλλους, μιας άλλης ζωής, 
που μόνο στη Νέα Υόρκη τη συναντάς. Κοιμόμουν στις τέσσερις, ξυ-
πνούσα στις έξι, σιδέρωνα τα ρούχα της φωτογράφησης, ετοίμαζα τη 
βαλίτσα του styling και στις επτά ξεκινούσε η πρώτη λήψη, για να 
πετύχουμε το πρώτο πρωινό φως. Ένα φως που μόνο αυτή η πόλη 
έχει, λαμπερό, χρυσό, αλλά όχι κίτρινο και θαμπό. Από τότε, ήρθα ξα-
νά και ξανά, έμαθα τα καλά ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, αλλά ποτέ 
δεν ξέχασα εκείνη την πρώτη φορά, την απειρία και την αθωότητα 
της «επαρχιώτισσας» σε μια τέτοια πόλη. 

Χθες, είπα στην κόρη μου –δικαιολογώντας τη δική μου τρέλα να 
τη θέλω πάντα κοντά μου– πως πρέπει να νιώθει τυχερή που, αν και 
τόσο μικρή, βρίσκεται σ’ αυτή την απίστευτη πόλη. Αφού το σκέφτη-
κε, μου απάντησε κομψά πως είναι τυχερή που έχει εμένα και όχι τη 
Νέα Υόρκη, διότι τελικά είναι πιο έξυπνη από εμένα, όταν θέλει να 
κάνει την έξυπνη. Εγώ την έφερα εδώ γιατί θέλω να μοιραστεί μαζί 
μου τη μοναδική ένταση που μεταδίδει αυτή η πόλη όχι μόνο στους 
υποψιασμένους, αλλά και στους φαινομενικά και κυριολεκτικά αθώ-
ους. Ακόμη και σ’ αυτούς που εντέχνως αδιαφορούν... 

δεν υπαρχει αλλή τετοια πολή 
για εκείνους που αγαπούν τη ζωή και τη δημιουργία 

Στή μοδα, Στήν τεχνή. 
Εδώ δούλεψα για λίγο ασταμάτητα, ως στυλίστας, 

ξενυχτωνταΣ, ζωνταΣ Σε ρυΘμουΣ 
άλλους, μιας άλλης ζωής, που μόνο στη Νέα Υόρκη 

τή ΣυνανταΣ. κοιμομουν 
στις τέσσερις, ξυπνούσα στις έξι, σιδέρωνα τα ρούχα 

τήΣ φωτογραφήΣήΣ, ετοιμαζα 
τη βαλίτσα του styling και στις επτά ξεκινούσε 

ή πρωτή λήψή, για να πετυχουμε 
το πρώτο πρωινό φως.
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Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α ,  Ι Δ Ι Α  Μ Ε Ρ Α

να καταλήξω πως πραγματικά θα ήθελα να βρω και άλλους τέτοιους  
ευσυνείδητους Έλληνες, που να δουλεύουν τόσο εντατικά δεκατέσ-
σερις ώρες με ρυθμό αλόγου, αλλά λυπάμαι που το λέω, ίσως τα παι-
διά μας –όσο πιο μικρά τόσο πιο αποδοτικά– είναι οι μοναδικοί Έλλη-
νες που κοπιάζουν τόσες ώρες καθημερινά. Είμαι πλέον πεπεισμένη 
ότι ποιοτική μάθηση δεν υπάρχει –και δεν υπάρχει ελληνικό σχολείο 
που να μπορεί να γράψει ιστορία στην εκπαίδευση. Ποσοτική μάθη-
ση ναι. Υπερκάλυψη όλων των σχολικών βιβλίων, χιλιάδες άγνωστες 
λέξεις που δεν έχουν χρόνο να βρουν ερμηνείες, χιλιάδες πληροφορί-
ες με λίγες εμβαθύνσεις –λόγω χρόνου– ναι. Περίεργη εκπαίδευση, 
που κατασκευάζει ανθρώπους που «κοιτούν» αλλά δεν «βλέπουν». 
Στη χειρότερη θέση βρίσκονται όμως και οι εκπαιδευτικοί, όσοι απ’ 
αυτούς έχουν καταλάβει πόσο ανιαρή και κουραστική έχει γίνει η 
δουλειά που αγάπησαν, αφού οι περισσότεροι τρέχουν πίσω από ένα 
τρελό σύστημα παράδοσης και ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης. Το 
χειμώνα που μας πέρασε, και για περίπου δέκα ημέρες, παρακολού-
θησα το απίστευτο μαρτύριο της κόρης μου, όταν ένα κοριτσάκι εν-
νέα χρόνων, που ξυπνούσε σαν το λύκο του Μαυροβουνίου στις 6.45 
κάθε ημέρα, επέστρεφε επίσης ερείπιο στις 16.30 σιγοτραγουδώντας 
μάλιστα και τα τελευταία hits του Βασίλη Τερλέγκα (διότι ο ευφά-
νταστος εκάστοτε οδηγός είχε κέφια και έβαζε και τα αγαπημένα του 
cd στη διαπασών) και με μια διακοπή ανάσας μισής ώρας, διάβαζε ως 
σχιζοφρενής μην κάνοντας extra εξωσχολικά μαθήματα έως τις εννέα. 
Στις δέκα, σχεδόν λιπόθυμη, τη σκέπαζα και η τελευταία της ερώτη-
ση πριν το «καληνύχτα» ήταν «τα έχω ετοιμάσει όλα;».  

Ευτυχώς, το δράμα της κόρης μου και της απελπισμένης μητέ-
ρας της δεν κράτησε πολύ, διότι φαίνεται κάποιος πεφωτισμένος εκ-
παιδευτικός νους ανακάλυψε τη θηριωδία που γινόταν και το δρά-
μα έληξε νωρίς. Αφορμή για τα παραπάνω δεν έπαιξαν οι γλυκές 
αποχαιρετιστήριες παραστάσεις του σχολείου, τα σκετς και τα τοι-
αύτα. Μόλις χθες, διάβασα στο περιοδικό του σχολείου των μικρών 
ένα γράμμα προς την Υπουργό Παιδείας κυρία Μ. Γιαννάκου, από 
την εξαιρετική Έλενα Ακρίτα και πραγματικά δεν ήξερα τι έπρε-
πε να κάνω. Παραθέτω χαρακτηριστικά αποσπάσματα: «Ως μητέ-
ρα ανηλίκου τέκνου (...) έχω τη χαρά να βιώνω το σουρεαλισμό των 
εξετάσεων στην Α' Γυμνασίου. (...) Τα εναπομείναντα δωδεκάχρο-
να που επιβιώσανε του εκπαιδευτικού μας συστήματος μέχρι τον 
Ιούνιο, έχουμε τη λαμπρή ευκαιρία να τα ξεκληρίσουμε και να ξε-
μπερδεύουμε με δαύτα, μια και καλή. (...) Σας καταθέτω ότι μ’ αρέ-
σει αυτό το σύστημα, το καουμποϊκό. Και το βρίσκω, επίσης, και 
εξαιρετικά ψυχολογημένο. Δεν υπάρχει πιο κατάλληλος χρόνος για 
τη μύηση του ανηλίκου στον παραλογισμό του ενηλίκου. (…) Υπο-

ΑΘΕ ΑΡχΗ και τέλος σχολικής περιόδου έρχεται ως «ιερή» υπεν-
θύμιση της δικής μου –φαινομενικά αθώας– πρώτης εποχής. Η 
πρώτη και η τελευταία ημέρα του σχολείου ανέκαθεν με γέμι-

ζαν με πλείστα συναισθήματα αγαλλίασης, εύλογο το γιατί, ανεξήγητο 
όμως πώς συνεχίζεται αυτό τώρα ακόμη που παρακολουθώ τις σχολι-
κές γιορτές των παιδιών μου. Σε γενικές γραμμές η αγαλλίαση έχει να 
κάνει με το πώς η συνεχιζόμενη χειμωνιάτικη εκπαιδευτική φρενίτιδα 
λαμβάνει τέλος, για λίγο φυσικά –όλα τα ωραία διακόπτονται– και τα 
περιφερόμενα ζόμπι μικρά μου (κανονικά ζόμπι τον τελευταίο μήνα) 
θα πάρουν τα όρη και τις θάλασσες ψάχνοντας τη δική τους εκτόνω-
ση. Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα πως τα παιδιά είναι ίσως οι πιο 
εργατικοί και ευσυνείδητοι επαγγελματίες, αν αναλογιστούμε τις ώρες 
που απασχολούνται δουλεύοντας: Ξυπνούν στις 6.30 (το πολύ στις 
7.00, τα πιο τυχερά απ’ αυτά), επιστρέφουν από το σχολείο στις 15.30 
με 16.30, κάνουν διακοπή μιας ώρας για ουσιώδεις ανάγκες του οργα-
νισμού τους και ξεκινούν τη μελέτη στις 17.30 έως τις 20.30 (με 21.00 
πολλές φορές, διότι έχουν να μάθουν τη Δομή και τον Πάπυρο Λαρούς 
ολόκληρο). Τις περισσότερες φορές, ο χρόνος που μένει είναι για ένα 
γρήγορο βραδινό, όταν δεν κοιμούνται με το πρόσωπο μέσα στο φαγη-
τό τους, κι ένα εξίσου γρήγορο μπάνιο, όταν δεν κοιμούνται και σ’ αυ-
τό, ειδικά την ώρα του στεγνώματος των μαλλιών! Πολύ απλά, θέλω  

« τ Ε τ Ρ Α Δ Ι ο Ν  Κ Α λ λ Ι γ Ρ Α φ Ι Α σ »

«Τετράδιον καλλιγραφίας»

Κ
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Αρσάκειο Θηλέων 
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Χριστουγεννιάτικη 
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φωτογραφίας: 
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διο με σκληρό εξώφυλλο –σαν αυτό που είχε το μπακάλικο της γω-
νίας για να κρατάει τα λογιστικά του – μου επέβαλε την καθημερινή 
άσκηση της καλλιγραφίας. Κάθε λάθος αντιστοιχούσε και σε σκίσι-
μο της σελίδας. Το τετράδιο καλλιγραφίας της μαθητρίας Ελένης Κ. 
Μακρή έπρεπε να είναι αψεγάδιαστο. 

Για τον πατέρα μου, όποιος δεν γνώριζε καλή γραμματική ήταν 
απλώς ανεκπαίδευτος. Όποιος, όμως, δεν ήξερε να γράφει καλλιγρα-
φικά, τονίζοντας με συναίσθημα και πάθος τους τόνους, τις δασεί-
ες και τις περισπωμένες, ήταν αμόρφωτος και όταν όλοι θα διάβα-
ζαν ένα άθλιο χειρόγραφό του, θα ήξεραν πως είχαν να κάνουν με 
έναν αγροίκο. 

Αυστηρός και απόλυτος, αλλά απολαυστικός και πνευματώδης, όλα τα 
παραπάνω έγιναν η «συνέχειά του» στην υποφαινόμενη, αφού αγόρασα 
το ίδιο τετράδιο στην πρωτότοκη κόρη μου και την καλλιγραφία της  
εξύμνησα και για τους αγροίκους με τα τερατώδη γράμματα της μί-
λησα. Δεν με ενδιαφέρει εάν τελικά μάθει να κάνει τέλειες τις εξισώ-
σεις της και αν θα μάθει να χρησιμοποιεί λογάριθμους. Εμένα μου 
πήρε, ήδη, αρκετά χρόνια προσπάθειας για να ξεχάσω τα παραπάνω, 
αυτό που θα με πονέσει θα είναι να διαβάσει έστω και μία φράση ενός 
σπουδαίου ανθρώπου, συγγραφέα, ποιητή, δασκάλου, και να μην μπο-
ρέσει να την ταράξει. Ίσως να είναι η φράση που θα μπορούσε να της 
αλλάξει τη ζωή και, εν τέλει, πρέπει να βλέπει πίσω και μέσα απ’ τις 
λέξεις και όχι χαριτωμένα να «περπατά» πάνω απ’ αυτές… 

τίθεται ότι αυτές οι εξετάσεις γίνονται για εμπέδωση της ύλης. Το  
μόνο που εμπεδώνουν τα παιδιά είναι πώς να διαχειρίζονται τη νευρική 
τους κρίση (...) Ναι, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, κυρία Υπουργέ!».

Από τη μια απολάμβανα τις κοινές ατάκες και της δικής μου χει-
μωνιάτικης αγανάκτησης, απ’ την άλλη όμως πραγματικά δεν έχω 
καταλάβει ποιος ο λόγος να βγαίνουν ολοένα και πιο αμόρφωτοι άν-
θρωποι απ’ τα σημερινά σχολεία –μερικά απ’ αυτά πανάκριβα ιδιωτι-
κά– αμόρφωτοι αλλά φορτωμένοι με εγκεφάλους γεμάτους καινούρ-
γιες πρωτοφανείς στον αριθμό πληροφορίες, που θα μείνουν για πά-
ντα σε μεγάλο βαθμό πληροφορίες χωρίς επεξεργασία και περαιτέρω 
ανάλυση. Αδιαφορώ αν τα δεκάχρονα χειρίζονται τέλεια το PC, αυ-
τό που μόλις μετά βίας χειρίζομαι εγώ, αλλά δεν έχουν ιδέα τι είναι 
η Καβάλα και η Σαμοθράκη, από πού βγαίνει το ρετσίνι και τι είναι 
η μαστίχα και ότι ο Λεωνίδας δεν είναι σοκολατάκι. Από όλους τους 
δασκάλους της ζωής μου (και είχα εξαιρετική τύχη να έχω πολλούς) 
στο «απαρχαιωμένο» για πολλούς, αλλά απίστευτο «Αρσάκειο Θη-
λέων», θεωρώ πως η πρώτη δασκάλα μ’ έμαθε το πρώτο σημαντικό. 
Ήταν εκείνη που μου μίλησε για την αξία των λέξεων, πέρα από το 
συντακτικό και την ορθογραφία, εκείνη που από μια κόλλα παιδική 
γεμάτη κόκκινο στυλό από ορθογραφικά λάθη βαθμολογούσε μόνο 
την ιδέα, τη σύλληψη ενός μοναδικού κάθε φορά παιδικού νοήμα-
τος. Όταν έγινα εννέα και μόλις είχε αρχίσει η σχολική χρονιά, ο πα-
τέρας μου μπήκε αποφασιστικά στο δωμάτιό μου και με προέτρεψε 
τα εξής: Α) Να βρω μια υπογραφή στην οποία θα είμαι πιστή μέχρι 
να γεράσω. Β) Να διαβάζω έχοντας ένα ρολόι απέναντί μου, κατανέ-
μοντας πάντα το χρόνο μου στο εκάστοτε μάθημα και τηρώντας το 
χρόνο σχολαστικά. Και τελευταίο, Γ) Δίνοντάς μου ένα μεγάλο τετρά-

Για τον πατέρα μου, οποιος 
δεν γνώριζε καλή γραμματική ήταν απλώς ανεκπαίδευτος. 

οποιος, ομως, δέν ήξέρέ 
να γράφει καλλιγραφικά, τονίζοντας με συναίσθημα 

και παθος τους τονους, 
τις δασείες και τις περισπωμένες, ήταν αμόρφωτος και όταν 

ολοι θα διαβαζαν ένα αθλιο 
χειρόγραφό του, θα ήξεραν πως είχαν να κάνουν 

μέ έναν αΓροικο.
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που γέμιζαν με τέμπερες και σινικές μελάνες –αργότερα και ειδικά 
πενάκια– για τεχνικά σχέδια ρούχων και κολεξιόν που επινοούσα. Ζέ-
στη αποπνικτική και μια έρημη πόλη, με το «Κηποθέατρο Αλίκη» να 
μυρίζει νυχτολούλουδο και γιασεμί χιώτικο και την Αλίκη να φεύ-
γει βιαστικά μετά το τέλος της παράστασης, με το Green Park και το 
απαραίτητο απογευματινό ούζο του πατέρα μου εκεί, και τις κατ’ ιδί-
αν συζητήσεις μιας μικρής έφηβης Έλενας που έπρεπε να δραπετεύ-
σει από εκείνο που αγαπούσε να μισεί: Από αυτό τον τρόπο ζωής. Από 
τη Μαυρομματαίων, με τις ψηλές σικ πολυκατοικίες των late '50s να 
δεσπόζουν απέναντι, θυμάμαι να παρελαύνουν στην παρέα του πα-
τέρα μου για την απογευματινή τους βόλτα ο Γ. Οικονομίδης, ο Αλέ-
κος Σακελάριος, η Νίτσα Τσαγανέα με το σικ σινιόν της και την εξί-
σου σικ και όμορφη κόρη της, σύζυγο του Γ. Οικονομίδη. Ρουφούσα 
την παγωμένη γρανίτα μου στο ζεστό κηποθέατρο του Green Park 
και τα φώτα των προβολέων με τύφλωναν, αλλά εγώ συνέχιζα να τα 
κοιτάζω, κάνοντας πείραμα με τον εαυτό μου πότε θα μου φέρουν δά-
κρυα. Τα μοναχικά μου καλοκαίρια μπορεί να μην είχαν πισίνα και 
πολλές φίλες από το σχολείο, ούτε μακρινές βόλτες με τα ποδήλατα 
–αυτά τα έβρισκα στην αιώνια γιαγιά που πάντα με περίμενε– αλλά 
είχαν μια Αθήνα που δεν την έμαθαν ούτε μπορούν να τη μάθουν τα 

απο τή μαυρομματαιων, μέ τις ψήλές 
σικ πολυκατοικίες των late '50s να δεσπόζουν απέναντι, 

θυμαμαι να παρέλαυνουν 
στην παρέα του πατέρα μου για την απογευματινή τους 

βολτα ο Γ. οικονομιδής, ο αλέκος 
Σακελάριος, η Νίτσα Τσαγανέα με το σικ σινιόν της 
και τήν έξιςου ςικ και ομορφή 

κόρη της, σύζυγο του Γ. Οικονομίδη. Ρουφούσα 
τήν παΓωμένή Γρανιτα μου 

στο ζεστό κηποθέατρο του Green Park και τα φώτα 
των προβολέων μέ τυφλωναν, 

αλλά εγώ συνέχιζα να τα κοιτάζω, κάνοντας 
πέιραμα μέ τον έαυτο μου ποτέ 

θα μου φέρουν δάκρυα. 

ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
ΑΘΕ ΗΜΕΡΑ, τώρα το καλοκαίρι, μόλις έρθει η αποφράδα ημέ-
ρα που κλείνουν τα σχολεία, μεταμορφώνομαι σε αποκλειστι-
κή γραμματέας των δύο εκ των τριών τέκνων μου. Ούτως ει-

πείν, κρατώ αναλυτικό πρόγραμμα και οργανώνω σχολαστικά –εννο-
είται– το ημερήσιο ποδοβολητό τους με φίλους τους. Μάλιστα, πρέπει 
να ανακαλύπτω σε ποιο σημείο της… επικράτειας βρίσκονται και αν 
είναι διατεθειμένοι να μεταβούν για ξέφρενο παιχνίδι εκεί όπου θα 
βρίσκονται και τα δικά μου μικρά θηρία. Αυτή η επιχείρηση μπορεί 
να φαίνεται ευχάριστη ή εύκολη, αλλά δεν είναι. Είναι απλώς εκνευ-
ριστική και κουραστική –πιστέψτε με– ειδικά όταν εργάζεσαι πολύ. 

Κάνοντας, λοιπόν, επιμελή γραμματειακή υποστήριξη στα μικρά 
μου, σε κάποιες στιγμές ανθρώπινης αδυναμίας, τους έφερνα παρα-
δείγματα από τα δικά μου καλοκαιρινά δρώμενα (που, τελικά, μόνο 
δρώμενα δεν ήταν). Το μόνο που τα χαρακτήριζε ήταν η απόλυτη μο-
ναξιά. Μια μοναξιά, βέβαια, που αποδείχθηκε χρήσιμη, καθώς μέσα 
απ’ αυτή την άκρα ησυχία και εσωστρέφεια κατανόησα και συμφιλι-
ώθηκα με τον εαυτό μου. Κάποιες φορές, οι διακοπές ήταν απλώς ημε-
ρήσιες εξορμήσεις σε κοντινές παραλίες, λόγω της έντονης καλοκαι-
ρινής εργασίας του πατέρα μου. Τελευταία παιδικά - εφηβικά καλο-
καίρια στη βεράντα του αθηναϊκού ρετιρέ, ατέλειωτα χοντρά μπλοκ 
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Πεδίον του Άρεως. 
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της λεωφόρου 
Αλεξάνδρας με τη 
Μαυρομματαίων.
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εκείνους που αγοράζουν ένα χωνί μύδια εκεί, μπροστά στην προβλήτα 
του Κεράτιου Κόλπου, ενώ τα πιτσιρίκια τους να τρέχουν ανά κοπάδια, 
με γυμνά πόδια και σκισμένα ρούχα. Από τη μία, ψηλοί, πανέμορφοι 
Τούρκοι, οι οποίοι θα μπορούσαν να πρωταγωνιστούν στη διεθνή κα-
μπάνια των Dolce&Gabbana Men, με τα υπέροχα γκρι κοστούμια τους, 
εκθαμβωτικές ξανθές γαλανομάτες Τουρκάλες με oriental κοσμήματα 
και Chanel Couture ταγέρ, και από την άλλη –δυο δρόμους πιο κάτω– 
στο μεγάλο παζάρι, ρακένδυτοι ζητιάνοι που επιβιώνουν από μια ζυγα-
ριά που κρατούν ανά χείρας, αφού τους αφήνεις όσες δεκάρες προαιρεί-
σαι όταν μετρούν το βάρος σου. Δυο κόσμοι που ξανασυνάντησα στην 
Κίνα, δυο πατρίδες και δυο πολιτισμοί σε μία χώρα.

Εκεί, λοιπόν, στα παλάτια του Βόσπορου, στην πόλη με τους επτά 
πανέμορφους λόφους, εκεί που φαντάζει υποβλητική η Αγία Σοφία και 
το Τοπ Καπί, προσπαθούσα να πείσω τη μικρή Φιλίππα πως όλα αυτά 
ήταν κάποτε χώρα δικιά μας, πως αυτό το παλάτι με τα αραβικά σύμβο-
λα δεν είναι τίποτα άλλο από μια δική μας εκκλησία και ότι οι φτωχο-
γειτονιές απ’ όπου περνούσαμε βιαστικά, μέσα στο ασφαλές κλιματιζό-
μενο αυτοκίνητο, δεν είναι η γειτονιά του Καραγκιόζη, αλλά το Πέραν 
και τα Ταταύλα.

Την Κωνσταντινούπολη την ερωτεύεσαι, αλλά και την αγαπάς, με 
μια «θλιμμένη» αγάπη που ξέρεις ότι δεν οδηγεί σε καμία χαρά. Κι αυτό 
αν είσαι Έλληνας, ένας από τους 1.244, σε σύνολο 15.000.000 Τούρκων 
της Πόλης – 72.000.000 όλη η Τουρκία! Εισπράττεις την πίκρα για κάτι 
που χάθηκε για πάντα, για μια Μεγάλη Ιδέα που τελικά υπάρχει μονά-
χα στα βιβλία της Γ’ Γυμνασίου. Εισπράττεις, όμως, κι ένα ακόμη πιο 
πικρό γέλιο για όλα αυτά τα «αστεία» ελληνοτουρκικά σίριαλ της TV, 
που μόνο την αλήθεια δεν γνωρίζουν.

Με όλα τα παραπάνω –και με άλλα πολλά, που δεν λέγονται και δεν 
γράφονται– επέστρεψα από την υγρή και ζεστή πάλαι ποτέ Βασιλεύου-
σα, μιλώντας με Έλληνες και Τούρκους comme il faut, αλλά όταν έφτα-
νε (αν έφτανε) η συζήτηση σε ακανθώδη θέματα, χαμογελούσα και προ-
τιμούσα τη σιωπή. Μια σιωπή από κείνες που κατάλαβα ότι προτιμούν 
και οι ντόπιοι της Πόλης, την οποία εφάρμοσα και στον οδηγό του τα-
ξί, στην ερώτησή του αν είμαστε Έλληνες. Αν ναι, είπε, «είμαστε ίδιοι, 
ένας πανομοιότυπος λαός». Γύρισα και του χαμογέλασα αινιγματικά, 
κοιτώντας τον από ψηλά, πίσω από τα σκούρα μου γυαλιά, περιεργαζό-
μενη το παχύ μουστάκι του και την τεράστια γερακήσια μύτη του, αυ-
τήν της τούρκικης στέπας…

δικά μου πιτσιρίκια, αν και πολίτες της ίδιας πόλης: Το Πεδίον Άρεως 
με την πλατεία του, που κάθε απόγευμα, εκεί στο περίπτερο «Γαρδέ-
νια», μύριζε ποπ κορν και πετούσαν εκατοντάδες περιστέρια ανάμε-
σα σε πολύχρωμα μπαλόνια, μαλλί της γριάς και φουσκωτές γυαλι-
στερές μπάλες. Είχα τα καλοκαιρινά μου όνειρα «δεμένα» στα χάρτι-
να χοντρά μου μπλοκ, στο ’60s ρετιρέ με τα ελληνοπρεπέστατα λευ-
κά φερ φορζέ της μαμάς και τις ολάνθιστες γαρδένιες και τις φούξια 
μπουκαμβίλιες. Πόσο τις αγαπούσε, πόσο τους μιλούσε με τη δική της 
γλυκύτητα. Ήξερε –έτσι μου έλεγε– πως την ακούν όπως την ακούω 
κι εγώ, και μεγαλώνουν πιο γρήγορα. Καλοκαίρια μαζί της, όνειρα 
για τη δική μου ζωή, μεταμεσονύκτιες συζητήσεις στη βεράντα, μέ-
σα στο κατανυκτικό σκοτάδι των ζεστών παιδικών μου Αύγουστων. 
Θυμάμαι τις βραδινές καλοκαιρινές της αγκαλιές και εξομολογήσεις 
σ’ αυτή την ίδια βεράντα με τα γιασεμιά, και στρέφω το κεφάλι μου 
αλλού, έτσι όπως είναι όταν δέχεσαι ξαφνικό οξύ πόνο…

Έμαθα να συνεχίζω, λοιπόν –όπως όλοι μας, φαντάζομαι– αλλά 
ποτέ δεν ξέχασα αυτά τα ωραιότερα, αληθινά, πρώτα καλοκαίρια, 
κι ας μην είχαν πισίνα και μακρινές βουτιές, λέω στα μικρά μου και 
τα αγκαλιάζω σφιχτά, τόσο σφιχτά σαν να ζητώ καμιά φορά τη βο-
ήθειά τους…

«ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ»
οτΕ ΔΕΝ ΕΙχΑ διακαή πόθο να επισκεφθώ την Κωνσταντινούπολη. 
Πιο σωστό θα ήταν να έλεγα πως απέφευγα συστηματικά κάθε 
πιθανή επίσκεψη, από τουριστικό ή άλλο ενδιαφέρον. Η «εθνικι-

στική» πλευρά μου επαναστατούσε κάθε φορά που γινόταν εκτενής λό-
γος για την Πόλη, ενώ σε καμία περίπτωση δεν διστάζω να δείχνω την 
επιφύλαξή μου περί της «αγαστής» ελληνοτουρκικής φιλίας, που στο 
σύνολό της, όπως φαίνεται, τελεί ακόμη υπό αμφισβήτηση. Και, βέβαια, 
όπως τις περισσότερες φορές, ό,τι αποδιώχνεις έρχεται συνεχώς πιο κο-
ντά σου, έτσι για να σου υπενθυμίζει την παντοδυναμία του.

Ήταν η τρίτη φορά που περιπλανήθηκα στην Πόλη. Γνώρισα την 
«άλλη» Κωνσταντινούπολη με τα δύο πρόσωπα, αυτήν της Ανατολής 
και αυτήν της πόλης που παλεύει να θεωρεί τον εαυτό της Ευρώπη. Τά-
ξεις μιας ζηλευτής αριστοκρατίας –εκείνης που με δυσκολία συναντάς 
στην Ελλάδα– με απίστευτα προνόμια και lifestyle (ή, όπως το λέω εγώ, 
με ποιότητα ζωής) κι από την άλλη, η πλευρά της βάρβαρης Ανατολίας 
όσον αφορά τη φτώχεια και τη βιοπάλη. Το ορθότερο θα ήταν να αναφέ-
ρω και μια τρίτη τάξη, εκείνη που είναι χαμένη στις ερήμους της Ανατο-
λής, που σε κάνει να αναρωτιέσαι σε ακριβώς ποιον αιώνα έχει σταματή-
σει ο χρόνος γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Ανθρώπους που τους βλέπεις 
να περιφέρονται στους σταθμούς, στις κεντρικές λεωφόρους - παζάρια, 
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βοηθοί βοηθών, «μωρά» που όλο και κάτι είχαν (διότι έτσι είναι τα μωρά:  
Εξετάσεις διά παν ενδεχόμενο και ατέρμονες συνομιλίες με παιδιά-
τρους), φίλοι στο καινούργιο σπίτι που «πρωτοανοίγει» γι’ αυτούς, 
σ’ ένα νησί που τελικά δεν ξεκουράζει κανέναν. 

Στην αρχή ντρεπόμουν όταν ομολογούσα ότι δεν νιώθω τίποτα άλ-
λο τελικά, παρά μόνο κούραση. Μετά ένιωθα τύψεις. Τύψεις για το 
καινούργιο σπίτι και όλα αυτά που με αγνό πόθο απέκτησα και φέ-
ρουν το καλοκαιρινό μου γούστο. Τύψεις που όλα αυτά μαζί –ακό-
μη και η τριμελής ευτυχία των παιδιών– εμένα μου έφεραν κούρα-
ση. Πατούσα φρένο αρκετό καιρό στον εαυτό μου για να αρχίσει η 
καλοκαιρινή φάση της χαλάρωσης, αλλά ο εσωτερικός μου συμπλέ-
κτης άργησε να λειτουργήσει. Με άγριο, αχαλίνωτο βλέμμα από το 
άγχος και τις συνεχείς ευθύνες, τους κοιτούσα όλους να απολαμβά-
νουν τη δική τους ραστώνη κι εγώ ένιωθα για μέρες, για πολλές μέ-
ρες, η γραφική του νησιού. Στο τέλος, κατέληξα στο προφανές συ-
μπέρασμα: Ανακάλυψα, χωρίς τη φροντίδα κάποιου ειδικού εξομο-
λογητή, πως είμαι μαγνήτης ευθυνών. Υπάρχουν άνθρωποι περιορι-
σμένων ευθυνών, αλλά εγώ ανήκω στους άλλους, τους «τυχερούς», 
σ’ εκείνους που χαιρετούν στην απέναντι όχθη τους παραπάνω. Η 
ευθύνη με τρέφει, με ομορφαίνει και με αναπτύσσει. Το καθημερι-
νό άγχος είναι πολυτιμότερο και ωφελιμότερο για περιπτώσεις όπως 
της υποφαινόμενης. Για ημέρες, έβρισκα ευκαιρίες να καταπονώ τον 
εαυτό μου, ενώ από ένα σημείο και μετά οι καλοκαιρινές ταλαιπωρί-
ες έδειχναν ποικιλοτρόπως την προτίμησή τους σ’ εμένα. Εν κατα-
κλείδι, ενώ θα έπρεπε να ήταν ένα μαγευτικό καλοκαίρι, όπως το εί-
χα υποσχεθεί στον εαυτό μου, δεν ήταν. Το πρώτο καλοκαίρι σε ένα 
σπίτι σαν τα σπίτια που πάντα χάζευα στα deco περιοδικά, και με ένα 
καινούργιο μωρό αγκαλιά να το τριγυρίζω σε όλα του τα νέα δωμά-
τια. Δούλεψα αχαλίνωτα για όλα αυτά –για οικογένεια, για μωρά, για 
σπίτι– ένα χειμώνα πριν, που πλέον δεν έχω κουράγιο να χαρώ τίπο-
τα. Βγαίνω αργά μόνο όταν όλοι κοιμούνται σε αυτό το καινούργιο, 

έκέι, ςέ μια αιωνοβια έκκλήςια, 
λαξευμένη μέσα σε έναν αρχαίο βράχο, ένα μικρό μωρό 
έκλαψέ Γιατι ένιωςέ προφανως 
τόσο αβοήθητο εμπρός στο μυστήριο που δεν κατάλαβε 

τι ςήμαινέ και έκπλήκτο 
που όλοι το απολάμβαναν εκτός αυτού. 

ΙΑ ζωΗ, τα χρόνια μου τα μετρώ με καλοκαίρια. Καμιά φο-
ρά μηδενίζω και το χρόνο έτσι, σταματώντας τον επιδει-
κτικά στα τέλη Σεπτεμβρίου. Τώρα πια, λυπάμαι κιόλας 

όταν νιώθω πως προσθέτω ακόμα ένα καλοκαίρι στα ήδη υπάρχο-
ντα, όπως αυτόματα συνοφρυώνομαι και με τη σκέψη ενός «περί-
εργου» χειμώνα ακόμη. Απ’ αυτόν κρατώ, ως γλυκιά ανάμνηση, 
γιορτές Χριστουγέννων και τα τοιαύτα, ενώ όλο τον υπόλοιπο πα-
ρακαλώ να τον ζήσει κάποιος άλλος για μένα. Τα παιδικά μου κα-
λοκαίρια ήταν αδιάφορα έως ελλιπέστατα, τόσο πολύ που καλύτε-
ρα να τα αφορίσω. Τα εφηβικά παρουσίασαν βελτίωση και έκρη-
ξη πρώιμου ενδιαφέροντος για μια διαφορετική ζωή, χορταστική, 
άγνωστη και μοιραία. Απ’ τα δεκαεννιά μου, έμαθα να μετρώ τα κα-
λοκαίρια «ανάποδα» –πόσες ημέρες έχουν μείνει μέχρι το Σεπτέμ-
βριο δηλαδή– σαν κάτι ανεπανάληπτο, που όσο πάει και στερεύει.  
Γι’ αυτό έμαθα καρτερικά να περιμένω έναν ολόκληρο χειμώνα, κι 
εκεί, μόλις αντιληφθώ την πρώιμη άνοιξη καταλαβαίνω και την τε-
λική ευθεία προς το καλοκαίρι.

Περίεργο το φετινό καλοκαίρι. Καινούργιο σπίτι, καινούργια έννοια 
σπιτιού –το «εξοχικό»– περισσότερα παιδιά μέσα σ’ αυτό, κούτες που 
ανοιγόκλειναν, έπιπλα που πηγαινοέρχονταν, άλλα που απλώς περίμεναν 
αιώνιο εκτελωνισμό μέσα σε φορτηγά και πλοία, ηλεκτρολόγοι, μαραγκοί, 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 1η 
ΡΙΝ ΑΠο λΙγο ΚΑΙΡο, έλαβα –με καθυστέρηση κάποιων χρό-
νων– έναν τεράστιο γενεαλογικό χάρτη, ο οποίος έδειχνε το 
προφανές: Την κραυγαλέα απομάκρυνσή μου όχι μόνο απ’ αυ-

τό που ψυχρά ονομάζεται «οικογενειακές ρίζες», αλλά ίσως και από 
κάτι παραπάνω που, μάλιστα, με τη χρήση «σπάνιου εφέ», μετατρέ-
πεται σε κάτι ακόμη πιο δραματικό: Μια τεράστια γυαλιστερή αφί-
σα με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία εποχής, περίπου του 1890, δύο 
προπάππων. Ένα ζευγάρι δραματικά καθήμενο, κατά τη συνήθεια 
της εποχής, με παραδοσιακές φορεσιές της Πίνδου. 

Στον άγνωστο λεπτό άντρα αναγνωρίζω, με σοκ, το πρόσωπο του 
πατέρα μου και συγχρόνως τον ανιψιό μου, κι ας έχει παρέλθει παρα-
πάνω από αιώνας. Ο φάκελος που περιείχε το χάρτη –αποστολή από 
σπάνια, αγαπημένη θεία– περιείχε και φωτογραφίες ενός άγνωστου 
σε μένα –ωστόσο λατρεμένου κατά την οικογενειακή παράδοση– ορει-
νού χωριού. Ένα χωριό ξεχασμένο μέχρι πριν από χρόνια, σκαρφα-
λωμένο στην περιοχή του Ασπροποτάμου στην Πίνδο. Χωριό σαν κι 
αυτά που συναντάς σε κάθε ορεινή περιοχή, πανέμορφα, αθώα, ως κό-
ρες μικρές και τρυφερές παρθένες. Έτσι ήταν, τουλάχιστον στη δική 
μου μνήμη, που πρέπει να ανατρέξει τριάντα χρόνια πριν, όταν το οι-
κογενειακό Opel αγκομαχούσε στις στροφές των θεσσαλικών οροσει-

ολόασπρο σπίτι –που ακόμη κι εγώ που το έφτιαξα δεν το έχω ακόμη 
αγαπήσει– και κοιτώ εκστασιασμένη τη θέα. Πάντοτε τα λιμάνια μού 
έφερναν λύπη. Τα λιμάνια και τα τσίρκο. Ανεξήγητο… Ανεξήγητο 
και πώς έχτισα σπίτι πάνω σε ένα λιμάνι. Τη νύχτα, όμως, είναι μα-
γευτικά. Είναι τότε που η κούρασή μου φεύγει, τότε σκέφτομαι όλα 
τα καλοκαίρια της ζωής μου και τα βαθμολογώ σαν άτυπα ελληνικά 
καλλιστεία. «Απλώς, φέτος έγιναν όλα μαζί», παρηγορώ τον εαυτό 
μου για την παροιμιώδη αχαριστία του. Έτσι είμαι, άλλωστε, εγώ: 
Τραβώ σαν μαγνήτης από μακριά όλη τη χαρά, αλλά και ολόκληρη 
τη λύπη του κόσμου. Στενοχωριέμαι και για το θέμα που δεν προλά-
βαμε να βάλουμε στο τεύχος –ή μπήκε, αλλά όχι με τις φωτογραφί-
ες που ονειρεύτηκα για εσάς προηγουμένως– όμως έχω προλάβει να 
στενοχωρηθώ και με όλες τις πληγές του Φαραώ σ’ αυτό τον κόσμο. 
Κάθομαι, λοιπόν, στο αγαπημένο σκοτάδι της άδειας αυλής, τις με-
ταμεσονύκτιες ώρες, ενώ μαίνεται ο αέρας, και σχεδιάζω τα επόμενα 
καλοκαίρια, απαλλαγμένα αυτήν τη φορά από μεγάλες προσδοκίες, 
διανθισμένα μόνο με αυτούς που αγαπώ. 

ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ…
ΡΙΝ ΑΠο λΙγΕσ ΗΜΕΡΕσ, ο μικρός μου γιος πήρε και «επισήμως» 
το όνομά του ενώπιον Θεού και ολίγων ανθρώπων, σε μια τε-
λετή που θα θυμάμαι για πάντα, για το πόσο λιτή, αγνή και 

ασυνήθιστα κατανυκτική ήταν. Εκεί, σε μια αιωνόβια εκκλησία, λα-
ξευμένη μέσα σε έναν αρχαίο βράχο, ένα μικρό μωρό έκλαψε γιατί 
ένιωσε προφανώς τόσο αβοήθητο εμπρός στο μυστήριο που δεν κα-
τάλαβε τι σήμαινε και έκπληκτο που όλοι το απολάμβαναν εκτός αυ-
τού. Ένιωσα άγρια περήφανη, αν και πλέον «παλαιά» –ένεκα τρίτης 
φοράς– στην εμπειρία. Ένιωσα νέα και ακόμα μάχιμη μαμά, αλλά και 
παράξενα μεγάλη ως άνθρωπος, αφού για πρώτη φορά με πίκρα κα-
τάλαβα πως η οικογενειακή αλυσίδα ξεκινά πλέον από εμένα και θα 
καταλήξει σε εμένα. Στη γιορτή της δικής μου οικογένειας, εγώ δεν 
ήμουν πια παιδί κανενός, μόνο μάνα τριών και σύζυγος. Οι γονείς μου 
αναχώρησαν για πάντα, αφήνοντας τη θέση κενή στην καθιερωμένη 
οικογενειακή φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία με βασάνιζε από το 
πρωί εκείνης της ημέρας, όσο ήξερα πως έφτανε η ώρα να τραβηχτεί. 
Και θα έπρεπε να χαμογελάσω, ξεχνώντας το επιδέξια. 

Να εύχεστε αγαπημένοι μου, οι μεγάλες σας χαρές να είναι πλή-
ρεις, χορταστικές, πέρα για πέρα δικές σας, για να μην ψάχνετε ασυ-
ναίσθητα στο πλήθος αυτούς που σας λείπουν, τους «αρχικούς κρί-
κους» της δικής σας αλυσίδας»… 
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παρατηρούσα με ενδιαφέρον εντομολόγου, είναι μάλλον ένα πικρόχο-
λο ανέκδοτο, αφού οι μισοί έχουν διακόψει κάθε οδό επικοινωνίας με 
τους άλλους μισούς για το προφανές: Κληρονομικές αντιζηλίες. 

Οι προπάπποι ημών των περισσοτέρων –ας μου επιτραπεί αυτό– 
εκείνο που «δούλευαν» περισσότερο και μετά βδελυγμίας δεν ήταν το 
πνεύμα και η ψυχή των βλασταριών τους, αλλά τα στρέμματα στην 
Κάτω Ραχούλα, τα 25 μέτρα που συνορεύουν με το οικόπεδο του γεί-
τονα, και ο χορός των στρεμμάτων γινόταν ένας αέναος χορός κορά-
κων πάνω από το κουφάρι της πάλαι ποτέ ενωμένης οικογένειας της 
αθάνατης ελληνικής υπαίθρου. Υπάρχουν συγγενείς πρώτου βαθμού, 
άνθρωποι με ίδιο DNA, που δεν γνώρισα και ούτε θα γνωρίσω ποτέ. 
Έτσι λοιπόν, από πολύ νωρίς, φύσει ρεαλίστρια και ωμή, αντιλή-
φθηκα πως θα διαλέξω για συγγενείς μου εκείνους που θέλω εγώ να 
αγαπήσω, κι ας πρόκειται για τη μάνα της μάνας μου ή για την έκτη 
ξαδέρφη μιας ξεχασμένης θείας που έβλεπα κάθε Πάσχα. Εγώ αυτήν 
επέλεγα να αγαπώ, γιατί μόνο αυτή μου έδινε μαζί με μια αληθινή 
αγκαλιά κόκκινα λαχταριστά κοκοράκια γλειφιτζούρια κάθε φορά 
που τη συναντούσα και με πήγαινε σε παζάρια να μου ψωνίσει ό,τι 
δεν με άφηνε να πάρω η μαμά μου, δηλαδή ψεύτικα ελεεινά χρυσά 
δαχτυλίδια με κόκκινες και πράσινες τεράστιες πέτρες. Το γενεαλο-
γικό δέντρο που εμφανίστηκε σαν κομήτης στην αποξενωμένη απ’ 
τα πατρογονικά εδάφη ζωή μου μου τάραξε συνειδήσεις κοιμισμένες 
και μου άνοιξε τη διαθήκη με τις πολλές αδικίες, τις ώρες ψυχοφθό-
ρου πόνου ανθρώπων που αγαπούσα και που αδικήθηκαν σαν μικρά 
παιδιά. Τι κι αν είμαι η τρίτη γενιά σε ένα δέντρο με πολλές ρίζες και 

ο παππους μου, αν και καλοκαιρι, 
τα βράδια ξάπλωνε κοντά σε ένα εξωτερικό τζάκι, 

ςκέπαςμένος μέ μια πορτοκαλι 
φλοκάτη και πολλές μαυροφόρες γιαγιάδες και θείες 

έφτιαχναν πιτές, πολλές πιτές. 
Πάντα οι Θεσσαλές φτιάχνουν πίτες με ευκολία και 

ςτή χαρα και ςτή λυπή, 
για να ξορκίσουν, νομίζεις, και τα δυο. Δεν στάθηκε δυνατό 

να αΓαπήςω τιποτα απ’ αυτο 
το μέρος, ούτε τελικά και από τους ανθρώπους του.

ρών και η ανάβαση έμοιαζε με περσική εκστρατεία. 
Εκείνο το ζεστό καλοκαίρι, στο οικογενειακό «λάφυρο» του πατέ-

ρα μου, τον τόπο καταγωγής του, αλλά και τον τόπο της καλοκαιρι-
νής αναψυχής –ίδιον των Θεσσαλών Αθαμάνων παλαιόθεν– θα γνώ-
ριζα επιτέλους, αν και νήπιο, ένα τεράστιο θεσσαλικό σόι με ρίζες από 
τη Βλαχία. Οι περισσότεροι Αθαμάνες είναι Ρουμανόβλαχοι στις ρί-
ζες τους, ενώ οι γηραιότεροι μιλούσαν μια ιδιαίτερη γλώσσα, σχεδόν 
δίδυμη με τη ρουμάνικη. Ατέλειωτες θείες και θείοι παρήλασαν από 
μπροστά μου εκείνο το ζεστό καλοκαίρι, παχιά μουστάκια ευτραφών 
και ροδοκοκκινισμένων παππούδων ων ουκ έστιν αριθμός με τσίμπη-
σαν ηχηρά στο μέτωπο, ενώ διάφορες άγνωστες γιαγιάδες με παραδο-
σιακές μαντίλες ή άνευ μαντίλας και θείες με εμπριμέ σεμιζιέ φορε-
ματάκια και άψογα κομπινεζόν, που εξείχαν κάτωθέν τους, μου έκα-
ναν ασφυκτικές αγκαλιές άμα τη αποκαλύψει του πατρώνυμου. Ο 
ενθουσιασμός όλων μεγάλος, αλλά η δική μου περιέργεια μεγαλύτε-
ρη, ενώ ένας καινούργιος φόβος ήρθε να μου αποκόψει τη φόρα μια 
και καλή, όταν από τα χείλη του παππού μου, ενός πανύψηλου άν-
δρα, ο οποίος είχε διατελέσει εύζωνος, άκουσα πως μια μεγάλη καφέ 
αρκούδα κατοικούσε στο χωριό το χειμώνα. Δυο μερόνυχτα παρέμει-
να στον πάνω όροφο του παλιού πέτρινου σπιτιού, αρνούμενη να κα-
τεβώ, περιεργαζόμενη κρυφά ντουλάπια, συρτάρια με κιτρινισμένα 
προικιά, παλιές μπότες και χοντρά ρούχα σε ντουλάπες που έτριζαν 
και μύριζαν θανάτους, κοριούς και στοιχειά του δάσους. Η μεγάλη 
πόρτα της κρεβατοκάμαρας απέναντι, κι έξω από το σπίτι γραμμένο 
ένα τεράστιο 1850, έτος γέννησης του προπάππου ή κάτι παρόμοιο, 
που ποτέ δεν έμαθα. Μια απότομη ξύλινη στριφογυριστή σκάλα που 
μέτρησα όλα τα σκαλιά και προσγειώθηκα στο τέλος της, εκεί κάπου 
στα εννέα μου χρόνια. Ο παππούς μου, αν και καλοκαίρι, τα βράδια 
ξάπλωνε κοντά σε ένα εξωτερικό τζάκι, σκεπασμένος με μια πορτο-
καλί φλοκάτη και πολλές μαυροφόρες γιαγιάδες και θείες έφτιαχναν 
πίτες, πολλές πίτες. Πάντα οι Θεσσαλές φτιάχνουν πίτες με ευκολία 
και στη χαρά και στη λύπη, για να ξορκίσουν, νομίζεις, και τα δυο. 

Δεν στάθηκε δυνατό να αγαπήσω τίποτα απ’ αυτό το μέρος, ούτε 
τελικά και από τους ανθρώπους του. Μόνο έναν καλό παππού πρό-
λαβα να θυμηθώ, αφού όλα μπερδεύτηκαν με διηγήσεις επί διηγήσε-
ων στις εξομολογήσεις του πατέρα μου, αλλά και της μάνας μου για 
μια οικογένεια σκληρή και δογματική μαζί, που απ’ την πρώτη μέρα 
τής στέρησε τη χαρά της πρώιμης νύφης και την έριξε βορά σε έναν 
κυκεώνα προβλημάτων. 

Το αγνό και «απυρόβλητο» της ελληνικής υπαίθρου δεν υπάρχει στην 
ουσία του. Οι θεάρεστες αμόλυντες ελληνικές οικογένειες της ελληνικής 
υπαίθρου, τουλάχιστον των προηγούμενων δεκαετιών, που στοχαστικά  
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κλαδιά που δεν γνωρίζω; Είναι ένα δέντρο ξερό πια και για εμένα και 
για τα παιδιά μου, παιδιά της 4ης ή της 5ης γενιάς πια, ένα δέντρο 
που έπαψε εδώ και καιρό να ανθοφορεί και να ευωδιάζει κάτι ωραίο 
για εμάς, τους ξένους, παρά ξύνει μόνο παλιές πληγές.

ΙΣΤΟΡΙΑ 2η 
Sweet eighteen

ο ΒΡΑΔΥ που πανηγύριζε το σύμπαν στη μικρή αυτή διψασμέ-
νη για πρωτιές χώρα, με την πανευρωπαϊκή νίκη του μπάσκετ, 
άφωνη ξαναείδα τους πάλαι ποτέ πρωταγωνιστές του 1987 στην 

«ιστορική» εκείνη πρόκριση. Οι μελαχρινοί τυπικοί μεσογειακοί νε-
αροί μπασκετμπολίστες αντικαταστάθηκαν από μεστωμένους –μερι-
κούς υπέρβαρους– γκριζομάλληδες, με κουρασμένες κοιλιές, άντρες. 
Απογοητευμένη με τα δεκαοκτώ χρόνια που πέρασαν, ανακαλύπτω 
έντρομη πως πανηγύριζα την ίδια νίκη ως μικρή και άδολη, αγκαλιά 
με τον πατέρα μου, σε ξέφρενο κέφι. Ο εγκεφαλικός συνδυασμός δεν 
θα ήταν τόσο αποκαρδιωτικός αν δεν μεσολαβούσαν τα γενέθλιά μου 
δυο μέρες πριν, που αν και για άλλους αποτελούν ευκαιρία χαράς και 
εθνικής παλιγγενεσίας, αντιθέτως για εμένα αποτελούν την ετήσια 
αφορμή για σχόλια «τι σου είναι ο άνθρωπος», έρευνες στο Internet 
για παγκόσμια κέντρα spa, αγιουρβέδα και τα τοιαύτα. Έτσι μόνο 
θα δικαιολογούσα τον συγχωρεμένο αρχαιολάτρη καθηγητή που αυ-
τοκτόνησε πρόσφατα και «ταλαιπώρησε» με έρευνες ένα έθνος. Θα 
έδωσε τη χαριστική βολή σε μέρα γενεθλίων, συμπεραίνω, αν και τη 
δική μου χαριστική βολή μου την έδωσε η κόρη μου, η οποία έχει 
μια σαδιστική εμμονή με τα γενέθλια και τα χρωματιστά κεράκια. 
Σε ερώτησή της πόσα κεράκια να βάλει στην τούρτα μου/της (δικής 
της απόλαυσης, φυσικά) της απάντησα με αυθάδεια «δεκαοκτώ». Και 
μου επέστρεψε την απάντηση ωμά, ξερά, παιδικά: «Δεν σε πιστεύω! 
Κανείς δεν θα σε πιστέψει. Δεν μοιάζεις καν για δεκαοκτώ, δεν είναι 
έτσι τα δεκαοκτώ, μαμά».

« τ ο  Δ Ε Ν τ Ρ ο  Π ο Υ  Μ Α σ  Π λ Η γ ω Ν Ε »
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ΗΜΕΡΑ, τΕλΙΚΑ, είναι μια απ’ αυτές τις περίεργες μέρες του μήνα 
που όλα προδιαγράφονται ακατόρθωτα. Νεύρα συσσωρευμένα 
που καταλήγουν σε ένα απίστευτο κρεσέντο, διαθέσεις περί-

εργες, συνομιλίες με συνεργάτες με τους οποίους δεν καταλαβαίνεις 
σε ποια γλώσσα πρέπει να συνεννοηθείς, το γνωστό αδιέξοδο: Ένας 
«Δούρειος Ίππος καριέρας», που εσύ ο ίδιος φτιάχνεις για να προφυ-
λαχθείς και να φανείς άτρωτος, και ξαφνικά τα τούβλα του οικοδο-
μήματός σου κόβουν και από εσένα την ανάσα και την έξοδο προς το 
φως, προς τον έξω κόσμο. Η σημερινή είναι  μια από τις μέρες που θέ-
λω να είμαι μια άλλη, μια ξέγνοιαστη «άλλη» με φρέσκο πρόσωπο από 
τον ύπνο –κι ας τον στερούμαι– γαλλικό manicure, αμέτρητα ρούχα 
με καρτελάκια στην ντουλάπα, μια γυναίκα που απολαμβάνει τη ζωή 
σ’ ένα σπίτι με κήπο, πισίνα και προσωπικό να τη φροντίζει.

Όμως, όλα τα παραπάνω μοιάζουν ύπουλα για ανθρώπους σαν εμέ-
να, με περίεργα βιώματα και καταβολές. Νιώθω τύψεις όταν ξεκουρά-
ζομαι, νιώθω ενοχές όταν ψωνίζω –έστω κι αν το δικαιολογώ ποικι-
λοτρόπως με έξοδα παραστάσεως– ενοχές όταν κάνω διακοπές, ενοχές 
όταν δεν είμαι κοντά στα παιδιά μου, ενοχές για το γραφείο και τους 
«άλλους εκεί» όταν βρίσκομαι δίπλα σ’ αυτά. Άβυσσος. Νευριασμένη 
πατάω τα κουμπιά στο τηλεκοντρόλ γεμάτη ενοχές, γιατί ο ήλιος –ο 
τελευταίος ήλιος του φθινοπώρου μάλλον– καίει ακόμη εκεί έξω σε 
μια επίσημη αργία κι εγώ δεν αξιώνομαι να τον απολαύσω πηγαίνο-
ντας με τα παιδιά στο πάρκο, παρά τα στέλνω με «επίσημο αντιπρό-
σωπό μου», γιατί το τεύχος πρέπει να κλείσει. Στην TV, σε ένα κα-
νάλι απ’ αυτά που πέφτεις πάνω τους σπανίως, βλέπω έναν ξερακια-
νό Γερμανό, μαυρισμένο, άρτι αφιχθέντα, υποψιάζεται κανείς, από 
το Survivor, που εξηγεί πως ζει δύο χρόνια και τρεις εβδομάδες με το 
πλωτό του σπίτι στη ζούγκλα του Αμαζονίου. Όμως, τον ενόχλησε 
η φασαρία από το νεοαφιχθέντα Αμερικανό γείτονά του και τη γεν-
νήτριά του και αποφάσισε ξαφνικά, στη μέση του πουθενά, να ανα-
χωρήσει προς άγνωστη κατεύθυνση, σε αναζήτηση μιας ησυχίας 
που ούτε εκεί κατάφερε να βρει, λύνοντας τα σχοινιά και μετακομί-
ζοντας το πλωτό του σπίτι σε άλλο, πιο βολικό όρμο. Την ίδια στιγ-
μή, σκέφτομαι, που εγώ δείχνω να λυγίζω από ένα σωρό ευθύνες και 
δουλειές οι οποίες με κρατάνε ξύπνια μέχρι το πρωί, ο γελαστός μου 
Γερμανός ψαρεύει στα νερά του Αμαζονίου και επισκευάζει τη βάρ-

«Δούρειος Ίππος»
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το κινήτο μου χτυπαέι 
ασταμάτητα, το κλείνω και γεμίζει μηνύματα, εργάτες 

μπαινοβΓαινουν ςτο ςπιτι, 
βάφοντας ό,τι χαλάν οι άλλοι –συνήθως αυτοί που έχεις 

προςλαβέι Για να βοήθουν, 
αν γίνομαι σαφής– το μωρό μου έξω στη λιακάδα τρώει 

βΓαζοντας τις πρωτές του 
κραυγές. Κάποιοι φίλοι έχουν πάει σ’ ένα έρημο πια 

απο τουριςτές νήςι και μέ καλουν 
εκεί απόψε, για ψαρόσουπα, αλλά εγώ δεν μπορώ να πάω.

« Δ ο Υ Ρ Ε Ι ο σ  Ι Π Π ο σ » « Δ ο Υ Ρ Ε Ι ο σ  Ι Π Π ο σ »

κα του. Λίγο πιο πέρα, σ’ ένα χωριό της περιοχής, ένας ντόπιος –που, 
αν και δέκα χρόνια μεγαλύτερός μου, δείχνει κιόλας γέρος– ευχαρι-
στεί με ένα τεράστιο χαμόγελο τον Παντοκράτορα γιατί τελικά κα-
τάφερε να δουλέψει η μηχανή του και εξηγεί πόσο ευγνώμονες οφεί-
λουμε να είμαστε στο Δημιουργό με αυτά που μας χαρίζει καθημερι-
νά. Κι αυτά τα λέει μ’ ένα πλατύ χαμόγελο που αφήνει σε κοινή θέα 
τρία δόντια όλα κι όλα, ενώ γύρω του, στην παράγκα - σπίτι περι-
φέρεται η οικογένειά του, αποτελούμενη από ξυπόλυτα μελαχρινά, 
αρκούντως βρόμικα από λάσπες παιδάκια, που μπαινοβγαίνουν και 
παίζουν με έναν εξίσου βρόμικο σκύλο.

