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Ε τριβα, έτριβα με μανία, με απόγνωση, που μου 
έβγαινε σαν λυγμός για την απίστευτη τύχη μου. Και 
πόνος και αυτοσαρκασμός μαζί για την «πλούσια» 

παντρειά μου, γι’ αυτό που με μακάριζαν οι συμμαθήτριές 
μου τα κυριακάτικα απογεύματα με τα κεντήματα. Κλαυ-
σίγελος και για τα μπράβο και τα απανωτά συχαρίκια στην 
περήφανη μάνα μου.

«Στη γωνία εκεί μαζεύονται ψίχουλα και αράχνες, μην 
κάνεις πως δεν βλέπεις» σφύριξε η Νούσαινα πάνω από το 
κεφάλι μου και εγώ ίσα που πρόλαβα να δω την άκρη από 
τις μαύρες μάλλινες παντόφλες της, που σύρθηκαν ξυστά 
από δίπλα μου. «Άχρηστη» μονολόγησε κι έκλεισε δυνατά 
την πόρτα πίσω μου. «Καλά, προίκα δεν πήραμε, αλλά και 
άχρηστη νοικοκυρά, τι της ζήλεψε;» φώναξε το τελευταίο, 
για να τ’ ακούσω στα σίγουρα, μην πάει χαμένη η πικρή της 
διαπίστωση. 

Η πεθερά μου, η Νούσαινα, ήταν γυναίκα επιβλητική. λε-

Ι
Από το ημερολόγιο της Αμέλιας Βοριά

Ιανουάριος 1959
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ντε μήνες που ένιωθα τόσο παρατημένη, τόσο γελασμένη, 
μια πριγκίπισσα της Θεσσαλίας χωρίς στέμμα πια, αλλά με 
αγκάθια στα μαλλιά − όπως η εικονίτσα που μας είχε χαρί-
σει στο Δημοτικό ο παπα-Λευτέρης κι έδειχνε τον Χριστό 
με το κόκκινο τσουβάλι για βασιλικό μανδύα και ακάνθινο 
στεφάνι για στέμμα. τον περιγέλαγαν οι ρωμαίοι στρατιώ-
τες. Έτσι ένιωθα κι εγώ, περίγελος όλων, πρώτα των δικών 
μου, που τους έγραψα για το τι αντιμετωπίζω καθημερινά 
και μου έφτυσαν την απάντηση γραπτώς: «τον ήθελες, τον 
πήρες. Μας είπες ήταν πλούσιος, ωραίος και καλός, ο κα-
λύτερος, θα σε έκανε βασίλισσα. Όπως έστρωσες, τώρα να 
κοιμηθείς. Μη μας ρεζιλεύεις άλλο στην κοινωνία του χω-
ριού, της Θεσσαλίας όλης. Μη μας ξαναγράψεις γι’ αυτά. 
έιδοποίησε μόνο νωρίς για να προλάβουμε να έρθουμε στα 
τρίκαλα για τη γέννα».

το γράμμα με την απάντηση περίμενε και μου το έφερε 
όσο γρηγορότερα γινόταν ο Δημητράκης, ο νέος μου ανιψιός 
−αμούστακος σχεδόν, αλλά γεροδεμένος, μελαχρινός, σοβα-
ρός, μετρημένος και καλός−, ο μοναδικός μου φίλος. αυτός 
και ο καλός μου πεθερός. Ένας άγιος άνθρωπος, που όπως 
όλοι οι άγιοι και σοφοί μονάζουν − άλλοι κάνουν κουμάντο 
γι’ αυτούς. Ο μπαρμπα-Γιάννης ο Νούσης, ο αρχοντάνθρω-
πος του κάμπου. Όλοι είχαν να πουν τα καλύτερα γι’ αυτόν. 
έίχε παραδώσει τα κλειδιά του σπιτιού του και τη διαχείρι-
σή του στη δεύτερη γυναίκα του. η πρώτη πέθανε στη γέν-
να της πρωτότοκης κόρης του, της Σταματούλας. Μεγαλο-
κοπέλα τώρα πια και ανύπαντρη, στητή και νταβραντισμέ-
νη σαν τον πατέρα της, πλένει τα πιάτα συνήθως αυτή την 
ώρα στο κουζινάκι και ξεφουρνίζει μυζηθρόπιτα για το βρά-
δυ. έμείς οι δυο και άλλες δύο πλύστρες φέρνουμε βόλτα 
αυτό το ντάλαρο σπίτι με τα θεόρατα δωμάτια και τα δυο 
κελάρια. το καθάρισμα της σκάλας μόνο μου τρώει το μισό 
πρωινό και πάλι οι κουνιάδες μου μου τη χαλούν με τα σύ-

πτή, ψηλή σαν αλύγιστο κλαρί η κορμοστασιά της, τα μαύ-
ρα της ρούχα έπεφταν και σούρνονταν στο ξύλινό μας πά-
τωμα. το άσπρο αλαβάστρινο πρόσωπό της είχε μια ξεχα-
σμένη ομορφιά πάνω του, ενώ τα ψυχρά της μάτια, αντί να 
τονίσουν πιο πολύ αυτήν τη σαρακατσάνικη ομορφιά, την 
αγρίευαν με το ανοιχτό γκρι τους χρώμα, σαν τα νερά που 
έτρεχαν λίγο πιο πάνω, στον ασπροπόταμο, τον χειμώνα με 
τα βαριά κρύα, όταν πάγωναν όλα. 

Οι κουνιάδες μου μετά το μεσημεριανό φαγητό έκαναν 
το συνηθισμένο τους ραχάτι: στο μπαουλοντίβανο, η μια, 
η πιο μεγάλη, η ασημίνα, η Μίνα, διαβάζοντας Ρομάντσο 
και κάνοντας αέρα με την εφημερίδα του πατέρα. η άλλη, η 
Φούλα, κοιμόταν στην κάμαρά της παρέα με τη μικρότερη 
αδελφή της, την ασπασούλα, όπως τη φώναζαν χαϊδευτικά. 
Σίγουρα θα έριχναν πασιέντζες πριν τις πάρει ο ύπνος, θα 
ξυπνούσαν μετά και θα γκεζερνούσαν στη γειτονιά, στης τα-
σούλας ή στης έυθυμίας, για να πούνε η μία στην άλλη τα 
φλιτζάνια με τον καφέ, να ρίξουν καμιά σταυροβελονιά να 
προχωρήσει και κανένα προικιό, που όλα στη μέση τα άφη-
ναν τελευταία και είχαν βρει τον μπελά τους από τη μάνα 
τους, τη Νούσαινα. 

Η πατσαβούρα είχε πια κολλήσει στα χέρια μου από το 
πολύ τρίψιμο και στύψιμο, το ξύλινο πάτωμα δεν καθάριζε 
και πιο πολύ ό,τι κι αν του ’κανα, οι ρόζοι του ξύλου σε λί-
γο θα έχασκαν σαν στόματα ψαριών από το πολύ νερό που 
είχα ρίξει. 

Σηκώθηκα αργά στηριζόμενη στο πόδι της καρέκλας, 
πιάνοντας χαμηλά την κοιλιά μου, που είχε φουσκώσει πια 
καλά, κι αν και πρώτο παιδί –όπως μου έλεγαν– ήταν πολύ 
μεγάλη. «Μωρή, μήπως μας ετοιμάζεις δύο μαζί και δεν το 
τσαμπουνάς;» μου πέταξαν δυο τρεις φορές έτσι στα ελα-
φρά, για να τ’ ακούσω και να απαντήσω. Μα δεν απάντησα 
τίποτα. τίποτα δεν είπα όλο αυτόν τον καιρό, σχεδόν πέ-
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του, μαθήτρια εγώ κι αυτός καθηγητής μου και μέντοράς 
μου. Ο άντρας μου πια, ο ήρωάς μου, με διάλεξε, με ξεχώρι-
σε, ήμουν η πιο όμορφη μου είπε, με πήρε.

έίχα μόλις πατήσει τα δεκαπέντε, ήταν Οκτώβριος του 1951, 
ετοιμαζόμασταν όλες με φούριες για τη μεγάλη παρέλαση, 
οι πρόβες καθημερινές, οι ετοιμασίες μεγάλες στην κεντρική 
πλατεία. έιδική προετοιμασία και η μακριά μου πλισέ μπλε 
φούστα, παραγγελία στην κυρα-Κοραλλία, τη μοδίστρα της 
μάνας μου, με ασορτί λευκό πουκαμισάκι, με τον πικεδένιο 
γιακά και κεντημένο το σήμα του Γυμνασίου. Μόλις είχε 
τελειώσει το αντάρτικο, πάνω που είχαμε ησυχάσει από τα 
γεγονότα, αν και κόσμος εξακολουθούσε να μπαινοβγαίνει 
στο σπίτι μας ζητώντας τον πατέρα μας, ο οποίος ποτέ δεν 
ήθελε πολλές επαφές με την αστυνομία, νομίζω όμως πως 
διατηρούσε άριστες σχέσεις με τους εκάστοτε διοικητές.

Ο πατέρας μου, έμπορος στο επάγγελμα, θα ήταν στην 
πρώτη σειρά και θα με καμάρωνε στην παρέλαση, ήταν μέ-
λος της έπιτροπής Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου αλ-
λά και επίτροπος της εκκλησίας.

Θα ήμουν πρώτη, του το είχα πει και το εννοούσα. Όχι 
φυσικά για την απόδοσή μου στο σχολείο, αυτή ήταν δρα-
ματική. Με έβαλαν πρώτη μετά τον σημαιοφόρο της ογδό-
ης διότι με είχαν ψηφίσει παμψηφεί όλοι οι καθηγητές και 
οι καθηγήτριές μου ως την πιο όμορφη κοπέλα του Γυμνα-
σίου. αυτή ήταν η δική μου σημαία φέτος και το διαβολε-
μένο μου πνεύμα, που τους έκανε όλους στα διαλείμματα 
να ξεκαρδίζονται με τις τσαχπινιές μου και τα χωρατά μου. 
Όμορφη ναι, αλλά όχι ξεψυχισμένη και άνοστη, όμορφη με 
νεύρο και με μια διαβολεμένη προσωπικότητα, έτσι ήθελα 
να με σκέφτονται. 

την παραμονή της παρέλασης, 27 Οκτωβρίου, το βρά-

ρε κι έλα όλη την ώρα πάνω κάτω από τα δωμάτιά τους στο 
σαλόνι και μετά στην τραπεζαρία να ακούσουν ραδιόφωνο. 

Κουράστηκα πια, βαριανασαίνω και το μωρό στην κοιλιά 
μου με κλοτσάει κι αυτό σαν παλαβό λες και με αποδιώχνει, 
με απαξιώνει κι αυτό για την αλλαγή της μοίρας μας, για την 
πτώση από τον θρόνο μας. Η μέση μου μου δίνει δυνατές 
σουβλιές, σαν τα καρφιά που έμπηγε ο παππούς μου ο Θο-
δωρής στο καροποιείο και νομίζω πως ακόμα τ’ ακούω στα 
αυτιά μου κι ας έχουν περάσει τόσα χρόνια. 

έίμαι σχεδόν είκοσι τριών χρονών, φρεσκοπαντρεμένη με 
τον καλύτερο γαμπρό όχι μόνο του χωριού μου, αλλά του 
κάμπου ολόκληρου, με γεμάτες τις ντουλάπες μου από φο-
ρέματα, ταγέρ, μια ετόλ ζιμπελίνα, παπούτσια, τσάντες και 
καπέλα −αφόρετα τα πιο πολλά−, που μόλις έφερα πριν από 
πέντε μήνες από το ταξίδι του μέλιτος. Ένα ταξίδι που θα το 
θυμάμαι και στις επόμενες ζωές μου, όσες κι αν είναι αυτές∙ 
ο γύρος της έυρώπης με  τρένο. Ποια, εγώ, που είχα πάει 
μόνο μέχρι την Καρδίτσα για μια εξέταση στον γιατρό τον 
Φουσέκη και άλλη μια φορά στον βόλο όταν έκανα την εγ-
χείρηση της σκωληκοειδίτιδας. 

Ένας ολόκληρος μήνας ονειρεμένος, στα καλύτερα ξε-
νοδοχεία, ρεστοράν και θέατρα της έυρώπης. έγώ κι αυ-
τός, νέος, ωραίος, πλούσιος, ρωμαλέος, σαν σταρ της οθό-
νης, ένας Κλαρκ Γκέιμπλ ολοδικός μου, καλοντυμένος και 
παρφουμαρισμένος να με γυρνάει και να με δείχνει παντού. 
έμένα, το απόκτημά του, γυναίκα του πια, όχι κρυφή ερω-
μένη, όχι πια μικρή αρραβωνιαστικιά, αλλά γυναίκα του με 
τη βέρα στο δεξί μου χέρι και το χρυσό μου δαχτυλίδι με τα 
πέντε διαμάντια στη σειρά. έπιτέλους, όχι άλλα ξεμοναχιά-
σματα στα σκοτεινά χωράφια, στο πίσω πλυσταριό του σπι-
τιού μου τα χαράματα ή ακόμα χειρότερα στο κοτέτσι, που 
έπιασα και ψείρες στα μαλλιά μου και είδα κι έπαθα να τις 
ξεπαστρέψω. Γυναίκα του, επίσημη ερωμένη του, οδαλίσκη 
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τσα στους επισήμους εγώ, με έφτυνε η μάνα μου και με ξε-
μάτιαζε με λάδι και νερό η θεια μου. Ήταν η πρώτη μου πα-
ράσταση και εγώ φανταζόμουν πως ήμουν ήδη στη σκηνή, 
πρωταγωνίστρια, ηρωίδα, συγγραφέας και θιασάρχης της 
δικής μου παραγωγής και όλοι τους το κοινό μου. Μερικοί 
σήκωναν τα καπέλα τους από πατριωτισμό και τα πέταγαν 
ψηλά με το πέρασμα της σημαίας από εμπρός τους∙ τα εμ-
βατήρια με απογείωσαν, τι κι αν δεν κράτησα ούτε για μια 
στιγμή τη σημαία, ένιωθα πως η σημαία η ίδια ήμουν εγώ 
που φλεγόμουν από επιθυμία να ξεχωρίσω.

Στο τέλος της παρέλασης ένα τοσοδά ιδρωμένο χαρτάκι 
σφηνώθηκε στο χέρι μου. Μου το έδωσε ένας πιτσιρίκος που 
έτρεξε να εξαφανιστεί σπρώχνοντας τον κόσμο. έκείνη την 
ημέρα εκδηλώθηκε ο νέος άγνωστος θαυμαστής μου, που 
μου έστελνε ραβασάκια με όλη την πιτσιρικαρία του χωριού 
και που ένιωθα για εβδομάδες τα μάτια του να με καρφώ-
νουν όταν γύριζα από το σχολείο μες στη βροχή και τη λα-
σπουριά στις πρώτες γερές βροχές. τα ραβασάκια του πά-
ντα λιτά, κοφτά, με γραφικό χαρακτήρα λίγο δασκαλίστι-
κο, στενεμένο, με καλλιγραφικές «ομορφάδες» στο τελείω-
μα των γραμμάτων. Ένας μορφωμένος θαυμαστής, πιθανό-
τατα μεγάλος και παντρεμένος, σκεφτόμουν ένοχα, λες και 
έφταιγα κι από πάνω. τα στιχάκια του συμβόλιζαν τον θαυ-
μασμό του. Ήμουν μια νεραϊδούλα γι’ αυτόν. 

τον συνάντησα λίγο πριν από τα Χριστούγεννα στο με-
γάλο παζάρι του Σαββάτου, ενώ βοηθούσα τον πατέρα μου 
να φορτώσει το κάρο με τα πράγματα για την αγορά. Κα-
τάλαβα πως ήταν αυτός γιατί ήταν διαφορετικός από όλους 
τους, από τον πατέρα μου, τα δύο αδέλφια μου, τους θείους 
μου. Με κοκάλωσε το βλέμμα του όταν ήρθε σαν πελάτης 
στο μαγαζί να ζητήσει μπανέλες υποκαμίσου. Φεύγοντας 
από το ταμείο μαζί με τα χρήματα μου άφησε ένα σημείω-
μα, στο οποίο ζητούσε να συναντηθούμε το απόγευμα στον 

δυ, μαζευτήκαμε όλες οι κοπέλες των πρώτων δύο σειρών 
σπίτι μου, και συγκεκριμένα στο δωμάτιο του θείου μου του 
Χρηστάκη, που είχε φύγει ξαφνικά δύο χρόνια πριν με φυ-
ματίωση για το σανατόριο στην Πεντέλη. από τότε ερήμω-
σε η κάμαρά του κι εγώ ήμουν η μόνη που τόλμησε κι έκανε 
κατάληψη στον στοιχειωμένο του χώρο. Η βασιλική και η 
Σπάρτη, οι δύο επιστήθιες φίλες μου, μας είχαν προμηθεύ-
σει κρέμες με υδράργυρο, ειδικά φτιαγμένες για να γυαλίζει 
το πρόσωπό μας την άλλη μέρα το πρωί, μια μυστική συντα-
γή του τασσόπουλου, του φαρμακοποιού, φερμένη από τη 
γενέτειρά του, τη Σμύρνη. Κοιμηθήκαμε όλες στρωματσά-
δα στο ξύλινο πάτωμα, εγώ στη μέση της νύχτας δεν άντε-
ξα και γλίστρησα στον σελτέ του θειου μου −τον είχαμε ήδη 
αντικαταστήσει εδώ και ένα χρόνο με νέο− και κοιμήθηκα 
έναν ύπνο βαθύ, που με συνεπήρε σε μιαν άβυσσο από στε-
φάνια του «ΟΧι», κρέμες με βότανα και σουτιέν παραγεμι-
σμένα με πανιά, που θα βάζαμε το πρωί οι λιγότερο προικι-
σμένες. Η βασιλική μού χρωστούσε χάρη, γι’ αυτό με προ-
μήθευσε κραγιόν από τη μεγάλη της αδελφή, που είχε ήδη 
παντρευτεί στη Λάρισα. 

Ήταν η πρώτη μου μέρα ως κοπέλα, ως νέο κορίτσι, με 
κραγιόν βυσσινί, «σκούρα κηλίδα» μες στην κατάλευκη γυα-
λιστερή μου επιδερμίδα. τα πράσινα μάτια μου έλαμπαν σαν 
από πυρετό, τα καστανόξανθα μαλλιά μου πιασμένα σε έναν 
«δασκαλεμένο» κότσο, τέρμα πια τα κοτσιδάκια, με τη στο-
λή μου και τα καινούργια μου γοβάκια − παραγγελία με μπα-
ρετούλα από τον περασμένο Μάρτιο. Θα ήταν σχεδόν όνει-
ρο αν φορούσα και νάιλον κάλτσες, όπως είχα δει στο Ερ-
γόχειρο σε ένα σκίτσο, αλλά αυτά όπως μου εξήγησε η μάνα 
μου μετά τους αρραβώνες μου. αρκέστηκα στα λευκά, περα-
σμένα με αλισίβα, σοσόνια μου. Έστω, θα έκανα υπομονή.

τα εμβατήρια, ο κόσμος, οι φίλοι μου, οι συμμαθητές 
μου ήταν όλοι εκεί και με κοίταζαν, πρώτη από δεξιά, φά-
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φάρμα τεράστια, με εργάτες από όλη τη βόρεια έλλάδα, 
εκατοντάδες τα ζώα και δύο τα τυροκομεία. Σώπασα και πε-
ρίμενα στωικά. Δεν του ξανάγραψα, ήρθε το καλοκαίρι και 
ύστερα ο χειμώνας. τέλειωσε, σκέφτηκα, μ’ άφησε ρημαγμέ-
νη να κάνω πως κεντάω τα απομεσήμερα στον κήπο με τις 
άλλες αλαφροΐσκιωτες, να περπατάω πάνω κάτω στο νυφο-
πάζαρο τις Κυριακές μήπως και τον δω να περνάει βιαστι-
κά, να περιπλανιέμαι στα στέκια του τα απογεύματα δήθεν 
αδιάφορη και στα γρήγορα μήπως και αντικρίσω την ψηλή 
κορμοστασιά του, τα κατράμια μαλλιά του, την καμπαρντί-
να που μόνο αυτός φορούσε έτσι μποέμικα, το πακέτο με τα 
άφιλτρα που εξείχαν από την τσέπη του μαζί με τον αναπτή-
ρα και το μικρό κεχριμπαρένιο κομπολόι. Ο μοναδικός ντυ-
μένος ευρωπαϊκά ανάμεσα σε ένα μάτσο μίζερους χωριάτες 
με ανασηκωμένα μπατζάκια και λασπωμένες αρβύλες, φαι-
νόταν σαν τη μύγα στο προζύμι με τα ριγέ καφέ κοστούμια, 
τα μάλλινα γιλέκα του και τη χρυσή αλυσίδα που κρεμόταν 
από το κουμπί ως την αριστερή του τσέπη μακριά. τα δετά 
του τρυπητά παπούτσια, διπλά και τριπλά, ειδική παραγγελία 
στην αθήνα, αλώνιζαν τα χωριά της Θεσσαλίας και γκάζω-
ναν στους έρημους δρόμους με ένα από τα πρώτα τζιπ που 
είδε η περιοχή μετά τον πόλεμο. 

Δεν άντεχα την αποτυχία μου, ζήταγα απεγνωσμένα από 
τον πατέρα μου να με αφήσει να σπουδάσω στην αθήνα γυ-
μνάστρια − δεν τολμούσα να του πω το πόσο ήθελα να γί-
νω ηθοποιός. την αθήνα την ήξερα καλά, είχαμε μείνει δυο 
χρόνια στην Κατοχή εκεί γιατί είχαν ρημάξει τα πάντα στο 
χωριό. Ο πατέρας μου αρνιόταν χτυπώντας το χέρι δυνατά 
στο τραπέζι. «Θεατρίνα και πορνίδιο δεν θα σε κάνω εγώ» 
μου φώναζε.

Σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά τον συνάντησα στην ίδια 
παρέλαση, εγώ χλωμή, ντυμένη στα μαύρα σαν χήρα νέα 
που πενθεί τη μοίρα της περισσότερο από τον χαμένο της 

σιδηροδρομικό σταθμό, ήμουν ακόμα πιο όμορφη από κο-
ντά, μου έγραψε. Υπέγραψε με ένα α. Ν.

από εκείνο το απόγευμα, εγώ στα δεκαπέντε κι εκείνος στα 
τριάντα δύο, γίναμε ένα κουβάρι αγάπης, πόθου, λατρείας. 
Υπνωτισμένη τον ακολουθούσα. Υπνωτιστικά ήταν τα λό-
για του, υπνωτιστικά τα μάτια που με κοίταζαν και βυθίζο-
νταν βαθιά μέσα μου σαν χασικλίδικο ναρκωτικό που δεν 
σ’ αφήνει να σκεφτείς, να περπατήσεις, να ζήσεις. Η αγάπη 
του με έκανε να χάνω κιλά και να μαζεύω τα ρούχα μου με 
παραμάνες ξανά και ξανά, η τροφή μου έγινε αυτός, τα μάτια 
του, στάχινα, ανοιχτόχρωμα, όμοια με τις ξερές θημωνιές, 
με τελείωμα της ίριδας γαλάζιο, έγιναν το διάφανο νερό απ’  
όπου έπινα και πλενόμουν μαζί. Ήταν μεγάλο μυστικό αυτός 
ο έρωτας, κρυφός και ανομολόγητος ακόμα και στον εαυτό 
μου τη νύχτα, έτσι όπως στριφογύριζα με τις σκέψεις μου 
κάτω από τις απανωτές βελέντζες που με σκέπαζαν. Ήταν 
μεγάλο το βάρος του όμως για να το αντέξω για πολύ και 
ήμουν πολύ μικρή για να το βγάλω πέρα. 

Όταν εξαφανίστηκε την πρώτη φορά, είχα γίνει ήδη δε-
καέξι, ήταν μες στις διακοπές του Πάσχα και ήταν η Μεγά-
λη έβδομάδα των Παθών για τον ιησού αλλά και για μένα. 
«Δεν κράτησες τίποτα, ούτε την αξιοπρέπειά σου» μου πέ-
ταξε με ύφος γριάς θείας η βασιλική στον δρόμο, καθώς πη-
γαίναμε για τα πρωινά ψώνια της Μεγάλης Πέμπτης. Δεν 
απάντησα. Με προέτρεψε να του γράψω ένα δακρύβρεχτο 
γράμμα θυμού και απόγνωσης και να του το στείλω, έπρε-
πε να λυγίσει μ’ αυτό και να γυρίσει. Ωστόσο μου διεμήνυ-
σε πως είχε πολλές δουλειές στην αθήνα και στη Θεσσα-
λονίκη, έψαχνε ξένες φάμπρικες γεωργικών μηχανημάτων, 
έπρεπε να ταξιδέψει στη Γερμανία γι’ αυτό.

Ήταν ο πρωτότοκος γιος του μεγαλύτερου γαιοκτήμονα 
της Θεσσαλίας, με σπουδές στην ανώτατη Γεωργική Σχολή 
Λάρισας. τα στρέμματα με βαμπάκια και σιτάρι χιλιάδες, η 
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λοί αυτοί που κατέκριναν τη διαφορά ηλικίας μας, δεκαεπτά 
χρόνια μάς χώριζαν. Ήθελα να τον κερδίσω με μια αξιοπρέ-
πεια παράξενη και άγουρη, με μια επιμονή γριάς διακόνισ-
σας. Έπαιξα και κέρδισα κι αυτόν και −νόμισα− το σόι του, 
που περίμεναν με κομμένη την ανάσα μια κοπέλα καλής οι-
κογενείας από την πρωτεύουσα ή έστω τη Θεσσαλονίκη. 
Ήθελαν να μπει άλλος αέρας στο Νουσαίικο. λεφτά υπήρ-
χαν πολλά, ο αέρας του κόσμου λιγοστός στα τρίκαλα της 
Θεσσαλίας, έως και, για τους πιο φιλόδοξους, αποπνικτικός. 

την ημέρα που ήρθε και με ζήτησε επίσημα από τον πα-
τέρα μου είχαμε μόλις τελειώσει ένα μέρος από τη δεύτερη 
ανακατασκευή του σπιτιού μας. Ήταν ο πρώτος σοβαρός 
επισκέπτης που δεχτήκαμε εκεί. την πρώτη φορά το σπίτι 
κάηκε από τους αντάρτες και μείναμε ένα χειμώνα στα γύ-
ρω σπίτια φίλων και γνωστών − ζούσαμε όλοι μαζί, μια οι-
κογένεια τεσσάρων αδελφών με τα παιδιά τους, σε ένα θε-
όρατο σπίτι που δεν υπήρχε πια. τη δεύτερη φορά ίσα που 
πρόλαβα να πηδήξω από το παράθυρο μόλις αισθάνθηκα τον 
σεισμό να με ταρακουνάει πέρα δώθε καθώς ήμουν ξαπλω-
μένη στο ντιβάνι της κουζίνας. Σβέλτη και ευλύγιστη λό-
γω γυμναστικής, πρόλαβα να πεταχτώ έξω, στο παρτέρι με 
τις τριανταφυλλιές, σκίζοντας πόδια, χέρια, μάγουλα, αλλά 
γλιτώνοντας. Ο μικρός μου αδελφός θάφτηκε κάτω από τό-
νους χοντρής παραδοσιακής πέτρας και θεσσαλικής σκόνης.

Στους αρραβώνες μας ήρθε στο σπίτι μας χωρίς γονείς 
και αδελφές, παρά μόνο με τα δύο του αδέλφια, μαυροντυ-
μένοι όλοι σαν να ήταν βαστάζοι σε κηδεία. έγώ φόρεσα για 
πρώτη φορά τακούνια, νάιλον κάλτσες με μαύρη ραφή, κα-
θώς και μεταξωτό ιβουάρ κομπινεζόν, όλα ασορτί διαλεγμέ-
να από τον βόλο μαζί του. Μου έκανε δώρο μαζί με τη βέρα 
μου ένα δαχτυλίδι χρυσό με πέντε διαμάντια μαρκίζ, τέσ-
σερις βέργες χρυσές με περίτεχνο σκάλισμα κουπέ κι ένα 
ρολόι τουαλέτας με διαμαντένιο καπάκι που ανοιγόκλεινε 

άντρα, κι αυτός απέναντί μου να με κοιτάει καπνίζοντας με 
τα ελαφένια μάτια του μισόκλειστα. τα χρόνια του φαίνο-
νταν στο πρόσωπό του ακόμα πιο πολύ. από τον νου μου 
πέρασαν μεμιάς οι ακολασίες του στα μπορντέλα του βόλου, 
της αθήνας και των τρικάλων, μα δεν με ένοιαξε. Προχώρη-
σα με θάρρος, πέρασα απέναντι, αδιαφορώντας για το χω-
ριό, που όλοι τους μπορεί να με κοίταζαν με νόημα, και του 
έφτυσα κατάμουτρα πως αν με ήθελε πάλι, αυτήν τη φορά 
θα έπρεπε να με προσκυνήσει σαν βασίλισσα. τον άφησα 
άλαλο, αγέρωχο έξω από το κίτρινο περίπτερο της πλατείας, 
αλλά σκεπτικό. τα μαύρα τα έβγαλα εκείνη την ημέρα.   

Ξεκίνησε πάλι, πιο δυνατά, πικραγάπη με θυμό, επιφύλα-
ξη, λατρεία και πάθος μαζί. Οι χωρισμοί μας δυνατοί, αλλά 
η ένωσή μας πάντα μια εξαγνισμένη μεταλαβιά και για τους 
δύο. Ήμουν η μικρή χαμένη από την αρχή, ήταν «ο καθοδη-
γητής», η αρχή και το τέλος για καθετί. το είχαν μάθει όλοι 
πια και με έδειχναν με το δάχτυλο σαν λεπρή. Οι φασαρίες 
στο σπίτι στην ημερήσια διάταξη, κλασικό ελληνικό μοι-
ρολόι, με γονείς και αδέλφια να με θεωρούν όχι απλώς την 
πέτρα του σκανδάλου, αλλά υπεύθυνη για το προπατορικό 
αμάρτημα. Ήξερα πως αν τολμούσα να μείνω έγκυος θα με 
άφηνε για πάντα, ήμουν τόσο περήφανη που δοκίμαζα την 
αντοχή του όπως και τη δική μου αξιοπρέπεια. αν και αφέ-
ντης του εαυτού του με μπεηλίδικα χούγια, σκάλωνε πάντα 
η λαχτάρα του για μένα στην «κουταβίσια» θέλησή του απέ-
ναντι στις γυναίκες της φατρίας του. 

Η πλούσια νύφη δεν υπήρχε, δεν χρειαζόταν άλλωστε 
να υπάρχει, υπήρχα μόνο εγώ, του ξεκαθάρισα ένα βράδυ 
κλεφτά στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του στις ερημιές 
του κάμπου. «Πάρε με ή άσε με για πάντα. Να ξέρεις θα πα-
ντρευτώ άλλον τον επόμενο μήνα κιόλας» του έλεγα και με 
εξόργιζε έτσι όπως γελούσε δυνατά, ενώ κούμπωνε το που-
κάμισό του. Ήταν ωραίος, ήμουν πιο ωραία και πιο νέα, πολ-
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με όλοι μαζί εκεί. έμείς, οι γονείς του, οι τέσσερις αδελφές 
του και οι δύο αδελφοί του, ενώ αν κάναμε παιδί, αμέσως 
θα είχα μεγάλη βοήθεια από τις χαρούμενες κουνιάδες μου 
όπως και από τη μελιστάλαχτη πεθερά μου. 

Στον πρώτο μήνα έκανα υπομονή, μου έφτανε που τον 
έβλεπα κοντά μου, να μπαίνει στην κουζίνα και να βουτάει 
λαίμαργα ψωμί και τυρί ή κομμάτι γωνία από την πίτα, κι 
ας τον κομμάτιαζε με το βλέμμα και τα λόγια η μάνα του 
εμπρός μου.

Ήμουν εκεί μαζί του μερόνυχτα ολόκληρα κι είχα τον κό-
σμο όλο. Έβγαινε μόνος του και γύριζε πάντα αργά, όταν 
είχαν κοιμηθεί οι περισσότεροι. τον περίμενα στο σκοτάδι 
και τον έβλεπα από το παράθυρο πίσω από τις δαντελένιες 
κουρτίνες. Έτρεχα με μιαν ανάσα κάτω στη σκάλα, τράβα-
γα τον γάντζο και του άνοιγα πριν προλάβει να βάλει κλει-
δί στην πόρτα. του φόραγα τα μεταξωτά μου, όλα ραμμένα 
και κεντημένα με το μονόγραμμά μου σε κεντήστρα καλ-
λιτέχνιδα, τον οδηγούσα στην κάμαρά μας, μόνο αυτό μου 
έμενε να κάνω για να κυριαρχήσω πάνω του. να τον πάρω, 
έστω και λίγο, από τα πόδια της μάνας του και των αδελ-
φών του, που τον ήθελαν κι αυτές για άντρα, πατέρα, αρχη-
γό, καθοδηγητή, παιδί κι αδελφό μαζί. 

τα νέα μου φορέματα, τα καπέλα μου με τα βέλα και τα 
φτερά από το Μιλάνο έμεναν αφόρετα δυο μήνες μετά το 
ταξίδι. Οι φορές που βγήκαμε ως νιόπαντροι μετρημένες στο 
ένα χέρι, κι αυτές περίεργες ώρες, πάντα οι δυο μας, χωρίς 
φίλους, παρέες, κόσμο γύρω μας, ποτέ σε γνωστά τρικα-
λινά στέκια ή κοσμικές ταβέρνες, αλλά πάντα σε μακρινές 
βόλτες στον σταθμό και στα γεφύρια. Οι γόβες μου από το 
Μόναχο και η ασορτί μου τσάντα στέναζαν από σπαραγμό 
και ανία κλεισμένες στην ντουλάπα.

Δεν ήταν ένας, ήταν δύο άντρες πια, ο ένας που με λά-
τρεψε και με δημιούργησε και ο άλλος που υποτασσόταν σε 

με θόρυβο δείχνοντας την ώρα, ένα μικρό κομψοτέχνημα. 
«τα πιο όμορφα δώρα αρραβώνων στον κόσμο» του 

φώναξα και με έσφιξε δυνατά, φουσκώνοντας από καμάρι. 
Έγινα μια μικρή κυρία: πήγα πρώτη φορά στο κομμωτήριο, 
έκοψα τα μακριά μου μαλλιά, έκανα βαγκ και περμανάντ 
− ήθελα να γίνω σαν τις άλλες, αυτές που νόμιζα πως δεν 
θα φτάσω ποτέ. Έζησα δυο χρόνια ευτυχίας, επιτέλους «κυ-
ρία» του εαυτού μου, ανεξάρτητη από τους γονείς μου, που 
είχαν λουφάξει πια με τον απρόβλεπτο πλούσιο αρραβώνα 
μου και έβλεπαν τον μνηστήρα μου σαν τον Ναζωραίο που 
κάνει θαύματα.

Οι δικοί του ήταν γνωστό τοις πάσι πως δεν ήθελαν ούτε 
να ακούν το όνομά μου, επιχείρησαν άπειρες φορές να χα-
λάσουν τον αρραβώνα, να ακυρώσουν τον γάμο, αλλά ίσως 
η παροιμιώδης ψυχραιμία μου με έσωσε από τα δύσκολα. 

τον Οκτώβριο του 1958 έγινα επισήμως κυρία ανδρέα 
Νούση. Σε μια κρίση χωριάτικης αναποφασιστικότητας έκο-
ψα περισσότερο απ’ όσο έπρεπε τα μαλλιά μου. Δεν νομίζω 
πως ήμουν όσο αποστομωτικά όμορφη απαιτούσε η περί-
σταση, αλλά το πέπλο διόρθωσε ό,τι έλειπε στο πίσω μέρος 
του κεφαλιού μου. ακόμα κι εγώ η ίδια δεν πίστευα πως ζού-
σα τον γάμο μου, ενώ δεν με ένοιαζαν ούτε τα κατεβασμένα 
μούτρα των κουνιάδων μου ή της πεθεράς μου − πρώτη φο-
ρά είδα πεθερά σε γάμο να κλαίει από τα νεύρα της. Φεύ-
γοντας με τη μαύρη λιμουζίνα από την εκκλησία, τα κορι-
τσάκια της γειτονιάς είχαν μαζευτεί κι έσκουζαν όλα μαζί «η 
βασίλισσα, περνάει η βασίλισσα», κι εγώ απορούσα αν ήταν 
όλα ένα παραμύθι που μου είχαν διηγηθεί για να κοιμηθώ.

το ταξίδι, τα δώρα, η επιστροφή, το σπίτι μας. το σπίτι 
του δηλαδή. Μόλις φτάσαμε στον σταθμό, αποβιβαστήκαμε 
και γραμμή για το πατρικό του. Δεν υπήρχε λόγος να βρε-
θεί άλλο σπίτι δικό μας, μου είπε. Ούτε λόγος για επιπλέον 
έξοδα. το πατρικό του ήταν τεράστιο, τριώροφο, θα μένα-
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μόνιμα μονόκλ, ενώ όταν ήθελε να διαβάσει την αγαπημέ-
νη του εφημερίδα, χρησιμοποιούσε πάντα και έναν υπερμε-
γέθη φακό. Ντυμένος αυστηρά με άσπρο κολλαριστό που-
κάμισο κουμπωμένο έως πάνω, ακόμα και με τις ζέστες του 
ιουλίου, γιλέκο ή παντελόνι μαύρο, δεν αποχωριζόταν ποτέ 
τη χρυσή του καδένα με το ρολόι τσέπης του. 

Περπατούσε βαριά, αν και δεν ήταν πάνω από εβδομή-
ντα, λόγω ενός ατυχήματος στο κυνήγι πριν από είκοσι πέ-
ντε χρόνια, που του είχε στοιχίσει ένα σμπαραλιασμένο πό-
δι. Στο δάσος του Περτουλίου, καβάλα στο άλογό του, βρέ-
θηκε αντιμέτωπος με μια καφέ αρκούδα, γέννημα θρέμμα 
της περιοχής. τρόμαξαν και οι δύο, αλλά νίκησε αυτός, αφού 
κατάφερε και τη σκότωσε με την καραμπίνα του. Ωστόσο 
πριν πυροβολήσει η αρκούδα κατάφερε να τον ρίξει κάτω 
από το άλογό του, το οποίο τον ποδοπάτησε και του πολτο-
ποίησε το πόδι. το τομάρι της αρκούδας σκεπάζει το πάτω-
μα στο κουζινάκι του εξοχικού σπιτιού στο αγκαθάκι, δίπλα 
στο τζάκι. το άλογο έμαθα πως το σκότωσαν, όχι για απεί-
θεια στον αναβάτη του, που τον άφησε μόνο του στο δάσος 
δυο μερόνυχτα μέχρι να τον ανακαλύψουν τα αδέλφια του 
μισοπεθαμένο και σκεπασμένο από φύλλα βελανιδιάς, αλ-
λά γιατί είχε σπάσει και τα δικά του πόδια από την πτώση.

Ο καλός μου πεθερός ήταν ο μόνος που μου έλεγε να κά-
τσω δίπλα του και να του κάνω παρέα διαβάζοντάς του δυ-
νατά την εφημερίδα του. ο μόνος που με κοίταζε έντονα στα 
μάτια, σαν να καταλάβαινε την απογοήτευσή μου, τη γρή-
γορη κατάρρευσή μου. Μπροστά του απαγορεύονταν οι συ-
ζητήσεις, οι φωνές ή τα πειράγματα, ενώ επιθυμούσε να του 
σερβίρω εγώ το φαγητό του κάθε μεσημέρι. Μόλις η γυναί-
κα του ξεστόμιζε κάτι παραπάνω ή υπονοούσε οτιδήποτε, ο 
κρότος από το μπαστούνι του στο ξύλινο πάτωμα έβαζε τα 
πράγματα στη θέση τους και τα φρύδια έμεναν σμιχτά, λευ-
κά, δασιά, θυμωμένα, για ώρα στην ίδια έκφραση. 

μια περίεργη αδιαφορία για μένα με το που περνούσε το κα-
τώφλι του σπιτιού του. Μόλις κλείσαμε δυόμισι μήνες επι-
στροφής και επίσημης εγκατάστασης, χωρίς να έχουμε δε-
χτεί καν τις πρώτες επίσημες επισκέψεις για συχαρίκια στο 
σπίτι μας, ανακάλυψα δυο καινούργια θέματα. το πρώτο, 
ήμουν έγκυος. το δεύτερο, όσο και αν έψαξα για τα γαμή-
λια δώρα μας −είχαν συγκεντρωθεί όλα μετά τον γάμο σε 
μια υπόγεια αποθήκη του σπιτιού−, δεν βρήκα παρά μόνο τα 
πιο ευτελή ή άλλα σπασμένα, ανοιγμένα και αφημένα αδι-
άφορα στο τσιμεντένιο πάτωμα της αποθήκης. απροκάλυ-
πτα οι αδελφές του τα είχαν ανοίξει, είχαν διαλέξει, κρατή-
σει ή δωρίσει σε άλλους γάμους συγγενών και φίλων, ενώ 
δεν καλύφθηκαν ούτε καν πίσω από τυπικές δικαιολογίες. 

Ο ανδρέας Νούσης ήταν πολύ υπεράνω των γυναικείων 
ιδιοτροπιών για να συμμεριστεί πικρόχολα σχόλια και κα-
βγάδες μεταξύ κουνιάδων, έτσι προτίμησα να λουφάξω. 
ακόμα και η είδηση της εγκυμοσύνης δεν φάνηκε να τον 
συνεπαίρνει από χαρά όπως εμένα. Όταν βρισκόταν στο 
σπίτι, άλλωστε, ήταν μονίμως σκεπτικός, αφηρημένος, κα-
πνίζοντας αρειμανίως και τακτοποιώντας λογιστικά βιβλία 
με τους υπαλλήλους του, τον Φώτη και τον Μανώλη, που 
τους έφερνε συνήθως άγριες ώρες στο σπίτι τα βράδια και 
δούλευαν με κλειστή την πόρτα στην τραπεζαρία. τα ούζα 
και οι μεζέδες πηγαινοέρχονταν, αλλά η πόρτα έμενε πάντα 
κλειστή και μερικές μόνο φορές απροειδοποίητα την άνοιγε 
με το μπαστούνι του ο πεθερός μου, όσο είχε αϋπνίες, σπρώ-
χνοντάς τη δυνατά. 

Ο πεθερός μου, ο Γιάννης Νούσης, γεννημένος στη ρου-
μανοβλαχία το 1888, πρέπει να υπήρξε πολύ όμορφος στα 
νιάτα του. την εποχή που τον γνώρισα εγώ ήταν ένας λεβέ-
ντης γέρος, σχεδόν δύο μέτρα, με πλούσια λευκά μαλλιά και 
πανέμορφα ζωηρά γαλανά μάτια. το πυκνό λευκό μουστάκι 
του επιβεβαίωνε τον τίτλο του μεγαλοτσιφλικά. Φορούσε 
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να περάσει αυτά που πέρασε η μάνα της. ακόμη θυμόταν 
πως τη βοήθησε να ξεγεννήσει τον μικρό της αδελφό στον 
δρόμο έξω από τη Δέση, όταν την έπιασαν οι πόνοι καβάλα 
στο μουλάρι. Κάτω από ένα πλατάνι σφάδαξε η μάνα της, 
ο ομφάλιος λώρος κόπηκε με μια κοφτερή πέτρα. Δυο ώρες 
ξαπόστασε η μάνα της κάτω από το βουνό του Καπ Γκρας, 
όπως το ’λεγαν στα βλάχικα, στην κούρμπα του πλατάνου, 
μέχρι να την περιποιηθούν όπως όπως η Μέρω και η θεια 
της, ενώ οι άντρες έπιναν τσίπουρο δέκα δέντρα παρακά-
τω και περίμεναν καπνίζοντας. Μετά, η μάνα της ξανανέ-
βηκε στο μουλάρι αγκαλιά με το νεογνό, για να προλάβουν 
το σκοτάδι, να τους βρει έστω στο πρώτο χωριό, την Πύρ-
ρα, και το πρωί συνέχεια για το δικό τους.

Η Μέρω προσευχόταν τα δικά της παιδιά να τα γεννού-
σε σε κρεβάτι, με τη μαμή στο πλάι της και με ζεστό νερό 
να τρέξει ανάμεσα στα σκέλια της να την ανακουφίσει μετά 
τη γέννα, γι’ αυτό και ο κατά πολύ μεγαλύτερός της γαιο-
κτήμονας, με κόρη ή χωρίς, ήταν σίγουρα η καλύτερη προ-
σφορά που θα είχε ποτέ. έίχε ακούσει μάλιστα πως ήταν και 
μορφωμένος, αφού είχε βγάλει το Σχολαρχείο. Φαινόταν άλ-
λωστε με την επιβλητική του κορμοστασιά και το επιμελη-
μένο ντύσιμό του ένας μπέης, φεουδάρχης ανάμεσα στους 
άξεστους του χωριού της.

Ο γάμος τους έγινε στις σαράντα μέρες ακριβώς από τη 
γνωριμία τους το βράδυ του αϊ-Λια, στην ίδια πλατεία, στην 
ίδια εκκλησία. η Μέρω σιωπηλή και φοβισμένη, απόκοσμα 
όμορφη μέσα στη βλάχικη στολή της με τα φλουριά στο κε-
φάλι και στο στήθος της. Στεκόταν καμαρωτή δίπλα του 
όταν πάρθηκαν οι παραδοσιακές φωτογραφίες προηγουμέ-
νως στο φωτογραφείο του Σεκρή. Μετά το μικρό, συμμαζε-
μένο γλέντι αναχώρησαν για το σπίτι που τους παραχωρή-
θηκε από τον πρόεδρο του χωριού για την πρώτη τους νύ-
χτα ως αντρόγυνο.  

Ήταν λεβέντης, πρώην τσολιάς στη φρουρά του βασι-
λιά Γεώργιου, χήρος και νιόπαντρος μαζί όταν έχασε στον 
τοκετό της πρώτης του κόρης τη γυναίκα του και βρέθηκε 
με μια μικρή που δεν μπορούσε ούτε αγκαλιά να την πιά-
σει. Δούλευε νυχθημερόν φτιάχνοντας την ήδη υπολογί-
σιμη περιουσία του. Όργωνε όλη την Ήπειρο και την Πίν-
δο με το χονδρεμπόριό του. αγόραζε σιγά σιγά τεράστιες 
εκτάσεις, που τις καλλιέργησε σοφά, όπως αποδείχτηκε, με 
σιτάρι και βαμβάκι, ενώ οργάνωσε τις πρώτες κτηνοτροφι-
κές φάρμες στην περιοχή δίνοντας δουλειά σε δεκάδες ερ-
γάτες και χωρικούς από τα γύρω χωριά. από Γιάννης Νού-
σης έγινε μπέης Νούσης και έβγαινε ο ντελάλης στα χωριά 
κάθε φορά που ζητούσε προσωπικό για να επανδρώσει κά-
ποια νέα δουλειά του.

τη Μέρω, τη δεύτερη γυναίκα του, την είδε στο πανη-
γύρι του αϊ-Λια τον ιούλιο του 1917, στο ορεινό χωριό της 
Πίνδου το αγκαθάκι. βοηθούσε τον θετό της πατέρα στην 
ταβέρνα σερβίροντας και καθαρίζοντας, γιατί είχε μαζευτεί 
ένας ολόκληρος λόχος από στρατιώτες στην πλατεία. Ορ-
φανή από πατέρα, έμαθε γρήγορα τις γυναικείες δουλειές, 
καθώς όμως και τις αγροτικές. αδύνατη σαν κλαράκι, κατά-
λευκη, με δυο μακριές μαύρες πλεξούδες κάτω από το μαντί-
λι της, σφούγγιζε αμίλητη πιάτα και ποτήρια πριν τα αποθέ-
σει ξανά με τάξη στα τραπέζια. αντικειμενικά όμορφη, αλ-
λά παγερά σκληρή, με σφραγισμένο στόμα, στενό σαν κλει-
δαρότρυπα που της πήραν το κλειδί για πάντα. έπί ένα μή-
να ο Γιάννης Νούσης έτρωγε κάθε βράδυ στην ταβέρνα του 
πατριού της κοψίδια και σκωταριές και πριν τελειώσει κα-
λά καλά ο μήνας είχαν κανονιστεί οι αρραβώνες και γρήγο-
ρα ο γάμος. Θα γινόταν σύζυγος του Νούση και νέα μητέρα 
της κόρης του της Σταματούλας. Η Μέρω δεν εναντιώθηκε 
σε τίποτα, ήξερε πως κάπως έτσι θα ήταν η μοίρα της, προ-
σευχόταν μόνο να είναι μαζί της καλός και να μη χρειαστεί 
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Κ ατα τΗ ΔιαρΚέια του πολέμου πολλά άλλα-
ξαν στη ζωή τους. αν και ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα 
ευκατάστατη οικογένεια, δεν τους έλειπε το απα-

ραίτητο στο σπίτι της αμαλίας. Ο πατέρας της ο βασίλης 
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, μέσω του εμπορίου, το οποίο 
το δούλευε καλά στον μικρόκοσμο της κωμόπολης και στα 
γύρω πανηγύρια των χωριών, έφερνε πάντα τη ζητούμενη 
ισορροπία στα οικονομικά της μεγάλης οικογένειας Σίμου. 
Ωστόσο, προπολεμικά η οικογένεια Σίμου απαρτιζόταν από 
τέσσερα μεγαλόσωμα αδέλφια κι έναν παππού αφέντη, που 
ασκούσε ακόμη το επάγγελμα του καροποιού κάτω από την 
ίδια επιβλητική στέγη μιας παρηκμασμένης μεν αλλά μεγα-
λόπρεπης αγροικίας. το μεγάλο διώροφο σπίτι των αδελφών 
Σίμου ξεχώριζε από τα γύρω βοριαδίτικα σπίτια και ως προς 
την καλαισθησία, αφού ο πάτερ φαμίλιας Θοδωρής Σίμος με-
ρακλής από φύση δούλεψε σκληρά και με την παχυλή προίκα 
της γυναίκας του Δοξούλας κατόρθωσε και έχτισε ένα αρ-

Η οικογένεια Σίμου

Η Μέρω, ένα δεκαεπτάχρονο φοβισμένο κορίτσι, εκείνο 
το βράδυ, με λυτές τις πλεξούδες, κοιμήθηκε για πρώτη φο-
ρά σε αντρική αγκαλιά. Κοιμήθηκε κι άλλες νύχτες παρθένα 
δίπλα του, μια και ο άντρας της δεν θέλησε να την τρομά-
ξει μεμιάς με τα νέα της καθήκοντα ως συζύγου και ως μη-
τέρας ενός συνεχώς κλαψιάρικου δεκαοκτάμηνου ταλαίπω-
ρου κοριτσιού. την άφησε τόσο ώστε να έρθει αυτή δίπλα 
του σαν κριάρι για θυσία στον βωμό ένα βράδυ, να κλείσει 
την πόρτα τους και να την κλειδώσει μήπως και μπει μέσα 
η μικρή κλαίγοντας.

τον άντρα της τον εκτίμησε πρώτα και ύστερα τον αγά-
πησε με μια ήρεμη, εξασφαλισμένη αγάπη, που ποτέ δεν θα 
γεννούσε πάθος ή λατρεία, αλλά μόνο παιδιά. Έξι παιδιά ζω-
ντανά τού χάρισε, τρία κορίτσια και τρία αγόρια, ενώ της πέ-
θαναν από αδιευκρίνιστες αιτίες άλλα πέντε, τρία στις γέν-
νες και δύο πριν προλάβουν να πάρουν σχήμα στην κοιλιά 
της πνίγηκαν στο αίμα της.
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αδυναμία από πατέρα και αδέλφια, δέχτηκε με χαρά το προ-
ξενιό με τον όμορφο βασίλη Σίμο, δίχως όμως να εξετάσει 
τον τραχύ χαρακτήρα του, τις υπερβολικές απαιτήσεις του. 
έναν μικρό δικτάτορα έκρυβε μέσα του, που έφτανε για να 
εξουσιάζει και με το παραπάνω το πατρογονικό του. 

Όλα τα αδέλφια Σίμου βρήκαν στέγη στο ίδιο σπίτι, εκεί 
παντρεύτηκαν οι περισσότεροι, γέννησαν τα πρώτα τους 
παιδιά, εκτός από τον ανυποχώρητο και φιλάσθενο Χρήστο, 
που η ευαισθησία του λόγω χαρακτήρα και γενικής υγείας 
τον έκανε να μπαινοβγαίνει στα σανατόρια. Έμεινε μόνος 
του και άκληρος, μια και δεν απέκτησε ποτέ αυτήν που ήθελε 
εξαιτίας της διαταραγμένης του υγείας. Μια πληγή που κου-
βαλούσε ο Χρήστος Σίμος για την υπόλοιπη μακρά ζωή του. 

Η αμαλία μεγάλωσε στη δεξιά πτέρυγα του μεγάλου 
σπιτιού των Σίμων. Για αρκετό καιρό μάλιστα κοιμόταν 
στην καγκελένια κούνια της στο δωμάτιο των γονιών της 
ώσπου ανακάλυψαν ένα βράδυ να τους κοιτάει φοβισμέ-
νη, καθώς νόμιζε πως πάλευαν μπροστά της, και τη μετέ-
φεραν στο ίδιο δωμάτιο με τον νεογέννητο αδελφό της 
και τη γιαγιά της.

Η αμαλία ξεπετάχτηκε με τα κανακέματα του παππού 
Θοδωρή Σίμου και τις αγκαλιές των θείων της. Η μάνα της 
ποτέ δεν υπήρξε διαχυτική μαζί της, λες και είχε στερέψει 
ξαφνικά αυτή η μυστηριώδης μελαχρινή μεγαλοκοπέλα από 
τρυφερότητα και μεταμορφώθηκε σε μια μεγαλωμένη κυρα-
Λένη αμέσως μετά τον γάμο της. το σκίρτημα της τρυφερά-
δας έγινε γι’ αυτήν μια μακρινή ανάμνηση και θάφτηκε μα-
ζί με το φέρετρο της μάνας της, την οποία έχασε στα δεκα-
τρία της χρόνια, όταν αυτή υπέκυψε από ένα ύπουλο πολυ-
ήμερο πρήξιμο στην κοιλιά που κανένας πρακτικός γιατρός 
δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει κατάλληλα. Η ορφανή έλέ-
νη έκανε την επιλογή της αυστηρής ζωής εκείνη την ημέρα 
του χαμού της μάνας της. Κατόπιν, έχασε και τη λίγο μεγα-

κετά μεγάλο καταφύγιο για την οικογένειά του. ταυτόχρο-
να επέκτεινε τις δουλειές του και στα γύρω χωριά −από τα 
πεδινά έως και τα πιο ορεινά Μασκλούρι, Κυψέλη, Μαυρα-
χάδες και Καππαδοκικό−, εξυπηρετώντας τους κατοίκους, 
την εποχή που το κάρο ήταν το μοναδικό μέσο μεταφοράς. 
Άργησε η περιοχή να αντικρίσει το πρώτο αυτοκίνητο, ενώ 
από τα πρώτα ήταν σίγουρα τα πράσινα τζιπ των ιταλών και 
των Γερμανών, που συνεχώς αγκομαχούσαν με τους τροχούς 
τους να κολλάν επανειλημμένως στις απύθμενες λακκούβες 
της αιώνιας θεσσαλικής λασπουριάς. 

Στο σπίτι αυτό με τις δύο μεγάλες κολόνες εισόδου γεν-
νήθηκε η αμαλία Σίμου, πρώτη εγγόνα του Θοδωρή και θυ-
γατέρα του βασίλη Σίμου και της έλένης τρανούλη, πλού-
σιας νύφης με καταγωγή από τη Σμύρνη, την οποία ο Σί-
μος νυμφεύτηκε ύστερα από άγρια παζάρια. Η έλένη ήταν 
ορφανή από μητέρα, με δυο μεγάλους αδελφούς, οι οποίοι 
ήταν ταγμένοι και οι δυο στο πλευρό του βασιλιά, ο ένας 
με τον βαθμό του λοχαγού μάλιστα, και άφησαν τα σώματά 
τους κάπου στη διαδρομή έσκί Σεχίρ – Κιουτάχεια – αφιόν 
Καραχισάρ. τους αναζητούσαν για χρόνια. τα δυο ορφανά 
δίδυμα κορίτσια του ενός τέθηκαν υπό την προστασία της 
θείας έλένης, η οποία τα περιέβαλλε με παθολογική αγάπη.

Ψηλή, επιβλητική γυναίκα, με μελαχρινά σκληρά χαρα-
κτηριστικά, που δεν γλύκαιναν τη μορφή της, η μητέρα της 
αμαλίας είχε χάσει τα πρώτα δύο αγόρια της κάτω από αδι-
ευκρίνιστες συνθήκες μόλις πάτησαν τους πρώτους έξι επτά 
μήνες ζωής τους. Έτσι καλοδέχτηκε τον ερχομό της μικρής 
ξανθής αμαλίας, που αν και ντύθηκε στα μαύρα μέχρι να 
χρονίσει −βάφτηκαν με μαύρη μπογιά όλα τα μωρουδια-
κά, σύμφωνα με τους άγραφους νόμους της παράδοσης−, 
ξεπέρασε κάθε κίνδυνο κι έγινε η πρώτη χαρά για τον μάλ-
λον αποτυχημένο γάμο της μάνας της. Η έλένη τρανούλη, 
μαθημένη ως μοναχοκόρη στα μαλακά, με διπλή αγάπη και 
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είχε από καιρό καταλάβει, πως η μάνα της δεν ήταν χαρού-
μενη, όχι γιατί ήταν αυτή ζημιάρα και άτακτη σαν τα αδέλ-
φια της τα πιο μικρά, αλλά γιατί η κυρα-Λένη έσερνε έναν 
βαρύ, ασήκωτο ξύλινο σταυρό, όπως της είχε πει και δεί-
ξει μία μέρα η ίδια στην εκκλησία, και πως από κυρά κατά-
ντησε κι αυτή δούλα σε ένα μεγάλο ντάλαρο σπίτι γεμάτο 
από πεθερικά, γαμπρούς και νύφες μαζί με έναν άντρα σα-
τράπη στη συμπεριφορά του. «Καημένη μάνα, πού είναι τα 
αδέλφια σου θαμμένα τώρα να έρθουν να σε σώσουν» ανα-
ρωτιόταν η αμαλία χαζεύοντας τις φωτογραφίες τους στον 
τοίχο του χολ. 

Καμωνόταν πως είναι και η ίδια μικρομάνα, με την πά-
νινη κούκλα της αγκαλιά, και ακολουθούσε τη μητέρα της 
από το πρωί στις ατελείωτες δουλειές της: σε νεροχύτες και 
σχάρες, στο κουζινάκι, στο πλυσταριό στην πίσω αυλή, ανά-
μεσα στα καζάνια που κόχλαζαν, βάζοντας μέσα με προσο-
χή με τις ξύλινες πιρούνες τα μακριά ξεχειλωμένα σώβρακα 
των αντρών του Σιμαίικου μαζί με τις λευκές φανέλες και τα 
προσόψια. Συχνά παρατηρούσε το αίμα να βάφει το πίσω 
μέρος της ρόμπας της μάνας της και είχε μάθει να την ειδο-
ποιεί πάντα βοηθώντας τη να αλλάξει, να πλυθεί, να απαλ-
λαχτεί από τις ακατάσχετες, λόγω υπερβολικής κούρασης, 
μηνιαίες της αιμορραγίες. Η ίδια η μάνα της την είχε εκπαι-
δεύσει πια τόσο καλά, που γνώριζε εξαρχής τι έπρεπε να κά-
νει, ποια ειδικά βαμβακερά πανιά από το τελευταίο συρτάρι 
της ξύλινης ντουλάπας έπρεπε να χρησιμοποιήσει όταν έρθει 
η δική της ώρα να γίνει «δεσποινίς Σίμου», όπως της έλεγε 
συχνά. Η ώρα δεν άργησε να έρθει στο πανάλαφρο λευκό 
κορμάκι της αμαλίας, αυτή ωστόσο, εκπαιδευμένη άριστα, 
υπήρξε και δασκάλα των δικών της φιλενάδων, που αποδεί-
χθηκαν πιο ανώριμες βιολογικά από την ίδια. 

Η πρώτη καταστροφή στο Σιμαίικο ήρθε ακολουθώντας 
τον οιωνό που στοίχειωνε τον ύπνο της γιαγιάς: τις κουκου-

λύτερη αδελφή της από την ίδια ακριβώς αδιευκρίνιστη πα-
θολογική αιτία με τη μάνα τους.

Στα έργα και τις ημέρες της αμαλίας στη δεξιά πτέρυγα 
του σπιτιού της εισέβαλαν γρήγορα δυο ακόμα αδέλφια, δυο 
αγόρια: ένας μελαχρινός σατράπης, ο Δήμος, και ο ξανθός 
της σύμμαχος, το πιο διαβολεμένο πιτσιρίκι, με απεριόρι-
στη υπερκινητικότητα και εφευρετικότητα στην αταξία, ο 
μικρότερος αδελφός της, ο τάκης. Στα καυτά απομεσήμερα 
του καλοκαιριού, όταν η ζέστη και η αχλή γινόντουσαν ένα 
με τον κουρνιαχτό στους δρόμους, όταν ζώα και άνθρωποι 
ναρκώνονταν σχεδόν τις ίδιες ώρες για σιέστα, αυτοί οι δύο 
μικροί ξάπλωναν μαζί δήθεν για ύπνο και η αμαλία δωρο-
δοκούσε με ευκολία τον τάκη της με λίγες δεκάρες για να 
της κάνει αέρα με την αυτοσχέδια βεντάλια της. αυτή κα-
μωνόταν μισογελώντας την κοιμισμένη πριγκίπισσα από 
την αραβία στους σελτέδες κατάχαμα στο ξύλινο πάτωμα, 
κάτω από το μεγάλο τραπέζι της τραπεζαρίας, που το σκέ-
παζε το βαρύ κόκκινο βελούδινο τραπεζομάντιλο με τα με-
ταξωτά σμυρναίικα κρόσσια. 

τα βράδια η αμαλία τιναζόταν συχνά στον ύπνο της βλέ-
ποντας εφιάλτες και κυνηγητά με ξένους μαυριδερούς τσιγ-
γάνους, τους ίδιους που τη φοβέριζε η γιαγιά της και η μάνα 
της πως αν δεν φάει το φαΐ της και το αυγό της θα έρθουν να 
την αρπάξουν. Στα ιδρωμένα ξυπνήματά της δυο τρεις φο-
ρές, άκουγε τη μάνα της να κλαίει γοερά στην κρεβατοκά-
μαρά της με ένα μακρόσυρτο λυγμό παραπόνου και πόνου 
ταυτόχρονα, που την παρακινούσε να τρέξει να μπει στην 
κάμαρα, να της φιλήσει τα δάκρυα, να τη γλιτώσει από τα 
αναφιλητά, μα έκανε δυο βήματα πίσω όταν άκουγε τη φω-
νή του πατέρα της, που αγκομαχούσε, να την προστάζει να 
πάψει γιατί θα τους ακούσουν παραέξω. Γυρνούσε το μά-
νταλο ξανά με προσοχή και επέστρεφε στο δωμάτιό της ξε-
παγιάζοντας μες στη νύχτα, αλλά σίγουρη πια γι’ αυτό που 
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πίεση παγωμένα μάγουλα και αυτιά του παππού. Πρόλαβε 
και του πείραξε και μια φορά τα τεράστια ρουθούνια του 
θέλοντας να ανακαλύψει την αιτία που τα είχαν κλείσει ερ-
μητικά με δυο κομμάτια μπαμπάκι, αλλά ο πατέρας της την 
έσπρωξε απότομα αγριοκοιτάζοντάς την και τραβώντας την 
από το λευκό γιακαδάκι της έξω από το δωμάτιο. 

έίχε προλάβει όμως να αποχαιρετήσει όπως ήθελε τον 
παππού της, τον πρώτο της θεατή στο κορυφαίο θεατρικό 
σκετς που είχε συλλάβει και ολοκληρώσει στο δεκάχρονο 
μυαλό της. του είχε απαγγείλει όλο πόνο και μαρτύριο ένα 
κομμάτι του μονολόγου της από τις Σουλιώτισσες, παράστα-
ση στην οποία είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διασκευή και 
τον ρόλο-κλειδί, που θα την καταξίωνε στη μικρή κοινωνία 
του θεατρόφιλου κοινού των βοριάδων στην εθνική γιορτή 
της 25ης Μαρτίου στο σχολείο της. Όλοι ήταν ενθουσια-
σμένοι με το πηγαίο ταλέντο της μικρής, ενώ ο μουστακα-
λής παππούς κοκκίνιζε με τα σχόλια ακόμα περισσότερο από 
θαυμασμό για την πρώτη του εγγόνα, ενώ αδιαφορούσε για 
το βλοσυρό ύφος του μετριοπαθούς γιου του, βασίλη, που 
στραβομουτσούνιαζε με τα θεατρινίστικα καπρίτσια της μι-
κρής τσαπερδόνας όπως άλλωστε και όλοι οι υπόλοιποι συγ-
γενείς. Μια μικρή Μάτα Χάρι καμάρωνε ο μπαρμπα-Θοδω-
ρής σφίγγοντάς τη στην αγκαλιά του, χαϊδεύοντας το ξανθό 
της κεφάλι και δίνοντάς της έξτρα χαρτζιλίκι, ενώ την ημέ-
ρα των γενεθλίων της, ανήμερα της 25ης Μαρτίου, αντί για 
κούκλα που αυτή περίμενε πώς και πώς ότι θα της αγόραζε, 
της χάρισε το πρώτο δαχτυλίδι της ζωής της. την πήγε στο 
κοσμηματοπωλείο του τσαγκρή στην πλατεία και της πρό-
τεινε να διαλέξει ένα από τα χρυσά δαχτυλίδια που της εμ-
φάνισαν εμπρός της, με τις τιρκουάζ πέτρες και με αυξανό-
μενο χρυσό κρίκο για το λεπτό της δαχτυλάκι. Διάλεξε ένα 
με τρεις σειρές τιρκουάζ πέτρες και ασορτί βεργούλα στον 
καρπό της, πανηγυρίζοντας στην επιστροφή, αφού ο παπ-

βάγιες με το κλάμα τους πάνω από τη σκεπή τους. «Θάνα-
τος είναι τα βρομόπουλα μες στη νύχτα» της έλεγε και όλο 
και κουλουριαζόταν η αμαλία στην αγκαλιά της κλαίγοντας 
και παρακαλώντας να ξυπνήσουν τον παππού της για να τα 
σκοτώσει με την καραμπίνα του. Ο παππούς δεν πρόλαβε. 
Ύστερα από ένα λουκούλλειο γεύμα, ανήμερα της γιορτής 
αγίων Κωνσταντίνου και έλένης, δεν ξύπνησε ποτέ και έφυ-
γε έτσι μάλλον ευχαριστημένος. 

Ο μπαρμπα-Θοδωρής ήταν λεβέντης και ο αγαπητός κα-
ροποιός της κωμόπολης, όλος ο κόσμος τον τίμησε περνώ-
ντας από το σπίτι του για τον ύστατο χαιρετισμό έτσι όπως 
κοιμόταν στωικά, βαριά, με το σκούρο του ντρίλινο κοστού-
μι μέσα στην κάσα του, ακουμπισμένος προσεκτικά στο με-
γάλο τραπέζι του σαλονιού. αριστερά δεξιά παρατεταγμέ-
νο όλο το Σιμαίικο, χήρα, νύφες, γιοι και εγγόνια χαιρετού-
σαν χαμηλοβλέποντας, βαριανασαίνοντας, ενώ η έλένη, ως 
πρώτη νύφη, είχε τη γενική επίβλεψη των καφέδων, των κο-
νιάκ και της τελετής που θα ακολουθούσε. 

Η αμαλία έζησε την αρχή του τέλους του Σιμαίικου εκείνη 
την ημέρα, 21 Μαΐου 1946, στο πολύβουο σαλόνι της, εκεί 
όπου κρυβόταν με τον αδελφό της στρωματσάδα τα μεσημέ-
ρια. τώρα όλο σχεδόν τον χώρο κάτω από το δρύινο τραπέ-
ζι με τα λιονταρίσια πόδια δεν τον έπιαναν οι μεσημεριανοί 
σελτέδες τους, αλλά η σκιά του μεγάλου, ειδικής παραγγε-
λίας, φερέτρου του συγχωρεμένου. Ο παππούς της ήταν και 
ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε νεκρό η αμαλία, καθώς 
δεν αρκέστηκε μόνο να τον παρατηρεί με τις ώρες στο νυ-
χτέρι που κανόνισε η γιαγιά της, αλλά πήγαινε κρυφά όταν 
οι άλλοι ήταν απασχολημένοι μες στα αναφιλητά και τις 
ανάπαυλες για τα απαραίτητα κουτσομπολιά του χωριού −
ποιος άλλος πέθανε, ποιος ξέπεσε, ποιος με ποια λογοδόθη-
καν, ποιος κλέφτηκε με ποια− και ακουμπούσε δειλά τις πα-
λάμες της στα ροδοκοκκινισμένα από την υψηλή αρτηριακή 
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Τ Ο ΚαρΟΠΟιέιΟ ρήμαζε, ο βασίλης, ο πρωτότο-
κος, ποτέ δεν έβλεπε με καλό μάτι τη δουλειά του 
πατέρα του. το μυαλό του ήταν μονίμως στραμμένο 

στο εμπόριο, να μπορέσει να ξεκολλήσει από τη μουντζού-
ρα και τη λάσπη, τον ιδρώτα και το αγκομαχητό του εργάτη, 
να φορέσει κοστούμι καθαρό όχι μόνο τις Κυριακές, αλλά 
και τις καθημερινές, να ανέβει τα σκαλοπάτια στην ιεραρ-
χία, να γίνει από κανένας κάποιος. Δεν ήταν λίγες οι φορές 
που βρέθηκε να διαπραγματεύεται την πώληση της υπο-
τυπώδους επιχείρησης του πατέρα του, την οποία τελικά 
ξεφορτώθηκε με ανείπωτη χαρά, αφού ο αδελφός του ο 
Θανάσης εξαγόρασε το μερίδιό του και ανέλαβε ο ίδιος.

το μαγαζί με τα είδη νεωτερισμού και μοδιστρικής λει-
τούργησε την άνοιξη του 1940 και κατέλαβε ένα παλιό ξύ-
λινο γωνιακό κατάστημα, που έμενε για καιρό άδειο, κοντά 
στην πλατεία του χωριού με την εκκλησία της αγίας Πα-
ρασκευής. έφοδιασμένο πλήρως με τα της ραπτικής, έγινε 

Περιπλανώμενοι

πούς της την επαινούσε για άλλη μια φορά πως διάλεξε σαν 
πραγματική γυναίκα με γούστο κι όχι σαν νιάνιαρο που γυ-
ρεύει κούκλες και κουζινικά.

Ένα παγωμένο φιλί στο μάγουλο για αντίο στον πρώτο 
και ανεπανάληπτο θαυμαστή της ζωής της απέθεσε η αμα-
λία μαζί με ένα ματσάκι κατακόκκινα τριαντάφυλλα όλο 
αγάπη και δροσοσταλίδες δακρύων γι’ αυτόν απ’ τον κήπο 
τους, από την τριανταφυλλιά νάνο, που την είχε φυτέψει ο 
ίδιος την ημέρα της γέννησής της και είχε ύστερα από δέκα 
χρόνια μπουμπουκιάσει στη μεριά της. 

Δυο χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 1948, ακολούθησε η 
γιαγιά της η βαλάντω, που αν και φαινομενικά ψυχρή και 
απόμακρη από τον κύρη της −για χρόνια κοιμούνταν σε χω-
ριστές κάμαρες, αυτή με τα πρώτα της εγγόνια κι αυτός μό-
νος του, στη δικιά του κάμαρα, κάτω από τη σκάλα−, έδειξε 
να της στοίχισε διπλά η απώλειά του. απέμεινε μια σκοτει-
νή, καμπουριασμένη γριά χωρίς αυτόν, αμίλητη τις περισσό-
τερες ώρες της μέρας, αναλογιζόμενη τη ζωή της, τις χαμέ-
νες της χαρές, τον κύρη της που δεν φρόντισε όσο θα ήθε-
λε. Σταμάτησε να τρώει, να κινείται και να περπατάει πια, 
τόσο που το μικρό της κουφαράκι ξεψύχησε κι έτρεξε λα-
χταρώντας η ψυχή της να αναδυθεί στα ουράνια μήπως και 
προλάβει να συναντήσει κάπου τη σκιά του άντρα της και 
συμφιλιωθούν επιτέλους.
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ικο και οι ιταλοί αποδείχτηκαν περισσότερο κύριοι, αν και 
τα παιδιά της περιοχής είχαν τρομοκρατηθεί με κάτι περί-
εργες φήμες, πως οι ιταλοί έπνιγαν τις κότες από τα γύρω 
κοτέτσια και έπιναν κρυφά το αίμα τους, φήμες για να γε-
λούν οι ίδιοι προφανώς. «ανοησίες» τους έλεγε η κυρα-Λέ-
νη Σίμου, δουλεύοντας νυχθημερόν και συντονίζοντας ταυ-
τόχρονα έξτρα γεύματα και για την ορντινάτζα των ιταλών 
που ήταν μονίμως εγκατεστημένη στην αυλή τους.

Ώσπου μια μέρα τα μάζεψαν και εξαφανίστηκαν, απ’ αυ-
τούς έμειναν μόνο: ένα ξεχασμένο πηλήκιο στην αποθήκη, η 
φυσαρμόνικα που χάρισαν στον Δήμο, τον αδελφό της αμα-
λίας, ο οποίος είχε αρχίσει ήδη να σκαρώνει τις πρώτες του 
παράφωνες μελωδίες, και μια διεύθυνση σε ένα χαρτί από 
τον τζουζέπε, την ορντινάτζα του αξιωματικού, για να του 
στείλει η κυρα-Λένη κάποια στιγμή μετά τον πόλεμο τη γα-
λατόπιτα που του έταξε, μια και ήταν ορφανός από μανού-
λα. «No mamma» της έλεγε λυπημένα και την ξελίγωνε. Via 
Tornatore numero 8, Roma, διάβαζε και ξαναδιάβαζε η κυ-
ρα-Λένη, που είχε λυπηθεί το δύστυχο κοκαλιάρικο στρατι-
ωτάκι, το οποίο ξεροστάλιαζε, σχεδόν καθημερινά, πάνοπλο 
δίπλα στο κοτέτσι της για σχεδόν πέντε μήνες.

ακολούθησαν οι Γερμανοί και όσοι είπαν πως μπόρα εί-
ναι θα περάσουν κι αυτοί σαν τους προκατόχους τους γελά-
στηκαν πικρά. το Σιμαίικο επιτάχθηκε από την πρώτη στιγ-
μή που οι Γερμανοί έκαναν την εμφάνισή τους στους βοριά-
δες τον Οκτώβριο του 1941 και έδειξαν από την αρχή πως 
δεν υπήρχε καμία διάθεση για συνεννοήσεις και συνεργα-
σίες με τους ντόπιους. 

Η πολυπληθής οικογένεια βρέθηκε κυριολεκτικά στον 
δρόμο − και όχι στριμωγμένοι στον κάτω όροφο, όπως με 
τους ιταλούς. τα αυτοκίνητα των Γερμανών ξεφόρτωναν 
γραφομηχανές, μηχανές για telex και διάφορα άλλα ερμητι-
κά κλειστά ογκώδη κουτιά. Η οικογένεια του βασίλη Σίμου 

γρήγορα πόλος έλξης και μέρος συνάντησης των απαντα-
χού μοδιστρών της περιοχής, αλλά και όλων όσοι είχαν την 
οποιαδήποτε έλλειψη από κάλτσες παιδικές ή γυναικείες, 
δέστρες για κάλτσες ανδρικές, γάντια ή φιλέδες για τα μαλ-
λιά και είδη κομμωτικής. τα κουτιά των κουμπιών επίσης 
είχαν να επιδείξουν μια μοναδική πανδαισία χρωμάτων μέ-
σα στην ανέχεια και τη γενική μίζερη πραγματικότητα των 
βοριαδίτικων εμπορικών. Κοντά στα κουμπιά και οι πολύ-
χρωμες μεταξωτές φόδρες και τα τούλια για τα απαραίτη-
τα φουρό. Στο υπόγειο του καταστήματος πωλούνταν βαμ-
βακερά εσώρουχα, ενώ σε ειδική διακριτική θέση οι στη-
θόδεσμοι και οι κορσέδες και τα κομπινεζόν. Ο έμπορας 
πλέον βασίλης Σίμος άρχισε να αποκτά τη δική του προνο-
μιακή θέση στο καφενείο της πλατείας, όταν το επισκεπτό-
ταν νωρίς το πρωί ή στην απογευματινή διακοπή λίγο πριν 
από το άνοιγμα των καταστημάτων.

Οι ιταλοί μπήκαν πρώτη φορά στην περιοχή τους τον 
Φεβρουάριο του 1941 και εγκαταστάθηκαν για ένα εξάμη-
νο στην Καρδίτσα και στα γύρω χωριά, όπου ανακάλυψαν 
πως η ζωή στην ελληνική πεδιάδα δεν ήταν τελικά και τόσο 
κακή. Οι κάτοικοι μάλλον φοβισμένοι εκτελούσαν οι περισ-
σότεροι εντολές και θελήματα της ιταλικής διοίκησης, ενώ 
τα δυο τρία σπίτια του χωριού, τα πιο προβεβλημένα και κα-
λαίσθητα, επιτάχθηκαν προκειμένου να στεγάσουν τα στρα-
τεύματα και τους αξιωματικούς τους. Στο σπίτι της αμαλίας 
φιλοξενούνταν στον επάνω όροφο τρεις ιταλοί αξιωματικοί, 
ευγενέστατοι μέσα στην αυστηρότητα της στολής τους και 
την παντελή άγνοια και των δύο πλευρών για μετάφραση 
και σωστή επικοινωνία. το φαγητό τούς σερβίρονταν πάντα 
τη σωστή ώρα, το ζεστό τους μπάνιο, όταν χρειαζόταν, επί-
σης μέσα στο δωμάτιό τους με αναμμένη τη σόμπα και τη 
μεγάλη σκάφη κοντά με σιδερωμένα καθαρά ρούχα, σκελέες 
και αλλαξιές. Γαλήνη εν καιρώ πολέμου βασίλευε στο Σιμαί-
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πέρασε» στα κρατητήρια, ενώ ο ενωμοτάρχης και σπιτονοι-
κοκύρης τους θερμοπαρακαλούσε και προσπαθούσε με τα 
φτωχά γερμανικά να εξηγήσει πως «υπήρξε οικτρή παρεξή-
γηση και είναι αθώος ο καψερός κύριος βασίλης».

Ο πατέρας της απελευθερώθηκε, αλλά η ψυχή της ίδιας 
δεσμεύτηκε για πάντα από τον φόβο και την άγρια τελι-
κά υποταγή του προστάτη της, που από φύλακάς της έγινε 
ίδιος με το πληγωμένο της σκυλί, που έσερνε μόνιμα το πί-
σω πόδι του. αφού συνήλθε, μέρες μετά, ο πατέρας της τους 
διηγήθηκε μια ιστορία για μια γνωριμία με άλλους δυο συλ-
ληφθέντες από τα τρίκαλα, πατέρα και γιο, τον Γιάννη και 
τον ανδρέα Νούση αντίστοιχα, που τους είχαν για σίγουρη 
εκτέλεση οι Γερμανοί. Ο Γιάννης Νούσης, καταλαβαίνοντας 
πως η αποφυλάκιση του Σίμου έγινε λόγω της καλής του 
σχέσης με τον ενωμοτάρχη, έταξε πεντακόσιες χρυσές λί-
ρες στον βασίλη Σίμο με την αποφυλάκισή του, για να τους 
βγάλει και τους δυο σώους από τα κρατητήρια της Γκεστάπο. 
Μια συμφωνία που δεν ολοκληρώθηκε, αφού ο ενωμοτάρ-
χης Σπήλιος τσαούσης φρόντισε να εκμεταλλευτεί απολύ-
τως για τον εαυτό του τις συγκυρίες της κράτησης των δύο 
πλούσιων τρικαλινών, εξασφαλίζοντας έτσι μια «απρόσμε-
νη κληρονομιά από τον θείο του στην αθήνα», καθώς είπε 
ένα μήνα μετά την αποφυλάκισή τους, φεύγοντας με μετά-
θεση για την πρωτεύουσα. 

τα τρόφιμα λιγόστευαν, τα περισσότερα μαγαζιά παρέμε-
ναν θεόκλειστα, μόνο τα δυο καφενεία λειτουργούσαν υπό 
το καθεστώς του φόβου, η κατάσταση είχε φτάσει σχεδόν 
στα άκρα, ωστόσο αυτό δεν τους πτόησε και η οικογένεια 
του βασίλη Σίμου πήρε τη λάθος απόφαση να μετακομίσει 
στην αθήνα, στο σπίτι μιας θείας του, στην οδό Μαυρομ-
ματαίων, στην περιοχή της Πατησίων. έίχε πρόσφατα χηρέ-
ψει κι έτσι άκληρη όπως ήταν είχε άμεση ανάγκη αντρικής 
φροντίδας, το σπίτι ήταν ιδιαίτερα άνετο, μια και ο μακαρί-

φιλοξενήθηκε έναντι τυπικού μισθώματος στο σπίτι του εκ 
Κορίνθου ενωμοτάρχη τσαούση, όπου τους παρασχέθηκε ο 
υπόγειος χώρος κι έγιναν και κάποιες έξτρα επεμβάσεις για 
μια υποτυπώδη νέα εξωτερική τουαλέτα με σκεπή και πόρ-
τα από λαμαρίνα, για τον επερχόμενο χειμώνα. Οι υπόλοι-
ποι τρεις αδελφοί διασκορπίστηκαν σε αετοράχη και Καρ-
δίτσα σε φίλους και συγγενείς. το κατάστημα έπαψε πλέον 
να ευημερεί. Μελαγχολικά κείτονταν κουμπιά, φόδρες, μπα-
νέλες, λάστιχα και μπουτονιέρες, ένα ανάμεικτο κουβάρι μα-
ζί με την κατάθλιψη του ιδιοκτήτη τους, που έσερνε τα βή-
ματά του κάθε μεσημέρι στο κλείσιμο για την επιστροφή. 

τα πράγματα ξαφνικά τον Γενάρη του 1942 έγιναν ασυ-
γκρίτως πιο δυσμενή μόλις οι Γερμανοί ανακάλυψαν πως στο 
εγκαταλελειμμένο παλιό κτίσμα του σιδηροδρομικού σταθ-
μού μια ομάδα βοριαδιτών είχε κρύψει όπλα και πολύγραφο. 
Η κρυψώνα ήταν υπέρ το δέον πολύτιμη για την αντίστα-
ση, αφού από εκεί εφοδίαζαν όλη την περιοχή με προκηρύ-
ξεις, ενώ στο γειτονικό σπίτι του σταθμάρχη Γιάννη Σταλ-
λού υπήρχε εγκατεστημένος ραδιοφωνικός πομπός. Δώδε-
κα χωριανοί εκτελέστηκαν στην πλατεία της αγίας Παρα-
σκευής, ύστερα από σαρωτικές έρευνες τεσσάρων ημερών 
που τρομοκράτησαν κάθε σπίτι. 

Η αμαλία ήταν ακριβώς έξι, αλλά ποτίστηκε φαρμάκι πα-
ρακολουθώντας τον εξευτελισμό του πατέρα της. Καθόταν 
στα σκαλάκια του μαγαζιού τους, το μεσημέρι εκείνο, όταν 
ο πατέρας της κρυφογέλασε με αμήχανη ειρωνεία πίσω από 
την πλάτη του Γερμανού αξιωματικού που έκανε επίδειξη 
δύναμης με τις λασπωμένες του αρβύλες στο πάτωμα του 
μαγαζιού τους. Μόλις αυτός αντιλήφθηκε το παρεξηγήσιμο 
γελάκι του πατέρα της, του κατέφερε εμπρός στα έκπληκτα 
μάτια της ένα ηχηρό χαστούκι με το δερμάτινο γάντι του, 
που μπλάβισε σε δευτερόλεπτα το μάγουλο του βασίλη Σί-
μου. Σε λίγη ώρα τον συνέλαβαν και επί δύο ημέρες «καλο-
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ματα του βασίλη και του Θανάση Σίμου, οι οποίοι εργάζο-
νταν ως καροποιοί στη Λέσχη αξιωματικών των αθηνών.

Με το τέλος του πολέμου η θεσσαλική ψυχή τους ανα-
θάρρησε και έκανε πάλι σχέδια για επιστροφή στο σπίτι 
τους, στην πηγή τους, στον ροδώνα τους, στο κοτέτσι τους 
που σίγουρα θα έβρισκαν άδειο και έρημο, στο πλυσταριό 
τους, στο ξέχωρο κουζινάκι όπου καθόταν η κυρα-Λένη και 
ύφαινε στον αργαλειό της τις μαντανίες και τις φλοκάτες 
της. Σκεπτόμενη με τις ώρες τους πεθαμένους της φαμίλιας 
των τρανουλαίων. 

Με μια άγρια λαχτάρα, με έναν ηδονικό πόθο που δεν 
έβρισκε μεταξύ τους ανταπόκριση και εκτόνωση, μαζί με ένα 
νεογέννητο «αθηναίο» αβάπτιστο αδελφό αυτήν τη φορά, 
που κρατούσε αγκαλιά πότε η αμαλία και πότε η μάνα του, 
η κυρα-Λένη, το ταξίδι με το τρένο δεν μπορούσε να γίνει 
πιο γρήγορο αλλά ούτε και πιο ξεκούραστο. Δεν τους ένοια-
ζε τίποτα πια όμως. Η αθήνα σύντομα γι’ αυτούς θα ήταν 
μόνο η φωτογραφία που έβγαλαν όλοι μαζί στους πρόποδες 
της ακρόπολης μόλις απελευθερώθηκε η πόλη. Μια νέα ση-
μαία να κυματίζει πίσω τους και όλοι με τα εναπομείναντα 
καλά τους να ποζάρουν γελώντας μελαγχολικά, στωικά σχε-
δόν, για την αναμνηστική φωτογραφία, ανέλπιστα τυχεροί 
ύστερα από τόσα κάρα με πεθαμένους και σκελετωμένους 
που είχαν δει τα μάτια τους τα τελευταία δύο χρόνια. Πέντε 
πήγαν στην πρωτεύουσα και κατόρθωσαν να επιστρέψουν 
σώοι έξι μαζί με τον μικρό αδελφό της αμαλίας, που ομολο-
γουμένως δεν μπόρεσε να χορτάσει επαρκώς την πείνα του, 
μια και το γάλα της μάνας του ήταν λιγοστό και το αγελα-
δινό, με το σταγονόμετρο, βρισκόταν πού και πού.

αντίκρισαν ξέπνοοι από το κουβάλημα τον δρόμο του 
σπιτιού τους, τη δημόσια βρύση της γωνίας με την τουλού-
μπα, στην οδό Μουζακίου, αλλά πουθενά το σπίτι τους, το 
αρχοντόσπιτό τους. Μάταια κοιτάζονταν αναμεταξύ τους 

της ο σύζυγός της, τμηματάρχης στο Υπουργείο Οικονομι-
κών για χρόνια, είχε τον τρόπο του. έπιβιβάστηκαν νύχτα 
στον σταθμό Παλαιοφαρσάλων και ξεκίνησαν ένα ταξίδι μέ-
σα από τα σκοτεινά τούνελ που τους επιφύλαξε η διαδρομή. 

Η αθήνα ξύπνησε μαζί τους στο πρωινό φως εκείνης της 
θλιβερής χειμωνιάτικης, βροχερής μέρας του Φεβρουαρίου 
1943. τα καλάθια και ο μπόγος μαζί με τις τρεις μεγάλες 
καρό βαλίτσες με τα δερμάτινα λουριά, που σέρνονταν στα 
χαλίκια, ήταν όλη κι όλη η περιουσία τους. Δύο γονείς και 
τρία παιδιά που είχαν μόλις βγει από ένα μαύρο τούνελ ενώ 
έμελλε να μπουν σε ένα ακόμα πιο σκοτεινό και άγνωστο. 
Έφτασαν στο νέο τους σπίτι υπό βροχή, χωρίς ποτέ όμως να 
το αντιληφθούν, βυθισμένοι στις σκέψεις τους, πάνω στην 
τρίκυκλη μοτοσικλέτα, βρεγμένοι ως τα εσώψυχά τους, και 
χτύπησαν το κουδούνι της Κερασίας ρευματά στην οδό 
Μαυρομματαίων 36. έκεί στριμωγμένα τελικά από την αρ-
χή τακτοποιήθηκαν, ενώ στριμώχτηκαν περισσότερο στην 
πορεία, με τη μετακόμιση και του θείου Θανάση Σίμου και 
της συζύγου του, που τους ακολούθησαν άρον άρον από 
την Καρδίτσα. 

το πρόβλημα του φαγητού ολοένα και χειροτέρευε την 
κατάσταση, αφού υπήρχαν μέρες που μόνο τα παιδιά έτρω-
γαν τις απολύτως απαραίτητες ποσότητες. Η αμαλία έκανε 
για ένα διάστημα καθημερινά την απόσταση έως την οδό 
Χέυδεν, όπου προσφερόταν ψωμί με δελτίο, ώσπου μια μέρα 
ομολόγησε στην αδαή μάνα της πως είχε δει τους περισσό-
τερους σκοτωμένους στον δρόμο από κάθε άλλη φορά και 
είχε μάθει πια τις κατάλληλες κρυψώνες για να αποφεύγει 
τις σφαίρες. Με μάτια γουρλωμένα για ώρα από τον τρό-
μο, η κυρα-Λένη έκανε την άλλη μέρα μαζί με την κόρη της 
την ίδια διαδρομή για το δελτίο ψωμιού, για να καταλάβει 
πως η επτάχρονη μικρή της επέζησε από απλή τύχη, όπως 
είχαν επιζήσει όλοι τους φυσικά χάρη στα πενιχρά εισοδή-
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τους ξεγελούσαν οι μέρες και οι μήνες, και προχωρούσαν, 
παρασυρμένοι από μια ξαναζεσταμένη οικογενειακή ρουτί-
να, που την είχαν όμως τόσο ανάγκη. το σχολείο ξαναλει-
τούργησε, μαζί και το εμπορικό κατάστημα, που προσπα-
θούσε να συνέλθει από την επέλαση των δεινών. Στο απένα-
ντι πεζοδρόμιο πλέον, έτσι για να το υπενθυμίζει σε όλους, 
έστεκε καρφωμένη στο έδαφος μια από τις βόμβες που είχε 
πέσει στην ειρηνική κωμόπολη των βοριάδων.

τα πρώτα έμμηνά της, ως κοπέλα πια, η αμαλία θα τα θυ-
μάται πάντα μαζί με τους πρώτους αντάρτες που έκαναν την 
εμφάνισή τους στην περιοχή. Σηκώθηκε μες στη νύχτα, καλο-
καίρι του 1947, αναζητώντας το αποχωρητήριο, κοιμισμένη 
σχεδόν και με τις πετσέτες στα χέρια, όταν είδε δυο άντρες 
που τους φώτιζε θεατρικά το φεγγάρι του αυγούστου. αρ-
ματωμένοι με φισεκλίκια, έφευγαν σκυφτοί από το κοτέτσι 
τους με δυο τρεις καρυδωμένες κότες στην αγκαλιά και αυ-
γά σε καλάθι μέσα σε έναν ορυμαγδό από το ξεφταλάγιασμα 
μες στο κοτέτσι. Κατάλαβε αμέσως πως ήταν αντάρτες, εί-
χαν κάνει το ίδιο και στο σπίτι της φίλης της της βασιλικής, 
έψαχναν τη νύχτα για φαγητό και εφόδια, ωστόσο ακόμη 
αναζητούνταν δύο άλλες γνωστές της από τα Κανάλια όταν 
εξαφανίστηκαν στα βουνά ύστερα από τέτοιες επιδρομές.

«Γλιτώσαμε από ιταλούς, Γερμανούς και τώρα θα το βρού-
με από Έλληνες αντάρτες» αναθεμάτιζε το πρωί ο πατέρας 
της και κατέστρωσε σχέδιο διαφυγής των παιδιών σε περί-
πτωση που επιχειρήσουν να εισβάλουν με τη βία και τα όπλα 
τη νύχτα. το κάψιμο για αντίποινα είχε γίνει συνηθισμένο 
φαινόμενο, όπως και οι αρπαγές αγοριών και κοριτσιών. Δεν 
στάθηκαν τυχεροί για πολύ, την άνοιξη του 1948, το σπίτι 
τους κάηκε για δεύτερη φορά από αναμμένα στουπιά ποτι-
σμένα με βενζίνη που πέταξαν για τους δικούς τους λόγους 
δύο πρωτοπαλίκαρα του Άρη, όχι μόνο στη δική τους γει-
τονιά, αλλά και στην περιοχή του αγίου Γεωργίου, καίγο-

κατάματα μήπως το είχε αντικρίσει κανείς τους πρωτύτερα 
ή μήπως έφταιγε η ομίχλη του πρωινού και τους έκανε τερ-
τίπια. Κι όμως, το σπίτι τους ήταν εκεί μπαρουτοκαπνισμέ-
νο, ρημαδιασμένο, έχασκε με ορθάνοιχτες τις πόρτες σαν 
ξεδοντιασμένα στόματα να βογκάει από μακριά. Ένας λα-
βωμένος μισοπεθαμένος ταύρος. τα παράθυρά του ξεχαρ-
βαλωμένα ή ανύπαρκτα, όπου κρέμονταν πού και πού ιστοί 
μαύρης αράχνης αντί για τις δαντελένιες πάλαι ποτέ κουρ-
τίνες του, προίκα της κυρα-Λένης από μια άλλη εποχή, από 
μια άλλη έλένη, αρχόντισσα και περιζήτητη νυφούλα. Ο 
ροδώνας τους κατακαμένος, οι αποθήκες τους ισοπεδωμέ-
νες μαζί με τα εξωτερικά κουζινάκια τους. Μόνο ο σκελε-
τός του σπιτιού έμεινε να στέκει κατακεραυνωμένος από το 
κακό που τον βρήκε, χωρίς ίχνος «σάρκας» πάνω του, ξεγυ-
μνωμένος διπλά, βιασμένος ξεδιάντροπα από την επέλαση 
των γερμανικών βομβαρδισμών.

Φαρμακωμένοι, δούλευαν ασταμάτητα τις επόμενες μέ-
ρες, αφού βοήθησαν όλοι σχεδόν οι αδελφοί και οι νύφες, 
τα γερόντια που έμεναν με αυτούς τόσον καιρό, αλλά και 
τα παιδιά. Όλη η γειτονιά έβαλε το χεράκι της για να ανα-
στηλωθεί το Σιμαίικο, έτσι ώστε σε λιγότερο από δύο μήνες 
βρήκαν ένα υποτυπώδες καταφύγιο στα κάτω δωμάτια, ενώ 
προσπαθούσαν να λειτουργήσουν έστω κάποιοι εξωτερικοί 
του χώροι, το πλυσταριό και το αποχωρητήριο. Με τον και-
ρό το σπίτι ξανασβεστώθηκε δυο και τρεις φορές και έπαψε 
να δείχνει ένα φριχτό στοιχειωμένο ερείπιο με τα πνεύμα-
τα των συγχωρεμένων να πλανώνται στον αέρα του φοβί-
ζοντας τις νύχτες την αμαλία. τα αγόρια ωστόσο της τσα-
μπούναγαν επίτηδες με σαδισμό κατασκευασμένες ιστορίες 
τρόμου, με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, που είχαν λάβει 
τάχα χώρα στο σημείο όπου βρίσκονταν τα υποτυπώδη κρε-
βάτια τους, όπου Γερμανοί της Γκεστάπο βασάνιζαν δήθεν 
τους συγχωριανούς τους.          
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τη Μαρούλα, την κυνηγάει με την καραμπίνα» μολόγησε η 
τσιβούλα και ταβλιάστηκε στα σκαλοπάτια της έλένης. Η 
έλένη άφησε το σπίτι ορθάνοιχτο, τις πόρτες να βαράνε στο 
αγιάζι του φθινοπωρινού Νοέμβρη, το φαγητό να κοχλάζει 
στην κατσαρόλα και έβγαλε φτερά λευκού περιστεριού για 
να πετάξει καλύτερα, να φτάσει αμέσως, αν ήταν δυνατόν, 
στον θείο της, τον μοναδικό συγγενή της εν ζωή, αγαπημέ-
νο αδελφό του πατέρα της, στυλοβάτη γι’ αυτήν και μονα-
δικό προστάτη των δύο θυγατέρων του.

Η μεγάλη του κόρη, η Μαρούλα τρανούλη, ήταν και η 
αδυναμία του, όμορφη, μελαχρινή, με αετίσια γαλανά μάτια 
κρυμμένα στα πυκνά ματοτσίνορα και τα σμιχτά φρύδια της 
– απείθαρχη, ατίθαση, αγρίμι μεγαλωμένο κι αυτό χωρίς μά-
να, τραχιά, σκληρή, με μια δύναμη πεισματάρη άντρα. έρω-
τεύτηκε έναν αντάρτη του έαΜ, τον Νάσο, κλέφτηκε μαζί 
του, ποια αυτή, η κόρη του έμπορα σιτηρών τρανούλη, που 
ο πατέρας της στις προσευχές του ανέφερε και τον βασιλιά 
Κωνσταντίνο να είναι καλά και να μακροημερεύει. το σπίτι 
τους γεμάτο με βασιλικά πορτρέτα στους τοίχους, μια και 
ο πατέρας της, αλλά και τα ξαδέλφια της έδωσαν ψυχή και 
σώμα για τη Μεγάλη ιδέα πλάι στον βασιλιά Κωνσταντίνο. 

Ο Νάσος έκλεψε τη Μαρούλα και έζησαν τον παράτολμο 
έρωτά τους στα βουνά, ενώ ο πατέρας της οδυρόταν πως εί-
χε πάει παρά τη θέλησή της και ήταν καθαρή απαγωγή. την 
έκλαιγε την κόρη του για πεθαμένη, τη θρηνούσε νυχθη-
μερόν και τη λογάριαζε κι αυτήν στο δικό του μερίδιο υπέρ 
της πίστεως στον βασιλιά, μαζί με τους ανιψιούς του κι αυτή 
έδωσε το κορμί της και πάει, χάθηκε, διατυμπάνιζε παντού. 
αυτό το παραμύθι έπλασε στο μυαλό του, αυτό τον εξυπη-
ρετούσε να πιστεύει, αυτό ήταν η παρηγοριά του, η ελπίδα 
του για να μείνει πιστός στα ιδεώδη του, στη θρησκεία του. 
Η Μαρούλα όμως επέστρεψε μετά το τέλος του έμφυλίου 
και αυτός μην πιστεύοντας στην ανέλπιστη τύχη του ανα-

ντας ολοσχερώς πέντε σπίτια. Οι τουλούμπες στους δρό-
μους δούλευαν ασταμάτητα και ο χορός που στήθηκε με 
τις φλόγες μεγάλος, τους «μέθυσε» από αναθυμιάσεις μέ-
χρι το πρωί που κατάφεραν, ως πιο τυχεροί της γειτονιάς, 
να τη σβήσουν. Ένα κουβάρι έγιναν όλοι και έκλαιγαν μαζί, 
ο καθένας για τους λόγους του, ο Δήμος για τη φυσαρμό-
νικά του και το πρώτο του μακρύ παντελόνι, η Λένη για τις 
καδραρισμένες φωτογραφίες των αδελφών της και τα φυλα-
χτά της μάνας της, ο βασίλης Σίμος για την αδιευκρίνιστη 
κατάρα που τους κυνηγούσε, η αμαλία για την αβάσταχτη 
κούραση που ένιωθε, κι ας ήταν μόλις δώδεκα χρονών. Η 
κατάρα του έμφυλίου τούς ακολουθούσε σαν πιστό τσοπα-
νόσκυλο, ποιοι ήταν αυτοί για να γλιτώσουν.

Συχνά, η κυρα-Λένη, στα κατοπινά χρόνια, τους διηγού-
νταν την ιστορία του μοναδικού θείου της που σάλεψε με 
τα πολιτικά και ξέκανε ο ίδιος τη θυγατέρα του. Άρχιζε τη 
διήγησή της πάντα έτσι, με το όνομά της που άκουσε μια 
μέρα σαν τσιρίδα. 

«Κυρα-Λένηηη» φώναζε, με όση δύναμη είχε ακόμη απο-
μείνει φυλακισμένη από τα χρόνια στον λαιμό της, η τσι-
βούλα, υπηρεσία στο σπίτι του θείου της και βοήθεια δικιά 
της πολλές φορές όταν είχε μεγάλα τραπέζια γιορτών και 
φούρνιζαν από το πρωί ή όταν ήταν εποχή να πλύνουν στη 
βρύση τις χοντρές μάλλινες βελέντζες και τα φλοκάτα για 
να τα φυλάξουν σε ψηλό γίκο για το καλοκαίρι. Η φωνή της 
τσιβούλας έγινε κρώξιμο δυσοίωνο κοράκου που βράχνια-
σε κι αυτός από κάτι που είδε εκεί στα ψηλά που πέταγε και 
τον λαχτάρησε πολύ. Ξεψυχισμένη η τσιβούλα, συνομήλικη 
σχεδόν με τη Λένη, έπεσε πάνω της ιδρωμένη και ασθμαί-
νοντας, μην μπορώντας από το τρεχαλητό να βρει τρόπο η 
γλώσσα της να μιλήσει και τόπο η καρδιά της για να στα-
ματήσει να κλοτσάει στο στήθος της. «Κυρα-Λένη μου, τρέ-
ξε, ο θείος σου ο Δημητράκης θα σκοτώσει το κορίτσι του, 
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τέρες και γιοι, κόρες σκοτώνονταν σαν τα αρνιά το Πάσχα. 
Ο θείος της παραδόθηκε με βλέμμα τρελού στους αστυνό-
μους που ήρθαν μετά από ώρα. Καθώς τον έσερναν, αυτός 
πρόλαβε να ρωτήσει με το ίδιο τρελό βλέμμα τη Λένη, που 
έκλαιγε παραδίπλα του: «τι είπε, έφτιαξε και παιδί;». Έλεγε 
και ξανάλεγε την ίδια ερώτηση, ρωτώντας όλους όσους συ-
ναντούσε εμπρός του πού είναι το παιδί του και ποιο είναι 
το εγγόνι του. ρώταγε για πολύ καιρό τα ίδια και τα ίδια, 
μια και το μυαλό του σταμάτησε για πάντα εκεί, στην τελευ-
ταία αντάμωση που είχε με τη θυγατέρα του στην αυλή τους. 

Χρόνια μετά, στη Νευρολογική Κλινική βόλου, όπου νο-
σηλευόταν, πίστεψε και το είπε στη μοναδική επισκέπτριά 
του, τη Λένη, πως έσωσε το παιδί του και το εγγόνι του από 
έναν δαίμονα που κυνήγαγε και τα δυο και τα φυγάδεψε μέσα 
στο μακρύ πηγάδι. έκεί τα έχει κρύψει, να πάει η Λένη σπίτι 
να τους ελευθερώσει, πέρασε καιρός πια, της είπε και έκλαι-
γε γελώντας. Λυτρώθηκε ο καψερός από το φρικιαστικό του 
έγκλημα με τη γλυκιά καταδίκη και τυραννία της αιώνιας 
τρέλας. τρελός μες στους τρελούς, τρελός φονιάς της έρ-
μης θυγατέρας του.

τελείωνε την αφήγησή της η κυρα-Λένη πάντα μουσκε-
μένη στα δάκρυα, τρέμοντας από αναφιλητά, μπερδεύοντας 
μαζί με το άδικο και το κρίμα της ιστορίας αυτής τα δικά της 
αδικοχαμένα αδέλφια και κυρίως ψάχνοντας γερή αφορμή 
να θρηνήσει για άλλη μια φορά τη μάνα της, την πληγή που 
δεν έλεγε να κλείσει μέσα της.

θάρρησε πως η ζωή θα ξαναπάρει τη συνηθισμένη της ρό-
τα. Όμως δεν έγινε έτσι. Η Μαρούλα αγάπησε δυνατά τον 
Νάσο, τον παντρεύτηκε κρυφά στα βουνά και τώρα ήθελε 
να τον επιβάλει ως έπρεπε στον πατέρα της, στην τεθλιμ-
μένη αδελφή της, στο σόι της ολάκερο, να είναι μαζί της ως 
άντρας και σύντροφός της.

Η Λένη αντίκρισε ξέπνοη τον θείο της να κυνηγάει την 
κόρη του γύρω από το πηγάδι για να την πιάσει απ’ τα μα-
κριά μαλλιά της, αν ήταν δυνατόν, να της τα ξεριζώσει και 
μαζί μ’ αυτά και τα μυαλά της, μπας και έρθει στα σύγκαλά 
της. «Ντόσα, μουρκόβα, παλιοβρόμα, δεν το χωράει η γκλά-
βα σου πως αυτό δεν θα γίνει ποτές όσο ζω εγώ εδώ, σ’ αυτό 
το νταμάρι, ε μωρέ;» την έφερνε σβούρα από τα μαλλιά γύ-
ρω γύρω από το πηγάδι στην αυλή τους, χορεύοντας έναν 
επιθανάτιο χορό δικής τους έμπνευσης και ερμηνείας. «Θα 
σε σκοτώσω, μωρή ντόσα, μια που σε γένναγε η μάνα σου 
και μια που σε σκοτώνω εγώ τώρα δα σαν το τραγί, παλιο-
κουμμούνα βρόμα» και σήκωσε την καραμπίνα με κόκκινα 
χέρια βουτηγμένα σαν από πριν στο αίμα, έτοιμα, αποφασι-
σμένα να δουλέψουν σαν συνεργοί του φονιά. την κοίταζε 
και δεν έβλεπε την κόρη του, αλλά τον έωσφόρο μεταμορ-
φωμένο σ’ αυτήν κι ήταν κόκκινος σαν τη δική της νέα θρη-
σκεία. τα τρία βόλια τη βρήκαν στο κεφάλι και στο στήθος, 
ίσα που πρόλαβε να ψελλίσει «Μη πατέρα, έχω παιδί» και 
έπεσε ανάσκελα χαϊδεύοντας με το χεράκι της το μαρμάρι-
νο πηγάδι τους, από το οποίο ο πατέρας της της είχε μάθει 
να βγάζει νερό.

Η κυρα-Λένη έμεινε άλαλη, ούτε που είχε προλάβει να 
αρθρώσει τις πρώτες λέξεις, τις είχε στο μυαλό της ακόμη 
«Μη θείε, μη τη θυγατέρα σου, για τον Θεό» και είδε την 
ξαδέλφη της νεκρή, άσπρη σαν το πανί, κόκκινη σαν το αί-
μα της αναθεματισμένης επανάστασης, της κατάρας που εί-
χε πέσει απάνω τους κι Έλληνες μεταξύ τους, αδέλφια, πα-
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περιμένει αντάρτες κι εκείνο το βράδυ. Ο ανδρέας διέταξε 
να σφάξουν τρία κατσίκια κι αρνιά από νωρίς, κοτόπουλα, 
λουκάνικα και να φουρνιστούν διάφορες πίτες για να φι-
λέψουν «όλο το σκυλολόι των βρομιάρηδων και άπλυτων», 
όπως τους αποκαλούσε στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις με τους 
δικούς του.

τα χίλια στρέμματα του κτήματός τους ήταν ο ιδανικός 
τόπος για να ξεκουραστούν αλλά και να συζητήσουν για 
περαιτέρω χρηματοδότηση του έαΜ. «βαρέθηκε η ψυχή 
μου με τους λεχρίτες των βουνών» σιχτίρισε την ώρα και 
τη στιγμή που καθόταν ανάμεσά τους ο ανδρέας Νούσης, 
ρίχνοντας κοφτερές ματιές στον καπετάνιο και στα πρω-
τοπαλίκαρά του, που καταβρόχθιζαν το κατσίκι σαν αγέλη 
πεινασμένων λύκων. Οι γυναίκες δεν προλάβαιναν να φέρ-
νουν το ένα μετά το άλλο τα πιάτα με τις γαλατόπιτες και 
τις στριφτές, ενώ η θεία του η Γιώργαινα, τραγικά αγαθή, αλ-
λά μακράν η καλύτερη μαγείρισσα όλου του κτήματος, που 
ήταν σαν ένα μικρό χωριό χαμένο στον κάμπο, είχε το γενι-
κό πρόσταγμα. Σέρβιραν και τα τελευταία όταν ρώτησε με 
αφέλεια δυνατά τον ανιψιό της μπροστά σε όλους: «Οι δι-
κοί μας, τα άλλα παιδιά του Μάρκου, πότε θα κοπιάσουν;» 
προκαλώντας έναν μικροπανικό, που κατευνάσθηκε με την 
ετοιμότητα του ανδρέα και τη βοήθεια των αδελφών Σάκια 
και Γιώργη Νούση. Ο καπετάνιος Γρυφάκης πήρε τη σπάλα 
από το πρώτο σφαγμένο αρνί και την καθάρισε από τα τε-
λευταία κατάλοιπα κρέατος, την έστρεψε προς το φως κοι-
τάζοντας τον γιο του μπέη Νούση με σημασία. 

«βλέπω και μετρώ τα τσουβάλια με τις λίρες που θα πά-
ρω μαζί μου, σύρε και πες στον πατέρα σου» πετώντας του 
την αρνίσια σπάλα επιδεικτικά πάνω στο τραπέζι. 

«Καπετάνιε, το μερτικό σας έχει ήδη φορτωθεί και η 
συμφωνία είναι συμφωνία. τόσα γίδια, τόσα αρνιά και κά-
θε εβδομάδα τα εφόδιά σας, ας μην τα συζητάμε από την 

Τ ΗΝ ιΔια έΠΟΧΗ πάνω κάτω στο κτήμα των Νού-
σηδων έξω από το Δεμερλί έφτασε η ειδοποίηση πως 
θα τους επισκεφτούν ξανά οι αντάρτες. Η στρατηγι-

κή της οικογένειας απέναντι στην οποιαδήποτε απειλή, από 
την Κατοχή ακόμη, ήταν απαράβατα η ίδια και έφερνε μέ-
χρι τώρα το ποθητό αποτέλεσμα. Χρηματισμός του οποιου-
δήποτε διεφθαρμένου ή εκκολαπτόμενου εκβιαστή, κανά-
για του συστήματος, είτε αυτός ήταν όργανο της ελληνικής 
δημόσιας τάξης ή ιταλός και Γερμανός αξιωματούχος. Στην 
ίδια τακτική είχαν καταφύγει και με τους αντάρτες, οι οποίοι 
ομολογουμένως και από τις δύο πλευρές, και του βελουχιώτη 
και του Ζέρβα, είχαν τους κατάλληλους ανθρώπους που χρη-
ματίζονταν και με το παραπάνω για να τους αφήνουν υπο-
τυπωδώς ήσυχους και να αποφεύγουν δολοφονίες και απα-
γωγές στην οικογένειά τους.

Ο Γιάννης Νούσης από τα τρίκαλα ειδοποίησε εγκαίρως 
τον πρωτότοκο γιο του, τον εικοσιεννιάχρονο ανδρέα, να 

Η ιστορία του Ανδρέα Νούση
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Νταβίντοφ. ύστερα μάλιστα από εκείνο το βιβλίο του μικρού 
κουνιάδου του διευθυντή της σχολής, του Μίτια ροδόπου-
λου, που πηγαινοερχόταν στη σχολή (αρθρογραφούσε και 
έγραψε κατόπιν ως Μ. Καραγάτσης), τον ρώσο τον φώνα-
ζαν και συνταγματάρχη Λιάπκιν. 

από τότε ασχολήθηκε αποκλειστικά και μόνο με την οι-
κογενειακή γεωργική μονάδα και την εξέλιξή της, για να 
μπορέσει να γίνει και υπολογίσιμη γεωργική και κτηνοτρο-
φική όαση, στη μέση ωστόσο του πουθενά και με ντεκόρ μια 
επαρχία που ζούσε μες στα χρέη και την άνευ προηγουμένου 
φτώχεια. Παράλληλα, οι αγορές ολόκληρων οικοδομικών τε-
τραγώνων στις μεγάλες πόλεις της Θεσσαλίας, βόλο, τρί-
καλα, Λάρισα, τον βοήθησαν να στήσει μια πρώιμη αλυσί-
δα καταστημάτων με αντιπροσωπείες των πρώτων ηλεκτρι-
κών ειδών, αλλά και γεωργικών μηχανημάτων στην πορεία. 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η πολιτική κατάσταση 
μαζί με τον έμφύλιο ήταν καταστροφική και είχαν αρχίσει 
να δημιουργούν μια σφιχτή θηλιά στον λαιμό των Νούση-
δων, κάτι που πρώτος άρχισε να το αισθάνεται ο πατριάρ-
χης της οικογένειας, ο μπαρμπα-Γιάννης, ο οποίος διαμαρ-
τυρόταν με έντονη ανησυχία στον πρωτότοκό του ανδρέα. 
Ο γιος καθησύχαζε πάντα τον πατέρα, βάζοντας τα δυνα-
τά του κάθε φορά να του αποδείξει τι αποτέλεσμα θα φέρει 
η νέα, μοντέρνα στρατηγική που είχε χαράξει. Η αντιζηλία 
μεταξύ των αδελφών Νούση δεν άργησε να ξεπηδήσει και 
να θεριέψει μόλις πέρασαν τα πρώτα δύσκολα. Η αμφισβή-
τηση μεταξύ τους έγινε πια ένα παιχνίδι που τους κρατού-
σε σε εγρήγορση στις καθημερινές τους διαμάχες. Μόνο ο 
μικρότερος, κατά δυο λεπτά από τους δίδυμους, ο Σάκιας, 
έδειχνε να μη συμμετέχει ιδιαίτερα σε αυτόν τον «εμφύλιο», 
ευαίσθητος και μονόχνοτος καθώς ήταν, χωρίς πολλή όρε-
ξη για κουβέντες, φιλίες και δράση, προτιμούσε να παίρνει 
οδηγίες και να τις εκτελεί.

αρχή» έκλεισε διπλωματικά τη συζήτηση ο ανδρέας, που 
έβλεπε την περιουσία τους να διασκορπίζεται στους ανέ-
μους του εμφύλιου σπαραγμού της Θεσσαλίας με το γιού-
ρια πότε του Άρη και πότε του Μάρκου Ζέρβα και των δικών 
τους. τα τελευταία χρόνια τούς είχε γονατίσει στην κυριο-
λεξία η γερμανική κατοχή και μετά έφτασαν να δουλεύουν 
για να χρηματοδοτούν τους ίδιους τους Έλληνες αμφότε-
ρων των παρατάξεων. 

Ήταν στιγμές που ο ανδρέας παρακαλούσε να τέλειωνε 
το μαρτύριό τους, να τους κάψουν πια όλους, ανθρώπους, 
κτήματα και ζωντανά, όπως έκαναν με τόσους άλλους, για 
να σταματήσει επιτέλους αυτή την ωμή αφαίμαξη. Να στα-
ματήσει να θεωρεί τον εαυτό του υπηρέτη, λίγδα των συμ-
φερόντων και των δύο πλευρών. Να μπορούσε να φύγει, να 
σπουδάσει μακριά, όπως του είχε τάξει παλιά ο πατέρας του. 
του είχε υποσχεθεί ιατρική στην αρχή, αλλά μετά τον πάτη-
σε τον λόγο του διότι ένας μόνο γιατρός θα υπήρχε στο σόι 
τους να διαιωνίσει το όνομα και την ιδιότητα του δόκτορα 
κι αυτός ήταν ο μικρότερος αδελφός του Γιάννη Νούση, ο 
αχιλλέας, ονομαστός παθολόγος −αν και στρυφνός ως χα-
ρακτήρας− στον βόλο, ο οποίος ωστόσο διατηρούσε ια-
τρείο και στα τρίκαλα, οπότε ούτε λόγος για άλλον Νούση 
γιατρό λοιπόν. Η εναλλακτική λύση αξιωματικός, πιλότος 
αεροπλάνων, ήταν αρκετά καλό καλαμπούρι, καλαμπούρι 
για να ευθυμεί και μόνο ο πατέρας του ανδρέα. Η ανώτα-
τη Γεωργική Σχολή Λάρισας με τριετή φοίτηση θα ήταν για 
αυτόν ιδανική λύση, με τόσες χιλιάδες στρέμματα γης, και 
υπεραρκετή ως φιλοδοξία. 

αποφοίτησε αριστούχος, διπλωματούχος γεωπόνος εν 
έτει 1940, αφού έκανε νέους φίλους και αντρώθηκε για τα 
καλά. Έμαθε ποτό και τσιγάρο από έναν επιστάτη πρόσφυ-
γα από τη ρωσία, συνταγματάρχη τον φώναζαν για χωρα-
τό, αλλά ήταν καλός και στα χαρτιά, τον βασίλι βασίλιεβιτς 
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να νερά του, μια θεόγυμνη παρέα πιτσιρικάδων που έσκου-
ζαν από το κρύο νερό.

Στα τρίκαλα του άρεσε η παρέα κάποιων αγοριών που 
έπαιζαν μπαγλαμά και μαντολίνο, τραγουδώντας ένα νέο 
είδος λαϊκού τραγουδιού, το οποίο οι γονείς του απεχθάνο-
νταν και το θεωρούσαν ακραία περιθωριακό. τις αντρίκειες 
νότες τους, που τον οδηγούσαν σε έναν απόκοσμο διονυ-
σιακό χορό, το ζεϊμπέκικο, τις απολάμβανε ιδιαίτερα με την 
παρέα τού κατά τρία χρόνια μεγαλύτερού του φίλου, γείτο-
να και αρχηγού της κομπανίας, του βασίλη τσιτσάνη, που 
περνούσε συχνά από το σπίτι του και τον ακομπανιάριζε σε 
μακρινές βόλτες. Σύντομα ανακάλυψε πως δεν είχε κανένα 
απολύτως ταλέντο στην ποίηση, στη στιχουργική καθώς και 
στην εκτέλεση τραγουδιών, οπότε χάρισε και το πανάκρι-
βο μαντολίνο του, δώρο του νονού του, σε έναν άλλο φίλο 
του, τον μουσικόφιλο απόστολο Καλδάρα, τον μικρότερο 
της παρέας, με τον οποίον είχαν κοινό στόχο να γίνουν και 
οι δύο γεωπόνοι. Προτίμησε να γίνει αρεστός στις γυναικείες 
παρέες, σκιρτώντας για πρώτη φορά από εφηβικούς έρωτες 
και ξεμοναχιάσματα σε μοναδικές επαρχιώτικες κρυψώνες 
της πόλης του και της γύρω εξοχής. τον πόλεμο των Γερ-
μανών τον ένιωσε εκ του ασφαλούς στο σπίτι του μέσα στα 
καλά του −αν και αυτά περιορίστηκαν δραματικά− ωστόσο 
ως προστάτης πολύτεκνης οικογένειας με σακατεμένο πα-
τέρα έμεινε στα μετόπισθεν για τα καλά.

Δυο φορές κινδύνευσε σοβαρά από τους Γερμανούς, τη 
μια όταν αρνήθηκε να δώσει το παρών στο αρχηγείο της 
ασφάλειας στα τρίκαλα, υποτιμώντας τους με τη γνωστή 
του αλαζονεία, κάτι που το μετάνιωσε σαφέστατα αργότερα, 
όταν πέρασε μια ολόκληρη εβδομάδα στα βρομερά κρατη-
τήρια με αβέβαιη εξέλιξη. Λαχτάρησε ο πατέρας του να τον 
ξεμπλέξει λαδώνοντας Έλληνες και Γερμανούς διαμεσολα-
βητές. Κατόρθωσε ανήμερα τα Χριστούγεννα του 1942 να 

αναμφισβήτητα, ο ανδρέας γεννήθηκε και αντρώθηκε με 
μια ιδιαίτερη αλαζονεία καταγωγής, η οποία πολλές φορές 
τον παράσερνε από μόνη της σε δικές της διαδρομές. Πα-
ραλίγο να βαπτιστεί Θανάσης, όπως ο παππούς του, πήρε 
μαζί με τον ακριβό μαλαματένιο του σταυρό το όνομά του 
από τον νονό του, έπαμεινώνδα ρουσούκη, έμπορο από την 
Οδησσό και φίλο του πατέρα του, ο οποίος του έδωσε και το 
όνομα του πρόωρα χαμένου στον βαλκανικό Πόλεμο γιου 
του, ανδρέα. Μαζί με αυτό προσπάθησε στις συχνές του επι-
σκέψεις στην πόλη των τρικάλων, αλλά και στη θερινή του 
ανάπαυλα στο αγκαθάκι, όπου η οικογένεια διατηρούσε 
θερινή κατοικία, να του εμφυσήσει αγάπη για τα βιβλία και 
την καλλιέργεια του μυαλού του μαζί με την αγάπη για ξέ-
νες γλώσσες −τα γαλλικά ιδιαίτερα−, για χώρες και πόλεις. 
το ψηλόλιγνο χλωμό αγόρι που έγινε με τα χρόνια ο ανδρέ-
ας εκτός από έμφυτη πραότητα και καλαισθησία, που τον 
έκαναν να ξεχωρίζει από τους περισσότερους συμμαθητές 
του, δημιούργησε μια ιδιαίτερα φιλοσοφική διάθεση για τη 
ζωή, που εκδηλωνόταν περισσότερο με μακρινές βόλτες με 
φίλους, παρά με αταξίες που θα δικαιολογούσαν την εφηβι-
κή του ορμή. Ζούσε δυο ζωές: Η μία που τον κρατούσε γερά 
κοντά στη μυρωδάτη αγκαλιά και την έκδηλη αδυναμία της 
μάνας του, με ένα τσούρμο, τις αδελφές του, που τον ζάλιζαν 
ολημερίς με τα ασταμάτητα θέλω τους, στην πόλη τους, στα 
τρίκαλα. Η άλλη, η δική του ζωή, που τη διαφέντευε καβά-
λα στο λευκό του πάντα άλογο, τον Καίσαρα, με τον οποί-
ον γυρνούσε και χανόταν με τις ώρες όταν βρισκόταν εκτός 
πόλης. ανακάλυψε πως τον έλκυε και η μοναξιά κοντά στη 
φύση, όπου απελευθερωνόταν από τους δεσμούς του Νου-
σαίικου κι έκανε τις γνωστές και μετρημένες εφηβικές του 
τρέλες με τους φίλους του. αν μπορούσαν να θεωρηθούν 
τρέλες οι μουλαροπορείες στο χωριό, το ψάρεμα στον πο-
ταμό Μουργκάνη με τις ώρες και το κολύμπι στα παγωμέ-
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την ψυχή του ευαίσθητου ανδρέα, ο οποίος ήταν γεννημέ-
νος για αιώνιος φοιτητής σε κάποια ξένη πόλη, με μέλλον 
έδρα καθηγητή σε κάποιο πανεπιστήμιο. Οτιδήποτε άλλο 
εκτός απ’ αυτό που αναγκαζόταν να κάνει, σκεφτόταν κα-
θώς έφευγε από την τελευταία του συνάντηση με τον καπε-
τάνιο Χολέβα, του Ζέρβα, και τους έβλεπε με τις βρόμικες 
χλαίνες τους να ξεμακραίνουν μες στην αχλή του πρωινού 
ενώ η μυρωδιά της καψαλίλας κάλυπτε το κτήμα του.