Σκέτο ράκος, κλείνω την τηλεόραση και αντιλαμβάνομαι πως για 
να εξιλεωθώ ή πρέπει να ακολουθήσω το έργο της γυναίκας του ιε-
ραπόστολου ή να αρχίσω τη γνωστή μου ψυχανάλυση με έναν εαυ-
τό που έχει πάψει για κάποιες μέρες να με υπακούει. Το κινητό μου 
χτυπάει ασταμάτητα, το κλείνω και γεμίζει μηνύματα, εργάτες μπαι-
νοβγαίνουν στο σπίτι, βάφοντας ό,τι χαλάν οι άλλοι –συνήθως αυτοί 
που έχεις προσλάβει για να βοηθούν, αν γίνομαι σαφής– το μωρό μου 
έξω στη λιακάδα τρώει βγάζοντας τις πρώτες του κραυγές. Κάποιοι 
φίλοι έχουν πάει σ’ ένα έρημο πια από τουρίστες νησί και με καλούν 
εκεί απόψε, για ψαρόσουπα, αλλά εγώ δεν μπορώ να πάω, γιατί όλα 
αυτά που μοχθώ να συντηρώ είναι πιο σαρκοβόρα από ό,τι υπολόγι-
ζα και θέλουν εμένα για συντήρηση. Παρακαλώ, όμως, μόνο να χα-
λάσει ο καιρός, ν’ αρχίσει να βρέχει, να φυσάει και να κάνει κρύο, για 
να πάψει να μ' ενοχλεί αυτός ο καυτός ήλιος. Ξεφυλλίζω τα περιοδι-
κά μας –λατρεύω το νέο τεύχος της Vogue, αν και ξέρω κάθε εικόνα 
και σελίδα μέσα από τόση προετοιμασία– αναθεωρώντας για άλλη μια 
φορά την απόφασή μου να μην τα ξανανοίξω μετά την έκδοσή τους, 
γιατί πάντα το μετανιώνω και τα παίρνω στην αγκαλιά σαν παιδιά 
που τα μεγάλωσα. Κοιτάζω με θαυμασμό το τελευταίο μας απόκτη-
μα, το HELLO, ένα παλιό μου φετίχ, με λατρεμένο αγγλικό υλικό, 
αλλά και ένας επιπλέον φόρτος εργασίας. Με πονάει σαν νέα έγνοια, 
αλλά με ξετρελαίνει κιόλας που τώρα βλέπω Έλληνες και γνωστούς 
μέσα σ’ αυτό, κι ακόμη γιατί ήταν απίστευτα θερμή η ανταπόκριση 
των αναγνωστών, ελαφρώς πιο θερμή και των ανταγωνιστών, την 
πρώτη και δεύτερη εβδομάδα της κυκλοφορίας του.

Είναι όλα αυτά και άλλα πολλά που με παίρνουν μακριά από τη 
φυσιολογική ζωή μιας τυχερής συζύγου και μαμάς τριών παιδιών. 
Παρατηρώ πολλές φίλες και μη, με επιτηδευμένο μπλαζέ ύφος, και 
άλλες που αγαπώ, χωρίς αυτό. Μερικές τις ζηλεύω, όχι για το ακριβό 
τους νέο διαμάντι –αν και μ’ αρέσει κι αυτό– αλλά για ένα νέο φρέσκο 
χρόνο που φαίνεται πως διαθέτουν. Μια άγρια χαρά που εγώ στερού-
μαι και δεν ξέρω για πόσο ακόμη. Μια χαρά που αυτές απολαμβάνουν 

–τη νορμάλ τακτοποιημένη συζυγική ζωή δηλαδή– χωρίς να ξέρουν 
πόσο τυχερές είναι και ψάχνονται ποικιλοτρόπως. Την περασμένη 
εβδομάδα, συνοδεύοντας την κόρη μου στο σπίτι της καλύτερής της 
φίλης για να παίξουν, μας υποδέχτηκε η μητέρα της μικρής με την 
ποδιά της κουζίνας, μια ποδιά απ’ αυτές τις γνωστές παραδοσιακές, 
αφού φυσικά μαγείρευε – μεσημέρι Κυριακής γαρ. Φεύγοντας ένιω-
θα πιο ένοχη από πριν, γιατί το δικό μου Σαββατοκύριακο το τηλέ-
φωνο δεν σταμάτησε να χτυπάει για το λανσάρισμα του νέου περιοδι-
κού. Ο εκτυπωτής δεν σταμάτησε να τυπώνει σελίδες του HELLO, το 
LIFE&STYLE έκλεινε τεύχος και μιλούσα συνέχεια με τους συνερ-
γάτες μου, ενώ έπρεπε να δουλέψω ακόμα και μετά τις βραδινές εξό-
δους, διορθώνοντας γραπτά σαν καθηγήτρια. Φτάνοντας σπίτι, έβα-
λα ποδιά, μια ηλίθια ποδιά με έναν πιο ηλίθιο φιόγκο, μαύρο σαν πα-
πιγιόν, και μαγείρεψα μια ομελέτα την οποία δεν έφαγε κανείς –είχαν 
ήδη φάει– αλλά απόλαυσε η δική μου οικοκυρική ματαιότητα. Η τολ-
μηρή απόφαση της ημέρας, όμως, μόλις πάρθηκε: Τα αφήνω όλα και 
όλους, βάζω το μωρό στο καρότσι και βγαίνουμε βόλτα –ίσως πάρω 
μαζί και το σκύλο, μήπως βρει κι αυτός κάτι ενδιαφέρον στη διαδρο-
μή. Σήμερα επαναστατώ, κάνω στάση εργασίας, απεργώ. Ίσως ακό-
μα να πάρω και το αεροπλάνο, αργά το απόγευμα, για εκείνο το νησί. 
Μετακομίζω κι εγώ έτσι το «πλωτό μου σπίτι» για άλλο όρμο.
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Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α ,  Ι Δ Ι Α  Μ Ε Ρ Α

ο λόγος που έπειθα για τις πρώτες μου δουλειές ως ελεύθερη επαγ-
γελματίας - σχεδιάστρια, όμως σίγουρα θυμάμαι καλά τη δυσκολία 
και την καχυποψία που αντιμετώπιζα με τις γυναίκες συνεργάτιδες 
παρά με τους άνδρες. Οι περισσότεροι θα έλεγα πως διασκέδαζαν με 
ένα πιτσιρίκι που τόλμαγε να πουλάει με θράσος γυναικείες κολεξι-
όν και πατρόν. Όσα χρόνια κι αν πέρασαν από τότε, η ίδια δυσπιστία 
αναπαύεται στα μάτια ικανών γυναικών που συναναστρέφομαι και 
πάντα χρειάζομαι διπλό χρόνο μαζί τους για να επιτύχω το ποθού-
μενο, για να κλείσω μια μικρή ή μεγαλύτερη συμφωνία. Απολαμβά-
νω να δουλεύω με άνδρες, σίγουρα αυτό εξιτάρει τις πιο πολλές από 
εμάς, και δεν νομίζω να υπάρχει ειλικρινής γυναίκα επαγγελματί-
ας που δεν παραδέχεται πως οι άνδρες συνεργάτες της είναι οι πιο 
ήπιοι, έντιμοι, ορθοί. Επίσης, πιο αποτελεσματικοί απ’ τις αντίστοι-
χες συνάδελφούς τους, λιγότερο «εύστροφοι», λιγότερο πανούργοι 
ή απλώς λιγότερο πονηροί. Δεν υπάρχει εμπόδιο σε μια πραγματικά 
αποφασισμένη γυναίκα, διψασμένη για καριέρα. Πλέον, αυτό το είδος 
το έχω καταλάβει, το οσμίζομαι από μακριά, ενώ εδώ και λίγο καιρό 
έχω αποφασίσει να παραμερίζω αδιαφορώντας, διότι η οποιαδήποτε 
σύγκρουση φέρνει μόνο φθορά. Το αντίστοιχο είδος άνδρα υπάρχει 
–σπανιότερα, έως σπανιότατα– ωστόσο το συνάντησα στην κατηγο-
ρία «ανταγωνιστής», που θα αναλύσω παρακάτω.

Για να συνοψίσω, στα σχεδόν δεκαπέντε –και παραπάνω– χρόνια που 
δουλεύω εντατικά στον Τύπο, έκανα περισσότερες ανθρώπινες σχέσεις 
απ’ ό,τι θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ, εκτός κι αν είχα γίνει υποψή-
φια βουλευτής (για να θυμηθώ και κάποιες πολύ συμπαθείς κυρίες, τις 
οποίες αλλιώς τις φωτογραφίζαμε, τις ντύναμε, τις στολίζαμε –κάποιοι 
συνάδελφοι, μάλιστα, σε αντρικά περιοδικά, τις στόλιζαν με λιγότερα 
ρούχα– και τώρα τις θαυμάζουμε για την πολιτική τους ευφράδεια στα 
βουλευτικά έδρανα). Από φιλήσυχος ευχάριστος άνθρωπος προ περι-
οδικών και εκδοτικών ασχολιών, μάλλον κατέληξα με περισσότερες –
υποτροπιάζουσες και ύποπτες ως προς το περιεχόμενο– φιλίες. Οι φίλοι 
λιγοστοί, λοιπόν. Πολύ λιγοστοί. Γιατί το ένιωσα, το κατάλαβα, το πό-
νεσα το κεφάλαιο φιλία, τόσο πολύ που στο τέλος το φιλοσόφησα κιό-
λας, το έκλεισα προσεκτικά με αυτούς τους λίγους εκλεκτούς μου και 
το έβαλα «κάπου ψηλά να το φυλάω». Οι άνδρες φίλοι και γνωστοί πε-
ρισσότεροι, πιο ειλικρινείς και πάλι πιο σωστοί, οι γκέι ακόμη πιο σω-
στοί και ξεκάθαροι. Φιλίες που γεννήθηκαν σε ατέλειωτες ώρες γρα-
φείου, όταν όλοι οι υπόλοιποι είχαν φύγει, όταν ακόμη και ο security 
στο θυρωρείο είχε κοιμηθεί στο πόστο του. Παλιές φιλίες γεννημένες 
σε παλιά γραφεία, αλλά και νέοι φίλοι, που τους θυμάμαι αχνά σε τρα-
γικές μου ώρες, με ένα μικρό τους λόγο, αλλά και σε μεγάλες χαρές, με 
λουλούδια και αγκαλιές μεγάλες για μένα.

Ε λΙγΕσ ΜΕΡΕσ συμπληρώνονται πέντε ξεκάθαρα, «τρισδιάστα-
τα» χρόνια του LIFE&STYLE. Αδιάφορο για πολλούς από 
εσάς, ίσως πείτε με στόμφο, «διαφορετικά ενδιαφέρον» έως… 

δραματικό για όλους εμάς τους ταπεινούς μαζοχιστές των εντύπων, 
θα έλεγα εγώ. Πρόθεσή μου, βέβαια, δεν είναι να αναλύσω τα αγαθά 
αυτού του λαμπερού περιοδικού. Εσείς που το αγοράζετε κάθε μήνα, 
με μια συνήθεια αξιοθαύμαστη και αγαπητή, ξέρετε σίγουρα περισ-
σότερα από τη γράφουσα. Αυτό που θα κάνω παρακάτω είναι να εξι-
στορήσω, με μικρή ελαφρότητα –όση ταιριάζει του θέματος– αυτά τα 
πέντε χρόνια της εντατικής ενασχόλησης με το LIFE&STYLE, αλλά 
και τα προηγούμενα δέκα (και περισσότερα, αλλά ας μην πληγώσω 
άλλο τον εαυτό μου!) τις σχέσεις μου με τους συνεργάτες που συνά-
ντησα –και δη τους άνδρες– και τελικά να δώσω μια μικρή αναφορά 
ικανή να ικανοποιήσει το ερώτημα: «Θα είχα αποτύχει ή εξίσου επιτύ-
χει εύκολα ή δύσκολα κάτι περισσότερο ή λιγότερο αν αντί για “γρά-
φουσα” ήμουν τελικά γράφων και το πρώτο μου όνομα ήταν Χαρά-
λαμπος»; Στη συγκεκριμένη εργασία –ή, για να ακριβολογήσω, στην 
αρχική μου, ως στυλίστριας, τότε στα πρώτα άγρια χρόνια του επαγ-
γέλματος– αν με έλεγαν Πάκη (από το Χαραλαμπάκη), αν είχα ανταύ-
γειες και «χαριτωμένο» περπάτημα, μάλλον θα έβρισκα πιο εύκολα 
την πρώτη μου δουλειά. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος ήταν ακριβώς 

« γ Υ Ν Α Ι Κ Ε σ  Κ Α Ρ Ι Ε Ρ Α σ »
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Οι δύο πρώτες κατηγορίες αντιμετωπίζονται με ψυχραιμία. Η τε-
λευταία, όμως, και φαρμακερή, είναι σαφώς και η δυσκολότερη, διό-
τι όσες προσπάθειες κι αν κάνεις για να διατηρήσεις κόσμιο επίπεδο 
επικοινωνίας, καταλήγουν σε τραγωδία, και εν τέλει πρέπει να διαθέ-
τεις ανάστημα εύζωνα και μάστερ πολεμικών τεχνών για να βάλεις τα 
πράγματα στη θέση τους όταν –άνθρωπος είσαι– βρεθείς σε δύσκολη 
θέση. Εάν, όμως, είσαι θήλυ και το νούμερό σου είναι το 38, με 37 ½ 
παπούτσι, μάλλον πρέπει να σφίξεις τα δόντια, να ακροβατήσεις πά-
νω στα πιο αριστοκρατικά σου τακούνια κι εκεί, στα «υψηλά όρη» 
της καριέρας που τόσο μόχθησες να χτίσεις και να αποδείξεις πρώτα 
σε σένα, να καταστρώσεις τη γυναικεία οχύρωση. Διότι δεν υπάρχει 
τίποτα πιο τέλειο από μια σοβαρή γυναικεία μεθόδευση.

Και μπορεί όλες τις θαυμαστές αυτές κατηγορίες να μην τις συνα-
ντάς μόνο στον Τύπο –το ίδιο θα συνέβαινε ακόμα κι αν ήσουν γυ-
ναίκα και εισήγαγες τσιμούχες από τη Δυτική Γερμανία– αλλά κα-
νείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο εκδοτικός χώρος είναι ένας από 
τους κατ’ εξοχήν ανδροκρατούμενους και, εν συντομία, για τους λά-
τρεις του «πολύ σκληρός για να πεθάνει».

Όλα αυτά και άλλα πολλά που με χαροποιούν, με δυναμώνουν, με 
ολοκληρώνουν, αλλά και με πονούν, με κάνουν να νιώθω πως κά-
ποιες φορές γίνομαι αυτό «το χειρότερο» που δεν θέλω. Και μετά, 
επανέρχομαι.

Ακούω το βράδυ άτσαλα μπουσουλήματα από τη σκάλα ή φωνές από 
το δωμάτιο των παιδιών, διαβάζουμε μαζί τους «Φίλους του Χιονιού» ή  
κοριτσίστικα λευκώματα της Ε’ Δημοτικού και παίρνω πάλι θάρρος 
για ακόμη μία θεότρελη ημέρα που ξημερώνει. Επανέρχομαι σε όλα 
αυτά που μόνο μια τυχερή γυναίκα μπορεί να έχει στη ζωή της και 
όχι ένας άνδρας «άλογο καριέρας», σε όλα αυτά που τη μεταμορφώ-
νουν –ό,τι κι αν γίνει, όσο σκληρή επαγγελματίας κι αν είναι– σε κα-
λύτερο και πιο ολοκληρωμένο άνθρωπο. Διότι, αυτό το θαύμα που 
λέγεται «παιδιά και οικογένεια» μόνο από εμάς τις τυχερές γεννιέται 
και κατευθύνεται. Και αυτή είναι η πιο σημαντική, ύψιστη καριέρα. 
Αν έχεις πετύχει εκεί, έχεις πετύχει παντού.

Καλά να είμαστε όλοι, λοιπόν…

Κεφάλαιο «ανταγωνιστές». Επιτέλους, με τον καιρό αντιλήφθηκα 
το προφανές: «Τίποτα αξιόλογο δεν πετυχαίνει χωρίς τον απαιτού-
μενο ανταγωνισμό». Και, επίσης: «Ο δικός μας ανταγωνισμός ωφε-
λεί τους αναγνώστες, διότι μας βάζει να παράγουμε ό,τι καλύτερο δι-
αθέτουμε».

Τις γυναίκες ανταγωνίστριες μπορείς να τις αντιμετωπίσεις με ευ-
θύτητα και με «αντρίκεια» σοβαρότητα. Γνωρίζεις πού βαδίζουν μέ-
σες άκρες, επικίνδυνες λιγότερο ή περισσότερο, μπλαζέ ή μη, είναι 
σοβαρές, υπολογίσιμες, εκδικητικές προς στιγμήν, ωστόσο με περι-
θώρια γυναικείας συμφιλίωσης και συμμαχίας στο τέλος. Αυτής της 
γυναικείας συμμαχίας που εφευρέθηκε για να καταστρέψει κάποιον 
τρίτο φυσικά, όταν το σχέδιο εξυπηρετεί. 

Ο άνδρας ανταγωνιστής χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:
Α. Φαινομενικά καλοκάγαθος, καλοπροαίρετος, έως πραγματικά 

κύριος. Παίζει μέσα στους κανόνες, είναι αναμενόμενος –ακόμα κι 
όταν δρα ύπουλα– άρα εύκολη λεία για μια επαγγελματία που ξέρει 
τι θέλει. 

Β. Ευφυής, τζίνιους, χαρισματικός. Διαθέτει την απαιτούμενη καλ-
λιέργεια που δεν σου επιτρέπει να του φερθείς ούτε καν υποτιμητι-
κά. Πάντοτε έχεις να μάθεις από έναν τέτοιου είδους ανταγωνιστή 
και στην καλύτερη περίπτωση, το «πρέπον» είναι να υποκλιθείς στο 
ταλέντο και να προσπαθήσεις να γίνεις εσύ καλύτερος.  

Γ. Η χειρότερη περίπτωση. Μπορεί να διαθέτει κάποια από τα λαμπρά 
παραπάνω, αλλά ταυτόχρονα και όλα τα χειρότερα στο συνδυασμό «Μεσ-
σίας», «άρχων των πλανητών», επινοητής του παγκόσμιου lifestyle, γενι-
κός ξερόλας, «ναρκισσευόμενος» και αδίστακτος. Ο ανταγωνιστής «γεν-
νήθηκα για να πετύχω, ό,τι κι αν χρειαστεί να γίνει γι’ αυτό».

και μπορέι ολές τις θαυμαςτές 
κατηγορίες ανδρών να μην τις συναντάς μόνο στον Τύπο 

–το ιδιο θα ςυνέβαινέ ακομα 
κι αν ήσουν γυναίκα και εισήγαγες τσιμούχες από τη Δυτική 

Γέρμανια– αλλα κανέις δέν 
μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο εκδοτικός χώρος είναι 

ένας απο τους κατ’ έξοχήν 
ανδροκρατούμενους και, εν συντομία, για τους λάτρεις τού 
«πολυ ςκλήρος Για να πέθανέι».
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Έτσι ήμουν μια ζωή, απαιτητική, αυστηρή, επίμονη μέχρι τελικής 
πτώσης. Ή όλα ή τίποτα. Δουλειά, γάμος, παιδιά, έρωτας, επιτυχία, 
μόδα, ομορφιά, παντού θέλω το μερίδιό μου. Εφιάλτης, σας ομολογώ. 
Έφτασα –και φτάνω– πολλές φορές στα όρια να «πάρω το αυτοκίνη-
το και να γυρίσω πίσω», μα για την τιμή του εαυτού μου δεν το τολ-
μώ. Μακαρίζω μόνο τους φίλους μου άντρες που κάνουν μόνο αυτό, 
ζουν για τη δουλειά τους και τους προκαλώ να ζήσουν έστω για μια 
εβδομάδα με τις υποχρεώσεις της εργαζόμενης γυναίκας τους, για να 
πάρουν το σκληρότερο μάθημα της ζωής τους. 

Στην επέτειο των πέντε χρόνων του αγαπημένου μου LIFE&STYLE 
γιορτάζω με αναδρομή στα δύσκολα κυρίως, γιατί τα εύκολα και χα-
ρούμενα είναι το κουράγιο μας, που το αναλώνουμε στα γρήγορα και 
εξατμίζεται. Πέντε χρόνια, και αυτά ήταν τα καλύτερα, με δύο και-
νούργια γλυκά παιδιά που γεννήθηκαν στη διαδρομή, με δραματικές 

ςέ αυτα τα πέντέ χρονια 
απομυθοποίησα stars που εσείς θαυμάζετε και μερικοί 

ακομή κι αΓαπατέ, έμαθα 
σκάνδαλα που έτσι και τολμήσω να γράψω θα καταθέτω 

ςέ δικαςτήριο και ςέ gossip 
εκπομπές για μήνες, είδα φωτογραφίες πριν το ρετούς 
και έβαζα το χέρακι μου Για να 

μη θρηνήσουμε καριέρες, έσβησα ολόκληρες παραγράφους 
Για τον ιδιο λοΓο, απέφυΓα 

«στημένες» συνεντεύξεις, αντιστάθηκα –όσο γινόταν– 
ςέ καταςκέυαςμένους stars 

της μιας σεζόν, σιχάθηκα μεσάζοντες –ή όσους νομίζουν 
πως έιναι– ανακαλυψα απέιρους, 
αμόρφωτους και απίστευτα άξεστους σε νευραλγικές θέσεις 

τής showbiz, αδιςτακτους 
αναρριχώμενους κοσμικούς –έτσι δεν τους λέτε;– 

«ςαλιΓκαρους» τής έπικαιροτήτας 
και της φωτογραφίας, φαρμακόγλωσσους δημοσιογράφους. 

ΕΚΕΜΒΡΙοσ τοΥ 2000, πέντε χρόνια πριν, τερμάτισα σώα, με 
ελαφριά υπερκόπωση και οξεία λαρυγγίτιδα, μια από τις πιο 
κουραστικές, βασανιστικές εβδομάδες μου. Η πιο μακρά «γέν-

να» της ζωής μου είχε λάβει τέλος και το LIFE&STYLE είχε επιτέ-
λους δει το «φως του τυπογραφείου» αλλά και των κριτών. Το δεύ-
τερο μετά το «ΕΓΩ» πολύ σοβαρό επαγγελματικό μου εγχείρημα εί-
χε ολοκληρωθεί και εγώ αισθανόμουν σαν υποψήφια σε πανελλήνιες 
εξετάσεις, όπου η αντιπαθής εξετάστρια είχε τραβήξει βίαια την κόλ-
λα μου λόγω τέλους χρόνου. Εκείνο το πρωί που περίμενα το τεύ-
χος από το τυπογραφείο έκανα τη βαριά άρρωστη και παρέμεινα στο 
κρεβάτι ως αργά. Άκουγα τους θορύβους στο ημίφως του πρωινού 
και υπολόγιζα τα βήματα στη σκάλα, γιατί ήξερα πως κάποια απ’ αυ-
τά θα έφερναν και το πρώτο «σπαρταριστό» τεύχος απ’ το τυπογρα-
φείο. Μου το πέταξαν με προσποιητή μανία πάνω στα σκεπάσματα, 
άνοιξα τα φώτα, συνοφρυώθηκα απ’ την απότομη φωταψία και το 
ξεφύλλισα αρμονικά, με τέμπο, αλλά στυγνά, όπως κάνετε και όλοι 
εσείς όταν σας κρυφοπαρατηρώ σε ιατρεία, πλαζ, αεροπλάνα, περί-
πτερα. Το έκλεισα ήρεμα και ετοιμάστηκα για ένα τεμπέλικο πρωι-
νό. Ήμουν 100% σίγουρη πως είχα να κάνω με μια επιτυχία αλλά και 
με την αρχή ενός καινούργιου έρωτα στη ζωή μου. Βγήκα αληθινή 
και στα δύο και κάποια στιγμή το ένα αλληλοσυμπλήρωσε το άλλο. 
Σ’ αυτά τα πέντε χρόνια δοκιμάστηκα σωματικά και πνευματικά όσο 
ποτέ, έζησα τις πιο «γεμάτες» στιγμές της ατίθασης ζωής που σχεδία-
σα να διάγω, έβρισα και βρίστηκα με συνεργάτες, νέους και παλιούς, 
μάλωσα ουκ ολίγες φορές με το «μεγάλο αφεντικό», πόνεσα και «μά-
τωσα» για επαγγελματικές αλαζονείες, ανταγωνισμούς και ύπουλα 
χτυπήματα, έγινα μια στυγνή γυναίκα καριέρας αρκετές φορές, απέ-
λυσα ατάλαντους και λιγότερο ταλαντούχους, προσέλαβα λάθος αν-
θρώπους –σαφώς– αλλά και κάποια καταπληκτικά στελέχη. Υπέφε-
ρα από τύψεις για τα βίαια ξεσπάσματά μου και έφτιαχνα χαμομήλια 
μέσα στο βράδυ, στην κρύα χειμωνιάτικη κουζίνα μου, αλλά και ξυ-
πνούσα αλαφιασμένη για να κρατήσω σημειώσεις και παρατηρήσεις 
στα κίτρινα χαρτάκια μου, που υπάρχουν πλέον παντού γύρω μου. 
Καθόλου εύκολο. Και δεν είναι εύκολο όχι γιατί είναι ουσιαστικά μια 
καλοστημένη δημιουργική επιχείρηση, αλλά γιατί γεννήθηκα γυναί-
κα και θέλω να έχω και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. 

« Ε Κ  Β Α Θ Ε ω Ν »

«Εκ βαθέων»
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Η τέχνη να κρατάς τους ανθρώπους κοντά σου και κυρίως να τους 
εμπνέεις, να τους ξεσηκώνεις για τη μεγάλη ιδέα της επιτυχίας εί-
ναι ένα μυστικό που το κατέχουν λίγοι, δυνατοί, μόνο που κι αυ-
τοί λιγοψυχούν.

Εξομολογούμαι τα πάθη και τις μαύρες στιγμές μιας τεράστιας επιτυ-
χίας για να ξορκίσω διπλά ό,τι κακό έχει περάσει. Έτσι είμαι εγώ, χα-
ρούμενο πλάσμα, φαινομενικά με χιούμορ –λένε– και πνεύμα, μα μόνο 
εγώ ξέρω τις δικές μου σκοτεινές στιγμές και πόσο υποφέρω για αυτές. 
Πέντε χρόνια που έζησα και μεγάλωσα για δεκαπέντε, πέντε χρόνια που 
ξύπνησα ξαφνικά μεγάλη και πεπειραμένη, μάνα με προϋπηρεσία, σύζυ-
γος απαιτητικού συζύγου αλλά και αμείλικτου αφεντικού. Ο χειρότερος 
αλλά και ο καλύτερος συνδυασμός. Συνέταιροι πραγματικά σε όλα. Ιδού η  
εξομολόγησή μου, δεν κρύβω ποτέ τίποτε, η ψυχοθεραπεία είναι μό-
νο η αλήθεια σας, αγαπητοί μου.

Να χαίρεστε με την καρδιά σας, να απολαμβάνετε τους δικούς σας 
που αγαπάτε (όσο τους έχετε είναι θείο δώρο), μη φοβηθείτε να με-
λαγχολήσετε –στο πρόγραμμα είναι κι αυτό– και κυρίως ευχαριστώ 
πρώτα απ’ όλα εγώ, η έσχατη αυτής της δημιουργικής ομάδας, για 
τα συγκλονιστικά αυτά πέντε χρόνια της ζωής μου. Τα πέρασα και 
τα περνώ μαζί σας.

κορυφώσεις και απώλειες και εγώ στην ίδια θέση, γράφοντας σήμερα 
το 61ο editorial, σαν σε γράμμα σε αγαπημένο στο εξωτερικό για να 
μάθει νέα μου. Τα νέα μου, τη ζωή μου, που έγινε λίγο και δική σας, 
αν κρίνω από e-mail και χειρόγραφα στην ουσία σε μια άγνωστη, που 
αν και δεν κοιτάτε στα μάτια, μερικοί την έχετε ήδη φίλη.

Δεν θα κάνω κριτική στο περιοδικό. Ξέρετε και ξέρω αν το αγα-
πάτε κι αν ενδιαφέρει. Οι εξαιρετικές πωλήσεις τα δείχνουν αυτά 
τα πεζά θέματα των επιχειρήσεων. Κρίνω τον εαυτό μου και την 
πορεία μου αυτά τα πέντε χρόνια και με κρίνω αυστηρά, ως στυ-
γνή κριτής που είμαι. Η δουλειά αυτή –όπως εξελίχθηκε στην πο-
ρεία, με την ενεργό ασχολία μου και στη VOGUE HELLAS, αλ-
λά και στο καινούργιο μας HELLO!– δεν σου αφήνει περιθώρια 
για ρομαντικούς περιπάτους. Ή θα επιτεθείς ή θα σε φάει ο κακός  
κυνηγός. Σε αυτά τα πέντε χρόνια απομυθοποίησα stars που εσείς 
θαυμάζετε και μερικοί ακόμη κι αγαπάτε, έμαθα σκάνδαλα που έτσι 
και τολμήσω να γράψω θα καταθέτω σε δικαστήριο και σε gossip 
εκπομπές για μήνες, είδα φωτογραφίες πριν το ρετούς και έβαζα το 
χεράκι μου για να μη θρηνήσουμε καριέρες, έσβησα ολόκληρες πα-
ραγράφους για τον ίδιο λόγο, απέφυγα «στημένες» συνεντεύξεις, 
αντιστάθηκα –όσο γινόταν– σε κατασκευασμένους stars της μιας 
σεζόν, σιχάθηκα μεσάζοντες –ή όσους νομίζουν πως είναι– ανακά-
λυψα άπειρους, αμόρφωτους και απίστευτα άξεστους σε νευραλγι-
κές θέσεις της showbiz, αδίστακτους αναρριχώμενους κοσμικούς –
έτσι δεν τους λέτε;– «σαλίγκαρους» της επικαιρότητας και της φω-
τογραφίας, φαρμακόγλωσσους δημοσιογράφους, και κυρίως είδα το 
προφανές: Πως το να μεταμορφώνεις έναν μέτριο σε star για ένα συ-
γκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι θέμα απλής στρατηγικής. Εξο-
μολογούμαι για τα καλά και τα κακά, προσποιούμενη πως σας ενδι-
αφέρουν, αλλά και πονάω διπλά γι’ αυτά που δεν τόλμησα να κάνω. 
Πονάω για αυτά που βλέπω να αγοράζετε αλλού και απορώ. Κατα-
σκευασμένες gossip γελοιότητες, ακόμη και καταξιωμένων καλλι-
τεχνών, ίδιοι και πάλι ίδιοι stars, αναμεταδόσεις από περιοδικά σε 
μεσημεριάτικες εκπομπές, που έτσι και τις παρακολουθήσεις μια 
εβδομάδα στη σειρά, άνθρωπος είσαι, αρρωσταίνεις. 

Καλύτερος λοιπόν άνθρωπος (αν και δεν βλέπω τηλεόραση) μετά από 
πέντε έτη δεν έγινα. Πιο νευρική, υστερική, να το πω, μερικές φορές 
–ας το πω κι αυτό– αδίστακτη και ριψοκίνδυνη επίσης, ναι. Όσο πιο 
πολύ βουτάς, τόσα πιο πολλά ξεχνάς. Μόνο που έμαθα να βγαίνω πιο 
συχνά στην επιφάνεια για γερές αναπνοές και πάλι μέσα βαθιά. Δεν 
δυσκολεύομαι μόνο εγώ στη δική μου δουλειά. Σε συζητήσεις με φί-
λους, αυτό που βλέπω από managers είναι πως ο περισσότερος χρό-
νος στο γραφείο περνιέται με ακροάσεις και ψυχαναλύσεις στελεχών.  

« Ε Κ  Β Α Θ Ε ω Ν » « Ε Κ  Β Α Θ Ε ω Ν »

Ι Α Ν ο Υ Α Ρ Ι ο σ  2 0 0 6

|  1 7 0  | |  1 7 1  | 

55-61 teliko.indd   26-27 9/3/2014   8:16:23 AM



Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α ,  Ι Δ Ι Α  Μ Ε Ρ Α

ρι», κασκόλ να σέρνεται στα θεσσαλικά όρη κι εγώ να τρέχω μικρή, 
κοκαλιάρα, έτοιμη να με πάρουν μαζί τους οι λευκές νιφάδες. 

Το χιόνι στην καρδιά της πόλης των μετέπειτα χρόνων συνδυάστη-
κε με αγαπημένες μαθητικές αποχές. Η καλύτερη ανάμνηση από τη 
μαθητική μου καθημερινή ωριαία ανάβαση στην Εκάλη, με τα τρα-
γικά σχολικά λεωφορεία. Η ανακούφιση όταν το σχολικό «αδυνα-
τούσε», όπως και τώρα, να διασχίσει την Κηφισιά, η απόλυτη ευδαι-
μονία των επιπλέον τριών ημερών μαθητικής αναισθησίας, το υπέρ-
τατο δώρο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας στη μαθητική ζωή μου, 
σχεδόν κάθε χρόνο.

Ο χιονιάς του ’92, η χειρότερή μου ανάμνηση, όπως και οι κατε-
στραμμένες από το κρύο λεμονιές στο οικογενειακό ρετιρέ και οι μα-
ραμένες από το χειμωνιάτικο «κάψιμο» καμέλιες της μάνας μου. Το 
χιόνι πέφτει πυκνό, Κυριακή –μια αργία που το βάρος της δεν κα-
τορθώνει να το σηκώσει η ψυχή μου ούτε σήμερα– και η παλιά ’60s 
πολυκατοικία στο Πεδίο του Άρεως, με τις παλιές δόξες και τα φερ 
φορζέ, να πνέει τα λοίσθια στο μηχανοστάσιό της, με αποτέλεσμα τα 
καλοριφέρ της να απεργήσουν σαδιστικά. Πιο σαδιστικά και συνω-
μοτικά για εμένα –σκεφτόμουν με απόγνωση– που έτρεχα να «ανοί-
ξω» καταστήματα ηλεκτρικών ειδών προσπαθώντας να «ζεστάνω» 
τις τελευταίες ημέρες του πατέρα μου.

Τα επόμενα χιόνια της ζωής μου τα είχαν όλα. Και γούνινα παλτό 
και καπέλα και μπότες yeti από το Aspen και έλκηθρα μες στο χιόνι, 

Το χιονι σΤην καρδια Τησ πολησ 
των μετέπειτα χρόνων συνδυάστηκε με αγαπημένες 

μαθηΤικέσ αποχέσ. η καλύΤέρη 
ανάμνηση από τη μαθητική μου καθημερινή ωριαία 

αναβαση σΤην έκαλη, 
με τα τραγικά σχολικά λεωφορεία. Η ανακούφιση όταν 

Το σχολικο «αδύναΤούσέ»,  
όπως και τώρα, να διασχίσει την Κηφισιά, η απόλυτη 
έύδαιμονια Των έπιπλέον Τριων 

ημερών μαθητικής αναισθησίας, το υπέρτατο δώρο 
Τησ ΦιλέκπαιδέύΤικησ έΤαιριασ 

στη μαθητική ζωή μου, σχεδόν κάθε χρόνο.

ΙστορΙα 1η 
ο φΡΕσΚο, απάτητο και άσπιλο χιόνι των τελευταίων ημε-
ρών το νιώθω σαν μοναδική ευλογία από ψηλά, που κατέ-
φτασε για να «εξαγνίσει» τα βρόμικα, να ομορφύνει τα άσχη-

μα, να αναδείξει τα μονίμως μέτρια και βαρετά, όλα αυτά που 
δεν μπορεί να αντέξει η καθημερινή ανία. Ο δρόμος όπου βρίσκε-
ται το σπίτι μου, η παρακάτω γωνία, το κόκκινο βαμμένο σπίτι  
–«παραφωνία» στην περιοχή– κι ό,τι μου χαλάει οπτικά τη διάθεση, 
με το χιόνι του διημέρου πήραν επιτέλους άλλη μορφή και μου έκα-
ναν το καλύτερο δώρο κατόπιν εορτών. Περπατώ μόνη, βράδυ, ερημιά 
στη δυνατή χιονόπτωση, «καταστρέφω» με μεγάλα βήματα το απάτη-
το χιόνι και χαζεύω σπίτια που, ενώ περνώντας τα συναντώ καθημε-
ρινά, απόψε μού φαίνονται μεγαλειώδη. Προσπαθώ να ανατρέξω σε 
στιγμές που ταυτίστηκαν με χιονοπτώσεις στη ζωή μου και αποκρυ-
πτογραφώ το «πρώτο χιόνι» που θυμάμαι, θολό αλλά και ολοζώντανο, 
μια νύχτα σε κάποιο ορεινό χωριό του Πηλίου, μικρή και καλυμμένη 
με τη ζεστή γούνινη ζακέτα που αγαπούσα μόνο εγώ, «ξαναμμένη» 
από την έξαψη της ξαφνικής χιονοθύελλας, εκστασιασμένη κοιτώ-
ντας τις πρώτες χιονιαλυσίδες της ζωής μου και τον πατέρα μου να 
μαστορεύει κάτι που ήταν μονίμως εκτός δικών του προδιαγραφών. 
Η πρώτη χιονόμπαλα της ζωής μου, ένα κόκκινο, πλεγμένο «από χέ-

« Λ Ε Υ Κ Η  Β ο Η Θ Ε Ι Α »

Στα χιόνια, τότε και τώρα. Αριστερά, 
το προαύλιο του Αρσακείου 

στην Εκάλη. Δεξιά, απαρτία στον κήπο μας. 

«Λευκή βοήθεια»
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την ντροπή μου. Άργησα, πραγματικά, να σκεφτώ τι σημαίνει διαθέ-
τω φιλάνθρωπα ένστικτα. Κατ’ αρχάς δεν είναι υποχρεωτικό, κληρο-
νομικό, επιβαλλόμενο. Νιώθεις ή απλώς δεν νιώθεις τη διάθεση της 
πάσης φύσης βοήθειας για κάποιον που την έχει ανάγκη. 

Την πρώτη φορά που περιεργάστηκα φωτογραφίες από φιλανθρω-
πικό χορό σωματείου φέρθηκα ελεεινά και έκανα απαράδεκτες σκέ-
ψεις περί κοινωνικού ξιπασμού. Όταν κατάλαβα πως για να αντι-
μετωπίσεις την αρρώστια και το θάνατο με ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
και όχι σαν ελεεινό εγκαταλελειμμένο ζώο του δρόμου απαιτούνται 
–όση αγάπη κι αν διαθέτεις– και χρήματα, κατάλαβα πως όσους θε-
ωρούσα στην επαναστατική μου περίοδο «κοσμικούς ξιπασμένους» 
ήταν εκείνοι που χρηματοδοτούσαν (πέρα από το αιωνίως κοιμισμέ-
νο κράτος) τα ιδρύματα για ιερούς σκοπούς –όσο κοινότοπο κι αν 
ακούγεται αυτό.

Όταν λύθηκαν κάποια μεγάλα προβλήματα στη ζωή μου, έγινα μέλος 
της «Ελπίδας», γιατί είχα ζήσει από πρώτο χέρι την ελεεινή καταρράκω-
ση του καρκίνου σε άνθρωπο που αγαπούσα, όσο κι αν εγώ μπορούσα να 
βοηθήσω με όλους τους τρόπους. Δεν φανταζόμουν όμως πόσο χειρότερα 
θα μπορούσε να συμπεριφερθεί αυτή η αρρώστια σε ένα αδύναμο παιδάκι 
που επιπλέον ήταν αδύνατον να αντιμετωπίσει οικονομικά αυτή την πε-
ριπέτεια. Τα σοβαρότερα και σημαντικότερα ιδρύματα αυτής της χώρας  
–της οποίας όλοι γνωρίζουμε τις μεγάλες αδυναμίες– είναι μικρές οά-
σεις βοήθειας και σωτηρίας. Οι κοινωνικές συναθροίσεις, όπως αυτή 
που φιλοξενούμε στην αμέσως επόμενη σελίδα του τεύχους και έχει 
παγκόσμιο ενδιαφέρον, δεν γίνονται για να αγοράσουν κάποιες κυρίες 
καινούργια φορέματα –αν και δεν βρίσκω προσωπικά κακό ούτε αυ-
τό– και να χαμογελάσουν στο φακό. Σε κάθε μικρή ή μεγάλη γιορτή, 
τα χρήματα που «ταξιδεύουν» στη σωστή κατεύθυνση αποδεικνύουν 
πως μερικές φιλάνθρωπες κυρίες πολλές φορές κάνουν χρέη Πρώτων 
Κυριών και διαθέτουν όραμα, όπως εκείνο που έπρεπε να είχε πιο συ-
χνά ο μηχανισμός αυτής της χώρας. Γυναίκες που το LIFE&STYLE 
έχει επανειλημμένα βραβεύσει στις «Γυναίκες της Χρονιάς».

Από τον Έρανο Αγάπης των μαθητικών μου χρόνων, από το «Δώστε 
και Σώστε» Αντικαρκινικό Έρανο των ιδίων επίσης χρόνων, που ποτέ 
κανείς δεν έμαθε ακριβώς τι απέδωσε και πού, μέχρι τη σημερινή πρω-
τοβουλία κάποιων «ευνοημένων» που ακολουθούν τα παγκόσμια δεδο-
μένα, απελευθερώνονται, επιτέλους, τα στεγανά μιας «ξεπερασμένης»  
–μικρόψυχης στην ουσία– φιλανθρωπίας και δίνεται μια «νέα αγάπη» 
στην παραπάνω λέξη.

φ Ε Β Ρ ο Υ Α Ρ Ι ο σ  2 0 0 6

και τα υπερκοσμικά, κατακλυσμένα από Έλληνες και Ρώσους κοσμι-
κούς Κουρσεβέλ και Γκστάαντ, και ελληνικό βουνό και εκπλήρωση 
χειμερινών ονείρων. Το ’60s ρετιρέ της εφηβείας μου και η «απερ-
γία των καλοριφέρ» κλειδώθηκαν πονεμένα μέσα μου, αλλά παραμο-
νεύουν εκεί μαζί με τις παιδικές μου χιονόμπαλες και τις «αρσακει-
ακές» μου αποχές. 

Ανεβαίνω καθημερινή στην Πεντέλη, με το αυτοκίνητο γεμάτο 
παιδιά και έλκηθρα, και κάνω χιονάνθρωπο στο καπό, απολαμβάνο-
ντας το θέαμα στο έπακρο. Φέτος, τα τεράστια μάτια του μικρού μου 
μωρού άνοιξαν διάπλατα όταν κατάπιε την πρώτη νιφάδα της ζωής 
του στην αγκαλιά μου.

Και χαρά και θλίψη και αναμνήσεις και χαρές σε μακρινά χιονι-
σμένα βουνά από το Κολοράντο πριν από χρόνια, την Ευρώπη και 
την Ελλάδα. Το χιόνι είναι παντού το ίδιο αντίδοτο της ασχήμιας 
και την νεύρωσης, όταν μπορείς να το απολαύσεις πλημμυρισμένος 
από τη ζέστη και τη δική σου θαλπωρή. Η σιωπηλή ικεσία μου εί-
ναι σίγουρα ένας χειμώνας με χιονόπτωση κάθε βράδυ, για να σκε-
πάζει τα αντιαισθητικά της μέρας, να «εξαγνίζει» τα ανίερα της πρω-
ινής ζωής και να μην προλαβαίνει να «φυτρώνει» η λάσπη της επό-
μενης μέρας. Αμήν.           

ΙστορΙα 2H
πΡωτΗ «φΙΛΑΝΘΡωπΗ» κίνηση της ζωής μου έλαβε χώρα σα-
φώς στη μακρά μαθητική μου περίοδο –όπως και των περισ-
σότερων, φαντάζομαι– όταν κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα 

υποχρεούμασταν, τριάντα και κάτι αποπροσανατολισμένα και κε-
ραυνόπληκτα παιδάκια της Α’ Δημοτικού, να συνδράμουμε με όσες 
δραχμές επιθυμούσαμε:

Α. για το φωτογράφο του σχολείου, κύριο Βασίλη, που ήταν μονί-
μως άρρωστος – αλλά παρών και

Β. για την καθαρίστριά μας, την κυρία Ματούλα, της οποίας η κό-
ρη ήταν συμμαθήτριά μας –τιμής ένεκεν– στη διπλανή τάξη. Μαζί με 
τις κούτες ζάχαρης και γάλα Βλάχας και μεταχειρισμένων ρούχων στα 
απανταχού ορφανοτροφεία, οι δύο παραπάνω κινήσεις στιγμάτισαν και 
αρχικά οριοθέτησαν στον εγκέφαλό μου την έννοια φιλανθρωπία. 

Τα χρόνια περνούσαν, οι φιλανθρωπικές κινήσεις επαναλαμβάνο-
νταν κάθε χρόνο με μορφή εθίμου κι εγώ κοιτούσα ολοένα και πιο 
παράξενα τόσο τον κύριο Βασίλη, το φωτογράφο, όσο και τη συμμα-
θήτριά μου, την κόρη της κυρίας που μας καθάριζε, και σκεφτόμουν 
πως αν ήμουν στη θέση της και το σχολείο με υποχρέωνε σε τέτοια 
φιλάνθρωπη δοκιμασία δις το χρόνο, ή θα είχα δραπετεύσει σε άλλη 
χώρα ή θα κυκλοφορούσα στο σχολείο με περούκα και μούσια από 
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Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α ,  Ι Δ Ι Α  Μ Ε Ρ Α

«βυζαντινές» ίντριγκες και χολιγουντιανό παρασκήνιο. Είδα «πρώ-
τους» με ψυχολογία και αντιδράσεις τελευταίου. Και είδα και εκεί-
νους, τους γεννημένους «άριστους», τους πρωτοπόρους, τους πραγ-
ματικά μεγάλους, που οι περισσότεροι είναι αυτοί που θέτουν τους 
υψηλότερους στόχους, που βλέπουν διαφορετικά ή «αλλιώς». Είδα 
και πραγματικά ταλαντούχους να τερματίζουν με άνεση, αλλά και 
μερικούς από αυτούς να συνθλίβονται κάτω από το βάρος του ταλέ-
ντου τους.

Το ταλέντο είναι σαν τον ικανό σκοπευτή ο οποίος χτυπάει ένα στόχο 
που οι άλλοι δεν μπορούν να πετύχουν. Η μεγαλοφυΐα είναι σαν τον ικανό  
σκοπευτή ο οποίος χτυπάει ένα στόχο που οι άλλοι δεν μπορούν καν 
να δουν. 

Όλα τα παραπάνω κι άλλα πολλά αφορούν τα πρόσφατα βραβεία του 
LIFE&STYLE «Γυναίκες της Χρονιάς 2005» (μου αρέσει να ακούω 
από τόσους ανθρώπους πως τα θεωρούν πλέον «θεσμό»). 

H άμεση αυτή αναγνώριση και αποδοχή σαφώς έχει να κάνει και 
με τη διαδικασία της επιλογής των 120 υποψηφίων και μετά των 17 
«Γυναικών της Χρονιάς». Στην εποχή που πολλοί προτείνουν αυθαί-
ρετα (ή ακόμα και αυτοπροτείνονται), το LIFE&STYLE αποστέλλει 
κάθε χρόνο σε δημοσιογράφους, πολιτικούς, αθλητές, καλλιτέχνες, 
επιχειρηματίες κ.ά. τη λίστα με τις κατηγορίες των βραβείων. Η ίδια 
λίστα υπάρχει και στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική σελίδα του πε-
ριοδικού, όπου ένας εντυπωσιακός αριθμός αναγνωστών προτείνει 
με τη σειρά του ποιες Ελληνίδες θα ήθελε να είναι υποψήφιες σε κά-
θε κατηγορία. Οι υποψήφιες, κατόπιν, ψηφίζονται από τους ίδιους 
τους αναγνώστες, ενώ τα ψηφοδέλτια –κι εδώ έγκειται η διαφορά– δεν 
καταμετρούνται ή «μαγειρεύονται» από κανέναν, καθώς οι συμμετέ-
χοντες τα αποστέλλουν κατ’ ευθείαν στην Εταιρία Ορκωτών Λογι-
στών «Deloitte», η οποία καταμετρά τις ψήφους και ανακοινώνει τα 
αποτελέσματα. Απλά, καθαρά και αδιάβλητα. 

Φέτος, περίπου 8.500 αναγνώστες του περιοδικού υπέδειξαν τις 
πρώτες των πρώτων αξιολογώντας με κριτήρια και ένστικτα. Προ-
τεινόμενες και τελικές πρωταγωνίστριες, οι οποίες σίγουρα κατέθε-
σαν πολλά και επώδυνα μαζί με τα ταλέντα τους, τους στόχους τους 
και τις αυτοπειθαρχίες τους (κι όπως έλεγε και κάποιος φίλος, πρό-
σφατα, «στόχος είναι να ξέρεις να βάζεις το ξυπνητήρι σου στις πέντε 
τα ξημερώματα. Πειθαρχία είναι να μπορείς να σηκωθείς στις πέντε 
τα ξημερώματα, πριν το ξυπνητήρι αρχίσει να χτυπάει»). Εκατόν εί-
κοσι υποψήφιες Γυναίκες της Χρονιάς 2005 προσπάθησαν να ξεπε-
ράσουν τα δικά τους όρια και μερικές από αυτές πήραν από εσάς ψή-
φο εμπιστοσύνης. 

Ωστόσο, ο δρόμος της επιτυχίας τις περισσότερες φορές είναι μακρύς 

Βραβείο (το) ουσ., δώρο ή τιμητική διάκριση σε αριστεύοντες.

Άριστος, -η, -ο, επίθ., ο ικανότατος στο έργο του, ο πρώτος στο είδος του / 
 τέλειος, εξαίρετος: άριστος τεχνίτης / ιδιαίτερα ευνοϊκός: υπό άριστες  
  συνθήκες / επίρρ. άριστα.

Ι ΜποΡΕΙ, όμως, να σημαίνουν τα παραπάνω σε έναν κόσμο ο 
οποίος πολλές φορές είναι κάτω του μετρίου; Και κυρίως, ποιοι 
είναι εκείνοι που καθορίζουν το κορυφαίο, το τέλειο, το άριστο; 

Μικρή κρυφοζήλευα –και ας μην το παραδεχόμουν– τα πρωτεία και 
τους άριστους ελέγχους. Η μαθήτρια του «9», που πάντα κάτι γινό-
ταν και δεν έπαιρνε αυτό το «άριστα δέκα», έτσι όπως το φανταζόταν 
στολισμένο κάπου ψηλά με δάφνες ολοπράσινες και χρυσά παράσημα 
που λαμπύριζαν. Στα περισσότερα που αγαπούσα και ποθούσα ήμουν 
πάντα τόσο κοντά και το βραβείο του πρώτου –που, τελικά, ήρθε και 
αυτό και με κεραυνοβόλησε θετικά– δεν μου έλειψε ποτέ. 

Τώρα που αποστασιοποιήθηκα από πολλά που με καταδίωκαν, κα-
τάλαβα πως εκ πρώτης με είχε παθιάσει ο αγώνας, η διαδρομή για το 
τέρμα. Και αυτό μου έφτανε. Στη διαδρομή αυτή έχω δει ανθρώπους 
που από γατάκια μεταμορφώθηκαν σε ύαινες που έφαγαν πολλούς 
και πολλά στο πέρασμά τους για τη διατήρηση της πρωτιάς τους, με 

τ

« Α Ι Ε Ν  Α Ρ Ι σ τ Ε Υ Ε Ι Ν »

«Αιέν αριστεύειν»

2006: Με τη Λέλα 
Καλογιάννη, πρόεδρο 
του «Αγκαλιά-ΖΩ», 
η οποία βραβεύτηκε 
για την προσφορά της 
στους καρκινοπαθείς, 
λίγο πριν «φύγει» 
και η ίδια.

|  1 7 6  | |  1 7 7  | 

62-69 teliko.indd   6-7 9/3/2014   8:17:42 AM



ποιο τίμημα. Να ελπίζετε αυτό το τίμημα να μην είναι να πουλήσετε 
την ψυχή σας στο διάβολο.

7. Μη φοβάστε την αποτυχία. Πάρτε ρίσκα.
8. Μην υποτιμάτε τον αντίπαλό σας. Θα γνωρίσετε πολλούς μικρό-

μυαλους, αλλά ως γνωστόν οι μικρόμυαλοι είναι οι πιο επικίνδυνοι.
9. Μάθετε να χάνετε. Μόνο έτσι θα ξανακερδίσετε. Όσο πιο πολύ 

πλησιάσετε στο χώμα, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχετε να σηκω-
θείτε και να πάτε ακόμα πιο ψηλά. Το σοκ μιας αποτυχίας είναι μερι-
κές φορές το πιο σίγουρο διαβατήριο για μια ξέφρενη επιτυχία.

10. Προσπαθήστε στη διαδρομή να μη χάσετε την αξιοπρέπειά σας. 
Μάθετε να συγκρατείτε τα νεύρα σας. Όλοι το έχουμε πληρώσει φρι-
κτά. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από έναν άνθρωπο που τον παρα-
σέρνει το νευρικό του σύστημα σε δίνη και ιδιαίτερα όταν αντιδρά εν 
θερμώ. Σε μια επίπονη προσπάθεια, πολλοί είναι εκείνοι που έχουν 
πάθει νευρικό κλονισμό, αλλά οι νικητές είναι όσοι τσιρίζουν μόνοι 
τους στο δωμάτιο, χωρίς να τους βλέπει κανείς.

Η λίστα πάντα θα εμπλουτίζεται με νέες εμπειρίες, διότι όπως εί-
ναι γνωστό, «το ταξίδι έχει σημασία». Το βραβείο μένει σε ένα ράφι, 
αλλά η διαδρομή συνεχίζεται…

Μ Α Ρ τ Ι ο σ  2 0 0 6

και επίπονος. Αν θα μπορούσαν να υπάρχουν «κανόνες» που πρέπει 
να ακολουθήσει κάποιος για να «αριστεύει», θα σας ανέφερα μια λί-
στα από «τα πρέπει» και «τα δεν πρέπει» που ακολουθούσα από μι-
κρή –από την πρώτη μου δουλειά στο δημόσιο (για τη μία και μονα-
δική μέρα εργασίας μου εκεί, αφού παραιτήθηκα πάραυτα) μέχρι τη 
στιγμή που πρωτοαντίκρισα το πρώτο εξώφυλλο στο LIFE&STYLE, 
στη Vogue Hellas και πρόσφατα στο Hello.

Εφαρμόζοντας το βιβλικό πρότυπο των δέκα εντολών, λοιπόν, ιδού  
δέκα «αρχές και στρατηγικές» που ευνοούν τους αυτοδημιούργητους 
και θα τις έδινα φιλικά –παρ’ όλο που αισθάνομαι πολύ νέα και με 
πολύ δρόμο ακόμα– κυρίως στις νεαρές γυναίκες, σαν κι αυτές που 
συναντώ στους διαδρόμους , εδώ στις Εκδόσεις Λυμπέρη, και βλέπω 
στα μάτια τους τη δίψα της διάκρισης: 

1. Καλύτερα να τερματίζεις τελευταίος και έντιμα παρά πρώτος με 
δόλο. Το πρώτο θα σε στιγματίσει για λίγο, το δεύτερο όμως για πά-
ντα.

2. Πρώτα απ’ όλα, μετράει η ψυχική ισορροπία και η ισορροπημέ-
νη προσωπική ζωή.

3. Προετοιμαστείτε να είστε τυχεροί. Σίγουρα σε κάθε επαγγελμα-
τικό success story έχει παίξει ρόλο και η τύχη, αλλά από μόνη της δεν 
αρκεί. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να είσαι τυχερός.

4. Οι χαμένοι χασομεράνε απασχολημένοι με διάφορα μικρά, άσχε-
τα και περιφερειακά. Οι νικητές στοχεύουν, γι’ αυτό δημιουργούν 
το μέλλον, επιστρατεύοντας όλες τις δυνάμεις τους.

5. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που ξυπνούν καθημερινά με την όρεξη 
να τα βάλουν με θηρία. Οι περισσότεροι είναι ευχαριστημένοι βάζο-
ντάς τα με ποντικάκια.

6. Να είστε εκ των προτέρων σίγουροι ότι η επιτυχία κρύβει κά-

έιδα και πραγμαΤικα ΤαλανΤούχούσ 
να τερματίζουν με άνεση, αλλά και μερικούς από αυτούς 

να σύνθλιβονΤαι καΤω απο Το βαροσ 
του ταλέντου τους. Το ταλέντο είναι σαν τον ικανό σκοπευτή 

ο οποιοσ χΤύπαέι ένα σΤοχο 
που οι άλλοι δεν μπορούν να πετύχουν. Η μεγαλοφυΐα είναι 
σαν Τον ικανο σκοπέύΤη ο οποιοσ 
χτυπάει ένα στόχο που οι άλλοι δεν μπορούν καν να δουν.
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Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α ,  Ι Δ Ι Α  Μ Ε Ρ Α

τηλεφώνησα από το L.A. αμέσως μετά το Vanity Fair party, για να 
της θυμίσω εκείνο το όλο συμπόνια βλέμμα της. 

Ιδού τι είδα:

ΚυρΙαΚH 5 Μαρτiου 2006 
L.A. Morton's restAurAnt

ΜΕσωσ ΜΕτΑ τη λήξη των Oscar, στο restaurant Morton’s, 
σε έναν κλασικό στο είδος του χώρο, ειδικά διαμορφωμένο σε 
στυλ «old Hollywood night club», δόθηκε το πρώτο και σημα-

ντικότερο πάρτι εκείνης της πιο glamorous βραδιάς στο Hollywood. 
Με πεντακόσια άτομα λιγότερα από πέρυσι στη φοβερή λίστα του πε-
ριοδικού Vanity Fair, αλλά σε μια κατάμεστη αίθουσα από stars που 
εναλλάσσονταν συνεχώς, η βραδιά είχε την τέλεια συναστρία. Σε αυ-
τό το πάρτι, η περίπτωση να παραστείς ακάλεστος ή δανειζόμενος την 
πρόσκληση κάποιου άλλου τυχερού είναι απλώς αδύνατη, διότι εκτός 
από δυο - τρεις ελέγχους, από τη limo που θα σε αφήσει πριν φτάσεις 
στην είσοδο, γίνεται και έλεγχος security όπως και ταυτοποίηση της 
πρόσκλησης (αλλά και παράδοση του μαγικού πλαστικοποιημένου 
με υδατογράφημα entry pass, ώστε να μη σου περάσει από το μυαλό 
να τη δώσεις μετά σε κάποιον άλλο) εκτός κι αν είσαι αυτοπροσώπως 
η Madonna ή η Jennifer Lopez, οπότε δεν έχεις να ανησυχείς για τα 
παραπάνω μονότονα και υποτιμητικά.

Ο Graydon Carter, ο γνωστός θρύλος, διευθυντής του Vanity 
Fair, μας καλωσόριζε προσωπικά στο after Oscar party που κράτη-
σε μέχρι το πρωί. Η σχετικά μικρή αίθουσα του Morton’s στις εν-
νέα και μισή ήταν ήδη γεμάτη με stars τους οποίους είδα συγκε-
ντρωμένους όλους μαζί να συζητούν χαλαρά, φιλικά, να γελάνε δυ-
νατά και να βαριούνται φυσιολογικά, κουβεντιάζοντας με το ταίρι 
τους χωμένοι στους αναπαυτικούς μαύρους βελούδινους καναπέ-
δες. Ήταν, απλώς, όλοι τους εκεί. Όλους αυτούς που κλείνεις τηλε-
φωνικά εισιτήριο για να τους μυθοποιήσεις στη μεγάλη οθόνη, εγώ  
–μια αποφασισμένη Ελληνίδα, που δεν είχε σχέση με κριτική κινη-
ματογράφου ή κάτι παρόμοιο, που θα χάλαγε τη δική της μαγεία– εί-
χα στη διάθεσή μου όλο το βράδυ για να τους «εξερευνήσω». Και το 
έκανα.

Χαλάρωσα πίνοντας cosmopolitan, τσιμπολογώντας απίστευτες 
μικρές αμερικανικές παραδοσιακές νοστιμιές, από ένα catering που 
ανανεωνόταν συνεχώς από τα πιο τυχερά γκαρσόνια της Αμερικής 
για εκείνο το βράδυ. Δίπλα μου, μιλούσε χαμηλόφωνα η Jennifer 
Aniston με τον αγαπημένο της Vince Vaughn. Εκείνη μια συμπα-
θητική μετρίου αναστήματος και συγκρατημένη καστανόξανθη (θα 
μπορούσε να είναι σε πάνελ ελληνικής μεσημεριανής εκπομπής) κι 

Ατ’ ΑΡχΑσ να επισημάνω ότι μαζί με το πλήθος των αδύνατων ση-
μείων μου –ένα από αυτά είναι και οι «ανεξερεύνητες» εκρήξεις 
μου– κρύβω και πάθη. Υποθέτω ότι παρ’ όλα αυτά (μαζί με ένα 

συμπαθητικό ή ομιχλώδες σύμπλεγμα προτερημάτων), με ανέχονται 
οι κοντινοί μου και με καλημερίζουν στωικά οι κατ’ ανάγκην γνω-
στοί και συνεργάτες. Ένα από τα πάθη σαφώς είναι η επιμονή μου –ή 
μήπως η εμμονή μου;– για απωθημένα, για λογαριασμούς ανοιχτούς, 
που ποτέ μα ποτέ δεν δύναμαι να ξεχάσω. Ένας τέτοιος λογαριασμός 
από το μακρινό παρελθόν ήταν η απόλυτη αιτία που υπογράφω ένα 
ρεπορτάζ στο ίδιο μου το «σπίτι» ή για να κυριολεκτώ, ήταν η αιτία 
που έζησα τελικά, πριν από λίγες εβδομάδες, το πιο απίστευτο μπλαζέ 
glamorous βράδυ της ζωής μου. Προ εικοσιπενταετίας ή κάτι παρό-
μοιο, λαθραναγνώστης του Φαντάζιο και του Ταχυδρόμου, στο σχό-
λιο της μεγάλης μου αδελφής για τη βραδιά των Oscar, όταν ένας γυ-
μνός άνδρας την ώρα της απονομής βραβείου από την Elizabeth Taylor 
όρμηξε στη σκηνή, η απάντησή μου –ξερή κι αποφασιστική– ήταν: 
«Ελπίζω όταν παρακολουθήσω εγώ τα Oscar να ζει ακόμη η Liz».  
Η αδελφή μου, η οποία γνώριζε το «ποιόν» της μικρής ονειροπαρ-
μένης αδελφής της, έγνεψε με συμπάθεια για την πάθησή μου, έκα-
νε και την αγαπημένη ελληνική χειρονομία της ανοιχτής παλάμης, 
όμως σίγουρα εγώ εκδικήθηκα για εκείνο το περιστατικό, όταν της 

« τ Η σ  Α π Ε σ τ Α Λ Μ Ε Ν Η σ  Μ Α σ  σ τ ο  L . A . »

K

«Της απεσταλμένης μας στο L .A.»

Με τη Τζένιφερ 
Λόπεζ, στο –
περιβόητο– πάρτι 
του Vanity Fair, που 
γίνεται κάθε χρόνο 
αμέσως μετά την 
τελετή των Oscar.
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που πάντα θα θεωρώ πολύ ιδιαίτερο. Ξαφνιάστηκα όταν ο Richard 
με ρώτησε αν ο Sakis (εννοούσε, βεβαίως, τον Ρουβά) ήταν εκεί, ενώ 
στην ερώτησή μου πώς τον γνώρισε (μέσω μιας πασίγνωστης κοι-
νής μας γνωστής), μου είπε γι’ αυτόν πόσο δύσκολο είναι να σταδι-
οδρομήσει Έλληνας δυνατά στο Hollywood, αλλά ωστόσο πόσο ικα-
νός και ολύμπια ωραίος είναι.

Η Keira Knightley, όπως και η Hillary Swank (η τελευταία ελαφρώς 
ζαλισμένη από το ποτό της) τίμησαν δεόντως αργότερα τα συγκλο-
νιστικά mini hamburgers που προσφέρθηκαν. Ένας απίστευτα στε-
γνός από κάθε γραμμάριο λίπους Mick Jagger, δίπλα στην πανύψηλη 
μελαχρινή συνοδό του, συνομιλούσε περιεργαζόμενος το πλήθος που 
παρήλαυνε εμπρός του. Η Reese Witherspoon, μια μικροκαμωμένη 
καλοσυνάτη Αμερικανίδα, που δεν χρειάζεται να γνωρίζεις πολλά για 
να καταλάβεις τον τόπο προέλευσής της, (είναι η Αλαμπάμα), μέσα σε 
ένα επιβλητικό vintage Christian Dior του 1955, ιδιαίτερα πομπώδες 
για το μικρό της ύψος, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη χαρά της 
και με το Oscar στο χέρι καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς χαιρετού-
σε εγκάρδια φίλες και φίλους συναδέλφους «από το γραφείο», όπως 
η Jennifer Lopez, η Jennifer Aniston, ο Heath Ledger (των φετινών 
cowboys) ή η ασύγκριτη Uma Thurman, η οποία φορούσε αιθέριο 
Versace. Αναφέροντας αιθέρια ρούχα, να πω και για την ευχάριστη 
συνομιλία που είχα με το γλυκύτατο σχεδιαστή Zac Posen, ο οποίος 
αφού με ευχαρίστησε για την υποστήριξη που έχει από την ελληνική 
Vogue, μου σύστησε την καλή του πελάτισσα Felicity Huffman (από τις 
Desperate Housewives), η οποία χαμογελούσε αν και μόλις είχε χάσει 
το Oscar (φορούσε μαύρη δημιουργία του – τυχαίο άραγε;). Έκπληξη 
της βραδιάς η παρουσία δυο φίλων – και οι δύο διεθνείς Ευρωπαίοι:  
Η διευθύντρια μόδας της ρωσικής Vogue, Aliona, αλλά και ο δικός 
μας, Κωνσταντίνος Κακανιάς, μόνιμος κάτοικος L.A. 

Σε μια τέτοια μικρή σχετικά αίθουσα, σε ένα τέτοιο απίστευτο σκη-
νικό Hollywood, απομυθοποίησα και μυθοποίησα για άλλη μια φορά 
το αμερικανικό σελιλόιντ. Ήταν όλοι τους εκεί. Από τους θρύλους, 
όπως ο Michael Caine και ο Mick Jagger, μέχρι σύγχρονες καλλονές –
και μη– starlets (όπως η ανορεξική Nicole Richie και η Lindsay Lohan), 
που δίνουν τα πάντα για μια φωτογραφία τους στο Vanity Fair.

Ήταν κανονικοί άνθρωποι, φυσιολογικές γυναίκες και άντρες, τό-
σο χαλαροί και τόσο συγκρατημένοι, πέρα για πέρα αληθινοί. Μοι-
ραία έκανα τη σύγκριση με την πτωχή πατρίδα και τον καταιγισμό 
των φλας σε περίπτωση εμφάνισης έστω και μίας ντόπιας star και 
όλων των παρατρεχάμενών της, οι οποίοι δηλώνουν περισσότερα από 
τους stars στην TV και φωτογραφίζονται όπου μπορέσουν. Η πρώτη 
σκέψη ενός φυσιολογικού ανθρώπου είναι να βγάλει όσο το δυνατόν 

εκείνος ένας πανύψηλος άκομψος Τεξανός, κλασικός τύπος άντρα 
που αγαπάει τα αστεία με την αντροπαρέα, σκέφτηκα, ενώ είχα ήδη 
βάλει σε εφαρμογή το σχέδιο αποκωδικοποίησης διασημοτήτων –κά-
τι σαν «Ξενοκράτης»– στον εγκέφαλό μου. Ο Joaquin Phoenix και η 
Sandra Bullock, αν και ψηλή, αναμενόμενης μέτριας γοητείας, συ-
ζητούσαν για ώρα με το γενειοφόρο σύντροφό της (και με κάποιους  
παραγωγούς, όπως συμπέρανα), ενώ η εξωπραγματικά skinny και 
αιθέρια λευκή Nicole Kidman, μέσα στο συγκλονιστικό sur mesure 
Balenciaga της, βαριεστημένη από την ημίωρη απομόνωση με τον κα-
λό της Keith Urban στην πίσω άκρη της αίθουσας, αποφάσισε, ζητώ-
ντας μου συγνώμη, να περάσει αποφασιστικά προς την έξοδο.

Η υπεργυμνασμένη και μικροκαμωμένη Madonna, με ροζ ντρα-
πέ της φίλης της Donatella –η οποία επίσης ήταν εκεί, αλλά σε άλλη 
παρέα, λιγότερο ενδιαφέρουσα– συζητούσε με ένα πλήθος που συνέ-
χεια την αποζητούσε, ενώ ο σύζυγός της, Guy Richie, απομακρισμέ-
νος από εκείνη, γυρνούσε με χαλαρή διάθεση από παρέα σε παρέα. 
Εκεί ήταν και ο Tom Ford (με τον πρώην σύντροφο και συνεργάτη 
του, Richard Buckley), ενώ κάποια στιγμή η ασυγκράτητη μαζί του 
–προφανώς από το αλκοόλ που είχε καταναλώσει– Sienna Miller επι-
βεβαίωσε την υποψία μου ότι πρόκειται για ένα κατασκεύασμα μάρ-
κετινγκ και μάλιστα με κακό στυλίστα. Αντιθέτως, ο Richard Buckley 
(για να επανέλθω στη συνάντησή μου μαζί τους) είναι ένας άνθρω-
πος με ιδιαίτερο κύρος στο χώρο, με τεράστια πείρα στη showbiz και 
πολύτιμος συνεργάτης της Conde Nast για χρόνια. Η γνωριμία μου 
και με αυτόν, αλλά και με τον Tom Ford πριν από χρόνια είναι κάτι 

ηΤαν κανονικοι ανθρωποι, 
φυσιολογικές γυναίκες και άντρες, τόσο χαλαροί και τόσο 
σύγκραΤημένοι, πέρα για πέρα 
αληθινοί. Μοιραία έκανα τη σύγκριση με την πτωχή 

παΤριδα και Τον καΤαιγισμο 
των φλας σε περίπτωση εμφάνισης έστω και 

μιασ νΤοπιασ star και ολων 
των παρατρεχάμενών της, οι οποίοι δηλώνουν περισσότερα 

απο Τούσ stars σΤην tV 
και φωτογραφίζονται όπου μπορέσουν.
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οΝ τΕΛΕΥτΑΙο ΜΗΝΑ διάγω περίοδο υπερβολικής πίεσης και 
κούρασης, που εμφανίζεται με διάφορα σημάδια - οιωνούς –σω-
ματικά και μη– που με βάζουν σε επιπρόσθετες σκέψεις του τύ-

που «τι σου είναι ο άνθρωπος», «τίποτα δεν είμαστε» και άλλα βαθυ-
στόχαστα, από αυτά που ανταλλάσσουν μαυροφορεμένες θείες επαρ-
χίας σε μνημόσυνα και άλλες παρόμοιες ευκαιρίες συνεστίασης. Το 
γεγονός που έρχεται να αξιολογήσει σωστότερα τα παραπάνω είναι 
η πικρή διαπίστωση πως όσο μεγαλώνω, τόσο θυμίζω πιο πολύ τους 
γονείς μου και ειδικότερα τη μητέρα μου στον τρόπο έκφρασης και 
ανάλυσης. Κυνηγάω την κόρη μου να τελειώσει την εργασία της με 
τις ίδιες ατάκες που σκαρφιζόταν κι εκείνη για να με πιέσει να διαβά-
σω κατά τη διάρκεια των φρικτών εξετάσεων, χαιρετώ τις νεαρότε-
ρες στην ηλικία κοπέλες στο γραφείο με τον ίδιο τρόπο, ακόμη αξιο-
λογώ κυνικά –όπως ακριβώς και η μητέρα μου– αφού ηλικιακά πλέ-
ον έχω το δικαίωμα να το κάνω. Διαπίστωση: Μεγαλώνω. Ή έστω, 
να το πω «ωριμάζω», για να μη με πληγώνει τόσο.

«Η ζωή μου όλη είναι μέσα στο μυαλό μου σαν ελληνική ταινία, 
κι όλα έγιναν χθες», ήταν κάποια από τα τελευταία χρόνια της μητέ-
ρας μου, που θα τα θυμάμαι για πάντα. Κι εγώ θα σας παραθέσω μια 
πολύ πικρή αλήθεια - παραδοχή, για όσους δεν γνωρίζουν: Η πρώ-
τη μέρα ως «επίσημα» ενήλικας μέσα στον κόσμο των «μεγάλων» εί-

περισσότερες φωτογραφίες και να τις τυπώσει «αφίσα –κάρτα– κορ-
νίζα». Οι δύο –μόνο– φωτογραφίες που επέτρεψα στον εαυτό μου, 
στην αξιοπρέπειά μου και στο πεπρωμένο μου, ήταν με την απίστευ-
τα λιλιπούτεια και ολίγον μεθυσμένη Lindsay Lohan (για να πειστεί 
η κόρη μου) και με τη Jennifer Lopez. Το μόνο που δικαιούμουν θα 
ήταν μια «αυθεντική» γνωριμία και όχι μια φωτογραφία - λάφυρο, 
απ’ αυτές που τόσο συχνά βλέπουμε εν Ελλάδι. Λίγο πριν φύγω, ενώ 
ήμουν καθισμένη στον ίδιο μαύρο καναπέ από όπου λίγο πριν είχε 
αποχωρήσει η ελληνικής –αλλά, εντελώς Αμερικανίδα– καταγωγής 
Jennifer Aniston, κάθισε δίπλα μου η Jennifer Lopez, μαζί με το λε-
πτοκαμωμένο σύζυγό της, Mark Anthony, και τους φίλους του. Μετά 
από λίγο, γύρισα και της είπα μια μικρή ιστορία για το vintage φόρεμά 
της, που ήταν φτιαγμένο από ένα μεγάλο Έλληνα couturier στο Πα-
ρίσι του ’50, τον Jean Desses. Έλληνας όπως Ελληνίδα κι εγώ. Μια 
ιστορία που μου είχε διηγηθεί το ίδιο πρωί η γυναίκα που της βρή-
κε αυτόν το vintage θησαυρό, η Rita Watnick, από τη διάσημη μπου-
τίκ του L.A., «Lily et Cie». Ξαφνιάστηκε και μου μίλησε αμέσως με 
καμάρι για τα vintage κοσμήματα Fred Leighton και την ολόχρυση 
πολλών καρατίων τσάντα της, για όλα αυτά που είχε μυστικά διαλέ-
ξει από εκεί, ενώ όλοι πίστευαν ότι θα εμφανιστεί με σύγχρονη haute 
couture. Επιβεβαίωσα τις στυλιστικές μας ματαιοδοξίες, μιλώντας για 
τα ρούχα της που μόλις ήρθαν στην Ελλάδα και για τη Vogue Hellas, 
που τη γνώριζε ήδη. Η Jennifer Lopez, πανέμορφη μέσα στο πράσι-
νο σιφόν φόρεμά της, έγινε μετά από λίγο η τελευταία δική μου μα-
ταιόδοξη ανάμνηση από εκείνο το βράδυ. Ένα βράδυ πραγματικού 
glamour, στυλ και αυθεντικού star system. Απαραίτητα συστατικά 
για ονειρικές αποδράσεις, σαν κι αυτές που φτιάχνουν μόνο τα καλά 
περιοδικά και τα βιβλία. Απολαύστε, λοιπόν, εικόνες και ατμόσφαιρα, 
στη σελίδα 50, και παίξτε κι εσείς το ίδιο συνωμοτικό παιχνίδι μαζί 
τους. Ένα παιχνίδι κοινής απενοχοποίησης από τα σοβαρά εγκλήμα-
τα και τις θηριωδίες του πλανήτη. Για λίγο, ας υπάρξουν μόνο αυτά 
τα πάρτι, σπονδή στη ματαιοδοξία, που πάντα πρέπει να υπάρχει κι 
αυτή προς τέρψιν των αχόρταγων οφθαλμών μας...

Α π Ρ Ι Λ Ι ο σ  2 0 0 6

« τ Η σ  Α π Ε σ τ Α Λ Μ Ε Ν Η σ  Μ Α σ  σ τ ο  L . A . »

«Μικρές “αμαρτίες”»

«Χθες». Στο σπίτι της 
γιαγιάς, αγαπημένη 

ελληνική περιφέρεια.
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«βγαλαμέ ΦωΤογραΦια μπροσΤα 
σε ένα ξένο σπίτι;», με ρώτησε ξέπνοα.

«ακριβωσ», Τησ έιπα, θέλονΤασ 
με τη σκληρή μου στάση να μην πάρω καμιά «αμαρτία» 
απο πανω Τησ, να Τη «μέγαλωσω»

 κι αυτή λίγο, να την κάνω «συνεργό» στο δικό μου παλαιό 
αΤοπημα. «Το σπιΤι Τησ γιαγιασ σού 

ήταν το διπλανό, αυτό μέσα στα συντρίμμια, ένα βουνό 
απο πέΤρέσ προπολέμικέσ».

από πάνω τους, σαν ταφόπλακα», συμπλήρωσα από μέσα μου. «Δεν 
ήθελα να σου χαλάσω το όνειρο, ζούσε η γιαγιά κι ήμασταν όλοι μα-
ζί τρία χρόνια πριν, ήταν το τελευταίο μας καλοκαίρι μαζί στο ίδιο 
μέρος, το είχα σκηνοθετήσει τόσο καλά… Το διπλανό σπιτάκι ήταν 
κουκλίστικο κι έτσι κλείσαμε συνωμοτικά το μάτι με τη γιαγιά και 
πήραμε εμείς πάνω μας αυτή την “αμαρτία”. Συνωμοτήσαμε για τη 
φωτογραφία “με τη γιαγιά στο σπίτι, στο χωριό”, που σίγουρα την 
έχουν πολλά παιδιά σαν εσένα στο δωμάτιό τους».

Η κόρη μου θύμωσε για ώρα, έφυγε χτυπώντας πίσω της την πόρ-
τα, κλείστηκε στο δωμάτιό της, βάζοντας τέρμα στο cd πρώτα Shakira 
και μετά το Phantom of the Opera. Πάντα το ακούει αυτό όταν εί-
ναι τρομαγμένη, γιατί της αρέσει να μεγαλοποιεί τα αισθήματά της, 
να την κυριεύουν για λίγο και να την πηγαινοφέρνουν σαν ανεμο-
στρόβιλος.

Σκέφτηκα ότι δεν έχω δικαίωμα να παίρνω «αμαρτίες» άλλων πά-
νω μου. «Ούτε καν των δικών μου παιδιών, για να μην τα στενοχω-
ρήσω;», αναρωτήθηκα…

Τρία χρόνια πριν, όταν η μικρή (που τότε ήταν πιο μικρή), ζητούσε 
επιμόνως να δει το μικρό σπιτάκι με τις τριανταφυλλιές –όπως εγώ 
της το είχα περιγράψει, ανασύροντάς το από τις δικές μου αναμνή-
σεις– δεν μπορούσα να της αποκαλύψω μια ιστορία «αυστηρά για με-
γάλους». Εκείνο το πρωινό, έκανα μια βόλτα στο κυριακάτικο έρημο 
χωριό, περιπλανήθηκα στα χαλάσματα αυτού που ήταν κάποτε για 
μένα η γη της επαγγελίας, η γη των παιδικών μου διακοπών. Ένας 
σωρός αναμεμειγμένος με παλαιά έπιπλα, σπασμένα ποτήρια και πιά-
τα, πέτρες και λαμαρίνες, που φύλαγαν γύρω - γύρω ένα οικογενει-
ακό μυστικό. Οι τριανταφυλλιές είχαν καταπλακωθεί, η παλιά βρύ-

ναι η πρώτη μέρα χωρίς γονείς, η πρώτη ημέρα που δεν έχεις τη δι-
κή σου μάνα να νοιαστεί για σένα και να πάρει από πάνω σου τη δική 
σου «αμαρτία», όπως τότε που νηστεύαμε μικρά κι έτρωγα παγωτό 
στα κρυφά, της το έλεγα λίγο πριν από τη Θεία Κοινωνία κι εκείνη 
μού απαντούσε πως θα πάρει η ίδια την «αμαρτία» μου, γιατί είμαι 
μικρή. Τι ανακούφιση…

Τώρα παίρνω εγώ τις «αμαρτίες» των τριών μικρών μου κι ενίο-
τε παίρνω και τις «αμαρτίες» όλων των μελών της οικογένειας, όπως 
παίρνουν κι εκείνοι όλο τον ελεύθερο χρόνο μου και τον κάνουν δι-
κό τους. 

Μετά τις διακοπές του Πάσχα (που αισθάνομαι ότι γύρισα τη γη 
τρεις φορές, μαζί με όλα μου τα παιδιά, από τα νησιά της Καραϊβι-
κής μέχρι τη Eurodisney, αγκαλιά με τον Μίκυ και τον Ντάμπο το 
ελεφαντάκι να ποζάρουν δίπλα μας), κατέρρευσα όταν η κόρη μου, 
μετά από τα εκατοντάδες χιλιάδες ιπτάμενα μίλια, μου ανακοίνωσε 
πως το καλύτερο Πάσχα είναι στην ελληνική επαρχία και πως οι κα-
λύτερες διακοπές της ήταν οι τελευταίες της με τη γιαγιά στο χωριό. 
Μου ζήτησε να πάμε εκεί το επόμενο Σαββατοκύριακο και της είπα, 
«μεγαλίστικα», σκληρά κι απάνθρωπα, πως δεν θα ξαναπάμε μάλλον 
ποτέ στο χωριό. Το «γιατί» της ήταν ένας αναμενόμενος λυγμός, κι 
εγώ –η μεγάλη πια μαμά της– της είπα πως είναι ένα χωριό που με 
πληγώνει και με πονά να το επισκέπτομαι χωρίς τη δική μου μαμά, 
τη γιαγιά της. Είναι ένα χωριό αφιλόξενο και ξένο, με ένα σπίτι γκρε-
μισμένο από άλλους και καταπατημένο από τη γνωστή σπείρα των 
οικοπεδοφάγων της ελληνικής επαρχίας. Δεν κατάλαβε επακριβώς 
και με ξαναρώτησε αν αναφέρομαι στο πέτρινο σπιτάκι με τα κόκκι-
να παντζούρια, αυτό που έμοιαζε με της Χιονάτης, με τις μοσχομυ-
ριστές εκατόφυλλες τριανταφυλλιές. 

«Σκαρφαλώσαμε μια γαλάζια μάντρα για να μπούμε. Θυμάσαι;», 
μου είπε. 

«Σκαρφαλώσαμε τη μάντρα, γιατί δεν είχαμε τα κλειδιά ενός ξένου 
σπιτιού», της είπα επιτέλους την αλήθεια. Μια αλήθεια που δεν εί-
χα τολμήσει να της πω πριν από τρία καλοκαίρια, εκείνο το μεσημέ-
ρι που ο ήλιος έκαιγε τόσο δυνατά που θα μπορούσε να δικαιολογή-
σει και μισές αλήθειες.

«Βγάλαμε φωτογραφία μπροστά σε ένα ξένο σπίτι;», με ρώτησε ξέ-
πνοα.

«Ακριβώς», της είπα, θέλοντας με τη σκληρή μου στάση να μην 
πάρω καμιά «αμαρτία» από πάνω της, να τη «μεγαλώσω» κι αυτή λί-
γο, να την κάνω «συνεργό» στο δικό μου παλαιό ατόπημα. «Το σπίτι 
της γιαγιάς σου ήταν το διπλανό, αυτό μέσα στα συντρίμμια, ένα βου-
νό από πέτρες προπολεμικές», της είπα, «κι η μεγάλη φιστικί πόρτα 
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Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α ,  Ι Δ Ι Α  Μ Ε Ρ Α

ΙΑ 25 ΚΑΛοΚΑΙΡΙΑ στη ζωή μου εισέπνευσα σπάνιας ποιότητας και 
εξαιρετικής ποσότητας «ατόφιο αθηναϊκό καυσαέριο και ρύπο», ιδα-
νικά αναμεμιγμένα με τη σωστή υψηλή θερμοκρασία της εποχής.  

Η άπνοια των Παναθηναίων και της Μαυρομματαίων και τα τεμπέ-
λικα μποέμ ουζερί έδεναν σατανικά με την κάψα της λεωφόρου Αλε-
ξάνδρας. Καλοκαίρι στο κέντρο της Αθήνας. Πολλά καλοκαίρια, τόσα 
πολλά, που νιώθω τώρα, που καιρό πια πήραν τέλος, ότι ακόμα έχω 
το προνόμιο να τα ζω, να τα αισθάνομαι κάθε ζεστή μέρα της ζωής 
μου. Δεν μπορώ να απαρνηθώ το κέντρο αυτής της ζεστής πόλης. Αν 
μου δινόταν εύκολα η ευκαιρία να γλιστρώ αθόρυβα, κάθε βράδυ που 
νιώθω «βαριά» από σκέψεις και «άλυτες μαθηματικές εξισώσεις», με 
το αυτοκίνητο, μόνη, για μακρινές βόλτες, όταν όλοι στο σπίτι κοι-
μούνται γαλήνια, θα έκανα το ίδιο δρομολόγιο. Θα κατηφόριζα αργά 
την Αλεξάνδρας από ψηλά, από τους Αμπελοκήπους και όχι από την 
Πανόρμου, που μισούσα από παιδί ανεξήγητα (ίσως γιατί το σχολικό 
έχανε πολλή ώρα στην κίνηση) και θα προσπερνούσα το μικρό πάρ-
κο των Παναθηναίων, χωρίς να κοιτάξω στιγμή αριστερά, ψηλά, 
στο παλιό οικογενειακό ρετιρέ με τις πορτοκαλί γλάστρες – καμάρι 
της μάνας μου. Θα ακολουθούσα ατάραχη το τρόλεϊ 7 και θα παρα-
τηρούσα εκείνους που το περιμένουν και εκείνους που κατεβαίνουν 
ιδρωμένοι. Μου αρέσει να παρατηρώ τον κόσμο να στοιβάζεται καρ-
τερικά στη συγκοινωνία. Οι περισσότεροι είναι λυπημένοι και κοιτά-
ζουν στωικά έξω από το παράθυρο, σαν να κάνουν απολογισμό μιας 
ανούσιας ζωής. Στάση στα ουζερί της οδού Θερειανού, κρύα γκαζό-
ζα, ούζο για τους αριστερούς και αριστεριστές, καρφωμένες σαρδέ-
λες και ελιές με την οδοντογλυφίδα. Και γενειάδες, πολλές γενειάδες 
και παλιό μποέμ look, τεμπέλικα από νωρίς το απόγευμα απλωμένο 
στις παλιές σιδερένιες μαύρες καρέκλες με το πλεκτό πλαστικό γυα-
λιστερό κορδόνι. Άπνοια στην πόλη, καταραμένη ζέστη και δυνατές 
εξατμίσεις μέσα στη νύχτα. Πεδίον Άρεως, απόλυτη ησυχία από πα-
λιά που έκλεισαν όλα τα κηποθέατρα, αλλά μια Μαυρομματαίων που 
αντιστέκεται άψογα. Αγαπημένη πλατεία Βικτωρίας, τόπος επαγγε-
λίας για το ποθητό χωνάκι φράουλα του Ιουλίου και επιστροφή με 
φλατ σαγιονάρες που έλιωναν από τη ζέστη της ψημένης όλη μέρα 
ασφάλτου. Αλλαγή σχεδίου και νυχτερινή περίπολος για κατασκό-
πευση βιτρίνας όπως παλιά. Τότε που υπήρχαν μέρες και δεκαπενθή-

ση διαλυμένη, οι ντοματιές που επισκεπτόμουν κάθε μεσημέρι κα-
μένες. Έφυγα κλαμένη, σαν να μου είχε επιτεθεί συμμορία ληστών 
και με είχε αφήσει μόνη στο δρόμο. Γυρνούσα για ώρα με το αυτοκί-
νητο στους έρημους δρόμους, αναγνωρίζοντας στο πέρασμά μου οι-
κείες φιγούρες, καλοκαιρινές φίλες που τώρα ταΐζανε μωρά στις αυ-
λές τους και τον πρώτο μου παιδικό έρωτα, που πρέπει να είχε βάλει 
είκοσι κιλά, να μαστορεύει κάτι, ενώ τα παιδιά του έτρεχαν αλαλάζο-
ντας στον κήπο. Γύρισα αργά, πήρα βαθιές ανάσες και σκηνοθέτησα 
την τέλεια ιστορία, πολύ κοντινή βέβαια στην αλήθεια που συντη-
ρούσα μέσα μου από τα παιδικά καλοκαίρια…

Η κόρη μου επέστρεψε από το δωμάτιό της, με μια ζωγραφιά από το 
σπίτι της δικής της γιαγιάς, των δικών μας διακοπών, του δικού μας 
τελευταίου καλοκαιριού, με τη γιαγιά, τη θεία και τα ξαδέλφια της.

«Είναι πολύ καλή», της είπα και την πήρα αγκαλιά.
«Ξέρεις, έκλαιγα μέσα στο δωμάτιό μου», μου είπε, «αλλά δεν θα 

ξανακλάψω για εκείνο το σπίτι, επειδή όλα τα υπόλοιπα ήταν αληθι-
νά», συμπλήρωσε κοιτώντας με διεισδυτικά.

«Καμιά φορά, δεν πειράζει να λέμε ψέματα, όταν είναι ανάγκη», 
της είπα.

Με αφόπλισε, όταν μου απάντησε ότι είναι ακριβώς όπως στις εκ-
θέσεις του σχολείου, που μπορούμε να γράφουμε όσα ψέματα θέλου-
με, αρκεί να μην το καταλάβει κανείς…

«Έτσι είναι», της απάντησα με τη σειρά μου, κουνώντας μεγαλί-
στικα το κεφάλι μου…

Ι ο Υ Ν Ι ο σ  2 0 0 6
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τό σκεφτικό σκαντζόχοιρο, που δεν μπορώ να διανοηθώ από ποιο 
εναπομείναν δάσος δραπέτευσε ηρωικά και ήρθε σε μένα απόψε 
για να σηματοδοτήσει κάτι άλλο για τα επόμενα καλοκαίρια μου.  
Η επιστροφή μου δεν θα είναι πια σε μια πόλη που δεν με γνωρίζει, 
σε μια πόλη που κι εγώ λίγα θυμάμαι γι’ αυτή. Για να κυριολεκτώ, 
απλώς επέστρεψα πια, μια για πάντα, και δεν μου λείπει τίποτα απ’ 
την παλιά μου πόλη, γιατί είχα το κουράγιο να την απομυθοποιήσω 
όπως της άξιζε.

Στην ησυχία, μακριά από τη ζεστή πόλη που έγινε άσχημη και μας 
γύρισε κάποια μέρα την πλάτη, ο αγκαθωτός σκαντζόχοιρος που δεν 
περίμενα ποτέ να δω σε δικό μου κήπο, με τα στωικά του μάτια δι-
ήνυσε τη σωστή διαδρομή απόψε για μένα την τυχερή, που αγαπά 
τόσο τα ζεστά βράδια, για να μου φέρει μήνυμα για τα νέα μου βρα-
δινά καλοκαίρια.

Η ΜΕΓαΛΗ αΝαΧΩρΗσΗ
ΡΙΝ Απο ΔΥο - τρία χρόνια, ένα υπέροχο άρθρο και μερικές 
μοναδικές φωτογραφίες έγιναν η αιτία να γνωρίσω έναν ιδι-
αίτερο άνθρωπο που συνάντησα για πολύ λίγο, αλλά για ένα 

λόγο που δεν μπορώ να τον προσδιορίσω, θα τον θυμάμαι για πάντα 
με την ίδια ένταση σαν της πρώτης φοράς που τον είδα. Ο Βαγγέ-
λης Παπακηρύκος που γνωρίσαμε και γίναμε, μερικοί από εμάς εδώ, 
στις Εκδόσεις Λυμπέρη και στο LIFE&STYLE, καινούργιοι του φί-
λοι, αναχώρησε για πάντα από τη ζωή, εξαντλώντας όλα τα γνωστά, 
δυνατά και αδύνατα περιθώρια ανθρώπινης αντοχής στον πόνο και 
στην αρρώστια. Έχω δει αρκετούς ανθρώπους στη ζωή μου να πο-
νούν, να «ζαρώνουν» από αρρώστια, να γίνονται «άλλοι» και «διαφο-
ρετικοί» στο τέλος και να καταλήγουν. Τον Βαγγέλη τον θαύμασα 
από την πρώτη φορά που τον συνάντησα και θα τον θαύμαζα ούτως 
ή άλλως, ήταν - δεν ήταν ένας πρώην άρρωστος που νίκησε φαινομε-
νικά έναν επιθετικό καρκίνο. Πέρα από τη φυσική καλλονή, που έχω 
μάθει να εκτιμώ ίσως λόγω δουλειάς, ο Βαγγέλης ήταν ένας μεγάλος 
άντρας, γεννημένος αρχηγός, νικητής και σπουδαίος καθοδηγητής 
για μικρούς και μεγάλους. Ένα τεράστιο πανύψηλο καλοκάγαθο παι-
δί, που ο Θεός έπρεπε να του φερθεί με μεγαλύτερη επιείκεια, εκτός 
αν είχε άλλα σχέδια γι’ αυτόν και πραξικοπηματικά του έδωσε νέα 
αποστολή. Μιλάγαμε αραιά και πού με το νέο μου φίλο, τον Βαγγέ-
λη, και καμάρωνα και αυτόν και το γιο μου που του μάθαινε σκι στα 
νερά της λίμνης Καϊάφα, που τόσο λάτρευε, κάποιο Πάσχα. Ο Βαγ-
γέλης ήταν σίγουρα ένας διαφορετικός, ανώτερος άνθρωπος από πά-
ρα πολλούς μέτριους «υγιείς» αυτού του κόσμου. Όταν αναχώρησε, 
πριν από περίπου δύο μήνες, το έμαθα αργά το ίδιο βράδυ και έκλαι-

μερα που βλέπαμε πάλι και πάλι την ίδια μπλούζα της βιτρίνας έως 
ότου εξαφανιζόταν μέχρι να την αγοράσουμε και έφευγε η διάθεση 
κάθε αγοράς πια. Λίγες ήταν καλύτερες βόλτες απ’ αυτή.

Τώρα, παρατηρώ μέσα από το αυτοκίνητο: Σορτσάκια και σαγιονά-
ρες παρελαύνουν κρατώντας χωνάκια παγωτά νέας εσοδείας. Αλλο-
δαποί γελούν και φωνάζουν δυνατά σε μια άλλη πόλη, που θα μπο-
ρούσε να μην είναι δική μου. Τα παλιά γλυκανάλατά μας καλοκαί-
ρια στην πόλη είναι περίπου ίδια, αλλά και δραματικά χαμένα σε νέα 
δεδομένα. 

Γυρίζω αποκαμωμένη απ’ αυτές τις βόλτες και αισθάνομαι μια με-
γάλη γυναίκα που έκλεισε ήδη το μισό της κύκλο ζωής περνώντας 
καυτά καλοκαίρια αδράνειας στην Αθήνα. Καλοκαίρια αγαπημένα, 
αλλά και λυπημένα, κι ας ήταν διανθισμένα με θερινά σινεμά που εί-
χαν χαλίκι και πορτοκαλάδα με ανθρακικό. 

Είναι αργά τη νύχτα, κάνει πάλι την ίδια γνώριμη «ακούνητη ζέ-
στη» και γράφω γι’ αυτά που μου λείπουν, αλλά δεν θέλω να ξανα-
ζήσω, όπως όλοι μας έχουμε για κάτι παρόμοιο ορκιστεί. Οι θόρυβοι 
της εξάτμισης, που παλιά με έκαναν να αναπηδώ από αγανάκτηση, 
επέστρεψαν απόψε συνωμοτικά μεταλλαγμένοι. 

Από την πόρτα στον κήπο ακούστηκαν μικρά σουρσίματα, πα-
ράξενα κοφτά, όπως δεν κάνει καμία γάτα ή σκύλος που εγώ ξέ-
ρω. Άνοιξα έντρομη και έτοιμη με κραυγή - ουρλιαχτό να γίνω δι-
άσημη σε όλη την «κοιμωμένη» περιοχή μου κι ανακαλύπτω, εκεί 
μπροστά στα γυμνά μου καλοκαιρινά πόδια, ένα μεγάλο αγκαθω-

αλλαγη σχέδιού και νύχΤέρινη 
περίπολος για κατασκόπευση βιτρίνας όπως παλιά. 

ΤοΤέ πού ύπηρχαν μέρέσ 
και δεκαπενθήμερα που βλέπαμε πάλι και πάλι την ίδια 
μπλούζα Τησ βιΤρινασ, έωσ οΤού 

εξαφανιζόταν μέχρι να την αγοράσουμε και έφευγε 
η διαθέση καθέ αγορασ πια. 

Λίγες ήταν καλύτερες βόλτες απ’ αυτή. Τώρα, παρατηρώ 
μέσα απο Το αύΤοκινηΤο: 

Σορτσάκια και σαγιονάρες παρελαύνουν κρατώντας 
χωνακια παγωΤα νέασ έσοδέιασ.
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Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α ,  Ι Δ Ι Α  Μ Ε Ρ Α

πo ΝωΡiσ φέτος το καλοκαίρι άλλαξα τόπο διαμονής. Μετακόμι-
σα με μικρά και μεγάλα παιδιά, με σκυλιά, αλλά ουχί γάτες αφού 
ανακάλυψα ότι αναζωπυρώνουν τις αλλεργίες μου –πρόλαβα και 

τις δώρισα αυτές σε ελληνική αιγαιοπελαγίτικη νήσο– καθώς το σπίτι μου 
στην Αθήνα είναι ένα θλιβερό εργοτάξιο, με άγνωστους και γνωστούς ερ-
γάτες, Έλληνες και αλλοδαπούς, να μπαινοβγαίνουν με άνεση και να ανα-
κατεύουν τη σκόνη με τον ασβέστη κάθε μέρα και –το πιο τρομερό– να κα-
πνίζουν ανενόχλητοι. 

Φέτος έκανα πραγματικότητα το όνειρο της νοικοκυράς: Θερινές διακο-
πές με τέκνα, άνευ συζύγου. Μετοίκησα στην εξοχική κατοικία. Ποτέ δεν 
είχα εξοχικό. Για να ακριβολογήσω, ανέκαθεν ένιωθα τσιμπήματα αισχρής 
ζήλιας όταν από φιλενάδες ηλιοκαμένες –παιδικές ζοφερές μνήμες κι αυτό– 
άκουγα για παραθαλάσσια εξοχικά και συγχυζόμουν. Το εξοχικό είχε πάρει 
άλλη, ονειροπόλα διάσταση στο μυαλό μου, αφού από όνειρο και κατόρθω-
μα φάνταζε στην εφηβεία μου μεγάλο, αστικό και chic, άσχετα αν οι ξανθές 
μου φίλες, κόρες αξιωματικών παρακαλώ, μιλούσαν για εξοχικό στο Πι-
κέρμι ή στο Μάτι. Εγώ σιγοψηνόμουν σε ελαφρύ φούρνο στους 110° βαθ-
μούς μέχρι να ροδίσω κατά τον Αύγουστο, στα μικροκύματα μιας αποπνι-
κτικής Αθήνας, με φρέσκια καυτή λάβα ασφάλτου που έκαιγε τις ’80s σα-
γιονάρες μου, στους μακρινούς μου βαρετούς καλοκαιρινούς περιπάτους 
- εξερευνήσεις. 

γα απαρηγόρητη, σαν να είχα χάσει δικό μου συγγενή και αγαπημέ-
νο. Κι όμως, με τον Βαγγέλη ήμασταν απλώς νεόκοποι γνωστοί παρά 
φίλοι καρδιάς. «Ήταν αδικία», εξηγούσα με αναφιλητά στον άντρα 
μου, που με παρηγορούσε και νόμιζε πως καταλάβαινε για ποιο λό-
γο είμαι πια έτσι ευαίσθητη στο θάνατο. «Ο Θεός είναι σκληρός και 
άδικος», μου λέει συνέχεια κι εγώ φοβάμαι πως αυτό που μου επανα-
λαμβάνει είναι βλαστήμια. Κι αυτό με φοβίζει. 

Ο Βαγγέλης ο φίλος μου, και πολύ περισσότερο φίλος για πολλούς 
άλλους που τον γνώριζαν μια ζωή, ανέλαβε μια άλλη μακρινή απο-
στολή, σημαντική και υψηλή, όπως ήταν κι ο ίδιος, όπως πραγματι-
κά άξιζε σε ένα μεγάλο πρωταθλητή της τόσο σύντομης, αλλά σπου-
δαίας ζωής του. Οι σελίδες 166-175 είναι αφιερωμένες σ’ αυτόν το 
μοναδικό άνθρωπο, για να τον γνωρίσετε κι εσείς οι «άτυχοι» αυτής 
της χαμένης γνωριμίας. Ένα άρθρο «ολοζώντανο», σαν μια αγκαλιά 
με ολόφρεσκα μυρωδάτα λουλούδια, δώρο στον Βαγγέλη από όλους 
τους φίλους και τους μεγάλους αγαπημένους του, παλιούς και νέους, 
που θα συνεχίσουν χωρίς αυτόν. Έτσι δεν γίνεται πάντα;
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Ποτέ μην λες ποτέ. 
Μετά ήρθαν τα 

κουβαδάκια με τη Μίνι, 
η παραλία της Ψαρρούς 

κι εγώ να κάνω 
τούνελ για Barbies. 
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γυναίκες μόνες με πολλά παιδιά και όλες μαζί, υπέροχες, γελαστές παρέες, σε 
αμμουδιές, να κυνηγούν τα μικρά τους να φάνε μεσημεριανό. Μαμάδες chic 
με χρυσά Daytona και μαμάδες μπλαζέ, μαμάδες sportives και μαμάδες με την 
αγωνία των κοιλιακών της διπλανής τους. Γυναίκες νέες και όμορφες μέσα 
στον ήλιο και τον αέρα ενός νησιού που μαθαίνω να αγαπώ κι εγώ. 

Το τηλέφωνό μου χτυπά συνεχώς όταν δεν πρέπει, τα μεσημέρια, που 
είναι η ώρα για τα παιδιά και το κολύμπι, αλλά είναι και η αιχμή της δου-
λειάς, τα e-mail έρχονται καταιγιστικά και πρέπει νωρίς να επιστρέψω από 
την παραλία για δουλειά, φορτωμένη κουβαδάκια, μεγαλίστικα Ray Ban 
για τη μεγάλη και εφηβικά βιβλία, την απόχη και τον κουβά με τα ψόφια 
ψάρια και τη μισή γαρίδα που πρέπει να ζήσει. Συνειδητοποιώ πως ζω, επι-
τέλους, αυτό που ήθελα τόσο καιρό. Ζω τον τρελό ρόλο της «μαμάς των δι-
ακοπών», ρόλος που ίσως δεν πάει σε όλες, αλλά τουλάχιστον όλες έχουμε 
δικαίωμα στην πρόβα ενός ρόλου.

Τις τελευταίες μέρες, με τα μικρά στο πίσω κάθισμα, τρέχαμε με το αυ-
τοκίνητο να ανεβοκατεβαίνει ξεχασμένους δρόμους και απόμερες περιοχές, 
μακριά στο φράγμα και στη Φωκό. Μπαινόβγαινα σε φάρμες με αποσβολω-
μένους γαϊδάρους, με κατσίκια και αγελάδες που βόσκουν χωρίς σταματη-
μό, συλλέγοντας εμπειρίες, μνήμες και καλοσύνες από το πρώτο μας οικο-
γενειακό εξοχικό. Παίζω το ρόλο μιας μαμάς ίδιας, αλλά και πολύ διαφορε-
τικής από τις γνωστές - άγνωστές μου, και το ζω κι αυτό δυνατά, δίνοντάς 
του συναρπαστική μορφή, δίνοντας σημασία στο ΤΩΡΑ.

οι Ξανθέσ μού Φιλέσ, κορέσ 
αξιωματικών παρακαλώ, μιλούσαν για εξοχικό στο Πικέρμι 

η σΤο μαΤι. έγω σιγοψηνομούν 
σε ελαφρύ φούρνο στους 110 βαθμούς, μέχρι να ροδίσω 
Τον αύγούσΤο, σΤα μικροκύμαΤα
μιας αποπνικτικής Αθήνας, με φρέσκια καυτή λάβα 
ασΦαλΤού, πού έκαιγέ Τισ ́ 8οs 

σαγιονάρες μου,στους μακρινούς βαρετούς καλοκαιρινούς 
πέριπαΤούσ - έΞέρέύνησέισ.

Φέτος, λοιπόν, ήρθε και το εξοχικό. Ή, μάλλον, για να ακριβολογήσω, πέ-
ρυσι ήρθε, αλλά ως πλάσμα αντιδραστικό και κατά φύση συμπλεγματικό με 
ό,τι καινούργιο στη ζωή μου, χρειάστηκαν άλλοι δώδεκα μήνες για να κα-
τανοήσω το αυτονόητο: Ότι είχα ένα λευκό νησιώτικο σπίτι και ότι μπο-
ρούσα, χωρίς τύψεις, να ξεκουράζομαι, όπως και όταν το επιθυμώ, εκεί. Δεν 
ανήκω σ’ εκείνους που «λατρεύουν» τη Μύκονο, ούτε σ’ εκείνους που την 
ανακάλυψαν νωρίς και την εξερεύνησαν σωστά ή έκαναν τις «απαραίτη-
τες» νεανικές τους τρέλες εκεί. Πάτησα το πόδι μου στο νησί ένα κρύο Πά-
σχα, στα 18 μου, με μια αμφίβολη παρέα, που μάλλον ήξερα από την αρχή 
πως θα με απογοήτευε. Βρήκα το νησί λιγότερο γραφικό απ’ ό,τι το περίμε-
να και αυτό μάλλον ήταν φυσικό, διότι την ίδια ιδέα με εμένα, τη μικρή ανί-
δεη περιπλανώμενη, είχε και το υπόλοιπο του ελληνικού πληθυσμού που 
ήθελε να κάνει κοσμοπολίτικο Πάσχα εκεί. Έφαγα τραγικά, διότι δεν γνώ-
ριζα τα πού και τα πώς, κοιμήθηκα χειρότερα (σε ωραίο μεν κατάλυμα, αλ-
λά κρύο και με συντροφιά όλη την υγρασία του προηγούμενου μυκονιάτι-
κου χειμώνα) και άφησα σύξυλη την παρέα μου, Κυριακή του Πάσχα, και 
αναχώρησα εγώ, ο πιλότος και η μουτρωμένη αεροσυνοδός της Ολυμπια-
κής για Αθήνα, μέσα σε ατμόσφαιρα πασχαλινής ευδαιμονίας, τρώγοντας σο-
κοφρέτες. Άργησα να καταλάβω το όμορφο και το απλό στη Μύκονο, γιατί 
όλα μπερδεύονταν περίεργα με το show off, το υποτιθέμενο glamour –στην 
πραγματικότητα αυτό υπάρχει πλέον μόνο στους ψαράδες του νησιού– και 
την απίστευτη πολυκοσμία από περίεργους να τη γνωρίσουν, όπως ήμουν 
κι εγώ κάποτε. Άργησα να μείνω άφωνη από ηλιοβασίλεμα ή να απολαύσω 
κρύα, παγωμένη βουτιά στη Λιά και το Αγράρι.

Μετά ήρθαν τα κουβαδάκια και τα μπρατσάκια με τη Μίνι. Η παραλία της 
Ψαρρούς κι εγώ να κάνω τούνελ για Barbies και κάστρα για να κρύβονται 
ψόφια ανυπεράσπιστα μικρά ψάρια που είχαν την ατυχία να πιαστούν στην 
απόχη του δαιμόνιου γιου μου. Η υποφαινόμενη και οι άλλες μαμάδες, ων 
ουκ έστιν αριθμός, όλες μαζί στην ίδια, προστατευμένη από τον αιμοχαρή αέ-
ρα, παραλία. Κάθε χρόνο, άλλες πιο γυμνασμένες από κάθε πέρυσι, άλλες πιο 
παλιές, άλλες αποστεωμένες από τις χρόνιες δίαιτες, άλλες χωρισμένες πια και 
με καινούργιο σύντροφο (φανερό ή κρυφό), την Παρασκευή που έρχονται 
οι σύζυγοι από Αθήνα. Μια άλλη φυλή γυναικών, που περνά την εβδομάδα 
στον τόπο διακοπών με τα μικρά τους και συναρμολογείται πάλι σωστά το 
Σαββατοκύριακο. Πάντα ήμουν περίεργη πώς γίνεται αυτό το σχήμα να λει-
τουργεί, ενώ μου θύμιζε παλιά οικογενειακά σκηνικά, σε παραθαλάσσια λου-
τρά επαρχίας, όπου ο σύζυγος εμφανιζόταν κάθε δεκαπενθήμερο για έλεγχο  
(το σίγουρο είναι πως και των ίδιων ο καταπιεσμένος εαυτός προφανώς ζού-
σε περασμένα μεγαλεία στη ζεστή κουφόβραση της πόλης).

Γυναίκες έρημες και μόνες, ξανθές ή μη, σε αιγαιοπελαγίτικες διακοπές, 
άλλες ευάλωτες και επιτέλους ελεύθερες από την ξινή καταπίεση χειμώνα 
και γάμου, γυναίκες - μαμάδες που δεν ξεκουράζονται ούτε στις διακοπές, 
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ΗΜΕΡΑ το πΡωΙ οπτικοποίησα στο μυαλό μου, πλην όμως εν μέ-
σω φρικιαστικά ρεαλιστικών νοητικών εφέ, το πλήρες σενάριο 
της επόμενης εβδομάδας: Επιστροφή στο πρόγραμμα της χειμερι-

νής ζωής, με το θορυβώδες, χρώματος ραφ, σχολικό έξω από το σπίτι μου 
καθημερινώς στις επτάμισι. Πρωινά που δεν τρώγονται μέχρι τέλους, 
ζακέτες που μονίμως ξεχνιούνται, αντιφθειρικές λοσιόν για παν ενδεχό-
μενο –γιατί δεν αντέχω τις εκπλήξεις– μικρά ζουζούνια να σε κοιτούν με 
έκληκτα ματάκια, κατσαρολάκια για το μεσημεριανό εις διπλούν, με δι-
αφορετικό μενού, για δύο πεινασμένα μικρά. Εγώ να κρυώνω στην ορ-
θάνοιχτη πόρτα, ξενυχτισμένη ως συνήθως, ξεχασμένη μέχρι τις πρώ-
τες πρωινές ώρες με περιοδικά ανοιχτά στο κομπιούτερ, να προσπαθώ 
να βρω αγαλλίαση και θαλπωρή στη γαλάζια, απαλή χνουδωτή μου ρό-
μπα –ίδια η Μαίρη Αρώνη– και να επαναλαμβάνω τα ίδια λόγια της μά-
νας μου στην πόρτα, βλέποντας το σχολικό από το πάνω παράθυρο της 
σκάλας να μαρσάρει βιαστικά. Η μαθητική μου ζωή σε συνέχεια δώδεκα 
χρόνων, με τον μακρύ, ακανθώδη δρόμο της «γνώσης», γεμάτο «αίμα, 
δάκρυα και ιδρώτα», κατά τον ποιητή του ποπ ρεπερτορίου.

Μα καλά, πού και πώς εξαφανίστηκε από τη ζωή μου το δικό μου κα-
λοκαίρι; Πώς έγινε ένα με τις ζωές των άλλων, ξένων και δικών μου, πώς 
έγινε δικό τους και δικό μου, δικό μας, πώς το γευτήκαμε τόσο γρήγορα, 
σαν διψασμένοι για αναψυκτικό στον ήλιο, πώς το στραγγίσαμε και τώρα  
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«Εικονική πραγματικότητα»
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πάει; Όχι, φέτος δεν ήταν αρκετό για κανέναν μας –απολογούμαι με-
γαλοφώνως και κοιτάζω συνοφρυωμένη, μόνη, το πλοίο που φεύγει 
μέσα στο ημίφως –που φοβάμαι κιόλας– σ’ αυτό το καλοκαιρινό μου 
σπίτι (που τελικά το ερωτεύτηκα σφόδρα). Φέτος ούτε βιβλία μπό-
ρεσα να διαβάσω, ούτε καν έναν απόλυτο βαθύ ύπνο κάτω από τον 
ήλιο, εκεί γύρω στις απαγορευμένες ώρες ηλιοθεραπείας, δεν μπόρε-
σα να προγραμματίσω. Τηλέφωνα από το γραφείο που λειτουργού-
σε ασταμάτητα και γρίφοι προς λύση ανά ώρα. Ήμουν διακοπές, αλ-
λά ταυτόχρονα ήμουν εκεί. Μόνο εγώ θα μπορούσα να μου το κάνω 
αυτό! Εγώ και τα ατέλειωτα, θερινά επαγγελματικά μου σχέδια, που 
δεν πάνε ποτέ διακοπές. «Ισχυρογνωμοσύνη» το έλεγε η μητέρα μου 
και με κοίταζε επιτιμητικά σαν να διέγνωσε κολλητικό ιό πάνω μου. 
«Στρατηγική», «επιθυμία», «πάθος», «ενθουσιασμό» το έλεγα εγώ 
και με έλιωνα στην προετοιμασία για να το πετύχω. Έτσι και τώρα. 
Στον «Ταχυδρόμο» της Κυριακής, στη στήλη του Paulo Coehlo, που 
συνήθως δεν διαβάζω, γιατί λίγο τον βαριέμαι, έτσι γέρο και ’80s που 
τον βλέπω να στρογγυλοκάθεται πάνω στη σελίδα του, διάβασα μέσα 
σ’ ένα κείμενο τρεις μεγάλες αλήθειες, εκ των οποίων η μία μού με-
ταφέρθηκε από το στόμα ενός κορυφαίου συγγραφέα, εκκεντρικού, 
ανατρεπτικού, αριστερού όσο και 100% Αμερικανού, του Tom Wolfe, 
με τον οποίο η τύχη συνωμότησε ένα βράδυ να συμφάγω. Αντιγράφω 
από το κείμενο του Paulo Coehlo, που αναφέρεται στο βιβλίο «Χαγκα-
κούρε» και τον σαμουράι Γιαμαμότο Τσουνετόμο (1659 - 1719):

Α. Μπορούμε να φτάσουμε ένα όνειρο μόνο όταν έχουμε την απαραί-
τητη θέληση γι’ αυτό. Δεν αρκεί ο ενθουσιασμός, το πάθος, η επιθυμία  
– χρειάζεται επίσης δύναμη και συγκέντρωση.

Β. Όταν αναζητάμε κάτι που έχει πραγματικό νόημα για τη ζωή 
μας, δεν είναι ανάγκη να βλάψουμε ή να ποδοπατήσουμε τους άλλους. 
Αντίθετα, όσο περισσότερο σεβόμαστε το δρόμο των άλλων, τόσο πε-
ρισσότερους συμμάχους θα συναντήσουμε στο δικό μας δρόμο και 
τόσο περισσότερο σεβασμό θα λάβουμε σε αντάλλαγμα.