αναγκασμένος να φορέσει ένα «παλτό ευθυνών» δέκα 
νούμερα μεγαλύτερό του μέσα σε αυτή την τραγική ιστορι-
κή συγκυρία, είχε να αντιμετωπίσει ως πρωτότοκος όλα τα 
οικονομικά βάρη αλλά και να εφεύρει ένα νέο σχέδιο για 
την αποφυγή κάθε οικονομικής καταστροφής στο μέλλον 
για την οικογένεια Νούση. ταυτόχρονα, πιεζόταν από τα 
αδέλφια να φέρει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στη δι-
αχείριση ενός γερού, ασχέτως από τα χρόνια, ιστιοφόρου, 
που όμως οι τελευταίες σοβαρές τρικυμίες είχαν ανοίξει τις 
πρώτες σοβαρές τρύπες στα αμπάρια του. τρύπες που είχε 
δει ο ανδρέας −τον κατέτρωγαν οι τύψεις κάθε βράδυ πριν 
κοιμηθεί−, αλλά προτίμησε να τις αγνοήσει προς το παρόν, 
μπουχτισμένος από τις απότομες ευθύνες, εκμεταλλευό-
μενος πως ήταν ακόμα ο γιος του ζωντανού πατέρα του, 
ο γιος της μάνας του, που είχε μάτια και αγκαλιά κάποιες 
στιγμές −και το ’ξερε καλά− μόνο γι’ αυτόν μες στο ντά-
λαρο σπίτι του. Προσποιήθηκε στον άλλο του, ανήσυχο, 
επιπόλαιο εαυτό πως όλα θα πήγαιναν καλά, θα τα έβγαζε 
όλα πέρα καλύτερα ακόμα κι από τη σφιχτή, μίζερη πολ-
λές φορές διαχείριση του γερο-Νούση, που δεν έβλεπε με 
καλό μάτι νέα έξοδα, επεκτάσεις και σχέδια φυτωρίων με-
τά το τέλος του έμφυλίου. 

το 1950 τον βρήκε με αναπτερωμένο ηθικό, γιατί ο 
έμφύλιος έδειχνε να έλαβε τέλος, άσχετα αν συνέχιζε ο ένας 
να καρφώνει τα πολιτικά φρονήματα του άλλου για ψύλλου 

τον πάρει σπίτι μαζί του, σηκώνοντας επιτέλους και τη μά-
να του Μέρω Νούση από το κρεβάτι, που είχε καταρρεύσει 
με καρδιακή αρρυθμία από τη στενοχώρια.

Η δεύτερη και πιο σοβαρή προσαγωγή του έγινε μαζί με 
τον πατέρα του, όταν διέρρευσαν φήμες πως είχαν παράσχει 
σοβαρή κάλυψη σε μια ομάδα αντιστασιακών δίνοντάς τους 
εν λευκώ ως γιάφκα τους στάβλους σε κτήμα τους κοντά 
στην περιοχή βοριάδων, καθώς και οπλισμό. τότε, πατέρας 
και γιος πέρασαν εξευτελιστικές και άγριες μέρες, γεμάτες 
βία αλλά και ψυχολογικό εκβιασμό, στη φυλακή των Γερ-
μανών στην «Κρύα βρύση» τρικάλων. Οι απανωτές επίμο-
νες επισκέψεις του αδελφού και θείου αντίστοιχα, δόκτορα 
αχιλλέα Νούση, με τα αριστοκρατικά γερμανικά του, όπως 
και η νεόκοπη φιλία τους με τον Διευθυντή ασφαλείας βο-
ριάδων τσαούση, που είχε αναπτύξει τον δικό του κώδικα 
εμπιστοσύνης με τους Γερμανούς, τους επέστρεψαν και τους 
δύο σώους στο σπίτι τους. τέρμα τα ανδραγαθήματα, ορκί-
στηκαν και οι δύο, στην ποδιά της κυρα-Μέρως, και προσπά-
θησαν να σβήσουν από το μυαλό τους τον εξευτελισμό που 
υπέστησαν στη φυλακή. Δεν κράτησαν ούτε ίχνος αντεκδί-
κησης για τους Γερμανούς βασανιστές τους, αλλά προσπά-
θησαν να συνεχίσουν τη ζωή τους και το κυριότερο προ-
σπάθησαν να διατηρήσουν την οικονομική τους ευρωστία, 
πράγμα που τους φαινόταν τότε μεγαλύτερο αγαθό, ακόμα 
πιο μεγάλο και από την ελευθερία του λαού τους. 

τα χρόνια που ήρθαν δεν υπήρξαν σύμμαχοί τους, αντίθε-
τα με πίκρα πατέρας και πρωτότοκος γιος διαπίστωσαν πως 
Έλληνες με Έλληνες δαγκώνονταν σαν λυσσασμένα σκυλιά. 
αίμα και σκισμένες σάρκες σάπιζαν στα πεζοδρόμια από τον 
εμφύλιό τους, αδέλφια που σκοτώνονταν μεταξύ τους πά-
νω στους καβγάδες τους, οικογένειες που έκλαιγαν από νε-
κροταφεία σε νεκροταφεία τους νεκρούς τους. Ένας σιχαμέ-
νος νέος πόλεμος, που γινόταν πυρωμένο σίδερο κι έκαψε 
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ένα δροσιστικό μπάνιο στο κρύσταλλο του Μουργκάνη. Η 
ανάσα του και η δροσιά του, αυτό ήταν γι’ αυτόν η αμαλία, 
μια καμπίσια παρθένα καλλονή χωρίς κανένα κοινό στοι-
χείο με το σόι του, τη μάνα του και τους γνωστούς της, τις 
αδελφές του. Ένα κορίτσι όλο καρτερία και θερμή υποταγή 
από έναν άλλον κόσμο, τόσο κοντά του χιλιομετρικά, αλλά 
και τόσο μακριά του από τις σκοτούρες που του είχαν φορ-
τώσει στο Νουσαίικο. 

Συχνά, της έδινε να διαβάζει τα βιβλία του για να έχουν 
κάτι παραπάνω να λένε και μετά να της κάνει ερωτήσεις κρί-
σεως. αποφάσισε να την εκπαιδεύσει, να γίνει η μικρή του 
μαθήτρια. της προμήθευσε τον Εραστή της Λαίδης Τσάτερλι, 
που τη σόκαρε, την Τζέιν Έιρ −που τη λάτρεψε−, την Άννα 
Καρένινα, την οποία υποδυόταν με ζήλο. από τα βιβλία του 
αλέξανδρου Δουμά, μεταξύ των οποίων και οι Τρεις Σωμα-
τοφύλακες, που η αμαλία το βαρέθηκε και το ξέχασε κάπου 
καταχωνιασμένο στο πλυσταριό, ύμνησε η μικρή την Κυ-
ρία με τας Καμελίας, ενώ κάθε μεσημέρι για ένα μήνα περί-
που παρίστανε τον θάνατο της Μαργαρίτας Γκοτιέ εμπρός 
στον εμβρόντητο αρμάνδο −έναν θηλυπρεπή ξάδελφό της, 
τον Παναγιώτη−, που προσπαθούσε φιλότιμα να γίνει ο συ-
μπρωταγωνιστής της ελλείψει άλλου θεατρικού δυναμικού.

Μεταξύ 1952-1956 ο ανδρέας χάλασε σωρό τα προξενιά 
που του οργάνωνε με προσοχή η μάνα του, πότε με κόρη με-
γάλης βολιώτικης οικογένειας, πότε με τρικαλινές όμορφες 
και ευκατάστατες νύφες, με στρέμματα βαμβάκια κι εκατο-
ντάδες γιδοπρόβατα για προίκα. Όταν διέλυσε και έναν άτυ-
πο αρραβώνα, προκαλώντας την μήνιν όλων των δικών του, 
με την κόρη γνωστού καπνέμπορου, του Θεόδωρου Σιγά-
λογλου από τη Θεσσαλονίκη, έπρεπε πλέον να λογοδοτή-
σει με επιχειρήματα στους δικούς του, που δεν εννοούσαν 
να καταλάβουν ποιο δέσιμο και ποιος επιπόλαιος δεσμός 
ήταν τελικά τόσο ισχυρός για να τον κατευθύνει έτσι μεθο-

πήδημα. τον ανδρέα ουδέποτε τον απασχόλησαν τα πολιτι-
κά, προτιμούσε να κάθεται με τις ώρες κάτω από τον ίσκιο 
στα πλατάνια του κτήματος, με στρωμένα τα βαμβακερά 
λουλουδάτα σεντόνια της μάνας του, ντάλα μεσημέρι, άνοι-
ξη, καλοκαίρι, και να τον ζαλίζει ο ήχος των τζιτζικιών, να 
τον νανουρίζει η φωνή του Φώτη Πολυμέρη και να διαβά-
ζει Κρυστάλλη και Καβάφη. Μόνο έτσι ξέφευγε από τη δι-
εισδυτική ματιά και τις περισσότερες φορές την επικριτική 
φωνή του πατέρα του, μόνο έτσι ηρεμούσε από τους υστερι-
σμούς των αδελφών του, ειδικά των κοριτσιών, που όπου να 
’ναι έπρεπε να προετοιμάζει την παχυλή τους προίκα. Έτσι 
ξέφευγε από το ψαλμολόι της μάνας του, που τον πίεζε, σαν 
να ήταν άντρας της και κουβαλητής της, με μια νέα κρυμμέ-
νη προσμονή, ελπίζοντας πως προς το τέλος της ζωής της ο 
γιος της θα της φέρει μία μεγαλειώδη ανατροπή στην έτσι 
κι αλλιώς τακτοποιημένη της ζωή.

το 1952 τον βρίσκει ερωτευμένο με μία μικρή βοριαδί-
τισσα, την αμαλία, μόλις δεκαέξι χρονών, που όμως έγινε η 
αγάπη του από τα δεκαπέντε της. αστειευόταν συχνά στους 
μπεκιάρηδες φίλους του που ήξεραν για το αίσθημα αυτό πως 
την ημέρα που την πρωτόδε, τον Οκτώβριο του 1951, στη 
σχολική της παρέλαση, τόσο αθώο, μοσχομύριστο, κλειστό 
ακόμα ροζ μπουμπούκι τριανταφυλλιάς, είπε αμέσως ΝAI 
σε μια μέρα πανελλαδικά αφιερωμένη στο ΟΧι. Δεν ήταν η 
μοναδική του ερωμένη όλο αυτό το διάστημα σαφώς η αμα-
λία. Δεν θα μπορούσε να είναι, όχι μόνο γιατί της έλειπε η 
πείρα και η ευχέρεια του χρόνου για να ακολουθεί το ωρά-
ριο και τις παραξενιές των ορμών του, αλλά γιατί εγωιστι-
κά ο ίδιος, με μια αντρική ιδιότυπη ανωριμότητα, αρνήθηκε 
στον εαυτό του να δεσμευτεί σεξουαλικά με τη μικρή αυτή 
καλλονή. Κάθε φορά που τη συναντούσε ήταν σαν να ευδαι-
μονούσε ύστερα από ένα υπέροχο κεφάλαιο βιβλίου, ύστερα 
από ένα βουνίσιο τρεχαλητό με τον λευκό Καίσαρά του κι 
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Ο ι ΣέιΣΜΟι τΟΥ 1954 στην Καρδίτσα και στα 
γύρω χωριά ήταν μία ακόμα σαρωτική καταστρο-
φή στην περιοχή που προσπαθούσε να επουλώ-

σει τις πρόσφατες πληγές της. Πολλά τα σπίτια που έπεσαν 
κι έγιναν βουνά από πέτρα και σκόνη μέσα στο λεπτό που 
διήρκεσε ο σεισμός − νοικοκυριά με στρωμένα προικιά, υφα-
ντά και κεντήματα, με μπακιρένια κατσαρολικά που άστρα-
φταν από το πολύ τρίψιμο με ξίδι. Θαμμένοι γονείς με παι-
διά στην αγκαλιά, μες στο μεσημέρι της άνοιξης του 1954, 
που τους βρήκε πάνω στο μεσημεριάτικο τραπέζι ο σεισμός. 

το σπίτι της αμαλίας μισογκρεμίστηκε τα τελευταία δευ-
τερόλεπτα σεισμού, καταπλακώνοντας τον μικρό της δεκά-
χρονο αδελφό. Η κυρα-Λένη, ανήμπορη να αρθρώσει λέξη 
για μέρες, μούγκριζε μόνο σαν τουφεκισμένο ζώο, τραβώντας 
τούφες από τα μαλλιά της. Ντυμένη στα μαύρα, φιλοξενού-
νταν στο κρεβάτι γειτονικού τους σπιτιού, όπου της άλλα-
ζαν συχνά και τις γάζες με τα γιατρικά για το στουμπηγμέ-

Αποκατάσταση

δικά στην καταστροφή της μελλοντικής οικογενειακής του 
ευδαιμονίας. Φυσικά, τα σχόλια περί ενός ειδυλλίου με μια 
μικρή και άπροικη βοριαδίτισσα είχαν φτάσει εδώ και και-
ρό στα αυτιά της Μέρως Νούση. έπιπόλαια, σκέφτηκε πως 
τα δηκτικά της σχόλια κατά τη διάρκεια των κυριακάτικων 
οικογενειακών συναθροίσεων περί σωστού γάμου με νύφη 
ανώτερης τάξης και τρανταχτής προίκας ήταν ικανά να κά-
νουν τον πεισματάρη, επιπόλαιο κανακάρη της, που πλησίαζε 
πλέον τα τριάντα επτά και έπρεπε ήδη να είχε και παιδί, 
να αναθεωρήσει κυρίως για το οικογενειακό καλό. Να κά-
νει «στροφή» για το μέλλον που κλυδωνιζόταν οικονομικά, 
τουλάχιστον στον τομέα της κυριαρχίας της οικογένειας στη 
θεσσαλική επικράτεια, για έναν «έξυπνο γάμο».
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έκείνη την εποχή ο βασίλης Σίμος αποφάσισε να χωρί-
σει πλέον τα τσανάκια του με τα αδέλφια του και μέσα στο 
οικόπεδο των τεσσάρων στρεμμάτων να φτιαχτούν τέσσε-
ρα μικρά πέτρινα σπίτια με ξεχωριστές εισόδους, κήπους κι 
αυλές, για να στεγαστούν όλα τα αδέλφια πλέον και οι φα-
μίλιες τους με μια υποτυπώδη άνεση, η οποία σίγουρα δεν 
συμβάδιζε με το προηγούμενο πλούσιο προπολεμικό τους 
παρελθόν, αλλά πλέον, ύστερα από τόσες καταιγιστικές συμ-
φορές, κανείς δεν θυμόταν ποιος ήταν πραγματικά πριν από 
τον πόλεμο του 1940.     

το ειδύλλιο της αμαλίας με τον γιο του μεγαλογαιοκτή-
μονα Νούση είχε διαρρεύσει στο χωριό και ουδείς πίστεψε 
ποτέ πως θα είχε αίσιο τέλος γι’ αυτήν, γνωρίζοντας την αυ-
ταρχικότητα των Νούσηδων στα παιδιά τους, όπως και το 
οικονομικό χάσμα που τους χώριζε. Η αμαλία, όμως, έπρεπε 
να παντρευτεί το συντομότερο δυνατόν κατά τον πατέρα της, 
ωστόσο δεν είχε καθόλου προίκα, απαραίτητη προϋπόθεση 
για να τελεστεί οποιοσδήποτε γάμος στην ελληνική, κι όχι 
μόνο, επαρχία. Πλήθος προξενιών άλλωστε «ξηλώνονταν» 
σε μια νύχτα για λόγους ασυμφωνίας στα προικοσύμφωνα, 
που μελετούσαν και με δεινή δεξιοτεχνία χειρίζονταν ειδι-
κοί δικηγόροι και συμβολαιογράφοι της κάθε περιοχής. Η 
αμαλία Σίμου είχε προίκα της την αθωότητα και την παρ-
θενία της −ως νόμιζε ο αφελής πατέρας της−, την πασιφα-
νή καλλονή της και τη μέτρια νοικοκυροσύνη της κατά την 
ταπεινή, αλλά πάντα ωμή άποψη της μάνας της, της άφτα-
στης νοικοκυράς και χρυσοχέρας έλένης Σίμου. Έτερον ου-
δέν και η ανησυχία θέριευε και ξύπναγε σαν μαύρο κοράκι 
στον ύπνο του τον πατέρα της, που ήξερε καλά πως το μέλ-
λον προμηνυόταν δυσοίωνο. 

Ωστόσο, φαίνεται πως τούτος ο σεισμός ξύπνησε τον αν-
δρέα Νούση από τον λήθαργό του, που πληροφορήθηκε τα 
της καταστροφής κατόπιν εορτής, αφού είχε φύγει για γεωρ-

νο της πόδι, που ως εκ θαύματος δεν θρυψαλιάστηκε από 
την πόρτα της κουζίνας που έπεσε πάνω της. 

το σύννεφο της σκόνης σηκώθηκε σαν καπνός από χαρ-
μάνι τούρκικο πάνω από τη μικρή κωμόπολη των βοριάδων 
και ο κόσμος περιπλανιόταν στα συντρίμμια με τη βουή του 
ακόμη στα αυτιά του, χωρίς σωστή κι ανθρώπινη αντίδραση, 
σαν κάτι που απόμεινε από τους πεθαμένους χωριάτες. Μέ-
σα στους πεθαμένους και το μικρότερο αδελφάκι της αμα-
λίας, ο Άγγελος. το μαγαζί του βασίλη και των αδελφών 
Σίμου είχε μείνει ανέπαφο, αν εξαιρέσεις τα μύρια σπασμέ-
να τσαγιερά που είχαν φέρει για τις υποψήφιες νύφες και 
τον ορυμαγδό των ραφιών. Ήταν ικανό να τους φιλοξενή-
σει στους φαρδείς πάγκους του για τον ύπνο τους τουλά-
χιστον. Ο καιρός ήταν ακόμη με το μέρος τους, ίσως το μο-
ναδικό στοιχείο της φύσης που τους καταδέχτηκε το 1954. 

Με τα δάνεια και τις αποζημιώσεις που πήραν, θρηνώντας 
ακόμη η Λένη τον δεκάχρονο άγγελό της −Άγγελο στο όνο-
μα−, σάρισαν μεμιάς το παλιό τους σπίτι που, μες στα τόσα 
βάσανά τους, τους είχε χαρίσει άσυλο τόσα χρόνια, βγάζο-
ντας ωστόσο χέρι με χέρι για μέρες από τα συντρίμμια ό,τι 
απέμεινε σώο απ’ αυτό που κάποτε ήταν το νοικοκυριό τους. 
το αποκούμπι τους, το παρελθόν τους, οι αναμνήσεις τους, 
που λες και το σύμπαν συνωμοτούσε και κάθε φορά τούς 
έστελνε και από μια γερή καταστροφή, έως ότου να μη μεί-
νει τίποτα να αναπολούν και να αναρριγούν από συγκίνη-
ση κοιτώντας το ή φορώντας το. Λιγοστά αυτά που σώθη-
καν, οι βαφτιστικοί σταυροί των αγοριών, αλλά όχι τα πρώτα 
κοσμήματα, δώρο του παππού της αμαλίας, αυτά δεν βρέ-
θηκαν ποτέ, ένα άλμπουμ δεμένο με φωτογραφίες πριν και 
μετά την Κατοχή που πέρασαν στην αθήνα, ένας γίκος με 
βελέντζες για τον χειμώνα και τα χοντρά σεντόνια του, ψι-
λοπράγματα από εδώ κι από εκεί. της αμαλίας τής ερχόταν 
να τα κάψει όλα μαζί για να χορτάσουν τα μάτια της φλόγα. 
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κήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι της αξιοπρέπειάς 
της,  η οποία ήταν σκονισμένη και κατακερματισμένη όπως 
και το ρημαδιασμένο σπίτι της, όδευσε στο σπίτι της φίλης 
της της ριρής, για να δανειστεί τουλάχιστον ένα φόρεμα −
το μαύρο με τα λευκά μικρά πουά, που την είδε να φοράει 
στη βόλτα της Κυριακής− και να βάλει κι ένα ζευγάρι καθα-
ρά σοσόνια και γοβάκια. Πλύθηκε γρήγορα, άλλαξε, φορώ-
ντας τελικά μαύρα, πένθιμα, μπλούζα, φούστα −ύστερα από 
ώριμη σκέψη με τη φίλη της, δεν ήθελαν να νομίσει ο Νού-
σης ότι είχε κάνει υπερβολική προσπάθεια− και με βρεγμέ-
να ακόμη τα μακριά μαλλιά της σε μια μαθητική αλογοου-
ρά βρέθηκε, ύστερα από ένα «χαμένο» τετράμηνο, μπροστά 
του, πίσω από τις αποθήκες της συνομοσπονδίας σιταριού. 

έίχε προαποφασίσει όταν έρθει αυτή η στιγμή να ενσαρ-
κώσει κάτι από τον ρόλο της αγαπημένης της ηρωίδας, της 
Μαργαρίτας Γκοτιέ, όταν καταλαβαίνει πως θα πεθάνει και 
είναι ανώφελο πλέον να ελπίζει, αλλά άρδην άλλαξε ύφος 
και αποφάσισε να ορθώσει ανάστημα και κάνοντας ένα κο-
λοσσιαίο βήμα αυτοκυριαρχίας, αποφάσισε να αναμετρηθεί 
με το πεπρωμένο της, με τον ανδρέα Νούση. Δεν ήθελε να 
υπάρξει στιγμή που να λυγίσει σαν θύμα βιβλικής καταστρο-
φής για να τη λυπηθεί, δεν την ενδιέφερε να είναι το θέμα 
σε κανένα μυθιστόρημα, ήθελε εκείνη την ώρα να είναι τε-
λικά μόνο η αμαλία που είχε κουραστεί από τις μητριαρχι-
κές και πατριαρχικές εμμονές καταγωγής που κουβαλούσε 
ο εραστής της και ήθελε με αποφασιστικότητα να την ξε-
μπλέξει, να τη σώσει από τα δεινά, από τη μιζέρια, που ήξε-
ρε καλά πως δεν της ταίριαζε. Να γίνει επιτέλους ο ήρωάς 
της, έτσι όπως τον είχε επιβάλει στο μυαλό της, έτσι όπως 
την είχε στοιχειώσει σαν εφιάλτης. 

Στον ανδρέα, που είχε έρθει χορτασμένος από γυναικεία 
σάρκα κι από πανηγύρια ηδονών, έκανε μεγάλη εντύπωση η 
δύναμη κι η αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετώπισε η αμα-

γικές δοσοληψίες εκτός έλλάδας − υπεκφυγή σαφής για να 
χαρεί λίγο ακόμη καθαρό ευρωπαϊκό αέρα πολιτισμού μα-
κριά από το περιβάλλον που τον είχε καταντήσει έναν αρ-
ρωστιάρη, τον ανήμπορο γιο του ισχυρού ακόμη πατέρα του. 

Ο Νούσης ανέβηκε στο καινούργιο απόκτημά του, στο 
σκουροπράσινο τζιπ αυτοκίνητό του, κι έτρεξε σαν βολίδα, 
ένα μήνα αργοπορημένος, γκαζώνοντας στις στροφές και 
«πετώντας» πάνω από χαώδεις λακκούβες. Η γειτονιά της 
καλής του στο μαύρο της το χάλι, μόλις και μετά βίας στε-
κόταν όρθιο το καφενείο και το χασάπικο της γωνίας, ενώ, 
όπως του το είχαν προφτάσει, το σπίτι της ήταν ένα χωράφι 
πλέον με στοιβαγμένες πέτρες κατά σειρά στη μάντρα του. 
Κατέβηκε με τα αστραφτερά καφέ δετά παπούτσια του, αγο-
ρά από το Μόναχο, που σκονίστηκαν στα πρώτα είκοσι βή-
ματα, κι έμεινε να κοιτάζει σαν χαμένος το χάλι που έβλεπε 
μπροστά του. Ξαναμπήκε στο τζιπ του και σταμάτησε στο 
εμποροραφείο του Θέου, φωνάζοντας τον πιτσιρικά του μα-
γαζιού να πάει το προσημειωμένο πακέτο του Άσου του, με 
το ακριβές ραντεβού γραμμένο πάνω, στο εμπορικό κατά-
στημα του Σίμου, στα χέρια της αμαλίας. 

«την ξέρεις, βρε;» τον ρώτησε κοιτώντας τον πίσω από 
τα γυαλιά ηλίου του. 

«Με δουλεύεις, βρε μπάρμπα;» του απάντησε ο μικρός, 
αφού μια χούφτα ήταν τα ωραία και ανύπαντρα κορίτσια 
που κένταγαν στους κήπους τα απογεύματα. Καβάλησε σαν 
αστραπή το ποδήλατο του αφεντικού και με το δίφραγκο 
σφιχτά στην ιδρωμένη του παλάμη έτρεχε σαν βολίδα χτυ-
πώντας πάνω κάτω σαν τρελή τη σχάρα του ποδηλάτου του. 

Η αμαλία, αν και αναθάρρησε από τρελή χαρά και δικαί-
ωση στα μάτια όλων των δύσπιστων συγγενών και γειτόνων 
για το ειδύλλιό της, σκέφτηκε διστακτικά στην αρχή να μην 
ενδώσει με την πρώτη στη λαχτάρα και το ενδιαφέρον που 
έδειχνε το ραβασάκι του ανδρέα. αποφασισμένη να διεκδι-
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με την ανατρεπτική αυτή επιλογή νύφης δήλωνε, εμμέσως 
πλην σαφώς, σε όλους πως χαράζει μόνος του και με τους 
δικούς του όρους τη νέα του ζωή. αφέντης του εαυτού του, 
άντρας με τα όλα του, με θέληση, πυγμή. 

Ο καβγάς που ακολούθησε στο Νουσαίικο μετά το ξεστό-
μισμα της απόφασής του έμεινε ιστορικός, μια που ακούστη-
κε μέχρι τους πέρα μαχαλάδες, που φιλοξενούσαν τα σπίτια 
με τις παστρικιές γυναίκες. Η Σταματούλα, η νταβραντισμέ-
νη κόρη του κυρ Γιάννη Νούση, έτρεχε ανάστατη πάνω κά-
τω στο σπίτι να μανταλώσει τα παράθυρα και τις πόρτες, να 
μην ακουστεί σε όλα τα τρίκαλα ο καβγάς της μητριάς της, 
της Νούσαινας, με τον ανδρέα, ένας καβγάς που από σπί-
θα έγινε κοτζάμ πυρκαγιά, που έκαιγε για μέρες το μεγά-
λο τρίπατο τρικαλινό τους σπίτι. Στην πυρκαγιά αυτή, που 
στέρεψε από φλόγες μόνο ύστερα από μέρες, μέρος της συ-
χνής αναζωπύρωσης ήταν κυρίως οι αδελφές του ανδρέα, 
που επιθυμούσαν διακαώς νύφη «εκ της πρωτευούσης» για 
τον αδελφό τους. Νύφη με μεγάλη προίκα, ακίνητα και λί-
ρες, γκαρνταρόμπα ευρωπαϊκή, μόρφωση και αστική κατα-
γωγή. Μόνο ο πατέρας του ανδρέα και οι αδελφοί του συμ-
φώνησαν, κατόπιν τρικυμιωδών συζητήσεων, με την επιθυ-
μία του γιου και αδελφού, αφού πραγματικά κουράστηκαν 
και οι ίδιοι να ασχολούνται για μέρες μόνο μ’ αυτό. 

Πρακτικός και φιλοσοφημένος άνθρωπος ο γερο-Νού-
σης, κατάλαβε πως το ποτάμι δεν είχε επιστροφή για τον γιο 
του και αποφάσισε να του πει πως μπορεί να αγνοήσει προς 
το παρόν την αντίδραση της μάνας του και να προχωρήσει 
σε συζήτηση με τον πατέρα της κοπέλας, τον βασίλη Σίμο, 
ένα φιλήσυχο ανθρωπάκο, όπως τον διαβεβαίωναν εργάτες 
του κι όπως αμυδρά θυμήθηκε από τα χρόνια της Κατοχής 
κι ο ίδιος, από την ολιγοήμερη φυλάκισή του.

το Μάρτιο του 1956, ανήμερα του έυαγγελισμού, και στα 
γενέθλια της αμαλίας, έγινε ο πρώτος επισκέπτης που πά-

λία τη νέα συμφορά της. τα ευωδιαστά ξανθά μαλλιά της 
λευτερώθηκαν από τα δεσμά τους κι έγιναν σκοινιά μακριά, 
γερά, που τον έδεσαν στον έρωτά τους εκεί στην αποθηκού-
λα. Η αμαλία είχε μεθοδεύσει πια τον τρόπο για να γίνει η 
νόμιμη σύζυγός του, αρνήθηκε επιδέξια τόσο καιρό προξενιά 
φίλων και γνωστών, των αδελφών της και του πατέρα της. 
ακόμα κι ο φίλος του ανδρέα, ο Κώστας αγγελής, στρατι-
ωτικός στο επάγγελμα, της είχε εκμυστηρευτεί τον έρωτά 
του και την ικέτευσε να γίνει σύζυγός του, λέγοντάς της για 
μια νέα αρχή μαζί του στη βόρεια έλλάδα, στο στρατόπε-
δο της βεύης. αυτή όμως τον έβαλε στη θέση του, υπενθυ-
μίζοντάς του πρώτιστα την παιδική φιλία που τον έδενε με 
τον ανδρέα, μην πιστεύοντας τον ανομολόγητο πόθο που 
του είχε εμπνεύσει.

τον τελευταίο της θαυμαστή, τον οδοντίατρο Γιώργο Σό-
φαρη, οικογενειακό τους φίλο αλλά και αδελφό φίλης της, 
ενημέρωσε την ίδια κιόλας εβδομάδα πως η ζωή τους δεν 
θα μπορούσε με τέτοιες προϋποθέσεις να γίνει ποτέ κοινή 
και με αποφασιστικότητα οργάνωσε την τακτική εκμαίευσης 
της πρότασης γάμου από τον ανδρέα. Δεν άντεχε πια μέρα 
καθυστέρησης, αμφιβολίας ή ματαίωσης. έκμεταλλευόμενη 
τον θαυμασμό του ανδρέα για το κουράγιο και το σθένος με 
το οποίο αντιμετώπιζε τη νέα της συμφορά, η αμαλία οδη-
γούσε το άρμα ως γυναίκα που ξέρει να κρατά τα γκέμια με 
την εξυπνάδα της, ενώ δίνει την παραπλανητική εντύπω-
ση στο αρσενικό πως εκείνος είναι ο πανίσχυρος. το θηλυ-
κό της εύρημα ήταν πως ο ανδρέας έπρεπε επιτέλους να γί-
νει κύρης και καπετάνιος στο Νουσαίικο λόγω ηλικίας και 
σειράς. του ανδρέα αυτό του έγινε εμμονή, αλλά και το κί-
νητρο που έψαχνε για να εδραιώσει πλέον τη θέση του ως 
πατριάρχη της φαμίλιας του. Η τελεσίδικη απόφασή του να 
παντρευτεί την αμαλία ήταν η πρώτη του σοβαρή επανά-
σταση. Ο πατέρας του είχε γεράσει πλέον με τα χρόνια και 
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λά ασφαλώς στην πραγματικότητα κυνηγημένη αγρίως από 
τα δαιμόνιά της.

Οι ετοιμασίες των αρραβώνων της θα ήταν μια απόλυτα 
ηδονική εβδομάδα για την ίδια, αν δεν ακροβατούσε ανάμε-
σα στον ενδόμυχο φόβο της ακύρωσης και τη λαχτάρα για 
μια γιορτή καταδική της, που θα έδινε, ύστερα από χρόνια 
κακοδαιμονίας, ευτυχία στους δικούς της. έπιτέλους, η μα-
κρά περίοδος ατέλειωτων συγκρούσεων και αστείρευτης 
γκρίνιας και κοροϊδίας συγγενών και φίλων είχε τελειώσει 
και η αμαλία έδειχνε να δικαιώνεται ακόμα και στα μάτια 
των πιο κακεντρεχών. Γνώριζε πως ο πατέρας της χρεώθη-
κε για να μπορέσουν να τελειώσουν και να επιπλώσουν ευ-
πρεπώς το νέο πέτρινο σπίτι τους, στο οποίο ακόμη έλειπαν 
πολλά βέβαια, αλλά είχε ο Θεός και −ίσως και ο γαμπρός− 
μέχρι τον γάμο.

τα ψώνια της νύφης τα ανέλαβε εξ ολοκλήρου ο Νού-
σης, ο οποίος τα συνέλεξε με προσοχή και ιδιοτροπία μό-
νος του −αφού καμία αδελφή του δεν θέλησε να ακολουθή-
σει «στη συγκομιδή τους»− από τα μεγάλα εμπορικά κατα-
στήματα του βόλου, ενώ αποφάσισε για τα χρυσαφικά του 
μυστηρίου να αποταθεί στον βιλδιρίδη, στην οδό τσιμισκή 
της Θεσσαλονίκης. Δεν πίστευε ούτε κι ο ίδιος στην τελεσί-
δικη απόφασή του ούτε στην τρικυμία που είχε προκαλέσει 
στον γυναικείο τουλάχιστον πληθυσμό του σπιτιού του − με 
εξαίρεση τη Σταματούλα, που ήταν πάντα με το μέρος του, 
και το Λένι, τη μικρή παραδουλεύτρα τους, που του έδωσε 
συχαρίκια. Όμως όσο έλειπε, τόσο περισσότερο θέριευε η 
αντρίκεια του απόφαση να κάνει με την αμαλία τη νέα οι-
κογένεια που περίμεναν όλοι. Μετά θα είχε όλο τον χρό-
νο μπροστά του να διορθώσει περισσότερο τα οικονομικά 
τους, που η αλήθεια είναι πως τα είχε συγκεχυμένα στο κε-
φάλι του τελευταία, και φυσικά να ορίσει με τον πατέρα τα 
ακριβή ποσά για τις προίκες των τριών αδελφών του. Έπρε-

τησε το τελειωμένο, όπως όπως, σπίτι του έμπορα βασίλη 
Σίμου και ζήτησε κι επισήμως το χέρι της. 

έίχε προηγηθεί μια συζήτηση, μια εβδομάδα πριν, των 
δύο αντρών, στο καφενείο του τουλούμπα στην πλατεία, 
όπου οι δυο τους συμφώνησαν για τη μοίρα της αμαλίας κι 
έδωσαν τα χέρια. 

«Προίκα δεν υπάρχει» εκφράστηκε ξερά ο πεθερός του. 
«Να ξέρεις πως θα την πάρεις με τα σεντόνια της, τα νυχτι-
κά της, τις κουβέρτες από τη μάνα της ή, για να σ’ το πω αλ-
λιώς, διότι έχω μάθει να μιλάω σαν έμπορας τόσα χρόνια» 
είπε ο βασίλης Σίμος ορθώνοντας ένα περίεργο ανάστημα 
θάρρους, σφίγγοντας τις κεχριμπαρένιες χάντρες του κο-
μπολογιού του «με την κιλότα της». 

«Η αμαλία είναι προίκα από μόνη της, πεθερέ μου» του 
γέλασε ο Νούσης και του έδωσε σφιχτά το χέρι σε μια χει-
ραψία η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη από τους ξαφνια-
σμένους χωριάτες του καφενείου, που είχαν στυλώσει τα 
βλέμματα στο γωνιακό τραπέζι. 

Ήπιαν τσίπουρο επισφραγίζοντας τον αρραβώνα, συνο-
δεύοντάς το με μεζέδες και χαλβά, κι ο Σίμος, τρεκλίζοντας 
από ευτυχία για τον άρχοντα γαμπρό που μπαίνει στο σπίτι 
τους, έτρεξε να πει τα μαντάτα. πρώτα στους δύο του αδελ-
φούς, που τους βρήκε στον δρόμο για το σπίτι, στον πρώτο 
του εξάδελφο Μιχαλάκη Γαρουφαλλή, γραμματέα στην κοι-
νότητα, και στο τέλος στην κυρα-Λένη, που εκείνη τη βραδιά 
την προσέγγισε με μιαν αδιόρατη τρυφερότητα, την οποία 
είχε πραγματικά πολύ καιρό να αισθανθεί, και της είπε τα 
μαντάτα για την κόρη τους, την όμορφη δική τους θυγατέ-
ρα, που καλά τα είχε καταφέρει τελικά. Θυγάτηρ του γαρ… 

Η αμαλία όλη αυτή την ώρα που περίμενε τον πατέρα 
της να έρθει με τα νέα απ’ την πλατεία είχε ξηλώσει και ξα-
ναπλέξει δυο φορές το μανίκι του πουλόβερ που έφτιαχνε 
για τον αδελφό της, δείχνοντας στη μάνα της ατάραχη, αλ-
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κών της, να λάβει τέλος πριν φτάσει στον γάμο. Ήξερε πως 
ο γιος του ανδρέας ήταν επίμονος και εφευρετικός όταν επι-
θυμούσε πολύ κάτι, όμως σίγουρα πιο επίμονη και εφευρετι-
κότερη στη μηχανορραφία θα μπορούσε να γίνει η γυναίκα 
του, η Νούσαινα, που εμπρός στην τρελή αδυναμία για τον 
πρώτο της γιο δεν έβλεπε τίποτα. σαν βασίλισσα του μελισ-
σιού, με μέλισσες της αυλής τις κόρες της, φανατισμένες δί-
πλα της, θεματοφύλακες των αξιών της.

Κύριος στους τρόπους του, άρχοντας και κιμπάρης ο πα-
τέρας Νούσης, φρόντισε να στείλει μια τεράστια ανθοδέσμη 
με λευκά τριαντάφυλλα στη νύφη του, καθώς και μια εξίσου 
μεγαλειώδη λευκή τούρτα, ειδική παραγγελία από ζαχαρο-
πλαστείο της Καρδίτσας, στολισμένη με λευκά τριαντάφυλ-
λα και ζαχαρωμένα ροδοπέταλα. ακριβώς εκείνη την ημέ-
ρα η μάνα του ανδρέα με τις αδελφές του αποφάσισαν να 
κάνουν επίσκεψη σε μια ανιψιά της που γέννησε πρόσφατα 
στην Καλαμπάκα κι έτσι έφυγαν αιφνιδιαστικά από το πρωί 
αγκαζέ με τον οδηγό και την κούρσα, αφήνοντας άδειο σχε-
δόν το σπίτι, καθώς και άφωνο τον ανδρέα για τη νέα τα-
κτική της μητέρας του. ανένδοτος και φουρκισμένος, έφυγε 
από τα μεσημέρια με το τζιπ του, μαζί με τα αμήχανα αδέλ-
φια του, που ντυμένα με τα μαύρα τους κοστούμια, κοιτώ-
ντας ο ένας τον άλλον για εξεύρεση θάρρους, δεν ήξεραν 
τι ακριβώς ρόλο θα έπαιζαν σε αυτό το θεατρικό σκετς που 
θα ακολουθούσε. Θα έπαιζαν τους καλούς ή τους κακούς 
κυρίως, είχαν μπερδευτεί οικτρά έτσι όπως είχαν εξελιχθεί 
τα πράγματα στο Νουσαίικο, που κινδύνευε να χωριστεί σε 
δύο στρατόπεδα πλέον τα οποία είχαν κόψει κάθε γέφυρα 
διπλωματίας και επικοινωνίας μεταξύ τους.

τις βέρες τις άλλαξαν παρουσία του παπα-Σωτήρη, πνευ-
ματικού της κυρα-Λένης εδώ και πολλά χρόνια και ταπεινού 
ιερωμένου, τα αδέλφια του ανδρέα, φοβισμένα και διστα-
κτικά στην αρχή, παίρνοντας θάρρος από το διαπεραστικό 

πε πλέον να πάρουν σειρά για παντρειά, αν εξαιρέσεις βε-
βαίως τη Σταματούλα, που πλέον είχε παραμεγαλώσει και 
ήταν τελεσίδικα γεροντοκόρη και ούτε επιθυμούσε ποτέ η 
ίδια κάτι διαφορετικό για τον εαυτό της.

Όσο τη θυμόταν, ήθελε να τους κάνει χωρίς καμία ιδιαί-
τερη ανταμοιβή την υπηρεσία και τη «μεγάλη θεια», σε ένα 
σπίτι όπου θα μπορούσαν να είχαν καταληφθεί ξεχωριστά 
οι θέσεις από άλλες ενδιαφερόμενες και για τις δύο ιδιότη-
τες. από τις τρεις αδελφές του μόνο η πιο μεγάλη, η αση-
μίνα, η Μίνα του, που την ένιωθε και πιο κοντά του, ήταν 
αρραβωνιασμένη εδώ και μισό χρόνο με έναν εύπορο γιο 
τυρέμπορα από τον τύρναβο. ένα ειδύλλιο που μπλέχτηκε 
το προηγούμενο καλοκαίρι, κάτω από τα σκιερά φύλλα του 
πλατάνου της πλατείας στο αγκαθάκι, ανήμερα στο πανη-
γύρι της αγίας Παρασκευής, χορεύοντας συρτό και φορώ-
ντας τα καλά της. τα γεμάτα σημασία βλέμματα της μελαγ-
χολικής Μίνας ήταν αρκετά για να λυγίσουν κάθε αντίσταση 
του κοκκινομάλλη Στέργιου Σακελλαρόπουλου, έτσι έγινε η 
αρχή για μια σειρά φλογερών ανταμωμάτων υπό τους ήχους 
της τοπικής τσαμπούνας και του κλαρίνου που ηχούσε για 
μέρες τα απόβραδα του ιουλίου στο ρομαντικό ορεινό κα-
ταφύγιο των απανταχού ρουμανόβλαχων της περιοχής. Δί-
γλωσσοι οι περισσότεροι, αφού απαντούσαν και σε ελληνι-
κά και σε βλάχικα. Η λέξη αγάπη… ειπώθηκε και στις δύο 
γλώσσες, δένοντας τους δύο ερωτευμένους τάχατες διπλά. 

Ο ανδρέας πίστευε μέχρι τελευταία στιγμή πως στους 
αρραβώνες του θα τον ακολουθούσαν οι δικοί του, οι οποί-
οι θα είχαν πλέον καμφθεί από την επιμονή και την πρωτό-
γνωρη αποφασιστικότητά του. Ο γερο-Νούσης αποφάσισε 
το ίδιο πρωί του αρραβώνα να στείλει ως αντιπροσώπους 
τα δυο του άλλα αγόρια, τον Γιώργη και τον Σάκια, για να 
παραστούν έστω και τυπικά σε ένα μυστήριο που ευχόταν 
σιωπηλά, για το καλό της οικογένειάς του και των γυναι-
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μέρα ολοκληρώθηκε με έναν μακρινό περίπατο στην εξοχή 
για τους αρραβωνιασμένους, ως επιστέγασμα στην ευτυχία 
τους, σαν ένας ροζ σφιχτός κόμπος από το φόρεμα της μνη-
στής, το πρώτο πακέτο ευτυχίας του ζευγαριού.

Στα επόμενα δύο χρόνια απόλυτης ελευθερίας για την 
αμαλία, που ακολούθησαν, υπήρξαν φορές που κλονίστη-
κε  η πίστη της σ’ αυτό που τόσο ήθελε να γίνει, σύζυγος 
Νούση. Ωστόσο σταθερή στην αρχική της επιθυμία δεν βα-
σίστηκε σε φήμες που πλανιόντουσαν σαν αράχνες πάνω 
της, τέντωνε τα χέρια ψηλά και τις διέλυσε. Πάνω από τρεις 
φορές την είχαν πληροφορήσει, τη μια μάλιστα ο έμπιστος 
φίλος τους Κώστας αγγελής, πως ο αρραβωνιαστικός της 
έβγαινε με διάφορες γυναίκες από άλλες πόλεις, αμφίβολης 
ηθικής, ενώ μια φορά είχε βρει στην τσέπη του παντελονιού 
του κάρτα και σπίρτα από καμπαρέ των τρικάλων, στην πί-
σω όψη της κάρτας υπήρχε το όνομα τούλα Καραγιάννη και 
η οδός του σπιτιού της.

Η αμαλία με αξιοθαύμαστη μαεστρία συνθηκολόγησε 
με όλα αυτά, πιστεύοντας πως εν καιρώ θα πάρει τον πλή-
ρη έλεγχο της σχέσης τους στα χέρια της, πως εν καιρώ θα 
σταματήσει η πεθερά της να του κουβαλά νύφες στο σπίτι, 
τάχα φίλες των κοριτσιών της. Θα σταματήσουν ακόμα και 
οι κακόβουλες ακραίες φήμες που άκουσε λίγο πριν από τον 
γάμο ο πατέρας της στο καφενείο, πως ο γαμπρός του και η 
κραταιά του οικογένεια ξεπέφτουν οικονομικά, είναι κατε-
σχεμένα όλα τους τα οικόπεδα όπως και τα ακίνητα από τις 
τράπεζες και πως χρωστούν πολλά λεφτά. τρομοκρατημέ-
νος ο βασίλης Σίμος, ρωτούσε με ύφος ανακριτή την κόρη 
του για τα νέα δεδομένα, παίρνοντας ως απάντηση τη δι-
καιολογημένη της άγνοια.

Όταν επιτέλους σε κάποιο από τα τελευταία τους ρα-
ντεβού πριν από τον γάμο −οι προετοιμασίες για τον οποίο 
ήταν μεγαλειώδεις, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του 

βλέμμα του μεγάλου τους αδελφού, ξέροντας όμως ξεκάθα-
ρα τι τους περίμενε το βράδυ στο σπίτι από τη μάνα τους. 

Η αμαλία ήταν δοσμένη στο όνειρό της, εκστασιασμένη 
από την ανείπωτη ευτυχία της, ντυμένη στα μεταξωτά ροζ 
αισθανόταν σαν γυναίκα αγνοούμενου ναυτικού που επιτέ-
λους τον είχε στην αγκαλιά της σώο. Θα προτιμούσε φυσικά 
εκείνη η ημέρα σαφώς να ήταν μέρα χαράς και για τα δύο 
σπίτια, όμως η μεγάλη της αυτοπεποίθηση την έκανε βεβαία 
πως στον γάμο της, που θα γινόταν σύντομα, θα συμμετεί-
χαν όλοι στη χαρά ή τουλάχιστον κάποιοι ας υποκρίνονταν, 
δεν την ενοχλούσε καθόλου.

Με το μεταξωτό φόρεμά της, για πρώτη φορά βαμμέ-
νη και χτενισμένη από κομμώτρια που έφερε ο Νούσης από 
τη Λάρισα γι’ αυτήν, η αμαλία πόζαρε για τις πρώτες τους 
φωτογραφίες στο σπίτι, σε μία κάμερα Leica που είχε ο γα-
μπρός στην κατοχή του, φορώντας τα νέα της αληθινά κο-
σμήματα. αισθανόταν το χέρι της σαν έτοιμο εδώ και πολύ 
καιρό να φορέσει το δαχτυλίδι του Νούση και υποδέχτηκε 
με μια κοφτή ανάσα τη βέρα στο αριστερό, όπως και το δα-
χτυλίδι μαρκίζ με τα διαμάντια, που τη σταθεροποίησε. Ο 
αρραβώνας τελείωσε αργά το απόγευμα, αφού δόθηκαν και 
δώρα στον γαμπρό, μια μαλαματένια ταμπακιέρα, ενθύμιο 
του παππού Σίμου, με ένα αστέρι από μικρά ρουμπινάκια 
καρφωμένο στην όψη της, καθώς κι ένα ρολόι με αλυσίδα, 
κι αυτό φορτωμένο με κάμποσα χρόνια επάνω του, φερμέ-
νο από τη Σμύρνη. ανήκε κάποτε στον πατέρα της κυρα-Λέ-
νης, στον καπνέμπορο Θεμιστοκλή τρανούλη, που κατέφυ-
γε στη Θεσσαλία πριν από την καταστροφή. 

τα μικρότερα αδέλφια της αμαλίας κοίταζαν εκστασια-
σμένα το νέο μέλος της οικογένειας, χαζεύοντας από το 
παράθυρο το τζιπ που είχε παρκάρει ο γαμπρός έξω από το 
σπίτι τους, αφού είχε μαζευτεί ήδη η πρώτη στρατιά από πι-
τσιρίκια του χωριού, τα οποία καθρεφτίζονταν πάνω του. Η 
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ντυμένη με εκρού σατέν σκληρή κρεμάστρα του, η οποία 
ήταν γαντζωμένη στο πρέκι της πόρτας στην κάμαρή της. 
το ιβουάρ βαρύ σατέν μεταξωτό φόρεμα σχημάτιζε σαν 
δεύτερος στηθόδεσμος τον κορσέ της και κατέληγε σε μια 
φαρδιά φούστα με τρεις σειρές από κάτω φουντωτό λευκό 
μεσοφόρι με φουρό. Πάνω από το φόρεμα ένα δεύτερο δα-
ντελένιο φόρεμα, με μια σειρά κεντημένες εκρού μαργαρι-
ταρένιες χάνδρες στη λαιμόκοψη και με μακριά ολόστενα 
μανίκια, έδινε μια άποψη αρχοντιάς και γαλλικής κομψότη-
τας εν τω μέσω της Θεσσαλίας. Η δημιουργία ολοκληρωνό-
ταν με πενήντα εκρού πέρλες κουμπιά, που κούμπωναν σε 
όλη της την πλάτη το φόρεμα. το στέμμα με τα μαργαριτα-
ράκια, τα μιγκέ ψεύτικα λουλούδια φερμένα από την αθή-
να, συγκρατούσαν ένα σύννεφο λευκού μεταξωτού πέπλου 
που κάλυπτε αρχικά το πρόσωπό της. 

τα νέα μαργαριταρένια σκουλαρίκια σε σχήμα δακρύ-
ων θα κρέμονταν ιδανικά αύριο στα αυτιά της, αλλά αυτή 
τα φορούσε ολημερίς από την προηγούμενη, που είχε επί-
σκεψη τις φιλενάδες της για να βάλουν τις ειδικές τους μά-
σκες, τις οποίες είχαν παραγγείλει ένα μήνα πριν σε συντα-
γή από τον νέο φαρμακοποιό της Λάρισας. τα δαντελένια 
της λευκά γάντια κείτονταν δίπλα στο κομοδίνο της, ενώ 
τα ασορτί λευκά σατέν γοβάκια με κεντημένες πέρλες −ει-
δική παραγγελία, ασορτί με το νυφικό της− περίμεναν κά-
τω από το φόρεμα καρτερικά να τα φορέσει. Η καλοπέραση 
και η χαλάρωση από το διαρκές άγχος τής είχαν προσθέσει 
λίγα επιπλέον κιλά, που με προσπάθεια τα απόδιωξε το τε-
λευταίο δεκαήμερο.

Ήταν όμως μια εκθαμβωτική νύφη η αμαλία μέσα στην 
άγνοιά της στην πρώτη επίσημη μεταμόρφωσή της σε μέλ-
λουσα κυρία Νούση την ημέρα του γάμου της. Η ίδια δεν 
είχε συναίσθηση της ομορφιάς της και την ένοιαζε μόνο το 
κόψιμο των πολύ μακριών καστανόξανθων μαλλιών της. 

τόπου και της χρονικής συγκυρίας− βρήκε το κουράγιο να 
τον ρωτήσει για όλες τις φήμες που μετέτρεψαν τον πατέ-
ρα της σε ανακριτή και αυτή σε κατηγορουμένη, ο ανδρέας 
την κοίταξε με ηγεμονικό βλέμμα.

«Μην πιστεύεις τίποτα απ’ όλα αυτά, αμαλία, προσπάθη-
σε να συνηθίσεις πως θα ακούς συνέχεια τα χειρότερα τώρα 
που θα γίνεις σύζυγός μου. Προσπάθησε να αντιλαμβάνε-
σαι τη ζήλια, τον φθόνο των άλλων, ποτέ μην πιστεύεις φή-
μες που ακούς για εμάς, για την οικογένειά μας, δεν είμαστε 
όλοι ίδιοι κι αυτό πονάει. έσένα δεν θα σε λένε Σίμου σε λί-
γες μέρες, αλλά Νούση, κι αυτό τα λέει όλα. έσύ δεν θα ’σαι 
σαν αυτούς σε λίγο καιρό, αστέρι μου, εσύ είσαι φτιαγμένη 
για άλλα, για τα μεγάλα, για τα μεγαλεία, βασίλισσά μου». 

τα λόγια του, οι σταράτες κουβέντες του της έφεραν λι-
γοθυμία και κομμάρες στα πόδια. τη λύγισε το περήφανο αρ-
σενικό που είδε απέναντί της, ο προστάτης που −αν και κα-
θόλου αδύναμη η ίδια− τον ονειρευόταν μια ζωή. Η απάντη-
σή του όχι μόνο της κάλυψε κάθε πιθανή υποψία της, αλλά 
τη φανάτισε σαν αλλόθρησκη απέναντι σε όλους τους θρη-
σκόληπτους που προέβλεπαν σμήνος τις μελλοντικές κατα-
στροφές. Καταλάγιασε μέσα της η αμφιβολία, καταλάγιασαν 
και οι τελευταίοι φόβοι των δικών της, που έταζαν φανουρό-
πιτες και κεριά, μην τους βρει κάποιο κακό τελευταία ώρα.

Πλησίαζε η παραμονή του γάμου της και την τελευταία 
εβδομάδα δεν έπρεπε να ιδωθούν, κατά το έθιμο, νύφη και 
γαμπρός. αν και οι δυο τους χωράτευαν με όλα αυτά τα απαρ-
χαιωμένα έθιμα και συναντιόντουσαν κρυφά τα βράδια, κα-
θώς η αμαλία μετά τα μεσάνυχτα σκαρφάλωνε με δεξιοτε-
χνία αθλήτριας τα κάγκελα του κήπου και έβγαινε στο μο-
νοπάτι της μεσοτοιχίας του σπιτιού τους με του θείου της 
κι αντάμωνε τον ανδρέα.

την παραμονή, το νυφικό της −αγορασμένο από τον 
οίκο «Tonis Flokas» της Θεσσαλονίκης− κρεμόταν από την 
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ήταν τα περίεργα δάκρυα της κατατεθλιμμένης πεθεράς της, 
σε αντίθεση με το σπάνιο χαμόγελο ευτυχίας που φανερώ-
θηκε στο «σακατεμένο» από τα δεινά πρόσωπο της κυρα-
Λένης, της μάνας της.

αργά το ίδιο βράδυ, πέρασε την πρώτη της νύχτα γάμου 
στο βαγόνι που τους μετέφερε στην αθήνα. από εκεί πρώ-
τος σταθμός η αυστρία, μετά Μόναχο, Γαλλία, ιταλία, ένας 
μαγικός ολόκληρος μήνας του μέλιτος στην έυρώπη του 
1958, όπου κατάλαβε επιτέλους, στις σουίτες των ξενοδο-
χείων που έμεναν, γιατί ο ανδρέας τής έλεγε πως τίποτα δεν 
θα είναι ίδιο μετά τον γάμο τους. της το επαναλάμβανε κα-
θώς τους σέρβιραν υπό το φως των κεριών και τους ήχους 
των βιολιών, στη μυσταγωγία των ευρωπαϊκών ρεστοράν, 
λέξη που άκουσε και κατάλαβε για πρώτη φορά η αμαλία. 
Οι λεωφόροι, τα κτίρια, τα μουσεία έγιναν η μετεκπαίδευ-
σή της, καθώς το σχολείο ποτέ δεν μπόρεσε να της δώσει 
κάτι ουσιαστικό. Άλλωστε, ως μαθήτρια ήταν άριστη μόνο 
στην έκθεση και στην απαγγελία, όπως και στις αθλητικές 
δραστηριότητες. Κατά τα αλλά, ήταν πυρήνας ταραξιών και 
η απόλυτη πλαστογράφος ελέγχων και διαγωνισμάτων για 
κάθε ενδιαφερόμενο συμμαθητή της −συμπεριλαμβανομέ-
νου του εαυτού της−, με δεξιοτεχνία που πραγματικά θα 
ανατρίχιαζε επαγγελματία παραχαράκτη.

Ο ανδρέας εξερεύνησε κι αυτός μαζί της μια άλλη 
έυρώπη, διαφορετική από αυτά που είχε διαβάσει και ακού-
σει από τον γέρο νονό του κυρίως ή συλλέξει με ακρίβεια 
χομπίστα από ενδιαφέροντα άρθρα που είχε κόψει και το-
ποθετήσει ευλαβικά σε ένα βυσσινί ντοσιέ. Παράλληλα, κά-
θε βράδυ στο κρεβάτι του εκάστοτε ξενοδοχείου τους ή στο 
βαγκονλί που τους μετέφερε στον επόμενο προορισμό, ση-
μείωνε σκέψεις, εικόνες που ζωγράφιζε με παιδικό τρεμάμε-
νο χέρι, ονόματα δρόμων, μουσείων, με τα απλοϊκά γαλλικά 
του από το σχολείο με τη μαντάμ Μπεατρίς. αποκόμματα 

Μονολογούσε σχεδόν με παιδικό φέρσιμο ξανά και ξανά 
πως δεν έπρεπε να το είχε κάνει γιατί δεν τη βόλευαν ξαφ-
νικά με το πέπλο. τα γάντια που δεν μπορούσε να συνηθί-
σει, γιατί δεν ένιωθε τα δάχτυλά της, και τα έβγαλε πετώ-
ντας τα άτσαλα. το δεξί γοβάκι, που τη χτύπαγε ήδη και δεν 
είχε πάει ούτε στην εκκλησία ακόμη. το ατελείωτο στήσιμο 
για τις απαραίτητες φωτογραφίες στο σαλόνι του σπιτιού 
της πριν αναχωρήσουν για την εκκλησία. Όλα αυτά και άλ-
λα πολλά που την έκαναν να χάσει την αίσθηση του τόπου 
και του χρόνου, αλλά κυρίως τη μεταμόρφωσαν σε μια νευ-
ρική κούκλα που δεν μπόρεσε να συνειδητοποιήσει τον πο-
λυαναμενόμενο θρίαμβό της. 

Η λιμουζίνα, που ήρθε από την πόλη του μέλλοντα συ-
ζύγου της, άστραφτε καθώς την ανέμενε στην είσοδο του 
σπιτιού της, ενώ ένα φανατισμένο πλήθος κοριτσιών, μαμά-
δων, πιτσιρικαρίας και συγκινημένων παρείσακτων τσίριζαν 
στην έξοδό της από το σπίτι λες κι έβλεπαν τη Σοφία βέμπο 
εν καιρώ πολέμου, αποκαλώντας τη βασίλισσα. 

Σίγουρα όμως η αμαλία εκείνη την ημέρα του Οκτωβρίου 
του 1958 ήταν η βασίλισσα της μικρής αυτής κωμόπολης, 
βασίλισσα έστω για μια μέρα, με υπηκόους, υποτακτικούς 
και κυρίες των τιμών, ζούσε μέσα στη σαστισμένη της απά-
θεια −έντεχνο καμουφλάζ του πανικού που στην ουσία ένιω-
θε− το δικό της παραμύθι, αυτό που δεν έζησε καμία φίλη 
της ή συγγενής της ή απλώς γνωστή της. Μόνο οι ηρωίδες 
της στα βιβλία που την προμήθευε ο ανδρέας τα τελευταία 
χρόνια είχαν θέση και ρόλο σε αυτό το όνειρο και αυτή υπο-
κρινόταν πως έπαιζε άξια μαγεύοντας τα πλήθη, μια φράση 
που δεν θυμόταν πού είχε διαβάσει, αλλά την είχε συνεπά-
ρει από την αρχή. Ο ανδρέας την περίμενε αποφασισμένος 
όσο ποτέ στην εκκλησία του αγίου Γεωργίου και αυτή δεν 
καθυστέρησε λεπτό. Μετά όμως η μνήμη της την πρόδιδε 
για χρόνια και το μόνο που συγκράτησε από το μυστήριο 



Ε Λ Ε Ν Α  Μ Α Κ Ρ Η Μ Ι Α  Ζ Ω Η  Π Ο Λ Λ Ε Σ  Φ Ο Ρ Ε Σ

7574

υπόλοιπη μέρα κι όλη τη νύχτα, στο κομοδίνο, για να μπο-
ρεί η αμαλία να θαυμάζει κάθε στιγμή κι από κάθε οπτική 
γωνία τον μικρό της θησαυρό.

έπέστρεψαν με την υπερταχεία την επομένη το πρωί, δί-
νοντας στον αχθοφόρο του σταθμού ένα γενναίο πουρμπου-
άρ για τις έξτρα βαλίτσες συν τα δυο βαυαρικά μπαούλα που 
έκρυβαν δώρα για ένα τσούρμο διψασμένους συγγενείς, που 
διεκδίκησαν κι αυτοί το δικό τους μερίδιο-πασαπόρτι στον 
παραδεισένιο τους μήνα του μέλιτος. Η επανένταξη στην 
καινούργια τους ζωή ήταν στην κυριολεξία δυσάρεστη και 
καταναγκαστική για τη μικρή σύζυγο, αφού περιόρισε το βα-
σίλειο της συζυγικής της ευτυχίας σε μια κάμαρα του μεγά-
λου σπιτιού των Νούσηδων, απέναντι ακριβώς από την κά-
μαρα των πεθερικών της. το πόμολο της πόρτας τους ανοι-
γόκλεινε τρίζοντας αμέτρητες φορές καθημερινά. 

τα αναμνηστικά του ταξιδιού τους αποτέλεσαν το ντε-
κόρ της λιτής, αλλά μεγαλοπρεπούς σε τετραγωνικά κάμα-
ράς τους με το βαρύ ημίδιπλο σιδερένιο κρεβάτι, θυμίζοντάς 
τους πως έζησαν ένα πρελούδιο έρωτα και ονείρου χιλιάδες 
χιλιόμετρα μακριά. 

Όνειρο ήταν και πάει, σκεφτόταν μουδιασμένη η αμα-
λία, που μπήκε θέλοντας και μη στη διαδικασία της νοικο-
κυράς με δανεικό, έτοιμο από άλλη νοικοκυριό και σπίτι, 
με ένα τσούρμο κουνιάδες, κουνιάδους που ζούσαν τη δι-
κή τους μπεκιάρικη ζωή και με δύο πεθερικά που έπρεπε να 
αποκαλεί μάνα και πατέρα, λες κι ήταν πεντάρφανη κι απ’ 
τους δυο δικούς της η ίδια. 

Ο ανδρέας έμεινε μαζί της στη σειρά, μετά την επιστροφή 
τους, δέκα μέρες, ήρθε όμως η ώρα να της διαμηνύσει πως 
έπρεπε να πάει για έλεγχο στο κτήμα τους, το οποίο είχε αρ-
κετά παραμελήσει το τελευταίο δίμηνο με τους γάμους και 
τα τοιαύτα. τα τοιαύτα. Έτσι της είπε ακριβώς, συνοπτικά, 
κοφτά και τσεκουράτα. της κακοφάνηκε και κλωθογύριζε 

εισιτηρίων, θεάτρων, κινηματογράφων, τρένων, μουσείων 
επίσης κολλιούνταν ευλαβικά στο βυσσινί αυτό ντοσιέ μα-
ζί με καρτ ποστάλ της κάθε περιοχής και με μικρά χαρτο-
νομίσματα φράγκων, μάρκων, λιρετών που τους περίσσευ-
αν όταν αποχαιρετούσαν την κάθε χώρα.

Ένας ολόκληρος μήνας, μια κανονική μετεκπαίδευση της 
άβγαλτης και αστοιχείωτης αμαλίας, που αισθάνθηκε από 
χωριατοκόριτσο του κάμπου ισοδύναμος κρίκος μιας άλλης 
ζωής, με πολιτισμό, ποιότητα, αισθητική.

22 Νοεμβρίου, ύστερα από μια σύντομη στάση στην αθή-
να, την οποία επισκέφτηκε για δεύτερη φορά και έμεινε στη 
σουιτούλα της «Μεγάλης βρετανίας», η αμαλία κοίταξε με 
θλίψη την ακρόπολη από το παράθυρο της κρεβατοκάμα-
ράς τους καθώς ο σύζυγός της ξυριζόταν με τη συνηθισμέ-
νη ιεροτελεστία στο λουτρό. Θυμήθηκε τη φωτογραφία που 
είχαν βγάλει οικογενειακώς αμέσως μετά τη λήξη του πολέ-
μου, όλοι οι Σίμοι μαζί, ένα μάτσο κόκαλα για σούπα, σκέ-
φτηκε κυνικά, από τα βάσανα που είχαν περάσει. Όχι, δεν 
ήθελε να ξαναπατήσει το πόδι της στον βράχο εκείνο, είχε 
δηλώσει νωρίς το πρωί στον άντρα της, που τη ρωτούσε επα-
νειλημμένως για το πρόγραμμά τους. Κατευθύνθηκαν μετά 
το πλούσιο πρωινό τους −που για την αμαλία έγινε ξαφνι-
κά τις τελευταίες ημέρες επιτακτική ανάγκη επιβίωσης, αυ-
τή που μετά βίας χαζορούφαγε το γάλα της κι έτρωγε ένα 
παξιμάδι χρόνια τώρα− προς το κοσμηματοπωλείο «Λουξ» 
στην οδό Πανεπιστημίου. 

Ο ανδρέας, όπως της είχε τάξει, της αγόρασε ένα εντυπω-
σιακό δαχτυλίδι με υπερμεγέθη αμέθυστο, που το φορούσε 
συνέχεια στο αριστερό της χέρι, καθώς κι ένα χρυσό περιδέ-
ραιο που σχημάτιζε μια μικρή θημωνιά από χρυσά στάχυα, 
ανάμεικτα με μικρά διαμάντια, και ασορτί κρεμαστά σκου-
λαρίκια. Η βαρύτιμη μπλε βελούδινη κασετίνα του κοσμη-
ματοπωλείου, με τη λευκή φόδρα, παρέμεινε ανοιχτή την 
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μόνο διεμήνυσε στο μαγαζί με τα ηλεκτρικά τους είδη πως 
καταφθάνει συντόμως. Κι αυτό έγινε όταν ξαφνικά στις 22 
Δεκεμβρίου του 1958, τρεις μέρες πριν από τα πρώτα τους 
Χριστούγεννα μαζί, άνοιξε με θόρυβο την κάμαρά τους μες 
στη νύχτα και την πήρε διψασμένος αγκαλιά, αυτήν και την 
πρησμένη της κοιλιά, με ένα έμβρυο γαντζωμένο στα σωθι-
κά της, που λαγοκοιμόταν κι αυτό σαν εκείνη, τέτοια ώρα 
που την επισκέφτηκε.

τις επόμενες μέρες των γιορτών ο ανδρέας έδειξε τη χαρά 
του για τον γιο που περίμενε με σιγουριά, και η πεθερά της 
όπως και οι κουνιάδες της έδειξαν τη δυσαρέσκειά τους, την 
αναστάτωσή τους και, εντέλει, κήρυξαν χριστουγεννιάτικη 
παγερή εκεχειρία. Οι δουλειές του σπιτιού, που στην αρχή 
τής είχαν κακοφανεί, τώρα είχαν μπει στο καθημερινό της 
πρόγραμμα, αν και σύζυγος και πεθερός τής συνιστούσαν 
συχνή ανάπαυση και όχι κουβαλήματα πέρα δώθε. Η πεθερά 
της έγνεφε πάντα πως συμφωνούσε, αλλά πραγματικά ήταν 
μαρτύριο και γι’ αυτήν να συγκατοικεί με τη νεαρή νύφη της 
χωρίς να μπορεί να χειριστεί αυτή το μέλλον του γιου της, 
όπως είχε αρχικά προβλέψει, απ’ την ώρα που τον γεννού-
σε τριάντα εννέα χρόνια πριν. Δεν την ενδιέφερε καν το εγ-
γόνι που θα ερχόταν στον κόσμο, γιατί θα ήταν δικό του κι 
αυτηνής, της ξένης που της τον πήρε, άρα όχι δικό της για 
πάντα, κανακεμένο και μεγαλωμένο απ’ την ίδια. Άλλωστε, 
αυτή δεν ζήταγε εγγόνι, τον γιο της ήθελε για πάντα δικό 
της, κολλημένο βδέλλα πάνω της, ανάσα στην ανάσα της, 
δέρμα πάνω στο δικό της δέρμα.

Πέρασαν οι γιορτές. τ’ αγιαννιού γιορτάστηκε διπλά 
εκείνη τη χρονιά κατ’ εντολή του μπαρμπα-Γιάννη, έτσι κα-
τέφτασε κόσμος στο σπίτι τους για πρώτη φορά μετά τον 
γάμο. έπιτέλους, η αμαλία μπόρεσε και φόρεσε το μπορντό 
βελούδινο σιφόν φουστάνι που είχε προλάβει να ράψει φεύ-
γοντας για το γαμήλιο ταξίδι και είχε βάλει μόνο στο εξω-

στο μυαλό της τη λέξη που συνόψιζε το ροζ όνειρό της. Με 
την πρώτη μέρα του αποχωρισμού τους άρχισαν τα σημάδια 
της εγκυμοσύνης της, που τα επιβεβαίωσε και η ίδια πολύ 
σύντομα. Έγραψε σε ένα χαρτί το χαρμόσυνο γεγονός μαζί 
με ένα σύντομο γράμμα αγάπης και πρόσφατων αναμνήσε-
ων, που της ζάλιζαν σαν σφήκες το μυαλό και δεν την άφη-
ναν να δει κατάματα την καθημερινότητά της. το έστειλε 
με έναν εργάτη, που τους έφερνε προμήθειες από το κτήμα 
− ολόκληρα σακιά με τυριά, κρέατα, πουλερικά κομμένα σε 
κομμάτια και λουκάνικα. 

το γεγονός της εγκυμοσύνης της το εκμυστηρεύτηκε 
πρώτα στον πεθερό της, που τον είχε εκτιμήσει ιδιαίτερα 
από την αρχική τους γνωριμία και την είχε σκλαβώσει η ευ-
γενική του στάση, η καλοσύνη που εξέπεμπαν τα φωτεινά 
γαλανά του μάτια, κι ας μην την είχε αγκαλιάσει ποτέ ως νέα 
του νύφη, ως νέα κόρη του, κι ας έμενε σοβαρός απέναντί 
της, ψηλός, ευθυτενής, στηριζόμενος στο εβένινο μπαστού-
νι του. αυτή μπορούσε να διακρίνει την ανατολή ενός αχνού 
μειδιάματος αποδοχής κάτω από τα τσιγκελωτά μουστάκια 
του. το μειδίαμα του πεθερού της έγινε κανονικό χαμόγελο 
χαράς όταν έμαθε τα νέα της, αλλά της είπε για αρχή να μην 
το πει παραέξω, παρά μονάχα να περιμένει τον ανδρέα να 
επιστρέψει και να το πει ο ίδιος στις γυναίκες του σπιτιού. 

«Θα δεις, τώρα θα σιάξουν και τα θέματα» της είπε με νό-
ημα, αν και η ίδια αμφέβαλλε πολύ, γιατί κάθε μέρα ήταν μια 
νέα μέρα δοκιμασίας και σκληρών διαγωνισμάτων από την 
πεθερά της και τις κουνιάδες της, διαγωνίσματα που απεί-
χαν πολύ απ’ αυτά που με ταχυδακτυλουργικούς τρόπους 
πλαστογραφούσε στο σχολείο. 

τώρα ένιωθε διπλά ανίκανη, μην ξέροντας πώς να χει-
ριστεί την ωμή καθημερινή αντιπάθεια, χάνοντας στα ση-
μεία σε μια πάλη που δεν είχε διδαχτεί πώς να αντιμετωπί-
σει ποτέ στο παρελθόν. Ο ανδρέας δεν απάντησε γραπτώς, 
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κάλυψη για την αμαλία των βοριάδων του 1958, ζεστό και 
κρύο εναλλάξ τρεχούμενο νερό βρύσης. έκεί στο λουτρό 
του «Munich Palace», η αμαλία έκανε το πρώτο αφρόλου-
τρο με αρωματικά σαπούνια και αφρόλουτρα που την προ-
μήθευσε η υπηρεσία δωματίου. απόλαυση που ήξερε πως 
θα κάνει καιρό να ξανανιώσει το κορμί της εφόσον, καθώς 
γνώριζε, αυτή την πολυτέλεια του λουτρού, με την πορσε-
λάνινη λευκή μπανιέρα και τα τρεχούμενα ζεστά νερά, δεν 
την παρείχαν ούτε στο αρχοντικό του συζύγου της, καθότι 
παλιό και μη ανακαινισμένο εδώ και καιρό. 

Ήλπιζε σε ένα δικό της νέο σπίτι γρήγορα, να μεταφέρει 
εκεί άντρα και νεογέννητο μαζί, με νέα έπιπλα, με ραφιναρι-
σμένη ευρωπαϊκή άποψη, νέα καρυδένια κρεβατοκάμαρα, με 
υπερμέγεθες κρεβάτι με απαλό στρώμα, σαν αυτά στα οποία 
είχε ήδη προλάβει να κοιμηθεί και να ευχαριστηθεί τον ύπνο 
στο εξωτερικό. τώρα που κατάλαβε η αμαλία πώς ζουν κά-
ποιοι προνομιούχοι και καλλιεργημένοι άνθρωποι, άνθρωποι 
διαφορετικοί από την ίδια, μεθόδευε −άτολμα στην αρχή και 
με κάποιες τύψεις μήπως το παρακάνει, είναι αλήθεια− να 
φέρει αλλαγές στη ζωή τους με τον ανδρέα. αλλαγές ποιό-
τητας στην καθημερινότητά τους, το χρωστούσαν και οι δύο 
στον εαυτό τους να εκμεταλλευτούν την οικονομική τους 
άνεση ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην κοινή τους ζωή, 
να γίνουν πρωτοπόροι στην επαρχία, γιατί όχι;

Οι πρώτες χαρές της αναμονής του μωρού πέρασαν, μαζί 
κύλησαν και οι γιορτές, κύλησε ο πρώτος Γενάρης στη ζωή 
της αμαλίας στο αρχοντικό των Νούσηδων με έναν ανδρέα 
σύζυγο φρέσκο και εν αναμονή πατέρα, έναν άντρα τον οποίο 
άρχισε να αποκωδικοποιεί τώρα περισσότερο η αμαλία, ανε-
πηρέαστη από τους πρότερούς της περιορισμούς − ως πα-
ράνομη φιλενάδα και περιστασιακή ερωμένη και αργότερα 
τυφλά ερωτευμένη μνηστή. Σιγουρεύτηκε πολύ γρήγορα 
πως ο ανδρέας δεν ήταν ένας, αλλά δύο άντρες και χαρα-

τερικό. το άνοιξε διακριτικά στις πλαϊνές ραφές, σε μια μο-
δίστρα που της σύστησε η Σταματούλα, μια και η κοιλιά της 
έδειχνε φουσκωμένη πλέον, και πρόσθεσε για πρώτη φορά 
το χρυσό της περιδέραιο με τα ασορτί σκουλαρίκια από το 
αθηναϊκό «Λουξ». 

Οι κουνιάδες της φρούμαξαν και μόνο στη θέα ενός τό-
σο ακριβού κοσμήματος και της πρότειναν αμέσως να το 
αποδεσμεύσει από τα χρυσά πλούσια στάχυα με τα διαμά-
ντια που το διακοσμούσαν, για να το κάνει πιο ελαφρύ και 
πιο ευκολοφόρετο. 

«έίναι πολύ βαρύ, καημένη» της είπε η Φούλα. «Πού νο-
μίζεις ότι πας, σε βασιλικό χορό; Θα γελάσει κάθε πικραμέ-
νος μόλις σε δουν μ’ αυτό. αύριο κιόλας να το πάμε στο κο-
σμηματοπωλείο του ρασσιά να το μεταποιήσεις». 

Η αμαλία δεν είπε τίποτα, όμως ο ανδρέας, που άκου-
σε τη συζήτηση, της είπε να ακούσει τις αδελφές του και 
να το κάνει, για καλό το λένε… Να μην προκαλούμε και-
ρός που είναι.     

αυτό το τελευταίο δεν άρεσε καθόλου στην αμαλία, που 
είχε πάντα στο πίσω μέρος του εγκεφάλου της, σαν μικρό 
κρυμμένο συρτάρι με διπλό πάτο, την αμφιβολία για την οι-
κονομική κατάσταση του νέου σπιτικού της. από πότε προ-
καλούσαν οι Νούσηδες με τη γνωστή τοις πάσι ευημερία 
τους; Σε ποιον λογοδοτούσαν και από πότε; αναρωτιόταν 
σκεπτική. Στο γαμήλιο ταξίδι τους, που ήταν είκοσι τέσσε-
ρις ώρες το εικοσιτετράωρο μαζί με τον άντρα της, ούτε που 
κατάλαβε να τον κυριεύει η οικονομική ανασφάλεια, μάλι-
στα ήταν ιδιαίτερα γαλαντόμος σε όλες τους τις διαμονές 
στους εκάστοτε προορισμούς. ρεζερβέ πάντα δωμάτια με 
θέα στα καλύτερα ξενοδοχεία, όπως της έλεγε, ακόμα και 
μικρές σουιτούλες, που θα μπορούσαν άνετα να είναι ένα 
λιλιπούτειο σπίτι, αφού διέθεταν τα πάντα: σαλόνι, τραπε-
ζαρία και υπέροχα μπάνια, καθώς και μια καινούργια ανα-
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κτήρες: ο ένας ήταν ο υπερήρωάς της, με κάνα δυο τρωτά 
του σημεία. αλλά ο δεύτερος απείχε πολύ από τον πρώτο και 
θα τον παρομοίαζε με τον νεροκουβαλητή του. Με έναν άν-
θρωπο που προσπαθούσε να ικανοποιήσει τους οικείους του 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κάποιον που δεν είχε αντι-
ληφθεί καν την παρουσία της στο σπίτι του και κυρίως τη 
νέα της θέση κοντά του, αλλά συνέχιζε να συμπεριφέρεται 
σαν καλομαθημένος γιος και αδελφός. Και, ναι τελικά, το 
παραδέχτηκε η αμαλία σιωπηλά κοιτώντας το είδωλό της 
στον καθρέφτη μια μέρα, περιεργαζόμενη τα σκασμένα από 
τις δουλειές κόκκινα χέρια της, τα ατημέλητα μαλλιά της, ο 
άλλος του εαυτός έδειχνε σαν να αγνοούσε επιδεικτικά την 
ύπαρξή της, βυθισμένος στις σκέψεις του, ναρκωμένος στα 
θέματα που προέκυψαν από την απαιτητική εργασία του. 

Σ τΟΝ ΓΥΝαιΚΟΛΟΓΟ ΜΟΥ, τον κύριο Μπα-
ζιάνα, αναγκάστηκα να πάω μόνη μου για δεύτε-
ρη φορά στους πέντε μήνες. Φοβάμαι πως θα νομί-

ζει −αν και γνωρίζεται οικογενειακώς με τους Νούσηδες− 
πως είμαι ζωντοχήρα. Περίμενα στην αίθουσα αναμονής, 
ενώ είχα πιάσει ήδη συζήτηση με τη μαία, τη βοηθό του. 
Μαρία τη λένε και προσπαθεί να με καθησυχάσει πως όλα 
θα κυλήσουν ομαλά, πως οι ταχυκαρδίες που παθαίνω εί-
ναι φυσιολογικές, το ίδιο και οι κράμπες στα πόδια μου, 
που με ξυπνούν μες στη νύχτα, και πως σε τέσσερις μήνες 
θα γεννήσω ένα υπέροχο παχουλό μωρό. τα ίδια πάνω κά-
τω μού επανέλαβε και ο γιατρός Κωνσταντίνος Μπαζιά-
νας, φίλος επιστήθιος του δικού μας θείου και δόκτορα 
αχιλλέα Νούση, αν και με βρήκε λίγο πιο αδύνατη από το 
φυσιολογικό και κοίταξε σκεπτικά τα «κομμένα» μου μά-
τια. Μου έδωσε χάπια σιδήρου για τη χρόνια αναιμία μου 
και μου συνέστησε μεσημεριανή ξεκούραση και συνήθειες 

Από το ημερολόγιο της Αμέλιας Βοριά

Ιανουάριος 1959
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πριγκίπισσας, που θα μπορούσα ίσως να υιοθετήσω στην 
προηγούμενη ζωή μου, στο σπίτι της κυρα-Λένης, αλλά σε 
αυτές τις συνθήκες, ως βασίλισσα πλέον (το σκέφτομαι και 
γελάω μονάχη μου), είναι τουλάχιστον αδύνατον, εκτός αν 
αναλάβει κάποια από τις κουνιάδες μου ή μια έξτρα υπη-
ρεσία τα οικιακά μου καθήκοντα. 

Δεν μίλησα στον γιατρό, δεν του είπα λέξη για την απο-
γοητευτική νέα μου ζωή, δεν του είπα πως κλαίω κάθε βρά-
δυ ολομόναχη στην κάμαρά μου κοιτώντας τα αναμνηστικά 
μου από το γαμήλιο ταξίδι, με μοναδικό μάρτυρα τη φωτο-
γραφία του γάμου μου στο κομοδίνο.

Τον ευχαρίστησα και για τα χαιρετίσματα στον σύζυγο, 
αν και απέκρυψα πως έχω να τον δω σαράντα πέντε μέρες, 
τόσες έχω να λάβω και μήνυμά του, τόσες έχει να πληρο-
φορηθεί και ο ίδιος για την υγεία μου, και για την υγεία του 
γιου, που όπως λέει περιμένει. 

Γύρισα στο σπίτι απόγευμα αργά, κάνοντας και μια βόλτα 
από την πλατεία της πόλης, που δεν πρόλαβα να τη γνωρί-
σω καλά καλά, αφού είναι μετρημένες στα δάχτυλα οι φορές 
που την επισκεφτήκαμε με τον Ανδρέα. Ξένη ανάμεσα σε ξέ-
νους, φοβισμένη ανάμεσα σε αγέρωχους, ένα μικρό κουτά-
βι ανάμεσα σε λύκους, να τι είμαι τώρα δα, να τι κατάφερα 
να γίνω ύστερα από τέτοια πορεία. 

Όταν επέστρεψα, βρήκα επισκέψεις στο σπίτι, ξαδέλφες 
και σόι του άντρα μου, χαχανητά και τσιριχτές γυναικείες 
φωνές. Έπιναν τον καφέ τους σε ένα από τα νέα μου σερβί-
τσια, δώρο από τον γάμο μου. Στην κορυφή της σκάλας, με 
τα άραχνα μακριά μαύρα ρούχα και τα αυστηρά τσιτωμένα 
μαλλιά, με κατατρόμαξε στην υποδοχή ακίνητη η πεθερά μου. 

«Τι ώρα γυρνάς στο σπίτι σου, τσουτσουλωμένη από 
τους γιατρούς τάχα μου; Δεν ήξερες πως έχουμε κόσμο; Τώ-
ρα έρχεσαι; Πέρνα μέσα στην κάμαρα και μην εμφανιστείς 
ούτε στο κατώφλι, κακομοίρα μου, θα τα πω όλα στον πε-

θερό σου και στον προκομμένο μου τον γιο, σαν έρθει και 
μαζευτεί σπίτι του». 

Μου γύρισε την πλάτη λύνοντας τη μακριά ηπειρώτικη 
ποδιά της με τα πλούσια κεραμιδιά κεντίδια και ξαναδένο-
ντάς την πιο σφιχτά στη μέση της, σαν να ήμουν εγώ το πα-
νάκι στα χέρια της και με έσφιγγε για να με πνίξει επιτέλους, 
να χαθώ από μπροστά της, από τη ζωή της, από τη μοίρα 
της που με έφερε εδώ μαζί της. Ήμασταν αναγκασμένες να 
συγκατοικήσουμε, δυο ξένες που δεν θέλουν καν να γνωρι-
στούν, πόσο μάλλον να μονιάσουν για το χατίρι ενός άντρα.  

Πώς τα κατάφερες έτσι, βρε κουτορνίθι Αμαλία; Μου 
’ρχεται να ανοίξω το παράθυρο στον δεύτερο όροφο και να 
βάλω μια τσιριχτή κραυγή, να με ακούσει και η αδελφή του 
φίλου του Ανδρέα, του Τσιτσάνη, που τραγουδάει τόσο δυ-
νατά και την ακούνε οι γειτονιές πέρα ως πέρα, να μου κά-
νει σεκόντο. 

Άνοιξα το παράθυρο να πάρω αέρα, έχει μπει για τα κα-
λά η άνοιξη, είναι τέλος του Απρίλη και σε λίγο θα έχουμε 
Πάσχα, αλλά εγώ με βλέπω σταυρωμένη συνεχώς, και από 
Αύγουστο που θα γεννήσω ακόμη πιο δύσκολα, με ένα αγ-
γελούδι ανάμεσα στους Εωσφόρους.       

Καθόμουν άπραγη, νωθρή, με τα ρούχα της βόλτας, το 
καινούργιο ριχτό πουά μεταξωτό φόρεμα με το λευκό ναυτι-
κό γιακαδάκι, φορώντας ακόμη το μπλε καπέλο με το βέλο 
που αγοράσαμε στη Via dei Condotti στη Ρώμη με τον Αν-
δρέα. Είχα προλάβει να βγάλω τις γόβες μου, ενώ είχα κά-
τσει ακριβώς κάτω από το παράθυρο αγκαλιάζοντας τα πό-
δια μου, κάτι που έκανα από παιδί όταν ένιωθα στενοχώρια 
και απόγνωση. Και τότε το πρόσεξα αυτό το περίεργο δεμα-
τάκι που εξείχε κάτω από το κρεβάτι μας: δεν ήταν ένα, αλ-
λά πολλά ανάκατα πανιά, σαν κάποιος να έκρυψε ξαφνικά 
εκεί τα ρούχα του για να μην τα βρει ο αξιωματικός υπηρε-
σίας σε επιθεώρηση στους κοιτώνες των φαντάρων. 
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Σύρθηκα με την πλάτη και με το χέρι τεντωμένο έφερα 
κοντά μου ένα σωρό κουρελάκια που είχαν δεθεί σε δυο μι-
κρά μπογαλάκια άτσαλα, με ακατάστατους «θυμωμένους» 
φιόγκους. Έμεινα να τα κοιτώ ασάλευτη για ώρα, ενώ τα 
δάκρυά μου έτρεχαν κι έπεφταν πάνω τους ποτίζοντας αυ-
τά και το πουά μου μεταξωτό φόρεμα, που είχε ανέβει στους 
γοφούς μου. Ήταν τα ολοκαίνουργια μεταξωτά νυχτικά με 
τις ασορτί μεταξωτές κιλότες που είχα ράψει για την κλινι-
κή, για τη γέννα. Ήταν όλα σκισμένα και βρομισμένα με αί-
μα από έμμηνα. Έζεχναν σαν τα μύρισα από κοντά, όχι μόνο 
γιατί παρέμειναν εκεί ώρες, ίσως και μέρες κρυμμένα, αλ-
λά γιατί μου μύρισε πιο πολύ η σαπίλα αυτού ή αυτών που 
μου ’διναν τέτοια ταραχή, τέτοιο χτύπημα στην καρδιά μου, 
στην ψυχή μου, στη ζωή μου, που πριν καλά καλά αρχίσει 
σάπιζε, νόμισα, κιόλας.

Ήταν οκτώ το βράδυ όταν έπεσα στα γόνατα με τα σκι-
σμένα μου προικιά αγκαλιά, τ’ άκουσα το ρολόι του Αγίου 
Στεφάνου να βαράει. Έφτασε έντεκα και ήμουν στην ίδια 
στάση, ακουμπισμένη νεκρή, με ένα μυαλό που δούλευε με 
ρυθμούς μηχανής, που σφυροκοπούσε σαν υπερταχεία στο 
κρανίο μου. Εντάξει, έκλαψες, χαζή, μου έλεγα. Μάζεψε τα 
πόδια σου τώρα και σήκω, βρες τι θα κάνεις, ανασκουμπώ-
σου όπως τότε που σου ’καψαν το σπίτι και κοιμόσουν στης 
Ματούλας για καιρό, όπως τότε που κουβάλαγες τα μπά-
ζα γιατί έπεσε το σπίτι από τον σεισμό και κοιμόσουν στον 
πάγκο στο μαγαζί του πατέρα σου. Σήκω, χαζή γυναίκα, και 
κουβάλα για άλλη μια φορά μπάζα και σκουπίδια. 

Άνοιξα προσεκτικά την πόρτα και οσμίστηκα το απόλυ-
το σκοτάδι του διαδρόμου, στην απέναντι κάμαρα των πε-
θερικών μου το φως είχε ήδη σβήσει. Κατέβηκα προσεκτι-
κά τη σκάλα κρατώντας αναμμένη την μπρούντζινη βαριά 
λάμπα πετρελαίου και πήγα γραμμή στο γραφείο του πε-
θερού μου, άνοιξα το πρώτο συρτάρι, εκεί που φύλαγε τις 

κόλλες άσπρου χαρτιού και είχε τις ακριβές του πένες. Πή-
ρα μια Parker −μου τις είχε κάνει επίδειξη περήφανος τις 
προάλλες− και κάτω από το κίτρινο φως της λάμπας έγρα-
ψα στον Ανδρέα:

«Ο γάμος μας τελείωσε σήμερα. Αισθάνομαι εξαπατημέ-
νη, προδομένη, μια ακόμη υπηρέτρια της μάνας σου και των 
αδελφών σου. Σε αφήνω, δεν γυρνάω στη μάνα μου. Τελεί-
ωσε για πάντα, το παιδί θα το μεγαλώσω χωρίς εσένα. Τώ-
ρα που έμαθα επιτέλους να ζω χωρίς εσένα. 

Αμαλία Σίμου 
ΥΓ. Σου στέλνω τα χαιρετίσματα του γιατρού Μπαζιάνα. 

Του είπα πως ειλικρινά δεν ξέρω αν θα σε ξαναδώ».
Το έκλεισα με φούρια στον φάκελο, ξύπνησα το Λένι, 

που σηκώθηκε με τα λευκά της νυχτικά μες στα μεσάνυχτα 
σαν φάντασμα, της έριξα ένα πλεκτό σάλι από πάνω και της 
είπα πως είναι απόλυτη ανάγκη είπε ο κυρ Γιάννης να πάει 
αυτό το γράμμα στον κυρ Ανδρέα απόψε κιόλας με τον ανι-
ψιό μας τον Δημητράκη. Κατόπιν ο μικρός να έρθει αμέσως 
να με βρει για κάτι πολύ σημαντικό.

Το Λένι έφυγε μες στη μαύρη νύχτα με τις παντόφλες της, 
έχοντας μια άγρια απορία στο βλέμμα, αλλά καθότι παντε-
λώς αγράμματη ήξερα πως ο φάκελός μου ουδόλως κινδύ-
νευε να διαρρεύσει. Ανέβηκα, ασθμαίνοντας για πρώτη φο-
ρά τόσο πολύ, την ξύλινη σκάλα ακροπατώντας στα σημεία 
που ήξερα από καιρό πως τα σανίδια τρίζουν σαν κλαψιά-
ρικα γατιά. ανησυχούσα να μην έχω ανταμώματα στα σκο-
τάδια με τους συγκάτοικούς μου. 

Κλείδωσα την κάμαρά μου, έπλυνα καλά τα χέρια μου 
στο λαβομάνο και ξεκίνησα να πακετάρω με μεθοδικότητα 
εμπόρισσας στον πάγκο που θέλει να ξεπουλήσει μια και κα-
λή την περιττή πραμάτειά της. Τα απόθεσα όλα στο μεγά-
λο κρεβάτι, ανέβηκα με τη βοήθεια της καρέκλας ψηλά στα 
πάνω ντουλάπια και κατέβασα καπέλα αφόρετα και φουρό. 
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Τα νυφιάτικα τα άφησα ανάμνηση στον Νούση, όπως και τα 
γοβάκια. Απόθεσα σκεπτική κάτω τις κασετίνες με τα χρυ-
σαφικά. Η πρώτη μου ιδέα ήταν να του τα αφήσω δώρο για 
την επόμενη τυχερή νύφη, αλλά σκέφτηκα πως με τη γέννα 
θα είχα απόλυτη ανάγκη τα χρήματα που θα κέρδιζα πουλώ-
ντας τα. Τα λίγα χρήματα που μου είχε αφήσει στο συρτά-
ρι θα έφταναν για την πρώτη εβδομάδα στην Αθήνα σε ένα 
μέτριο ξενοδοχείο της Ομόνοιας, μετά έπρεπε να βρω γρή-
γορα δουλειά, σπίτι και να προετοιμαστώ και για τη γέννα. 
Στους Βοριάδες δεν ξαναγυρνούσα, οι δικοί μου μου το δι-
εμήνυσαν ξεκάθαρα. Γι’ αυτούς ο χρόνος σταμάτησε για πά-
ντα την ημέρα του γάμου μου και την ημέρα της επιστρο-
φής της βασίλισσας από το γαμήλιο ταξίδι της. Η βασίλισσά 
τους ζει για πάντα. Αυτοί είναι οι βασιλικοί γεννήτορες, δεν 
έχω δικαίωμα να τους ατιμάσω, να τους εκθρονίσω. ΖΗΤΩ 
Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ μόνο που δεν αναφώνησαν.

Με πήρε ο ύπνος, νηστική και εξαντλημένη από το πακε-
τάρισμα, σε ένα κρεβάτι πλημμυρισμένο από την παλιά και 
τη νέα μου ζωή, ανάμεσα σε προικιά, δώρα και ατέλειωτη 
μελαγχολία, να κολυμπάω στους εφιάλτες μου πως ήμουν 
μικρή, κοντούλα, νάνος με κεφάλι νύφης, χαμένη στο πρώ-
το μας παλιό σπίτι, να με κυνηγούν οι Γερμανοί κι εγώ να 
φωνάζω τον παππού Θοδωρή να έρθει να με σώσει. Τινά-
χτηκα με μια σουβλιά στη μέση, άνοιξα τα μάτια μου, ξημέ-
ρωσε και χτύπαγε η πόρτα μου. Ήταν επτά το πρωί και είχε 
καταφθάσει άυπνος και ανταριασμένος από αγωνία ο Δη-
μητράκης, τον έφερε μέσα το Λένι, που γούρλωσε τα μάτια 
εμπρός στο χάλι μου, στα αναστατωμένα μπογαλάκια μου, 
που έκραζαν από μακριά αναχώρηση, στο βραδινό μου ρού-
χο που είχε γίνει και νυχτικό μου. 

«Φτιάξε μου ένα φασκόμηλο, Λένι, και φέρε και παξι-
μάδια για μένα και τον Δημητράκη. Έλα, σύρε, μη με κοι-
τάς, χρυσή μου» της είπα και έκλεισα κλειδώνοντας ξανά. 

«Λοιπόν, Δημητράκη, μη με κοιτάς σαν χάχας. Έδωσες το 
γράμμα στο θειο σου;» 

«Ναι, θεία, το ’κανα, αλλά δεν μου έδωσε τίποτις, μόνο 
το διάβασε, μου γύρισε την πλάτη και μ’ έστειλε και στον 
οξαποδώ κιόλας».

«Εντάξει, παιδί μου, δεν πειράζει, φέρε μου δυο μεγάλες 
βαλίτσες που θα βρεις στο πρώτο υπόγειο κι ένα μεγάλο μπα-
ούλο καφέ. Φέρ’ τα επάνω με το Λένι και έλα να λύσουμε 
και την ντουλάπα, γιατί σήμερα αναχωρώ για τον σταθμό».

Γούρλωσε τα μάτια ο αμούστακος ανιψιός μου, αλλά του 
έκοψα τη φόρα μπουκώνοντάς τον με ένα παξιμάδι βρεγμέ-
νο στο χαμομήλι, που είχε προλάβει να φέρει το Λένι. Πή-
γαν αυτοί στο υπόγειο κι εγώ στο μπάνιο να συμμαζευτώ. 
Ξεχείλιζα από ενέργεια εκείνο το πρωί, κι ας είχα κοιμηθεί 
τον χειρότερο ύπνο της ζωής μου, κι ας είχα πάρει τη δυ-
σκολότερη ή και χειρότερη απόφαση της ζωής μου. Μύρι-
ζα κιόλας από μακριά την ευωδιά της ελευθερίας μου, κι ας 
ήμουν ακόμη στο τούνελ με τα περιττώματα. Κατά τις εν-
νέα, που χτύπησε ο κούκος στο χολ, είχα ήδη τελειώσει με 
το πακετάρισμα. Ήμουν ήδη ντυμένη και είχα στείλει τον 
Δημητράκη για να φωνάξει αχθοφόρο. Καθόμουν στην πο-
λυθρόνα όπου άφηνε άτσαλα πάντα την αλλαξιά του ο Αν-
δρέας και έτριβα τη μέση μου, που με τις σουβλερές μικρές 
διαμαρτυρίες της αποτελούσε κόντρα και αντιπερισπασμό 
στο μαρτύριό μου.

Άκουσα φωνές, σπασίματα και βήματα αλόγου στη σκάλα 
κι είδα έναν Ανδρέα βρομισμένο, με τα ρούχα του κτήματος 
και με τις μπότες ως το γόνατο γεμάτες χώμα. 

«Τι είναι αυτά που κάνεις;» ούρλιαξε κοπανώντας την 
πόρτα τόσο δυνατά, που έπεσε το χερούλι κάτω και η φωνή 
του ράγισε από την ένταση.

«Φεύγω, σ’ αφήνω, σε χωρίζω» του είπα ατάραχη, με μια 
ηρεμία τέλεια, σαν από χρόνια θεατρίνα στην πρεμιέρα της. 
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«Σ’ αφήνω στη μάνα σου, στις αδελφές σου, στο σπίτι σου, 
σ’ αυτά που αγαπάς πιο πολύ από εμένα κι από τούτο που 
κοντεύει να βγει έξω από μέρες τώρα» του είπα πιάνοντας 
και τραντάζοντας την κοιλιά μου. 

Τα είπα δυνατά, τσιρίζοντας, σαν να επρόκειτο να με 
ακούσουν όχι ένας αλλά χιλιάδες, αυτοί όλοι κάτω από το 
μπαλκόνι και να με χειροκροτήσουν για ηρωίδα, για ηγέτιδά 
τους. Του ’φτυσα κατάμουτρα το σόι του, τις γυναίκες του, 
τη μάνα του, που έπρεπε να είναι δεσμοφύλακας με κλειδιά 
στις φυλακές Τρικάλων. Του πέταξα στα μούτρα τα σκισμέ-
να και λερωμένα από τα έμμηνα των αδελφών του ρούχα 
μου, όχι να τα μυρίσει, αλλά να τα φάει εμπρός μου, για να 
γελάσω, να χαρώ, να θριαμβεύσω μέσα στην παράνοιά μου.

Είχα να τον δω σαράντα έξι μέρες και τον έβλεπα βρόμι-
κο σαν τους εργάτες του, κι όχι πλυμένο και παρφουμαρι-
σμένο, όπως μου ερχόταν φουριόζος από πόθο. Είδα τα μά-
τια του κενά, άχρωμα, κόκκινα από τον θυμό ή μήπως ήταν 
κλάμα… Μύριζε όχι η κολόνια πεύκο που αγαπούσα, μύριζε 
αναποφάσιστο ιδρωμένο άλογο, που δεν ήξερε εμπρός στον 
αφέντη του αν έπρεπε να κάνει βήμα μπρος ή μεταβολή.

Έπεσε στα πόδια μου και χάιδευε την κοιλιά μου επα-
ναλαμβάνοντας πως δεν ήξερε τίποτα, κλαίγοντας υστερι-
κά πως δεν φανταζόταν όταν μ’ άφηνε μέρες, μήνες μόνη, 
τι περνούσα, κι ας του παραπονιόμουν πως με απαξιώνουν 
όλοι σαν το ξένο σκυλί. Μου είπε να με πάρει από εκεί, να 
με πάει όπου θέλω, σ’ ένα άλλο σπίτι, μόνο οι δυο μας, οι 
τρεις μας, μην του δίνω τη χαριστική βολή, όχι τώρα που τα 
χάνει όλα. Όχι τώρα που του τα παίρνουν όλα. Όχι κι εγώ 
μαζί με τον πλούτο των Νούσηδων.

«Τι σου παίρνουν, ποια χωράφια, ποια κτήματα, ποια μα-
γαζιά; Πότε; Γιατί; Ήξερες και δεν μου είπες. Αρνήθηκες». 

Πιάστηκα, για να μη σωριαστώ μαζί του κάτω, από την 
άκρη του μπρούντζινου κουκουναριού στο καγκελένιο μας 

κρεβάτι. Το δωμάτιο γύριζε πάνω μου, δίπλα μου, μαζί μου, 
όλοι μαζί χορεύαμε, μαζί και θα πέφταμε στον γκρεμό σαν 
τις Σουλιώτισσες εκείνο το πρωί της 24ης Απριλίου 1959, 
στη γωνία, Καστρίου 15 και Δεληβοριά.

Ο Ανδρέας είχε μόλις ησυχάσει στα πόδια μου από τα 
αναφιλητά όταν αισθάνθηκα πηχτή λάσπη να βγαίνει από το 
κοιμισμένο ηφαίστειο μέσα μου και να κατρακυλά σαν κόκ-
κινη λάβα στα αδύνατα μπούτια μου. Ένα μικρό ρυάκι, επι-
κίνδυνο κι αθόρυβο, κατακόκκινο. το αίμα μου είχε ανοίξει 
μονοπάτι και έτρεχε τώρα στο εσωτερικό της γάμπας μου. 
Το άφησα να τρέχει κι ενώ κατάλαβα πως το πρωινό εκείνο 
δεν θα τελείωνε έτσι απλά, έκανα ξέπνοα νόημα στον Αν-
δρέα, που με κοίταξε αγριεμένος, ξαφνιασμένος, με τις πρώ-
τες πιτσίλες αίμα στα χέρια του.

«Με σφάζει η μέση μου, η κοιλιά μου, το μωρό, αχ μά-
να μου» έσκουξα σαν γυναικούλα, έτσι όπως θυμόμουν 
πως ξεγεννούσαν στις γειτονιές φιλενάδες της μάνας μου 
και εμείς χαζεύαμε μικρά από τα παράθυρα και τις κλει-
στές πόρτες. Θέαμα τσάμπα, αντί για θέατρο και σινεμά, 
με ένα φόβο ωστόσο γιατί θα παθαίναμε αργά ή γρήγορα 
τα ίδια. Γυναίκες γεννηθήκαμε, παιδιά σαν ερχόταν η ώρα 
θα κάναμε.

Μετά δεν θυμάμαι πολλά, με πήρε ο ύπνος, γλυκός, γλυ-
κύτατος αυτήν τη φορά. Ξαλαφρωμένη διπλά, χαλαρωμένη 
σαν να πήγαινα μεταλαβημένη από παπά και εξομολογητή 
να ανταμώσω τους παππούδες μου, τον αδελφό μου τον χα-
μένο, τον Άγγελο, ακόμα και την αντάρτισσα τη θεια μου 
τη Μαρούλα. Δεν ξέρω πόσες ώρες έκανα να ξυπνήσω από 
τον θαυμάσιο λήθαργό μου, αλλά ξύπνησα μες στο κρύο, 
λες και με είχαν παρατήσει μες στο χιόνι και κροτάλιζαν τα 
δόντια μου δυνατά.

Τη Μαρία, τη μαία, αναγνώρισα και μου είπε δεν πειράζει, 
νέα κοπέλα είμαι, παιδιά κάνω όσα θέλω από αύριο κιόλας, 
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πως ο Ανδρέας ήταν έξω από το χειρουργείο και περίμενε 
ο καψερός μαζί με τους αδελφούς του και πως ειδοποίησαν 
και τη μάνα μου. 

Δεν μίλαγα καθόλου για ώρα και κάποια στιγμή τη ρώ-
τησα τι ήταν, αγόρι ή κορίτσι. «Αγόρι ήταν, χρυσή μου, αλ-
λά τι το σκέφτεσαι, πέντε θα κάνεις σαν αυτό» με χάιδεψε 
στο μέτωπο και με φίλησε μητρικά για να με παρηγορήσει, 
έτσι όπως μάνα δεν με παρηγόρησε ποτέ, γιατί δεν προλά-
βαινε, γιατί δεν καταλάβαινε ποτέ, από την πολλή δουλειά 
και τα βάσανα, το παράπονό μου. 

Ούτε δάκρυ δεν μου αργοκύλησε, αρκετό αίμα είχα χά-
σει, δεν υπήρχε περιθώριο και για δάκρυα, σκέφτηκα. Ύστε-
ρα από ώρα ήρθε στο δωμάτιο που με μετέφεραν ο Ανδρέ-
ας λιωμένος από τη στενοχώρια, ένα τσουβαλάκι άνθρω-
πος ξαφνικά, που έπεσε με γδούπο στα κολλαριστά σεντό-
νια της κλινικής φιλώντας μου τα χέρια, χαϊδεύοντάς μου 
την πρησμένη ακόμα κοιλιά μου. «Μη μ’ αφήσεις» μονολο-
γούσε και ζητούσε συγχώρεση για όλα, ξανά και ξανά, με 
μάτια, χέρια, ικέτης στον Θεό του, σ’ εμένα, στη μάνα του 
πεθαμένου του αγοριού.

Του χάιδεψα τα πυκνά εβένινα μαλλιά του και του εί-
πα σβηστά, ίσα που ακουγόμουν, την απόφασή μου. «Φεύ-
γουμε από εδώ και πάμε μαζί στο νέο μας σπίτι, που θα εί-
ναι μακριά. Πιο μακριά, σε άλλη γειτονιά. Ακόμα και με 
τα μπορντέλα, δεν με νοιάζει. Μόνο μακριά, σε σπίτι δι-
κό μας». Αυτός κι εγώ πια, οι δυο μας. Όλα τα άλλα θα 
μας βρουν μαζί, αφού είναι να μας βρουν κακά μαντάτα 
και πτωχεύσεις. Καλύτερα δύο παρά ένας. Μαζί. Αγάπη. 
Αμαλία και Ανδρέας.

Μου φιλούσε τα χέρια, τα μάτια, τα μαλλιά και σκεπτό-
μουν πως αυτό έπρεπε να γίνει, πως αυτό γεννήθηκα να κά-
νω, να περιθάλπω τους συφοριασμένους, από μικρή αυτό 
έμαθα να κάνω καλά με τους δικούς μου, μες στο γαϊτανά-

κι των καταστροφών τους. Ας χορέψω ακόμα μια φορά τον 
ίδιο χορό και με τον άντρα μου τώρα.

Δεν θα τον άφηνα τον Ανδρέα όμως, θα μπορούσα και 
να μαρτυρήσω για χάρη του, κι ας φοβήθηκε να μου πει την 
αλήθεια εκείνη την τελευταία εβδομάδα του γάμου μας. 
Θα ακύρωνα το πανάκριβο και ασύμφορο για τις περιστά-
σεις ταξίδι του μέλιτος μόνο, θα μετράγαμε στο τραπέζι της 
τραπεζαρίας μαζί με τον Μανώλη και τον Φώτη −τους λο-
γιστές του− τις λίρες, τα μετρητά, τα χρέη τους, τα αποθέ-
ματά τους και θα φτιάχναμε νέο χάρτη, σαν τους φυλακι-
σμένους που σύστησαν συμμορία και σχεδίαζαν απόδρα-
ση εδώ και καιρό. Απόδραση για να σωθούμε, να σωθεί το 
Νουσαίικο, να μην καταστραφούμε εμείς και όλοι αυτοί που 
συντηρούνται από εμάς. Τώρα ήταν αργά, οι τράπεζες είχαν 
αρχίσει ήδη τις πρώτες κατασχέσεις και οι δικαστικοί κλη-
τήρες έφταναν ο ένας μετά τον άλλο −όπως μου ομολόγη-
σε τις επόμενες μέρες ο Ανδρέας− στο κεντρικό μαγαζί της 
πλατείας. Η σπίθα που είχε ανάψει χρόνια πριν έγινε πλέ-
ον πυρκαγιά και κινδυνεύαμε όχι μόνο να καούμε, αλλά να 
ανατιναχτούμε σύσσωμοι. 

Παρ’ όλα αυτά, πέντε μέρες αργότερα πήραμε εξιτήριο 
από τη γυναικολογική κλινική ΘΕΟΜΗΤΩΡ και μπήκαμε 
κατευθείαν ως ένοικοι στο μισοεπιπλωμένο σπίτι με τη μικρή 
αυλή κοντά στα παγοποιεία Κλιάφα, όσο μπορούσαμε πιο 
μακριά από το Βαρούσι, όπου ήταν το πατρικό του Ανδρέα.

Το σπίτι ήταν τεράστιο και παλιό, έζησαν εκεί μια ζωή οι 
ιδιοκτήτες του, μακρινοί συγγενείς των Νούσηδων, η οικογέ-
νεια Γιωτάκου. Ο μοναδικός κληρονόμος τους, ο γιος τους, 
δραστηριοποιούνταν ως αρχιτέκτονας στην Αθήνα πλέον. 
Μας το νοίκιασε για το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 
πεντακοσίων δραχμών τον μήνα. Διέθετε σαλονοτραπεζα-
ρία, τρεις κρεβατοκάμαρες, δωμάτιο βοηθητικού προσωπι-
κού, μεγάλη κουζίνα και δική του σκεπαστή βεράντα, ένα 
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μικρό κηπάκι με πλάκες μαρμάρινες και λίγα ξεραμένα λου-
λούδια. Η επίπλωση βαριά, ηπειρώτικη, πιο σκοτεινή ακό-
μα κι από τις μπορντό βελούδινες κουρτίνες, που σκίαζαν 
τα πάντα έτσι ερμητικά κλειστές που είχαν μείνει από καιρό. 

Με φόβισε αυτό το σπίτι, αλλά δεν είπα τίποτα στον πε-
ρήφανο Ανδρέα, που μετέφερε και τα τελευταία πράγματά 
μας από το πατρικό του. Το δώρο του για μένα ήταν μια κα-
ρυδένια κρεβατοκάμαρα, αγορασμένη από τον επιπλοποιό 
Βλόντζο στη Λάρισα: τουαλετίτσα, τρίπτυχος μεγάλος ολό-
σωμος καθρέφτης, ασορτί σκαμπό, τεράστιο κρεβάτι και 
δυο μεγάλα κομοδίνα με υπέροχα κρυστάλλινα, σε σχήμα 
κρίνου, πόμολα. Η νέα μου αριστοκρατική κρεβατοκάμαρα 
συμπληρώθηκε από ένα μικρό σαλονάκι δύο πολυθρόνων 
και ένα κομψό καρυδένιο ψηλό τραπέζι πινάκλ ή απογευ-
ματινού τέιου.

Ο πατέρας μου με την παρότρυνση της μάνας μου, που με 
φρόντιζε ιδιαίτερα τρυφερά −από την εποχή που είχα πάθει 
μικρή πνευμονία είχα να το δω αυτό−, μας πρόσφερε από 
το μαγαζί τρία τόπια χρυσή στόφα για να φτιάξουμε ασορτί 
καλύμματα κρεβατιού, πολυθρόνων και νέες κουρτίνες. Δεν 
βγήκε από τα χείλη των δικών μου ούτε λέξη για την οικο-
νομική κατηφόρα που είχαμε μπροστά μας, σφυρίζαμε όλοι 
αδιάφορα, χαρούμενοι, κάνοντας τους ανήξερους και τους 
αγαπημένους. Γι’ αυτούς η βασιλεία μου δεν είχε λήξει, είχε 
απλώς λίγο κλονιστεί. Φεύγοντας η μάνα μου από το νέο 
μου σπίτι, αφού με βοήθησε να καθαρίσω το εγκαταλελειμ-
μένο από καιρό πελώριο διώροφο οίκημα −ο Ανδρέας δεν 
συμβιβαζόταν με τίποτα μικρότερο−, μου ’δωσε μια τελευ-
ταία σπάνια σφιχτή αγκαλιά, με χάιδεψε στο μάγουλο με τα 
τραχιά, σκασμένα από τις δουλειές χέρια και μου φίλησε τα 
υγραμένα μου μάτια. 

«Σε θαύμασα, Αμαλίτσα μου, γι’ αυτό που έκανες κι έφυ-
γες μέσα από εκείνη τη φιδοφωλιά. Μακάρι να μπορούσα 

να το ’χα κάνει και εγώ αυτό, κόρη μου, όταν με έχωσε ο πα-
τέρας σου νυφούλα ημερών μέσα στον λάκκο με τα λιοντά-
ρια. Καμάρι μου, Αμαλία μου, γενναία σαν τ’ αδέλφια μου 
κι εσύ» και λύγισε η φωνή της. 

Με έσφιξε εκεί μπροστά στην ανοιχτή καγκελένια πόρ-
τα κι ήταν ένα αγκάλιασμα με σπαραγμό για μια ζωή κακο-
πέρασης, για μια ζωή ελεύθερης φυλακισμένης, μια ζωή που 
πέταξε σαν πουλί από ένα παράθυρο που βρέθηκε ανοιχτό 
ψηλά στον ουρανό και χάθηκε. 

Απέμεινα να κοιτάω για ώρα την κούρσα που πήρε τη 
μάνα μου −συνοδεία του Δημητράκη− για τον σταθμό των 
λεωφορείων, απορημένη κι εγώ πώς έκατσε δέκα ολόκλη-
ρες μέρες μακριά από τον δυνάστη της. Ποιος θα του έψη-
νε τον θεριακλίδικο καφέ του το πρωί και ποιος το μεσημέ-
ρι μετά το ραχάτι του; Θα έδωσε μεγάλη μάχη η καψερή για 
να εξοικονομήσει αυτήν τη δεκαήμερη άδεια μακριά από τον 
λοχαγό Σίμο. θα ήταν γι’ αυτή σχεδόν διακοπές και όχι μια 
μετακόμιση ξεγυρισμένη. 

Περάσαμε ένα καλοκαίρι αγωνίας, με γραμμάτια που δι-
αμαρτύρονταν, πιστωτές που απειλούσαν, ενώ με τη μυστι-
κή πώληση, σχεδόν κοψοχρονιά, ενός μεγάλου ακινήτου 
στον Βόλο ο Ανδρέας μπόρεσε να ξελασπώσει ελαφρώς, 
δίνοντας κάποια χρήματα από εδώ κι από κει, θολώνοντας 
έτσι τα νερά. 

Οι αδελφές του και η μάνα του ούτε που ενδιαφέρθηκαν 
από την κλινική και μετά για την κοινή μας τύχη, πέρναγε 
όμως τακτικά ο Ανδρέας τους από το σπίτι και τους έδινε 
ραπόρτο. Ήμουν τόσο σίγουρη, που ξεχώριζα και τις ακρι-
βείς ώρες που βρισκόταν μαζί τους, μιας κι ερχόταν με το 
βλέμμα του ένοχου πίσω, με τα μάτια ενός προδότη, ξανά 
σ’ εμένα και στο δικό μας σπίτι. 

Τα αδέλφια του και ο πατέρας του έδωσαν το παρών στη 
νέα μας κατοικία. Ευγενικός όπως πάντα ο πεθερός μου ήρ-
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θε με λουλούδια κι ένα κουτί πάστες για το καλορίζικο, ενώ 
μας έστειλε κι από το κτήμα −όσο ακόμα κι αυτό φυτοζω-
ούσε− κάμποσες προμήθειες σε τρόφιμα. 

Το σχέδιο που χαράχτηκε ήταν σαφές: Να πετύχουν νέα 
πίστωση χρόνου στις τράπεζες, με νέους διακανονισμούς στα 
επιτόκια, για να πάψουν να τους κυνηγούν έστω για λίγο σαν 
επικηρυγμένους. Παράλληλα να προχωρήσουν με τη σπορά 
βαμβακιού, όπως και με ένα πρωτότυπο πρόγραμμα φυτω-
ρίων λεύκας, για το οποίο ο Ανδρέας πίεζε τον πατέρα του 
με την πεποίθηση πως θα τους απέφερε νέο φρέσκο χρήμα. 

Ο αδελφός του ο Γιώργης έπαιρνε φανερά το μέρος του 
πατέρα τους και έφερνε συχνά πυκνά αντιρρήσεις, οι οποί-
ες γίνονταν αφορμές για ομηρικούς καβγάδες που λάμβα-
ναν χώρα στην τραπεζαρία μας. Δυο ψηλά, μελαχρινά κο-
κόρια να κράζουν το ένα στ’ άλλο και στη μέση σκεπτικός, 
συνοφρυωμένος, εσχάτως απηυδισμένος, ο πατέρας τους 
να κοιτάει ψηλά με παγωμένο γαλάζιο βλέμμα το μπρού-
ντζινο φωτιστικό, περιμένοντας τη θεία επιφοίτηση για το 
κακό που τον βρήκε στα γεράματά του. Ο έτερος αδελφός 
έκοβε βόλτες νευρικά μακριά τους, στην πίσω αυλή, καπνί-
ζοντας άφιλτρα, πετώντας γόπες και κλοτσώντας άτσαλα 
τα χαλίκια στις πετούνιες μου. Κάπου κάπου έβαζε τα χέρια 
του στ’ αυτιά του και μονολογούσε τόσο, που μ’ έκανε να 
τον συμπαθήσω πιο πολύ, καταλαβαίνοντας τη φυσική του 
αδυναμία αλλά και τη χρόνια φοβία που τον έκανε σχεδόν 
ανένταχτο μέσα στο φασαριόζικο σπίτι του. 

Ναι, ο Σάκιας ήταν ένα διαφορετικό πλάσμα εκεί μέσα, 
ευαίσθητος, ρουφηγμένος κι αυτός ο καψερός μέσα στη δί-
νη του τυφώνα που είχε σκάσει στο Νουσαίικο, χαμένος κι 
αυτός στις δικές του επιθυμίες και σκέψεις, όπως κι ο με-
γάλος του αδελφός ο Ανδρέας. Τελικά, αυτοί οι δύο έμοια-
ζαν όχι μόνο εξωτερικά, αλλά και γιατί τους ένωνε −κάποιες 
στιγμές που έβρισκαν τον Ανδρέα αδύναμο κλαράκι, απο-

καμωμένο από τις σκοτούρες− μια αδιόρατη θλίψη και κα-
τήφεια, μια αδελφική όμοια κατάθλιψη, που δεν μπορούσες 
να προσδιορίσεις για ποιον γινόταν πιο επικίνδυνη. 

Πέρασε μισός χρόνος στο νοικιασμένο σπίτι των Γιω-
τάκων και ο Ανδρέας με πίεσε να αλλάξουμε σπίτι γι’ άλλη 
μια φορά, διότι είχαν ανακαλύψει όλοι τη νέα μας διεύθυν-
ση και μας ενοχλούσαν ξανά με διαταγές πληρωμών. Δεν 
κατάλαβα ποτέ την πλήρη έννοια της νέας του φυγής, αλ-
λά πραγματικά θα γλίτωνα από ένα μεγάλο άδειο σπίτι, που 
δεν με εξυπηρετούσε ουσιαστικά σε τίποτα, ιδιαίτερα αυτήν 
τη χρονική στιγμή που ήμουν τριών μηνών έγκυος και εί-
χα συνεχώς ζαλάδες και ναυτίες. Πολλές φορές αναγκαζό-
μουν να κοιμηθώ στον καναπέ του σαλονιού −οι άλλες δυο 
κρεβατοκάμαρες ήταν θεόγυμνες από έπιπλα− για να μην 
τον ενοχλώ με τους απανωτούς εμετούς μου μες στη νύχτα 
ή νωρίς το πρωί. 

Ο Ανδρέας συνθηκολόγησε με τον αδελφό του Γιώργη να 
αναλάβει αυτός την εποπτεία του κτήματος, κι έτσι αν και 
ώρες ολόκληρες χωμένος στο γραφείο του στο μαγαζί με τα 
γεωργικά μηχανήματα και τα ηλεκτρικά μέχρι αργά το βρά-
δυ, ήταν κοντά μου. Ό,τι κι αν σήμαινε αυτό, αφού το μυα-
λό του ήταν συνεχώς αλλού, αφού έγραφε με τις ώρες λο-
γαριασμούς, αποδόσεις εγγράφων αλλά και δικές του μυ-
στικές σημειώσεις. Μέσα σε όλα αυτά, ήλπιζε κι αυτήν τη 
φορά να είναι τυχερός πατέρας, μ’ έναν γιο όπως αυτόν που 
χάσαμε επτά μήνες πριν. Μου φώναζε να μην το παρακάνω 
με τις δουλειές, ενώ στο νέο μας μικρότερο σπίτι −μια μο-
νοκατοικία μικρή, αλλά χαριτωμένη− βρήκε θέση το πρώτο 
πλυντήριο ή, για να ακριβολογήσω, το δεύτερο πλυντήριο 
της πόλης των Τρικάλων, διότι το πρώτο κοσμούσε ακόμη 
τη βιτρίνα του καταστήματός μας. 

Κάποιο σινεμά την Κυριακή, μακρινές βόλτες στις ερημιές 
άλλων επαρχιακών πλατειών και ερημικά ταβερνάκια ήταν οι 
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έξοδοί μας όλο αυτόν τον καιρό. Το καλοκαίρι πήγαμε δυο 
φορές για μπάνιο στον κοντινό Πλαταμώνα. εμείς και όλος 
ο θεσσαλικός κάμπος σχεδόν, που έσκουζε λες και δεν είχε 
ξαναδεί νερό και θάλασσα, με μικρά και γριές με τα βρακιά, 
σχεδόν βρεγμένοι μες στη δροσιά του θαλασσινού νερού.

Ο Ανδρέας σιγά σιγά μετατρεπόταν σε έναν αντικοινω-
νικό άνθρωπο, που απέφευγε σθεναρά τη συναναστροφή 
του με άλλους συντοπίτες του. Κατάλαβα, ύστερα από πι-
εστική συζήτηση που είχα μαζί του, πως έφερε βαρέως αυ-
τό τον οικονομικό ξεπεσμό, τον οποίον είχαν πληροφορη-
θεί ακόμα και οι πέτρες των Τρικάλων. Υπήρχε επιπροσθέ-
τως κι άλλος ένας λόγος. Η πνιγηρή κατάσταση που ζούσε 
καθημερινά σιγά σιγά τον μετέτρεπε σε φυγά, σε μια ορια-
κή προσωπικότητα με τακτικές δραπέτη και μανία καταδίω-
ξης. Πότε δεν ήξερε μάλιστα πώς να το αντιμετωπίσει όταν 
τιναζόταν από εφιάλτες στον ύπνο του γιατί τον κυνηγού-
σαν πότε αντάρτες και πότε λύκοι. Του χάιδευα το μελαχρινό 
κεφάλι του μέσα στο σκοτάδι της κρεβατοκάμαράς μας και 
έβαζα το αυτί του να ακούσει τα χτυπήματα του ανήσυχου 
μωρού μέσα μου, μπας και σκιρτήσει κι αυτός από αγαλλία-
ση κι έρθει και κοιμηθεί, να μην τον ξαναταράξει εφιάλτης.

8 Ιουνίου 1960 γεννήθηκε στην κλινική η κόρη μας, μια 
κατάλευκη μικρούλα, ροδαλή και στρουμπουλή, που με τα-
λαιπώρησε δεκαπέντε ώρες, μέχρι να παραδώσω σχεδόν 
πνεύμα στον Ύψιστο, μέσα στην αίθουσα ωδινών, αφού μου 
παρείχαν ως και οξυγόνο. Το κλάμα της μου ’φερε δάκρυα 
και απόρησα με την ευαισθησία μου, γιατί νόμιζα πως είχα 
ξεμπερδέψει με αυτά τα δακρύβρεχτα σενάρια. Όμως δεν 
μπορούσα να μην την κοιτάω έτσι συνοφρυωμένη όπως 
ήταν, φτυστή ο παππούς της ο κυρ Γιάννης, ξανθή και άσπρη.

Ο Ανδρέας δεν μπόρεσε να με ξεγελάσει, αφού τα μού-
τρα του πρόδιδαν την απογοήτευσή του διότι ήταν πεπει-
σμένος για τον γιο που περίμενε, τον γιο που του στέρησε 

η ζωή ενάμιση χρόνο πριν. Του πήρε δύο μέρες να την πάρει 
αγκαλιά στην κλινική και να τη χαρεί κοιτώντας την έκθαμ-
βος κι αυτός με την ομοιότητα στον πατέρα του. 

«Να τη βγάλουμε Ιωάννα» μου είπε. «Ξέρω πως δεν θες 
το όνομα της μάνας μου» αναποδογύρισε έντεχνα την κου-
βέντα του. 

«Να τη βγάλουμε Μάρω, όχι Μέρω» του είπα. «Ή απλά 
Μαρία» τον κοίταξα στα μάτια με ευθύτητα. 

Μου έγνεψε ναι και τα μάτια του υγράνθηκαν για μένα 
και την απόφασή μου. Έφυγε από πλάι μου και έτρεξε να τα 
προφτάσει στη μάνα του, ήμουν σίγουρη, αλλά δεν με ένοια-
ζε, εγώ είχα την πριγκίπισσά μου αγκαλιά, σύμμαχοι και συ-
νέταιροι για μια ζωή μαζί.  