Γ. Εκτός από την πειθαρχία και την ηθική, είναι ανάγκη να κατα-
νοήσουμε ότι, παρά το φόβο μας, πρέπει να προχωράμε. Θάρρος δεν 
σημαίνει απουσία φόβων, αλλά ικανότητα να μην τους επιτρέπουμε 
να μας παραλύουν. 

Και παρακάτω, αναφέρει:
«Όλοι μας θέλουμε να ζήσουμε κι αυτό είναι απολύτως φυσιολο-

γικό. Ωστόσο, από παιδιά, θα έπρεπε επίσης να μαθαίνουμε να επιλέ-
γουμε τον καλύτερο τρόπο να πεθάνουμε. Αν δεν το κάνουμε αυτό, 
θα σπαταλάμε τις μέρες μας όπως οι σκύλοι, ψάχνοντας μονάχα κατα-
φύγιο, φαγητό, προσφέροντας σε αντάλλαγμα τυφλή αφοσίωση στο 
αφεντικό μας, για να δικαιολογήσουμε τη στέγη και την τροφή μας. 
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Ερώτηση, καθώς γυρνάγαμε, κρατώντας χριστουγεννιάτικη γαλο-
πούλα και άλλα εφόδια, ψάχνοντας στη βροχή το χαμένο μας αυτο-
κίνητο. Η απάντηση για τον ευεργετηθέντα ήρθε από το στόμα του 
πατέρα μου, αργή και κυνική: «Το πρόβλημα», μου εξήγησε, εκεί εν 
μέσω ταλαίπωρων Αγιοβασίληδων εμπρός από το πάλαι ποτέ Athenee, 
«δεν το έχει το μουλάρι το οποίο είναι συμπαθές, αλλά ηλίθιο το δύ-
στυχο, αλλά εσύ που πίστεψες πως θα το μεταμορφώσεις σε καθαρό-
αιμο άλογο αγώνων»…

Το διπλανο μού πρωΤακι, έκέι 
κάπου στις πρώτες ημέρες του μαθήματος και αφού όλες 

Τισ ημέρέσ Τού έχω δανέισέι 
τα χρωματιστά μου ξυλάκια για την αριθμητική, 
σύμβιβαζομένη μέ Τα ολιγα, 

τα χάνει όλα και κατηγορεί εμένα! Εγώ κοίταζα έκθαμβη, 
μέ μαΤια απορημένού ρακούν, 

τη δασκάλα (που ήταν διασταύρωση Ευαγγελίας 
σαμιωΤακη και νΤολι παρΤον) να

κραδαίνει το αιματοβαμμένο νύχι της απειλητικά πάνω μου.

Αυτό δεν αρκεί για να δώσουμε νόημα στη ζωή μας».
Σχολίαζα με στενό μου εγκάρδιο φίλο, αλλά και συνεργάτη μου στα 

δύσκολα, με χιούμορ καταπέλτη. Θέμα κάποιες ανήθικες συμπεριφο-
ρές ατόμων υπεράνω υποψίας, που «έσκασαν» στο επαγγελματικό 
μου περιβάλλον. Του διηγήθηκα, εκεί στα σκοτεινά της κυκλαδικής 
βεράντας, με το αλμυρό αεράκι του λιμανιού να αναζωογονεί τις ξέ-
πνοες από γέλια κουβέντες μας:

Έτος... (αφήστε το, γιατί πλησιάζει και η αποφράδα ημέρα γενε-
θλίων), Α’ Δημοτικού τέλος πάντων, αλλοπρόσαλλο, καχεκτικό πρω-
τάκι, μικρό τρυφερό κουτάβι, που μόλις βγήκα από τη σατέν αγκα-
λιά της μαμάς μου. Το διπλανό μου πρωτάκι, εκεί κάπου στις πρώτες 
ημέρες του μαθήματος και αφού όλες τις ημέρες τού έχω δείξει τον 
καλύτερο εαυτό μου και του έχω δανείσει τα χρωματιστά μου ξυλά-
κια για την αριθμητική, συμβιβαζόμενη με τα ολίγα, τα χάνει όλα 
και κατηγορεί εμένα! Εγώ κοίταζα έκθαμβη, με μάτια απορημένου 
ρακούν, τη δασκάλα (που ήταν διασταύρωση Ευαγγελίας Σαμιωτά-
κη και Ντόλι Πάρτον) να κραδαίνει το αιματοβαμμένο νύχι της απει-
λητικά πάνω μου. Ατιμασμένη και εξαπατημένη από την καλοσύνη, 
εγώ και ο αναρίθμητα κομμάτια εαυτός μου, συρθήκαμε στο ολιγό-
λεπτο διάλειμμα για τυρί και κουλούρι, εισπράττοντας ένα βλέμμα 
χλευασμού από το άλλο πρωτάκι (το οποίο σαφώς και διέθετε γονί-
δια Αλέξις Κάρινγκτον) και ένα φρέσκο βλέμμα απόρριψης από τη 
δασκάλα, που είχε αδυναμία στα «ξανθά αγγελάκια». Το παραπάνω 
γεγονός, σε διάφορες μορφές (χωρίς –για να εξηγούμαι– να αυτοχα-
ρακτηρίζομαι αγγελούδι, γιατί είμαι κι εγώ σεσημασμένο «κουνάβι» 
όταν χρειαστεί), επαναλήφθηκε κάποιες φορές από το Δημοτικό, το 
Γυμνάσιο και το Λύκειο, μέχρι τις σπουδές και τις δουλειές. Όπο-
τε είχα τη λαμπρή ιδέα της ανθρώπινης αρωγής και μεγαλοψυχίας, 
στις μισές φορές εισέπραττα μια γερή απογοήτευση τόσο ηχηρή, σαν 
το πρώτο «ευχαριστώ» με τα χρωματιστά ξυλάκια, δείγμα της καλής 
προσκοπικής μου πράξης. 

Την απάντηση για τις άτυχες αγαθοεργίες μου μου την έδωσε ο 
πατέρας μου σε ανύποπτο χρόνο. Χριστούγεννα, παγωμένα, χωρίς 
χιόνι, αλλά με βροχή, μόνο βροχή και κρύο. Χριστουγεννιάτικα ψώ-
νια στην υγρή γωνία Σοφοκλέους και Αιόλου, και εγώ (ορντινάντσα 
του πατέρα μου –νεότερη κόρη γαρ) στα γιορτινά ψώνια. Εκεί, ανά-
μεσα στα φρέσκα, γεμάτα χοληστερίνη λουκάνικα και τα κρεμασμέ-
να άτυχα ζωάκια από το τσιγκέλι, κρεμιόταν μεγαλοπρεπώς και η 
μπρούντζινη επιγραφή - must: «Ουδείς πιο αχάριστος από τον ευερ-
γετηθέντα». Αριστερά και δεξιά, τα απαραίτητα κάδρα - φετίχ μιας 
άλλης εποχής «ο πωλών τοις μετρητοίς και ο πωλών επί πιστώσει».  
Ο δεύτερος, ένα σιχαμένο –και αντιπαθητικό επιπροσθέτως– ερείπιο. 
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ο ΕΙχΑ υποσχΕΘΕΙ στον εαυτό μου: Η επόμενη αποφράδα ημέ-
ρα των γενεθλίων μου θα γιορταστεί σιωπηλώς, όπως της αρ-
μόζει, με τους εξής δύο εναλλακτικούς τρόπους: 

Α. Σε spa εντατικής γυμναστικής, χαλάρωσης και γενικής «ζυγο-
στάθμισης» ή 

Β. Φορώντας αγαπημένη πράσινη μπλούζα χειρουργείου, κερνώ-
ντας τον εαυτό μου πλαστική χειρουργική, ξορκίζοντας τον προστι-
θέμενο χρόνο. 

Και επειδή το τελευταίο ευτυχώς δεν έχει χρειαστεί ακόμη, κα-
θώς αποτελεί έσχατη λύση, έζησα ένα λιλιπούτειο τριήμερο, τύπου 
νηστείας Μεγάλης Εβδομάδας (άνευ χριστιανικής κατάνυξης, αλλά 
παστωμένη ως μεσοπελαγίτικη μουρμούρα Θερμαϊκού) σε θαλασ-
σινά νερά που με σφυροκοπούσαν με ορμή, αλειμμένη με δυσοίωνα 
σκούρα φύκια που μύριζαν Κεντρική Ψαραγορά ανήμερα Καθαρής 
Δευτέρας, και τυλιγμένη σε ηλεκτρικές κουβέρτες όπου σιγοψηνό-
μουν ίσα που να ’ρθω και να ροδίσω. Αδελφές νοσοκόμες - θεραπεύ-
τριες ανοιγόκλειναν τις πόρτες πίσω μου, φέρνοντάς μου φακέλους 
ανά μισάωρα με εκτυπώσεις από τρία περιοδικά ταυτόχρονα (Hello!, 
LIFE&STYLE, Vogue) και φυσικά το κινητό μου –όπως και όλο το 
λεκανοπέδιο– είχε καταλάβει πως ασχολήθηκα μόνο με τον εαυτό μου 
για τρεις μέρες, καθώς όλοι οι συνάνθρωποι εκείνες τις μέρες με θυ-
μήθηκαν για κάτι πιο σοβαρό κι από επείγον.

Τέσσερις φίλες περιπλανιόμασταν από καμπίνα σε καμπίνα με λευκά 
μπουρνούζια και τιρμπάν –ως ημίτρελες αλλά ευτυχείς– μετρώντας πό-
ντους και γραμμάρια ανά οκτάωρο. Είχε κάτι από τετραήμερη σχολική 
εκδρομή και εφηβικό ενθουσιασμό, σε συνδυασμό με κοριτσίστικο μετα-
μεσονύκτιο «Sex & the City» και γυναικείες συζητήσεις, απ’ αυτές που 
γίνονται πρώτες πρωινές ώρες, με τις πιζάμες Looney Tunes (που δεν 
φοράμε ποτέ μπροστά στο σύζυγό μας) και με υπερμεγέθεις παντόφλες  
Garfield, που εμφανίζονται μόνο σε ιδιωτικές ώρες. Στο σκοτεινό πί-
σω μέρος του εγκεφάλου μου, ήμουν σίγουρη πως, δεκάδες χιλιόμε-
τρα μακριά, στο οικογενειακό μου «στρατηγείο», όπου είχα ορίσει α’ 
αναπληρωτή το σύζυγό μου, θα είχε εκδηλωθεί η συνήθης ανταρσία, 
από καθαρή αδυναμία ελέγχου του προαναφερθέντος, καθαρού θύμα-
τος της κατάστασης. Κλασικό παράδειγμα, με κλασικά αποτελέσμα-
τα, όπου τα παιδιά έτρωγαν κρέπες με σοκολάτα για βραδινό, έβλεπαν 

ματς μέχρι αργά –κι ελπίζω μόνο το μικρό να μη δοκίμασε το πρώ-
το του τσιγάρο αυτό το τριήμερο. Και φυσικά, αρρώστησαν όλα. Και 
τα τρία. Έτσι συμβαίνει πάντα. Μόλις η δυστυχής μητέρα ετοιμάσει 
κάποιο ταξίδι - απόδραση από το Αλκατράζ, όλες οι αόρατες δυνάμεις 
του σύμπαντος ενώνονται σατανικά για να αρρωστήσουν με γρίπη 
και υψηλό πυρετό άπαντες, έτσι ώστε να ανατραπούν όλα, εμείς να 
αισθανθούμε τουλάχιστον ως μαντάμ Ορτάνς που έχουμε εγκαταλεί-
ψει σε ιδρύματα τα άρρωστα μικρά μας και, βεβαίως, να ξοδευτεί μια 
περιουσία σε υπεραστικά τηλεφωνήματα με σπαραξικάρδια εναέρια 
φιλάκια «πόνου». Έτσι κύλησε ένα μικρό, τόσο δα, λιλιπούτειο τρι-
ήμερο της ζωής μου, της τόσο «ενήλικης», ώρες - ώρες, ζωής μου.   

Οι συγκινήσεις με τις φίλες μου ατέλειωτες, σαν να μην προλα-
βαίνεις να μιλήσεις, γιατί φοβάσαι πως θα κλείσει η γραμμή. Θηλυ-
κές αγωνίες, γέλια, παράπονα και φοβίες, όλα με μιας ένα φθινοπω-
ρινό ποτάμι που μας ξέπλυνε από το μεγάλο μας εχθρό, τη σοβαρο-
φάνειά μας.

Ξεχωρίζω, στο top 10 των συζητήσεων, την αγωνία μιας κοι-
νής γνωστής μας, η οποία μετά από πολύχρονο γάμο και παιδιά 
(όλα αυτά μέσα στη ροζ γλυκιά καραμέλα μιας κοινής συζυγικής 
ζωής χρόνων, όπου μεσουρανούσε σαν «ξανθιά βασίλισσα πρωι-
νής ζώνης - πριμαντόνα») βρέθηκε πάλι μόνη και, κατά έναν τρό-
πο, «απατημένη» (ό,τι κι αν σημαίνει αυτό). Βρέθηκε ανεπάγγελ-
τη και τελικά «απροστάτευτη» σε μια άγρια κοινωνία, στην οποία –
ως «προστατευόμενο» είδος για τόσο καιρό η ίδια– είχε ξεχάσει πώς 
είναι να συμμετέχεις επί ίσοις όροις. Στην Ελλάδα (που δεν είναι 
Hollywood, όπου η εξυπνότερη κίνηση μιας τυχοδιώκτριας είναι ένα  
έξυπνο διαζύγιο και οι νόμοι, πλην ολίγων εξαιρέσεων, είναι με το 
μέρος αυτών που δεν πρέπει) οι περιπτώσεις σαν την παραπάνω δεν 
έχουν ευτυχή κατάληξη και πραγματικά οικτίρω τη δύστυχη κυρία 
για την επανένταξή της στη μεγάλη μας ζούγκλα.

Σε ένα υποθετικό παραλήρημα τρόπων εκδίκησης, σε περίπτωση 
που κάποια από τις τέσσερίς μας βρισκόταν στη θέση της παραπάνω 
κυρίας, αρκεί να σας πω ότι η Γκλεν Κλόουζ στην ταινία «Ολέθρια 
Σχέση» –και δη, στη σκηνή που βράζει το pet κουνέλι της οικογένει-
ας– φάνταζε πλέον, μπροστά στα λεγόμενά μας, ως Μαίρη Πόπινς.

Ωστόσο, εφαρμόζοντας τη γνωστή μέθοδο «group therapy», κατέ-
ληξα ότι ο μοναδικός λόγος που κυνηγάω τη σκιά μου τόσα χρόνια, 
δουλεύοντας με τόση ένταση και όχι συνεχίζοντας επ’ αόριστον δι-
ακοπές σε spa, κάνοντας την καθημερινότητά μου «χαλαρό δεκαπε-
νταύγουστο στην πόλη», είναι το μετέωρό μου βήμα και ο φόβος που 
ελλοχεύει αν πάψει πια να με «προστατεύει» κάποιος και πρέπει να 
ξαναπάρω μέρος σε ένα παιχνίδι μιας κοινωνίας που σίγουρα δεν πε-

«Γενναία απόδραση»
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ρίμενε να ’ρθει πάλι η σειρά μου και συνέχιζε για καιρό χωρίς εμένα 
το παιχνίδι της. Καλύτερα «κουρασμένη» αλλά παίκτρια, παρά «προ-
στατευόμενο είδος» υπό το συνεχή κίνδυνο και φόβο για την «άρση 
της ασυλίας» μου.

Για χρόνια ολόκληρα με καταδίωκε ο πρωινός αποχαιρετισμός της 
μάνας μου στον πατέρα μου. Την κρυφάκουγα, τυλιγμένη στις κου-
βέρτες μου, κάνοντας πως κοιμόμουν: Ένα γλυκό φιλί αγάπης στο 
στόμα για «καλημέρα», και μετά, πάντα η ίδια ερώτηση από εκείνη. 
Λίγο διστακτική και με μια ιδιάζουσα αγωνία, σαν κόκκινη από ντρο-
πή: «Λεφτά μού άφησες;»…

ΡΙΝ Απο ΔΕΚΑπΕΝτΕ χρόνια, η ζωή μου όλη ήταν μια βαλίτσα 
με συμπυκνωμένο περιεχόμενο, όχι τόσο πολύ ρούχα - hits 
της εποχής, αλλά όνειρα και πλάνα μακρινών ταξιδιών. Μετά 

από κοπιαστικές αποστολές, για καταπληκτικές φωτογραφήσεις σε 
editorials μόδας, και μετά από αμέτρητες ώρες «εξαντλητικής έρευνας 
και ξέφρενου shopping», αφού εκδικήθηκα το πικρό μου παρελθόν, 
ήρθε επιτέλους η γλυκιά ωρίμανση. Τώρα, όταν φεύγω για κάπου και 
αφήνω τα τρία μικρά πίσω (και τους τάζω διάφορα, εξαγοράζοντας 
–το ομολογώ– την «άδειά» τους, για όποιο μου επαγγελματικό ταξί-
δι), φεύγω τόσο συνειδητοποιημένα, όσο εν πλήρει συνειδήσει είναι 
και τα γράμματα - διαθήκη που αφήνω στην αδελφή μου, ορίζοντάς 
την να γίνει δεύτερη μητέρα τους αν τύχει και πάθω κάτι. Τώρα πια, 
δεν κοιμάμαι μακαρίως όταν διασχίζω από ψηλά τον Ατλαντικό και 
τα τηλεφωνήματα στο σπίτι είναι πιο συχνά και αργόσυρτα, όπως σε 
έναν παράνομο δεσμό που σε καίει το ερωτικό πάθος και δεν μπορείς 
να κλείσεις τη γραμμή.

Με αναβολές και τύψεις επετεύχθη ακόμη ένα μακρινό μου ταξίδι στη 
Νέα Υόρκη και είχε απ’ όλα, πιο πολλά απ’ αυτά που θυμάσαι και θες 
να γυρίσεις πίσω για να τα ξαναδείς στο βίντεο. Αποσπάσματα, λοιπόν, 
ενός Οκτωβρίου που προσπέρασε, συγκομιδή σκέψεων και απολαύσε-
ων, για μένα που τις κυνηγώ όπως ο κυνηγός το θήραμά του.

Για χρόνια όλόκληρα 
με καταδίωκε ο πρωινός αποχαιρετισμός της μάνας μου 

στόν πατέρα μόυ. την κρυφακόυΓα, 
τυλιγμένη στις κουβέρτες μου, κάνοντας πως κοιμόμουν: 

ένα Γλυκό φιλι αΓαπησ στό στόμα 
για «καλημέρα», και μετά, πάντα η ίδια ερώτηση
 από έκέινη. λιΓό διστακτικη 

και με μια ιδιάζουσα αγωνία, σαν κόκκινη από ντροπή: 
«λέφτα μόυ αφησέσ;»…
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• Τι απελευθέρωση να περπατάς στους δρόμους αυτής της πόλης 
χωρίς πρόγραμμα, έστω για μια μέρα μες στο μήνα, χωρίς υποχρεώ-
σεις, χαμένη μες στις σκέψεις των περαστικών που σε προσπερνούν 
και κρατούν μεγάλες χάρτινες Ν.Υ. σακούλες και πίνουν όλοι, μα 
όλοι (!) ζεστό Starbucks!

• Για μια γυναίκα που έχει χαρεί όσο τίποτα τα 30something χρόνια 
της, έχω την εντύπωση πως ολίγα (και το επαναλαμβάνω, ολίγα) μέρη 
προσφέρουν τέτοια ύψιστη ηδονή, όσο το ατέλειωτο χαζολόγημα και 
το αράδιασμα τουλάχιστον δέκα κουτιών Manolo Blahnik, Louboutin, 
Pierre Hardy κ.λπ., στον όροφο του Bergdorf & Goodman, παρέα με 
τρεις φιλενάδες, που η μια υποδεικνύει και προτείνει στην άλλη πα-
πούτσια. Δεν χρειάζεται να αγοράσεις τίποτα, μόνο να ζήσεις και αυ-
τή την εμπειρία. Αποκλειστικά γυναικεία ηδονή; Πώς είναι όταν ξε-
διψάς με μια απαγορευμένη (λόγω δίαιτας) coca cola; Κάπως έτσι!

• Οι βιτρίνες του Bergdorf & Goodman τη νύχτα: Gothick και 
spooky διάθεση λόγω των ημερών του Halloween. Γύρισα τις ανα-
μνήσεις μου πίσω, όταν εκστασιασμένη κοίταζα –εφτάχρονη ούσα– 
τη βιτρίνα του Μινιόν, Χριστούγεννα πρωί. 

• Μεσημεριανό γεύμα στην Conde Nast καφετέρια, στο Conde Nast 
Building. Ένα αριστούργημα για τους απανταχού εργαζόμενους σε 
ό,τι επιχείρηση μπορώ να φανταστώ, ενώ κλεφτά στο διπλανό τρα-
πέζι παρατηρώ τη χρωματική πανδαισία που έχουν οι σαλάτες του 
H. Bowls και του A.L. Talley (οι πραγματικοί συνεργάτες της Anna 
Wintour, από την ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»).

• Δεν περπατώ ποτέ στην πόλη μου. Η αλήθεια είναι πως με τη βία 
αποφασίζω να κάνω επίσκεψη στο κέντρο της Αθήνας. Δεν πηγαίνω 
για ψώνια, ποτέ ή σχεδόν ποτέ. Ποτέ ή σχεδόν ποτέ δεν γευματίζω 
με φίλες μου. Οι περισσότερες (τουλάχιστον οι μία - δύο αγαπημένες 
μου) είναι τόσο απασχολημένες όσο και εγώ ή κάνουν μονίμως δίαι-
τα, ενίοτε και εγώ, ώστε το μεσημεριανό lunch ισοδυναμεί με το δη-
μοτικό άσμα «στα Σάλωνα σφάζουν αρνιά», οπότε το προσπερνάμε 
χαριτωμένα και κομψά. 

• Στη Νέα Υόρκη επιδιώκω να περπατήσω στον κατακίτρινο εκτυ-
φλωτικό της ήλιο, που κεραυνοβολεί ανάμεσα στους κοφτερούς ου-
ρανοξύστες. Καφές με τις φίλες μου και μεσημεριανό με γλυκό για 
επιδόρπιο, έτσι για να ξορκίσουμε το παρελθόν της στέρησής μας.

• Φεστιβάλ απόδρασης από τα κοινότοπα και όλα αυτά που με κουρά-
ζουν. Πέρα από εκθέσεις και παραστάσεις που θυμάσαι για το υπόλοιπο 
της ζωής σου, σ’ αυτή την πόλη θα παρακολουθήσεις fashion shows και θα 
ζήσεις τη Fashion Week, η οποία είναι βέβαιο πως βυθίζει σε μελαγχολία  
αγωνιούντες Έλληνες διοργανωτές και Έλληνες σχεδιαστές (πλην 
της Σοφίας Κοκοσαλάκη, της οποίας πρόσφατα, στο extra Vogue living, 

η Jennifer Lopez επέλεξε μια λευκή αρχαιοπρεπή δημιουργία, για να 
ποζάρει χαλαρά στο σπίτι της). Guest list με celebrities στις πρώτες 
σειρές των shows, όπου η διπλανή σου δεν είναι το μοντέλο που πα-
ρουσιάζει εσώρουχα σε κάποιο πρωινό μαγκαζίνο, αλλά προσωπικό-
τητες της αμερικανικής μόδας: Από τη θρυλική Anna Wintour της 
Vogue USA, μέχρι μεγάλους σταρ, όπως η Kylie Minogue, η Beyonce 
και η Madonna ή σχεδιαστές όπως ο Oscar de la Renta και πολλοί άλ-
λοι που επισκέπτονται με αβρότητα τα shows φίλων - συναδέλφων 
τους. Μια σκέτη απογοήτευση αν σκεφτείς τα εν Ελλάδι, πόσο μάλ-
λον αν γνωρίζεις περισσότερα και βλέπεις τα λιγότερα (αλλά τα πολύ 
λιγότερα) εδώ. Διότι και να θέλουμε όλοι πολύ, δεν μπορούμε να κά-
νουμε τίποτε παραπάνω. Πώς λένε «πού πας ρε Καραμήτρο;». Κλεί-
νει η μεγάλη παρένθεση.

• Κυριακή πρωί και βόλτα χέρι - χέρι (ή όχι, αν εσείς δεν αγαπιό-
σαστε πια) στο πάρκο. Το πάρκο στη δική μου περιοχή καταλαμβάνει 
το ένα τρίτο της έκτασης ενός σούπερ μάρκετ. Μόνο που στο σούπερ 
μάρκετ βρίσκεις και κάτι χρήσιμο, ενώ στο πάρκο μόνο βρομιά και 
χρησιμοποιημένες σύριγγες. Κυριακή πρωί, λοιπόν, στο Central Park, 
κάνει κρύο, φοράω σκούφο, πίνω καφέ (ναι, Starbucks) και με προ-
σπερνούν νευρωτικές –υποθέτω– skinny ξανθιές της Park Avenue, 
που τρέχουν κάνοντας aerobic μαζί με όλο το καστ του Sex & the 
City, του Alias και του 24 Ηours ταυτοχρόνως, ενώ γύρω μου πηδο-
λογούν άπειρα σοκολά σκιουράκια. Οικογένειες (συμπεριλαμβανο-
μένου σκύλου λευκού λαμπραντόρ από διαφήμιση γιαουρτιού) κά-

φέυΓω τόσό συνέιδητόπόιημένα, 
όσο εν πλήρει συνειδήσει είναι και τα γράμματα - διαθήκη 

πόυ αφηνω στην αδέλφη μόυ, 
ορίζοντάς την να γίνει δεύτερη μητέρα τους αν τύχει 

και παθω κατι. τωρα πια, 
δεν κοιμάμαι μακαρίως όταν διασχίζω από ψηλά 

τόν ατλαντικό και 
τα τηλεφωνήματα στο σπίτι είναι πιο συχνά και αργόσυρτα, 
όπωσ σέ έναν παρανόμό δέσμό 

που σε καίει το ερωτικό πάθος και δεν μπορείς να κλείσεις 
τη Γραμμη.
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νουν πικ-νικ, άλλοι κωπηλατούν με τα μικρά τους στη λίμνη ή κά-
νουν ποδήλατο. Αν αποφασίσω να κάνω το ίδιο, Κυριακή πρωί στη 
δική μου περιοχή, μπορεί να φτάσω εγώ ξανά πίσω στο σπίτι, αλλά 
η υπόλοιπη οικογένειά μου (συν του σκύλου) μάλλον θα αγνοείται 
από καλοσυνάτους διερχόμενους οδηγούς.

• Δευτέρα πρωί και χαζεύω τα Νεοϋορκεζάκια που πάνε στο σχο-
λείο. Φορούν καρό φούστες, μπλέιζερ, πουλόβερ, ομοιόμορφα μπορ-
ντό γάντια, κασκόλ και ψηλές κάλτσες. Δεν απεργούν σκέφτομαι, 
ενώ φαντάζομαι τα δικά μου παιδιά, που δεν πάνε με το ποδήλατο 
στο σχολείο τους (γιατί θα έπρεπε να ξεκινήσουν από το σπίτι του-
λάχιστον το Δεκαπενταύγουστο) και είναι ντυμένα με ομοιόμορφη 
–υποτίθεται– στολή σχολείου, που μοιάζει με πετροπλυμένες, σε κα-
κό πλυντήριο, πιζάμες.

Συμπέρασμα:
• Μετά από λίγες μέρες, η απόλαυση της απόδρασης μετατρέπεται 

σε αδιάκοπη γκρίνια και συνεχή σύγκριση. Άνιση σύγκριση βέβαια, 
αν και το ξέρεις από την αρχή.

• Γυρνάς σπίτι με ανακούφιση. Έχω την εντύπωση πως μόνο εμείς 
οι Έλληνες (αν και δεν θα έπρεπε) το νιώθουμε αυτό. Τις επόμενες 
δύο ημέρες, κοιτάζω αλληλογραφία και μηνύματα. Ακόμη ένα ταξί-
δι τελείωσε, έφτασα σώα, συνοψίζω, τακτοποιώ νέα και παλιά. Δια-
βάζω σε ένα βράδυ το βιβλίο - δώρο της Τίνας, ενός Ιάπωνα ποιητή, 
του Μπάσο. «Μόνο τα όνειρά μου συνεχίζουν», γράφει ο σοφός αυτός 
άνθρωπος πριν από σχεδόν μισή χιλιετία. Αντιγράφω και εγώ απ’ αυ-
τόν: «Πάντα είναι απόγευμα όταν τελειώνουν τα ταξίδια». Πάλι πί-
σω στα απογεύματά μου…

ΡΩτΗ ΕπΙσΗΜΗ πρόσκληση σε πάρτι που αντίκρισα στη ζωή 
μου, εκεί στα τέλη του δημοτικού, δυστυχώς δεν είχε για πα-
ραλήπτη τη γράφουσα, αλλά την κατά οκτώ έτη μεγαλύτερη 

αδελφή μου. Με περιφερόμενη την κατάθλιψη (σε συνδυασμό με ορ-
γή μεταβαλλόμενη σε σπιουνιά, που όμοιά της θα συναγωνιζόταν πα-
λαιές επιτυχίες του μετρ του είδους Δήμου Σταρένιου, σε φιλμ νουάρ) 
καταριόμουν το προνομιούχο μέλος της οικογένειας για το αξέχαστο 
Σαββατόβραδο που αυτή θα περνούσε με Bee Gees και Boney M, εν 
αντιθέσει με την υποφαινόμενη, που θα έβλεπε σε πλήρη κατατονία 
την ταινία «Κοινωνία ώρα μηδέν» για τουλάχιστον 63η φορά. 

Τα πάρτι πάντοτε περιέκλειαν κάτι απαγορευμένα μαγικό για πολλούς 
στη δική μου εφηβική και ακόμη μετεφηβική εποχή. Πάντα θυμάμαι τον 
εαυτό μου να είναι της «προσκολλήσεως» στα πάρτι που ήταν καλεσμέ-
νη η αδελφή μου, περιορισμένη στην κουζίνα του εκάστοτε σπιτιού, να 
τρώω τσιπς και ποπ κορν από λαχανί Murano –προικώα των εορταζου-
σών φιλενάδων της μεγάλης μου αδελφής– όπως πάντοτε θυμάμαι τον 
πατέρα μου να περιμένει κάτω, με το αυτοκίνητο, να με «περιμαζέψει».  
Η παρουσία μου σ’ αυτά τα πάρτι «των μεγάλων» ήταν καθαρά ρόλος 
«τοποτηρητή», ειδικά απεσταλμένου της Ελληνίδας παραδοσιακής μα-
μάς, η οποία περίμενε πόρισμα αργά το ίδιο βράδυ στο σπίτι. Τα χρόνια 
πέρασαν τόσο γρήγορα και το δωμάτιο που μοιράζονταν δυο κορίτσια που  
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αργούσαν κατά παράδοση να κοιμηθούν από συζητήσεις που κρα-
τούσαν ως το πρωί (ακούγοντας Τρίτο Πρόγραμμα και Θέατρο της 
Δευτέρας) το εξουσίαζα υπεροπτικά μόνη μου, αλλά τόσο μόνη μου 
πολλές φορές, όσο μοναδική παραλήπτρια ήμουν πια και στις προ-
σκλήσεις για πάρτι που θα λάμβανα στο ταχυδρομικό κουτί ή σε 
εκείνες που μου έδιναν φίλες στο σχολείο. Εκεί, συνήθως στην αρχή 
της εβδομάδας, ώστε να υπάρχει άπλετος χρόνος κατάλληλης προε-
τοιμασίας (ενδυματολογικής κυρίως) μέχρι το Σάββατο βράδυ. Σάβ-
βατο βράδυ πρωτοχόρεψα μπλουζ, αφύσικα άκαμπτα και με συνε-
χείς τύψεις, γιατί ο καβαλιέρος ήταν ο «ευνοούμενος» της καλύτε-
ρής μου φίλης. Σάββατο βράδυ σε πολυπόθητο πάρτι φόρεσα φόρε-
μα που σχεδίασα και έραβα μανιωδώς για ένα μήνα, Σάββατο βράδυ 
σε πάρτι βγήκα το πρώτο μου (μυστικό φυσικά) ραντεβού, μετά από 
διαβουλεύσεις ημερών με τις βασικές φιλενάδες μου, οι οποίες είχαν 
πάντα κύριο λόγο σε τέτοιου είδους καταλυτικές αποφάσεις της επο-
χής. Τα πάρτι στιγμάτισαν τόσο σοβαρά και γλυκά την εφηβική ζωή 
μου, που μεταμόρφωσαν την πιο άχαρη –και ίσως μίζερη για πολλούς 
λόγους– χρονική περίοδο σε μια υποψία γέλιου πλέον, όταν αναφέ-
ρομαι σ’ αυτή την εποχή. 

Στα δεκαοκτώ μου, την επόμενη ημέρα της αποφοίτησής μου, προ-
ετοίμαζα από το πρωί το πρώτο δικό μου πάρτι, στολίζοντας και κα-
θαρίζοντας σχολαστικά το οικογενειακό ρετιρέ που γειτόνευε με το 
Πεδίον του Άρεως. Οι γαρδένιες, οι βουκαμβίλιες και το γιασεμί της 
μητέρας μου ήταν σε εξαιρετική φόρμα, με τα λευκά φερ φορζέ με τα 
πορτοκαλί εμπριμέ μαξιλάρια κολλαριστά και τα φωτιστικά μανιτά-
ρια (chic κατατεθέν στις γωνιές δίπλα στην κούνια) έδιναν το στίγμα 
μιας εποχής που μόνο ο Κωνσταντάρας και ο Μπάρκουλης έλειπαν 

για να ολοκληρωθεί η χοροεσπερίς. Οι γονείς μου στο πίσω μέρος του 
σπιτιού, μαζί με φίλους, να προσποιούνται πως παίζουν κουμ - καν 
και εγώ επίσης να προσποιούμαι με τη σειρά μου την ατάραχη, για 
μια ζωή άγνωστη και περίεργη που με παράσερνε από μια γλυκιά late 
’80s Αθήνα, εκεί έξω στον άγριο τρελό κόσμο των ενηλίκων.

Έκτοτε, η ζωή μου είχε τα πάντα, και κυρίως είχε πάμπολλα πάρτι 
στυγνής συναναστροφής και περίεργης κοσμικότητας, πάρτι απίστευ-
του κεφιού και άγριας χαράς επιτυχίας, πάρτι που με παρέσυραν μα-
κριά και με έφτασαν στο σήμερα. Πάρτι με Έλληνες κοσμικούς και bon  
vivants που πρόλαβα και γνώρισα, ξέφρενες βραδιές με ελληνική 
showbiz και fashion crowd σε διάφορα πάρτι ανά την Ευρώπη, πάρτι 
- τροφή στη ματαιοδοξία μου, αφού κυνήγησα το όνειρό μου να γνω-
ρίσω celebrities και stars μέχρι το Vanity Fair party των Oscars.

Έχω γυρίσει από τέτοιες βραδιές, πριν από αρκετά χρόνια, δυστυ-
χισμένη και περισσότερο «μόνη» και από την κυρία της γκαρνταρό-
μπας, που συνήθως είναι η φιγούρα που μονίμως μου φέρνει λύπη 
σε κάθε τέτοια βραδιά. Έχω επιστρέψει και σίγουρη πως συνάντησα 
τον άντρα της ζωής μου –και όντως δεν διαψεύστηκα δεκατρία χρό-
νια πριν. Έχω διοργανώσει τα πιο κεφάτα πάρτι της ζωής μου, πάρτι 
για τα μωρά μου, για τα πρώτα τους γενέθλια, και πρόσφατα το πρώ-
το «μεγαλίστικο» Halloween πάρτι (μέχρι αργά μετά τις 22.00, «όπως 
οι μεγάλοι») για την προνομιούχα, πλέον, κόρη μου. 

Η ζωή μου απαριθμεί δεκάδες δεκάδων βραδιές με εκκωφαντική 
μουσική, χορό και καπνούς (που δεν τους αντέχω), αλλά και χαρού-
μενα παιδικά γενέθλια, με κεριά που ανάβουν ξανά και ξανά για «χρό-
νια πολλά» σε άλλες μουσικές και γλώσσες, και κεριά που δεν φτά-
νουν μωρουδίστικα χείλια για να σβήσουν. Πάρτι με σφιχτές αγκα-
λιές και μεγάλες αγάπες, που με παρέσυραν εμένα και τα χρόνια μου 
και με έφτασαν από παιδί, μεγάλη, χειραφετημένη, χορτασμένη και 
μαμά πλέον, υποψιασμένη για ό,τι γλυκό περιμένει το πρώτο επίση-
μο πάρτι της μονάκριβής μου θυγατέρας.       

Σαν δροσερό νερό που δίψαγα και ήπια μονορούφι, σαν ταινία που 
γύρισα γρήγορα, πριν καλά την καταλάβω, στη μέση κιόλας της πλο-
κής της, το πάρτι της ζωής μου εξελίσσεται ακόμη και θα μου φέρει 
κι άλλα πολλά. Ένα από αυτά προετοιμάζω απόψε κιόλας, για τη «δι-
κή μου αγαπημένη Vogue Hellas», μα δεν είναι σίγουρα κανένα πάρτι 
σαν εκείνα που κοιμόμουν και ξυπνούσα μόνο γι’ αυτά, που ανάσαινα 
βαριά και κοφτά μόνο γι’ αυτά. Ξέρετε ποια: Αυτά που έζησα δυνατά, 
κι εσείς κι εγώ, και γλίστρησαν στις προηγούμενες ζωές μας…

παντα θυμαμαι τόν έαυτό μόυ 
να είναι της «προσκολλήσεως» στα πάρτι που 

ηταν καλέσμένη η αδέλφη μόυ, 
περιορισμένη στην κουζίνα του εκάστοτε σπιτιού, να τρώω 
τσιπσ και πόπ κόρν από λαχανι 

Murano –προικώα των εορταζουσών φιλενάδων 
τησ μέΓαλησ μόυ αδέλφησ– όπωσ 
πάντοτε θυμάμαι τον πατέρα μου να περιμένει κάτω, με το
αυτόκινητό, να μέ «πέριμαζέψέι». 
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ΙστορΙα 1η 
ο πΡΩτο μίζερο χριστουγεννιάτικο δέντρο που θυμάμαι στο 
πατρικό μου σίγουρα θα με κυνηγάει για όλα τα υπόλοιπα Χρι-
στούγεννα της ζωής μου. Όταν πρωτοστόλισα δέντρο στο σπί-

τι, κάπου εκεί στην αρχή της δεκαετίας του ’70, με την ΥΕΝΕΔ στο 
χρυσό της κολοφώνα, με τη «Γειτονιά μας» ιστορικό φάρο τηλεοπτι-
κής επίτευξης, μαζί με το κατοπινό «Λούνα Παρκ», θεώρησα ότι είχα 
–επιτέλους– φτάσει στον πρώτο υψηλό στόχο της ζωής μου. Παρείχα 
στυλιστικό έργο στην αποσυντονισμένη με το «τι εστί life style» οικο-
γένειά μου, έργο που θα ήταν άξιο θαυμασμού από τη σνομπ θεία μου 
και τα επίσης ξινά ξαδέλφια μου σε επικείμενη χριστουγεννιάτικη επί-
σκεψή τους, όπως και από το πάνχοντρο αιώνιο φλερτ μου, τον Δη-
μητράκη, ο οποίος έμενε στο διαμέρισμα του δευτέρου, και οι γονείς 
μας έπαιζαν πινάκλ. Φευ, όμως, δεν αντιλήφθηκα εγκαίρως το προ-
φανές: Δέντρο στόλιζε ο μικρότερος, ήτοι εκείνος με τον άπλετο ελεύ-
θερο χρόνο, τροποποιημένο για αγγαρείες σύμπασας της οικογένειας. 
Το πρώτο αρρωστιάρικο ’60s δεντράκι της ζωής μου, με τα ξερακιανά 
κλαδιά του, άνευ βελόνων και ίχνους υγιούς φυλλωσιάς, στολίστηκε 
με φαντασμαγορικές, αλλά λιγοστές και μεγέθους νάνου, μπάλες, ενώ 
τα κλαδιά του, που υποψιαζόμουν ότι ζητούσαν βοήθεια από τον Πανά-
γαθο, καλύφθηκαν χάρη στην αποτελεσματικότητα της γράφουσας, με  
βαμβάκι παλαιότερης –περσινής– κοπής, που είχε περισωθεί από προ-
ηγούμενες στυλιστικές κραιπάλες. 

Τα Χριστούγεννα ήταν η πιο μίζερη και σοβαρά πρώιμη μανιοκα-
ταθλιπτική γιορτή της ζωής μου, σε μια συνήθως ζεστή Αθήνα, που 
λαμποκοπούσε από ήλιο, με έναν Αϊ Βασίλη ο οποίος, σύμφωνα με 
τις υποδείξεις του πατέρα μου, ήταν όνειρο απατηλό για να εξάπτεται 
η φαντασία ονειροπαρμένων παιδιών που ζούσαν στο ψέμα. Γιορτές 
βαρετές, χωρίς ιδιαίτερα παιχνίδια και λάμψη. Μόνο κάτι ρουλέτες 
επιτραπέζιες τολμώ να θυμηθώ, που συνήθως σου έμενε το κόκκινο 
ελατήριο στο χέρι, και φουντούκια, άπειρα φουντούκια, ως μονάδα 
μέτρησης στο οικογενειακό τραπέζι με την αχνιστή βραστή κότα και 
τη σούπα που απεχθανόμουν, αλλά κατά το έθιμο έπρεπε να φάω. Κι 
όλα αυτά, ενώ ο Τέρης Χρυσός και ο Τζίμης Μακούλης έδιναν ρεσι-
τάλ ερμηνείας στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν της ΕΙΡΤ.

Άργησα πολύ να αποτινάξω από πάνω μου αναμνήσεις γιορτών που 

καλά θα κάνουν και δεν θα ξαναέρθουν ποτέ, άργησα να αντιληφθώ 
πως οι γιορτές είναι σαν το λαχταριστό σοκολατάκι, που νομίζεις πως 
έχει φτιαχτεί από σοκολάτα γάλακτος, αλλά αυτό το σατανικό είναι 
φτιαγμένο από bitter.

ΙστορΙα 2η 
το πλΑΝο της ανασκόπησης των παιδικών μου «γιορτινών 
ημερών», πάντοτε υπήρχε χώρος για το ιδιοφυές σχέδιο που εί-
χα συλλάβει κάποτε, κατά το οποίο επιμελούμουν εμπνευσμέ-

νο οργανόγραμμα έτους, σημειώνοντας μάλιστα και όριο προσωπικής 
επιτυχίας ανά τομείς. Συνήθως πάτωνα παταγωδώς, πολύ πριν από 
τα μέσα της χρονιάς. Η ιδιοφυής διαστροφή, ωστόσο, ως γνωστόν δύ-
σκολα σε εγκαταλείπει, και για του λόγου το αληθές, παραθέτω έσχα-
τες σκέψεις, δαφνοστεφανωμένες με άπειρες «προσμονές, που σπανί-
ως ξεπερνούν τους εαυτούς τους»: 

• Έχω δεκάδες δερματόδετα άλμπουμ, τα περισσότερα ντυμένα με 
εξαιρετικό δέρμα, άλλα κροκό, μερικά με πυρογραφίες, αλλά και παι-
δικά ων ουκ έστιν αριθμός –δώρα από τις βαπτίσεις των παιδιών– εί-
τε σε ροζ, είτε (κυρίως) σε γαλάζιο. Γαλάζια καρό, γαλάζια πουά, ριγέ, 
με αρκουδάκια, με γατάκια και σκυλάκια, Δαλματίας ή όχι, δώρα από 
φαντεζί φιλενάδες σε στιγμές κεφιού. Τα περισσότερα έχουν ένα κοινό  
–λυπηρό– χαρακτηριστικό: Παραμένουν άδεια. Πέντε ή έξι περιέχουν 
φωτογραφίες, τα υπόλοιπα το απόλυτο τίποτα. Μόλις πριν από λίγες 
ημέρες, θαύμαζα σε φωτογραφικό άλμπουμ φίλης την ανασκόπηση του 
2006, και εννοείται πως έφτυσα τον ποταπό εαυτό μου, αναλογιζόμενη τις  
εκατοντάδες φωτογραφίες που βρίσκονται στο σεντούκι. Δεν είμαι 
της αρχειοθέτησης –ή, για να ακριβολογήσω, της «συστηματοποίη-
σης»– αυτού που λέγεται «προσωπικές αναμνήσεις», είτε πρόκειται 
για φωτογραφίες, είτε για γράμματα ή άλλου είδους κειμήλια. Στο 
προαναφερθέν τραγικό, δυσοίωνο καφέ σεντούκι, εκτός από την πι-
θανότητα για την ύπαρξη λιρών του τσιφούτη προπάππου, νομίζω 
πως ανακατεύονται γλυκά οι εφιαλτικές φωτογραφίες από την πρώ-
τη μου ημέρα στο σχολείο, μαζί με φωτογραφίες της υποφαινόμενης 
ως νύφης ή ως Μπέμπα Μπλανς (στις μεγάλες της επιτυχίες), όταν 
έκανα απόπειρα να αποκτήσω κόκκινα μαλλιά. Αυτοσκοπός και τρο-
φή στον αδρανοποιημένο μου κώδικα συνέπειας, λοιπόν, η χρονική 
αρχειοθέτηση και ταξινόμηση στα αγαπημένα κιτς άλμπουμ. Διότι, 
τι θα ξεφυλλίζω σε μελλοντικά Χριστούγεννα, όταν παιδιά και εγγό-
νια θα προσπαθούν να συντομεύσουν τις γιορτινές συναντήσεις τους 
μαζί μου, κι εγώ ως άλλη Τασώ Καββαδία θα τους επιτίθεμαι με λα-
τρεμένες κλισέ ατάκες παραπόνων;

• Αποπεράτωση του ιερού έργου αναστήλωσης της οικίας μου: 

« χ Ρ Ι σ τ ο υ γ Ε Ν Ν Ι Α τ Ι Κ Ε σ  ζ Ω Ε σ »

«Χριστουγεννιάτικες ζωές»

T σ
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Έχω συμπεράνει –χωρίς να δαπανήσω ιδιαίτερο χρόνο σε σκέψη, 
αλλά ιδιαίτερα χρήματα για διακοπές σε resort ανά τον κόσμο– πως 
τίποτα δεν αξίζει σαν τη μικρή, φτωχική ή μη, γωνιά στο δικό σου 
χώρο. Μπορεί να είναι η τουαλέτα του δυαριού σου, που γράφει «do 
not enter» ή το υπέροχο family των 100 τετραγωνικών στο σπίτι με 
την plasma tv, όπου απολαμβάνεις ατέλειωτες γραφικές ώρες χαλά-
ρωσης με τον Τράγκα ή τον Κακαουνάκη. Ό,τι κι αν είναι αυτός ο 
χώρος που υποδέχεται εσένα και τις σκέψεις σου, τις καλές και τις 
κακές σου ώρες, οφείλει να ακτινοβολεί ηρεμία και ένα περίεργο κρά-
μα αδυναμίας και νοσταλγίας, που να σε θέλγει να επιστρέψεις γρή-
γορα σε αυτόν. Προς το παρόν, λοιπόν, το δικό μου σπίτι και ο κή-
πος –σαν κι αυτόν που κάποτε φανταζόμουν να τρέχουν οικογένει-
ες όπως στις διαφημίσεις light προϊόντων διατροφής– δεν υπάρχουν. 
Βομβαρδισμένη Δαμασκός και Σεράγεβο άνευ πτωμάτων, μετά νεο-
σύστατου μπετόν. Όμως, όπως η μάνα του στρατιώτη που πλέκει 
υπομονετικά άπειρες κάλτσες, έτσι και η υποφαινόμενη αδημονεί 
την ώρα για τους τίτλους τέλους στο μεγαλεπήβολο σχέδιο «ξανα-
χτίζω το σπίτι μου».

• Γυμναστική και καθημερινή καταπόνηση στον ατέλειωτο δι-
άδρομο της διπλανής μου πόρτας, μόνη, εγώ και οι σκέψεις μου, η 
καρδιά μου να επιταχύνει τους κτύπους της, τα σχέδια του μυαλού 
μου να παίρνουν άλλες τροπές, «ασθμαίνοντας» κι αυτά από δράση, 
παράξενα επιταχυνόμενη.

• Σχέδιο ανασύστασης «απολλώνιας γαλήνης και ευδαιμονίας».  

Επίτευξη παροιμιώδους ψυχραιμίας και ακριβής καταμέτρηση ευ-
θυνών. Το μοντέλο «μαγνήτης προβλημάτων», μετά την παντελή 
αποδιοργάνωσή του, το νέο έτος αντικαθίσταται με εξελιγμένο πράο 
ομοίωμά του, τελευταίων προδιαγραφών.

• Σχέδιο «αναστήλωσης πνεύματος και σώματος». Ήτοι, ειδικά 
διαμορφωμένα τετραήμερα με θεραπευτικά μασάζ, εμπλουτισμένα 
με λιποδιαλύσεις και εγκρατείς δίαιτες, μακριά από τον καταιγισμό 
των τηλεφωνημάτων από το γραφείο, από τα παιδιά που ουρλιάζουν 
πάνω στη δίνη του καβγά τους, ή από το σύζυγο που παραπονιέται 
γιατί έχει μόνο φαρφάλες για βραδινό. Η γράφουσα θα διάγει στιγ-
μές ευδαιμονίας, παγερή και με ολύμπια ψυχραιμία, βυθισμένη στις 
μπανιέρες με το ιαματικό νερό - ελιξήριο νεότητας, αναλύοντας το 
τελευταίο εγχειρίδιο του Irvin Yalom.

τό πρωτό αρρωστιαρικό ’60s 
δεντράκι της ζωής μου, με τα ξερακιανά κλαδιά του,

 ανέυ βέλόνων και ιχνόυσ υΓιόυσ 
φυλλωσιάς, στολίστηκε με φαντασμαγορικές, αλλά λιγοστές 

και μέΓέθόυσ νανόυ, μπαλέσ, 
ενώ τα κλαδιά του, που υποψιαζόμουν ότι ζητούσαν βοήθεια 
από τόν παναΓαθό, καλυφθηκαν 

χάρη στην αποτελεσματικότητα της γράφουσας, 
μέ βαμβακι παλαιότέρησ 

–περσινής– κοπής, που είχε περισωθεί από προηγούμενες 
στυλιστικέσ κραιπαλέσ.
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ΡΙΝ Απο λΙγΕσ ημέρες, χτύπησε το τηλέφωνο στο γραφείο και 
η γυναικεία άγνωστη φωνή μού συστήθηκε ως φίλη «παλιά», 
από τη σχολή, επίδοξη καλλιτέχνιδα μιας μόδας που κυνηγού-

σαμε όλοι οι «παθιασμένοι», εκεί κοντά στα '80s. Σιωπή και αμέτρη-
τα κενά σε μια αμήχανη συνομιλία, που κατά τη διάρκειά της, από 
λόγους ευγένειας, δεν πήρα το βάρος και το θάρρος να ρωτήσω πε-
ρισσότερα, μήπως και κατορθώσω να ξυπνήσω τη «λήθη» του ναρ-
κωμένου μου εγκεφάλου, να αναβαθμίσει το «λογισμικό» του στην 
περίοδο των ’80s, να θυμηθεί πρόσωπα, γεγονότα και φίλους. Δηλα-
δή, πόσοι και τι είδους φίλοι; «Φιλικά προσκείμενοι» ή «φίλοι καρ-
διάς», «μυαλού», «φίλοι ονείρων και πλάνων», σινεμασκόπ κι αφη-
ρημένων ονείρων για το μέλλον που μας περίμενε με άγριες διαθέ-
σεις κατάκτησης; 

Καμιά τέτοια γυναίκα - φίλη δεν αποκωδικοποίησα μέσα από ένα 
τηλεφώνημα κενό από συναίσθημα και γεμάτο από «θυμάμαι». Με 
τη διαφορά ότι εγώ δεν θυμάμαι τελικά τίποτα πια, τίποτα από αυτά 
που πρώτα δεν έχουν γραφτεί συγκινησιακά από τον εγκέφαλό μου 
ή διαπερνώντας το κεντρικό σύστημα (όπου και αν εδρεύει αυτό) 
της ψυχής μου. Όλη την υπόλοιπη ημέρα, στο γραφείο –κι ενώ άλ-
λα γεγονότα φαινομενικά προσπερνούσαν το προηγούμενο τηλεφώ-
νημα– σκεφτόμουν, δυσφορώντας, τελικά πόσους φίλους έχω κάνει 
στη ζωή μου. «Φίλους» ή «φιλικούς» προς εμένα… 

Από τον πρώτο «φίλο» της ζωής μου, τον ευτραφή συνομήλικο  
Δημητράκη, του κάτω διαμερίσματος στην οδό Μαυρομματαίων, έως 
τις «φιλικές» καλοσυνάτες γνωστές μου που με φιλούν ηχηρά στον 
αέρα όποτε με βλέπουν στα βερνισάζ, έχουν περάσει δεκαετίες ων 
ουκ έστιν αριθμός. Η προσωπική μου αυτοεκτίμηση και ο δείκτης 
του δικού μου χαρακτήρα –στις καλύτερές του στιγμές– υποστηρί-
ζει πως όλα έμειναν όπως πριν από περίπου δυο δεκαετίες, όταν ανυ-
πόκριτα, όλοι όσοι φαίνονταν «φιλικά προσκείμενοι» αυτόματα με-
ταφράζονταν –από τη δική μου «χαρά»– ως φίλοι. Δεν ήταν, όμως, 
έτσι. Καλύτερες φίλες, που ανταλλάσσαμε φλογερές επιστολές από 
μακρινά σημεία καλοκαιρινών διακοπών ή κολεγίων, φίλες με ξενύ-
χτια σε κουκέτες και ολονυχτίες συζητήσεων, έγιναν σιωπηλοί μάρ-
τυρες ότι τίποτε δεν διαρκεί «για πάντα». 

Προσπερνώντας τα χαριτωμένα παιδικά χρόνια και φτάνοντας στο 

«σοβαροφανές» μου σήμερα, έζησα –εν μια νυκτί– την αποκαθήλωση 
φίλων ζωής μέσα στη γενική παραζάλη αστραφτερών φωτογραφικών 
λαμπερών βραδινών εξόδων και ταξιδιών. Οι «φίλοι» αποκαλύφθηκε 
ότι δεν ήταν παρά «φιλικά προσκείμενοι», αφήνοντας να πέσει ηχηρά 
το σικ επανωφόρι μιας γλυκιάς, επιφανειακής κοζερί, αφήνοντας ακά-
λυπτα πολλά. Φταίω. Το λέω και γεμίζει το μυαλό μου από αυτό. 

Έκανα παρέα με ανθρώπους που στο όνομα της δικής μου «θεωρίας 
ζωής», ήταν αντίθετοι με τις αρχές μου. Αναγκάστηκα, για πολλούς 
λόγους, να συναναστραφώ εκνευριστικούς μακιαβελιστές, ισορρο-
πώντας ανάμεσα στις έννοιες «κοινωνική γνωριμία» και «γνήσια φι-
λία». Θυσίασα προσωπικό χρόνο, χρήμα και, κυρίως, συναίσθημα –ή, 
αλλιώς, «συναισθηματικές εργατοώρες»– πάνω στον ιερό βωμό της 
εκάστοτε φιλίας. Έκανα παρέα με λουσάτες «τσαπερδόνες» (για να 
χρησιμοποιήσω ένα ’60s προσφιλή μου –και του πατέρα μου– προσ-
διορισμό), που περισσότερο χαζολογούν με τη ζωή, παρά την αναλύ-
ουν (έστω και βαριεστημένα), μεγαλομανείς νεόπλουτους (στο τελευ-
ταίο δεν βρίσκω τίποτα κακό –αντιθέτως, νομίζω πως κι εγώ ανήκω 
στο φρέσκο «πλούτο» αυτής της κοινωνίας) που ακκίζονται μακαρί-
ως και δήθεν πρωτοπόρους τάσεων, που με πήραν και με παρέσυραν 
εκεί στα ανοικτά μιας θάλασσας που λέγεται «κοινωνική φιλία». Μια 
φιλία με το γενικό γιγάντιο motto «είμαστε φίλοι αυτή τη σεζόν, για 
την επόμενη δεν μπορώ να ξέρω ποια θα είναι τα συμφέροντά μου». 
«Φίλοι κατά συνθήκη» ή «κοινωνικά αγαπημένοι» –πείτε το όπως 
θέλετε. Και, μάλλον, σε αυτή τη θάλασσα θα θαλασσοπνιγόμουν για 
αρκετό καιρό, αν δεν υπήρχαν τα ειδικά alarm που, έστω και την τε-

«Φίλοι για πάντα;»

π

« Φ Ι λ ο Ι  γ Ι Α  π Α Ν τ Α ; »

έκανα παρέα μέ ανθρωπόυσ πόυ 
στο όνομα της δικής μου «θεωρίας ζωής», ήταν αντίθετοι 
μέ τισ αρχέσ μόυ. αναΓκαστηκα, 
για πολλούς λόγους, να συναναστραφώ εκνευριστικούς 
μακιαβέλιστέσ, ισόρρόπωντασ 

ανάμεσα στις έννοιες «κοινωνική γνωριμία» και «γνήσια 
φιλια». θυσιασα πρόσωπικό 

χρόνο, χρήμα και, κυρίως, συναίσθημα –ή, αλλιώς, 
«συναισθηματικέσ έρΓατόωρέσ»– 

πάνω στον ιερό βωμό της εκάστοτε φιλίας. 
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λευταία στιγμή, ενεργοποιούνται όταν τα πράγματα δεν βαίνουν κα-
λώς. Στο τέλος, με τον τρόπο που αποστασιοποιήθηκα, είδα τα ίδια 
πράγματα αλλιώς… 

Πέρυσι, όταν έφτασα «φιλικά» και «συναισθηματικά» στο ναδίρ, 
αναγεννήθηκα μέσα από ένα ξερό χώμα στο οποίο νόμιζα πως δεν θα 
φύτρωνε τίποτα πια. Η παρακμή λειτούργησε θετικά, ευεργετικά, 
κάνοντάς με να φτάσω κατευθείαν στην ομορφιά της. Γιατί και στην 
παρακμή υπάρχει τελικά ομορφιά.

Ανακουφισμένη, καταστάλαξα πως οι δυο τρεις «φίλτατοι» της δικής 
μου δράσης, φίλοι αγαπητοί και αληθινοί –που «θε να θυμηθείς μ’ ένα 
μόνο χαμόγελο τα φίλα και τα ενάντια», κατά τον Καρυωτάκη– είναι 
τελικά εκείνοι που τους «νιώθεις» και ας μην είναι εδώ, σαν γλυκιά 
ανάσα στο σβέρκο σου, σαν το τηλεφώνημα που ξέχασες να κάνεις 
και έχεις την έννοια του, σαν την ανακούφιση μετά από μια τραγική 
υποψία. Και αυτοί οι φίλοι είναι τόσο λίγοι για να είναι πραγματικοί, 
που πλέον δεν με ξεγελούν και τους γνωρίζω πια καλά, με ένα μόνο 
χαμόγελό τους, γιατί είναι μόνο αληθινό και σπάνιο… 

Εγώ πια ξέρω… 

ΙΑ ΜΕΡΙΚουσ ανεμοδαρμένους και άφθαρτους ονειροπόλους, η 
ζωή τους –πέραν των καταιγιστικών γεγονότων– οριοθετείται 
με μυρωδιές, μουσικές και μόδα. Μουσικές που τις «μυρίζεις» 

με τις κεραίες της ψυχής και μυρωδιές που τις «ακούς» με τους παλ-
μούς της.  

Έμπνευση του μήνα, η μουσική που μας δονεί, αλλά και η μουσι-
κή που μας «κανάκεψε» και μας μεγάλωσε. Από το πρώτο νανούρι-
σμα της μάνας μου, με μένα τυλιγμένη στην πράσινη μεταξωτή πουά 
ρόμπα της (τυχαίο που κυνηγάω, δεκαετίες μετά, μετά μανίας, μό-
νο πουά robes de chambre;) κι εκείνη να με κουνάει ρυθμικά στους 
ακατάληπτους ήχους μιας μικρασιάτικης μελωδίας που είχε ακούσει 
από τη μάνα της κι αυτή από τη γιαγιά της. Η ίδια μελωδία, τα ίδια 
λόγια χωρίς ρίμα, με τις ίδιες ανάσες, είναι και το δικό μου νανούρι-
σμα για το μισοκοιμισμένο γιο μου, που ψάχνει την πιπίλα του στην 
αγκαλιά μου, τα βράδια.

Μεγάλωσα σε ένα πολύχρωμο μουσικό κουτί, που από δωμάτιο σε 
δωμάτιο άκουγες άλλες μουσικές, από τρεις διαφορετικές προσωπι-
κότητες, που πάντα με εξουσίαζαν, πότε γλυκά και λυτρωτικά και 
πότε υπερπροστατευτικά, με μια αγάπη που με άφηνε ξέπνοη. Μα-
ντολινάτες και καντσονέτες, που στο μυαλό μου συνέθεταν θιάσους 
επιθεώρησης, άκουγε πάντοτε η μητέρα μου, αντιλαμβανόμενη, κα-
τά την τότε ταπεινή μου γνώμη, πως οι καιροί παρήλθαν και δεν κά-
νουμε βόλτες με ομπρελίνα στο Ζάππειο. Όλο το σκηνικό, σε συνδυ-
ασμό με θανατηφόρες ελληνικές ταινίες, τύπου «Ο Αμαξάς» με τον 
Ορέστη Μακρή ή «Ο επαναστάτης Ποπολάρος», συνέθεταν το παζλ 
της καταστροφικής –όπως την έβλεπα– μουσικής επιβολής σε βάρος 
μου. Ο πατέρας μου, ευλαβικά αμετανόητος στα μουσικά του ακού-
σματα, που με έβαζαν στο παιχνίδι του ελληνικού τραγουδιού. Ανα-
λύοντάς μου στίχο - στίχο τα τραγούδια, συνειδητοποίησα μαζί του 
πως η ελληνική λαϊκή μουσική δεν είναι μόνο μπουζούκια, αλλά κα-
μιά φορά ολοκληρωμένη, συγκλονιστική ποίηση. Θεοδωράκης, Ξαρ-
χάκος και Μαρκόπουλος, σε μια εποχή που καλύτερα η μουσική αυτή 
να ακουγόταν σε χαμηλή ένταση, για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυ-
χο από τον αυστηρό και κουτσομπόλη γείτονα του τρίτου ορόφου. 
Ο Τσιτσάνης, φίλος παιδικός του πατέρα μου –αν και μεγαλύτερος 
στην ηλικία– το ίδιο και ο Καλδάρας, είχαν την τιμητική τους και πε-
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ρίοπτη θέση στο ξύλινο σκρίνιο (που πάντα αναρωτιόμουν γιατί το 
λένε έτσι). Και μετά, ρεμπέτικα. Μόνο ρεμπέτικα προς το τέλος της 
ζωής του. Κι όταν αναρωτήθηκα πώς αυτός που με ξυπνούσε κάθε 
Κυριακή πρωί με το ζόρι, για να παρακολουθήσω με μισάνοιχτα μά-
τια, φορώντας ακόμη τις ροζ φανελένιες μου πιζάμες, την εκπομπή 
«Δημοτικά του τόπου μας», με τον Παναγιώτη Μυλωνά, ώστε να 
αντιληφθώ τον τόπο καταγωγής του (εγώ, το παιδί της παρακμιακής 
Αθήνας), απαρνήθηκε στο τέλος της ζωής του τους πατρογονικούς 
ήχους των κλαρίνων και της φλογέρας –που τόσο με εκνεύριζαν, μι-
κρή– μου απάντησε πως ένας άνδρας της δικής του ζωής και εμπει-
ρίας τώρα πρέπει να ακούει μόνο ρεμπέτικα. Εκ των υστέρων, κατά-
λαβα πως ανακεφαλαίωνε σιωπηλά. Τον σεβάστηκα, αν και υπέφερα 
ποικιλοτρόπως, ψάχνοντας το δικό μου χώρο. 

Το «Καντσονίσιμα» και η Ραφαέλα Καρά, η οποία είχε βρει εν Ελ-
λάδι τη δική της κλώνο / κασκαντέρ / αντικαταστάτρια πρωταγωνί-
στρια φυσικά στο δικό μου πρόσωπο, γρήγορα αντικαταστάθηκαν με 
δίσκους και κασέτες που γράφονταν εν μια νυκτί, όπως και με νύχτες 
ραδιοφώνου που με μύησαν σε έναν καινούργιο παράδεισο: Την απο-
κάλυψη του Χατζιδάκι, του Γκάτσου, του κινηματογραφικού Μίμη 
Πλέσσα (ο οποίος έκανε παρέα και στην αφίσα του Νταλάρα, που άνα-
βε τσιγάρο, εκεί, καρφωμένη πάνω από το κρεβάτι μου), αλλά και την 
τζαζ, που τελικά με μπέρδεψε, ενώ η Κάλλας που άκουσα για πρώτη 
φορά με έκανε να νιώσω το πιο φτωχό, ατάλαντο πλάσμα πάνω στη 
γη. Έκλαψα από την πρωτόγνωρη ταπεινότητα που με κυρίευσε όταν 
την πρωτοάκουσα στη «Νόρμα», μέσα στο σκοτάδι, καθώς με κυλού-
σε σε έναν ύπνο με συννεφάκια εφηβικού σολφέζ. Ζεστές καλοκαιρι-
νές νύχτες με άπνοια, σε κοριτσίστικα δωμάτια, με πνιχτά αδελφικά 
γέλια, Τρίτο Πρόγραμμα και τη μαμά, στρατονόμο στο διάδρομο, να 
επιβάλλει την τάξη μέσα στα σκοτάδια της Αθήνας, με λευκές νυχτι-
κιές να θροΐζουν στ’ αφτιά μας, ενώ η μυρωδιά από το νυχτολούλου-
δο και τη γαρδένια στη βεράντα να μας ναρκώνει. Και μετά, ήρθαν οι 
παράνομες –και μη– νυχτερινές αποδράσεις σε ναούς ντίσκο τής '80s 
κραιπάλης, που άκουγαν σε ονόματα όπως Barbarella, Dorian Gray, 
Make Up και Jackie O. Εκεί, με υπερφυσικά γιγάντιους σταρ, όπως 
ο Σταμάτης Γαρδέλης, η Σοφία Αλιμπέρτη και η Τέτα Ντούζου, χο-
ρεύοντας με το ακατάληπτων στίχων «Too shy shy» («χα-σάς-άι-γιου-
άι» δεν έλεγε;) του προχωρημένου συγκροτήματος με το ευφάνταστο 
όνομα Kajagoogoo, μέχρι το καθαρόαιμο ιταλοντίσκο «Paris Latino», 
οι βάτες γίνονταν αεριωθούμενες και οι μύτες των λευκών flat μπα-
λαρίνων μας ακόμα πιο μυτερές από περηφάνια.

Ξαφνικά, άρχισα να ισορροπώ. Ο Χατζιδάκις, ως διά μαγείας, επα-
νήλθε στη ζωή μου, μαζί με τον 9.84, μαζί με ρετρό μουσικές έρευ-

νες για το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, ενώ το ροκ (εκτός από την εμφα-
νή στυλιστική μετάλλαξή μου) εγκαταστάθηκε κάπου στον εγκέφα-
λό μου. Οι Dire Straits, οι Scorpions, οι Queen και οι Police έγιναν 
το ψυχολογικό μου άλλοθι, οι δικοί μου άνθρωποι, στις ατέλειωτες 
ώρες μελέτης της μαθητικής μου ζωής, αλλά και μετέπειτα, στις ώρες 
που χανόμουν στις «μεταφράσεις» των δικών μου σχεδίων μόδας. Τα 
μετέπειτα χρόνια έτρεξαν ιλιγγιωδώς στο βίντεο της ζωής μου και 
μπερδεύτηκαν τόσο πολύ οι μουσικές και οι μνήμες – άλλες που με 
πονάνε ακόμη και άλλες που μου θυμίζουν φρέσκο αεράκι θάλασσας 
και αντηλιακό, κατακαλόκαιρο (πάντα η ευτυχία είναι καλοκαίρι)… 
Από τη Μονσερά Καμπαγιέ, τον Φρέντι Μέρκιουρι, τη Λάιζα Μινέλι, 
τον Φρανκ Σινάτρα, τον Νίνο Ρότα, τη Δήμητρα Γαλάνη, τη Μαρι-
νέλλα, τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, τον Στινγκ, τον Τζο Κόκερ και 
τη Μαντόνα, μέχρι τον Ρόμπι Ουίλιαμς, τον Έμινεμ, την Μπιγιονσέ 
και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη που θαυμάζετε, όλα έγιναν ένα πολύ-
χρωμο κοκτέιλ μιας ζωής που είχε τα πάντα, σε ένα σέικερ που –απ’ 
ό,τι φαίνεται– περιείχε όλα και από δόσεις, ακόμα και τα δημοτικά ή 
τα ρεμπέτικα του αγέρωχου πατέρα μου. 

Ένα σέικερ που χτυπήθηκε καλά και δυνατά. Χρόνια που μου γνέ-
ψαν συνωμοτικά, αγάπες και χωρισμοί που άρχισαν και τελείωσαν με 
μουσικές στα αφτιά μου, δυο λατρείες της ζωής μου που με αποχαιρέ-
τησαν και ακούω ακόμα τα τραγούδια τους, χαρές, γάμοι, γέννες και 
τραπέζια βαφτίσεων με μουσικές και νότες εισαγωγής. Η ζωή μου, 
έως τώρα, μια μουσική με παύσεις, τόσο γαλήνια όσο το χαμόγελο της 
Τζοκόντα, μια μελωδία με οξύμωρα κρεσέντο. Η δική μου μελωδία, 
βουβή επιτυχία, με έργο και εκτέλεση για έναν. Έναν τόσο «κοσμικό» 
μέσα στον κόσμο, αλλά τελικά (και κυρίως) μόνο. Όπως όλοι…   

ζέστέσ καλόκαιρινέσ νυχτέσ
σε κοριτσίστικα δωμάτια, με πνιχτά αδελφικά γέλια,

 τριτό πρόΓραμμα και τη μαμα 
στρατονόμο στο διάδρομο, να επιβάλλει την τάξη μέσα 

στα σκόταδια τησ αθηνασ,
με λευκές νιχτικιές να θροΐζουν στ' αφτιά μας. 

Μ Α Ρ τ Ι ο σ  2 0 0 7
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Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α ,  Ι Δ Ι Α  Μ Ε Ρ Α

ΑΒΒΑτο πΡΩΙ στην ηλιόλουστη εμπριμέ τραπεζαρία, με ζεστή 
σοκολάτα, κρουασάν και τις φωνές των παιδιών που αλαλά-
ζουν κυνηγώντας το ένα το άλλο, ανακατεμένες με τις φωνές 

του Μπομπ Σφουγγαράκη από την ανοιχτή τηλεόραση. Ξαφνικά, 
τα ποδοβολητά απομακρύνονται, σχεδόν χάνονται, καθώς βυθίζομαι 
στην ανάγνωση μιας στήλης που συνήθως δεν φημίζεται για σπαρα-
ξικάρδιες αναφορές. Αντιγράφω από τη σελίδα του Στάθη Τσαγκα-
ρουσιάνου, στην Ελευθεροτυπία, το απόσπασμα που δημοσίευσε ένας 
άγνωστος στην προσωπική του σελίδα στο internet:

«Η μάνα μου έχει καρκίνο. Μας ήρθε κεραυνός. Προχθές. Βρισκό-
μουν στην Αυστρία για δουλειά και με πήρε η γυναίκα μου στο κινη-
τό. “Βάλαμε τη μάνα σου στο Αττικό. Η αξονική έδειξε ότι όλα της τα 
όργανα είναι καλυμμένα από μορφώματα”. (…) Οι γιατροί τής έδωσαν 
εξιτήριο και είναι στο σπίτι. Την Τετάρτη θα ξεκινήσει χημειοθερα-
πεία. Εγώ ανέλαβα να της το πω. Ο αδελφός μου δεν ήθελε κι ο πα-
τέρας μου δεν είχε τη δύναμη. Της το ’πα. Χθες. (…) Την είδα να κα-
ταπίνει. Το κατάπιε. Η μάνα μου είναι συνταξιούχος νοσοκόμα. Ξέ-
ρει από πόνο. Και ξέρει να τον αντέχει. (…) Δεν είναι τόσο ότι φεύγει. 
Είναι ο πόνος τού να συνειδητοποιείς τη θνητότητα. Είναι το επερ-
χόμενο τέλος με ημερομηνία λήξης. Κοντινή. Θα προλάβει να δει το 
εγγόνι της; (…) Χθες, ένας φίλος που δουλεύει σε φαρμακαποθήκη, 
μου εξήγησε τι είναι το Κέντρο Πόνου. “Τους δίνουν φάρμακα 100 
φορές πιο δυνατά από τη μορφίνη, γιατί πονάει πολύ στο τελευταίο 
στάδιο”. Αυτό είναι που θέλω κατ’ αρχήν. Να μην πονάει. Και αυτό 
λέει και η ίδια. “Δεν με νοιάζει αν πεθάνω, έζησα. Όλα είναι τακτο-
ποιημένα. Αυτό που θέλω είναι να μην πονάω”»…

Από την Αυστρία του άγνωστου blogger, επιστροφή στη «δική 
μου» Ύδρα: 

Όταν άκουσα ότι ο πατέρας μου είχε μόνο τέσσερις μήνες ζωής, πιά-
στηκα από τη ράχη μιας παραδοσιακής ξύλινης ετοιμόρροπης καρέ-
κλας, για να μη σωριαστώ στο πάτωμα, μπροστά στα έκπληκτα μά-
τια των θαμώνων μιας μικρής ταβέρνας στην Ύδρα. Το χέρι μου, κα-
θώς ακουμπούσα το ακουστικό στο τηλέφωνο, κλείνοντας βιαστικά, 
έτρεμε τόσο πολύ… Έσυρα σαν ογδοντάχρονη τα βήματά μου για να 
φτάσω στο τραπεζάκι της αυλής, εκείνο το καταμεσήμερο της 23ης 
Σεπτεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων μου, απέναντι σε μια παρέα με 

ξέγνοιαστα και λιγότερο ξέγνοιαστα κοριτσόπουλα, που ξεφώνιζαν 
περιμένοντάς με να σβήσω τα κεράκια. Ξέπνοη, κοιτούσα πότε τη θά-
λασσα στο βάθος, από το παράθυρο, πότε την ταβερνιάρισσα που τη-
γάνιζε καλαμαράκια, πότε την τούρτα που «έκανα πως δεν είχα δει». 
Μια ορφανή, πεντάρφανη ένιωθα εκείνη την ώρα, με ένα αστείο πα-
ρεό και σαγιονάρες, στο πιο ακατάλληλο μέρος του κόσμου, την πιο 
ακατάλληλη ημέρα του χρόνου, έχοντας ακούσει την τραγική προα-
ναγγελία από τη μεγαλύτερη αδελφή μου. 

Έντεκα χρόνια μετά, ο γιατρός που μου έδωσε τη δεύτερη χαρι-
στική βολή –αυτήν τη φορά για τη μάνα μου– μου το ανακοίνωσε 
ψυχρά, ενώ την ίδια στιγμή έστελνε (διακριτικά) κι ένα sms από το 
κινητό του. Αποσβολωμένη, ψάχνοντας για κάποια κρυφή κάμερα 
φάρσας, σκούπιζα τα χέρια μου, που ξαφνικά είχαν ιδρώσει από την 
ανεξέλεγκτη ένταση, σε ένα ολοκαίνουργιο λαχταριστό πανάκριβο 
ταγέρ, που έκτοτε το έθαψα κι αυτό κάπου, σε κάποιο υπόγειο, μην 
τύχει και το ξαναντικρίσω, λες κι αυτό είχε προξενήσει όλο τον πό-
νο που ακολούθησε.

Οδηγούσα κι έκλαιγα με αναφιλητά στην επιστροφή για το σπίτι, 
νομίζοντας πως αυτό συμβαίνει μόνο στις ασπρόμαυρες ελληνικές ται-
νίες, με τη Ζωή Λάσκαρη να αυτοκτονεί στην παραλιακή. Περίμενα 
κάποια ώρα στο γκαράζ του σπιτιού κι έπειτα, φαινομενικά ατάρα-
χη, μπήκα μέσα, έκανα μπάνιο τα δύο –τότε– παιδιά μου, ενώ νομίζω 
ότι διάβασα και γραμματική τη μικρή. 

Από την επόμενη μέρα άλλαξε η ζωή μου για πάντα, γιατί άλλαξα, 
κυρίως, για πάντα εγώ κι η χαρά μου. Ήρθαν εξαίσιες στιγμές αυτο-
γνωσίας, εξομολόγησης, υπέροχης αγάπης και αφοσίωσης, στιγμές 
ευτυχίας και απίστευτης χαράς, όταν ήρθε το καινούργιο μωρό, ήρ-

« γ Ε Ι Α  σ ο υ  γ Ι Α  π Α Ν τ Α »

«Γεια σου για πάντα»

σ

όδηΓόυσα κι έκλαιΓα 
με αναφιλητά στην επιστροφή για το σπίτι, νομίζοντας 

πωσ αυτό συμβαινέι μόνό 
στις ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες, με τη Ζωή Λάσκαρη 
να αυτόκτόνέι στην παραλιακη. 
Περίμενα κάποια ώρα στο γκαράζ του σπιτιού κι έπειτα, 

φαινόμένικα αταραχη, μπηκα μέσα, 
έκανα μπάνιο τα –τότε– δύο παιδιά μου, ενώ νομίζω ότι 

διαβασα και Γραμματικη τη μικρη. 
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θαν και μέρες βουτηγμένες στο μαύρο και σε τραγική απελπισία. Αι-
σθάνθηκα σκληρή, άτρωτη και δυνατή, αλλά και χαμένη, πιο πολύ 
κι από τότε που ήμουν πρωτάκι και είχα χάσει και τους δυο γονείς 
μου από το οπτικό μου πεδίο, την πρώτη μέρα στο σχολείο, στο πιο 
τεράστιο προαύλιο σχολείου της γης.

Ακριβώς τρία χρόνια μετά από εκείνη την ημέρα –και 16, αντίστοι-
χα, από την πρώτη φορά– όλα άλλαξαν και όλα μηδένισαν κι άρχισαν 
ξανά. Τρία παιδιά πια κι εγώ πιο μαμά από μαμά, πιο ώριμη, με μια 
ωριμότητα που έχει σπαράξει στον πόνο αυτό. Ο πόνος και αυτό το 
«γεια σου για πάντα» δεν αλλάζει ποτέ. Είναι μόνο σαν να παίρνεις 
ένα ισχυρό παυσίπονο, που σε μουδιάζει περιστασιακά, για να ξεχα-
στείς και να κοιμηθείς. Τα παυσίπονα, όμως, ως γνωστόν, δρουν επι-
λεκτικά σε κάθε οργανισμό. Το δικό μου παυσίπονο, από το δικό μου 
κέντρο πόνου, είναι οι αναμνήσεις που συντηρώ καθημερινά, με το 
όνομα που δεν θα προσφωνήσω πια, με το τηλέφωνο που δεν θα ξα-
νασχηματίσω ή με το γνωστό αστείο που δεν θα ξαναπώ σ’ αυτόν ή 
σ’ αυτήν. Μόνο τότε δεν πεθαίνει τίποτα. Και μόνο τότε ο πόνος μου-
διάζει πιο πολύ κι από πολύ…

Α π Ρ Ι λ Ι ο σ  2 0 0 7

οτΕ ΔΕΝ αγάπησα ιδιαίτερα αυτή την εποχή του χρόνου. Είναι 
–ίσως– γιατί την άνοιξη σφαδάζω από ποικίλες, περίεργες κι 
ανεξερεύνητες αλλεργίες, είναι γιατί την άνοιξη αρχίζει και 

ξεθαρρεύει το σώμα από ένα ελληνικό «κρύο» που δεν είναι ακριβώς 
«κρύο», οπότε δεν μου ταιριάζει, είναι γιατί την άνοιξη πρέπει να τα-
κτοποιήσω από νωρίς τα ρούχα στην ντουλάπα, αλλιώς ή θα φοράω 
από τον Απρίλιο σύνολα θαλάσσης ή θα τη βγάλω με το αγαπημένο 
μου γούνινο ζακετάκι μέχρι τον Ιούνιο. Επίσης, η άνοιξη μου φέρ-
νει επετείους θανάτων, επαναληπτικά τεστ στο σχολείο, μου θυμίζει 
πως δεν έχω χάσει τα όποια κιλά έχω βάλει στόχο να ξεφορτωθώ, για 
να αντικρίσω σε ένα μήνα τον εαυτό μου με περιβολή μαγιό. Και, βέ-
βαια, η άνοιξη μου σκορπάει δεξιά κι αριστερά τη σκέψη…

Τέτοιες σκόρπιες σκέψεις καταγράφω παρακάτω, που –αν τις συν-
δέσω όλες μαζί– τακτοποιούν το παζλ του τελευταίου μήνα και σχε-
δόν προδιαγράφουν τι είδους στρατηγική θα χαράξω για κάποια θέ-
ματα το Μάιο. Το παζλ, λοιπόν, έχει σκόρπιες σκέψεις όπως:

1. Δουλεύοντας το extra τεύχος «House by LIFE&STYLE», καταχώρισα 
την πρώτη απόπειρα παρέμβασης διακόσμησης στο παιδικό μου δωμάτιο: 
Ήταν η ανάρτηση, πάνω από το κρεβάτι μου, μιας αφίσας του David  
Cassidy, η οποία κατασπαράχθηκε, λίγες μέρες αργότερα, από βάναυση fan 
συμμαθήτριά μου. Στη θέση της αναρτήθηκε ιδίου μεγέθους αφίσα του  
ειδώλου μου –τότε– John Travolta, η οποία κι αυτή αποκαθηλώθηκε 
εν μία νυκτί από την εξαγριωμένη μητέρα μου, η οποία μάλλον ήθε-
λε σε αφίσα κάτι από εξώφυλλο των ευλαβών περιοδικών «Προς την 
Νίκην» και «Ζωή του Παιδιού» ή έστω κάτι που θα συμβόλιζε με σα-
φήνεια την τότε θητεία μου στην «Αρσάκειο νεολαία».

2. Τριήμερο σε νησί: Λες και σε περίμενε, όπως το άφησες το Σε-
πτέμβριο. Λες και δεν πέρασε μια μέρα, με τις καρέκλες στην παρα-
λία λες και μαζεύτηκαν από μια βραδινή βροχή και ανακατεύτηκαν 
άτσαλα στο πρωινό τους τακτοποίημα. Η πρώτη τονωτική ανάσα 
καλοκαιριού.

3. Σ’ αυτή την ίδια παραλία, παρατηρώ τις νέες παρέες που δημιουρ-
γήθηκαν. Παρέες κεφάτες στα πρώτα σφηνάκια του μεσημεριού, πα-
ρέες από νέα παιδιά που –τρελαίνομαι!– γνωρίζω τις μαμάδες τους, τα 
οποία πριν από πέντε χρόνια φορούσαν σιδεράκια και τώρα τα βλέπω 
να φιλιούνται μες στο πάθος. Κι άλλες παρέες, που τις ένωσε το χρήμα 

« γ Ε Ι Α  σ ο υ  γ Ι Α  π Α Ν τ Α »

«Στη ζώνη του λυκόφωτος»
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και οι οικονομικές συγχωνεύσεις, παρέες με αστεία πούρα –είναι τό-
σο γελοίοι οι μεστωμένοι άνδρες με τα πούρα, τα δήθεν τατουάζ after 
'50s (εκτός κι αν είσαι ναυτικός ή ο Keith Richards, οπότε του ζητάς 
και αυτόγραφο), τη φαλάκρα λόγω ηλικίας και το κόρδωμα του δή-
θεν επιτυχημένου– που κρυφογελάω καθώς τις παρατηρώ.

4. Παρατηρώ επίσης και τις τηλεθεάσεις. Πρώτη σκέψη, η προφητεία  
«…και οι έσχατοι έσονται πρώτοι»… Οι αστέρες της τηλεόρασης ίσως, 
τελικά, να είναι ο κλάδος των επαγγελματιών που συμπονώ πιο πολύ 
απ’ όλους, μιας και «τα πάντα ρει». Εν μία νυκτί, εκεί που ήσουν η 
ακλόνητη βασίλισσα στο βασίλειο των αδαών και τίποτε δεν κλόνιζε 
το κυβερνείο της αιώνιας σαχλαμάρας (γιατί σίγουρα κάποιες εκπο-
μπές και κάποιοι τηλεπαρουσιαστές το κάνουν και αυτό για να ζή-
σουν – η δουλειά, λένε, δεν είναι ντροπή), κλυδωνίζεσαι και κατρα-
κυλάς από την πρώτη στην τρίτη –ενίοτε και στην τέταρτη– θέση 
της τηλεθέασης. «Δουλειά και περισσότερη ευρηματικότητα, μικροί 
μου βιοπαλαιστές», σκέφτομαι και αναπολώ τις «δικές μας τηλεθε-
άσεις», στα περιοδικά, όπου κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, δεν υπάρχει 
καμιά σιγουριά κανενός πρώτου και καμιά μονιμότητα, και οι εξετά-
σεις μας δεν δέχονται «σκονάκια».

5. Αργά το βράδυ, όταν όλη η φύσις έχει ησυχάσει (εκτός, φυσικά, από 
εμένα, που κουβαλώ για ώρες την ένταση της ημέρας), είναι η στιγμή για 
το απανωτό εγκεφαλικό zapping του τηλεκοντρόλ μου. Ποιο κανάλι θα 
«πολεμήσει» για την εύνοιά μου κάθε βράδυ, άγνωστο. Το γνωστό και 
συγκλονιστικό είναι η καθαρόαιμη trash TV του μεταμεσονύκτιου, το  
«μεγάλο μας τσίρκο» της Αννίτας Πάνια, με πρωταγωνιστές αλλόκο-
τα «ξωτικά» και κομπάρσους αλλόφρονα πιτσιρίκια στο κοινό –που 
πιθανόν να μη γνωρίζουν τι γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου– να 
χειροκροτούν μαζί με γιαγιάδες που τους λείπουν ολόκληρες οδο-

σ’ αυτη την ιδια παραλια, παρατηρω 
τις νέες παρέες που δημιουργήθηκαν. Παρέες 

κέφατέσ στα πρωτα σφηνακια 
του μεσημεριού, παρέες από νέα παιδιά που 
–τρέλαινόμαι!– Γνωριζω 

τις μαμάδες τους, τα οποία πριν από πέντε χρόνια 
φόρόυσαν σιδέρακια και τωρα 

τα βλέπω να φιλιούνται μες στο πάθος.

ντοστοιχίες. Όλα αυτά μαζί, σε ένα μπλέντερ, με μουσικά κομμά-
τια που κάτι μας θυμίζουν και γίνονται hits με την πρώτη! Ίσως, 
βέβαια, αυτό το σκηνικό να είναι πιο έντιμο από κάποιες άλλες «κα-
θώς πρέπει» life style εκπομπές, κι εγώ να έχω τρελαθεί και να προτι-
μώ, σαν τη γεροντοκόρη με τα καναρίνια, το History Channel και τη 
«Δίκη της Νυρεμβέργης» ή την «Ιστορία του Φιντέλ Κάστρο» στις 
τρεις το πρωί. Πάντως, αν κάνεις το λάθος και μείνεις κλινήρης για 
μια μέρα, παρακολουθώντας –ανήμπορος για όποια άλλη δραστηριό-
τητα– επί δώδεκα ώρες τηλεόραση, την άλλη μέρα σίγουρα θα είσαι 
ένας αλλιώτικος άνθρωπος και στο μυαλό σου θα έχουν μπερδευτεί 
όλα: Το «σχιζοφρενή δολοφόνο με το πριόνι» τον χορογραφεί η Μα-
ρία Ιωαννίδου ή καμία σχέση; Επίσης, μήπως τον τραγουδάει η Σά-
σα Μπάστα; Basta!

6. Τέλος, την κόρη μου, η οποία είναι στα έντεκα και την «ενοχλεί» 
κάποιο αγόρι, όπως ενοχλούν περιπαικτικά κι ενίοτε εκνευριστικά 
τα εντεκάχρονα αγόρια (κι ο γιος μου τα ίδια κάνει), μιας και αργούν 
πιο πολύ να ωριμάσουν από τα κορίτσια της ηλικίας τους. Η πεισμω-
μένη, αλλά αγέρωχη –όπως παρατήρησα– θυγατέρα μου, σε ερώτησή 
μου πώς αντιδρά στην πολυήμερη εκνευριστική συμπεριφορά του νε-
αρού απέναντί της, μου απάντησε ήρεμα: «Απλώς, τον αγνοώ». Βου-
βαμάρα μάς πλάκωσε και τις δυο μετά την απάντησή της. Αποστο-
μωμένη, τη ρώτησα πώς ενώ την έχει εκνευρίσει τόσο, καταφέρνει 
να κρατήσει μια τόσο δύσκολη στάση. «Δεν είναι καθόλου δύσκολο», 
μου απάντησε σοβαρά, ενώ τακτοποιούσε τα T-shirt της στην ντου-
λάπα της, «ό,τι κι αν κάνει, το κάνει πάντα λάθος και έτσι τον αγνοώ 
και πάντα νομίζω θα τον αγνοώ».            

Μ Α Ϊ ο σ  2 0 0 7
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ΝΑσ ΚΑλΕσΜΕΝοσ στο σπίτι μου πριν από λίγες μέρες έβγαλε με 
σίγουρες κινήσεις ένα πακέτο τσιγάρα από το σακάκι του και με 
ανείπωτη άνεση, ένα δευτερόλεπτο πριν βάλει τσιγάρο στο στό-

μα του, πρόλαβε και με ρώτησε εάν μπορεί να καπνίσει. Κρατώντας 
στην αγκαλιά το μικρό μου γιο, εισέπραξε μια αρνητική απάντηση 
που τον πάγωσε για δευτερόλεπτα. Στωικά, το δέχτηκε και με αξιο-
πρέπεια (κρύβοντας επιμελώς τη νευρικότητα των χεριών του την 
υπόλοιπη μία ώρα), ανάμεσα στη συζήτηση, στο μισοφαγωμένο τσιζ 
κέικ και στο σκέτο καφέ, προσπάθησε να καταπιέσει την ακόρεστη 
συνήθειά του και να μου απευθύνει την ερώτηση - παράπονο - αγα-
νάκτηση: «Γιατί δεν μου επέτρεψες ένα τόσο δα μικρό συννεφώδες 
διάλειμμα, ένα μικρό καπνιστό αναστεναγμό, εκεί μέσα στο σαλόνι 
σου;». Έναν καπνό που αιωρείται πάνω σου και δίπλα σου, που ει-
σπνέεται από τα ρουθούνια σου και εισβάλλει στους μικρούς πόρους 
του μωρού σου, που αναρωτιέται δυνατά «τι είναι αυτό;».

Χαιρετώντας τον στην πόρτα, του εξήγησα πως αυτό που είδε σπίτι 
μου είναι μόνο ένας μικρός «πρόλογος», γιατί στην εταιρία που δου-
λεύω δεν είναι μόνο το γραφείο μου «άκαπνη ζώνη», αλλά όλο το κτί-
ριο. Ο τύπος χλόμιασε και γελώντας μέσα από τα δόντια του με χαι-
ρέτησε, ευγενέστατα μεν, απαξιωτικά δε. Έκλεισα την πόρτα πίσω 
μου, ξέροντας πως δεν θα τον δω ποτέ ξανά. 

Η αποστροφή μου για το τσιγάρο ξεκίνησε από μικρή, όταν δεν 
μου ήταν αρχικά καθόλου ευχάριστη η πρωινή μυρωδιά της κουζί-
νας μας, όταν ρουφούσα με δυστυχία το γάλα μου (που επίσης σιχαι-
νόμουν), λίγο πριν κουτρουβαλήσω στις σκάλες της πολυκατοικί-
ας για το σχολικό. Το πρώτο θετικό της ημέρας ήταν το αεράκι που 
μου φύσαγε στο πρόσωπο, εκεί κάπου στα φανάρια της πολύβουης 
Αλεξάνδρας. Στην πορεία, μεγαλώνοντας, αντιλήφθηκα πως ήμουν 
η άτυχη της ιστορίας που ονομαζόταν «το διαμέρισμα με τους τρεις 
καπνιστές». Όλοι κάπνιζαν από τα χαράματα μέχρι την ώρα που πα-
ρέδιδαν σώμα και πνεύμα στον Μορφέα. Ο καθένας είχε –όπως απο-
καλύπτει η ιστορία– το λόγο του. 

Ο πρώτος και γηραιότερος ανήρ του σπιτιού γιατί το είχε συνη-
θίσει τόσο εφιαλτικά πολύ στο στόμα, στα χέρια του, στην αφή και 
την όσφρησή του από δεκατριών χρόνων αγόρι, όπως μου εξομολο-
γούνταν, ώστε ήταν πια, κατά τα λεγόμενά του, ζωτική του ανάγκη, 
όπως η καθημερινή τουαλέτα ή ό,τι παρόμοιο. Το άλλο μέλος της πα-
ράξενης καπνιστικής ιστορίας παρασύρθηκε επίσης σε μικρή ηλικία 
και το συνήθισε για να προσφέρει παρέα στο σύντροφό της. Παρέα 
με διάρκεια τριάντα χρόνων είναι, όντως, πολύ πληκτική. Και, τέλος, 
η αδελφή μου. Φοιτήτρια τότε, μαχητική, φεμινίστρια και ορμητική 
στα «θέλω» και τις απαιτήσεις μιας μπουμπουκιασμένης ακόμα νιό-
της. Ανάμεσα στα συγγράμματα και τις στοίβες βιβλίων στο δωμάτιό 
μας, πάντα σιγόκαιγε ένα τσιγάρο πάντα κρυμμένο, μαζί με μια κού-
πα αχνιστό καφέ με χειρολαβές δυο αρκουδάκια που φιλιόντουσαν, 
τρόπαιο από περσινούς Άγιους Βαλεντίνους.

Κι εγώ, ανάμεσα στους μανιώδεις καπνιστές, ένα τόσο δα μικρό και 
ακόμη καχεκτικό πλάσμα, να ανοίγω σαν τρελή παράθυρα στο χιονιά 
και στο κρύο της βροχής, εισπνέοντας καθαρό αέρα. Όταν δοκίμασα 
για πρώτη φορά τσιγάρο, ήμουν στο σπίτι μου, έρημο από απογευματι-
νούς περιπάτους όλων, και ήμουν στα δεκατέσσερα. Μου δηλητηρίασε 
τόσο άσχημα τη γλώσσα, που έτρεξα και πήρα –μόλις το τελείωσα όλο, 
όμως– ένα παγωτό Rocket, για να διώξω την απαίσια γεύση του. Όλο 
το υπόλοιπο βράδυ, αναρωτιόμουν αν τώρα πια εθίστηκα σ’ αυτό, ενώ 
ακόμη και στον ύπνο μου έβλεπα εφιάλτες με τεράστια «22 antinicot» 
και το Γιασό ναύτη στη διαφήμιση των '70s να μιλάει για την πίπα  
Magic Life, που σώζει ζωές…

Την άλλη μέρα, αφού εκδικητικά τα είπα αναλυτικά όλα στον πατέρα 
μου, εκείνος μου έκανε την πρώτη σοβαρή συζήτηση για το θέμα και κα-
τακεραυνώνοντάς με, ούτε λίγο ούτε πολύ, αποδέχθηκε με μια περίεργη 
ήττα μια σκληρή του αδυναμία, την ισχυρότερη της ύπαρξής του, η οποία  
μάλλον θα του στοίχιζε και τη ζωή, όπως προέβλεψε. Από εκείνο το 
καλοκαίρι, από αυτή τη συζήτηση πατέρα - κόρης, μεσολάβησαν επτά 

«Στο τσιγάρο που δεν κρατώ»

Ε

Αύγουστος 1988. 
Οι πρώτες 
ανεξάρτητες διακοπές 
στη Μύκονο, 
με τη μοναδική μου 
φωτό ως καπνίστρια 
του ενός 24ώρου 
(ένεκα κακής παρέας).
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χρόνια, πριν η προφητεία του βγει αληθινή. Επτά χρόνια να τον πα-
ρακαλώ κάθε εβδομάδα που το θυμόμουν να κάνει μια κατά κράτος 
νίκη και να μην ξανακαπνίσει. Του έλεγα πως τον είχα πολλή ανά-
γκη, τον ήθελα να με δει να μεγαλώνω, μιας και είχαμε μεγάλη δια-
φορά ηλικίας, του έλεγα πως θα ήταν άδικο να μην προλάβαινε να δει 
αν τελικά θα μείνω για πάντα γεροντοκόρη με γάτες σαν την Αρλέτα, 
όπως μνημόνευε. Τέσσερις μήνες κι ούτε μια μέρα παραπάνω δεν του 
χάρισε ο καρκίνος των πνευμόνων, που τον καταρράκωσε. Καρκίνος 
κλασικός του καπνιστή, όπως μου είπε ο γιατρός, που είχε το θράσος 
και κρατούσε τσιγάρο όταν εξέταζε τις πλάκες που απεικόνιζαν δυο 
μαύρους μαραμένους σάκους στη θέση των πνευμόνων του. Ο πατέ-
ρας μου μου έγνεψε για πάντα, με ένα τσιγάρο στο χέρι, μποέμ, όπως 
εκείνος ήθελε, και μου έκανε δώρο μία μέρα εκεχειρίας στον «άτυπο 
πόλεμό» μας, την τελευταία μέρα της ζωής του. Ήταν η πρώτη, εδώ 
και πενήντα χρόνια, που την είχε περάσει άκαπνος. Την ίδια μέρα, η 
μητέρα μου διαπίστωσε πως δεν είχε λόγο να κρατά, με το τσιγάρο της 
αναμμένο, παρέα σε κανέναν. Ούτε στον πρωινό καφέ, ούτε λίγο πριν 
γίνει το μεσημεριανό φαγητό, ούτε στην απογευματινή καλοκαιρινή 
βεράντα, ανάμεσα στις βουκαμβίλιες και τις γαρδένιες. Το ίδιο και η 
αδελφή μου, ειδικά όταν ανακάλυψε πως αντί για ένα μωρό είχε δύο 
στην κοιλιά της. Κι εγώ να αναρωτιέμαι πού βρίσκεται η κρυμμένη 
κάμερα που γυρνάει το παράδοξο της ζωής μου και της ζωής του γεν-
νήτορά μου και τι ντοκιμαντέρ είναι αυτό που ζούσα…

Πολλές πράξεις μας εκδικούνται το παρελθόν μας. Το έχω νιώσει 
τόσες φορές και ήταν όλες ηδονικές – το παραδέχομαι. Με τα χρόνια, 
ο θυμός για όλους εκείνους που θέλουν να «φτύνουν» τον καπνό τους 
στο πρόσωπό μου, είτε ήταν βρομεροί ταξιτζήδες με ακόμα πιο βρομε-
ρά ταξί, είτε οδηγοί λεωφορείων που το κρατούσαν ισορροπώντας με 
το τιμόνι και δυστυχώς τους αντίκριζα ως φτωχή βιοπαλαίστρια κα-
θημερινά, είτε αναιδείς υπάλληλοι στις εφορίες και σε άλλες δημόσιες 
υπηρεσίες, μουγκρίζοντας ακατάληπτα και έχοντάς το σαν παρηγο-
ριά στο ρημαγμένο κίτρινο από τη νικοτίνη πρόσωπό τους. Μια γενιά 
Ελλήνων καπνιστών που στην πλειοψηφία τους, τώρα που μιλάμε, 
έχει ξεπεράσει τα πενήντα, ίσως και τα εξήντα, με τους μεν άντρες 
να δείχνουν τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια μεγαλύτεροι, με ξεχειλω-
μένες κοιλιές, που δεν έχουν αθληθεί ποτέ, παρά μόνο αποκλειστικά 
στην πόση «ρετσίνας Κουρτάκη - κάθε μέρα γιορτή» ή στη βρώση 
και κατάποση παχουλών χοληστερινούχων αρνίσιων παϊδακίων από  
ταβέρνα στο Γέρακα, με τα ταριχευμένα δύσμοιρα αγριογούρουνα 
περιμετρικά των τοίχων της. Οι δε γυναίκες της ίδιας ηλικίας, στην 
ίδια κατάσταση πάνω κάτω, αγύμναστες κι ανίκανες να ανεβούν εί-
κοσι σκαλοπάτια και με περιφέρειες μπανιέρας Filkeram/Johnson, 

όταν δόκιμασα Για πρωτη φόρα 
τσιγάρο, ήμουν στο σπίτι μου, έρημο από απογευματινούς 

πέριπατόυσ όλων, και ημόυν 
στα δεκατέσσερα. Μου δηλητηρίασε τόσο άσχημα 

τη Γλωσσα, πόυ έτρέξα και πηρα 
–μόλις το τελείωσα όλο, όμως– ένα παγωτό Rocket, για 
να διωξω την απαισια Γέυση τόυ. 

Όλο το υπόλοιπο βράδυ, αναρωτιόμουν αν τώρα πια 
έθιστηκα σ’ αυτό, ένω ακόμη και 

στον ύπνο μου έβλεπα εφιάλτες με τεράστια «22 antinicot»
και τό Γιασό ναυτη 

στη διαφήμιση των '70s να μιλάει για την πίπα 
Magic Life, πόυ σωζέι ζωέσ…

που κρύβονται κάτω από ζέρσεϊ μαύρες παντελόνες κι εφαρμοστές 
καζάκες. 

Η ζωή τους είναι αυτή, όμως, και μέσα από αυτή: Κακή, αισχρή δι-
ατροφή, τσιγάρο, τηλεόραση και μετά, το τέλος, που έρχεται με επι-
σκέψεις στα νεκροταφεία, τα οποία έχουν γεμίσει χήρες – γιατί ως 
γνωστόν οι γυναίκες αντέχουμε πιο πολύ στο μαρτύριο.

Ακούγομαι κυνική, υπερβολική ή σαρωτική και σε όσους ακόμη 
διαβάζετε τα παραπάνω και δεν έχετε ανατρέξει στη στήλη του μεγά-
λου αρχικαπνιστή υπερμεγεθών πούρων, Χρήστου Ζαμπούνη. Τα-
πεινά, συνοψίζω και τεκμηριώνω:

Στη χώρα της αποποινικοποιημένης παραδοξολογίας, στη χώρα 
μας, πεθαίνουν περίπου 20.000 καπνιστές κάθε χρόνο από καρκί-
νο του πνεύμονα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, έμφραγμα, 
εγκεφαλικό και πολλές άλλες νόσους που συνδέονται με το κάπνι-
σμα. Τα παραπάνω, και άλλα πολλά, αποκάλυψε σε συνέντευξη Τύ-
που για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος (την 31η Μα-
ΐου) ο καθηγητής ιατρικής και πρώην υπουργός κ. Κώστας Στεφα-
νής. Όλα αυτά θα ήταν ωστόσο βαρετά νούμερα, σαν τις δυσοίωνες 
προειδοποιήσεις που έχουν πάνω τους τα πακέτα των τσιγάρων, αν 
δεν συνοδεύονταν από μια γενναία εξομολόγηση του ίδιου πως πά-
σχει τα δύο τελευταία χρόνια από πολύ σοβαρό καρδιακό νόσημα και 
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από καρκίνο των πνευμόνων. Ένας κατά συρροή καπνιστής, όπως 
συμπέρανα, που «εκλιπαρούσε» με όση μεταδοτικότητα κρύβει κά-
ποιος, για κατάλληλα μέτρα επιτέλους σε αυτήν τη χώρα, που όλοι 
αναπνέουν και φυσούν περιττώματα, και μάλιστα έχουν το θράσος 
και απαιτούν προνόμια και δικαιώματα. Μέτρα αυτονόητα, σε ό,τι 
αποκαλείται «πολιτισμένος κόσμος», όπως να απαγορευτεί σε δημό-
σιους κλειστούς χώρους το κάπνισμα και όλα τα σχολεία να δράσουν 
από τις πρώτες τάξεις με προπαγάνδες (γιατί, ως γνωστόν, τα παιδιά 
είναι μιμητές μας). 

Εδώ τελειώνει η ιστορία ενός αθώου θύματος, μιας αντικαπνίστρι-
ας που πιθανώς να φαίνεται γραφική στους διανοούμενους που πί-
νουν και καπνίζουν αρειμανίως, αναλύοντας Μπουκόφσκι και το 
άθλιο σύστημα, εκνευριστική στους προοδευτικούς και υπέρμαχους 
της δημοκρατίας που απενοχοποιεί τα πάντα, και κυρίως, περίεργη 
κι αλλόκοτη για ξαφνικούς επισκέπτες. 

Η 31η Μαΐου, παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, είναι φα-
εινή εξαίρεση στο χαζό κατάλογο με τις πολλές, «άγνωστες» για τους 
περισσότερους, ημερομηνίες - επετείους που μας μάθαιναν στα σχο-
λικά χρόνια, όπως η παγκόσμια ημέρα κατά της δυσκοιλιότητας (κι 
όμως υπάρχει!) ή όπως η ημέρα της αποταμίευσης. Τη συγκεκριμέ-
νη ημέρα –31 Οκτωβρίου– μετά την καθιερωμένη έκθεση στο σχο-
λείο, κατασπάραζα σαν ύαινα το πενιχρό μου χαρτζιλίκι σε μνημεία 
του τότε περιοδικού Τύπου, όπως Μανίνα και Πάττυ, καθώς και σε 
εξωτικές καραμέλες «O Mammy». Υπέροχη εφηβεία…

Ι ο υ Ν Ι ο σ  2 0 0 7

υτΕ ΚΑτΑ πΡοσΕγγΙσΗ δεν μπορώ να προσδιορίσω τον τόπο 
των πρώτων καλοκαιρινών μου διακοπών. Πρέπει, πάντως, 
να ήταν εκεί κοντά στις αρχές των '70s, με ανεξίτηλη μνή-

μη τη στιγμή που ενώ ετοίμαζα τα ξεχαρβαλωμένα κουβαδάκια και 
τις ξεμαλλιασμένες κούκλες της El Greco (Barbie της εποχής), τοπο-
θετώντας τα ευλαβικά στην καρό μεγάλη παραδοσιακή βαλίτσα των 
θερινών διακοπών, αναγκάστηκα εν ριπή οφθαλμού να την αδειάσω, 
αφού σε κρίση πανικού (κατοχικού απ’ ό,τι αντιλήφθηκα στην πο-
ρεία) η μητέρα μου φώναζε κάτι ακατάληπτα για την εισβολή στην 
Κύπρο που ανακοίνωνε μια μπάσα μακρόσυρτη φωνή στο ράδιο και 
λίγο μετά ο Κώστας Σισμάνης (άνκορμαν - star της εποχής) στην τη-
λεόραση. Αυτή η «απόπειρα» διακοπών (που περιλάμβαναν παραλί-
ες με παιδάκια - κατόχους ελεεινών σαμπρελών που έφεραν μπροστά 
γελοία αλογάκια) καταπνίγηκε πανηγυρικά από τις μαζικές επιστρα-
τεύσεις όλων των ανδρών της οικογένειας και τη μητέρα μου να μοι-
ρολογά σαν την Ελένη του Γκατζογιάννη. Τα υπόλοιπα της ιστορί-
ας και της εισβολής είναι γνωστά, με την (κατά τ’ άλλα) αγαπημένη 
«γείτονα χώρα» Τουρκία και τους χιλιάδες αγνοούμενους Κύπριους 
εκείνου του Ιουλίου, με τις γυναίκες να κλαίνε στην ασπρόμαυρη τη-
λεόραση της εποχής κι εγώ να νομίζω πως η Κύπρος είναι μια χώρα 
με μαυροφόρες πολύ - πολύ μακριά από την Ελλάδα.

«Ασπρόμαυρες» διακοπές: 
Από τα γαλακτομπούρεκα 
στην «Αργώ» και τις 
περιπλανήσεις, μέχρι 
το ανιαρό μεσημεριανό τάβλι.

« σ τ ο  τ σ Ι γ Α Ρ ο  π ο υ  Δ Ε Ν  Κ Ρ Α τ Ω »

«Βίλα Γαλήνη»

ο
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Ύστερα, ήρθαν τα Καμένα Βούρλα με τα ιαματικά τους λουτρά και 
το chic της εποχής ξενοδοχείο «Γαλήνη», όπου κουτρουβαλούσα τις 
σκάλες τις ώρες κοινής ησυχίας ως άλλη Ουλάνοβα, με χαρακτηρι-
στική άνεση, αφού με κυνηγούσαν διευθυντής, υποδιευθυντής και 
σύσσωμο το προσωπικό της ρεσεψιόν, κάθε μεσημέρι. Τα γαλακτο-
μπούρεκα στην Αργώ με τα δεκάρικα του μπαμπά (κλεφτά από τη 
μαμά), το παραδοσιακό χωνάκι βανίλια - σοκολάτα εκεί εμπρός στην 
ακρογιαλιά και, αργά το βράδυ, λουκουμάδες με κανέλα στις άβολες 
καρέκλες με το πράσινο πλαστικό νήμα, χωμένες στην παραλία με 
το ψιλό χαλίκι. Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά, επέστρεψα στον τόπο του 
εγκλήματος, εκεί στο ίδιο (αλλά super ανακαινισμένο πλέον) ξενοδο-
χείο «Γαλήνη» με το luxurious spa, γνωρίζοντας από την αρχή πως 
ζούσα το τελευταίο καλοκαίρι ως κόρη μαζί με τη μάνα της, θέλοντας 
να γυρίσω στα παλιά, να ανακεφαλαιώσω, αλλά και να ολοκληρώσω 
ένα θερινό video clip στη συνείδησή μου.

Σταθμός ολίγων θερινών ετών και το Πήλιο. Αϊ-Γιάννης, Γατζέα. 
Μικρά ενοικιαζόμενα δωμάτια, παρθένα ξενοδοχειακή κάλυψη της 
εποχής και μια από τις ωραιότερες αυλές που θυμάμαι στη ζωή μου. 
Η αυλή αλλά και η τσούχτρα που με τσίμπησε πήγαιναν μαζί, καθό-
τι καθήλωσε εμένα, τα βατραχοπέδιλα «Άγκυρα» και τα κουβαδάκια 
μου για μια βδομάδα μέσα στο ροζ λιλιπούτειο δωμάτιο της «πανσιόν 

- ενοικιαζόμενα δωμάτια Φλώρα», ενώ τα μισητά ξαδέλφια μου ούρ-
λιαζαν στο παιχνίδι από το πρωί που ξημέρωνε ο Θεός στο Πήλιο.

Εισαγωγή στην εφηβεία και διακοπές στους παππούδες που δεν είχα 
«γνωρίσει» έως τότε. Για πρώτη φορά καταλάβαινα αληθινά φρέσκα 
αβγά ομελέτα (φτιαγμένα από «χέρι»), κυδώνι γλυκό του κουταλιού, 
πρωινή λειτουργία Κυριακής και τη γιαγιά μου να μου λέει ιστορί-
ες από τη Μικρασία κάθε βράδυ, στη σκοτεινή αυλή, βλέποντας από 
μακριά και ακούγοντας τα βήματα και τις φιγούρες των γειτόνων. 
Αυτό ήταν το χωριό που μέχρι τότε δεν γνώριζα, εγώ το παιδί του 
σχολικού και του ρετιρέ στον πέμπτο. Ελεύθερη, αχαλίνωτη, πάνω 
σε ένα ξεχαρβαλωμένο μαύρο ποδήλατο, ξεχασμένο από τα '60s, ζού-
σα τη δική μου επανάσταση έπειτα από τόσα χρόνια θερινής δουλεί-
ας στις αθηναϊκές πολυκατοικίες.

Οι πρώτες μου «συνειδητά» ανεξάρτητες διακοπές έγιναν στο εξο-
χικό της αγαπημένης μου φίλης, στα Γιάλτρα, ένα ψαροχώρι στην 
Εύβοια, με μια ομορφιά που σου έκοβε την ανάσα, με αγώνες βόλεϊ 
κάθε απόγευμα και φωτιές με κιθάρες από τα αγόρια στην παραλία, 
το βράδυ. «American dream» και «ο κόσμος της Πάτι» μαζί. Ήταν 
διακοπές - στόχος, που είχε επιτευχθεί μετά από σκληρές διαπραγμα-
τεύσεις κι επίσης μετά από ένα γενναίο 17 και 8/13. 

Χειραφέτηση και απολυτήριο Λυκείου. Η αποκάλυψη των ελληνι-
κών νησιών, των λαξευμένων μέσα σε βράχους ντίσκο και απόβαση 
στον Πόρο και την Ύδρα. Η συνέχεια (με αιματηρές οικονομίες) πε-
ριλάμβανε τουρνέ σε όσο το δυνατόν περισσότερα νησιά, κάθε καλο-
καίρι. Τουρνέ κανονική, εγώ κι ο θίασος του Στάθη Ψάλτη. Η Μύ-
κονος αργούσε πολύ ακόμη. Η πατρική άρνηση ήταν κατηγορηματι-
κή: Απαγόρευε απόβαση στο νησί «του παγκόσμιου καρτέλ των τοι-
ούτων», όπως το αποκαλούσε, σαν παλιός γυμνασιάρχης θηλέων. Η 
πρώτη εμπειρία στο νησί της Μυκόνου στέφθηκε με παταγώδη απο-
τυχία ένα μακρινό Πάσχα, που κανονικά θα έπρεπε να ήταν Πρωτο-
χρονιά με τους βαθμούς Κελσίου που έδειχνε το θερμόμετρο. Μετά 
την εφιαλτική πρώτη διαμονή και τη θεαματική μου επιστροφή ανή-
μερα Κυριακής του Πάσχα, ορκίστηκα πως στη Μύκονο θα έστελνα, 
πλέον, μόνο μηνυτήριο τηλεγράφημα. Η ζωή, όμως, είναι γένους θη-
λυκού (οπότε ραδιούργα), γι’ αυτό κάνοντας επανατοποθέτηση στο 
σήμερα, χαζεύω κάθε απόγευμα του Ιουλίου τα κρουαζιερόπλοια όπως 
δένουν στο λιμάνι της Μυκόνου, ψηλά από το παράθυρό μου και κου-
βαλάω ξανά τα άπειρα κουβαδάκια και ετερόκλητα παιχνίδια σε διά-
φορες παραλίες, κατά σειρά και κατά προτεραιότητα, λόγω αέρα, κα-
θημερινά. Πολύ μαμά πια και καθόλου έφηβη και ξέγνοιαστη, κοιτώ 
την ώρα για τα e-mail στα περιοδικά και ταΐζω το γιο μου, κυνηγώ-
ντας τον πάνω, δεξιά κι αριστερά, λέγοντάς του όλο τον Αίσωπο κι 

τό chic τησ έπόχησ ξένόδόχέιό 
«Γαλήνη», όπου κουτρουβαλούσα τις σκάλες τις ώρες 

κόινησ ησυχιασ ωσ αλλη 
Ουλάνοβα, με χαρακτηριστική άνεση, αφού με κυνηγούσαν 

διέυθυντησ, υπόδιέυθυντησ και 
σύσσωμο το προσωπικό της ρεσεψιόν, κάθε μεσημέρι. 