Τις ίδιες μέρες πάνω κάτω φιλοξενήθηκε στην ίδια κλι-
νική, αλλά σε άλλο όροφο, σε ειδικά διαμορφωμένο μεγά-
λο δωμάτιο, η κουνιάδα μου Μίνα, η οποία γέννησε κι αυ-
τή τον πρώτο της γιο, δίνοντας ατμόσφαιρα πανηγυριού 
στο Νουσαίικο. Ο γάμος της είχε γίνει πριν από ένα χρό-
νο σχεδόν, αλλά ο Ανδρέας φυσικά είχε παραστεί μόνος 
του και στην τελετή όπως και στο τρικούβερτο γλέντι που 
ακολούθησε στο ιστορικό κοσμικό κέντρο «Το Κάστρο». 
Η Μίνα, αφού παντρεύτηκε επιτέλους τον αγαπημένο της 
Στέργιο Σακελλαρόπουλο, με προίκα δύο χιλιάδες χρυσές 
λίρες και εκατόν πενήντα στρέμματα στην Αργιθέα, ολο-
κλήρωσε την ευτυχία της με τον γιο της, τον πρώτο αρσε-
νικό απόγονο που ήρθε στη ζωή και που, αν και δεν ήταν 
Νούσης, πήρε το όνομα του παππού του −Ιωάννης−, μαζί 
με δυο χρυσές αγγλικές λίρες από τον παππού και τη για-
γιά, πλούσια άλλα κεράσματα από θείους, θείες και νονούς 
για να ’ναι καλότυχος.

Την ευτυχία αυτή δεν είχε η Μάρω μου, δηλαδή να πα-
ρελαύνει όλο το Νουσαίικο από το δωμάτιο της κλινικής, 
κι ας μας χώριζαν λίγα σκαλοπάτια διαφορά ανάμεσα στους 
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δύο ορόφους. Ο πεθερός μου και οι δύο γιοι του, ο Γιώρ-
γης με ελαφρώς κατεβασμένα μούτρα −από το ψαλτήρι της 
μάνας του, συμπέρανα− και ο Σάκιας χωρίς ιδιαίτερη έξα-
ψη για την τήρηση του εθίμου, ασήμωσαν με δύο χρυσά 
φλουριά κωνσταντινάτα −όπως τόνισε ο πεθερός μου− τη 
μικρή μαζί με τα απαραίτητα λευκά άνθη και ένα μπουκά-
λι βυσσινάδα, που την κοιτούσα παραξενεμένη για ώρα. Ο 
μπαρμπα-Νούσης φαίνεται να ταράχτηκε με την οφθαλμο-
φανή ομοιότητα που είχε με την εγγόνα του  −«τσούπρα» 
την ανέβαζε και την κατέβαζε−, αφού το έλεγε και το ξα-
νάλεγε γελώντας σαν Αϊ-Βασίλης κάτω από τα μεγάλα τσι-
γκελωτά μουστάκια του. Οι γονείς μου, που παραβρέθηκαν 
στη σκηνή αυτή, συμφώνησαν με παρρησία συμπληρώνο-
ντας πως λογικά θα γίνει και ένα πολύ ψηλό κορίτσι −κο-
τζάμ νταρντάνα− φτάνοντας το λεβέντικο ύψος του παπ-
πού του, εν αντιθέσει με τη γιαγιά Νούσαινα που είναι πιο 
μικροσκοπική. Νεκρική σιγή διαδέχτηκε την «εξυπνάδα» 
αυτή του πατέρα μου, θυμίζοντας άθελά του σε όλους βέ-
βαια την παντελή απουσία της πεθεράς μου στη γέννηση 
της εγγόνας της. Ο Ανδρέας βιάστηκε να προσπεράσει με 
ένα λεκτικό ακροβατικό την άτυχη αυτή στιγμή, που συ-
νοφρύωσε τον πατέρα του, κάνοντας ένα σχόλιο για τον 
καιρό και τη σπορά των βαμβακιών. 

Στον επόμενο μήνα προσπαθήσαμε σκληρά με τον Αν-
δρέα να βάλουμε μια τάξη στην καθημερινότητά μας, τη-
ρώντας κάποιο ωράριο ως τριμελής οικογένεια, αλλά απο-
τύχαμε παταγωδώς. Η μικρή ήταν όλο το εικοσιτετράωρο 
αναστατωμένη με κολικούς, όπως μου είπε ο παιδίατρος, 
που την έκαναν νευρική και μονίμως κλαίουσα, εμένα ευε-
ρέθιστη χωρίς καμία βοήθεια από κανέναν. Έμενα μόνη μου 
το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, θηλάζοντας την ανήσυ-
χη μικρή, που σαν να διαισθανόταν την άβολη και συγχυ-
σμένη μου ψυχική κατάσταση έκανε τα πάντα για να βρι-

σκόμαστε οικογενειακώς σε ένταση και τρεχαλητό. Ο Αν-
δρέας επέστρεφε μόνος αργά το βράδυ −λίγες έως σπάνιες 
οι φορές που εμφανιζόταν μεσημέρι για φαγητό στο σπίτι− 
προτιμούσε το κλασικό ταβερνείο του ή του έστελνα σπιτι-
κό φαγητό με τον ανιψιό του, που πηγαινοερχόταν για τα 
ψώνια του σπιτιού. 

Δεν ήταν λίγες οι φορές που ανυπομονούσα να έρθει, να 
ανταλλάξουμε λίγες κουβέντες για να πάρει ξανά εμπρός η 
συζυγική μας σχέση, αλλά κυρίως να αρχίσουν να λειτουρ-
γούν οι εγκέφαλοί μας ταυτόχρονα, και αυτός εμφανιζό-
ταν κατάκοπος αργά το βράδυ συνοδευόμενος από τον αρ-
χιλογιστή στο σπίτι για περαιτέρω εργασία και σχέδια για 
το πώς θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την τεράστια χιο-
νοστιβάδα που μας απειλούσε εδώ και καιρό. Λίγες οι στιγ-
μές που περνούσε με τη μικρή, κι αυτές βιαστικές, νωρίς το 
πρωί ή σε κάποια απόμερη βόλτα όταν έπιασε πολλή ζέστη, 
μετά το σαράντισμα που πήρα ολόκληρη ευχή και μπορού-
σα να κυκλοφορήσω. Πηγαίναμε αυστηρά εκτός πόλης και 
ο Ανδρέας έσπρωχνε βαριεστημένα το επιβλητικό μπλε κα-
ρότσι της Μάρως.

Τον Σεπτέμβριο του 1960 κι ενώ η μικρή έκλεισε τους 
τρεις πρώτους μήνες της ζωής της, επισημοποιήθηκε η σχέ-
ση της δεύτερης αδελφής του Ανδρέα, της Φούλας, με τον 
Βασίλη Πόποτα, ιδιοκτήτη μιας μικρής μελισσοκομικής μο-
νάδας, από τη Λάρισα. Αυτό δεν θα είχε ιδιαίτερη σημασία 
στην καθημερινότητά μας αν δεν κόστιζε η προίκα της Φού-
λας δύο χιλιάδες λίρες και εκατόν εβδομήντα στρέμματα γης, 
ενώ ο γαμπρός πίεζε να γίνει ο γάμος έως τον Φεβρουάριο 
και αυτό σήμαινε ένα ιδιαίτερα σεβαστό ποσό, που έπρεπε 
πάση θυσία να βρεθεί μέσα στο άμεσο χρονικό διάστημα. 

Ο Ανδρέας, ανήσυχος από τα δυσοίωνα μαντάτα που 
λάμβανε από τη γεωργική αγορά καθώς και από τις τράπε-
ζες, που γίνονταν για άλλη μια φορά πιεστικές, κλεινόταν 
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μαζί με τον αδελφό του Γιώργη στο γραφείο του στο μαγαζί 
ηλεκτρικών ή ακόμη και στο σπίτι τους στο Βαρούσι, όπου 
λάμβαναν χώρα, όπως μου ρουφιάνευε με μαεστρία και ακρί-
βεια η Σταματούλα, συζητήσεις που κατέληγαν σε υστερικές 
φωνές και αλληλοκατηγόριες. Επέστρεφε στο σπίτι από τη 
μάνα του φαρμακωμένος από ένα μυστηριώδες δηλητήριο, 
μην αντέχοντας στην ουσία όχι μόνο τον οικονομικό ξεπε-
σμό, αλλά κυρίως τον εμπαιγμό και τις αδυσώπητες κατη-
γορίες των αδελφών του, του Γιώργη, της Φούλας, ακόμα 
και της μικρής Ασπασούλας, που πίεζε να παντρευτεί κι αυ-
τή τον ίδιο χρόνο με τη μεγαλύτερη αδελφή της. Δεν άντε-
χε στην ιδέα πως θα έμενε ολομόναχη παρέα με τη γεροντο-
κόρη ετεροθαλή της αδελφή, τη Σταματούλα, με τους αδελ-
φούς και τους γέρους σε ένα σπίτι που ο ένας μετά τον άλ-
λο τής έγνεφαν «αντίο». 

Το δεύτερο εξάμηνο του χρόνου εκείνου ήταν καταλυτικό 
για τη σχέση μας. Ο άντρας που γνώρισα και που με συνε-
πήρε με έναν ανεμοστρόβιλο υπεροχής αλλά και υποταγής 
για δέκα χρόνια δεν υπήρχε πια. Ο κουρασμένος Ανδρέας 
μου, στα σαράντα δύο, αν και με κατάμαυρα εβένινα μαλλιά, 
ήταν ένας μακρινός συγγενής πλέον του άντρα που ερωτεύ-
τηκα τρελά. Τα μάτια του πεθαμένα, πολλές φορές μάς κοί-
ταζαν εμένα και τη μικρή, αλλά δεν μας έβλεπαν, όπως δεν 
είδαν το πρώτο της μπουσούλημα, το πρώτο της γέλιο. την 
πρώτη της λέξη δεν την αντιλήφθηκε καν βυθισμένος στον 
κόσμο των συναλλαγματικών και των δανείων. Τον αγκά-
λιαζα συχνότερα και του έλεγα «κουράγιο, θα τα καταφέ-
ρεις», μου κουνούσε αργά το κεφάλι και πήγαινε βιαστικά, 
νευρικά στον κηπάκο για τσιγάρο και τσίπουρο, μένοντας 
με τις ώρες, κοιτάζοντας τον άδειο δρόμο, τον μπλαβή ου-
ρανό, γεμίζοντας τη γλάστρα με τις μολόχες γόπες που κα-
ταμέτραγα κάθε πρωί που σκούπιζα. Στεκόμουν σαν νυχτο-
φύλακας σε κοιμητήριο πολλές φορές πίσω από τη σιδερένια 

εξώπορτα με το σαγρέ τζάμι και κρυφάκουγα, γιατί νόμιζα 
πως κάνα δυο φορές τον άκουσα να μονολογεί βάζοντας τα 
χέρια δυνατά σαν χτένια μες στα μαλλιά του τραβώντας τα, 
σχεδόν βέβαιη πως κλαίει πνιχτά στο σκοτάδι.
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η άνοιξη, η οποία όμως διαδέχτηκε έναν τόσο βαρύ χειμώ-
να, που κατέστρεψε στην κυριολεξία όλες τις ελπίδες για 
σωτήρια συγκομιδή σε βαμβάκια, ακόμα και το νέο πείρα-
μα με τις λεύκες. Όλα καταστράφηκαν σαν από μια ανεξή-
γητη κατάρα, σαν ένα ρολόι σατανικό, που είχε αρχίσει πια 
να μετράει αντίθετα, μια ωρολογιακή βόμβα που την άκου-
γαν, αλλά κανείς δεν μπόρεσε να ανακαλύψει πού στο κα-
λό ήταν κρυμμένη. 

Μέσα σ’ αυτό το τραγελαφικό σκηνικό και κάτω από από-
λυτη μυστικοπάθεια από την πλευρά της οικογένειας, όλοι 
γνώριζαν πάνω κάτω αλλά λίγοι κατανοούσαν το τι συνέβαι-
νε πραγματικά, οι Νούσηδες τέλεσαν με λαμπρότητα ακό-
μη έναν γάμο, της Φούλας, στις 6 Μαρτίου 1961 στον Ιερό 
Ναό του Σωτήρος Τρικάλων και γλέντι στο σπίτι της οικο-
γένειας, με όργανα και χορούς.

Η Αμαλία, δίνοντας τόπο στην οργή ύστερα από ατελεί-
ωτα παρακαλετά, αλλά και τριήμερα μούτρα του συζύγου 
της, τον ακολούθησε στον γάμο μεταποιώντας ένα παλιό 
φόρεμά της από μπλε ρουά ταφτά και φορώντας ένα από 
τα θρυλικά γαλλικά της καπέλα. Με δεσπόζουσα θέση στην 
εκκλησία δίπλα στον Ανδρέα, προσπάθησε να λάμπει όπως 
έλαμπαν τα εκτυφλωτικά της νυφιάτικα κοσμήματα κάτω 
από τους πολυελαίους της εκκλησίας, που φωταγωγήθηκε 
στο έπακρο εκείνη τη νύχτα. 

Αποσύρθηκε διακριτικά προσποιούμενη πως η μικρή εί-
χε πυρετό στο σπίτι και την είχε αφήσει με μια γειτόνισσα. 
Απέφυγε γλέντια και βλάχικους πανηγυρισμούς, πηγαίνο-
ντας μόνη της σπίτι, με οδηγό τον πιστό Δημητράκη. Κά-
που απόψε γίνεται μεγάλο γλέντι, σκεφτόταν καθώς γδυ-
νόταν στο σκοτάδι πάνω από την κούνια της μικρής αβά-
πτιστης Μάρως. Γλέντι αλλά με δανεικά λεφτά, αφού ο 
άντρας της είχε καταφύγει σ’ έναν κορυφαίο τοκογλύφο γι’ 
αυτόν το γάμο και για τη νέα καταβολή προίκας, βάζοντας 

Α ΠΟ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και μετά η κατάστα-
ση χειροτέρευε ραγδαία, ενώ υπήρχαν ισχυρές πιέ-
σεις, σαν να μην έφτανε ο κλεφτοπόλεμος με τρά-

πεζες και τοκογλύφους, από τα δυο αδέλφια του Ανδρέα προς 
αυτόν και τον μπαρμπα-Γιάννη να τους μοιράσει επιτέλους 
την όποια μυστική και φανερή κληρονομιά και όποιο μερί-
διο τους αντιστοιχούσε, για να μπορέσουν να πορευτούν 
ανεξάρτητοι και καταλλήλως ανάλογα με τις περιστάσεις. 

Ο μπαρμπα-Νούσης πήρε τη λάθος απόφαση στην ακό-
μα πιο λάθος στιγμή, τους τα μοίρασε όλα. Ορθά, κοφτά, 
μπέικα. Τους είπε «ο σώζων εαυτόν σωθήτω» και, αντίθετα 
με την πεποίθηση περί ομαδικότητας του Ανδρέα, ουσιαστι-
κά τούς έδωσε το σύνθημα άθελά του να εγκαταλείψουν το 
καράβι στη μοίρα του. Τα μετρητά στέρεψαν δραματικά, το 
κτήμα υπολειτουργούσε με ελάχιστο προσωπικό, οι μισοί 
και πλέον εργάτες είχαν απολυθεί κακήν κακώς ή είχαν φύ-
γει για άλλη δούλεψη. Το χειρότερο ήταν πως ακολουθούσε 

Η αποκαθήλωση
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ενέχυρο ένα τελευταίο κτήμα στα Κανάλια. Η βρύση είχε 
σταματήσει πια να βγάζει μετρητά και αυτό είχε πλέον σο-
βαρές επιπτώσεις στη διαβίωσή τους. Το ενοίκιο του σπι-
τιού δεν καταβλήθηκε τους δύο τελευταίους μήνες, ενώ 
και η τροφοδοσία του σπιτιού τον Μάρτιο γινόταν με με-
γάλη δυσκολία.

Ο συνήθως χαρωπός και σε άλλο παράλληλο σύμπαν 
ανιψιός Δημητράκης είδε και απόειδε από την οικογενειακή 
ανέχεια και έγινε οδηγός κούρσας ταξί. Υπήρξαν μέρες που η 
Αμαλία δεν πίστευε αυτό που της συνέβαινε, δεν είχε να τα-
ΐσει αυγό τη μικρή ή να της μαγειρέψει ένα σωστό θρεπτικό 
μεσημεριανό. Την μπούκωνε με μακαρόνια και τραχανάδες 
που της έστελνε η μάνα της, η Λένη, μην ξέροντας κι αυτή 
ή μη θέλοντας να ξέρει σε τι δεινή κατάσταση βρισκόταν η 
κόρη της, η καλοπαντρεμένη της Αμαλία.

Η θεσσαλική πόλη είχε πάρει χαμπάρι τι γινόταν στη μι-
κρή αυτοκρατορία των Νούσηδων και με αστείρευτη κου-
τσομπολίστικη διάθεση άπαντες στοιχημάτιζαν για την έκ-
βαση της κατάστασης ενώ παρακολουθούσαν τις κινήσεις 
απαξάπαντων των μελών, νυμφευμένων και μη, της οικογέ-
νειας προσπαθώντας να συνθέσουν σε καθημερινή βάση το 
παζλ της μοιραίας πτώσης τους. Μέσα στη ραστώνη του κά-
μπου ο ηχηρός ξεπεσμός αυτής της οικογένειας ήταν εκτός 
από μια εξαιρετική ικανοποίηση για κάποιους άσπονδους 
εχθρούς, μια παράσταση σε συνέχειες που δεν θα έχαναν 
με τίποτα οι κάτοικοι της επαρχιακής αυτής πόλης. Όσο πιο 
ηχηρά τόσο πιο καλά, συμφωνούσαν σιωπηρά. 

Η κατάσταση έδειχνε να ξεφεύγει πλέον από τα χέρια 
του Ανδρέα, όπως άρχισε να ξεφεύγει και το μυαλό από το 
κεφάλι του, αφού του έκανε παράξενα παιχνίδια τελευταία. 
Πολλές φορές αδυνατούσε να σκεφτεί και πίστευε πως το 
μυαλό του αρνιόταν πλέον πεισματικά να συνεργαστεί σε 
όλες αυτές τις οικονομικές δολοπλοκίες στις οποίες έπρεπε 

να συμμετάσχει. Χωρίς να το καταλάβει έκανε ακριβώς τις 
ίδιες σκέψεις όπως τότε με τον ανταρτοπόλεμο, που έβλεπε 
την ηθική του να κατρακύλα με τις ατέρμονες δοσοληψίες 
του και ευχόταν να έρχονταν και οι δύο παρατάξεις να τους 
έβαζαν φωτιά για να καούν όλοι μαζί θεαματικά, άνθρωποι, 
ζώα, σπαρτά, περιουσία. Αυτό ευχόταν και τώρα ενδόμυχα, 
να έρθει γρήγορα το τέλος, σαν τον μελλοθάνατο που του 
μετρούν τη ζωή σβήνοντας επιμελώς τις μέρες και εύχεται 
να ’ναι το τέλος του όσο γίνεται πιο ανώδυνο, ει δυνατόν 
να μην το καταλάβει καν, να ’ναι γρήγορο.

Η κατάθλιψη που τον τριγυρνούσε από παιδί ήρθε κι έγινε 
η καλύτερη παρέα του Ανδρέα, παραγκωνίζοντας τη μεγάλη 
του λατρεία, την Αμαλία του, αλλά και την τρισχαριτωμένη 
Μάρω του. Ήταν αυτός κι εκείνη τώρα η αρρώστια, έγιναν 
εραστές και περπάταγαν για μήνες χέρι χέρι. Σχεδόν κατα-
τονικός στις αντιδράσεις του, ήταν ανήμπορος και μπου-
χτισμένος από τις μεγάλες αποφάσεις που θα οδηγούσαν 
τάχαμου κάπου, αλλά στην ουσία κατέληγαν στο πουθενά, 
στο τέλος και στην πλήρη αποτυχία του.

Στο μυαλό του, που όλο και βόσκαγε μόνο του τα βρά-
δια όταν εκείνος κάπνιζε και έπινε −τον ενοχλούσε που η 
γυναίκα του τον κρυφοκοίταζε−, κατηγορούσε σαν βλοσυ-
ρός δικαστής τον εαυτό του και τους λάθος χειρισμούς του. 
Αυτό που τον γέμιζε δέος και σπαραγμό μαζί ήταν πως ου-
σιαστικά έπεσε σε αυτόν ο κλήρος να ξεγράψει −έτσι ένιω-
θε− την οικογένειά του από τον χάρτη, παίρνοντας πάνω 
του όλο το μερίδιο ευθύνης, σαν να ήταν πάντα ένας μόνος 
και τράβαγε πάντα μπρος, καβαλάρης, στρατηλάτης στον 
Καίσαρα καβάλα. 

Το αποκορύφωμα της τραγωδίας που ζούσε ήταν όταν 
η μικρή αδελφή του, η Ασπασούλα άρχισε να γίνεται ιδιαί-
τερα απαιτητική −καλομαθημένες όλες του οι αδελφές από 
μικρές και αυταρχικές− σχετικά με το προξενιό που επιθυ-
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μούσε διακαώς. Ο Απόστολος Σακκάς, τον οποίο είχε βάλει 
στο στόχαστρο η δεσποινίδα Νούση, δικηγόρος στο επάγ-
γελμα και από γνωστή και υψηλού πνευματικού επιπέδου 
οικογένεια της Μαγνησίας, ήταν ήδη διαδεδομένο πως θα 
παντρευόταν ένα φτωχό πλην τίμιο παιδικό του έρωτα από 
τα ίδια χωρικά ύδατα. Η πανθομολογούμενη ομορφιά του 
και η δικηγορική του ευφράδεια και κομψότητα, όμως, συ-
γκίνησαν τη μέτριας ομορφιάς δεσποινίδα Νούση, η οποία 
τον θαύμασε ποικιλοτρόπως στο πανηγύρι του ορεινού χω-
ριού της εκείνο το καλοκαίρι, στο οποίο ο Απόστολος Σακ-
κάς παρευρέθηκε ως μουσαφίρης. Θα ήταν αυτός και μόνο 
αυτός δήλωσε, θολωμένη από έρωτα σε γονείς και κεραυνο-
βολημένους αδελφούς, οι οποίοι είχαν άλλον καημό, έτρεχαν 
να βουλώσουν τρύπες με βρεγμένα στουπιά σε ένα καράβι 
που είχε πάρει κλίση. Ο γερο-Νούσης ζήτησε προξενιά και 
η πλευρά του Σακκά τούς ξάφνιασε αναπάντεχα και ευχάρι-
στα εκδηλώνοντας εντέλει, ύστερα από σύντομη καθυστέ-
ρηση, ενδιαφέρον. Οι δυο νέοι, μέσω ενός κοινού γνωστού 
ζευγαριού, που επιστρατεύτηκε άρον άρον για την περίπτω-
ση, ήρθαν σε μια πρώτη ουσιαστική γνωριμία, το ίδιο και οι 
πατεράδες τους, ιδίως η πλευρά του γαμπρού, που αν και 
άνθρωπος του πνεύματος και των ευγενών τεχνών ήταν και 
αξιοθαύμαστος δικηγόρος, κάτι που στον τομέα του προι-
κοσύμφωνου λειτουργούσε πάντα υπέρ.

Τρεις χιλιάδες λίρες και ένα τριάρι διαμέρισμα στο Κο-
λωνάκι ήταν οι διόλου ευκαταφρόνητες απαιτήσεις του γα-
μπρού, που τελικά γνώριζε καλά τα τερτίπια της ανόδου στα 
υψηλά στρώματα όχι της επαρχίας του νομού Τρικάλων, αλ-
λά στην καρδιά της χώρας, στη δικηγορική λέσχη των Αθη-
νών, εκεί όπου θα πήγαινε πεζός ενώ θα κατέβαινε τα σικ 
σκαλιά της νεόδμητης πολυκατοικίας στο Κολωνάκι με δι-
αμέρισμα προικώον.    

Αστραπή που κατέσχισε τον ουρανό ήταν η νέα αυτή 

απαίτηση που έπεσε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, 
και η πλευρά της νύφης έμεινε άναυδη εμπρός στη νέα αυτή 
δοκιμασία για την οικογένειά τους. Άλαλοι όλοι εκτός από 
την Ασπασούλα, που ήταν λαλίστατη, απαιτητική, αυταρχι-
κή, σπαρακτική, με τάσεις αυτοκτονίας και απόγνωσης, με 
εξάρσεις που έφταναν τους δικούς της να αγωνιούν για την 
υγεία της. Τελικά, η υγεία της έβαινε καλώς, εν αντιθέσει 
με τον μεγάλο της αδελφό, που ήταν θέμα ημερών να πά-
ψει να λειτουργεί και το μικρό κομμάτι του εγκεφάλου που  
εξακολουθούσε να αντιδρά ικανοποιητικώς. 

Οι δύο τράπεζες, Εθνική και Αγροτική, που είχαν μπει από 
την αρχή μαζί του σ’ αυτό τον καταστροφικό χορό, του διε-
μήνυσαν σαν συνεννοημένες πως έχει φτάσει το τελικό στά-
διο κατάσχεσης σπιτιών, μαγαζιών και όλων των κτημάτων.

Κρύος ιδρώτας ήταν αυτός που τον έλουζε πατόκορ-
φα, αλλά ο Ανδρέας δεν τον αντιλαμβανόταν πλέον, νό-
μιζε πως ήταν το δροσερό αεράκι του Ιουνίου που έμπαινε 
από τα ανοιχτά παράθυρα. Έτοιμος από καιρό για το τέλος, 
μίλησε στον μπαρμπα-Νούση λέγοντάς του τις τελευταίες 
εξελίξεις. Ενώπιος ενωπίω με τη μικρή του αδελφή −αφού 
είχε χαλάσει πλέον το προξενιό της, διότι ο γαμπρός ήταν 
αμετακίνητος στις επιθυμίες του− τους εξήγησε γι’ άλλη 
μια φορά πόσο δεινή είναι η στιγμή που περνάνε όλοι τους 
και πως πρέπει να πρυτανεύσει η λογική και όχι να προ-
χωρήσουν στο ολοκληρωτικό ολοκαύτωμα με την πώλη-
ση και του τελευταίου κομματιού του κτήματος για να γί-
νει ένας γάμος και να μπουν όλοι οι υπόλοιποι ζωντανοί 
σε αντίστοιχα κενοτάφια. 

Οι υστερικές σκηνές που ακολούθησαν στο πατρικό τους 
έμειναν χαραγμένες σε όλους και προπάντων στους κομπάρ-
σους της θεατρικής αυτής πράξης, στο Λένι, την κακομοίρα 
την υπηρέτρια, και στη Σταματούλα, την αγαπημένη καλό-
βολη αδελφή, που ποτέ δεν ζήτησε ούτε ένα ποτήρι κρύο 
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Ε ΒΑΛΑ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΠΡΩΙ λίγες χυλοπίτες σκέ-
τες με ντομάτα στον φούρνο να ψηθούν, ενώ μου 
χτύπησε πάλι την πόρτα η αδελφή της σπιτονοικο-

κυράς μας, της Μέλπως Αλαφογιάννη, ρωτώντας πάντα με 
αυτό το ευγενικό προστακτικό ύφος αν υπάρχουν νέα για τα 
ενοίκια που χρωστάμε στην αδελφή της και στον σύζυγό της, 
τον κύριο Αλαφογιάννη, που υπηρετεί στην Καβάλα στα τε-
θωρακισμένα και που είναι αξιωματικός από εξαιρετική οικο-
γένεια της Καβάλας. ένας μονόλογος που κράτησε πάνω από 
δέκα λεπτά, σαν να πέθαινε η Καρένινα στο θέατρο. Παράλ-
ληλα, έριχνε κλεφτές ματιές στο εσωτερικό του σαλονιού μας 
−ήταν άψογα συγυρισμένο− στο ξύλινο παιδικό πάρκο, όπου 
έπαιζε χοροπηδώντας η μικρή, ξεμαλλιάζοντας και τρώγοντας 
μαλλιά από την κούκλα της και ταυτόχρονα προσπαθούσε 
να οσφρανθεί μυρωδιά φαγητού από την κουζίνα.

«Τι καλό της φτιάχνεις της τσούπρας σου σήμερα, καλή 
μου;» με ρώτησε διερευνητικά.

Από το ημερολόγιο της Αμέλιας Βοριά

Μάιος 1961 - 21 Αυγούστου 1961

νερό από κανέναν, ενώ ένιωθε από πάντα πως αυτή χρώ-
σταγε κι άλλα πιο πολλά, πιο σπουδαία και κυρίως στον Αν-
δρέα της, που τον λάτρευε ανιδιοτελώς.

Οι τραυματικές για όλους στιγμές ήταν μόνο ένα προοί-
μιο γι’ αυτό που έμελλε να ακολουθήσει στο σπίτι της Αμα-
λίας λίγο αργότερα το ίδιο βράδυ.
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«Σήμερα βραστό φρέσκο ψαράκι» της ξεφούρνισα υπε-
ροπτικά ψέματα «γι’ αυτό μη μου παραβράσει. Το θέμα θα 
τακτοποιηθεί, μου είπε ο σύζυγός μου αυτή την εβδομάδα 
κιόλας, το έχει δρομολογήσει».

Έκλεισα την εξώπορτα με φούρια, πήρα την κούκλα από 
το στόμα της μικρής, που έβαλε σπαρακτικά τα κλάματα, 
και κάθισα απέναντί της. 

«Ποιον κοροϊδεύω, βρε Μάρω;» τη ρώτησα. «Όχι αυτή 
την εβδομάδα, αλλά ούτε και τη Μεγάλη Εβδομάδα δεν θα 
έχουμε ξεπληρώσει την Αλαφογιάννη και το σόι της, κι εσύ 
θα φας ψαράκι φρέσκο, έτσι όπως το πάμε, μόνο αν πάω εγώ 
σε λιμάνι και μάθω να ψαρεύω σε τράτα». 

Τα έλεγα και γέλαγα μόνη μου, πικρά, χαιρέκακα και αι-
σθανόμουν μια παράξενη, τραγική διάθεση σαρκασμού να 
με καταλαμβάνει.

Η Μάρω έφαγε τις χυλοπίτες της, μια φέτα ψωμί, λίγη φέ-
τα που την έφτυσε με αηδία και στη συνέχεια, νωρίς το από-
γευμα, ένα ζουμερό ροδάκινο για απογευματινό μαζί με ρυ-
ζάλευρο και γάλα, που την έκαναν να νιώθει χορτάτη. Έτσι 
έπεσε νωρίς για ύπνο εκείνο το απόγευμα, δίνοντάς μου λί-
γο χρόνο να κάνω ένα μπάνιο πιο άνετα από άλλες φορές, 
χαζεύοντας την παραμελημένη μου ομορφιά στον θολό κα-
θρέφτη του μπάνιου. Είχα βάλει την πράσινη πουά μεταξωτή 
μου ρόμπα με τις ασορτί παντοφλίτσες −αγορές από το αν-
θηρό πάλαι ποτέ− και περίμενα τη Σταματούλα, η οποία με 
προειδοποίησε πως είχε συνταρακτικά νέα να μου αφηγηθεί. 

Ήρθε αναστατωμένη και δηλητηριασμένη από την πρό-
σφατη τρομερή σκηνή που διαδραματίστηκε στο Νουσαίι-
κο. Μου τα εξιστορούσε με τον δικό της γλαφυρό, ανεπα-
νάληπτο τρόπο, διανθισμένο με την τοπική προφορά και 
με ιδιωματισμούς που ούτε κι εγώ δεν καταλάβαινα, διότι 
απλούστατα ήταν στα βλάχικα, όταν άκουσα την πόρτα να 
βαράει σαν από ανεμοστρόβιλο που προσπαθεί να την απο-

τελειώσει. Εμφανίστηκε ο Ανδρέας αλλόφρων, με σηκωμένα 
τα μανίκια στο άσπρο του πουκάμισο, λυμένη τη ριγέ γρα-
βάτα του, ρίχνοντας με την άφιξή του κάτω το πορτοκαλί 
μουράνο βάζο, ένα από τα λιγοστά αξιόλογα εναπομείναντα 
δώρα του γάμου μας, κάνοντάς το θρύψαλα.

Ο ορμητικός άνεμος που τον έφερε μέσα παρέσυρε και τη 
μικρή του αδελφή, την Ασπασούλα, που ως φαίνεται τον εί-
χε ακολουθήσει ψάλλοντάς τον καθ’ όλη τη διαδρομή. Φώ-
ναζαν υστερικά ο ένας στον άλλο με κατηγόριες βαριές, με 
λέξεις που δεν ξεχνιούνται ποτέ κι από κανέναν μας. Από 
τις φωνές το μωρό λαχτάρησε, κι έτρεξε η Σταματούλα να 
το ησυχάσει από την αντάρα. 

«Μας κατέστρεψες και κάνεις τον ανήξερο;» του σφύ-
ριξε φαρμακωμένα η Ασπασούλα. Η κατηγόρια έκανε τον 
Ανδρέα να αναπηδήσει, να χλωμιάσει και να τα χάσει ξανά 
όλα. Λογικά και παράλογα στο μυαλό του. «Άκου, δεν ξέ-
ρω πού θα βρεις, κι ούτε θα σου πω εγώ, τρεις χιλιάδες λίρες 
και λεφτά για το διαμέρισμα, όμως εγώ αυτόν θέλω, ΜΟΝΟ 
αυτόν θέλω, πάντα αυτόν θα θέλω και να κόψεις τον λαιμό 
σου να τα βρεις» του ούρλιαξε. 

Στο πάγωμα του χρόνου, της στιγμής, το χέρι της έσκα-
σε με δύναμη στο μάγουλο του μεγάλου της αδελφού, που 
απροετοίμαστος για κάτι τόσο ανάρμοστο από τη μικρή, που 
την περνούσε δεκαέξι ολόκληρα χρόνια και την κρατούσε 
αγκαλιά στη βάπτισή της, έμεινε για ώρα ακίνητος, με το 
χτυπημένο μάγουλο στραμμένο, μην πιστεύοντας αυτό που 
είχε συμβεί. Η Ασπασούλα έκλεισε με φούρια την πόρτα και 
χάθηκε στη γειτονιά, τρέχοντας και κλαίγοντας, όπως έμα-
θα μετά, στον δρόμο της επιστροφής.

Ο Ανδρέας έμεινε ακίνητος για ώρα πολλή, μπορεί και όλο 
το υπόλοιπο βράδυ, αμίλητος, θλιμμένος και αγριεμένος μα-
ζί, σαν να είδε κάτι τόσο φρικιαστικό που κανένας μας δεν 
μπόρεσε να τρομάξει όσο αυτός. Ο Ανδρέας είδε ξεκάθαρα 
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πλέον το τέλος. Εκείνο το βράδυ που η Σταματούλα κι εγώ 
του κάναμε χάδια, παρηγοριές και αγκαλιές, του δώσαμε 
τσιγάρο και ποτό, αυτός το οραματίστηκε ολοκάθαρα καθι-
σμένος στην αγαπημένη του πολυθρόνα, δίχως να αλλάξει 
ρούχα, δίχως να ξεκουμπώσει κι άλλο το πουκάμισο, να λύ-
σει κι άλλο τη γραβάτα. Ακινητοποιημένος, με ένα τσιγάρο 
στο χέρι. Το απόλαυσε ήρεμος μέχρι το πρωί, που τον βρήκε 
παράξενα ήρεμο και με διαύγεια πνεύματος. Έκανε μόνο το 
πρωινό του μπάνιο που του είχα ετοιμάσει ζεστό νερό, πήρε 
στο πόδι έναν καφέ, με φίλησε, με έσφιξε στην αγκαλιά του 
και έφυγε βιαστικά για τη δουλειά. Πρόλαβε και πήρε και τη 
μικρούλα αγκαλιά, της έδωσε μάλιστα αυτός το πρωινό της 
γάλα με το μπιμπερό, κάτι που έκανε σπάνια και πάντα όταν 
εγώ τον πίεζα. Ήταν όμορφο εκείνο το πρωινό, σαν να μην 
είχε συμβεί η χθεσινοβραδινή τρικυμία που μας έριξε όλους 
στα βράχια και κυρίως τσάκισε αυτόν. 

Γύρισε καλοδιάθετος αργά το βράδυ, αφού είχα προλά-
βει να κοιμίσω τη μικρή. Στενοχωρέθηκε, μου είπε, που δεν 
την πρόλαβε ξύπνια, ενώ της κουβάλησε μια τεράστια −πιο 
μεγάλη κι απ’ αυτήν− κούκλα με λαμπερά ξανθά μαλλιά 
και γαλάζια χάντρινα μάτια, με πανέμορφη γαλάζια φορε-
σιά και ασορτί καπέλο και λευκά λιλιπούτεια μοκασίνια. Η 
κούκλα σαν να μας ικέτευε έτσι όπως άπλωνε τα χέρια της 
κι αυτή, καθισμένη σαν δίχρονο παιδί στη μεγάλη πολυθρό-
να του σαλονιού, να κάτσουμε απέναντί της για ν’ αρχίσου-
με τη συζήτησή μας, ν’ αρχίσουμε επιτέλους να μιλάμε για 
το χθεσινοβραδινό. 

Μίλησε πρώτος αυτός, με τα μάτια του προσηλωμένα στα 
γυαλιστερά μοκασίνια της κούκλας, ανακοινώνοντας τους 
επίσημους πλέον και συμφωνημένους αρραβώνες της αδελ-
φής του για την άλλη εβδομάδα, μέχρι να προλάβει να τρέ-
ξει η Ασπασούλα τα των αρραβώνων με ένα ταξίδι-αστραπή 
στη Θεσσαλονίκη. Μου είπε αν έχω ακόμη βραδινό ρούχο ή 

να μεταποιήσω κάποιο άλλο, για να παραστώ όπως χρειά-
ζεται στην περίπτωση, και πως η Ασπασούλα θα ήθελε πολύ 
να είμαι «στο μεγάλο γεγονός» της, για να κλείσει κι αυτή 
η παλιά ιστορία, τέλος πάντων. 

Τον κοίταζα και νόμιζα πως έβλεπα έναν ξένο, έναν δα-
σκαλεμένο σωσία του, που μου μίλαγε ψύχραιμα και στα-
ράτα, λογικά και με επιχειρήματα ατράνταχτα, έναν πληγω-
μένο αδελφό που έτρεχε να ικανοποιήσει έστω κι αυτή την 
ύστατη στιγμή τα καπρίτσια της αγαπημένης του, του ίδιου, 
του αίματός του. «Ανδρέα, πού βρήκες τα λεφτά; Χρωστά-
με έως και νοίκια στην Αλαφογιάννη, ήρθε χθες και τα ζή-
ταγε, τι μου λες τώρα;». Τον σκούντηξα στον ώμο μπας και 
ξυπνήσει από το όνειρό του και λογικευτεί. Σηκώθηκε από-
τομα και ορθώθηκε μπροστά μου. 

«Όπως τα βρίσκω πάντα» απάντησε. Φώναξε δυνατά τώ-
ρα πια, σαν να αποζητούσε και χειροκρότημα από εμένα ή 
από τους γείτονες. Ξαναείπε με σθεναρή φωνή, που ξεχείλι-
ζε καπατσοσύνη και απατεωνιά μαζί: «Έκοψα τον λαιμό μου 
σήμερα και τα βρήκα, τα κανόνισα με τον Σακκά και τον πα-
τέρα του, αύριο μεθαύριο παίρνουν τα λεφτά και αγοράζουν 
με καπάρο και το σπίτι στην Αθήνα». 

Μου τα ξεφούρνισε όλα μεμιάς, χωρίς να μου αφήσει πε-
ριθώριο να ρωτήσω πού, πώς, από ποιον, μόνο του είπα, φω-
νάζοντας το ίδιο: «Ωραία, την αδελφή σου τη φρόντισες σή-
μερα, φρόντισε με τον ίδιο τρόπο, σε παρακαλώ, και την οι-
κογένειά σου, για να φάει καλύτερα η μικρή κι εγώ να μπο-
ρώ να βγω μια βόλτα από το σπίτι, γιατί χρωστάμε παντού 
πλέον και με δείχνουν με το δάχτυλο». 

Με κοίταξε ταπεινωμένος και μου είπε, πριν κλειστεί στο 
δωμάτιό μας, πως τις προσεχείς ημέρες θα έχουν τακτοποι-
ηθεί όλα. Τον έπιασα από το χέρι και με το καλό, αλλάζο-
ντας τόνο και ύφος, σχεδόν παρακαλώντας τον να μου εξη-
γήσει τη μέθοδο αποπληρωμής που κρατούσε κρυφή, μόνο 
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για τον εαυτό του, και μου απάντησε ξερά, αινιγματικά, αλ-
λά και τόσο απογοητευτικά «Θα τα πούμε…» κλείνοντας 
την πόρτα του.

Κοιμηθήκαμε χώρια εκείνο το βράδυ, εγώ στο κρεβάτι κι 
αυτός στον καναπέ στο σαλόνι, απέναντι από την υπερφυ-
σική κούκλα με τα μεγάλα ματοτσίνορα και την παγερή μα-
τιά. Και τις άλλες μέρες το ίδιο επαναλήφθηκε και πιο οργα-
νωμένα μάλιστα, αφού έπαιρνε μαξιλάρι, σεντόνι και κου-
βέρτα από νωρίς και την άραζε στον καναπέ, που είχε γίνει 
το νέο του καταφύγιο, μαζί με τις σημειώσεις του, που τον 
κράταγαν ξύπνιο ως το πρωί. 

Όντως σε τρεις ημέρες από εκείνο το βράδυ ο Ανδρέας 
εξόφλησε τα νοίκια και τους δανειστές της γειτονιάς μας, 
ενώ βρήκα ένα πρωί εκατό δραχμές για τα τρέχοντα ψώνια 
επάνω στο δαντελένιο τραπεζομάντιλο της τραπεζαρίας μας. 
Όσο κι αν προσπάθησα ψάχνοντας στα συρτάρια του κρυ-
φά και στους λογαριασμούς του να βρω την πηγή των χρη-
μάτων αυτών, δεν μπόρεσα να ανακαλύψω τίποτα. Ακόμα 
κι η Σταματούλα δεν μπόρεσε να με διαφωτίσει, αφού κι αυ-
τή μπερδεύτηκε ολοσχερώς με το ανεξήγητο νέο, αλλά και 
με την ησυχία και την ομόνοια που επικρατούσε στο Νου-
σαίικο τις τελευταίες μέρες, με φωτεινή εξαίρεση τα τρεχα-
λητά της νεαρής νύφης και της μάνας της για τους προσε-
χείς αρραβώνες. 

Επάνω στις οκτώ ημέρες, βράδυ Κυριακής, έγιναν οι αρ-
ραβώνες της Ασπασούλας, στο σπίτι της νύφης, που λαμπο-
κοπούσε από βλάχικη περηφάνια για τον ωραίο δικηγόρο 
της, μέσα στον χρυσό ταφτά της, με αναψοκοκκινισμένο το 
ολοστρόγγυλο λευκό πρόσωπό της. Θυμήθηκα, έτσι όπως 
καμάρωνε, χωρίς να βλέπει μπροστά της από τον έρωτα και 
τη δικαίωση, γερμένη στο μπράτσο του αρραβωνιαστικού 
της, το αστείο που μου έλεγε παλιά ο μεγάλος αδελφός της 
για το ολοστρόγγυλο του προσώπου της, πως με διαβήτη και 

κέντρο τη μύτη της κάνεις τέλειο το περίγραμμα του κεφα-
λιού της, που το στεφάνωναν κοντές καστανές μπουκλίτσες.

Αντάμωσα εκείνο το βράδυ στους αρραβώνες της μι-
κρής Νούση όλο το παλιό μου πεπρωμένο. Την πεθερά μου, 
αυστηρή ακόμα κι εκείνη τη μέρα απέναντί μου, μέσα στη 
μακριά μαύρη θεσσαλική της φορεσιά, ενώ χρυσά φλουριά 
σκουλαρίκια κρέμονταν από τις ζαρωμένες τρύπες των αυ-
τιών της. Ένας μεγάλος χρυσός σταυρός με ένα ρουμπίνι στο 
κέντρο αναπαυόταν στο στήθος της και μια μεγάλη ασημέ-
νια πόρπη στόλιζε τη μακριά ποδιά της φούστας της, που 
θρόιζε στα απανωτά κεράσματα στο σόι των Σακκαίων. Όλο 
το σόι τους σπουδαγμένοι, με μόρφωση που έβρισκε ταίρι 
στον πεθερό μου, τον γιατρό αδελφό του αλλά και τον δικό 
μου άντρα, που έκανε το παν για να μη χαλάσει κανείς και 
τίποτα το κέφι της αδελφής του αλλά και των υπόλοιπων 
γυναικών της οικογένειας. 

«Έχει ο Θεός, τελικά» μονολόγησα μελαγχολικά στη Στα-
ματούλα, που εκτελούσε χρέη οικονόμου και νταντάς της 
Μάρως, ρουφώντας την κοιλιά μου μέσα στο παλιό ροζ 
ντουσέζ φόρεμα των δικών μου αρραβώνων, που το είχε με-
ταμορφώσει εν μέρει ένα εντυπωσιακό γκρο μαύρο ζωνάκι 
με ασορτί φιόγκο στο κέντρο. Μια μαύρη μπουτονιέρα με 
μεταξωτά άγρια τριαντάφυλλα, ασορτί με τη διάθεσή μου, 
στόλιζε το λιτό, άλλοτε ρομαντικό κορσάζ μου, ενώ προ-
σπαθούσα να δανειστώ λίγη από τη λάμψη του κρυστάλλι-
νου κολιέ μου με τις τρεις σειρές, αγορασμένο με τα ασορτί 
σκουλαρίκια του πολλά χρόνια πριν, από τη Γερμανία, δώ-
ρο του Ανδρέα όταν ήμασταν ακόμη εραστές. Αυτό μαζί με 
χτένες από ταρταρούγα, βραχιόλια κοκάλινα με ασήμι και 
φίλντισι, αλλά και μια καρφίτσα με το ζώδιό μου, ένα ατί-
θασο ασημένιο κριάρι. για χρόνια τα έχωνα κρυφά σε απί-
θανες γωνιές στο πατρικό μου σπίτι −έως και στο κοτέτσι− 
από φόβο μην ξεσκεπαστεί το μυστικό μου ειδύλλιο.
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Έγιναν τα αρραβωνιάσματα με αλλαγή δαχτυλιδιών από 
τον ίδιο τον Ανδρέα, που έσκυψε και φίλησε σταυρωτά την 
αδελφή του και μετά ασπάστηκε τον τυχερό και οικονομικά 
εξασφαλισμένο πλέον, με τόσα μετρητά, γαμπρό του, που 
κοκκίνισε, χωρίς ακόμη να μπορεί να καταλάβει πώς έφτα-
σε ως εκεί και οσονούπω παντρεύεται. 

Δεν αντάλλαξα κουβέντα με καμιά κουνιάδα μου, πέρα 
από τις τυπικές χειραψίες και ευχές, ενώ κάποια στιγμή που 
απομονώθηκα στο γραφείο του πεθερού μου τρίβοντας με 
μανία τα μηνίγγια μου, που σφυροκοπούσαν από ημικρανία, 
εμφανίστηκε εμπρός μου ο μπαρμπα-Γιάννης Νούσης. Με 
αγκάλιασε για πρώτη φορά έτσι παράξενα, αφύσικα, πατρι-
κά και με λύπη παράταιρη μες στη δυνατή χαρά του μου εί-
πε: «Αμαλία, πρόσεχε τον Ανδρέα, είναι έξυπνος, αλλά έχει 
ένα μεγάλο μειονέκτημα. Είναι πολύ επιπόλαιος. Πρόσεχέ 
τον εσύ…». 

Δεν πρόλαβα καν να ζητήσω εξηγήσεις, μου γύρισε την 
πλάτη και επέστρεψε με τους άλλους στο ψηλοτάβανο σα-
λόνι τους. 

Γυρίσαμε σπίτι αποκαμωμένοι από την υστερική προ-
σποίηση της οικογενειακής ευτυχίας, σέρνοντας τα βήματά 
μας, κουβαλώντας κι ένα βαρύ κοιμισμένο μωρό αγκαλιά, 
που για πρώτη φορά γνώρισε θείους και γιαγιά, ξαδελφά-
κι στην ηλικία του. 

Ο νέος γαμπρός του Ανδρέα θα αναχωρούσε την άλλη 
κιόλας μέρα με την αρραβωνιαστικιά του για την Αθήνα, για 
να αποπληρώσουν το περιβόητο διαμέρισμα, αλλά και για 
να το επιπλώσουν από τον Σαρίδη. Η νύφη δεν συμβιβαζό-
ταν με τίποτα λιγότερο σε επίπλωση, επαναλάμβανε όλη τη 
βραδιά, ενώ εξηγούσε πως απ’ αυτό το διαμέρισμα θα πέρνα-
γαν μεγαλοδικηγόροι και αρεοπαγίτες δικαστές, δεν υπήρ-
χαν περιθώρια για επαρχιώτικη διακόσμηση. το σχόλιό της 
προκάλεσε στιγμιαία απορημένα βλέμματα ανάμεσα στις με-

γαλύτερες αδελφές της, Ασημίνα και Φούλα, τις οποίες, μα-
ζί κι εμένα, μάλλον περιελάμβανε. Η Ασπασούλα βιαζόταν, 
ήθελε ο γάμος να γίνει το συντομότερο δυνατόν, έτσι τέλος 
όλοι κατέληξαν για τις 20 Αυγούστου. Η μικρή δεσποινίδα 
Νούση επαναλάμβανε πως το όνειρό της θα ολοκληρωνό-
ταν με ένα μαγικό ταξίδι του μέλιτος στη Ρώμη, την οποία 
είχε απολαύσει στο θερινό σινεμά των Τρικάλων το προη-
γούμενο δεκαπενθήμερο, σε ένα μαγικό έργο με την Όντρεϊ 
Χέπμπορν, και η μοίρα της αναμφισβήτητα την καλεί εκεί 
να εγκαινιάσει τη γαμήλια ευτυχία της. 

Μήπως η γαμήλια ευτυχία της Ασπασούλας συμπέσει με 
τη φυλάκιση του Ανδρέα για χρέη; Ήμουν ξεσηκωμένη κιό-
λας να ρωτήσω όταν η Μάρω έχυσε νερά και ποτήρια στο 
πάτωμα, σχηματίζοντας μια λιμνούλα, αναταράζοντας τη 
συζήτηση και κάνοντάς με να τρέχω στη συνηθισμένη θέση 
που έκρυβα πάντα παλιά το σφουγγαρόπανο.

Ξαναγυρίσαμε στη δική μας ζωή με τον Ανδρέα, που ήταν 
ένας σύζυγος παρών απών, χωρίς καμιά διάθεση για οτιδή-
ποτε. Μοιραζόμασταν το ίδιο κρεβάτι, το ίδιο μεταξωτό κα-
λοκαιρινό κουβερλί, πολλές φορές μπερδεύαμε τα μαξιλά-
ρια μας, εκείνος με το αγαπημένο του σκληρό και εγώ με το 
μαλακό πουπουλένιο, αλλά τίποτα περισσότερο από υφά-
σματα, μυρωδιές και φευγαλέες αφές. Ακόμη και τα ξαφνικά 
αγκαλιάσματά μου μέσα στη νύχτα ή τα ξαναμμένα μου φι-
λιά δεν στάθηκαν ικανά να ξυπνήσουν ούτε μια στιγμή την 
αντρική του παλιά όρεξη και να τον κάνουν να ξεχαστεί μα-
ζί μου έστω για λίγο, όπως παλιά, σαν δεινός εραστής. Απο-
καμωμένος, κοιμόταν από την προσπάθεια να ανταποκριθεί 
στην παλιά του τεχνική, που όπως φαίνεται τον είχε εγκα-
ταλείψει κι αυτή. 

«Ίσως χρειάζεται να πάρεις κάποια συμβουλή από τον 
θείο σου τον γιατρό» του είπα ένα ξημέρωμα που τον βρή-
κε απογοητευμένο και γυμνό, ιδρωμένο μέσα στα φρεσκο-
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στρωμένα κρύα σεντόνια. τα προηγούμενα είχαν μουσκέψει 
από την αγωνιώδη του προσπάθεια να μας ικανοποιήσει και 
τους δύο, τις παλιές σκιές των δύο ιδανικών εραστών. Μό-
λις ξεστόμισα την ιδέα για τη συμβουλή στον θειο του, το 
βλέμμα του σπίθισε μέσα στο ημίφως και αντίκρισα ξανά τη 
σκιά του να γέρνει από πάνω μου, αυτήν τη φορά όμως βί-
αια, πιάνοντάς με και ακινητοποιώντας με, ενώ τα δάχτυλά 
του τυλίχτηκαν σαν μέγκενη στον λαιμό μου. 

«Αυτό να μην το ξαναπείς ποτέ» μου έσκουξε συρτά στο 
αυτί, βγάζοντας μια παραμορφωμένη φωνή βιαστή, αλή-
τη και φονιά μαζί, σφίγγοντας ακόμη πιο πολύ στο τέλος 
τα δάχτυλα και σέρνοντας τα νύχια του σαν λιοντάρι στον 
κόρφο μου. 

Σηκώθηκε για να καπνίσει και έπεσε για έναν δίωρο ύπνο 
στη συνηθισμένη του γωνιά στο σαλόνι. Με άφησε μόνη μου 
να αναρωτιέμαι με τι είδους άντρα τελικά επέλεξα να μπλέξω 
τη μοίρα μου, το πεπρωμένο μου, που είναι ένα και μοναδι-
κό, όπως και η σύντομη ζωή που μου δόθηκε δώρο από τον 
Θεό. Κοιμάμαι με έναν επίδοξο στραγγαλιστή, σκεφτόμουν 
μέσα σε έναν άνυδρο, ξερό από όνειρα και χρώματα ύπνο, 
όπου δύο μαύρα σκυλιά έρχονταν σαν σιωπηλοί φρουροί και 
με κοιτούσαν κατάματα με υγρά μάτια και μακριά ματοτσί-
νορα, σαν την κούκλα της μικρής. 

Έφτασε ο Δεκαπενταύγουστος και μας βρήκε έτσι και πάλι 
νωθρούς, αποκαμωμένους από την καμπίσια ζέστη και τον 
κουρνιαχτό, πνιγμένους σε νέα χρέη, που έσκαγαν σαν απο-
στήματα παλιών πληγών. Τα εφόδια στην κουζίνα μου ξανά-
γιναν λιγοστά, τα απλήρωτα ενοίκια στην κυρία Αλαφογιάν-
νη συσσωρεύονταν. Ξαναγυρίσαμε στην πρότερη κατάστα-
ση, να χρωστάμε και να κρυβόμαστε κλεισμένοι μέσα σε ένα 
ζεστό σπίτι, κλειδαμπαρωμένοι από νωρίς, κι ας έσκουζε το 
κατακαλόκαιρο έξω, αποσυρμένοι στην πίσω αυλίτσα μας, 
με το στρογγυλό φως από πάνω μας να φέγγει τη δυστυχία 

μας. Δυο πρώην εραστές, δυο πρώην ερωτευμένοι πρίγκι-
πες. Ο Ανδρέας διάβαζε τα βράδια σιωπηλός ή έγραφε τον 
απολογισμό του μαγαζιού σε συνεργασία με τον αγανακτι-
σμένο από τα χρέη λογιστή του. Εγώ αμίλητη, σκυφτή πά-
νω σ’ ένα κέντημα με μια Μαντόνα, που όσο το έπιανα στα 
χέρια μου τόσο το μισούσα, κι ας αμάρτανα διπλά από την 
ιερή αναπαράστασή του.

Μετά βίας κύλησαν οι τρεις τελευταίες μέρες πριν από το 
γάμο της Ασπασούλας. Μεταποίησα όπως όπως μόνη μου 
ένα παλιό μαύρο φόρεμα εγκυμοσύνης μου, ανοίγοντας το 
κορσάζ του και «σκάβοντας» με σωστή τεχνική την πλά-
τη του. Ένας μεγάλος φιόγκος σε μαύρο-κόκκινο μεταξωτό 
μπροκάρ, από ένα παλιό μου φόρεμα, το μεταμόρφωσε σε 
σοφιστικέ. Το μαύρο καπέλο με το βέλο έκρυβε τα θλιμμέ-
να μου μάτια, που αποζητούσαν σιωπηλά έναν σωτήρα μες 
στην εκκλησία. να μπει να με σηκώσει ξαφνικά αγκαλιά, αιφ-
νιδιάζοντάς τους όλους, διακόπτοντας το μυστήριο, και να 
με πάρει μακριά από όλα αυτά που ζούσα. 

Ο Ανδρέας, σιωπηλός κουμπάρος, στεκόταν φρουρός πί-
σω από την αδελφή του, που τρεμόπαιζε με νάζι τα μακιγια-
ρισμένα της βλέφαρα, ενώ η αδελφή της η Φούλα της έκανε 
αέρα με διάθεση αδελφικής υποταγής, δροσίζοντας το ιδρω-
μένο της πρόσωπο, εξανεμίζοντας την πρωτόγνωρη έξαψη 
της νύφης που ανυπομονεί να αρχίσει να ζει. Έτσι ανυπο-
μονούσα κι εγώ ως νέα νύφη κάποτε, παραδέχτηκα στωι-
κά κοιτάζοντας αλλού σαν δέχτηκα τσιμπιές όλο ζήλια και 
ενοχή για τη δική μου δυστυχία. 

Το γλέντι που ακολούθησε στο κοσμικό κέντρο ήταν το 
βουλοκέρι που περίμενα για να σφραγίσω το τέλος της στω-
ικότητας, που είχε αρχίσει να με εγκαταλείπει. Δεν σηκώθη-
κα να χορέψω στο γλέντι, ούτε καν άγγιξα το φαγητό μου, 
ενώ η θέα των σφαγμένων γουρουνόπουλων και αρνιών που 
πηγαινοέρχονταν εμπρός μου μου έφερνε λιποθυμία. 
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Παραπονέθηκα πως ήθελα να πάω γρήγορα στη μικρή −
την είχα αφήσει στα πεθερικά με το Λένι, δεν είχε κατάλλη-
λα ρούχα και παπούτσια για να την παρουσιάσω όπως άρ-
μοζε− αλλά ο Ανδρέας μού έσφιξε πονώντας μου το χέρι και 
με προσγείωσε πάλι στο κάθισμά μου δίπλα του.

«Είναι ο γάμος της αδελφής μου» μου είπε επιτακτικά σαν 
στρατηγός. «Δεν θα γίνουμε εμείς ο στόχος απόψε».

Έτσι η βραδιά συνεχίστηκε με κλαρίνα και χορούς που 
έσερνε η νύφη, με το τούλινο φουσκωτό της νυφικό, το οποίο 
χωρούσε από κάτω και τα τέσσερα παρανυφάκια, σε μυστι-
κή κρυψώνα. Αργά, προς το χάραμα, ανάμεσα στους πιωμέ-
νους και κάθιδρους από το γλέντι καλεσμένους, σηκώθηκε 
βαρύς, άτονος, αλλά συνάμα επιβλητικός μες στην περίεργη 
σιωπή του και το σκοτεινό του βλέμμα, ο Ανδρέας να χορέ-
ψει το αγαπημένο τραγούδι του από τα παλιά. Το τραγούδι 
το είχε γράψει ο φίλος του ο Απόστολος Καλδάρας, ακόμα 
από τη μαύρη εποχή των ανταρτών και του ανθρωποκυνη-
γητού, o οποίος του είχε εξομολογηθεί πως το εμπνεύστη-
κε ένα βράδυ καθώς έφευγε και έβλεπε τη σκιά του Γεντί 
Κουλέ, που ήταν πήχτρα από φυλακισμένους αριστερούς.

«Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι» χόρευε ο Ανδρέας μου, τρα-
γουδισμένο από κλαψιάρικη ανατολίτικη γυναικεία φωνή, 
και ύψωνε τα χέρια ψηλά στον ουρανό και τα κατέβαζε με 
δύναμη αντρίκεια, αλλάζοντας τα βαριά μεθυσμένα βήμα-
τά του, σκύβοντας εμπρός και πετώντας το σακάκι του, χω-
ρίς να τον ενδιαφέρει, στο πάτωμα το γεμάτο πατημασιές 
και αποτσίγαρα, λύνοντας και τη γραβάτα του, που είχε γί-
νει από ώρα θηλιά στον λαιμό του. «Το σκοτάδι είναι βαθύ 
κι όμως ένα παλικάρι δεν μπορεί να κοιμηθεί». Η ζεμπεκιά 
του, μαθημένη από γνήσιους μάγκες των καταγωγίων, έκα-
νε την πίστα καταδική του και χώρο μυσταγωγίας. το σώμα 
του απελευθέρωνε τον καημό του μ’ αυτόν τον χορό.

Όλοι όρθιοι χειροκροτούσαν με τον βαρύ ρυθμό, γελώ-

ντας και καμαρώνοντας τη λεβεντιά του, αλλά εγώ τότε κα-
τάλαβα τον απύθμενο πόνο του, τότε ξαναβρήκα, έστω και 
για λίγο, τον παλιό μου Ανδρέα, να με ικετεύει με τον δυ-
σοίωνο ρυθμικό χορό του να τον σώσω εγώ, κάποιος, κάτι, 
από το μαρτύριό του. Να ανοίξει έτσι όπως χόρευε τα χέρια 
του, να γίνουν μεγάλες φτερούγες, να μας γνέψει από ψη-
λά πετώντας για καλύτερα. Αλμυρό ζεστό νεράκι αργοκύ-
λησε από τα μάτια μου, σπάνια δάκρυα, που είχα καιρό να 
νιώσω και νόμιζα πως δεν ήμουν πια ικανή για τέτοιο ξα-
λάφρωμα. Ήμουν σμπαραλιασμένη και ξαλαφρωμένη μαζί 
κοιτάζοντας τον διονυσιακό χορό του Ανδρέα μου, του δι-
κού μου λεβέντη, όχι του τραγουδιού, που εγώ ήξερα όπως 
έλεγαν οι στίχοι «της καρδιάς του τον καημό». Σχεδόν τον 
κουβάλησε ο Δημητράκης κι ο ξάδελφός του ο Σωτήρης στο 
σπίτι μας και τον απόθεσαν με τα ρούχα και τα παπούτσια, 
λίγο πριν από τις έξι το πρωί, στο κρεβάτι μας. 

«Μεγάλη χαρά απόψε, ξαδέλφη, για τον ξάδελφό μου» 
τον δικαιολόγησε ο Σωτήρης «καλοπάντρεψε και την τελευ-
ταία του αδελφή, συγχωρείται», χασκογέλαγε χαιρετώντας 
με στην εξώπορτα. Ούτε ξέρω τι βρήκα και του απάντησα 
κλείνοντας την πόρτα, ενώ χάζευα τη ρυθμική βαριά ανά-
σα του Ανδρέα, που μισολιπόθυμος κοιμόταν στη δική μου 
πλευρά του κρεβατιού. Το λαμπατέρ φώτιζε τα πυκνά μαλ-
λιά του, την τέλεια ελληνική του μύτη, το καλοφτιαγμένο 
μαύρο του μουστάκι, τις παράξενες ξανθές βλεφαρίδες του. 
Του έβγαλα τα παπούτσια και τα τακτοποίησα στο πάτωμα. 
Κοιμήθηκα πλάι του με το κομπινεζόν κι εγώ, ένα ζευγάρι 
ντυμένο με ρούχα γλεντιού, κοιμισμένο τάχαμου από με-
γάλη χαρά και απ’ το μεθύσι της. Δυο νεκροί, δυο πτώματα 
που σαν να μοιράστηκαν την ύστατη στιγμή το κοινό δη-
λητήριο στο ίδιο μεγάλο στρωμένο κρεβάτι. Δυο που αντά-
μωσαν στο ίδιο κακό όνειρο και δυο που έφυγαν για μαύρο 
βαθύ τούνελ ύπνου μαζί αγκαλιασμένοι.
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Ο πόνος με τίναξε σαν δάγκωμα σκορπιού και έσκουξα 
κρατώντας το ζαλισμένο μου κεφάλι. Πανικός με έπιασε σαν 
είδα τον ήλιο να μπαίνει σε λωρίδες στο πάτωμα μέσα από 
τη χρυσή στόφα της κουρτίνας. Κοίταξα το φιλντισένιο ρο-
λόι στο κομοδίνο που έδειχνε μία και πέντε. «Μεσάνυχτα, 
μέρα, μεσημέρι;» αναρωτήθηκα και έπεσα στα γόνατα στο 
στρώμα, μην πιστεύοντας αυτό που είχα πάθει. Πήρε κάμπο-
σο για να θυμηθώ τα χθεσινά, να επαληθεύσω ξανά και ξανά 
στο μυαλό μου πως η μικρή ήταν από χθες στα σίγουρα χέ-
ρια του Λενιού και η καρδιά μου σταμάτησε το ποδοβολη-
τό. Οι σφυγμοί μου επανήλθαν και κατέβασα αργά τα πόδια 
μου στο πάτωμα κάνοντας τα πρώτα βήματα μιας νέας μέρας 
ή πιο σωστά ενός νέου μεσημεριού. Άνοιξα κλειστές κουρτί-
νες, πόρτες ερμητικά κλειστές και έσυρα για την τουαλέτα. 

Πτώμα από το ξενύχτι, ρουφώντας τον καφέ, αναζήτη-
σα ασυναίσθητα τον Ανδρέα μέσα στη σάλα του σαλονιού, 
αλλά όλα δήλωναν πως κατόρθωσε και αναχώρησε πρωινός 
για τις δουλειές του. Έφτιαχνα τις φούντες από το βελούδι-
νο τραπεζομάντιλο που είχαν ανακατευτεί στη δεξιά πλευρά 
του τραπεζιού όταν είδα τον μεγάλο άσπρο φάκελο, ακου-
μπισμένο στο κρυστάλλινο ανθοδοχείο. «Αμαλία», έγραφε 
με μεγάλα γράμματα, αποτυπωμένα από την Parker πένα του 
Ανδρέα, με τον γραφικό του χαρακτήρα. Ίδρωσαν μεμιάς τα 
δάχτυλα, και οι παλάμες μου και κρύωσαν αστραπιαία σαν 
να έπιανα μεγάλη χιονόμπαλα τον Δεκαπενταύγουστο.

«Αμαλία, εγώ τελείωσα. Μέσα στο φάκελο θα βρεις 150.000 
δραχμές για να φύγεις, να εγκατασταθείς μακριά από τα Τρί-
καλα, σου προτείνω στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Δεν 
ήμουν τελικά ποτέ αντάξιός σου, δεν έπρεπε ποτέ να σου εί-
χα δείξει και υποσχεθεί μια άλλη ζωή. Σε εξαπάτησα.

Εγώ φεύγω, τελείωσα εδώ, μαζί σου, με την κόρη μας. Εσύ 
να συνεχίσεις χωρίς εμένα, πρέπει να ζήσεις τη ζωή που σου 
υποσχέθηκα, μια ζωή βασίλισσας.

Να προσέχεις για όλη σου τη συνέχεια τη Μάρω, θα 
είναι σαν να φροντίζεις εμένα. 

Γεια σου, μοναδικέ έρωτά μου. Ανδρέας Ι. Νούσης».   
Αργόπεσα στην καρέκλα διαβάζοντας συλλαβιστά, σιγα-

νά ξανά και ξανά τις σειρές, και τα γράμματα τα ένιωσα να 
κινούνται, να κατρακυλούν, να μου φωνάζουν και να κλαίνε 
από απόγνωση μαζί μου. Ο φάκελος ήταν γεμάτος χαρτο-
νομίσματα κι ο Ανδρέας ήταν άφαντος, κοίταγα σαν τρελή 
όλα τα δωμάτια ξανά και ξανά. Έκρυψα τα λεφτά και έτρε-
ξα όσο πιο γρήγορα μπορούσα στο μαγαζί, ενώ ανακάλυψα 
πως εκεί τον περίμεναν με τις ώρες δυο διοικητικοί υπάλ-
ληλοι της Εθνικής Τράπεζας. 

Έφτασα ξεψυχισμένη στο σπίτι της μάνας του, όπου τον ανα-
ζήτησα, αλλά δεν τον είχε δει κανείς από χθες, ενώ η Νούσαι-
να ήταν στο κρεβάτι με ισχυρό στομαχόπονο και με τσιπροπά-
νι στην κοιλιά μπας και της περάσει. Είπα να μην της πουν για 
τον ερχομό μου, έριξα μια φευγαλέα ματιά και μια αγκαλιά στη 
Μάρω, που έπαιζε με τις κατσαρόλες της κουζίνας, και έτρεχα 
σαν να είχε πάρει φωτιά το σπίτι μου στους δρόμους της πόλης. 
Γύρισα τα καφενεία όπου σύχναζε, στο ταβερνείο «Η Πίνδος», 
πήγα σε φίλους που διατηρούσαν γραφεία στην πόλη, ακόμα 
και στο γραφείο του πιο άθλιου τοκογλύφου, που είχα απομνη-
μονεύσει το όνομά του. Τον επισκέφτηκα μήπως τον βρω εκεί. 
Ο κύριος Επαμεινώνδας Χουλιάρας με διαβεβαίωσε πως έχει 
να τον δει δεκαπέντε ημέρες, όταν είχαν υπογράψει και τα τε-
λευταία χαρτιά για το δάνειο. 

«Τα τελευταία χαρτιά για ποιο δάνειο;» τον ρώτησα όταν 
αυτός ανήσυχος και ταραγμένος πλέον και ο ίδιος μού έδωσε 
έναν κόκκινο φάκελο που υποδείκνυε ξεκάθαρα πως ο Αν-
δρέας τού εκχωρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα στο πατρικό του 
σπίτι, στο αυτοκίνητό του καθώς και στην κούρσα του πα-
τέρα του από 1ης Σεπτεμβρίου 1961. Το αντίτιμο ήταν τέσ-
σερις χιλιάδες χρυσές λίρες. 
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Σάλεψα εντελώς βλέποντας αυτό το σκυφτό ανθρωπάκι 
με το μονόκλ, απέναντί μου, να βραχνιάζει επιχειρηματο-
λογώντας για την καλή μέχρι τώρα συνεργασία τους τα τε-
λευταία πέντε χρόνια. Το μαύρο χρηματοκιβώτιο πίσω του, 
με το ασημένιο στρογγυλό πηδάλιο, γύρναγε και ξαναγύρ-
ναγε στα καρφωμένα, ακινητοποιημένα μάτια μου, σαν τι-
μόνι αυτοκινήτου σε επικίνδυνες στροφές. Το κάδρο στον 
τοίχο πάνω από την πλάτη του Χουλιάρα απεικόνιζε το «ο 
πωλών τοις μετρητοίς και επί πιστώσει», τη φτώχεια, τη μι-
ζέρια απέναντι στον πλούτο και στην ευμάρεια, αυτήν που 
πίστεψα πως θα ζήσω κι εγώ, αυτήν που έζησα έστω και λίγο, 
αυτήν που πάσχισε να δώσει σε όλους μας, αδελφές, αδελ-
φούς, γονείς, γυναίκα και παιδί ο Ανδρέας, αλλά δεν τα κα-
τάφερε. Τελείωσε, όπως μου έγραψε. Στέρεψε πια από ζωή, 
αντοχές, ελπίδες, και πήρε τον δρόμο της αναχώρησης. Ανα-
χώρηση σκοτεινή και υπόγεια, καλά καμουφλαρισμένη από 
καιρό, μοναδική διέξοδος μέσα στην κατάθλιψή του, στη με-
γάλη του ήττα, που του ρούφηξε τη ζωή, που τον πήρε ολο-
ζώντανο από μένα, πέρα σε έναν άλλο ορίζοντα, που μόνο 
αυτός μπόρεσε να δει. 

Ο Ανδρέας απέδρασε, σκεφτόμουν σαν χαμένη στην επι-
στροφή, παραπατώντας σε όλες τις λακκούβες της πόλης, 
σταματώντας και ατενίζοντας σαν υπνωτισμένη τις βιτρί-
νες, ό,τι κι αν είχαν αυτές, ψωμιά, φορέματα και τόπια ύφα-
σμα, παπούτσια, τρακτέρ, κρεμασμένα φρεσκοσιδερωμένα 
αντρικά πουκάμισα.   

Ο Ανδρέας μου δεν θα γύρναγε σπίτι όμως, το ήξερα κα-
λά, τον ήξερα αρκετά καλά πλέον. 

Αργά το ίδιο βράδυ, καθώς νανούριζα τη Μάρω αγκαλιά, 
σκεφτόμουν αν ήταν ικανός να αυτοκτονήσει. Το αινιγμα-
τικό του αντίο είχε αφήσει ανοιχτό το υπονοούμενο της τε-
λεσίδικης αναχώρησής του. Γεια σου, αλλά με ποιον τρόπο, 
αναρωτιόμουν όλη την ώρα και επιστράτευσα για την άλλη 

μέρα όλες μου τις δυνάμεις για να το ξεστομίσω στην οικο-
γένειά του. Οι γονείς του με κοίταζαν σαν ζωντανοί νεκροί 
το επόμενο μεσημέρι στην ροτόντα της τραπεζαρίας τους 
και νόμιζαν πως τους έλεγα χωρατά. Έφυγε, εξαφανίστηκε, 
τους είπα, τους διάβασα μάλιστα και το σημείωμά του. Η 
Νούσαινα λιποθύμησε και τη συνεφέρναμε ώρες, ενώ κου-
βαλήσαμε και τον καρδιολόγο καλού κακού, με τις μαγικές 
σταγόνες του. Ο πατέρας του ενώπιον των υπνωτισμένων 
αδελφών του αργότερα, αλλά και της τοπικής αστυνομίας, 
που κατέφθασε στο σπίτι τους, αρκέστηκε στο να πιάνει το 
κεφάλι του στις δύο παλάμες του, σκυφτός στο τραπέζι, μο-
νολογώντας: «Ήταν πάντα επιπόλαιος». 

Όλο το βράδυ, καθώς και τις άλλες μέρες, αστυνομικοί 
ανεβοκατέβαιναν τα γύρω βουνά και τους κάμπους, στα χω-
ράφια των Νούσηδων με τα υποστατικά τους, ως και στο 
ορεινό χωριό, το Αγκαθάκι, ανέβηκαν μήπως είχε βρει κα-
ταφύγιο εκεί. Τις τέσσερις επόμενες μέρες τα αποτελέσμα-
τα των ερευνών ήταν απογοητευτικά. Ο Ανδρέας άφαντος, 
η μάνα του με καρδιακό επεισόδιο στο νοσοκομείο, περιτρι-
γυρισμένη από τις κόρες της, ο γερο-Νούσης με τα αγόρια 
του στο σπίτι, σε απανωτά συμβούλια με την αστυνομία αλ-
λά και με τις τράπεζες, τους οφειλέτες, διότι η κούρσα της 
πτώχευσης δεν περίμενε τα τελευταία γεγονότα. 

Πλαστογράφησα έντεχνα το ύψος του ποσού που μου 
κληροδότησε ο Ανδρέας, κάνοντάς το 15.000 δραχμές για 
ευνόητους λόγους. Η μάνα μου κατέφθασε από τους Βοριά-
δες αναστατωμένη, συνοδευόμενη από τον μεγάλο της γιο, 
αποσβολωμένη από τις τελευταίες εξελίξεις. 

«Αμαλία, τι θα κάνουμε τώρα;» με ρώτησε τρέμοντας. 
«Θα κάνω, μάνα» της απάντησα με στόμφο δυνατά. «Γε-

νηθήτω το θέλημά του. Θα συνεχίσω, αυτό δεν μου ζητάει; 
Ε, θα συνεχίσω λοιπόν για χατίρι του, για χατίρι της μικρής, 
μα πάνω απ’ όλα γιατί αν νομίζει πως μπορεί να με σβήσει 
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Η ΑΜΑΛΙΑ ΝΟΥΣΗ έδινε με ευλαβική σχολαστι-
κότητα μπουκιά μπουκιά, κουταλίτσα κουταλίτσα, 
το γιαουρτάκι στη Μάρω, στο ανοιχτό της στομα-

τάκι, ένα μικρό χελιδόνι που περίμενε από τη μάνα του να το 
ταΐσει ανυπόμονα τροφή. Η ιεροτελεστία ολοκληρώθηκε με 
δυο μπισκότα βουτύρου, που η δίχρονη σχεδόν Μάρω κρα-
τούσε θριαμβευτικά στα χέρια της βάζοντάς τα και τα δυο στο 
στόμα της. Η Αμαλία έσπρωχνε το μπλε καρότσι της μικρής 
στους δρόμους του Βασιλικού Κήπου, εξηγώντας της γιατί τα 
δέντρα ήταν τόσο μεγάλα, για τη λίμνη που έβλεπαν μπροστά 
τους με τις πάπιες, όπως και για τα ζωάκια από την Αφρική, 
τις μαϊμούδες που είχε δει πρωτύτερα η μικρή και κοιτούσε 
έκθαμβη. Έτσι γιόρταζε η Αμαλία εκείνη την ηλιόλουστη Κυ-
ριακή τα εικοστά έκτα γενέθλιά της. Μετά την παρέλαση στο 
Σύνταγμα, η μικρή με μπαλόνι και σημαιούλα σε όλη τη δια-
δρομή, έκαναν τον γύρο του κήπου και κατέληξαν στο μικρό 
ισόγειο διαμέρισμα που νοίκιαζαν στη Λεωφόρο Αμαλίας 10.

έτσι από τον χάρτη είναι γελασμένος. Εγώ δεν θα το βάλω 
στα πόδια, κυρα-Λένη, δεν είμαι μια Νούση, ποτέ δεν ήμουν 
και ποτέ δεν έγινα, όπως έλεγε ο Ανδρέας. Σηκώνομαι και 
συνεχίζω, μάνα. Από αύριο κιόλας, κι εσύ σήκω και φύγε, 
πήγαινε πίσω στον πατέρα να του φτιάξεις κανένα φαγητό. 
Κι εδώ που είσαι άδικα χάνεις τον χρόνο σου και μπλέκεσαι 
στα πόδια μου. Τι με κοιτάς, βρε μάνα μου; Σου είπα, σηκώ-
νομαι από κάτω και συνεχίζω, χωρίς αυτόν. Δεν με βλέπεις; 
Σηκώθηκα ήδη». ΙΙ

Η μεγάλη φυγή

Αθήνα, 25 Μαρτίου 1962
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Έβαλε το κλειδί και έκλεισε την πόρτα πίσω της, ενώ 
άφησε δύο φιγουρίνια ξενόγλωσσα και το περιοδικό «Εικό-
νες» στο τραπεζάκι του σαλονιού. Κατευθύνθηκε στη μονα-
δική κρεβατοκάμαρα του σπιτιού, όπου περίοπτη θέση κα-
τείχε το ξύλινο παιδικό κρεβατάκι με τα κάγκελα στοιχισμέ-
να σαν στρατιωτάκια. Η μικρή κοιμόταν ήδη και την έβαλε 
προσεκτικά για ύπνο, αφαιρώντας μόνο τα παπούτσια της. 
Με την πουά μεταξωτή ρόμπα της βολεύτηκε στον μοναδι-
κό καναπέ της και απόλαυσε τον καφέ της μαζί με ένα κρου-
ασάν αγορασμένο από το «Άριστον». 

Είχε ήδη κλείσει ένα εξάμηνο στην πρωτεύουσα και 
ένιωθε πως ανήκε εκεί από πάντα, έτοιμη από καιρό, από 
τότε που είχε πρωτομείνει στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρε-
τανία». Εκεί κατέλυσε με τη μικρή τα πρώτα τρία βράδια, 
όταν κατέφθασε από τα Τρίκαλα τον περασμένο Σεπτέμ-
βριο. Άγνωστη μεταξύ αγνώστων, στο μονό δωμάτιο της 
«Μεγάλης Βρετανίας», όλοι υπέθεσαν πως πρόκειται για 
κάποια ευκατάστατη σύζυγο ή χήρα που ήταν περαστική 
στην πόλη. Ο ευγενέστατος γκριζομάλλης ρεσεψιονίστ, 
που την κατασυμπάθησε και τη φλέρταρε με χαριτωμένο 
κοζερί όλη την ώρα, της έδωσε μια λίστα με μικρά κομψά 
διαμερισματάκια στην περιοχή του Κολωνακίου −όπως αυ-
στηρά τού είχε παραγγείλει− προς ενοικίαση συν ένα με-
σίτη από το γραφείο Ι. Σωτηρόπουλου, που θα την καθο-
δηγούσε καταλλήλως. 

Η νεοφερμένη φιλοξενούμενη της «Μεγάλης Βρετανίας» 
ύστερα από διήμερη αναζήτηση και με τη βοήθεια πάντα 
του ευγενέστατου ρεσεψιονίστ κύριου Πελοπίδα, ο οποίος 
της παρείχε και δωρεάν γκουβερνάντα για τη μικρή της τις 
ώρες που αυτή έψαχνε εξονυχιστικά για το νέο τους κα-
τάλυμα, κατέληξε σε ένα κομψό λιλιπούτειο ισόγειο φρε-
σκοβαμμένο δυάρι επί της Λεωφόρου Αμαλίας. Το ενοί-
κιο των πεντακοσίων τριάντα δραχμών μηνιαίως δεν πτό-

ησε την Αμαλία, η οποία δήλωσε χήρα επιχειρηματία εκ 
Βορείου Ελλάδος και κέρδισε αμέσως την εύνοια του θυ-
ρωρού της αθηναϊκής πολυκατοικίας με την ομορφιά της 
αλλά και με το σικ της εμφάνισής της. Η Αμαλία φορού-
σε τα καλύτερα φορέματά της από το πάλαι ποτέ ένδοξο 
παρελθόν της, ασορτί με τα περιβόητα καπέλα της, θέλο-
ντας να δημιουργήσει ένα μυστήριο γύρω από το όνομά 
της: υπονοώντας πως μαζί με τις λιγοστές αποσκευές της 
−τις δύο βαλίτσες της και το κόκκινο δερμάτινο γερμανικό 
μπαούλο της− έφερνε μαζί της και έναν αέρα παλιάς αρι-
στοκρατίας. Είχε καταλάβει πως έπρεπε να επιβιώσει πά-
ση θυσία και σίγουρα είχε μόνο μια ευκαιρία πλέον γι’ αυ-
τήν αλλά και για τη μικρή της. 

Αναρωτιόταν το ίδιο βράδυ της μετακόμισης αν η κου-
νιάδα της η Ασπασούλα έμενε κοντά της, στο νεόδμητο 
πολυπόθητο διαμέρισμά της, που για την απόκτησή του ο 
αδελφός της, ως αποκορύφωμα στο οικονομικό του δράμα, 
έχασε τα μυαλά του και εξαφανίστηκε. Η ζωή της τον πρώ-
το μήνα στην Αθήνα κύλησε σε εντατικούς ρυθμούς, αφού 
έπρεπε να τακτοποιήσει νέες πρωτόγνωρες εκκρεμότητες, 
τις καταθέσεις της στην Εθνική Τράπεζα, έναρξη λογαρια-
σμών ηλεκτρικού, τηλεφώνου και την αγορά διάφορων νέων 
αγαθών που θα διευκόλυναν τη ζωή της στην πρωτεύουσα. 
Χωρίς καθυστέρηση συνειδητοποίησε πως τίποτα δεν μπο-
ρούσε να βάλει φρένο στα όνειρά της, τώρα που είχε πάρει 
η ίδια τα ηνία της ζωής της. 

Στην είσοδο της πολυκατοικίας, μια μέρα που ανέβαι-
νε ασθμαίνοντας τα σκαλιά με τη μεγαλόσωμη Μάρω στην 
αγκαλιά, κουβαλώντας ταυτόχρονα καρότσι και ψώνια σε 
ακροβατικό συνδυασμό, ανταμώθηκε πρώτη φορά με την 
εξαίσια αριστοκρατική κυρία Λητώ Παλαιολόγου, σύζυγο 
γνωστού κλινικάρχη, η οποία εκείνη την ώρα εξέρχετο με τη 
συνοδεία του οδηγού της. Χάιδεψε προστατευτικά το μονα-
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δικό παιδάκι της πολυκατοικίας τους, αφού οι ένοικοι ήταν 
ως επί το πλείστον ηλικιωμένοι και άτεκνοι, κι έτσι ξεκίνησε 
μια πρώτη συζήτηση που αμέσως έφερε τη δεύτερη και την 
τρίτη στο ρετιρέ της κυρίας Παλαιολόγου, στον έκτο όρο-
φο, με θέα τον Βασιλικό Κήπο. Εκεί, μεταξύ τέιου και βου-
τημάτων κανέλας, η Αμαλία εξιστόρησε την καλά περιφρου-
ρημένη της ιστορία, ανοίγοντας όσο έπρεπε την πόρτα της 
μυστικής παλιάς της ζωής, με πάθος, αγανάκτηση, με μάτια 
που έκαιγαν από το μένος για τη ζωή που έτρεξε μέσα της, 
μια ζωή που δεν είχε προλάβει να ζήσει καλά καλά. 

«Μα χρυσό μου, εσύ είσαι έτοιμο μυθιστόρημα» γέλασε 
χαριτωμένα χαϊδεύοντας τις ξανθές μπούκλες της Μάρως, 
που έπαιζε με το λευκό κανίς της ιδιοκτήτριας. 

Τις επόμενες μέρες μάνα και κόρη ακολουθούσαν στους 
μακρινούς περιπάτους της τη γηραιά άτεκνη αριστοκράτισ-
σα, πότε στο Φαληρικό Δέλτα, πότε στη Βαρυμπόμπη ή στη 
Δροσιά. Η Αμαλία ακονίζοντας την έτσι κι αλλιώς προσεγ-
μένη προφορά της ένιωσε σαν να έκανε ταχύρρυθμα σεμι-
νάρια: ξεσήκωνε με ευκολία νέες εκφράσεις από την κυρία 
Παλαιολόγου και τους savoir vivre τρόπους της, τους οποί-
ους προσπαθούσε να μιμηθεί μόνη της το βράδυ σπίτι της, 
ανακεφαλαιώνοντας ξανά και ξανά, κάνοντας πρόβες στον 
καθρέφτη του δωματίου της. 

Μια ημέρα, Δευτέρα, αρχές Νοεμβρίου, η Αμαλία συνό-
δευσε την καινούργια της φίλη στον οίκο ραπτικής Γαλα-
νού, όπου ραβόταν συστηματικά. Εκεί την περίμενε υπομο-
νετικά η πρεμιέρα, η κυρία Νότα, για την απαραίτητη πρό-
βα των τριών βραδινών τουαλετών που θα έραβε η κυρία 
Λητώ για τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων. Ήταν 
μια φασαριόζικη μέρα και ο Μάριος Γαλανός χαιρέτησε με 
χειροφίλημα τη γηραιά πελάτισσά του αφήνοντάς την, αγ-
χωμένος για τα απανωτά του ραντεβού, στα χέρια της πρε-
μιέρας του. Κοίταξε εξεταστικά την Αμαλία, που στεκόταν 

όρθια εμπρός στον καθρέφτη θαυμάζοντας τα κρεμασμένα 
νυφικά του οίκου, και καθώς έφευγε τη ρώτησε αν είχε έρθει 
για το ραντεβού των μανεκέν. Η Αμαλία, σαστισμένη, απο-
λογήθηκε πως συνόδευε την κυρία Παλαιολόγου και τότε 
ο μετρ της υψηλής κοινωνίας τής είπε πως είχε ένα από τα 
καλύτερα παραστήματα και προφίλ που είχε δει. 

Λίγο αργότερα και ενώ η ώρα περνούσε και κανένα μα-
νεκέν δεν διάβηκε τη σιδερένια πόρτα του παλιού αρχοντι-
κού της οδού Αρχελάου 14 στην Πλάκα, ο εκνευρισμένος 
ιδιοκτήτης και ιδιόρρυθμος couturier ζήτησε την άδεια από 
την αριστοκράτισσα πελάτισσά του να δανειστεί τη συνο-
δεία της για τρεις απαραίτητες πρόβες. διότι ένα ανάγωγο 
μανεκέν δεν ήρθε στο ραντεβού τους και η επίδειξη του οί-
κου ήταν σε πέντε ημέρες ακριβώς και βρισκόταν υπό το κα-
θεστώς ενός μικρού πανικού. 

«Μα ασφαλώς, chérie» του είπε με τον αιώνιο καλόβολο 
τρόπο της η κυρία Λητώ κρατώντας τα φασαμέν της ανά 
χείρας «είναι όλη δική σου η Αμαλία μας, μόνο να ειδοποιή-
σει κάποιος τον Περικλή, τον σοφέρ μου, να κρατήσει λίγο 
περισσότερο τη μικρή της κόρη στην κούρσα ή να την πά-
ει μια βολτίτσα μέχρι τα περιστεράκια του Συντάγματος». 

Έκπληκτος ο Γαλανός που η δεσποσύνη με τη μικρο-
σκοπική μεσούλα και τη στενή λεκάνη ήταν ήδη μητέρα, 
την έσπρωξε αποφασιστικά για την πρώτη επαγγελματική 
πρόβα της ζωής της. Τις επόμενες ημέρες, έπειτα από θερ-
μή παράκληση του κυρίου Μάριου Γαλανού, η Αμαλία τον 
βοήθησε με την παρουσία της να ολοκληρώσει τις συνεχείς 
πρόβες του, εξηγώντας πως πραγματικά το βρίσκει ιδιαί-
τερα διασκεδαστικό, αφού είχε συνηθίσει τις πρόβες στη 
δική της μοδίστρα, όσο ζούσε ακόμη ο μακαρίτης ο σύζυ-
γός της. Η κόρη της αφέθηκε στα φιλόξενα χέρια της οικο-
νόμου Νίτσας της κυρίας Παλαιολόγου, και έτσι η Αμαλία 
ουσιαστικά στρατοπέδευσε στο ατελιέ της Πλάκας μέχρι 
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την ημέρα της επίδειξης, όπου πραγματικά πήρε το βάπτι-
σμα του πυρός. Για πρώτη φορά στη βραχύβια καριέρα της 
ως μανεκέν, η Αμαλία κατέβαινε με το στιλ που της είχαν 
διδάξει τις προηγούμενες μέρες ξανά και ξανά τις σκάλες 
του παλιού αρχοντικού, υπό το θερμό χειροκρότημα των 
κυριών της αθηναϊκής ελίτ, που είχαν στρογγυλοκαθίσει 
στο σαλόνι του οίκου μόδας κοιτάζοντας εξεταστικά τις 
θεσπέσιες βραδινές χριστουγεννιάτικες δημιουργίες του 
αγαπημένου τους μετρ.

Η μεταμορφωμένη Αμαλία, με το νέο ξανθό χρώμα μαλ-
λιών όπως και το παζ καρέ κόψιμο, με νέο μέικ απ, επαγ-
γελματικό αυτήν τη φορά, άστραφτε μέσα σ’ έναν ρόλο τον 
οποίο πίστευε και η ίδια πως ήταν προορισμένη να παίξει. 
Με αυτοπεποίθηση πρωταγωνίστριας κατέβαινε ξανά τα 
σκαλιά του οίκου, ντυμένη στις μπλε διάφανες μουσελίνες, 
με τα διαμάντια να αστράφτουν στα αυτιά της. 

Ο Μάριος Γαλανός ήταν κατενθουσιασμένος μαζί της. Η 
Αμαλία, αν και αρνήθηκε πεισματικά το χρηματικό ποσόν 
που της πρόσφερε λέγοντάς του πως πραγματικά δεν το εί-
χε ανάγκη, δέχτηκε ως δώρο ευγνωμοσύνης τα διαμαντένια 
σκουλαρίκια από τον οίκο Κατραμόπουλου που κοσμούσαν 
όλη τη βραδιά τους λοβούς των αυτιών της. 

Γύρισε κατάκοπη το βράδυ σπίτι, αλλά πανευτυχής έπει-
τα από πολύ πολύ καιρό. Επιτέλους ένιωθε πως άρχιζε να 
κυκλοφορεί στις φλέβες της το ίδιο αίμα με τις κοπέλες που 
χάζευε στα ξένα περιοδικά τις ατέλειωτες ώρες πρόβας στον 
Γαλανό. Αν μπορούν αυτές, τότε σίγουρα μπορώ κι εγώ, απο-
φάσιζε κάθε νέα μέρα που κοιταζόταν με αυτοπεποίθηση 
στον καθρέφτη του μπάνιου της. 

Τα συχνά τηλεφωνήματα της μητέρας της, με φωνή που 
έσπαζε από αγωνία, την εκνεύριζαν και της θύμιζαν πως κά-
ποτε υπήρξε μια ρομαντική άνευρη κοπελίτσα από ένα χω-
ριό, που κόντεψε να καταστρέψει μια για πάντα τη ζωή της, 

μόνο που ο άγνωστος Θεός της την τράβηξε από τα μακριά 
μαλλιά της και την έσωσε. Ένιωθε διαλεχτή, ξεχωριστή για 
τη νέα της ζωή, και αυτό ήταν ένα συναίσθημα που την απο-
γείωσε τους επόμενους μήνες στην Αθήνα, αφού άρχισε να 
συνεργάζεται σε μόνιμη βάση πλέον, ως mannequin de la 
maison, με τον οίκο Γαλανού αναλαμβάνοντας χρέη υπο-
δοχής για μια μερίδα πελατισσών της κλάσεως της κυρίας 
Παλαιολόγου, που έψαχναν πάντα για μια ευγενική ατυχή-
σασα να εξωτερικεύσουν τη σικ μητρική τους στοργή με τις 
παραινέσεις τους. 

Το γεγονός πως τη φήμη της Αμαλίας −που σύντομα ο 
κύριος μετρ μετονόμασε σε Αμέλια ή χαϊδευτικά Αμελί− ακο-
λουθούσε και ένα ευκατάστατο μυστηριώδες παρελθόν την 
έχρισε γρήγορα σε αγαπημένη μασκότ των πλούσιων κυριών, 
οι οποίες σκότωναν τις ώρες τους σε πινάκλ, πρόβες νέων 
τουαλετών και κομμωτήρια. Η Αμέλια, με την ομορφιά της 
και τα νέα υπέροχα μοντελάκια που αναδείκνυαν τις μακρι-
ές γάμπες της, δεν ήταν άλλη μια ατυχήσασα από τον Μπί-
θουλα, αλλά από τζάκι επιχειρηματιών της Βορείου Ελλά-
δος. Ήταν η νέα protégée του άγριου κόσμου της ελληνικής 
αριστοκρατίας, όπου τα πάντα ήταν τόσο ρευστά. 

Αυτό το καλοκαίρι που πέρασε η Αμαλία στην Αθήνα ήταν 
και το πρώτο που πραγματικά ένιωσε νέα και ευλογημένη 
για την καινούργια ζωή της. Τις Κυριακές, όσο δεν δούλευε 
στον οίκο μόδας  −και αφού είχε βρει ήδη τη μαντάμ Ζου-
λί, Γαλλίδα γκουβερνάντα που χρυσοπλήρωνε για να φρο-
ντίζει τη Μάρω− έπαιρνε τη μικρή και ανταποκρινόταν από 
το πρωί στα καλέσματα της κυρίας Λητώς στη βίλα της στο 
Λαγονήσι ή στην εξίσου νέα της φίλη, πελάτισσα του οίκου, 
κυρία Καλλιρρόη Πατρονικόλα −αδελφή του ζάμπλουτου 
Αριστοτέλη Ωνάση− στο Σούνιο. Η Μάρω πλατσούριζε με 
τις ώρες στις πισίνες των ηλικιωμένων φιλενάδων της, ζω-
σμένη με το αλογάκι πλαστικό σωσίβιό της, ενώ η μαμά της 
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αντίκρισε πισίνα για πρώτη φορά στη ζωή της, αλλά εννο-
είται πως δεν έδειξε καθόλου έκπληξη ή δέος.

Έτσι ανέμελα κύλησε το καλοκαίρι του 1962, σε ένα ροζ 
μωρουδίστικο σύννεφο για τη Μάρω, αλλά και σε κάτι πα-
ρόμοιο για τη μεταμορφωμένη από την καλοζωία μητέρα 
της, που απολάμβανε για πρώτη φορά χωρίς τύψεις, φόβους 
και ενδοιασμούς τη λεγόμενη «καλή ζωή».

Γυρνούσε σχεδόν πάντα αργά στο σπίτι της μετά τη δου-
λειά στον οίκο μόδας, ενώ υπήρχαν φορές που καθυστερού-
σε ακόμα πιο πολύ ύστερα από διασκέδαση με τον νέο κύ-
κλο γνωριμιών της. ο Γαλανός την κουβαλούσε σαν ζωντα-
νή κούκλα, σημαιοστολισμένη στα διάφορα σουαρέ, επιδει-
κνύοντάς την ως μούσα του, το νέο πρότυπο της χειραφε-
τημένης καλλονής Ελληνίδας. Σκουντουφλώντας από την 
κούραση και την ορθοστασία, ακροβατώντας καθημερινά 
πάνω στις ψηλοτάκουνες γόβες της σε δεξιώσεις της καλής 
κοινωνίας των Αθηνών, σε luxury γυαλισμένα παρκέ ρετι-
ρέ ή σε αφράτα γκαζόν κήπων των βορείων ή νοτίων προ-
αστίων, έφτανε στο διαμέρισμά της. Μέσα στο σκοτάδι της 
κρεβατοκάμαράς της έβγαζε τη στολή της Αμελί και γινό-
ταν ξανά η Αμαλία Νούση, με τα ρομαντικά της λευκά μα-
κριά νυχτικά και τα ξέπλεκα κοριτσίστικα μαλλιά, χαϊδεύ-
οντας το ξανθό κεφαλάκι της κόρης της, που κοιμόταν μα-
καρίως στο κρεβάτι της. 

Πού και πού άναβε το φως στο κομοδίνο της και έβα-
ζε για το υπόλοιπο της νύχτας πλάι της την κορνίζα με τη 
φωτογραφία τους. Όχι από τον γάμο τους. Αυτή την άφη-
σε για πάντα στα Τρίκαλα, στο παλιό της κομοδίνο, ενθύ-
μιο μιας γαμήλιας μέρας που δεν βγήκε καλορίζικη. Είχε 
κρατήσει φωτογραφίες τους που είχαν βγάλει στο ταξίδι 
του μέλιτος, στο Μόναχο, στο Παρίσι, στο Μιλάνο, ακό-
μα και πιο παλιές, που ήταν παράνομο ζευγάρι, στις μα-
κρινές τους βόλτες. 

Μια τέτοια φωτογραφία τη χάζευε, ενώ αυτή κοιμόταν 
κουρασμένη τις νύχτες. Απεικόνιζε δύο καλοντυμένους 
όμορφους ανθρώπους να γελούν ερωτευμένοι κάτω από 
την ομπρέλα και τη βροχή στη Βιέννη το 1958. Τα βλέμμα-
τα αγάπης που ζωντάνευαν στο χαρτί της φωτογραφίας θύ-
μιζαν το παλιό άδολο αίσθημά της. Γι’ αυτό τη διάλεξε για 
προσκέφαλό της, κάτι σαν νυχτερινό λαμπάκι για το σκο-
τάδι, να τη φυλάει από τους δαίμονές της. Όταν ξημέρωνε 
το πρωί πρώτη της δουλειά ήταν να τη βάλει και πάλι στην 
κρυψώνα της και να υποδυθεί τη νέα Αμέλια.

Ενάμισης χρόνος πέρασε από την απόβαση της Αμαλίας 
στην Αθήνα, η Αμαλία έγινε Αμέλια και Αμελί, η Μάρω δυό-
μισι χρονών σχεδόν, ένα τρισχαριτωμένο κοριτσάκι. Οι ζω-
ές τους άλλαξαν δραματικά προς το καλύτερο, αλλά η ψυ-
χή της Αμαλίας σαν κάτι ξέχωρο από την υπόλοιπη ύπαρξή 
της της έπαιζε συνεχώς παιχνίδια άρνησης της πραγματικό-
τητας και της νέας λογικής των πραγμάτων. Πολλές φορές 
ξεχνιόταν στην προηγούμενη ζωή της και αναρωτιόταν πού 
είναι ο σύζυγός της, ο Ανδρέας. Κυκλοφορούσε σαν το φά-
ντασμα με τα νυχτικά και την παλιά πράσινη πουά μεταξω-
τή της ρόμπα μέσα στο μικρό της διαμέρισμα, καπνίζοντας 
πλέον −να μια καινούργια έξη από τις παρέες της καινούρ-
γιας της ζωής−, βολτάροντας στα λίγα τετραγωνικά της, 
βάζοντας κάτω ξανά και ξανά τις σκέψεις, τα αισθήματα. τι 
έμεινε πίσω, τι θάφτηκε ζωντανό, τι δεν θα ξαναδεί ποτέ. Εί-
χε διακόψει κάθε επικοινωνία με το οικογενειακό περιβάλ-
λον του Ανδρέα, αισθανόταν σαν να ήταν όλοι τους λεπροί 
που θα τη μόλυναν με δηλητηριώδεις ανάσες και χειραψίες. 
Στο νέο της ξεκίνημα δεν είχαν χώρο εκείνοι. Η ζωή αυτή 
έκλεισε σαν ένας τάφος που σκάφτηκε άρον άρον για τον 
νεκρό, και το νέο, φρέσκο χώμα ήρθε και τον σκέπασε για 
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πάντα. Τον τάφο του κάποτε τυχερού της καλοτάξιδου γά-
μου, της παλιάς της ευτυχίας.

Αγνοούσε τα τυχόν προβλήματα που θα είχαν προκύψει 
με την εξαφάνιση του Ανδρέα, αγνοούσε αν και πώς επέζη-
σαν οι γονείς του από τον ισχυρό αυτό σεισμό της εξαφάνι-
σής του, αλλά και από τους τρομερούς επίσης οικονομικούς 
μετασεισμούς που μοιραία θα ακολούθησαν. Όπως επέλεξε 
την εξαφάνιση, τον ζωντανό θάνατο ο Ανδρέας, αυτή την 
τακτική επέλεξε ως ένα βαθμό να ακολουθήσει και η ίδια. 

Η μάνα της με τον διαρκή πικραμένο τόνο φωνής, ακου-
γόταν πού και πού από την άλλη άκρη του τηλεφωνικού σύρ-
ματος και την ενημέρωνε για τη δική της οικογένεια, τους 
Σίμους, που πάλευαν να τα φέρουν βόλτα κάθε μήνα, αφού 
και οι δύο γιοι της Λένης έκαναν του κεφαλιού τους. Ο με-
γαλύτερος, αμετανόητος γυναικάς, λάτρης του κατώτερου, 
σαχλού είδους ποδόγυρου, σύχναζε μονίμως σε τρίτης κα-
τηγορίας καμπαρέ της επαρχίας, κάνοντας τον έναν κακό 
επαγγελματικό χειρισμό μετά τον άλλο. Ονειροπαρμένος 
μονίμως, πίστευε πως είναι φτιαγμένος για τα περισσότερα, 
πως του οφείλουν οι πάντες και άλλα τέτοια συμπαθή που 
τον έχριζαν μονίμως άτομο αναξιόπιστο και μαγνήτη νέων 
προβλημάτων. Ο μικρότερος αδελφός της, ο Τάκης, ο μό-
νος από την οικογένεια που της έμοιαζε στα χρώματα και 
στην ομορφιά της κατατομής της, ήταν και η φανερή αδυ-
ναμία της από παιδί. 

Το αχαλίνωτο χιούμορ του και η παροιμιώδης ενέργειά 
του −μικρότερος είχε γίνει γνωστός στη γύρω περιοχή με 
το παρατσούκλι «η οργή», αφήνοντας ιστορία με τις αταξί-
ες του− τον έκαναν στα μάτια της εκλεκτό. Ο μικρός ξαν-
θός Τάκης τελειώνοντας με τα χίλια ζόρια το σχολείο είχε 
εκδηλώσει την επιθυμία, αν και περισσότερο του έβγαινε ως 
γκρίνια, να γίνει κάτι παραπάνω στη ζωή του από υπάλλη-
λος γραφείου ή υπάλληλος του ίδιου του εμπορικού κατα-

στήματος του γέρου πατέρα του και του επηρμένου μεγά-
λου του αδελφού, ο οποίος νόμιζε πως ήταν τουλάχιστον 
μεγαλοβιομήχανος − χωρίς δεύτερο παντελόνι ωστόσο. Οι 
ατέλειωτες σχολικές κοπάνες όμως και η παντελής έλλειψη 
βασικών γνώσεων απαγόρευσαν στον Τάκη να σπουδάσει 
γιατρός, όπως διατεινόταν με ζήλο πως ήθελε, ενώ απειλού-
σε συχνά πυκνά την αδελφή του πως θα κατέβαινε φουριό-
ζος στην Αθήνα για να γραφτεί στην ΑΣΟΕΕ, πιστεύοντας 
πως αυτό θα ήταν αρκετό για μια πετυχημένη σταδιοδρομία.

Πολλές φορές η Αμαλία, παρ’ όλη την πονεμένη με τον 
καιρό και πραγματικά «τραυματισμένη» αγάπη που τους έτρε-
φε, ευχόταν να μπορούσε να γίνει αυτό το μαγικό κάτι και 
να μην είχε πια καθόλου την έγνοια τους. Ευχόταν να μπο-
ρούσε να απαρνηθεί οριστικά το παρελθόν της. Όμως δεν 
ήταν ακόμα τόσο απελπισμένη ή τόσο γενναία και σκληρή 
όπως ο σύζυγός της, σκεφτόταν πικρόχολα, για να τραβήξει 
την οριστική μαύρη γραμμή της εξαφάνισης. Να εξαφανίσει 
κι αυτή τα ίχνη της βρίσκοντας ησυχία μέσα στην αχανή για 
τους επαρχιώτες συγγενείς της μεγαλούπολη. Αντίθετα, το 
επίδομα που τους έστελνε έξι μήνες τώρα ήταν σταθερό, δυο 
χιλιάδες δραχμές, ενισχύοντας το οικογενειακό τους εισό-
δημα από τις συνεχείς χασούρες του μικρού επαρχιώτικου 
καταστήματος νεωτερισμών. Και μόνο η σκέψη πως ο μι-
κρός της αδελφός προετοιμαζόταν με ειδικά φροντιστήρια 
για να κατακτήσει, ως νόμιζε, με τον αέρα του καταφερτζή, 
αεριτζή επαρχιώτη τη φοιτητική ζωή της Αθήνας την έκα-
νε να θέλει να εξαφανιστεί από προσώπου γης, μην αντέχο-
ντας νέα έξοδα και νέο γύρο προβλημάτων στην πολυτάρα-
χη έως τώρα ζωή της. 

Οι σκέψεις και οι φόβοι της δεν έμειναν για πολύ στον 
βυθό του υποσυνείδητού της. Έφτασε πολύ γρήγορα η μέ-
ρα, τέλη Σεπτεμβρίου του 1962, που παρέλαβαν μάνα και 
κόρη −θέλοντας και μη− όλο χαρά και γιορτινό ενθουσια-
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σμό από τον σιδηροδρομικό σταθμό Λαρίσης τον περιβόητο 
Τάκη Σίμο, ένα όμορφο, γεροδεμένο αγόρι δεκαεννιά χρο-
νών, που αισθανόταν έτοιμος να κατακτήσει όχι μόνο την 
Αθήνα, αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα με τη βοήθεια της 
πανέξυπνης αδελφής του, όπως κραύγαζε φουσκώνοντας 
από περηφάνια. 

Οι ένοικοι στη Λεωφόρο Αμαλίας έγιναν τρεις ξαφνικά 
και ευτυχώς χάρη στην εμφανή ομοιότητά τους όλοι στη 
συντηρητική πολυκατοικία, που έτρεμαν τα σκάνδαλα και 
τον ηθικό διασυρμό, πείστηκαν χωρίς ιδιαίτερο ζόρι για την 
πραγματική τους συγγένεια.

Πέρασαν ενενήντα μέρες κι ο μικρός αδελφός της της 
είχε δημιουργήσει −όπως το φοβόταν από την αρχή− πε-
ρισσότερα προβλήματα στην καθημερινότητά της. Το πρώ-
το θέμα προέκυψε με το ενοχλητικό κόρτε του στη μαντάμ 
Ζουλί, η οποία, αν και είχε από καιρό πατήσει τα τριάντα 
πέντε, παρέμενε μια πρόκληση για πολλούς και ειδικά για 
έναν πεινασμένο σεξουαλικά επαρχιώτη, που ονειρευόταν 
νύχτα μέρα στιγμές μεγάλων ηδονών. Μετά την αυστη-
ρώς ακατάλληλη σκηνή που είδε με τα ίδια της τα μάτια 
να διαδραματίζεται στη λευκή φλοκάτη, στο σαλόνι του 
σπιτιού, ένα βράδυ που γύρισε κατάκοπη από ολοήμερες 
πρόβες στου Γαλανού, αναγκάστηκε να αναλάβει δράση. 
Η μαντάμ Ζουλί προς μεγάλη της λύπη −και προς μεγάλη 
απογοήτευση του φουντωμένου αδελφού− αντικαταστά-
θηκε τάχιστα από την πενηντάχρονη γεροντοκόρη μαντάμ 
Βίκι, που μόλις είχε πάρει σύνταξη από το ελληνογαλλικό 
σχολείο St. Joseph. 

Συν τοις άλλοις ο αδελφός της ξόδευε ασυλλόγιστα και 
ακατάπαυστα σε ρούχα sur mesure, εξόδους σε Βαρυμπό-
μπη και Κεφαλάρι, και λοιπά «φοιτητικά έξοδα», όπως ο 
ίδιος τα έλεγε, μια και ήταν ήδη πρωτοετής στη Βιομηχανι-
κή Σχολή Πειραιά. Το αποκορύφωμα ήταν το τηλεφώνημα 

που δέχτηκε μια ανοιξιάτικη πρωία στο ατελιέ του Γαλανού, 
ο οποίος τη στραβοκοίταξε με νόημα όταν τη ζήτησε επίση-
μα μια πομπώδης αντρική φωνή: ήταν αντιπρόσωπος μιας 
αυτοκινητοβιομηχανίας, ο οποίος είχε στα χέρια του μια σει-
ρά γραμματίων για την αγορά σπορ αυτοκινήτου που είχε 
αγοράσει με προκαταβολή ο προκομμένος Τάκης Σίμος με 
εγγυήτρια την ίδια. 

Ο Τάκης, εκτός από αυτοκίνητο, εξόδους, ρούχα και μι-
κρές τσαπερδόνες της νύχτας, είχε γίνει και αναπόσπαστο 
μέλος μιας πειραιώτικης χαρτοπαικτικής λέσχης, έτσι κατά-
φερε στους πρώτους δέκα μήνες της συγκατοίκησής τους να 
αποσπάσει με ποικίλες μεθόδους −υποσχέσεις, ψέματα αλ-
λά και απειλές− το αξιοσέβαστο ποσό των τριάντα χιλιάδων 
δραχμών. Όλα αυτά και άλλα πολλά είχαν κάνει ανάστατη 
για άλλη μια φορά την «τυπικά στρωμένη» μέχρι πριν από 
λίγο ζωή της Αμαλίας, της είχαν φορτώσει μια απίστευτη κα-
τήφεια. Ένιωθε πως τη ρουφούσε, με ένα περίεργο παιχνί-
δι της μοίρας, η δυσοίωνη φισούνα των προβλημάτων της, 
ενώ η ίδια σιγά σιγά έχανε ξανά, για άλλη μια φορά, την κυ-
ριαρχία του εαυτού της. 

Ήταν μια κουφόβραση απίστευτη αυτή που ζούσαν εκεί-
νο τον Ιούλιο του 1963 και έμεναν λίγες ακόμη μέρες δου-
λειάς για να ολοκληρωθεί η χειμερινή κολεξιόν ώστε να εί-
ναι έτοιμοι για τον δειγματισμό του Σεπτεμβρίου. Έναν ολό-
κληρο μήνα θα παρέμενε κλειστός ο οίκος μόδας και η Αμα-
λία με τη Μάρω είχαν ήδη προετοιμαστεί για τη δεκαήμερη 
εξόρμησή τους με το σκάφος της οικογένειας Παλαιολόγου 
στον Αργοσαρωνικό. Στη συντροφιά εκτός από τον Μάριο 
Γαλανό θα ήταν τρεις καλοζωισμένες πελάτισσές τους, οι 
δύο με τους βιομήχανους συζύγους τους. Η Αμαλία έκανε 
όνειρα γι’ αυτή την πρώτη κρουαζιέρα της ζωής τους, είχε 
ήδη ετοιμάσει μια σειρά από navy εμφανίσεις γι’ αυτήν και 
για τη μικρή.
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Κοιμόταν μακαρίως όταν ένιωσε αμέσως πως το κουδού-
νισμα του τηλεφώνου μέσα στην υγρασία της καλοκαιρινής 
νύχτας θα προμήνυε κάτι δυσοίωνο. Την ενημέρωσε ο αξι-
ωματικός υπηρεσίας του τμήματος Καμινίων Πειραιά πως ο 
αδελφός της κρατούνταν εκεί ύστερα από έφοδο που είχαν 
κάνει στη χαρτοπαικτική λέσχη της περιοχής. Κάθιδρη, ει-
δοποίησε τη μαντάμ Βίκι, που ήρθε ανάστατη μες στη νύχτα. 
Πήρε χρήματα από την αυτοσχέδια κρυψώνα στα πλακάκια 
του μπάνιου και έσπευσε με ταξί στον Πειραιά.

Με το λινό εκρού καθωσπρέπει ταγέρ της, τα λευκά της 
γάντια και την ασορτί τσάντα ήταν καθισμένη άκρη άκρη, 
αηδιασμένη ακόμα και από το τσιμέντο που πατούσε, στον 
βρόμικο πάγκο του αστυνομικού τμήματος. Ένιωθε να την 
κατακλύζει η βρόμα που αναδιδόταν από τα κρατητήρια του 
υπογείου: ήταν η ίδια βρόμα του προκατοχικού κτιρίου, αλ-
λά κυρίως των σεσημασμένων φυσιογνωμιών που κουβα-
λιόντουσαν και στοιβάζονταν από τους αστυνομικούς, σαν 
τσουβαλάκια με άμμο, στη γωνία του διαδρόμου.

Είχε φτάσει τέσσερις τα ξημερώματα και περίμενε ακό-
μη στωικά την ώρα που θα έβλεπε τον προκομμένο αδελφό 
της και θα του ανακοίνωνε με στόμφο πως θα τον οδηγούσε 
κατευθείαν στο τρένο για τον δρόμο της επιστροφής, όταν 
άκουσε το όνομά της «Νούση, για τον Δημήτριο Σίμο». Τι-
νάχτηκε μέσα στην καυτή θερινή νύχτα και μπήκε παραπα-
τώντας από την κούραση μέσα στο γραφείο του διοικητή. 
Ο αδελφός της, μαζί με άλλες τρεις δυσοίωνες φυσιογνω-
μίες, βρισκόταν ήδη εκεί με περασμένες χειροπέδες, όρθιος, 
αξύριστος και μπαρουτοκαπνισμένος από τη στραβή εξέλιξη 
της νύχτας του. Του έριξε ένα υπεροπτικό βλέμμα όλο ση-
μασία καρφώνοντας στη συνέχεια τις χειροπέδες του, ενώ 
ο αδελφός της κατέβασε το βλέμμα ντροπιασμένος στα δε-
τά μαύρα παπούτσια του.

«Κυρία Νούση, να σας πληροφορήσω πως ο αδελφός 

σας Δημήτριος Σίμος, ο οποίος συνελήφθη περί της πρώ-
της πρωινής σήμερα στην παράνομη χαρτοπαικτική λέσχη 
“Volcano” στην οδό Κουντουριώτη 3 στα Καμίνια, θα οδη-
γηθεί στο αυτόφωρο και αύριο το πρωί θα πρέπει να έχετε 
σε μεταλλικές δραχμές το ακριβές ποσό που θα του επιδι-
κάσει το δικαστήριο, εάν και εφόσον κριθεί ένοχος, για την 
αποφυλάκισή του». 

Τα είπε μονομιάς σκαλίζοντας την ξύλινη πίπα του με το 
μεταλλικό του εργαλείο, ανάμεσα σε πόρτες που ανοιγό-
κλειναν και έτριζαν από το χρόνο και την υγρασία. Η Αμα-
λία τον ευχαρίστησε, έριξε ένα βλέμμα ειλικρινούς αποδο-
κιμασίας στον μικρό, που την κοιτούσε τρέμοντας, τον ευ-
χαρίστησε και βγήκε αγέρωχη, αποφασισμένη να τον αφή-
σει και αύριο αλλά και μεθαύριο στη φυλακή για ένα γρή-
γορο σεμινάριο, ό,τι πρέπει για τη συνέχιση των πετυχημέ-
νων σπουδών του στην πρωτεύουσα. 

Πρόλαβε μόνο να τον ακούσει να την παρακαλά με λυγ-
μό σχεδόν να μην τον αφήσει στη φυλακή και να λυπηθεί 
και την κυρα-Λένη, που θα το μάθει, αλλά η ίδια είχε πάρει 
ήδη τον δρόμο για την έξοδο. Στο πλατύσκαλο κοντοστά-
θηκε από την ταχυκαρδία όταν κατάλαβε πως μια περίερ-
γη κοντή αντρική φιγούρα την ακολουθούσε δυο ορόφους 
τώρα. Γύρισε και αντίκρισε έναν σκυφτό δύσμορφο άντρα 
που μέσα στη ζέστη του Ιουλίου φορούσε καμπαρντίνα και 
ρεπούμπλικα. Φοβήθηκε, αλλά ασυναίσθητα αποφάσισε να 
κοντοσταθεί για να την προσπεράσει. Έμεινε όμως απένα-
ντί της, το ίδιο κοντός, σκυφτός, κατσούφης, μια φιγούρα 
κακού μάντη και λωποδύτη μαζί. Έξω από το τμήμα, άνα-
ψε τσιγάρο και της είπε με ένρινη χωριάτικη φωνή: «Είσαι η 
Νούση, η όμορφη γυναίκα του κυρ Ανδρέα, έτσ’;».

«Ναι, τι ξέρεις;» του είπε με σταθερή, ελεγχόμενη φωνή, 
που πάσχιζε να κατευνάσει τον φόβο της ο οποίος χτυπού-
σε στα μηνίγγια του κρανίου της. 
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«Τον κυρ Ανδρέα να τον ξεχάσ’. Πάει πια αυτός, να μην τον 
ξαναψάξ’, μην τον ξανακλάψ’» της είπε δείχνοντάς τη με τον 
δείκτη του, κραδαίνοντας συγχρόνως και το άφιλτρο τσιγάρο. 

Πήγε να τον ρωτήσει ποιος είναι και τι παραπάνω ξέ-
ρει, αλλά η φωνή δεν έβγαινε από τον λαιμό της, μόνο ένας 
ρόγχος. Αυτός ήδη είχε καληνυχτίσει μόρτικα και είχε φύγει 
σβέλτα, σαν ταχυδακτυλουργός στο σκοτάδι. Τη συγκλόνι-
σε αυτή η συνάντηση και μέσα στο ταξί έκλεινε τα μάτια ζώ-
ντας την πάλι και πάλι, προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσει 
κάτι που ίσως ήταν η λύση του αινίγματος, αλλά δεν έβγαζε 
πουθενά, μόνο βυθιζόταν στο παλιό σκοτάδι, στον ίδιο πα-
λιό πόνο που την ξερίζωσε από τη Θεσσαλία.

Ήταν αποφασισμένη το πρωί να τηρήσει την απόφασή της 
σχετικά με τον τυχοδιώκτη αδελφό της, όταν έλαβε ένα νέο 
τηλεφώνημα όλο σπαραγμό και παιδικό κλάμα από τον ίδιο, 
που την εκλιπαρούσε πως θα γυρίσει πίσω στο χωριό, πως η 
ζωή αυτή δεν ήταν γι’ αυτόν, πως είχε μπλέξει τόσο μα τόσο 
άσχημα και φοβόταν για τη ζωή του. Με βαριά καρδιά πλή-
ρωσε στο ταμείο των δικαστηρίων του Αρσακείου Μελάθρου 
και λίγο πριν από το μεσημέρι της 12ης Ιουλίου βγήκαν και οι 
δύο ταλαιπωρημένοι και μουτρωμένοι, σωστά ράκη, ένα ολό-
κληρο εικοσιτετράωρο σχεδόν άγρυπνοι, κατεβαίνοντας σιγά, 
κουρασμένα τα τριάντα σκαλοπάτια του ιστορικού κτιρίου.

Ο μικρός τής εξιστορούσε με τη χωριάτικη βαριά προ-
φορά του, που κατέστρεφε δραματικά το καλοβαλμένο πα-
ρουσιαστικό του, πως έμπλεξε τόσο περίπλοκα με μια συμ-
μορία χαρτοκλεφτών που τον απειλούσαν συνεχώς και είχε 
ήδη θυσιάσει το μικρό νέο τους αυτοκίνητο συν είκοσι χι-
λιάδες που είχε ήδη καταχραστεί από το κομπόδεμά της. Η 
Αμαλία έτρεμε από αγανάκτηση αλλά και από ένα νέο κύμα 
του γνωστού της δυναμισμού, που φούσκωνε πάντα στον 
αφρό των άσχημων γεγονότων στη ζωή της.

Στο σπίτι, λίγο αργότερα, πακετάρισε με νεύρο πρωτό-

γνωρο όλη τη μοντέρνα αθηναϊκή γκαρνταρόμπα του αδελ-
φού της, του έδωσε σε ένα φάκελο ταχυδρομείου πέντε χι-
λιάδες δραχμές για να νοικιάσει ένα αυτοκίνητο σαν κούρ-
σα ταξί ως πρώτη δουλειά στην επιστροφή του στα πάτρια 
εδάφη. Όταν αυτός επέμενε πως ήθελε να μετακομίσει στον 
Βόλο, τον απείλησε πως θα έκανε τα πάντα για να μην την 
ξαναδεί για τα επόμενα πέντε τουλάχιστον χρόνια και τον 
φόρτωσε στην κυριολεξία στην αμαξοστοιχία της 4ης με-
σημβρινής για Δεμερλί Καρδίτσας. 

Της κουνούσε το χέρι από το βαγόνι περίλυπος, ντροπια-
σμένος. ένα φοβισμένο, παιδί, ένας ζαβολιάρης που πάντα 
στηριζόταν στο ταλέντο του καταφερτζή.

Από την άλλη κιόλας ημέρα η Αμαλία αποφάσισε να με-
τακομίσει, φοβούμενη τις μαφιόζικες συναναστροφές του 
αδελφού της, συγκλονισμένη ακόμη και από την απροσδό-
κητη συνάντησή της με τον κουτσό λωποδύτη της προηγού-
μενης νύχτας, που γνώριζε πολύ καλά ποια πραγματικά ήταν. 

Μέσα σε μία εβδομάδα η νέα της διεύθυνση ήταν Σέκε-
ρη 7, στον τρίτο όροφο μιας νεόδμητης πολυκατοικίας, σε 
ένα διαμέρισμα εξήντα τετραγωνικών με αισθητά χαμηλό-
τερο ενοίκιο, κάτι που το χρειαζόταν διότι με μαγικό τρό-
πο ο αδελφός της είχε καταφέρει να φάει σχεδόν τις μισές 
καταθέσεις της. Ήταν απόγευμα Παρασκευής 2 Αυγούστου 
1963 όταν ψώνιζε και τα τελευταία αναγκαία για το πρώτο 
της ταξίδι καθαρόαιμων διακοπών με την κόρη της την επο-
μένη. Η θαλαμηγός «Αφρόεσσα» της Λητώς Παλαιολόγου 
τούς περίμενε αγκυροβολημένη στη μαρίνα της Γλυφάδας 
για το καθιερωμένο της ταξίδι στον Αργοσαρωνικό. θα ήταν 
και το παρθενικό της ταξίδι μακριά από τα βάσανα της πα-
λιάς της ζωής, που παρά την απόσταση των τριακοσίων και 
χιλιόμετρων από τη θεσσαλική γη, επέμενε να την επανα-
φέρει στη δικιά της παλιά ρότα. 
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Η ζωή της dame de compagnie της αρχόντισσας Λητώς Πα-
λαιολόγου της πήγαινε πολύ, σκεφτόταν η Αμαλία καθώς 
είχαν αγκυροβολήσει αρόδο, καταμεσής της Δοκού, ενός 
μικρού κομματιού γης δίπλα στην Ύδρα, ενώ οι άντρες της 
«χαρούμενης ναυτικής παρέας» με τα παχουλά βλαστάρια 
τους βουτούσαν στα ζαφειρένια νερά του Αργοσαρωνικού. 

«Ώστε έτσι είναι να ζεις τις καλοκαιρινές διακοπές σου ως 
μέλος της υψηλής κοινωνίας» διαπίστωνε με καλυμμένη έκ-
πληξη η Αμαλία ταΐζοντας φρουτόκρεμα τη Μάρω, η οποία 
είχε αλλάξει φορεσιά μετά το μεσημεριανό της μπανάκι. 

Η μαμά της μικρής θυμόταν τη μία και μοναδική φορά που 
επιβιβάστηκε σε βάρκα, σε σχολική εκδρομή στον Πλατα-
μώνα, η οποία την τραυμάτισε ψυχικά καθώς τέσσερις συμ-
μαθητές της πνίγηκαν όταν άρπαξαν μόνοι τους ένα ξεχα-
σμένο σάπιο σκαρί και ξανοίχτηκαν χαχανίζοντας χωρίς να 
γνωρίζουν κολύμπι − πράγμα σχετικά κοινό για τους Θεσ-
σαλούς. Βρήκαν τα πτώματά τους παραμορφωμένα δυο μέ-
ρες μετά στην ακτή.

Η Αμαλία, φοβισμένη από τότε, πείσμωσε με την αδυ-
ναμία της και, με δάσκαλο κολύμβησης τον αδελφό της και 
τον επιστήθιο φίλο του, ένα μούτρο ολκής, αποφάσισε να 
την κατανικήσει και να μάθει ένα αξιοπρεπές κολύμπι. Αυτό 
ήταν που την έσωζε και σ’ αυτό το ταξίδι, αν και την τρόμα-
ζαν σταθερά τα σκούρα νερά. Η παροιμιώδης αυτοκυριαρ-
χία τής πρόσδιδε μια ανεξήγητη αύρα παλιάς καλής ζωής, 
σαν να είχε μεγαλώσει μέσα σε θαλαμηγό περνώντας πολ-
λά χαλαρά πλούσια παιδικά καλοκαίρια. 

Είχε προμηθευτεί δραμαμίνες για να κατανικήσει πιθανές 
ναυτίες που είχε ακούσει πως συνέβαιναν συχνά, αλλά γρή-
γορα κατάλαβε πως η γέφυρα της θαλαμηγού και το πρωι-
νό σερβιρισμένο από τους καμαρότους είχαν εφευρεθεί για 
εκείνη. Ο Δημήτρης, αρχικαμαρότος και αρκετά νόστιμος 
μες στη λευκή αμφίεσή του, τσακιζόταν να την περιποιηθεί, 

με το ζαμπονάκι και το βραστό αυγό των τεσσάρων λεπτών. 
Να μια εικόνα που έπρεπε να είχε απολαύσει εδώ και χρό-
νια. Η Αμαλία σαφέστατα σ’ αυτές τις πρώτες ξέγνοιαστες 
διακοπές της ζωής της κατάλαβε το ανεξήγητο, πως η ζωή 
τής χρωστούσε πολλές χάρες ακόμη και είχε βρει τον τρόπο 
πλέον να αρχίσει να τις εισπράττει αναδρομικά.

Οι βραδινές δυσοίωνες σκέψεις εξαφανίστηκαν. Ξαπλω-
μένη στο διπλό κρεβάτι που μοιραζόταν κλασικά με τη μι-
κρή της, αργά τα μεσάνυχτα, μετά το βραδινό πινάκλ και 
τις μαραθώνιες συζητήσεις της με την κυρία Λητώ, την κυ-
ρία Ροζίτα και τη φίλη τους Ρενάτα Κωστάνς, χάζευε από το 
ασημένιο φινιστρίνι της καμπίνας της το λαμπύρισμα ενός 
άλλου νέου φεγγαριού, πιο φωτεινού πια για εκείνη, γεμά-
του εκπλήξεις για το μέλλον, έτσι πίστευε. Η διαμονή τους 
στην Ύδρα ήταν υπέροχη, το ίδιο και η μεγαλοπρεπής θα-
λαμηγός, που μετά βίας χωρούσε στο λιμάνι και είχε γίνει η 
ατραξιόν της παραλιακής βόλτας, αφού η πιτσιρικαρία αλ-
λά και άπαντες οι τουρίστες τη χάζευαν κάθε απόγευμα που 
έδενε γυρνώντας από το πρωινό μπάνιο στις γύρω παραλίες.

Πολλές φορές έτρωγαν όλοι μαζί παρέα στις περίφημες 
ταβέρνες του Ντούσκου ή του Πετράκη υπέροχα κοκκινι-
στά σαλιγκάρια − που η Αμαλία δοκίμασε πρώτη φορά στη 
ζωή της, αλλά φυσικά το απέκρυψε επιμελώς παρατηρώντας 
τον τρόπο με τον οποίο τα έτρωγαν οι άλλοι και μιμούμενη 
άψογα τους συνδαιτυμόνες της.

Ειδικά μετά την ταινία της Σοφίας Λόρεν Το παιδί και το 
δελφίνι, η Ύδρα είχε γίνει το δεύτερο Κάπρι της διεθνούς 
société. Κάποια βράδια η παρέα μεγάλωνε και προστίθεντο 
συνέχεια κι άλλοι bon viveurs που έκαναν κατεξοχήν διακο-
πές στο πασίγνωστο νησί. Έτσι, πήγαιναν για χορό και πο-
τό −κοιμίζοντας τη Μάρω νωρίς και με αδυσώπητο φρου-
ρό και γκουβερνάντα τον Δημητράκη− στην πασίγνωστη 
«Λαγουδέρα».  
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Η Αμαλία στο ζενίθ της ομορφιάς της, απελευθερωμένη 
επιτέλους από τα δεσμά ενός στοιχειωμένου γάμου, αποφα-
σισμένη να μην ξανακλάψει για τον Ανδρέα, να μην τον ξα-
ναποθήσει, να μην αναρωτηθεί αν ζει, άνθισε αυτό το κα-
λοκαίρι. Οι διακοπές της από δέκα ημέρες που αρχικά υπο-
λόγιζε έγιναν είκοσι ύστερα από προτροπή της «καλής νο-
νάς» Λητώς Παλαιολόγου, η οποία είχε βάλει στόχο να την 
αποκαταστήσει όπως αρμόζει σε μια νέα χήρα και ατυχή-
σασα καλλονή, όπως έλεγε με στόμφο και ανάθεμα για την 
άγνωστη μοίρα του καθενός. Ατέλειωτη η κοσμική λίστα της 
εποχής με παντρεμένους που ζητούσαν και ζούσαν την κα-
λοκαιρινή τους περιπέτεια στη «Λαγουδέρα», επιφανείς επι-
χειρηματίες και εφοπλιστές που ήθελαν έστω για ένα βράδυ 
ανακούφιση και περιστασιακή χαλάρωση. πανέμορφους δό-
κιμους της Σχολής Εμποροπλοιάρχων, που γίνονταν κι αυ-
τοί ένα με τους κοσμικούς του πασίγνωστου καλοκαιρινού 
κέντρου. Τα ονόματα των Κολοβών και των Ρουμπάνηδων 
αποτυπώθηκαν από την πρώτη στιγμή στην Αμαλία, αφού 
είχε μείνει άλαλη με το παρουσιαστικό τους, χόρεψε και με 
τους δύο ένα βράδυ ύστερα από την απρόθυμη συγκατάθε-
ση της κυρίας Λητώς, η οποία ήθελε να την αποκαταστήσει 
τάχιστα με κάποιον άνω των σαράντα πέντε, επιχειρηματία 
εννοείται και αυστηρά του κύκλου της.

Όλοι μπερδεύονταν σε ένα τεράστιο χνουδωτό κουβάρι 
−γνωστοί, κοσμικοί, αργόσχολοι πλούσιοι, ζιγκολό και τυ-
χοδιώκτες− τα καλοκαιρινά βράδια στη «Λαγουδέρα», ενώ 
οι χοροί μπλουζ των ιταλικών σουξέ γίνονταν ολοένα και 
πιο επικίνδυνα σφιχτοί για τη λεπτή σιλουέτα της Αμαλίας. 
Ειδικά όταν ένα από αυτά τα βράδια γνωστότατος σύζυ-
γος πελάτισσάς τους στον οίκο ραπτικής προσπάθησε να 
τη φιλήσει μέσα στα νοτισμένα σκοτάδια του κλαμπ, ένα 
φιλί μεθυσμένο και υγρό από το πολύ αλκοόλ και τη γερο-
ντική ανυπομονησία.

Δεν ήταν τόσο εύκολη η comme il faut αποκατάσταση της 
Αμαλίας, ειδικά με ένα μικρό κορίτσι που όλοι ήξεραν πως 
κοιμόταν μακαρίως σε μια καμπίνα κότερου κάπου εκεί κο-
ντά. Δεν ήταν τόσο εύκολο όμως και για την ίδια την Αμα-
λία, που ξεχνώντας ή κάνοντας πως ξεχνά τις γυναικείες της 
ανάγκες για έρωτα και ηδονές, αποφάσισε με το μνημειώδες 
πείσμα της να ξαπλώσει σε κρεβάτι μόνο με αυτόν τον ένα 
που θα ερχόταν, αν ερχόταν, και θα της έταζε γη και ύδωρ, 
ως βασίλισσα πλέον σίγουρη, σε θρόνο και πύργο δικό της. 
Τολμηρό σχέδιο, αλλά με επιτυχία δέκα στα δέκα, σκεφτόταν 
και αντιστεκόταν σθεναρά σε απροκάλυπτο φλερτ, πιθανά ξε-
μοναχιάσματα και ερωτοτροπίες που προέρχονταν από πα-
ντρεμένους με γυναίκες παρούσες ή από όμορφους νεαρούς. 

Ή τώρα σωστά ή ποτέ, σκεφτόταν και φρόντιζε να επι-
στρέφει πριν από την πρώτη πρωινή από τα ξενύχτια, φοβού-
μενη τα συκοφαντικά σχόλια. Πήγαινε η ίδια προσωπικά το 
τελευταίο φασκόμηλο της ημέρας στην καμπίνα της κυρίας 
Παλαιολόγου, ενημερώνοντάς τη για τα τεκταινόμενα της 
κοσμικής εξόδου στις ταβέρνες και στη «Λαγουδέρα», ενώ 
έμενε για περαιτέρω κοζερί και κους κους των τελευταίων 
καυτών νέων που είχαν λάβει χώρα στα σκοτάδια, πίσω από 
τους ασπρισμένους τοίχους του νησιού και είχαν γίνει αντι-
ληπτά από την τετραπέρατη Αμαλία. Με ένα φιλί σαν κόρης 
προς μάνα για καληνύχτα γύρναγε ευτυχισμένη στην κα-
μπίνα της και αγκάλιαζε στα σκοτάδια το κορμάκι της Μά-
ρως της, κάτι από τον παλιό της άντρα, κάτι από τη χρυσή 
καρδιά του, που φοβόταν πως είχε πάψει πλέον να χτυπά.

Οι τελευταίες ημέρες της κρουαζιέρας έμελλε να είναι 
πραγματικά μοναδικές, αφού τις καθόρισε η έλευση της 
Τζάκι Κένεντι στο νησί, το οποίο ξεσηκώθηκε στην κυριο-
λεξία στο πόδι για να την υποδεχτεί. Ο Δήμαρχος, φυσικά η 
μπάντα του δήμου, οι κάτοικοι, οι τουρίστες, πλήθος νέων 
κοριτσιών και αγοριών την υποδέχτηκαν με λουλούδια ως 
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Μεσσία. Η κορωνίδα της επίσκεψης ήταν το μεσημεριανό 
γεύμα που παρέθεσε ο Δήμαρχος στην επίτιμη προσκεκλη-
μένη τους στην πρύμνη της θαλαμηγού της γηραιάς κυρίας 
Παλαιολόγου. Η Αμαλία εκτέλεσε χρέη βοηθού της grande 
dame βοηθώντας τη στις μετακινήσεις της μέσα στο σκάφος 
και στην ξενάγηση στη συλλογή σπάνιων έργων τέχνης που 
διέθετε η θαλαμηγός. Η Αμαλία έλαβε ως δώρο μια θερμή 
χειραψία από τη θρυλική καλεσμένη και απάντησε σε άψογα 
γαλλικά −που τα είχε κάνει δεκάδες πρόβες από το πρωί−, 
αποσπώντας κολακευτικά σχόλια για την όμορφη νεαρή 
Ελληνίδα με το κομψό ροζ φόρεμα.

Ο μετρ Γαλανός φουσκώνοντας από ξέφρενη υπερηφά-
νεια με το τελευταίο σχόλιο της πρώτης κυρίας, μεγάλο του 
είδωλο και στιλιστικό του απωθημένο −πάντα θαύμαζε τον 
Ολέγκ Κασίνι, που την έντυνε στις μεγάλες της ομορφιές 
και στα κορυφαία γκαλά−, ορκίστηκε πως θα της στείλει μια 
σειρά από ρούχα δώρο με έντονο ελληνικό στοιχείο εις ανά-
μνηση της συνάντησής τους στην Ύδρα. Το έλεγε και σχε-
δόν έκλαιγε που επιτέλους βρέθηκε τετ α τετ με το αγαπη-
μένο του ίνδαλμα, μην πιστεύοντας στην τύχη του εκείνον 
το ζεστό Αύγουστο. 

Τα συζήταγαν οι δυο τους αργά εκείνο το βράδυ, στο τέρ-
μα μιας πραγματικά μεγαλειώδους ημέρας. η κυρία Παλαι-
ολόγου, κουρασμένη, αναπαυόταν από νωρίς στην καμπίνα 
της. Χαμένος σε ένα ντελίριο ευτυχίας ο Γαλανός, κοκκινι-
σμένος από τον ήλιο των διακοπών σαν μικρός στρουμπου-
λός αστακός, εξυμνούσε ακατάπαυστα την Τζάκι Κένεντι 
στην Αμαλία, που τον άκουγε με στωική ευγένεια προσπα-
θώντας να συμμετέχει στην ατρόμητη λογοδιάρροιά του. Οι 
ελεγχόμενες σχετικά γυναικωτές κινήσεις του έδιναν έναν 
πραγματικά διασκεδαστικό τόνο στην αφήγηση, αλλά όντας 
αργά αποφάσισε να τον καληνυχτίσει κόβοντάς τον σχετι-
κά απότομα, αφού δεν ήταν προετοιμασμένη για ακόμη ένα 

λογύδριό του περί δημιουργού, couturier και μούσας. Ήξε-
ρε καλά, με την πείρα που απέκτησε τόσο χρόνο μαζί του, 
πως τα αισθήματά του είχαν μεταλλαχτεί σε κάτι ανεπίσημα 
άρρωστο, σε μια φρέσκια μανία προσκόλλησης στο πρόσω-
πό της, που την έκανε να δυσανασχετεί γνωρίζοντας πως οι 
αμφιφυλόφιλοι δημιουργοί δραματοποιούν ως ωδή στην τέ-
χνη τους πρόσωπα, καταστάσεις, συναισθήματα.

Γύρισαν από το μυθικό τους ταξίδι πάλι πίσω στη σικ γει-
τονιά τους στην οδό Σέκερη και η ζωή τους ξαναμπήκε στους 
ρυθμούς του Κολωνακίου, των καμωμάτων της μικρής, της 
προετοιμασίας της για την πλακιώτικη Σχολή Χιλλ, νηπια-
γωγείο θηλέων ξακουστό από πολλά χρόνια, όπως της συ-
νέστησε η κυρία Λητώ. Μπήκε πάλι στη ζωή της ο σίφου-
νας της προετοιμασίας της νέας κολεξιόν, τα αμέτρητα ρα-
ντεβού για επικείμενους γάμους με ηχηρά ονόματα, που θα 
λάμβαναν χώρα από τη νέα σεζόν, εφοπλιστές, βιομήχανοι, 
ακόμη και ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος, που προετοιμαζόταν 
να παντρευτεί μέσα στο 1964 την ωραιότερη πριγκίπισσα 
της Ευρώπης, την Άννα Μαρία.

Στο ατελιέ τους, η Αμελί με τον Γαλανό είχαν υποδε-
χτεί με βαθιά υπόκλιση, που την επανέλαβε σε ξεχωριστές 
πρόβες ενώπιόν του αναρίθμητες φορές στη σκοτεινή τους 
γκαρνταρόμπα, τη βασίλισσα Φρειδερίκη με τη μικρή κό-
ρη της Ειρήνη, που θα ράβονταν −μεγάλη επιτυχία για τον 
Γαλανό− στο ατελιέ τους, τιμώντας έτσι και τους Έλληνες 
couturier, όχι μόνο τους κορυφαίους Christian Dior και Coco 
Chanel. Είχαν προλάβει εκείνη την ημέρα να αναρτήσουν και 
τα φρέσκα πορτρέτα των Βασιλέων σε περίοπτη θέση στον 
τοίχο, ακριβώς επάνω από το λιλιπούτειο λευκό σεκρετέρ 
της υποδοχής της Αμαλίας, για να γίνει κατανοητό όχι μό-
νο το πολιτικό τους φρόνημα, αλλά και η στιλιστική αφο-
σίωσή τους σ’ αυτούς. Ο Γαλανός είχε γνωστές εμμονές με 
όλους τους βασιλεύοντες ανά την υδρόγειο, καθώς και με 
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τις πρώτες κυρίες όλων των χωρών ακόμη και της αφρικα-
νικής ηπείρου αν ήταν αυτό δυνατό να τον κάνει διάσημο. 

Η Αμαλία αναλογίστηκε τον παράξενο σαρκασμό που της 
επιφύλασσε η μοίρα: ήταν η δεύτερη φορά που συναντού-
σε και υποδεχόταν τη Βασίλισσα Φρειδερίκη, η πρώτη ήταν 
στον σιδηροδρομικό σταθμό των Βοριάδων λίγο μετά τον 
τρομερό σεισμό της περιοχής. Εκείνη ντυμένη καραγκού-
να, γεμάτη φλουριά στο μέτωπο και στο στήθος γιορντάνια, 
φορώντας μια ασήκωτη στολή ογδόντα χρόνων, δανεισμένη 
από τη μάνα της καθηγήτριας των αρχαίων της, μαζί με την 
παιδική της φίλη Άρτεμη, με ανθοδέσμες στα χέρια να υπο-
κλίνονται εμπρός στον πανύψηλο και γοητευτικό Βασιλιά 
Παύλο, με τα γυαλιά του αεροπόρου στο πανέμορφο πρόσωπό 
του, και την κομψή Φρειδερίκη μέσα στο πράσινο ταγέρ της. 

«Σας παρακαλούμε, Μεγαλειοτάτη, με αυτή την ταπει-
νή ανθοδέσμη που συλλέξαμε από τους γκρεμισμένους κή-
πους μας, να μας βοηθήσετε να ξαναχτίσουμε τα σπίτια μας 
έστω, αφού τα αδέλφια μας δεν μπορούμε να τα φέρουμε πί-
σω στη ζωή». Αυτό το λογύδριο τους είχαν γράψει δήμαρ-
χος και γραμματέας, το είχαν μάθει απέξω και το έλεγαν η 
μία στην άλλη ξανά και ξανά. Δυο έφηβες καραγκούνες, οι 
πιο όμορφες του χωριού, που επιλέχτηκαν να γίνουν οι κρά-
χτες της δυστυχίας τους, μήπως και πάρουν πρώτοι κάποια 
αποζημίωση και σταματήσουν να περιπλανιούνται στα χα-
λάσματα των πάλαι ποτέ σπιτιών τους.

Αλίμονο, η Φρειδερίκη, με τη συμπαθητική μικρή κόρη 
της, φυσικά δεν έριξε δεύτερο βλέμμα στην Αμαλία, που 
την υποδεχόταν από άλλη θέση πλέον, όχι πια ένα κουρε-
λάκι, κορίτσι έρμαιο της μοίρας του, αλλά μια όμορφη, πο-
λύ όμορφη, νέα γυναίκα.                 

Έκλεινε σχεδόν ενάμιση χρόνο συνεργασίας με τον οίκο 
μόδας Γαλανού όταν το αφεντικό της αποφάσισε να διορ-
γανώσει ένα ταξίδι γνωριμίας αλλά και νέων μεγαλεπήβο-

λων σχεδίων στο Παρίσι. Ήθελε οπωσδήποτε μαζί του την 
Αμέλια, ως την απόλυτη μούσα και έμπνευσή του καθώς και 
πολύτιμη βοηθό του. Εδώ και έξι μήνες η πρώην μετριότα-
τη, φασαριόζα και πολυμήχανη μαθήτρια Αμαλία Σίμου του 
μακρινού παρελθόντος είχε μεταμορφωθεί σε επιμελή σπου-
δάστρια γαλλικών, πρώτα με τη βοήθεια των γκουβερνά-
ντων −της μαντάμ Ζουλί και αργότερα μοιραία της μαντάμ 
Βίκι− και κατόπιν με την προτροπή του μέντορά της Γαλα-
νού, ο οποίος της επέβαλε εκτός από δάσκαλο ελληνικών −
για να φτιάξει στην εντέλεια την «απαίσια ορεσίβια προφορά 
της Βορείου Ελλάδος», όπως της έλεγε− και έξτρα μάθημα 
γαλλικών, διότι έπρεπε στον χώρο που κινούνταν πλέον να 
γνωρίζει ορολογία για τα περί ραπτικής αλλά και τους συ-
νήθεις διαλόγους της σωστής μεγαλοαστικής συναναστρο-
φής, που θα της χρησίμευαν ποικιλοτρόπως. 

Αναχώρησαν για το Παρίσι με την Ολυμπιακή Αεροπορία 
ένα πρωινό Οκτωβρίου με πλήθος αποσκευές, αφού το αφε-
ντικό της είχε αποφασίσει να ανοίξει τα φτερά του και στην 
απόλυτη πόλη της μόδας με τη βοήθεια εξαιρετικών φιλε-
νάδων του Ελληνίδων, οι περισσότερες βαθύπλουτες μετά 
τους γάμους τους με ηγεμόνες της ναυτιλίας. Του διέθεταν 
τα ρετιρέ τους για μικρές επιδείξεις και απογευματινά κο-
ζερί με ολίγον ελληνικό ελαφρύ κουτσομπολιό, για να πε-
ράσει λίγο πιο ευχάριστα η ώρα τους στις Avenue Foch και 
George V. Πέρασε ένα μαγικό δεκαήμερο στο Παρίσι σκλη-
ρής εργασίας −με εντατικές πρόβες, όπου η Αμαλία είχε ανα-
λάβει τον ρόλο μανεκέν αλλά και πρεμιέρας μαζί− αλλά και 
διαλειμμάτων, όταν αργά το απόγευμα ζούσε μια διαφορε-
τική πλευρά του νυχτερινού Παρισιού, συνοδεία πάντα του 
αφεντικού της όπως και νέων κυριών της τοπικής ελληνι-
κής αριστοκρατίας. Το «Maxim’s» σίγουρα υποδέχτηκε για 
πρώτη φορά Ελληνίδα εκ της κωμοπόλεως των Βοριάδων, 
σκεφτόταν μην μπορώντας να συγκρατήσει το ζαβολιάρικο 
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χαμόγελό της η Αμαλία καθώς βολευόταν στα βαθυκόκκι-
να δερμάτινα καθίσματά του ένα από αυτά τα μαγικά βρά-
δια. Στην άλλη γωνία ο μέγας Αριστοτέλης Ωνάσης, που τον 
είχε αναγνωρίσει στο ημίφως. Τον είχε πρωτογνωρίσει ένα 
χρόνο πριν, ένα πρωινό Κυριακής στο εξοχικό της αδελφής 
του, της Καλλιρρόης Πατρονικόλα, στο Λαγονήσι, και ένιω-
θε να της κόβονται οι τένοντες των ποδιών της. 

Διασκέδαζε τετ α τετ με τη Μαρία Κάλλας. Τους κοίτα-
ζε υπνωτισμένη από μακριά και φεγγοβολούσε από τόσο 
μακρινή απόσταση ο περιβόητος φλογερός τους έρωτας. Η 
Αμέλια −για τη βραδιά− επίσημη συνοδός του μετρ Γαλα-
νού μαζί με τη χήρα Ανδρόνικου Βοϋβόδα και τη ζωντοχή-
ρα Νικολάου Χαρλαύτη είχαν ένα εξαιρετικό δείπνο, ενώ η 
ίδια έκλεβε την παράσταση με το παρουσιαστικό της, με το 
φρεσκοφτιαγμένο της σινιόν διά χειρός Alexandre de Paris, 
με τα γνωστά διαμαντένια της σκουλαρίκια όπως και με τη 
σμαραγδένια εξώπλατη μεταξωτή σουά σοβάζ τουαλέτα, κο-
ρυφαίο δημιούργημα της νέας κολεξιόν του οίκου Γαλανού, 
την  οποία ο μετρ επέλεξε να δειγματίσει στο «Maxim’s». Τα 
λευκά ψηλά γάντια συμπλήρωναν μια εμφάνιση που παρέ-
πεμπε σε πρώτη κυρία, αυτός άλλωστε ήταν και ο ρόλος της 
όπως της είχε ορίσει και το αφεντικό της. Να αιχμαλωτίζει 
τα βλέμματα με το παρουσιαστικό της, να σκλαβώνει τις νέ-
ες γνωριμίες με τη χάρη της και την καλλονή της. Δεν ήταν 
ένα απλό μανεκέν, αλλά ένα νέο είδος γυναίκας με προσω-
πικότητα, προσπάθησε να πείσει τον εαυτό της για να ξε-
περάσει την απρόσμενη αμηχανία της.

Προς το τέλος της βραδιάς και ενώ απολάμβαναν το 
μπράντι τους, κοντοστάθηκαν δίπλα τους περιμένοντας τον 
σοφέρ τους ο Αριστοτέλης Ωνάσης με τη Μαρία του, όπως 
τη σύστησε στην παλιά καλή του φίλη κυρία Βοϋβόδα. Το 
βλέμμα του σταμάτησε αινιγματικά στο πρόσωπο της Αμέ-
λιας, και η ομήγυρη πάγωσε στην κυριολεξία όταν θυμήθηκε 

εμπρός σε όλους (κύριος με τους εξαιρετικούς τρόπους ως 
προς τις γυναίκες) την προηγούμενη γνωριμία τους στο σπί-
τι της αδελφής του το περασμένο καλοκαίρι στο Λαγονήσι.

«Ήμουν σίγουρη, Αρίστο μου, πως θα τη θυμόσουν την 
Αμελί μας» τον πείραξε η πληθωρική κυρία Βοϋβόδα, αφή-
νοντας ένα μακρόσυρτο γέλιο να σπάσει την κοκκινόμαυ-
ρη αισθησιακή ατμόσφαιρα του «Maxim’s». Οι μετοχές της 
Αμαλίας ανέβηκαν κατά πολύ μετά από εκείνο το ενσταντα-
νέ, αφού πλέον είχε αποδείξει σε όλους πως η ανάδυσή της 
στα ακόμα πιο ψηλά πατώματα της «παλαιάς αριστοκρατι-
κής πολυκατοικίας» ήταν ζήτημα απλώς χρόνου. 

Την επόμενη ημέρα, που η Αμαλία διάλεγε κούκλες για 
τη Μάρω και φορεματάκια, προσπαθούσε να συγκρατήσει 
τα μυαλά της μέσα στο κρανίο της ύστερα από όλα αυτά 
τα ανέλπιστα που της είχαν τύχει τα τελευταία δύο χρόνια. 
Αν και εξακολουθούσε να σκέφτεται πότε πότε τον Νούση, 
ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, είχε κατορθώσει να εξαφανίσει 
κάθε τετριμμένη παλιά θλίψη. Αναρωτιόταν μόνο αν ο Αν-
δρέας ήταν ζωντανός, αν είχε βρει ως λύση την αυτοκτονία, 
αν έπρεπε τελικά να τον μνημονεύει μαζί με τους δικούς της 
πεθαμένους, όπως είχε κάνει ύστερα από πολλά χρόνια και 
η μάνα της για τους χαμένους της αδελφούς στις μάχες της 
Μικράς Ασίας. Δένοντας τη ζώνη της για δεύτερη φορά στη 
ζωή της στο αεροπλάνο την άλλη μέρα, η Αμαλία σκεφτό-
ταν αυτά κι άλλα πολλά ακόμη πιο περίπλοκα, όπως όταν 
της ζήταγε η Μάρω τον μπαμπά της κι αυτή της έλεγε ως 
αλήθεια πως είχε πεθάνει. 

Ξαφνικά ένα μικρό κόκκινο κουτάκι προσγειώθηκε στο 
τουίντ φόρεμά της και έκανε την Αμαλία να αναπηδήσει από 
έκπληξη. Ο Μάριος Γαλανός έπιασε σφιχτά το χέρι της με 
το δικό του παχουλό και την πίεσε για να δεχτεί μέσα στη 
βουή από τις τουρμπίνες και τους έλικες του αεροπλάνου 
της Ολυμπιακής Αεροπορίας ένα αμφίβολης τεχνικής βίαιο 
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φιλί. Το ξάφνιασμά της, και όχι το φιλί που θα ήθελε οπωσ-
δήποτε να ξεχάσει, ήταν μεγαλειώδες και έσπρωξε αλαφια-
σμένη τον Μάριο Γαλανό, που είχε σκύψει με όλο το βάρος 
του −και είχε αρκετό− πάνω από τη θέση της. 

«Παντρέψου με» της είπε με φωνή που λύγιζε γυναικεία 
από λατρεία  προς τη θεά και απόλυτη μούσα του. «Έλα να 
κατακτήσουμε τον κόσμο και να αποστομώσουμε τους πά-
ντες» την ικέτεψε, ενώ το Cartier μονόπετρο, μικρό αλλά 
κομψό, αναπαυόταν στο κόκκινο κουτάκι του θλιμμένο κοι-
τώντας το παράξενο ζευγάρι. 

Η Αμαλία, σαστισμένη για την παράξενη τροπή της υπό-
θεσης μεταξύ «μούσας και couturier», προσπαθούσε ναρκω-
μένη να καταλάβει τι δεν έκανε σωστά και προκάλεσε τέ-
τοια παρανόηση. «Αυτό δεν γίνεται, λυπάμαι, καλέ μου Μά-
ριε» του είπε όσο πιο ευγενικά γινόταν και ανακάθισε στη 
θέση της, λύνοντας και ξαναδένοντας νευρικά τη ζώνη της. 
«Μου είναι αδύνατον να σε αγαπήσω διαφορετικά παρά μό-
νο φιλικά, αδελφικά».

«Μα γιατί; Είναι αρχή, θα δεις, θα ζήσεις μια υπέροχη 
ελεύθερη ζωή μαζί μου εσύ και η Μάρω. Θα είσαι για πά-
ντα μαζί μου, η μούσα μου, η θεότητά μου» την ικέτευε και 
όλο και πλησίαζε γι’ άλλη μια φορά κοντά στον λευκό λαι-
μό της, ξεροσταλιάζοντας για ένα τρυφερό ανατρίχιασμα, 
μια μικρή προκαταβολή ερμαφρόδιτης ηδονής. 

Του έδωσε αποφασιστικά το κουτάκι πίσω, ενώ o ίδιος 
επαναλάμβανε πως το διάλεξε μαζί με τη μητέρα του γι’ αυ-
τήν και τι θα της πει τώρα, ενώ η Αμαλία παρακαλούσε δυ-
νατά τον Θεό να γινόταν κάτι και να φορούσαν τα κίτρινα 
σωσίβια που τους έδειξε η αεροσυνοδός, να άνοιγε η πόρτα 
και να πηδούσαν στο κενό. Πέρασαν τρεις δραματικές ώρες, 
με τον Μάριο Γαλανό να κλαίει από στενοχώρια, άγχος και 
θυμό μαζί για την άρνησή της, ώσπου στο τέλος αναγκάστη-
κε να καταφύγει μόνη της σε άλλη θέση στο αεροπλάνο μην 

αντέχοντας το ατέλειωτο χαϊδολόγημά του και το αστείρευ-
το κλάμα του. Η «γυναικεία» του καλά κοιμισμένη πλευρά 
είχε μετενσαρκωθεί σε έναν σαραβαλιασμένο αντρικό εγω-
ισμό. Είχε πλέξει στο μυαλό του την τέλεια ιστορία αγάπης 
με πρωταγωνιστές τους δυο τους. Τον δημιουργό και τη μού-
σα του, όπως επαναλάμβανε ακατάπαυστα. Κατευθύνθηκε 
αμίλητη στην έξοδο του αεροδρομίου, με έναν Γαλανό ξοπί-
σω της να την εκλιπαρεί τρέχοντας, μυξοκλαίγοντας, παρα-
πατώντας, να απειλεί την ίδια και την υστεροφημία της και 
τέλος να την προειδοποιεί θεατρινίστικα πως θα αυτοκτο-
νήσει αν τη χάσει έστω και ως συνεργάτιδα από κοντά του. 

Του έδωσε ένα αδελφικό φιλί στα αναψοκοκκινισμένα 
του παχουλά μαγουλάκια, του χάιδεψε τα βαμμένα καστα-
νά μαλλιά του, τον ευχαρίστησε για τις υπέροχες μέρες στο 
Παρίσι και σέρνοντας τη βαλίτσα της μέχρι να βρει αχθο-
φόρο τον χαιρέτησε ξανά από μακριά όλο λύπη, κουνώντας 
το λευκοντυμένο της χέρι. «Αντίο, καλέ μου Μάριε» μονο-
λόγησε και μπήκε αποφασιστικά στο ταξί Opel που σταμά-
τησε πειθήνια, σαν προπολεμική άμαξα, μπροστά της.  
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Τα αποκάλυψα όλα την επομένη, με πρόσθετη μεθοδευ-
μένη ταραχή, στην κυρία Λητώ, που με κανάκεψε για άλλη 
μια φορά λέγοντάς μου «ma pauvre chérie, quelle comédie 
tragique!», επικροτώντας την απόφασή μου να κάνω το σω-
στό και να αλλάξω πορεία. Μη γνωρίζοντας στην ουσία τον 
λόγο που μετακόμισα άρον άρον σε άλλο σπίτι μετά την ανα-
χώρηση του προκομμένου Τάκη, ρωτούσε επίμονα αν ήθελα 
να κατοικήσω μαζί της στο διπλανό διαμέρισμα −αλλάζο-
ντας στέγη στον οδηγό της και τη γυναίκα του− αλλά αρ-
νιόμουν πεισματικά. Σ’ αυτή την τελική φάση που είχε πά-
ρει η ζωή μου δεν ήθελα να μείνω dame de compangie κα-
μιάς γηραιάς κυρίας, όσο κι αν αγαπούσα πραγματικά την 
κυρία Λητώ. Με έπνιγε ο ρόλος του κομπάρσου στις μεγα-
λειώδεις ζωές των άλλων, ένιωθα πως είχε έρθει η σειρά μου 
να παίξω επιτέλους εγώ τον δικό μου πρωταγωνιστικό ρόλο, 
αυτόν που πάντα κρατούσα στα ατέλειωτα θεατρικά έργα 
μου με αιώνιο θαυμαστή τον παππού μου και τους λοιπούς 
υπηκόους μου. Ήθελα να γίνω η πρωταγωνίστρια της δικής 
μου ζωής, είχα βεβαιωθεί από καιρό πως άξιζα γι’ αυτόν τον 
ρόλο και ο χρόνος περνούσε, ήξερα πως δεν θα ήμουν για 
πάντα όμορφη, νέα, ποθητή, έπρεπε να δράσω.

Αποφάσισα να κινήσω τη διαδικασία λήξης του γάμου 
μου με τον Ανδρέα λόγω εξαφάνισής του και να επικαλε-
στώ χηρεία. Ο Δημήτρης, ο αγαπημένος μου ανιψιός, επαγ-
γελματίας πλέον οδηγός ταξί, έκανε τα πάντα για να πάρω 
μέσω της μητέρας μου, αφού δεν ήθελα να δώσω στίγμα 
με τη νέα μου διεύθυνση, το πολυπόθητο χαρτί της χηρεί-
ας μου. Το παρελθόν ήθελα να μείνει για πάντα στα Τρί-
καλα, ένα μέρος στο οποίο ορκίστηκα να μην ξαναπατή-
σω ποτέ το πόδι μου.

Η νέα μου εργασία, στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ 7 στο 
Κολωνάκι, ήταν στον περίφημο οίκο νυφικών «Denise» μετά 
τη θεόσταλτη καθοδήγηση της κυρίας Παλαιολόγου, εφό-

Α ΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ σχεδόν 
τον αγαπημένο μου κατά τα άλλα Μάριο εκείνο 
το πρωινό του Οκτωβρίου 1963 στον Αερολιμένα 

Αθηνών, αλλά μου ήταν ιδιαίτερα θλιβερό το θέαμα της ευ-
τελισμένης μας σχέσης πλέον. Η νοσηρή φαντασία του καη-
μένου μου του Μάριου είχε εκτροχιαστεί για άλλη μία φορά 
μαζί με τα αμέτρητα μέτρα μουσελίνας και σουά σοβάζ που 
κυριαρχούσαν στον κεραυνοβολημένο του από την υψηλή 
ραπτική εγκέφαλο. Αποφάσισα ύστερα από ό,τι έγινε μέσα 
στο αεροσκάφος, που πραγματικά με λυπήθηκαν αεροσυ-
νοδοί και πιλότοι από τον πανικό που κυρίευσε τον Γαλα-
νό και φώναζε το αμίμητο «σε χρειάζομαι για σύζυγό μου, 
δεν το καταλαβαίνεις;», να τον αποχαιρετήσω για πάντα. 
Ήξερα πως δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει συνέχεια έστω και 
φιλική έπειτα απ’ αυτό το ντελίριο τρέλας από μέρους του, 
οπότε για άλλη μια φορά στη ζωή μου έκοψα αποφασιστι-
κά τα σκοινιά που συγκρατούσαν αυτήν τη γέφυρα φιλίας. 

Από το ημερολόγιο της Αμέλιας Βοριά

Οκτώβριος 1963
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σον η ιδιοκτήτρια, η κυρία Καρακωστάνογλου, ήταν αδελ-
φική της φίλη από την εποχή του πολέμου ακόμα. Πολλές 
Ελληνίδες ντεμπιτάντ είχαν βάλει το πρώτο τους φόρεμα 
χορού από τον οίκο «Denise» και αργότερα βγήκαν από τη 
λευκή μπουαζερί πόρτα του ευήλιου σαλονιού της κυρίας 
Νταίζης Καρακωστάνογλου ντυμένες με συγκλονιστικές 
νυφικές δημιουργίες. Τα καθήκοντά μου ήταν πλέον διευ-
θυντικά στη νέα μου εργασία, το ωράριο ίδιο και απαράλ-
λαχτο και ο μισθός τρεισήμισι χιλιάδες δραχμές, ιδιαίτερα 
υψηλός για την εποχή. Μετά τη μίνι οικονομική καταστρο-
φή που είχα υποστεί από τον περιβόητο αδελφό μου Τάκη 
είχα γίνει αρκετά φειδωλή με τα έξοδά μου, μάλιστα περιό-
ρισα στο ελάχιστο τη βοήθεια «της Ούνδρα», όπως χαριτο-
λογώντας ονόμαζα τα χρήματα που έστελνα στους δικούς 
μου στους Βοριάδες. Ανακάλυψα πως με αυτά τα λεφτά οι 
προκομμένοι αδελφοί μου δεν θα έμπαιναν ποτέ στον κόπο 
να καταπιαστούν με οτιδήποτε σοβαρό και προσοδοφόρο, 
εφόσον είχαν βρει τον μήνα που έτρεφε τους υπόλοιπους 
έντεκα. Το πολυπόθητο κομψό Φιατάκι που είχα αγοράσει 
ελαφρώς μεταχειρισμένο από την αντιπροσωπεία μού έδινε 
απίστευτη ελευθερία τις ημέρες του Σαββατοκύριακου. Το 
κινούσα περισσότερο με τη μικρή, η οποία είχε εξελιχθεί σε 
τρομερή γλωσσοκοπάνα και λατρεμένη όλων των γηραιών 
σουσούδων φιλενάδων μου.

Είχαν περάσει τα Χριστούγεννα και το Νέο Έτος με μι-
κρές γιορτές στο σπίτι της κυρίας Λητώς, λόγω ρευματι-
σμών είχε ακινητοποιηθεί αυτόν τον χειμώνα και δεν θα πή-
γαινε στο Γκστάαντ όπως το συνήθιζε, όταν μετά του Αγίου 
Αντωνίου δέχτηκα ένα τηλεγράφημα από τη μητέρα μου για 
ένα γεγονός που έγραψε ο τρικαλινός Τύπος της Κυριακής 
19 Ιανουαρίου 1964. Έλαβα την πετσοκομμένη εφημερίδα 
με κυκλωμένο μαύρο μολύβι στο επίμαχο σημείο αν και εί-
χε κεφαλαίο τίτλο, και κοντοστάθηκα έξω από το ταχυδρο-

μείο της οδού Κοραή αναζητώντας ένα παγκάκι να καθίσω. 
«Απανθρακωμένος ανθρώπινος σκελετός, που ανήκει πιθα-
νότατα σε άντρα μέσης ηλικίας, αποκαλύφθηκε σε ερημική 
περιοχή του δρόμου Τυρνάβου – Ελασσόνας».

Οι αστυνομικοί της περιοχής και ο ιατροδικαστής που 
ήρθε από τη Θεσσαλονίκη χωρίς να μπορέσουν να προσ-
διορίσουν με ακρίβεια πόσο καιρό πριν είχε απανθρακωθεί 
το πτώμα, αποφάνθηκαν ομόφωνα ότι πρέπει να είχε συμβεί 
τουλάχιστον δύο χρόνια πριν. Το μοναδικό αντικείμενο που 
βρέθηκε δίπλα στον σκελετό ήταν το χρυσό ρολόι τσέπης 
με τα αρχικά Α.Ι.Ν. Το άγαλμα του Κοραή, που στεκόταν 
αγέρωχο εμπρός μου, μου γελούσε νόμιζα σατανικά. Η τε-
λευταία πράξη σε ένα μαρτύριο που φαίνεται πως κατέληξε 
έτσι, μ’ εμένα ντυμένη σαν μανεκέν βγαλμένο από το Jours 
de France να κοντοστέκομαι γωνία Κοραή και Πανεπιστη-
μίου, με μια σκισμένη εφημερίδα στα χέρια μου. 

Περπατούσα υπνωτισμένα και βρέθηκα έξω από το κο-
σμηματοπωλείο «Λουξ» της οδού Πανεπιστημίου, εκεί όπου 
ο Ανδρέας μού έκανε δώρο τα γαμήλια κοσμήματά μου, αυ-
τά που είχα σε θυρίδα πλέον αμπαρωμένα και είχα πάρει την 
απόφαση να τα αποχωριστώ, να σταματήσω να τα βλέπω, να 
τα τιμωρήσω για την κακοτυχία που μου έφεραν. Γρουσού-
ζικες πέτρες, μονολογούσα ζαλισμένη και κοίταξα έντονα 
τη βιτρίνα του «Λουξ». Από εκεί είχε πάρει και το τελευταίο 
ρολόι του ο Ανδρέας, υπήρξε μεγάλος συλλέκτης ωρολογί-
ων τσέπης, που τα μισά τα χάριζε σε φίλους και συγγενείς, 
τα αδέλφια μου είχαν πάρει δύο από τον ίδιο ως δώρο. Κοι-
τούσα χωρίς να βλέπω ώρα πολλή τη βιτρίνα, ώσπου βρέ-
θηκα μεθυσμένη σχεδόν από στενοχώρια στη στοά του κι-
νηματογράφου «Rex» της οδού Πανεπιστημίου, μην ξέρο-
ντας ουσιαστικά πού βαδίζω. Ο νους μου κολλημένος στο 
αποκρουστικό τέλος. Τον Ανδρέα μου, ένα καμένο κουφάρι 
σε εξοχικό δρόμο, την καταδίκη και τις τύψεις μου να μην 
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Τ ΟΥΡΤΟΥΡΙΖΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ μέσα στο μαύ-
ρο χοντρό μάλλινο παλτό μου. Τα τεράστια κο-
κάλινα κουμπιά του το σφράγιζαν ερμητικά, ψη-

λά στον λαιμό μου, χωρίς να αφήνουν περιθώριο να τρυ-
πώσει ίχνος κρύου αέρα που εισέβαλε από το ταλαιπω-
ρημένο παράθυρο του βαγονιού μου στην αμαξοστοιχία 
για τα Τρίκαλα. 

28 Ιανουαρίου 1964 και είχα πάρει τον δρόμο της επι-
στροφής για ένα ραντεβού που δεν πίστευα ποτέ πως θα εί-
χε προγραμματιστεί για μένα, μια και δεν είχε χρειαστεί να 
αναγνωρίσω ποτέ πτώμα στην κυριολεξία, απανθρακωμέ-
νο ή ό,τι απέμεινε από τον λατρεμένο μου Ανδρέα, τον σύ-
ζυγο, τον εραστή μου, την πρώτη αγάπη της ύπαρξής μου. 
Έφυγα από την Αθήνα νύχτα, αφού κοίμισα τη Μάρω, αφή-
νοντάς τη στα έμπειρα χέρια της μαντάμ Βίκι υπό την υψη-
λή εποπτεία της άτυπης νονάς της, της Λητώς Παλαιολό-
γου, η οποία είχε τοποθετήσει σκοπιά έξω από το διαμέρι-

Από το ημερολόγιο της Αμέλιας Βοριά

Επιστροφή στα Τρίκαλα

είμαι εκεί να μαζέψω τις στάχτες του, να βάλω σε κουτί ό,τι 
απέμεινε απ’ αυτόν για να το θάψω όπως του άρμοζε. Δεν 
του άξιζε αυτός ο θάνατος του Ανδρέα. Αυτός ήταν θάνα-
τος λωποδύτη, χαμένου κορμιού ή άτυχου εργάτη, όχι του 
αφέντη Ανδρέα Ι. Νούση.



Ε Λ Ε Ν Α  Μ Α Κ Ρ Η Μ Ι Α  Ζ Ω Η  Π Ο Λ Λ Ε Σ  Φ Ο Ρ Ε Σ

163162

σμά μου τον πιστό της σοφέρ, τον κύριο Θανάση, για παν 
ενδεχόμενο και πρώτη βοήθεια.

Ντύθηκα με σχολαστικότητα ενδυματολόγου, μελετώντας 
προσεκτικά σκηνή σκηνή, καρέ κινηματογραφικό ει δυνατόν, 
τις κινήσεις μου στη θεσσαλική γη τις επόμενες ημέρες. Δεν 
ήθελα να δώσω καμία ένδειξη για τη νέα μου ζωή, να εγείρω 
τη φαντασία πεινασμένων συγγενών και αλλοφρόνων με-
λών του Νουσαίικου για απότομο πλουτισμό μου. Ποτέ δεν 
έμαθαν ακριβώς τι απόγινα μετά τη φυγή μου από τα Τρί-
καλα, με πόσα λεφτά στα χέρια μου, στην πραγματικότητα 
ήμουν μια ανακούφιση εγώ και η εξαφάνισή μου μέσα στον 
μεγαλειώδη πόνο τους για το παιδί τους, τον Ανδρέα τους.

Εγώ η ξένη, το επαρχιώτικο μίασμα της κατώτερης τάξης 
αναμενόταν να επιστρέψω μόνο για δύο τρεις ημέρες, όσες 
ήταν αρκετές για να λήξει και τυπικά και η τελευταία πράξη 
της ιδιάζουσας αυτής τραγωδίας. Ήρθε η ώρα της κάθαρσης, 
σκεφτόμουν υπνωτισμένα τα λόγια του παλιού μου φιλόλο-
γου, του κυρίου Μωραϊτάκη, που είχε πάθει αμόκ να μου μά-
θει τον ορισμό της αρχαίας τραγωδίας, ενώ εγώ φυσικά τα-
ξινομούσα χαρτάκια με φωτογραφίες της Ελίζαμπεθ Τέιλορ 
και του Μάρλον Μπράντο εν ώρα παράδοσης. 

Προσπάθησα να επαναφέρω, σε ένα ραντεβού-αστραπή 
στον George το απόγευμα της προηγούμενης μέρας του τα-
ξιδιού μου, το ανοιχτό καστανό χρώμα στα μαλλιά μου, αγό-
ρασα μαύρους σκούφους που κάλυπταν τη νέα μου κουπ και 
γέμισα μια μικρή δερμάτινη εκρού βαλίτσα με πολύ απλά και 
εντελώς «άοσμα» ως προς τη νέα μου οικονομική και κοι-
νωνική τάξη μαύρα ρούχα. Δύο σεμιζιέ μάλλινα φορεματά-
κια, το ένα με λευκό γιακαδάκι, δύο μαύρες φούστες και τρία 
μαύρα πουλόβερ με ασορτί ζακέτες. Όλα ίδια για να δίνουν 
την εντύπωση πως φορώ καθημερινά τα ίδια ρούχα, μαζί με 
δύο ζευγάρια μαύρες γόβες, μια τσάντα χειρός που είχε γνω-
ρίσει και καλύτερες εποχές και ένα χοντρό μάλλινο μαύρο 

παλτό για να με προφυλάξει από το κρύο και τη βροχή του 
τρικαλινού χειμώνα. Τη βέρα μου συνόδευε το δαχτυλίδι γά-
μου του Ανδρέα, ο βαφτιστικός χρυσός σταυρός της Μάρως 
και τέλος η μαύρη μου πένθιμη διάθεση.

Τινάχτηκα όταν χτύπησε απότομα, στο φρενάρισμα και 
στο γρύλισμα των τροχών, το κεφάλι μου στο τζάμι του βα-
γονιού. Άκουσα τον σταθμάρχη να ουρλιάζει στον διάδρο-
μο Δεμερλί και ούτε ξέρω πώς έφτασα στην αποβάθρα κρα-
τώντας με μαγικό τρόπο τη βαλίτσα και την τσάντα στα χέ-
ρια μου. Παίρνοντας ταξί για πρώτη στάση στους Βοριάδες 
προσπάθησα να μείνω σχεδόν αμίλητη με τον σοφέρ, που 
προσπαθούσε να μάθει ποια ήταν η χλωμή μαυροφορεμένη 
του πίσω καθίσματος και για ποιο λόγο επισκεπτόταν ένα 
χωριό πήχτρα στη λασπουριά πρωί πρωί μέσα στο κατα-
χείμωνο, ποιος πέθανε άραγε, αναρωτιόταν δυνατά πλέον. 
Αναγκάστηκα να του πω να με αφήσει δυο στενά πιο κάτω 
από το πατρικό μου, για να εμποδίσω να αναπαράγει κου-
τσομπολιά και φρέσκα πρωινά νέα σε ένα χωριό που όλοι 
ήξεραν πού ακριβώς πέφτει όχι μόνο το σπίτι, αλλά και οι 
αποθηκευτικοί χώροι του καθενός.

Περπατούσα φουντωμένη από μία παράξενη έξαψη ενώ 
ένιωθα ταχυκαρδία που αντίκριζα ξανά ύστερα από του-
λάχιστον πέντε χρόνια την εξώπορτα όχι μόνο του δικού 
μου σπιτιού −σπίτι μου ήταν πια εκεί όπου κοιμόταν η Μά-
ρω μου− αλλά και τις εξώπορτες μιας γειτονιάς που κάποτε 
ήταν όλος ο πλανήτης για μένα.

Ξαναγύρισα, μασκαρεμένη σχεδόν, κάνοντας ένα διάλειμ-
μα από τη νέα μου κινηματογραφική ζωή, υποδυόμενη έναν 
παλιό ξεχασμένο ρόλο σε μια ταινία που είχα λησμονήσει 
να γυρίσω την τελευταία της σκηνή. Έτσι ένιωθα, σαν ηθο-
ποιός που όφειλα στο συμβόλαιό μου να εμφανιστώ ως το 
ύστατο καρέ, χαρίζοντας την καλύτερη ερμηνεία μου, απο-
στομώνοντας κοινό και κριτικούς.
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Γύρισα τον μαύρο εξωτερικό στρογγυλό διακόπτη δυο φο-
ρές για να ακουστεί το κουδούνισμα καθαρά στο σπίτι και 
άκουσα τη βαριά φωνή του Βασίλη Σίμου, ο οποίος άκου-
γε την πρωινή του εκπομπή στο ραδιόφωνο, ήταν δεν ήταν 
οκτώ παρά ακόμη, καθισμένος στο τραπέζι του πρωινού με 
δεμένη τη λευκή βαμβακερή πετσέτα στον λαιμό του, θρυμ-
ματίζοντας ξερό ψωμί μέσα στο ζεστό του γάλα: «Λέν’, άνοι-
ξε, η πόρτα! Ποιος είναι;».

Η κραυγή της μάνας μου ακούστηκε σαν μέγας πόνος πα-
ρά χαρά, μάλλον δεν μπορούσε πια ούτε άξαφνα να χαρεί 
και αναστάτωσε τον πατέρα μου και τον μεγάλο μου αδελ-
φό, που έτρεξαν με τις πιτζάμες στην εξώπορτα. Δεν είχα πε-
θυμήσει κανενός αγκαλιά, ειδικά των αντρών, που μου βρό-
μαγε πια χειμωνιάτικη κλεισούρα, ναφθαλίνη και μια από-
κοσμη ξεχασμένη μούχλα, η οποία υπήρχε μόνο στα πέτρινα 
σπίτια των Βοριάδων. Η αγκαλιά της Λένης, κρύα από τον 
παγωμένο Γενάρη, μια που άπλωνε μπουγάδα από το πρωί 
η φουκαριάρα, μύριζε φρέσκο πράσινο σαπούνι και αλισί-
βα για το άσπρισμα των λευκών. Τα κατακόκκινα σκασμένα 
της χέρια, ανοιχτές πληγές τα δάχτυλά της από τη χρόνια 
σκληρή δουλειά, κύλησαν στα χλωμά μου άβαφτα μάγουλα 
και στα βασιλεμένα μου μάτια. 

«Αμαλίτσα μου, κοκόνα μου, έρεψες κοριτσάκι μου στην 
Αθήνα, έπαψες να τρως;»

Μάνα μου, Λένη μου, σκεφτόμουν καταιγιστικά, μόνο 
εσένα απόμεινα να σε κοιτάω, να σε φιλάω και να μη σε χορ-
ταίνω, έτσι όπως δεν είχα το θάρρος και την τόλμη να σε 
φιλήσω ποτέ όταν ήμουν το μικρό σου κορίτσι. Έτσι πρω-
τόγνωρα σε κρατάω και σ’ αγκαλιάζω τώρα, που έγινα μά-
να κι εγώ και τώρα νιώθω την αγάπη σου διπλή και τριπλή 
σαν φωτοστέφανο γύρω από τα γκρίζα σου μαλλιά και την 
πλεξούδα σου, σαν σκίρτημα και κλότσος διαφορετικός στα 
στήθη μου για σένα μάνα μου και ηρωίδα μου.

Απόκοσμος ο πατέρας μου και βλοσυρός, με ρώταγε απρό-
θυμα, βαριά, με πίκρα για το εγγόνι του, λες και δεν ήταν το 
ίδιο εγγόνι που καμάρωνε όταν γεννήθηκε πριν από τέσσε-
ρα χρόνια με πλούσιο τάχα τότε πατέρα και λαμπρό μέλλον 
στην τρικαλινή υψηλή κοινωνία. Γι’ αυτόν η κόρη του είχε 
αποτύχει οικτρά, μόνο που δεν μου το φώναξε με όση δύνα-
μη του είχε απομείνει στα φυματικά από την Κατοχή πνευ-
μόνια του. Η βασίλισσα κόρη του ήταν πλέον μια έκπτωτη, 
μια ακόμη κομπάρσα που έχασε τον πρώτο ρόλο μέσα από 
τα χέρια της, έτσι απρόθυμα με δέχτηκε, έτσι απρόθυμα με 
ρωτούσε τυπικά για τη νέα μου ζωή και ακόμα πιο βλοσυρά 
για τις νέες εξελίξεις με το άγνωστο ακόμα απανθρακωμέ-
νο κουφάρι, που ήρθα να διαλευκάνω τι μυστήριο κρύβει.

Το ίδιο απρόθυμα ο αδελφός μου ο Δήμος, αγουροξυ-
πνημένος, με τις ριγέ γαλάζιες πιζάμες του και το φιλέ στα 
μαλλιά για να μη χαλάσει τη φορά του εβένινου μπροστινού 
του τσουλουφιού −παθολογικά ωραιοπαθής γαρ−, δέχτηκε 
να με συνοδεύσει στα Τρίκαλα για τις απαραίτητες μακάβρι-
ες διαδικασίες που θα ακολουθούσαν, μιας και ήταν σχεδόν 
σίγουροι άπαντες, άπαξ και βρέθηκε κοντά του το ρολόι με 
τα αρχικά Α.Ι.Ν., πως πολύ σύντομα θα ήμουν και επίσημα 
χήρα. Πήγα να αλλάξω στην παλιά μου κάμαρα και ένιω-
σα το σπίτι μου να είναι πια ένα τοσοδά χαμηλοτάβανο κα-
λυβάκι και εγώ πια με τη βία να αναπνέω εκεί μέσα. Το πα-
λιό ντιβάνι που μας φιλοξενούσε εμένα και τον χαριτωμέ-
νο μου άσωτο Τάκη −σοφέρ πλέον στον Βόλο− στα εφηβικά 
μας μεσημεριάτικα ραχάτια, με κοιτούσε παγωμένα, αδιά-
φορα στρωμένο με ένα σκούρο καταθλιπτικό μπροκάρ κα-
φέ ριχτάρι. Το παγωμένο σαλονάκι μας ακόμα πιο αφιλόξε-
νο, μια και κανένας δεν είχε προλάβει να ανάψει σόμπα πριν, 
στεκόταν κι αυτό  απρόθυμο σαν τον πατέρα μου απέναντι 
στην απροσδόκητη άφιξή μου. 

Πλύθηκα γρήγορα στο εξωτερικό κουζινάκι με τους ζε-
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στούς κουβάδες νερό που έβρασε στο τζάκι η μάνα μου, και 
ενώ με σκούπιζε με την τραχιά σκληρή πετσέτα στην πλάτη, 
όπως τότε που ήμουν η μόνη μικρή της μέσα σ’ ένα τσούρ-
μο ασήκωτους Σίμους αρσενικούς, μου φίλησε τα μαλλιά 
και τα μάτια.

«Μου έρεψες, Αμαλίτσα μου, δυο κόκαλα που εξέχουν 
δεξιά κι αριστερά έμεινες, έρμη μου, φάε γιατί θα πας χαμέ-
νη σαν τον Ανδρέα, κι εσύ έχεις τώρα το κορίτσι, ποιος θα 
το μεγαλώσει;»

Την κοίταξα προς στιγμήν και της είπα:
«Σ’ αγαπώ, βρε μάνα μου, δεν σ’ το ’πα ποτέ, αλλά μόνο 

εσένα έχω να αγαπώ πραγματικά, είμαστε δύο και είμαστε 
δυνατές, δεν παθαίνουμε τίποτα εμείς, μη φοβάσαι». 

Της είπα, κι έτσι γυμνή, βρεγμένη, τυλιγμένη στην παλιά 
τραχιά πετσέτα των Βοριάδων, την έσφιξα εγώ για πρώτη 
φορά στην αγκαλιά μου, πιο άξια κόρη από ποτέ, πιο αληθι-
νή μαζί της από ποτέ, τώρα που ήρθε η ώρα της κάθαρσης, 
του τέλους για την παλιά ζωή μου.

Το γραφείο της Ασφάλειας Τρικάλων στεγαζόταν σε ένα 
παλιό γκρίζο τριώροφο κτίριο που είχε γίνει αρχηγείο των 
Ιταλών κι αργότερα της Κομαντατούρ, όπως μας εξηγούσε 
χωρίς να τον ρωτήσουμε ο φλύαρος οδηγός που είχε επιστρα-
τεύσει ο Δήμος για να μας πάει εκεί στην ώρα μας, δύο το 
μεσημέρι. Μας εξιστορούσε φρικαλέες ιστορίες της Κατο-
χής που είχαν διαδραματιστεί στα υγρά μουχλιασμένα υπό-
γεια του Διοικητηρίου − ανάθεμα, λες και δεν θα μου έφτα-
ναν οι ανατριχιαστικές σκηνές που θα διαδραματίζονταν σε 
λίγη ώρα εμπρός μου.

Περιμένοντας στον κρύο διάδρομο, τυλιγμένη στα μαύ-
ρα και προφυλαγμένη με τον κρεπ χοντρό σκούφο μου, τα 
μαύρα μου γυαλιά, άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του γραφείου 
του Διοικητή και αντίκρισα τους δίδυμους αδελφούς του 
Ανδρέα και τους δυο γαμπρούς τους, τον Βασίλη Πόποτα 

και τον έτερο, δικηγόρο στο επάγγελμα, αυτόν που έδωσε 
με την αστρονομική προίκα που απαίτησε τη χαριστική βο-
λή στο Νουσαίικο, τον αξιότιμο Απόστολο Σακκά. Με στα-
θερά βήματα, χτυπώντας επίτηδες δυνατότερα τα λεπτά 
τακούνια μου στο παμπάλαιο ξύλινο πάτωμα του γραφεί-
ου του Διοικητή Ασφαλείας Τρικάλων, προπορεύτηκα του 
αμήχανου αδελφού μου και έσφιξα με το μαυροφορεμένο 
μου χέρι τυπικά τα χέρια των έκπληκτων κυρίων και συγ-
γενών μου, που τους πήρε λίγη παραπάνω ώρα να καταλά-
βουν ποια χαιρετούν.

Τον λόγο έλαβε ξεροβήχοντας ο διακεκριμένος πλέον νο-
μικός Απόστολος Σακκάς, ο οποίος αγορεύοντας εμπρός σε 
ένα ανύπαρκτο ακροατήριο έκανε σαφώς επίδειξη της ρη-
τορικής δεινότητάς του στον αποσβολωμένο χωριάτη, αλλά 
συμπαθή κατά τα άλλα Διοικητή και ζήτησε να επισπεύσου-
με τις διαδικασίες αναγνώρισης του πτώματος. Κατεβήκαμε 
όσους ορόφους ανεβήκαμε ασθμαίνοντας πριν από την πα-
λιά αυστηρή μαύρη στριφογυριστή σκάλα. Το υπόγειο της 
Αστυνομίας Τρικάλων ήταν ιδιαίτερα κρύο και απόκοσμα 
ανατριχιαστικό, έπρεπε να συμφωνήσω με τον πρωινό λα-
λίστατο σοφέρ. Τα τακούνια μου χτυπούσαν στο παγωμένο 
μωσαϊκό κι εγώ νόμιζα πως ήταν τα δόντια μου σε συνδυα-
σμό με την καρδιά μου, που κλότσαγε σαν έμβρυο στο στή-
θος μου. Τα γαντοφορεμένα χέρια μου ίδρωναν διπλά πα-
γωμένα μέσα στα καλύμματά τους σφίγγοντας ξανά και ξα-
νά το χερούλι της δερμάτινης τσάντας μου.

«Μήπως η κυρία Νούση δεν θα έπρεπε να περάσει πρώτη» 
άκουσα τον Σακκά να λέει στον κύριο με τη λευκή μπλούζα, 
ο οποίος μας συστήθηκε ως ιατροδικαστής Ζαρίφης.

«Ναι, ναι, αργότερα μαζί σας. Ξανά στον δεύτερο γύρο 
καλύτερα» και έκλεισε η πόρτα αφήνοντάς με ξεψυχισμένη 
εμπρός στο άγνωστο θέαμα, γαντζωμένη στο μπράτσο του 
Δήμου, που με εξόργιζε χειρότερα αυτή την ώρα διότι έτρεμε 
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πιο πολύ κι από δύο χήρες με τα ορφανά τους μαζί. Παρη-
γόρησα εγώ αυτόν και τον ξαπόστειλα για νερό στον πάνω 
όροφο μαζί με τον αστυφύλακα πριν σωριαστεί κατάχλω-
μος εμπρός μου, κίτρινος όπως ήταν σαν το κερί. Περίμενα 
απέξω από την γκρίζα βρόμικη φαγωμένη πόρτα βηματίζο-
ντας πάνω κάτω, αναζητώντας απεγνωσμένα μια ρουφηξιά 
από τσιγάρο, να σπάσω με τον καπνό την τραγικότητα των 
στιγμών. Αλάφιασαν το βλέμμα μου και η λογική μου από 
την πολύωρη μυστηριώδη αναμονή. Όρμησα με σώμα και 
μυαλό στο πόμολο της πόρτας και το γύρισα αποφασιστικά. 

Οι τέσσερις συγγενείς μου και οι τρεις υπάλληλοι της 
Αστυνομίας κοιτούσαν έναν μαύρο σκελετό, σαν αυτούς που 
μας φοβέριζαν μικρά πως υπήρχαν στις σπηλιές με τα ξω-
τικά και τις νεράιδες. Μια μούμια κάτισχνη, σε γυμνή θέα, 
με τα απανθρακωμένα της καρβουνιασμένα άκρα να ανα-
παύονται μαυρισμένα στα λευκά νοσοκομειακά σεντόνια. 
Πάγωσαν όλοι σαν με αντίκρισαν, οι αντρικές ομιλίες κό-
πηκαν απότομα και όλοι κοίταζαν αγριεμένοι πιο πολύ από 
τη μούμια εμένα και την αντίδρασή μου. Δεν πλησίασα για 
να αγγίξω ό,τι απέμεινε απ’ αυτό που ήταν κάποτε άντρας 
μου και έρωτάς μου. Έμεινα σε ασφαλή απόσταση, λες και 
θα σηκωνόταν και θα αναμετριόμασταν ύστερα από χρό-
νια. Αυτό το εύρημα ήταν άντρας μου, έλεγαν, και ήταν και 
στο ύψος του Ανδρέα. Τα δόντια δεν είχαν χρυσές γέφυρες 
όπως συνηθιζόταν, ο Ανδρέας  δεν τις χρειαζόταν, είχε άψο-
γη οδοντοστοιχία, όπως κι αυτό το σκεβρωμένο σκελετικό. 

Ζήτησα με σβησμένη φωνή να δω το ρολόι. Μου το έδω-
σαν να το κρατήσω, να το περιεργαστώ, το πήρα στα χέρια 
μου και τον άκουσα κιόλας να το ανοιγοκλείνει νευρικά τις 
Κυριακές και να με ρωτάει πότε θα είναι έτοιμο το φαΐ για-
τί πεινάει σαν λύκος. Τους το έδωσα πίσω. 

«Αυτός είναι» τους είπα «ο Ανδρέας. Ναι, είναι ο Ανδρέας 
Νούσης». Γύρισα την πλάτη κι έφυγα, κλείνοντας σιγά πίσω 

μου την πόρτα. Τοίχο τοίχο έφτασα στο παράθυρο, το άνοι-
ξα και πήρα αναρίθμητες ανάσες τρικαλινές. Ευχήθηκα να 
ήταν οι τελευταίες, αλλά σκέφτηκα ξαφνικά τη Μάρω. Τέ-
τοια ώρα θα έπαιζε με τις φιλενάδες της στην παιδική χαρά 
του Βασιλικού Κήπου. Ρούφηξα σαν ναρκομανής την πρώτη 
τζούρα από το κρυμμένο μου πακέτο Καρέλια, και κοίταξα 
μακριά πέρα από το γεφύρι της πλατείας και το παλιό τζα-
μί. Πόσο θέλω να είναι η τελευταία φορά που είμαι σε αυτή 
την πόλη, ευχήθηκα, σκούπισα τα μάτια μου από τα ξαφνικά 
νευρικά δάκρυα και έβαλα τα μαύρα αυστηρά γυαλιά ηλίου.

Την επομένη το μεσημέρι, οι καμπάνες του Αγίου Κων-
σταντίνου χτυπούσαν ασταμάτητα προσκαλώντας μία πό-
λη ολόκληρη σε μια κηδεία που είχε καιρό, κατά τις τοπικές 
κουτσομπόλες, να έχει τέτοια μεγαλειώδη προσέλευση. Ο 
μυστηριώδης αλλά και αποτρόπαιος θάνατος του Ανδρέα 
Νούση συντάραξε την κοινωνία των Τρικάλων, ενώ για πολ-
λούς αιωρούνταν η υπόνοια ενός αδιευκρίνιστου εγκλήματος. 

Στην εκκλησία επικρατούσε πανδαιμόνιο, με ένα σμήνος 
γνωστών, συγγενών, φίλων, αλλά και απλών περίεργων να 
στριμώχνονται προσπαθώντας να εξασφαλίσουν την καλύ-
τερη θέση με θέα εμπρός στη σειρά των κοντινών συγγενών. 
Οι γονείς του Ανδρέα και ο γιατρός θείος του υποβασταζό-
μενοι από τους γιους τους σύρθηκαν ως το φέρετρο, όπου 
απέμειναν σκυφτοί, δυο γέρικες μαριονέτες με σμπαραλια-
σμένα άκρα, ξεχαρβαλωμένα στόματα, παρατημένες λες στις 
μπροστινές καρέκλες, ακούγοντας την τελευταία ψαλμωδία 
για τον γιο τους, ενώ ταυτόχρονα σαν να θυμούνταν και οι 
δύο την πρώτη ψαλμωδία όταν τον βάπτιζαν, καλοκαίρι του 
1920 στο χωριό, στο ξωκλήσι του Αϊ-Λια. Οι άναρθρες κραυ-
γές και τα βογκητά της μαυροφορεμένης και αποστεωμένης 
Νούσαινας, που κοίταζε αλλά δεν έβλεπε τίποτα και κανέ-
ναν, πνίγονταν από παρόμοιες κραυγές των κοριτσιών της, 
των αδελφών του νεκρού. 
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Αμίλητη, παγωμένη, πεθαμένη, αλλά όρθια, υποκρινό-
μενη τη ζωντανή, στεκόμουν στην ίδια σειρά. Με στητό κε-
φάλι, καλυμμένο και μαύρα γυαλιά, με βλέμμα στεγνό από 
δάκρυα, καρφωμένο στο εβένινο κλειστό φέρετρο, βυθισμέ-
νο στη φωτογραφία μες στην ασημένια κορνίζα που στεκό-
ταν όρθια από πάνω του. Ο Ανδρέας χαμογελαστός όπως 
παλιά καβάλα στον λευκό Καίσαρα, το άλογό του, να μου 
γελάει στραβά, περιπαικτικά, ερωτικό κάλεσμα μες στην 
εκκλησία που συνταρασσόταν από κλάματα και οδυρμούς. 
Σ’ αυτή την ασπρόμαυρη φωτογραφία είχε συσσωρευτεί το 
σώμα και η ψυχή του Ανδρέα μου, σκεφτόμουν, και όχι στο 
απαίσιο καπνισμένο κουφάρι που θάβαμε σήμερα και βρι-
σκόταν στο γυαλισμένο φέρετρο από κάτω απ’ αυτή την 
κορνίζα. Αισθανόμουν σαν να έθαβα ένα κουφάρι ψόφιας 
γάτας ή σκύλου, δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω το μέ-
γεθος της τραγωδίας που παιζόταν εμπρός μου κι ας περι-
τριγυριζόμουν από όλους τους συγγενείς που μαρτυρούσαν 
βογκώντας και κλαίγοντας το όνομά του. 

Οι αδελφές του, ντυμένες στα μαύρα σαν τις τρεις μυρο-
φόρες, έκλαιγαν όλες μαζί συμπαρασύροντας την απόκοσμη 
ρυτιδιασμένη Νούσαινα σ’ ένα θρήνο βαθιά ηπειρώτικο, λες 
και καλούσε τα πνεύματα των προγόνων του να πάρουν στις 
αγκαλιές τους τον Ανδρέα και να τον προστατέψουν από τις 
κακές συμμορίες του Άδη. Εγώ σκεφτόμουν πως ο Ανδρέας 
είχε ξεψυχήσει πολύ καιρό πριν σ’ εκείνο το ξερό μονοπάτι 
μέσα στα χωράφια μόνος του και είχε πάρει ήδη τον δρόμο 
για τον Άδη δίχως να τον πάρει είδηση κανείς παρά μόνο ο 
δολοφόνος του, αυτός που τον απανθράκωσε δίνοντάς του 
και τη χαριστική βολή.

Μέσα στο στριμωξίδι, όταν τέλειωσε η λειτουργία και 
συλλυπούνταν όλοι ανυπόμονοι να πέσουν πάνω στους στε-
νούς συγγενείς εκμαιεύοντας κάτι, ένα σημάδι νέου στοιχεί-
ου στο δράμα που θα πυροδοτούσε νέα συζήτηση στην το-

πική κοινωνία, άκουσα ολοκάθαρα από το στόμα της Ασπα-
σούλας να σφυρίζει το ανεπανάληπτο στις φίλες της που εί-
χαν τρέξει να την καλμάρουν σαν σωριάστηκε ημιλιπόθυμη 
στην ξύλινη καρέκλα της εκκλησίας: 

«Αυτή η ντόσα τον καθάρισε, η παλιοκαραγκούνα από 
τους Βοριάδες που ήρθε και μας κατέστρεψε, σαν αυτήν κα-
μιά» έλεγε και λες και έσταξε μαύρη χολή σαν πίσσα στο ψη-
φιδωτό πάτωμα της εκκλησίας.

Τινάχτηκα από το τσίμπημα της οχιάς και έσπρωξα να 
βγω έξω από την εκκλησία συμπαρασύροντας και τη μά-
να μου μαζί, που μου ψιθύριζε με επιτακτική φωνή, σαν τό-
τε που ήμουν στο δημοτικό, πως η θέση μου ήταν μπροστά, 
«δίπλα στο φέρετρο του μακαρίτη του άντρα σου» για όση 
ώρα τον αποχαιρετούσε ο κόσμος. 

Μου έδωσε μια σπρωξιά η κυρα-Λένη και με έβαλε ακί-
νητη σαν παπαδοπαίδι δίπλα, στητή, άκαμπτη, να κρατιέ-
μαι από την εβένινη κάσα και να κοιτώ τη φωτογραφία του 
Ανδρέα, χαμένη στις σκέψεις μου, που παραδόξως ήταν μό-
νο ευχάριστες αυτή την ώρα. Μας θυμήθηκα ξανά να περ-
πατάμε αγκαλιά στο ταξίδι του μέλιτος στο Βερολίνο, στον 
Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι, μετά το μυαλό μου έτρεξε 
ακόμα πιο πίσω, στα πρώτα μας ανταμώματα, στα σοκάκια 
των Βοριάδων, στις μακρινές μας βόλτες με το τζιπ του, στη 
μυρωδιά του κορμιού του ποτισμένου από την κολόνια με 
άρωμα πεύκου που φορούσε πάντοτε και μύριζε μύρο σαν 
τον Χριστό, έτσι του έλεγα.

Δεν θυμάμαι καν, αλλά από την εκκλησία βρέθηκα να 
περπατάω πρώτη πρώτη ακουμπισμένη στο μπράτσο του 
Σάκια, που προσφέρθηκε με κατακόκκινα από την έντα-
ση μάγουλα να με στηρίξει, ξέροντας πως αδυνατούσα να 
περπατήσω μόνη μου τη φιδίσια ανηφόρα του νεκροταφεί-
ου. Ένας λάκκος που ανοίχτηκε φρέσκος έχασκε στη γη και 
δυο γεροδεμένοι χωριάτες με τριχιές κατέβασαν το κλειστό 
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φέρετρο, το γεμάτο από πεταμένα λουλούδια και αγκαλιές 
από δεκάδες αυτοσχέδια στεφάνια που στριμώχνονταν γύ-
ρω του. Η κραυγή της Νούσαινας έσχισε στα δύο τη συν-
νεφιά της ώρας και την οχλαγωγία του πλήθους, κάνοντας 
τα γκρίζα περιστέρια που πετούσαν σε άλλους τάφους να 
πετάξουν άξαφνα από πάνω μας τρομαγμένα.

«Την κατάρα μου στους δολοφόνους του Ανδρέα μου, 
να βασανιστούν όπως μου τον βασάνισαν τον άγγελό μου» 
ούρλιαζε, και από γριά μικροκαμωμένη και σχεδόν λιπόθυ-
μη, ορθώθηκε, λες κι έγινε ψηλό γέρικο δέντρο ενώ τα κλα-
διά του έγιναν μακριά χέρια με δάχτυλα και νύχια μάγισσας 
που σκίαζαν τον τάφο του γιου της.

Κραυγές, ανάθεμα και τσιρίδες ακολούθησαν τις φρικι-
αστικές της κατάρες και ίσα που πρόλαβα να πετάξω λίγο 
χώμα που το κράταγα ώρα πολλή σφιχτά στο χέρι μου, λέ-
γοντας «Αντίο, αγάπη μου», κλαίγοντας σαν μωρό που έχα-
σε τη μάνα του. 

Συνήλθα στο καφενείο του νεκροταφείου, όπου ο Σάκιας 
με την αρραβωνιαστικιά του τη Βούλα μου έβαλαν ούζο στη 
μύτη μου να μυρίσω και με χαστούκιζαν απανωτά, παρουσία 
της μάνας μου, ανοίγοντάς μου το παλτό και κάνοντάς μου αέ-
ρα με μια εφημερίδα. Κανείς άλλος δεν ασχολήθηκε μαζί μου 
εκείνη την ημέρα, ήταν όλοι τους χαμένοι στον φρέσκο πόνο 
τους. Ακόμη κι αυτοί που ήξερα πως με αγάπησαν έστω και 
για λίγο, όπως η Σταματούλα ή το Λένι, ήταν όλοι τους με την 
ίδια τρέλα στα μάτια, μιλιούνια τα μάτια τρελών ανθρώπων. 
Τα αδέλφια μου με παρακαλούσαν ώρα μετά να πάμε από το 
σπίτι των Νούσηδων να χαιρετήσω για άλλη μια φορά τους 
δικούς του, μα εγώ θυμόμουν ξανά και ξανά τα όλο κακία και 
αιμοβορία λόγια της Ασπασούλας, που άκουσα στην εκκλη-
σία, και ήξερα πως στο σπίτι θα μας έβρισκαν τα χειρότερα.

«Όχι» αρνιόμουν «μόνο στον πεθερό μου θέλω να πάω, 
μόνο σ’ αυτόν πηγαίνετέ με». 

Στάθηκα εμπρός του και γονάτισα για να του ψιθυρίσω, 
έτσι σκυφτός που σωριαζόταν στην καρέκλα του καφενεί-
ου με το μπουκάλι το κονιάκ άδειο μπροστά του. Στηρίζο-
ντας το πρόσωπό του πάνω στη χοντρή ξύλινη μαγκούρα 
του, τραγικός γέρος άρχοντας μέσα στο μαύρο του κοστού-
μι, γνώρισε τη φωνή μου σαν του είπα «Πατέρα Γιάννη». Γύ-
ρισε αργά και κάρφωσε τα γαλανά του μάτια μέσα από τα 
χοντρά γυαλιά του. 

«Πώς καταντήσαμε έτσι, ωρέ Αμαλία;» με ρώτησε με συν-
δυασμό στεντόρειας φωνής αλλά και παράπονο παιδιού και 
μου έριξε τη χαριστική βολή: «Σου ’χα πει να τον προσέξεις, 
σου ’χα πει ήταν επιπόλαιος, καλός αλλά επιπόλαιος». 

Του χάιδεψα τα τραχιά του χέρια, του τα φίλησα ευλαβικά 
και έφυγα από δίπλα του χαμένη, υπνωτισμένη, παραπατώ-
ντας λες ανάμεσα σε πολλούς ανοιχτούς τάφους, προσέχο-
ντας μη με καταπιεί κανείς και με κρατήσει για πάντα κοντά 
της η θεσσαλική γη. Άκουγα τους ψιθύρους των φιλενάδων 
των κουνιάδων μου που σπρώχνονταν κοντά μου λέγοντας: 
«Αυτή, αυτή είναι, για δες τη φεύγει κιόλας». 

Μάζεψα πατέρα, μάνα κι αδελφούς σε μια σαραβαλια-
σμένη νοικιασμένη κούρσα που την οδηγούσε ένας περί-
εργος τύπος με τραγιάσκα στραβή, ο οποίος μας κοιτούσε 
όλους περιπαικτικά, και ξεκινήσαμε για τους Βοριάδες. Το 
τρένο για Αθήνα έφευγε το βράδυ, λίγο πριν από τις δέκα, 
κι εγώ έπρεπε να το αρπάξω πάση θυσία, είχα μια αληθινή 
ζωή στην Αθήνα που είχα αφήσει στη μέση και με περίμενε. 
Ήθελα τη νέα μου ζωή πίσω. 
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Ο ι προετοιμασιεσ για τον βασιλικό γάμο του 
φθινοπώρου ήταν το καλύτερο φάρμακο για την 
ταραγμένη αυτή περίοδο της ζωής μου. οι εφι-

άλτες μου επέστρεψαν. τις νύχτες ξυπνούσα κάθιδρη από 
το παρόμοιο κάθε φορά όνειρο, πως ίππευα το άλογο του 
ανδρέα, αυτό με έριχνε κάτω και ξαφνικά γινόμουν ένα με 
τον απανθρακωμένο σκελετό του άντρα μου. Κόκαλα μαυ-
ρισμένα που έκαιγαν ακόμα, φρέσκια λάβα, με άγγιζαν και 
με λέρωναν παντού, εισχωρούσε σκόνη στα μαλλιά μου και 
έτσουζε τα μάτια μου, ενώ εγώ κρατούσα σφιχτά στα χέ-
ρια μου το μισοκαμένο χρυσό του ρολόι. πρέπει να έβγαζα 
κραυγές αγωνίας, γιατί μαζί μου ξύπναγε και η μάρω, που 
δυσανασχετούσε για την τρομάρα που της χάριζα και ήθελε 
γάλα μες στη νύχτα για να ηρεμήσει πάλι. εμένα με έπαιρνε 
ο ύπνος στην πολυθρόνα αφού έπινα το υπόλοιπο γάλα της 
μικρής και έκανα κάνα τσιγάρο στο μπαλκόνι.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας ήμουν τόσο αφιερωμένη και 

Από το ημερολόγιο της Αμέλιας Βοριά

Αθήνα ξανά

προσκολλημένη στην τήρηση του πρωτοκόλλου της δουλειάς 
μου, στο να υποδέχομαι, καλοντυμένη και καλοχτενισμένη με 
τη φρέσκια μου ξανθιά παζ κουπ κατευθείαν από τον George, 
την εκλεκτή πελατεία των νέων φυντανιών της ελληνικής υψη-
λής κοινωνίας, που πραγματικά αυτό λειτούργησε σαν βάλ-
σαμο σε ανοιχτή πληγή. τα σαββατοκύριακα −όσα σάββατα 
δεν είχαμε έκτακτες πρόβες, όπου η μάρω παρακολουθούσε 
εκστασιασμένη τις νέες νύφες εμπρός της− εκδράμαμε με τη 
μικρή στη Βαρυμπόμπη ή στη βίλα της καλής μου νέας φί-
λης Ναντίν Χρυσολωρά, όπου τα μικρά της παιδιά είχαν υι-
οθετήσει σχεδόν τη μάρω και της συμπεριφέρονταν σαν τη 
ζωντανή τους κούκλα, ενώ αυτή τους ξετρέλαινε με τα κα-
λά μεθοδευμένα της νάζια και με αγκαλιές που είχε αναγάγει 
σε υψηλή τέχνη. Ναι, η μάρω ήταν θαυμάσια από μικρή στο 
να κερδίζει τους πάντες και να γίνεται αμέσως αξιαγάπητη.

στο διάστημα αυτό με πολιορκούσαν άπαντες οι άρρε-
νες, παντρεμένοι και μη, που μπαινόβγαιναν στην παρέα 
μας με τη Ναντίν, άλλοι φορτικοί στο κόρτε τους, που πολ-
λές φορές με έκαναν να κρύβομαι και άλλοι απλώς αδιάφο-
ροι. πολλοί οι νέοι φίλοι που γνώρισα αυτή την περίοδο, ο 
ωραίος Φοίβος ραζής με τη σύζυγό του το μανεκέν Ντανιέλ, 
το ζεύγος Φιλίνη, η Λία μελετοπούλου, η κυρία μαρλέν 
Καρέρ Κιτσίκη. Κάποιες λιγοστές φορές που μπορούσα να 
αφήσω τη μάρω με έξτρα διανυκτέρευση στη μαντάμ Βίκι, 
τους ακολουθούσα στην «αθηναία», το πιο δημοφιλές κο-
σμικό κέντρο της εποχής, όπου συναντούσες κάθε βράδυ 
όλη τη διάσημη αθήνα. μάλιστα, κάθισα δυο φορές, ως τυ-
χερό μέλος της πολύ γνωστής παρέας μου, στη δεξιά πλευρά 
του κέντρου, που ήταν σχεδόν πριβέ, για τους καταξιωμέ-
νους πελάτες. Ήταν υπέροχα εκείνα τα βράδια στην «αθη-
ναία», εκεί πρωτάκουσα τη μαγική φωνή μιας ευτραφούς, 
αλλά υπέροχης τραγουδίστριας −την πρώτη που έβλεπα 
ζωντανά με ορχήστρα στη ζωή μου− της Νανάς μούσχουρη.
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Ένα άλλο βράδυ, με την παρέα πάντα της Ναντίν και του 
συζύγου της, ο οποίος έκανε φιλότιμες προσπάθειες να με 
προξενέψει στον φαλακρό μεσήλικα χήρο κουμπάρο του, 
διευθυντή της εθνικής τραπέζης, απόλαυσα χορό στο πολύ 
γνωστό «Argentina» στην οδό Φιλελλήνων −το είχα ακού-
σει και από τον κατά τα άλλα πλήρως ενημερωμένο αδελφό 
μου τάκη−, όπου χόρεψαν εμπρός μας με μυθικά κοστούμια 
του σκαλιντό η Χρυσούλα Ζώκα με τον μανώλη Καστρινό, 
ένα συγκλονιστικό ψηλόλιγνο ζευγάρι.

Ζούσα και ξεχνούσα πλέον. είχα συνθηκολογήσει με τους 
εφιάλτες μου, οι οποίοι σιγά σιγά χάνονταν είτε επειδή δεν 
έβρισκαν πρόσφορο έδαφος είτε κάποιες φορές με τη βοή-
θεια κάποιων μαγικών σταγόνων, βάλιουμ το έλεγαν, που με 
είχε προμηθεύσει η Ντενίζ, μπορούσα και ξεχνιόμουν, κοι-
μόμουν και ήμουν φρέσκια όλο ενέργεια στην καθημερινή 
μου απαιτητική εργασία.

το καλοκαίρι ακολούθησα για άλλη μια φορά ένα ολό-
κληρο εικοσαήμερο την κυρία Λητώ στο καθιερωμένο ταξί-
δι της στον αργοσαρωνικό, ένα διάστημα ονειρεμένου μή-
να του μέλιτος χωρίς όμως φιγούρα συζύγου ή εραστή, με 
μόνη αγκαλιά τη λατρεμένη μάρω.

ο γάμος του πρίγκιπα Κωνσταντίνου με την καλλονή 
Άννα μαρία πλησίαζε και επικρατούσε οργασμός προετοι-
μασίας, αφού είχαμε αναλάβει το έργο των εντυπωσιακών 
παρανύμφων. μια συγκεκριμένη παράνυμφος, η αφροδίτη 
Ζαΐρη, κόρη του υπουργού Χριστόφορου Ζαΐρη, ήταν και η 
αγαπημένη μου κούκλα για τις ατέλειωτες πρόβες που είχαν 
αρχίσει αμέσως μετά το πάσχα του 1964. μια και ήταν από 
τις πιο καλλίγραμμες, αλλά κυρίως από τις λιγότερο σνομπ 
νεαρές δεσποινίδες. οι πιο πολλές είχαν περισσότερο αέρα 
και μεγαλύτερο τουπέ από το μικροσκοπικό τους μπόι, λό-
γω καλής καταγωγής και φυσικά συμμετοχής στο συγκλο-
νιστικότερο γάμο της ευρώπης τη συγκεκριμένη εποχή. Η 

γλυκιά δεκαεπτάχρονη αφροδίτη χρίστηκε άτυπα βοηθός 
μου στις μεταξύ των μικρών παρανύμφων συνεννοήσεις, οι 
οποίες ήταν εξαιρετικά κουραστικές και χρονοβόρες. συ-
χνά στα διαλείμματα των προβών κάναμε κρυφά ένα ένο-
χο τσιγάρο −κυρίως για την επαναστατημένη νεαρά− μα-
ζί με γαλλικό καφέ, και τα λέγαμε σαν νέες φιλενάδες. το 
τελευταίο δεκαήμερο, την πρώτη εβδομάδα του σεπτεμ-
βρίου, μπαίνοντας στην τελική ευθεία του περιβόητου πρι-
γκιπικού γάμου, η αφροδίτη μού είπε πως ο πατέρας της, ο 
υπουργός αμύνης, ο μόνος άνθρωπος που η ίδια έτρεμε, θα 
ερχόταν μαζί της για να τη θαυμάσει με το νυφικό της πα-
ρανύμφου, μιας και ήταν ο μοναδικός από τους γονείς της 
εν ζωή. Η αφροδίτη είχε χάσει από καρκίνο τη μητέρα της 
στα οκτώ της χρόνια και μεγάλωσε προσκολλημένη στον  
Χριστόφορο Ζαΐρη.

«πατερούλη μου, να σας συστήσω την αξιαγάπητη αμέ-
λια, την καλύτερή μου νέα φίλη, γνωστό μανεκέν και διευ-
θύντρια της κυρίας Καρακωστάνογλου» είπε απνευστί η 
αφροδίτη, και το χειροφίλημα που εισέπραξα από τον ψηλό 
γκριζομάλλη κύριο Ζαΐρη ήταν το σωστό, της υψηλής κοι-
νωνίας – τα χέρια δεν ήταν ούτε κρύα ούτε ιδρωμένα, αλ-
λά απαλά με μακριά δάχτυλα, άψογο μανικιούρ, το άγγιγ-
μα απαλό και όχι φίλημα, η διάρκεια σωστή. Η εικόνα συ-
μπληρωνόταν από ένα χρυσό δαχτυλίδι Chevalier με άγνω-
στο μονόγραμμα, ενώ τα εξαίσια διερευνητικά μάτια του με 
κοίταξαν με θαυμασμό. ο κύριος Χριστόφορος Ζαΐρης ήταν 
πολύ, μα πολύ γοητευτικός, διαπίστωσα, πεταρίζοντας φιλή-
δονα τις βαμμένες μακριές βλεφαρίδες μου, ύστερα από με-
γάλο χρονικό διάστημα αποχής από κάθε ερωτική επιθυμία.
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Η ποΛυαΝαμεΝομεΝΗ Ημερα των βασιλι-
κών γάμων έφτασε και η πρωτεύουσα των αθηνών 
ζούσε σε ρυθμούς ανακτόρων. εκατοντάδες γαλα-

ζοαίματοι είχαν καταφθάσει ως προσκεκλημένοι της ιστορι-
κής βασιλικής ένωσης, οι περισσότεροι και οι πιο κοντινοί 
συγγενείς είχαν φιλοξενηθεί στα ανάκτορα στο τατόι, στη 
βίλα του παλαιού Ψυχικού, ενώ πολλοί φιλοξενούνταν μα-
ζί με ξένους ανταποκριτές στη «μεγάλη Βρετανία» και στο 
«King George» της πλατείας συντάγματος. οι σημαιοστο-
λισμένοι δρόμοι γύρω από τα ανάκτορα και στο κέντρο των 
αθηνών, μέχρι κάτω χαμηλά από τη μητρόπολη ως την πλα-
τεία μοναστηρακίου, έδιναν ξεκάθαρα το μήνυμα της εθνι-
κής γιορτής, κι ας ήταν πολλοί αυτοί, εντός και εκτός κυβέρ-
νησης, που γκρίνιαζαν με τα αμύθητα ποσά που ξοδεύονταν 
για άλλη μια φορά, μετά τη στέψη της Βασίλισσας σοφίας 
(της ισπανίας πλέον), εν μέσω μιας τραγικής ως συνήθως 
ελληνικής οικονομικής κατάστασης. οι φήμες για τον γά-

Ο γάμος

μο της σοφίας υποστήριζαν πως ξοδεύτηκαν τρία εκατομ-
μύρια δολάρια για τα έξοδα, ενώ ο γαμπρός, ο Χουάν Κάρ-
λος, φαίνεται να εισέπραξε προίκα τριάντα χιλιάδων χρυσών 
λιρών, όλα βγαλμένα από το Δημόσιο ταμείο, που ήταν ήδη 
στα κακά του χάλια. Η Βασιλομήτωρ όμως ήταν αποφασι-
σμένη να τελέσει και τους γάμους του μονάκριβου γιου της 
με κάθε λαμπρότητα και με κάθε υπερβολή που άρμοζε σε 
βασιλική ένωση. ο γάμος αυτός ήταν μιας πρώτης τάξεως 
ευκαιρία για την ένωση και άλλων βασιλικών οίκων, γι’ αυ-
τό η λίστα των καλεσμένων είχε μελετηθεί, όπως είχε διαρ-
ρεύσει, εξαιρετικά καλά από τους βασιλικούς γραμματείς. 

οι προετοιμασίες των παρανύμφων κορυφώθηκαν λίγο 
πριν από την τελετή στη μητρόπολη των αθηνών. Η αμέ-
λια βρέθηκε να επιθεωρεί ένα  ένα, με καρφίτσες και ψαλίδι 
στα χέρια, παρουσία δύο κορυφαίων πρεμιέρων του οίκου 
«Denise», τα εντυπωσιακά λευκά τους νυφικά. Η αφροδίτη 
Ζαΐρη, νευρική και αγχώδης που θα την παρακολουθούσαν 
τόσες χιλιάδες μάτια και κυρίως τα αστραφτερά του πατέ-
ρα της στην εκκλησία −αν και μέλος της κυβέρνησης Γεωρ-
γίου παπανδρέου είχε εξαιρετική σχέση με τα ανάκτορα−, 
αγωνιούσε για την ώρα και ρωτούσε συνέχεια ασθμαίνο-
ντας την αμέλια αν είχαν αργήσει και αν θα τους ειδοποιήσει 
κάποιος την απολύτως σωστή στιγμή. το παράγγελμα επι-
τέλους δόθηκε, παρανυφάκια μικρά μεγάλα στοιβάχτηκαν 
στη σκάλα των ανακτόρων και με στρατιωτική πειθαρχία 
αναχώρησαν με λευκές ανθοστολισμένες άμαξες για την εκ-
κλησία. Χίλιοι πεντακόσιοι προσκεκλημένοι παρευρέθηκαν 
στον βασιλικό γάμο και περίπου εξακόσιες χιλιάδες Έλλη-
νες από όλη την επικράτεια είχαν συγκεντρωθεί έξω από τη 
μητρόπολη αθηνών για να δουν από κοντά τη λαμπρή τε-
λετή. το νυφικό της Άννας μαρίας ήταν σχεδιασμένο από 
Δανό μόδιστρο, ενώ το πέπλο της ήταν από δαντέλα που φό-
ρεσε και η μητέρα της, Βασίλισσα Ίνγκριντ, στον γάμο της. 
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το διάδημά της ανήκε στη γιαγιά της από την πλευρά της 
μητέρας της. σύμφωνα με την οικογενειακή παράδοση, το 
ίδιο διάδημα φόρεσαν και οι αδελφές της. Κουμπάρα ήταν 
η ίδια η Φρειδερίκη και τα χρυσά στέμματα αντί στεφάνων, 
σύμφωνα με το ρωσικό τελετουργικό, κράτησαν διαδοχικά 
μεταξύ άλλων οι πρίγκιπες μιχαήλ της ελλάδας, Χάραλντ 
της Νορβηγίας, Κάρολος Γουσταύος της σουηδίας, Ίνγκολφ 
της Δανίας και Κάρολος της Έσσης.

«αυτός ήταν ένας πραγματικός γάμος βασίλισσας» μονο-
λόγησε η αμαλία θεωρώντας τον εαυτό της υπερτυχερό που 
είχε ζήσει και είχε συμμετάσχει ενεργά σε τέτοιες στιγμές.  

το βράδυ αργά, μετά τη δεξίωση και αφού μάζεψε μαζί 
με τις μοδίστρες της τα υλικά και τα είδη πρώτης ανάγκης 
για να προλάβουν τυχόν ατυχήματα στα φορέματα από τα 
πίσω δωμάτια των ανακτόρων, δέχτηκε με ευχαρίστηση την 
πρόσκληση της αφροδίτης και του πατέρα της να την αφή-
σουν με τον σοφέρ τους στο σπίτι της. «Έτσι πατερούλη θα 
δούμε και πού μένει η αμελί» διαπίστωσε η αφροδίτη κά-
νοντάς τους να γελάσουν με την αφέλειά της.

την επομένη το πρωί, ημέρα σάββατο, η αμαλία υπο-
δέχτηκε στην πόρτα ένα αγουροξυπνημένο παιδί του αν-
θοπωλείου «πονηράκης», που κρατούσε στα χέρια του μια 
ανθοδέσμη με είκοσι έξι λευκά ευωδιαστά τριαντάφυλλα. 
Η κάρτα έγραφε με αυστηρή γραφή από χέρι στιβαρό που 
χρησιμοποίησε μπλε σκούρο μελάνι πένας: «σας ευχαριστώ 
που κάνατε τόσο όμορφη τη μικρή μου αφροδίτη και κυ-
ρίως για τη στοργή που της δείξατε όλο αυτό το διάστημα. 
Θα ήμουν ευτυχής αν μπορούσα να σας το ανταποδώσω με 
ένα δείπνο, ως ένδειξη βαθιάς υποχρέωσης».

«Χριστόφορος α. Ζαΐρης, υπουργός» έγραφε η κάρτα 
και η αμαλία την κοιτούσε για ώρα καθισμένη αναπαυτικά 
στην πολυθρόνα της, μυρίζοντας ένα ένα τα τριαντάφυλλα 
της ανθοδέσμης της. Γιατί όχι, κύριε υπουργέ, σκέφτηκε και 

έσπευσε να τους προσφέρει ένα βάζο και λίγο φρέσκο νερό 
για να δροσιστούν.

το πρώτο τους γεύμα έλαβε χώρα στο σικ κοσμικό κέντρο 
«Blue Pine» στα βόρεια προάστια, στην Κηφισιά, ένα φθινο-
πωρινό μεσημέρι Κυριακής, με πατέρα και κόρη να γελούν 
με τα αστεία παραλειπόμενα του γάμου. αν και ο υπουργός 
ήταν εξαιρετικά συγκρατημένος απέναντι στα ευφυολο-
γήματα της κόρης του περί της βασιλικής οικογένειας και 
φαινόταν καθαρά ένας ώριμος άντρας σαράντα οκτώ χρο-
νών που λάτρευε το πρωτόκολλο, την πειθαρχία και εξέπε-
μπε μια αύρα απόλυτης σιγουριάς και εξαιρετικής συνέπειας 
στη ζωή του. Ζητούσε να μάθει, με τη βαριά αντρική φωνή 
του, διάφορες λεπτομέρειες για το παρελθόν της αμέλιας, 
όπως την προσφωνούσε, πότε και πώς χήρεψε, τη δουλειά 
του συζύγου της, κάνοντας λόγο και για τη μικρή μάρω, 
που θα ήθελε να γνωρίσει.

το κηφισιώτικο εκείνο μεσημεριανό φαγοπότι έφερε δεύ-
τερο και τρίτο παρουσία της μικρής μάρως, η οποία έπαιζε 
αμέριμνη στις κούνιες του εξοχικού κέντρου «Chalet» της 
Βαρυμπόμπης. Θα μπορούσαν να ήταν οικογένεια, σκεφτό-
ταν η αμαλία καθώς ο σοφέρ του υπουργού τις άφηνε πά-
ντα πρώτες στην είσοδο της πολυκατοικίας τους και μετά 
συνέχιζαν για την πλατεία Λυκαβηττού, όπου οι Ζαΐρηδες 
είχαν το δικό τους ρετιρέ. Δύο ραντεβού είχαν γίνει με μο-
ναδικούς πρωταγωνιστές τους δυο τους, το ένα στη Γαλλι-
κή πρεσβεία, όπου η αμαλία εμφανίστηκε με ένα υπέροχο 
λευκό εξώπλατο μπαλούν μεταξωτό φόρεμα και διαμαντέ-
νιο φιόγκο καρφίτσα, δανεισμένο από την κυρία Λητώ, στα 
πιασμένα της μαλλιά, κόβοντας την ανάσα όλων, που καρ-
φώθηκαν στη συνοδό του υπουργού. και η δεύτερη συνά-
ντησή τους στην κοσμική «αθηναία» για να θαυμάσουν την 
εντίθ πιάφ, που είχε έρθει για εξαιρετικά λίγες εμφανίσεις. 

τέσσερις μήνες μετά την πρώτη τους γνωριμία, για την 
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οποία ευθυνόταν η δεσποινίς αφροδίτη Ζαΐρη, η αμαλία 
δέχτηκε ένα κομψότατο κουτί γαρδένιες από γνωστότατο 
ανθοπωλείο του Κολωνακίου με την αινιγματική κάρτα του 
υπουργού, που προμήνυε βραδινή επίσκεψή του και έξοδό 
τους στο ρεστοράν «Διόνυσος» της ακρόπολης στις εννέα 
ακριβώς. απλά, ξερά και σταράτα.

εκεί ξαφνικά, τσουγκρίζοντας το λευκό κρασί τους, της 
έπιασε αποφασιστικά το χέρι και της είπε πως υπολογίζει 
μέχρι αρχές μαρτίου να γίνουν οι γάμοι τους. Δεν περίμενε 
καν την απάντησή της, ενώ η ίδια ξεροκατάπιε γουρλώνο-
ντας τα μάτια της, όταν ένα βελούδινο μπλε κουτί από τον 
Βουράκη άνοιξε εμπρός της το χαριτωμένο του στόμα απο-
καλύπτοντας ένα δαχτυλίδι με διαμάντι πουάρ, που όπως 
είπε ανήκε στη συλλογή της συγχωρεμένης του μητέρας.

Η κατάπληκτη, όχι τόσο με την πρόταση, αλλά με το 
ορμητικό της διαδικασίας, αμαλία τον ρώτησε αν περίμε-
νε απάντηση, κι αυτός της αντιγύρισε με βραχνή φωνή κα-
θαρίζοντας έναν κόμπο στον λαιμό του, σαν να βρισκόταν 
σε υπουργικό συμβούλιο: «μα ναι, φυσικά». Η αμαλία πή-
ρε την παλάμη του ζεστού χεριού του και το φίλησε ξέρο-
ντας καλά πως ο αυστηρός κύριος υπουργός δεν καλοέβλε-
πε τρυφερούς εναγκαλισμούς σε δημόσιο χώρο. Έσκυψε, τη 
φίλησε στο μέτωπο και στα μαλλιά, και της έβαλε το εντυ-
πωσιακό διαμάντι στο αριστερό της χέρι φιλώντας ένα ένα 
τα δάχτυλά της. παρήγγειλε γαλλική σαμπάνια στον κου-
τσομπόλη σερβιτόρο, που τον είχε αναγνωρίσει, και αφού 
τσούγκρισαν τα ποτήρια τους, έμειναν πιασμένοι διακριτι-
κά από το χέρι να θαυμάζουν αμίλητοι την αποστομωτική 
θέα της υποφωτισμένης ακρόπολης, σαν δύο εραστές που 
μόλις είχαν κάνει έρωτα και χάζευαν το ταβάνι του δωματί-
ου κουρασμένοι και αφηρημένοι.

Θα γινόταν κι αυτό, σκέφτηκε με ισχυρή δόση περιέρ-
γειας η αμαλία, τώρα έπρεπε να ανασυντάξει για άλλη μια 

φορά τη ζωή της για να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο ως κυ-
ρία υπουργού Χριστόφορου Ζαΐρη. 

το σύντομο διάστημα της μνηστείας μεταξύ μιας νεαρής 
καλλονής, κυρίας της μικρής κοινωνίας της ελληνικής haute 
couture, και του χήρου κυρίου υπουργού, ήταν αρκετό για 
να τους ανακηρύξει σε ένα πραγματικά καλό θέμα συζήτη-
σης, ανάλαφρης πάντα και χωρίς κακόβουλα σχόλια, ανά-
μεσα στα μέλη της υψηλής αθηναϊκής κοινωνίας.

Ένας γάμος υπουργού δεν ήταν γεγονός που συνέβαινε 
καθημερινά και οι μελλοντικοί κουμπάροι, το ζεύγος παλαι-
ολόγου, ήταν πραγματικά ό,τι πιο κορυφαίο είχε να παρου-
σιάσει σε πολιτισμό και πνεύμα η αθήνα του 1965. από το 
σαλόνι τους στην οδό αμαλίας συνέχιζαν να παρελαύνουν 
οι μεγαλύτεροι αστέρες της ελληνικής και ξένης διανόησης, 
από τον τσαρούχη, τον εκλεκτό φίλο τους Γιώργο σεφέρη, 
τον ανδρέα εμπειρίκο, αλλά και ιδιοφυείς ξένες προσωπι-
κότητες, ο μαρκ σαγκάλ, ο αλμπέρ Καμί, μαζί με άλλους 
αμφιλεγόμενους, αλλά πανίσχυρους Έλληνες, όπως ο αρι-
στοτέλης Ωνάσης, ο ανδρέας παπανδρέου −υιός του Γέρου 
παπανδρέου−, ένα διάφανο πλεγμένο καλάθι με περιεχό-
μενο ανθρώπινο.

Η αμαλία αισθανόταν τουλάχιστον δέος που η περιχα-
ρής με τον ξαφνικό αρραβώνα της κυρία Λητώ προσφέρθηκε 
ενθουσιασμένη αμέσως να γίνει η κουμπάρα αυτού του γά-
μου, ο οποίος ορίστηκε για τις 6 μαρτίου 1965, ημέρα σάβ-
βατο, στον Άγιο Διονύσιο, παρουσία λίγων και εκλεκτών. 
Θα ακολουθούσε δεξίωση στη στρατιωτική Λέσχη, κλείνο-
ντας έτσι το εθιμοτυπικό της ημέρας. Όλο αυτό το διάστη-
μα η αμαλία είχε τον περιορισμένο χρόνο να γνωρίσει αλλά 
και να ανακαινίσει το διαμέρισμά τους, ένα ευρύχωρο διώ-
ροφο ρετιρέ στην πλατεία Λυκαβηττού στο Κολωνάκι, που 
από την εξαιρετική του τζαμαρία στο σαλόνι αντίκριζες σε 
πρώτο πλάνο τον μεγαλειώδη τρούλο του αγίου Διονυσίου 
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−φάνταζε τρούλος καθολικής εκκλησίας στη ρώμη− και αμέ-
σως μετά όλη την αθήνα και στο βάθος την ακρόπολη. στο 
νέο της πλέον σπιτικό με τη βαριά επίπλωση του σαρίδη και 
τα ελληνικά έργα τέχνης που κοσμούσαν τους τοίχους, όλα 
οικογενειακά κειμήλια της παλιάς αρχοντικής οικογένειας 
του υπουργού, η αμαλία πρόσθεσε τη νέα της κρεβατοκά-
μαρα σε λευκή ματ λάκα σε ροκοκό στιλ με ασορτί σαλόνι, 
τουαλετίτσα και σεκρετέρ. παχιά λευκή μοκέτα αμερικάνι-
κη στρώθηκε από άκρη σε άκρη και το σατέν απαλό σιέλ κυ-
ριάρχησε στο μεγάλο δωμάτιο που διέθετε και το αποκλει-
στικό του μαρμάρινο πολυτελές μπάνιο. Δίπλα ακριβώς με 
μια πόρτα επικοινωνίας το μικρό γραφείο −καθώς υπήρχε 
στον κάτω όροφο ένα μεγαλύτερο− του υπουργού μαζί με 
ένα ξεχωριστό, καθαρά αντρικό, βαριά βρετανικά επιπλω-
μένο χώρο, που θύμιζε αγγλικό κοινοβούλιο, και ήταν κρε-
βατοκάμαρα και γκαρνταρόμπα συν το ξεχωριστό σπαρ-
τιάτικο μπάνιο. 

ο ιδιαίτερος χώρος του Ζαΐρη ήταν απαραίτητος, διότι οι 
άστατες ώρες του υπουργού προμήνυαν συχνά ξενύχτια και 
επιστροφή άγριες ώρες, όπου ήθελε απόλυτη ησυχία, περι-
συλλογή και κάπνισμα των αγαπημένων του πούρων, κάτι 
που ίσως ήταν ενοχλητικό στην αμαλία. Διάφορες μικρές 
και μεγαλύτερες μετατροπές έγιναν στο εξαιρετικά καλαί-
σθητο διαμέρισμα όλο αυτό το προ υμεναίου χρονικό διά-
στημα και η αμαλία ζούσε την κάθε μέρα πιο έντονη από 
την προηγούμενη, ακροβατώντας ανάμεσα στις τελευταί-
ες της υποχρεώσεις στη δουλειά −ήταν σαφές πως θα στα-
ματούσε κάθε εργασία μετά τον γάμο− και στην ετοιμασία 
του δικού της γάμου. 

ο Χριστόφορος Ζαΐρης δεν ήταν ιδιαίτερα πλούσιος, 
σε επίπεδο επιχειρηματία, ήταν ωστόσο ευκατάστατος, 
όπως της κατέστησε σαφές και ο ίδιος από την αρχή. Η 
οικογένειά του ήταν μία από τις μεγαλύτερες και ενδοξό-

τερες της χώρας, με ιστορία και καταγωγή που έφτανε ως 
το Βυζάντιο, ωστόσο ως παραδοσιακοί πολιτικοί και νο-
μικοί ποτέ δεν κυνήγησαν τον εύκολο πλουτισμό, αντίθε-
τα δαπάνησαν αμέτρητα μετρητά και εκποίησαν ουκ ολί-
γα για το σαράκι της πολιτικής που τους κληροδοτήθηκε 
από γενιά σε γενιά.

Η αρκετά καλή οικονομική τους κατάσταση οφειλόταν 
σε μία εντυπωσιακή ακίνητη περιουσία, που τους απέφερε 
σταθερό ετήσιο εισόδημα, κάποιες σεβαστές μετοχές σε τρά-
πεζες της ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και ένα υπέ-
ροχο εξοχικό σπίτι στην Άνδρο, τόπο καταγωγής του Χρι-
στόφορου Ζαΐρη. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την 
εντυπωσιακή μόρφωση του υπουργού αμύνης, τις τρεις ξέ-
νες γλώσσες που χειριζόταν άπταιστα και κυρίως με τον συ-
γκλονιστικά μεγάλο κοινωνικό του κύκλο, αποτελούμενο 
από καθαρόαιμα πεντιγκρί του είδους, ευγενείς, βασιλείς 
και αριστοκράτες Έλληνες και ξένους, έκαναν τον Χριστό-
φορο Ζαΐρη μια ακαταμάχητη προσωπικότητα, ένα διαβα-
τήριο για την αμαλία για μια συναρπαστική, όλο κορυφαί-
ες γνωριμίες και σπάνιες συναντήσεις, νέα ζωή.

Η πρώτη συμπάθεια και η μυστηριώδης έλξη που ένιωσε 
για τον γοητευτικό Χριστόφορο παρέμεινε έλξη ισχυρή που 
δεν εκτονώθηκε παρά με ελάχιστα αμήχανα αγκαλιάσματα, 
με την παρουσία του μισοκοιμισμένου σοφέρ, σε κάποιες 
μακρινές βόλτες στο σούνιο, στο πίσω κάθισμα της πατρι-
κής του Jaguar, ή σε εφηβικά φιλιά στα σκοτεινά σκαλοπά-
τια της εξώπορτάς της, πάντα στον όροφό της με ιδιαίτερη 
προφύλαξη, αμέσως μετά από κάποια τους έξοδο. 

ο κύριος υπουργός ποτέ μα ποτέ δεν θέλησε να γίνει 
παραπάνω φορτικός ή πιεστικός, προετοιμάζοντας ίσως το 
έδαφος για ένα τέλειο σμίξιμο που εξίταρε τη φαντασία της 
αμαλίας, η οποία ένιωθε αρκετά κεραυνοβολημένη μαζί του, 
ναρκωμένη μέσα σε ένα κοριτσίστικο ειδύλλιο που είχε πλέ-
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ξει η ίδια τόσο καλά και η αλήθεια είναι πως το είχε απόλυ-
τη ανάγκη μετά τον εφιάλτη που είχε ζήσει.

οι συζητήσεις για το παρελθόν της, συγκεκριμένες και 
απόλυτα ελεγχόμενες από την πλευρά της, ακροβατούσαν 
πάντα μεταξύ ισχυρής δόσης αλήθειας αλλά και αρκετής μυ-
θοπλασίας με ανάμεικτες καλοσχεδιασμένες παραλείψεις. ο 
Χριστόφορος δεν χρειαζόταν να μάθει ποτέ ακριβώς ποια 
ήταν πραγματικά η αμαλία Νούση, άλλωστε αυτή η γυναί-
κα δεν υπήρχε πια, είχε ολοκληρωτικά σκεπαστεί κι αυτή 
από το ίδιο χώμα που σκέπασε τον ανδρέα Νούση στον τά-
φο του στις 30 ιανουαρίου 1964.

Ωστόσο η αμαλία, ως επίσημη μνηστή πλέον του χήρου 
για τόσα χρόνια κυρίου Χριστόφορου Ζαΐρη, που δεν εί-
χε εμφανίσει ποτέ στα χρονικά άλλη συνοδό, έγινε γρήγο-
ρα ευχάριστο θέμα συζήτησης και ευνοϊκών σχολίων του-
λάχιστον για την εξαιρετική καλλονή της μνηστής του. Η 
μεγαλοπρεπέστατη δεξίωση που δόθηκε την πρωτοχρονιά 
του ίδιου έτους από το ζεύγος Λεβίδη, τον μεγάλο αυλάρ-
χη των ανακτόρων, στο σπίτι τους στο εντυπωσιακό ιδιό-
κτητο κτήμα τους στο Χαρβάτι ήταν και η επίσημη πρεμιέρα 
της αμαλίας ως μέλλουσας κυρίας Ζαΐρη. Ντυμένη με ασημί 
στενή κεντημένη τουαλέτα διά χειρός της ικανότερης μοδί-
στρας του οίκου τσούχλου και με έναν αστρονομικό αριθμό 
λεπτεπίλεπτων κρυστάλλινων χαντρών να κρέμονται και να 
στραφταλίζουν με κάθε της κίνηση −φόρεμα δώρο από τον 
αρραβωνιαστικό της−, η αμαλία επάξια μπήκε τις επόμενες 
μέρες στην περιβόητη λίστα στην εφημερίδα με τις πιο κα-
λοντυμένες κυρίες της αθήνας, λίστα απαιτητική και κατα-
ξιωμένη, όπως και η τρομερή κυρία της δημοσιογραφίας που 
την υπέγραφε, η κυρία ελένη Βλάχου με άλλο ψευδώνυμο. 

Η αμαλία κονταροχτυπήθηκε με άλλες κομψές και μερι-
κές πραγματικές καλλονές της σύγχρονης αθήνας, όπως η 
Νάντια ρηζ, οι κυρίες σερπιέρη, Καρέλλα, Καλκάνη, Νομι-

κού, Φιξ και λίγες ακόμη, αλλά η  είσοδός της έκανε αίσθηση.
συγκλονισμένη και οπλισμένη κατά περίεργο τρόπο με 

μια ολύμπια ηρεμία, που της έδινε αυτόματα έναν αέρα από 
ένα άγνωστο «παλιό ελληνικό τζάκι», συνομίλησε δειλά κά-
νοντας τη σωστή υπόκλιση, που τόσο καλά είχε μάθει δί-
πλα στον Γαλανό, με τους α.α.μ.μ. τους Βασιλείς Κων-
σταντίνο και Άννα μαρία, τους οποίους ο μνηστήρας της 
θεωρούσε ό,τι ιερότερο και ιδανικότερο μετά την κόρη του 
(ή συγχρόνως με αυτή;) στη ζωή του. ο Βασιλιάς Κωνστα-
ντίνος, με εξαιρετική φιλική διάθεση του ευχήθηκε για τον 
αρραβώνα, ενώ η μεγαλειοτάτη χάιδευε αφηρημένα με το 
λευκό γάντι της στον λαιμό της ένα συγκλονιστικό κολιέ 
με μαργαριτάρια και σμαράγδια, κληρονομιά των ρομανόφ, 
όπως την πληροφόρησε ο Χριστόφορος αργότερα. Η τιάρα 
της με τα ασορτί σμαράγδια υπνώτισε τα ήδη ζαλισμένα από 
το μεγαλείο μάτια της αμαλίας, στέλνοντάς της μηνύματα 
στο υποσυνείδητό της πως όπου να ’ναι θα ξυπνήσει από το 
«ωραιότερο μαγεμένο» όνειρο της ζωής της. 

εκείνο το βράδυ όλη η αυλή, ακόμα και σύσσωμη η υπη-
ρεσιακή κυβέρνηση −που είχε ορκιστεί την προηγούμενη 
ημέρα ύστερα από παραίτηση του πρωθυπουργού Γεωργίου 
παπανδρέου−, άπαντες οι πρέσβεις και οι σπουδαιότερες 
πολιτικές και μη οικογένειες της ελλάδας ήταν εκεί με τα 
φράκα, τα παράσημά τους και τις βαρύτιμες τουαλέτες που 
είχαν κεντηθεί και ραφτεί ειδικά για την περίσταση μήνες 
πριν πυρετωδώς, έπειτα από εξαντλητικές πρόβες στα ατε-
λιέ των αθηνών και του παρισιού. 

αυτή η νύχτα στο πλευρό του Χριστόφορου σκεφτόταν 
ευτυχισμένη η αμαλία πως ήταν μια επιταγή που της χρώ-
σταγε η ζωή της εδώ και πολλά χρόνια και είχε αργήσει πά-
ρα πολύ η ώρα της εξαργύρωσης. Άξιζε και την τελευταία 
δεκάρα, δεν ένιωθε παράταιρη, πράγμα παράξενο πως δεν 
την τρόμαξε διόλου το ειδικό βάρος της περίστασης. Άξιζε 
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και το τελευταίο λεπτό που περίμενε για να ζήσει αυτό το 
ρεβεγιόν, έλεγε και ξανάλεγε συνωμοτικά με το μυαλό της.

ο χρόνος μετρούσε ανάποδα, το ίδιο και η ορχήστρα που 
έδινε τον τόνο.

«ευτυχισμένο το 1965» φώναξε ο οικοδεσπότης τους και 
ο Χριστόφορος φίλησε τη νύφη του απαλά στα χείλη, στα 
μάγουλα, στα μάτια. 

«αυτή θα είναι η χρονιά μας, αμαλία, είσαι έτοιμη να τη 
ζήσεις;»     

Η αμαλία απολάμβανε ιδιαίτερα τη στενή πλέον παρέα της 
αφροδίτης, που ευτυχισμένη για το τέλεια οργανωμένο προ-
ξενιό που ουσιαστικά αυτή έστησε, ήταν αποφασισμένη να 
αποκτήσει όχι μόνο μητριά, αλλά και μια νέα φίλη, μια με-
γαλύτερη ουσιαστικά αδελφή. ύστερα από τόσα χρόνια που 
μεγάλωνε μόνη και καταπιεσμένη από την υπερπροστατευ-
τικότητα και τον δογματισμό πολλές φορές του πολιτικού 
και διανοούμενου πατέρα της.

«Mon dieu, αμελί μου, μια ολοκέντητη δαντέλα Βρυξελ-
λών με εντυπωσιακό φουρό και δεκάμετρο πέπλο θα καθη-
λώσει τους πάντες! αν δεν εμφανιστείς με αυτό το νυφικό 
εσύ, χρυσό μου, με τέτοιο παράστημα και με τέτοιο γαμπρό, 
ποια θα το φορέσει; Θα είσαι μια βασίλισσα, αμελί μου, μη 
διστάσεις ούτε στιγμή, chérie» διερρήγνυε τα ιμάτιά της η 
κυρία Καρακωστάνογλου, ιέρεια των νυφικών και των απα-
νταχού αριστοκρατισσών νυφών ελλάδος και ολίγον εξω-
τερικού, η οποία γνώριζε βαθιά να μεταμορφώνει και τις 
πλέον άχαρες, κοντές, παχουλές, άσχημες υποψήφιες από 
μισοριξιές σε γλυκές νυφούλες στην ευτυχέστερη −ίσως− 
μέρα της ζωής τους. τώρα με το δέκα το καλό, βλέποντας 
την προστατευόμενή της αμελί να έχει πετύχει τέτοιο κελε-
πούρι −Χριστόφορος Ζαΐρης ήταν ο γαμπρός, μεγάλος μεν 

στην ηλικία, αλλά υπουργός−, ούσα και μια φυσική καλ-
λονή, αισθανόταν πως όφειλε να δημιουργήσει μια νυφική 
πανδαισία που άρμοζε σε μια αυθεντία του είδους, όπως η 
ίδια. Η αμέλια όμως ήταν αμετάπειστη. Δεν ήθελε επ’ ου-
δενί να προκαλέσει με τη νυφική της παρουσία την έκπληξη 
του υπουργικού συμβουλίου ούτε να παρομοιαστεί με άλλη 
μια αριβίστρια της υψηλής αθηναϊκής κοινωνίας. το γεγονός 
πως στον γάμο της θα παρευρίσκονταν όχι μόνο υπουργοί 
και βουλευτές όπως ο πέτρος Γαρουφαλιάς, ο Κωνσταντίνος 
μητσοτάκης, ο ακαδημαϊκός παναγιώτης Κανελλόπουλος, 
πρόεδρος της ερε, ο στέφανος στεφανόπουλος και πλείστοι 
άλλοι σημαντικοί −η απουσία του Γεωργίου παπανδρέου 
όπως και του γιου του ανδρέα, ήταν λίγο πολύ αναμενόμε-
νη από τον Χριστόφορο−, αλλά ακόμα και η μικρή και ανύ-
παντρη πριγκίπισσα ειρήνη της έφερνε αρκετούς στομαχι-
κούς νευρικούς σπασμούς. Φυσικά και γνώριζε πως αυτή 
θα ήταν μία μεγαλειώδης παράσταση, στην οποία έπρεπε η 
ίδια να φανεί αντάξια των περιστάσεων που της επιφύλαξε 
η ανισόρροπη μοίρα της. αυτή την ανεβοκατέβαζε από τα 
σκοτεινά, καυτά, όλο λάβα ποτάμια του Άδη, στα γαλάζια 
σύννεφα του παραδείσου με την ίδια ευκολία σε όλη της τη 
ζωή, από μικρό παιδί μέχρι σήμερα που έκλεινε σχεδόν τα 
είκοσι εννέα της χρόνια. 

Για δεύτερη φορά θα υποδυόταν τον ίδιο ρόλο της βασί-
λισσας σε ένα ρομαντικό παραμύθι με ευτυχές τέλος και η 
αμαλία πλέον πίστευε ακράδαντα πως τώρα είχε πάρει όλες 
τις προφυλάξεις για μια ανέφελη, ήρεμη, όλο γλυκό συναί-
σθημα −δεν επιθυμούσε πάθη και φλογερούς έρωτες πλέον− 
και με υψηλό ποιοτικό επίπεδο ζωή. Η κόρη του υπουργού 
τη λάτρευε, αυτή άλλωστε επέμεινε τόσο να αποκαταστή-
σει επιτέλους τον πατέρα της. η μάρω ήταν στην καταλλη-
λότερη ηλικία για να αποκτήσει μία πατρική φιγούρα στη 
μνήμη της. πεθερικά και έτερος στενός οικογενειακός κύ-
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κλος δεν υπήρχαν για να δημιουργήσουν τα τυχόν γνωστά 
άγνωστα προβλήματα. τι άλλο θα μπορούσε να ευχηθεί η 
ταλαιπωρημένη αμαλία για να πετύχει απόλυτα τον στόχο 
της. Θα έπαιζε πιστά τον νέο της ρόλο, τόσο ώστε να μην 
υποδύεται μια νέα ηρωίδα, αλλά να μετενσαρκωθεί στην 
κυριολεξία σε αυτή.

Η αμαλία κατέληξε ύστερα από σκέψη και ισχυρές πιέ-
σεις της κυρίας Καρακωστάνογλου σε μια λιτή γραμμή ενός 
βαρύτιμου υφάσματος νυφικού, που μοναδικό του στολίδι 
θα ήταν το παράστημά της και ο αέρας της, καθώς και τα 
εντυπωσιακά κοσμήματα που θα το κοσμούσαν. Και τα δύο 
οικογενειακά κειμήλια. το δώρο του γαμπρού στον γάμο θα 
ήταν ένα πορτρέτο της νύφης από τον αγαπημένο του ζωγρά-
φο και επιστήθιο φίλο του σπύρο Βασιλείου, που αναπαρι-
στούσε την «αμαλία των αγρών», όπως την είχε εμπνευστεί 
ο καλλιτέχνης όταν την είχε πρωτογνωρίσει σε ένα σουαρέ 
στο σπίτι της Λητώς παλαιολόγου. της εξομολογήθηκε μά-
λιστα πως του θύμιζε καλλονή που ζούσε όλη της τη ζωή σε 
υποστατικά ή σε φάρμα στους αγρούς, με το φρέσκο, λαμπε-
ρό, εκτυφλωτικό της δέρμα, τα ροζ μάγουλά της σε συνδυ-
ασμό με τα σμαραγδόχρωμα αινιγματικά μάτια της. 