τα Γαλακτόμπόυρέκα στην αρΓω 
με τα δεκάρικα του μπαμπά (κλεφτά από τη μαμά), 

τό παραδόσιακό χωνακι βανιλια 
- σοκολάτα εκεί εμπρός στην ακρογιαλιά και, αργά το βράδυ, 

λόυκόυμαδέσ μέ κανέλα στισ 
άβολες καρέκλες με το πράσινο πλαστικό νήμα, χωμένες 
στην παραλια μέ τό ψιλό χαλικι.

« Β Ι λ Α  γ Α λ Η Ν Η » « Β Ι λ Α  γ Α λ Η Ν Η »
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Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α ,  Ι Δ Ι Α  Μ Ε Ρ Α

αφού τον διαβεβαιώσω ψευδώς πως αυτό που τρώει δεν είναι ψάρι, 
αλλά μακαρόνια. Τώρα πια, τα καλοκαίρια και οι διακοπές μυρίζουν 
διαφορετικά, όχι πια αντηλιακά καρύδας και Coppertone χωρίς προ-
στασία, αλλά πρωινή φρουτόκρεμα με παιδικά μπισκοτάκια μήλου 
και κρέμες με δείκτη προστασίας 50. Ό,τι χλεύαζα, εγώ και η ανεξαρ-
τησία μου και το αλειμμένο με λάδι κορμί μου, μ’ αυτό το αντηλιακό 
από τα παλιά, έγινε χαστούκι στο ηλιοκαμένο μου μάγουλο. Άπειρα 
τα τάπερ με τα φαγητά για τα μωρά, άπειρα τα μπρατσάκια και τα 
παιχνίδια επίσης. Έγινα μια «μαμά διακοπών» ολοκληρωμένη, φιλο-
σοφημένη, στο νησί που κάποτε μισούσα και σνόμπαρα.

Σ’ αυτό το νησί, που με αιχμαλώτισε όταν είδα για πρώτη φορά 
ομορφιές σε ψαροχώρι που δεν πατά «κοσμικός» φακός, όταν αντί-
κρισα σκοτεινές σπηλιές ανεξερεύνητες, είδα πατήματα από θαλάσ-
σιες φώκιες και κολύμπησα σε έρημες παραλίες. Ομορφιές που έχει 
σε αφθονία όλο το Αιγαίο και το Ιόνιο, αλλά που οι περισσότεροι δεν 
γνωρίζουν (ή δεν ενδιαφέρονται να γνωρίσουν) ότι υπάρχουν κρυμ-
μένες, καμουφλαρισμένες στη Μύκονο. Ένα συγκλονιστικό μέρος 
στον πλανήτη, όπου έχεις το προνόμιο να επιλέξεις πώς θα ζήσεις: 
Απαρατήρητος, τρώγοντας και κολυμπώντας μόνος σου, αγναντεύ-
οντας τη θέα από το μπαλκόνι σου ή διαλέγοντας μια μεσαία διαδρο-
μή, ανακατεμένος στη βοή του κόσμου ή ανεξέλεγκτος, απελευθερώ-
νοντας τις όποιες «καταπιέσεις» του εαυτού σου…

Ι ο υ λ Ι ο σ  2 0 0 7

ΡγΗσΑ ΝΑ το ΚΑτΑλΑΒΩ ως παιδί το ξέφρενο όργιο των πυρ-
καγιών σ’ αυτή την παντοιοτρόπως καμένη Ελλάδα, αλλά το 
«χώνεψα», πλέον, σε όλο του το μεγαλείο ως ενήλικας. Από τη 

διαφήμιση των ’70s με τον κλασικό αγενή –αμόρφωτο– Έλληνα, που 
πετάει επιδεικτικά το τσιγάρο του έξω από το παράθυρο του αυτοκι-
νήτου, μέχρι τον επαρχιώτη αστείο –καρικατούρα– αγροφύλακα που 
τρέχει για να ειδοποιήσει για φωτιά στο διπλανό δάσος, έχουν περάσει 
περισσότερα από τριάντα χρόνια, πραγματικά όμως το μόνο που άλ-
λαξε φαίνεται πως είναι το πολίτευμα και τα καμπάνα παντελόνια. Το 
μνημειώδες «φύτεψε κι εσύ ένα δέντρο, μπορείς» αντικαταστάθηκε με 
το «πυρπόλησε ό,τι βρεις μπροστά σου, είναι εύκολο». Πικρό και δύ-
σκολο να το πιστέψεις, αλλά ανατριχιαστικά αληθινό: Εξοικειωθήκα-
με σχεδόν με τη φρικιαστική καμένη εικόνα της Πάρνηθας και τόσων 
άλλων εκτάσεων δάσους. 

Οι περισσότεροι Έλληνες είναι αποξενωμένοι από την έννοια του 
δάσους, του περιπάτου σ’ αυτό, της κυριακάτικης εκδρομής με τα πο-
δήλατα και του πικνίκ. Αυτά συμβαίνουν μόνο στις διαφημίσεις για τα 
γιαούρτια και τα γάλατα με χαμηλά λιπαρά. Μόνο εκεί υπάρχουν ευ-
τυχισμένες, λεπτές και καλοβαλμένες οικογένειες ξανθών (!) Νεοελλή-
νων, που ξεσπαθώνουν στη φύση. Διότι, ποια είναι και η πιο κοντινή 
φύση, ειδικά στις μεγάλες πόλεις αυτής της δύστυχης χώρας; 

« Β Ι λ Α  γ Α λ Η Ν Η »

Αριστερά, πρώτη εκδρομή σε 
δάσος, στο Περτούλι. Δεξιά, έξω 
από τη σχολική μου τάξη,,
στο δάσος του Αρσακείου Εκάλης, 
με '70s χακί αμπέχονο. 

«Τα δάση που σκοτώσαμε»

Α
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Πρώτη φορά, η έννοια «δάσος» πήρε μορφή για μένα όταν έκανα εκ-
δρομή στα Αθαμανικά Όρη, κάπου κοντά στα ’70s. Συγκεντρώθηκε 
εκεί ένα κοπάδι συγγενών, που δεν είμαι σε θέση να ξέρω τι τους ήρ-
θε να φάνε όλοι μαζί εκείνο το καυτό μεσημέρι. Ξέρω, όμως, ότι αι-
σθάνθηκα πραγματική Χάιντι. Τεράστια πλατάνια, φτέρες και νερά 
που κυλούσαν, κελαηδίσματα πουλιών, εκεί κοντά στις τρεις γέφυρες 
του Περτουλίου και εγώ σαστισμένη να κατρακυλώ σαν βαρελάκι, 
με άγνωστα παιδιά γύρω μου, από το ύψωμα και πάλι κάτω στην πιο 
πράσινη κοιλάδα που είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου, εγώ η τρόφι-
μος της πολυκατοικίας. 

«Ώστε αυτό είναι το πραγματικό δάσος», σκεφτόμουν και για πρώτη 
φορά κατάλαβα πού ακριβώς περπατούσε η αφελής μέχρι γελοιότητας 
Κοκκινοσκουφίτσα, που, στο κάτω - κάτω της γραφής, ας πρόσεχε…

Τα υπόλοιπα χρόνια με έφερναν συχνά πυκνά σε εκδρομές στην Πάρ-
νηθα, σ’ ένα σημείο το οποίο θα έχει γίνει στάχτη τώρα πια, μαζί με 
την καρδιά που σκαλίσαμε «για πάντα φίλες», με τη διπλανή μου στο 
δημοτικό. Τα χιλιάδες στρέμματα που κάηκαν και φέτος έγιναν μαύ-
ρη στάχτη που κόλλησε για πάντα στα πνευμόνια όλων μας, στάχτη 
δυσοίωνη, όπως δυσοίωνο και κατατονικό είναι όλο αυτό το σύστημα 
που εκτρέφει ανίκανους και πνευματικά καθυστερημένους στυγνούς 
επαγγελματίες πολιτικούς, που δεν αρκούν ούτε για το ρόλο του γρα-
φικού βλάχου αγροφύλακα με τη σφυρίχτρα, στη χουντική διαφήμι-
ση για τα δάση. 

Για κάποιο λόγο, το δάσος με καταδίωκε σιωπηλά και σκιερά από τη 
σχολική ζωή ακόμα, μιας και το σχολείο μου ήταν χτισμένο προνομι-
ακά στην καρδιά του δάσους της Άνοιξης, πριν από τον Άγιο Στέφανο. 
Στο διάλειμμα πάντα μοιραζόμασταν το σάντουιτς και τα τσιπς με το 
σουσαμένιο κουλούρι στα δύο με τη διπλανή μου, τη Μαρία, κάτω από 
θεόρατα πεύκα έξω από την τάξη μας, καθισμένες με τις μπλε ποδιές μας 
ανάμεσα σε πευκοβελόνες και στρατιές επιθετικών μυρμηγκιών, που 
σιχαινόμουν. Ήταν, όμως, το γοητευτικό άλλοθι του δάσους που μας 

έκανα έκδρόμη στα αθαμανικα 
Όρη, κάπου κοντά στα ’70s. Συγκεντρώθηκε εκεί 

ένα κόπαδι συΓΓένων, πόυ δέν
είμαι σε θέση να ξέρω τι τους ήρθε να φάνε όλοι μαζί 

έκέινό τό καυτό μέσημέρι. ξέρω, 
όμως, ότι αισθάνθηκα πραγματική Χάιντι.

«κατάπινε» σε κάθε μεγάλο ή μικρό διάλειμμα, ήταν αυτό όπου έπαι-
ξα για πρώτη φορά στη ζωή μου χιονοπόλεμο όταν στη γειτονιά μου, 
στο κέντρο των Αθηνών, απλώς έριχνε χιονόνερο. Το πανέμορφο σχο-
λείο μου, μέσα στο μαγευτικό δάσος που φιλοξενούσε τις κοπάνες μας, 
τις ερωτικές απογοητεύσεις μας, που ενορχήστρωνε αυτοσχέδια group 
therapy από επίδοξες ψυχαναλύτριες φίλες Αρσακειάδες, τα συγκλο-
νιστικότερα μαθητικά πικνίκ στο Γυμνάσιο, με αρχηγούς τους καθη-
γητές μας, όταν περνούσαν φάσεις έξαρσης καλοσύνης και μας έκαναν 
μάθημα οκλαδόν κάτω από τα θεόρατα δέντρα.

Το δάσος πάντα υπήρχε κάπου και με περίμενε, συμπεραίνω, αφού 
και το σπίτι όπου έζησα τα πρώτα χρόνια της έγγαμης ζωής μου ήταν 
σχεδόν «συνδεδεμένο» με το δάσος της Φιλοθέης (ναι, αυτό που μια «τρε-
λή βραδιά Καρναβαλιού» έγινε disco Barbarella από τα βεγγαλικά) κι 
εκεί πήγαινα βόλτα ως νέα μαμά το πρώτο μου μωρό, με το καροτσά-
κι. Το δάσος, τόσο σπάνιο για τους ανθρώπους της βάναυσης πόλης, 
τόσο «απόρθητο» για τους Έλληνες ηλικιωμένους και για οικογένει-
ες, είναι το δάσος που πληγώνουμε και δεν θα χαρούμε ποτέ εμείς και 
τα παιδιά μας σίγουρα. Τουλάχιστον όχι σ’ αυτή τη χώρα. Όσο γι’ αυ-
τούς που καίνε δάση και σπίτια, είναι σίγουρα αυτοί οι ίδιοι που πετά-
νε σκουπίδια από τον τρίτο όροφο στα πεζοδρόμια, αυτοί που αμολάνε 
τα χαρτιά τους και τα κουτάκια Coca Cola την ώρα που οδηγούν με το 
ανοιχτό παράθυρο και το χέρι τους να κρέμεται νεκρό έξω, κρατώντας 
τσιγάρο. Αυτοί που δεν μάζεψαν ποτέ πλαστικό μπουκάλι από παρα-
λία, κι ας σκόνταψε στα πόδια τους, οι βασιλιάδες της πλαστικής σα-
κούλας, γενιές γενεών αμόρφωτων και βρόμικων Νεοελλήνων, χωρίς 
τρόπους και αξίες. Οι ίδιοι που κανένας γονιός δεν τους έχει μάθει να 
παραχωρούν θέση σε ηλικιωμένο, έγκυο ή ανήμπορο. Έλληνες ικανοί 
όχι να κάψουν δέντρα και δάση, αλλά να σκοτώσουν τους ίδιους τους 
στενούς συγγενείς τους για κληρονομικές διαφορές και για ένα μέτρο 
γης. Αυτοί και τα παιδάκια τους που θα έρθουν στη ζωή, όπως και οι 
«άλλοι» (που ενώ μπορούν, με διορισμένη εξουσία να διοικήσουν, ανή-
κουν στην ειδική κατηγορία των τεμπέληδων υπαλλήλων, υπεραμει-
βόμενων αλλά στην ουσία ανίκανων, που κάθε έξυπνος manager απο-
λύει στο εξάμηνο), είναι οι αυτουργοί για κάθε «Πάρνηθα».

Τα δάση που πληγώνουμε όλοι εμείς –οι λιγότερο Ευρωπαίοι από όλους 
τους Ευρωπαίους– εμείς οι Έλληνες, έγιναν μια τεράστια μαύρη στά-
χτινη μπάλα, που θα μείνει παρακαταθήκη για τον καθένα μας ξεχωρι-
στά, έτσι για να θυμόμαστε όσα σκοτώσαμε κι αυτό το καλοκαίρι…   
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πΟ τΗΝ πΑΡΑσΚΕυΗ 24 Αυγούστου του 2007, τα νέα από τα 
μετόπισθεν των πυρκαγιών έδειχναν πως η κατάσταση είχε 
βγει εκτός ελέγχου. Αυτές οι πυρκαγιές δεν ήταν «απλές θε-

ρινές φωτιές», «συνηθισμένες», από γνωστά ή μη αίτια, από εμπρη-
σμό ή όχι, φωτιές που δυστυχώς κάθε καλοκαίρι έχουν την τιμητι-
κή τους σ’ αυτή την –έτσι κι αλλιώς– φτωχή σε δρυμούς και πάρκα 
χώρα. Το Σάββατο μάς βρήκε όλους εμάς, τους «τυχερούς» Έλληνες, 
που περάσαμε εκείνο το Σαββατοκύριακο στη νησιωτική Ελλάδα, πα-
γωμένους, σαστισμένους και ανήμπορους να αντιδράσουμε στο οτι-
δήποτε απ’ αυτά τα τραγικά που διαδραματίζονταν στην Πελοπόν-
νησο και αργότερα στην Εύβοια. Ξένοι, λες, μέσα σε μια χώρα, ετοι-
μοπόλεμοι κι όμως προεξοφλημένα χαμένοι σε ένα φλεγόμενο σταυ-
ρόλεξο για πολύ δυνατούς λύτες. 

Η τηλεόραση αναμμένη από το πρωί σε κάθε ελληνικό σπίτι, φαντά-
ζομαι, μετέδιδε σχεδόν πολεμικά ανακοινωθέντα. Παιδιά και μεγάλοι, 
περιφερόμενοι σαν υπνωτισμένοι, αισθανθήκαμε την καυτή αύρα μιας 
φωτιάς που δεν έσβηνε με κανένα μέσο. Ο μεσαίος γιος μου, σοκαρισμέ-
νος ακόμη από την προηγούμενη πυρκαγιά της Πεντέλης, που σταμά-
τησε εκατό μέτρα από το σπίτι μας, ρωτούσε με κλάματα αν αυτή τη 
φορά θα καεί το σπίτι μας και τι θα απογίνουν οι χελώνες του και τα 
αβγά τους. Η κόρη μου, αφού τον χαρακτήρισε αγεωγράφητο, με ρω-
τούσε σε τι σχολείο θα πάνε τα παιδιά στην Πελοπόννησο και δάγκωνε 
ύστερα από πολύ καιρό τα νύχια της από την αγωνία, μην μπορώντας 
να πιστέψει πως οι εικόνες είναι από την Ελλάδα, από την πανέμορφη 
Πελοπόννησο, από τις ατέλειωτες πράσινες χαράδρες της Αρχαίας Ολυ-
μπίας, που μαζί εξερευνήσαμε σε μια τελευταία εκδρομή, όταν ανακα-
λύψαμε την αλλιώτικη ελληνική ομορφιά, που συναντούσες μόνο στα 
βρετανικά εφηβικά μυθιστορήματα που της αρέσει να διαβάζει. 

«Η όμορφη χώρα μας κάηκε», της είπα χαμηλώνοντας τα μάτια 
και ντράπηκα γι’ αυτό, γιατί με βρήκε κι εμένα απροετοίμαστη αυ-
τή η τραγωδία. Ντράπηκα εμπρός τους, που είμαι μεγάλη σαν αυ-
τούς που βάζουν τις φωτιές, μεγάλη σαν αυτούς που είναι ανίκανοι 
να τις σβήσουν, μεγάλη πια για να καταλάβω καλά σε τι είδους δυ-
στυχία θα βουλιάξουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι της ξεχασμένης επαρ-
χίας, που τα είχαν όλα αλλά και τίποτα. Που τους αρκούσαν τα λιγό-
τερα και τα βασικά.

«Αν καιγόταν τελικά το σπίτι μας», με ρώτησε ο Αλέξανδρος, «τι 
θα έσωζες;». 

«Μόνο εσάς τους τέσσερις και το σκυλί μας. Α, και μια φωτογραφία 
στο κάδρο, για να θυμάμαι πώς ήταν οι γονείς μου», του απάντησα 
ενώ εκείνα συμφώνησαν πως θα έπαιρναν και μια φωτογραφία μας 
από τα τελευταία Χριστούγεννα, για να θυμούνται πώς ήταν το δέ-
ντρο στολισμένο από όλους μας –ακόμα και από τον μικρό– για τε-
λευταία φορά. 

Κάθε οικογένεια από όλους εκείνους τους ανθρώπους που η ζωή 
τους άλλαξε το Σαββατοκύριακο της 25ης Αυγούστου, είχε τη δική 
της γλυκόπικρη ιστορία. Ό,τι έγινε μαύρο –και καπνίζει ακόμη στά-
χτες αλλά και οργή– θα αργήσει πολύ να «θεραπευτεί» και να δώσει 
ξανά ανάσα ζωής. Όμως, θα γίνει κι αυτό. Καινούργια μωρά θα γεν-
νηθούν εκεί, που αν και δεν θα παίζουν κάτω από δροσερά πλατάνια 
και λιβάδια με μαργαρίτες την άνοιξη, θα είναι λαχταριστά μωρά, μω-
ρά - βάλσαμο σε ρημαγμένα σπίτια και ζωές. Αυτός ο μικρός πόλεμος 
που πέρασε από την άτυχη και άμυαλη Ελλάδα άφησε, εκτός από θύ-
ματα και απίστευτες οικονομικές και κοινωνικές τραγωδίες, το σπό-
ρο του κακού και του μίσους, που ανέκαθεν φοβόμουν. 

«Είναι ο σπόρος του πιο κακού απ’ όλα», λέω στα παιδιά μου και τα 
αγκαλιάζω, καθώς φέρνω στο μυαλό μου την εικόνα της τραγικής εκεί-
νης Ελληνίδας που αγκάλιασε τα δικά της μες στο δάσος για να τα σώσει.  
Ο σπόρος του μίσους και της οργής είναι από μόνος του ένα μαύρο 
καμένο δέντρο που απλώνει μέσα μας σάπια τραχιά κλαδιά και πε-
ριζώνει πρώτα την καρδιά μας κι ύστερα τα πνευμόνια μας, στερώ-
ντας μας τον καθαρό αέρα αλλά και το μυαλό μας, για να σκεπτόμα-
στε λάθος.

Το εξώφυλλο του LIFE&STYLE, που άλλαξε μέσα σε μία νύχτα 

Είναί ο σποροσ του πίο κακου 
απ’ όλα. Ο σπόρος του μίσους και της οργής είναι 

απο μονοσ του Ενα μαυρο καμΕνο 
δέντρο που απλώνει μέσα μας σάπια τραχιά κλαδιά 

καί πΕρίζώνΕί πρώτα την καρδία μασ 
κι ύστερα τα πνευμόνια μας, στερώντας μας τον καθαρό αέρα 

αλλα καί το μυαλο μασ, 
για να σκεπτόμαστε λάθος.

« Μ Α υ Ρ Ε σ  Α λ Η Θ Ε Ι Ε σ »

«Μαύρες αλήθειες»

A

|  2 3 8  | |  2 3 9  | 

81-87 teliko.indd   2-3 9/3/2014   8:20:56 AM



Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α ,  Ι Δ Ι Α  Μ Ε Ρ Α

σχεδόν, για να υποδεχθεί μακάβρια, αλλά τουλάχιστον όσο γίνεται 
ελπιδοφόρα, τη νέα πραγματικότητα, μεταφέρει ένα φτωχό μικρό 
μήνυμα από μερικούς ανθρώπους που μαζεμένοι παράγουν ό,τι πιο 
θεάρεστο: Tον πολιτισμό. Όλοι αυτοί (και άλλοι πολλοί που, λόγω 
ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν βρίσκονταν στην Αθήνα και δεν 
ήταν δυνατόν να φωτογραφηθούν και να μιλήσουν) αλλά και όλοι 
εμείς οι ολίγοι αυτής της μικρής κοινωνίας του LIFE&STYLE, θέ-
λουμε το πράσινό μας πίσω, για να το παραδώσουμε σ’ αυτά τα παι-
διά που ξέρουν, από τα δικά μας παραμύθια, πως στα δάση δεν υπάρ-
χουν μόνο κακοί λύκοι… 

Υ.Γ. Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, της 25ης Αυγούστου κι ενώ βρισκό-
μουν σε έναν πολιτισμένο χώρο για δείπνο, με κάποιους ανθρώπους 
το ίδιο προβληματισμένους με εμένα για την «πολεμική τραγωδία» 
που συνέβαινε τόσο κοντά αλλά και τόσο σατανικά μακριά μας, εκείνο 
το ίδιο βράδυ που τα κοινωνικά και κοσμικά ήταν τόσο μα τόσο τιπο-
τένια σε ουσία όσο και οι κάθε είδους διαφορές και ανθρώπινοι αντα-
γωνισμοί και πάθη, δέχτηκα μια επίθεση απ’ αυτές που συμβαίνουν 
σε ταινίες δράσης. Την ώρα που όλοι συζητούσαμε το ίδιο θέμα, τη 
γυναίκα που κουβαριάστηκε στη φωτιά με τα παιδιά της στην αγκα-
λιά, κάποια άλλη γυναίκα έπραξε σύμφωνα με τη δική της πραγμα-
τικότητα. Λυπάμαι τόσο, μα τόσο πολύ και σημειώνω: «Πολιτισμός 
είναι ό,τι υπάρχει όταν τα έχουμε ξεχάσει όλα. Καλοί τρόποι είναι ό,τι 
έχει μείνει όταν τα έχουμε χάσει όλα».    

AΝτΑ ΚΑΙ ΜΕ σΙωπΗλh παραδοχή θαύμαζα τους επαγγελματί-
ες που ασχολούνταν, με τις ώρες, με τα μικρά και αργότερα με 
τα μεγαλύτερα παιδιά. Βρεφοκόμοι, νηπιαγωγοί, δάσκαλοι και 

καθηγητές –ξενόγλωσσων και μη– απαρτίζουν μία μικρή, αλλά περι-
εκτική λίστα απ’ αυτούς που, εγώ τουλάχιστον, θεωρώ άτομα με ιώ-
βειο υπομονή, γενναιότητα μελλοθάνατου και κυρίως «τέρατα» απο-
μνημόνευσης και κατανόησης. Μέσα στο άπειρο σύνολο όλων των 
παραπάνω επαγγελματιών, σίγουρα υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις 
κάποιων που θα έπρεπε να κάνουν κάτι απλούστερο στη ζωή τους 
ή κάτι πιο προφανές, όπως να παραμείνουν για πάντα μαθητές στην 
έρευνα, αντί καθηγητές και παιδαγωγοί, παίρνοντας έτσι για πάντα 
ένα ανοιχτό εισιτήριο σοφίας. «Ουδείς μωρότερος των ιατρών, αν δεν 
υπήρχαν οι διδάσκαλοι», συνήθιζε να με προκαλεί ο πατέρας μου με 
νόημα, όταν αποκαμωμένη απ’ το εξοντωτικό ωράριο του Λυκείου, 
γκρίνιαζα για το ανελέητο πρόγραμμα μιας εφηβείας που περιελάμ-
βανε τα πάντα εκτός από ελεύθερο χρόνο. 

Ο μεγαλύτερος άθλος που καλούμαι καθημερινά να φέρω εις πέ-
ρας είναι το ηρωικό «λειτούργημα» της μάνας. Δεν με πτοούν δε-
κάδες business plans ή εξώφυλλα που ακυρώθηκαν την τελευ-
ταία στιγμή από επηρμένους σταρ της showbiz. Όλα φαίνονται 
–και είναι– ένα ταπεινό τίποτα μπροστά στην απέραντη θάλασ-
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«Η μάνα και το ακατανόητο της ζωής»
(παραφράζοντας τον Irvin D. Yalom)
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σα των δυσκολιών που αντιμετωπίζεις όταν διευθύνεις ένα pocket 
size θηριοτροφείο με ανήλικους επαναστάτες. Πριν από λίγο  
ολοκλήρωσα μεγαλειωδώς έναν απολαυστικό σε έκταση αλλά και 
σε ένταση καβγά με το μεγάλο –κι όμως μόνο εννιά ετών– γιο μου, ο 
οποίος αρνείται σθεναρά να καταλάβει, έστω και έπειτα από δέκα φο-
ρές που επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία, για ποιο λόγο δεν μπο-
ρεί να παρακολουθεί αγώνες τένις και τουρνουά που διεξάγονται τη 
νύχτα ανά το λεκανοπέδιο και να κοιμάται γύρω στα μεσάνυχτα. 
Κατόπιν εξαντλητικής συζήτησης, που περιείχε και απορίες μου  
–μήπως να του δανείσω και το αυτοκίνητό μου για τις προσωπικές 
του μετακινήσεις;– ξύπνησε το «σαρκοβόρο» βλέμμα της μάνας που 
καραδοκεί πάντα σε τέτοιες εξάρσεις του ακατανόητου και η συζήτη-
ση τελείωσε με τον πλέον ανάρμοστο τρόπο: Ήτοι, τράβηγμα αφτιού, 
ως απάντηση στις ασέβειες, τιμωρίες, κλάματα, απειλές κι ένα κουβάρι 
τύψεις διπλωμένο στον καναπέ να αναλογίζεται πόσο «αποτυχημένη 
μητέρα» τελικά είναι. Όταν έχουν πέσει όλα τα οχυρά της καλής συ-
μπεριφοράς κι έχουν εξαντληθεί όλα τα αποθέματα υπομονής και πρό-
σφατης ψυχανάλυσης, έρχεται το τέλος, που υπαγορεύει μόνο έναν 
κανόνα. Και όποιος λέει πως υπάρχει κι άλλος τρόπος, μάλλον ζει στο 
«Μικρό σπίτι στο λιβάδι», με συντροφιά ένα άσπρο άλογο, κότες και 
αγελάδες, ενώ η φύση οργιάζει από ομορφιά έξω από το παράθυρό του.  
Ο κανόνας λέει: «Είμαι μαμά, είσαι παιδί» κι όχι με την έννοια «είμαι 
ο μεγάλος, είσαι ο μικρός, σε συνθλίβω», αλλά πολύ απλά «είμαι πιο 
σοφή, αλλά σε ηλικία που κινδυνεύω να πάθω εγκεφαλικό, είσαι αθώο 
και άβγαλτο και σίγουρα με τεράστια αποθέματα πείσματος μέχρι να 
αποκτήσεις αυτό που θες και μάλλον πας να με εξοντώσεις…». Η τι-
μωρία είναι επίσης κάτι που έρχεται ως έσχατη λύση, ωστόσο μερι-
κές φορές φέρνει αποτέλεσμα. Που σημαίνει: Είμαι πάντα καλή μα-

ζί σου, τηρώντας τις υποσχέσεις και τους όρκους που ανταλλάξαμε. 
Είσαι κύριος και τηρείς τους κανόνες κι εσύ, όμως η –μερικές φορές 
συνεχής– καταπάτησή τους φέρνει επιπτώσεις στην καλή μας σχέση 
όπως και απρόοπτες «δυσλειτουργίες», περιορισμούς κινήσεων, εξό-
δου, παιχνιδιών κ.λπ. «Η σύζυγος του Καίσαρος δεν πρέπει να είναι 
τίμια, αλλά και να φαίνεται».

Η επιστήμη της φιλόδοξης και ευτυχισμένης μητέρας είναι ένα ανοι-
χτό Πανεπιστήμιο χωρίς όριο ηλικίας και κατοχυρωμένους τίτλους 
σπουδών, αλλά περικλείει άπειρα «άγραφα» masters επί του θέματος. 
Και τύψεις, πολλές, πάμπολλες τύψεις όταν τα πράγματα δεν πάνε 
τόσο καλά. Σίγουρα δεν φταίει ο μαθητής αν δεν αφομοίωσε κάτι, αλ-
λά ο δάσκαλος, που δεν φρόντισε να το μεταδώσει με κατανοητό τρό-
πο. Αυτός ο ερασιτέχνης δάσκαλος του καλού και του σωστού χαρα-
κτηρίζεται από αιώνια, ανιδιοτελή και ατέλειωτη αγάπη, αλλά πολ-
λές φορές δεν βρίσκει τον τρόπο και να αγαπάει και να τα κάνει όλα 
σωστά. Να αντιστέκεται στα βασανιστικά ερωτήματα μιας πρώιμης 
εφηβείας, ενώ αισθάνεται πως μόλις πέρασε η δική του. Επιβλητικός 
σε άλλους τομείς της ζωής του, αλλά και τόσο φοβισμένος και τυραν-
νικά ένοχος ως παιδαγωγός. Ένας επαγγελματίας ερασιτέχνης κατά 
βάθος, που αν τον ρωτήσεις τι είναι τελικά η επαγγελματίας μαμά, 
θα σου πει απλά: «Γελάω όταν γελούν, κλαίω ανίσχυρη όταν κλαίνε. 
Ζω όταν ζουν. Δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο, κι ας είναι τετριμμένο, 
εκτός απ’ το ότι ζω για αυτά».

Λίγο πριν από την τελεία αυτού του άρθρου μπήκε ο γιος μου μέσα 
στο γραφείο - γκαρνταρόμπα - αποθήκη - βεστιάριο - κρυψώνα για 
σοκολάτες - χώρο όπου κρύβομαι απ’ όλους –ακόμα κι απ’ το σκύλο– 
κι αφού μου ζήτησε συγνώμη που με διέκοψε, μου ζήτησε ξανά συ-
γνώμη (ένας άγγελος από τον ουρανό!) γιατί προηγουμένως με αμ-
φισβήτησε. Λιγωμένη διπλά από τις τύψεις μου και έρμαιο της γοη-
τείας που ασκεί επάνω μου, έτοιμη να παραδώσω γη και ύδωρ, τον 
ρώτησα αν κατάλαβε γιατί μαλώσαμε εμείς οι δύο λίγο πιο πριν. Καρ-
φώνοντάς με με το βλέμμα του, μου απάντησε πως τελικά ξέρω πιο 
πολλά, γιατί κι ο ίδιος ξέρει πιο πολλά από ένα πρωτάκι, τον Θανά-
ση, που του σπάει συνεχώς τα νεύρα. Όλα σ’ αυτή τη ζωή έχουν τη 
δική τους μυστηριώδη εξήγηση…

«Είμαί μαμα, Είσαί παίδί» κί οχί 
με την έννοια «είμαι ο μεγάλος, είσαι ο μικρός, 

σΕ συνθλίβώ», αλλα πολυ απλα 
«είμαι πιο σοφή, αλλά σε ηλικία που κινδυνεύω να πάθω 

ΕγκΕφαλίκο, Είσαί αθώο καί αβγαλτο
 και σίγουρα με τεράστια αποθέματα πείσματος μέχρι 
να αποκτησΕίσ αυτο που θΕσ 

και μάλλον πας να με εξοντώσεις…».
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Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α ,  Ι Δ Ι Α  Μ Ε Ρ Α

τΑ ΘΕΜΑτΙΚΑ τΕυχΗ του LIFE&STYLE, που περιέχουν αφιε-
ρώματα με «beautiful people» –όπως πρώτοι τους βαφτίσαμε 
κάποτε και τώρα το χαρακτηρισμό αυτόν τον βλέπουμε ακό-

μα και σε βινιέτες, σε φτηνές κοσμικές στήλες– οι συνεργάτες μου 
μου υπενθυμίζουν πως είναι καλή αφορμή αυτή η (τελικά, πολύ 
προσωπική, όπως έχει διαμορφωθεί με τα χρόνια) σελίδα να αναφέ-
ρεται στο «θεματικό» περιεχόμενο του τεύχους. Στο συγκεκριμένο, 
η υπενθύμιση ήταν αναμεμειγμένη με γερή δόση σιγουριάς, μιας και 
το αφιερωματικό τεύχος στη μόδα –και δη στην εγχώρια– αφυπνίζει 
και το δικό μου επαγγελματικό παρελθόν. Στην κυριολεξία, αφυπνί-
ζει το μισό μου εαυτό, μια υπέροχη δεκαπενταετία που τα είχε όλα 
και σε σωστές δόσεις. Ονειροπολήσεις με εξωπραγματικές φιλοδοξί-
ες της εποχής, οικονομικές δυσκολίες και προβλήματα για δυνατούς 
λύτες, ατέλειωτες ώρες κλεισμένη σε σχεδιαστικά γραφεία και ατε-
λιέ, με πρόβες από μοδίστρες με κρύα χέρια μες στο χειμώνα και σου-
βλερές καρφίτσες που πάντα κατά λάθος τρυπούσαν το κορίτσι της 
πρόβας –δυστυχώς τη γράφουσα– που ήταν τότε τόσο αδύνατη κι ας 
έτρωγε πίτσα για πρωινό. 

Ήξερα ότι θα ασχοληθώ με αυτό το απροσδιόριστο επάγγελμα που 
λέγεται «φτιάχνω ρούχα» στην καθομιλουμένη των πεντάχρονων, 
όταν παρακολούθησα, για πρώτη φορά, πρόβα στη μοδίστρα της μη-

τέρας μου και εκεί ανακάλυψα και την ύπαρξη του πρώτου περιοδι-
κού μόδας. Το «φιγουρίνι», όπως το αποκαλούσαν για δεκαετίες μέ-
χρι τότε, συνδύασε τις δύο μεγαλύτερες λατρείες της ύπαρξής μου 
για πολύ καιρό: Τα ρούχα και την εικόνα.

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια και οι μέρες που τα πράγματα γίνονταν 
εξαιρετικά δυσοίωνα για μια έφηβη, μεταλλάσσονταν με τη δημιουρ-
γική φαντασία της μόδας σε κάτι ακαθόριστο που, όμως, με βοήθησε 
να ξεγλιστρήσω αποτελεσματικά από στιγμές πραγματικής δυστυχί-
ας. Δεν με ένοιαζε έτσι τίποτα για καιρό. Οι μαρκαδόροι, τα νέα πενά-
κια που μόλις είχε φέρει το «Πλαίσιο» και η σούπερ επανάσταση της 
εποχής, τα πινέλα - μαρκαδόροι για τέλεια απεικόνιση του ανθρώπι-
νου δέρματος, ήταν για μένα μια καθημερινή απαραίτητη δόση του 
ωραιότερου και δραστικότερου οπίου στη ζωή μου. Στα μπλοκ μου 
παρήλασαν άπειρες κολεξιόν, που αναζητούσαν πάντα τον ανύπαρ-
κτο χρηματοδότη που κρυβόταν πίσω από τις ’80s σαπουνόπερες 
της εποχής. Όμως, οι κολεξιόν παρέμεναν στα μπλοκ, σκιερό κατα-
φύγιο μέσα σε μια πυρακτωμένη άνυδρη καθημερινότητα των μετε-
φηβικών χρόνων.

Όταν επαναστάτησα, για να ανατρέψω τα οικογενειακά μου κα-
τεστημένα, και αποφάσισα να γίνω σχεδιάστρια μόδας (κατά τους 
γονείς μου, ήταν παρόμοιο με το να ποζάρω γυμνή σε περιοδικό 
για άνδρες), θυμάμαι τις ωριαίες πρόβες μου στον καθρέπτη, προ-
σπαθώντας να βρω τον τρόπο να πουλήσω τα σχέδιά μου σε πο-
λύ μεγάλες βιοτεχνίες μόδας της εποχής, σε ευτραφείς μεγαλοβιο-
τέχνες (μερικοί έχουν πτωχεύσει σήμερα – και, προς Θεού, παίρ-
νω όρκο, δεν είχα ανάμειξη σ’ αυτό!), αλλά και σε σχεδιαστές -  
είδωλα των ’80s, όπως ο Billy Bo, ο Πολατόφ και ο Φιλήμων.

Οι διαδρομές με τον ηλεκτρικό, κρατώντας ανά χείρας το πρωτοπο-
ριακό βαλιτσάκι (brief case της εποχής) με σχέδια, ήταν αμέτρητες, 
όπως άπειρα ήταν και τα σχέδια και οι τεχνικές επεξηγήσεις, που με 
κρατούσαν ξύπνια μέχρι το χάραμα, ακούγοντας το ασανσέρ της πο-
λυκατοικίας μέσα στην ησυχία της νύχτας, σαν να κρατούσα βιβλι-
άριο ωραρίου των ενοίκων. Δεν έχω ιδέα πού στο καλό βρήκα αυτό 
το θάρρος –ή καλύτερα θράσος– και αποφάσισα να κολυμπήσω στην 
απίστευτη τραγελαφική πραγματικότητα της ελληνικής μόδας, υψη-
λής και pret a porter (ειδικά όταν αυτό συνέβη σχεδόν δύο δεκαετί-
ες πριν, σε παλαιολιθικές συνθήκες), όμως βεβαιώθηκα πως ήξερα τι 
έκανα, όταν κέρδισα (μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα) τις πρώτες 
μου εκατό χιλιάδες δραχμές, πουλώντας τα σχέδιά μου.

Όταν βεβαίωσα τον εαυτό μου και τους δικούς μου πως δεν ήμουν εντε-
λώς τρελή, αλλά ίσως τελικά να υπάρχει κάποιος λόγος που από Ιστορικός 
ή Δικηγόρος (όπως ονειρευόταν κρυφά και φανερά η μητέρα μου), θα  

Αριστερά: Με τον 
Βασίλη Ζούλια, 

για φωτογράφηση 
- μαμούθ στο 

Πάνθεον, το 1992 
Δεξιά, Central 

Park, Νέα Υόρκη: 
Λίγο πριν από την 

πρώτη λήψη.
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«Η μεγάλη περιπέτεια»
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κατέληγα «μοδίστρα» (όπως σάρκαζε ο πατέρας μου, που θεωρούσε 
ακόμη και τους δασκάλους βιοπαλαιστές). Στην πορεία, εθίστηκα σε 
τέτοιο βαθμό με τη μόδα και το styling στα έντυπα, που δεν μετρού-
σαν ωράρια, μέρες βροχής, χιονιού ή καύσωνα. 

Η επομένη της κηδείας του πατέρα μου με βρήκε, ξημερώματα, 
σε ένα παλιό θεσπέσιο ιστιοφόρο της οικογένειας Εγγονόπουλου, να 
φωτογραφίζω και να κονταίνω τις φαρδιές παντελόνες που φορού-
σε ένα μικροσκοπικό κοριτσάκι της εποχής και γνωστή tv περσόνα 
του σήμερα. Ρίχτηκα με πάθος στη νέα πραγματικότητα του styling 
και των περιοδικών, απαρνήθηκα τη μόδα και το ατελιέ που πάντα 
είχα όνειρο να ιδρύσω, μιας και κατάλαβα το προφανές: Η ελληνική 
μόδα είχε μακρύ, ατελείωτο δρόμο να διανύσει μέχρι να της φύγει η 
ρετσινιά ότι «Έλληνες σχεδιαστές» και «ατελιέ» σημαίνει «το κλου-
βί με τις τρελές». Τα παραπάνω διαρκούσαν πολύ και εγώ βιαζόμουν 
για κάτι γρήγορο και αποδοτικότερο, μια γερή δόση ματαιοδοξίας και 
σαρδόνιας ευχαρίστησης έπειτα από όλη αυτή την ατέλειωτη ταλαι-
πωρία ως σχεδιάστρια.

Οι ετήσιες εργασίες για τη σχολή και τα άριστα που ποσώς ενδιέφε-
ραν τον αμετάπειστο πατέρα μου, τα δερματόδετα λευκώματα - προ-
τάσεις για το διαγωνισμό της Biennale Νέων Σχεδιαστών, οι εργασίες, 
τα σχέδια και τα βραβεία του ΕΟΜΜΕΧ, στοιβαγμένα στο σκοτεινό 
μου υπόγειο, πήραν μια μέρα αέρα, όταν τα εμφάνισα στα έκπληκτα 

μάτια της έφηβης κόρης μου, που με κοιτούσε παράξενα και, στη συ-
νέχεια, μου ζήτησε να της φτιάξω το χάρτη της Γερμανίας, γιατί η 
ίδια είχε να ασχοληθεί με την προετοιμασία της για δύο τεστ.

Την ελληνική μόδα και τους συντελεστές της τους γνωρίζω –τους 
παλαιότερους εννοείται– πολύ καλά, από κάποια άλλα χρόνια, όταν 
πραγματικά έδιναν μάχη για την επιβίωσή τους (μαζί τους κι εγώ), 
γιατί το να δημιουργείς «ελληνική μόδα» στα χρόνια των ’80s και 
των ’90s και να περιμένεις να ζήσεις απ’ αυτό, ήταν το ανέκδοτο της 
εποχής. Το ίδιο ανέκδοτο σαν να έλεγα πως θα υπάρξει στο μέλλον 
ελληνική έκδοση της Vogue και, φυσικά, σαν κάποιος τότε να μου 
προφήτευε πως θα διατελέσω και διευθύντριά της. Όμως, ως γνω-
στόν, ζωή είναι και αυτό που συμβαίνει ενώ εμείς είμαστε απασχο-
λημένοι με κάτι άλλο… 

Προλογίζοντας, λοιπόν, ένα μεγάλο αφιέρωμα αγάπης στους πα-
λαιούς, αλλά και νεόκοπους συντελεστές, αφανείς ήρωες και ονει-
ροπόλους (γιατί αυτό είναι, στην ουσία, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που 
ασχολούνται στην Ελλάδα με τη μόδα), ξεχωρίζοντας μερικούς από 
τους ολίγους πραγματικούς επαγγελματίες, πέρα από το θαυμασμό 
μου για την ιώβειo υπομονή τους, σε μια χώρα χωρίς παιδεία, σοβα-
ρές σχολές μόδας, επιχορηγήσεις και ευκαιρίες για δραστηριοποίηση 
του όποιου ελληνικού ταλέντου, με κυριεύει μια γλυκιά νοσταλγία, 
ανακατεμένη με θλίψη, για κάτι ανικανοποίητο, που έμεινε, τελικά, 
λόγω ειδικών συνθηκών, μόνο στα σκληρά λευκώματα, για να το ξε-
φυλλίζει εκστασιασμένη η κόρη μου με τις φιλενάδες της. Όμως, 
αυτά τα αγωνιώδη (και δημιουργικότερα) ξενύχτια της ζωής μου με 
πείσμωσαν να πάω κόντρα στους μεγαλύτερους φόβους μου, να κυ-
νηγήσω και να δαμάσω την όποια ανατροπή μπορεί να έχει ένα «ακα-
τόρθωτο», ώστε να θεωρείται «ανέκδοτο»… 

η ΕπομΕνη τησ κηδΕίασ 
του πατέρα μου με βρήκε, ξημερώματα, σε ένα παλιό 

θΕσπΕσίο ίστίοφορο 
της οικογένειας Εγγονόπουλου, να φωτογραφίζω 
καί να κονταίνώ τίσ φαρδίΕσ 

παντελόνες που φορούσε ένα μικροσκοπικό κοριτσάκι 
τησ Εποχησ καί γνώστη tv πΕρσονα 

του σήμερα. Ρίχτηκα με πάθος στη νέα πραγματικότητα 
του styling καί τών πΕρίοδίκών, 

απαρνήθηκα τη μόδα και το ατελιέ που πάντα είχα όνειρο 
να ίδρυσώ, μίασ καί καταλαβα

το προφανές: Η ελληνική μόδα είχε ατέλειωτο δρόμο να διανύσει.
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Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α ,  Ι Δ Ι Α  Μ Ε Ρ Α

Ε τΙσ ΕπΕτΕΙΟυσ έχω επιλέξει να έχω σχέσεις συμφέροντος: 
Εορτάζω πανηγυρικά γάμους, γεννήσεις, βαπτίσεις και χα-
ρές, όπως δεν ξεχνώ ποτέ και οτιδήποτε δυσάρεστο μου έχει 

συμβεί, αφού θυμάμαι πάντα ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τόπου και 
χρόνου. Δεν πιστεύω, όμως, σε «επετείους» όπως για παράδειγμα τα 
μνημόσυνα, για τον απλούστατο λόγο ότι στην καθημερινότητά μου 
έχω μάθει, χρόνια τώρα, να ζω με τη σκέψη και τις αναμνήσεις όλων 
αυτών που αγάπησα και έφυγαν από τη ζωή. Έτσι, θεωρώ τουλάχι-
στον άτοπο να επικεντρώνομαι σε μια και μοναδική ημέρα πένθους 
μέσα στο χρόνο…

27 Νοεμβρίου, επτά χρόνια πριν, έζησα μερικά από τα πιο δημιουρ-
γικά (και ζοφερά, συμπληρώνω) ξενύχτια της ζωής μου. Άρρωστη, 
με ιογενή φαρυγγίτιδα –όπως και σήμερα– έφευγα βιαστικά και τυ-
λιγμένη σε ένα κίτρινο μπουφάν σκι (ποτέ δεν κατάλαβα γιατί φο-
ρούσα ρούχα σκι), που ακόμη το μισώ, ώρα εβδόμη πρωινή, εγώ και 
η συμπαθής καθαρίστρια του κτιρίου, κρατώντας η καθεμιά από δύο 
κουβάδες ανά χείρας, για λόγους οικονομίας χώρου στο στενό ασαν-
σέρ των παλιών μας γραφείων. Όταν το σπίτι ξυπνούσε και τα δύο 
(τότε) παιδιά μου ήταν έτοιμα για πρωινή αιμοδιψή δράση, εγώ έπι-
να τoν τέταρτο καφέ των μακρών, λευκών 24ώρων του 2000. Εκεί-
νες τις λευκές ημέρες, λοιπόν, γεννήθηκε το LIFE&STYLE κι αυ-

τές τις ημέρες έχουμε την «επέτειό του» (ή όπως αλλιώς λέγεται αυ-
τός ο ανεμοστρόβιλος που μπήκε στη ζωή μου και στη ζωή μερικών 
πολύ ολίγων ανθρώπων που εργάζονται εδώ), με την ύπαρξή του εν 
τέλει να σηματοδοτεί, μαζί με την οικογένειά μας, την καθημερινή 
μας πορεία.

Το LIFE&STYLE το αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε επαγγελ-
ματικό έχω καταφέρει στη ζωή μου, καταλήγοντας πως η αιτία είναι 
καθαρά εγωιστική και μαζοχιστική, συμπληρώνοντας τον πόνο που 
μου προκάλεσε κατά τη γέννησή του, την προσπάθεια να κρεμιέται 
στο περίπτερο στην ώρα του (ή περίπου στην ώρα του), αλλά κι επει-
δή αντανακλά την πρώτη σοβαρή αυτόνομη πράξη μου σε αυτό που 
ονομάζεται ελληνική εκδοτική αγορά.

Δεν υπάρχει λόγος –αλλά και διάθεση– να περιγράψω τι είναι αυ-
τό που βρίσκω εγώ, αλλά κυρίως εσείς που το αγοράζετε πιστά και 
συνειδητά (απίστευτο, χωρίς φτηνά δώρα, κινέζικες ιμιτασιόν τσα-
ντούλες, ατζέντες και αρώματα) και το θεωρείτε ακαταμάχητο σε αυ-
τό το έντυπο – όσο κι αν ξέρω τη συνταγή του.

Σε αυτά τα επτά χρόνια σκληρότατης δουλειάς, νευρικών κρίσε-
ων, υπερκοπώσεων κ.λπ., έζησα μερικές από τις δυνατότερες στιγμές 
της ζωής μου, έζησα απίστευτες χαρές και τιμές, αστραφτερές βραδιές 
για το LIFE&STYLE, έζησα τραγικές μέρες, που έπρεπε να διαγρα-
φούν για να συνεχιστούν σαν φρέσκιες γραμμένες σελίδες σε βιβλίο, 
χωρίς να γνωρίζει κανείς τι πόνο είχαν προκαλέσει. Επτά χρόνια γε-
μάτα με φωνές και φασαρίες σαν από γιορτή, σαν από καβγά που κα-
τέληγε σε ξέφρενο ελληνικό γλέντι. Ένα επτάχρονο γλέντι που έχει 
απ’ όλα και κρατάει μέχρι σήμερα. Το LIFE&STYLE θεωρείται μέ-
χρι τώρα μεγάλη επιτυχία, ακριβώς όπως φάνηκε από την αρχή του, 
ταράζοντας τα λιμνάζοντα ύδατα του χώρου, δείχνοντας μια αριστο-
κρατική τάξη που κανείς δεν γνώριζε ότι υπάρχει στην Ελλάδα, πα-
ρουσιάζοντας την πρώην βασιλική οικογένεια και απενοχοποιώντας 
τη για πρώτη φορά. Δείχνοντας, ακόμα, πραγματικά όμορφα (και με-
ρικές φορές πραγματικά «πλούσια») σπίτια κάποιων αφανών Ελλή-
νων, αλλά κυρίως δείχνοντας πως η Ελλάδα δεν είναι το κρατίδιο της 
σαχλαμάρας, δεν είναι μόνο οι πρωινές και οι μεσημεριανές εκπομπές 
και πως σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν μόνο 17χρονα ξανθά νυμφί-
δια που πάνε ακόμα στο σχολείο –αλήθεια, δεν έχουν γονείς;– έτοιμα 
να γδυθούν, τουλάχιστον, για ένα τετρασέλιδο θέμα (άνευ εξωφύλ-
λου, μάλιστα) στο πρώτο νεύμα του κάθε περιοδικού.

Μέσα σε όλη τη μικρή επταετία της ζωής του LIFE&STYLE, έχουν 
φιλοξενηθεί «ανατρεπτικές» προσωπικότητες (μερικές απ’ αυτές ίσως 
ήταν λάθος και απλώς υπερτιμημένες, λόγω «ειδικών συνθηκών», όπως οι  
γάμοι τους ή οι βαπτίσεις των παιδιών τους) αλλά και μερικοί εξαι-

« Ε π τ Α  χ Ρ Ο Ν Ι Α  “ Φ Α γ Ο υ Ρ Α ” »

«Επτά χρόνια “φαγούρα”»

M

Νοέμβριος 2007 
στο τυπογραφείο 
του Χαϊδεμένου, με 
την τότε ομάδα του 
LIFE&STYLE. 
Κόσμος ήρθε, 
έμαθε κι έφυγε...
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ρετικά μεγάλοι Έλληνες, με πορεία και οικογενειακή ιστορία, τους 
οποίους πρώτοι ανακαλύψαμε, σαν άσπρα ολοκάθαρα κοχύλια σε αμ-
μουδιά γεμάτη σκουπίδια και σκούρα μπερδεμένα φύκια.

Συχνά, με ρωτάνε αν έχω μετανιώσει για κάποια εξώφυλλα ή τι 
άλλο θα άλλαζα σε αυτό το αγαπημένο μου «τέκνο». Έχω μετανιώ-
σει, σαφώς, για το «pampering» (ή, επί το ελληνικότερον, κανάκεμα) 
κάποιων ενζενί TV περσόνων, τραγουδιστριών και λοιπών (ακόμα 
και κάποιων που εγώ έχω «καθιερώσει», συμμετέχοντας σε αυτό το 
«έγκλημα»), για την οργάνωση των προσωπικών τους στιγμών για 
χάρη του φακού, του styling και της ιστορίας του ένδοξου glamour 
του LIFE&STYLE. Έχω αναλογιστεί ότι θα έπρεπε (και ίσως θα άξι-
ζε) σε πολλούς και πολλές απ’ αυτούς –τους, τελικά, υπερτιμημένους 
από τα media ανθρώπους– να δημοσιευτούν φωτογραφίες τους χω-
ρίς ρετούς και αφαιρέσεις ρυτίδων, διπλοσάγονων και κοιλιών. Ή, 
ακόμα, να δημοσιευτούν όλα όσα είπαν σε κάποιο μαγνητοφωνάκι, 
σε αδόκιμα ελληνικά, μάλιστα… Να απαθανατίσουμε, πραγματικούς 
γάμους, με τη ρεαλιστική τους μορφή, με το σόι, τους κουμπάρους 
και τους συμπεθέρους, χωρίς το ονειρικό styling και το μαγικό χέρι 
του LIFE&STYLE, που έκανε σχολή στην Ελλάδα κατά τα πρότυπα 
της πρώτης διδάξασας, Μartha Stewart (δεν ανακαλύψαμε εμείς την 
Αμερική) ή, τέλος, να αφήσουμε τους πολιτικούς να φωτογραφίζο-
νται κατά το σύνηθες, πίσω από τα τακτικά γραφεία τους, με την πέ-

να Mont Blanc στα χέρια τους και όπισθεν τις φωτογραφίες από τις 
βαπτίσεις και το σόι τους.

Αν ήταν μόνο δική μου επιλογή για το πνευματικό μου τέκνο, εγώ 
και οι δύο πιο στενοί μου συνεργάτες, Ζαμπούνης και Παπαϊωάννου 
(που λατρευόμαστε και μισιόμαστε μισές και μισές μέρες κάθε μήνα), 
θα είχαμε καταλήξει σε εξώφυλλα ανώνυμων και άγνωστων Ελλή-
νων. Ελλήνων με στυλ, πραγματική ομορφιά και γοητεία, που κρα-
τούν το επίπεδο μιας Ελλάδας άλλης αισθητικής, που μάλλον δεν βλέ-
πει τηλεόραση και δεν ακούει σουξέ. Όμως, τα περιοδικά (που είναι 
και επιχειρήσεις εκτός από «ιδέες», από τις οποίες ζουν εκατοντάδες 
άνθρωποι) αγοράζονται τουλάχιστον από τους υπόλοιπους Έλληνες 
που βλέπουν και ακούν τα παραπάνω. Φαύλος κύκλος…

Το επτάχρονο νήπιο LIFE&STYLE συνεχίζει ακάθεκτο το ταξίδι 
του στη μακρά περιπέτεια της ελληνικής οδύσσειας των περιοδικών 
και θα συνεχίζει για έτη ων ουκ έστιν αριθμός, μέχρι να «εξοντω-
θούμε» πανηγυρικώς όλοι οι άνθρωποί του ή να πάθουμε σπογγώ-
δη εγκεφαλοπάθεια από όλα όσα βλέπουμε. Μέχρι να δούμε τη Ρού-
λα Βροχοπούλου να κλαίει κατά την παραλαβή του Υπουργείου της, 
από τον Κάτμαν, ο οποίος θα έχει σχηματίσει κυβέρνηση. Έως τότε, 
αντιστεκόμαστε όσο είναι δυνατόν στην καθημερινή γελοιότητα της 
ζωής μας, περισώζοντας ό,τι είναι δυνατόν και με τις λιγότερες πα-
ράπλευρες απώλειες από τον ιερό πόλεμο του εθνικού αποπροσανα-
τολισμού. Έτη πολλά! Χρήστο, Γιώργο –και, έναν προς έναν, όλους 
τους συνεργάτες μου– σας ευχαριστώ.

σΕ αυτα τα Επτα χρονία 
σκληρότατης δουλειάς, νευρικών κρίσεων, υπερκοπώσεων 

κ.λπ., Εζησα μΕρίκΕσ απο τίσ 
δυνατότερες στιγμές της ζωής μου, έζησα απίστευτες χαρές 
καί τίμΕσ, αστραφτΕρΕσ βραδίΕσ 

για το LIFE&STYLE, έζησα τραγικές μέρες, 
που ΕπρΕπΕ να δίαγραφουν γία 

να συνεχιστούν σαν φρέσκιες γραμμένες σελίδες σε βιβλίο, 
χώρίσ να γνώρίζΕί κανΕίσ τί πονο 

είχαν προκαλέσει. Επτά χρόνια γεμάτα με φωνές 
καί φασαρίΕσ σαν απο γίορτη, σαν 

από καβγά που κατέληγε σε ξέφρενο ελληνικό γλέντι.

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο σ  2 0 0 7

« Ε π τ Α  χ Ρ Ο Ν Ι Α  “ Φ Α γ Ο υ Ρ Α ” » « Ε π τ Α  χ Ρ Ο Ν Ι Α  “ Φ Α γ Ο υ Ρ Α ” »

|  2 5 0  | |  2 5 1  | 

81-87 teliko.indd   14-15 9/3/2014   8:21:00 AM



Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α ,  Ι Δ Ι Α  Μ Ε Ρ Α

Ισ τΕλΕυτΑIΕσ ΔΕΚΑπeΝτΕ ημέρες έχω βαρεθεί να απαντώ μο-
νότονα στην ερώτηση «εσείς πού θα πάτε φέτος τις γιορτές;». 
Σκέφτομαι να τυπώσω την απάντηση σε κάρτα, χάριν συντο-

μίας, κατά τη συνήθεια πλείστων αναξιοπαθούντων, οι οποίοι σε τα-
βερνεία, μπαρ και ρεστοράν με «ελαστικό έλεγχο» προσέρχονται κι 
αθόρυβα αφήνουν μία κάρτα δυστυχίας και άλλων συμφορών μαζί με 
ένα μπρελόκ παλαιάς τεχνολογίας ή με στυλό - φακό: «Με λένε Έλε-
να Μακρή, διευθύνω τρία περιοδικά, τα τελευταία είκοσι έτη είμαι 
πορωμένη με αυτά, όπως και με τα τρία τέκνα μου και λόγω ελάχι-
στων οργανικών δυνάμεων, φέτος θα εορτάσω τις Άγιες Μέρες κατ’ 
οίκον. Τελεία και παύλα». Δεν ξέρω τον ακριβή λόγο, αλλά από όσους 
εισπράττουν την παραπάνω απάντηση (στη σωστή της έκφανση βέ-
βαια) μετά το αδιόρατο βλέμμα απογοήτευσης - συμπάθειας - καμου-
φλαρισμένης συγκατάβασης για τη «μιζέρια», έρχεται δριμύ το συ-
γκλονιστικό σχόλιο: «Κάνεις λαμπρά, κάνεις ό,τι καλύτερο, ό,τι εξυ-
πνότερο», κ.λπ., κ.λπ. 

Για χρόνια, συγκαταλεγόμουν σε εκείνους που αφιονίζονταν αυ-
τές τις ημέρες με την προετοιμασία βαλιτσών ων ουκ έστιν αριθμός. 
Τεράστιες γούνινες προβιές δύστυχων αρνιών στοιβάζονταν στωικά 
σε βαλίτσες έτοιμες να ξεχειλίσουν, διότι ξυπνούσε το ένστικτο του 
ανικανοποίητου μέσα μου, και η μετακίνηση μιας πενταμελούς οι-

κογένειας προς εξερεύνησιν χριστουγεννιάτικου γραφικού προορι-
σμού μετά χιονόπτωσης, γραφικών αμαξιδίων που τα σέρνουν ουγ-
γαρέζικα άτια και πόνυ για τα τέκνα κ.λπ., φάνταζε γενική πρόβα 
- υπερπαραγωγή σε παραγωγή της Cinecitta. Έπειτα από πολύω-
ρες μετακινήσεις, με καθυστερήσεις και ανταποκρίσεις, με περίερ-
γες πτήσεις και μερικές φορές (στους πιο μακρινούς προορισμούς) 
ακόμη πιο περίεργα αεροπλάνα, όπου για λόγους τιμής δεν συμπερι-
φερόμουν σαν τη Βλαχοπούλου στο «Μια Ελληνίδα στο χαρέμι», η 
φετινή προοπτική της ασύδοτης απραξίας ολίγων ημερών στο σπίτι 
(έστω και στολισμένο σαν πλατεία στο Ίντσμπουργκ και με εξωτε-
ρική θερμοκρασία 18°C) με κάνει να χαμογελώ σαρδόνια. Επιτέλους, 
θα ζήσω πολλές Κυριακές στη σειρά, σαν τη «Μέρα της Μαρμότας», 
δεν θα χρειάζεται να ντύνω τρία μικρά σαν κυνηγημένους των Ναζί, 
με τρεις στρώσεις ρούχα, για να αντιμετωπίσουν το κρύο στις «ρωσι-
κές στέπες» των χιονοδρομικών κέντρων, δεν θα χρειαστεί να φτά-
σω στην κορυφή καμίας πίστας για να ψάχνω τουαλέτα για το μωρό, 
αν δεν είναι άρρωστο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου από την πρώτη 
μέρα, ούτε θα χρειάζεται να επιδείξω τις ιδιαίτερες ικανότητες (που, 
συγνώμη, δεν έχω) στο σκι, ανάμεσα στις επιμελώς haute couture 
φιγούρες Ρώσων και Ελλήνων που κινδυνεύουν από τις θρυλικές 
καταβάσεις μου. Οι διακοπές αυτές (αν θέλεις να τις ονομάζεις δια-
κοπές) είναι πλασμένες κυρίως για ρομαντικά πιτσουνάκια του χιο-
νιού, άνευ μικρών διαβόλων, και όχι για οικογένεια μισή τάξη προ-
σκόπων, με νταντάδες και δώδεκα αποσκευές, στις οποίες απουσιά-
ζει μόνο το σπιτάκι του σκύλου. Αυτά είναι για νηφάλιες γυναικεί-
ες προσωπικότητες που ή έχουν βρει κάποιο μυστικό βότανο από τις 
γιαγιάδες τους για κατευνασμό του κεντρικού νευρικού συστήμα-
τος ή ζουν την απόλυτη νιρβάνα ως celebrity μαμάδες και, τις μέρες 
των γιορτών, δικαιούνται να κατεβαίνουν ανανεωμένες με τη μαύ-
ρη τους φόρμα, σαν να είναι η Σοφί Μαρσό ή άλλο κορίτσι του Τζέ-
ιμς Μποντ, όπως η Χάλι Μπέρι (συγνώμη, εγώ είμαι απλώς η Λυμπέ-
ρη), την πλαγιά με στυλ, με τα μπαστούνια του σκι, παρατείνοντας 
τις αιώνιες διακοπές τους. Και επιπλέον, να ψάχνω δραστηριότητες 
εκτόνωσης για τον εννιάχρονο, να πρέπει να ανακαλύψω μπουτίκ  
Abercrombie & Fitch στο χωριό του Αϊ Βασίλη για τη μεγάλη (αφού 
πρώτα παρακολουθήσει το φεστιβάλ παγοδρομίας) και παιδότοπο με 
γκεστ σταρ τον Ρούντολφ το ελαφάκι αυτοπροσώπως για τον μικρό. 
Κι όλα τα παραπάνω, εννοείται την ίδια χρονική στιγμή.

Αυτά εξήγησα, εν ολίγοις, πριν από μερικές ώρες, σε ειδική ημερί-
δα φιλενάδων αποφασισμένων για τη δεκαήμερη ταλαιπωρία της εκ-
στρατείας των πολυπληθών οικογενειών τους στα χιονισμένα resorts 
του εξωτερικού. Αναπολώντας άλλες χρονιές, με άρρωστα μικρά από 
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επιδημία γρίπης του ξενοδοχείου, όπου μοίραζα αντιβίωση και κρύ-
ες κομπρέσες σαν αποκλειστική νοσοκόμα του Αρεταίειου, νοσώντας 
ταυτόχρονα και εγώ, που έχω ταλέντο στη μολυσματική μετάδοση 
ιών πάσης φύσεως, εξηγώντας σε έναν υπερδραστήριο, χαρούμενο 
και sportive σύζυγο, ο οποίος απολάμβανε πραγματικά τις διακοπές 
του (κάτι σαν σε χαρούμενο Κωνσταντάρα, αν με αντιλαμβάνεστε) 
γιατί δεν μπορώ να τον συνοδεύσω, όπως παλιά, στις πίστες του σκι 
και γιατί, τελικά, δεν χαλαρώνω στις estet διακοπές μου. Σ’ εκείνο 
το σημείο, κάθε γυναίκα έχει ανάγκη για ένα τηλεφώνημα στη μα-
μά της, για να βεβαιωθεί πως δεν είναι η μοναδική ηλίθια σ’ αυτόν 
τον πλανήτη και να τη διαβεβαιώσει πως οι άντρες είναι τα καλύτε-
ρα πλάσματα στη γη και ταυτόχρονα και τα πιο ευτυχισμένα, διότι 
έχουν μονίμως ένα μαγικό τρόπο, όποτε τους δοθεί ευκαιρία, να απο-
στασιοποιούνται από προβλήματα κι υποχρεώσεις ύποπτης οικογε-
νειακής φύσης. Π.χ.: Τεστ μαθημάτων - μελέτη, ουρές στα σχολεία 
για βαθμολογία, γρίπες και ξενύχτια που έπονται, μαθητικές πρωι-
νές παραστάσεις, επιδείξεις, συμβούλια γονέων - κηδεμόνων, κρίσεις 
πανικού εφήβων, διοργάνωση εορτών και άλλων επετείων και γενι-
κών υποχρεώσεων, που τους βγάζουν από το προκαθορισμένο μενού 
της ζωής τους. Ευλογημένα όντα και αξιαγάπητα… 

Η καλύτερη εκδοχή των παραπάνω ακριβοπληρωμένων (κατά το 
«ρωσικό μοντέλο») διακοπών, που έχει επεκταθεί παντού στο εξωτε-

ρικό, είναι η απόδραση σε resort του νοτίου ημισφαιρίου, ήτοι εξωτι-
κός προορισμός, μαγιό μες στο χειμώνα, σαγιονάρες καταχωνιασμέ-
νες στην ντουλάπα του υπογείου, ειδική εκστρατεία να βρεθούν τα 
μπρατσάκια του μικρού και τα flip flop του μεγάλου, διότι δεν γίνεται 
καμία βουτιά επαγγελματία χωρίς αυτά. Και έπειτα από περίπου δε-
καεπτά ώρες ταξιδιού από το ελληνικό έδαφος και με μωρά που κου-
βαλάς σαν πρόσφυγας στο Τσάρλι Πόιντ, φτάνεις στο εσχάτως νέο 
resort στην άκρη του πουθενά, που σκέφτεσαι με τρόμο πως έτσι και 
συμβεί ένα «σοβαρό ατύχημα - αρρώστια» (διότι είσαι και ταλαντού-
χος σε αυτά) ποιος μαύρος ιθαγενής - μάγος φυλής θα σε νοσηλεύ-
σει εσένα ή, χειρότερα, τα μικρά σου; Αντιλαμβάνεσαι, επίσης, πως 
τα δωμάτια δεν ήταν, τελικά, αυτό που έδειχναν στο Internet, φωτο-
γραφημένα με τον ευρυγώνιο φακό, ή ανακαλύπτεις ότι είναι φτιαγ-
μένα για να κοιμηθούν τα εννιά αδέλφια της Μανταλένας, το ένα δί-
πλα στο άλλο, σε παράταξη, λες και θα συμμετάσχουν στη στρατιω-
τική άσκηση «Παρμενίων». Και βέβαια, το δωμάτιο με την νταντά 
δεν έχει τις σωστές ανέσεις για τα παιδιά, δεν έχει βραστήρες, κρεβα-
τάκι με κάγκελα και διπλό για τα μεγάλα που, επιπλέον, την τελευ-
ταία εβδομάδα μισιούνται θανάσιμα και αρνούνται να κοιμηθούν μα-
ζί και «όχι, εγώ δεν κοιμάμαι στον καναπέ, γιατί πάντα εγώ ο μικρό-
τερος;», κ.λπ. κ.λπ.

Και την άλλη ημέρα που χαράζει, που αντιλαμβάνεσαι πως πρέπει 
στους εξωτικούς προορισμούς να χαλαρώνεις διαφορετικά, ανακα-
λύπτεις ότι η ξαφνική νεροποντή, που διαρκεί τέσσερις ώρες από το 
πρωί και είναι σπάνιο φαινόμενο για την εποχή, όπως σε διαβεβαιώ-
νει ο ρεσεψιονίστ - μετεωρολόγος, δεν είναι και τόσο αθώα, όταν ερευ-
νάς στο Internet και συνειδητοποιείς πως ο μικρός πανάκριβος τρο-
πικός προπληρωμένος παράδεισος στην Ακτή Ελεφαντοστού θα εί-
ναι τις επόμενες πέντε από τις οκτώ ημέρες των διακοπών σου μου-
ντός και βροχερός. Κι εσύ, τελικά, είσαι «μια αχάριστη ύπαρξη» για 
το σύζυγό σου, ακόμα κι αν το μόνο που του επισημαίνεις είναι ότι ο 
ρεσεψιονίστ / μετεωρολόγος / Αρτέμης Μάτσας είναι δασκαλεμένος 
από τη διεύθυνση του ξενοδοχείου να ψεύδεται ασυστόλως. Διότι, 
την άλλη μέρα το πρωί, που κάνει ένα διάλειμμα η βροχή και, επι-
τέλους, βγαίνεις σαν το κουνάβι από την μπαμπού καλύβα και πας 
τρέχοντας στο εστιατόριο για πρωινό, αντιλαμβάνεσαι ότι, ακόμα και 
οι ένοικοι που βρίσκονται στο resort τουλάχιστον μια βδομάδα πριν 
από εσένα, είναι πιο άσπροι κι από άσπροι. Κι όταν τους ρωτάς ευ-
γενικά αν πάσχουν από αποχρωματισμό τύπου Μάικλ Τζάκσον και 
δεν έχουν μαυρίσει καθόλου, σου απαντούν πολύ απλά ότι «το χαμη-
λό βαρομετρικό που ζούμε είναι αρκετά συνηθισμένο στις τροπικές 
χώρες αυτές τις εποχές, οπότε καλύτερα να ξεχάσετε το Coppertone 

ΕπΕίτα απο πολυώρΕσ μΕτακίνησΕίσ, 
με καθυστερήσεις και ανταποκρίσεις, με περίεργες πτήσεις 

καί μΕρίκΕσ φορΕσ (στουσ πίο 
μακρινούς προορισμούς) ακόμη πιο περίεργα αεροπλάνα, 

οπου γία λογουσ τίμησ 
δεν συμπεριφερόμουν σαν τη Βλαχοπούλου 

στο «μία Ελληνίδα στο χαρΕμί», 
η φετινή προοπτική της ασύδοτης απραξίας ολίγων ημερών 

στο σπίτί (Εστώ καί στολίσμΕνο 
σαν πλατεία στο Ίντσμπουργκ και με εξωτερική 
θΕρμοκρασία 18°C) μΕ κανΕί 

να χαμογελώ σαρδόνια.
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και να αγοράσετε άνορακ». Η σκέψη του σολάριουμ φαντάζει δελεα-
στική, καθώς παρακολουθείς κάτωχρος τη βροχή στο τζάμι της σικ 
μπαμπού καλύβας - μπανγκαλόου, παίζοντας επιτραπέζια με εξαγρι-
ωμένα από την ανία πιτσιρίκια, κλεισμένα σε μερικά τετραγωνικά, 
και βλέποντας για 8η φορά το «Home Alone 1». 

Ευλογημένες οι εμπειρίες στη ζωή μου και ευλογημένο, επίσης, 
όταν πραγματικά το χρειάστηκα, το ρεαλιστικό μου χιούμορ –ή ό,τι 
τέλος πάντων διαθέτω απ’ αυτό– σε διάφορες τραγελαφικές καταστά-
σεις της ζωής μου, μιας ζωής που είχα μέχρι στιγμής περισσότερα όχι 
μόνο απ’ όσα ζήτησα, αλλά κι απ’ αυτά που είχα ονειρευτεί (και το 
δηλώνω πάντα δημόσια, μην τυχόν και το λησμονήσω κάποια μέρα 
πρώτη εγώ). Τα ράφια της βιβλιοθήκης με στοιχειώνουν να τα τακτο-
ποιήσω από τον Οκτώβριο, καθώς και τα μικρά bebe ρούχα –όπως τα 
λέει η έφηβη κόρη μου– στην ντουλάπα της, όπως επίσης κάνω πως 
δεν βλέπω το ντουλάπι με τα καλλυντικά μου, που έχει σπάνια μου-
σειακά προϊόντα (από την εποχή του Ladas έχει να μπει σε τάξη). Το 
συμπαθέστερο, όμως, όλων είναι πως αναμένεται να μπει σε τάξη ο 
οργανισμός μου, το μυαλό μου, οι σκέψεις μου μέσα στο φιλόξενο δι-
κό μου περιβάλλον, με μια αγκαλιά δακρύβρεχτες γυναικείες ταινί-
ες, απ’ αυτές που δεν βλέπει κανένας σύζυγος ποτέ σε κανένα σινε-
μά, και μια στοίβα ξένες εκδόσεις, που με προκαλούν να δω για άλλη 
μια φορά τη δυστυχία να είσαι εκδότης στην Ελλάδα.

Κατά τα άλλα, θα σας σκέφτομαι με αγάπη όλους σας (κυρίως όλες 
εσάς τις μαμάδες) στις πτήσεις, στις πίστες, στους ουρανοξύστες, στα 
κατάμεστα από Έλληνες Barneys και Bergdorf, στο μποτιλιάρισμα 
της Oxford Str. ή στις ζεστές παραλίες των Μαλδιβών όσο εγώ θα βου-
τάω πιο βαθιά στο ζεστό πάπλωμά μου, απολαμβάνοντας τεμπέλικες 
απογευματινές σιέστες, στις υπερπολυτελείς –λόγω χρόνου– φετινές 
μου διακοπές. Έκαστος εφ’ ω ετάχθη.

Ι Α Ν Ο υ Α Ρ Ι Ο σ  2 0 0 8

Ο πΡωτΟ προειδοποιητικό μήνυμα πως έχεις περάσει το όριο 
ηλικίας με το οποίο μπορείς να «καλύπτεσαι» σαν Γιάννης 
Αγιάννης για τις απονενοημένες ενέργειές σου, προβάλλοντας 

ως δικαιολογία το «νεαρό της ηλικίας», είναι όταν ανακαλύπτεις πως 
επαναλαμβάνεις διδαχές και ρήσεις που άκουγες –και, το χειρότερο, 
σιχαινόσουν θανάσιμα– από τους γονείς σου όταν ήσουν παιδί. 

Ποιος από εμάς δεν ανατρίχιαζε στο άκουσμα της προσταγής - πα-
ράκλησης χαροκαμένης μάνας από το Τεπελένι, «ρίξε μια ζακέτα επά-
νω σου, θα πάθεις πνευμονία, βάλε κασκόλ και σκούφο, έχει μηδέν 
βαθμούς έξω», λίγο πριν μπεις στο ασανσέρ για να φύγεις για το σχο-
λείο ή, «έπλυνες τα χέρια σου;», λίγο πριν κάτσεις για φαγητό, μόλις 
που είχες έρθει από το σχολείο με χέρια γεμάτα μικρόβια από το Λοι-
μωδών, αφού είχες προλάβει να πιάσεις με μαύρα χέρια τέσσερις κε-
φτέδες και την προνομιούχα γωνία από το ψωμί;

Σήμερα το μεσημέρι, μετά από έναν ομηρικό καβγά με το γιο μου 
για τον παραπάνω λόγο και αφού του εξήγησα πως άμα συνεχίσει να 
μην πλένει τα χέρια του πριν φάει, το λιγότερο που θα πάθει θα είναι 
γάγγραινα (ναι, έφτασα τόσο χαμηλά), κάθισα απηυδισμένη στα δε-
καπέντε τεράστια μαξιλάρια (που κατά λάθος παρήγγειλα τόσα και 
εξαφάνισαν τον καναπέ μου, με αποτέλεσμα να μιλάμε για μαξιλάρια 
με ολίγον από ποδαράκια καναπέ) και το παραδέχτηκα μεγαλοθύμως: 
Μεγαλώνω, μεγάλωσα, για να μην πω το άλλο, το χειρότερο, αυτό που 
δεν κάνει και δεν πρέπει. Καιρό τώρα, κοιτάζω τη σιλουέτα μου στα 
δοκιμαστήρια κλεφτά και είναι σαν να βλέπω τη σιλουέτα της μητέ-
ρας μου, κάτι που δεν θαύμαζα σε εκείνη. Το χαμόγελό μου είναι ίδιο 
με την τελευταία φωτογραφία που της τράβηξα εγώ, στα τελευταία 
γενέθλια που περάσαμε μαζί, ενώ αρχίζω να κόβω τις σελίδες των πε-
ριοδικών μας που ασχολούνται με τα τελευταία ανακοινωθέντα για 
ρυτίδες και άλλες καταρρεύσεις του ανατολικού και λοιπών μετώπων. 
Εδώ κάπου, σκέφτομαι, είναι το κομβικό σημείο που συναντάται το  
homo sapiens megalobebeka (ήτοι εφαρμοστό jean με κοψίματα και 
στάμπες, στρας, πέρλες και όλα τα τάματα της μονής του Αγίου Φα-
νουρίου, εφαρμοστό t-shirt ή –το χειρότερο– μπουστιέ, τακούνι πλατ-
φόρμα πολλών, μα πολλών πόντων κ.λπ.) με πολλά επεισόδια Nip 
Tuck στο πρόσωπο, στο ντεκολτέ, στο κορμί. 

«Το να μην είσαι ικανοποιημένη με αυτό που βλέπεις στον καθρέ-

« h o M e  A L o n e ? »

«Homo sapiens megalobebeka»
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φτη σου έχει να κάνει πρωτίστως με το ότι δεν είσαι αρκετά ικανο-
ποιημένη με αυτό που έχεις στην καρδιά σου», μου έλεγε πριν από 
λίγες ημέρες μια φίλη, η οποία δείχνει να τα έχει αφήσει όλα αυτά πί-
σω της, ενώ συμφωνεί μαζί μου πως το χειρότερο μέρος της ιστορίας 
είναι όταν ακούς μέσα στο κεφάλι σου, σε επανάληψη, τις φωνές της 
μάνας σου για όλα όσα μισούσες κάποτε να ακούς και να επαναλαμ-
βάνεις σαν παπαγάλος: «Διάβασες, έγραψες, τι ώρα θα γυρίσεις, δεν 
πιστεύω να βάφεσαι, έφαγες, έχεις αδυνατίσει, γιατί δεν πίνεις την 
πορτοκαλάδα σου, γιατί δεν άγγιξες το γάλα»…

Πρόσφατα, ανακάλυψα –έπειτα από κενό μνήμης χρόνων– πού στο 
καλό έκρυβα τους ελέγχους μου και τα απολυτήριά μου. Παλιές κον-
κάρδες του Τοσίτσειου, περιβραχιόνια από παρελάσεις στο Ζάππειο, 
«αποκόμματα σκέψης», εισιτήρια σινεμά από ξεθυμασμένες απογευ-
ματινές κοπάνες στο «Αθήναιον», ξύλινα μαχαιράκια με χαραγμένα 
«love forever» και εφηβικά οργισμένα γράμματα και ραβασάκια που 
άτολμα λούφαξαν στη διαδρομή. Μια δεκαετία στριμωγμένη στην τε-
λευταία θέση του λεωφορείου 423 για Νέα Πεντέλη και στο αιώνιο 
τρόλεϊ Λ. Αλεξάνδρας με τον αριθμό 7. Έλεγχοι διαγωγής της μαθη-
τρίας Ελένης Κ. Μακρή, άθικτοι και κολλαριστοί, όπως οι γαλάζιοι 
γιακάδες της ποδιάς μου, λάφυρο στα χέρια της κόρης μου, που τους 
ελέγχει αυτή πλέον και τους αξιολογεί αντιστοίχως. 

«Μα πού πήγαν όλα αυτά τα χρόνια;», μονολογώ, καθώς υποκλέ-
πτω βουλιμικά ένα organic (τουλάχιστον) παγωτό από την κατάψυ-
ξη. Και κυρίως «ποια είναι αυτή η ξένη κυρία που με κοιτά με τα παι-
δάκια της στις φωτογραφίες;»…

«Αυτό λέγεται κρίση ηλικίας», μου είπε η μεγαλύτερη αδελφή μου, 
η οποία πάντοτε έκρυβε έναν ιατροδικαστή Φίλιππο Κουτσαύτη μέ-
σα της, από τότε που περπατάγαμε σαν βαρυποινίτισσες για τη στά-
ση του σχολικού κάθε πρωί και εγώ της ζητιάνευα την τελευταία 
τσίχλα Adam’s. «Το χειρότερο είναι αυτό που έρχεται», μου ξεκαθα-
ρίζει η «ιατροδικαστής» αδελφή μου, κάθε απόγευμα από την άλλη 
γραμμή του πένθιμου τηλεφωνήματος. «Κρίσεις εφηβείας, ανταγω-
νισμός, απορρίψεις και χλευασμός στην ημερήσια διάταξη από τη με-
γάλη, αντιπερισπασμός και αντίδραση από τον μεσαίο και “Κλούβιος 
και Σουβλίτσα” για τον μικρό», μου λέει και διαπιστώνω μια ελαφρά 
διάθεση διατριβής διδακτορικού στο παραπάνω θέμα. 

Και εγώ τι, πώς; – ψελλίζω ξεροκαταπίνοντας. 
«Αναλόγως την ψυχολογική σου επιβάρυνση», μου απαντά κοφτά. 

«Άλλες αντιδρούν καταντώντας γελοίες, λικνίζοντας και προτάσ-
σοντας τα εδώ και πολλά χρόνια μεστωμένα στήθη τους με t-shirts 
που φορούν οι κόρες τους κάθε βράδυ στους Onirama, μεταμορφώ-
νοντας τους εαυτούς τους σε groupies των Aerosmith, κι άλλες γίνο-

νται ιέρειες του Nip Tuck και του Dr Christian Troy από τις πάμπολ-
λες πλαστικές και τα botox, άλλες λιώνουν στη γυμναστική και στην 
εξαντλητική δίαιτα με το ένα και μόνο μαρούλι και άλλες κρατούν 
τα απολύτως αναγκαία, ήτοι σύζυγο, εισόδημα (ειδικά εάν είναι άμε-
σα εξαρτώμενες) και αλλάζουν όλα τα υπόλοιπα, δημιουργώντας μια 
νέα άγνωστη ζωή, που τους αναζωογονεί για λίγο». 

Μετά από όλη αυτή την ολική καταστροφολογία, αφήνει για το τέ-
λος το καλό:

«Ζήσε το», με προτρέπει με θάρρος, όπως τότε που μου είπε πως με 
«καλύπτει» για να βγω ραντεβού κι ας είχα ωριαίο διαγώνισμα Άλ-
γεβρας την άλλη μέρα. «Ζήσε το και άλλαξέ το εσύ με θάρρος, δάμασε 
τις φοβίες του χρόνου και τις φθορές αυτές, τις οποίες ξέρεις ακριβώς 
πώς και πόσο τις κορόιδευες στην ίδια σου τη μάνα. Ρούφα με δύνα-
μη αέρα νιότης όσο μπορείς, σφίξε δυνατά το στομάχι και ζήσε την 
καινούργια φάση της ιστορίας σου. Το homo sapiens bebeka απέθα-
νε για πάντα. Μόνο μια γυναίκα - παιδί έχει μείνει, για να σου θυμί-
ζει για πάντα πως ο άνθρωπος όσο κι αν μεγαλώνει, ακόμη και πριν 
από το τέλος, αισθάνεται οξύμωρα μικρός».

«Έτσι είναι», της αποκρίθηκα ταράζοντας τη σιγή του σπιτιού –
αφού όλοι είχαν κοιμηθεί από ώρα– μέσα στο σκοτάδι του χαμένου 
παραδείσου του καναπέ μου, αποφασίζοντας επίσης εκείνη τη στιγμή 
να μικρύνω επιτέλους αυτά τα διαβολεμένα μαξιλάρια. Για το τέλος, 
της εκμυστηρεύτηκα κάτι που της το όφειλα ως «η μικρή αδελφή στη 
μεγάλη», ως ανταπόδοση για όλες αυτές τις τσίχλες που χρόνια από 
παιδί τής έκλεβα: Λίγες μόλις μέρες πριν χάσουμε τη μητέρα μας, σε 

«αυτο λΕγΕταί κρίση ηλίκίασ», 
μου είπε η μεγαλύτερη αδελφή μου, η οποία πάντοτε 

ΕκρυβΕ Εναν ίατροδίκαστη 
Φίλιππο Κουτσαύτη μέσα της, από τότε που περπατάγαμε 
σαν βαρυποίνίτίσσΕσ γία τη σταση 

του σχολικού κάθε πρωί και εγώ της ζητιάνευα την τελευταία 
τσίχλα AdAm’s. «το χΕίροτΕρο EinAi 

αυτό που έρχεται», μου ξεκαθαρίζει η «ιατροδικαστής» 
αδΕλφη μου, καθΕ απογΕυμα 

από την άλλη γραμμή του πένθιμου τηλεφωνήματος.
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Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α ,  Ι Δ Ι Α  Μ Ε Ρ Α

μια από τις τελευταίες συνομιλίες - εξομολογήσεις που είχα μαζί της, 
εκεί στον υπέροχο κόσμο της κρεβατοκάμαράς της, το λουλουδένιο 
βασίλειο της Μπάρμπαρα Κάρτλαντ (βασίλισσας των Άρλεκιν), όπως 
της έλεγα και γελούσε, η μητέρα μας, με την κοφτερή ματιά αυτού 
που ξέρει πως το τέλος έρχεται και έχει την ωμότητα έτοιμη κι ένα 
κρυφό θάρρος μοναδικό άσσο στο μανίκι του, μου είπε: 

«Κλείνω τα μάτια μου και περνά η ζωή μου μέσα σε δευτερόλεπτα 
με απίστευτη ταχύτητα από μπροστά μου. Εγώ με τα κοτσιδάκια μου 
και το σκυλάκι μου να παίζω, εγώ στο γάμο μου, εγώ να σε κρατώ 
αγκαλιά και να μην τρως το αυγό σου και να κλαίω γι’ αυτό, εγώ στη 
γέννηση της πρώτης μου εγγονής, εγώ στην κηδεία του πατέρα σου 
να τον φιλώ για τελευταία φορά και τώρα εδώ στο κρεβάτι, άρρωστη. 
Μόνο που είμαι και νιώθω τόσο νέα, όπως τότε στην αυλή με το σκύ-
λο μου. Για πάντα μαθήτρια με κοτσιδάκια. Κατάλαβες;». 

«Κατάλαβα», της είπα και χαμήλωσα τα μάτια μου στο πάτωμα, 
θαυμάζοντας το κόκκινο γυαλιστερό μανικιούρ που μόλις της είχα 
ολοκληρώσει. «Κοίτα πώς μοιάζουν τα χέρια μας» και ενώνοντάς τα 
στο φως, της τα έδειξα περήφανα, δακρυσμένη, αλλάζοντας γι’ άλλη 
μια φορά το θέμα…

M Α Ρ T Ι Ο σ  2 0 0 8

« h o M o  S A P I e n S  M e G A L o B e B e K A »

|  2 6 0  | 

τΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝωσΑ στους γονείς μου πως οι ατέλειωτες ονει-
ροπολήσεις μου με είχαν οδηγήσει, τελικά, στην απόφαση 
να ασχοληθώ με το θαυμαστό κόσμο της μόδας και των πε-

ριοδικών, εκτυλίχθηκε η εξής all time classic σκηνή: Η μητέρα μου 
αντέδρασε σαν τη Ρένα Βλαχοπούλου που μόλις έπαθε καρδιακή κρί-
ση και ο πατέρας μου σαν τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο στον αντί-
στοιχο ρόλο του κατευναστικού συζύγου. Μια σκηνή της Φίνος Φιλμ 
παίχτηκε μπροστά στα έκπληκτα κοριτσίστικα μάτια μου κι εγώ ανα-
ρωτιόμουν: «Τώρα εδώ κλαίνε ή γελάνε;». 

Ο κόσμος των media για τους περισσότερους φαντάζει σαν βαθιά 
υποκριτικός θίασος, γεμάτος ψευδείς δηλώσεις, ειδήσεις, «κατευθυ-
νόμενες» προκάτ συνεντεύξεις και δημοσιογράφους - κατασκόπους 
ενός «ψυχρού καθεστώτος». Το όραμα και το πνεύμα του Νίκου Τσι-
φόρου, του Φρέντυ Γερμανού, που υπερθεμάτιζε και διάβαζε χαλα-
ρωμένος ο πατέρας μου στην πολυθρόνα του καπνίζοντας αρειμανί-
ως, μέσα σε λιγότερο από δύο δεκαετίες κυλίστηκε κακήν κακώς σε 
μία περίεργη τοξική βροχή ανανέωσης και νέας αισθητικής, που το 
έκαναν αγνώριστο. Για ποιο θαυμαστό κόσμο της μόδας και για ποια 
υψηλής αισθητικής δημοσιογραφία μιλούσα λοιπόν; Παρ’ όλα αυτά, 
τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, συνέβησαν σε αυτό το χώρο τόσα πολ-
λά πράγματα που κάποτε με εξόργιζαν, αλλά πλέον με κάνουν να μει-
διώ, έστω και πικρόχολα. Οι ίντριγκες, οι ζηλοφθονίες και οι ανίερες 
συμμαχίες των ΜΜΕ συναγωνίζονται σε πολυμορφία και σενάριο τις 
βυζαντινές ιστορίες, βουτηγμένες στη μούχλα της διαφθοράς. Έρχο-
νται στιγμές που, μέσα σε όλα αυτά που έχεις ακούσει, έχεις πει, έχεις 
αντικρούσει και έχεις λογοδοτήσει, δεν έχεις προλάβει να καταλάβεις 
ποιο τελικά είναι το σημείο αναφοράς. ΟΧΙ, τα media δεν σε κάνουν 
καλύτερο άνθρωπο. Κι αυτό δεν συμβαίνει μόνο επειδή, κάποια στιγ-
μή, σε αναγκάζουν να έχεις δοσοληψίες με ανθρώπους επηρμένους, 
οι οποίοι βρίσκονται τυχαία στο προσκήνιο και στην επικαιρότητα, 
αλλά –το χειρότερο– επειδή σε κάνουν να ακροβατείς στο χείλος του 
πιο καυτού καζανιού, με λογής - λογής ίντριγκες και δολιότητες. Εί-
ναι ζήτημα άριστης «φυσικής κατάστασης» και ισορροπίας να μη γλι-
στρήσεις και να μη σε καταπιεί το κοχλάζον περιεχόμενό του.

Δεν θα μπω σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Ο νοών νοείτω, με όλα αυτά 
που ακούτε, διαβάζετε, παρακολουθείτε και τελικά αξιολογείτε. Όμως, 

«Τα Πρωτεία»

o

|  2 6 1  | 

81-87 teliko.indd   24-25 9/3/2014   8:21:01 AM



η μεγαλύτερη αξιολόγηση γίνεται από μερικούς από εμάς, εκεί, την 
ώρα που γέρνει η μέρα και όλα σε οδηγούν στο δικό σου καταφύγιο 
- ορμητήριο. Εκεί ακυρώνονται όλα. Εκεί αρχίζουν και σταματούν 
τα πάντα: Στο καταφύγιο της οικογένειας. Το πιο στιβαρό αντίβαρο 
απέναντι στο θεότρελο, ματαιόδοξο κόσμο των media, η οικογένεια - 
φωλιά - καταφύγιο στα δύσκολα. Αυτή είναι η μια πλευρά του επαγ-
γέλματος, αυτού που τόσο πολύ ήθελα να γίνω μέρος του και που 
τόσο σθεναρά στην πρώτη σκηνή της άτυπης «Φίνος Φιλμ» υπερα-
σπίστηκα ως άλλη Ζωίτσα. Η πλευρά της ματαιοδοξίας και της απα-
τηλής λάμψης. H άλλη είναι η πλευρά της ανακάλυψης της γυμνής 
αλήθειας που αγγίζει τα όρια του αβάσταχτου μελό. Όμως υπάρχει 
και αποτελεί την άλλη όψη αυτής της ζωής. Ζωντανότερο παράδειγ-
μα η δημοσιογραφική έρευνα αυτού του μήνα για το LIFE&STYLE 
και τα βραβεία «Γυναίκες της Χρονιάς», που συνδυάστηκαν με μια 
σειρά από γνωστά αλλά και άγνωστα ιδρύματα, ορφανοτροφεία, γη-
ροκομεία και συλλόγους, φορτισμένα με τόσες προσωπικές ανεπα-
νάληπτες ιστορίες παιδιών αλλά και ενηλίκων που είναι η ζωή τους 
κλεισμένη σε αυτά. 

Η πρώτη επίσκεψή μου σε φιλανθρωπικό ίδρυμα πρέπει να ήταν 
στην Α’ Δημοτικού. Ήμουν φορτωμένη μ’ ένα χάρτινο κιβώτιο με 
γάλατα εβαπορέ, σοκολάτες –που μόνο εγώ ξέρω πώς κρατήθηκα και 
δεν τις κατασπάραξα στη διαδρομή– και ρούχα που δεν μου έκαναν 
πια, αλλά ήταν σε καλή κατάσταση. Η συνάντησή μου με ένα τσούρ-
μο κορίτσια της ηλικίας μου (τα οποία με κοιτούσαν εξονυχιστικά, με 
μάτια που καθρέφτιζαν περιέργεια έως –τι πιο φυσικό– ζήλια, αφού 
συνοδευόμουν από δυο γονείς, εποχή Χριστουγέννων) με έκανε να 
σέρνομαι στις τύψεις και στην απαξίωση του εαυτού μου για πολ-
λές ημέρες. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι στο καλό «ηθικό μάθημα» 
ήταν αυτό (όπως επαναλάμβανε ο πατέρας μου, με ύφος Τσαγανέα), 
από τη στιγμή που εγώ (σε συνδυασμό με το βιβλίο - δώρο «Χωρίς 
οικογένεια» του Έκτορος Μαλό) είχα χάσει τον ύπνο μου για μισό 
μήνα. Τέτοιου είδους επισκέψεις ακολούθησαν πολλές κατά τη δι-
άρκεια των μαθητικών χρόνων, μα πάλι έκανε την εμφάνισή της η 
ίδια ψυχική καταρράκωση και η βαριά στεναχώρια που δεν μπορού-
σε να εξηγηθεί επαρκώς από ένα μικρό κορίτσι που ζούσε έως τότε 
στον «κόσμο της Πάττυ». 

Το γεγονός που, τελικά, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους ήταν 
όταν, μία μέρα, ο πατέρας μου μας ανακοίνωσε πως θα περνούσαμε 
την Κυριακή μας με μια οικογένεια μακρινών συγγενών, που δυο από 
τα τρία τους παιδιά ήταν κωφάλαλα. Η κατήχηση για το πώς έπρε-
πε να συμπεριφερθούμε, αλλά κυρίως η αυστηρή υπόδειξη για την 
αποφυγή κάθε είδους περίεργης αντίδρασης από τη μεριά μου, ήταν 

Οταν ανακΟΙνωσα στΟυσ γΟνεΙσ μΟυ 
την απόφαση να ασχοληθώ με το θαυμαστό κόσμο της μόδας 
καΙ των ΠεΡΙΟΔΙκων, εκτυλΙχθηκε 

 η εξής σκηνή: Η μητέρα μου αντέδρασε σαν τη Ρένα 
ΒλαχΟΠΟυλΟυ ΠΟυ μΟλΙσ εΠαθε 
καρδιακή κρίση και ο πατέρας μου σαν τον Διονύση 

ΠαΠαγΙαννΟΠΟυλΟ στΟν αντΙστΟΙχΟ 
ρόλο του κατευναστικού συζύγου. 

σαφέστατες και κοφτές. Το ζητούμενο ήταν να προσπαθήσω να ανα-
πτύξω σχέσεις με τα μακρινά ξαδέλφια μου και κυρίως να μάθω να 
«συνομιλώ» μαζί τους. Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να είχε περισσό-
τερο τρακ στη ζωή του μέχρι τότε. Έζησα κορυφαίες στιγμές αγω-
νίας. Το βράδυ όμως, αφού απόλαυσα ένα τέταρτο από γοερό κλάμα 
που σαφέστατα είχε καμουφλαριστεί επιδέξια όλη την ημέρα, κοιμή-
θηκα τόσο γαλήνια και πραγματικά ευτυχισμένη. Οι ακομπλεξάρι-
στοι χαρούμενοι έφηβοι που ζούσαν τόσο έντονα την εποχή τους, εκεί 
στα ’80s, ήταν δύο χαρούμενοι άνθρωποι που έτυχε να γεννηθούν πιο 
«διαφορετικοί» από εμάς, αλλά κατάφεραν να δαμάσουν τους δαίμο-
νές τους. Η ουσία τού να είσαι «διαφορετικός» επειδή έτσι γεννήθη-
κες, εκτός από συναισθήματα φόβου για την επικοινωνία, με έκανε 
να συνειδητοποιήσω ξεκάθαρα, με τον καιρό, πως φιλανθρωπία δεν 
είναι οι ευαίσθητες κυρίες με τις παχυλές επιταγές, αλλά άνθρωποι 
σαν όλους εμάς. Στα χρόνια που πέρασαν, μέσα από αυτή την επίπο-
νη –για πολλούς λόγους– δουλειά, που ώρες - ώρες νομίζεις πως τί-
ποτε δεν είναι διαυγές, ανακάλυψα κι εγώ μαζί με άλλους έναν άλλο 
κόσμο, μέσα από ρεπορτάζ και έρευνες. Έναν κόσμο βουβό, χωρίς 
μιλιά, κουτσό, χωρίς άκρα πολλές φορές, χωρίς οικογένεια και μεγά-
λες αγκαλιές. Ένα γενναίο κόσμο, όμως, με εξίσου γενναίους εθελο-
ντές και ιδρυτές ζεστών «καταφυγίων». Έναν πραγματικά σπουδαίο 
«άλλο κόσμο», με πολλές ανάγκες, που θα τιμώ όπως μπορώ για την 
υπόλοιπη ζωή μου. Αξίζουν σ’ αυτούς όλα τα πρωτεία.  

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ  2 0 0 8
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ΟΜΙζΩ ΟΤΙ έχω ξαναγράψει πως, όταν κάνω «μαύρες» σκέ-
ψεις, έχω την υπομονή αλλά και τη δεξιοτεχνία να δημιουρ-
γώ τις πιο μαύρες και δυσοίωνες απ’ αυτές, σε τέτοιο βαθμό 

μάλιστα, που αγγίζω το σκαλοπάτι της κατάθλιψης και απολαμβάνω 
στη συνέχεια τη μοναξιά μιας σύντομης κρίσης, που ωστόσο είναι ικα-
νή να σε επαναπροσδιορίσει. Το παραπάνω συνέβη και μετά τα βρα-
βεία του περιοδικού, εκείνη τη μοναδική βραδιά που τα είχε όλα –και 
ολίγον από σόου και τουαλέτες και εγχώριους σταρ– αλλά το κυριότε-
ρο, που δεν το αρνήθηκε κανείς, ένα θεόρατο καμπανάκι συναγερμού, 
συναισθήματος, λιγώματος καρδιάς και ψυχής και στιγμές που τελι-
κά ανακαλύπτεις πως η ευαισθησία σου υφίσταται ακόμη, ανεξαρτή-
τως απ’ όλα αυτά τα δυσοίωνα και τραγελαφικά που σου συμβαίνουν 
στην καθημερινότητα. 

Ήρθαν οι γιορτές του Πάσχα και μαζί με ένα ολόκληρο κοντέινερ 
(μεγέθους από εκείνα που ταξιδεύουν υπερατλαντικά, φυσικά) φορτω-
μένο με νοικοκυριό που είχε μέχρι και βιολογικά αβγά με ασορτί βαφή 
–δεν το συνιστώ, όμως, για δραστικό κόκκινο– έως και αυτοκόλλητα 
αβγών με αισθητική της εποχής «Τιραμόλα» (το μόνο που ξεχάσαμε 
και δεν πήραμε ήταν το φυτό της εισόδου) αναχωρήσαμε συν τέκνοις 
για το εξοχικό μας, στο γνωστό κοσμικό νησί. 

Οι δυσοίωνες σκέψεις που πάντοτε συνοδεύουν την κούραση, επα-

νέρχονται δριμύτερες με τις βραδινές επισκέψεις σε μοναχικά μονα-
στήρια – ημέρες Πάσχα γαρ. Όταν αποστασιοποιείσαι και ξεχωρίζεις 
την αισχρή ματαιοδοξία των τόσων πολλών που καθημερινά κυνηγάς, 
απορείς –εν μέσω ψαλμών και τροπαρίων– πώς γίνεται να μη βλέπεις, 
ενώ βρίσκονται όλα τόσο καθαρά μπροστά σου. Άλλωστε, όταν αποφα-
σίζεις να αποτοξινωθείς, τότε σαν άρρωστος ναρκομανής τυραννιέσαι 
πιο πολύ για όλα όσα έπρεπε να πράξεις και δεν τα έπραξες, μέχρι να 
έλθουν οι στιγμές που απομακρύνεις από το μυαλό σου τα βαριά και 
αφόρητα. Είναι, σίγουρα, οι στιγμές της «κάθαρσης», που πάλευε να 
μου μάθει στα αρχαία η αείμνηστη φιλόλογός μου. 

Τις ημέρες που πέρασαν, ανέλυα λεπτομερώς το τεύχος που έχετε 
αυτή τη στιγμή στα χέρια σας, απασχολώντας και το μυαλό μου με τα 
πρακτικά της δουλειάς, που έχει παράδοση να με κυνηγά κάθε Μεγά-
λη Εβδομάδα – κυρίως βέβαια κυνηγάει τους συνεργάτες μου, που 
«από παράδοση», επίσης, δεν κάνουν γιορτές. Όταν διάβασα τη στή-
λη «Προσκήνιο» και τη συνέντευξη της Ευαγγελίας Κοκκινάκη στον 
Γιώργο Παπαϊωάννου (στη σελίδα 46), της γυναίκας που βραβεύθηκε 
ως «κορυφαία Ελληνίδα» εκείνη τη βραδιά, αισθάνθηκα σαν να είχαν 
περάσει δέκα νύχτες Χριστουγέννων και δέκα αναστάσιμες ακολουθί-
ες, με αντίστοιχα άγια μηνύματα από τα Χερουβείμ που έψελναν στα 
αφτιά μου. Προσγειώθηκα με ένα τράνταγμα που ταρακούνησε γερά 
την «άτρακτο» μιας ευαίσθητης –από την κούραση, ούτως ή άλλως– ιδι-
οσυγκρασίας. Η Ευαγγελία Κοκκινάκη και η ιστορία της με άρπαξε με 
την πλοκή της από την πρώτη στιγμή της δημοσιογραφικής έρευνας, 
όταν –μήνες πριν– έψαχνα να βρω ποια θα ήταν η γυναίκα που άξιζε το 
κορυφαίο βραβείο, φόρο τιμής για την πορεία της ζωής της. Με σαγή-
νεψε ακόμη μια φορά –πιο δυνατά τώρα, οφείλω να ομολογήσω– όταν 
τα «Las Vegas» τηλεοπτικά σκηνικά της βραδιάς των «Γυναικών της 
Χρονιάς» αποσύρθηκαν, όταν οι τουαλέτες μπήκαν στην ντουλάπα, 
τώρα που θυμάμαι στιγμές και λόγια. Απορώ, με τέτοιες συγκλονιστι-
κές ιστορίες ζωής, ποιος δυστυχής μπορεί να υποστηρίξει πως βραβεία 
σαν αυτά που έγιναν στις 8 Απριλίου είναι μόνο για εντυπωσιασμό ή 
ποιος μίζερος και κακός Nεοέλληνας είναι εκείνος που επιμένει πως οι 
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις (που σαφέστατα υποκινούνται από ανθρώ-
πους που εδώ και καιρό έχουν λύσει τα οικονομικά τους προβλήματα) 
είναι αφορμή μόνο για κοσμικά ενσταντανέ και προβολές…

Η βραδιά του LIFE&STYLE που πάντα αποτελεί –κι όποιος θέλει 
ας το πιστέψει– αφορμή για διάφορους νυχτερινούς εφιάλτες μου, πα-
ρόμοιους μ’ αυτούς που έβλεπα την εποχή που έγραφα «ωριαίο Άλγε-
βρα», αυτή η βραδιά που άγγιξε σε τηλεθέαση το 25% (ξεπερνώντας 
κάθε προηγούμενο βραβείων στην ελληνική τηλεόραση) και την πα-
ρακολούθησαν σχεδόν 1.000.000 Έλληνες (και περί τα 3.500.000, έστω 

« Σ υ γ Κ Λ Ο Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  γ υ Ν Α Ι Κ Ε Σ »

«Συγκλονιστικές γυναίκες»

N

Με την Ευαγγελία 
Κοκκινάκη, Γυναίκα 
της Χρονιάς 2007, 
για την προσφορά 
της ως πρόεδρος της 
«Αναγέννησης» για 
τα αυτιστικά παιδιά.
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και για λίγο), για μένα πάντα θα αρχίζει και θα καταλήγει σ’ ένα ση-
μείο: Πέρα από το καλό μακρύ φόρεμα που έφτιαξα ακριβώς δύο μέρες 
πριν, και από το μαλλί «ξασμένο λάχανο αλά Νίτσα Μαρούδα» της τε-
λευταίας στιγμής, η νύχτα αυτή σημαίνει πως κάποιες γυναίκες αυτής 
της χώρας –κι εσείς ξέρετε ποιες είναι, όπως και να τις αναγνωρίζετε– 
τιμήθηκαν (έστω κι αν το βραβείο που παρέλαβαν ήταν ένα ταπεινό 
μπράβο από μερικές χιλιάδες αναγνωστών που τις ψήφισαν) από καρ-
διές αληθινές κι όχι από καρδιές που έχουν μάθει να χτυπούν δυνατά 
μόνο στα ματαιόδοξα και στα πάθη. Ευτυχώς… 

Ευχαριστώ ξανά τη «Γυναίκα της Χρονιάς 2007», κυρία Ευαγγελία 
Κοκκινάκη, όπως, για παράδειγμα, έχω ευχαριστήσει και έχω μνημο-
νεύσει την κυρία Νίτσα Μεσογίτη, αλλά και τη Λέλα Καλογιάννη, οι 
οποίες πέρασαν από τη ζωή μου μέσα από αυτό το ειδικό βραβείο. Μα-
καρίζω τόσο πολύ τον εαυτό μου, διότι μέσα απ’ αυτά που είδα στα πυ-
ρετώδη μάτια τους αυτές τις βραδιές, μέσα απ’ αυτά που έχω διαβάσει 
στις πολυσέλιδες ιστορίες της ζωής τους, έγινα –εγώ, η εγωίστρια– πιο 
ευτυχισμένη. Με έκαναν, χωρίς να το ξέρουν, πιο ευτυχισμένη, με μια 
αγκαλιά μεγάλη κι εύκολη, για να δεχθώ και τα καλά και τα κακά. Ξέ-
ρω και από τα δύο… 

ΠεΡα αΠΟ τΟ καλΟ μακΡυ φΟΡεμα 
που έφτιαξα ακριβώς δύο μέρες πριν, και από το μαλλί 

«ξασμενΟ λαχανΟ αλα νΙτσα 
Μαρούδα» της τελευταίας στιγμής, η νύχτα αυτή σημαίνει 

Πωσ καΠΟΙεσ γυναΙκεσ αυτησ 
της χώρας –κι εσείς ξέρετε ποιες είναι, όπως και να 

τΙσ αναγνωΡΙζετε– τΙμηθηκαν 
(έστω κι αν το βραβείο που παρέλαβαν ήταν ένα ταπεινό 

μΠΡαΒΟ αΠΟ μεΡΙκεσ χΙλΙαΔεσ 
αναγνωστών που τις ψήφισαν) από καρδιές αληθινές κι όχι 

αΠΟ καΡΔΙεσ ΠΟυ εχΟυν μαθεΙ 
να χτυπούν δυνατά μόνο στα ματαιόδοξα και στα πάθη. 

ευτυχωσ…

Μ Α Ϊ Ο Σ  2 0 0 8

ΡΕΠΕΙ ΝΑ ΗΜΟυΝ γύρω στα δέκα όταν σε μια ηρωική κυρια-
κάτικη έξοδο, κρατώντας μπαμπά και μαμά από το χέρι, κάνα-
με απογευματινή απόβαση στο Κεφαλάρι της Κηφισιάς. Ολί-

γον η Ανθοκομική Έκθεση (νοσηρή περιέργεια του γεωπόνου πατέ-
ρα μου) και ολίγον η περιφερόμενη μιζέρια μου και η αιώνια γκρίνια 
μου για διασκέδαση σε κάτι που να παραπέμπει σε παιδική χαρά, μας 
οδήγησαν έξω από την παραδοσιακή πόρτα της κεντρικής παιδικής 
χαράς Κεφαλαρίου. Η μεγαλύτερη αδελφή μου κόντευε πια τα δεκα-
οκτώ και η σκέψη και μόνο πως μπορεί να εμφανιζόταν κάπου μα-
ζί μου (σε παιδική χαρά ούτε λόγος – προτιμούσε να πλένει αυτή τα 
πιάτα για ένα μήνα) ή, ακόμα χειρότερο, να εγκατέλειπε ανοιξιάτικα 
την ολόδροση ’80s παρέα της από τις απανταχού καφετέριες της μό-
δας για να συνοδεύσει γονείς και ανήλικη αδελφή, έτσι χωρίς ιδιαί-
τερο λόγο, ήταν σενάριο επιστημονικής φαντασίας για τη «Zώνη του 
Λυκόφωτος» – αγαπημένη σειρά της εποχής. 

Ακόμη μια εξωφρενική Κυριακή κυλούσε και η σκέψη του πρω-
ινού της Δευτέρας με είχε ήδη καταβάλει από το μεσημέρι, εμένα, 
ένα μικρό άγουρο και παναδύνατο κοριτσάκι, μια σταλιά, περιφρου-
ρούμενο από τις σκέψεις και τις συζητήσεις –ποτέ ανέφελες– δυο αρ-
κετά μεγάλων, πια, γονέων. Πλήξη και ανία, σκεφτόμουν. Ή μάλ-
λον, δεν σκεφτόμουν ακριβώς, γιατί ξεφεύγοντας από τα χέρια που 

Αριστερά: Πτωχή πλην τιμία υπηρέτρια -σκίτσα μου για 
τις στολές των υπηρετριών του Γιάγκου Δράκου. Δεξιά, 
άκρη δεξία, απέναντι από τον «master», Νίκο Φώσκολο, 
στο διάλειμμα των γυρισμάτων της «Λάμψης».

« Σ υ γ Κ Λ Ο Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  γ υ Ν Α Ι Κ Ε Σ »

«Απεταξάμην»

Π
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με κρατούσαν, έτρεξα χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο στην απέναντι 
πλευρά του δρόμου της παιδικής χαράς, δημιουργώντας ένα τρακά-
ρισμα, λιποθυμικά επεισόδια και μια μίνι καραμπόλα, που έγινε για 
να σωθεί η ζωή μου.

Δεν θυμάμαι περισσότερες λεπτομέρειες, ούτε πόσες μέρες μού πή-
ρε για να συνέλθω από αυτό που κατάλαβα πως θα με έστελνε γρη-
γορότερα στον Πανάγαθο. Θυμάμαι ακόμη, όμως, τα άπειρα πρόσφο-
ρα που ακολούθησαν, τις μετάνοιες «απεταξάμην», όπως επίσης και 
τις αναρίθμητες επισκέψεις, με αλαφιασμένη μαμά, στα απανταχού 
μοναστήρια του λεκανοπεδίου Αττικής, με αποκορύφωμα αυτό της 
Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, όπου παρακάθησα και στον όρ-
θρο. Περιττό να αναφέρω πως το κεφάλαιο «Παιδική Χαρά» έκλει-
σε για πάντα, ενώ για μακρύ χρονικό διάστημα –μέχρι να καταλάβω 
και να επαναστατήσω καταλλήλως– διαφαινόταν μια λαμπρή μου 
καριέρα ως βοηθού καντηλανάφτη. Μέχρι που η μεγάλη μου αδελ-
φή προέβλεψε την τύχη μου, ως άλλη Αγία Αθανασία του Αιγάλεω, 
και παρενέβη αποφασιστικά στο συμβούλιο των γονέων, σώζοντάς 
με κυριολεκτικά από την πλήξη και την ανία, μεταφέροντάς με σε 
ασφαλή μέρη για την ψυχική μου ισορροπία, όπως καφετέριες και 
ουζερί στην οδό Θερειανού, στο Πεδίο του Άρεως και στο Μουσείο, 

τΙσ ΟνεΙΡΟΠΟλησεΙσ μΟυ ΔΙεκΟΠταν 
συχνά οι ζωηρές αναθεωρήσεις περί πλούτου και καλής ζωής 

ΠΟυ ακΟυγα αΠΟ χαΡΙτωμενεσ 
ηθοποιούς του συνεργείου, που πραγματικά δεν έβλεπαν 

την ωΡα καΙ τη στΙγμη μετα 
τους κολοσσιαίους ρόλους τους στη «Λάμψη», 

να μεταφεΡθΟυν αΠΟ τα ταμΠΟυΡΙα, 
όπου και ο τόπος καταγωγής τους, σε αντίστοιχη βίλα 

με αυτη ΟΠΟυ ΔΙαΔΡαματΙζΟνταν 
τα γυρίσματα και δη στην περιοχή Κεφαλαρίου. 

«ατΙμη κΟΙνωνΙα, ΠΟυ αλλΟυσ 
τους ανεβάζεις…», υπερθεμάτιζαν με στόμφο Μήτσης 

κωνστανταΡα, ΠΡΟτΟυ μεταφεΡθΟυν 
στα έμπειρα χέρια της άξιας μακιγιέζ του συνεργείου.