6 μαρτίου 1965, ώρα 7 μ.μ., η νύφη αμέλια δεν χρειά-
στηκε παρά να κάνει μια διακριτική σύντομη βόλτα με τη 
φρεσκογυαλισμένη Jaguar του γαμπρού, για να κατέβει απα-
στράπτουσα στο σκαλοπάτι του πεζοδρομίου εμπρός από 
τον ιερό Ναό αγίου Διονυσίου αρεοπαγίτου στο Κολωνά-
κι, λίγα μέτρα ουσιαστικά μακριά από το νέο της σπίτι επί 
της πλατείας Λυκαβηττού. Η διακριτική μπριγιαντένια τιά-
ρα που φορούσε στο κεφάλι της −με ειδική μετατροπή γινό-
ταν εντυπωσιακό κολιέ− προίκα εκ μητρός του γαμπρού και 
επίσης κληροδότημα στη μικρή αφροδίτη, λαμπύρισε δυο 
και τρεις φορές σαν τα φλας του φωτογράφου κυρίου Κλει-
τία της υψηλής αθηναϊκής κοινωνίας άστραψαν πάνω της. 

Ήταν η πιο κομψή νύφη των τελευταίων δύο ετών, συμφώ-
νησαν οι παρευρισκόμενοι, τυλιγμένη με το άκαμπτο πανά-
κριβο λευκό σουά σοβάζ στενό εβαζέ μακρύ νυφικό της, με 
την εντυπωσιακή μαργαριταρένια καρφίτσα στο κορσάζ και 
το δαντελένιο πεντάμετρο πέπλο που κρατούσαν η αφρο-
δίτη και η μάρω, οι δυο παράνυμφοί της.

Η χορωδία του αγίου Διονυσίου συγχρονίστηκε σχεδόν 
αμέσως με την παράδοση της νύφης από τον −αναγκαίο κα-
κό− γοητευτικό μεν τρακαρισμένο δε αδελφό τάκη, ψάλλοντας 
μεγαλειωδώς. ο αρχιεπίσκοπος αθηνών και πάσης ελλάδος 
Χρυσόστομος χοροστατούσε του μυστηρίου, ενώ ανακατε-
μένη μέσα στο λιγοστό πλήθος των ογδόντα ατόμων υπήρχε 
από την πλευρά της νύφης μόνο η κυρα-Λένη μεταμορφω-
μένη σε μια εκ πρωτευούσης μικροαστή ηλικιωμένη μέσα στο 
μεταξωτό της μαύρο ταγέρ και το διακριτικό βέλο. ο πατέρας 
σίμος, μην πιστεύοντας στην κακοδαιμονία του και το κακό 
μάτι των συμπατριωτών του μπροστά στη νέα ανέλπιστη τύ-
χη της κόρης του, αγκομαχούσε στο κρεβάτι του πόνου, πολ-
λά χιλιόμετρα μακριά, στους Βοριάδες, με δυνατές παυσίπο-
νες ενέσεις μετά από κρίση δισκοπάθειας, έχοντας τον μεγά-
λο του γιο Δήμο να του κάνει την αδελφή νοσοκόμα. ανα-
θεμάτιζε συγχρόνως την τυφλή του τύχη που δεν μπορούσε 
να παραστεί μια τέτοια ημέρα στο λαμπρό αυτό γεγονός που 
του επιφύλασσε για άλλη μια φορά η πολυτάλαντη κόρη του.

το μυστήριο άρχισε μεγαλειωδώς και η αμέλια λες και 
αισθανόταν εκατοντάδες βλέμματα καρφωμένα τόξα στη 
γυρισμένη της προς αυτά πλάτη καθώς στεκόταν στητή 
εμπρός στο ιερό, δίπλα στον πεπειραμένο ανέκφραστο κύριο 
υπουργό. Η σοβαρότητα του μυστηρίου δεν του επέτρεψε 
να της ρίξει ένα καθησυχαστικό βλέμμα και την ίδια ένιωθε 
να την κυριεύει ένας ακατάσχετος φόβος μαζί με μια έντονη 
τάση φυγής, λες και το μυστήριο αυτό ήταν μάχη σκέτη κι 
αυτή ήθελε να αποφύγει να αναμετρηθεί με τον αντίπαλο. 
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τι πάω και κάνω μασκαρεμένη έτσι, σκεφτόταν και τα μη-
νίγγια της σφυροκοπούσαν στέλνοντας επίτηδες κρουνούς 
ολάκερους με αίμα στο κεφάλι της, κάνοντάς τη να ιδρώ-
σει μεμιάς με έναν κρύο δυσοίωνο ιδρώτα που την ανατρί-
χιασε διπλά αντί μόνο να τη μουσκέψει. οπισθοχώρηση 
μπροστά στο άγνωστο, σκεφτόταν και αναθεμάτιζε τη στιγ-
μή που ένιωσε σίγουρη πως αυτή, μια τυχαία «παλιοκαρα-
γκούνα», όπως την είχε ονοματίσει η κουνιάδα της λίγους 
μήνες πριν στην κηδεία του Νούση, μπορούσε να αναμετρη-
θεί με τα θηρία μιας υψηλής κοινωνίας. την ίδια ώρα που τα 
σκεφτόταν ήταν όλοι τους εκεί προς τιμήν της, ακόμη και 
η πριγκίπισσα ειρήνη καθόταν σε προβεβλημένη θέση της 
εκκλησίας, μαζί με άλλες γνωστές κυρίες των τιμών καλε-
σμένες στον γάμο της. 

Δεν είναι δυνατόν όλα αυτά να μου συμβαίνουν. πώς 
έμπλεξα τη ζωή μου έτσι περίπλοκα, πώς είναι δυνατόν να 
είμαι μέρος αυτής της τελετής, σε αυτή την ίδια εκκλησία, 
κι εγώ, ποια είμαι εγώ και πού ανήκω αυτή την ώρα;

τα πόδια της ανίκανα να κουνηθούν, έκαιγαν λες και 
ήταν πυροβάτισσα σε αναμμένα κάρβουνα του αϊ-Γιαννιού, 
τα μάτια της ξεσαλωμένα από σκέψεις πανικού έψαξαν να 
βρουν ένα γνωστό βλέμμα για αποκούμπι και συνάντησαν 
ενστικτωδώς τα μάτια της κυρα-Λένης, που εκείνη την ώρα, 
διαβολεμένα λες, την κατάλαβαν σε ποια τρικυμία βολόδερ-
νε έτσι όπως στεκόταν διαγωνίως της. Δυο κεραυνοί, δυο 
ξεθαμμένοι φονικοί σπινθήρες συνάντησαν το βλέμμα της 
αμαλίας, που σήμαιναν πιο πολλά και από λογύδριο. Ήταν 
ταρακούνημα γερό εκείνο το βλέμμα και είχε την επιτακτι-
κότητα εντολής στρατηγού σε στρατιώτη, ήταν δυνατό χα-
στούκι σε ανυπότακτο, σκούντημα σαν σεισμού, διαταγή για 
την ευκαιρία της ζωής της να αποτάξει από πάνω της κά-
θε σπίλωμα δικό της, της κόρης της, της ράτσας της. Ήταν 
βλέμμα άτεγκτης μάνας προς αυθαίρετη κόρη, το βλέμμα 

μιας καταπονημένης γυναίκας που επιτέλους ζούσε μέσα 
από τη ζωή μιας άλλης, της ίδιας της της κόρης.

αυτό το βλέμμα που τη συνέφερε στην κυριολεξία, την 
πείσμωσε να ορθώσει ανάστημα, να επανέλθει στα λογικά 
της, ήταν βλέμμα μιας αφέντρας. Βρέθηκε να χαιρετά με υπό-
κλιση όλο υπόκριση θεατρική την πριγκίπισσα ειρήνη και 
ένα σμήνος άλλων περίεργων εξωτικών παραδείσιων πτη-
νών με φαντασμαγορικά χρώματα και λάμψη. Δεν μπορού-
σε να αποσαφηνίσει ονόματα και πρόσωπα: πολλά γνωστά 
από τις εφημερίδες και τις Εικόνες, που έπαιρνε ανελλιπώς, 
ένα αλαλάζον πολύχρωμο χαρούμενο κοσμικό πλήθος που 
είχε έρθει γι’ αυτήν, την κυρία υπουργού Χριστόφορου Ζαΐ-
ρη. τα χαμόγελά της ασυγκράτητα σε κάθε έναν που της ευ-
χόταν και τη χειροφιλούσε. παλιές πελάτισσες του Γαλανού, 
κυρίες εφοπλιστών και βιομηχάνων, αργότερα στη δεξίωση 
στη στρατιωτική Λέσχη τη φίλαγαν ελαφρά στα μάγουλα 
και φίλαγαν μαζί τον ευωδιαστό αέρα από Chanel No5 που 
εξέπεμπαν οι ροζ λοβοί των αυτιών της και ο κόρφος της, 
λέγοντάς της πόσο χάρηκαν για την αφάνταστη τύχη της. 
Η μάνα της δεν ήταν εκεί να της αναστηλώσει το ηθικό για 
άλλη μια φορά, μα είχε καταλάβει πια πως το ταξίδι στον 
ωκεανό είχε ξεκινήσει και είχε ξανοιχτεί πλέον καταμεσής 
στο πέλαγος. επιστροφή δεν υπήρχε παρά μόνο η διαδρομή 
και το ταξίδι. ευχόταν μόνο να ήταν καλότυχο, χωρίς ανα-
τροπές και ανταρσίες.
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«Π ΑτΕΡΑ , στην αγκαλιά σας! Να γίνει επίσημη 
η είσοδος στο σπίτι μας!» φώναξε ενθουσιασμέ-
νη η δεσποινίς αφροδίτη Ζαΐρη, που επιτέλους 

λάμβανε χώρα εμπρός της μια καθαρά αμερικάνικη κινημα-
τογραφική σκηνή, που περιείχε κάτι από Κάρι Γκραντ, ροκ 
Χάντσον και Ντόρις Ντέι αλά ελληνικά. ο κύριος υπουργός 
έκανε και αυτό το χατίρι στην τρισχαριτωμένη κόρη του και 
γελώντας με αμηχανία είπε στη δεσποινίδα αφροδίτη πως 
είναι ώρα να αποσυρθεί στον δεύτερο όροφο στην κρεβατο-
κάμαρά της και να ηρεμήσουν όλοι μετά την έντονη ημέρα 
που είχαν περάσει. Η πεθερά του ήδη κοιμόταν από νωρίς, 
κατευθείαν μετά την εκκλησία, στο έξτρα δωμάτιο του δια-
μερίσματος για το προσωπικό, σε μικρή σουιτούλα που είχε 
επιτούτου διακοσμηθεί από την αρχή σε χαρούμενους κομ-
ψούς τόνους για τέτοιες περιστάσεις επισκέψεων. 

απαλλαγμένη πλέον από τις δεκάποντες κεντημένες με 
χάντρες μεταξωτές της γόβες, παραγγελία στο «Salon Sklia», 

Κυρία υπουργού

η αμέλια έτριβε τα κατακόκκινα πέλματά της ξεκουμπώνο-
ντας ένα βαρύ νυφικό, που ο ποδόγυρός του είχε ήδη μαυ-
ρίσει από τα πηγαινέλα της βραδιάς. τη Δευτέρα κιόλας θα 
το έστελνε στο στεγνοκαθαριστήριο «Rex» για έξτρα περι-
ποίηση και καθαρισμό πριν αποθηκευτεί στη δίμετρη ντου-
λάπα της. Βγάζοντας μία μία τις έξτρα μπούκλες του μεγα-
λειώδους κότσου της, δημιούργημα πολύωρης εργασίας του 
αγαπημένου της George, προσπαθούσε να επαναφέρει κομ-
ματάκι κομματάκι, σαν τις ψεύτικες ξανθές μπούκλες που 
στοιβάζονταν στο à la parisienne μπουντουάρ της, σκηνές 
και συνομιλίες της βραδιάς.

Κατάφερε να θυμηθεί τη λευκή τριώροφη τούρτα με το 
υπέροχο λαχταριστό γλάσο, το κόψιμό της με το επίσημο 
ασημένιο μαχαίρι της λέσχης, το τσούγκρισμα των κρυ-
στάλλινων ποτηριών γεμάτων σαμπάνια και το βαλς που 
χόρεψαν, ευτυχώς χωρίς απρόοπτα ή άτυχα στραβοπατή-
ματα, εμπρός σ’ ένα πλήθος που τους χειροκροτούσε ζώ-
ντας το δικό του παραμύθι. ο Χριστόφορος χόρεψε με την 
κόρη του αμέσως μετά κρατώντας από το χέρι και τη μικρή 
μάρω, που κοιτούσε αποσβολωμένη προς στιγμήν την όλη 
διαδικασία. ο χορός της αμέλιας συνεχίστηκε αμέσως με-
τά με παρτενέρ τον γηραιό κύριο παλαιολόγο, κουμπάρο 
τους πλέον, ενώ κορυφώθηκε με τον αριστοτέλη Ωνάση, ο 
οποίος μέσα από τα χοντρά γυαλιά του της θύμιζε την αγά-
πη που έτρεφαν γι’ αυτήν οι δύο του αδελφές. μίλησαν για 
τη νύχτα που είχαν ιδωθεί στο παρίσι, σχεδόν δυο χρόνια 
πριν, και γελώντας συμφώνησε μαζί της πως μπορεί να ξε-
χάσει ένα νούμερο στον συνολικό αριθμό μιας συμφωνίας 
με μαούνες, ποτέ όμως μια εκτυφλωτική κυρία που συνα-
ντούσε και του κινούσε την περιέργεια. της θύμισε έως και 
το πράσινο σμαραγδί φόρεμα που φορούσε και την άφησε 
στήλη άλατος με την παρατηρητικότητά του. 

«τίποτα δεν είναι τυχαίο σ’ αυτήν τη ζωή, κύριε Ωνάση» 
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του αντιγύρισε γελώντας, κρατώντας το πεντάμετρο πέπλο 
της τυλιγμένο δύο φορές στο μπράτσο της. 

Έβγαλε το λευκό μεταξωτό της κομπινεζόν και δραπέ-
τευσε στη σαπουνάδα της μπανιέρας, μιας και ένιωθε πως 
χρειαζόταν τουλάχιστον ως αρχή αυτό το μπάνιο της Κλε-
οπάτρας πριν από οτιδήποτε άλλο. ο σύζυγός της είχε ήδη 
αποσυρθεί στο γραφείο του, με τις μεταξωτές του πιτζά-
μες και την κομψή καμηλό μπλε ζακέτα με το εντυπωσια-
κό κορδόνι και την ασορτί φούντα εμπρός, και τηλεφωνιό-
ταν με τον βουλευτή κύριο Γεώργιο αθανασιάδη-Νόβα, ο 
οποίος δεν μπόρεσε να έρθει στον γάμο λόγω εξωτερικών 
υποθέσεων, και γελούσε μεγαλοφώνως καθώς δεχόταν τα 
συγχαρητήριά του. 

ακολούθησε ένα σύντομο τηλεφώνημα στον φίλο του και 
βουλευτή ανδρέα τσιριμώκο, μια και η εβδομάδα που άρχιζε 
ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη στη Βουλή. Διά του λόγου το αληθές, 
ένα ολιγοήμερο ταξίδι που σχεδίαζαν ενόψει του γάμου στη 
γειτονική ρώμη το μετέθεσαν για αργότερα, πιθανότατα αρ-
χές καλοκαιριού, μια μικρή αναλαμπή − ταξίδι του μέλιτος.

«αμέλιά μου, ήσουν υπέροχη απόψε» έσκυψε και τη φί-
λησε απαλά στα χείλη. «Ήσουν αυτή που περίμενα τόσο και-
ρό, πρόσεξε μην το εκμεταλλευτείς ποτέ αυτό που σου λέω 
τώρα» της γέλασε περιπαικτικά αγκαλιάζοντάς τη στα σκο-
τεινά της ξένης ακόμα γι’ αυτήν κάμαρας. μέσα στο σκο-
τείνιασμα το ξαφνικό αυτό, έπρεπε η αμαλία να ανακαλύ-
ψει το νέο αντρικό σώμα που θα τη σκέπαζε μετά από τό-
σα χρόνια αγαμίας, να ξεθάψει μια ναρκωμένη θηλυκή της 
πλευρά που ήξερε πως άνθισε κάποτε και έδωσε καρπούς, 
αλλά είχε πειστεί πως ξεράθηκε πια για πάντα.

Όλα έγιναν μέσα στο σκοτάδι της πολυτελούς κρεβατο-
κάμαρας γρήγορα και με σκηνοθετική τάξη και πρόγραμμα, 
από το οποίο διακατεχόταν και ο ίδιος ο σύζυγός της άλ-
λωστε. Δεν κατάλαβε πότε βρέθηκε με αναμμένο το μπρού-

ντζινο πορτατίφ ημίγυμνη με μια λιμνούλα υγρών στην επί-
πεδη κοιλιά της, δεν κατάλαβε αν αυτό ήταν ερωτική πρά-
ξη, σμίξιμο πάθους όπως το εννοούσε παλιά και τη συντά-
ραζε συθέμελα ή ένα τσιγάρο κάποιου άκαπνου από καιρό 
για τον δρόμο, ένα δροσιστικό ποτό που το ήπιε κάποιος δι-
ψασμένος μονορούφι, ένα τυχαίο συναπάντημα φίλων με-
τά από γιορτή. 

Ήταν στοργικό, όλο προστασία, σεβασμό και πατρική 
αγάπη, με ένα φιλί στο στόμα για κορύφωση, για αντίο και 
καληνύχτα πριν το νερό τρέξει με θόρυβο μες στη νύχτα στο 
μεγάλο μπάνιο, πριν αποκοιμηθεί κατάκοπος ο νέος της σύ-
ζυγος κουλουριασμένος στην αγαπημένη του θέση, στην αρι-
στερή πλευρά του κρεβατιού, όπως της είχε συστήσει προη-
γουμένως «τη μεριά του» στο μεγάλο τους κρεβάτι. 

πλύθηκε με μοσχοσάπουνα που είχε πάρει από το φαρ-
μακείο του Λαδά την προηγούμενη εβδομάδα του γάμου της 
−μια μικρή συλλογή ευωδιαστών αφρόλουτρων και σαπου-
νιών, σαμπουάν για τα ξανθά μαλλιά της, κρεμών αναζωο-
γονητικών με ροδοπέταλα για το σώμα της, για το πρόσω-
πο κρέμες ημέρας και νυκτός− για την αποφυγή της πρώ-
της έστω υποψίας ρυτίδας. τα άπλωσε πάνω της, φόρεσε το 
λευκό της νυφιάτικο νυχτικό με τα ασορτί εσώρουχα και ξά-
πλωσε σβήνοντας αθόρυβα το πορτατίφ δίπλα στον Χριστό-
φορο. Κοιμόταν ήδη εξουθενωμένος από την ημέρα και από 
τον φευγάτο του οργασμό ως αποκορύφωμα της φρέσκιας 
τους χαράς. συνήθισε η ματιά της στο σκοτάδι και έπαιζε 
παιχνίδι με τον εαυτό της και τη μνήμη της, ποιο έπιπλο εί-
ναι πού, ποια χαραματιά φωτός θα τρύπωνε από τις κλει-
στές γαλάζιες βελούδινες κουρτίνες και τα λευκά μεταξωτά 
στορ, ποια δεσμίδα φωτός από τη μεταμεσονύκτια οδό Λυ-
καβηττού θα εισχωρούσε δίνοντας νέο σκηνικό στην αθό-
ρυβη γαληνεμένη νύχτα τους. Κοίταξε τα λιγοστά καθρεφτί-
σματα του πολυέλαιου πάνω από τον ουρανό του κρεβατιού 
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τους, σαν βρέφος που περιεργάζεται τα πρώτα του κρεμα-
στά παιχνίδια πάνω από την κούνια του, και κοιμήθηκε κά-
ποια στιγμή κατάκοπη σαν φιλοξενούμενη και όχι σαν νύφη 
σε προεδρική τιμητική γαμήλια σουίτα, με αφημένα νυφι-
κό και πέπλο, βγαλμένα με τάξη και αποθεμένα με σύνεση 
γυναικεία, στην πολυθρόνα της κάμαρας. το μπριγιαντένιο 
στεμματάκι, κλεισμένο και προφυλαγμένο στο βελούδινο 
μπλε κουτί του, θα όδευε Δευτέρα πρωί προς τη θυρίδα της 
οικογένειας Ζαΐρη στην εθνική τράπεζα της ελλάδος μαζί 
με τα μαργαριταρένια σκουλαρίκια και την ασορτί καρφίτσα 
της συγχωρεμένης Θεόκλειας Ζαΐρη. τα νυφικά παπούτσια 
τοποθετημένα στη σειρά μέσα στην τρίπτυχη ντουλάπα. το 
σμόκιν του γαμπρού στον διάδρομο του χολ των διαμερι-
σμάτων του υπηρετικού προσωπικού για φρεσκάρισμα. Όλα 
απόψε τη νύχτα έμοιαζαν να είχαν πάρει εμπρός και να εί-
χαν δρομολογηθεί. Κοιμήθηκαν μαζί και χώρια σαν δύο πα-
ντρεμένοι γνωστοί και μαζί ξένοι, βαριά μονοκόμματα και 
οι δύο, με ξεχωριστά όνειρα, που τους κράτησαν ναρκωμέ-
νους μέχρι αργά το άλλο πρωί. 

Έφαγαν όλοι μαζί πρωινό μεγάλοι και παιδιά στη νέα 
τους ηλιόλουστη τραπεζαρία, αφού τους σέρβιραν εν μέσω 
λευκών λουλουδιών ομελέτες με φρέσκα αυγά εκ Βοριάδων 
και ζεστά κρουασάν από τον φούρνο της οδού πατριάρχου 
ιωακείμ μαζί με σιμαίικες μαρμελάδες φράουλας και σύκου 
φτιαγμένες από τα χέρια της κυρα-Λένης, που από ντρο-
πή απέναντι στον κύριο υπουργό απέφευγε να πέφτει επά-
νω του και για όσο διάστημα θα ήταν στο σπίτι τους − ένα 
τετραήμερο για την ακρίβεια. προτίμησε να περνά τον και-
ρό της με την κυρία ευδοξία και τις κοπέλες στην κουζίνα, 
φτιάχνοντας πίτες και γλυκά όσο δεν ντάντευε τη μάρω, η 
οποία έκλεινε σαφέστατα υπέρ της μαντάμ Βίκι και της νέ-
ας της αδελφής, της αφροδίτης.

τη Δευτέρα, με ένα πλήθος νέων εκκρεμοτήτων η αμέλια 

−δεν μπορούσε να συνηθίσει αυτό το νέο της υποκοριστικό 
η μάνα της−, όσο ο υπουργός ήταν στη Βουλή και τα παι-
διά σχολείο, εξέδραμε για περιήγηση της κυρα-Λένης στα 
αθηναϊκά καταστήματα της οδού ερμού. Η αμαλία ψώνι-
σε δυο καλοκαιρινά τουίν σετ από το κατάστημα «αλεξαν-
δράκη», στη μάνα της τρεις χειμωνιάτικες μάλλινες μαλα-
κές μπλούζες και ένα κυπαρισσί μοχέρ πανωφόρι με καρό 
φόδρα για τις κυριακάτικες εξόδους της στην εκκλησία και 
ένα μάλλινο μπορντό γιλέκο του μπαρμπα-σίμου. μετά από 
ώρα περιήγησης στο κατάστημα «αφοί τσιτσόπουλοι» φόρ-
τωσαν την κούρσα δέματα με καινούργια εσώρουχα, νυχτι-
κά, αλλά και για πρώτη φορά σεμιζιέ χαρούμενα φορεματά-
κια κατάλληλα για την ηλικία της για την κυρα-Λένη, που 
νόμιζε πως είχαν έρθει εκείνη την ημέρα όλα τα καθυστε-
ρημένα Χριστούγεννα της ζωής της. Ένα χαριτωμένο καπέ-
λο για την εκκλησία, που επέμενε η αμέλια πως έπρεπε να 
το φοράει πάντα, καθώς και δύο νέα ζευγάρια παπούτσια 
με ασορτί τσάντες φορτώθηκαν στην Jaguar του υπουργού 
από τον νεαρό Νίκο, τον σοφέρ τους, και ξεκίνησαν για την 
επιστροφή στο σπίτι.

την επόμενη κιόλας ημέρα η κυρα-Λένη αναχώρησε από 
τον σταθμό Λαρίσης με μια μεγάλη καρό βαλίτσα φουσκω-
μένη από τη νέα, έστω καθυστερημένα για την ηλικία της, 
προίκα και κρεμασμένο με χρυσή καδένα στον λαιμό μεντα-
γιόν, μια χαραγμένη χρυσή καρδιά με ένα ρουμπινάκι που 
ανοίγοντας ξεπρόβαλλαν σε μικρογραφία οι φωτογραφίες 
της αμαλίας και της μάρως.

«μην ξεχαστείς! περιμένω αμέσως τις φωτογραφίες από 
τον γάμο σας! Έχω να τις δείξω σε όλη τη Θεσσαλία» της 
φώναξε με ένα χαμόγελο γεμάτο από αναδρομική ξεκούρα-
ση διακοπών η μάνα της καθώς επέστρεφε χαρούμενη για 
πρώτη φορά στο σπίτι της στους Βοριάδες. «Δοξασμένο το 
όνομά σου, Θεέ μου» προσευχήθηκε απλοϊκά από μέσα της 
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η Λένη κάνοντας φανερά τον σταυρό της καθισμένη στην 
πρώτη θέση του τρένου που τη μετέφερε πίσω στην επαρ-
χιώτικη ζωή της. Ένα χαμόγελο ηρεμίας και γαλήνης απλώ-
θηκε και μεταμόρφωσε τις κυρτωμένες με το σχήμα της λύ-
πης ρυτίδες της δίπλα από το στόμα της σε ικανοποίηση. 

επιτέλους, η αμαλία μου βρήκε τον δρόμο από το λα-
γούμι και βγήκε έξω στο φως, σκέφτηκε και λαγοκοιμήθη-
κε ευτυχισμένη.

Κ αΛοΚαιριασε σιΓα σιΓα και ούτε που το κα-
τάλαβα με το συνεχές τρεχαλητό των κοριτσιών στο 
σπίτι, τα σχολεία τους, τα ιδιαίτερα μαθήματα πιά-

νου για τη μάρω στο Ωδείο, τα αγγλικά στο σπίτι για τη με-
γάλη, την αφροδίτη, αλλά και τη μικρή, που ήταν ευκαιρία 
να τα αρχίσει κι αυτή, κοντεύει τα έξι πλέον. παρακολουθώ 
κι εγώ μαζί της δειλά δειλά και όλο λέω πως θα τα αρχίσω 
ξέχωρα, αλλά καιρός να ολοκληρώσω σε ένα ικανοποιητι-
κό σημείο τα γαλλικά μου, στα οποία φέτος θα διαγωνιστώ 
−μετά από πολλά χρόνια− για το πρώτο μου πτυχίο, μετά 
θα προχωρήσω ακάθεκτη για τα αγγλικά.                                

με ενοχλεί να κοιτάζω τον Χριστόφορο με απορημένα 
μάτια όταν συνομιλεί με Άγγλους ή ξένους διπλωμάτες με 
τις συζύγους τους κι εγώ να στέκομαι αμήχανη, απομονωμέ-
νη στην ενδεή άγνοιά μου − μια καινούργια φράση που μου 
έμαθε ο Χριστόφορος κάποια στιγμή που το συζητήσαμε.

τον τελευταίο μήνα, μου έκανε δύο φορές παρατήρηση, 

Από το ημερολόγιο της Αμέλιας Βοριά

Μάιος 1965 - Σεπτέμβριος 1965
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«επισήμανση» τόνισε ο ίδιος, προσεκτικά βέβαια και κατ’ ιδί-
αν, μία για την κατάληξη της λέξης «μεγαλειώδης» που έκα-
να λάθος και είπα «μεγαλειώδες» βλακωδώς, και μία δεύτε-
ρη σε μια συζήτηση που είχαμε με τον καθηγητή Λεβεντάκη 
στο σπίτι των κουμπάρων μας, όταν έκανα λάθος στη χρήση 
της λέξης «ομοθυμία» και επικράτησε από την πλευρά του 
υπουργού ενός λεπτού νεκρική σιγή και ελαφρά μειδιάμα-
τα από την ομήγυρη, που ήταν όμως αρκετά για να χάσουμε 
κι αυτός κι εγώ το κέφι μας για περαιτέρω και να αποσυρ-
θούμε νωρίς. στο δωμάτιό μας αργότερα αισθανόμουν την 
ένταση μεταξύ μας σαν μέδουσα να μου ρουφάει λίγο λίγο 
ενέργεια και αίμα, ώσπου τελικά ξέσπασε ο πρώτος μας κα-
βγάς αφού με κατηγόρησε πως τα ψώνια στο Κολωνάκι με 
απορροφούν φαίνεται πολύ όπως και τα απογευματινά τέια 
στις φίλες μου (ανύπαρκτες ως ένα βαθμό), ώστε να φιλο-
τιμηθώ να ανοίξω ένα λογοτεχνικό βιβλίο, ένα λεξικό έστω, 
για να κατατοπιστώ ελαφρώς. 

Κοιμηθήκαμε για πρώτη φορά χώρια μετά τον γάμο μας, 
αυτός στο ξεχωριστό του apartment και γραφείο, κι εγώ στο 
μεγάλο κρεβάτι, αν και δεν μου κακοφάνηκε ιδιαίτερα, αφού 
όλη νύχτα διάβαζα τα περιοδικά της αρεσκείας μου εστιά-
ζοντας στα φωτορομάντζα και στις υπέροχες φωτογραφίες 
των σταρ. Κοιμήθηκα μετά τις τρεις το πρωί, με ανοιχτό φως 
και μια στοίβα περιοδικά, ξένα και ελληνικά, πεταμένα στη 
λευκή μοκέτα του πατώματος. 

το πρωί, ο Χριστόφορος είχε αναχωρήσει πολύ νωρίτερα 
από την καθιερωμένη ώρα του πρωινού, τρέχοντας για τα 
πρώτα του ραντεβού στο υπουργείο και μετέπειτα στη γε-
μάτη ένταση Βουλή. στο τραπέζι του πρωινού βρήκα έναν 
βαρύ τόμο της εγκυκλοπαίδειας πάπυρος Λαρούς μαζί με 
δύο ροζ τριαντάφυλλα κομμένα από τη βεράντα μας και ένα 
καρτελάκι που έγραφε: «Λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο αργά… 
δεν έχει σημασία. Άρχισε σήμερα». το σημείωμά του αντί 

να μου δώσει χαρά με γείωσε άσχημα θυμίζοντάς μου την 
ελλιπή μου μόρφωση και το λυπηρό επίμαχο σημείο: κανείς 
δεν μορφώνεται αστραπιαία κατ’ οίκον, ούτε φυσικά πίστευα 
σ’ εκείνο το θεατρικό έργο που κάποιος καθηγητής εκπαί-
δευσε τέλεια μια αμόρφωτη και άξεστη λουλουδού ονόμα-
τι ελίζα. αυτά ανήκουν μόνο στη φαντασία των θεατρικών 
συγγραφέων, σκεφτόμουν και αποφάσισα να περάσω από 
τη σχολή της μάρως να ζητήσω πληροφορίες για το θερι-
νό πρόγραμμα μαθημάτων, εφόσον σε λίγες μέρες το σχο-
λικό έτος θα λάμβανε τέλος. Η αφροδίτη ετοιμαζόταν ήδη 
ψυχολογικά για τη μεγάλη απόδραση, αφού θα μετακόμιζε 
στο οικοτροφείο Θηλέων Le Rosey στην ελβετία από τον 
αύγουστο κιόλας. 

Θα ήμασταν πια μόνοι μας στο μεγάλο μας διαμέρισμα, 
θα τον περίμενα αργά να γυρίσει για μεσημεριανό, εκτός 
αν με ειδοποιούσε πως θα έτρωγε κάτι ελαφρύ στη Βουλή ή 
στην αθηναϊκή Λέσχη. Κατόπιν, ο υπουργός, συνοδεία πά-
ντοτε της σκιάς του ονόματι Νίκος, θα ερχόταν για τη με-
σημεριανή σιέστα του και έπρεπε στο σπίτι να επικρατήσει, 
εκτός από συσκότιση στα ιδιαίτερα δωμάτιά του, και πλή-
ρης στρατιωτική ησυχία. 

μετά τη σύντομη ξεκούραση, επιστροφή στη Βουλή, στο 
πολιτικό του γραφείο επί της οδού σταδίου και Βουκουρε-
στίου, και ακολούθως επίσημη κοινή μας έξοδος, ή πρεμιέ-
ρα θεάτρου −σοβαρής παράστασης και όχι σαχλής επιθεώ-
ρησης− ή εθνικό Θέατρο. αδημονούσα για τέτοιου είδους 
παραστάσεις μέρες πριν και για να είμαι ειλικρινής μεθό-
δευα τις καταστάσεις και έτσι ώστε να μην μπορεί να αρνη-
θεί σε θεατρικές προσκλήσεις. Ήταν εξαιρετικά λίγες οι φο-
ρές που στους φιλικούς κύκλους μας ή στο ευρύτερο κοσμι-
κό φάσμα που γνωρίζαμε έτυχε να συναντήσουμε ή να συ-
ναναστραφούμε ηθοποιούς. Ήταν βέβαιο πως βρίσκονταν 
σε άλλα, διαφορετικά στέκια και φυσικά δεν έκαναν παρέα 
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με τη λεγόμενη υψηλή κοινωνία των αθηνών. μόνο με τον 
τάκη Χορν και τη μελίνα μερκούρη είχαμε ανταμώσει δύο 
φορές, μιας και ήταν οι μόνοι που λόγω καταγωγής και κοι-
νών γνωστών αισθάνονταν άνετα στον βαρύ κύκλο των δι-
ανοούμενων αλλά και των βαρετών πολιτικών που κυνη-
γούσε μανιωδώς ο Χριστόφορος. 

απ’ ό,τι κατάλαβα, το υπόλοιπο σινάφι των ηθοποιών αλ-
λά και κοσμικών σύχναζε στο κλαμπ «Argentina», όπου δια-
σκέδαζε μέχρι το πρωί, και σταθερά στην «αθηναία», «toute 
la ville d’ Athènes» που έλεγαν όλοι. αν και η κοινωνία των 
αθηνών ήταν πραγματικά χωρισμένη σε δύο ξεχωριστές κα-
τηγορίες: των διανοούμενων και πολιτικών με τα γνωστά 
μεγάλα τζάκια των επιχειρηματιών και το άλλο του καλλι-
τεχνικού στερεώματος με τους διάττοντες αστέρες. πολ-
λοί κοσμικοί γνωστοί μας μας έλεγαν πως τα σαββατόβρα-
δα πειραματίζονταν, έτσι για διασκεδαστική αλλαγή, και 
δοκίμασαν να ακούσουν ένα άλλο είδος μουσικής, το γνω-
στό μπουζούκι, μεγάλη μόδα της εποχής σε στέκια λαϊκά. 
Ένα ιδιαίτερα δημοφιλές είναι η «τριάνα», ωστόσο ο Χρι-
στόφορος και μόνο με το άκουσμα του ονόματος του μπι-
θικώτση ή του κομμουνιστή μίκη Θεοδωράκη είναι ικανός 
να μην ξαναπευθύνει τον λόγο στον οποιονδήποτε άμουσο 
και αποβλακωμένο νεοέλληνα, όπως μουρμουρίζει νευρια-
σμένος. στο σπίτι μας ακούμε Κάλλας, μπετόβεν, Βιβάλντι 
και Γερμανούς μουσουργούς, που τόσο αγαπά. Δεν αντέχει 
το ροκ εντ ρολ, που με μανία ακούει η αφροδίτη, απεχθάνε-
ται τους μπιτλς και λατρεύει την εντίθ πιάφ και τον Φρανκ 
σινάτρα, τον μπιλ Κρόσμπι και τον Ντιν μάρτιν. Δεν έχει 
αντίρρηση να χορεύουμε μπλουζ στα κοσμικά σουαρέ, αλ-
λά μέχρι εκεί και να μην τον πιέσω ποτέ για τίποτα παραπά-
νω διότι είναι ικανός να γίνει θηρίο − όπως τον έχω ακούσει 
αρκετές φορές να ωρύεται με τους συνεργάτες του με κλει-
στή την πόρτα του γραφείου του. 

ο εσωστρεφής σύζυγός μου είναι ένα κλειστό γυαλιστερό 
λευκό κοχύλι με πολύ μυστικοπαθές περιεχόμενο. αυτή την 
εντύπωση μου δίνει πολλές φορές, όταν τον κρυφοκοιτάζω 
τη νύχτα που ξαπλώνουμε στο άνετο κρεβάτι μας: κουμπω-
μένος, πεντακάθαρος και μοσχομυριστός, με τη μεταξωτή 
πιτζάμα του, φορώντας τα λεπτά χρυσά γυαλιά του για να 
διαβάσει τη βραδινή εφημερίδα του. σιχαίνεται το μελάνι 
στα χέρια του και στα κολλαριστά μας σεντόνια, γι’ αυτό 
τα πλένει μανιωδώς με σαπούνι λεμόνι πριν ξαπλώσει δί-
πλα μου. μια αγκαλιά και ένα γλυκό φιλί συνήθως επιφυλα-
κτικά μες στο σκοτάδι της σουίτας μας είναι αρκετά για να 
μας στείλουν και τους δύο ταυτόχρονα στα ξέχωρα όνειρά 
μας. ομολογώ ότι με μια συγκεκριμένη και όχι σφοδρή συ-
νέπεια σμίγουμε ερωτικά πάντα κάτω από ένα πέπλο πολι-
τισμού: δύο άνθρωποι που ο έρωτας δεν απελευθερώνει τα 
ζωώδη ένστικτά τους, όπως μου είπε με φιλοσοφική διάθε-
ση σε ανάλογη συζήτηση ο Χριστόφορος, αλλά την ανάγκη 
να έρθουν πιο κοντά ψυχικά.

ο Χριστόφορος δεν θέλει να κάνουμε άλλα παιδιά. Δεν 
τα χρειαζόμαστε στη ζωή μας, θεωρεί και μάλλον έχει δίκιο 
πως το κεφάλαιο αυτό έκλεισε πλέον και για τους δύο και 
σίγουρα με τον καλύτερο τρόπο, αφού οι δυο κόρες μας, τό-
σο διαφορετικές, αλλά τόσο όμορφες και ταλαντούχες, μας 
αποζημιώνουν καθημερινά. Δεν ανήκει στην κατηγορία των 
ελλήνων που θεωρούν πως επιβεβαιώνονται μέσα από τη 
συνέχιση του ονόματός τους. το θεωρεί εξαιρετικά μικροα-
στικό, όπως μου έχει τονίσει αρκετές φορές, ενώ έχει κατα-
λήξει πως ειδικά τα αγόρια των επιφανών οικογενειών διχά-
ζονται, δυσκολεύονται ή «λοβοτομούνται» όταν κουβαλάν 
ένα ιδιαίτερα μεγαλόσχημο επώνυμο και κάθε τους πράξη 
κρίνεται βάσει αυτού. 

ο ίδιος ο Χριστόφορος είμαι σίγουρη πως κουβαλά άπειρα 
τέτοια τραυματικά βιώματα, αφού αναγκάστηκε από μικρός 
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να ακολουθήσει σχεδόν στρατιωτική πειθαρχία φοιτώντας 
εσώκλειστος σε σχολείο αρρένων και τελειώνοντας, θέλο-
ντας και μη, αριστούχος για να συνεχίσει στη Νομική σχολή, 
όπως και όλοι οι αρσενικοί Ζαΐρηδες τέσσερις γενιές τώρα. 
τα καλοκαίρια τα περνούσε σε θερινά κολέγια του εξωτερι-
κού, ενώ μόλις δεκαπέντε μέρες τον αύγουστο παραθέριζε 
στο πατρογονικό εξοχικό στην Άνδρο. Κατόπιν, η εθελοντική 
του θητεία ως αξιωματικού, όπως και τα κατορθώματά του 
στον πόλεμο κατά των Γερμανών, όπου παρασημοφορήθηκε 
για ανδραγαθία, τον έχρισαν όχι μόνο άξιο συνεχιστή του 
ονόματος που κουβαλούσε, αλλά τον έσπρωξαν στον δρόμο 
της οικογενειακής συνέπειας, σε έναν δρόμο χωρίς επιστρο-
φή και υπαναχωρήσεις στη μετριότητα και στον προσωπικό 
συμβιβασμό. παντρεύτηκε αμέσως μετά την κόρη του καλύ-
τερου φίλου του πατέρα του, φίλη και του ίδιου, από μωρά 
σχεδόν, «κόρη ενάρετη και αειπάρθενος αρσακειάς», κατά 
τα λεγόμενα της μάνας του. απέκτησαν την αφροδίτη τους, 
αλλά ο καρκίνος είχε άλλα σχέδια και για τη μαρίνα Ζαΐρη, 
όπως και για τον αείμνηστο πατέρα του. Δύο χρόνια αργό-
τερα, ακολούθησε από μελαγχολία και καρδιακό επεισόδιο 
και η μητέρα του, αφήνοντάς τον ορφανό, μόνο και τελικά 
πιο ενήλικα από ποτέ, για να αντρωθεί και να ανακαλύψει 
τα δικά του θέλω. Και τα ανακάλυψε συνεχίζοντας μοναχι-
κά με τη γνωστή του εσωστρέφεια, χωρίς τελικά να τολμή-
σει να ξανοιχτεί θαρρετά στο φως.    

Όλος ο ιούνιος πέρασε με μια έκδηλη ανησυχία από την 
πλευρά του Χριστόφορου για την πολιτική κατάσταση. Δεν 
ήταν λίγες οι φορές που από την πόρτα μας, ακόμη και πο-
λύ βραδινές ώρες, μπαινόβγαιναν διάφοροι φίλοι υπουργοί 
αλλά και βουλευτές της κυβέρνησης, λαμβάνοντας μέρος 
σε συζητήσεις στο κεντρικό μεγάλο γραφείο του Χριστό-
φορου ή ακόμη, αν ήταν αρκετοί, στο σαλόνι μας. οι συ-
ζητήσεις γινόντουσαν «κεκλεισμένων των θυρών», όπως 

ορθά κοφτά μου το είχε ξεκόψει ο Χριστόφορος, ο οποί-
ος επέβαλλε για τις συναθροίσεις αυτές πλήρη εχεμύθεια 
από όλους μας, ακόμη και από τον σοφέρ μας, τον Νίκο, 
και το υπόλοιπο υπηρετικό προσωπικό, εννοώντας τη μα-
γείρισσά μας, την ευδοξία, αλλά και τις δύο κοπέλες μας, 
που ήταν και οι πιο κουτσομπόλες. ακόμη κι εγώ αρκε-
τές φορές δεν εμφανιζόμουν, ενώ άλλες φορώντας ένα λι-
τό φόρεμα και λιγοστά κοσμήματα υποδεχόμουν τους κυ-
ρίους στην πόρτα, τους οδηγούσα στο σαλόνι ή στο γρα-
φείο του Χριστόφορου και μετά αφού τους ευχόμουν κα-
ληνύχτα φρόντιζα να μην τους λείψουν ουζάκια, μεζεδάκια, 
πτιφούρ, ουίσκι ντιζεστίβ και γλυκά με καφέδες για το ξε-
νύχτι τους. Άφηνα τις κοπέλες άυπνες για να τους εξυπη-
ρετούν και αποσυρόμουν διακριτικά υπό το αυστηρότατο 
βλέμμα του Χριστόφορου.

οι κύριοι της πολιτικής σκηνής σηκώνονταν με φούρια 
για να με καληνυχτίσουν με χειροφίλημα – μερικοί απ’ αυ-
τούς με έτρωγαν ζωντανή με τα πονηρά τους βλέμματα, αλ-
λά το αυστηρότατο, με τη βαριά βυζαντινή φωνή, «Καλη-
νύχτα, αμέλια» του συζύγου μου ήταν ικανό να τους κοκα-
λώσει από τρομάρα.

Δεν ήταν λίγες οι φορές που οι διαφωνίες και οι φωνές 
τους ακούγονταν μέχρι το υπνοδωμάτιό μας, ενώ όποτε πε-
ρίμενα υπομονετικά τον Χριστόφορο στο κρεβάτι και τον 
ρωτούσα διακριτικά για ποιο λόγο διαφωνούσαν, το πρόσω-
πό του μεταμορφωνόταν σε κενή μάσκα και μου απαντούσε 
κατακεραυνώνοντάς με: «τίποτα που να άπτεται της δικής 
σου αρμοδιότητας, κυρία αμέλια. Δεν μιλάμε ασκόπως ούτε 
για πατρόν ούτε για φιγουρίνια. Όταν αλλάξουμε επάγγελ-
μα και γίνουμε μετρ της ραπτικής, θα σε συμπεριλάβουμε 
στις συζητήσεις μας». Έτσι αποστομωτικά, με γενναία δόση 
ειρωνείας. Δεν κάναμε ποτέ συζήτηση περί πολιτικής, άλ-
λωστε οι θέσεις του υπουργού ήταν σαφέστατες, φιλοβασι-
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λικές ανέκαθεν και εξαιρετικά αντίθετες με κάθε αριστερή 
ιδεολογία ή υποψία φιλοκομμουνιστικής θεωρίας. 

Ωστόσο, τον τελευταίο μήνα, τον ιούνιο του 1965, δού-
λευε πυρετωδώς στο κομματικό του γραφείο, ενώ τα καθη-
μερινά τηλεφωνήματα ήταν αναρίθμητα: συζητήσεις με δι-
άφορους πολιτικούς, φίλους του και συνεργάτες, με πολιτι-
κούς του αντιπάλους, έως και με τον εκπρόσωπο της εΔα 
Ηλία Ηλιού είχε τηλεφωνηθεί συζητώντας χαμηλοφώνως, 
χωρίς φυσικά ποτέ να με ενημερώσει για τίποτα περισσότερο. 

την εβδομάδα 8-14 ιουλίου η αναστάτωση στο σπίτι αλ-
λά και στο γραφείο του κορυφώθηκε, τα νεύρα του είχαν 
φτάσει στο ζενίθ και πραγματικά το μόνο που μπόρεσα να 
αποσπάσω, πάντα με μια ειδική τεχνική που εφάρμοζα, συν-
δυασμός αθωότητας γυναικείας και δήθεν νοητικής υστέ-
ρησης του φύλου μου, προκαλώντας τη δική του υπεροχή, 
ήταν το μεγαλεπήβολο: «Κυρία αμέλια, ετοιμάσου για δυ-
σοίωνες εξελίξεις και πολιτικές εκπλήξεις». Θεώρησα πως 
θα ήταν ανώφελο να ρωτήσω κάτι περισσότερο, φοβήθη-
κα την απότομη αντίδρασή του και αποφάσισα να σιωπή-
σω φροντίζοντας να μαγειρεύεται στο σπίτι τακτικότερα το 
αγαπημένο του αρνάκι φρικασέ και εγώ η ίδια να του ετοι-
μάζω το αγαπημένο του εκμέκ καταΐφι, για το οποίο μονο-
λογούσε περιπαικτικά πως ήταν λόγος «πρότασης γάμου».  

αισθανόμασταν και οι δύο στα σκοτάδια της κρεβατοκά-
μαράς μας −πάντα στο σκοτάδι έλιωνε ο μεταξύ μας πάγος− 
πως ήμασταν τόσα χρόνια παντρεμένοι όσο χρονών ήταν και 
η αφροδίτη, λες και ήταν κόρη και των δυο μας. είχαμε ξε-
περάσει ήδη τον πρώτο «μελιστάλαχτο» καιρό γάμου, αν και 
αμφιβάλλω αν υπήρχε και ποτέ μεταξύ μας κάτι παρόμοιο. 

Ωστόσο, μια βαθιά τρυφερότητα που είχαμε αποκτήσει ο 
ένας για τον άλλο έκανε συχνά τα χέρια μας με τις χρυσές 
μας βέρες να ενώνονται μέσα στα κολλαρισμένα μας σεντό-
νια, σφιχτά, δυνατά, σαν να ήθελαν να μειώσουν ασυνείδη-

τα από μόνα τους την κοινωνική απόσταση που μας χωρί-
ζει, σαν να ήθελαν να μεταλαμπαδεύσουν λίγη από την πο-
λυσχιδή προσωπικότητα του Χριστόφορου στον δικό μου 
εγκέφαλο. Ύστερα σμίγαμε μηχανικά σαν κάτι που πρέπει 
να γίνει ανάμεσα σε δυο ανθρώπους που κουλουριάζονται 
μαζί σε ένα κρεβάτι, γλυκά, σύντομα, όλο σεβασμό και τρυ-
φερότητα, μεταξύ δύο συζύγων που πρόλαβαν να μεγαλώ-
σουν και να γεράσουν παρέα, φιλικά.

στα μάτια του Χριστόφορου έβλεπα τον ανυπόκριτο θαυ-
μασμό του όταν με έβλεπε γυμνή ή με το κομπινεζόν μου να 
ετοιμάζομαι ή ακόμη όταν ήμουν έτοιμη στην ώρα μου − πο-
τέ δεν του έδωσα το δικαίωμα για καθυστέρηση, ήξερα πό-
σο μανιακός ήταν με το ρολόι, ούτε όταν κοιμόταν δεν το 
αποχωριζόταν. Ντυμένη πάντοτε με την τελευταία κομψή 
δημιουργία της εποχής, ήμουν το ενσαρκωμένο φιγουρίνι του, 
η κοπέλα της σελίδας των περιοδικών μόδας, και καμάρω-
νε για την παρουσία μου δίπλα του. Όσο περνούσε ο καιρός 
και απέφευγα να μιλάω για θέματα που λογικά αγνοούσα −
όπως φιλοσοφία, πολιτική και μουσική− τόσο περισσότερο 
κέρδιζα πόντους σ’ αυτό το άτυπο παιχνίδι ανάμεσά μας.

15 ιουλίου το μεσημέρι κατέφθασε νωρίτερα στο σπίτι 
φουριόζος, ξαναμμένος διπλά. από την ξαφνική απότομη 
άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και από την απόφαση-κα-
ταπέλτη του πρωθυπουργού Γεωργίου παπανδρέου να πα-
ραιτήσει την κυβέρνηση λόγω σοβαρών προβλημάτων και 
αντιρρήσεων που είχε εδώ και καιρό με τον Βασιλιά Κων-
σταντίνο. ο Χριστόφορος γνώριζε σίγουρα καιρό τώρα το 
παρασκήνιο αυτής της παραίτησης, μιας και του ήταν γνω-
στές οι διαφωνίες τους. αφορμή ο υπουργός Γαρουφαλιάς, 
που ο Βασιλιάς υποστήριζε για τη θέση του υπουργού αμύ-
νης, ενώ ο πρωθυπουργός ήθελε αυτήν τη θέση είτε για τον 
ίδιο είτε για τον γιο του τον ανδρέα. Όλο το προηγούμενο 
διάστημα ήταν φανερή η γκρίνια που υπήρχε ανάμεσα σε 
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πρωθυπουργό και Βασιλιά, εφόσον οι σχέσεις τους και η 
εμπιστοσύνη μεταξύ τους ήταν πλέον μηδαμινές. 

ο Χριστόφορος, κάτω από άκρα μυστικότητα, μετέβη αρ-
χές ιουλίου στην Κέρκυρα στο εξοχικό ανάκτορο μον ρεπό 
για να επισκεφτεί τον Βασιλιά, να του ευχηθεί για τη γέν-
νηση της πρωτότοκης αλεξίας, προσφέροντάς του μάλιστα 
και ένα ασημένιο παιδικό σερβίτσιο που είχα παραγγείλει 
ειδικά στον οίκο Νησιώτη. εκεί είχαν την ευκαιρία να συζη-
τήσουν την έκρυθμη κατάσταση αλλά και να επανασυσφί-
ξουν τις ανέκαθεν αγαστές σχέσεις τους, οι οποίες είχαν τη 
σφραγίδα της οικογενειακής παράδοσης. 

ο Χριστόφορος Ζαΐρης ποτέ δεν έκρυψε πως ήταν άν-
θρωπος αρεστός στη βασιλική οικογένεια, αλλά είχε κερδί-
σει με τις δεινές ικανότητές του και την εκτίμηση του πρω-
θυπουργού Γεωργίου παπανδρέου, που ήταν ένας ακριβο-
δίκαιος πολιτικός κατά την εκτίμησή του. Δεν συμφωνούσε 
ιδιαιτέρως όμως με τον γιο του ανδρέα, άτομο επικίνδυνα 
προοδευτικό κατά τη γνώμη του, ο οποίος έλεγε πάντοτε 
σκεπτικός πως ο εκρηκτικός, επαναστατικός σχεδόν χαρα-
κτήρας του υιού παπανδρέου θα έφερνε σύντομα μπελάδες 
στον πατέρα του αλλά και σε ολόκληρη την κυβέρνηση, κα-
θώς θα οδηγούσε τον πρωθυπουργό σε ανοιχτή ρήξη με το 
παλάτι αλλά και με τον στρατό. σε αυτό συμφωνούσαν και 
άλλοι βουλευτές μαζί του, μερικοί μάλιστα επιθυμούσαν 
την απομάκρυνσή του από την κυβέρνηση, αλλά γιατί όχι 
και από την ελλάδα και την επιστροφή του στην αμερική, 
όπου μπορούσε να συνεχίσει την ακαδημαϊκή του καριέρα 
μακριά από τις ελληνικές πολιτικές εξελίξεις, στις οποίες 
εμπλεκόταν παρασκηνιακά. είχαν ακουστεί διάφοροι ψίθυ-
ροι για την επιχείρηση «ασπιΔα». μια μυστική οργάνωση 
αξιωματικών, απ’ ό,τι μπόρεσα να εκμαιεύσω από τον αμί-
λητο, μυστικοπαθή Χριστόφορο, οι οποίοι ήθελαν να ανα-
τρέψουν από τον στρατό εθνικόφρονες συναδέλφους τους 

και να προωθήσουν ανθρώπους της δικής τους εμπιστοσύ-
νης. ο Βασιλιάς όπως και η βασική σύμβουλός του, η πα-
νέξυπνη και ικανότατη μητέρα του Φρειδερίκη, δεν ήθελαν 
επ’ ουδενί να πάψει ο στρατός να ελέγχεται από το παλά-
τι. αυτή ήταν η πρώτη αιτία των δεινών που ακολούθησαν 
εκείνο το καλοκαίρι, που όσο ζεστό ήταν άλλο τόσο καθο-
ριστικό για μια σειρά γεγονότα που σημάδεψαν τη φρέσκια 
συζυγική μας ζωή, μας έκαναν να αναλάβουμε διαφορετικές 
ευθύνες και δρόμους. με έκαναν να αυτονομηθώ σε αυτόν 
το γάμο γρηγορότερα. 

στη νέα κυβέρνηση υπό την πρωθυπουργία του οικογε-
νειακού γνωστού μας αθανασιάδη-Νόβα, ο Χριστόφορος 
δεν είχε υπουργείο. Άλλωστε, εκ των υστέρων καταλάβαμε 
όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι μας, πως ο συγκεκριμένος άνθρω-
πος ήταν ήδη από καιρό «προαποφασισμένος». Η απογοή-
τευση των τελευταίων γεγονότων αλλά και των επεισοδί-
ων που προέκυψαν ξαφνικά από ορμητικές συγκεντρώσεις 
όλο θυμό και βία, μας έκαναν να φοβόμαστε και να κυκλο-
φορήσουμε στην οδό πανεπιστημίου ή στη σταδίου. ο θά-
νατος ενός νεαρού φοιτητή, του σωτήρη πέτρουλα, έπεσε 
σαν βαριά σκιά τις ημέρες εκείνες, και ο Χριστόφορος, αν 
και ακραία αντίθετος με τους αριστεριστές, έλεγε και ξα-
νάλεγε ανήσυχος, μιλώντας με δεκάδες γνωστούς του κατ’ 
ιδίαν σε συγκεντρώσεις στο σπίτι μας ή στο τηλέφωνο, πως 
αυτό ήταν η αρχή των πρώτων δεινών για τη χώρα. προμή-
νυε σαν Κάλχας πως «τα επόμενα χρόνια θα φέρουν τερά-
στια πολιτική αναστάτωση, τρομερές ανατροπές και θα επι-
κρατήσουν ανώμαλες λύσεις».

πάντα τρόμαζα όταν άκουγα τη στεντόρεια φωνή του 
να υψώνεται, αλλά ειδικά με τις τελευταίες του «προφητεί-
ες» δεν ήξερα τι να περιμένω. μόνο τον περίμενα έως αργά 
να του σερβίρω εγώ προσωπικά με την ευδοξία ως βοηθό 
το βραδινό φαγητό του, να μου ρίξει μια ματιά επιδοκιμα-
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σίας για την άψογη εμφάνισή μου, για το τέλεια οργανωμέ-
νο πεντακάθαρο σπιτικό του, για την καθαριότητα και την 
τάξη του προσωπικού του χώρου, πριν εξαφανιστεί πάλι με 
τον Νίκο για νέα ραντεβού. επιστρέφοντας αργά θα κάπνι-
ζε αρειμανίως τα πούρα του γράφοντας ολονυχτίς και με-
λετώντας πολιτικά συγγράμματα.

οι καλοκαιρινές μας διακοπές μετατέθηκαν για τον αύ-
γουστο, ενώ η αφροδίτη και η μάρω με συνόδευσαν δύο 
σαββατοκύριακα στις φίλες μου από τα παλιά, στις αδελ-
φές του αριστοτέλη Ωνάση. Η κυρία Γαροφαλίδη και η κυ-
ρία πατρονικόλα στις βίλες τους σε σούνιο και Λαγονήσι 
αντίστοιχα με περίμεναν εμένα και τα κορίτσια με ανοιχτές 
αγκάλες, για κολύμπι στην πισίνα και στην ιδιωτική τους 
παραλία, ηλιοθεραπεία και χαλαρό κοζερί. Ξεχνιόμουν με 
ανακούφιση όταν τις επισκεπτόμουν, ανακαλύπτοντας πως 
μου έλειπε τελικά η ξεγνοιασιά της εργένικης ζωής μου, 
όταν ήμουν ανώνυμη εργαζόμενη και όχι κυρία υπουργού 
ή μάλλον βουλευτού πλέον. ο Χριστόφορος ούτε που μας 
ακολούθησε στις μονοήμερες αυτές εκδρομές μας, μόνο 
επικαλέστηκε δικαιολογημένο φόρτο εργασίας, άλλωστε 
δεν επιθυμούσε ποτέ ιδιαίτερα την παρέα μεγάλων επιχει-
ρηματιών. Φοβόταν πάντα τι είδους υποχρεώσεις μπορεί 
να γεννηθούν με τη στενή φιλική συναναστροφή μαζί τους 
και ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός στις προσκλήσεις τους. 
Δεν ενέκρινε την τακτική τους, γνώριζε καλά τις «μακια-
βελικές» μεθόδους τους, όπως έλεγε με στόμφο −έναν όρο 
που ποτέ δεν κατάλαβα− και είχε για όλους, ακόμα και για 
τους πιο ικανούς ή κι αυτούς που βλέπαμε αρκετά συχνά, 
ένα πικρόχολο σχόλιο για τα επιτεύγματά τους στην άκρη 
της γλώσσας του. 

Ήρθε ο αύγουστος και παρ’ όλες τις υποσχέσεις για κοι-
νές οικογενειακές διακοπές, τα σχέδιά μας συνεχώς μαται-
ώνονταν διότι «οι εξελίξεις προπορεύονται», καθώς έλεγε 

αυστηρά. Διάβαζε ανήσυχος για τις εξελίξεις, μίλαγε για τις 
εξελίξεις, δούλευε με άλλους συναδέλφους του για τις εξε-
λίξεις, ζούσε τελικά για τις εξελίξεις.

αποφάσισα να μεταφερθώ με τα κορίτσια μαζί με τη φί-
λη μου Ντενίζ Χρυσολωρά και τα παιδιά της, συνοδεία της 
μαντάμ Βίκι, σε δύο συγκοινωνούντα δωμάτια στο ξενοδο-
χειακό συγκρότημα του Λαγονησίου, για να απολαύσουν 
τη θάλασσα οι μικρές, αλλά για να απομακρυνθώ κι εγώ 
από τις περιβόητες «εξελίξεις» που είχαν σκιάσει, ή επισκι-
άσει καλύτερα, την αποκατεστημένη μου ζωή. οι δεκαπέντε 
ημέρες ήταν μελετημένες με ακρίβεια κινήσεων αλλά και με 
όλα τα έξοδα προσυμφωνημένα. ο Χριστόφορος δεν δεχό-
ταν επ’ ουδενί άσκοπα έξοδα −ήταν ήδη εξαιρετικά φειδω-
λός σε έξοδα παραστάσεων− και κυρίως αρνούνταν κατηγο-
ρηματικά να προκαλεί με τον τρόπο ζωής του. ακόμη και με 
το σκάφος των κουμπάρων μας, του ζεύγους παλαιολόγου, 
ανθρώπων που εκτιμούσε για την παιδεία και την αισθητική 
τους αφάνταστα, δεν ήθελε να με αφήσει να ταξιδέψω μόνη 
μου μαζί με τις κόρες μας, διότι έλεγε πως «μια κυρία υπουρ-
γού μόνη δεν διανυκτερεύει σε φιλικά σκάφη», θυμίζοντάς 
μου δηκτικά άλλες εποχές, που ήμουν dame de compagnie. 
«τώρα είσαι η κυρία Χριστόφορου Ζαΐρη, πρέπει να το κα-
τανοήσεις επιτέλους και να μάθεις τον συγκεκριμένο, αυ-
στηρό λόγω πρωτοκόλλου και οικογενειακής παράδοσης, 
νέο ρόλο» μου υπενθύμιζε κόβοντάς μου κάθε διάθεση για 
καλοκαιρινές ξέγνοιαστες αποδράσεις. το υποτιθέμενο γα-
μήλιο ταξίδι μας, ένα τετραήμερο όλο κι όλο στη ρώμη, ήταν 
από μόνο του αστείο. Δεν τον ρωτούσα καν αν και πότε θα 
το πραγματοποιούσαμε οι δυο μας, με σκοπό να ζεστάνου-
με από την αρχή έναν γάμο με διάρκεια μόνο μισού χρόνου, 
που εγώ όμως ένιωθα τουλάχιστον είκοσι.

ο Χριστόφορος μας επισκέφτηκε δυο φορές κατά τη δι-
άρκεια της παραμονής μας στο Λαγονήσι, δυο Κυριακές συ-
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γκεκριμένα, κολύμπησε αφηρημένος για λίγο με τις κόρες 
μας στην πλαζ, αποσύρθηκε κάτω από την ομπρέλα −απε-
χθανόταν την ηλιοθεραπεία− και στη συνέχεια ακολούθη-
σε οικογενειακό γεύμα, όπου συζητήσαμε διεξοδικά τη χει-
μερινή μετακόμιση της μικρής αφροδίτης στο μεγάλο κο-
λέγιο Le Rosey. 

Η αφροδίτη ήθελε οπωσδήποτε να κάνω αυτό το ταξίδι 
μαζί της για να εγκατασταθεί όπως πρέπει εκεί, αν και εσώ-
κλειστη. τελικά ο πατέρας της συμφώνησε για την αναχώ-
ρησή μας για Γενεύη, ενώ εγώ επιτρεπόταν να λείψω μόνο 
τρεις ημέρες, διότι δεν υπήρχε λόγος ούτε για τουρισμό ού-
τε για περιττά ψώνια. Και μόνο η προοπτική ενός τέτοιου 
απρόσμενου ταξιδιού ήταν ικανή να μου αναπτερώσει τις 
ελπίδες για το φθινόπωρο παρά τις εξελίξεις που έλεγε και 
ξανάλεγε μέσα στα αυτιά μου πλέον ο Χριστόφορος. 

με την επιστροφή μας στην αθήνα και λίγο πριν εκ-
πνεύσει ο αύγουστος, ορκίστηκε αστραπιαία πρωθυπουρ-
γός ο Ηλίας τσιριμώκος −άλλος γνωστός συνάδελφος του 
Χριστόφορου− ενώ ασκούσε συνεχώς πιέσεις στον διστα-
κτικό σύζυγό μου να αναλάβει υπουργείο και ενεργό ρόλο 
στην κυβέρνηση. μαζί του Νόβας, στέφανος στεφανόπου-
λος αλλά και Κωνσταντίνος μητσοτάκης. ο Χριστόφορος 
όμως δεν πείθεται για την αποτελεσματικότητα και της νέ-
ας αυτής κυβέρνησης, ενώ νέα επεισόδια ξεσπούν καθημε-
ρινά στους δρόμους, η οργή των πολιτών μεγάλη όπως και 
η απογοήτευση που νιώθουν για τους πολιτικούς. ιδιαίτε-
ρα προβληματισμένος και απογοητευμένος, μπερδεμένος 
ακόμα και με τον εαυτό του, τις νύχτες σπανίως κοιμάται, 
θυμίζοντάς μου άλλες εποχές ζοφερές, τότε που ο ανδρέας 
γυρνούσε σαν τραυματισμένο λιοντάρι μέσα στο σπίτι, τό-
τε που ένιωθα πως δεν τον χωρούσε το τρικαλινό μας σπί-
τι και θα έσπαγε τα κεραμίδια της οροφής για να αποδρά-
σει. Η απόδραση του νέου μου συζύγου ήταν διαφορετική. 

μυστικοπαθής περισσότερο ίσως και από τον ανδρέα, που 
δεν μπορούσε να κρύψει τα συναισθήματά του πολλές φο-
ρές και γίνονταν θάλασσα και τον παρέσερναν σε πράξεις 
όλο βία και απόγνωση, ο Χριστόφορος απομονωνόταν στο 
γραφείο του στο σπίτι ή στην οδό σταδίου καπνίζοντας, συ-
ζητώντας, μαλώνοντας με συναδέλφους, ανατρέχοντας σε 
αντίστοιχη βιβλιογραφία στην πολιτική ιστορία που τόσο 
λάτρευε. αν δεν ακολουθούσε πολιτική καριέρα, όπως του 
είχαν επιβάλει βιαίως σχεδόν οι δικοί του, που τον ήθελαν 
τουλάχιστον πρωθυπουργό και αντιβασιλέα, ο Χριστόφο-
ρος θα γινόταν εξαιρετικός ακαδημαϊκός και μέγας καθη-
γητής πολιτικών επιστημών, το ταλέντο του ήταν αδιαμφι-
σβήτητο και απολύτως σεβαστό από συνεργάτες αλλά και 
πολιτικούς του αντιπάλους. 

μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης τσιριμώκου 
και ενώ ο Χριστόφορος αρνούνταν, όπως έλεγε, να μετάσχει 
σε αυτή την παρωδία κυβέρνησης (μόνο με τις πιτζάμες, δι-
ατεινόταν, δεν τους όρκισαν λόγω ταχύτητας, υπό τον φόβο 
των ιουδαίων), αναχώρησα με την ενθουσιασμένη αφροδί-
τη για την ευρωπαϊκή μας απόδραση στη Γενεύη.

Η πρώτη θέση στην ολυμπιακή, προσφορά του κυρίου 
Ωνάση, που ευγενικά πίεζε να τη δεχτούμε, απορρίφθηκε. 
ο Χριστόφορος ήταν αμετάπειστος και έτσι ταξιδέψαμε, 
εξίσου άνετα βέβαια, στην οικονομική θέση. Η αφροδίτη 
περίεργη για τα κομφόρ της προνομιούχας πρώτης θέσης 
και εγώ ενθυμούμενη το πρώτο ταξίδι της ζωής μου με το 
τρένο, με προορισμό την κατοχική αθήνα. μέσα σε ένα ξε-
παγιασμένο βαγόνι, στριμωγμένοι σαν σαρδέλες από τους 
Βοριάδες, ώσπου η σκέψη μου σταμάτησε να τρέχει σε τό-
σο βάθος χρόνου και συντονίστηκα στο λίγο πριν. το γα-
μήλιο ταξίδι μου με τον ανδρέα, το βαγόνι πρώτης θέσης, 
το νυφικό βαγονέτο μας όπου μας είχαν προσφέρει σαμπά-
νια και σοκολατάκια με πραλίνα. Η πρώτη νύχτα γάμου 
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στη στενή κουκέτα μας, ο λιγοστός μας ύπνος, το πρώτο 
ξύπνημα στη Γιουγκοσλαβία με τα χιονισμένα αχανή χωρά-
φια, οι παγωμένες σταγόνες στα τζάμια του βαγονιού μας, 
η ζεστή πρωινή σοκολάτα και τα πρώτα κρουασάν που δο-
κίμασα στη ζωή μου. 

«είναι εξαιρετική τύχη που ταξιδεύουμε έτσι, καλή μου» 
έσκυψα και φίλησα τα μαλλιά της αφροδίτης, που κοιτούσε 
με ανυπομονησία τα λευκά μπαμπακένια σύννεφα δίπλα της. 

«αμελί μου, είσαι ευτυχισμένη με τον μπαμπά μου ή τον 
βαρέθηκες κιόλας; αν τον βαρέθηκες θα καταλάβω, γιατί 
είναι ανυπόφορος μερικές φορές, αλλά θα πρέπει να κάνεις 
υπομονή, είναι δίκαιος και πολύ καλός άνθρωπος, δεν μπο-
ρεί να πειράξει ούτε μυρμήγκι, μη σε τρομάζει έτσι σκληρός 
και απότομος που μας κόβει την ανάσα. εγώ, παραδείγμα-
τος χάριν, μπορώ να τον κάνω ό,τι θέλω. Ζήτα μου ό,τι θες 
και θα το καταφέρω, έχει αντίσταση μηδαμινή μαζί μου».

«Χρυσό μου, αφροδίτη μου, δεν χρειάζεται να βάλεις τα 
δυνατά σου για μένα, είμαι πολύ ευτυχισμένη με τον πατέ-
ρα σου, αλλά είναι χαμένος προσωρινά με τις πολιτικές του 
υποθέσεις. Θα ηρεμήσει, χρυσό μου, σύντομα, μη φοβάσαι. 
Θα είμαι για πολλά χρόνια μητριά σου» της είπα τρυφερά.

«αμελί μου, αδελφή μου θέλω να είσαι, η μεγάλη μου 
όμορφη, μοντέρνα αδελφή, αυτό που δεν είχα και δεν μπο-
ρώ να έχω ποτέ. εσένα θέλω για αδελφή μου, σε ξεχώρισα, 
σε διάλεξα, τέλος!»

«Ναι, αφροδίτη μου, είμαι ευτυχισμένη με τον πατέρα 
σου» της επανέλαβα σκεπτικά σφίγγοντάς της το χέρι, απο-
φεύγοντας να την κοιτάξω στα μάτια, χαζεύοντας το κομψό 
της ροζ περλέ βερνίκι στο εφηβικά κομμένο της μανικιούρ. 
πρέπει να είμαι ευτυχισμένη, αναλογίστηκα, μια σκέψη εί-
ναι, μια αυθυποβολή στην ουσία. μάλωσα τον εαυτό μου για 
τις διπολικές του σκέψεις κι ένιωσα βαθιές τύψεις για την 
αχαριστία μου που αναδύθηκε ξαφνικά σε ύψος χιλιάδων 

ποδών πάνω από τη γη ξεχνώντας, μόλις επτά χρόνια πριν, 
την απόγνωσή μου και τη φριχτή καταδίκη μου σε μια κα-
ταθλιπτική γειτονιά της πόλης των τρικάλων. 

Έλεος, αμαλία, σύνελθε αχάριστη γυναίκα, που θα πρέ-
πει να θεωρείς τον εαυτό σου το ευτυχέστερο και τυχερό-
τερο πλάσμα στον πλανήτη, φουρκίστηκα, με το μυαλό μου 
να επιμένει να βοσκάει ανεξέλεγκτα σε επικίνδυνα χωράφια 
δυσοίωνων και αναρχικών σκέψεων. αναρχική, αυτοκατα-
στροφική και αχάριστη από την τελευταία καλοπέραση, να 
τι είσαι τελικά, αμαλία, κατέληξα και θύμωσα τόσο πολύ με 
τις σκέψεις μου που νοστάλγησα ήδη το σπίτι μας στην οδό 
Λυκαβηττού και τη μυρωδιά της πρωινής Pino Silvestre κο-
λόνιας του Χριστόφορου.

Η διαμονή μας στο ξενοδοχείο «Richmond» στη λίμνη 
της Γενεύης θα ήταν ασφαλώς σύντομη, μόλις τρεις διανυ-
κτερεύσεις για εμένα, αφού η μικρή θα έμπαινε την επόμενη 
μέρα κιόλας το μεσημέρι ως εσωτερική στο κολέγιο Le Rosey, 
φημισμένο όχι μόνο στους ευρωπαϊκούς κύκλους, αλλά και 
παγκοσμίως. τα δίδακτρα ήταν αστρονομικά, όπως είχε το-
νίσει επανειλημμένως ο σύζυγός μου, αλλά εκπτώσεις στο 
θέμα της μόρφωσης της μικρής δεν δεχόταν επ’ ουδενί. Η 
αφροδίτη Ζαΐρη έπρεπε να μορφωθεί αντάξια με το βαρύ-
γδουπο όνομά της, ενώ θα έπρεπε εντός του πρώτου προ-
παρασκευαστικού χρόνου να καταλήξει αν ήθελε να ακο-
λουθήσει το διπλωματικό σώμα −όπως ονειρευόταν γι’ αυ-
τήν ο πατέρας της− ή την οικογενειακή δικηγορία. 

Η θέα από το δωμάτιό μας ήταν αποστομωτική, η λίμνη 
απλωνόταν ακίνητη, ασάλευτη εμπρός μας και ένα φθινο-
πωρινό τοπίο με σπαρμένα πορτοκαλί φύλλα παντού γύ-
ρω της τη στόλιζε στο στραφτάλισμα του απογευματινού 
ήλιου. το μικρό μας μπαλκονάκι ήταν ένα θεωρείο εμπρός 
στο ωραιότερο φθινοπωρινό ηλιοβασίλεμα της ζωής μου 
και εγώ ανατρίχιασα που το θαύμασα μόνη μου, μην έχο-
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ντας κάποιον έρωτα δίπλα μου να το μοιραστώ μαζί με ένα 
αγκάλιασμα ερωτικού ξεσηκωμού, με ένα έστω προσποιη-
τά παθιασμένο φιλί. Φύσηξε απότομα ο ελβετικός σεπτέμ-
βρης, μπήκα αθόρυβα στο δωμάτιό μας και έκλεισα ήσυχα 
την μπαλκονόπορτα πίσω μου.

με αναπτερωμένο το ηθικό την επόμενη ημέρα το πρωί 
και κάνοντας εξάσκηση στα γαλλικά μου με τον αέρα του 
άρτι αποκτηθέντος πρώτου πτυχίου γαλλικών που είχα το 
καλοκαίρι αποκτήσει −το μοναδικό πτυχίο της ζωής μου− 
παράγγειλα το πρωινό μας, όπως και τον σοφέρ για την επί-
σκεψή μας στο κολέγιο. ο Χριστόφορος στο σχόλιό μου πως 
το ταξίδι αυτό ήταν μια ευκαιρία εξάσκησης των γαλλικών 
μου, μου αντιγύρισε απογοητευτικά πως «χρειάζεται τουλά-
χιστον ένα εξάμηνο δυνατής τριβής με τη γαλλική γλώσσα 
για να μπορέσεις να τη μεταχειριστείς καλώς. μέχρι τότε 
προσπάθησε να μη γίνεσαι ρεζίλι, προσέχοντας τις λεκτικές 
κακοτοπιές». Δεν ήταν ακριβώς αυτό το ενθαρρυντικό σχό-
λιο που περίμενα, όταν εκστόμιζα την αναθεματισμένη αυτή 
θεωρία περί εξάσκησης της γαλλικής γλώσσας, αλλά πλέον 
είχα αρχίσει να συνηθίζω στα ωμά σχόλιά του, όλο χολή κά-
ποιες φορές και απαξιωτική ειλικρίνεια. Όταν του παραπο-
νιόμουν πως η άποψή του πολλές φορές, αν όχι πάντα, πο-
νάει, απαντούσε εξίσου ωμά πως απεχθάνεται τους γελοίους 
που θέλουν να γίνονται αρεστοί χαϊδεύοντας με κολακείες τα 
αυτιά των άλλων. «αν δεν μπορείς να πεις την αλήθεια για 
τους δικούς σου λόγους, τότε καλύτερα να το βουλώνεις» 
πρέσβευε ο κύριος Ζαΐρης και ήταν απόλυτα κατανοητός. 

το κολέγιο της μικρής ήταν ένα παλάτι του προηγούμε-
νου αιώνα, αφημένο σαν σε παραμύθι στη μέση ενός κατα-
πράσινου μαγεμένου δάσους, σαράντα χιλιόμετρα από τη 
Γενεύη κοντά στη Λoζάνη, στην περιοχή Rolle. το μόνο που 
έλειπε από το τέλειο σκηνικό ήταν η ραπουνζέλ με τη μα-
κριά της ξανθιά πλεξούδα να εμφανιστεί σε ένα από τα πα-

ράθυρα του γυναικωνίτη. το αυστηρό κολέγιο θηλέων Le 
Rosey υποδέχτηκε με ελβετικό σεβασμό την κόρη του με-
γαλόσχημου πολιτικού της ελλάδας, κατέχοντας επιπλέον 
πληροφορίες και από άλλους Έλληνες μεγιστάνες για το οι-
κογενειακό δέντρο της μικρής σπουδάστριας. Δεν επιθυμού-
σαν γόνους οικογενειών με νέο πλούτο, αλλά επιζητούσαν 
κυρίως γόνους δυναστειών, αληθινά αριστοκρατικά πεντι-
γκρί, και η αφροδίτη ήταν ένα από αυτά.

σαν αδελφές χαιρετηθήκαμε στο μικρό φοιτητικό δωμα-
τιάκι της μικρής, με την αγγλίδα μικρή αριστοκράτισσα συ-
γκάτοικό της να τακτοποιείται συγχρόνως. «αμελί, να μου 
προσέχεις τον πατέρα μου» μου είπε και με φίλησε αδελφικά, 
σταυρωτά, σφίγγοντάς με στην κοριτσίστικη αγκαλιά της. 

περπατούσα δύο ώρες αργότερα κατά μήκος της λίμνης 
βυθίζοντας τα λεπτά κροκό τακούνια μου στα λευκά χαλίκια 
του διαμορφωμένου της περίβολου. Καθόμουν στο πράσινο 
παγκάκι τυλιγμένη στο δερμάτινο καφέ μαντό μου με την 
καρό φόδρα και το ασορτί καμηλό κασκόλ, καπνίζοντας και 
απολαμβάνοντας την ειρήνη του εγκεφάλου μου, την από-
λυτη γαλήνη του μυαλού μου θαυμάζοντας αυτό το μικρό 
μαγευτικό διάλειμμα της ζωής μου, όταν από το παραδίπλα 
παγκάκι άκουσα άθελά μου μες στην ελβετική ησυχία σαν 
σε αστείο έναν ελληνικό καβγά! αναγνώρισα αμέσως την 
ελληνίδα μελαχρινή πρωταγωνίστρια του σινεμά, που ήταν 
έξαλλη από θυμό, ενώ τα περίφημα γατίσια μάτια της έβγα-
ζαν φλόγες ραίνοντας με αισχρά λόγια, νομίζοντας σαφώς 
πως κανένας δεν ήταν εξίσου Έλληνας για να τα αντιληφθεί, 
τον συνοδό της. αυτός σκασμένος στα γέλια κάπνιζε ανε-
νόχλητος το τσιγάρο του, καθισμένος σε απόλυτα βολική 
στάση με απλωμένα τα πόδια του στο παγκάκι, γελώντας 
τόσο δυνατά, εξαγριώνοντάς την τόσο πολύ, ώσπου άρχισε 
να του πετάει χαλίκια με μανία, κλαίγοντας υστερικά από 
τα νεύρα της. σηκώθηκε απότομα, δαγκώνοντας το τσιγάρο 
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του αλήτικα στο στόμα του, και έτσι πανύψηλος όπως φαι-
νόταν τη φόρτωσε με μια απότομη κίνηση στην πλάτη του 
και την κουβάλησε στον ώμο του, σαν θήραμα πρωτόγονο 
στη σπηλιά του, ρίχνοντάς την άτσαλα σαν σακί με αλεύρι 
στο πίσω κάθισμα μιας κατακόκκινης κάμπριο Jaguar που 
ήταν σταθμευμένη στο δρόμο πίσω του.

Η σόνια Διαμάντη, πασίγνωστη ελληνίδα στάρλετ, ούρ-
λιαζε από τα νεύρα της αποκαλώντας τον «αλήτη και ψεύ-
τη», ενώ αυτός γελώντας ολοένα και πιο δυνατά κούμπω-
σε το καφέ δερμάτινο μπουφάν του, φόρεσε τα γάντια του 
και έβαλε μπρος με θόρυβο τη μηχανή, σπινάροντας νευρι-
κά για να εκνευρίσει περισσότερο όχι μόνο τη συνοδό του, 
αλλά και τους ήρεμους μοναχικούς περιπατητές της λίμνης.

μέχρι κι εδώ κατέφθασαν θερμόαιμοι Έλληνες, σκέφτη-
κα και αναρωτιόμουν ποιος ήταν ο Έλληνας νεάντερνταλ 
που έκανε τον ωραίο, μέρα μεσημέρι στη λίμνη της Γενεύης.

πήρα ένα ταξί και ξεναγήθηκα σαν τουρίστρια στο κέ-
ντρο της Γενεύης, νιώθοντας μια άγρια ελευθερία να κλο-
τσά το στήθος μου. το ίδιο βράδυ παρέα με τη συγγραφέα 
τζέιν Όστιν και το βιβλίο της Περηφάνια και προκατάληψη, 
που μου είχε χαρίσει πρόσφατα ο Χριστόφορος, κατέβηκα 
στο προφυλαγμένο ρεστοράν «Le Jardin» του ξενοδοχείου 
για να δειπνήσω, έστω και μόνη μου.

Ντυμένη με ένα μπλε ρουά στενό φόρεμα και ασορτί δι-
άφανη εσάρπα για τη βραδινή ψύχρα, τρόπαια της εποχής 
Γαλανού, δείπνησα παραγγέλνοντας côte d’agneau και purée. 
Δοκίμασα ένα υπέροχο αναψυκτικό που είχα ξαναπιεί με τον 
ανδρέα στη Γερμανία, την Coca Cola. Έτσι αυθεντικό δεν 
μπόρεσα να το βρω ξανά στην ελλάδα, παρά μόνο ως τζιτζι-
μπίρα, αλλά δεν ήταν το ίδιο, απείχε παρασάγγας από την 
αφρώδη συγκλονιστική αυθεντική του μορφή.

Γύρισα το κεφάλι μου όταν ξανάκουσα ελληνικά, δεύτε-
ρη φορά από το επεισοδιακό πρωινό, αντικρίζοντας ξανά το 

έξαλλο ζευγάρι της λίμνης. Η ηθοποιός είχε αφεθεί στην κυ-
ριολεξία, μεθυσμένη ή υποδυόμενη τη μεθυσμένη από αλ-
κοόλ και έρωτα, στο στέρνο του συνοδού της, κοντεύοντας 
να του ανοίξει το μαύρο βελούδινο σακάκι του σμόκιν του, 
απροκάλυπτα πλέον. ο συνοδός της, με καστανόξανθα κα-
λοχτενισμένα, χωρίς ίχνος συντηρητικής μπριγιαντίνης, μαλ-
λιά, έφτιαχνε το λευκό του πουκάμισο και το μαύρο του πα-
πιγιόν επαναφέροντάς τη στην τάξη, φωνάζοντας αυστηρά, 
με μια υποβόσκουσα λαγνεία ωστόσο, το όνομά της, σόνια. 

ο σερβιτόρος τούς εξυπηρετούσε, συνεχώς στεκόταν αυ-
τός και ο βοηθός του διακριτικά πίσω τους, ωστόσο ο ωραί-
ος μπρούμελ μάλλον βαριόταν την ύπαρξή του. αντιλή-
φθηκε την παρουσία μου, κυρίως το περίεργο βλέμμα μου, 
και με κοίταξε με αυθάδεια. στάθηκε λίγη ώρα μελετώντας 
προσεκτικά αν περιμένω τον συνοδό μου, ενώ τον παρατη-
ρούσα εξ αποστάσεως μεθοδικά, καθώς είχα τελειώσει το 
δείπνο μου και απολαμβάνοντας τον καφέ μου παρίστανα 
πως διαβάζω το βιβλίο μου. Η περιέργειά μου όμως για τη 
μεθυσμένη πασίγνωστη στάρλετ με το αβυσσαλέο ντεκολ-
τέ με έκανε να περιμένω καρτερικά, σαν τη γάτα έξω από 
την τρύπα ποντικού, για την επόμενη παράσταση του ζεύ-
γους της ημέρας. 

ο μετρ προσφωνώντας με δυνατά με το όνομά μου με κα-
τατρόμαξε, αφού άκουσα το «Madame Zairis, au téléphone, 
votre mari» και αναστατώθηκα, έτσι όπως είχα αποβλακω-
θεί στις σκέψεις μου, που σχεδόν αναπήδησα από την κα-
ρέκλα μου. μίλησα λίγα λεπτά με τον Χριστόφορο για να 
τον κατατοπίσω για την αφροδίτη και την εγκατάστασή της, 
και επέστρεψα στο τραπέζι μου. ετοιμαζόμουν να αποχωρή-
σω όταν ο σερβιτόρος μού προσέφερε λικέρ κερασμένο από 
τους Έλληνες του διπλανού τραπεζιού. 

Λέων μάγερ, μου συστήθηκε ο εραστής της δεσποινίδας 
Διαμάντη, η οποία ήταν τόσο μεθυσμένη που δεν κατάλα-
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βε καν τι διαδραματιζόταν εμπρός της. το λικέρ ήταν κε-
ρασμένο από ελληνική αβροφροσύνη, μου επισήμανε ο κύ-
ριος μάγερ, αφού άκουσε πως ήμουν ελληνίδα και μόνη. 
τον ευχαρίστησα με ψυχρότητα και ευγένεια κυρίας υπουρ-
γού και του συστήθηκα: «αμέλια Χριστόφορου Ζαΐρη, χαί-
ρω πολύ». το χειροφίλημά του ήταν αυθάδικο, απαιτητικό, 
«κακομαθημένο», τα χέρια του αδούλευτα, με τέλειο μανι-
κιούρ και ηλιοκαμένο δέρμα. Ωστόσο, το βλέμμα του έλεγε 
τα πιο πολλά από όλα. πανέξυπνο και νεανικό, περιπαικτι-
κό, αύθαδες. Λέων μάγερ, επιχειρηματίας.

μα φυσικά, ο γνωστός γόνος της ελληνοεβραϊκής οικο-
γένειας. Ένας αιώνιος πάμπλουτος, άσωτος, πετυχημένος. 
Ένα συνομήλικό μου παλιόπαιδο…

τις επόμενες δύο ημέρες επισκέφτηκα ξανά την αφροδί-
τη στο κολέγιό της στο Rolle, περνώντας λίγο χρόνο μαζί 
της και τις υπόλοιπες ώρες περιπλανήθηκα στο τοπικό μου-
σείο Φυσικής ιστορίας βαριεστημένα, αλλά και στην παλιά 
πόλη. Ψώνισα πρώιμα χριστουγεννιάτικα στολίδια από ένα 
παζάρι που είχε στηθεί στους πλακόστρωτους δρόμους της 
Vieille Ville, ενώ από το κατάστημα «Bon Jennie» ένα υπέ-
ροχο κασμιρένιο πουλόβερ σε αυστηρό μπλε για τον Χρι-
στόφορο και παραδοσιακές ελβετικές κουκλίτσες για τη μά-
ρω. προτίμησα και τις δύο βραδιές να αποσυρθώ με ελαφρύ 
φαγητό στο δωμάτιό μου διαβάζοντας, μην αντέχοντας την 
πιθανή συνάντηση με την ελληνίδα σεξοβόμβα και τον Έλ-
ληνα κροίσο της. 

αναχώρησα ανανεωμένη από τον ελβετικό αέρα το πρωί 
της επομένης με την πρώτη πτήση της ολυμπιακής αερο-
πορίας, ενώ στην πρώτη θέση προπορευόταν η κακομαθη-
μένη στάρλετ, κρατώντας ένα λιλιπούτειο μαλτεζάκι στα 
χέρια της ονόματι τόμπι, με γαλάζιο κολάρο, που του μι-
λούσε ακατάπαυστα επαναλαμβάνοντας μελιστάλαχτα το 
όνομά του. οι συνοδοί της πρώτης θέσης και ο συγκυβερ-

νήτης επιστράτευσαν κάμερα για να απαθανατίσουν την 
είσοδο −κοσμοϊστορική κατ’ αυτούς− της ελληνίδας διά-
σημης. ευχαρίστησα τον Ύψιστο που δεν ήταν μαζί μας στο 
ταξίδι ο Χριστόφορος, διότι θα είχε αποπειραθεί σίγουρα να 
φονεύσει το κατοικίδιο που γάβγιζε μανιωδώς όπως και τη 
σταρ. τα μάτια μου ήταν καρφωμένα στον διάδρομο για να 
αντιληφθώ την άφιξη του Έλληνα συνοδού της, αλλά αυτός 
δεν φάνηκε. μόνη και ανυπεράσπιστη ταξίδευε η δεσποινί-
δα Διαμάντη, γι’ αυτό επιζητούσε την προστασία του σκύ-
λου, γέλασα πνιχτά, αφού δεν άντεχα ποτέ εικόνες με κυ-
ρίες γεμάτες μπιζού, γούνες και ασορτί σκυλάκια αγκαλιάς. 
Όλα μου τα παιδικά χρόνια τα έζησα σαν αγρίμι, τρέχοντας 
με μεγάλα τσοπανόσκυλα ή άλλα κοκκινότριχα κυνηγετι-
κά σκυλιά, ατίθασα και ελεύθερα στη φύση σαν εμένα, έχο-
ντας υπό την προστασία μου ένα κοκκινομάλλικο κυνηγό-
σκυλο, τη μάγια. τη βρήκα δηλητηριασμένη στο πίσω κου-
ζινάκι του σπιτιού μας ένα πρωί στη διάρκεια του εμφυλί-
ου, από χέρι βραδινού επισκέπτη για αντίποινα στην περι-
οχή μας μαζί με όλες τις κότες που είχαμε στο κοτέτσι και 
τους δύο μεγαλόσωμους κόκορές μας.

Κοιμήθηκα νανουρισμένη από τον θόρυβο των τουρ-
μπίνων του αεροπλάνου και βρέθηκα πάλι μικρή, ξέγνοια-
στη με γονείς, αδέλφια και παππούδες στο πρώτο σπίτι των 
σίμων στους προπολεμικούς «ανέφελους» Βοριάδες. τα ξανθά 
παιδικά κοτσίδια μου ανέμιζαν δεξιά αριστερά κι εγώ έτρεχα 
στην κατηφόρα του αγίου Γεωργίου με δανεικό ποδήλατο. 
Η μάγια έτρεχε ξοπίσω μου γαβγίζοντας κι εγώ δοκίμαζα 
τις αντοχές της, έχοντας στο χέρι μου μια χοντρή φέτα ψω-
μιού αλειμμένη με βούτυρο και ζάχαρη από πάνω, το κυρια-
κάτικό μου έξτρα, για να στυλωθώ λιγάκι, όπως μου έλεγε 
η μάνα μου. Χαιρετούσα φίλες που κεντούσαν στα κηπάκια 
τους, άλλες που κυνηγιόντουσαν σε ξένες αυλές παίζοντας, 
ενώ έκλεινα το μάτι στα αγόρια που μου άρεσαν, ως όμορ-
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φη, για να μοιράζω ελπίδες. Έφτασα στο αδιέξοδο ενός σπι-
τιού με κεραμιδί τούβλινο τοίχο. εκεί με περίμενε ο ανδρέας 
θυμωμένος, αγριεμένος, έξαλλος από θυμό. «πού ήσουν;» 
με ρωτούσε πιέζοντάς μου τα χέρια και ταρακουνώντας με 
από τους ώμους. μου ξέπλεξε τα κοτσιδάκια μου, μου ανα-
κάτεψε τα μακριά μαλλιά μου και μου είπε «Έτσι, να φαίνε-
σαι γυναίκα και όχι παιδάκι». Ξάφνου άρχισε να με κυνηγά-
ει με μανία, να μου φωνάζει, γιατί δεν μου ανάβεις ποτέ ένα 
κερί, γιατί δεν διαβάζεις προσευχή για μένα, γιατί δεν φο-
ράς πια τη βέρα σου, γιατί, γιατί… με τράβηξε κοντά του 
και μου έδειξε τη χρυσή βέρα στο χέρι του. «Βλέπεις, δεν την 
έχω βγάλει από πάνω μου, μ’ αυτήν πέθανα, εσύ γιατί φοράς 
δαχτυλίδι άλλου; Θα σε πάρω μαζί μου για πάντα, βρόμα, 
με άφησες για άλλον». Ξέφυγα και έτρεχα μακριά του κλαί-
γοντας, βαριανασαίνοντας, όταν δέχτηκα ένα ποτήρι νερό 
από την έκπληκτη αεροσυνοδό. 

«είστε καλά τώρα, τρομάξατε με κάτι ενώ κοιμόσασταν» 
μου είπε σκύβοντας πάνω μου. 

«Ναι, τώρα είμαι καλά» απάντησα κοιτάζοντας έξω από 
το παράθυρο, συμπεραίνοντας πως ξαναγύρισα στο τώρα. 

στον δρόμο της επιστροφής, με τον Νίκο στο τιμόνι και 
εμένα στο πίσω κάθισμα της Jaguar, σκεφτόμουν αναστα-
τωμένη, τρομοκρατημένη, τον εφιάλτη μου, το αποκρυπτο-
γραφημένο μήνυμα του ονείρου και κατέληγα ξανά και ξα-
νά στη βέρα και στο μυστήριό της. ο ανδρέας φόραγε πά-
ντα τη βέρα του ακόμη και στο μπάνιο του. Θα έλιωσε από 
τη θερμοκρασία, σκέφτηκα. δεν βρέθηκε ποτέ ούτε καν κά-
που κοντά του, όπως βρέθηκε το ρολόι της τσέπης του. Ζή-
τησα από τον Νίκο να με περιμένει και ανέβηκα τα σκαλιά 
του αγίου Διονυσίου, προχώρησα στο ιερό και συνάντησα 
τον πατέρα αντώνιο κανονίζοντας τάχιστα ένα μικρό μνη-
μόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του δούλου ανδρέα.

Σ τισ 24 σεπτεμΒριου ορκίστηκε νέα κυβέρ-
νηση που έλαβε τελικά και την πολυπόθητη ψήφο 
εμπιστοσύνης, με πρωθυπουργό τον στέφανο στε-

φανόπουλο, και σε αυτή μετείχε επιτέλους ενεργά ο Χριστό-
φορος προσβλέποντας σε υπουργικό θώκο. τον πείραζε πολύ 
το προσωνύμιο «αποστάτες» που τους ακολούθησε μετά τα 
γεγονότα του ιουλίου και δεν μπορούσε να διανοηθεί ποτέ 
πως ύστερα από μια εικοσαετία με λαμπρή θητεία στην πο-
λιτική θα έφτανε μια ημέρα που θα τον κατηγορούσαν ως 
αποστάτη. «υπηρέτης ναι, αποστάτης από την ιδεολογία μου 
ποτέ» έλεγε βηματίζοντας νευρικά στο μεγάλο γραφείο, κα-
πνίζοντας το πούρο του και μιλώντας δυνατά στο τηλέφω-
νο κεκλεισμένων των θυρών. τελικά ιδρύθηκε και το κόμ-
μα των Φιλελευθέρων τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου και 
έτσι πορευτήκαμε και στην κυβέρνηση αυτή πλέον, περιμέ-
νοντας ανυπόμονα εγώ και η μάρω τα Χριστούγεννα την 
αφροδίτη να μας επισκεφτεί από τη Γενεύη. 

Από το ημερολόγιο της Αμέλιας Βοριά

Έγγαμος βίος
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Ένα σχέδιο για ρομαντικό τριήμερο στο Λονδίνο στο οποίο 
προσπάθησα να παρασύρω τον Χριστόφορο απέβη άκαρπο 
και με χαρακτήρισε «εκτός τόπου και χρόνου», καθώς στη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή έβλεπε παντού κρυμμένες συ-
νωμοσίες στρατιωτικών κύκλων, αφού είχαν ήδη αρχίσει να 
παρακολουθούν «τις ύποπτες» −όπως έλεγε ο υπουργός− 
«κινήσεις κάποιων αυθαίρετων στρατιωτικών».

Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά του 1965 πέρασαν αστρα-
πή, με δυο χορούς τις παραμονές των δύο γιορτών, ο ένας 
στο «King George», καλεσμένοι της Καίτης Καλκάνη, και 
ο δεύτερος καλεσμένοι της οικογένειας πετρακοπούλου-
Δοξιάδη στη «μεγάλη Βρετανία». Κατόπιν ειδικής άδειας, 
έραψα και για τις δύο περιπτώσεις δυο τουαλέτες στον οίκο 
τσούχλου στην πλάκα: μια κόκκινη εξώπλατη, μακριά στε-
νή ντραπέ, με μαύρα ψηλά βελούδινα γάντια, για τη νύχτα 
των Χριστουγέννων, και μια λευκή με μακριά φαρδιά μανί-
κια γεμάτα σβαρόφσκι και ασορτί ψηλό λαιμό, αφήνοντας 
όλη την πλάτη ακάλυπτη. στο τελευταίο είχαμε μια κάποια 
σχετική ταραχή με την πρεμιέρα, την κυρία ρένα, για την 
αντίδραση του περιβόητου αυστηρού κυρίου υπουργού, αλ-
λά με διαβεβαίωσε πως «το σκάψιμο» στην πλάτη θα ήταν 
σχετικά περιορισμένο στο πρέπον ύψος. ασορτί κρυσταλ-
λένια γοβάκια, παραγγελία από το «Salon Sklia», ολοκλή-
ρωσαν το πρωτοχρονιάτικο δώρο μου και με γέμισαν προ-
σμονή για τον πρώτο μεγάλο χορό της έγγαμης ζωής μας, 
μετά ακριβώς τον γάμο μας.

ο Χριστόφορος έπαθε μια κρίση μικρού πανικού με ανα-
ψοκοκκίνισμα εμφανέστερο στο πρόσωπό του όταν ήρθαν 
τα δυο λευκά κουτιά με τις έτοιμες καλοραμμένες τουαλέ-
τες μου −κι αυτά για διαβολική σύμπτωση κατέφθασαν την 
ώρα του μεσημεριανού φαγητού που έτυχε να είναι παρών 
ο ίδιος− και εκνευρίστηκε φανερά όταν ζήτησε αναλυτικά 
από την κοπέλα του οίκου τον λογαριασμό και αυτή με τρε-

μάμενη φωνή δεν ήξερε τι να του απαντήσει. με ένα ξερό 
«Καλώς, περιμένω προσωπικά τηλεφώνημα από τον κύριο 
τσούχλο για τα περαιτέρω», μου στάθηκαν τα δύο δώρα μου 
στην κυριολεξία στον λαιμό, αφού ο Χριστόφορος έδειχνε 
προς στιγμήν να μετανιώνει για το μεγαλόσχημο «ναι» που 
μου είχε πει για τα ραφτικά τους, όπως και για τη συμμετο-
χή μας στους δύο γιορτινούς χορούς. 

ανέκαθεν απεχθανόταν τις ηχηρές εξόδους, τους χορούς 
τούς έβρισκε εξαιρετικά πληκτικούς, τον ενοχλούσε να βλέ-
πει διάφορους συνομήλικούς του να ξεφτιλίζονται, όπως 
έλεγε, προσπαθώντας να ανταποκριθούν σε χορευτικούς 
αυτοσχεδιασμούς. ο ίδιος απομονωνόταν σε βιβλιοθήκες 
ή απόμερες γωνιές μαζί με καθηγητές και άλλους ακαδη-
μαϊκούς ή μεγαλογιατρούς, συζητώντας τα τεκταινόμενα ή 
ακόμη καλύτερα στήνοντας το κατάλληλο σκηνικό για μια 
μεγαλειώδη αντιπαράθεση ενώπιος ενωπίω, με θέμα συνή-
θως φιλοσοφικό. Η κατάλληλη στιγμή για να απομακρυν-
θώ εγώ και οι παρακινδυνευμένες μου ερωτήσεις, που τις 
περισσότερες φορές φυσικά δεν τολμούσαν όχι μόνο να εκ-
φραστούν με θάρρος, αλλά καλά καλά να μορφοποιηθούν 
στο μυαλό μου, φοβούμενη το αυστηρό βλέμμα του Χρι-
στόφορου, την αποτυχία τη δική μου, τον διασυρμό στον 
κύκλο του πνεύματος των αθηνών. ποια ήμουν εγώ, αλή-
θεια, απέναντι στους σοφούς του ελληνικού πάνθεου; Και 
κυρίως, έφτανε η συνοπτική διαδικασία του γάμου μου για 
να μου δώσει το «ανοιχτό εισιτήριο» ώστε να γίνω εγώ, μια 
«αέρινη οπτασία», όπως ρομαντικά με χαρακτήριζε ο καθη-
γητής φιλοσοφίας παράσχος, έστω και θιασώτης απλή στις 
συναθροίσεις τους. 

Δειλά, μουδιασμένα, με φόβο και σύμπλεγμα κατωτε-
ρότητας στην αρχή, άρχισα να περιεργάζομαι τη γιγάντια 
βιβλιοθήκη στο γραφείο του Χριστόφορου, στην αρχή της 
πρώτης εβδομάδας. Για δύο μέρες μόνο την περιεργαζό-
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μουν, τα ράφια, τα χοντρά δεμένα βιβλία, πόσα από αυτά 
έφεραν εικόνες και ποια όχι. Φοβόμουν να πλησιάσω, λες 
και ήταν ζωντανός οργανισμός, κάτι σαν την κυρία Βασι-
λακάκη, τη μέγαιρα φιλόλογο που είχαμε γυμνασιάρχη τα 
τελευταία χρόνια, κι έτσι και σε έπιανε, έστω και σε υποψι-
αζόταν αδιάβαστη, είχες περάσει μαρτύριο απανωτών κα-
ψονιών όλο το σχολικό έτος.

προς το τέλος της εβδομάδας άρχισα να ξεθαρρεύω 
εμπρός στη δίμετρη βιβλιοθήκη και αποφάσισα να ανοί-
ξω την εγκυκλοπαίδεια, μεγάλη, μαύρη, δερματόδετη, του 
πάπυρου - Λαρούς. σε εκπληκτικό γυαλιστερό χαρτί, με 
έγχρωμες φωτογραφίες, σκίτσα κατατοπιστικά και χάρ-
τες, μου κίνησε το ενδιαφέρον, μια και ήθελα να αποκτήσω 
και να λύσω αναρίθμητες απορίες. τους εξήντα ένα τόμους 
έβαλα στόχο να τους ολοκληρώσω, ξεφυλλίζοντας τουλά-
χιστον και μελετώντας τα πιο σημαντικά, μέσα σε ένα χρό-
νο. παράλληλα, ορκίστηκα πως θα διάβαζα και ένα βιβλίο 
κάθε μήνα, ενώ καθημερινά ξεκοκάλιζα τις εφημερίδες του 
σπιτιού για να είμαι ενήμερη τουλάχιστον στα πολιτικά. Δεν 
άντεχα το βλέμμα απόρριψης που ήταν απροκάλυπτο −έστω 
και χωρίς να το θέλει− που μου έστελνε σαν φάρος ο Χρι-
στόφορος. ο πρώτος του ενθουσιασμός για την εμφάνισή 
μου, για την αναμφισβήτητα κομψή παρουσία μου, είχε ήδη 
ξεθυμάνει. το καταλάβαινα στο άδειο του βλέμμα, που πα-
ρέμενε ασυγκίνητο ακόμη και όταν γυρνούσαν τα κεφάλια 
φίλων και γνωστών του άμα τη εμφανίσει μου. ο Χριστό-
φορος αυτό το κάτι που τον είχε σαγηνεύσει σε εμένα το εί-
χε εδώ και λίγο καιρό ήδη απομυθοποιήσει, το είχε πατάξει 
σαν καλός στρατηγός, σαν αδυναμία που τον εμπόδιζε να 
είναι ο εαυτός του. Ως άντρας που απ’ ό,τι φαινόταν δεν τον 
όριζαν σεξουαλικά πάθη και αχαλίνωτες ορμές, η απομυθο-
ποίηση αυτή στο πρώτο εξάμηνο του γάμου μας θα του φά-
νηκε μάλλον παιχνιδάκι. 

οι σκέψεις αυτές δεν μου δημιουργούσαν στενοχώρια 
παραδόξως πώς, αντίθετα το γεγονός πως δεν είχα στο κρε-
βάτι μου έναν ανατολίτη πασά κάθε βράδυ με διάφορα βί-
τσια, μάλλον με ανακούφιζε, μιας και το όλο θέμα της γυ-
ναικείας μου ερωτικής φύσης έδειχνε να βρίσκεται εδώ και 
χρόνια σε σιωπηλή νάρκη.

Για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων ετοιμαζόμουν σαν νύφη 
όλο προσμονή από το μεσημέρι, με κούρα και μάσκα προσώ-
που με αιθέρια έλαια, καθώς και με κομμώτρια που ήρθε νω-
ρίς το απόγευμα στο σπίτι για να με ετοιμάσει καταλλήλως. 
παράλληλα, η πριβέ αισθητικός της υψηλής κοινωνίας Λιλή 
αδαμοπούλου, που είχε σπουδάσει στο παρίσι στην παγιό, 
μου έστειλε από το Salon de Beauté της στην οδό αμερικής 
ειδική μακιγιέζ για ένα σίγουρο αποτέλεσμα, όπως είχε γί-
νει και την ημέρα του γάμου μου. οι αφίξεις αυτές δεν φά-
νηκαν να ευχαριστούν ιδιαιτέρως τον Χριστόφορο, ο οποί-
ος είχε ξεχάσει ολοσχερώς τον χριστουγεννιάτικο χορό και 
μόνο με την υπενθύμιση τού πόσο του κόστισαν οι δύο πα-
νάκριβες τουαλέτες που έραψα για μένα και την αφροδίτη 
προθυμοποιήθηκε με βαριά καρδιά να αποχωριστεί την ασή-
κωτη Chesterfield καρέκλα του γραφείου του και να γιορ-
τάσουμε αλά κοσμικά, όπως έλεγε απαξιώνοντας τον όρο.

είχα χάσει ήδη τον πολυαναμενόμενο «Χορό της αμυγδα-
λιάς» στη «μεγάλη Βρετανία», μέγα εορταστικό γεγονός, 
καθώς και τον χορό του συλλόγου «παρνασσός» τα περα-
σμένα χρόνια λόγω δικής μου αδυναμίας να παραστώ χωρίς 
καβαλιέρο, αλλά και αργότερα με τη ραθυμία του Χριστό-
φορου. με αυτά τα δύο ρεβεγιόν είχα υποσχεθεί στον εαυ-
τό μου πως ήρθε η στιγμή να τον αποζημιώσω για φέτος, 
αλλά και να αναπτερωθώ ψυχολογικά. πρώτη φορά ένιωθα 
τη λεγόμενη «θλίψη των γιορτών» τόσο έντονη. Η παρου-
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σία της ντεμπιτάντ πλέον αφροδίτης στην αθηναϊκή ελίτ 
έκαμψε και τους τελευταίους «πνιχτούς» ενδοιασμούς του 
σκυθρωπού με τις γιορτές, όπως μας ομολόγησε, Χριστό-
φορου και ανταποκριθήκαμε παραμονή Χριστουγέννων στο 
στολισμένο «King George» στο κάλεσμα της γνωστής μου 
Καίτης Καλκάνη, ιδιοκτήτριας αλλά και εξαιρετικά κομψής 
πελάτισσάς μας από τα χρόνια της θητείας μου στον κόσμο 
της υψηλής ραπτικής των αθηνών.

Η κόκκινη τουαλέτα του οίκου τσούχλου δεν πέρασε 
απαρατήρητη, σχολιάστηκε για το βαθυκόκκινο μουαρέ 
όπως και για την μπριγιαντένια καρφίτσα της πεθεράς μου 
−την είχα ανασύρει από τη θυρίδα− που αυτοσχεδιάζοντας 
την είχα βάλει να συγκρατεί έναν χείμαρρο μιας λοξής ου-
ράς στο πλάι της φούστας. στο ίδιο ρεβεγιόν εντυπωσιακή 
ήταν η άφιξη της ωραιότερης νύφης της ευρώπης, της Άν-
νας μαρίας, με λευκή τουαλέτα. Χορέψαμε, κάτω από τα 
επιτακτικά παρακάλια της αφροδίτης, το αγαπημένο της 
σουξέ της εποχής του πολ Άνκα «You are my destiny» με 
τον Χριστόφορο, ο οποίος όλη την ώρα μου ψιθύριζε στο 
αυτί όχι ερωτόλογα ή έστω κάποια τρυφερά υποκοριστικά, 
αλλά τα χάλια του παλαιού φίλου του πατέρα του, του κυ-
ρίου Δεληλάμπρου, ενός γερομπισμπίκη αιωνόβιου επιχει-
ρηματία, που επέμενε να παρευρίσκεται σε τέτοιου είδους 
δεξιώσεις αν και άνω των ογδόντα πλέον. Κατόπιν, τα σχο-
λιανά τους άκουσαν διάφοροι άνθρωποι του θεάτρου που 
ήταν εκεί για κακή τους τύχη, Έλληνες θεατρικοί συγγρα-
φείς που ο Χριστόφορος διόλου δεν εκτιμούσε, τους θεω-
ρούσε ως επί το πλείστον αριστεριστές, ενώ ξεχώρισε, για 
άλλους λόγους, η εντυπωσιακή μέσα στη χρυσή τουαλέτα 
της αλίκη Βουγιουκλάκη, φρεσκοπαντρεμένη με τον ζεν 
πρεμιέ Δημήτρη παπαμιχαήλ και η τζένη Καρέζη με τον 
σύζυγό της Ζάχο Χατζηφωτίου. Ένα περίεργο ανακάτεμα 
ανθρώπων που πρώτη φορά συναντούσα λόγω εορταστι-

κού ρεβεγιόν, που ανατρίχιαζε τον Χριστόφορο, αλλά εμέ-
να αντιθέτως με γοήτευε ιδιαίτερα, με μάγευε στην κυριο-
λεξία, εν αντιθέσει με τον σύζυγό μου, που ήταν έτοιμος 
να στήσει φιλοσοφική και πολιτικο-οικονομική συζήτηση 
σε μια απόμερη γωνιά της αίθουσας.

το αποκορύφωμα της βραδιάς, που το συζητούσαμε μέ-
χρι και τις επόμενες ημέρες, ενώ ο Χριστόφορος άστραφτε 
και βρόνταγε με εκφράσεις «χριστουγεννιάτικα στολισμέ-
νες», ήταν το περιστατικό που έλαβε χώρα με την ηθοποιό 
μελίνα μερκούρη. μάλιστα, στο βραδινό φαγητό δύο μέ-
ρες μετά, τη στιγμή που του έδειξα την περιβόητη λεζάντα 
στην πρωινή εφημερίδα, η οποία συνόδευε τη φωτογραφία 
με τη μελίνα να χορεύει με τον Βασιλιά Κωνσταντίνο στον 
συγκεκριμένο χορό, παραλίγο να «στολιστώ» και εγώ εορ-
ταστικά από τον φουρκισμένο Χριστόφορο.

«Η μελίνα μερκούρη, σύζυγος του εκδιωχθέντος από 
τον μακάρθι ως αριστερού Ζιλ Ντασέν και κόρη του βου-
λευτού της εΔα, όχι μόνο χόρεψε εγκάρδια με τον Βασιλέα 
Κωνσταντίνο, αλλά του έκανε και πολλά κομπλιμέντα για 
την Βασίλισσα. στο τέλος της δεξιώσεως, όταν ο Βασιλεύς 
αποχαιρέτησε τη μελίνα και της ευχήθηκε “καλή τύχη”, η 
διεθνής πρωταγωνίστρια του απάντησε “επίσης, μεγαλει-
ότατε”» έγραφε σιβυλλικά η λεζάντα.

«τι ανοησίες διαβάζεις και κυρίως συζητάς με τις επίσης 
ανόητες φίλες σου, κυρία Ζαΐρη;» με επέπληξε βροντοφωνά-
ζοντας ο Χριστόφορος, ο οποίος «μαζεύτηκε» ελαφρώς όταν 
μπήκε στην τραπεζαρία η αφροδίτη ζητώντας έξτρα χαρτζι-
λίκι για τη βραδινή της έξοδο. αντιλήφθηκε τον καβγά που 
οσονούπω θα έπαιρνε σάρκα και οστά, και εκνεύρισε διπλά 
τον πατέρα της όταν φεύγοντας πέταξε τη «χειροβομβίδα»: 

«πατέρα, να μου προσέχετε την αμελί μου, να της φέ-
ρεστε άψογα, γιατί θα την πάρω μαζί μου στη Γενεύη, αν 
μου τη στενοχωρείτε! επίσης, να τη χορεύετε περισσότερο! 
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προχθές χόρεψε ένα χορό όλο κι όλο με εσάς και μετά με 
όλους τους υπόλοιπους απ’ το υπουργικό συμβούλιο. προ-
σέξτε, μη μας βρει κανένα κακό και μας την πάρουν…»

«αφροδιτούλα μου, τι ανοησίες λες στον πατέρα σου! 
Ήταν πολύ βαρετοί οι χοροί μου, σε διαβεβαιώ. Καλή δια-
σκέδαση τώρα στον “αθηναϊκό Όμιλο” και στη μία ακριβώς 
ο Νίκος θα σε γυρίσει σπίτι, όχι αργοπορίες».

«Ένα φιλί για καληνύχτα, χρυσό μου».
εκείνο τα βράδυ εισέπραξα μια παγερή, αδιευκρίνιστη 

αδιαφορία από τον Χριστόφορο, σαν να περίμενε την αφορ-
μή που του έδωσε η ίδια του η κόρη για να εφαρμόσει το δι-
πλωματικό «πάγωμα» των σχέσεών μας. ακολούθησαν ομοί-
ως παγωμένες μέρες και νύχτες που αντίκριζα στο μισοσκό-
τεινο δωμάτιό μας τον όγκο του κορμιού του να ανασαίνει 
ρυθμικά, ήσυχα, σαν ένας άγνωστος άντρας που βρέθηκε 
να κοιμάται δίπλα μου. 

Δεν χρειαζόμουν περισσότερο αυτά τα Χριστούγεννα για 
να καταλάβω πως ό,τι είχε φυτρώσει, ανθίσει και μεγαλώσει 
στην κοινή μας κοινόχρηστη αυλή, στο μικρό παρτέρι μας, 
είχε γρήγορα μαραθεί και τώρα σιγά σιγά θα σάπιζε και θα 
το ξαναρουφούσε το παλιό του χώμα. πικράθηκα, μια ανά-
μειξη θλίψης εορταστικής και ερωτικής μιζέριας με κατέβα-
λε, μα αντιλήφθηκα πως δεν είχα επενδύσει τίποτα αξιόλο-
γο από τον παλιό λογαριασμό των συναισθημάτων μου στον 
γάμο αυτό, ίσως το ακριβώς αντίθετο, και η διαπίστωση γι’ 
αυτή την τυπική σχέση, έτσι όπως εξελισσόταν, με έβρισκε 
τουλάχιστον μελαγχολικά ήρεμη. 

τις επόμενες ημέρες επισκεφτήκαμε τις βιτρίνες με τη 
μάρω στο πολυκατάστημα «Δραγώνας» στην αιόλου, αλ-
λά και στο «μινιόν» στην πατησίων, για να χαζέψει η μι-
κρή τις στημένες μηχανοκίνητες κούκλες, τη φάτνη, τα αρ-
νάκια, τους μάγους, να ζήσει το παραμύθι της. τη «φόρ-
τωσα» παιχνίδια. Όσα δεν είδα εγώ ποτέ μου, τα πήρε όλα 

η μάρω διπλά και τρίδιπλα, για να χαίρεται ό,τι δεν πρό-
λαβα να χαρώ όταν έπρεπε, όταν είχα μία και μόνο πάνινη 
κούκλα, με μαλλί πλεξίματος για μαλλιά και ζωγραφισμέ-
νη μούρη από κοινά κραγιόνια. μια πάνινη κούκλα του 
κλότσου και του μπάτσου στην κυριολεξία, αφού πολλές 
φορές έπαιζε και τον ρόλο της μπάλας μεταξύ των αδελ-
φών μου. Θυμήθηκα μέσα στο πολυκατάστημα την τερά-
στια κούκλα που έφερε ο πατέρας της στη μάρω ως δώ-
ρο, χρόνια πριν στα τρίκαλα. Δεν την άφηνα να την αγγί-
ξει ως μωρό που ήταν. Φοβόμουν πως θα τη χαλάσει, θα 
την ξεμαλλιάσει. την είχα οικειοποιηθεί σχεδόν, κάνοντάς 
τη δικό μου παιχνίδι, αυτό που δεν είχα ποτέ, λάφυρό μου, 
εκδικούμενη έτσι το παρελθόν μου. 

Διαλέξαμε μαζί τα δώρα για τον παππού −που είχε να δει 
χρόνια− αλλά και τη γιαγιά ελένη −όπως την έλεγε− όπως 
και για τους δύο «προκομμένους» θείους της. Θα τα έστελ-
νε πρωί ο Νίκος, σε ένα μεγάλο χαρτόκουτο, στο ΚτεΛ για 
τους Βοριάδες, μαζί με ζωγραφιές της μικρής, εορταστικές 
κάρτες συν μία του υπουργού και φωτογραφίες μας. ο πα-
τέρας μου ήταν τις περισσότερες μέρες του χειμώνα ανή-
μπορος με αρθριτικά και η κυρα-Λένη έπρεπε να είναι ασυ-
ζητητί όλες τις ώρες στο πλάι του, μου παραπονιόταν συ-
χνά από την άλλη γραμμή του τηλεφώνου όταν μου τηλε-
φωνούσε από τον οτε του χωριού.

Φορτωθήκαμε δώρα για τα παιδιά του προσωπικού κα-
θώς και για τα παιδιά του θυρωρού μας, και επιστρέψαμε, 
κοιμισμένη η μικρή, κατάκοπη εγώ από τις σκέψεις. 

ρεβεγιόν πρωτοχρονιάς και η αίθουσα του κεντρικού 
ballroom της «μεγάλης Βρετανίας» στολισμένη με έλατα, 
μπάλες και καμπανούλες. Η ορχήστρα του τόνυ μαρούδα 
έπαιζε ήδη, ενώ η πίστα, κατάλληλα διαμορφωμένη, ανέ-
μενε τους χορούς μας, ελπίζοντας ίσως και τον δικό μου, 
αν ήμουν τυχερή. ο Χριστόφορος είχε ήδη φορέσει το νέο, 
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ραμμένο στου Χρηστάκη, σμόκιν, η αφροδίτη στο μπράτσο 
του με τουαλέτα του προσφάτως αγαπημένου μου couturier 
Ντίμη Κρίτσα και εγώ με την εκθαμβωτική λευκή τουαλέ-
τα τσούχλου, καθίσαμε σε κεντρικότατη ροτόντα της μεγά-
λης αίθουσας, απέναντι από την πίστα, προνομιακά, διότι 
όπως είχα ακούσει έπρεπε να μεριμνήσεις τουλάχιστον δύο 
μήνες πριν για τραπέζι σε αυτή την αίθουσα. σε περίπτωση 
που δεν έβρισκες, υπήρχαν κι άλλα ρεβεγιόν, σε άλλα ξενο-
δοχεία, αλλά αυτό σίγουρα ήταν το πιο σικ σε όλη την αθή-
να. Καθίσαμε στην ίδια ροτόντα με τους κουμπάρους μας το 
ζεύγος παλαιολόγου, το ζεύγος Χαραμή και Δοξιάδη, ενώ 
προστέθηκε στην παρέα μας και ο ακαδημαϊκός παναγιώ-
της Κανελλόπουλος, φίλος του Χριστόφορου, μαζί με την 
εξαιρετικά κομψή σύζυγό του αλεξάνδρα.

το μενού στα γαλλικά και με δυσκολίες στη μετάφραση, 
αδύνατον σε πλήρη μεταφορά στα ελληνικά, όπως «La Dinde 
Farcie à la Grecque» ή «Les Délices de Foie Gras au Naturel» 
ή αντίστοιχα «Les Suprêmes de Soles d’Egée Cardinal», με 
μπέρδεψαν και έντρομη αναζήτησα την ψιθυριστή μετάφρα-
ση της αφροδίτης, η οποία είχε βάλει στο μάτι απ’ ό,τι κατά-
λαβα τον γόνο της οικογένειας Κυριακίδη από το απέναντι 
τραπέζι και μου μιλούσε ναρκωμένη μονολεκτικά.

στις δώδεκα ακριβώς τα μεσάνυχτα, με το αστραπιαίο σβή-
σιμο των φώτων, την αντίστροφη μέτρηση 3 - 2 - 1 όλων των 
θαμώνων, τις φωνές και τις κοφτές ανάσες της αναμονής του 
νέου χρόνου, βρέθηκα στην αγκαλιά της αφροδίτης να μου 
φωνάζει με ενθουσιασμό «Bonne Année» φιλώντας με σταυ-
ρωτά στα μάγουλα. ανάμεσα στα πολύχρωμα κομφετί και τα 
μπαλόνια που σαν χιονοθύελλα έμπαιναν ανάμεσά μας περι-
μένοντας την καύτρα των τσιγάρων μας για να εξαφανιστούν 
μυστηριωδώς με θόρυβο, τράβηξα το χέρι του μελαγχολικού 
Χριστόφορου και του χαμογέλασα πλατιά, θέλοντας να ξορ-
κίσω τη θλίψη στα μάτια του. «Καλή χρονιά, αγάπη μου» εί-

πα και τον φίλησα στο στόμα. Ξεγλίστρησε πονηρά, σαν μα-
θητής Γυμνασίου, από το στόμα μου και με επανέφερε στην 
τάξη φιλώντας με αγνά, αγαπημένα, αγορίστικα, στα πυρω-
μένα από τη ζέστη του ρεβεγιόν μάγουλά μου. Δυο φιλιά στα 
μάγουλα και κανένα στον λαιμό ή στον λοβό του αυτιού μου, 
κάτι που να υπόσχεται μια αντρική αγκαλιά αργότερα, μια 
υποψία ερωτικού μεταμεσονύκτιου γιορτινού πάθους.

τον τράβηξα στην πίστα με το ζόρι σχεδόν, παρασέρνο-
ντάς τον σε ένα σκοπό του αγαπημένου του Φρανκ σινάτρα, 
και δεν αντιστάθηκε. «When I was 17… it was a very good 
year…» έλεγε η αρχή ειρωνικά και για τους δυο μας. Χορέ-
ψαμε αγκαλιά σαν αγαπημένοι φίλοι που τους βρήκε το νέο 
έτος μαζί. «ευτυχισμένο το 1966, αμελί μου» μου ψιθύρισε 
στο αυτί και με έσφιξε στην αγκαλιά του στοργικά. Δεν θυ-
μάμαι με πόσους καβαλιέρους χόρεψα εκείνο το βράδυ, μια 
και ο Χριστόφορος αποσύρθηκε νωρίς στο εξωτερικό σαλο-
νάκι του ballroom με μια ομάδα «υπηκόων» του, όπως τους 
έλεγα εγώ, «μεθυσμένων» από τη φιλοσοφική συζήτηση και 
τις «ιστορικές ανασκαφές» πολιτικών γεγονότων. 

Διακόπτοντας τη συζήτησή μου με την υπέροχη Νινέτ 
ακοέν εμφανίστηκε εμπρός μου ο νεαρός πλεϊμπόι της Γε-
νεύης, με μια ξανθιά σταρλετίτσα αγνώστων λοιπών στοι-
χείων ξοπίσω του. 

«Θεία μου, έχω να σε δω από το καλοκαίρι στη μύκονο» 
φώναξε και της φίλησε και τα δύο χέρια με λατρεία.