όπου σύχναζε, αλλά και θερινά σινεμά και θέατρα με λαμπρές ανα-
μνήσεις την Ελεύθερη Σκηνή, το Άλσος της Αλίκης, κ.λπ. Ωστόσο, ο 
δρόμος στο Κεφαλάρι στεκόταν πάντα η βουβή απειλή μου, αφού πο-
τέ δεν διανοήθηκα να περάσω ξανά από εκεί μόνη μου ή με κάποιον 
από τους γονείς μου, που επίσης απέφευγαν τη διαδρομή. Τον τόπο 
του εγκλήματος επισκέφθηκα δεκαπέντε χρόνια αργότερα, όταν αρ-
χίσαμε τα γυρίσματα με τον Νίκο Φώσκολο για τη «Λάμψη» (τιμή 
μου που δούλεψα μαζί του), όπου εγώ, ως συνδυασμένη ενδυματο-
λόγος - στυλίστας - βοηθός στυλίστα - καψιμιτζού - επιστρατευόμε-
νο παιδί της παραγωγής, κ.λπ. κ.λπ., έπρεπε καθημερινά για κάποιο 
διάστημα να περπατώ στο συγκεκριμένο δρόμο, καθώς η λευκή «βί-
λα Γιάγκου και Βίρνας Δράκου» εφαπτόταν με το μαντρότοιχο της 
περιώνυμης παιδικής χαράς των δέκα χρόνων μου. Κάθε μέρα, προ-
σπαθούσα να ξεχάσω το λόγο που έκρυβε τόση αντιπάθεια στην κα-
θημερινότητά μου και να επικεντρωθώ στο παράδοξο της ίδιας μου 
της δουλειάς, που ούτως ή άλλως είχε να κάνει με την επιτυχία «Το 
κλουβί με τις τρελές». Ωστόσο, η θέα πίσω από τα αρχοντικά λευκά 
κάγκελα της βίλας του Γιάγκου Δράκου μού θύμιζε λίγο έως πολύ 
την παιδική μιζέρια, κάτι από πληκτικές Κυριακές και σίγουρα εκεί-
νο το αναπόφευκτο και παρ’ ολίγον τραγικό δυστύχημα. Τις ονειρο-
πολήσεις μου διέκοπταν συχνά οι ζωηρές αναθεωρήσεις περί πλού-
του και καλής ζωής που άκουγα από χαριτωμένες ηθοποιούς του συ-
νεργείου, που πραγματικά δεν έβλεπαν την ώρα και τη στιγμή μετά 
τους κολοσσιαίους ρόλους τους στη «Λάμψη», να μεταφερθούν από 
τα Ταμπούρια, όπου και ο τόπος καταγωγής τους, σε αντίστοιχη βίλα 
με αυτή όπου διαδραματίζονταν τα γυρίσματα και δη στην περιοχή 
Κεφαλαρίου. «Άτιμη κοινωνία, που άλλους τους ανεβάζεις…», υπερ-
θεμάτιζαν με στόμφο Μήτσης Κωνσταντάρα, προτού μεταφερθούν 
στα έμπειρα χέρια της άξιας μακιγιέζ του συνεργείου.

Το μαρτύριό μου δεν κράτησε πολύ εκεί στο Κεφαλάρι, αφού και 
τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν (ξεφεύγοντας, τελικά, από το διακαή 
πόθο του ανεπανάληπτου Νίκου Φώσκολου να διαπρέψω σε «πρω-
ταγωνιστικό ρόλο υπηρέτριας») κι εγώ, παράλληλα, ολοκληρώθηκα 
ως άνθρωπος ή, σε ελεύθερη μετάφραση, «τα είδα όλα στον καλλιτε-
χνικό κολοφώνα» και επέστρεψα με μεγαλύτερη μανία στη χαρά των 
περιοδικών μου και των ονειροπολήσεών μου στον κόσμο της ελλη-
νικής μόδας. Το Κεφαλάρι, ο πολυσύχναστος κεντρικός του δρόμος 
και η περιβόητη στη μνήμη μου παιδική χαρά κοιμόντουσαν στοι-
χειωμένα μαζί με τόσες άλλες καλές και άτυχες στιγμές της ζωής μου, 
στα μετέπειτα δέκα χρόνια, ώσπου το παζλ αρχίζει και συγκολλάται 
έπειτα από τόσο καιρό, αφού δυο σημαντικά, κεντρικά κομμάτια του 
στη ζωή μου μπήκαν στη δεσπόζουσα θέση: Η απόκτηση του οικογε-
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νειακού μας σπιτιού, μόλις δυο τετράγωνα από το δρόμο - «μεταίχ-
μιο» των αναμνήσεών μου, αλλά και η ανελλιπής καθημερινή μου 
παρουσία απέναντι όχι μόνο από την παιδική χαρά, αλλά και από την 
υπεραγαπημένη βίλα του Γιάγκου Δράκου και της Φωσκολιάδας της 
νιότης μου. Το σχολείο του μικρού μου γιου, που βρίσκεται σατανι-
κά απέναντι και από τα δύο παραπάνω, το επισκέπτομαι καθημερινά 
δις και έχω την εντύπωση ότι είναι εκεί διπλά μόνο για μένα, για να 
μου θυμίζει κάθε μέρα τα πάντα απ’ αυτά που λατρεύω να θυμάμαι, 
να γελώ και να πονώ. Και κυριακάτικες βόλτες –έστω και πληκτι-
κές– μ’ αυτούς που αγάπησα και δεν υπάρχουν πια στη ζωή μου και 
αγωνίες μιας νιότης όταν τίποτα δεν κράτησε πολύ, αφού για ένα δι-
άστημα η ζωή μου τα είχε όλα. Και Μάρθα Βούρτση και λάμψη σινε-
μασκόπ από Ζωή Λάσκαρη και «Κορίτσια για Φίλημα». Όλα ένα σα-
τανικό υπέροχο δώρο για μένα και τη μετέπειτα ευτυχία μου.

Ι Ο υ Ν Ι Ο Σ  2 0 0 8

ΗΜΕΡΑ ΕΚΑΝΑ μια από τις πιο μακρόσυρτες επιστροφές από το 
αεροδρόμιο, με προθυμία βαρυποινίτη έπειτα από επισκεπτή-
ριο. Με θάρρος πεπειραμένης μάνας αποχαιρέτησα τα δυο με-

γαλύτερα παιδιά μου για μακρινές κατασκηνώσεις και πραγματικά 
έδωσα ρεσιτάλ αυτοσυγκράτησης στην έξοδο του αεροδρομίου, για 
να μη στήσω κινηματογραφική –μόνο για σινεφίλ– σκηνή αποχαι-
ρετισμού αλά σιδηροδρομικός σταθμός, γραμμή για Αργυρόκαστρο 
- Τεπελένι - ηρωικό έπος 1940. Έδειξα χαρακτήρα, με ολίγον από 
Βέμπο και, με βαριά βήματα, επέστρεψα στο αυτοκίνητο, όπου συμ-
μορφώθηκα σε μια επιστροφή - εξαναγκασμό, ότι δηλαδή αυτό που 
έγινε ήταν το πρώτο στάδιο απογαλακτισμού δυο μικρών ανθρώπων 
που πρέπει να αρχίσουν να συλλέγουν εμπειρίες και να αυτονομού-
νται. Το κινηματογραφικό μου ρεσιτάλ (αυτήν τη φορά με ταινίες 
της Μάρθας Βούρτση με εξειδίκευση στον «Λουστράκο») συνεχίστη-
κε και στο σπίτι, όταν μάζευα εδώ κι εκεί αντικείμενα πεταμένα στα 
δωμάτιά τους, ρούχα στα πιο απίθανα σημεία, αφορμές για τις γνω-
στές μου γκρίνιες – όχι σήμερα όμως… 

Για να ξορκίσω τα δαιμόνια των τύψεών μου και κυρίως των ανα-
σφαλειών μου, σήμερα ήταν η μέρα της εκδίκησής τους, πήγα τον 
μικρό στο πάρκο, αφού τον δωροδόκησα με πέντε Power Rangers 
και δύο ξυλάκια σοκολάτα. Ο μικρός πανέξυπνος (βελτιωμένη γενιά 

Αριστερά, «Βουλιαγμένη 5-0». 
Ακόμα και στα ρηχά, πάντα 

η μάνα θεωρεί ότι θα πνιγούμε. 
Το χέρι της, απαραίτητο 

όσο τα βατραχοπέδιλα. 
Δεξιά, ημέρες κατασκήνωσης 

μακριά από την οικογένεια 
(ωστόσο με χαμόγελο).

« Α Π Ε Τ Α ξ Α Μ Η Ν »
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γαρ), αναγνώρισε σαφέστατα την «αόρατη» επιγραφή «Ένοχη» που 
αναβόσβηνε σαν φωτοστέφανο πάνω από το κεφάλι μου και ζήτησε 
και λούνα παρκ και αλογάκι και θα ζήταγε και «γύρο του θανάτου 
σε δύο ρόδες», αν εγώ δεν ήμουν ήδη ένα ανθρώπινο κουρέλι από την 
καινούργια, άγνωστη έως τώρα, μορφή στενοχώριας που έκανε την 
εμφάνισή της αυτό το καλοκαίρι: Έλλειψη. 

Έχει τύχει να τυραννηθώ από την έλλειψη κάποιου. Έχω δρά-
σει εγωιστικά κυνηγώντας σαν ερωτευμένη αυτό που νομίζεις πως 
σου ανήκει τρελά, κτητικά. Έχω ζήσει και μετρώντας τις ημέρες και 
κοιτώντας σαν χαμένη φωτογραφίες με αφιέρωση, για ώρες. Όμως, 
η σημερινή έλλειψη έχει άλλο χρώμα και μυρωδιά μέσα σ’ αυτό το 
σπίτι που σπάνια, μόνο αργά τη νύχτα, ησυχάζει από φωνές παιδιών, 
από τηλέφωνα που όλο χτυπούν, καθώς κάποιο παιδί τρέχει ξυπόλυ-
το πρώτο να τ’ αρπάξει, σαν να είναι δωράκι. Υποφέρω από έλλειψη 
του εαυτού μου που –αν και εδώ– είναι μισός, ναρκωμένος, αδιάφο-
ρος, άχρηστος απόψε, σκέφτομαι και κλοτσάω ασυνείδητα τις αφη-
μένες μπάλες, ξεφούσκωτες και παραπονεμένες, από την ποδοσφαι-
ρική μανία του γιου μου, στο χορτάρι.

Ένας προ-οιωνός πώς θα είναι η ζωή μας σε είκοσι χρόνια, όπως 
μου υπενθυμίζει στωικά ο άντρας μου και με καταρρακώνει φυσικά, 
αφού στο δικό μου εγκέφαλο (και νομίζω σε μια ειδική κατηγορία μα-
μάδων, στις οποίες ανήκω κι εγώ), τα παιδιά είναι μονίμως στην κα-
τηγορία βρεφονηπιακός σταθμός «Το ξέγνοιαστο μελίσσι». 

«Αυτοσυγκρατήσου», μου έλεγε η σοβαρή και μερικώς πιο ώριμη 
έφηβη κόρη μου, καθώς φτιάχναμε τη βαλίτσα της, την ώρα που εγώ 
της θύμιζα από τους παιδεραστές του Βελγίου έως το καθαρτήριο της 
Αυστρίας, σε μια κρίση ερωτευμένης, με κρεσέντο το «Πότη, αν φύ-
γεις θα φαρμακωθώ». Υπερβολική όπως πάντα, ακροβατώ ανάμεσα 
στο σοβαρό, στο αστείο, στο δράμα και στην ασυγκράτητη χαρά μου 
για να καλωσορίζω τα «άγνωστα καινούρια»… 

Βρέφη μικρά και ροδαλά, που τα κοιμίζεις μέσα στα κολλαριστά 

μαμαΔεσ με αφΡατΟυσ ’60s 
κότσους και άπειρες φουρκέτες, οι οποίες κένταγαν 

με τΙσ ωΡεσ τΟν τεΡαστΙΟ σταυΡΟ με 
το ακάνθινο στεφάνι σε κλωστές DMC, ενώ τα βράδια 
υΠΟ τΟν ηχΟ των εΠαΡχΙωτΙκων 

τζιτζικιών έπαιζαν πινάκλ σε λευκά φερφορζέ.

από βαμβακερά σεντόνια καλαθάκια, βρέφη που τα κατευθύνεις με 
τη δική σου δύναμη ζωής (μερικές φορές κατ’ εικόνα σου και ομοίω-
σή σου), μικροί προστατευμένοι άνθρωποι, που τους στέλνεις στην 
πρεμιέρα για το παιχνίδι της αυτονομίας.

Οι περισσότερες παραδοσιακές μαμάδες, των προηγούμενων ελλη-
νικών δεκαετιών, απ’ όπου όλοι εμείς –της κλάσεώς μου και βάλε– 
προερχόμαστε, μεγαλώσαμε με μια μαμά που μας κυνηγούσε με το 
αβγό το πρωί, με τη φέτα αλειμμένη βούτυρο και μέλι τα απογεύμα-
τα και τουλάχιστον με ένα πιάτο παστίτσιο το βράδυ. Μια μάνα απ’ 
αυτές τις στοργικές, που στην αρρώστια σε έπαιρναν στο δικό τους 
κρεβάτι για συμπαράσταση ή έκαναν το στρώμα σου για δύο και η ξε-
κούρασή σου, μετά τον εφιάλτη της υπερβολικής ξαφνικής δουλειάς, 
ήταν η καλύτερη ομελέτα του κόσμου, με τραγανές τηγανητές πα-
τάτες. Μαμάδες με αφράτους ’60s κότσους και άπειρες φουρκέτες, οι 
οποίες κένταγαν με τις ώρες στην απανταχού ελληνική εξοχή (Λου-
τράκι, Αιδηψός και Hotel Γαλήνη στα Καμένα Βούρλα) υπερμεγέθεις 
πίνακες με απεικονίσεις αρπαγές παρθένων ή τον τεράστιο σταυρό με 
το ακάνθινο στεφάνι σε κλωστές DMC, ενώ τα βράδια υπό τον ήχο 
των επαρχιώτικων τζιτζικιών έπαιζαν πινάκλ σε λευκά φερφορζέ ή 
περίμεναν το Σαββατοκύριακο, που θα έφερνε τον αντρικό πληθυ-
σμό. Τα πρωινά, μικρές εκστρατείες χερσαίων δυνάμεων με άπειρα 
μπρατσάκια, κουλούρες με χαρακτηριστικό έμβλημα ένα μισοξεφού-
σκωτο άλογο, μπάλες αστραφτερές NIVEA και all time classic ξύλι-
νες ρακέτες «Αγόρι», ασορτί αγορά μαζί με τα μπλε βατραχοπέδιλα 
«Αλυσίδα Νο 32 - 34».

Οι μαμάδες αυτές –οι οποίες δεν είχαν ψύχωση με την κυτταρίτι-
δα και δεν έκαναν λιποαναρροφήσεις και προσθετικές– απεικόνιζαν 
τις κλασικές υπερπροστατευτικές μαμάδες των καλοκαιριών μας και 
των κατασκηνώσεων με τα extra τάπερ με μελιτζάνες γεμιστές και 
γαλατόπιτες, τις μαμάδες που ήταν γεννημένες να μην απογαλακτί-
ζουν κρυφά μέσα τους ποτέ τα παιδιά τους. Ποτέ δεν θα γίνω μια απ’ 
αυτές, έλεγα μικρή και τίναζα αυτάρεσκα τη χαίτη μου, συνομιλώ-
ντας χαμηλόφωνα με τις ηλιοκαμένες φιλενάδες μου στις καλοκαι-
ριάτικες βόλτες μας, πιασμένες χέρι - χέρι.

Απόψε αργά, μέσα στη δική μου μοναξιά, τηλεφωνήθηκα με μια φί-
λη που βρήκε την κατευαίσθητη αχίλλειο πτέρνα μου και σκέφτηκε 
δυνατά και σοφά, δίνοντας τη συμβουλή - καταπέλτη: «Μάθε μπιρί-
μπα και κάνε επιτέλους το σωστό»…  

Ι Ο υ Λ Ι Ο Σ  2 0 0 8
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ΛΕγΑ ΑΣΤΕΙΕυΟΜΕΝΗ (αν και, νομίζω, περισσότερο αγανακτισμέ-
νη) πως ένα από τα απωθημένα μου από μικρή –απωθημένο και 
πολλών άλλων, φαντάζομαι, από εκείνους που έχουν πιεστεί πα-

ντοιοτρόπως μεγαλώνοντας– ήταν η δημιουργία ενός μεγάλου σπι-
τιού, όπου θα μπορούσα να κρυβόμουν με τις ώρες (έτσι πίστευα, η 
μικρή ανόητη) και φυσικά να είχα όχι μόνο τον προσωπικό μου χώ-
ρο, αλλά και μια δική μου προσωπική ζωή, μέσα σε ένα σπίτι, όμως, 
που θα είχε ζωή και φασαρία. 

Το να μοιράζεσαι για έτη και έτη στην παιδική και εφηβική σου 
ηλικία ένα δωμάτιο διαμερίσματος με τη μεγαλύτερη αδελφή σου 
(που είχες βάσιμες υποψίες πως κάποια νύχτα κλωνοποιήθηκε μυ-
στηριωδώς με τη μαμά σου) σίγουρα ήταν κάτι που θα γέμιζε ανα-
σφάλεια και τάσεις φυγής πολλούς και διάφορους πιο ανθεκτικούς 
από εμένα. Όταν η αδελφή μου έφυγε για σπουδές, φυσικά ένα θείο 
δώρο χτύπησε την πόρτα της μίας, κοινής μας κρεβατοκάμαρας, αλ-
λά η πεμπτουσία της ευτυχίας δεν κράτησε πολύ, γιατί εξερράγη σαν 
το μανιτάρι της Enola Gay μπροστά στα στοχαστικά μου μάτια, που 
άνοιγαν διάπλατα από επαναστατικό δροσερό ενθουσιασμό, το προ-
φανές αδύνατο και δύσκολο αδιέξοδο της συγκατοίκησης με τους γο-
νείς μου στο διαμέρισμά τους.

Τα χρόνια πέρασαν και τα γεγονότα, με χαρές, γάμους, γεννήσεις μω-
ρών, αλλά και αρρώστιες και θανάτους, ίσως να κάνουν κάτι από λυπη-
μένη ελληνική ταινία με το Αλικάκι, γι’ αυτό πατάω γρήγορα το fast  
forward και θυμάμαι να αποχωρίζομαι το πατρικό μου σπίτι και τη 
μοναδική του ένοικο, τη μητέρα μου, για να παντρευτώ, αν και ήθελα 
–συνειδητά πια– για κάποια χρόνια να είμαι η δική της παρέα, έστω 
κι αν υπέφερα στη σκέψη ότι θα καταντήσουμε, εγώ κι εκείνη, σαν 
κάτι γραφικές φιγούρες Ελληνίδων μαμάδων και θυγατέρων που 
«μονάζουν» μαζί στο τέλος, από εγωισμό αλλά και άρρωστη, μεγάλη 
αγάπη, που τρώει καρδιά και σάρκες. Το πατρικό μου διαμέρισμα, σ’ 
αυτό που δεν έβρισκα ποτέ ησυχία, ούτε για μαθητική αυτοσυγκέ-
ντρωση ούτε για γαλήνη με φουλ τη μουσική των νιάτων μου, το 
διαμέρισμα που ποτέ δεν το ένιωσα δικό μου, γιατί πρωτίστως ήταν 
όλων των άλλων στα ελαφρώς περιορισμένα τετραγωνικά του, μια 
μέρα ερήμωσε οριστικά, αφού αναχώρησε για πάντα και η τελευταία 
του ένοικος, μια αιωνίως «ανυπότακτη» και δραστήρια ένοικος, που 

το είχε τόσο περιποιημένα τακτικό και chic, με τις σατέν κουρτίνες 
για «ευαίσθητες μοναχικές ψυχές», όπως της έλεγα πάντα πειράζο-
ντάς τη για την αδυναμία της στα ρομαντικά μυθιστορήματα που της 
άρεσαν. Δεν το άδειασα ποτέ, δεν το κλείδωσα ποτέ και καλά - καλά 
δεν γνωρίζω πού βρίσκεται ένα μεγάλο κομμάτι ενός παζλ των είκοσι 
πέντε χρόνων της ζωής μου. Το σπίτι αυτό χαρίστηκε εκεί που έπρε-
πε, με αγάπη, για να ξαναγεννηθεί από αυτό ένα καινούργιο δέντρο 
με φρέσκους καρπούς, κι εγώ επεδίωξα και κατάφερα να αποκτήσω 
το δικό μου απωθημένο: Ένα σπίτι με πολλές πόρτες, που να κλεί-
νουν με κλειδιά προσωπικής ηρεμίας και περισυλλογής.

Το σπίτι που λαχταρούσα όχι μόνο το βρήκα, αλλά φρόντισα ώστε 
να μοιάσει σε κάτι περισσότερο απ’ αυτό που με έκανε να λιποθυμώ 
από λιγωμάρα μικρή (είχε διαγνωστεί από παλιά η λόξα μου με τα σπί-
τια και τα συναφή νοικοκυρίστικα για καλά κορίτσια). Κι όμως, πα-
ρότι ευρύχωρο, σατανικά κάθε καλοκαίρι βρίσκω τρόπο (όταν όλοι 
οι υπόλοιποι ξεκαλοκαιριάζουν) να το κάνω, με διάφορα συνεργεία, 
ακόμη «μεγαλύτερο». Τι κατάφερα; Το ίδιο αποτέλεσμα: Να μην υπάρ-
χει λεπτό ησυχίας και προσωπικής γαλήνης, μιας και ο ένας τραβά 
σαν μαγνήτης τον άλλο και όλοι μαζί τους πάντες. Μωρά που κλαίνε 
γιατί μαλώνουν με μεγαλύτερα αγόρια, που φέρνουν διάφορα γνω-
στά και άλλα άγνωστα αγοράκια για ποδόσφαιρο και λοιπές κατα-
στροφές, αλλά και έφηβες –μετά της δικής μου κόρης– που κάνουν 
συνέχεια κομμωτήριο ή fitting ρούχων και αξεσουάρ και φτιάχνουν 
δοκιμαστικά κρέπες με σαντιγί στην κουζίνα. Παράλληλα, meeting 
στελεχών που πηγαινοέρχονται αραιά αλλά σταθερά, δάσκαλοι δια-
φόρων ειδικοτήτων επίσης, επιβεβαιώνοντας ένα μόνο κανόνα, που 
τον λένε μόνο κάποιοι χαρούμενοι και σίγουροι για τον εαυτό τους 
Έλληνες εκπαιδευτικοί: Πως τα παιδιά δεν χρειάζονται καμία βοή-
θεια στο σπίτι. 

Φυσικά, αμέλησα να συνειδητοποιήσω εγκαίρως πως ένα μεγάλο 
σπίτι με μεγάλα δωμάτια, με πολλές πόρτες για τα πολλά κλειδιά του 
παιδικού μου απωθημένου, επίσης χρειάζεται συνεχώς (μα συνεχώς) 
συντηρητές, διότι όλα κατασκευάζονται από Έλληνες συνανθρώπους 
μας, επαγγελματίες και καμιά φορά αυτό είναι δυσοίωνο, και φυσι-
κά διάφορες καλοσυνάτες καθαρές (και μη) κυρίες, που τελικά γίνο-
νται όλες η μεγάλη οικογένειά σου –που δεν ήξερες πως είχες– για να 
στο καθαρίζουν καλά, εκτός αν θες η ίδια και να δουλεύεις και να μα-
γειρεύεις και να διαβάζεις παιδιά και να παίζεις μαζί τους και να τα 
πηγαίνεις εκεί που πηγαίνουν τα παιδάκια όλο το δραστήριο 14ωρό 
τους, αλλά φυσικά στο τέλος θα μοιάζεις σαν τον Χρόνη Εξαρχάκο, 
ως αδελφό της Ρένας Βλαχοπούλου στο «Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι», 
με το φακιόλι στο κεφάλι να βάζει πλυντήριο. Έτσι, λοιπόν, ζούμε 
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όλοι μαζί στο πολυαγαπημένο μου μεγάλο «απωθημένο», με τις πολ-
λές πόρτες και τα πολλά κλειδιά, που όμως –λησμόνησα να πω– είναι 
αναποτελεσματικά, γιατί όλο και κάποια σπαρακτική κραυγή (παιδι-
κή ή ενήλικη) ακούγεται πίσω τους και ανοιγοκλείνουν με θόρυβο 
και επιμονή, όπως στα θρίλερ. 

Τα απωθημένα και η ματαιοδοξία μου με οδήγησαν σε αδιέξοδα, 
σκέφτομαι και σκύβω με σημασία το βλέμμα στο «υπέροχο, τελευ-
ταίο μου δημιούργημα», από το οποίο ακόμη βγάζουμε τις προστατευ-
τικές ταινίες των φιλτάτων μου –πλέον– μπογιατζήδων. Το κυνήγι 
της τελειότητας ενός σπιτιού - φάντασμα, ενός chic δημιουργήματος 
στα δικά μου πρότυπα, που με στοιχειώνει από παλιά, με κρατάει γε-
ρά με τις δικές του παγίδες συντήρησης και αιχμαλωσίας. Κάποτε, 
είχαμε ένα δωμάτιο μεγάλο σαλονιού για να βρεθούμε η οικογένεια 
μαζί, έλεγα δασκαλίστικα και απελπισμένα στην κόρη μου λίγες μέ-
ρες πριν, όταν είχε φέρει τη «Hannah Montana και την παρέα της» 
πάνω από το κεφάλι μου, ενώ τηλεφωνιόμουν με το γραφείο, έστελ-
να e-mail και γενικώς κλαψούριζα γκρινιάρικα ποιανού ιδέα ήταν να 
γυρίσουμε στην Αθήνα. 

«Γιατί δεν πάτε, με όλα τα παιδάκια, σε κάποιο άλλο δωμάτιο με 
πόρτες και κλειδάκια;», αναρωτήθηκα (σατανικά μεγαλοφώνως) με 
ύφος παρωδίας. 

«Μα, πρέπει να είμαστε σε ένα δωμάτιο, όλοι μαζί, σαν οικογένεια», 
με αποστόμωσε η μοναδική σοφή της οικογένειάς μου και με καταρ-
ράκωσε στη γωνιά μου.

Ό,τι κι αν κάνω δεν θα ξεφύγω από το δαιμόνιό μου, σκέφτομαι. 
Αντίθετα, το θέμα μάλλον θα περιπλέκεται χειρότερα με τον καιρό, 
από τα μάταια «θέλω κι αυτό». Πριν από λίγες ημέρες, απορούσα με 
φιλικά μου ζευγάρια που στην πέμπτη και βάλε δεκαετία της ζωής 

τους και με ενήλικα μεγάλα παιδιά τα οποία έχουν αποκτήσει τις δι-
κές τους οικογένειες, χτίζουν τεράστια σπίτια για δύο μόνο ενοίκους. 
Μετράω, λοιπόν, τις ημέρες που θα κυκλοφορώ σε ένα μάλλον ευρύ-
χωρο διαμέρισμα «εκείνος και εκείνη», με όποια αμφίεση θέλω, για-
τί θα με κατασκοπεύει μόνο η τυφλή (έως τότε) γάτα της κόρης μου 
και δεν θα ανεβοκατεβαίνω σκάλες, σαν αυτές που τόσο επιθυμούσα 
ως Τζέιν Έιρ και Σκάρλετ Ο’ Χάρα στα νιάτα μου. Τα δωμάτια, διά-
πλατα ανοιχτά σαν loft χωρίς κλειδιά, θα στενάζουν από τις ελεύθε-
ρες κραυγές μιας άγριας ελευθερίας, ενός απλούστερου τρόπου ζωής, 
που θυσίασα στο βωμό της ανώριμης γλυκιάς μου ματαιοδοξίας. Μάλ-
λον τότε θα δαμάσω επιτέλους το δαιμόνιό μου. Ακούγομαι επιεικώς 
απαράδεκτη; Μπορεί. Ακούγομαι, ωστόσο, και ειλικρινής.

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 0 8

αν θεσ η ΙΔΙα καΙ να ΔΟυλευεΙσ 
και να μαγειρεύεις και να διαβάζεις παιδιά και να παίζεις 

μαζΙ τΟυσ καΙ να τα ΠηγαΙνεΙσ εκεΙ 
που πηγαίνουν τα παιδάκια όλο το δραστήριο 14ωρό τους, 

φυσΙκα στΟ τελΟσ θα μΟΙαζεΙσ 
σαν τον Χρόνη Εξαρχάκο, ως αδελφό της Ρένας Βλαχοπούλου 

στΟ «μΙα ελληνΙΔα στΟ χαΡεμΙ», 
με το φακιόλι στο κεφάλι να βάζει πλυντήριο. 
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ΙΝΑΙ ΕΝΑ από εκείνα τα βράδια, ακριβώς στην ακμή του Σεπτεμ-
βρίου, που επαναλαμβάνεις συνεχώς πως η θέα, η ανέλπιστη νυ-
χτερινή μαγεία και η γοητεία σ’ αυτό το νησί του Αιγαίου είναι 

κάτι που σου σταματάει την ανάσα, ειδικά τώρα που το κορμί σου 
έχει βαρεθεί την καθημερινή αλμύρα των –έτσι κι αλλιώς– «τεντω-
μένων» διακοπών του Αυγούστου. Το πρωινό κρύο, παρέα με τα δη-
μητριακά στη βεράντα, συνοδεύεται από υπερμέγεθες ανδρικό φού-
τερ πρώτης ανάγκης. Τα μαγιό κατάφεραν να σε κουράσουν με την 
επανάληψή τους, ενώ τα επιπλέον δύο κιλά έχουν αρχίσει να εγκα-
θίστανται μέχρι την επόμενη επανάσταση –αποστρεφόμενη τον εαυ-
τό σου– υπέρ της υγιεινής διατροφής. Λίγες μόνο μέρες πριν (νομί-
ζω δύο), περπατούσα εν μέσω βροχής, αγοράζοντας για πρώτη φορά 
στη ζωή μου, στο πρώτο μαγαζί που βρήκα μπροστά μου, γαλότσες, 
ομπρέλα και καμπαρντίνα (κάτι σε ξανθιά Γιαπωνέζα) στη Νέα Υόρ-
κη, μπαινοβγαίνοντας –σαν σε εκπαιδευτική εκδρομή– με την κόρη 
μου σε μουσεία, πάρκα και καταστήματα, άπειρα καταστήματα, από 
κείνα που ορκίζεσαι πως είναι η τελευταία φορά που τα επισκέπτεσαι 
κι όμως, η σατανική πωλήτρια σε θυμάται και στο θυμίζει με υπερο-
ψία. Εγώ, πάλι, νοσταλγούσα αυτό το νησί, όλη την ώρα και κάθε μέ-
ρα, αρνούμενη πεισματικά –πιο πεισματικά κι από τον τρίχρονο γιο 
μου, όταν δεν δίνει παιχνίδι– να παραδώσω τα όπλα στο φθινόπωρο, 
στο κρύο και το αγιάζι.

Πρέπει να πω πως μισώ θανάσιμα όσους μου εύχονται σαρδόνια 
«καλό φθινόπωρο». Είναι οι ίδιοι που στα γενέθλια με ρωτούν τα πό-
σα κλείνω και πώς αισθάνομαι που μεγαλώνω (αλλά ωριμάζω), συ-
μπληρώνοντας τις σοφίες τους με το βαρύγδουπο «τι είμαστε, τίπο-
τα δεν είμαστε, τι να λέμε τώρα…».

Σήμερα το βράδυ, εδώ στο αγαπημένο μου σπίτι, το καλοκαιρινό, 
αυτό που νιώθω πρώτα απ’ όλα σπίτι μου (κι ας μην κόπιασα τόσο 
γι’ αυτό κι ας το σνόμπαρα κι ας αδιαφόρησα σφόδρα στην αρχή, σαν 
σε αγαπητικό), βλέπω αυτό το ολοστρόγγυλο φεγγάρι και γυρνάω 
μόνη μου αργά από βραδινή διαδρομή. Αν κάπνιζα, πράγμα που απε-
χθάνομαι από μικρή όσο και τα έντομα, μάλλον τώρα θα ήταν η κα-
τάλληλη στιγμή της μέρας. Ήρθα εδώ νωρίς το απόγευμα, από μια 
πόλη με ρυθμούς ζωής που κατόρθωσαν μέσα σε λίγες ημέρες να με 
κάνουν θηρίο και τώρα, μέσα σε λίγες ώρες, αναπνέοντας αυτόν το 

θαλασσινό αέρα που σε λίγο μάλλον θα κρυώσει αρκετά, κατάφερα 
να χαμηλώσω την ένταση και τον ήχο στα μηνίγγια μου. 

«Τι μας έμαθε η ζωή, λοιπόν;», αναρωτήθηκα μεγαλοφώνως με 
φίλους απόψε, βλέποντας καλύτερα, διαλύοντας το νέφος της αστι-
κής σαστιμάρας που στέφθηκα τελευταίως. Διάφορες κοσμικές πα-
ρέες σε έκρηξη χαράς ανάμεσά μας, μπήγοντας γλυκά τα βέλη της 
αγάπης, του μίσους αλλά και του φθόνου, όπως διαπίστωσα έπειτα 
από τόσα χρόνια πείρας και πρωταθλητισμού στα βαθιά σκούρα νε-
ρά της τρέχουσας «κοσμικής» επικαιρότητας. Πρώην φίλοι, που πλέ-
ον δεν ανταλλάσσουν ούτε νεύμα, νευρικοί πρώην παράνομοι ερα-
στές, που δεν επιτρέπεται να ανταμώσουν, άσπονδοι επιχειρηματίες, 
εκκολαπτόμενοι σταρ και δημοσιοσχεσίτες που έρπουν καθημερι-
νώς για έστω και μία πρόσκληση στο κοσμικό κάλεσμα της χρονιάς  
–που είναι περισσότερα από ένα πάντα– άνθρωποι κι άνθρωποι που 
ψηλώνουν ξαφνικά μέσα σε μία νύχτα γιατί ήταν κι εκείνοι εκεί, 
μαζί με τους «κάποιους». Βέβαια, συνωμοτώ κι εγώ γλυκά σε αυτό 
(κάνοντας την ανήξερη) όταν τσεκάρω τις πίσω χαρούμενες σελίδες 
μας. Όλα αλέθονται στο μίξερ μιας ξέπνοης λαχτάρας για το πιο γλυ-
κό μάταιο, τόσο γλυκά λαχταριστό και ποθητό. Έχω γελάσει πολύ 
κι εγώ σε άσπονδα τραπέζια, με μαχαιροπίρουνα που τα ένιωθα βέ-
λη στραμμένα πάνω μου, με γλυκά ξανθά φιλιά και αγκάλες που αν 
ήταν νύχια θα μπήγονταν στις σάρκες μου. Έχω κάνει κι εγώ γλυ-
κά μάτια σε παράλογους διαλόγους αμετροέπειας και κοινωνικής 
αναρριχητικής σαχλαμάρας, έχω συμφωνήσει με το κουτό και το σα-
χλό, από κοινωνικό αδιέξοδο, έχω αισθανθεί «ξανθιά» που συνδιαλέ-
γεται με τον όφι, έστω κι αν νιώθω (και είμαι) καστανή. Παρασύρ-
θηκα όχι μία, αλλά αρκετές φορές, μέσα στο αμετανόητο αυτό μιξάζ 
προσώπων που αγαπούνε να μισιούνται θανάσιμα, βούτηξα κι έπαι-
ξα ουκ ολίγες φορές τη ΜΑΤΑΙΟMONOPOLI για να τα καταφέρω 
κι εγώ –εγώ που δουλεύω από μικρή κι ένιωθα πως, τι στο καλό, η 
ζωή μού χρωστούσε. 

Αποστροφή και ατάκτως επιστροφή. «Απεταξάμην» λέω δυνατά, 
οπότε –όπως τότε, στη θεία κοινωνία– αμαρτία εξομολογουμένη ουκ 
έστιν αμαρτία. Είπα «φτάνει» εδώ και καιρό, γυρίζοντας καθαρή άσπρη 
σελίδα, χωρίς κηλίδες πονηρής βρομιάς και ύποπτα τσαλακώματα. Οι 
μισοί –και πλέον– από αυτούς που, εν γνώσει τους, συγκαταλέγονται 
στον υπέροχο κόσμο της κοινωνικής ευτυχίας του κάθε δημοσιοσχε-
σίτη, ζαλισμένοι γλυκά από το νέκταρ του βραδινού τους ανταμώμα-
τος, αρχίζουν από το αυτοκίνητο την κατακρεούργηση των –ολίγης 
ώρας πριν– καλών τους συνδαιτυμόνων, μαζί με το πρώτο τραγούδι 
στο CD, συνεχίζοντας ακάθεκτοι το έργο τους μέχρι το ντεμακιγιάζ 
στο σπίτι. Το έχουν κάνει και το έχω κάνει… 

« “ Θ Ε Ι Α ”  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α »

«“Θεία” κοινωνία»
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Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α ,  Ι Δ Ι Α  Μ Ε Ρ Α

ΟΙ μΙσΟΙ –καΙ ΠλεΟν– αΠΟ αυτΟυσ
που εν γνώσει τους συγκαταλέγονται στον υπέροχο 

κΟσμΟ τησ κΟΙνωνΙκησ ευτυχΙασ 
του κάθε δημοσιοσχεσίτη, ζαλισμένοι γλυκά από το νέκταρ 
τΟυ ΒΡαΔΙνΟυ τΟυσ ανταμωματΟσ, 

αρχίζουν από το αυτοκίνητο την κατακρεούργηση 
των καλων συνΔαΙτυμΟνων τΟυσ

μαζί με το πρώτο τραγούδι στο CD, συνεχίζοντας ακάθεκτοι  
μεχΡΙ τΟ ντεμακΙαζ στΟ σΠΙτΙ.

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 0 8

ΙΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΑ γυρνούν ξανά και ξανά στο μυαλό μου, όταν χρει-
άζεται να αναφερθώ στο σχολείο μου. Επανεμφανίζονται στα 
όνειρά μου διδακτικές ώρες, διαλείμματα και τρεχαλητά, με απο-

κορύφωμα τις θρυλικές μου νίκες στο σκοινάκι, το στρίμωγμα στην 
καντίνα για το κουλούρι και το τρίγωνο τυράκι, τα απροειδοποίητα 
διαγωνίσματα, το κόκκινο καταλογάκι με το οποίο μας εξέταζαν στον 
πίνακα, όρθιες, για μάθημα. Στο Τοσίτσειο Αρσάκειο Εκάλης έζησα 
τα 12 πιο αθώα χρόνια της ζωής μου, εγώ και αγέλες κοριτσιών ων 
ουκ έστιν αριθμός  –αυστηρά και μόνο– με ραφ ποδιές, που στο Γυ-
μνάσιο μεταλλάχθηκαν σε μπλε με γαλάζια και άσπρα γιακαδάκια. 
Μερικοί απο τους καλύτερους καθηγητές που έχουν διδάξει στο ελ-
ληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, θεατρικά μονόπρακτα στην αρχαία ή 
στην καθαρεύουσα, επισκέψεις από τον Ελύτη, τον Τσαρούχη, τον 
Θεοδωράκη την ώρα των πολιτιστικών, συγκλονιστικές παραδόσεις 
και εμβαθύνσεις εργασιών, αλλά και φιλοσοφικές συζητήσεις σε ώρες 
μαθήματος που έτσι ξαφνικά, χωρίς πρόγραμμα, γίνονταν στο απέρα-
ντο δάσος του σχολείου κάτω από τα φουντωμένα πεύκα. Ο τρόπος 
σκέψης μου αλλά και ένα μέρος μιας ηθικής προσέγγισης της ζωής 
διαμορφώθηκαν κατά το ήμισυ –μετά την οικογένειά μου– σ' αυτό το 
σχολείο, το ωραιότερο μακράν κτίσμα των Βαλκανίων, εκεί στα '70s. 
Έπειτα από είκοσι και βάλε χρόνια , φέτος με τόλμη και απίστευτη 

Αριστερά: Πριν 
αναχωρήσουμε 

για την τελευταία 
ανοιξιάτικη εκδρομή, 

κοιμισμένα ακόμη 
και τυφλωμένα 

από τον ήλιο. 
Δεξιά: Μόνιμα 
υποσιτισμένη, 

με τη ραφ ποδιά 
του Αρσακείου.

« “ Θ Ε Ι Α ”  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α »

Όμως, άρχισα να λέω «όχι» σε προσκλήσεις, έγινα αντικοινωνική 
(ίσως σνομπ για μερικούς ή περίεργη για άλλους), αντιπαθητική εμ-
μονή και στόχος για τους αθεράπευτα κοινωνικά άρρωστους. Πλέον, 
θέλω μόνο λίγους, αλλά με αυτούς τους λίγους θέλω να λέω αλήθει-
ες. Δεν με νοιάζει αν θα συμφωνώ πάντα, αν θα τσακώνομαι για το 
στυλ του σπιτιού και τις γεύσεις των φαγητών ή ποιο είναι πιο καλό 
νηπιαγωγείο. Με νοιάζει να κοιτάω καθαρά και να γελάω, ξέροντας 
πως το γέλιο μου θα δώσει μόνο χαρά και όχι κακή κριτική. Διάλε-
ξα λίγους για τα καλά και τα ουσιώδη, μερικούς φίλους μόνο από τα 
δύσκολα παλιά και –δεν το κρύβω– έμαθα να υποκρίνομαι καλά (σαν 
ξανθιά που έγινα) σε εκείνους που πρέπει και τους αξίζει να υποκρίνο-
μαι. Όσο για κάποιους άλλους (που τους χρεώνω, τελικά, τα εύσημα 
της παράλληλης κοινωνικής μου τρέλας), έμαθα επιτέλους να τους 
καλησπερίζω στην εξαγνισμένη από τα κοινωνικά πάθη πλευρά του 
εαυτού μου, με την πιο αγνή και ανυστερόβουλη χαρά μου. 

«Ζήστε μόνο με το αληθινό», λέω σε όσους αγαπώ. Και το λέω ως 
ευχή, από εκείνες που καρδιοχτυπούμε να βγουν αληθινές…

«Μικρή Αρσακειάς»

Τ
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Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α ,  Ι Δ Ι Α  Μ Ε Ρ Α

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 0 8

Ε ΟΛΗ ΜΟυ τη ζωή, δύο εκφράσεις με κατατρέχουν πιο πολύ 
και επανέρχονται συχνά στους εφιάλτες μου. Και οι δύο από 
το στόμα του πατέρα μου, στον οποίο άρεσαν ιδιαίτερα –εκτός 

από τις αλληγορίες– τα γνωστά (έως εκνευριστικά αφελή) γνωμικά 
με λαοφιλή χαρακτήρα. 

«Λιτότης και εφέτος», μου τόνιζε με κάθε αφορμή, ενώ το all time 
classic του το άκουγα σε κάθε τετραήμερο αργίας ένεκα εθνικής επε-
τείου, απεργίας, θεομηνίας, εκλογών και άλλων εθνικών καταστρο-
φών (ήτοι εθνικό πένθος, κ.λπ.): «Από αύριο κάθε κατεργάρης στον 
πάγκο του». Ήταν, δε, τόσο συχνή η αναφορά και των δύο, που στο 
παιδικό μου μυαλό συνδέθηκαν άρρηκτα το ένα με το άλλο – πόσο 
μάλλον όταν μπορούν να αλληλοσυμπληρώνονται θαυμάσια.

Το δικό μας σπιτικό ζούσε και ανέπνεε με τον ίδιο αέρα που ανέπνεε 
το μέσο ελληνικό σπίτι, οπότε τα νέα των ειδήσεων από την κρατική 
τηλεόραση και μετέπειτα την ελεύθερη ιδιωτική, όταν «ξεφύσαγαν» 
από αγανάκτηση για τα νέα οικονομικά μέτρα λιτότητας που ανέκα-
θεν (από λατρεμένη εθνική παράδοση κάθε χρονιά) ήταν –και είναι– 
σατανικότερα, έφερναν και νέο πατρικό μένος για αυτό που ανέφερε 
ως λιτότητα. Η «λιτότης», βέβαια, ως προς εμένα τότε –το πάλαι πο-
τέ– μεταφραζόταν ποικιλοτρόπως: Από το ήδη αποδεκατισμένο μου 
χαρτζιλίκι, θυσιαζόταν το donut (και ουχί ο Κόσμος της Πάττυ και 
η Μανίνα), τα Adidas με τις φλούο ρίγες που φορούσαν οι αντιπα-
θητικές συμμορίες ξανθών Κολωνακιώτισσων συμμαθητριών μου, 
ή το Fruit of the loom μπλουζάκι, το οποίο θα γινόταν κτήμα (εννο-
είται) της ψηλομύτας Ουρσουλίνας από το ρετιρέ και όχι δικό μου. 
Εγώ θα βολευόμουν με τα παλαιά ρούχα της αδελφής μου, που φο-
ρώντας τα έμοιαζα περισσότερο με τη Στεφανία στο αναμορφωτήριο 
με τη στολή.

Ύστερα, το οικογενειακό πακέτο επωμίστηκαν οι δικές μου πλά-
τες, η λιτότητα ήρθε και εγκαταστάθηκε κι αυτή, κληρονομιά από 
τον πατέρα μου, σαν φωτεινή επιγραφή καζίνο που αναβόσβηνε κά-
θε φορά που μέτραγα τα έξοδα αλλά και τις εισπράξεις μου κάθε τέλος 
του μηνός, που και πάλι κάτι θα γινόταν και οι πολυπόθητες μπότες 
από το SOTRIS θα έμεναν εκεί και θα με περίμεναν στο διηνεκές. Τό-
τε ήταν που ακούγονταν από τα μεγάφωνα του μυαλού μου και τα 
δύο γνωστά γνωμικά μαζί, περί λιτότητας και περί πάγκου. Ήμουν 

περιέργεια που με κατέτρωγε για πολλά έτη και έτη, κυριολεκτικά 
εισέβαλα ένα μεσημέρι, κατακαλόκαιρο, αγκαζέ με την έφηβη κόρη 
μου, στο άδειο, έρημο από καθηγητές και μαθητές –μεικτό πλέον– 
σχολείο «Θηλέων». Η Μέρα της Μαρμότας. Τίποτε μα τίποτε δεν είχε 
αλλάξει, τίποτε δεν είχε τροποποιηθεί, ακόμη και το κάδρο που έδει-
χνε την κόρη της διευθύντριας του Δημοτικού με τη ραφ ποδιά της 
να σηκώνει και να πετά στο καλαθάκι το σκουπιδάκι της. Ακόμη και 
οι ζωγραφιές μας στους διαδρόμους, με τις τοπικές μας ενδυμασίες ή 
τα απολιθώματα και τα πετρώματα ήταν εκεί που εγώ τα άφησα μό-
λις χθες... Τα καλύτερά μας χρόνια, όλες εμείς οι αγνές Αρσακειάδες 
με τις σκούρες ποδιές και τα κολλαρισμένα γιακαδάκια, μικρά θηρία 
περιφρουρούμενα στα κάγκελα ενός Πολύ Μεγάλου Σχολείου μιας 
άλλης εποχής και νοοτροπίας που δεν υπάρχει πια, που όμως μου 
έμαθε το σπουδαιότερο: Σκέψου τα Μεγάλα, ασχολήσου σε βάθος με 
αυτό που κρύβεται πίσω από το προφανές.

« Μ Ι Κ Ρ Η  Α Ρ Σ Α Κ Ε Ι Α Σ »

«Ψυχραιμία»

Σ
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σίγουρη ότι έρχονταν για να στοιχειώσουν τα φερέλπιδα όνειρά μου 
να αλλάξω τη μοίρα της δικής μου ζωής. Η λιτότητα με ακολουθούσε 
στη διάρκεια όλων των επόμενων τυχερών μου χρόνων, αφού με λι-
τότητα και με low budget έμαθα να δουλεύω με ό,τι κι αν ασχολήθη-
κα: Από τη δημιουργία ρούχων έως τις μεγάλες φωτογραφικές παρα-
γωγές, όταν έπρεπε να μιμηθούμε τις άρτια πολυδάπανες παραγωγές 
του εξωτερικού, με budget Αφγανιστάν, αλλά με κατάρτιση και επαγ-
γελματισμό Hollywood. Κι όμως, κάπως έτσι μάθαμε να δουλεύουμε 
διαφορετικά από πολλούς ξένους επαγγελματίες, αναλάβαμε μεγάλα 
projects και περιοδικά διεθνούς ακτινοβολίας και πάντα το motto της 
λιτότητας ήταν εκεί και αναβόσβηνε από ψηλά. 

Τα low budgets, βέβαια, δεν σταματούν ποτέ, όπως πάντοτε συνε-
χίζει να υπάρχει και μια άλλη περίφημη δήλωση: «Φέτος –κάθε φέ-
τος– θα είναι μια απίστευτα δύσκολη οικονομική χρονιά, με τεράστι-
ες απώλειες». Αυτό το «κάθε φέτος» με κυνηγά από παιδί και, κάθε 
φέτος έχω βαρεθεί να βλέπω νέους πρωταγωνιστές του «ασύλληπτου 
τίποτα» και «γνώστες» από το πουθενά να λάμπουν ως κομήτες στη 
σφαίρα του μάταιου της μικρής αυτής χώρας, να δοξάζονται και να 
πετυχαίνουν σε πράγματα που μόνο αυτοί ξέρουν να κάνουν σωστά 
και επιτυχημένα, να ξοδεύουν ασύλληπτα περισσότερα απ’ όσο είναι 
δυνατόν να παράγουν και –το χειρότερο– μερικοί απ’ αυτούς να επι-
βιώνουν σε βάρος κάποιων άλλων. Βέβαια, το χειρότερο όλων είναι 
πως και τα δικά μας «golden boys», τα οποία είχαν επίσης το δικό τους 
ρητό, «εύκολα - γρήγορα - πολλά», δημιούργησαν για αρκετά μεγά-
λο διάστημα (όσο διαρκούσε η εποχή της «κότας με τα χρυσά αβγά» 

η «λΙτΟτησ», ωσ ΠΡΟσ εμενα τΟτε, 
μεταφραζόταν ποικιλοτρόπως: Από το ήδη 

αΠΟΔεκατΙσμενΟ μΟυ χαΡτζΙλΙκΙ, 
θυσιαζόταν το donut (και ουχί ο Κόσμος της Πάττυ 

καΙ η μανΙνα), τα AdidAs 
με τις φλούο ρίγες, ή το Fruit of the loom μπλουζάκι. 

εγω θα ΒΟλευΟμΟυν με τα ΠαλαΙα 
ρούχα της αδελφής μου, που φορώντας τα έμοιαζα 
ΠεΡΙσσΟτεΡΟ με τη στεφανΙα 

στο αναμορφωτήριο με τη στολή.

ή το «πάρτι» όπως το έλεγαν στην ορολογία τους) μια εντελώς λαν-
θασμένη φιλοσοφία για το τι είναι επιτυχία και πώς επιτυγχάνεται, 
κάνοντας όλους εμάς (που δεν κερδίζαμε από τη δουλειά καθημερινά 
1 - 3 εκατομμύρια ευρώ –απίστευτο κι όμως αληθινό– διότι δεν ήμα-
σταν στον ελληνικό εφοπλισμό ή στα ξένα χρηματιστήρια) να αισθα-
νόμαστε τουλάχιστον «ο Γκούφι και η παρέα του». Όμως, τα παρα-
πάνω δεν αφορούσαν μόνο τις ανώτερες θέσεις αυτής της τεράστιας 
φασολιάς, αφού το ίδιο –αλλά σε άλλη κλίμακα– παρατηρούσες από 
τα reality τηλεπαιχνίδια στα οποία έτρεχαν ανάστατοι όλοι για να γί-
νουν εκατομμυριούχοι μέσα σε μια νύχτα, μέχρι τις περιπτώσεις απί-
θανων τύπων, οι οποίοι με δουλειές του ποδαριού και δάνεια ζούσαν 
το δικό τους όνειρο.

Η λιτότητα που ανέφερε σε άλλες εποχές ο πατέρας μου, προσπα-
θώντας να με διδάξει πως πρέπει να καταναλώνω μόνο όσα μπορώ 
και να μην κάνω όνειρα απατηλά, σίγουρα έχει ένα λόγο παραπάνω 
αναφοράς στις τωρινές μέρες της οικονομικής πανωλεθρίας. Η πάλαι 
ποτέ λιτότητα, όρος - σταθμός της ελληνικής κοινωνίας κάποτε, φα-
ντάζει μια «τσαλαπατημένη, ξεφτισμένη εφημερίδα» που δεν «διαβά-
στηκε» από κανέναν μας ποτέ. Οι περισσότεροι από εμάς εκδικηθή-
καμε το καχεκτικό παρελθόν που μας καταδίωκε. Ο μεγάλος οικονο-
μικός όλεθρος συντελέστηκε από μερικούς που, εκδικούμενοι το δι-
κό τους παρελθόν, απώλεσαν μυαλό και φρένας στο βωμό της δικής 
τους γλυκιάς λήθης. Εδώ, λοιπόν, έρχεται η ώρα του άλλου γνωμι-
κού: «Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του». Όσοι δεν έμαθαν να ξοδεύ-
ουν μόνο όσα μπορούσαν να ξοδέψουν, έχω την εντύπωση πως, από 
εδώ και στο εξής, με τη νέα εποχή του οικονομικού επαναπροσδιο-
ρισμού (για να μην το αποκαλέσω ντεμοντέ «λιτότητα»), έχουν όλο 
το χρόνο να ανακεφαλαιώσουν. Σίγουρα, αυτή η «εσωστρέφεια» θα 
γεννήσει μια νέα κατάσταση, όπου θα ξεπηδήσει ποιότητα, σε κάθε –
πειραγμένο από τον ιό του ξιπασμένου και του παρηκμασμένου– το-
μέα της ζωής μας.

Το μόνο που δεν χρειάζεται προς το παρόν είναι η έξαρση του λαϊκι-
σμού, κυρίως από κάποιους συμπαθείς και καταφρονεμένους δημοσι-
ογράφους με το σύνδρομο του «Βασιλάκη Καΐλα – λουστράκου» και 
του «Νίκου Ξανθόπουλου – η οδύσσεια ενός ξενιτεμένου», οι οποί-
οι ως παρουσιαστές βραδινών ειδήσεων ή ως συντάκτες εφημερίδων 
εξαπολύουν τον ιό Ebola της οικονομικής φρενίτιδας και ενός κραχ 
που υπάρχει αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα μόνο στο μυαλό τους. 
Δημοσιογράφοι που πραγματικά είναι απολαυστικοί Φαρισαίοι λαϊ-
κιστές (οι ίδιοι με ακριβά γούστα και lifestyle) και επαγγελματίες κα-
ταστροφολόγοι –με πρόθεση την τηλεθέαση ή την κυκλοφορία, εν-
νοείται– ξεχνώντας ότι το ίδιο το κανάλι τους ή το ένθετο περιοδι-
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κό της εφημερίδας τους ζει από τις διαφημίσεις εμπορίου ρούχων, 
καλλυντικών και ειδών πολυτελείας, όπως λέγονται στη διαφημι-
στική αγορά. Απολαυστικό ήταν, δύο εβδομάδες πριν, όταν ξέσπα-
σε η κρίση, το άρθρο κυριακάτικης εφημερίδας, που ενώ κατέκρινε 
(έως χλεύαζε) την είσοδο της Prada, του Manolo Blahnik και άλλων 
«ακριβών ειδών» στην ελληνική αγορά, υπό τον τίτλο «Η Prada και 
τα Manolo μάς μάραναν» (ξέρετε, στην ελεύθερη οικονομία υπάρ-
χουν και αυτά για όσους μπορούν), στο ένθετο γυναικείο περιοδικό 
της ίδιας εφημερίδας, κυριαρχούσε δισέλιδη μεγαλοπρεπέστατη δια-
φήμιση της Prada. Αν αυτό δεν είναι σκηνή Αλμοδοβάρ, είναι σίγου-
ρα το τέλος της λογικής.

Το σύνδρομο Βασιλάκη Καΐλα και Ξανθόπουλου, ήτοι απανωτές 
καταστροφές, μέχρι να φτάσουμε στο κατώτατο σκαλί της φτώχειας 
και της ανέχειας (που, συνήθως, στις κολοσσιαίες ελληνικές ταινί-
ες της εποχής, «τελευταίο σκαλί» ήταν όταν και η κόρη του σπιτιού 
δούλευε κονσομασιόν στην Τρούμπα), έχω την ταπεινή εντύπωση 
πως κάποια στιγμή θα ανατραπεί από κάποιους πιο έξυπνους και δι-
αυγείς, οι οποίοι θα καταλήξουν στη σημασία του να είσαι σοβαρός 
και όχι φαιδρός στις απανταχού κρίσεις. Και στις κρίσεις κρίνονται 
πάντα οι ψύχραιμοι, οι έξυπνοι και οι ικανοί. 

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 0 8

« Ψ υ Χ Ρ Α Ι Μ Ι Α »

|  2 8 6  | 

88-95 teliko.indd   26-27 9/3/2014   8:22:10 AM



Τίμο Μαραγκίδη, πρόεδρο της Paper Care Hellas A.E. 
Αναστάσιο Σκαλτσά, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Α. Σκαλτσάς ΑΒΕΕ 

Στράτο Χαϊδεμένο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους στενούς μου συνεργάτες 

Γιώργο Παπαϊωάννου, Διευθυντή Σύνταξης του LIFE&STY LE 
Ιορδάνη Ρόζη, Art Director του LIFE&STY LE.

Λάκη Μαστραντώνη, Διευθυντή Συντονισμού, Προγραμματισμού και Παραγωγής 
των Εκδόσεων Λυμπέρη.

Ευχαριστώ τους
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