«Λέων, είσαι παλιόπαιδο, πού τριγυρνούσες πάλι; Έμαθα 
από τον πατέρα σου πως εθεάθης στη Νέα υόρκη. αληθεύ-
ει; μου έφερες τουλάχιστον τις κρέμες μου;»

«αύριο το πρωί θα φτάσουν στο διαμέρισμά σου, πανέ-
μορφη θεία μου, αλλά δεν τις χρειάζεσαι, φυσική καλλονή 
μου» της απάντησε κοιτάζοντάς με εξεταστικά.

«Η κυρία αμέλια Ζαΐρη, σύζυγος του υπουργού Χριστό-
φορου Ζαΐρη, Λέοντά μου» με σύστησε.
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«Γνωριζόμαστε με την κυρία Ζαΐρη από τη Γενεύη, πώς 
είστε ωραία μου κυρία;» φίλησε το χέρι μου περιπαικτικά. 

«πολύ καλά, κύριε μάγερ, σας θυμάμαι. πώς είναι η κυ-
ρία Διαμάντη;» αντιγύρισα κοιτάζοντας την καινούργια του 
σταρλετίτσα, που αλαφιάστηκε προς στιγμήν. 

«απ’ ό,τι γνωρίζω, καθότι έχω μήνες να μιλήσω μαζί της, 
σε κάποια θεατρική σκηνή θα μεγαλουργεί απόψε» απάντη-
σε πετώντας λέξεις και «βέλη» από τα μάτια του.

«αμελί, χρυσό μου, να σου συστήσω τον αδελφό μου και 
πατέρα του φοβερού ανεψιού μου, Ζακ μάγερ, η κυρία αμέ-
λια Χριστόφορου Ζαΐρη, σύζυγος του υπουργού».

Ψηλός, ξανθός, αριστοκράτης, στην ίδια πάνω κάτω ηλι-
κία με τον Χριστόφορο, ο Ζακ μάγερ, ένας μεγιστάνας της 
βιομηχανίας των ποτών, των καλλυντικών αλλά και εσχάτως 
παραγωγός του κινηματογράφου, ασπάστηκε το χέρι μου και 
με πεντακάθαρα γαλανά μάτια, που λαμπύριζαν όλο χαρά 
και ξεχείλιζαν φρέσκια σαμπάνια Dom Perignon, μου ευχή-
θηκε «ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος», ενώ σύντομα 
πατέρας, αδελφή και ανιψιός γίναμε μία παρέα, καθισμένοι 
έως αργά στη μισοάδεια ροτόντα, έχοντας την κιθάρα και τη 
φωνή του τόνυ μαρούδα πάνω από τα κεφάλια μας, πιστός 
στις παραγγελιές του bon viveur Ζακ μάγερ, που αναστά-
τωσε την αριστερή πλευρά της αίθουσας με το κέφι του και 
τα αστεία του, τα σόκιν ανέκδοτά του, τόσο που το τραπέζι 
μας ξεχείλισε σε λίγο από κόσμο και παρέες που επιθυμού-
σαν να ενωθούν μαζί μας.

αδίκως προσπαθούσα να επικοινωνήσω με τον Χριστό-
φορο στην άλλη πλευρά της αίθουσας, αυτός ήταν ήδη όρ-
θιος και αγόρευε κρατώντας στο αριστερό του χέρι το πού-
ρο του, ενώ χειρονομούσε αγρίως με το δεξί. αποφάσισα να 
διασκεδάσω και για τους δυο μας και ξανακάθισα στη χρυ-
σή καρέκλα μου απολαμβάνοντας λίγη ακόμη σαμπάνια κε-
ρασμένη από τα χέρια του κυρίου μάγερ, που είχε κλέψει 

με τον γιορτινό του ξεσηκωμό τις καρδιές όλων μας, φίλων 
και γνωστών, που τον αποζητούσαν καιρό, μιας και είχε απο-
συρθεί από τον σεπτέμβριο στο σπίτι του στη Νέα υόρκη. 
την επομένη το πρωί αναχωρούσε για το Γκστάαντ στο σα-
λέ του μαζί με το προκομμένο του βλαστάρι και την παρέα 
τους, όπως μου εξιστορούσε λεπτομερώς η αδελφή του, κα-
θώς φιλοξενούσε κινηματογραφικούς αστέρες, όπως η Κα-
πισίν, ο Ντέιβιντ Νίβεν και ο πίτερ σέλερς με την καλλονή 
σύζυγό του, μπριτ Έκλαντ, αφού γύριζαν μια ταινία στην 
περιοχή την οποία χρηματοδοτούσε και ο κύριος μάγερ. 

«μα, Ζακ χρυσό μου, πήγαινε να κοιμηθείς λίγο, έχεις 
ταξίδι το πρωί» έλεγε ξανά και ξανά η μεγάλη του αδελφή, 
Νινέτ ακοέν, κοιτάζοντάς τον να πίνει σαμπάνια χωρίς στα-
ματημό και να κερνάει πεντακοσάρικα την ορχήστρα.

«Νινέτ μου, θα κοιμηθώ για πάντα κάποια μέρα και δυ-
στυχώς θα βρίσκομαι σε τέτοια δυσάρεστη θέση που δεν θα 
ξανασηκωθώ! Έχω καιρό όμως μέχρι τότε, είμαι ακόμη νέο 
παιδί. Έτσι δεν είναι, ωραιοτάτη μου κυρία Ζαΐρη;» με ρώ-
τησε απότομα και τα μάτια του δεν ήταν ζαλισμένα από τη 
σαμπάνια ή την οχλαγωγία. Καρφώθηκαν με βεβαιότητα 
περίεργη πάνω μου, σαν να κορόιδευαν τον καθωσπρεπι-
σμό μου, σαν να ήξεραν κάτι που εγώ αγνοούσα. του απά-
ντησα χωρίς να κομπιάσω, αν και με αιφνιδίασε με τον αυ-
τοσχεδιασμό του, σαν κίνηση ματ στο σκάκι που έπαιζε κα-
λά ο σύζυγός μου.

«Θα είστε για πάντα παιδί έτσι όπως σας αντιλαμβάνο-
μαι, κύριε μάγερ, άλλωστε κάνετε τα πάντα γι’ αυτό» απά-
ντησα σιβυλλικά κοιτάζοντάς τον θαρρετά.

«αυτήν τη δήλωση θα τη γιορτάσουμε με αυτόν το χορό, 
έτσι για να μπει σωστά το 1966. Θα είναι ο πρώτος μου χο-
ρός γι’ αυτόν το χρόνο. Δεν θα μου αρνηθείτε, κυρία Ζαΐρη».

Η αγκαλιά του μάγερ ήταν θηριώδης, έτσι μεγαλόσω-
μος που ήταν, μοσχομύριζε μια αδιευκρίνιστη σ’ εμένα και 
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την καλή όσφρησή μου κολόνια. τα ξανθά με άσπρες πυκνές 
ανταύγειες μαλλιά του γυάλιζαν από την μπριγιαντίνη και 
μία λευκή καμέλια καρφιτσωμένη στο πέτο του βελούδινου 
σμόκιν του μου γαργαλούσε το στήθος καθώς χορεύαμε το 
«Strangers in the night» του Φρανκ σινάτρα.

«Βαριέστε, κυρία Ζαΐρη, πλήττετε θανάσιμα μια τέτοια 
βραδιά;» με ρώτησε ξεδιάντροπα. 

«πώς καταλάβατε κάτι τέτοιο, κύριε μάγερ;»
«είχα πολλές παρόμοιες εμπειρίες με παντρεμένες κυ-

ρίες στη ζωή μου μέχρι τώρα, κυρία Ζαΐρη» μου απάντησε 
με θράσος.

σταμάτησε το μπλουζ, σταμάτησα απότομα κι εγώ. τον 
κοίταξα έντονα, με τα μηνίγγια μου να σφυροκοπούν σαν 
γκονγκ στο κεφάλι μου και του απάντησα ενστικτωδώς με 
φωνή μια οκτάβα ψηλότερη.

«Δεν έχω την παραμικρή σχέση με τις μέχρι τώρα εμπει-
ρίες σας, κύριε μάγερ, και ούτε πρόκειται να έχω στο μέλ-
λον. Καληνύχτα σας και ευτυχισμένο το νέο έτος». 

επέστρεψα στο τραπέζι μας, χαιρέτησα φιλώντας σταυ-
ρωτά την αδελφή του και τρέχοντας σχεδόν ανακατεύτηκα 
με το ξέφρενο εορταστικό πλήθος, φωνάζοντας στο αυτί του 
ανταριασμένου από πολιτικό μένος Χριστόφορου πως αι-
σθανόμουν ναυτία και ήθελα να φύγουμε. τον προσγείωσα 
απότομα, μαζέψαμε άρον άρον τη φρεσκοερωτοχτυπημένη 
αφροδίτη, που μας ακολούθησε απρόθυμα, και επιστρέψα-
με με τον Νίκο στο σπίτι.

«ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος, Νίκο» του ευχή-
θηκα και μην περιμένοντας απάντηση κρύφτηκα εγώ και ο 
καταπιεσμένος μου θυμός στο μικρό λουσάτο ασανσέρ της 
πολυκατοικίας μας.

το επόμενο μεσημέρι είχαμε πρωτοχρονιάτικο γεύμα στον 
άρτι ανακαινισμένο Όμιλο αντισφαίρισης, δίπλα στους στύ-
λους του ολυμπίου Διός − στους στύλους και όχι στις στή-

λες, που έκανα τραγικό λάθος και με κατακεραύνωσε δημο-
σίως, εμπρός στους κουμπάρους μας, ο Χριστόφορος. Χρει-
αζόμουν ύπνο και κυρίως όνειρα, προτιμούσα να ονειρευτώ 
έως και τον κύριο Ζακ μάγερ, αρκεί να μην κυλιστώ στους 
παλιούς εφιάλτες. Όχι άλλο, όχι απόψε.

Κρέμασα τη λευκή τουαλέτα μου στην ντουλάπα, τακτο-
ποίησα παπούτσια και λευκή ρενάρ ετόλ, έβγαλα ένα σμή-
νος φουρκέτες από τον αλά ΒΒ κότσο του George και ξέ-
βαψα το άι λάινερ με την περλέ ασημί σκιά από τα νυσταγ-
μένα μου βλέφαρα. πρόσθεσα τονωτική λοσιόν ροδόνερου, 
έβαλα την κρέμα νυκτός του Lada’s, όταν συνειδητοποίησα 
πως σειόταν ήδη το κρεβάτι από σεισμούς ροχαλητών του 
συζύγου μου. Ξημέρωνε και χάζευα το ασθενικό φως να ει-
σβάλλει μέσα από τις γρίλιες κάνοντας σχήματα στην κρι-
λόρ λευκή κουβέρτα μας. Κάποια στιγμή στο χάραμα παρέ-
δωσα αποκαμωμένη σώμα και πνεύμα.

την επομένη το πρωί, πρωτοχρονιά ανήμερα, σχεδόν 
έσερνα τα πόδια μου κοιμισμένη στη μεσημεριανή εορτα-
στική συγκέντρωση για το νέο έτος στον Όμιλο αντισφαί-
ρισης. τα σχόλια για το ολόλευκο μπουκλέ ταγέρ μου με τα 
μαργαριταρένια κουμπιά, επιτυχία του Κρίτσα, με έκαναν 
να χαμογελώ πλατιά από αμηχανία, ενώ ο Χριστόφορος 
αναρωτιόταν δίπλα μου προς τι η μειωμένη έως ανύπαρκτη 
όρεξή μου για φαγητό. «Κάποια μικρή στομαχική ίωση θα 
σε ταλαιπωρεί, αμέλια» μου είπε αφηρημένος, καπνίζοντας 
και συζητώντας σε καλή διάθεση με τον αιωνόβιο στρατη-
γό Δελλή και τη σύζυγό του, ενώ στην παρέα προστέθηκε 
ο πρόεδρος του ομίλου ιωάννης Κετσέας. 

Ξύπνησα από τον λήθαργο του μεσημεριού κάτω από τις 
ιαχές και τα απανωτά συγχαρητήρια των παιδιών μας, που 
μου ανακοίνωσαν πως κέρδισα το φλουρί της βασιλόπι-
τας. Ένα χρυσό φλουρί του οίκου Ζολώτα επισφράγισε την 
απρόσμενη τύχη μου. Δεν έχω ξανακερδίσει τίποτα στη ζωή 
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μου, ούτε σε παζάρι στο Λιανοκλάδι, σκεφτόμουν κοκκινί-
ζοντας από ντροπή όταν ο πρόεδρος του ομίλου μού πρό-
σφερε εγκάρδια το φλουρί αλλά και το κληρωθέν έπαθλο, 
ένα γούνινο καπέλο του οίκου σιστοβάρη. εντυπωσιασμέ-
νος από την τύχη μου ο Χριστόφορος καμάρωνε δίπλα στις 
κόρες μας, χαριτολογώντας πως θα το εκτιμούσε ιδιαίτερα 
αν αυτή την πολιτική περίοδο του έπεφτε το πολυπόθητο 
φλουρί, προεξοφλώντας την επιτυχία του στο κοινοβούλιο. 
το μεσημέρι έκλεισε γλυκά ακούγοντας γκρίνιες και εξα-
γριωμένες καταγγελίες από τα γηραιότερα μέλη του ομί-
λου προς τον Χριστόφορο, που ήταν αντιπρόεδρος, διότι ο 
γιος ενός επιχειρηματία, ο τάκης Θεοδωρακόπουλος, μέλος 
κι αυτός του ομίλου, τόλμησε κι έφερε ένα «μίασμα», μια 
συνοδό τραγουδίστρια ελαφρολαϊκού τραγουδιού, σε τέτοια 
εορταστική συνεύρεση, στον ίδιο χώρο όπου συνοδεύουμε 
τις συζύγους μας, τις κόρες μας, κλπ. κλπ. Η ημικρανία μου 
ήταν αφόρητη και δεν θυμάμαι πόσες φορές αποχώρησα 
στην τουαλέτα των κυριών από απόγνωση.

«Να μη με ενοχλήσει κανείς, αμέλια» μου ανακοίνωσε 
σκεπτικός ανοίγοντας την εξώπορτα του διαμερίσματός μας 
νωρίς το απόγευμα. Ησυχία βασίλευε στο χριστουγεννιά-
τικα στολισμένο μας σπίτι, τα λαμπάκια αναβόσβηναν στο 
τζάμι του σαλονιού γαλήνια και ρυθμικά, τα κορίτσια απο-
σύρθηκαν στα δωμάτιά τους κι εγώ δέχτηκα το πρώτο δώ-
ρο του 1966, που ήταν αφημένο στο μαονένιο τραπέζι του 
σαρίδη στην τραπεζαρία μας.

μια σύνθεση από λευκές καμέλιες με δροσοσταλίδες επά-
νω στα φύλλα τους, πνιγμένες σε πράσινη αράχνη, με μετα-
ξωτή κόκκινη κορδέλα δεμένη φιόγκο στο διάφανο κουτί. 
Η κάρτα μεγάλη, λευκή, με ανάγλυφα πυρογραφημένα τα 
γράμματα του αποστολέα και κείμενο γραμμένο βιαστικά, 
αλλά αποφασιστικά από μαύρη πένα.

«είμαι ασυγχώρητος εγώ και η πρωτοχρονιάτικη επιπο-

λαιότητά μου. Δεχτείτε την ταπεινή συγγνώμη μου. μετα-
νοών ειλικρινά, ο ασυγχώρητος, Ζακ μ.»

Η κάρτα με τα γυαλιστερά γράμματά του ανέγραφε επά-
νω στο κέντρο Zack Joseph Mayer, President.

Ήπια λικέρ στο καλό κρυστάλλινο σερβίτσιο Baccarat 
με τα μικρά πολύχρωμα, σαν καλειδοσκόπιο, λεπτεπίλεπτα 
ποτήρια. Διάλεξα χρώμα κόκκινο της φωτιάς, της αμαρτί-
ας, του πάθους, σαν την κόκκινη κορδέλα των λουλουδιών. 
Κόκκινο και το λικέρ, βάλσαμο τέτοια απογευματινή ώρα. 
Άναψα και το πρώτο Sante του 1966, είχα αλλάξει πρόσφα-
τα μάρκα τσιγάρων, με τον μικρό χρυσό μου αναπτήρα με 
τα αρχικά μου, δώρο του Χριστόφορου, και μαζί έκαψα και 
την κάρτα του κυρίου Ζακ μάγερ. ας καείς και εσύ και η 
μεταμέλειά σου απόψε, κύριε μάγερ, σκέφτηκα σαδιστικά 
και πέταξα την πυρακτωμένη κάρτα στο τζάκι. την κοιτού-
σα να γίνεται στάχτη και απομεινάρια, και σκέφτηκα πόση 
ώρα θα χρειαζόταν για να καεί το σώμα του ανδρέα. Θυμή-
θηκα τη βέρα του, που δεν βρέθηκε ποτέ. την επομένη το 
πρωί θα τηλεφωνούσα στην αστυνομική Διεύθυνση τρικά-
λων για να πληροφορηθώ τυχόν νέα στοιχεία από την υπό-
θεση της δολοφονίας του ανδρέα. Γλυκόπικρο το συμπέ-
ρασμά μου εδώ στα σκοτάδια του σαλονιού μου, δίπλα στα 
φωτάκια του δέντρου. Ό,τι κι αν κάνω, όπου κι αν αποδρά-
σει το σώμα μου, η σκέψη μου επιστρέφει σαν τον δολοφό-
νο στον τόπο του εγκλήματος, επιστρέφω σταθερά στο πα-
ρελθόν μου, πάντα θα είμαι εκεί ριζωμένη τελικά.

μέχρι των Φώτων είχα δεχτεί έξι συνολικά, μία για κάθε 
ημέρα, ανθισμένες συνθέσεις, όλες σε λευκό, όλες διαφορε-
τικές μεταξύ τους, με την ίδια πάντα κάρτα και το ίδιο υστε-
ρόγραφο. «Για να εξιλεωθώ, Ζ. μάγερ». τις έκαψα με συνο-
πτικές διαδικασίες και τις έξι, φροντίζοντας να μην αντιλη-
φθεί κάτι ο κύριος υπουργός, διότι θα είχαμε δράματα. την 
έβδομη ημέρα το τηλεφώνημά μου στο ανθοπωλείο ιωαννί-
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δη, επί της οδού τσακάλωφ, ήταν σαφές προς τον αποστο-
λέα πως έχουμε αντιληφθεί τα μηνύματά του και πως, προς 
Θεού, δεν θα δεχτούμε άλλες ανθοδέσμες. τα άνθη σταμά-
τησαν να ραίνουν την καθημερινότητά μου, προς μεγάλη 
μου ανακούφιση, ενώ το τηλεφώνημα της Νινέτ ακοέν στις 
7 ιανουαρίου ήρθε να μου ταράξει την πλήξη των ημερών. 

«μα τι έκανε ο αθεόφοβος ο αδελφός μου, χρυσό μου, και 
μου ζητά να μεσολαβήσω για να τον συγχωρέσεις επιτέλους; 
Θα μιλούσε η σαμπάνια, χρυσό μου, ο Ζακ είναι ένα θεο-
πάλαβο παιδί, όπως τότε που ήμασταν μικρά και μου έκανε 
τον βίο αβίωτο. μην τον παρεξηγείς καθόλου, έχει υπέρο-
χη καρδιά και είναι αγνός. με έχουν κουράσει τα σπαραξι-
κάρδια τηλεφωνήματά του από το Γκστάαντ. πες μου, για 
να του διαμηνύσω πως τον συγχώρεσες ήδη».

«μα φυσικά, Νινέτ μου, να φανταστείς πως ούτε κατάλα-
βα τι είδους γκάφα έκανε για να νιώθει τόσο ένοχος. Φυσικά 
και δεν τίθεται θέμα παρεξήγησης», αναδίπλωσα τη συζήτη-
ση μη θέλοντας περαιτέρω εξάρσεις και αθηναϊκό κους κους.

το τελευταίο πράγμα που σκεφτόμουν ήταν ο μεγιστά-
νας κύριος Ζακ και οι χειμερινές του διακοπές με το διε-
θνές τζετ σετ. 

Κανένα νέο στοιχείο από τον μυστηριώδη θάνατο του 
ανδρέα. Η βέρα θα κάηκε μαζί του, με διαβεβαίωσε ο αρχη-
γός της αστυνομίας τρικάλων με βαριά επαρχιώτικη προ-
φορά. Η προσπάθειά μου να κάνω τον επιθεωρητή πουα-
ρό απέβη άκαρπη.

27 ιανουαρίου 1966. Έπεσε χιόνι στην αθήνα. από την Κα-
τοχή είχα να αντικρίσω χιόνι στην αθήνα, κι αυτήν τη φο-
ρά η θέα και μόνο από το τεράστιο μπαλκόνι μας, που ήταν 
κάτασπρο με παχύ στρώμα χιονιού, ήταν σαν ετεροχρονι-
σμένο χριστουγεννιάτικο δώρο για εμένα − αν και τα δώ-

ρα μου φέτος ήταν τα δύο βραδινά φορέματα του ρεβεγιόν. 
Θυμήθηκα το κρύο και τα χιόνια στους Βοριάδες σχεδόν 
κάθε Γενάρη μέχρι και μάρτη κάποιες φορές. ο χιονοπό-
λεμος μετά το σχολείο, το κρύο που εισχωρούσε από πα-
ντού στο σπίτι, όλοι οι σίμοι μαζεμένοι στην κουζίνα και 
η σόμπα να καίει πρωί βράδυ, η μυρωδιά των καμένων ξύ-
λων, τα ψημένα κάστανα που με χόρταιναν για βράδυ πολ-
λές φορές. τίποτα δεν νοσταλγούσα από τότε, και τα χιό-
νια αν τα θυμάμαι, θυμάμαι πιο έντονα την εικόνα της τρο-
μερής λασπουριάς που άφηναν ξοπίσω τους σαν έλιωναν. 
τρεις όμορφες λευκές γαλήνιες μέρες και δεκατρείς μέρες 
λασπουριάς, μιζέριας και βρομιάς, κάρα, άλογα και άνθρω-
ποι να κολλούν στις λάσπες μιας κωμόπολης που δεν έμε-
νε ποτέ αρκετά καθαρή. 

21 Φεβρουαρίου, Δευτέρα. αποφάσισα να βάλω αγγελία 
πώλησης του μικρού μου Fiat, προ Χριστόφορου εποχή, μια 
και δεν το χρησιμοποιώ πλέον, εφόσον ο Νίκος, ο σοφέρ 
του συζύγου μου, είναι πανταχού παρών καθ’ όλο το εικο-
σιτετράωρο, μάλιστα εδώ και ένα εξάμηνο μένει και σε ένα 
από τα δωμάτια του ισογείου της πολυκατοικίας, για άμε-
ση εξυπηρέτησή μας.

Κατευθύνθηκα πρωί στα γραφεία της εφημερίδας τα Νεα 
στη Χρήστου Λαδά για να καταθέσω την αγγελία με το πω-
λητήριο, χαιρέτησα ευγενικά τον διευθυντή, κύριο Κώστα 
Νίτσο −είχαμε συζητήσει μαζί του στο σπίτι των κουμπά-
ρων μας προσφάτως− που συνάντησα τυχαία στην είσοδο 
και ευγενέστατα με εξυπηρέτησε ταχύτατα. Κατέβαινα ακό-
μη τα σκαλιά της εφημερίδας όταν στο απέναντι πεζοδρό-
μιο ο χρόνος σταμάτησε, ή μάλλον έτρεξε αντίστροφα σαν 
σε παιχνίδι μνήμης.                   

αμαλία, αμαλία, τι βλέπεις μπροστά σου; μονολογούσα 
και μιλούσα δυνατά πια. αντίκριζα ολοκάθαρα εμπρός μου 
την ψηλή μελαχρινή φιγούρα της ασημίνας, της κουνιάδας 
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μου. μαυροφορεμένη, κατακίτρινη, ωχρή, κρατούσε από τα 
χέρια τον μικρό της γιο, τον Γιάννη, που κόντευε τις ίδιες 
μέρες γενεθλίων της δικής μου μάρως.

Ήταν μέσα στο ενεχυροδανειστήριο της στοάς, γνωστό 
στη γύρω περιοχή για την αποτελεσματικότητά του. την 
παρατηρούσα εμβρόντητη ώρα από το απέναντι πεζοδρό-
μιο, ξέροντας πως σίγουρα τίποτα δεν θύμιζε πάνω μου την 
παλιά γλυκιά βλαχαδερή αμαλία των τρικάλων. πλησίασα 
για λίγο σε απόσταση ασφαλείας και παρατηρούσα το μαύ-
ρο μάλλινο σταυρωτό ταγέρ της που σίγουρα είχε γνωρί-
σει καλύτερες μέρες, τα παπούτσια της με το χοντροκομμέ-
νο ξεπερασμένο τακούνι, τη φθαρμένη μύτη, και κατάλαβα 
περισσότερα απ’ ό,τι έπρεπε. περίμενα υπομονετικά τρέμο-
ντας από ταραχή να φύγουν μάνα και γιος, αν και η ώρα εί-
χε ήδη περάσει και θα είχα σύντομα ραντεβού με την κυρία 
στρατηγού Δελλή, όταν επιτέλους αποχώρησαν χωρίς να 
με αντιληφθούν διόλου. Φυσικό άλλωστε, διότι η κλασική 
ομορφούλα μικρομέγαλη αμαλία δεν είχε σχέση με την ξαν-
θιά εντυπωσιακή γυναίκα με τα καστόρ ψηλοτάκουνα και 
τη γούνινη ρενάρ ετόλ, που περίμενε καπνίζοντας διακρι-
τικά στη γωνία της στοάς.

«Θα με ενδιέφερε να δω τα τιμαλφή που σας έφερε η προ-
ηγούμενη κυρία με το παιδάκι» είπα αποφασιστικά βγάζο-
ντας τα ταρταρούγα γυαλιά μου και χτυπώντας ρυθμικά τα 
κόκκινα μακριά μου νύχια στην τζαμαρία της βιτρίνας. Κρά-
τησα τα πράσινα δερμάτινα γάντια μου στα χέρια περιμένο-
ντας, προσπαθώντας να καταλαγιάσω την ταραγμένη μου 
ανάσα. ο υπάλληλος του ενεχυροδανειστηρίου άλλο που 
δεν ήθελε να ξεφορτωθεί τάχιστα τον σκαλιστό σταυρό με 
τα ρουμπίνια, αλλά και κάτι άλλα βαριά ηπειρώτικα κοσμή-
ματα, που θα ενδιέφεραν σίγουρα κάποιο μουσείο ή συλλέ-
κτη, και βέβαια όχι έναν συνηθισμένο ιδιώτη. πάντως, οπωσ-
δήποτε όχι εμένα, μια σικ κυρία που θα αγόραζε κοσμήματα 

από τον Βουράκη ή τον αθηνιωτάκη τουλάχιστον, και όχι 
τέτοιες λαογραφικές ξεπερασμένες δημιουργίες.

τα καλά κοσμήματα της πεθεράς μου, γούρλωσα τα μά-
τια μόλις τα αντίκρισα, θυμίζοντάς μου ατελείωτες έριδες, 
στενοχώριες, ειρωνικά σχόλια, εμπαιγμούς. μετά από εί-
κοσι λεπτά σκληρό παζάρι και πληρώνοντας δέκα χιλιάδες 
δραχμές δίνοντας επιταγή από το προσωπικό μου καταπί-
στευμα, βγήκα από το ισόγειο κατάστημα κρατώντας τα 
τρόπαιά μου, ό,τι πιο κορυφαίο αποδεικτικό στοιχείο πως 
το θεριό που κατέστρεψε κάποτε τον γάμο μου, την όποια 
γαλήνη υπήρξε ποτέ στην κοινή μας ζωή με τον ανδρέα, κει-
τόταν νεκρό. το φάντασμα της Νούσαινας. με τα τρόπαια 
μιας άλλης εποχής σε μια χάρτινη φτηνή σακούλα στα χέ-
ρια, όρθωσα πιο ψηλά το ντυμένο με ακριβό δέρμα χέρι μου 
και σταμάτησα ένα ταξί με προορισμό το Κολωνάκι. Έπρε-
πε να βρω χρόνο στο μεταξύ μέχρι την οδό πατριάρχου ιω-
ακείμ να συνηθίσω στη χιονοστιβάδα των δύο κορυφαίων 
αποκαλύψεων της μέρας. την οικονομική κατάρρευση της 
ασημίνας και το τέλος της Νούσαινας. 

τα τρόπαια της πάλαι ποτέ κραταιής δυναστείας τους τα 
κρατούσα εγώ πλέον στο απόλυτο παιχνίδι της μοίρας μου, 
και αργά απόψε το βράδυ θα τα φορούσα σαν φυλαχτό και 
σαν παιχνίδι κοριτσίστικο στην κόρη μου. τα κοσμήματα της 
γιαγιάς σου, θα της έλεγα, κοίτα, ο χαμένος της θησαυρός! 
τώρα ανήκουν σε εσένα, πριγκίπισσά μου, σ’ τα έστειλε δώ-
ρο σήμερα από τον ουρανό ο μπαμπάς σου, να τα έχεις εσύ, 
μικρή μου μάρω Νούση, και σε εσένα να καταλήξουν για 
μια ζωή, ήρθε η σειρά σου να σπάσεις εσύ το καλούπι της 
κακοδαιμονίας τους.
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Σ υΝεΧιΖΩ Να ΔιαΒαΖΩ σαν συνεπής μαθήτρια 
την εγκυκλοπαίδειά μου. είμαι στο δεύτερο τόμο 
ήδη, από το Β-Γν, ενώ τελειώνω με ιδιαίτερο ζήλο 

τη Νανά του εμίλ Ζολά. με βρίσκει το χάραμα σχεδόν κά-
θε βράδυ διαβάζοντας, αφού ο Χριστόφορος δεν ενοχλεί-
ται από το αναμμένο πορτατίφ. Κοιμάται εδώ και καιρό μό-
νος στο γραφείο του.

είμαι υπερπροστατευτική με τη μάρω, που διανύει ήδη 
την πρώτη Δημοτικού στη σχολή Χιλλ. Καθημερινά την 
παίρνω εγώ αργά το μεσημέρι από το σχολείο της, ενώ η 
δασκάλα της, η κυρία ραχήλ, την επαινεί για το υποκριτικό 
ταλέντο της στα σκετσάκια του σχολείου. πλησιάζει η 25η 
μαρτίου και ως άλλη αμαλία σίμου θα χριστεί πρωταγω-
νίστρια στη γιορτή της σχολής.

μάταια περίμενα εκείνη την ημέρα στη θέση των γονέων 
και κηδεμόνων στην πρώτη σειρά τον πατριό της. πάλι θα 
καθυστέρησε στη Βουλή, υπέθεσε ο οδηγός κοκκινίζοντας, 

Από το ημερολόγιο της Αμέλιας Βοριά

Το σχέδιο

καθώς με ενημέρωνε τελικώς να μην τον περιμένουμε. Δί-
πλα μου πήρε τη θέση του ο αλέξης σολομός, δάσκαλος 
αλλά και μέγα στέλεχος του εθνικού Θεάτρου μαζί με την 
Έλλη Λαμπέτη. είχαν έρθει παρέα να χειροκροτήσουν τη 
βαφτιστήρα της Έλλης. Χαιρετηθήκαμε εγκάρδια, είχαμε 
να βρεθούμε από την πρεμιέρα της όταν ενσάρκωνε εκπλη-
κτικά την μπλανς Ντιμπουά στο Λεωφορείον ο πόθος, που 
ανέβασε με τον θίασό της ένα χρόνο πριν. τη συγχαρήκαμε 
εγκάρδια τότε με τον Χριστόφορο, ήταν μέγας θαυμαστής 
της αλλά και γνωστός της από την εποχή που έπαιζε τους 
τρεις αγγέλους με τον παππά και τον πρώην σύντροφό της 
Δημήτρη Χορν (έτερος φίλος του, με το χιούμορ του οποίου 
όμως ο Χριστόφορος δεν τα πήγαινε και πολύ καλά).

Καταχειροκροτήσαμε τις μικρές μας και κατόπιν όλοι 
μαζί πήγαμε για καφέ, ζεστές σοκολάτες και πάστες στου 
Ζόναρς. τα κοριτσάκια, που ήταν εγκάρδιες φίλες, κάθο-
νταν σαν μικρές κυρίες τρώγοντας τις σεράνο τους, ο αλέ-
ξης σολομός συναντήθηκε σε άλλο τραπέζι με τον συγγρα-
φέα Ηλία Βενέζη και έλεγαν πολλά και άγνωστα σ’ εμένα, 
ενώ εγώ παρατηρούσα την Έλλη Λαμπέτη καλύτερα στο με-
σημεριανό φως της οδού πανεπιστημίου, θαυμάζοντας τη 
φίνα χλωμή ομορφιά της, που έμοιαζε με πίνακα του μπο-
τιτσέλι, από εκείνους που είχα θαυμάσει στο μουσείο της 
Γενεύης. Η ελαφρά ψευδή προφορά της την έκανε αξιολά-
τρευτη και πιο ενδιαφέρουσα, νομίζω, από το αν μιλούσε με 
άριστη άρθρωση. Άλλωστε, σε μια συνέντευξή της είχε και η 
ίδια αναφέρει ότι όταν παραπονέθηκε γι’ αυτό το εκφραστι-
κό ελάττωμά της στη Δασκάλα της, την Κοτοπούλη, εκείνη 
της απάντησε με τη γνωστή αθυροστομία της: «Θέλεις να 
μιλάς όπως όλες, δηλαδή σαν κώλος;».

συζητούσαμε για το έργο που θα ετοίμαζε για τη νέα σε-
ζόν, για την αμερική, απ’ όπου μόλις είχε επιστρέψει αφή-
νοντας εκεί τον σύζυγό της, τον αμερικάνο συγγραφέα και 
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παραγωγό Φρεντ Γουέικμαν. μαζί του σχεδόν εννέα μήνες 
γύρισε όλη την ήπειρο, της έδειξε σπιθαμή προς σπιθαμή 
πού έζησαν οι ηρωίδες τις οποίες είχε κατά καιρούς ενσαρ-
κώσει. όμως της Λαμπέτη, όπως παραδέχτηκε σε όλους άλ-
λωστε, το σαράκι για την ελλάδα και το θέατρο ήταν τόσο 
ανυπέρβλητα, που τα παράτησε όλα ένα πρωί ύστερα από 
τηλεγράφημα του Χορν με το οποίο την προσκαλούσε να 
παίξουν μαζί.

Γύρισε για το θέατρο, όχι φυσικά για τον Δημήτρη. αυτός 
ήταν ανάμνηση πλέον. μαζί τελικά δεν θα έπαιζαν, αυτός 
ήταν πάλι αναποφάσιστος, όμως η ίδια είχε ήδη προαποφα-
σίσει για τον εαυτό της, όπως μου είπε βάζοντας γάλα στον 
καφέ της και ανακατεύοντας αργά. Θα έμενε στην ελλαδί-
τσα και θα έψαχνε το κατάλληλο έργο. είχε ξεκουραστεί, εί-
χε πάρει ήδη και οκτώ κιλά από τη διαμονή της στην αμερι-
κή, ας όψονται τα λιπαρά πρωινά γεύματα των αμερικάνων. 

από τότε τηλεφωνιόμασταν συχνά, βγαίναμε και μαζί 
κάποια πρωινά, είχαμε και κάνα δυο κοινές φίλες, ενώ και 
ο Χριστόφορος επικροτούσε την παρέα μας. Θαύμα, επιτέ-
λους μιλούσα για το πάθος μου, το θέατρο, το σινεμά, την 
ηθοποιία.

μεσολάβησαν ιούλιος και αύγουστος με το ίδιο περσι-
νό μοτίφ στις σουιτούλες του Λαγονησίου για οικογενεια-
κές διακοπές, και την ξανασυνάντησα τον σεπτέμβριο του 
ίδιου χρόνου, μετά από ραντεβού μας στο γνωστό ζαχαρο-
πλαστείο της πανεπιστημίου.      

«πλήξη, Έλλη μου, δεν υπάρχει άλλη λέξη για τη δική μου 
ζωή, καλύτερα να μιλήσουμε για τα καινούργια σου σχέδια. 
Θα ανεβάσεις την Αγία Ιωάννα στο “Γκλόρια” στην ιπποκρά-
τους. πολύ βαρύ έργο δεν θα είναι, βρε παιδί μου; το σκέ-
φτηκες καλά; Γιατί όχι μία κωμωδία, ειδικά τώρα που είσαι 
και πιεσμένη με τον Φρεντ». 

αυτή ανένδοτη, η Ιωάννα της είχε καρφωθεί στο κεφά-

λι μαζί με την περούκα à la garçon, και την ασήκωτη πανο-
πλία, και το μασίφ ατσάλινο τεράστιο σπαθί. σαν το πείσμα 
της Έλλης δεν υπήρχε άλλο.

με έπεισε να επισκεφτούμε μαζί τα βεστιάρια για τις 
εκκρεμότητές της, όπως και να κάνουμε παρέα τις πρόβες 
για την περίεργη περούκα της, για να μην πλήττει, άλλω-
στε στηριζόταν στην άποψή μου ως έμπειρης στον τομέα 
της ραπτικής.

Για λίγες μέρες ένιωθα ξανά χρήσιμη και δραστήρια, ενώ 
παρακολουθώντας τη στις πρόβες κάποια πρωινά που περ-
νούσα από το θέατρό της, έμενα άναυδη ξανά και ξανά με 
την ερμηνεία της. Κατέληξα πως ζήλευα, εκτός από το ανυ-
πέρβλητο ταλέντο της, και την απίστευτη θεϊκή ευκαιρία 
που αξιοποίησε να πραγματοποιήσει το παιδικό της όνειρο, 
να παίξει, να πρωταγωνιστήσει, κάτι που εγώ έπαψα τόσο 
ανόητα να διεκδικώ με τις άστοχες κινήσεις της ζωής μου.

της τα έλεγα ένα πρωί, ενώ εκείνη οδηγούσε για να προ-
λάβουμε ένα ραντεβού. «Άδοξα θα λήξει η καλοβολεμένη μου 
ζωή, Έλλη. Κυρία υπουργού, μια άχρηστη κυρία της υψηλής 
κοινωνίας, που θα ψάχνει πάντα μια ευκαιρία να γεμίσει τις 
ώρες της για να μην τρελαθεί».

είχε όμως γίνει το κακό. το παλιό μου σαράκι με την κα-
θημερινή επαφή με την Έλλη και το θεατρικό της σινάφι εί-
χε επιδράσει επάνω μου ξυπνώντας την αμαλία σίμου που 
κοιμόταν για καιρό. Έτσι κατέστρωσα το σχέδιο.

σαν σεσημασμένη λωποδύτισσα ενορχήστρωσα το σχέ-
διό μου, μυστική θα ήταν η ζωή μου και διπλή για καιρό, μα 
δεν θα με ένοιαζε.

με το όνομα μαρία Νούση −το δεύτερο όνομα που μου 
έδωσε η κυρα-Λένη ήταν μαρία− έδωσα κρυφά εξετάσεις 
στη σχολή του πέλου Κατσέλη στην οδό μεγάλου αλε-
ξάνδρου στη Νέα σμύρνη. Για το εθνικό Θέατρο ούτε λό-
γος φυσικά, αφού εκτός ότι αμφέβαλλα για τις ικανότητές 
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μου, φοβόμουν πως όλο και κάποιος διανοούμενος γνω-
στός του Χριστόφορου θα με αναγνώριζε. Ένα πρωινό της 
12ης Δεκεμβρίου 1966, με τον φόβο των ιουδαίων, κρυφά 
από όλους και από όλα, μασκαρεμένη σχεδόν, χωρίς τη βέ-
ρα, τα δαχτυλίδια και τα λούσα, στήθηκα στην ουρά για τις 
εξετάσεις. εκείνο το πρωί ήμουν μια μαρία-αμαλία, ετών 
είκοσι δύο, με τα ξανθά μακριά μαλλιά της να αναπαύονται 
στους ώμους της, με φαρδιά λευκή κορδέλα να τα συγκρα-
τεί. Φορώντας ένα λευκό ανκορά μακρύ πουλόβερ και ένα 
μαύρο εφαρμοστό κολάν μπαλέτου με κόκκινες μπαλαρί-
νες χορού, ένιωθα πάλι κοριτσάκι. οκτώ χρόνια εμπειριών 
σχεδόν προσπάθησα να αποτινάξω, να ξανασυστηθώ με νέο 
προσωπείο και λευκό ποινικό μητρώο, σαν να μην είχα προ-
λάβει να ζήσω ό,τι έζησα όλα τα προηγούμενα χρόνια μου 
που με στιγμάτισαν. Να δραπετεύσω από τη φυλακή υψί-
στης ασφαλείας του υπουργού, να πιάσω τη χαμένη μου ζωή 
και να τη γυρίσω ανάποδα, σαν παλτό που έχει δύο όψεις 
και χρώματα. Να μηδενίσω και να ξαναρχίσω από το σημείο 
που ονειρευόμουν πάντα πως εγώ ήμουν πρωταγωνίστρια 
και το κοινό μου αμέτρητοι και άγνωστοι θαυμαστές, όπως 
τότε στη σχολική σκηνή των Βοριάδων.

είχα βάλει πλώρη για άλλο ταξίδι πια εγώ, ήμουν πιο 
νέα, φαινόμουν έτσι ανέκαθεν, ένιωθα αυτές τις ώρες ανύ-
παντρη, ένα ελεύθερο πουλί έτοιμο να πετάξει σε αδούλω-
τους ουρανούς. κι ας έπαιξα εμπρός σε ένα μακρόστενο θεα-
τρικό συμβούλιο που έμοιαζε με τον μυστικό Δείπνο, ενώ με 
έκριναν «τέρατα» του θεάτρου, την αγαπημένη μου ηρωίδα 
μπλανς Ντιμπουά. Ένιωθα πως έκριναν τη δική μου απελ-
πισμένη εκδοχή της, στραπατσαρισμένη από τα χαμένα της 
χρόνια, με μηδέν ελπίδες για έρωτα, ηδονές, αγάπη και ζωή.   

με κράτησαν στο τέλος των οντισιόν, αφού παρήλασε 
ένα πλήθος νεαρών έως πολύ νεαρών παιδιών, πολλά απ’ 
αυτά −τα αγόρια περισσότερο− σχεδόν μεθυσμένα από την 

ποσότητα αλκοόλ που είχαν καταναλώσει για να απαλλα-
γούν από το τρακ. Ήθελαν να με ξαναδούν, μου είπαν κοφτά, 
κι εγώ δεν πίστευα στα αυτιά μου. μου έδωσαν ένα χαρτί 
να μελετήσω την τελευταία πράξη με το ψυχορράγημα της 
μαργαρίτας Γκοτιέ στην Κυρία με τας Καμελίας. το διάβαζα 
πιάνοντας το χαρτί με παγωμένα δάχτυλα όλη τη διάρκεια 
των δέκα λεπτών που είχα στη διάθεσή μου, όμως την ίδια 
σκηνή την είχα παίξει εμπρός στον θολό καθρέφτη μου στο 
σιμαίικο αναρίθμητες φορές στα δεκαεφτά μου, όταν ανα-
κάλυπτα τις δικές μου πρωταγωνίστριες. το έπαιξα εμπρός 
τους με ολύμπια ηρεμία, πνιγμένη από το άδικο και το κρί-
μα την ώρα του θανάτου μου, ενθυμούμενη για σανίδα συ-
γκίνησης τον τρομερό και άδικο θάνατο της θείας μου της 
μαρούλας στον εμφύλιο, που βρήκε θανατικό από το χέρι 
του πατέρα της. αυτοσχεδίαζα το κρύο αντάμωμα με τον Χά-
ρο, το γλίστρημα στο τούνελ του χάους του θανάτου, γλυκά, 
αθώα, διπλά άδικα, νιώθοντας συγχρόνως χλωμή και κρύα, 
κίτρινη και η ίδια σαν πεθαμένη.

Ένα μπράβο ακούστηκε και με «ανάστησε» από τον Άδη, 
και ήταν από τον διευθυντή, τον κύριο πέλο Κατσέλη. με 
πλησίασε αργότερα και με ακούμπησε με ζεστά ακροδά-
χτυλα στην πλάτη μου. «Θα τα πας καλά, μαρία ή αμαλία, 
δεν ξέρω ποιο είναι το πρώτο όνομά σου. Έχεις μια αλλόκο-
τη χλωμάδα που μου θυμίζει ηρωίδες του τενεσί ουίλιαμς. 
Έχεις ενδιαφέρον πρόσωπο και δικό σου τρόπο. Θα δουλέ-
ψεις; αν ναι, θα μάθεις πολλά και θα κάνεις αρκετά. αρχί-
ζουμε σύντομα, μη δεσμευτείς σε καμιά άλλη δουλειά». αυ-
τά μου είπε και επέστρεψε στο σκάκι που έπαιζε με τον φί-
λο του συγγραφέα στρατή Καρρά.

στην επιστροφή στο σπίτι η χαρά μου ήταν μεγαλύτερη κι 
από τότε που αντίκρισα τον πύργο του Άιφελ με τον Γαλα-
νό, γρήγορα όμως μέσα στο ταξί μεταμορφώθηκε σε πανι-
κό. «τι πήγα και έκανα» αναθεμάτιζα με φωνή που δεν ήταν 
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δικιά μου, αλλά της μάνας μου, της κυρα-Λένης, που φουρ-
κισμένη, κρατώντας σκουπόξυλο όπως όταν ήμουν μικρή, 
με έβριζε: ξεσυλλόγιστη, παλιοθεατρίνα. «αχαρακτήριστη 
αμαλία, πάλι έμπλεξες» μονολογούσα με ιδρωμένες παλά-
μες και άναψα τσιγάρο μέσα στο ταξί. Θυμήθηκα την Έλλη, 
μεγάλο μου είδωλο και συγκλονιστική γυναίκα, σκέφτηκα 
πώς θα αντιδρούσε. «Γυναικούλα, υπαναχωρείς…» θα μου 
έλεγε κατάμουτρα υποτιμητικά και θα έσπαζε από σνομπισμό 
η φωνή της. Έβαλα το κλειδί της εξώπορτας στην κλειδαριά 
της τζαμαρίας της πολυκατοικίας μας και μπήκα με σταθερά 
βήματα πατώντας το παχύ χαλί με τους μαιάνδρους. πίεσα 
αποφασιστικά το κουμπί στον τέταρτο όροφο και αποφά-
σισα πως απόψε θα έκανα πρεμιέρα στη νέα μου ζωή. μυ-
στικά στην αρχή και για λίγο, έδινα χρόνο στον εαυτό μου 
μέχρι την επίσημη πρώτη παράστασή μου…

τρεις ή τέσσερις φορές την εβδομάδα, με άκρα μυστικό-
τητα, έμπαινα σε ένα ταξί που με μετέφερε κατευθείαν στη 
Δραματική σχολή στη Νέα σμύρνη. Ντυμένη πάντοτε απλά, 
προσπαθούσα να μην εγείρω υποψίες στο περιβάλλον της 
σχολής, αν και είχα σταθεί τυχερή και κανείς από τους σπου-
δαίους καθηγητές μου δεν με γνώριζε ή δεν ήταν γνωστός 
του συζύγου μου. στο σπίτι και στον Χριστόφορο, μια ημέ-
ρα που με είδε αφηρημένος να έρχομαι σπίτι αργότερα απ’ 
αυτόν −είχε έρθει απροειδοποίητα νωρίτερα από το γραφείο 
του−, ξεφούρνισα πως είχα αρχίσει και εργαζόμουν εθελοντι-
κά σε μια ενορία στην Καισαριανή και στο φιλόπτωχο ταμείο 
της περιοχής και με απορροφούσε εκεί αρκετές ώρες η δου-
λειά. Έδειξε να παραξενεύεται στιγμιαία, όμως τα δικά του 
καθήκοντα ήταν σαφέστατα πιο σημαντικά − πάντα ήταν. 
μου παρήγγειλε ειδικό μενού για την επόμενη βραδιά, που 
θα είχε συναδέλφους του στο σπίτι για συζήτηση και ίσως 
χαρτί μέχρι πρωίας. το μόνο που μου επεσήμανε ήταν πως 
τα μαλλιά μου ήταν περίεργα. «τα έχω αφήσει κάτω λυμέ-

να» του είπα ξέπνοα φοβούμενη ενστικτωδώς πως το μυ-
στικό μου θα «ξελυθεί» μαζί με τα μαλλιά μου. το βλέμμα 
του ήταν κενό, μελαγχολικό, ύστερα από μια απειροελάχι-
στη παύση −όσο κράτησε, μετρούσα τις ανάσες μου− μου 
είπε πως φαίνομαι σαν μπέμπα έτσι και δεν μου ταιριάζει γι’ 
αυτό που είμαι.

«εάν επιθυμείς να είσαι έτσι σε μια εκδρομή ή μέσα στο 
σπίτι, δεν υπάρχει κάποιο θέμα, αλλά εκτός σπιτιού η στά-
ση ζωής μας είναι διαφορετική. Δεν είσαι στην πλαζ, άλλω-
στε ακόμα και εκεί φοράς πάντα τον λευκό σκούφο σου».

Κούνησα το κεφάλι καταφατικά, του χαμογέλασα φευ-
γαλέα και μπήκα στην κρεβατοκάμαρά μας μόνη, ανακου-
φισμένη για την «απόδρασή» μου, για την απομόνωσή μου. 
σε λίγο θα διάβαζα τη μάρω και θα την πήγαινα στο μπα-
λέτο της, στην οδό αμερικής, με τον Νίκο. πέρασε κι αυτό.

την άλλη μέρα στο πρωινό, η ερώτησή του έπεσε σαν 
σύννεφο βαρύ από πάνω μας. «περίεργα βιβλία νομίζω δια-
βάζεις τελευταία, αμέλια. είδα καλά; Έντα Γκάμπλερ; από 
πού κι ως πού; Και μετά ένα άλλο του Λόρκα, τον ματω-
μένο γάμο; Γιατί μπλέκεις το μυαλουδάκι σου με θεατρικά 
έργα που δεν θα σε οδηγήσουν πουθενά, αντίθετα θα περι-
πλέξουν τα πράγματα στο μυαλό σου. Γενικές γνώσεις χρει-
άζεσαι, αγαπητή μου, τριβή με την ελληνική γλώσσα. προ-
τείνω να προσλάβεις μια φιλόλογο, που θα σε βοηθήσει να 
επιλέξεις τα σωστά βιβλία, να συζητάτε διάφορα θέματα και 
να εμβαθύνετε ιστορικά. αν δεν μάθεις ιστορία άλλωστε θα 
είσαι μονίμως αμόρφωτη, κι αυτό θα φαίνεται».

«Φαίνεται πολύ αυτό, Χριστόφορε;» τον ρώτησα κάνο-
ντας την ερώτηση όσο πιο σατανικά αθώα γινόταν, κοιτώ-
ντας τον στα μάτια, μασώντας ένα ζεστό μπριός. σταμάτησε 
απότομα να διαβάζει την εφημερίδα του, ήταν η ώρα του ιε-
ρού πρωινού του, την παραμέρισε από το πρόσωπό του και 
με κοίταξε κατάματα μέσα από τα πρεσβυωπικά γυαλιά του.
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«ποιο αν φαίνεται;»
«Ότι είμαι αμόρφωτη, Χριστόφορε. τι άλλο; Ότι είμαι 

όμορφη και αμόρφωτη. εσύ είσαι πολύ μορφωμένος, γιατί 
δεν μου το είπες από την αρχή;»

«με την πρωινή ειρωνεία σου, αμέλια, νομίζω πως θα πα-
ρεκτραπούμε και οι δυο, πράγμα που δεν επιθυμώ, διότι έχω 
να παρεκτραπώ με διάφορους λεχρίτες στη Βουλή σε ολί-
γο. αν θες συνεχίζουμε τη συζήτηση το βράδυ με ηρεμία και 
σε άλλο επίπεδο. εγώ μόνο το καλύτερο επιζητώ για εσένα, 
το καταλαβαίνεις, φαντάζομαι. επίσης, θεωρώ πως θα σου 
κάνει καλό στον γραπτό σου λόγο αν διατηρείς ένα κάποιο 
ημερολόγιο, θα σε βοηθήσει στα ελληνικά σου».

«μα έχω ημερολόγιο, Χριστόφορε. από παιδί γράφω 
ημερολόγιο».

«Έχεις;»
«Φυσικά και έχω, ίσως όχι με άριστη ορθογραφία και συ-

ντακτικό, αλλά μόνο εγώ το βλέπω, δεν πρόκειται να το εκ-
δώσω ούτε ως περιοδικό ούτε ως βιβλίο».

«περίεργο, δεν σε έχω δει να γράφεις ποτέ σ’ αυτό».
«με έχεις δει, Χριστόφορε, αλλά με κοιτάς, δεν με βλέπεις».
«αμέλια, αποχωρώ. Καλημέρα». Η απάντηση δόθηκε κο-

φτά, αυταρχικά, σαν να κατέβηκε από το βήμα της Βουλής 
φουριόζος και οι βουλευτές του κόμματός του τον χειρο-
κροτούσαν διθυραμβικά. 

«Καλημέρα Χριστόφορε, θα σε δω αργά το βράδυ» του 
απάντησα γλυκά. Δεν νοιαζόμουν για τίποτα πια. είχα τη 
διπλή ζωή μου, είχα τις ηρωίδες μου που με περίμεναν να 
γίνουν εγκάρδιες φίλες μου, αδελφές μου, δεσμοί αίματός 
μου. είχα μια αποστολή για εμένα επιτέλους, μετά τον πρώ-
το καιρό που είχα έρθει στην αθήνα, όταν ξεκίνησα από 
το σημείο μηδέν για εμένα και τη μικρή. τώρα ένιωθα πως 
ξαναγύριζα στο ίδιο σημείο, προετοιμαζόμουν για κάτι με-
γάλο, ανεξήγητο, θολό, που με τραβούσε μεταφυσικά. Ήρ-

θαν οι γιορτές, ξαναστήσαμε το ίδιο σκηνικό οικογενεια-
κής ευδαιμονίας, τα μαθήματα της σχολής «πάγωσαν» για 
λίγες μέρες και ξαναμπήκα με ευκολία στον ρόλο της κυ-
ρίας υπουργού. 

Χριστούγεννα αποφασίστηκε από τον Χριστόφορο να πα-
ρευρεθούμε στο ρεβεγιόν του φίλου του αρχιτέκτονα αντώ-
νη Κιτσίκη, στο σπίτι του, ενώ καθίσαμε σ’ ένα αυστηρά πο-
λιτικό τραπέζι με συνδαιτυμόνες τα ζεύγη Γεωργίου ράλλη 
και Κωνσταντίνου μητσοτάκη, μιλώντας αυστηρά πολιτικά 
με όλους, και ήταν τέτοια η ημικρανία μου, μαζί με μια υπο-
χθόνια κατάθλιψη, που μου προκάλεσε απώλεια μνήμης. Η 
λευκή ντουσέζ τουαλέτα του Κρίτσα με ασορτί κάπα ήταν 
πραγματικά η φωτεινή εξαίρεση αυτής της γιορτινής κατά 
τα άλλα νύχτας. Η αφροδίτη δεν μας ακολούθησε αυτήν τη 
φορά, αφού φέτος έθεσε βέτο: θα διασκέδαζε με την παρέα 
της στο «King George» και αργότερα, να υποθέσω, θα ανη-
φόριζαν για να συνεχίσουν σ’ ένα επόμενο πάρτι στο «Χίλ-
τον». ο Χριστόφορος έδωσε απρόθυμα τη συγκατάθεσή του. 
Έλιωνε κάθε παγωμένη αντίστασή του μπροστά στα λυπη-
μένα μάτια της θυγατέρας του. Κι αυτό το θηλυκό το ήξερε 
τόσο καλά, απολάμβανα πραγματικά τις στιγμές που γινό-
ταν υποχείριό της.

ο ερχομός του 1967 μας βρήκε σε ένα χορευτικό ρεβε-
γιόν που δόθηκε στο σπίτι του ζεύγους ευάγγελου Νομικού, 
με ένα πλήθος αυλικών, διπλωματών, στρατιωτικών, πολι-
τικών. ακόμη και ο Βασιλιάς ήρθε, χωρίς όμως να μπορέσω 
να υποκλιθώ εμπρός του όπως άλλη φορά, αφού τον μονο-
πωλούσαν στρατιωτικοί, ακόμη και τον Χριστόφορο είδα 
από μακριά να μιλάει σε σοβαρό τόνο μαζί του. εγώ προ-
τίμησα να μιλήσω διακριτικά με την οικοδέσποινα και δυο 
άλλες γνωστές μου παρά να ακολουθήσω μια ουρά ανθρώ-
πων που περίμεναν πάντα πώς και πώς να δηλώσουν το πα-
ρών δουλοπρεπώς εμπρός στο βασιλικό ζεύγος. τους χάζευα 
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από μακριά, ήμουν σίγουρη πως πραγματικά η Άννα-μαρία 
θα έπληττε πολλές φορές θανάσιμα όπως κι εγώ, ήταν τό-
σο όμορφοι και νέοι οι δυο τους, σχεδόν δεν κόλλαγαν στο 
αυστηρό σκηνικό των εθιμοτυπιών και των πρωτοκόλλων. 

ευχαρίστως θα τους φανταζόμουν σε ένα σαλέ στο εξω-
τερικό, απ’ αυτά που είχα δει στα περιοδικά και στις ταινί-
ες, αγκαλιασμένους εμπρός στη φωτιά να χορεύουν μπλουζ.

«Ένας χρόνος μετά, ξεμέθυστος και νηφάλιος, σας εύχο-
μαι ευτυχισμένο το 1967».

Γύρισα και αντίκρισα τον επιβλητικό Ζακ μάγερ μαζί με 
την ντάμα του, μια ξένη κυρία σωσία σχεδόν της Β.Β.

 «Madame Jacqueline Manseau, Madame Amelie Zairis».
«Je suis heureuse Madame, bonne année» απάντησα ενώ 

δέχτηκα με ένα χαμόγελο περιπαικτικό το χειροφίλημα του 
κυρίου μάγερ.

«Ένας χρόνος, κύριε μάγερ, και ούτε ένα λουλούδι από 
εσάς, εξευτελιστικό!»

«μη με πειράζετε, κυρία Ζαΐρη, άλλο, γιατί θα υποφέρε-
τε από αύριο». 

Γελάσαμε και οι δύο, ήταν πολύ εγκάρδιος, ειλικρινής μέ-
σα στο πλατύ χαμόγελό του. το όμορφο, ηλιοκαμένο πρό-
σωπό του δεν είχε αλλάξει, μόνο το γκρίζο στα μαλλιά του 
είχε αυξηθεί λίγο. εξαιρετικά ντυμένος, μοντέρνος, ξεχώ-
ριζε, ένας διεθνής αστέρας ανάμεσα στο ελληνικό πολιτικό 
κατεστημένο με τον υψηλό ηλικιακό μέσο όρο. 

«τι ζητάτε εσείς εδώ, νέο παιδί;» τον ρώτησα.
«αυτό έλεγα κι εγώ στον εαυτό μου, όμως αύριο το πρωί 

αναχωρούμε με τη Ζακλίν για Νέα υόρκη και μπαχάμες. 
παντρευόμαστε σύντομα στην αμερική» μου απάντησε ευ-
τυχισμένος.

«Χαίρομαι ειλικρινά, κύριε μάγερ».
«Ζακ» με διέκοψε. «Ζακ να με λες, αμελί».
«Ζακ, χαίρομαι πολύ που θα αποδράσεις αύριο με την πανέ-

μορφη γυναίκα σου. «Vous êtes très belle, chérie. Félicitations 
pour votre mariage».

τους αποχαιρέτησα με μια γλύκα στα μάτια και ανασύρο-
ντας από τη θύμησή μου τη μυρωδιά της κολόνιας του Ζακ. 
ποτέ δεν ξεχνούσα αρώματα και χρώμα ματιών. αν αυτή η 
κολόνια ήταν μόνο μάτια, θα ήταν γκρίζα το χειμώνα και 
καταγάλανα το καλοκαίρι, γελαστά, καλόκαρδα, κραταιού 
bon viveur και αιώνιου εραστή, όπως ο Ζακ. 

Φεβρουάριος 1967. Κρύο στην αθήνα, βροχή, μουντάδα και 
καταχνιά. αμέσως μετά τις λιγοστές αλκυονίδες ημέρες του 
ιανουαρίου, καταιγιστικές, βροχερές, θλιβερές, υγρές μέρες 
ακολούθησαν. οι σχέσεις μου με τον Χριστόφορο οδηγού-
νται σε δύο κατευθύνσεις: στην απόλυτη αποξένωση και 
στην αγαστή αδελφοποίηση. 

ο Χριστόφορος βασανίζεται από μία αδιευκρίνιστη αι-
τία, μια μυστηριώδη αρρώστια που του στερεί χαρά, ευτυ-
χία, χαλαρότητα, ερωτική επιθυμία. μακάρι να μπορούσα 
να τον βοηθήσω. Έχω καταλήξει πως σε αυτό το θέμα μάλ-
λον δεν τον αγαπώ πραγματικά τόσο πολύ για να τον σώ-
σω. Έχω αντιληφθεί πόσο εκ διαμέτρου διαφορετικοί χαρα-
κτήρες είμαστε και θα είμαστε μέχρι το τέλος της ζωής μας, 
μακράς ή σύντομης. Δεν ξέρω αν θα γεράσουμε μαζί, προς 
το παρόν δεν με ενδιαφέρει να γεράσω με κανέναν. τώρα 
θα ασχοληθώ με την αμαλία και θα μεγαλώσω τη μάρω, να 
την κάνω έξυπνη και ανεξάρτητη. Ξέρω πως θα μου φύγει 
κάποτε, δεν μου ανήκει, αυτή πρέπει να ζήσει από την αρχή 
ως γυναίκα αδέσμευτη, χωρίς λάθη.

το θέατρο πάει θαυμάσια, αισθάνομαι αναγεννημένη, ξα-
ναξύπνησα μετά τον χειρότερο και βαρύτερο ύπνο της ζωής 
μου, σαν να ήμουν γριά και ξανάνιωσα. εκμυστηρεύτηκα τη 
διπλή ζωή μου στην Έλλη, που δεν πίστευε στα αυτιά της. 
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πείστηκε πως είναι αλήθεια και μου είπε πως κάποια μέρα 
θα κατασκοπεύσει την ερμηνεία μου στη σχολή.

Δεν θέλω να πιστέψω πως τα σχόλια που ακούω από τους 
καθηγητές στη σχολή είναι αληθινά, ή μάλλον πιστεύω πως 
είναι αληθινά, απλώς δεν μπορώ να πιστέψω τόσο στις δυ-
νατότητες που μου λένε πως έχω. πάντα η διανομή είναι ευ-
νοϊκή σε εμένα, τόσο που έχω ξεσηκώσει ένα κύμα πρώιμης 
αντιπάθειας από συμφοιτητές μου. Δεν κάνω ιδιαίτερη πα-
ρέα με κανέναν συγκεκριμένα, τρέμω μην αποκαλυφτεί κά-
τι, δεν είναι καιρός ακόμη.

«ΚυΡΙΑ ΑΜΕΛΙΑ , τι κάνετε εδώ στη Νέα 
σμύρνη; τρόμαξα να σας γνωρίσω». Έπεσε πάνω 
μου σχεδόν, καθώς εγώ έβγαινα από τη σχολή, 

κι αυτός περπατούσε στο πεζοδρόμιο. ο Νίκος, ο πιτσιρι-
κάς οδηγός μας. Κόμπιασα απροειδοποίητα, τραύλισα κάτι 
ασυνάρτητο και τον άκουσα να μου εξιστορεί πως εδώ έμε-
νε, απέναντι, στο επόμενο τετράγωνο. τώρα μένει η μάνα 
και η αδελφή του εκεί, και διάφορα άλλα ακατάληπτα, πως 
γνωρίζει ο κύριος υπουργός για την απουσία του αυτή και 
δεν ήρθε κρυφά, ενώ εγώ τον καθησύχασα.

«Φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό τον Γιάννη» 
κρυφογέλασα ενώ του είπα πως ήρθα να δω μια φίλη μου. 
Δεν θέλησα να του πω να μην του ξεφύγει τίποτα στον Χρι-
στόφορο. Ως πιστός, υπάκουο σκυλί θα τον αποκαλούσα, 
έτρεφε λατρεία στο αφεντικό του, ήμουν σίγουρη πως αν 
του ζητούσα να μην αναφέρει τη συνάντησή μας στον Χρι-
στόφορο θα έκανε το ακριβώς αντίθετο.

Από το ημερολόγιο της Αμέλιας Βοριά

Η αποκάλυψη
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«τέλεια που βρεθήκαμε τυχαία, Νίκο, ευκαιρία να με γυ-
ρίσεις σπίτι» του είπα και του έκοψα με αυστηρό τόνο τη 
φόρα και τη συζήτηση.   

Κοκκινίζοντας με οδήγησε στο αυτοκίνητο, ενώ συνομί-
λησε για ένα λεπτό με έναν νεαρό στο απέναντι πεζοδρόμιο. 

«ελπίζω να τελείωσες τις δουλειές σου στη γειτονιά σου, 
Νίκο» τον ρώτησα ευγενικά.

«Φυσικά κυρία, ένας ξάδελφός μου με περίμενε για λίγο, 
επιστρέφουμε αμέσως».

Η τυχαία μας συνάντηση δεν μου άρεσε καθόλου, κοιτού-
σα μελαγχολικά έξω από το τζάμι της Jaguar, ενώ προτίμησα 
να καθίσω πίσω μόνη μου, θέλοντας να τονίσω ασυνείδητα 
την απόσταση κυρίας και σοφέρ απόψε. μάλλον ο Νίκος 
με παρακολουθούσε κατόπιν εντολών του Χριστόφορου. 
Θα γινόταν κι αυτό κάποτε. Ήμουν προετοιμασμένη πλέον. 
Δεν σκέφτομαι τίποτα, μόνο τη νέα μου ηρωίδα, τη ρίτα.

ο μάρτιος πέρασε εξαιρετικά γρήγορα, με πιεσμένους 
χρόνους, πιεσμένα ωράρια στη σχολή, μια ακροβασία ανά-
μεσα στη φανερή και την κρυφή ζωή μου. ο Χριστόφορος 
συνεχίζει αδιάφορα γλυκός και κυνικός, απασχολημένος με 
τη δική του ζωή και μπλεγμένος σ’ έναν πολιτικό ορυμαγδό 
που δεν μπορώ και δεν θέλω πλέον να κατανοήσω. το μόνο 
που αντιλαμβάνομαι είναι πως δεν έχει ενημερωθεί ακόμα 
για τη διπλή ζωή της γυναίκας του. Φέτος όμως με την κα-
λοκαιρινή διακοπή των μαθημάτων θα του τα εξομολογηθώ 
όλα. είναι στην ευγενική του ευχέρεια αν θα θελήσει να με 
χωρίσει ή όχι. Θα δεχτώ στωικά οποιαδήποτε απόφασή του. 
Κάποια ξεχασμένη ρίζα μέσα μου είχε βρει πρόσφορο χώμα 
και ευνοϊκό κλίμα και είχε πετάξει πράσινα μικρά κλαράκια 
στα κατσιασμένα κλαδιά του δέντρου της αμαλίας σίμου.

22 μαρτίου και στη σχολή ειδοποιηθήκαμε πως κάποια 
στιγμή θα κάνει επίσκεψη προς ανεύρεση ταλέντων ένας 
μεγάλος θεατρικός αλλά και κινηματογραφικός σταρ. Δεν 

γνωρίζω ποιος, οι μικρές συμμαθήτριες αδημονούν καθημε-
ρινά, κοιτάζοντας στη γαλαρία αν κάθεται κάποιος μαζί με 
τον κύριο Κατσέλη. μικρά κοριτσάκια, έχουν τόσο ωραία, 
φρέσκα, μυρωδιαστά όνειρα. μπήκε η άνοιξη. 

«Άγγελος Φράγκος, το όνομά σου;»
με ξένισε ο ενικός, μου ήταν εξαιρετικά δύσκολο να κα-

ταλάβω πώς ένας άντρας μιλάει σε μια κυρία στον ενικό κι 
έχει την απαίτηση να του δώσει το χέρι της.

«σας γνωρίζω;» απάντησα σηκώνοντας το φρύδι υπε-
ροπτικά, μια πρόσμειξη κυρίας Ζαΐρη και Έλλης Λαμπέτη. 

«Όχι, αλλά πρέπει να γνωριστούμε και ίσως δουλέψουμε 
μαζί» μου απάντησε ψυχρά και αφ’ υψηλού. τι γελοία που 
είμαι. ο άνθρωπος εμπρός μου ήταν ο γνωστός τοις πάσι 
Άγγελος Φράγκος, μέγας σταρ. τα κορίτσια ουρλιάζουν γι’ 
αυτόν, ενώ εγώ είμαι απλώς μια φοιτήτρια δραματικής σχο-
λής και έχω το θράσος να του μιλώ με αγένεια.

«Χαίρω πολύ, αμαλία Νούση» του έδωσα το χέρι μου πε-
ριμένοντας το αναμενόμενο −στους κύκλους μου− χειρο-
φίλημα, αντ’ αυτού δέχτηκα μια σφιχτή αγριεμένη χειραψία 
που με ταρακούνησε. 

«ανεβάζω το Ξυπόλυτοι στο πάρκο, έργο του αμερικάνου 
Νιλ σάιμον, τον σεπτέμβρη που μας έρχεται, στο “σταρ”. Ψά-
χνω την πρωταγωνίστρια, τη θέλω άγνωστη, “άκαυτη”, να 
μη θυμίζει κάποια, να μην υποδύεται κάποια άλλη. τη βλέπω 
ξανθιά, χλωμή, σαν μοντέλο της Chanel. είσαι σαν μοντέ-
λο και νομίζω πως δεν παίζεις σαν μοντέλο. Έχω πήξει στα 
όμορφα μοντέλα. Θέλω να σε δω στον ρόλο, να σε δοκιμά-
σω, πώς το λένε, μου μίλησε ο κύριος Κατσέλης για εσένα, 
σε εκτιμάει πολύ. του αρέσεις που είσαι αντικοινωνική εδώ 
μέσα, δεν είσαι η ωραία της σχολής, “η θέλω να γίνω σταρ”. 
αύριο κιόλας θέλω να έρθεις στο θέατρο για οντισιόν. αν 
κάνεις, καλώς, αν όχι, σε ξεχνάω, με ξεχνάς. τι λες;» τρά-
βηξε μια ρουφηξιά από το τσιγάρο του και θόλωσαν τα μά-
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τια του, το χρώμα τους, καφέ σκούρο, έγινε πρωινή αχλή. 
αυτός ήταν. Δεν θυμάμαι τι του απάντησα. Θυμάμαι μόνο 
πως την άλλη μέρα ήμουν στο θέατρό του.

Ήμουν ήδη θανάσιμα ερωτευμένη. 
Φυσικά, πήρα τον ρόλο.

συνέχιζα να πηγαίνω στη σχολή, αν και είχα σκοπό να δια-
κόψω μόλις άρχιζαν οι συστηματικές πρόβες με τον Άγγε-
λο Φράγκο. Δεν γνώριζε τίποτα για την οικογενειακή μου 
κατάσταση, του έφτανε που δεν έβλεπε βέρα στα χέρια μου, 
αλλά φοβόμουν πως αυτό  δεν θα διαρκούσε πολύ. με φλέρ-
ταρε με ένα στιλ μπρουτάλ που είχα καιρό να δεχθώ, ένα 
ζωώδες κορτάρισμα που μου έδινε το πεντακάθαρο σήμα 
πως με ήθελε σαρκικά και μόνο για μία δύο φορές, και μετά 
αντίο για πάντα. ο Άγγελος Φράγκος ήταν ακριβώς το εί-
δος του αρρενωπού γόη που ήξερε με λεπτομέρεια τα δυνα-
τά του σημεία και τα εκμεταλλευόταν πλήρως με τις γυναί-
κες. Άλλωστε στην ηλικία των τριάντα εφτά είχε όχι μόνο 
τεράστια πείρα, αλλά και τη φήμη εραστή, την οποία ήξερε 
να υπερασπίζεται επάξια. προφανώς, παραμόνευε καρτερι-
κά το θήραμά του, σε μερικές περιπτώσεις απολάμβανε να 
το τυραννά πριν το κατασπαράξει. οι φιλενάδες του μπαι-
νόβγαιναν στο θέατρο, τα περιοδικά συζητούσαν χρόνια για 
τα ειδύλλιά του, είχε κάνει ήδη ένα γάμο με μια πολύ γνωστή 
ηθοποιό με την οποία είχε αποκτήσει ένα αγοράκι. Ωστόσο 
ήταν εργένης πλέον, ορκισμένος όπως είχα διαβάσει κάπου. 

συγκλονιστικός ηθοποιός του θεάτρου και όχι τόσο του 
κινηματογράφου, μέσω του οποίου τον είχε μάθει όλη η ελ-
λάδα. το ταλέντο του ήταν το απίστευτο πάθος με το οποίο 
αναλάμβανε ρόλους τους οποίους έκανε τόσο δικούς του, 
που έσβηνε οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία. Ήθελε να είναι αφε-
ντικό σε όλα, τα ήξερε όλα, κάποιες φορές νόμιζε πως τα εί-

χε εφεύρει όλα στο θέατρο. σκηνοθετούσε άριστα και την 
παράσταση, έπρεπε να παραδεχτώ με την ανύπαρκτή πείρα 
μου, ωστόσο δεν υπήρχαν ανταρσίες, οι υπόλοιποι ηθοποιοί 
τον σέβονταν απόλυτα. 

σταμάτησα τη σχολή, οι πρόβες ήταν καθημερινές και οι 
ώρες ακατάστατες. είχε φτάσει η στιγμή της αλήθειας.

20 απριλίου 1967, μεσάνυχτα, περίμενα σημαιοστολισμέ-
νη τον Χριστόφορο στο σαλόνι για να του αποκαλύψω τη δι-
κή μου παράσταση, αυτή που είχα γράψει, σκηνοθετήσει και 
ενσαρκώσει επάξια τόσους μήνες. τον περίμενα με κλειστά 
τα φώτα του πολυελαίου, μόνη μου, καθισμένη στην πολυ-
θρόνα με το ψηλό αμπαζούρ, ανοιγοκλείνοντας νευρικά την 
κουρτίνα και μπαινοβγαίνοντας στο μπαλκόνι καπνίζοντας.

«προς τι η νευρικότητα, αμέλια; τι έχεις να μου πεις που 
δεν ξέρω;»

τινάχτηκα από τον φόβο μου, νόμιζα πως άκουσα από-
κοσμη φωνή, σαν τη φωνή της συνείδησής μου που τόσο 
υπέφερε μέσα στην ενοχή της τόσο καιρό. αποφάσισα να 
επιτεθώ για να μπορώ να αμυνθώ με στρατηγική αργότερα. 

«εσύ έχεις να μου πεις κάτι, Χριστόφορε; Όπως, παρα-
δείγματος χάρη, γιατί δεν κοιμάσαι πια μαζί μου, γιατί δεν 
θες ούτε να με αγγίζεις; ποια έχεις στη ζωή σου τώρα, Χρι-
στόφορε; Έτσι θα περάσουν τα χρόνια μας;»

Γέλασε κουρασμένα, έλυσε τη γραβάτα του, έβγαλε το 
σακάκι του και έκλεισε τη δρύινη συρταρωτή πόρτα του σα-
λονιού για να μην ακούσει κανείς.

«Κοιμούνται όλοι;»
«Ναι».
«τι συμβαίνει, αμέλια, πού εξαφανίζεσαι με τις ώρες από 

τα Χριστούγεννα; τι δουλειά έχεις στη Νέα σμύρνη, στη 
σχολή του Κατσέλη, ποιον πιτσιρίκο συναντάς; Και το θέα-
τρο “σταρ” τελευταία σαν πολύ δεν το επισκέπτεσαι; ποιος 
ηθοποιός είναι ο εραστής σου;»
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«ποιος εραστής μου, τι γελοιότητες είναι αυτές; ποτέ δεν 
θα σε διέσυρα. Έχω λόγο και αξιοπρέπεια, όταν σε παντρεύ-
τηκα έδωσα όρκο και δεν τον πατώ. εγώ… εσύ; Έδωσες κι 
εσύ όρκο, Χριστόφορε, και τον καταπατάς».

ο Χριστόφορος ατάραχος, σκληρός σαν Γερμανός ανακρι-
τής, άναψε πούρο και με ρώτησε ξανά ποιος ηθοποιός ήταν. 

«ο Φράγκος;» με ρώτησε ευθέως.
«Θα το ήθελε σαν τρελός, αλλά εγώ είμαι παντρεμένη 

μαζί σου. Δεν το ξέρει, δεν θα συμβεί κάτι μαζί του. αρνού-
μαι, Χριστόφορε, και θα αρνούμαι και στο μέλλον. εκτός 
αν έχεις κάτι απόψε να μου ομολογήσεις. Έλα Χριστόφο-
ρε, ομολόγησέ το το όνομά της, ή μάλλον δεν με νοιάζει το 
όνομά της, είμαι σίγουρη πως θα είναι κάποια Λόλα, Ντίνα 
ή όπως αλλιώς. Θα το τελειώσεις να συνεχίσουμε να ζούμε 
ή όχι; αυτό μόνο πες μου».

«αμέλια, είμαι ένας βαθιά μοναχικός και καταθλιπτικός 
άνθρωπος. Έτσι ήμουν πάντα. από παιδί. Δεν έχω ερωμένη. 
Δεν ψάχνω ερωμένη. Δεν με ενδιαφέρει το σεξουαλικό θέ-
μα και ο κορεσμός των ορμών. περνάω μια βαθιά καταθλι-
πτική περίοδο και μάλλον, καθώς βλέπω τα πράγματα στη 
Βουλή, θα συνεχιστεί. εγώ είμαι αυτός που είμαι, εσύ όμως 
τι κάνεις; τι κρύβεις;»

Κάθισα απέναντί του, το δωμάτιο ήταν μισοσκότεινο, 
μόνο το αμπαζούρ έφεγγε, κι όμως η χλωμή επιδερμίδα 
μου είχε πυρώσει. τον λυπόμουν, τον ντρεπόμουν, τον σε-
βόμουν. του τα είπα όλα. του αποκάλυψα την αμαλία Νού-
ση, τα όνειρα, τη σχολή, τις πρόβες, το θέατρο, το σινεμά, 
τη νέα ζωή.

με άκουσε αμίλητος, άφησε το πούρο του στο τεράστιο 
λευκό κρυστάλλινο τασάκι, με κοίταξε λυπημένα και πέρα-
σε ξανά και ξανά τα δάχτυλά του μέσα από τα γκρίζα μαλ-
λιά του και μετά τα άφησε για ώρα πάνω από τα μάτια του. 
Φαινόταν ήδη ηλικιωμένος − κι ας μην ήταν τόσο μεγάλος. 

Ήταν εξαντλημένος, απατημένος, νικημένος από μένα. με 
κοιτούσε για ώρα αμίλητος, καταβεβλημένος.

«Λοιπόν;» τον ρώτησα σαν μαθήτρια, με χαμηλωμένα μά-
τια, κουνώντας πέρα δώθε νευρικά το πόδι μου περιμένο-
ντας την ετυμηγορία, την τιμωρία του γυμνασιάρχη.

σηκώθηκε απότομα, βαριά, τρεκλίζοντας, κι ας μην είχε 
πιει μαζί μου τίποτα.

«Καληνύχτα, αμέλια. πάω να ξαπλώσω. Δεν μπορώ να 
συνεχίσω καμία συζήτηση τέτοια ώρα. μην επιμένεις γυναι-
κουλίστικα τώρα, σε παρακαλώ» με έθιξε κοιτώντας με υπο-
τιμητικά. με άφησε μόνη στον καναπέ, αμίλητη, ένοχη, αλ-
λά ξαφνικά και απελευθερωμένη από το μυστικό που κου-
βαλούσα σαν μπάλα βαρυποινίτη τόσο καιρό.  

Ήθελα να κοιμηθώ ώρες, αμέριμνη επιτέλους και απαλ-
λαγμένη, στο διπλό κρεβάτι, εκεί όπου ένιωθα πολλές φο-
ρές μουσαφίρισσα και όχι κυρία. σηκώθηκα βαριά, είχε πάει 
δύο το πρωί και η κίνηση στους δρόμους του Κολωνακίου 
παραήταν έντονη γι’ αυτή την ώρα. Έκλεισα γρίλιες, τζάμια, 
πόρτες, βγάζοντας κάθε θόρυβο έξω από το σπίτι, κλείδω-
σα και αποσύρθηκα περιμένοντας το αύριο, το ξημέρωμα.

αύριο θα λύνονταν τα δεσμά μου, θα είχα την ετυμηγορία 
στα χέρια μου, αύριο θα ξεκινούσα μια καινούργια, ελεύθε-
ρη μέρα, έστω και χωρίς τον Χριστόφορο. 
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Ξ ημέρωνέ η 21η Απριλίου 1967. Κάποιοι αμε-
τανόητοι ξενύχτηδες που λάτρευαν να βλέπουν το 
χάραμα στην Αθήνα παραξενεύτηκαν έξι παρά το 

πρωί να αντικρίζουν τανκς και στρατιώτες στο κέντρο της 
πόλης. Τώρα κάνουν στρατιωτικές ασκήσεις και στο κέντρο! 
σκέφτηκαν. Τι άλλο θα δουν τα μάτια μας με την ασυνεν-
νοησία που επικρατεί στην ελληνική Βουλή. Ο αγαπημένος 
couturier της Αμέλιας ντίμης Κρίτσας την προηγούμενη το 
βράδυ αποχαιρέτησε το αθηναϊκό φιλοθεάμον κοινό με μια 
επίδειξη νέας κολεξιόν και ένα πάρτι, καθώς είχε αποφασίσει 
να εγκατασταθεί μόνιμα στη νέα Υόρκη. Το πάρτι κράτησε 
με χορό μέχρι το πρωί, ενώ βγαίνοντας από το «Στορκ» ο 
Κρίτσας και οι καλεσμένοι του ήρθαν αντιμέτωποι με άρμα-
τα μάχης και στρατιώτες που είχαν περικυκλώσει το Σύνταγ-
μα και έμειναν ακινητοποιημένοι. με διάφορες αλχημείες, 
αποφεύγοντας τα μπλόκα του στρατού, ο Κρίτσας οδήγησε 
μέσα από τα Ιλίσια, ενώ συναντήθηκε τυχαία με τον δικηγό-

Η ανατροπή

ρο Αλέξανδρο Λυκουρέζο, ο οποίος προσπαθούσε κι αυτός 
να φτάσει σπίτι του − συζήτησαν για τους φόβους τους για 
πραξικόπημα. Έφτασε στο πατρικό του στην οδό ηριδανού 
και άνοιξε το ραδιόφωνο. Το σπίτι αντήχησε εμβατήρια και 
στρατιωτικούς παιάνες. Κατάλαβε…

Ο Χριστόφορος Ζαΐρης φορώντας τις ριγέ γαλάζιες πι-
ζάμες του απάντησε στο τηλεφώνημα εξουθενωμένος, ήταν 
τέσσερις παρά τέταρτο το πρωί. Όπως το περίμενε, όπως το 
φοβόταν. Έγινε πραξικόπημα. μετά από δέκα λεπτά σκέ-
ψης και εφιάλτη, σήκωσε το ακουστικό του τηλεφώνου να 
ειδοποιήσει κι άλλους, αλλά η συσκευή ήταν βουβή, αμίλη-
τη, ένοχη απ’ αυτό που είχε ξεκινήσει λίγες ώρες πριν. Κα-
τευθύνθηκε προς το δωμάτιο της Αμέλιας. Τρόμαξε που ει-
σέβαλε έτσι χάραμα ο Χριστόφορος στην κρεβατοκάμαρα, 
υπέθεσε παρορμητικά μέσα στον ύπνο της πως μπορεί μετά 
τη χθεσινοβραδινή συζήτησή τους να ήρθε να της προσφέ-
ρει πρωινή αγκαλιά και ερωτική υπαναχώρηση.

«Αμέλια, έγινε πραξικόπημα, σήκω ετοιμάσου, κράτα το 
παιδί στο σπίτι. έίμαστε περικυκλωμένοι από στρατιώτες 
και άρματα μάχης. μπορεί να γίνουν μάχες στους δρόμους».

Τινάχτηκε πετώντας τη μάσκα ύπνου στα σκεπάσματα 
με ανακατεμένα ξανθά μαλλιά. μια μικρή Λολίτα φαίνεται 
έτσι αγουροξυπνημένη, σκέφτηκε κοιτάζοντάς την αφηρη-
μένα ο Χριστόφορος μπερδεμένος μέσα στον πρωινό πανι-
κό του. Σε δέκα λεπτά ήταν ξύπνιοι στο σαλόνι και κοιτάζο-
νταν με αγωνία στα μάτια. Δεν ήταν ώρα για συνέχεια των 
χθεσινοβραδινών. η πόρτα χτύπησε δυνατά στις τέσσερις 
και μισή το πρωί. Άνοιξε ο Χριστόφορος, ενώ η Αμαλία είχε 
μαζευτεί κλείνοντας ερμητικά τη μεταξωτή ρόμπα εμπρός 
στο στήθος της. Δύο αξιωματικοί και ένας λοχίας με προ-
τεταμένα τα όπλα τους διέταξαν τον Χριστόφορο να ντυ-
θεί και να τους ακολουθήσει. 

«Σας περίμενα!...» ήταν η κοφτή απάντησή του. ντύθηκε 
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σε πέντε λεπτά, ενώ οι αξιωματικοί είχαν εισβάλει στο σα-
λόνι με τα όπλα τους, παρατηρώντας την παγωμένη, άλαλη 
Αμαλία, ενώ ο λοχίας ακολούθησε τον υπουργό στην κρε-
βατοκάμαρα.

Ο Χριστόφορος γύρισε, την κοίταξε στα μάτια με θάρρος 
που έμοιαζε περισσότερο με έκκληση για βοήθεια και της 
είπε: «μη στενοχωριέσαι. Θα τα καταφέρουμε». Τη φίλησε 
στο μέτωπο και έκλεισε την πόρτα πίσω του.

η Αμαλία κατέρρευσε στον καναπέ αδύναμη να αντι-
δράσει, να κλάψει, να φωνάξει σε βοήθεια. Δεν μπορούσε 
να συνθέσει το σκηνικό που μόλις έλαβε χώρα στο σπίτι της 
και αναρωτιόταν αν θα ξανάβλεπε τον μυστικοπαθή αδύνα-
μο Χριστόφορο ποτέ ή μήπως μάθαινε απλώς την εκτέλεσή 
του. Το στρατιωτικό τζιπ που ήταν παρκαρισμένο στο πεζο-
δρόμιο της Λυκαβηττού έβαλε μπρος τη μηχανή με ορμή και 
κατηφόρισε ανάποδα τη Σκουφά με κατεύθυνση τους θαλά-
μους των υποψήφιων Έφεδρων Αξιωματικών, στον δεύτερο 
όροφο της Σχολής Τεθωρακισμένων στο Γουδί. έκεί ο Χρι-
στόφορος θα συναντούσε όλους τους φίλους και τους γνω-
στούς, υπουργούς, βουλευτές, ακόμα και τον πρώην πρωθυ-
πουργό Γεώργιο Παπανδρέου με τον γιο του Ανδρέα, άσπον-
δους εχθρούς του, όλοι κρατούμενοι, συγκομιδή της ίδιας 
νύχτας. Χιλιάδες άλλοι αριστεριστές, κομμουνιστές, ύπο-
πτοι για διάφορες πολιτικές επαφές και πεποιθήσεις, είχαν 
μαντρωθεί στον Ιππόδρομο, στο Φαληρικό Δέλτα, στο γή-
πεδο Καραϊσκάκη και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στη 
Λεωφόρο Αλεξάνδρας. μια Αθήνα αιχμάλωτη, μια έλλάδα 
ξανά στα κάγκελα και στο κυνηγητό. 

Πάλι από την αρχή, σκεφτόταν βηματίζοντας ανάστατη 
μέσα στο σπίτι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και η ίδια μη 
γνωρίζοντας τίποτα για τη μοίρα του Χριστόφορου. 

Στην οδό Λυκαβηττού είχε αχνοχαράξει ανοιξιάτικη μέρα και 
η σύζυγος του θυρωρού, η κυρία ροδάνθη, τράβηξε πρώτη 
σε όλο το οίκημα με δύναμη τη γρίλια, ανοίγοντας το παρά-
θυρό της που έβλεπε από το ύψος του ισογείου στον δρόμο 
της οδού Αναγνωστοπούλου. Ο θόρυβος της τροχαλίας της 
γρίλιας ακούστηκε εριστικά στον αέρα της ειρηνικής γειτο-
νιάς σαν γρύλισμα μηχανοκίνητου.

η κυρία ροδάνθη έβαλε μια τσιρίδα φόβου όταν αντί-
κρισε την κάννη του όπλου ενός νεαρού στρατιώτη, βγάζο-
ντας το πρόσωπό της αφηρημένη έξω από το παράθυρο για 
να εισπνεύσει το πρωινό αεράκι, να κάνει τα προγνωστικά 
της για τον καιρό και κατόπιν να βγάλει τα ρουχαλάκια της 
έλενίτσας της για το σχολείο. Τη σημάδεψε στο πιγούνι.

Τα σαλταρισμένα μάτια του εικοσάρη στρατιώτη, κόκ-
κινα από το ξενύχτι, την κάρφωσαν, ενώ πνιχτό βγήκε ένα 
κρώξιμο από τον λαιμό του. 

«Κλείσε τώρα το παράθυροοοο. Τώρα!!»
Τράβηξε τη γρίλια απότομα κλείνοντας με δύναμη το πα-

ντζούρι, διπλοαμπαρώνοντας το παράθυρο. η μικρή, που εί-
χε ξυπνήσει μαζί της και τριβόταν στην εμπριμέ ρόμπα της, 
από την τρομάρα της που είδε στρατιώτη με όπλο να στο-
χεύει τη μάνα της, έβαλε γοερά τα κλάματα. «Όχι, μη τη 
μαμά μου», έλεγε και ξανάλεγε απαρηγόρητη. Ο θυρωρός, 
ο κύριος Βασίλης, λαχτάρησε από τις φωνές. Σε λίγο η πο-
λυκατοικία ήταν ξύπνια, περικυκλωμένη από στρατιώτες σε 
παράταξη, γύρω από το τετράγωνο.

Τα νέα έφτασαν δύο ημέρες μετά, ο Χριστόφορος κρα-
τούνταν με μέλη της κυβέρνησης και άλλους βουλευτές και 
αρχηγούς στο Γουδί. Καμία επίσκεψη δεν επιτρεπόταν, ενώ 
η αναστολή άρθρων του Συντάγματος από την κυβέρνηση 
του στρατιωτικού Γεωργίου Παπαδόπουλου της έκοβε κά-
θε ελπίδα πως η ζωή τους έτσι όπως ήταν προβληματική θα 
συνεχιζόταν, της πάγωνε στην κυριολεξία το αίμα, κάνοντας 
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την παλιά ανασφάλειά της να επανεμφανιστεί δριμύτερη. 
Πάλι από την αρχή, σκεφτόταν η Αμαλία.

Έπειτα από τέσσερις ημέρες ο Χριστόφορος Ζαΐρης μετα-
φέρθηκε μαζί με Παπανδρέου, μητσοτάκη και άλλους στο 
εξωτικό Πικέρμι για ολιγοήμερες διακοπές πολιτικού χαρα-
κτήρα. Κανείς δεν ήξερε πλέον τι να υποθέσει.

η Αμαλία ειδοποίησε με τον νίκο τον Άγγελο Φρά-
γκο πως για προσωπικούς λόγους θα έπρεπε να απουσιά-
σει μια ακόμη εβδομάδα από τις πρόβες. Διαβάζοντας την 
επιστολή της ο συμπρωταγωνιστής της κατ’ αρχάς έμεινε 
αποσβολωμένος από το επιστολόχαρτο που δήλωνε πέραν 
πάσης αμφιβολίας ποια ήταν η πραγματική μαρία–Αμέλια 
νούση, η Αμέλια Χ. Ζαΐρη, όπως αναγραφόταν πάνω πά-
νω. Κατά δεύτερον αντί να τον εξαγριώσει η απάτη όπως 
θα αναμενόταν λόγω του θερμόαιμου και αψύ χαρακτήρα 
του, δημιουργήθηκε η απόλυτη ανατροπή μέσα του. Βρή-
κε την ιστορία αυτή τόσο παράδοξη, με τόσες προσωπικές 
προκλήσεις, που οι σκέψεις του μεταλλάχτηκαν σε ερωτική 
διάσταση μέσα του. Δεν ήταν η Αμέλια ένα απλό προικι-
σμένο ταλαντούχο κοριτσάκι λοιπόν, ήταν μια ολοκληρω-
μένη παράτολμη προσωπικότητα. Ένα νέο ξαφνικό στοί-
χημα ζωής και θανάτου γεννήθηκε στο μυαλό του Άγγε-
λου Φράγκου, ένα μικρό ερωτικό δράμα το οποίο το είχε 
τόσο ανάγκη για την τόνωση του εγωισμού του, αλλά κυ-
ρίως για την επαναφόρτιση με φρέσκο αίμα της τρομερής 
δημιουργικότητάς του. 

Το ίδιο βράδυ στην οικία της Αμέλιας Ζαΐρη παραδόθηκαν 
μια δωδεκάδα κατακόκκινα τριαντάφυλλα μαζί με την κάρ-
τα του συμπρωταγωνιστή της. «Θα σε περιμένω όσο χρεια-
στεί, έστω και ξυπόλυτος στην Αθήνα… Α.Φ.»

Αυτή η κάρτα δεν κάηκε, είχε καλύτερη μοίρα, μπήκε στο 
ημερολόγιο της Αμαλίας, ένα ημερολόγιο λευκό, δερμα-
τόδετο, αυστηρό και κοριτσίστικο μαζί, με μια σατέν μπλε 

κορδέλα για σελιδοδείκτη. Ένα βιβλίο απ’ αυτά που δεν θα 
τολμούσε να ανοίξει ποτέ ο Χριστόφορος.       

μέσα μαΐου επέστρεψε επιτέλους, αδυνατισμένος και πιο 
μελαγχολικός απ’ ό,τι συνήθως, ο Χριστόφορος στο διαμέ-
ρισμά τους. έίχαν ειδοποιηθεί από την προηγουμένη για τη 
μεταγωγή του από το «ξενοδοχείο–κρατητήριο» στο Πικέρμι 
καθώς και για τις συνθήκες της νέας του ζωής. Έπαυε κάθε 
πολιτική του δραστηριότητα φυσικά από εδώ και στο εξής, 
ενώ παρέμενε σε κατ’ οίκον περιορισμό με φρουρά εικοσι-
τετραώρου βάσεως για άγνωστο χρονικό διάστημα. Για τον 
λόγο αυτό είχε πραγματοποιηθεί από τους φρουρούς του μια 
μικρή μετακόμιση του Χριστόφορου Ζαΐρη στο ισόγειο δι-
αμέρισμα της πολυκατοικίας, εκεί όπου κάποτε φιλοξενού-
νταν καλεσμένοι ή η μητέρα της Αμέλιας. έκεί προς το πα-
ρόν και μέχρι να ανασταλεί η ποινή του, ο Ζαΐρης θα ήταν 
δέσμιος μέσα στο ίδιο του το σπίτι. 

η συμπεριφορά του απέναντι στην Αμέλια ήταν τρυφε-
ρή, συγκαταβατική, σχεδόν μεταλλάχτηκε σε πατρική. Τον 
χρόνο που πέρασαν μαζί τακτοποιώντας ρούχα, βιβλία και 
διάφορα προσωπικά του αντικείμενα στο νέο του διαμέρισμα 
είχαν την ευκαιρία αν ήθελαν να βρεθούν ερωτικά, αλλά ο 
Χριστόφορος δεν έκανε καμία απολύτως απόπειρα συζυγι-
κού αγκαλιάσματος. Το πρώτο βράδυ μόνο, όταν του σέρ-
βιρε μια ελαφριά κοτόσουπα γιατί υπέφερε από το στομάχι 
του ξαφνικά (ύστερα από την κράτησή του, αυτός που ήταν 
παμφάγος και λαίμαργος με το φαγητό), της πρότεινε την 
πολυθρόνα απέναντί του για μια μικρή συζήτηση.

«Σκέφτηκα πολύ στην κράτησή μου και μάλλον θα έχω και 
πάλι πολύ χρόνο για να σκεφτώ. έίσαι ελεύθερη να ακολου-
θήσεις το όνειρό σου, Αμέλια. Σε διαβεβαιώ πως δεν θα σε 
συγκρατήσω εάν αυτό επιθυμείς. Δεν ξέρω αυτήν τη στιγμή 
αν θα συνεχίσουμε να συγκατοικούμε για τα επόμενα χρό-
νια, όμως σίγουρα αυτό που θέτω ως όρο είναι να μην τολ-
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μήσεις να χρησιμοποιήσεις το επώνυμό μου στο εγχείρημά 
σου. Ζαΐρη δεν θα λέγεσαι, χρησιμοποίησε όποιο άλλο όνο-
μα θέλεις, αλλά όχι αυτό. έλπίζω να συνεννοηθήκαμε, δεν 
έχω καμία άλλη αξίωση. Το σπίτι εξακολουθεί να είναι και 
σπίτι σου, είμαστε ακόμη παντρεμένοι και οφείλεις απόλυτο 
σεβασμό στον δεσμό που μας ενώνει. Ο καιρός θα δείξει πιο 
πολλά, προς το παρόν θέλω να τελειώσει με κάποιον τρόπο 
αυτός ο εφιάλτης που ζω».

«έντάξει Χριστόφορε, σεβαστές οι επιθυμίες σου, θα σ’ 
το χρωστάω αυτό που μου προσφέρεις. Έτσι κι αλλιώς σου 
οφείλω πολλά, ακόμη ένα παραπάνω». Τον φίλησε στοργι-
κά, έτσι όπως δεν θυμόταν να είχε φιλήσει εδώ και καιρό 
τον πατέρα της, και ανέβηκε στον τέταρτο όροφο αφήνο-
ντας στην εξώπορτα ακοίμητο φρουρό τον νίκο, που έμε-
νε ούτως ή άλλως στην υπόγεια γκαρσονιέρα, και έξω από 
την τζαμαρία τους περίεργους νεαρούς στρατιώτες που νό-
μιζαν πως έλεγχαν τα πάντα. Δυο μικρά βλαχαδερά που εί-
χαν την εντύπωση πως με ένα όπλο στον ώμο μπορούσαν 
να κυβερνήσουν όχι μόνο την πολυκατοικία, αλλά και όλη 
την έλλάδα. 

η Αμαλία είχε ήδη ξεκινήσει κρυφά πρόβες στο θέατρο 
εδώ και μέρες, δεν άντεχε άλλο την καθημερινή απραξία, την 
πανομοιότυπη μέρα μιας αργόσχολης μεγαλοαστής κυρί-
ας. Πολλές φορές έπαιρνε τον δρόμο για το θέατρο «Σταρ» 
στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μόνη της περπατώντας, νιώθο-
ντας μια αίσθηση ακόμα μεγαλύτερης ελευθερίας, που είχε 
τόσο ανάγκη. έίχε αποδεχτεί το γεγονός πως δεν είχε πλέ-
ον ουσιαστικά σύζυγο, όμως ένιωθε πως υπήρχε ακόμη αυ-
τή η υποτυπώδης ομπρέλα προστασίας του τυπικού γάμου 
της. η επιστροφή του Χριστόφορου στον κατ’ οίκον περιο-
ρισμό τής έδινε μια αμυδρή ελπίδα, ψευδαίσθηση στην ου-
σία, πως δεν είχαν τροποποιηθεί τόσο δραματικά τα πράγ-
ματα στη ζωή τους.

Ο Άγγελος Φράγκος ήταν αναπόσπαστο κεφάλαιο στην 
επανεκκίνησή της. Τον ερωτεύτηκε ακαριαία και δεν συ-
νηγόρησε σε αυτό μόνο το γοητευτικό παρουσιαστικό του 
και το κολασμένο σεξ-απίλ του, για να χρησιμοποιήσει τη 
γλώσσα των απλών περιοδικών που τον είχαν αναγάγει σε 
κορυφαίο σταρ. Προφανώς ήταν ο νέος ανεμοστρόβιλος, ο 
πρώτος μετά τον νούση που την έδερνε έτσι, σαρώνοντας 
παλιές μνήμες, ανατρέποντας συζυγικούς όρκους, δίνοντας 
την τροφή για φρέσκα ερωτικά όνειρα, εκεί που πίστευε πως 
τόσο νωρίς και άδοξα το κεφάλαιο αυτό είχε λήξει. η Αμα-
λία δεν έτρεφε αυταπάτες, ήταν αρκετά έξυπνη και πρακτι-
κή, για να γνωρίζει πως ο όρος που της έθεσε με αυστηρό-
τητα ο Χριστόφορος, να μην παραβεί τον συζυγικό της όρκο, 
ήταν ζήτημα χρόνου να καταπατηθεί. έπίσης, ήταν σίγου-
ρη πως το γνώριζε και ο ίδιος ο −μόνο κατ’ όνομα πλέον− 
σύζυγός της,  ο οποίος το εκστόμισε πρώτα προφανώς για 
την τάξη των νόμων, λάτρης της τυπολατρίας όπως ήταν, 
αλλά και γιατί είχε άμεση ανάγκη να ορίζει τον εαυτό του 
ακόμα ταγό αυτής της ιδιόμορφης σχέσης την οποία είχαν 
καταλήξει πλέον να έχουν. 

με το αστείρευτο ταλέντο του και στην ερωτική μονο-
μαχία, καλλιεργούσε με τον καιρό το κατάλληλο έδαφος για 
την τέλεια ερωτική κατάληξη μεταξύ τους. έίχε αντιληφθεί 
πως αντίθετα με αυτόν, το θέμα που απασχολούσε την Αμέ-
λια δεν ήταν σαρκικό, αλλά εγκεφαλικό και ηθικό. Γνώρι-
ζε καλά πως με την καθημερινή τους επαγγελματική συνα-
ναστροφή, ο χρόνος μετρούσε πάντα υπέρ του. Το καλλι-
τεχνικό όνομα της Αμαλίας καθορίστηκε με συνοπτικές δι-
αδικασίες από εκείνον και έτσι χρίστηκε εν μία νυκτί Αμέ-
λια Βοριά, δανειζόμενος το τοπωνύμιο της καταγωγής της. 

ωστόσο, στους ίδιους τους Βοριάδες η οικογένεια αγνο-
ούσε πανηγυρικά τις τελευταίες εξελίξεις στη ζωή της, φτά-
νοντας να γνωρίζουν μόνο για το πολιτικό δράμα που ζούσε 
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ο πρώην υπουργός, θεωρώντας πως η ζωή της Αμέλιας θα 
διορθωθεί μαγικά με το πέρασμα της τραγικής πολιτικής συ-
γκυρίας της Χούντας των συνταγματαρχών. Ο πατέρας της 
Αμέλιας, φιλοβενιζελικός και βασιλικός ως το μεδούλι του, 
από το κρεβάτι του πόνου τις περισσότερες μέρες του μή-
να καταριόταν με όση δύναμη διέθετε τη στρατιωτική κλί-
κα, ελπίζοντας σε ένα θαύμα από τον Βασιλιά Κωνσταντί-
νο, που είχε αργήσει δραματικά να βάλει τα πράγματα στη 
θέση τους. 

Ο κυρ Βασίλης διατηρούσε μια βλακώδη επαρχιώτικη πί-
στη, στα όρια της υποταγής, πως ο Βασιλιάς θα τους έβγαζε 
ως έθνος από τη Χούντα, βγάζοντας πύρινους λόγους κά-
θε φορά −από τις λιγοστές ωστόσο− που επισκεπτόταν το 
αγαπημένο του καφενείο στους Βοριάδες. Στο γραφικό σπίτι 
του Βασίλη Σίμου δέσποζαν παντού φωτογραφίες που τους 
είχε προμηθεύσει σε αποστολές της η κόρη του από την Αθή-
να στις οποίες εικονιζόταν η ίδια, ντυμένη πιο βασίλισσα 
κι απ’ τη Βασίλισσα στα μάτια του, να υποκλίνεται εμπρός 
στη Φρειδερίκη μαζί με τον γαμπρό του, άλλες από τον γά-
μο τους, με την πριγκίπισσα έιρήνη, ακόμη μια κεντρική σε 
χριστουγεννιάτικο κάλεσμα μαζί με τους Βασιλείς Κωνστα-
ντίνο και Άννα-μαρία. μαζί με τις μεγάλου μεγέθους φω-
τογραφίες που είχαν κορνιζωθεί στον τοίχο του καθιστικού 
τους, ο κυρ Βασίλης είχε προσθέσει και βάγια από την εκ-
κλησία και τις είχε στολίσει εορταστικά. 

έπιτέλους, η κόρη του είχε καταξιωθεί και είχε εξιλεω-
θεί διπλά για τον τραγικό γάμο της με την αρχοντοοικογέ-
νεια του νούση, που μονίμως τους θεωρούσαν οικογενεια-
κώς χωριάτικα παράσιτα που εισέβαλαν και μόλυναν το αρ-
χοντόσπιτό τους. Τώρα, χρόνια μετά τον τρομερό «σεισμό» 
που τους σώριασε, η ζωή για τους πρώην συμπεθέρους του 
απ’ ό,τι είχε μάθει είχε εξελιχθεί τραγικά. Από το μεγάλο αυ-
τό σόι αναγκάστηκαν να εξαφανιστούν όλοι σχεδόν από τα 

Τρίκαλα, τα δυο δίδυμα αγόρια έφυγαν μετανάστες στη Γερ-
μανία, η Ασπασούλα, η μοιραία τελευταία νύφη, μόνο έδει-
ξε να επέζησε της λαίλαπας μετακομίζοντας έγκαιρα, πριν 
από το μεγάλο κακό, με τον ευκατάστατο, μετά τη θηριώδη 
προίκα που πήρε, σύζυγό της. η Ασημίνα είχαν πληροφο-
ρηθεί πως κατοικούσε στον Πειραιά διατηρώντας μπακά-
λικο με τον σύζυγό της, ο οποίος δεν περνούσε και τις πιο 
ανθηρές οικονομικά ημέρες του, αποκομμένοι από τα υπό-
λοιπα αδέλφια τους. Κανείς δεν έχει μάθει κάτι για τη μοίρα 
των γερόντων, αν έζησαν από τον τρομερό χαμό, πώς επι-
βίωσαν, πού βρίσκονταν τώρα και κυρίως σε τι κατάσταση. 

Ο κυρ Βασίλης, απλοϊκά ίσως, πίστευε στη θεία δίκη. «μά-
χαιραν έδωκας, μάχαιραν θα λάβεις», συνήθιζε να λέει στην 
κυρα-Λένη όταν συζητούσαν ξανά και ξανά μεταξύ τους στο 
καθιστικό τους. Ο ένας διαβάζοντας ξανά και ξανά την ίδια 
εφημερίδα με τη βοήθεια ενός μεγεθυντικού φακού για τα 
ψιλά γράμματα και η άλλη πλέκοντας μικρά αριστουργήμα-
τα με το βελονάκι και τις μεταξωτές κλωστές της, όλα δώ-
ρα και προικιά για τη μάρω της, την αγαπημένη της εγγό-
να. έίχαν συνθηκολογήσει μεταξύ τους πλέον, έπειτα από 
τριάντα πέντε χρόνια κοινής ζωής, όχι μόνο συνηθίζοντας 
πλέον, αλλά αποζητώντας σαν ναρκωτικό ο ένας την παρέα 
του άλλου. Άργησε, αλλά κατάλαβε πλέον ο Βασίλης Σίμος 
τι ρόλο διαδραμάτισε στη ζωή του η γυναίκα του, η ηρωίδα 
της ζωής του, ο μόνος άνθρωπος που τον περίμενε ευλαβι-
κά στο σπίτι για το ξέσπασμα, τον πανικό, τον φόβο ή τη 
σπάνια χαρά του. έπιτέλους, μετά από τόσα χρόνια ο κυρ 
Βασίλης είδε ξεκάθαρα τα γερασμένα πλέον μάτια της γυ-
ναίκας του, δεν είχε τη δύναμη, το σθένος −η αλήθεια ήταν 
πως ντρεπόταν φριχτά− να της τα φιλήσει με ευγνωμοσύ-
νη. Όμως τα βράδια, όταν τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα 
με τη ρευματοειδή αρθρίτιδά του κι εκείνη ήταν πάντα δί-
πλα του για να τον βοηθήσει να κάνει ακόμη και την ανάγκη 
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του, της έπαιρνε στο σκοτάδι τα δυο της χέρια, τα σκασμένα 
και ξεφλουδισμένα από τη χρόνια καλοπέραση του θεσσα-
λικού τους νοικοκυριού, και της τα φίλαγε με λατρεία. Την 
ευγνωμονούσε έτσι που την έκανε να χαμογελά πικρά, κου-
ρασμένα μέσα στη νύχτα της κρύας κρεβατοκάμαράς τους. 
Έπρεπε να περάσουν μαζί άραγε τόσες τρομερές συμφορές 
για να αγαπηθούν και να εκτιμηθούν έτσι βαθιά;

η Αμαλία δεν ήθελε να ταράξει τον άρρωστο, αποκαμω-
μένο πατέρα της με τις θεατρικές της φιλοδοξίες, της έφτα-
ναν τα καθημερινά προβλήματα και οι κατήφειες που αντι-
μετώπιζε με τον Χριστόφορο. Έμπαιναν στο καλοκαίρι και 
δεν μπορούσε −πώς ήταν δυνατόν άλλωστε− να χωνέψει 
πως ήταν εσώκλειστος, φρουρούμενος στο ίδιο του το σπίτι 
με εντολή κάποιων αμόρφωτων, επικίνδυνων καραβανάδων, 
ψυχασθενών, όπως τους έβριζε από το πρωί που ξυπνούσε 
έως το βράδυ. Σύντομα, μέσα στον πρώτο μήνα της κράτη-
σής του, η ψυχική υγεία του κλονίστηκε σε τέτοιο βαθμό 
ώστε ήρθε ο γνωστός ψυχίατρος Σκαρπαλέζος, ύστερα από 
μυστική έκκληση του κουμπάρου τους Παλαιολόγου, επί-
σης γιατρού, για να τον εξετάσει. Του έδωσε μάλιστα συν-
δυασμό φαρμάκων και ενέσεων για να καταπολεμήσουν τη 
συνεχή νευρικότητά του και τις ξαφνικές εξάρσεις πανικού 
που πάθαινε. Ύστερα από ρητή εντολή του και αφού τον εξέ-
τασε κι άλλος στρατιωτικός γιατρός της Χούντας, του επέ-
τρεψαν μαζί με την Αμαλία και το παιδί πολλές φορές, συνο-
δεία των φρουρών του φυσικά, να βηματίζει στο τετράγωνο, 
στο παρκάκι του Αγίου Διονυσίου ή να πηγαίνει στο νοσο-
κομείο με τον σοφέρ του και τη φρουρά του για εξετάσεις. 
Άλλες επισκέψεις απαγορεύονταν ρητά και κατηγορηματι-
κά από τους ευγενικούς κατά τα άλλα δεσμοφύλακές του.

μέσα σε ένα τρίμηνο ο Χριστόφορος γέρασε δραματι-
κά, πληγώθηκε τραγικά η αξιοπρέπειά του, σε σημείο να 
εξομολογηθεί ένα βράδυ στην Αμέλια πως κάνει άσχημες 

σκέψεις για τον εαυτό του και την κατάληξή του. η γυναί-
κα του εξαγριώθηκε τόσο πολύ με την ιδέα αυτή, που έκανε 
κάτι που το μετάνιωσε οικτρά στιγμιαία, αλλά τότε το έκρι-
νε αναπόφευκτο. μόλις της εκστόμισε λόγια αυτοκτονίας, 
τον χαστούκισε τόσο δυνατά προσπαθώντας να τον κάνει 
να συνέλθει, που έμεινε ολοκάθαρα στο μάγουλό του το ση-
μάδι από τη βέρα της. 

Τα μάτια του Χριστόφορου ξύπνησαν αγριεμένα αμέσως 
μετά απ’ αυτό και την έσπρωξε βίαια από μπροστά του φω-
νάζοντάς της σαν υστερικός, σαν τρελός: «Έχεις ιδέα ποιον 
χαστούκισες πριν από λίγο, μπορώ να σε σκοτώσω τώρα, αυ-
τήν τη στιγμή!». Οι φωνές αναστάτωσαν τους πάντες μέσα 
στην ησυχία και τη ζέστη του Ιουλίου, ο νίκος έσπασε σχε-
δόν το κλειδί στην κλειδαριά από την τρομάρα του μπαίνο-
ντας, ενώ εισέβαλαν έξαλλοι και με προτεταμένα τα όπλα 
και οι δύο φρουροί της νυχτερινής υπηρεσίας. Ύστερα απ’ 
αυτό η Αμαλία εξαφάνισε τα χάπια από το διαμέρισμά του, 
αφαίρεσε σκοινιά, λεπτές κουρτίνες και ό,τι θα μπορούσε να 
μεταμορφωθεί στα χέρια του μανιοκαταθλιπτικού Χριστό-
φορου σε όπλο αυτοχειρίας. 

Τρεις ημέρες μετά το περιστατικό, ζήτησε από τον νί-
κο να την ακολουθήσει στο ρετιρέ. Του μίλησε χωρίς περι-
στροφές, δίνοντάς του χρήματα και το τηλέφωνο ενός περί-
εργου τύπου του υποκόσμου που είχε γνωρίσει στο θέατρο 
και προμήθευε τα καμπαρέ της Αθήνας αλλά και της Τρού-
μπας, απ’ ό,τι της είχε εκμυστηρευτεί ο Άγγελος Φράγκος, 
με παράνομες χορεύτριες χωρίς άδεια παραμονής στην έλ-
λάδα, βγάζοντάς τους πλαστά διαβατήρια.

η Αμαλία δεν γνώριζε βέβαια πως ο Άγγελος Φράγκος 
προμηθευόταν από τον απατεωνίσκο αυτό χασίσι και κοκα-
ΐνη κάπου κάπου για την προσωπική του ευχαρίστηση, αλ-
λά αυτό δεν είχε καμία σημασία επί της παρούσης. Αυτός ο 
τυχοδιώκτης της Τρούμπας μετά από μυστική συζήτηση που 
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είχε κάνει με τον Άγγελο θα μπορούσε να οργανώσει τη δι-
αφυγή του Χριστόφορου στο εξωτερικό. Ο νικολάκης ήταν 
πολύ νέος αλλά και παιδί της πιάτσας, ήξερε καλά πως μπο-
ρούσε να φέρει το θέμα που του εμπιστεύτηκε η κυρία του 
σε πέρας. Ο ίδιος θα έβγαζε όσα δεν θα έβγαζε σε ένα εξά-
μηνο μαζεμένων μισθών και θα ελευθέρωνε και το αφεντι-
κό του, για το οποίο έδινε το αίμα του, είχε τους λόγους του.

Την επομένη το πρωί, η Αμαλία είπε μέσες άκρες και με 
μεγάλη προσοχή ψιθυριστά το σχέδιο που είχαν οργανώσει 
η ίδια, ο Άγγελος και ο πιτσιρικάς. Ο Χριστόφορος κατέβα-
σε τα μάτια, θόλωσε το βλέμμα του από τα δάκρυα, καλά 
καλά δεν έβλεπε εμπρός του. Όμως σαν να βρισκόταν στο 
απόσπασμα και έπρεπε να φανεί παλικάρι και να φωνάξει 
«Ζήτω η πατρίδα» σήκωσε το κεφάλι του και της είπε: «Τό-
τε εγώ θα σου χρωστάω, Αμέλια». 

15 Αυγούστου βράδυ, ανήμερα της Παναγίας, ο Χριστό-
φορος Ζαΐρης υποκρίθηκε τέλεια καρδιακό επεισόδιο, ένας 
πληρωμένος γιατρός, υποτίθεται στρατιωτικός, που ειδο-
ποιήθηκε φυσικά από τον μαφιόζο οργανωτή της διαφυγής, 
συνόδευσε μαζί με τους στρατιώτες της βάρδιας τον νίκο 
και την κλαμένη από το σοκ του εμφράγματος του συζύγου 
της Αμαλία στο στρατιωτικό νοσοκομείο νΙμΤΣ. έισβάλ-
λοντας στο νοσοκομείο ο εξαίρετος σε υποκριτικό ταλέντο 
κομπογιαννίτης γιατρός, με διάφορα ταχυδακτυλουργικά 
τεχνάσματα και με αλλαγές φορείων μαζί με τον νίκο κα-
τάφερε να τους εξαφανίσει, υπουργό και σοφέρ, κατά τη δι-
άρκεια της νύχτας. μάταια περίμενε απαρηγόρητη, αμίλητη 
η Αμαλία και οι φρουροί στο προαύλιο.

Ο γιατρός βγήκε ύστερα από μία ώρα και με θλίψη τους 
διαβεβαίωσε πως ο ασθενής κατέληξε. Αιφνιδιασμένοι οι 
στρατιώτες ροκάνισαν αδίκως αρκετή ώρα περιμένοντας από 
τους ανωτέρους τους περαιτέρω διαταγές, οι οποίες άργη-
σαν δραματικά να φτάσουν έως να χαράξει το φως της ημέ-

ρας, μιας και δεν μπορούσαν να βρουν χρονιάρα μέρα κανέ-
ναν από αυτούς τους αξιωματικούς που γνώριζαν τη σοβα-
ρότητα του θέματος, παρά μόνο δεύτερους αντικαταστάτες.

Ο γιατρός εξαφανίστηκε μυστηριωδώς πολύ γρήγορα 
−παίρνοντας ωστόσο μεγάλη αμοιβή−, η Αμαλία δήλωσε 
άγνοια και συντριβή, πράγμα γι’ αυτήν εξαιρετικά εύκολο 
χάρη στο υποκριτικό της ταλέντο, ενώ ο Χριστόφορος και 
ο πιστός του νίκος ήταν ήδη στον δρόμο με ένα τσιγαρά-
δικο από τη ραφήνα, που διέσχιζε με νηνεμία το Αιγαίο κα-
τευθυνόμενο στο μπόντρουμ της Τουρκίας. Ο Χριστόφο-
ρος το πρωί χαμογελώντας απολάμβανε στα ανοιχτά την 
πρώτη μετά από πολλούς μήνες ηλιόλουστη, υπέροχη κα-
λοκαιρινή μέρα. Έκλεισε τα μάτια του στο κατάστρωμα και 
επιτέλους κοιμήθηκε για λίγο γαλήνιος. 

Πέρασαν οκτώ ημέρες δύσκολες. Αξιωματικοί ενοχλητι-
κοί, αγενείς, αλλά πάντα σεβόμενοι ως έναν βαθμό την πρώ-
ην κυρία υπουργού, έκαναν συνεχείς επισκέψεις στο ρετιρέ 
της, όπου γίνονταν οι ίδιες και οι ίδιες ερωτήσεις. Πού εί-
ναι ο σύζυγός της, πώς διέφυγε −είχαν αντιληφθεί από την 
πρώτη ημέρα φυσικά πως μόνο νεκρός δεν ήταν στο νοσο-
κομείο−, ποιοι τον βοήθησαν. η Αμέλια, αποφασισμένη, με 
τη μελιστάλαχτη φωνή της την έκτη ημέρα των ενοχλητικών 
ανακρίσεων έκανε το σωστό τηλεφώνημα: σχημάτισε στη 
λευκή συσκευή του σαλονιού της τον αριθμό του προσωπι-
κού γραφείου του Αριστοτέλη ωνάση. Αν κάποιος μπορούσε 
να διατάξει με τον τρόπο που έπρεπε αυτούς τους αξιωμα-
τικούς, αυτός ήταν μόνο ο Αριστοτέλης ωνάσης, που ήταν 
φίλος με τον Χριστόφορο και ταυτόχρονα ο άνθρωπος που 
απ’ ό,τι φαινόταν ήξερε να χειρίζεται καλά τον Γεώργιο Πα-
παδόπουλο και τη συμβία του Δέσποινα. Ήξερε καλά η Αμε-
λία πως ο Βασιλιάς και η Αυλή του τώρα πλέον ήταν εντε-
λώς ανίσχυροι για οτιδήποτε.

η συνάντηση με τον Αριστοτέλη ωνάση έγινε στο τερά-
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στιο γραφείο του στον τέταρτο όροφο, Όθωνος 8, στην πλα-
τεία Συντάγματος. Την οδήγησε στον προσωπικό του χώρο 
η ιδιαιτέρα του η Κική, μια όμορφη νεότατη κοπέλα, αδυνα-
μία των αδελφών του Αριστοτέλη κυριών Γαροφαλίδη και 
Πατρονικόλα. Όσες φορές τις είχε επισκεφτεί τελευταία στα 
σπίτια τους στη Γλυφάδα και στο Λαγονήσι, η Κική Φερού-
δη ήταν πάντα εκεί συντροφιά τους, πάντα όμορφη, καλο-
ντυμένη, με ένα γλυκό χαμόγελο στη συζήτηση ακόμα και 
με την κυρία Γαροφαλίδη, που πολλές φορές γινόταν λίγο 
γκρινιάρα και απαιτητική.

«Κυρία Ζαΐρη, δεν περίμενα ποτέ να σας συναντήσω κά-
τω από τέτοια περίσταση. Ήλπιζα να τα λέγαμε σε χορό κα-
λοκαιρινό στα “Αστέρια” ή σε κάποια κρουαζιέρα. Πώς εί-
ναι ο Χριστόφορος, πού είναι τώρα;»

«Τα έχετε μάθει όλα φαντάζομαι, κύριε ωνάση».
«Ίσως όχι τόσο καλά και με λεπτομέρειες όπως εσείς, Αμέ-

λια, αλλά η Αθήνα έχει βουίξει τις τελευταίες ημέρες. Έκα-
νε πολύ σοφά που απέδρασε, δεν θα μπορούσε να τα βγά-
λει πέρα με αυτούς, κλεισμένος στους τέσσερις τοίχους του 
σπιτιού. έξαιρετικά έκανε!»

«Κύριε Αριστοτέλη, δεν ξέρω πού είναι τώρα, πώς είναι 
και μάλλον θα κάνω πολύ καιρό να λάβω νέα του. Όμως ήρ-
θα σε εσάς για ένα λόγο, ξέροντας πως ο Χριστόφορος σας 
σεβόταν απεριόριστα για τις ικανότητές σας. Αν δεν μπορεί-
τε εσείς, δεν μπορεί κανείς να τους κάνει να σταματήσουν 
να ενοχλούν εμάς, εμένα και το παιδί. Ο Χριστόφορος έφυ-
γε και δεν θα ξαναγυρίσει μέχρι να πέσει η Χούντα, πρέπει 
να τους πείσετε να μας αφήσουν εμάς τουλάχιστον εδώ ήσυ-
χους. έπιπροσθέτως, μπορείτε να τους πληροφορήσετε πως 
είμαι σε διάσταση μαζί του».

μια μακρά παύση έγινε, που έκανε να τρίξει περίεργα 
το δέρμα στην καρέκλα του συνομιλητή της, η πόρτα άνοι-
ξε ξαφνικά και μπήκε φουριόζος ο γιος του Αριστοτέλη, ο 

Αλέξανδρος. Ένας λιπόσαρκος αλλά μυώδης μελαχρινός νε-
αρός με σαρκώδη χείλη και ρωμαϊκή μύτη, με χοντρό μυωπι-
κό σκελετό. Γοητευτικός με μια ανδροπρεπή ομορφιά, κλη-
ρονομιά της μικρασιάτικης κοψιάς του πατέρα του. 

Συστήθηκαν βιαστικά, ενώ συζήτησαν όρθιοι για λίγα 
λεπτά πατέρας και γιος στην απέναντι γωνία του γραφείου 
κοιτάζοντας φευγαλέα κάποια σχέδια κτιριακών εγκαταστά-
σεων. Ο γκριζομάλλης Αριστοτέλης χτύπησε δυο φορές εν-
θαρρυντικά τη γυμνασμένη πλάτη του γιου του λέγοντάς 
του δυνατά: «Προχώρα. Καλημέρα, Αλέξανδρε», ειδοποιώ-
ντας τον έτσι να φύγει, και επέστρεψε στην Αμαλία.

«Κυρία Αμέλια, νομίζω πως το θέμα αυτό θα λήξει και θα 
λήξει γρήγορα. έίστε σίγουρη όμως πως έχει λήξει και ο γά-
μος σας με τον Χριστόφορο ή είναι τέχνασμα για τους συ-
νταγματάρχες;»

«Δεν νομίζω πως αυτό έχει να κάνει με τη δική μας συ-
ζήτηση, κύριε ωνάση, αν και ανταποκρίνεται στην αλήθεια. 
Ο Χριστόφορος θα παραμείνει στο εξωτερικό, αγνοώ πλή-
ρως σε ποιο μέρος, και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και 
οι υψηλά ιστάμενοι. Θα σας ήμουν υπόχρεη εάν τους το λέ-
γατε εσείς με τον ανεπανάληπτο τρόπο σας. έίμαι σίγουρη 
πως χάρη στη βοήθειά σας, θα πάψουν να με κυνηγούν».

Ο Αριστοτέλης ωνάσης, αν και αρκετά κοντύτερος από 
την εντυπωσιακή Αμαλία, ορθώθηκε εμπρός της με το γκρί-
ζο του γυαλιστερό κοστούμι και της είπε κοφτά ανάβοντας 
τσιγάρο: «Την επόμενη φορά, κυρία Αμέλια, θα μιλήσουμε 
για κάτι άλλο, πιο ευχάριστο. Αυτό το θέμα νομίζω σήμερα 
πως εξαντλήθηκε. ηρεμήστε, ξεκουραστείτε τώρα. Αλήθεια, 
γιατί δεν έρχεστε μια μικρή κρουαζιέρα μαζί μας το Σαββα-
τοκύριακο. Αναχωρούμε για μια εβδομάδα στον Σκορπιό. 
Πρέπει να έρθετε και εσείς, επιμένω, το έχετε ανάγκη. να 
ξεφύγετε από όλα, να μαυρίσετε, το άσπρο χρώμα στο δέρ-
μα είναι απογοήτευση το καλοκαίρι. Θα είναι και η αδελφή 
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μου η Άρτεμις, που είναι φίλη σας, αν βαρεθείτε εμένα και 
την παρέα που θα έχω μαζί μου στο “Χριστίνα”».

«μα ειλικρινά, πιστεύετε πως θα με αφήσουν ήσυχη με-
τά την απόδραση του Χριστόφορου για να έρθω και κρου-
αζιέρα, κύριε Αριστοτέλη;»

«ναι, Αμέλια» φιλικά στον ενικό πλέον «πήγαινε σπίτι, 
ετοιμάσου και σε δύο μέρες σαλπάρουμε με το “Χριστίνα”, 
φέρε και τη μικρή μαζί σου αν σε κάνει να νιώθεις πιο καλά».

η Αμαλία κοίταξε τον μαυριδερό, πανέξυπνο συνομιλη-
τή της και του απάντησε με θάρρος και με τη μοναδική της 
πράσινη αστραφτερή ματιά:

«έκείνα τα εισιτήρια-προσκλήσεις πρώτης θέσης της Ολυ-
μπιακής για Γενεύη μου απαγόρευσε ο πρώην σύζυγός μου 
να τα αγγίξω, τώρα όμως θα κάνω κατάχρηση της απουσί-
ας του, κύριε ωνάση. Θα περιμένουμε με τη μικρή μου πα-
νέτοιμες για την αναχώρησή μας!» 

Αυτό το ταξίδι δεν θα το χάσουμε, κύριε ωνάση, σκέφτη-
κε χαμογελώντας επιτέλους ύστερα από πολλές πολλές μέ-
ρες ταλαιπωρίας. Κατόρθωσε και πήρε πέντε μόνο ημέρες 
άδεια από το θέατρο ύστερα από ασφυκτική πίεση στον θια-
σάρχη και συμπρωταγωνιστή της, με την πρόφαση πως πρέ-
πει να χαθεί για τη Χούντα. 

25 Αυγούστου, μεσημέρι Σαββάτου, η Αμέλια θυμήθηκε 
επιτέλους τον παλιό καλό εαυτό της όταν ελεύθερη, ανε-
ξάρτητη από τις διαταγές του οποιουδήποτε Ανδρέα ή Χρι-
στόφορου, έβρισκε χρόνο για να επενδύσει σε διακοπές που 
πραγματικά τόσο της είχαν λείψει. Ο σοφέρ Παναγιώτης του 
κυρίου ωνάση τις βοήθησε με τις αποσκευές τους, και δέ-
κα το πρωί είχαν μάνα και κόρη επιβιβαστεί στο «Χριστίνα» 
για την κρουαζιέρα. 

Στο κατάστρωμα περίμενε ήδη χαρούμενη για τους απρό-
σμενους επισκέπτες η Άρτεμις Γαροφαλίδη, πεπεισμένη πως 
θα βοηθούσε την Αμέλια, που τόσο είχε ταλαιπωρηθεί τε-

λευταία με τη φυλάκιση του συζύγου της, να ξεχαστεί, να 
ξεπεράσει το σοκ. Το καλοκαίρι ήταν ζεστό ακόμη και σε 
μιάμιση μέρα θα είχαν φτάσει στον Σκορπιό, το πανέμορ-
φο απομονωτήριο του αδελφού της. Ήταν στενοχωρημένη, 
επειδή είχε αντιληφθεί πως ο Αρίστος περνούσε άλλη μία 
από τις συνηθισμένες του κρίσεις ζήλιας και θυμού με τη μα-
ρία. Έτσι, αυτό το δεκαπενθήμερο που είχε αποφασίσει να 
αναπαυτεί στον Σκορπιό, είχε νευρικότητα πώς θα το περ-
νούσε με ενδεχομένως προβληματικές συζητήσεις και επα-
φές με την αγαπημένη ντίβα του αδελφού της. Ποτέ δεν εί-
χαν καλή σχέση μεταξύ τους, αισθανόταν πως η μαρία δεν 
τη σεβόταν αρκετά, και η Άρτεμις διατηρούσε άσβεστη την 
ελπίδα πως το ειδύλλιο αυτό θα έφτανε στη δύση του. έίχε 
ψυχολογήσει επανειλημμένως τον κουρασμένο από τη ζή-
λια αδελφό της και είχε τη βεβαιότητα πως κάτι άλλο πολύ 
πιο δυνατό από τη μαρία, μια άλλη μυστηριώδης γυναίκα, 
είχε αναζωπυρώσει τη διάθεσή του για «κυνήγι». 

η Αμέλια, με τη μάρω να της αγκαλιάζει σφιχτά τα ψη-
λά της πόδια και να γελάει με την καρδιά της, εγκατέλειπε 
την ακτή της Γλυφάδας χαρούμενη, χαζεύοντας τον αφρό 
που άφηνε πίσω του το «Χριστίνα», έναν αφρό ολόλευκο 
σαν σαπουνάδα, που λες και ξέπλενε βιολογικά όλα τα «μου-
ντζουρωμένα» που είχαν συμβεί στη ζωή της το τελευταίο 
εξάμηνο. Άρχιζε πάλι να τακτοποιεί τη σκέψη της, τη θέλη-
σή της να ζήσει όπως ήθελε επιτέλους και όχι σύμφωνα με 
τα ειωθότα της ελληνικής κοινωνίας. Το αεράκι της τελευ-
ταίας εβδομάδας του Αυγούστου ζεστό ακόμη της μπούκω-
σε με δύναμη τα ρουθούνια, γεμίζοντας τα πνευμόνια της 
με έναν αέρα ανεξαρτησίας και επανάστασης που τον είχε 
άμεση ανάγκη. Χάιδεψε τα ξανθά μαλλιά της μάρως και 
την κοίταξε στα μάτια. 

«μάρω μου, κοίταξέ με λίγο» της είπε.
«μαμά μου;» της απάντησε με απορία, με δυο γαλανά μά-



Ε Λ Ε Ν Α  Μ Α Κ Ρ Η

285284

τια κλεμμένα από το πρόσωπο του μπαρμπα-Γιάννη νούση, 
ανέφελα, αθώα, να περιμένουν απάντηση για όλα απ’ αυτήν.

«έίμαστε οι δυο μας, μάρω μου, πάλι, θυμάσαι και πιο 
παλιά που ήμασταν οι δυο μας;»

«Πριν από τον υπουργό, μαμά;»
η μικρή ποτέ δεν μπόρεσε να πει τον Χριστόφορο πατέ-

ρα ή απλώς με το όνομά του. Τον προσφωνούσε «κύριε Χρι-
στόφορε» ή «υπουργέ», όπως το προσωπικό στο σπίτι. Πα-
ρά τις συμβουλές της μάνας της, ποτέ δεν μπόρεσε να τον 
προσεγγίσει αρκετά, διαισθανόταν από την αρχή πως ήταν 
ο ίδιος ως άνθρωπος μινωικός λαβύρινθος κι ας μην ήξερε 
να το εκφράσει.

«ναι, πριν από τον υπουργό. Τι λες, θα σου αρέσει πιο 
πολύ έτσι;»

«μαμά μου, δεν ξέρω πώς είναι να έχω μπαμπά, αλλά 
αφού δεν μπορώ να έχω τον δικό μου, τον αληθινό μου, κα-
λύτερα ας μην έχω κανέναν. Θέλω μόνο εσένα, μαμάκα, μό-
νο εσύ κι εγώ… Και η γιαγιά καμιά φορά… Και η μαντάμ 
Βίκι όταν λείπεις στην καινούργια δουλειά. Πότε θα με πας 
στη νέα δουλειά, στο θέατρο; μαμάκα, είναι τόσο ωραίο 
που είμαστε πάλι διακοπές οι δυο μας. Α! και την Αφροδί-
τη καμιά φορά…»

Τ ην Πηρέ ΑΓΚΑΛΙΑ η μάνα της και τη φίλαγε, 
τη χάιδευε, ώρα πολλή καθισμένες στον μεγάλο κα-
ναπέ της πλώρης, αγκαλιασμένες σφιχτά σαν σια-

μαίες που δεν πρόκειται να χωρίσουν ποτέ, ώσπου χάθηκε 
η Αττική από τα μάτια τους, ώσπου πήρε ο ύπνος τη μικρή 
μάρω. Σε μια ώρα θα έφταναν στον Ισθμό της Κορίνθου.

έκείνο το βράδυ ήταν όλο δικό της για να σκεφτεί, όμως 
πριν από αυτό είχε να δειπνήσει με τον κύριο Αριστοτέλη, 
την αδελφή του και τους καλεσμένους του. η Αμαλία από 
τους Βοριάδες δεν είχε ιδέα πόσο τυχερή ήταν καθώς θα 
δειπνούσε με έναν από τους σπουδαιότερους ανθρώπους 
του αιώνα του.

η καμπίνα της ήταν μεγάλη, κομψή, στην αριστερή πλευ-
ρά του πλοίου. η οβάλ επιγραφή με χρυσά γράμματα έγρα-
φε «ΧΙΟΣ», όλες οι καμπίνες στη «Χριστίνα» άλλωστε είχαν 
ονόματα νησιών. Το μεγάλο διπλό κρεβάτι που θα μοιραζό-
ταν με τη μάρω είχε κάποτε, πριν από σχεδόν οκτώ χρόνια, 

Απόδραση
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κοιμίσει τον σερ Ουίνστον Τσόρτσιλ, ενώ ο ίδιος είχε χρη-
σιμοποιήσει δύο ακόμα καμπίνες για καθιστικό και κάμαρα 
της συζύγου του αντίστοιχα και τις οκτώ φορές που είχε επι-
σκεφτεί το «Χριστίνα» μέχρι το 1965 οπότε και πέθανε. η 
πολυτέλεια θύμιζε προεδρική σουίτα σε ξενοδοχείο 5 αστέ-
ρων, και η Αμαλία κάνοντας το μπάνιο της στα ροζ μάρμα-
ρα carrara ένιωσε ευλογημένη για άλλη μία φορά. έπιτέ-
λους φορούσε το τιρκουάζ σαντούγκ σύνολο, κεντημένο με 
σμαραγδί λαμπερές πέτρες στο κορσάζ και στο φινίρισμα, 
που το είχε κλεισμένο στην ντουλάπα της από το προηγού-
μενο καλοκαίρι. Άφησε τα μαλλιά της μετά από πολύ καιρό 
κάτω, ανέμελα, συγκρατώντας τα μόνο με μια ασορτί φαρ-
διά κορδέλα. Πρόσθεσε ένα ζευγάρι τιρκουάζ σκουλαρίκια 
έθνικ, που της είχε δωρίσει ο πρέσβης της Ινδίας σε επίσκε-
ψή του, φόρεσε το άρωμα Cabochard, που είχε γίνει τελευ-
ταία, μετά το ταξίδι της στη Γενεύη, αδυναμία της. μια κο-
πέλα από το πλήρωμα θα πρόσεχε ευλαβικά τη μάρω ενώ 
αυτή κοιμόταν.

Κατέβηκε την τεράστια ελικοειδή σκάλα από μπρούντζο 
και όνυχα σαν υπνωτισμένη, πατώντας με τα σανδάλια της 
στην παχύτερη μοκέτα που είχε δει στη ζωή της. Οι καμα-
ρότοι την οδήγησαν στο πρώτο επίπεδο του πλοίου σε μια 
εσωτερική επίσημη τραπεζαρία είκοσι περίπου ατόμων, όπου 
στους τοίχους απεικονίζονταν οι τέσσερις εποχές του χρό-
νου με πρωταγωνιστές την οικογένεια ωνάση. τη μητέρα 
των παιδιών Τίνα και τα παιδιά, τη Χριστίνα και τον Αλέ-
ξανδρο, σε νηπιακή ηλικία, κάνοντας διάφορες δραστηριό-
τητες ανά εποχή, δεμένα με μοναδικά παστέλ χρώματα σε 
μια ονειρώδη ατμόσφαιρα.

Το ζεύγος Γαροφαλίδη, ο καθηγητής Γεωργάκης και η 
σύζυγός του, ο στενός συνεργάτης του ωνάση Κώστας Γρά-
τσος, ο πρώτος ξάδελφος του οικοδεσπότη Κώστας Κονια-
λίδης, διευθύνων σύμβουλος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, 

με τη σύζυγό του, όπως και η γραμματέας του Κική Φερού-
δη έπιναν συνομιλώντας τα απεριτίφ τους. Το προηγούμενο 
Σαββατοκύριακο το «Χριστίνα» φιλοξένησε ένα πασίγνω-
στο ζευγάρι του Χόλιγουντ, την έλίζαμπεθ Τέιλορ και τον 
σύζυγό της, ρίτσαρντ μπάρτον − όλοι αντάλλασσαν από-
ψεις για τους δύο αυτούς καλεσμένους. Ο ωνάσης με λευκό 
λινό παντελόνι, ασορτί πουκάμισο και ένα μπλε βαμβακερό 
πουλόβερ ριγμένο ανέμελα στους ώμους διέφερε από τους 
υπόλοιπους κουστουμαρισμένους άντρες. «Οικοδεσπότης 
είμαι, ό,τι θέλω φοράω» έλεγε γελώντας. Την υποδέχτηκε 
θερμά φιλώντας και τα δυο της χέρια, κοιτώντας διακριτικά 
αν η βέρα της ήταν στη θέση της, εκεί όπου την είχε προσέ-
ξει πριν από λίγες ημέρες στο γραφείο του. «έίμαστε οικο-
γενειακά απόψε, Αμέλια, θέλω να αισθανθείς άνετα, ειδικά 
μετά από όσα έχεις περάσει το τελευταίο διάστημα. Αύριο 
σε θέλω νωρίς στην πισίνα με τη μικρή και μετά στην ξα-
πλώστρα για ηλιοθεραπεία».

η μαρία Κάλλας έκανε την εμφάνισή της στην τραπε-
ζαρία ακριβώς στις οκτώ και πέντε φορώντας ένα βυσσινί 
εμπριμέ εξώπλατο φόρεμα και έχοντας τα μαύρα της μαλ-
λιά πιασμένα στον χαρακτηριστικό κότσο της. Χαιρέτη-
σε τους πάντες ευγενικά, ιδιαίτερα εξεταστικά την Αμέλια, 
που την αναγνώρισε από ένα κάλεσμα στη Λυρική όπου εί-
χαν πρωτοσυστηθεί, και έτρεξε να αγκαλιάσει τον Αρίστο. 
Αυτός την κοίταξε αποδοκιμαστικά από την κορυφή ως τα 
νύχια, κι εκείνη έκανε αμέσως μεταβολή τρέχοντας στην 
καμπίνα της. έπέστρεψε ένα μισάωρο αργότερα φορώντας 
μια λευκή μακριά, εφαρμοστή, πολύ απλή τουαλέτα, εξώ-
πλατη με δύο πανέμορφες χρυσές αρχαιοελληνικές πόρπες 
στους ώμους της. μια μεγάλη πρόσθετη μακριά μαύρη κο-
τσίδα αναδείκνυε το προφίλ της, ενώ είχε αφαιρέσει το μαύ-
ρο μολύβι από τα μάτια της, που θύμιζε τη σκηνή της όπε-
ρας και βάραινε τα χαρακτηριστικά της. Ήταν ολοφάνερο 
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πως άλλαξε για να ευχαριστήσει «τον πασά της», όπως τον 
προσφώνησε χαρούμενη επιστρέφοντας. Έλαμπε στα λιτά 
λευκά της με τα ασορτί κοσμήματα του Ζολώτα, στα αυτιά 
και τους καρπούς της.

Το θεσπέσιο δείπνο με συνδυασμούς πολίτικων συντα-
γών απέσπασε τα συγχαρητήρια όλων στον σεφ και ιδιαίτε-
ρα της Άρτεμης Γαροφαλίδη, που ήταν δεινή και απαιτητι-
κή μαγείρισσα. Στο σαλόνι του καταστρώματος ένα ελαφρύ 
αεράκι και μια πρώιμη φθινοπωρινή ψύχρα τους ανατρίχια-
ζε υπό τους ήχους του Βέρντι και του Βιβάλντι, ενώ ο οικο-
δεσπότης, παίζοντας το βαρύ κεχριμπαρένιο του κομπολόι, 
τους αφηγούνταν ιστορίες σαν παραμύθια από τη Σμύρνη. 
Πώς διέφυγε τη φυλακή τότε στα γεγονότα της σφαγής και 
πώς κρύφτηκε τόσες πολλές μέρες στο πατρικό του πριν 
τον ανακαλύψουν οι Τούρκοι, πώς απελευθέρωσε τον πα-
τέρα του Σωκράτη και άλλες συγκλονιστικές λεπτομέρειες.

η μαρία τον άκουγε μαγεμένη, όντας από μόνη της το 
τέλειο ακροατήριο για ιστορίες που είχαν χιλιοακούσει οι 
συγγενείς του. Ο Αρίστος της όμως είχε μια μοναδική ικα-
νότητα να τις παρουσιάζει πρωτοειπωμένες, φρέσκες, συ-
γκλονιστικότερες και από πριν. 

η Αμέλια, συνεπαρμένη από αυτό τον κοντοκαμωμένο 
Σμυρνιό, έπινε το μπράντι της κοιτάζοντάς τους υπνωτι-
σμένη από τη μουσική του «μαγικού Αυλού», από το αερά-
κι του Ιονίου, από την αληθινή καρμική μαγεία αυτών των 
δύο ανθρώπων που ταίριαζαν σαν το λάδι με τη φωτιά, τό-
σο όμοιοι και άλλο τόσο επικίνδυνοι στον συνδυασμό τους. 

Έμεινε μαζί τους μέχρι αργά ενώ είχαν αποχωρήσει όλοι, 
ακούγοντας «φυλακισμένη» από τα χείλη του οικοδεσπότη 
θρύλους και ιστορίες μιας άλλης εποχής που δεν είχε ξανα-
κούσει ποτέ από κανέναν και δεν είχε βρει σε κανένα βιβλίο. 
μέσα στο σκοτάδι ξεχώρισε τα κατάμαυρα μάτια της Κάλ-
λας, μάτια γυναίκας ερωτευμένης με τον άντρα της, που της 

έστελναν προειδοποιητικά μηνύματα πως αυτός ο άντρας ήταν 
και θα παρέμενε για πάντα δικός της, οριοθετώντας όλο το 
βράδυ την περιοχή της προσεκτικά. μα δεν κατάλαβε καλά 
για την Αμαλία. η Αμαλία θα μπορούσε άνετα να είχε μια 
περιπέτεια με τον Αριστοτέλη ωνάση αρκεί να το αποφά-
σιζε, αρκεί να το ήθελε. Αντιλαμβανόταν πόσο και πώς την 
κοίταζε από τότε που την πρωτοείδε έως και πριν από λίγες 
μέρες που τον συνάντησε στο γραφείο του, όμως δεν ήθελε 
να εισχωρήσει στο χαρέμι κανενός δυνατού αρσενικού εκεί-
νη την περίοδο της ζωής της. έίχε εισπράξει κοινωνική κα-
ταξίωση, αλλά και υποχρεώσεις απέναντι στον άντρα δίπλα 
στον οποίο είχε ζήσει, έστω κι αν αυτός δεν ήταν ο ωνάσης. 
Τώρα είχε έρθει η στιγμή να ζήσει ως γυναίκα ελεύθερη, να 
χαρεί ακόμη και τις τύψεις της. Τρεις τα ξημερώματα, μετά 
από μπράντι και λικέρ, τους αποχαιρέτησε ζαλισμένη αφού 
η μαρία είχε κουλουριαστεί σαν γάτα Αγκύρας στην αγκα-
λιά του, καμία σχέση με την ύαινα που ήταν πραγματικά. 

Ο Αριστοτέλης ωνάσης της κράτησε και τα δυο χέρια 
στις παλάμες του καθώς την οδηγούσε ο ίδιος προσωπικά 
στην καμπίνα της ξεκλέβοντας πέντε λεπτά από τη μουτρω-
μένη ντίβα του.

Την καληνύχτισε χαϊδεύοντας απροκάλυπτα τον λαιμό 
της και δίνοντάς της ένα παθιασμένο φιλί στο στόμα. Έγει-
ρε το κεφάλι της θηλυκά, μοιραία, αποφασισμένη να φιλη-
θεί και να το απολαύσει κι ας μην της έλεγε τίποτα απολύ-
τως ερωτικά αυτό το αγκάλιασμα, ας της προκαλούσε μό-
νο δέος και περιέργεια. 

«Σε περιμένουν με ανυπομονησία έξω, η Κάλλας μετρά και 
τα δευτερόλεπτα» του έκλεισε το μάτι συνωμοτικά και μπή-
κε παιχνιδιάρικα στην καμπίνα της αφήνοντάς τον άφωνο.

Ήταν καιρό πολύ ερωτευμένη με τον Άγγελο Φράγκο και 
αυτό του ίδιου −τόσο έμπειρος με τις νεαρές πρωταγωνί-
στριες− του ήταν σίγουρα γνωστό. Το σιχαινόταν αυτό που 
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είχε πάθει, αισθανόταν γελοίο κοριτσόπουλο που την πά-
τησε με τον πρώτο συμπρωταγωνιστή της και έψαχνε μέσα 
στο ημίφως της καμπίνας ένα σχέδιο απόδρασης από την 
παγίδα στην οποία είχε πέσει σαν χαζοπούλι που δεν ήξερε 
καλά καλά να πετά. «Αύριο» είπε στον εαυτό της ζαλισμένη 
«αύριο θα τα σκεφτείς και θα τα οργανώσεις όλα».

η επόμενη μέρα πέρασε όπως ακριβώς είχε προγραμμα-
τίσει ο Αριστοτέλης ωνάσης. Κολύμπι, ηλιοθεραπεία, γεύμα 
στο κατάστρωμα. Ο οικοδεσπότης εμφανίστηκε με μια φαρ-
διά μαρινιέρα και ένα λευκό παντελόνι κατά τη διάρκεια της 
ηλιοθεραπείας της μαζί με τον Κώστα Γράτσο. η μαρία πα-
ρέμεινε κλεισμένη στην καμπίνα της, όπως πληροφορήθη-
κε από την κυρία Άρτεμη, η οποία υποπτευόταν νέο καβγά, 
όπως τυχαία πήρε το αυτί της τα ξημερώματα που στριφο-
γύρναγε στο κρεβάτι της. 

νωρίς το απόγευμα το «Χριστίνα» προσέγγισε στο νυ-
δρί και κατευθύνθηκε μετά από ανεφοδιασμό καυσίμων προς 
τον περιβόητο Σκορπιό, στη μικρή έδέμ που είχε μεταμορ-
φωθεί από την τρομερή φαντασία και την παιδική φιλοδο-
ξία του ιδιοκτήτη του. Τους υποδέχτηκε το υπηρετικό προ-
σωπικό στην προκυμαία. το πιστό σκυλί του αφεντικού, η 
Βάνα, κουνώντας την ουρά του, το οποίο η μάρω άρχισε να 
χαϊδεύει ζητώντας από τη μάνα της σπαρακτικά κουταβάκι. 
ενώ δύο σικάτες ηλικιωμένες Αμερικανίδες καλεσμένες στον 
Σκορπιό, με λευκά καπέλα και μεγάλα γυαλιά, είχαν εγκάρ-
δια συνομιλία με τον Αριστοτέλη ωνάση. η ντίβα ωστόσο 
παρέμεινε στο «Χριστίνα», μυστηριωδώς δεν αποβιβάστηκε 
με τους υπόλοιπους. Τα δωμάτια τους περίμεναν στη σομόν 
βίλα του νησιού και δύο ανοιχτά αυτοκίνητα Morris μετέ-
φεραν τους καλεσμένους του «Χριστίνα» στην κορυφή του 
λόφου, στην είσοδο της βίλας.

η πρώτη νύχτα της Αμαλίας στον Σκορπιό άρχιζε και αι-
σθάνθηκε το χέρι του οικοδεσπότη να την οδηγεί ελαφρά 

από τη μέση με μια δαιμονισμένη διάθεση να της «γνωρί-
σει», όπως δεν μπορούσε κανείς άλλος, το ιερό νησί του σαν 
«άλλος Οδυσσέας». Κράτησε πιο σφιχτά το χέρι της θυγα-
τέρας της, σαν να είχε διπλή ανάγκη απ’ αυτό το χεράκι για 
να της μεταδώσει δύναμη, σιγουριά, και ανέβηκε θαρρετά τα 
σκαλιά της εισόδου. «Καλώς ήρθες στο βασίλειό μου, Αμέ-
λια» της είπε δυνατά και δρασκέλισε το κατώφλι της διπλής 
δρύινης εξώπορτας.

η Αμέλια και η θυγατέρα της τακτοποιήθηκαν εξαίσια 
στη μεγάλη σουίτα «Jasmin», διακοσμημένη με εμπριμέ υφά-
σματα σε κουρτίνες, κλινοσκεπάσματα και ασορτί πολυθρό-
νες. μια λευκή αφράτη φλοκάτη σκέπαζε το ξύλινο πάτω-
μα, ενώ ξεχωριστό σαλονάκι και σεκρετέρ έδιναν στιλ στον 
χώρο. Ένα μπλε τηλεφωνικό καρνέ με οδηγίες σε ελληνικά 
και αγγλικά έδινε πληροφορίες για την εσωτερική τηλεπι-
κοινωνία στο νησί. η θέα του δειλινού από τα μεγάλα πα-
ράθυρα της σουίτας έκοβε την ανάσα ακόμα και σε κάποιον 
που είχε ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. η απόλυτη άπνοια 
του Ιονίου, το νησί-επίγειος παράδεισος απ’ όπου ακούγο-
νταν κρωξίματα εξωτικών πουλιών σταμάτησαν τον χρόνο, 
τις δυσοίωνες σκέψεις, τον φόβο του άγνωστου μέλλοντος.  

Θα ήταν οκτώ το βράδυ όταν συγκεντρώθηκαν όλοι, κα-
λεσμένοι και ιδιοκτήτης, στην εξωτερική αυλή της κυρίως 
βίλας για απεριτίφ και δείπνο. η μαρία έφυγε εσπευσμέ-
να με το αεροπλάνο του κυρίου ωνάση για Αθήνα και μετά 
για Παρίσι. Όπως την πληροφόρησε εμφανώς ευχαριστημέ-
νη η κυρία Άρτεμη: «μια από τις κλασικές περιπτώσεις ζή-
λιας της, παιδί μου. Πάλι ο Αρίστος θα την έκανε έξω φρε-
νών για κάτι και αυτή αντιδρά», σηκώνοντας μοιρολατρικά 
τους λεπτούς της ώμους. 

Αισθάνθηκε άβολα η Αμέλια με την αποκάλυψη αυτή, 
φρόντισε να κοιτάξει αλλού. Φοβήθηκε πως η έλευσή της 
στην κρουαζιέρα πρέπει να μην άρεσε στη μαρία και να αι-
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σθάνθηκε πως απειλούνταν από την παρουσία της και κυ-
ρίως από τα βλέμματα που της έριχνε συχνά ο «πασάς της». 

η κυρία Άρτεμη την είχε πληροφορήσει πως δεν ήταν λί-
γες οι φορές που κατόπιν αυστηρής διαταγής στην ουσία, 
έστω αν φαινόταν σαν παρόρμηση της στιγμής, «ο μεγά-
λος» αδελφός της έβαζε τη μαρία να κάτσει στο πιάνο του 
σαλονιού και να τραγουδήσει άριες από τη Νόρμα όπως το 
«Casta Diva» και στη συνέχεια το «Ave Maria» με τη θεϊκή 
φωνή της, κάνοντάς τους να ριγούν ή να κλαίνε ανεξήγη-
τα −ακόμη και ο ίδιος συγκινούνταν− αναστατώνοντας την 
ύπαρξή τους. Δυστυχώς, η Αμαλία έχασε σε αυτό το αναπά-
ντεχο ταξίδι της ζωής της αυτήν τη μοναδική ευκαιρία και 
απόψε διαισθανόταν πως θα ερχόταν και η στιγμή που θα 
σιγουρευόταν για τον λόγο φυγής της ντίβας. 

Το δείπνο κάτω από τα αστέρια του Σκορπιού, ανάμε-
σα σε αγιοκλήματα, χιώτικα γιασεμιά και γαρδένιες, όλα σε 
έκρηξη ομορφιάς και καλοζωίας στα παρτέρια και στις με-
γάλες πήλινες γλάστρες, τους μέθυσε όλους με μυρωδιές 
και τραγούδια γαλλικά που έρχονταν από τα ηχεία του κή-
που. Τα εδέσματα ήταν ιταλικά, φερμένα με το ιδιωτικό αε-
ροπλάνο του κυρίου ωνάση: μοτσαρέλα, προσούτο, σπαγ-
γέτι και χαβιάρι από τα αγαπημένα του ντελικατέσεν στο 
μιλάνο. έυδαιμονία, αυτή ήταν η λέξη που διάλεξε η Αμέ-
λια για να απαντήσει σε ερώτηση του οικοδεσπότη αν είναι 
ευχαριστημένη με το δείπνο. Ήταν μία λέξη που χρησιμο-
ποιούσε συχνά ο Χριστόφορος −πού να ήταν άραγε τώρα 
αυτός;− όταν έτρωγε και ανέλυε τα φιλοσοφικά και πολιτι-
κά του ερωτήματα με καλή παρέα. 

μετά το δείπνο ο Αριστοτέλης προσφέρθηκε να ξεναγή-
σει τις τρεις νεοφερμένες καλεσμένες του, την Αμέλια και 
τις δύο Αμερικανίδες κυρίες. Όταν αντιλήφθηκε κατά τη δι-
άρκεια του κοκτέιλ πως οι «μεστωμένης» ηλικίας κυρίες εξ 
Αμερικής ήταν η Γκρέτα Γκάρμπο και η μπέτι ντέιβις, μια 

θολούρα εξαπλώθηκε στο οπτικό της πεδίο, ενώ τα δάχτυ-
λά της πάγωσαν από το δέος με την επίσημη χειραψία τους. 
«Σίγουρα κάποιος μου έχει κάνει πλάκα» περιορίστηκε να 
επαναλαμβάνει ξανά και ξανά στον εαυτό της, που έδειχνε 
απρόθυμος να την ακολουθήσει σε σκέψεις και αντιδράσεις, 
αδρανοποιημένος από το σοκ της γνωριμίας.

Οι τέσσερίς τους −ωνάσης, Αμέλια, Γκάρμπο και ντέ-
ιβις− επιβιβάστηκαν στο ανοιχτό Morris του Αριστοτέλη 
και ανηφόριζαν, κατηφόριζαν όλα τα φιδίσια ασφαλτοστρω-
μένα δρομάκια του παρθένου νησιού την επομένη το πρωί 
αμέσως μετά το πρωινό, όπως τους είχε υποσχεθεί ο οικο-
δεσπότης τους. Ένα ξερονήσι πριν από χρόνια ήταν κι όμως 
τον μαγνήτισε από την πρώτη φορά που το αντίκρισε με το 
«Χριστίνα» κι έμεινε να το παρατηρεί αποχαυνωμένος. Τους 
διηγήθηκε γλαφυρά πώς το απέκτησε για τρία εκατομμύ-
ρια δραχμές και το μετέτρεψε μέσα σε πέντε χρόνια στη Γη 
της έδέμ. Χιλιάδες δέντρα φυτεύτηκαν, σπάνιες ποικιλίες 
λουλουδιών από διάφορα μέρη της γης, τριάντα στρέμμα-
τα γκαζόν στους λόφους και τις πλαγιές, δεκάδες ζώα κάθε 
λογής, τόνοι λευκής τροπικής άμμου μεταφέρθηκαν με τα 
πλοία του για να δημιουργήσουν τις εξωτικές –κοραλλιο-
γενείς, θα έπαιρνες όρκο– παραλίες του. Τα βιβλικά δέντρα 
που φυτεύτηκαν στο νησί ήταν σαν εκείνα που του διηγού-
νταν η συγχωρεμένη η γιαγιά του πως υπήρχαν στους Αγίους 
Τόπους: αμυγδαλιές, συκιές, ελιές, πεύκα, κυπαρίσσια, φοι-
νικιές, πορτοκαλιές, λεμονιές. 

Το ροζ σπίτι όπου έμεναν τώρα, σε προνομιακή σουίτα η 
Αμέλια, ήταν ένας εγκαταλελειμμένος στάβλος πριν. Του ίδιου 
του ωνάση δεν του άρεσαν τα πολύπλοκα και φαντεζί «σκη-
νικά», σ’ αυτό το δημιούργημά του, αυτό και το «Χριστίνα», 
δεν άφηνε κανέναν να τα αγγίξει, ούτε καν η Κάλλας, που 
πηγαινοερχόταν όλα τα τελευταία χρόνια, ούτε η κόρη του 
η Χριστίνα, που επιθυμούσε πισίνα και γενική φωταγώγηση.
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«έάν θέλεις φώτα, πήγαινε στο μπρόντγουεϊ» συνήθιζε 
να της λέει και να την αποστομώνει κάθε φορά που γκρίνια-
ζε όταν της έφταιγαν άλλα σοβαρότερα θέματα προφανώς.  

Ο κύριος και οικοδεσπότης της τη φλέρταρε ασυστόλως, 
ενώ με τη μυθική ηλικιωμένη καλεσμένη του Γκρέτα Γκάρμπο 
ελλόχευε υπογείως ένα άτυπο φλερτ, όχι γιατί την ποθούσε, 
αλλά πολύ πιο κυνικά γιατί έτσι όφειλε να κάνει απέναντι σε 
μια γυναίκα-θρύλο, άσχετα αν καταλάβαινε κανείς πως υπήρ-
ξαν κάποτε, πριν από πολλά χρόνια, εραστές. άλλωστε της 
το είχε επιβεβαιώσει και η κυρία Άρτεμη, το πιο έγκυρο γρα-
φείο πληροφοριών για την προσωπική ζωή του «μεγάλου».

Το ίδιο βράδυ, ζωντανή ορχήστρα και τραγουδιστής που 
ήρθε ειδικά για τη διασκέδασή τους από το κέντρο «Αστέ-
ρια» της Αθήνας τους έφερε σε τρελό κέφι, ειδικά όταν ακού-
στηκε το τραγούδι του αφεντικού, η επιτυχία του Κόκοτα 
«Ένα όνειρο τρελό». Τραγούδια που ποτέ δεν είχε άλλοτε 
την ευκαιρία να ακούσει η Αμέλια, μιας και ο Χριστόφορος 
ζούσε μόνο με ακούσματα κλασικής μουσικής και αμερικάνι-
κης τζαζ. Όμως η Αμαλία ένιωθε με το δικό της ραντάρ πιο 
πολλά, αντιλαμβανόταν το βλέμμα του Αρίστου να αναπαύ-
εται συχνά πάνω της, στο ηλιοκαμένο, ξαναμμένο από τον 
ήλιο πρόσωπό της, στο πλούσιο στήθος της, στους γυαλι-
στερούς, από την κρέμα σώματος που της χάρισε η φυσιο-
θεραπεύτρια του Αρίστου, δεσποινίδα Κορίνα, ώμους της. 
Το λαχανί φόρεμα του Τσούχλου με τον έναν αρχαϊκό ώμο 
και τις κεντημένες ασορτί πούλιες ήταν αρκετά κοντό, κα-
τά την τελευταία λέξη της μόδας, και τα μακριά λεπτά της 
πόδια έδειχναν ακόμη πιο ψηλά με τα ψηλοτάκουνα χρυσά 
σανδάλια. Τα μαλλιά της Αμαλίας ξανθά, τραβηγμένα σε 
μια πρόσθετη μακριά ξανθή πλεξούδα, και τα σμαραγδένια 
σκουλαρίκια θρόιζαν κελαρυστά σε κάθε της κίνηση, καθώς 
έσκυβε να της ανάψει το τσιγάρο της ο Αριστοτέλης, κα-
θώς έπινε το μαρτίνι της, καθώς χόρευε μπλουζ με τον κα-

θηγητή Γεωργάκη γελώντας εύθυμα, ξέγνοιαστα, κοριτσί-
στικα μετά από καιρό.

Της έλειπε ο Άγγελος να μοιραστεί μαζί του λίγη από αυ-
τή την ομορφιά, να αγκαλιαστεί μαζί του στη θάλασσα με το 
ζεστό αλμυρό νερό, να λιαστούν παρέα πιασμένοι από το χέ-
ρι. Αυτά φανταζόταν και ντρεπόταν που έκανε σενάρια έρω-
τα και πάθους στο μυαλό της, και ήθελε με κάποιον τρόπο 
να σταματήσουν τα αισθήματά της αυτά να την ταράζουν, 
να την αποσυντονίζουν, να της αποδιοργανώνουν εντελώς 
τα σχέδια που είχε για το μέλλον της. έπρεπε να ξεχωρίσει 
από τον σωρό των γυναικών-συνοδών πλούσιων συζύγων. 
έίχε μόνο μια ζωή και είχε πρόσφατα ανακαλύψει πως κά-
ποια δύναμη την είχε προικίσει με ένα ξεχωριστό ταλέντο. 
Έπρεπε να αποδείξει πως μπορούσε να διαγράψει τη μοίρα 
της μόνη της, χωρίς άντρα προστάτη.

Έφυγαν όλοι στις δύο το πρωί. Έμειναν οι δυο τους, με-
γάλο αφεντικό και καλεσμένη να κοιτιούνται με νόημα, σι-
γοντάροντας τον σκοπό της ορχήστρας που έπαιζε ακόμη. 

«Δεν φοράς τη βέρα σου πια, πρόσεξα, Αμέλια» της είπε.
«Την έβγαλα το βράδυ μετά το φιλί στο “Χριστίνα”, ντρά-

πηκα που τη φόραγα κι ας έχει τελειώσει ο γάμος μου εδώ 
και καιρό».

«Απόψε πάντως δεν είσαι παντρεμένη, Αμέλια, έτσι δεν 
είναι;» γέλασε με νόημα και κάπνιζε το πούρο του φυσώντας 
τον καπνό μακριά από το πρόσωπό της. 

«Δεν θα ξαναϋπάρξω παντρεμένη, Αρίστο. νομίζω, ποτέ 
ξανά. με στενεύουν τα δεσμά αυτά, δεν είναι για μένα, το 
κατάλαβα πολύ καλά».

«Και τι θα κάνεις; Θα σε ζει ποιος; Ο Χριστόφορος από 
μακριά; Ή άλλος πλούσιος Χριστόφορος ή μήπως υπάρχει 
ήδη κάποιος;»

«Δεν θα με ζει κανένας άντρας εμένα, Αρίστο, η Αμέλια 
ζει την Αμαλία, τη ζούσε πάντα και θα συνεχίσει να τη ζει, 
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και πιο καλά πλέον. Θα λάβεις μια θεατρική πρόσκληση τον 
Οκτώβριο και θα καταλάβεις τι εννοώ. Όμως απόψε δεν θέ-
λω άλλες ερωτήσεις, είναι η δική μου βραδιά, έτσι, Αρίστο;»

Τον κοίταξε με θάρρος, ευθέως στα μάτια, προσπερνώ-
ντας χοντρά μυωπικά γυαλιά, καπνούς πούρου και δικές της 
αναστολές. έίχε μια επιθυμία περισσότερο απεξάρτησης από 
την παλιά της ζωή, ακόμα κι από τον πλατωνικό της έρωτα 
με τον Άγγελο Φράγκο, που ήθελε αν γινόταν να τερματί-
σει, να πάψει να είναι αδυναμία της. Ο Αριστοτέλης ωνάσης 
ήταν το τέλειο όχημα για να γυρίσει σελίδα, να δοκιμάσει 
τη γυναικεία της ανεπάρκεια, ακόμα και να ξελογιαστεί για 
λίγο, ξεχνώντας νούση και Άγγελο Φράγκο μαζί. 

ναι, οπωσδήποτε ο Αριστοτέλης ωνάσης άξιζε τον κό-
πο ακόμη και να προσποιηθείς ερωτικό πάθος μαζί του. Δεν 
χρειάστηκε να προσποιηθεί όμως. έίχε να κάνει με έναν εξαι-
ρετικά έμπειρο εραστή, από αυτούς που ξέρουν καλά πως 
μερικές φορές δεν χρειάζεται πνευματική επαφή, έρωτας 
και βαθιά αισθήματα για να ξυπνήσει μια κοιμισμένη ερω-
τικά γυναίκα. Οι επόμενες μέρες βοήθησαν την Αμαλία όχι 
απλώς να ξυπνήσει ερωτικά, αλλά και να διεκδικήσει όλα 
όσα είχε βλακωδώς απαρνηθεί ως γυναίκα τόσα χρόνια με 
τον Χριστόφορο, να ξανανιώσει, να κορέσει τη δίψα της. 
Έτσι ώστε ίσως να μπορούσε να αποφύγει να «φάει κανονι-
κά τα μούτρα της» με το ανεξέλεγκτο φτερούγισμά της για 
τον αρσενικό σαρκοβόρο Άγγελο Φράγκο. 

Βουτιές από τη λευκή εξέδρα της κεντρικής παραλίας έκα-
νε η Αμαλία μαζί με τη μάρω κάτω από τον ήλιο, στις μπλε 
ξαπλώστρες, με μεζέδες και ουζάκια από το beach bar. το 
προσωπικό έβαλε τα δυνατά του για να ευχαριστήσει κύριο 
και καλεσμένους. Το χαλαρωτικό μασάζ της Κορίνας Σπανί-
δου, της φυσιοθεραπεύτριας του κυρίου ωνάση, της έδωσε 
για πρώτη φορά την αίσθηση και την εμπειρία αυτού που οι 
Γάλλοι έλεγαν σπα. Το απόγευμα ξανά περίπατος, με τη μι-

κρή να πηγαίνει στους στάβλους συνοδευόμενη από το προ-
σωπικό για να χαϊδέψει τα ζώα, να δει αγελάδες από κοντά 
και κατσίκια, άλογα, που δεν είχε ξαναδεί ποτέ της σε φάρ-
μα. Παραδεισένιες, επουράνιες στιγμές, που η Αμαλία νό-
μιζε πως μιλάει με τον Θεό και την ευτυχία της.

Την τέταρτη μέρα των διακοπών της και ενώ ο Αριστοτέ-
λης είχε φύγει με το κρις κραφτ για Άκτιο και μετά Αθήνα, 
προσπαθώντας να προλάβει ένα σωρό επαγγελματικά ρα-
ντεβού, ένα από αυτά και με τον δικτάτορα Παπαδόπουλο, 
την είχε αφήσει να κοιμάται ακόμη στο μεγάλο κρεβάτι της 
σουίτας του. η Αμαλία τινάχτηκε από τον ύπνο στις επτά 
και μισή και αφού έτρεξε φουριόζα στο δικό της δωμάτιο, 
αποφάσισε να τηλεφωνήσει στον Άγγελο στην Αθήνα, στο 
σπίτι του, δίνοντας σημείο ζωής.

Ένας βρυχηθμός ακούστηκε από την άλλη γραμμή που 
έμοιαζε περισσότερο με φωνή πεινασμένου λιονταριού πα-
ρά ανθρώπου, όσο αιμοβόρος κι αν ήταν αυτός. 

«Πού στον διάολο χάθηκες; Σε ένα μήνα έχουμε πρεμιέ-
ρα, ανόητη, και πρέπει να είσαι όλο το εικοσιτετράωρο μα-
ζί μου, να ρέψεις στην πρόβα για να μη ρεζιλευτείς εσύ, με-
τά οι υπόλοιποι και στο τέλος κι εγώ ο ηλίθιος που διάλεξα 
να σε κάνω πρωταγωνίστρια. μου είπες τέσσερις μέρες και 
πάμε στην πέμπτη. Θέλεις να έρθω στου ωνάση και να σε 
σύρω από τα μαλλιά;»

Ούρλιαζε στο τηλέφωνο ενώ χτύπαγε με τα πόδια έπιπλα, 
σεντόνια, μαξιλάρια, γραφείο, ένας πρωτόγονος άντρας με 
ρόπαλο σε σπηλιά.

«Πρέπει να σου έλειψα πραγματικά, Άγγελε, γιατί κο-
ντεύεις να γκρεμίσεις το σπίτι, δεν ήξερα πως σου ήμουν 
τόσο απαραίτητη». 

Τον εξόργισε περισσότερο με την ειρωνεία της. «μια 
μέρα παραπάνω έλειψα, άλλωστε σου εξήγησα, έπρεπε 
να εξαφανιστώ για την αστυνομία. Σε δυο μέρες, Σάββα-
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το απόγευμα, θα είμαι στο θέατρο, στο πόστο μου, σ’ το 
υπόσχομαι».

«Σάββατο απόγευμα αν δεν είσαι, φρόντισε να βρεις κά-
που αλλού για να κρυφτείς, γιατί τώρα ξέρω πού είσαι και 
το χειρότερο για σένα, υποψιάζομαι και τι κάνεις. Σάββα-
τοοοο» της βροντοφώναξε κλείνοντάς της το τηλέφωνο 
στα μούτρα.

Άσχημα τα πράγματα, σκεφτόταν συνεχώς καρδιοχτυπώ-
ντας η Αμαλία, βάζοντας τα μεγάλα κοκάλινα γυαλιά της 
και κατευθυνόμενη αργότερα στην παραλία για να βρει τη 
μάρω. Ο Άγγελος Φράγκος είναι τρελά ερωτευμένος μαζί 
μου, σκεφτόταν και ένα μειδίαμα ευτυχίας και φόβου σχη-
ματίστηκε στο πρόσωπό της. 

Το ίδιο βράδυ στο δείπνο ο «μεγάλος» εμφανίστηκε με 
δυο ξένους χρηματιστές που είχαν έρθει να περάσουν το Σαβ-
βατοκύριακο στον Σκορπιό κάνοντας παράλληλα δουλειές. 
με διαφορετικό ιδιωτικό αεροπλάνο και κατόπιν με άλλο 
ένα μικρό κρις κραφτ κατέφθασε και ο Αλέξανδρος ωνά-
σης, παρέα με μια ξανθιά νεαρή έλβετίδα καλλονή και δυο 
φίλους του, τον Τοτή Βερνίκο και τον εκπαιδευτή του στην 
αεροπορία, τον πιλότο Δημήτρη Κουρή. Φάγανε όλοι μα-
ζί στο τεράστιο μαρμάρινο τραπέζι τα ψάρια που είχαν πια-
στεί λίγες ώρες πριν στα ανοιχτά του νησιού, μαζί με ντό-
πιες λιχουδιές: αστακούς, καβούρια, γυαλιστερές και αχι-
νούς, που προσφέρθηκαν στην αρχή ανοίγοντάς τους την 
όρεξη. η παρέα γλυκιά, η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου 
που ακουγόταν από τα ηχεία μαγική, ο Σκορπιός το τέλειο 
σκηνικό και τόπος για να μιλήσει κάποιος με τον Θεό και τη 
συνείδησή του. η Αμέλια κοίταξε με αποχαιρετιστήριο βλέμ-
μα, που έκρυβε λύπη και ευγνωμοσύνη, λαχτάρα εξερεύνη-
σης και αγωνία για το καινούργιο, τον Αριστοτέλη. έκείνος 
σηκώθηκε σε λίγο από τη θέση του, αφού πήραν το κονιάκ 
τους στο εξωτερικό μπαμπού σαλόνι, και της πρότεινε βόλ-

τα βραδινή με το αυτοκινητάκι. Οδηγούσε καπνίζοντας το 
πούρο του, στρίβοντας επιδέξια το μικρό όχημα ανεβαίνο-
ντας και κατεβαίνοντας το πρώην άδρομο νησί, που έμοια-
ζε ακόμη πιο εξωτικό, πιο μυστηριώδες τις μεταμεσονύκτι-
ες ώρες. Έφτασαν στο εκκλησάκι της Παναγίτσας, που εί-
χε χτιστεί κάτασπρο στην άκρη της θάλασσας σχεδόν σαν 
γιγάντιο λευκό ζαχαρωτό ανάμεσα στην πυκνή βλάστηση. 

«Έχεις έρθει το πρωί μόνη σου εδώ;» τη ρώτησε κοιτά-
ζοντάς το. 

«Ποτέ» απάντησε εκείνη.
«έδώ θέλω να παντρευτεί ο Αλέξανδρος, εδώ θέλω να βα-

φτιστούν τα παιδιά του, ο Αριστοτέλης τζούνιορ. έδώ θέλω 
όταν πεθάνω, αν ποτέ πεθάνω» πρόσθεσε γελώντας βραχνά 
από τον καπνό του πούρου «να με λειτουργήσουν και να με 
θάψουν. Δεν υπάρχει πιο ωραίο μέρος στον πλανήτη από 
αυτό το νησί, Αμέλια, τόσο πολύ με ελκύει».

με τα σανδάλια στα χέρια της και τα παπούτσια του πα-
ρατημένα στην παραλία, περπατούσαν τσαλαβουτώντας στα 
ρηχά βλέποντας τα πόδια τους να ιριδίζουν στο σκοτάδι των 
μαύρων κυμάτων έτσι όπως πάφλαζαν και τους ευλογούσαν.

«Θα μπορούσες ποτέ να χωρέσεις κι εσύ στη ζωή μου, 
Αμέλια;»

«Έχω τη δική μου ζωή που θέλω να ξεκινήσω επιτέλους, 
Αρίστο, κι έχω ήδη αργήσει πολύ. Έχω γίνει ήδη τριάντα, δεν 
θα είμαι για πάντα έτσι».

«Θα είσαι ακόμα πιο όμορφη μεγαλώνοντας. έίσαι από 
τις γυναίκες που δεν είναι ωραίες τόσο στα είκοσι, αλλά στα 
σαράντα τους, κι αυτό το ξέρω καλά. Πίστεψέ με, ξέρω κα-
λά τις γυναίκες». 

Της έπιασε τα μαλλιά, που τα συγκρατούσε ένας χαλαρός 
κίτρινος φιόγκος από μετάξι, και της τα τράβηξε φέρνοντάς 
τα κοντά στο στόμα του. Σμίξανε τελευταία φορά πάνω στο 
ξερό παχύ στρώμα από ιόνια πελαγίσια φύκια, μέσα στο μι-
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σοσκόταδο, κι ας ήταν ένα εκτυφλωτικό αυγουστιάτικο κί-
τρινο φεγγάρι σαν προβολέας πάνω τους.

η Αμαλία φαντασιωνόταν τον Άγγελο ενώ ξύπναγε και 
βυθιζόταν ταυτόχρονα στη φαντασίωση και στην καθαυτή 
ερωτική πράξη με τον ακμαίο περιβόητο εραστή που είχε 
πέσει πάνω της χαμένος κι αυτός στη δική του, ίσως, ανο-
μολόγητη φαντασίωση.

Τελευταία φορά, σκεφτόταν η Αμαλία, μία και μόνο τε-
λευταία φορά, ευγνωμοσύνης περισσότερο που βρήκε τον 
χαμένο εαυτό, τη γυναικεία της ορμή σ’ αυτόν το μαγεμέ-
νο τόπο.

μετά από ώρα, βγαίνοντας βρεγμένη, γυμνή από τη θά-
λασσα, τυλίχτηκε σε μια πετσέτα που της είχε φέρει ο Αρί-
στος και τον αγκάλιασε με ευγνωμοσύνη, τρυφερότητα, γυ-
ναικεία λύτρωση.

«Βρεθήκαμε καθόλου μαζί λίγο πριν ή ήμουν μόνος μου 
μέχρι το τέλος;» τη ρώτησε γελώντας. «Ποιον σκέφτεσαι;» 
την πείραξε κοιτώντας την εξεταστικά και τη σκούντηξε 
στον ώμο. Δεν του απάντησε, του γέλασε μόνο ένοχα, κοι-
τώντας τον ευθέως στα μάτια.

«Σκέφτομαι πάντα έναν άντρα, τον πρώτο άντρα μου, 
τον Ανδρέα, αυτόν που δεν θα γνωρίσεις ποτέ κι εγώ δεν 
θα ξαναδώ ζωντανό. Το καλό όμως είναι πως τώρα πια κα-
τάλαβα πως υπάρχει κι ένας ζωντανός άντρας να σκέφτο-
μαι. Και με βοήθησες εσύ, Αρίστο, να το καταλάβω, εσύ με 
ξύπνησες και με ανάστησες μαζί».

«Αχ, Αμέλια, με μπερδεύεις κι έχω ήδη πολλά μπλεγ-
μένα δικά μου» είπε και έτριψε τα μάτια του. «Έλα, πάμε 
να κοιμηθούμε μαζί το τελευταίο μας βράδυ, αύριο πετάω 
για Παρίσι, η μαρία κοντεύει να με τρελάνει κι εσύ πρέπει 
να επιστρέψεις όπως μου είπες. Ακόμα ένα βράδυ ελεύθε-
ροι κι οι δυο». 

Τη φίλησε στον λαιμό, στα μαλλιά, την ανατρίχιαζε που 

τη διάβαζε σαν ανοιχτό βιβλίο. Ξεκίνησαν την επιστροφή 
μες στη νύχτα. Την τελευταία νύχτα τους στον Σκορπιό, 
δυο εραστές που έτυχε για λίγο να πιαστούν στο ίδιο δίχτυ.
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Σ ΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓέΥμΑ κατέβηκα τρέχοντας τη 
Λεωφόρο Αλεξάνδρας μετρώντας τα δευτερόλεπτα 
που με χώριζαν από το θέατρο σε καρδιακούς παλ-

μούς που γίνονταν εντονότεροι όσο πλησίαζα. μπήκα μέσα 
χαιρετώντας δυο ηθοποιούς, έναν φροντιστή και τον θυρω-
ρό, που ξαφνιάστηκε που με είδε ευδιάθετη και ξεκούραστη 
μετά από μέρες. Κατευθύνθηκα προς το άδυτο, το καμαρίνι 
του Άγγελου. Ακόμα κι αν αυτός δεν ήταν εκεί, θα τον περί-
μενα, αδυνατούσα να τον δω μπροστά σε άλλους. Χτύπησα, 
άκουσα το πρόσταγμα «εμπρός», άνοιξα την πόρτα, μπήκα 
με πόδια που δεν υπάκουγαν σωστά και του είπα απλώς σι-
γανά «Ήρθα». Καθόταν μπροστά στον καθρέφτη αξύριστος 
και ταλαιπωρημένος. μου έριξε ένα βλέμμα θυμού και παι-
δικού ξαφνιάσματος μαζί.

«Ήρθα» του ξανάπα δυνατότερα μετά από λίγα δευτερό-
λεπτα, που μου φάνηκαν μήνες καθώς δεν αντέδρασε καθό-
λου παρά μόνο με κοίταζε αμίλητος. Ξαφνικά σηκώθηκε όρ-

Από το ημερολόγιο της Αμέλιας Βοριά

Σεπτέμβριος 1967

θιος και με δυο τεράστια βήματα ήρθε εμπρός μου και μου 
έριξε ένα δυνατό χαστούκι που με πέταξε πάλι πίσω στην 
κλειστή πόρτα. Του το επέστρεψα ακαριαία όσο πιο δυνα-
τά μπόρεσα κι έτρεξα να ανοίξω την πόρτα να χαθώ, να μην 
τον ξαναδώ. να γλιτώσω απ’ αυτό που ξεκινούσε έτσι στρα-
βά, να μην επιβιβαστώ σε αυτό το πλοίο, γιατί αγνοούσα τη 
διαδρομή και φοβόμουν για το χειρότερο.

με έσυρε από το λευκό μου πουκάμισο τραβώντας με 
από το μπράτσο και με κατάπιε η μεγαλύτερη αγκαλιά του 
κόσμου, με ζάλισε σαν μέθη ανατολίτικου χαρμανιού η μυ-
ρωδιά του, το στόμα του που ζήτησε συγγνώμη, χίλιες συγ-
γνώμες και χίλιες τιμωρίες μαζί. Αυτό ήταν το πρώτο μας 
σμίξιμο, ένα ανακάτεμα που μας έκανε σμπαράλια από την 
ένταση και μας φόβισε για το μέλλον, ήμασταν τόσο ιδανικοί 
μαζί, αλίμονό μας, σκεφτόμασταν για ώρα αποκαμωμένοι.

Όλος ο Σεπτέμβριος πέρασε με απανωτές πρόβες πρωί 
και βράδυ, με ενδιάμεσες ώρες διαβάσματος με τη μάρω και 
όταν αυτή ήταν πλέον στο κρεβάτι της πάλι επιστροφή στο 
θέατρο, πάλι πρόβες, ένοχες ερωτικές επαφές στο καμαρί-
νι. Στις αρχές Σεπτεμβρίου ένα τηλεφώνημα με έβγαλε από 
τις τύψεις μου, αφού έμαθα από την Αφροδίτη πως ο πατέ-
ρας της την επισκέφτηκε φτάνοντας στη Γενεύη μέσω Γαλ-
λίας οδικώς, πέρασαν μαζί τρεις υπέροχες μέρες και ο ίδιος 
ξεκουραζόταν στα πέριξ της έλβετίας ανακτώντας δυνά-
μεις και γράφοντας μανιωδώς. η υγεία του ήταν θεαματι-
κά καλύτερη, η όρεξή του επανήλθε σταδιακά και πολύ σύ-
ντομα θα μου τηλεφωνούσε χωρίς να μου αφήσει περιθώριο 
για λεπτομέρειες από το τηλέφωνο. Τα γράμματα επίσης θα 
τα απέφευγε, καθώς δεν επιθυμούσε να δώσει οποιοδήποτε 
στίγμα για το πού βρισκόταν, φοβόταν τις παρακολουθήσεις. 

Έπρεπε να τον συναντήσω το συντομότερο, ήθελα να 
εξηγήσω και στην ίδια τη μικρή αλλά και στον Χριστόφο-
ρο πως ήταν αδύνατον να συνεχίσω να μένω στο σπίτι τους, 
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ένα μέρος το οποίο δεν αισθανόμουν δικό μου πλέον – ένιω-
θα πως κάνω κατάχρηση χώρου και χρημάτων. Τα μετρητά 
που είχα στην τράπεζα από τον Ανδρέα ήταν ακόμη αρκετά 
ώστε να μου δίνουν αυτονομία για λίγο καιρό. Δεν επιθυ-
μούσα δραχμή από τον προϋπολογισμό του Χριστόφορου, 
ήθελα ολική απαλλαγή από αυτόν και την οποιαδήποτε κυ-
ριαρχία του σε εμένα. Τον σεβόμουν απεριόριστα, τον αγα-
πούσα με τον πατρικό του ιδιόρρυθμο κώδικα και θα τον 
πρόσεχα πάντα σαν ένα εξαιρετικά σημαντικό και αξιόλο-
γο κειμήλιο στην καρδιά μου. Κυριαρχικά δικαιώματα όμως 
πάσης φύσεως δεν ήθελα να έχει και ένας τρόπος υπήρχε γι’ 
αυτό, το διαζύγιο. Την ικέτεψα να του πει να επικοινωνήσει 
αμέσως μαζί μου, της έδωσα και το τηλέφωνο του θεάτρου 
για μεγαλύτερη ασφάλεια και περίμενα να μου τηλεφωνή-
σει από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα.

Τελικά, 15 Σεπτεμβρίου, τρεις μέρες αργότερα, η Αφρο-
δίτη μού έδωσε ένα νούμερο τηλεφώνου στην έλβετία και 
με παρακάλεσε να καλέσω από τον ΟΤέ κάποια συγκεκρι-
μένη ώρα ζητώντας τον Monsieur Xidas. Λαχανιασμένη 
έτρεξα στην οδό Πατησίων με ταξί εισβάλλοντας σε ένα 
θάλαμο με μετρητή εξωτερικού και μονάδες που έπεφταν 
αργά, σταθερά εμπρός μου, σαν φάρμακο σε σταγονόμε-
τρο. Ύστερα από δύο λεπτά αναμονής, του μίλησα χορο-
πηδώντας από χαρά που τον άκουγα καλά, ζωντανό ξανά, 
αστειευόμενο για την ξενιτιά του και τα νόστιμα τυριά και 
κρέατα της περιοχής. 

μπήκα στο προκείμενο, του εξήγησα την απόφασή μου 
χωρίς περιστροφές. Δίστασε, κόμπιασε, αρνήθηκε να το συ-
ζητήσει, ζήτησε χρόνο και παράταση. «Για σένα το κάνω, 
σκέψου το. Έχω ήδη φύγει, έχω πετάξει γι’ αλλού. Σκέψου 
την υστεροφημία σου». 

Δώσαμε ραντεβού στη Γενεύη παρουσία δικηγόρου για 
να επισπεύσουμε τη διαδικασία. Απόρησα που δεν μου έλε-

γε το πότε. «Θα σε ειδοποιήσω» επαναλάμβανε ψυχρά, κο-
φτά, μονότονα και μου έκλεισε το τηλέφωνο. 

Δεν μου έκλεισε μόνο τη γραμμή επικοινωνίας, ένιωσα 
σαν να με έκλεισε σε δωμάτιο χωρίς παράθυρο και πόρτα, 
σε ένα κουτί γυάλινο. Έσπρωχνα να απαλλαγώ από τις σα-
τανικές πόρτες του θαλάμου παθαίνοντας πανικό και ταχυ-
παλμία τρέχοντας έξω στο φως, στο αεράκι. Σε λίγες ημέρες 
ξανατηλεφώνησα στη Γενεύη στην Αφροδίτη εκθέτοντάς 
της την κατάσταση. Αρνήθηκε να με βοηθήσει, πικραμένη, 
απογοητευμένη, πίστευε πως οφείλω να μείνω στο πλευρό 
του πατέρα της όσο αυτός το επιθυμούσε. Φυσικά, δεν ήξερε 
πώς ήταν να είσαι στο πλευρό του πατέρα της. Κατανοητό. 

Αποφάσισα να περιμένω την πρεμιέρα τον Οκτώβριο και 
να μετακομίσω αμέσως. Έμπαινα αργά το βράδυ στο σπίτι 
του Ζαΐρη και είχα την ψευδαίσθηση πως θα εισβάλει ερχό-
μενος από τη Βουλή και θα απορήσει με νεύρα γιατί δεν εί-
ναι σερβιρισμένο το βραδινό. Κοιμόμουν στο κρεβάτι της 
κρεβατοκάμαρας και ένιωθα πως θα ανοίξει ξαφνικά η εν-
διάμεση πόρτα του σεπαρέ και θα ορμήσει μαινόμενος από 
άγνωστη αιτία. 

Το προσωπικό δεν μπορούσε να κατανοήσει τη συμπε-
ριφορά μου ούτε τι στο καλό ήταν οι πρόβες που άκουγαν 
πως είχα συνεχώς, νομίζοντας πως ραβόμουν ή έραβα κά-
ποιους άλλους. μόνο η Κική, ένα μικρό κορίτσι που ήταν 
βοηθός της μαγείρισσας, μου έδειχνε ξεχωριστή αδυναμία 
από την αρχή και ανυπόκριτο θαυμασμό σε ό,τι κι αν έκανα, 
ακόμη κι αν αυτό ήταν το άναμμα του τσιγάρου μου, έτρεχε 
να μου βρει τασάκι διαθέσιμο ή να μου προσφέρει και καφέ 
μαζί για συντροφιά. 

η Κική θα ερχόταν μαζί μου στο νέο διαμέρισμα, το οποίο 
είχε βρεθεί κιόλας χάρη στο μεσιτικό γραφείο Ι. Σωτηρόπου-
λος. Ένα εξαιρετικό ευήλιο τριάρι στην πλατεία Συντάγμα-
τος, στην οδό Ξενοφώντος, στον τέταρτο όροφο, απέναντι 
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από τον Βασιλικό Κήπο και αρκετά κοντά στη Σχολή Χιλλ 
της μάρως, χωρίς να έχουμε ανάγκη αυτοκίνητο και σοφέρ. 
Τα λιγοστά παλιά έπιπλα του προηγούμενου σπιτιού, που 
ήταν αποθηκευμένα, προστέθηκαν στα βασικά που υπήρ-
χαν στο όμορφο τριάρι, ενώ κάποιες απαραίτητες αγορές 
μείωσαν δραστικά το κομπόδεμα της τράπεζας. έίχα απο-
φασίσει να κρατήσω τα ελάχιστα κοσμήματα δώρα που φυ-
σικά δεν ήταν κειμήλια της μητέρας του Χριστόφορου και 
τα οποία δεν ήθελα ούτε να αγγίζω όχι απλώς να τα φορώ. 
Αποφάσισα να πάρω, μετά από σκέψη, το πορτρέτο μου 
διά χειρός Σπύρου Βασιλείου, αναποφάσιστη κοιτάζοντάς 
το για μέρες, κρεμασμένο στο σαλόνι, ένα μοναδικό δώρο 
που θα μου θυμίζει αυτή την αλλοπρόσαλλη ασπρόμαυρη 
εποχή της ζωής μου. Τίποτα άλλο, κανένα άλλο αντικείμενο 
αξίας ή έπιπλο από την πρώην Αμέλια Ζαΐρη. μετρούσα μό-
νο μέρες μέχρι την πρεμιέρα, έσβηνα όρθιες γραμμές σαν τον 
θανατοποινίτη στο κελί που έχει μια μεταφυσική πεποίθη-
ση πως θα γίνει κάτι τελευταία στιγμή και θα αποδράσει, θα 
γλιτώσει την αγχόνη.

7 Οκτωβρίου, πρεμιέρα, πανικός, σκοτοδίνη από το πρωί 
για μια παράσταση που περίμενα όλη μου τη ζωή. Άρα-
γε έπρεπε να πάθω και να μάθω τόσα πολλά για να παίξω 
απόψε ένα ανάλαφρο νιόπαντρο κορίτσι, τη μάγκι, δηλα-
δή μακριά και αντίθετα από αυτό που ήμουν και αισθανό-
μουν, ώστε να σπάσω το νήμα της μετριότητάς μου; Αυτά 
σκεφτόμουν ενώ το θέατρο γέμιζε από κόσμο, γνωστούς, 
άγνωστους, άλλους που ήρθαν να χλευάσουν την εν δια-
στάσει σύζυγο του Ζαΐρη −πού κρύβεται τώρα αυτός;−, άλ-
λες να ονειροπολήσουν με την μπρουτάλ ομορφιά του Φρά-
γκου, όλοι είχαν τον λόγο τους. Και συνάδελφοι περίεργοι 
να δουν το πρώτο μου πάτημα και στραβοπάτημα στο σανί-
δι, να δουν με ποια επιτέλους ξεμυαλίστηκε ο Φράγκος και 
παίζει την καριέρα του στη ρουλέτα. Λίγο πριν ακουστεί το 

πρώτο κουδούνι ήρθε στο καμαρίνι ο Άγγελος, με έσφιξε 
στην αγκαλιά του και μου είπε: 

«Ακούς την καρδιά μου; νόμιζα πως δεν θα χτυπούσε έτσι 
για κανέναν άλλο παρά μόνο για τον γιο μου. Τόσο αναί-
σθητος είμαι. Απόψε, ανόητη, χτυπάει έτσι για σένα, για το 
ξεκίνημά σου. Ό,τι κι αν γίνει μετά το απόψε, να θυμάσαι 
πάντα πως ξεκίνησες μαζί μου. Σ’ αγαπώ».

μου κρέμασε μια αλυσίδα χρυσή με ένα καλλιγραφι-
κό Α από μικρά διαμαντάκια, που το έκρυψα μέσα από την 
μπλούζα μου. 

«Δεν γίνεται να το ξεχάσω αυτό το ξεκίνημα, Άγγελέ 
μου» του είπα. 

Χαμογέλασε πικρά και μου χάιδεψε το μάγουλο:
«Γίνεται, σίγουρα γίνεται».
Έφυγε και στο δεύτερο κουδούνι ένας κύριος έφερε μια 

τεράστια ανθοδέσμη με λευκά τριαντάφυλλα και ένα μπλε 
βελούδινο μακρόστενο κουτί. η κάρτα έγραφε:

«Κυνήγησε τη ζωή που σου αξίζει! Το λουλούδι αυτό θα 
σου θυμίζει τους ιβίσκους του Σκορπιού. Α.ω.»

μια μεγάλη μπριγιαντένια καρφίτσα σε σχήμα ιβίσκου με 
πολύχρωμα σμαράγδια, ρουμπίνια, ζαφείρια, διαμάντια κί-
τρινα και λευκά έφτιαξαν ένα μικρό έργο τέχνης διά χειρός 
Cartier και εγώ απέμεινα να το κοιτώ αυτό και την υπογρα-
φή αμήχανα. η Κική, βοηθός μου και στο καμαρίνι, με ρώ-
τησε αν είμαι καλά. «Καλά είμαι, Κική μου, και σε λίγο θα 
είμαι ακόμα καλύτερα. Πάω για να νικήσω, Κική…»
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Π ΛωρΙΤηΣ, ΤέρΖΑΚηΣ, Άλκης Θρύλος, όλοι 
μίλησαν τις επόμενες μέρες στις εφημερίδες τους 
για την παράσταση αλλά και την ανακάλυψη του 

Άγγελου Φράγκου.
Αμέλια Βοριά είναι το πραγματικό της όνομα; Ζαΐρη; 

Πρώην Ζαΐρη; Τι σχέση έχει με τον γνωστό πρώην υπουρ-
γό; μα πόσο ανατρεπτική μπορεί να είναι μια γυναίκα, έστω 
και πρώην, όταν επαναστατεί έτσι; «η μυστηριώδης νέα ρο-
λίστα Αμέλια Ζαΐρη-Βοριά».

Τα νέα του θεάτρου «Σταρ» διαδόθηκαν γρήγορα, τό-
σο γρήγορα που κανένας δεν περίμενε πως μέσα στον πρώ-
το κιόλας μήνα παραστάσεων ένα αστέρι θα έλαμπε δίπλα 
στον πολύ Άγγελο Φράγκο. ραδιόφωνα, περιοδικά, εφημερί-
δες ζητούσαν λεπτομέρειες για την ανατρεπτική κυρία Αμέ-
λια Βοριά, η οποία, κάνοντας με μαεστρία δημόσιες σχέσεις 
που θα ζήλευε και ο ικανότερος μάνατζερ, δεν έλεγε μιλιά 
για τα προσωπικά της αφήνοντας ένα πέπλο μυστηρίου να 

Θεατρίνα

πλανάται. Ποια ήταν επιτέλους η Αμέλια Βοριά, μια επανα-
στάτρια, μια μοντέρνα, αχαλίνωτη γυναίκα, που παράτησε 
την καταπίεση του μεγαλοαστού υπουργού; μια βασανι-
σμένη ύπαρξη που έκρυβε μυστικά καταγωγής; μια τυχο-
διώκτρια καλλονή, προστατευόμενη των ισχυρών πλουσί-
ων; έίχε ακουστεί πως εμπλέκεται στον πρόσφατο χωρισμό 
του Αριστοτέλη ωνάση με την Κάλλας. Όλοι λάτρευαν να 
μισούν τη νέα ωραία της έλλάδας, την Αμέλια Βοριά, όλοι 
διεκδικούσαν μια αφορμή για κουτσομπολιό, για σχόλιο, 
κάτι που να άπτεται της παραφιλολογίας που είχε ξεσπάσει 
γύρω από το όνομά της. 

η κυρα-Λένη Σίμου, ανυποψίαστη για τα τεκταινόμενα, 
έπεσε ημιλιπόθυμη για δύο ώρες στο κρεβάτι, στους Βοριά-
δες, όταν η γειτόνισσά της Φούλα Καραφέρη της έφερε δύο 
εφημερίδες, το Βήμα και την Ημερησία, με φωτογραφίες της 
περιβόητης κόρης της από την πρεμιέρα της, στη στήλη των 
καλλιτεχνικών, αγκαζέ με τον συμπρωταγωνιστή της και νέο 
της έρωτα κατά τα αστικά κουτσομπολιά. Έκρυψε την εφη-
μερίδα στον σελτέ του κρεβατιού και με τρεμάμενο χέρι τη-
λεφώνησε στο σπίτι της προκομμένης Αμαλίας. η έυδοξία 
που απάντησε την πληροφόρησε πως έχει ήδη αλλάξει δι-
εύθυνση και τηλέφωνο, και η ίδια δεν γνωρίζει τον νέο της 
αριθμό, και άλλα τέτοια μισόλογα που έκαναν την κυρα-Λέ-
νη να ανεβάσει πίεση δεκαεπτά και μισό και να έρθει άρον 
άρον ο γιατρός Βάιος Δίκαρος μες στο σούρουπο. έπιστρα-
τεύτηκε η κοινή λογική και βρίσκοντας κουράγιο με τη βο-
ήθεια του μεγάλου της γιου −κρυφά από τον αδαή σύζυγό 
της− κατόρθωσαν να επικοινωνήσουν με το θέατρο «Σταρ» 
λίγο πριν από τη βραδινή παράσταση, ζητώντας απεγνω-
σμένα να μιλήσουν στην «Αμέλια Ζαΐρη», όχι Ζαΐρη, καλώς, 
«Βοριά» διόρθωσαν βράζοντας από θυμό.

Δεκαπέντε λεπτά πριν από τη βραδινή παράσταση η Αμα-
λία καθησύχαζε τη μάνα της στο τηλέφωνο για ό,τι καταιγι-
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στικό της επιφύλαξε. Την προσκάλεσε, μόνη της, το συντο-
μότερο στην Αθήνα, αφού πρώτα προετοιμάσει και τον Βα-
σίλη Σίμο, μην το μάθει ξαφνικά στο καφενείο και τον τρέ-
χουν στην κλινική της Καρδίτσας από αποπληξία.

«Διαόλου θηλυκό, Αμαλία» της σφύριξε σφίγγοντας τα 
δόντια με θυμό και αγανάκτηση η μάνα της από το τηλέ-
φωνο, πατώντας το πόδι της δυνατά στο πάτωμα «το ’βαλες 
σκοπό να φτιάξεις μύθια και παραμύθια στην Αθήνα και εμάς 
να μας πεθάνεις». μα εμένα δεν θα με πεθάνεις. Αν δεν μου 
αρέσει το σχέδιό σου θα σου ρίξω μία και θα σ’ τα γκρεμίσω 
όλα, σκεφτόταν παράλληλα καθώς της έλεγε τις τελευταίες 
τηλεφωνικές της ατάκες. 

Σε λίγες μέρες θα βρισκόταν στο νέο διαμέρισμα της θυ-
γατέρας της στην Αθήνα, με το κουδούνι να γράφει συνθη-
ματικά, λιτά Α.Β., μόνο τα αρχικά της και από κάτω 4ος όρο-
φος. η μισθωμένη κούρσα που έφερε την κυρα-Λένη από 
τους Βοριάδες καλοπληρώθηκε από τη χαρούμενη Αμαλία, 
που την έσφιξε στην αγκαλιά της κι ας έκανε μουτρωμένα 
νάζια η μάνα της, η οποία μόλις αντίκρισε την ξανθομαλ-
λούσα εγγόνα της έβαλε τα κλάματα από λιγωμάρα και τη 
φίλαγε, της έλεγε όλου του κόσμου τα γλυκόλογα της κο-
κόνας της, που είχε να τη δει από μωρούλι και είχε γίνει κο-
πέλα της Β΄ Δημοτικού και όμορφη σαν τη ραπουνζέλ στο 
βιβλίο που διάβαζαν παρέα κάποτε.

«Αχ βρε Αμαλία, ποια τρανή μοίρα σχεδιάζεις πάλι;» ανα-
ρωτήθηκε δυνατά αυτήν τη φορά και άνοιξε την κατάγερη 
αλλά κουρασμένη από τα χρόνια αγκαλιά της, που μύριζε 
γιαγιά, κολόνια λεμόνι και ξύλινη ντουλάπα, για να σφίξει 
θυγατέρα και εγγόνα με λατρεία. Τρεις γυναίκες, μια γιγά-
ντια φούσκα αγάπης, η μία μέσα στην άλλη.

Δυο νύχτες στη σειρά η κυρα-Λένη παρακολούθησε απο-
γευματινές και βραδινές παραστάσεις, πότε με τη μάρω αγκα-
λιά, πότε μόνη της, και πάντα χειροκροτούσε δυνατά, πιο 

δυνατά, λέγοντας μέσα της: «ρουφιάνα Αμαλία, είσαι τόσο 
καλή! Τι θα μπορούσα να σου πω;». Δυο μέρες στη σειρά η 
κόρη απαρίθμησε στη μάνα τι σήμαινε να είσαι παντρεμένη 
με τον Χριστόφορο Ζαΐρη, πώς πέρναγε μαζί του χώρια, το 
άδειο της κρεβάτι, την άδεια της ζωή, τον μελαγχολικό δι-
ακοσμητικό της ρόλο της κομπάρσας. 

«Δεν περνάει μια ζωή έτσι, μάνα. έίναι πολλά τα χρόνια 
μπροστά μου κι εγώ θέλω να τα ζήσω, ο Θεός μού είπε να τα 
ζήσω όσο πιο καλά γίνεται. Αμαλία δεν θα ξαναγίνω. Σκυλί, 
γατί ή λουλούδι ξανά αν γυρίσω πάλι σ’ αυτήν τη ζωή μπο-
ρεί. Αμαλία ποτέ!»

Συνθηκολόγησε η κυρα-Λένη και με το νέο της επάγγελ-
μα και με τη νέα της ζωή, δασκαλεύτηκε ανάλογα, πάτησε 
σε όρκο γερό πως δεν θα αποκαλύψει σε κανέναν γνωστό 
ή άγνωστο, ακόμα και στα αδέλφια της, λεπτομέρειες της 
ζωής της, κυρίως σε περίεργους ξένους για το παρελθόν της, 
και έτσι αποφασίστηκε να επιστρέψει στους Βοριάδες προ-
σπαθώντας να μονιάσει τον πατέρα με την κόρη. Ο Βασίλης 
Σίμος είχε πάρει πολύ κατάκαρδα την αλλόκοτη απόφαση του 
διαζυγίου, βαρύ πλήγμα για τη χωριάτικη αυθεντική αξιο-
πρέπειά του ως πατέρα, που σε συνδυασμό με τα νέα θεα-
τρινίστικα σχέδια της κόρης του τη μετέτρεπαν στα μάτια 
του σε γυναίκα του ελαφρού ρεπερτορίου πλέον.

«Βάλθηκε να γίνει μια παλιογυναίκα θεατρίνα, μετά από 
όλα όσα έζησε σαν βασίλισσα ανάμεσα σε Βασιλείς!» έλε-
γε και ξανάλεγε φουντωμένος εμπρός από τα εικονίσματα 
των αγίων, σταυροκοπιόταν με γουρλωμένα μάτια, ενώ κοι-
τούσε με ντροπή φωτογραφίες των Βασιλέων και της κόρης 
του με τον πρώην σύζυγο. Γι’ αυτόν η Αμαλία θα λεγόταν 
Ζαΐρη και θα έμενε για πάντα Ζαΐρη, ο κόσμος να χαλού-
σε, αυτό εξηγούσε μαλώνοντας για μέρες με την κυρα-Λέ-
νη όταν αυτή γύρισε μεταπεισμένη και συνθηκολογημένη 
με την παστρικιά κόρη του!
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«ντροπή σου, να λες την κόρη μας έτσι!» έσκουζε κλεί-
νοντας πόρτες και παράθυρα να μην ακουστεί ή διαρρεύσει 
τίποτα εκτός σπιτιού.

Αυτά συνέβαιναν πεντακόσια χιλιόμετρα μακριά από την 
Αθήνα, στους Βοριάδες, γιατί στην Αθήνα ήδη τα Χριστού-
γεννα επικρατούσε άλλος αέρας. Τα περιοδικά Γυναίκα, Ει-
κόνες και Ρομάντσο φιλοξένησαν στο εξώφυλλο τη νέα εν-
ζενί (μεστωμένη βέβαια για ενζενί, αλλά ουδείς το γνώρι-
ζε, αφού ήδη η Αμαλία έκρυβε μία πενταετία, με διορθωμέ-
νη ταυτότητα και διαβατήριο − ρουσφέτι του αξιωματικού 
Αστυνομίας, νέου μεγάλου θαυμαστή της). Το θέατρο ήταν 
κατάμεστο κάθε βράδυ, ενώ το ζευγάρι Φράγκου – Βοριά 
έγινε η νέα ψύχωση μαζί με τη Βουγιουκλάκη και τον Πα-
παμιχαήλ. Ουρές τα κοριτσόπουλα για αυτόγραφα και από 
τους δυο τους, ενώ δεν άργησε ο καιρός που το ανακατεμένο 
ξανθό μαλλί της Αμέλιας Βοριά και το μπουμπουκένιο μισά-
νοιχτο στόμα της κοσμούσαν θαλάμους φαντάρων, φοιτη-
τών, σπουδαστών, γυμναστηρίων και αποδυτηρίων ανά την 
έλλάδα. Το νέο στιλ της κλασάτης Αμέλιας, ένα συνονθύ-
λευμα πιο πολύ της βόρειας ομορφιάς, με πιο ξανθό μαλλί 
πλέον −δυο τόνους ανοιχτότερο−, της Κατρίν ντενέβ και 
της μόνικα Βίτι, αλλά με το κλας και τον ενδυματολογικό 
κώδικα του μεγάλου της ινδάλματος, της Γκρέις Κέλι, που 
ακολουθούσε κατά πόδας χρόνια τώρα. η Αμαλία απεχθα-
νόταν το φανερό σεξουαλικό υπονοούμενο και στους θηλυ-
κούς τρόπους και στον ενδυματολογικό κώδικα. Θεωρούσε 
πως ντυμένη ήταν πολύ πιο σεξουαλική απ’ ό,τι γυμνή. Ένας 
γυμνός ώμος ή ένα μισάνοιχτο υγραμένο στόμα με λευκά δό-
ντια και έξυπνα μάτια έστελναν σωστότερα μηνύματα από 
μια περιφερόμενη σεξοβόμβα. έίχε μεγαλώσει και ωριμάσει 
πλέον η Αμέλια Βοριά και ήξερε τον δρόμο για να γίνει όχι 
απλώς ένα ακόμα αστέρι, αλλά ένας εθνικός θρύλος. Έμαθε 
πλέον να κοιτάζει ψηλά, μόνο ψηλά, πάνω από τα αστέρια.

Το πάθος τους με τον Άγγελο Φράγκο δεν περιοριζόταν 
μόνο στην εξαιρετική χημεία τους στη σκηνή ή στο κρεβάτι 
τους, αλλά και στους οξύθυμους χαρακτήρες τους. Ο ιδιόρ-
ρυθμος, εγωκεντρικός, αμοραλιστής Άγγελος δεν άργησε να 
αναμετρηθεί στα ίσια με την εξίσου πλέον ιδιόρρυθμη, ανε-
ξάρτητη, αντιδραστική Αμέλια, που διεκδικούσε από ώρες 
για τον εαυτό της και την προώθηση της καριέρας της μέ-
χρι ώρες προσήλωσης στη μάρω. Ένα φτάρνισμα της μά-
ρως και η Αμέλια ακύρωνε τα πάντα, όσο σοβαρά ραντεβού 
προώθησης κι αν ήταν αυτά, όσο ερωτικά κι αν την ποθού-
σε εκείνη την ώρα ο Άγγελος, ένας πιο Ανατολίτης και από 
τους Ανατολίτες άντρας.

Ο Άγγελος την πίεζε αμέσως μετά τις πρώτες γιορτές 
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς που πέρασαν 
μαζί –στο θέατρο και μετά στα «Δειλινά» και στα «Αστέ-
ρια», σε ξέφρενα γλέντια ως το πρωί– να συγκατοικήσουν. 
Το σθεναρό «όχι» της Αμαλίας είχε να κάνει κυρίως με τη 
μάρω, που δεν είχε κανένα δικαίωμα να της ξαναφορτώσει 
άλλη μία αντρική φιγούρα στη ζωή της, εξάλλου είχε κατα-
λάβει πως Άγγελος και μάρω είχαν ανταγωνιστική σχέση. 
Ο Άγγελος τη θεωρούσε κακομαθημένη, υπέρμετρα ωραιο-
παθή για τη μικρή της ηλικία, μια μικρή ντίβα, και δεν έχα-
νε ευκαιρία να μην την επικρίνει στην Αμαλία και στο πώς 
τη μεγάλωνε κάνοντάς της όλα τα χατίρια. Όχι, ο Άγγελος 
θα έμενε μακριά από τη μικρή και το σπίτι τους. Τον συνα-
ντούσε μετά το θέατρο στο πολυτελές διαμέρισμά του στην 
οδό Αναγνωστοπούλου, τον έβρισκε και τον άφηνε χωμένο 
στα σατέν σεντόνια του και στον καθρέφτη που είχε απέ-
ναντι από το κρεβάτι του, που τον μεταμόρφωνε ώρες ώρες 
σε Καλιγούλα. 

Παρά τις πιέσεις του, η Αμαλία ήταν πολύ έξυπνη για να 
καταλάβει πόσο μοιραία θα ήταν η συμβίωση μαζί του, ειδι-
κά με μια όμορφη κόρη που σε λίγο χρόνο θα έμπαινε στην 
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εφηβεία, η Αμαλία έδινε τη ζωή της για τη μάρω της, για 
τη μάρω Α. νούση. 

Σηκωνόταν τα βράδια από τα ζεστά σκεπάσματα του Άγ-
γελου και με ταξί βρισκόταν σε λίγο κατάκοπη στο σπίτι της, 
όπου αφού πλενόταν από μυρωδιές του θεάτρου και του 
αντρικού πάθους που την έδενε με τον Άγγελο, αγκάλιαζε 
με το «παρθενικό λευκό δαντελένιο» της νυχτικό το κορμά-
κι της μάρως της, που έγερνε στο πλάι, άνοιγε το μάτι της 
και της έλεγε σιγανά «μανούλα». Ζούσε κάθε βράδυ το ίδιο 
και το ίδιο, μόνο και μόνο για να ακούει αυτό το «μανούλα». 

15 ΑΠρΙΛΙΟΥ 1968, μεγάλη Δευτέρα και οι πα-
ραστάσεις στο «Σταρ» ολοκληρώθηκαν, ενώ ήδη 
από τον Φεβρουάριο είχαν αρχίσει τα γυρίσματα 

της πρώτης της ταινίας μαζί με τον Άγγελο Φράγκο, ένα ελ-
ληνοποιημένο αμερικάνικου τύπου γουέστερν, σε σενάριο 
- σκηνοθεσία νίκου Φώσκολου, με τη Φίνος Φιλμ. μεγά-
λο το εγχείρημα, μικρός ο πρώτος της μισθός από τον Φι-
λοποίμενα Φίνο εμπρός στο ιλιγγιώδες ποσό του συμπρω-
ταγωνιστή της, αλλά και άλλων, όπως η Βουγιουκλάκη ή η 
Καρέζη, ωστόσο ευκαιρία και στοίχημα τεράστιο. 

μεγάλη Τρίτη, 16 Απριλίου, ύστερα από συνεχή τηλεφω-
νήματα στην αμετάπειστη Αφροδίτη, αποφάσισε να πραγμα-
τοποιήσει ταξίδι απροειδοποίητο στο σχολείο της μικρής με 
απώτερο σκοπό ραντεβού με τον Χριστόφορο για τη λήξη 
του γάμου τους. Πέταξαν μαζί για Γενεύη, πρώτη θέση στην 
Ολυμπιακή Αεροπορία, με τον Άγγελο, το παρθενικό τους 
ταξίδι, ενώ οι φωτογράφοι δυο εφημερίδων, ειδοποιημένοι 

Το σοκ
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σαφέστατα από τον ίδιο, τους απαθανάτισαν στο αεροδρό-
μιο με τις βαλίτσες τους, χαμογελαστούς. Το σπορ λευκό 
κοστούμι της Αμαλίας με τη λουστρίνι μαύρη ζώνη και το 
μαύρο μεγάλο καπέλο με τα μαύρα γυαλιά την έκαναν πιο 
σταρ απ’ ό,τι είχε αρχίσει να γίνεται. η Αμαλία ήταν ο κα-
λύτερος ενδυματολόγος του εαυτού της και στη θεατρική 
της και στην κινηματογραφική της ζωή, όλα τα ρούχα και τα 
κοστούμια τα επιμελούνταν προσωπικά και ήταν εξαιρετι-
κά ακριβά. Αλλά και στην προσωπική της ζωή δεν επέτρεπε 
στον εαυτό της ούτε μια στιγμή απεριποίητη, αμακιγιάριστη. 
Ο Άγγελος δεν την είχε δει ποτέ χωρίς μακιγιάζ −ξυπνούσε 
πάντα πριν από τον ίδιο−, ποτέ δεν την είχε αντικρίσει στο 
λουτρό, παρά μόνο αν εκείνη το ήθελε σαν ερωτικό σκηνικό, 
ποτέ δεν την είχε αντικρίσει με τα μεγάλα ειδικά εσώρου-
χα κάποιες επώδυνες μέρες του μηνιαίου της κύκλου, παρά 
μόνο με τα διάφανα και δαντελένια της εσώρουχα και νε-
γκλιζέ, που συνέλεγε με προσοχή. 

η «κυρία Τέλεια», έτσι την αποκαλούσε πάντα, μια τέλεια 
πριγκίπισσα στο ελληνικό θέατρο, με μοναδικό ελάττωμα τα 
λιγοστά τσιγάρα και δυο ποτήρια κρασί με το δείπνο της. η 
Αμαλία απεχθανόταν το χασίς που κάπνιζε αραιά και πού 
ο Άγγελος, το έβρισκε εντελώς παρακμιακό, τον μεταμόρ-
φωνε σε έναν βίαιο, αχαλίνωτο άνθρωπο που φοβόταν, όσο 
ηδονικό κι αν ήταν αυτό κάποιες φορές. Δεν δοκίμασε ποτέ 
κάτι τέτοιο από τα χέρια του, όσες φορές κι αν της πρόσφε-
ρε, τάζοντάς της μεγαλύτερη ηδονή, ήξερε πως ίσως βαθιά 
μέσα της ανακάλυπτε την αχίλλειο πτέρνα της. 

Προσγειώθηκαν στη Γενεύη απόγευμα της 16ης Απρι-
λίου και για να εκδικηθεί το παρελθόν της, η Αμαλία και ο 
Άγγελος έκλεισαν μια τζούνιορ σουίτα στο παλιό γνώριμο 
στην ίδια ξενοδοχείο «Richmond» εμπρός στη λίμνη. η μά-
να της με τον Βασίλη Σίμο, σε μια προσπάθεια συμφιλίω-
σης μαζί της, εν τη απουσία της καθ’ όλη τη μεγάλη έβδο-

μάδα, φιλοξενούσαν, μαζί φυσικά με τη μαντάμ Βίκι, πρώτη 
φορά στο «φτωχικό» τους στο χωριό την εγγόνα τους. Αυ-
τό της έδινε ανακούφιση και ξεγνοιασιά, ειδικά όταν άκου-
σε τη μικρή στο τηλέφωνο ενθουσιασμένη με την εξόρμη-
σή της στο «σπίτι της γιαγιάς», ως άλλη Κοκκινοσκουφίτσα 
που ανακάλυψε κότες, κουνέλια και άπειρο αριθμό γατιών. 

Την επόμενη ημέρα το πρωί, η Αμαλία εμφανίστηκε με 
μινκ γιλέκο και ασορτί σκούφο, με μαύρα κοκάλινα γυαλιά 
και λευκό μάλλινο παντελόνι. με τις ψηλές μπότες της, ήταν 
μια εντυπωσιακή εικόνα από μόνη της, σαν έτοιμη για φω-
τογράφιση της γαλλικής Vogue, που τόσο λάτρευε να κο-
πιάρει. Έτσι εμφανίστηκε στη διεύθυνση του σχολείου Le 
Rosey ζητώντας να συναντήσει τη θετή της −ακόμη− κό-
ρη, την Αφροδίτη Ζαΐρη. Ο πενηντάρης κύριος διευθυντής, 
αποσβολωμένος από την καλλονή νεαρή έλληνίδα μητέρα 
της σπουδάστριάς τους, έτρεξε να κινητοποιήσει το σύστη-
μα του σχολείου, και έτσι σε λίγα λεπτά η απορημένη Αφρο-
δίτη για το ξαφνικό «άγνωστο» επισκεπτήριο έμεινε «στή-
λη άλατος» να κοιτά τη νέα Αμελί που αντίκριζε εμπρός 
της. Την είχε προειδοποιήσει για τις νέες της ασχολίες με το 
θέατρο, μάλιστα κάποιες συμμαθήτριές της της είχαν γρά-
ψει τις επιτυχίες της «μητριάς» της, αλλά τίποτα δεν προ-
μήνυε τη σταρ που είχε απέναντί της.

«Αμελί;» ψιθύρισε αργόσυρτα «εσύ είσαι;»
«Αφροδίτη μου, σου έκανα έκπληξη, καλή μου!» άνοιξε 

την αγκαλιά της και τη φίλησε ενώ η μικρή στριμωχνόταν 
άβουλη, μυρίζοντας το άρωμά της.

«Δεν με προειδοποίησες, δεν σε περίμενα, γιατί το έκα-
νες αυτό; Ο μπαμπάς το ξέρει; Σε περιμένει; Αμελί, Θεέ μου, 
έχεις αλλάξει τόσο πολύ! έίσαι πολύ όμορφη, πολύ άλλη, 
δεν θα σε γνώριζα».

«Αφροδίτη, είμαι ίδια, αλλά θα αλλάξω κι άλλο, και αυ-
τό επιδιώκω, ηθοποιός έγινα γι’ αυτόν το λόγο, για να αλ-
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λάξω τον εαυτό μου. Ήμουν δυστυχισμένη, Αφροδίτη μου, 
πολύ δυστυχισμένη, συγχώρεσέ με αν σε απογοήτευσα, αλ-
λά τώρα κατάλαβα ποια είμαι επιτέλους και για ποιο λό-
γο έκανα έναν τόσο μεγάλο κύκλο στη ζωή μου μέχρι να 
φτάσω εδώ. Κρίνε με όπως εσύ θέλεις, δίκιο θα έχεις, όμως 
βοήθησέ με να ζήσω ελεύθερη. Πρέπει ο πατέρας σου να με 
αφήσει να ζήσω ελεύθερη, δεν είμαι η γυναίκα του εδώ και 
πολύ καιρό, το είχε ήδη αποφασίσει πριν φύγει από την έλ-
λάδα. Αφροδίτη, στείλε με σε εκείνον, σώσε με, εγώ είμαι, 
η πρώτη σου φίλη, η Αμελί».

η Αφροδίτη επέστρεψε σε λίγο με ένα χαρτί που είχε γρά-
ψει τη διεύθυνση ενός διαμερίσματος στην περιοχή Crans-
Montana και το τηλέφωνο, τα οποία ανήκαν στον κύριο 
Christo Xidas, ψευδώνυμο για ευνόητους λόγους του Χρι-
στόφορου.

«Τηλεφώνησέ του, να σε περιμένει από πριν» της είπε, 
την κοίταξε στα μάτια και τη φίλησε στο μάγουλο. «Όταν 
γίνεις μεγάλη σταρ μη με ξεχάσεις, Αμελί» κι έφυγε βιαστι-
κά για να γράψει εξετάσεις Ανθρωπολογίας, τις οποίες άφη-
σε αιφνιδίως στη μέση.

Ο Άγγελος την περίμενε έξω από τη σχολή, στο τιμόνι 
μιας νοικιασμένης Triumph, ενώ μόλις την αντίκρισε να κα-
τεβαίνει τα σκαλιά της σχολής έτρεξε να πετάξει το τσιγάρο 
του και να της ανοίξει την πόρτα.

«A Crans-Montana, monsieur» του είπε κοιτώντας τον 
με σημασία, δίνοντάς του το χαρτί και ξετυλίγοντας ταυτό-
χρονα και τον χάρτη της περιοχής.

Έφτασαν νωρίς το απόγευμα σε μια ήσυχη περιοχή, κα-
ταπράσινη, μέσα σε ελβετική ολύμπια ηρεμία και γαλήνη. 
η διεύθυνση της Αφροδίτης δεν παρέπεμπε σε διαμέρισμα, 
αλλά σε μονοκατοικία, ίσως και η ίδια η μικρή να μην είχε 
επισκεφτεί ποτέ τον πατέρα της στο νέο του σπίτι. Ένα σπίτι 
όμορφο, με γερμανικό χαρακτήρα στον σχεδιασμό, με έναν 

μικρό κήπο εμπρός και πίσω, ενώ ένας ξύλινος φράχτης το 
απομόνωνε διακριτικά, αν και ήταν αρκετά απομακρυσμέ-
νο από τα γύρω σπίτια, γι’ αυτό άλλωστε τους παίδεψε πο-
λύ για να το ανακαλύψουν.

η Αμαλία δεν διανοήθηκε να τηλεφωνήσει πριν στον 
Χριστόφορο, έστω κι αν το υποσχέθηκε τρεις φορές στη μι-
κρή, φοβούμενη πως η αντίδρασή του για την ξαφνική επι-
δρομή της θα ήταν απρόβλεπτη. Το θέμα έπρεπε να λυθεί 
χωρίς τον Άγγελο (ο οποίος περίμενε υπομονετικά στο αυ-
τοκίνητο, ίσως χρειαζόταν να επέμβει την κατάλληλη στιγ-
μή για να επαναφέρει την τάξη και την ηρεμία). Έπρεπε να 
καταλάβει ο Χριστόφορος πως πλέον δεν ήταν ένα λεπτε-
πίλεπτο πουπουλένιο φτερό που το φύσαγε δυνατά κι αυτό 
κατευθυνόταν χωρίς νεύρο.

έίχε αρχίσει να σουρουπώνει στην ειρηνική περιοχή του 
Crans-Montana. Στο σπίτι, μέσα από τις λευκές κουρτίνες 
έβλεπε δύο φώτα από λαμπατέρ αναμμένα, όπως και ένα 
φως της μικρής βεράντας. η Αμαλία έκανε τον γύρο του θέ-
λοντας να βεβαιωθεί για άλλη μια φορά πως αυτό το γερ-
μανικό ξύλινο σπίτι ήταν το νέο σπίτι του Χριστόφορου και 
όχι η ερωτική φωλιά ενός ζευγαριού ή μιας οικογένειας έλ-
βετών με δυο ξανθά παιδάκια. Ο πίσω κήπος −όπως και ο 
μπροστινός− δεν είχε παιδικά παιχνίδια, μπουγάδα απλωμέ-
νη ή κάτι άλλο που να δηλώνει παρουσία οικογένειας. Ένα 
Mini Cooper μόνο ήταν παρκαρισμένο σε άριστη κατάστα-
ση, ενώ από την πίσω πόρτα, που ήταν ελαφρώς μισάνοι-
χτη, μια λευκή γάτα Αγκύρας έτρεξε έξω στην αντίθετη κα-
τεύθυνση. Χτύπησε με δισταγμό τη μισάνοιχτη πόρτα δύο 
φορές, αλλά απάντηση δεν πήρε. η ανοιχτή τηλεόραση με 
καταιγισμό διαφημίσεων και δυνατής μουσικής σκέπαζε τα 
πάντα. Περπάτησε στην κουζίνα, τακτική, καθαρή, όπως 
μια νοικοκυρά την αφήνει στο τέλος της μέρας, πριν από το 
δείπνο. Στο σαλόνι-καθιστικό ανοιχτά δυο μικρά φώτα και 
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ερημιά, καμία ανθρώπινη παρουσία, γύρισε να φύγει όταν 
άκουσε τη φωνή του Χριστόφορου πνιχτή, σαν να υπέφερε 
από άπνοια ή κρίση άσθματος. Όρμησε με δύναμη και φό-
ρα από εκεί που άκουγε βουητό, φωνές, τηλεόραση και την 
ασθματική ανάσα του Χριστόφορου μαζί με λόγια που δεν 
έβγαζαν νόημα, και είδε μετά από ένα χρόνο σχεδόν τον σύ-
ζυγό της ξανά. Ήταν αλαφιασμένος από ερωτική έξαψη, ένας 
άλλος Χριστόφορος, ένας άλλος Ζαΐρης από αυτόν που είχε 
γνωρίσει. Από κάτω του δεν ήταν καμία ωραία γυναίκα ού-
τε κάτι τόσο ανταγωνιστικό απέναντι στην ομορφιά και την 
κλασάτη καλλονή της γυναίκας του. Ένα ξανθό νέο αγόρι με 
μακριά μαλλιά, φαβορίτες και γυναικωτά χαρακτηριστικά 
βαριανάσαινε από το βάρος του Χριστόφορου. Ένα αμάλ-
γαμα ανόμοιων υλικών, μια ανίερη ένωση.

«Αααα…» βγήκε μακρόσυρτο και αγριεμένο από το στό-
μα της σαν να κάηκε στο καυτό νερό και έβαζε το χέρι της 
να το καλύψει να μην ακουστεί παραέξω, όπως έκανε κι η 
μάνα της όταν κάτι το κράταγε μυστικό στο σπίτι της. η 
ματιά που της έριξε ο πρώην άντρας της δεν ήταν ανθρώ-
πινη, ή τουλάχιστον έτσι της φάνηκε, ένα κράμα ζώου και 
ανθρώπου σε απόγνωση.

Σιγή, ανάσες κοφτές, μια τηλεόραση ανοιχτή, μια διαφή-
μιση με ένα μωρό που γελάει δυνατά και πίνει το γάλα του. Ο 
Χριστόφορος που σηκώνει τα παντελόνια του και κουμπώ-
νεται, ο ξανθός νεαρός που ψάχνει να βρει τα εσώρουχά του 
να καλύψει τη γύμνια του, η Αμαλία που έμεινε όρθια νεκρή 
εμπρός σε απόσπασμα, αφού μόλις νόμισε πως την πυροβό-
λησαν ένα τσούρμο στρατιώτες, και ο Άγγελος που μπαίνει 
φουριόζος, αγχωμένος από την απουσία της και τους αντι-
κρίζει όλους μαζί σε ένα αλησμόνητο κάδρο.

«Τι στον διάολο…» λέει δυνατά σβήνοντας σιγά σιγά τη 
φωνή του και κάνει ένα βήμα πίσω. 

Δεν ήταν ο μόνος. Όλοι έκαναν εκείνη την ώρα ένα βή-

μα πίσω. Ένα βήμα και μεταβολή ο Χριστόφορος, να ντυθεί 
και να συνέλθει, δυο βήματα ο μικρός γυμνός, για να μαζέ-
ψει από την πολυθρόνα στο τζάκι εσώρουχα και ρούχα, δυο 
βήματα η Αμαλία για να πιαστεί από την άκρη της κονσό-
λας, δυο βήματα ο Άγγελος, που έβριζε τα θεία επαναλαμ-
βάνοντας τη λέξη παλιομπινέδες τρεις φορές. Πρωτοβουλία 
πήρε η Αμαλία όταν ψύχραιμα, όσο αυτό ήταν δυνατόν, εί-
πε απευθυνόμενη στον πρώην σύζυγό της πως θέλει να μι-
λήσουν οι δυο τους.

Ο άγνωστος πιτσιρικάς εξαφανίστηκε στον πάνω όρο-
φο, ενώ ο Άγγελος ανάβοντας τσιγάρο και συνεχίζοντας το 
υβρεολόγιο κατευθύνθηκε προς το μέρος από το οποίο ει-
σέβαλε, την κουζίνα, ανοίγοντας το ψυγείο και ψάχνοντας 
για κάποια μπίρα ή κρασί. Προσέχοντας να μην καθίσει κο-
ντά στο σημείο της προηγούμενης σκηνής, η Αμαλία ακού-
μπησε σε μια δερμάτινη καρέκλα απέναντι από τον κατά-
χλωμο Χριστόφορο, που είχε ανάψει τσιγάρο.

«Γιατί δεν μου το είπες, έστω όχι από την αρχή, έστω αρ-
γότερα, στην πορεία, όταν αποφάσισες να φύγεις και από 
την κρεβατοκάμαρα; με τον νίκο ήσασταν, είσαστε εδώ; 
μαζί; Ήσασταν μαζί;»

«έίχα κι εγώ μυστικά όπως είδες, Αμαλία νούση, δεν 
έχεις μόνο εσύ. Όλοι κρύβουμε σκελετούς στις ντουλάπες 
μας. Απλώς ο δικός μου δεν είναι καμένος όπως ο δικός σου, 
αλλά είναι αρκετά μεγάλος για να με στοιχειώνει».

έξαγριώθηκε με την επίθεσή του. «Πατσίσαμε, Χριστό-
φορε. μείνε με τους σκελετούς σου και με τα φαντάσματα, 
μείνε με όποιους και όσους εραστές θέλεις, θέλω διαζύγιο, 
αμέσως, τώρα, απόψε το βράδυ αν είναι δυνατόν. μη μου 
πεις όχι ή δεν γνωρίζω, αύριο κιόλας όλες οι εφημερίδες 
της Αθήνας θα μάθουν αυτό που είδα. Λυπάμαι μόνο την 
Αφροδίτη, αλλά επειδή έχω και εγώ κόρη που θέλει τη μά-
να της και όχι μια τρελή δίπλα της, σ’ το ορκίζομαι, αν δεν 
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μου δώσεις διαζύγιο θα το κάνω την είδηση της χρονιάς. Δεν 
θέλω τίποτα άλλο, σου έχω φέρει τη βέρα και το δαχτυλί-
δι του γάμου, όλα τα υπόλοιπα κοσμήματα θα παραδοθούν 
στο σπίτι σου με την επιστροφή μου. Λεφτά δικά σου δεν 
θα αγγίξω. μόνο το πορτρέτο του Βασιλείου θα κρατήσω, 
γιατί απεικονίζει εμένα, δυστυχισμένη μαζί σου, και πρέπει 
να το θυμάμαι για πάντα. Θα περιμένω έξω στο αυτοκίνη-
το μαζί με τον Άγγελο. Σύνελθε και έλα να κανονίσουμε τις 
λεπτομέρειες των νομικών διαδικαστικών. Ας τελειώσουμε 
εδώ έναν τραγικό γάμο». 

Ε ΠΙΣΤρέψΑμέ στην Αθήνα βαρείς και οι δύο, μην 
πιστεύοντας τι πραγματικά είχε συμβεί στην έλβε-
τία και μέσα σε δέκα μέρες είχαν υπογραφεί όλα τα 

χαρτιά του διαζυγίου.           
Λίγο καιρό μετά, έδωσα την πρώτη μου αληθινή συνέ-

ντευξη, και όχι σκόρπια λόγια μεταξύ κουίντας θεάτρου και 
γυρισμάτων ταινίας του Φώσκολου, λέγοντας πως είχα χω-
ρίσει οριστικά και αμετάκλητα από τον πρώην υπουργό. Οι 
λόγοι: ασυμφωνία χαρακτήρων, αγεφύρωτες προσωπικές 
διαφορές. Όχι, δεν υπάρχουν βλέψεις για νέο γάμο με τον 
Άγγελο Φράγκο και ούτε σκέψεις για μητρότητα. Πάνω απ’ 
όλα το θέατρο και ο κινηματογράφος, με μια νέα ταινία δρα-
ματική κι αυτή με τον Άγγελο Φράγκο, πάλι του νίκου Φώ-
σκολου, που θα γυριστεί εξ ολοκλήρου στην ελληνική επαρ-
χία, ξαναζωντανεύοντας την ιστορία του Κιλελέρ.

Πέρασα δύο εφιαλτικούς μήνες ζέστης αποπνικτικής 
και ατέλειωτης κούρασης σε βάλτους, ξερά χωράφια της 

Από το ημερολόγιο της Αμέλιας Βοριά

Μάιος 1968 - Πρωτοχρονιά 1970
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Λάρισας, μέσα στα στάχυα που τόσο γνώριμα ήταν από 
το παρελθόν μου, ανάμεσα σε φίδια και αρουραίους του 
αγρού, για να ολοκληρωθούν τα απίστευτα δύσκολα πλά-
να της ταινίας. Δεν δέχτηκα ντουμπλάρισμα στις επικίν-
δυνες σκηνές ούτε και σε μία αρκετά τολμηρή σκηνή στο 
ποτάμι, ήμουν σίγουρη για το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. 
Λάτρεψα τον νίκο Φώσκολο κι αυτός εμένα. η πρώτη 
ταινία που κάναμε μαζί απογειώθηκε στον μαγικό αριθμό 
451.286 εισιτηρίων σε Αθήνα, Πειραιά και προάστια. η νέα 
ταινία έπρεπε να τον ξεπεράσει, με το πολύ δυνατό καστ που 
διέθετε, έκαναν «περάσματα» μυθικοί ηθοποιοί και φυσικά 
το δίδυμό μας με τον Άγγελο, που για τον ρόλο έβαψε πιο 
ανοιχτά τα μαλλιά του και άφησε μούσι, ενώ απέκτησε και 
μαύρισμα αγρότη καθισμένος επίτηδες στον ήλιο για ώρες.

έυτυχώς, δεν ανεβάσαμε καλοκαιρινή παράσταση στο 
θέατρο, διότι ο εφιάλτης του προηγούμενου χειμώνα για 
ένα διάστημα ήταν δυσβάσταχτος. Ξύπνημα έξι το πρωί, 
γύρισμα έως τις τρεις τέσσερις το απόγευμα. μια βιαστική 
επίσκεψη στο σπίτι για γρήγορο φαγητό μαζί με τη μάρω, 
τρέξιμο στο θέατρο για απογευματινή και βραδινή παρά-
σταση, σπίτι στις δύο το ξημέρωμα, και πάλι από την αρχή. 
μια γλυκιά κόλαση που με ερέθιζε να προχωρώ όλο και πιο 
βαθιά στα γρανάζια της πολύπλοκης μηχανής του θεάτρου 
και του σινεμά, μια εξάρτηση δυνατότερη από κάθε ναρκω-
τικό, μια τρομερή έλξη.

Το νυφικό κρεβάτι το ανεβάσαμε τον Οκτώβριο του 1968 
και οι ουρές έφταναν έως χαμηλά την Αλεξάνδρας προς Πα-
τησίων από τον κόσμο που περίμενε για ένα εισιτήριο. Στην 
επιτυχία αυτή, οι δυο μας κάθε βράδυ αναπαριστούσαμε τη 
ζωή ενός παντρεμένου ζευγαριού, κυνηγώντας ο ένας τον 
άλλο με σαρκασμό, δηλητηριώδη βέλη, αγάπη, γέλια και δά-
κρυα γύρω από ένα συζυγικό κρεβάτι. Ζήσαμε μια ολόκλη-
ρη σεζόν σαν παντρεμένοι με το έργο αυτό, με όλα τα θετι-

κά και τα αρνητικά. η νέα μας ταινία άξιζε τον κόπο, όλες 
τις κακουχίες του περασμένου καλοκαιριού. Ξεπέρασε τις 
630.000 εισιτήρια, κάνοντας τον κόσμο να παραληρεί στις 
αίθουσες, ειδικά στις ερωτικές μας σκηνές με τον Άγγελο, 
που ήταν πέρα για πέρα γεμάτες από αληθινό συναίσθημα 
τις περισσότερες φορές. Υπήρχαν άλλωστε και φορές που 
είχα φάει τόσο «αληθινό» ξύλο για τις ανάγκες της ταινίας, 
που ήθελα να γίνει κάτι μαγικό να μου αλλάξουν συμπρω-
ταγωνιστή, να μην ξαναδώ στα μάτια μου τον Φράγκο και 
το βαρύ του χέρι. 

Το αποκορύφωμα της τελειομανίας του Φώσκολου αλ-
λά και του Φίνου ήταν όταν ανακάλυψαν στο μοντάζ της 
ταινίας, στην πιο δύσκολη σκηνή βίας και πάλης στο ποτά-
μι, μέσα στην ησυχία του κάμπου δύο εκνευριστικά τζιτζί-
κια που σκέπαζαν τις φωνές μας καταστρέφοντας τη σκηνή. 
Αμετανόητος ο κύριος Φίνος για ηχητικό ντουμπλάρισμα, 
το απεχθανόταν. Έτσι αναγκαστήκαμε να ξαναγυρίσουμε τη 
σκηνή, επιβαρύνοντας την παραγωγή −αλλά και όλοι ήμα-
σταν εξουθενωμένοι− ξανά με ένα δύσκολο ταξίδι έξω από 
τη λίμνη Στυμφαλία.

Θέατρο, νέα ταινία, αυτήν τη φορά θεματολογία της η 
υψηλή κοινωνία, σταθερά με τον Άγγελο και τον κορυφαίο 
μάνο Κατράκη. Σκηνοθεσία νίκου Φώσκολου, ατέλειωτες 
οι ώρες κοπιαστικής καθημερινής δουλειάς, ενώ μπήκαν για 
τα καλά στη ζωή μου οι φανατικοί θαυμαστές, τα αυτόγρα-
φα, οι συνεντεύξεις. Το να περπατώ στον δρόμο και να γυρ-
νούν όλοι να με κοιτούν περίεργα, να με σχολιάζουν, να με 
χαιρετούν, να με αγαπούν.

η κοινή μας ζωή με τον Άγγελο πάντα σκόνταφτε στον 
τραχύ, απότομο χαρακτήρα του, στις εγωιστικές εξάρσεις 
του, στα τεράστια, κολοσσιαία πολλές φορές θέλω του, που 
επισκίαζαν τη δική μου θέληση και τις δικές μου δυνατότη-
τες. Ο έρωτάς μας παρέμενε παθιασμένος και ορμητικός, πά-
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ντα πυροδοτούμενος από τα υπερτροφικά μας πάθη, που εί-
χαν θεριέψει τα εγώ μας. Δεν ήθελα να ακούσω για συγκα-
τοίκηση μαζί του, μου έφτανε η συνεχής φθορά της σχέσης 
μας από το θέατρο, τις πρόβες και τα γυρίσματα. Σίγουρα, 
με δυο ανθρώπους σαν εμάς δεν υπήρχε μέλλον αν μέναμε 
και στα ίδια κοινά τετραγωνικά ενός διαμερίσματος, όσο με-
γάλο κι αν ήταν αυτό, θα ήταν σκέτος όλεθρος. 

Τα επόμενα δύο χρόνια μάς μεταμόρφωσαν σε τέρατα. 
Ένα ιερό τέρας της οθόνης αλλά και του θεάτρου τον Άγ-
γελο, αλλά με εξίσου τερατώδη πάθη που δεν μπορούσε να 
ελέγξει, ποτό και ναρκωτικά. έγώ εκτός από τέρας υπομο-
νής στις δύσκολες, ανυπέρβλητες στιγμές που μεταμορφω-
νόταν από δόκτορα Τζέκιλ σε μίστερ Χάιντ και το ανάπο-
δο, κατέληξα και με επιτυχία να γίνω ένα τέρας δημοσιότη-
τας και σωστής υποκριτικής, κρίνοντας από τις αυστηρές 
κριτικές, που τις περισσότερες φορές ήταν διθυραμβικές. 
«έγεννήθη ημίν μεγάλη πρωταγωνίστρια και αυτή είναι η 
Αμέλια Βοριά. Έξοχη, απόλυτα ταυτισμένη με το “σαρκίον” 
του ρόλου. Αντάξια ενός μεγάλου ηθοποιού όπως ο Άγγε-
λος Φράγκος» έγραψαν.

Ο Άγγελος στις κριτικές αυτές χαμογελούσε αυτάρε-
σκα, ευχαριστημένος για το φιντανάκι που είχε ανακαλύ-
ψει τυχαία στη σχολή του Κατσέλη, ωστόσο οι σπόροι του 
ανταγωνισμού θέλοντας και μη είχαν εισχωρήσει στο κρα-
νίο του και ξυπνούσαν διάφορους δαίμονες όταν ήταν πιω-
μένος ή «ταξιδεμένος», κυρίως τις μεταμεσονύκτιες ώρες. 
με τον καιρό άρχισε να δυσκολεύεται στα γυρίσματα, δεν 
μπορούσε να αποστηθίσει τον ρόλο, αυτός που είχε φυσι-
κό ταλέντο αποστήθισης. Οι δαίμονές του τον κατέτρωγαν, 
τον κατέστρεφε η ίδια του η επιτυχία και οι ουσίες που έγι-
ναν «καλή παρέα του». 

Τον χειμώνα του 1970 είχαμε από δύο εξαιρετικά επιτυ-
χημένες σεζόν, χειμερινές και καλοκαιρινές, με μεγάλα έργα 

ρεπερτορίου, όπως Το νου σου στην Αμέλια, Βασίλισσα Αμα-
λία, Σουίτα για δύο, και τρεις ταινίες: δύο εποχής, η κινημα-
τογραφική μεταφορά της Βασίλισσας Αμαλίας και Οι σύγ-
χρονοι Ατρείδες, ενώ η Αναστασία ήταν η μοναδική ταινία 
που γυρίσαμε με δύο φινάλε, ένα ευτυχισμένο και ένα που 
η ηρωίδα σκοτώνεται. Το δεύτερο για την πρώτη προβολή 
και το πρώτο για τις προβολές στην επαρχία, άλλη μια και-
νοτομία του μεγάλου δασκάλου μου, του Φίνου.

Ο Άγγελος μετά από όλα αυτά είχε εξαντληθεί και ό,τι 
αποθέματα ενέργειας είχε αποφάσισε να τα διοχετεύσει 
στη σκηνοθεσία, για να μην τρελαθεί. Προσπαθούσε για 
πρώτη φορά –το έκανε για να σώσει τη σχέση μας, όπως 
έλεγε– να απεξαρτηθεί και από αλκοόλ και από ουσίες. 
Τις ατέλειωτες νύχτες που έμενε ξάγρυπνος σαν θηρίο στο 
διαμέρισμά του δυστυχώς κατανάλωνε βάλιουμ, για να 
μπορεί τουλάχιστον να κοιμάται λίγες ώρες. έκείνο το 
διάστημα αποφάσισα πως ήρθε η ώρα να ξεγλιστρήσω σι-
γά σιγά από κοντά του, αφήνοντάς τον στα χέρια της άλ-
λης μεγάλης του αγάπης, της σκηνοθεσίας, και για πρώ-
τη φορά με τη συγκατάθεσή του έπαιξα με τον αγαπημένο 
μου νίκο Κούρκουλο στον θέατρο, το χειμώνα, τον Γλάρο 
του Άντον Τσέχοφ, ένα έργο του απαιτητικού ρεπερτορί-
ου, που το είχα όμως τόσο ανάγκη για να χριστώ πραγμα-
τική ρολίστα και όχι τυχαίως πρωταγωνίστρια, όπως έλε-
γε ένα κομμάτι πικρόχολων. 

Ο νίκος με πίστευε, με βοήθησε και με έκανε να απαγκι-
στρωθώ από το ασφυκτικό θεατρικό σταμπάρισμα του Άγ-
γελου. Το έργο πήγε θαυμάσια και ήρθε ο νοέμβριος του 
1970 με μια ταινία της Φίνος Φιλμ μαζί με τον νίκο, μια κα-
θαρά ερωτική δραματική ταινία, μαζί με άλλους μεγάλους 
ηθοποιούς, ο Κατράκης για άλλη μια φορά έδωσε ρεσιτάλ 
στον ρόλο του πατριού μου. μακριά από την καθημερινή 
φθορά με την προβληματική ζωή του Άγγελου, είχα αρχίσει 
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να βλέπω το μέλλον μου και χωρίς αυτόν, γεγονός που με 
έκανε πλέον πολύ αποφασιστική. 

Τα Χριστούγεννα του 1970 ανακάλυψα πως ήμουν έγκυος 
δύο μηνών. Ήταν παραμονή Πρωτοχρονιάς και σε κατά-
σταση αδυναμίας, ενώ είχα ήδη αποφασίσει την έκτρωση, 
ομολόγησα την αλήθεια στον παραδόξως ήρεμο και τρυ-
φερό Άγγελο. Αυτός με ικέτευσε να κρατήσουμε το «θείο 
δώρο» αυτής της αγάπης και το μεταφυσικό μήνυμα, όπως 
μου έλεγε, και να συνεχίσουμε μαζί ως οικογένεια. Αυτός, 
εγώ, η μάρω, το μωρό. Το έβλεπε ως μια τεράστια ευκαι-
ρία εξιλέωσής του.

Πρωτοχρονιά και αφού ξύπνησα πρώτη έτρεξα σπίτι, στην 
Ξενοφώντος, πρωί πρωί, κάνοντας ποδαρικό ενώ όλοι ακό-
μα, μάρω, Κική και μαντάμ Βίκι, κοιμόνταν. Κάναμε μαζί με 
τη μάρω πρωινό και της άρχισα εντέχνως υποθετική συζή-
τηση για μια μελλοντική δική μας νέα αρχή, με τον Άγγελο 
ως πατριό, με ένα μωρό ίσως, ένα μικρό αδελφάκι. Σχεδόν 
έντεκα χρονών η μάρω, σοβάρεψε σαν γυναίκα δύο δεκαε-
τίες μεγαλύτερη, με κοίταξε έντρομη και μου ορκίστηκε δέ-
κα φορές πως προτιμάει να πάει εσώκλειστη στις καλόγριες 
παρά να ανεχτεί κάτι τέτοιο. 

«Σε βλέπω ελάχιστα, μαμά, πότε πέρασες μια ολόκλη-
ρη μέρα μαζί μου τον τελευταίο χρόνο; Πρέπει να μείνεις 
άρρωστη με πυρετό σαράντα στο κρεβάτι και πάλι στο θέ-
ατρο −εκτός κι αν κλείσει η φωνή σου− θα πας για παρά-
σταση. Όλα σε κρατούν μακριά μου, μαμά, θέατρο, σινε-
μά, ο Άγγελος. Τώρα θέλεις να κάνεις και μωρό μαζί του. 
Και τι δεν θα έδινα για να ήσουν μια κανονική μαμά, να με 
περιμένεις το μεσημέρι στο σπίτι με φαγητό και να τρώ-
με πάντα μαζί, να με ξυπνάς εσύ πάντα κάθε πρωί, να μην 
πηγαίνεις στο θέατρο από τις έξι το απόγευμα. Ξέρεις πως 
τον προηγούμενο μήνα αδιαθέτησα για πρώτη φορά στη 
ζωή μου και δεν ήξερα τι να κάνω. έυτυχώς μου έκανε μά-

θημα η μαντάμ Βίκι. Δεν φτάνει μόνο η μεγάλη σου αγάπη 
και τα φιλιά σου, μαμά. Όσο κι αν σε θαυμάζω στο θέατρο 
και στο σινεμά, όσο κι αν με ζηλεύουν οι φίλες μου για την 
τέλεια διάσημη μαμά μου, εγώ θέλω μόνο εσένα, δικιά μου, 
μια κανονική μάνα κι ας μην είσαι τόσο τέλεια. μια μαμά 
όπως τότε που είχαμε πάει διακοπές στον Σκορπιό».

Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς τα θέατρα αργούσαν. Σχη-
μάτισα το απόγευμα το νούμερο του γυναικολόγου κυρίου 
νίκου Παπανικολάου −γνωστός μαιευτήρας της Αλίκης και 
της Τζένης, από αυτές είχα πάρει τις συστάσεις− και όρισα 
ραντεβού για τη διακοπή της εγκυμοσύνης την άλλη μέρα 
κιόλας το πρωί. Το επείγον χειρουργείο, όπως προφασίστη-
κα, με κράτησε κλινήρη δύο μέρες. Ο Άγγελος έφτασε στο 
σπίτι με λουλούδια και δώρο στη μικρή. Κάθισε δίπλα μου 
στο κρεβάτι ανήσυχος και περίμενε την ετυμηγορία.

«Άγγελε, τελείωσε» του είπα ήρεμα, όσο ήρεμα του είχα 
πει πριν από τρία χρόνια εκείνο το «ήρθα». «Τελείωσε και το 
ίχνος εμβρύου, τελείωσαν και η αγάπη, ο έρωτας, το πάθος. 
Γύρνα πίσω στη δική σου ζωή, κι άσε με κι εμένα να εφεύρω 
μια καινούργια δική μου».

η περηφάνια του και ο εγωισμός του ήταν δυνατότε-
ρα ακόμα και τώρα. Όταν κατάλαβε πως είχα πάρει μια τέ-
τοια αμετάκλητη απόφαση, ειδικά μετά την κάθαρση που 
λεγόταν χειρουργείο, σηκώθηκε, με κοίταξε περίλυπος, 
σοκαρισμένος –άλλα περίμενε να ακούσει από τα χείλη 
μου– κι έκανε μεταβολή οργισμένος χτυπώντας με δύνα-
μη την εξώπορτα. 

Έτσι βγήκε για πάντα από τη ζωή μου, τη δική μου και της 
μάρως. Δεν μου ξαναμίλησε ποτέ και πάντοτε πρόσεχε να 
μη διασταυρωθούν ούτε καν οι ματιές μας σε θεατρικές και 
άλλες πρεμιέρες. Έμαθα νέα για τον θάνατό του δέκα χρό-
νια μετά, όταν τον ανακάλυψε ο εικοσάχρονος γιος του σε 
κώμα από υπερβολική δόση ναρκωτικών − αν και διέδωσαν 
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καρδιακό επεισόδιο. Τότε έκλαψα με έναν ακατάσχετο πό-
νο γι’ αυτό τον τόσο ωραίο Άγγελο της ζωής μου, γι’ αυτόν 
και γι’ αυτό που είχαμε κάποτε. μέχρι τότε δεν είχα επιτρέ-
ψει στον εαυτό μου ούτε μια στιγμή συγκίνησης για τη δι-
κή μας άδοξη ιστορία.

Π ΑρΑμΟνη της 25ης μαρτίου και ετοιμαζόμουν 
στο καμαρίνι για το περιβόητο έργο μας, επιτυχία 
της σεζόν, Λεωφορείον ο πόθος, μεγάλο μου απω-

θημένο από τα μαύρα χρόνια του γάμου μου με τον Ζαΐρη. 
μαζί με τον Φαίδωνα Γεωργίτση και ένα σωρό άλλους 
ηθοποιούς ακούγαμε τις ανάσες κοφτές, γεμάτες θαυμα-
σμό να φτάνουν καταπάνω μας από την πλατεία. Πολλές 
φορές, όταν ήμουν κουρασμένη ή αφηρημένη με κάτι άλ-
λο που με απασχολούσε, χρησιμοποιούσα ένα ψυχολογι-
κό τέχνασμα για να μπορέσω να αποδώσω τον ρόλο, πως 
με παρακολουθούσε κάποιος ιδιαίτερα σημαντικός θεατής 
στην πλατεία και έπρεπε να είμαι άψογη ειδικά γι’ αυτόν, 
για να του μείνω αλησμόνητη. 

έκείνη τη βραδιά του έυαγγελισμού δεν ένιωθα καλά, με 
είχε καταβάλει μια ήπια κατάθλιψη. έιδικά την πρώτη περί-
οδο μετά τον χωρισμό μου με τον Άγγελο αντιστεκόμουν σε 
κάθε είδους φλερτ και είχα επικεντρωθεί περισσότερο στη 

Η αναγέννηση

Μάρτιος 1971
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μάρω. ήμουν αποφασισμένη να είμαι μαζί της όσο το δυνα-
τόν περισσότερο χρόνο. 

Αρχές μαρτίου με είχε επισκεφτεί ξαφνικά στο τέλος 
της παράστασης −αφού είχαν προηγηθεί οι απαραίτητες 
λευκές καμέλιες− ο παλιός μου φίλος Ζακ μάγερ, ο οποίος 
είχε πολύ καιρό να με δει, αλλά τα νέα για το διαζύγιό μου 
όπως και για την αυξανόμενη δημοφιλία μου είχαν φτά-
σει στα αυτιά του εδώ και καιρό. ένθουσιασμένος, άνοι-
ξε μια τεράστια αγκαλιά και μου είπε: «Ποτέ δεν περίμε-
να μια τέτοια έκπληξη στη ζωή μου, νόμιζα πως τα είχα 
δει σχεδόν όλα, αλλά μια κυρία, έστω και πρώην υπουρ-
γού, με τέτοιο ταλέντο ηθοποιίας πρώτη φορά αντικρί-
ζουν τα μάτια μου!».

έμφανίστηκε άλλες δύο φορές τις επόμενες μέρες, και 
τις δύο με παρέα συνεργατών του, τη μία φορά με γνώρισε 
στον Γάλλο σκηνοθέτη μορίς Οσμάν, που μαζί του θα συ-
νεργαζόταν το καλοκαίρι σε μια ελληνογαλλική παραγωγή 
την οποία θα χρηματοδοτούσε. Φάγαμε αμέσως μετά την 
παράσταση όλοι μαζί στον «μαγεμένο Αυλό» στο Παγκρά-
τι και εκεί πραγματικά δέχτηκα μεγάλη έκπληξη, όταν σκη-
νοθέτης και παραγωγός μού ζήτησαν να πρωταγωνιστήσω 
στην περιβόητη ελληνογαλλική ταινία τους. Θα γυριζόταν 
εξ ολοκλήρου στην έλλάδα, με πρωταγωνιστή τον ήδη κα-
ταξιωμένο Ζαν Λουί Τρεντινιάν, που γνώριζα από το Jours 
de France και τη γαλλική Vogue, περιοδικά που αγόραζα 
ανελλιπώς σαν μανιακή. 

«μα αυτός, Ζακ, είναι ήδη σταρ στη Γαλλία! έίσαι σίγου-
ρος πως με θέλει; έμένα; Την Αμέλια Βοριά; Πού και πώς 
με αξιολόγησε; Πώς με κρίνει κατάλληλη; Τι, μια φορά που 
με είδε αρκεί; Κι ας είδε και ταινίες μου ο σκηνοθέτης στον 
Φίνο; μήπως πας να με επιβάλεις εσύ και με κυνηγάει μετά 
αυτός κι εσύ κι ο Τρεντινιάν;»

έρωτήσεις καταιγισμός, ώσπου υποχρέωσα με το ζόρι 

μου παραγωγό και σκηνοθέτη να ορίσουμε οντισιόν και με-
τά να αποφασίσουν.

«μου λες για τον Τρεντινιάν. Κι εσύ μια σταρ μικρή και 
μάλιστα πιο φρέσκια απ’ τις άλλες είσαι στην έλλάδα. Αμα-
λία, πίστεψε στην Αμέλια και έχε μου εμπιστοσύνη. έβραίος 
είμαι, δεν πετάω τα λεφτά μου διάολε, τι φήμη έχω;»

«Πώς το ξέρεις πως με λένε Αμαλία και όχι Αμέλια;»
«έσύ δεν το ξέρεις πως με λένε Ζαχαρία και όχι Ζακ;»
«Έπρεπε να περιμένω τέτοια απάντηση από εσένα!» του 

απάντησα. 
«Πότε θα αρχίσουμε, Ζαχαρία, την οντισιόν; Θέλω να 

προετοιμαστώ κατάλληλα, ή μάλλον όχι, μην πεις τίποτα! 
Θέλω να κατακτήσω τον ρόλο με το σπαθί μου, θέλω να κά-
νω εσένα έξαλλο που έχασες χρόνο με την οντισιόν και να 
δείξω τι μπορώ να κάνω στον μεσιέ Οσμάν».

η οντισιόν ορίστηκε δύο μέρες μετά στο κτήμα του Ζακ στη 
Βαρυμπόμπη, μια αχανής έκταση αρκετά κοντά στη βασιλι-
κή κατοικία στο Τατόι, που άρχιζε να ρημάζει καταπώς πλη-
ροφορήθηκα από τον Ζακ, που μπαινόβγαινε με άνεση στο 
Τατόι κατά το παρελθόν, πριν από το πραξικόπημα, μια και 
η Βασιλομήτωρ τού είχε αδυναμία για τον ζωντανό του χα-
ρακτήρα και το πνεύμα του. Έβλεπε τη βασιλική οικογένεια 
αρκετά συχνά στη ρώμη, αν και είχαν σχέδια να μετακομί-
σουν, όπως με πληροφόρησε, στο Λονδίνο για να βρίσκο-
νται πιο κοντά στους συγγενείς τους της μεγάλης βασιλι-
κής οικογένειας της Αγγλίας.

Το ξύλινο σπιτάκι στη μέση του κτήματος, με τη λίμνη 
εμπρός του και τις αμέριμνες πάπιες που βόλταραν πάνω κάτω 
στον ανοιξιάτικο ήλιο, τα παγόνια που ανοιγόκλειναν τα φτερά 
τους, ήταν ένα κάδρο που θα αφαιρούσε το άγχος και από τον 
πιο ατάλαντο και άπειρο ηθοποιό στην πρώτη του οντισιόν!
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Ύστερα από έναν ζεστό καφέ, αποφάσισα να διαβάσω την 
πρώτη σκηνή που μου έδωσε ο μεσιέ Οσμάν, τη μελέτησα 
για λίγο, αυτοσυγκεντρώθηκα και ξέχασα κτήματα και έπαυ-
λη. έίδα εμπρός μου τον γκρεμό στην Αντίπαρο, εκεί όπου 
γυριζόταν η πρώτη σκηνή κι εγώ ήμουν η μαρίνα, η ωραία 
και μοιραία του χωριού, που έτυχε να δει ένα φόνο να συ-
ντελείται μπροστά της. Έβλεπα τον φόνο, ήξερα πού πέτα-
ξε το μαχαίρι ο ξένος που παρουσιαζόταν ως τουρίστας στο 
χωριό. Έπαιξα τη σκηνή αυτή κι άλλες τρεις διαφορετικές 
που μου ζήτησε ο σκηνοθέτης. 

Σταματήσαμε για φαγητό και προσπαθήσαμε να ξεχά-
σουμε, εγώ δηλαδή, το άγχος και την ένταση. Ο σκηνοθέτης 
έκανε πρόποση σηκώνοντας το κόκκινο ποτήρι με το κρα-
σί και με κοίταξε. «Bienvenue, Marina» μου είπε και μου φί-
λησε το χέρι ιπποτικά. 

Για το καλοκαίρι, μέχρι τον Αύγουστο, θα ολοκλήρωνα τα 
γυρίσματα της ελληνογαλλικής ταινίας στα ελληνικά νησιά 
και κατόπιν ίσως συναντούσαμε πάλι τον Αριστοτέλη στον 
Σκορπιό, με τον οποίο είχαμε διατηρήσει μια σταθερή φιλική 
σχέση. έίχε έρθει στην πρεμιέρα του έργου τον Ιανουάριο και 
την επόμενη μέρα γνώρισα, στο σπίτι του στη Γλυφάδα, επί-
σημα τη σύζυγό του, την Τζάκι. τότε της θύμισα την πρώτη 
μας συνάντηση στο σκάφος της πρώην κουμπάρας μου Λη-
τώς Παλαιολόγου πριν από εννέα χρόνια περίπου. Ήταν μια 
πολύ όμορφη βραδιά, ο Αριστοτέλης περιστοιχισμένος από 
τη σύζυγό του και τις αδελφές του, που έδειχναν καθαρά σε 
πόσο υψηλή εκτίμηση είχαν την Τζάκι. αλλά και η ίδια με τη 
γλυκιά, ψιθυριστή σχεδόν, φωνή της και με τους τέλειους τρό-
πους της με συγκίνησε και με κέρδισε αυτόματα.

Γυρνώντας όμως ξανά στο απόγευμα εκείνο της 24ης μαρ-
τίου, η Λάουρα, η βοηθός μου και αμπιγιέζ στο θέατρο, με 

παρακάλεσε να δω δύο κυρίες που περίμεναν αρκετή ώρα 
απέξω, σχεδόν από αργά το μεσημέρι, πριν αρχίσει η παρά-
σταση. Δεν έλεγαν τα ονόματά τους, δεν ήταν γνωστές μου, 
δεν ήρθαν για αυτόγραφα.

Άνοιξα η ίδια την πόρτα του καμαρινιού μου και έκανα 
εμβρόντητη χώρο για να περάσουν η Ασημίνα και η Φού-
λα, οι αδελφές νούση.

Δυο μαυροφορεμένες, μεγαλωμένες γυναίκες –η πρώ-
τη, η μεγαλύτερη, με γκρίζα μαλλιά ήδη– και οι δύο με ένα 
ξεπερασμένο, ναυαγισμένο, αλλά χωριάτικο μεγαλείο, που 
μπορούσε να ανακαλύψει κάποιος αν τις παρατηρούσε πώς 
κάθισαν απέναντί μου στον βελούδινο καφέ καναπέ, πώς 
μάζεψαν τα πόδια τους στο πλάι, πώς περιποιήθηκαν τη θέ-
ση της τσάντας τους, πώς σταύρωσαν τα χέρια τους. Απέ-
μεινα αμήχανη −εγώ που δεν έχανα εύκολα ατάκα και μι-
λιά− να τις παρατηρώ, αφού τους πρόσφερα ποτό ή καφέ 
και αρνήθηκαν, ήρθαν μόνο για λίγα λεπτά, μου είπαν, πριν 
να ετοιμαστώ.

«Ένα συγγνώμη σού χρωστάμε χρόνια τώρα, Αμαλία. έμείς 
έτσι σε ξέρουμε, ως Αμαλία, και ήταν πρωτοβουλία δική μας 
και των αντρών μας. Περάσαμε πολλά αφότου σκοτώθηκε 
ο Ανδρέας και κατέρρευσαν όλα. Οι γαμπροί αναγκάστη-
καν να δώσουν μεγάλο μέρος της προίκας πίσω για να σω-
θούν οι αδελφοί, ο Σάκιας και ο Γιώργης, όπως και ο πατέ-
ρας, από τη φυλακή για χρέη. μόνο ο άντρας της Ασπασού-
λας, ο δικηγόρος, δεν ήθελε ανάμειξη στο σκάνδαλο γιατί 
θα του κόστιζε στην καριέρα του, και η Ασπασούλα υποτά-
χτηκε στη θέλησή του, βλέποντας εμάς και τους γονείς μια 
φορά στον χρόνο, αφήνοντας κάτι λιγοστά δώρα και χαρ-
τζιλίκια στα παιδιά μας. Δύσκολα ήταν όλα αυτά τα χρόνια, 
Αμαλία, πολύ δύσκολα και με βάρος στην καρδιά. 

»ως νύφες δεν χαρήκαμε τους γάμους και τους άντρες 
μας, ως μανάδες δεν καμαρώσαμε ξέγνοιαστες τα παιδιά 
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μας. Ένα αχ και βαχ στα χείλη μας μετά την κατάρα του Αν-
δρέα. μετακομίσαμε όλοι στον Πειραιά και έχουμε φτιάξει 
ένα μπακάλικο στα Καμίνια. Δύσκολα, αλλά είμαστε όλοι 
μαζί. η Σταματούλα αναγκάστηκε να πάει ψυχοκόρη στον 
θείο μας τον Αχιλλέα. Θα τον υπηρετεί μέχρι τέλους, μπας 
και τον κληρονομήσει κιόλας και σταθεί τυχερή να βρεθεί 
με ένα «κεραμίδι» πάνω από το κεφάλι της όταν αυτός φύ-
γει για τον άλλο κόσμο. Τα αγόρια, οι αδελφοί μας, δου-
λεύουν στο εργοστάσιο της Mercedes στο Βούπερταλ της 
Κολονίας, έχουν παντρευτεί εκεί και έχουν και παιδιά. Δεν 
μπορούν όμως να έρθουν ακόμη, διότι διώκονται ποινικά. 
Αν και τα τελευταία χρέη έχουν πλέον ξεπληρωθεί από μια 
δωρεά που έγινε πριν από δύο χρόνια μέσω ενός άγνωστου, 
ευεργετηθέντα στα χρόνια της Κατοχής από τον πατέρα μας, 
τον μπαρμπα-Γιάννη».

«Πέθανε ο πατέρας;» τους ρώτησα λυπημένα, αν και μέ-
σα μου το ένιωθα, το ήξερα πως έσβησαν τα περήφανα γα-
λάζια μάτια του πια.

«Πριν από τρία χρόνια, ανήμερα της γιορτής του, στον 
ύπνο του. Τυχερός ο πατέρας. ένώ η μάνα τυραννιέται όπως 
δεν έχει τυραννηθεί κανένας δικός μας. Λίγο καιρό μετά την 
κηδεία του Ανδρέα, ό,τι έμεινε δηλαδή από τον Ανδρέα, δεν 
θα είχε κλείσει μήνας, έπαθε το πρώτο εγκεφαλικό, που την 
άφησε παράλυτη από τη δεξιά πλευρά του σώματός της. Τό-
τε όμως ακόμη μιλούσε και επικοινωνούσε κανονικά, το δεύ-
τερο, βαρύτερο εγκεφαλικό, την έχει αφήσει κατάκοιτη τέσ-
σερα χρόνια, τα τελευταία δύο χωρίς να μπορεί να μιλήσει, 
μόνο κραυγές βγάζει για να επικοινωνήσει μαζί μας. Δυστυ-
χώς, το μυαλό της είναι ακόμη ζωντανό και αντιλαμβάνεται 
τα πάντα. Αυτή μας ζήτησε να έρθουμε να σε βρούμε, θέ-
λει να σε δει. Ένα μήνα προσπαθούσαμε να επιβεβαιώσουμε 
πως θέλει αυτό, γιατί το μόνο που κάνει όλη μέρα είναι να 
κοιτάζει παλιές φωτογραφίες. Δείχνει εσένα ένα μήνα τώ-

ρα στις φωτογραφίες και φωνάζει συνεχώς το όνομά σου, με 
ένα “αααα” στο στόμα είναι και βαριανασαίνει κλαίγοντας. 
Κρίμα, Αμαλία, δεν θα μπορεί να βγει η ψυχή της, έλα να 
τη δεις. Κάν’ το για τον Ανδρέα, ξέρουμε πως υπέφερες μα-
ζί της, όμως δεν μπορείς να φανταστείς πόσο τυραννήθηκε 
αυτή. Πες ναι, Αμαλία, έλα μαζί μας».

έκείνο το βράδυ ήμουν μια εξαίσια μπλανς ντιμπουά, 
αν και μέσα στο θολωμένο μου μυαλό είχα ανακατέψει την 
Αμαλία των Βοριάδων με την Αμελί και την Αμέλια Βοριά σε 
ένα δυνατό μίξερ, μπερδεύοντας τα «χημικά συστατικά» της 
καθεμιάς. Έπαιξα όπως δεν θα ξανάπαιζα ποτέ την μπλανς 
και νομίζω πως όλο το βράδυ στην πλατεία άκουγα την ανά-
σα του Ανδρέα, το χειροκρότημά του, τα μπράβο του για 
το κορίτσι που αυτός πρώτος έπλασε και άφησε πίσω του. 

Δευτέρα 27 μαρτίου πήρα τη μάρω νωρίτερα από το σχο-
λείο της και με το καινούργιο Alfa Romeo μου κατευθυν-
θήκαμε για τον Πειραιά. έκεί σε μια παλιά πολυκατοικία, 
δυο δρόμους πίσω από το Δημοτικό Θέατρο, μας περίμενε 
στο πεζοδρόμιο η Ασημίνα, η θεία της μάρως, που η μικρή 
αντίκριζε για πρώτη φορά.

Ανεβήκαμε με τα σκαλιά στον δεύτερο όροφο, το ασαν-
σέρ ήταν παλιό και πάλι χαλασμένο, δικαιολογήθηκε η θεία 
Ασημίνα στη μάρω, αφού της έδωσε ένα φιλί στα ξανθά 
μαλλιά της, σχολιάζοντας σοκαρισμένη δακρύζοντας: «Το 
βλέμμα, τα μάτια του λεβέντη του μπαρμπα-Γιάννη έχεις, 
τσούπρα μου».

μας άνοιξε με το κλειδί την πόρτα από το τριάρι δια-
μέρισμά της. Ένα μικροαστικό πνιγηρό διαμέρισμα που εί-
χε γνωρίσει νιάτα πριν από είκοσι είκοσι πέντε χρόνια, πε-
ντακάθαρο και νοικοκυρεμένο όμως, με σεμέν σε διάφορα 
μεγέθη και σχήματα παντού κρεμασμένα, σε σκρίνιο, στις 
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πλάτες πολυθρόνων και καναπέ, σε μικρά και μεγάλα τρα-
πεζάκια. Όρθιοι ο άντρας και οι δυο της γιοι μας υποδέχτη-
καν εκστασιασμένοι, πιο πολύ γιατί έβλεπαν την Αμέλια 
Βοριά, υποψιάστηκα, ενώ η Φούλα με την κόρη της, πιστό 
ομοίωμά της, μικρότερη από όλα τα παιδιά γύρω μας, μας 
καλοδέχτηκε ζωσμένη με ποδιά και προσφέροντάς μας ζε-
στές δίπλες με μέλι που μόλις είχε φτιάξει σπίτι της, στον 
επάνω όροφο. Κρύα τα χέρια μου, και η καρδιά μου παγω-
μένη εξίσου μετά από τόσα χρόνια, μου φαίνονταν όλα υπο-
χρεώσεις, σκηνές μιας ταινίας όπου έπρεπε να λάβω μέρος. 
μουδιασμένη βρισκόμουν ανάμεσά τους, αναθεματίζοντας 
τον λόγο που γύρισα την τόσο ευάλωτη ταινία της ζωής μου 
ξανά πίσω. Οι λογαριασμοί πρέπει να κλείνουν όσο είμαστε 
ακόμα ζωντανοί, σκέφτηκα και ζήτησα να δω τη νούσαι-
να πρώτη, χωρίς τη μάρω. Το παρκέ του πατώματος έτρι-
ξε, φθαρμένο σε σημεία σαν από σαράκι, και με ανατρίχια-
σε θυμίζοντάς μου πως κάπως έτσι και χειρότερα έτριζε και 
στο σπίτι των νούσηδων στα Τρίκαλα. 

η γριά μέρω νούση ήταν ξαπλωμένη στα μαξιλάρια του 
κρεβατιού, με ανοιχτά τα μάτια καρφωμένα στην πόρτα. Ανα-
παυόταν μέσα στα λευκά δαντελένια σεντόνια, προίκα των 
κοριτσιών της, ενώ μια μάλλινη παραδοσιακή βελέντζα, κί-
τρινη και άσπρη, της φώτιζε σαν κινηματογραφικός προβο-
λέας την κάτασπρη ρυτιδιασμένη όψη της. Τα λιγοστά πια 
μαλλιά της, δυο γκρίζες κοτσιδούλες αριστερά δεξιά, την 
έκαναν να δείχνει σαν γερασμένη υπερφυσική παιδούλα μέ-
σα στο λευκό αμόλυντο βαμβακερό νυχτικό της. Τα χέρια 
της ισχνά, πιο αδύνατα από ποτέ, άσπρα σαν τα σεντόνια 
της, ξεχώριζαν από τις γαλαζωπές ανταύγειες των φλεβών 
της, που ξεπρόβαλλαν αυθάδικα θυμωμένες. 

«έεεεε, Ααααα…» φώναζε με όση δύναμη της απόμει-
νε κουνώντας άτσαλα μόνο τα δάχτυλα του αριστερού χε-
ριού της, σαν να μου έγνεφε. Κόμπιασα και στραβοκατά-

πια, ωστόσο με υπάκουσαν τα δυο ξερά κούτσουρα, τα πό-
δια μου, με έσπρωξε και λίγο η Ασημίνα, που είχε αναλάβει 
χρέη διερμηνέα, και έφτασα δίπλα της, εμπρός της, για να 
με βλέπει καλά.

«Ομ, ομ, ομ. Ααααα» έκανε με κραυγές και μάτια ορθά-
νοιχτα σαν από τρόμο, σαν από κρυφή χαρά − δεν μπόρε-
σα να καταλάβω.

«Όμορφη, Αμαλία, σου λέει» μου μετέφρασε η Ασημίνα 
γελώντας ικανοποιημένη. «έίδες, μάνα, σ’ τη φέραμε την 
Αμαλία, τι θες να της πω για σένα;»

«έεεεε» κραύγασε, και τα σάλια αργοκύλησαν από το 
στόμα της, μα έσπευσε η Ασημίνα και η Φούλα να την ανα-
σηκώσουν στα μαξιλάρια, να της σκουπίσουν το στόμα και 
να τη στήσουν σαν κέρινη κούκλα. Ήταν φανερό πόσο λά-
τρευαν τη μάνα τους, τα πάντα γύρω της έλαμπαν, το ίδιο 
και η ίδια, μοσχομύριζε καθαριότητα και κολόνια γιασεμί, 
περιτριγυρισμένη από τις φωτογραφίες της, όπου σε όλες 
δέσποζε ο Ανδρέας της.

«Ήρθα, κυρα-μέρω, με ζήτησες;» της είπα κομπιάζοντας, 
έτοιμη να μπήξω τα αναφιλητά έτσι όπως την αντίκριζα κα-
ρικατούρα, αυτή που άλλοτε στεκόταν σαν αρχιέρεια από-
κοσμης αίρεσης και με λαχταρούσε μόνο με το βλέμμα της. 

Ένα λευκό κουβαράκι θα ήταν τώρα, αν κάποιος ήθελε 
να τη μεταφέρει από εδώ ως εκεί στα χέρια, ένα μάτσο γέ-
ρικα κόκαλα, εύθραυστα στο κάθε σκούντημα.

«Πάνε πολλά χρόνια από τότε που σε είδα τελευταία φο-
ρά, νόμιζα πως δεν θα ήθελες να με ξαναδείς ποτέ».

«έεεε…» έλεγε και ξανάλεγε ασθμαίνοντας, φοβίζοντάς 
με και κοιτώντας με μάτια σπαρακτικά, σαν σκυλί που ικέ-
τευε για να του ανοίξεις την πόρτα, να μην το αφήσεις έξω 
στο χιόνι και ξεπαγιάσει. 

η Φούλα, που γνώριζε καλά από πριν, άνοιξε το αριστε-
ρό χέρι της μάνας της, που κουνιόταν επίμονα, και ξεδίπλω-
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σε ένα χαρτί μαζί με κάτι άλλο βαρύτερο. μου το έδωσε στα 
χέρια μου. Έσκυψα και είδα σε ένα χαρτάκι γραμμένο με τρε-
μάμενο χέρι ένα κακογραμμένο, αχνό, νοτισμένο από ιδρώτα 
παλάμης «Συγγνώμη». μαζί ήταν και ο βαφτιστικός σταυ-
ρός του Ανδρέα, όπως μου εξήγησε η Φούλα δακρυσμένη.

Έκλαιγα για ώρα πολλή με αναφιλητά, χύνοντας ποτάμια, 
χειμάρρους δακρύων, εκεί στα κολλαριστά σεντόνια της γριάς 
νούσαινας, για τα χρόνια μου, τα πρώτα αθώα, πικραμένα, 
βασανισμένα χρόνια μου μαζί της, για όλα αυτά που χάσα-
με και οι δυο, την ευκαιρία να μιλήσουμε όταν μπορούσαμε. 
Αυτή πια μια μουγγή μούμια που έκλαιγε ασταμάτητα φω-
νάζοντας το πρώτο γράμμα του ονόματός μου και εγώ πιο 
ταπεινωμένη απ’ αυτή, φιλώντας της τα χέρια, νιώθοντας 
πως εξαγνίζω έτσι το τραγικό μας παρελθόν και πως συνα-
ντάω ξανά για λίγο κάτι από τον Ανδρέα μου.

ησυχάσαμε μετά από ώρα όλοι μας, τέσσερις γυναίκες 
που έκλαιγαν και μοιρολογούσαν τα άδικα χαμένα, δηλη-
τηριασμένα χρόνια που έζησαν μαζί σαν ανυποχώρητες 
εχθρές, σαν ανταγωνιστικές οχιές, ρουφώντας η μια δηλη-
τήριο απ’ την άλλη. 

Της σκούπισα εγώ τα μάτια, της τα έπλυνα με χαμομή-
λι και της έκανα αέρα με μια παλιά χάρτινη βεντάλια. Όταν 
συνήλθε εντελώς και βεβαιωθήκαμε πως η καρδιά της επα-
νήλθε στα σωστά της, πήγα στο σαλόνι όπου όλα τα εγγό-
νια είχαν μαζευτεί και γνωρίζονταν με τη μάρω. Πήρα τη 
μάρω από το χέρι και την έφερα φοβισμένη μπροστά της, 
κι αυτή έκανε όπως την είχα δασκαλέψει, φίλησε το χέρι της 
γιαγιάς της για πρώτη φορά που την αντάμωνε. Σιγανό ρυάκι 
έτρεχε από τα ορθάνοιχτα μάτια της νούσαινας, πρώτη φο-
ρά που την είδα να έχουν μαλακώσει το πρόσωπο και τα χα-
ρακτηριστικά της.  

«Δεν πειράζει, γιαγιά, μην κλαις, δεν πειράζει» μονολο-
γούσε η μάρω.

«Κοίτα, κυρα-μέρω, τι φοράει η μάρω στον λαιμό της» 
της έδειξα περήφανη τον σταυρό της ίδιας, που είχα αγο-
ράσει από τον ενεχυροδανειστή πριν από χρόνια. Τα έχασε 
η Ασημίνα μόλις τον αντίκρισε εμπρός της και με ρώτησε 
αλαφιασμένη πώς έγινε αυτό.

«Πολλά έγιναν, Ασημίνα, σημασία έχει πως έχω όλα τα 
κοσμήματα της μάνας σας και θα σας τα ξαναμοιράσω στην 
πρώτη ευκαιρία. Τον σταυρό όμως αυτόν μαζί με του πατέρα 
της που πήραμε σήμερα θα τον κρατήσει η μάρω».

Φύγαμε από το διαμερισματάκι του Πειραιά αργά εκείνο 
το βράδυ, χορτασμένη από παλιές κουβέντες και βλέμμα-
τα συγγνώμης και μεταμέλειας εγώ και από τη γενιά της η 
μάρω, που για πρώτη φορά αντίκρισε συγγενείς του πατέ-
ρα της, ενώ ξεφύλλιζε με τις ώρες το φωτογραφικό άλμπουμ 
των νούσηδων που είχαν σε περίοπτη θέση στο τραπεζάκι 
του σαλονιού, επάνω από το δαντελένιο λευκό σεμέν.

Οδηγούσα στην ησυχία του αυτοκινήτου μου στην επι-
στροφή, ενώ η μάρω κοιμόταν αποκαμωμένη στο πίσω κά-
θισμα. έίχα ανοίξει το παράθυρο για να με χτυπάει ο αέ-
ρας στο πρόσωπο, μήπως συνέλθω. Στο ραδιόφωνο σε λίγο 
θα άρχιζε το θέατρο της Δευτέρας και εγώ σκεφτόμουν το 
θεατρικό έργο που είχε παιχτεί πριν από λίγο στη φτωχική 
συνοικία του Πειραιά. έχθροί ορκισμένοι και αδέλφια κλαί-
γαμε όλοι μαζί από μια ανεξακρίβωτη έχθρα που μας διέλυ-
σε και μας ξανάσμιξε. Κλείσανε οι λογαριασμοί μας όμως 
με την κυρα-μέρω, σκέφτηκα και κοιμήθηκα νηφάλια αρ-
γότερα. νωρίς τα ξημερώματα μου τηλεφώνησε στο σπίτι 
η Ασημίνα για να με ενημερώσει κλαίγοντας από παράξενη 
χαρμολύπη πως η γιαγιά νούσαινα πέθανε στον ύπνο της 
το βράδυ με ένα χαμόγελο στο πρόσωπο. 

«Ο Θεός την έσμιξε με τον γιο και τον άντρα της, ησύ-
χασε η ψυχή της πια, Αμαλία, αυτό ήταν» μου είπε με νέα 
αναφιλητά.
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Ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΗΡθΕ , αλλά έφερνε μαζί και τα 
δύσκολα, απαιτητικά γυρίσματα της ελληνογαλ-
λικής παραγωγής, η οποία αφορούσε την ιστορία 

μιας αινιγματικής έλληνίδας νησιώτισσας που εμπλέκεται 
ως μάρτυρας στον φόνο δύο Γάλλων αρχαιοκάπηλων στην 
Αντίπαρο. Υπέροχη ελληνική μουσική υπόκρουση και κο-
στούμια του Σπύρου Βασιλείου, γνωστού μου από τα πα-
λιά. Ο Ζαν Λουί Τρεντινιάν, η μαρίνα Βλαντή κι εγώ – που 
συνεχώς έτρεμα στην ιδέα πως θα συνεργαστώ με έναν τό-
σο διάσημο ηθοποιό, ειδικά μετά τη συγκλονιστική ταινία 
Ένας άντρας μια γυναίκα με την Ανούκ έμέ, μια ταινία που 
σάρωσε τα βραβεία στις Κάννες, καθώς και τα Όσκαρ λίγα 
χρόνια πριν. Ο Ζαν Λουί ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος, 
που με την ευγένειά του με δίδαξε πάρα πολλά.

η τύχη μου ήταν δαιμονισμένη και ίσως γι’ αυτό δεν ενα-
ντιωνόμουν που έπρεπε να εγκατασταθώ στην Αντίπαρο από 
τα τέλη Απριλίου, με διαστήματα στην Πάρο, στη μύκονο 

Από το ημερολόγιο της Αμέλιας Βοριά

Νέα καριέρα

και σκηνές στην κακοτράχαλη Δήλο. μέχρι τα τέλη Ιουλίου 
που ολοκληρώθηκε η ταινία, η πρώτη τόσο υψηλής αισθητι-
κής ταινία που γύριζα, πηγαινοερχόμουν με θεόρατα κύμα-
τα στην Αθήνα για να καθίσω δύο μέρες με τη μάρω μου, η 
οποία είχε φτάσει στο σημείο να μου λέει αυτή να κάνω κου-
ράγιο, ενώ με το τέλος των μαθημάτων της επιτέλους ήταν 
μαζί μου στα γυρίσματα. Έπαιξε μάλιστα σε ρόλο κομπάρ-
σας, ένα χωριατοκόριτσο του νησιού, σε διάφορες σκηνές, 
παίρνοντας το βάπτισμα του πυρός, νιώθοντας δέος για ό,τι 
έκανε. Τον υπόλοιπο χρόνο βοηθούσε στην γκαρνταρόμπα 
και στο μακιγιάζ των ηθοποιών, ενώ πληρωνόταν συμβολι-
κά από την παραγωγή και αυτό την έκανε τουλάχιστον να 
φαντάζεται τον εαυτό της ενήλικη. ένήλικη δεν ήταν, αλλά 
δεν την είχα δει πιο ευτυχισμένη από τότε. 

Ο Ζακ μάγερ πέρασε αρκετό καιρό τον Ιούνιο μαζί μας, 
αν και φρεσκοχωρισμένος από την τρίτη σύζυγό του, είχε δι-
άφορες περιπετειούλες με δυο γκεστ σταρ της ταινίας και 
η παρέα του τα βράδια, που πραγματικά δεν ξέραμε πώς να 
διασκεδάσουμε σε Πάρο και Αντίπαρο, καταλυτική. Τα γλέ-
ντια μας με τραγούδια και τοπικές νησιώτικες κομπανίες 
έμειναν ιστορικά. Όταν δε η ταινία μάς υποχρέωσε να πε-
ράσουμε κάποιες μέρες στη μύκονο, εκεί ο Ζακ μάγερ φά-
νηκε πως ήταν στο φυσικό του περιβάλλον. Τα γλέντια του 
στο «Pierro’s», στις «9 μούσες» και στο «Remezzo» αλη-
σμόνητα μαζί με τον Πιέρο Αβέρσα και τον Κώστα Ζουγα-
νέλη. Στην παρέα μας προστίθεντο καθημερινά νέα πρόσω-
πα, ο Έγκον και η ντιάν φον Φίρστενμπεργκ, η πριγκίπισ-
σα Ίρα φον Φίρστενμπεργκ, ο Ανιέλι, μεγάλος κληρονόμος 
της Fiat, η πρώην αυτοκράτειρα Σοράγια, η Άννα Βέλτσου, 
μια γυναίκα με πολύ έντονη προσωπικότητα. 

Οι περισσότεροι μέναμε στο ξενοδοχείο «Λητώ» κοντά 
στο λιμάνι ευτυχώς, γιατί δεν ήμουν δεινή ούτε στο ποτό ού-
τε στο ξενύχτι μέχρι το πρωί, κι έτσι περπατούσα με τη συ-
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νοδεία του φροντιστή μας και επέστρεφα το αργότερο στις 
τρεις για ολιγόωρο ύπνο. 

Στη μύκονο, που επισκέφτηκα πρώτη φορά εκείνο το 
καλοκαίρι, έκανα καλές φιλίες με Αθηναίους που είχαν 
αγοράσει εξοχικά και περνούσαν κάνα μήνα στο νησί με τις 
ωραιότερες άγριες παραλίες του Αιγαίου, όπως μου έλεγαν 
όλοι. Έγινα φίλη: με τον Ζάχο Χατζηφωτίου, τον ήξερα και 
παλαιότερα, αφού εκτός από δεινός bon viveur ήταν γό-
νος γνωστής οικογένειας και για ένα διάστημα παντρεμέ-
νος και με τη φίλη μου Τζένη Καρέζη. με το ζεύγος Τζίκα 
και νίκη Φιλίνη. την έλένη Βλάχου, με την οποία μας εί-
χαν γνωρίσει χρόνια πριν ελέω Ζαΐρη. με την οικογένεια 
Λαλαούνη, που είχε πρόσφατα ανοίξει κατάστημα στο νη-
σί, απ’ όπου αγόρασα ένα εντυπωσιακό χρυσό σετ. Έκα-
να γνωριμίες με τη θρυλική Σοφία Θανοπούλου, τη φώ-
ναζαν μαρουλίνα και ήταν ήδη διάσημη σχεδιάστρια κο-
σμημάτων, παπουτσιών και αξεσουάρ. με συγκίνησε όταν 
μου ζήτησε να βάλω την υπογραφή μου δίπλα σ’ αυτήν της 
μελίνας και της Τζάκι στον τοίχο του μαγαζιού της. Ποια 
ήμουν εγώ για να τολμήσω να υπογράψω εκεί, σκέφτηκα 
κοκκινίζοντας. Κάποιοι φίλοι μου ομοφυλόφιλοι, ο ένας 
μόνιμος κάτοικος Αμερικής, με οδήγησαν γραμμή και στο 
κατάστημα του Ζοζέφ Σαλάχα για να παραγγείλω μετα-
ξωτά καφτάνια και παντελόνες, που ήταν πραγματικά μια 
εντελώς διαφορετική στιλιστική άποψη σε συνδυασμό με 
τα επαναστατικά κοσμήματα της μαρουλίνας και τα αρ-
χαιοελληνικά κλασικά του Λαλαούνη. 

Ο Ζακ με κορόιδευε λέγοντάς μου πως θα τον συνο-
δεύσω έτσι ντυμένη και μαυρισμένη στα επόμενα Όσκαρ 
στο Λος Άντζελες για να επιβάλουμε τη μύκονο στο δι-
εθνές τζετ στετ. Τον διαβεβαίωνα γελώντας πως μαζί του 
δεν πήγαινα ούτε μέχρι την κουζίνα του ταβερνείου του 
Φιλιππή για να δω τι φρέσκα ψάρια έχει φέρει, με τέτοιο 

βαθμό εμπιστοσύνης τον αξιολογούσα και αυτό τον έκανε 
να διασκεδάζει περισσότερο, κερνώντας συνεχώς την πα-
ρέα σαμπάνιες. Ένα αλησμόνητο καλοκαίρι πέρασε, αν και 
ήταν καλοκαίρι σκληρής δουλειάς για εμένα, σήμανε και 
την ένταξή μου σε ένα διεθνές τζετ σετ, κάτι που με γέμι-
ζε άγρια χαρά, γιατί είχα καταλάβει από καιρό τις συμβα-
τικές παρέες των έλλήνων ηθοποιών και τον στενό κλοιό 
τους που μου έσφιγγε την καρδιά από τον καιρό που ήμα-
σταν ακόμη ζευγάρι με τον Άγγελο. 

Αρχές Αυγούστου ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση της 
σταθερής μου φίλης Άρτεμης Γαροφαλίδη για μια θεσπέσια 
εβδομάδα στον Σκορπιό μαζί με τη μάρω, αν και ο αδελφός 
της Αρίστος έλειπε σε κρουαζιέρα με το «Χριστίνα», μαζί 
με την αγαπημένη του σύζυγο Τζάκι, στην Κυανή Ακτή, με 
ένα τσούρμο διασημότητες – ανάμεσά τους και μέλη βασι-
λικών οικογενειών. η διακόσμηση σε αρκετά δωμάτια του 
Σκορπιού είχε αλλάξει, όπως με κατατόπισε η κυρία Άρτεμη, 
ύστερα από ισχυρή παρότρυνση της Τζάκι, η οποία φυσικά 
μαζί με τον αμύθητο προϋπολογισμό είχε και το κατάλληλο 
γούστο για να κάνει ακόμα πιο ωραίο αυτό τον παράδεισο. 

Αυτήν τη φορά μαζί με τη μικρή φιλοξενηθήκαμε στο 
guest house, στη σουίτα «μπιγκόνια», ελαφρώς απομονω-
μένες από τους υπόλοιπους φιλοξενούμενους, αλλά και με 
άνεση κινήσεων για μακρινές βόλτες και περιπάτους. Δει-
πνούσαμε καθημερινά με την Άρτεμη Γαροφαλίδη και άλ-
λους κοινούς γνωστούς από την εποχή ακόμη που ήμουν 
παντρεμένη με τον υπουργό. Ήταν ιδιαίτερα κολακευμένοι 
όλοι τους, αλλά και περίεργοι με την απρόσμενη ανοδική 
καριέρα μου. Ο Αλέξανδρος και η επίσημη αγαπημένη του, 
η Φιόνα φον Τίσεν, μια εκπληκτική καλλονή –θα μπορούσε 
επάξια να είναι η απόλυτη αρχόντισσα του νησιού και της 
αυτοκρατορίας κάποια στιγμή, αν τελούσαν γάμο με τον 
Αλέξανδρο– κάθισαν μαζί μας δύο μέρες και προσπάθησαν 
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να απομονωθούν από όλους και όλα. Το ίδιο διάστημα είχε 
διαμηνύσει στη θεία της η Χριστίνα πως θα ερχόταν και η 
ίδια εκεί με τη νέα της παρέα, όμως εγκλωβίστηκε ύστερα 
από ένα ξέφρενο πάρτι στο Ακαπούλκο και παρέτεινε τις 
διακοπές της εκεί, κατά τα λεγόμενα πάντα της θείας της.

η επιστροφή μετά τον Δεκαπενταύγουστο στη ζεστή 
Αθήνα με έκανε να γυρίσω στις σκέψεις μου για χειμερι-
νή θεατρική στέγη και συνομιλούσα στο τηλέφωνο συχνά 
με τον Δημήτρη Χορν, τον πλέον αγαπημένο μου ηθοποιό, 
για πιθανή συνεργασία μαζί. η υποχονδρία και η αρρωστο-
φοβία του Τάκη πάντα με διασκέδαζαν. Από τις λιγοστές 
φορές που κάναμε παρέα, γνώριζα πόσο απαιτητικός και 
φορτικός ήταν στη δουλειά, άλλωστε με την Έλλη είχαμε 
πει γι’ αυτόν στο παρελθόν τέρατα και σημεία σε στιγμές 
εξομολογήσεων. 

Απολάμβανα τα μπράβο της Έλλης και μετρούσε ιδιαί-
τερα το κουράγιο που μου έδινε τηλεφωνικά για να παίξω 
μαζί του. Τον τελευταίο καιρό την είχα χάσει με το διαρκές 
τρεχαλητό μου αλλά και με τον ξαφνικό της έρωτα για ένα 
παιδί που ήθελε σώνει και καλά να θεωρεί δικό της και την 
είχε βάλει ήδη στη διαδικασία να ορίζει τον εαυτό της ως 
μητέρα του, ενώ δεν είχε ολοκληρώσει ακόμη τη διαδικασία 
υιοθεσίας. Περισσότερα δεν ήξερα, απέφευγα και απέφευγε 
να μου πει λεπτομέρειες, με μια υποβόσκουσα ενοχή πάντα. 
Της είχα υποσχεθεί πως όταν τελείωνε το σπίτι της στο Πή-
λιο, στον Αϊ-Γιάννη, θα πήγαινα με τη μάρω μια επίσκεψη-
εκδρομή για να συσφίξουμε πάλι τις σχέσεις μας. 

Προς το παρόν, αυτή θα ανέβαζε, τον χειμώνα του 1970-
1971, το Γλυκιά Ίρμα, έργο που ήθελε να πρωτοπαίξει από το 
1960 που το αγόρασε, αλλά δίσταζε, κι εγώ μετά από προ-
τροπή της, με τεράστιο άγχος και φόβο, θα συνεργαζόμουν 
με τον Τάκη Χορν. η συνεργασία όμως ναυάγησε, ο Τάκης 
αποφάσισε να ασχοληθεί με τη συγγραφή νέων θεατρικών 

έργων και, αν και δεν το παραδεχόταν δημοσίως, και με τα 
θέματα της Κρατικής έλληνικής ραδιοφωνίας. Ανέβηκε ξα-
νά στο θέατρο για να ξαναπαίξει πολλά χρόνια αργότερα. 
έκείνον τον χειμώνα, με αυτή την απρόοπτη τροπή, τελι-
κά έκανα τη μεγαλύτερη θεατρική μου επιτυχία, με το έργο 
Ωραία μου κυρία, μια επιτυχία εξασφαλισμένη ήδη από την 
Αλίκη, με την οποία δεν ήθελα ποτέ να με συγκρίνουν. Ίσως 
γι’ αυτό θέλησα να παίξω κι εγώ αυτόν τον ρόλο, για να δο-
κιμάσω τις δυνατότητές μου, να αποδείξω πως δεν μιμούμαι 
καμία και ειδικά την Αλίκη. 

Ο Αλέκος Αλεξανδράκης στον ρόλο του καθηγητή Χί-
γκινς κι εγώ ως φτωχή πλην τίμια ανθοπώλης έλίζα κλέ-
ψαμε την παράσταση, κι εγώ κέρδισα ένα στοίχημα με τον 
εαυτό μου πως μπορούσα να τραγουδήσω και να χορέψω 
αρκετά καλά. Ήμουν σίγουρη πως με αυτόν τον ρόλο τον 
επόμενο χειμώνα θα είχα τη δική μου θεατρική στέγη. ήταν 
ήδη, από τον πρώτο καιρό με τον Άγγελο, στα ανομολό-
γητα σχέδιά μου. 

η επιτυχία του έργου και το γεγονός πως η τελευταία 
μας ταινία προτάθηκε για βραβείο καλύτερης παραγωγής 
και πρώτου γυναικείου ρόλου στην Αμέλια Βοριά στο Φε-
στιβάλ Θεσσαλονίκης με έκανε να πανηγυρίζω στο σπίτι 
μου με τη μάρω, την Κική και τη Βίκι, ανοίγοντας σαμπά-
νιες και κάνοντάς τους δώρα. Σαράντα πέντε λεπτά μι-
λούσα στο τηλέφωνο με την κυρα-Λένη και με τον πρώ-
ην αμετανόητο πατέρα μου, ο οποίος το τελευταίο διά-
στημα φύλαγε ευλαβικά τα αποκόμματα των εφημερίδων 
με τις φωτογραφίες μου, ενώ είχε διακοσμήσει το σπίτι με 
όλα τα εξώφυλλά μου στον Ταχυδρόμο, στη Γυναίκα, στις 
Εικόνες, στο Ρομάντσο. Τον νοέμβριο η βράβευσή μου στο 
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης από τον Γιώργο ρούσσο ήταν και 
η πρώτη φορά που κατάλαβα πως είχα ανέβει στο «ρετι-
ρέ» της μικρής πορείας μου. Ακολουθούσε όμως για μένα 
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η «ταράτσα της πολυώροφης πολυκατοικίας» και ύστερα, 
γιατί όχι, ένας «ουρανοξύστης» από θεατρικά και κινημα-
τογραφικά όνειρα. 

Αμέσως μετά τη βράβευση στη Θεσσαλονίκη, ακολούθη-
σε μια περίοδος μέλιτος, με εφημερίδες, περιοδικά, ραδιό-
φωνα που με καταδίωκαν για συνεντεύξεις συνεχώς. Έκα-
να δύο φωτογραφίσεις για τις Εικόνες, αγαπημένο μου πε-
ριοδικό από τα παλιά, και μία για τη Γυναίκα και τον Ταχυ-
δρόμο, όπου μετά βίας προσπαθούσα στις συνεντεύξεις να 
φανώ πως δεν βαριόμουν οικτρά και κυρίως πως δεν ήμουν 
εγώ αυτή που θα ήταν αποτυπωμένη στο εξώφυλλο και στις 
μέσα φωτογραφίες. Δεν μου πήγαιναν στην ιδιοσυγκρασία 
μου αυτού του είδους οι δημόσιες σχέσεις, ήμουν αντικοι-
νωνική με αυτά, σπάνια ακολουθούσα την πεπατημένη των 
ερωτήσεων των δημοσιογράφων, ενώ συχνά έκανα εγώ ερω-
τήσεις σ’ αυτούς και τους έκοβα τη φόρα. μα αφού θέλουν 
ψέματα από εμένα και τα τετριμμένα, γιατί δεν τα γράφουν 
μόνοι τους στο γραφείο τους, αναρωτιόμουν ενώ αποφά-
σισα πως σε λίγα χρόνια θα έγραφα εγώ μόνη μου τη συ-
νέντευξη, σαν έκθεση, σαν σελίδα ημερολογίου μου, εκθέ-
τοντας η ίδια τον εαυτό μου όπως εγώ ήθελα, χωρίς τυπι-
κές ερωτήσεις και απαντήσεις. Θα ήταν ο λόγος μου και οι 
σκέψεις μου, ό,τι εγώ λαχταρούσα. μέχρι τότε όμως είχα-
με πολύ δρόμο μπροστά μας. Κάτι τέτοιο θα τρόμαζε τους 
πάντες. Ήδη είχαν τρομάξει με τη γρήγορη ανοδική πορεία 
μου. έλληνογαλλική ταινία, συζητούσαν οι ειδήμονες στον 
χώρο και έκαναν από τώρα προγνωστικά πώς θα πάει, αφού 
είχαν υποστεί το πρώτο σοκ στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 
με τη βράβευσή μου.

Όλο αυτό το διάστημα, τα φλερτ των νέων αλλά και πα-
λαιότερων ηθοποιών ήταν φαινόμενο ρουτίνας. Ένας που 
πέρασε βιαστικά, ένα παιδαρέλι, ιστορία ενός μήνα στα γυ-
ρίσματα των νησιών, σαν δροσιά μετά από πολύμηνη δίψα. 

Ο δεύτερος κράτησε ακριβώς το διπλάσιο, αλλά με κού-
ρασε γρήγορα, γιατί η παράνομη σχέση με έναν παντρεμέ-
νο δεν ήταν τελικά το φόρτε μου, ο κύριος ήταν πολύ πα-
ντρεμένος με παιδιά κι εγώ πολύ αδέσμευτη και ασυμβίβα-
στη, για να ζω στα παρασκήνια τον οποιονδήποτε έρωτα. 

έπέβαλλα στον εαυτό μου να λειτουργεί αυστηρά σαρ-
κικά, μπαίνοντας σε αντρική σκέψη, με κριτήρια αυστηρά 
σεξουαλικά. Δεν μου επέτρεπα κανενός είδους συναίσθη-
μα, δεν επιθυμούσα την οποιαδήποτε δέσμευση, δεν σή-
μαινε τίποτα απολύτως ένα ωραίο δείπνο και αργότερα ένα 
παθιασμένο ερωτικό ολιγόωρο ραντεβού. Απεχθανόμουν 
τους δεσμούς, το αδιάκοπο τηλεφωνικό κυνηγητό και πά-
νω απ’ όλα, δεν ήθελα κανέναν και για τίποτα ως επίσημο 
συνοδό. Ήμουν από μόνη μου εξαιρετικά διάσημη πλέον 
για να εκπροσωπώ ασυνόδευτη τον εαυτό μου, που τον αι-
σθανόμουν σαν ένα άλογο κούρσας που ήθελε να τερμα-
τίζει πάντα πρώτο.

Τρεις ημέρες αργίας που εξοικονόμησα μετά την περίο-
δο των γιορτών, τις οποίες πέρασα στην Αθήνα με ρεβεγιόν 
Χριστουγέννων στο σπίτι του Αριστοτέλη και της Τζάκι, τις 
αξιοποίησα για πρώτη φορά με τη δεσποινίδα μάρω νού-
ση στο Λονδίνο, το οποίο επισκεφτήκαμε μαζί ως αρχάριες. 
έκεί παρακολουθήσαμε την ίδια θεατρική παράσταση που 
πρωταγωνιστούσα κι εγώ, ενώ επενδύσαμε αρκετές χιλιά-
δες δραχμές σε συνάλλαγμα σε αγγλικές μπουτίκ στην Κάρ-
ναμπι και στη Σλόαν Στριτ. η μάρω λάτρεψε το Λονδίνο 
και ορκίστηκε πως θα επιστρέψει για θεατρικές σπουδές σε 
λίγα χρόνια. Ήμασταν οι δυο μας τόσο ευτυχισμένες, τό-
σο πετυχημένες στους αξεπέραστους ρόλους της μάνας και 
της θυγατέρας. Τα είχαμε καταφέρει να είμαστε μαζί και μη 
ανταγωνιστικές σε μια σχέση που δοκιμάστηκε, αλλά επι-
κράτησε η τεράστια αγάπη μας, δεν θα μπορούσα να είμαι 
περισσότερο αυτάρκης.
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Τρεις διανυκτερεύσεις κάναμε στο «Claridge’s Hotel» και 
το δωμάτιό μας καθημερινά είχε φρέσκα λουλούδια από έναν 
άγνωστο θαυμαστή που με καταδίωκε. «Στις ωραιότερες 
μητέρα και κόρη» έγραφε στα αγγλικά χωρίς καν ένα μικρό 
όνομα, ψευδώνυμο ή αρχικό. Ζήτησα επανειλημμένως να 
μάθω από τη ρεσεψιόν λεπτομέρειες, όμως μου είπαν πως 
τα στέλνουν κατευθείαν από το γραφείο κάποιας ανώνυμης 
εταιρείας της έλβετίας. Πανικοβλήθηκα στην ιδέα πως θα 
μπορούσε να είναι κίνηση του πάλαι ποτέ συζύγου μου, σε 
μια ένδειξη καλής πίστης και πρωτοφανούς αντρισμού και 
συνοφρυώθηκα, ωστόσο απαλλαχτήκαμε πλήρως από λου-
λούδια, μπιλιέτα και τα τοιαύτα μόλις γυρίσαμε πίσω στο 
διαμέρισμά μας στην Αθήνα. 

νέο διαμέρισμα, ιδιοκτησία μου, σκεφτόμουν νοερά στην 
επιστροφή. έίχα ήδη ζηλέψει άλλες πρωταγωνίστριες που 
είχαν ήδη ιδιόκτητα διαμερίσματα, η Αλίκη στη Στησιχόρου, 
η Τζένη στο Χίλτον, ήταν καιρός να αποκτήσω ένα ρετιρέ 
κι εγώ, σκεφτόμουν, αν και πρωτίστως με ερέθιζε η ιδέα της 
δικής μου θεατρικής στέγης.

Τον Απρίλιο, μετά το τέλος των παραστάσεων, η είδηση 
πως η ταινία μας Un Grec mort θα έπαιρνε μέρος στο Φε-
στιβάλ των Καννών, με υποψηφιότητα για Α΄ βραβείο σκη-
νοθεσίας στον μορίς Οσμάν και −το ανήκουστο− Α΄ βρα-
βείο γυναικείου ρόλου στην Αμέλια Βοριά, ήταν πρωτοσέ-
λιδο σε όλες τις εφημερίδες και στα περιοδικά. με όπλισε 
με την αυτοπεποίθηση που χρειαζόμουν στη συγκεκριμένη 
στιγμή. Ήμουν έτοιμη για το μεγάλο άλμα. Πάνω από τα 
αστέρια είχα πει και αισθανόμουν πως τα ακουμπούσα ήδη. 
Ήταν αστείο να το σκέφτομαι, αλλά δεν ζήλευα πλέον τη με-
γάλη καριέρα στην έλλάδα, αλλά έξω από αυτήν, κατά ένα 
βαθμό είχα αρχίσει ήδη να γίνομαι μία αχόρταγη ηθοποιός. 
Αυτό το ταξίδι, από τη στιγμή που ξεκίνησα, έστω και κρυ-
φά, στη σχολή του Κατσέλη στη νέα Σμύρνη, είχα πιστέ-

ψει πως πρέπει να το φέρω σε πέρας σταματώντας σε κάθε 
σταθμό για ανεφοδιασμό και στάσεις, αλλά ο προορισμός 
μου ήταν ο γύρος του κόσμου.
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«Ω ΣΤΕ ΑυΤΟ  είναι το Φεστιβάλ Καννών» κοί-
ταζα από τον πρώτο όροφο του ξενοδοχείου 
«Martinez» την Κρουαζέτ, που απλωνόταν 

στα πόδια μου. ηλιόλουστη μέρα, τέλος μαΐου, σχεδόν ελ-
ληνικό καλοκαίρι και ένα ξαναμμένο πλήθος φωτογράφων, 
συνεργείων κινηματογράφου, τηλεόρασης αλλά και δαιμό-
νιων παπαράτσι είχε ξεχυθεί από το πρωί στους δρόμους ξε-
ροσταλιάζοντας έξω από τα γνωστά ξενοδοχεία. Πρωτίστως 
το «Carlton», όπως έμαθα, το «Martinez», το «Miramar» και 
άλλα. Κατά τις δώδεκα οι δρόμοι θα γεμίσουν διασημότη-
τες, χαριτωμένα πιν απ κορίτσια, ανερχόμενους ηθοποιούς 
αλλά και άλλους ντόπιους Γάλλους συνάδελφους που είναι 
στα αζήτητα χρόνια και καραδοκούν για μια ευκαιρία. Γιατί 
να μην είναι φέτος η σειρά τους; 

η ελληνική αποστολή απαρτίζεται αρχικά μόνο από εμέ-
να και τον παραγωγό μας, Ζακ μάγερ, συνοδευόμενο από 
μία Γαλλίδα ενζενί, σωσία της μισέλ μοργκάν στα νιάτα 

Από το ημερολόγιο της Αμέλιας Βοριά

Το μεγάλο άλμα

της, αλλά και από τον περιβόητο ακόμη μετά από τόσα χρό-
νια γιο του, Λέοντα, περίφημο Καζανόβα, γνωστό τοις πάσι 
στις Κάννες. όπως διαπίστωσα με τα ίδια μου τα μάτια τις 
πέντε ημέρες που πέρασα στο πνεύμα του Φεστιβάλ, ανα-
ρίθμητες ξαναμμένες, ενζενί και μη, τρύπωναν για ένα «κα-
λώς ήρθες» στην αγκαλιά του. 

Έφαγα ένα απλό πρωινό με φρούτα, καφέ και γάλα −το 
πρωινό γάλα πάντα υποδήλωνε την ταπεινή καταγωγή μου− 
και ντύθηκα κατάλληλα για να συναντήσω τους παραγω-
γούς μου στο χολ του ξενοδοχείου στις έντεκα ακριβώς.

Αποβραδίς είχε κρεμαστεί ένα λευκό χαμηλόμεσο παντε-
λόνι κρεπ, εφαρμοστό γιλέκο και το ασορτί σακάκι του με 
navy λεπτομέρειες, που άφηνε ακάλυπτη τη λεπτή μου μέση 
−λιμοκτόνησα μια εβδομάδα πριν γι’ αυτό το αποτέλεσμα− 
και χρυσή ζώνη Chanel με μεγάλους κρίκους.

Ο φίλος μου ηλίας Λαλαούνης με είχε προμηθεύσει με μια 
σειρά επιβλητικών ελληνιστικών χρυσών κοσμημάτων που 
ήθελα να επιβάλω ως άποψη. Τράβηξα τα μαλλιά μου και τα 
σταθεροποίησα σε μια φαρδιά λευκή πλεξούδα. με μια μικρή 
λευκή Chanel τσάντα, απόκτημά μου από τη Σλόαν Στριτ, 
και ασορτί πέδιλα, έκανα απόβαση στο χoλ του «Martinez». 

Απανωτά τα ραντεβού μας με ξένους παραγωγούς και οι 
συζητήσεις έδιναν και έπαιρναν για πιθανές συνεργασίες με 
φόντο τη φωτογενή έλλάδα. 

«η έλλάδα πρέπει να γίνει της μόδας» επέμεναν οι παρα-
γωγοί μάγερ, πατέρας και γιος, και είχαν απόλυτο δίκιο, ήταν 
απόλυτα πρόσφορο έδαφος για τον διεθνή κινηματογράφο. 

Στη μεσημεριανή παρέα μας προστέθηκε η Ίρα φον Φίρ-
στενμπεργκ, που συνοδευόταν από τον σκηνοθέτη της, ρό-
μπερτ Χουσεΐν. μαζί είχαν γυρίσει μια εξαιρετικά αμφίβολης 
αξίας ταινία, το I killed Rasputin, παρ’ όλα αυτά προσπαθού-
σε να κάνει καριέρα πέραν των κοσμικών σαλονιών της έυ-
ρώπης. Την είχαμε γνωρίσει το καλοκαίρι στη μύκονο και 
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έτσι η συζήτηση στα γαλλικά μεταξύ μας κύλησε άνετα. Ο 
μαρτσέλο μαστρογιάνι μαζί με την Κατρίν ντενέβ στα-
μάτησε για να χαιρετήσει φασαριόζικα τον Ζακ και τον γιο 
του, μίλησαν μεταξύ τους ιταλικά και θυμήθηκαν αστείες 
στιγμές από τον καιρό που γύριζαν το Dolce Vita. αν και ο 
Ζακ ήταν σε αυτή την ταινία ένας μικρός μέτοχος, ωστόσο 
οι δύο άντρες δέθηκαν φιλικά λόγω του ακαταμάχητου χα-
ρακτήρα του μάγερ.

Γυρίσαμε αργά το απόγευμα πίσω, αφού προηγουμένως 
δώσαμε κοινή συνέντευξη και φωτογράφιση στα πέριξ για 
διάφορους δημοσιογράφους. με εντυπωσίασε η είσοδος 
του «Carlton», η οποία είχε μεταμορφωθεί, για το λανσάρι-
σμα της νέας ταινίας Τζέιμς μποντ Diamonds are forever, 
σε δύο γιγαντιαία καλλίγραμμα γυναικεία πόδια. 

Το απόγευμα αποφάσισα να επισκεφτώ την τοπική αγο-
ρά, όπου έκανα ένοχα μερικές ακριβές αγορές: δυο φορέμα-
τα διάσημων σχεδιαστών και παπούτσια επίσης. Το επόμενο 
πρωί εμφανίστηκα με φόρεμα, απαλό κίτρινο μουσελίνα, με 
δαντελένια φινιρίσματα, του Valentino, νιώθοντας τουλά-
χιστον δέκα πόντους ψηλότερη που επιτέλους είχα φορέσει 
ρούχο από τον σχεδιαστή που είχε δημιουργήσει το νυφικό 
φόρεμα της Τζάκι ωνάση. Ήταν ιλιγγιώδες το ποσό που εί-
χα ξοδέψει γι’ αυτό, όμως μόλις μου ανακοινώθηκε η υπο-
ψηφιότητα στο Φεστιβάλ Καννών έτρεξα αμέσως να αγο-
ράσω τον ξένο Τύπο και αποφάσισα αντί να κοπιάρω, όπως 
έκαναν άλλες, πιο ευκατάστατες από εμένα έλληνίδες πρω-
ταγωνίστριες, να παραγγείλω από τις μπουτίκ τους στο Πα-
ρίσι τα μοντέλα. με τη βοήθεια της φίλης μου, της γραμμα-
τέως του Αρίστου, Κικής Φερούδη, παρήγγειλα δύο μοντέλα 
που για χάρη τους ήμουν αποφασισμένη να φάω κουλούρι 
και τυρί για δύο μήνες προκειμένου να κάνω τη σωστή εμ-
φάνιση στην Κρουαζέτ.

Το φόρεμα και η γράφουσα έκλεψαν την παράσταση, 

όπως πληροφορήθηκα, στην επίσημη πρωινή προβολή της 
ταινίας και στη δεξίωση Τύπου που ακολούθησε. Ο συμπρω-
ταγωνιστής μου, Ζαν Λουί Τρεντινιάν, που είχε γίνει φίλος 
πλέον μαζί μου μετά από τόση ταλαιπωρία στους βράχους 
του Αιγαίου, αλλά και η αγαπημένη μαρίνα Βλαντή με υπο-
στήριξαν και με το παραπάνω. 

μίλησαν και οι δύο θετικά για τη νέα έλληνίδα πρωτα-
γωνίστρια μετά τη θρυλική μελίνα και την Αλίκη, που εί-
χαν περάσει από τις Κάννες. 

Ήρθε η σειρά μου να αποδείξω αν άξιζα να βρίσκομαι 
εκεί ή απλώς με είχε συμπαρασύρει η αδυναμία που έτρεφε 
ο Ζακ για μένα – ένα συνεχές χρόνιο εξαιρετικά ευγενικό 
φλερτ, που με διασκέδαζε πάντοτε χωρίς να με προσβάλ-
λει. Την ίδια ημέρα δώσαμε ένα πάρτι προς τιμήν των δεκά-
δων φίλων και γνωστών των μάγερ, αλλά και για το πλή-
θος των περίεργων δημοσιογράφων. Ήμασταν όλοι σύμφω-
νοι να μη δοθεί ανάλογο σκηνικό με μπουζούκια, σπασίματα 
πιάτων και άλλα τραγελαφικά που είχαν συμβεί όταν είχαν 
κάνει απόβαση στις Κάννες η μελίνα με την ταινία Στέλλα, 
αλλά και στην περίπτωση της Αλίκη με τον Δημήτρη, με τις 
Διπλοπενιές – όπου είχε δημιουργηθεί θέμα μ’ έναν στημέ-
νο, άσχημο καβγά. Θέλαμε να κρατήσουμε άλλο προφίλ γι’ 
αυτή την ταινία και να προσελκύσουμε κοινό διαμορφώνο-
ντας την άποψη πως έλλάδα δεν είναι μόνο συρτάκι, ρετσί-
να και σπασμένα πιάτα, όπως έδειχναν τα πετυχημένα μιού-
ζικαλ της Φίνος.

Το σκηνικό στο πάρτι, που έλαβε χώρα στο ρεστοράν «Le 
Couteau», είχε αυστηρά ελληνικό χαρακτήρα, με ελληνική 
κουζίνα, Έλληνα μάγειρα που ήρθε  από το «King George», 
σερβίτσια, τραπεζομάντιλα νησιώτικα, αλλά και μουσική 
υπόκρουση του Έλληνα συνθέτη της ταινίας, ο οποίος είχε 
έρθει το πρωί για την εκδήλωση μαζί με ορχήστρα, μαγεύ-
οντας τα αυτιά όλων με μια μουσική χωρίς σύνορα. η βρα-
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διά είχε εξαιρετική επιτυχία, την επομένη τα σχόλια στις 
εφημερίδες ήταν ιδιαίτερα κολακευτικά, μάλιστα το λευ-
κό μουσελίνα φόρεμά μου με τους χρυσούς λεπτούς μαιάν-
δρους του Κρίτσα σχολιάστηκε ως η νέα τάση για το κα-
λοκαίρι μαζί με το χρυσό μινωικό περιδέραιο με τα κριάρια 
του ηλία Λαλαούνη. 

Το βράδυ της απονομής και των βραβεύσεων κατάλαβα 
επιτέλους τι σήμαινουν κόκκινο χαλί, πρεμιέρα και παγκό-
σμιος κινηματογράφος. Ποτέ ξανά δεν θα μπορούσα να δώ-
σω την ίδια σημασία σε ελληνική κινηματογραφική πρεμιέρα 
στην Αθήνα μετά τη μαγική πρώτη εκείνη νύχτα βραβείων 
του Φεστιβάλ Καννών. 

Οι παραγωγοί μου ντυμένοι αυστηρά με σμόκιν, όπως 
και όλοι οι υπόλοιποι άντρες συντελεστές, ο Ζακ, κάτι ανά-
μεσα σε ρίτσαρντ μπάρτον και του μεγαλύτερού του Γερ-
μανού Κουρτ Γιούργκενς, ήταν ένας Έλληνας που αισθα-
νόμουν περηφάνια για το ότι εκπροσωπούσε την έλλάδα. 
Ο Ζακ, κάνοντάς μου έκπληξη μια τουαλέτα υψηλής ρα-
πτικής Coco Chanel, κεντημένη στο χέρι με κρύσταλλα 
και τιρκουάζ, και κοσμήματα Bulgari βασιλικής αξίας ει-
δικά νοικιασμένα για τη βραδιά, με άφησε άλαλη για ώρα 
από το πρωί εκείνης της ημέρας. Ο γκρουμ έφτασε με γε-
μάτη αγκαλιά: μια ανθοδέσμη καζαμπλάνκας και ένα τερά-
στιο ασπρόμαυρο κουτί από την πασίγνωστη μπουτίκ της 
Rue Cambon. Όταν αργότερα ξαναήρθε με το μπλε κου-
τί από το κοσμηματοπωλείο Bulgari, ανοίγοντάς το έμει-
να ακίνητη κρατώντας την ανάσα μου καθώς το βαρύτι-
μο περιδέραιο με τιρκουάζ και ρουμπίνια άστραψε πονη-
ρά εμπρός στα μάτια μου. η κάρτα ήταν το ίδιο σαρδόνια 
έξυπνη όπως και ο αποστολέας της:

«Προς Θεού, δεν σου κάνω πρόταση ηθική ή ανήθικη. 
Έχω νοικιάσει τα κοσμήματα ειδικά για απόψε, είμαι βλέ-
πεις χορηγός κυριών τόσα χρόνια και στον Bulgari!! Αν τα 

θέλεις ωστόσο πολύ, μπορούμε να το διαπραγματευτούμε… 
έύχομαι απόψε να κατακτήσεις και τις Κάννες. 

Δικός σου, Ζακ».
Ο κομμωτής και ο μακιγιέρ από το salon «Alexandre de 

Paris» −πάντα τους καλύτερους προσλάμβανε ο Ζακ− κα-
τέφθασαν νωρίς το απόγευμα και ύστερα από μια σύντομη 
πρόβα, εξετάζοντας φόρεμα και κοσμήματα, αποφάσισαν 
να μεταμορφώσουν βάσει των δικών τους γαλλικών δεδο-
μένων μια έλληνίδα πρωταγωνίστρια σε διεθνή σταρ. Αυ-
τές ήταν οι οδηγίες τους από τον κύριο μάγερ και θα έκα-
ναν τα πάντα γι’ αυτό.

Δεν είχα αισθανθεί μέχρι τότε ποτέ μεθυσμένη από φή-
μη, δόξα ή οτιδήποτε παρόμοιο. έκείνο το βράδυ όμως τα 
ένιωσα όλα και με το παραπάνω, σίγουρα θα μου το χρώ-
σταγε η ζωή και η καλή μου τύχη, για την οποία με μακάρι-
ζε η κυρα-Λένη.

η βαρύτιμη Chanel μεταξωτή τουαλέτα κάλυψε με την 
«ουρά» της επιβλητικά το κόκκινο χαλί, που πρώτη φορά 
έβλεπα στη ζωή μου, και οι προβολείς μάς οδηγούσαν, εγώ 
στο μπράτσο του Ζακ και του σκηνοθέτη μας, μορίς Οσμάν. 
έκείνη τη στιγμή που οι φωτογράφοι όλοι παρατεταγμένοι 
στη σειρά μάς φώναζαν για μια φωτό, εκδικήθηκα πέρα για 
πέρα το παρελθόν μου, τους Βοριάδες, κι ας τους κουβά-
λαγα πλέον στο επώνυμό μου, τις ατέλειωτες παιδικές μου 
πρόβες ως Καρένινα και μπλανς, την άδοξη πορεία μου στα 
πρώτα χρόνια της ζωής μου. 

Άξιζαν όλα αυτά κι ακόμα περισσότερα έστω γι’ αυτές τις 
συγκεκριμένες στιγμές, μόνο να ήταν μέσα στους φωτογρά-
φους, σ’ όλους αυτούς που στριμώχνονταν για μια φωτογρα-
φία δική μας, έστω για ένα λεπτό ο Ανδρέας από τα παλιά, 
έτσι για να δει τι κατάφερα χωρίς αυτόν, για να ξεσπάσω σαν 
μια θυμωμένη μαθήτρια που ξεπέρασε τους στόχους του κα-
θηγητή της, του μέντορά της, ρίχνοντάς του μια ματιά με 
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σημασία. Ύστερα, θα ήθελα να του χαμογελάσω γλυκά, να 
θυμηθώ το πρόσωπό του και να τον χαρώ να καμαρώνει για 
μένα, για τη μικρή του Αμαλία από τον κάμπο.  

Όταν ανακοίνωσαν την κατάκτηση του Α΄ βραβείου για 
την καλύτερη σκηνοθεσία από τον μορίς Οσμάν και πρό-
φεραν το όνομά του τραγουδιστά, η καρδιά μου κλότσησε 
και νομίζω πως πετάχτηκε χωρίς εμένα επάνω στη σκηνή 
για να πανηγυρίσω μαζί με τον Οσμάν. αγκαλιαζόμασταν 
μεταξύ μας από χαρά. 

μέσα στον πυρπολισμό των φλας, ο Οσμάν ανέβηκε στη 
σκηνή για το βραβείο στη σκηνοθεσία του, που σαν «μαγεμέ-
νη εικόνα» αιχμαλώτισε τα μάτια των εκατοντάδων παρευρι-
σκόμενων σε εκείνο το θέατρο, είχαμε μείνει όλοι όρθιοι και 
κλαίγαμε για την έλλάδα, για τον κόπο μας, για τους εαυ-
τούς μας, ο καθένας είχε τον δικό του λόγο εκείνο το βράδυ.

Το βραβείο Α΄ γυναικείου ρόλου απονεμήθηκε στην Κίτι 
Γουίν, μια Αμερικανίδα, για το Panic in Needle Park. Ο Ζακ 
μού έσφιξε το χέρι προστατευτικά στο σκοτάδι και μου εί-
πε στο αυτί:

«Πολύ θράσος έχεις, Αμέλια, με το που πάτησες το πόδι 
σου στις Κάννες να σου δώσουν και βραβείο!» κάνοντάς με 
να χαμογελάσω ένοχα που «διάβασε» τη ζήλια μου.

Δεν θυμάμαι πολλούς από τους υπόλοιπους εναγκαλι-
σμούς της βραδιάς, θυμάμαι πως τα φλας με τύφλωναν και 
συνέχιζα να χαμογελώ σαν να είχα πιει μπουκάλια ολόκλη-
ρα σαμπάνια, ενώ δεν είχα πιει ούτε γουλιά νερό. η βραδιά 
κύλησε σε μια τεράστια ροτόντα στο πάρτι του «Carlton», 
όπου παρήλασαν απίθανοι σταρ, όλοι γνωστοί από τη δι-
εθνή «γλυκιά ζωή» του Ζακ, ο ρομάν Πολάνσκι, σκηνοθέ-
της-σκάνδαλο, η μπριζίτ μπαρντό με τον σύζυγό της, Γκού-
ντερ Σακς, η Ούρσουλα Άντρες, η Κλαούντια Καρντινάλε, η 
Τζίνα Λολομπρίτζιτα, ο μάικλ Κέιν, πασίγνωστος από την 
ταινία του Άλφι, η Σιμόν Σινιορέ και ο Ιβ μοντάν, η μιλέν 

ντε μονσό, που έγινε και ζευγάρι εκείνο το βράδυ με τον 
μάγερ τζούνιορ, ο Αλέν ντελόν μαζί με τη ρόμι Σνάιντερ, 
παγκόσμια γνωστοί μετά την τρομερή περσινή επιτυχημέ-
νη ταινία τους Η πισίνα. Ο Λουκίνο Βισκόντι, που βραβεύ-
τηκε για είκοσι πέντε χρόνια καριέρας, ενώ προβλήθηκε το 
μαγευτικό φιλμ Θάνατος στη Βενετία. Το είδα ήδη δύο φο-
ρές παραμιλώντας.

Όλα γύριζαν γλυκά όταν με συνόδευσε ο Ζακ στο δωμά-
τιό μου τέσσερις και μισή τα ξημερώματα εμφανώς ζαλισμένη 
από τη σαμπάνια που επιτέλους ήπια και την ανυπέρβλητη 
χαρά μου. μου φίλησε τα χέρια στην εξώπορτα του δωμα-
τίου μου και με ρώτησε αν πιστεύω στη μοίρα, στο κάρμα. 

«Δεν ξέρω» του απάντησα γελώντας. «Ποιανού το κάρ-
μα υπερίσχυσε απόψε και κερδίσαμε, το δικό σου ή το δι-
κό μου, Ζακ;»

«Αμέλια, αξεπέραστο θηλυκό του σατανά, είμαι τόσο ευ-
τυχισμένος απόψε, σε ευχαριστώ που μου έδωσες αυτήν τη 
χαρά να είμαστε εδώ μαζί! Τώρα κοιμήσου και αύριο ετοι-
μάσου για τα καινούργια μας σχέδια!»

Αποχώρησε σαν κύριος για να επιστρέψει στη σουίτα του 
στον τελευταίο όροφο, όπου τον περίμενε η μικρή σταρλε-
τίτσα του. 

Έκλεισα τα μάτια μου εξουθενωμένη από κούραση και 
υπερβολική αστερόσκονη και η τελευταία μου σκέψη ήταν: 
Αυτό λοιπόν είναι οι Κάννες; Ένα νεραϊδένιο όνειρο για αυ-
τούς που πιστεύουν με όλη τους τη δύναμη; Ήταν το όνειρό 
μου και το έζησα; μήπως ξυπνήσω απότομα και βρεθώ πάλι 
πίσω στους Βοριάδες, στους σελτέδες κατάχαμα στο σαλόνι; 
Κοιμήσου, Αμαλία, που όλο σκέφτεσαι, και το πρωί θα έχεις 
απάντηση, είπα χαμένη στα όνειρά μου και «στα δάση τους».

Το πρωί με ξύπνησαν νέα λουλούδια φρέσκα έξω από την 
πόρτα μου, καθώς κι ένα ολόχρυσο διαμαντένιο βραχιόλι 
Boucheron, δώρο από τον αγαπημένο μου Ζακ, μαζί με την 
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αγάπη του και τον σεβασμό του στο ταλέντο μου, όπως υπέ-
γραφε. Το πρώτο τηλεφώνημα της ημέρας έγινε στη μάρω, 
για να της ανακοινώσω τα νέα. Ήταν σπίτι περιμένοντας τις 
εντυπώσεις μου, αναστενάζοντας βαριά γιατί δεν είναι μαζί 
μου να το ζήσει από κοντά. Προσπάθησα να απαντήσω στις 
χιλιάδες ερωτήσεις της για τους διάσημους σταρ που είδα 
από απόσταση αναπνοής και την έκαναν να τσιρίζει υστε-
ρικά από πάθος και εφηβική ζήλια. 

Απέμειναν δυο ακόμα μέρες στις Κάννες γεμάτες ραντε-
βού και συνεντεύξεις, γεύματα και δείπνα, με ηθοποιούς και 
άλλους παραγωγούς ταινιών που ο Ζακ είχε ήδη βολιδοσκο-
πήσει για συνεργασίες.    

Ανάμεσα σε μεσημεριανά καλέσματα, απογευματινά κα-
φεδάκια και εντυπωσιακά δείπνα επισφραγίσαμε τη δεύτερη 
ταινία μας με γαλλικό γκρουπ κι αυτήν τη φορά και με έτοι-
μο σενάριο του Γρηγόρη Αντωνίου, μια ιστορία κατασκοπεί-
ας στα χρόνια της Κατοχής, που είχαμε ήδη στα χέρια μας 
από την Αθήνα. Θα το γυρίζαμε εξ ολοκλήρου στα μετέω-
ρα και στα βουνά της Καλαμπάκας τον χειμώνα, τόσο κο-
ντά αλλά και τόσο μακριά από την προηγούμενη ζωή μου.

«Έχεις επισκεφτεί ποτέ την Καλαμπάκα και τα μετέωρα, 
Αμελί;» με ρώτησε αδιάφορα ο Ζακ όταν είχαμε ήδη προσδε-
θεί για την απογείωση, κατά την επιστροφή μας στην Αθήνα.

«Όχι ποτέ, δεν ξέρω και πολλά από εκείνα τα μέρη, η κα-
ταγωγή των γονιών μου είναι θεσσαλική, στην Κατοχή που 
ήμουν σχεδόν νήπιο όμως εγκατασταθήκαμε στην Αθήνα» 
απάντησα με ευκολία στα ψέματα. 

Το κεφάλαιο Θεσσαλία είχε κλείσει για πάντα, ειδικά μετά 
τους απανωτούς θανάτους στο νουσαίικο. Τίποτα δεν έμε-
νε πια να με πικραίνει τα βράδια στις αγρύπνιες μου, ίσως 
αραιά και πού κάποιος εφιάλτης με τον Ανδρέα να κυνηγάει 
μια Αμέλια που δεν αναγνωρίζει έτσι φτιασιδωμένη, καλλω-
πισμένη σικ κυρία, αλλά και αυτός δρούσε δειλά. Ξυπνού-

σα αμέσως, δεν είχε τη δύναμη ο Ανδρέας να με τυραννή-
σει ολόκληρο βράδυ πλέον. έίχα ξεμπερδέψει επιτέλους με 
το επώνυμο και τη φαμίλια του νούση, ξεφύσηξα ανακου-
φισμένη και κοίταξα από ψηλά τα σύννεφα.
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Τ α είχε ετοίμασεί όλα από καιρό, διαβατή-
ριο, ειδική βίζα, όλα καλοπληρωμένα στα αλάνια 
του υποκόσμου των τρικάλων, που θα μετέφεραν 

τον «Πέδρο Άλβες» με πλήρη εχεμύθεια, πληρώνοντας αδρά 
την απόδρασή του από τη «φυλακή» της οικογένειάς του. 
Φίλησε στα μαλλιά την αμαλία του μέσα στο σκοτάδι πριν 
ακόμη χαράξει, υποκρινόμενος τον βαριά μεθυσμένο. με τα 
ρούχα τον είχαν ξαπλώσει τα ξαδέλφια του στο κρεβάτι. Πέ-
ρασε μία ώρα και η γυναίκα του κοιμόταν πιο βαριά κι από 
τον πιο μεθυσμένο καλεσμένο του γάμου της αδελφής του, 
της ασπασούλας. Πήρε τα παπούτσια στο χέρι ψαχουλεύ-
οντάς τα κάτω από το κρεβάτι και έκλεισε πίσω του ακρο-
πατώντας την πόρτα της κάμαρας. Κατέβηκε στο υπόγειο, 
που ήταν το κρησφύγετο της βαλίτσας του, έτοιμη εδώ και 
μέρες, με τα έγγραφά του και ό,τι θα του χρειαζόταν για το 
μακρύ ταξίδι του. είχε πληρώσει ένα κάρο λεφτά τον Παμεί-
νο, έναν έμπιστο άνθρωπό του από τη μαυροράχη, για να 

του οργανώσει το αποψινό. Άφησε φάκελο και γράμμα για 
την αμαλία του σε εμφανή θέση, βεβαιώθηκε πως είχε πά-
ρει αρκετές φωτογραφίες μαζί του, δεν έριξε ούτε ματιά πί-
σω του σ’ αυτό το νοικιασμένο σπίτι –έτσι κι αλλιώς το μι-
σούσε από την πρώτη στιγμή που αναγκάστηκε να το νοι-
κιάσει–, βόλεψε καλά το περίστροφο στο σακάκι του, απο-
μεινάρι της δειλής δράσης του στον εμφύλιο, και έκλεισε 
την εξώπορτα πίσω του. 

μόνο που δεν έφτυσε φεύγοντας και, αν δεν άφηνε γυ-
ναίκα και παιδί πίσω, σίγουρα θα το έκανε κι αυτό. μα τώρα 
δεν τους σκεφτόταν, η αμαλία ήταν απείρως πιο δυνατή απ’ 
αυτόν και ειδικά με αυτά τα χρήματα που την περίμεναν υπο-
μονετικά μέσα στον λευκό φάκελο να ξυπνήσει, εκατόν πε-
νήντα χιλιάδες δραχμές ήταν αυτές, θα ζούσε σαν βασίλισσα 
για χρόνια. Έτσι έξυπνη και εφευρετική όπως ήταν, σε πολύ 
λίγο χρονικό διάστημα θα είχε φτιάξει ξανά τη ζωή της, ήταν 
σίγουρος γι’ αυτό. Δεν θα την άφηνε ωστόσο απόλυτα μόνη 
της ποτέ, θα την επέβλεπε από απόσταση ο άνθρωπός του. 

ο Παμείνος, πιστός υπηρέτης, είχε αναμειχτεί σε άπει-
ρες βρομοδουλειές και δοσοληψίες με διεφθαρμένους πολι-
τικούς, πιστωτές, ακόμα και με τους αντάρτες πιο παλιά και 
τους Γερμανούς. Γνωρίζονταν από παιδιά, όταν ο Παμείνος, 
ξυπόλυτος και νηστικός για μέρες, βρομιάρης και ψειριάρης, 
ζητιάνευε έξω από το σχολείο τους. μόνο ο ανδρέας Νού-
σης τού έδινε χαρτζιλίκι και το μισό φαΐ του κάποιες φορές 
στο Γυμνάσιο. με τα αποφόρια του Νούση βολεύτηκε μέ-
χρι που σταμάτησε το σχολείο και καταπιάστηκε σοβαρά με 
την παρανομία. τον Νούση όμως δεν τον ξέχασε ποτέ, χα-
λί γινόταν για να πατήσει πάνω του, μόνο αυτόν αγαπούσε 
και θεωρούσε φίλο στη ζωή του, αφού ο πατέρας του τον 
παράτησε νωρίς κι η μάνα του δούλευε σε «σπίτι» στα τρί-
καλα, στην πιο κακόφημη παλαιά συνοικία των στρατώνων. 

Παρατημένος για μέρες, μόνο το μάτι του ανδρέα τον 
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λυπήθηκε και μόνο το δικό του χέρι δεν τον σιχάθηκε έτσι 
κουρελής και μισοριξιά που ήταν από μικρούλης. ο ανδρέ-
ας τον συμπονούσε, ειδικά όταν έβλεπε τα βασανιστήρια 
που περνούσε το ορφανό, με μια μάνα παστρικιά στα μπορ-
ντέλα. Έγινε σωματοφύλακας γι’ αυτόν, πατέρας κι αδελ-
φός για χρόνια. 

αργότερα, τον έλκυε η παρέα με τους παράνομους, τους 
έβρισκε πολύ πιο αυθεντικούς και σοφούς από πολλούς άλ-
λους καταξιωμένους και μορφωμένους, αλλά χειρότερα διε-
φθαρμένους. τους οποίους ο πατέρας του, ο Γιάννης Νούσης, 
επέμενε να του φέρνει ως παράδειγμα χαρακτήρα και καριέρας.

ο Παμείνος τον περίμενε με νοικιασμένη κούρσα δυο 
στενά πιο κάτω, με σβησμένα φώτα και μηχανή. Θα τον πή-
γαινε γραμμή Θεσσαλονίκη, στην αμαξοστοιχία για Γιου-
γκοσλαβία. ούτε του ίδιου δεν του είχε αποκαλύψει το μέ-
ρος της εξορίας του. Θα τον ειδοποιούσε εν καιρώ, του είχε 
πει ο αφέντης Νούσης, και ήταν σίγουρος γι’ αυτό το σχέ-
διό τους, έπρεπε να τηρηθεί κατά γράμμα. 

Δεν είχε φέξει ακόμη όταν ξεκίνησαν από τα τρίκαλα 
για τον προορισμό τους. ο ανδρέας αμίλητος έκλεισε τα 
μάτια του χαλαρώνοντας επιτέλους έπειτα από ένα ολονύ-
χτιο μαρτύριο μετά μουσικής, όπως ήταν ο γάμος της αδελ-
φής του. επιτέλους αυτή τώρα θα κοιμάται τρισευτυχισμέ-
νη στην αγκαλιά του προικοθήρα της, αδιαφορώντας φυσι-
κά για το τι έκανε και τι δεν έκανε ο άμοιρος αδελφός της 
για να βρει αυτά τα τέσσερις χιλιάδες χρυσά αργύρια −λί-
ρες γαμήλιες αλλιώς− για να την καλοπαντρέψει. με χίλιες 
πεντακόσιες λίρες στην τσέπη του ο ανδρέας ξεκινούσε να 
φύγει μακριά, ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του μετανάστη 
ενώ για τους περισσότερους λογιζόταν δραπέτης. Δραπέ-
της σίγουρα, σύμφωνα με τη σκληρή κριτική της γυναίκας 
του και του πατέρα του, δραπέτης για να μην πληρώσει με 
τίμημα τη φυλακή. 

στην παρούσα φάση, ο ανδρέας πίστευε με πείσμα πως 
μόνο ένας ηλίθιος θα έμπαινε στη φυλακή για χρέη, κι ο αν-
δρέας ήταν ζώον φιλοτιμίας και καλοσύνης για τα αδέλφια 
του και την οικογένειά του, αλλά όχι τόσο ζώον αποβλακω-
μένο ώστε να πάει στη φυλακή οδηγώντας τους όλους στη 
χειρότερη εξαθλίωση και στον εξευτελισμό. είχε ελπίδες πως 
θα έκανε μια άλλη αρχή μακριά απ’ όλους τους, απερίσπα-
στος, και στο μεταξύ σαν από μηχανής Θεός θα τους προ-
σέφερε μυστηριωδώς έκτακτη βοήθεια. Θα αποκαλυπτόταν 
όταν ο κίνδυνος θα είχε περάσει και όταν θα είχε μαζέψει 
αρκετά χρήματα. μέχρι τότε δεν είχε κανέναν ανάγκη, η οι-
κονομική του πτώχευση και η ανασυγκρότηση ήταν σαν μια 
μυστική αποστολή στο μυαλό του και δεν ήταν σε θέση να 
αισθανθεί την παραμικρή μεταμέλεια γι’ αυτήν. Ήταν αρκε-
τά ικανοποιημένος με τα χρήματα που άφησε στη γυναίκα 
του, δεν τη φοβόταν, η αμαλία ήταν πανέξυπνη, απεχθανό-
ταν το σόι του, οπότε θα φρόντιζε πρώτα απ’ όλους και απο-
κλειστικά την κόρη τους και τον εαυτό της. 

«Ρε Παμείνο, τι ώρα πήγε;» ρώτησε κοιμισμένος, λες και 
δεν είχε ρολόι πάνω του. Δύο φορούσε, ένα με καδένα στην 
τσέπη κι άλλο ένα ξέχωρο στο χέρι.

«Ξημερώνει, αφέντη, έξ’ παρά είκοσ’».
«σταμάτα, ρε, εδώ στην άκρη να κατουρήσουμε. σκάω 

εδώ και ώρα».
ο ανδρέας βγήκε έξω σε έναν ερημικό χωματόδρομο και 

κατευθύνθηκε προς μια σκοτεινή κατηφορίτσα της πλαγιάς.
«Πού είμαστε, ρε Παμείνο; τύρναβο, ελασσόνα φτάσαμε; 

από τον παλιό δρόμο έστριψες, ε;» μιλούσε στον σύντροφο 
και οδηγό του καθώς κατουρούσε σε ένα πουρνάρι. 

«εεε, Παμείνο, κουφός είσαι, ρε;»
Άξαφνα κάποιος έπεσε με μανία πάνω του και τον σα-

βούριασε στο χώμα προσπαθώντας να του σφίξει τον λαι-
μό. Πάλευαν για ώρα, ενώ το μάτι του πήρε από μακριά, 
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έτσι καθώς έφεγγε σε λίγο η μέρα, τον Παμείνο να παλεύει 
με έναν άλλο λίγο πιο πέρα, κάτω από ένα δέντρο, ενώ κοπα-
νιόντουσαν δυνατά. το σφίξιμο στον λαιμό του έγινε δυνα-
τότερο, του κόπηκε η ανάσα, έσβησε το φως του, δεν άντε-
χε από τον πόνο, δεν πρόλαβε να βγάλει το πιστόλι από την 
εσωτερική θήκη του σακακιού του. Ψαχούλεψε άτσαλα τη 
θέση της κάννης, κύρτωσε το χέρι του και σημάδεψε εξ επα-
φής την κοιλιά του άγνωστου που έσφιγγε τον λαιμό του 
σαν μέγκενη. αυτός σωριάστηκε μεμιάς πάνω του, αμέσως 
μετά τον κρότο.

 ο ανδρέας είχε σκοτώσει τον παραλίγο κλέφτη και φο-
νιά του, και έψαχνε να βρει με τα μάτια τον Παμείνο. τον 
βρήκε να ανασηκώνεται από τα χώματα παραπατώντας, λα-
βωμένος στο χέρι από το ίδιο του το μαχαίρι. μα ο άλλος 
ληστής, αν και χτυπημένος βαριά στα μούτρα και στο στή-
θος, έτρεξε σαν τσακάλι μακριά μόλις άκουσε τον πυροβολι-
σμό. Πέρασε ένα δεκάλεπτο μέχρι να συνέλθουν και να κα-
ταλάβουν πως είχαν γίνει τρεις στην παρέα, κι ο τρίτος ήταν 
ένα πτώμα, μια αρκουδόφατσα μελαχρινή και ψηλή, ληστής 
πραγματικός, σαν αυτούς που δρούσαν σε συμμορίες πριν 
από τον πόλεμο κυρίως πάνω στα βουνά. 

«Υπάρχουν ακόμη κάποιοι από δαύτους, ρε Παμείνο;» 
τον ρώτησε βαριανασαίνοντας, κοιτώντας το αίμα που πό-
τισε τα ρούχα του.

«Κάποιο τσιράκ’ τους θα είναι, αφέντη, λέω να τον εξα-
φανίσουμε, μην έχουμε τίποτα αντίποινα. σου λείπ’ τίποτα, 
αφέντη; Λεφτά, χαρτιά, διαβατήριο;» είπε μονοκοπανιά, με 
κοφτές λαχανιασμένες ανάσες.

«Όχι, τα έχω όλα πάνω μου και στη βαλίτσα τ’ άλλα».
«ε, τότε πάγαινε παραπέρα, με το συμπάθιο, κι άσε με 

μένα με τον μακαρίτ’, του κάθαρμα, να τελειώσω τη δλειά».
«Ποια δουλειά;» κράτησε την ανάσα του ο Νούσης.
«ε, να τον εξαφανίσου, πώς του λέν’, αν τον αφήκω έτσ’ 

θα με κυνηγάνε, εμένα τουλάχιστον, για εσένα τ’ αποκλείου 
αν φύγ’ς. Φτυάρ’ δεν έχουμε μαζί, μπιτόνι με μπετζίνα έχω, 
κάνε παραπέρα, αφέντη, και μην τηράς αν δεν μπορείς. Θα 
σ’ τη φτιάξω ’γώ τη δλειά μια χαρά».

ο ανδρέας πήγε παραπέρα, κάτω από μια συκιά, και άνα-
ψε τσιγάρο λες και ήταν ονειροπόλος ερωτευμένος που δεν 
τον χωρούσε το κρεβάτι του από το πάθος του έρωτά του 
και ξύπνησε να θαυμάσει την αυγούλα. ο ήλιος ξεπρόβαλε 
μέσα από τη χαράδρα του τυρνάβου. απόλυτη ερημιά και 
πρωινό πούσι. Η γυναίκα του κι η κόρη του σίγουρα θα κοι-
μόντουσαν μέσα στα κολλαρισμένα τους σεντόνια. αυτός, 
χιλιόμετρα μακριά τους, φονιάς και συνεργός σε σκύλευση 
νεκρού, όπως κατέταξε με τις ελλιπείς νομικές του γνώσεις 
το έγκλημα που μόλις διέπραξε άθελά του.

το πτώμα είχε λαμπαδιάσει για τα καλά. ο Παμείνος το 
είχε μεταφέρει μελετημένα σε μια συστάδα βράχων, μισο-
κρυμμένο από κοτρόνες. το κοίταξε και το πλησίασε χωρίς 
να φοβάται διόλου πλέον. Ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμ-
βεί είχε πια συντελεστεί. Κοίταξε την ώρα στο ρολόι του, έξι 
και είκοσι. Ξανακοίταξε το πτώμα, ίδιος σωματότυπος, ίδιο 
ύψος πάνω κάτω με τον ίδιο, έβγαλε το ρολόι του και την 
καδένα και το πέταξε αποφασισμένος κοντά στον φλεγό-
μενο ληστή, δεν θα λαμπάδιαζε αυτό, αλλά σίγουρα θα κα-
πνιζόταν για τα καλά.

«αφέντη, πάμε, ο καπνός ίσως φέρ’ κάνα τσοπαναραίο 
κατά δω».

«Φύγαμε, Παμείνο, βάλε μπρος» του είπε φαρμακωμένος.
Έφυγαν και ενώ είχαν διανύσει αρκετά χιλιόμετρα, ο αν-

δρέας γύρισε και είπε στον Παμείνο:
«Παμείνο, μη με ξαναπείς αφέντη ποτέ πια. τώρα είμα-

στε κι οι δυο το ίδιο. Παράνομοι και φονιάδες. ανδρέα να 
με λες, όπως τότε που ήμασταν κούτσικα».

«μη λυπάσαι γι’ αυτό που έγινι, αφεντικό, αργά ή γρήγο-
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ρα τέτοιου τέλους θα είχε του παλιοτόμαρου. συ τώρα φύγε 
μακριά και μη σκέφτισαι τίποτις. εγώ είμαι ιδώ για την κυ-
ρα-αμαλία. Θα σ’ τα λέου όλα με το νι και με το σι. Θα σ’ τα 
γράφου, θα σ’ τα λέω τηλεφωνικώς, θα σι στέλνω και φωτο-
γραφίες αν θελής. Φύγι να σουθείς απ’ τς βρουκόλακις, θα 
σι πιουν του αίμα άμα κάτσ’ ιδώ. αν δεν τουν σκότουνις θα 
σ’ έτρουγε κι εσένα κι εμένα του κτήνους, έχις υπόψη σ’ τι 
είδους παλιοτόμαρα είναι αυτούνοι στις συμμουρίες; ο παπ-
πούς μ’ μ’ έλεγε η μάνα μ’ ήταν αρχιπαλίκαρο του Φώτ’ Για-
γκούλα κι ο αδελφός τ’ του μπαμπάνη. ο πατέρας κι ο θείος 
μ’ παλουκώθ’καν μαζί με το κεφάλ’ του Άρη Βελουχιώτ’ κο-
ντά στην Καρδίτσα τότις του ’45. Άσε, δεν θέλου να μιλή-
σου άλλο, ξέχασ’ το σ’ λέω, αντρέα, φίλε μ’».

σε δυο μέρες ο Νούσης είχε περάσει τα σύνορα της Γιου-
γκοσλαβίας. αποχαιρέτησε στη Θεσσαλονίκη τον παλιόφι-
λό του Παμείνο. Θα ήταν τα μάτια του και τα αυτιά του. Θα 
έπαιρνε τα μυστικά −και δεν ήταν ένα πλέον− στον τάφο του 
μαζί του. οικογένεια, παιδιά, γυναίκα δεν είχε, ο ανδρέας 
ήταν η οικογένειά του και η άλλη του ζωή. μια μάνα γριά 
πόρνη είχε μονάχα και το περασμένο καλοκαίρι πέθανε. την 
έθαψαν οι δυο τους με τον ανδρέα στο νεκροταφείο, αφού 
ο Νούσης της προσέφερε αξιοπρεπή κηδεία κι ας ήταν αυτή 
που ήταν, μαζί με ένα τσούρμο μόνο παλιές συναδέλφισσες, 
αυτές την έκλαιγαν και την αποχαιρετούσαν. 

στο ίδιο βαγόνι της πρώτης θέσης έφτασε μέχρι τη Λου-
μπλιάνα, όπου επιβιβάστηκε σε άλλο τρένο για τεργέστη, 
μέστρε, μιλάνο, και κατέληξε, ύστερα από ακόμα δυο μέ-
ρες στον δρόμο, σαν υπνοβάτης στη Νάπολη, στο ξενοδο-
χείο «Santa Chiara», με φόντο από το μπαλκόνι του τον 
ομώνυμο ναό. 

Δυόμισι μέρες περιδιάβαινε τουρίστας στην πόλη της Νά-
πολης, γύρισε τα περισσότερα αξιοθέατα, όσα μουσεία έστε-
καν αναστηλωμένα και τους μεγαλύτερους ναούς. 

«τι δουλειά έχει ένας δολοφόνος, δραπέτης στους να-
ούς των θρήσκων;» αναρωτιόταν και δαγκωνόταν από τύ-
ψεις, μελαγχολικός. 

το Καποντιμόντε, το ανάκτορο με τα ωραιότερα έργα τέ-
χνης που είχε αντικρίσει στη ζωή του, τον έκανε να ξεσπάσει 
σε λυγμούς απαρηγόρητος μπροστά στη θέα της μαντόνας 
και του βρέφους, κινώντας την περιέργεια και την ανησυ-
χία των άλλων τουριστών. Η υγρασία αποπνικτική ακόμα κι 
αυτή την εποχή, που κόντευε φθινόπωρο. Βολτάριζε μόνος 
του, παρέα με τον σκιερό παναμά του, κρατώντας το σακάκι 
στον έναν ώμο. Νοίκιασε ένα ταξί, όπως του σύστησε ο ρε-
σεψιονίστ, για να θαυμάσει τη θέα από το Παυσίλυπο. Δεν 
θα πήγαινε καν εκεί, αλλά του κέντρισε το ενδιαφέρον η λέ-
ξη. το μέρος που καταπραΰνει τη λύπη, του είπαν και έτρε-
ξε σαν μορφινομανής εκεί μήπως βρει αντίδοτο. τον λάβω-
σε πιο πολύ η έλλειψη της αμαλίας. Θυμήθηκε το γαμήλιο 
ταξίδι τους, όλα όσα της έταξε και της πήρε πίσω με απάτη. 
Γύρισε στο ξενοδοχείο ράκος.

είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικώς και με τον Παμείνο. Όλοι 
έτρεχαν ανάστατοι εδώ και μέρες, μα η μόνη που έδειχνε να 
ξέρει πώς να συμπεριφερθεί ήταν η αμαλία. Ήταν από την 
αρχή σίγουρος. 

στο σακάκι του είχε το εισιτήριο πρώτης θέσης με το υπε-
ρωκεάνιο «Suriente» για τα νησιά της Καραϊβικής. από εκεί 
μέσω Άγιου Δομίνικου και Παναμά, στο λιμάνι σάο Πάολο, 
Βραζιλία. τέσσερις εβδομάδες τουλάχιστον στη θάλασσα, 
αυτός, οι σκέψεις και οι τύψεις του αχώριστη παρέα. Όσο 
πιο μακριά, τόσο πιο καλά, είχε αποφασίσει.

 το εισιτήριό του είχε τελικό προορισμό το σάο Πάολο 
γιατί στο τελευταίο του ταξίδι στη Γερμανία, στην έκθεση 
της Singer, είχε γνωρίσει τον βραζιλιάνο μεγαλοεπιχειρη-
ματία ματέου Ρουβιόλα, ο οποίος του είχε δώσει τηλέφω-
να για να τον βρει. 
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Θα άρχιζε απ’ αυτόν, είχαν γλεντήσει παρέα τρία βράδια 
στη σειρά πριν από τέσσερα χρόνια περίπου και είχαν ανταλ-
λάξει κάρτες και ευχές. Θα του έλεγε για την οικονομική του 
καταστροφή, θα ζητούσε άσυλο και βοήθεια να ξανασταθεί 
επιχειρηματικά στα πόδια του. Θα άρχιζε από το σάο Πάο-
λο, θα άρχιζε από το μηδέν, αλλά ορκιζόταν στο όνομα της 
μάρως δεν θα έμενε ούτε θα ξανάπεφτε στο ναδίρ. Έκλεισε 
τα μάτια στον ήλιο που τον στράβωσε και μπήκε μέσα στο 
σαλόνι του υπερωκεάνιου που τον μετέφερε στη νέα του 
ζωή, άνοιξε ένα βιβλίο με ποιήματα του Καβάφη και άρχισε 
να διαβάζει. αλαφιάστηκε όταν άκουσε μια γυναικεία φωνή 
με ιταλική προφορά να φωνάζει Andrea, μα κατάλαβε πως 
ήταν μια μάνα που φώναζε στον άτακτο γιο της.

Δεν λεγόταν πια Νούσης, έπρεπε να συνηθίσει πια σ’ αυ-
τό και να μη γυρνάει με το παραμικρό. Πέδρο Άλβες ήταν το 
όνομά του, το όνομα ενός ήρωα σ’ ένα βιβλίο που τον είχε 
συγκινήσει κάποτε και ήταν αστυνομικής πλοκής. Έτσι τον 
προσφώνησαν σχεδόν ενάμιση μήνα αργότερα, όταν έφτα-
σαν στο λιμάνι του σάο Πάολο. 

«Signore Alves, we arrived at the port of Sao Paulo. 
Benvenuto».

Έβαλε το σακάκι του, καλοσιδερωμένο από τον καμαρό-
το, το καπέλο του και κρατώντας δυο βαλίτσες στα χέρια με 
ρούχα αγορασμένα στην ίταλία, κατέβηκε με τον αέρα του 
πετυχημένου επιχειρηματία στο λιμάνι, περνώντας πρώτα 
από τον έλεγχο του τελωνείου. 

ταξίδι για δουλειές ο λόγος, και η παραμονή του μηνιαία. 
το διαβατήριό του, πλαστό από την αρχή ως το τέλος, σφρα-
γίστηκε με τη βίζα της Βραζιλίας. 20 οκτωβρίου 1961 έλεγε 
πεντακάθαρα και εκεί ήταν μια ηλιόλουστη αν και κρύα μέρα.

είχε πληροφορηθεί πως το καλύτερο ξενοδοχείο ήταν το 
«Gran Estanplaza São Paulo» και μπαίνοντας με αποφασι-
στικότητα στο πρώτο ταξί που βρήκε ανάμεσα στο πλήθος 

του λιμανιού, φώναξε το όνομα του «Gran Estanplaza» δυ-
νατά και καθαρά. αυτή η πόλη ήταν σαν να περίμενε εδώ 
και καιρό να τον υποδεχτεί, όλα άγνωστα και όλα τόσο οι-
κεία, κι ας τα είχε χαζέψει εδώ και μήνες στα βιβλία και τα 
ταξιδιωτικά έντυπα όταν κατάστρωνε το σχέδιό του. αυτή 
η πόλη υποδεχόταν εκείνο το πρωινό έναν ακόμα τυχοδιώ-
κτη με υψηλούς στόχους, τον σενιόρ Πέδρο Άλβες.

Έξι μήνες μετά το διαμέρισμά του ήταν στον πέμπτο όρο-
φο μιας θεόψηλης πολυκατοικίας στην παραθαλάσσια συ-
νοικία St. Kilda του σάο Πάολο. μικρό δυάρι, αλλά κομψό 
για τον σενιόρ Άλβες, που έμενε μόνος του, ως εργένης. ο 
καλός του φίλος ματέου όχι μόνο του εξασφάλισε δουλειά, 
μιας και έδειξε συμπάθεια στο δράμα της πτώχευσής του, αλ-
λά αποφάσισε, ως αρκετά μεγαλύτερός του, να τον αναλά-
βει ως μέντορας για να τον αναστηλώσει εξ ολοκλήρου. τον 
έβαλε επιθεωρητή σ’ ένα υποκατάστημα κοπής διαμαντιών 
μιας εταιρείας της οποίας ήταν ιδιοκτήτης. εκεί, ο σενιόρ 
Πέδρο είχε στην εποπτεία του δώδεκα μαυριδερούς κακό-
μοιρους μεροκαματιάρηδες εργάτες, που δούλευαν νυχθη-
μερόν. Κατόπιν, μεταφέρθηκε στον ξενοίκιαστο κάτω χώ-
ρο και το χρυσοχοείο μαζί με τους τεχνίτες του, και έτσι ο 
σενιόρ διοικούσε μια βιοτεχνία αδαμάντινων κοσμημάτων 
τριάντα ατόμων.

την αγαπούσε τη νέα του δουλειά, ανακάλυψε πως τον 
μάγευαν οι πολύτιμοι λίθοι, τα διαμάντια, η εξόρυξή τους, 
το μακρύ ταξίδι τους μέχρι να φτάσουν να γίνουν κόσμημα 
στον λαιμό μιας γυναίκας. Διάβαζε συστηματικά ό,τι βιβλίο 
γεμολογίας γαλλικό ή αγγλικό έβρισκε, ενώ παράλληλα μι-
λούσε τα πρώτα του βραζιλιάνικα στην καθημερινή του επα-
φή με τους εργάτες.

τα νέα από την πατρίδα του έρχονταν σταθερά μια φορά 
τον μήνα, σε μακροσκελή γράμματα, με τον ανυπόφορο γρα-
φικό χαρακτήρα του Παμείνου, που έβγαλε κουτσά στραβά 
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μόνο το Δημοτικό για να τυραννάει τώρα τον σενιόρ Πέ-
δρο. Έτσι του ζητούσε να τον αποκαλεί εφεξής ο Νούσης, 
Πέδρο, τελεία και παύλα. 

ο Παμείνος τού έστελνε αραιά και πού καμιά φωτογρα-
φία της γυναίκας του από την αθήνα, μακρινή, να βγάζει τη 
μικρή βόλτα στο πάρκο ή να πηγαίνει στη νέα της δουλειά. 
Πόσο είχε ομορφύνει η αμαλία, πόσο δίκιο είχε στην προφη-
τεία του γι’ αυτήν. οι γονείς του βουτηγμένοι στα προβλή-
ματα και στη στενοχώρια, τα αδέλφια του φευγάτοι για τη 
Γερμανία, σκαστοί μετανάστες για να αποφύγουν τα χειρό-
τερα, και η περιουσία δημευμένη. ο ανδρέας δεν μπορούσε 
να κάνει τίποτα ακόμη, τα χρέη ήταν τόσο ανυπέρβλητα και 
τεράστια στην αποπληρωμή τους που η δήμευση σπιτιών και 
χωραφιών επί του παρόντος ήταν η καλύτερη λύση, μιας και 
οι δυο γαμπροί του κατάφεραν μαζί με τον γιατρό θείο του, 
που αποφάσισε με βαριά καρδιά να επέμβει, να δώσουν λί-
γα λίγα κάποια τυπικά ποσά στις τράπεζες ρίχνοντας ουσι-
αστικά στάχτη στα μάτια. 

αποδείχτηκε πως έκρυβε ένα ταλέντο στη δουλειά των 
πολύτιμων λίθων, τον μάγευε να τους κοιτάει με τις ώρες 
με τους ειδικούς φακούς του, να χάνεται στα λαμπυρίσμα-
τά τους, στις αλλεπάλληλες αντανακλάσεις τους, σαν ένα 
ολοδικό του αστρικό σύμπαν που του χάριζε την καλύτερη 
αποχαύνωση, την ποθητή λήθη που έψαχνε για να σωθεί 
από τις δαιμονισμένες ερινύες του.

τριάμισι χρόνια σχεδόν πέρασαν από το βράδυ της μεγά-
λης φυγής. Όλα αυτά τα χρόνια, καμιά νύχτα δεν κοιμήθηκε 
ανθρώπινα, παρά μόνο όταν είχε γλεντήσει μέχρι εξάντλη-
σης και άγριου μεθυσιού στις συνοικίες με τα ακριβά κλαμπ 
με πληρωμένες συντροφιές. Γλεντοκοπούσαν αραιά και πού 
με τον ματέου και τον αρχιεπιστάτη φίλο του Πάουλο Λό-
πες κυρίως στον αποικιακό οίκο ανοχής της υψηλής τάξης 
«Chez Marcianita», που είχε και τα ωραιότερα κορίτσια της 

γης, όχι μόνο της Βραζιλίας, έτσι του έλεγαν όλοι. Δεν αι-
σθανόταν κανένα ερωτικό σκίρτημα. μόνο ζωώδη ικανο-
ποίηση, επιβεβαίωση πως ήταν ακόμη άντρας και είχε ορμές. 

Κέρδιζε χρήματα αρκετά για να συντηρεί τον εαυτό του 
σε πολύ καλό επίπεδο, με ευπρεπισμένο διαμέρισμα, οικιακή 
βοηθό και μέτριο αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις του. Ό,τι 
άλλο ποσό από τη δουλειά του μαζευόταν στην τράπεζα της 
Βραζιλίας, σε έναν προσωπικό λογαριασμό, την ανοδική πο-
ρεία του οποίου παρακολουθούσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
ο Πέδρο είχε σχέδια και υψηλές φιλοδοξίες. στον πέμπτο 
χρόνο, αφού είχε μάθει σαν βουλωμένο γράμμα όλα τα στά-
δια της δουλειάς, ζήτησε άδεια από τον φίλο του ματέου να 
του επιτρέψει να ανοίξει τα φτερά του για το ξεκίνημα ενός 
ριψοκίνδυνου προσωπικού εγχειρήματός του.

«αρκετά με προστάτευσες, φίλε μου» του είπε σε άπται-
στα βραζιλιάνικα «τώρα ήρθε η ώρα να δούμε πόσο καλός 
μαθητής ήμουν εγώ και πόσο εσύ επιδέξιος δάσκαλος».

μετακόμισε στο Ρίο ντε τζανέιρο, όπου εγκατέστησε, σε 
ένα παλιό κομψό αρχοντικό, στην καλύτερη συνοικία της 
πόλης, γραφείο και εργαστήρια. είκοσι πέντε εργάτες και 
πέντε ανώτεροι υπάλληλοι ήταν το προσωπικό του κι αυ-
τός κυβερνήτης σε όλα τα συμβόλαια. Ξυπνούσε στο γρα-
φείο, ανέβαινε στο πάνω πάτωμα στον προσωπικό του χώ-
ρο, πλενόταν, άλλαζε, ντυνόταν πάντοτε με ό,τι πιο ακριβό 
και κλασικό από τον καλύτερο ράφτη του Ρίο ντε τζανέι-
ρο, και ήταν έτοιμος για να μεγαλώσει το δίκτυο των ήδη 
πολλών πελατών του στη Βραζιλία αλλά και στην αμερική. 
Γρήγορα κατάλαβε πως το μεγάλο στοίχημα ήταν στην εξό-
ρυξη των πολύτιμων λίθων, στα διαμάντια κυρίως, αλλά και 
στα σμαράγδια και στα ρουμπίνια. 

αποφάσισε να συνεταιριστεί στην αρχή με τον ματέου 
και αγόρασαν από κοινού το πρώτο του ορυχείο, ακολού-
θησε δεύτερο και τρίτο με επιτυχία ενενήντα τοις εκατό 
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της εξόρυξης. το τέταρτο ορυχείο έφερε το δικό του όνο-
μα, «P.A. Gemological», και δύο χρόνια μετά, καλοκαίρι του 
1968, βγήκε από τα υπόγειά του στο φως ένα από τα μεγα-
λύτερα ακατέργαστα διαμάντια που είχαν εξορυχτεί τα τε-
λευταία δεκαπέντε χρόνια στην ήπειρο. Κέντρισε την πε-
ριέργεια πλούσιων αμερικάνων εμπόρων, ακόμα και των 
Cartier και Van Cleef, όμως μετά από σκέψη αποφάσισε να 
το εκμεταλλευτεί μόνος του, αυτός και το σχεδιαστικό του 
γραφείο, και να το μεταπουλήσει σε ιλιγγιώδη τιμή ή να το 
δημοπρατήσει. τα ταξίδια στην αμερική, στη Νέα Υόρκη, 
στο Λας Βέγκας και στο μαϊάμι έγιναν ρουτίνα για τον αι-
νιγματικό, γοητευτικό κύριο Πέδρο. μόνο οι φαβορίτες και 
το μουστάκι του είχαν γκριζάρει ελαφρά. το μαλλί του πα-
ρέμενε κορακίσιο. Έπαιζε με πάθος ποδόσφαιρο τις Κυρια-
κές, αν και το αδιάκοπο κάπνισμα του προκαλούσε συχνά 
πρόβλημα στην αναπνοή και στην αντοχή του. 

Η επικοινωνία του με την πατρίδα −ποια πατρίδα, αλή-
θεια;− αραιή, ο Παμείνος, πιστός αναμεταδότης, κάθε τρί-
μηνο του συνόψιζε τα νέα της φατρίας. Έφτασαν μέρες που 
μίσησε σε βάθος την αμαλία για το πόσο γρήγορα τον ξέχα-
σε. Δέθηκε στην αρχή με έναν μόδιστρο της υψηλής κοινω-
νίας και τον ακολουθούσε παντού, μέχρι και στο εξωτερικό. 
Κατόπιν, έτρεχε από διασκεδάσεις σε κότερα αναψυχής και 
σε κοσμικά νησιά, τραβώντας παντού και τη μάρω. της δι-
εμήνυσε κάποια στιγμή θυμωμένος με τον Παμείνο, μεταμ-
φιεσμένο σε αλήτη, σε ένα αστυνομικό τμήμα του Πειραιά, 
να τον ξεχάσει, εκεί κάπου στο 1963, χολωμένος, μαγεμένος 
από ζήλια που τον κατέτρωγε και τον δάγκωνε σαν σκορπιός. 

το 1964, μόλις αποκαλύφθηκε ο απανθρακωμένος σκε-
λετός −πού τον βρήκαν έτσι παραχωμένος που ήταν, από-
ρησε κι ο Παμείνος κι αυτός που τον είδε στην εφημερίδα− 
περίμενε με αγωνία τις κινήσεις της γυναίκας του. τότε κα-
τάλαβε πως η αμαλία Νούση τον απαρνήθηκε για πάντα και 

σήκωσε πανιά γι’ αλλού. σκρόφα την ανέβαζε, πόρνη την 
κατέβαζε στα μεθύσια του, ξεσπώντας σε ξένες αγκαλιές.

το οικογενειακό χρέος το ξεπλήρωσε μέσω ενός ευρή-
ματος, μιας μυστηριώδους δωρεάς, μα μούτρα για να εμ-
φανιστεί και κότσια να γυρίσει πίσω δεν βρήκε. από πού 
να άρχιζε και πού να τελείωνε. τι θα έλεγε για το αποκαλυ-
πτήριο του καμένου ρολογιού, τι μισόλογα θα τσαμπούνα-
γε; Δεν ήταν καλός στα ψέματα, θα τα ξεφούρνιζε όλα μο-
νομιάς σαν παιδάκι. τις δυο μεγάλες του αδελφές σκεφτό-
ταν περισσότερο, αν και γνώριζε καλά την εξέλιξή τους. το 
ίδιο και για τα αγόρια στη Γερμανία. είχε προνοήσει μάλι-
στα, σε λίγο καιρό μέσω ενός Γερμανού προϊσταμένου στη 
Mercedes, που τον είχε γνωρίσει ως πελάτη, να τους δοθεί 
και σημαντική προαγωγή. Γι’ αυτούς δεν ανησυχούσε τόσο, 
είχαν φτιάξει τη ζωή τους, τα σπίτια τους απλοϊκά όπως πά-
ντα ήθελαν, με τις παχουλές γυναικούλες τους και τα όμοια 
παιδιά τους. Ήταν ικανοποιημένοι που «πλήρωσε με τη ζωή 
του», κατά τη λαϊκή ετυμηγορία, το κακό που τους έκανε ο 
μεγάλος τους αδελφός − τους αφάνισε οικονομικά και κοι-
νωνικά από την πόλη τους, το φέουδό τους, τα τρίκαλα. τη 
μικρή, την ασπασούλα, ούτε που ήθελε να την ξαναδεί, αυτή 
ήταν η αφορμή του τέλους. αυτή κράτησε και τη χειρότερη, 
την πιο απεχθή στάση στο νουσαίικο δράμα. Προσκολλή-
θηκε στον δικηγορίσκο της κυνηγώντας τη μεγαλοαστική 
ζωή, γυρνώντας την πλάτη σε αδέλφια και γονείς. Όχι, γι’ 
αυτή θα ήταν για πάντα νεκρός. 

είχε σκοπό να ελεήσει χρηματικώς και τις αδελφές του, 
απλώς έψαχνε τον τρόπο, αφού πλέον είχε ευχαριστηθεί το 
χρονικό διάστημα που τις βασάνιζε στην ανέχεια και στη 
στενοχώρια. Βέβαια, γνώριζε καλά πως τα χρήματα πάντοτε 
ήταν ανασταλτικός παράγοντας για το Νουσαίικο. Ήταν σί-
γουρος πως μια παχυλή ανέλπιστη κληρονομιά θα τις δίχαζε 
τις κάργιες ξανά από την αρχή, και γαμπροί και αδελφές θα 
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γίνονταν μαλλιά κουβάρια για τα κληρονομικά. αποφάσισε 
να το μελετήσει λίγο πιο επισταμένα, νιώθοντας διεστραμ-
μένη ηδονή τώρα που δέκα και πλέον χρόνια μετά κινούσε 
αόρατα αυτά τα νήματα στο καταραμένο κουκλοθέατρο των 
Νούσηδων, όσων είχαν απομείνει ακόμη στο πάλκο.

Όχι, στα σαράντα εννιά του χρόνια δεν είχε ακόμη βρει 
το θάρρος να γυρίσει πίσω. τουλάχιστον ας τον περίμενε η 
αμαλία, του άρεσε να τη φαντάζεται σαν την πιστή του Πη-
νελόπη. Όμως μετά σκεφτόταν πως πήγε και παντρεύτηκε 
στην πρώτη ευκαιρία και μάλιστα έναν βασιλικό υπουργό, 
η αριβίστρια, και του ερχόταν τρέλα. τον πατέρα του τον 
έκλαιγε μαζί με την αμαλία που ήξερε παλιά. τη μέρω Νού-
ση την αποθυμούσε σαν τρελός καθώς και την κόρη του, 
που θα ήταν τώρα κοπέλα – είχε πάρει τελευταία φωτογρα-
φία της από γιορτή στο σχολείο της στην Πλάκα. του είχε 
στείλει ο Παμείνος μέχρι και αντίγραφο των βαθμών της. 
στην αθήνα, ο πιστός του ανταποκριτής συνεργαζόταν με 
το καλύτερο γραφείο παρακολούθησης, το οποίο αναφερό-
ταν στον παρακμιακό τρικαλινό κύριο με τη βαριά προφορά, 
που πλήρωνε αδρά, καλύτερα και από εφοπλιστές.

αποφάσισε, αφού νοίκιασε ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρ-
κη, να προσπαθήσει έστω μετά από τόσα χρόνια να αισθαν-
θεί όχι πια αιμοβόρο αρπακτικό, αλλά σύντροφος αρσενικός. 
Ξεκίνησε μια σχέση με τη γραμματέα του, ένα πανέμορφο 
πρώην μοντέλο της Nina Ricci, τη μόνικα, τριάντα τριών 
ετών, από τον Καναδά. Δυο χρόνια πέρασαν μαζί και χώρια, 
με ζήλιες φριχτές από τη μεριά της και πιέσεις αφόρητες να 
μείνει έγκυος. της το δήλωνε ορθά κοφτά, πατέρας δεν θα 
γινόταν, μισούσε τα παιδιά, μισούσε και τον γάμο. τέλος. 
συνέχισε μόνος του, σαν πεισμωμένο λιοντάρι, γυρνώντας 
την πλάτη στα θηλυκά που ήθελαν στεφάνι. 

συνέχισε τη μοναχική του πορεία, αλλάζοντας μέσα στα 
επόμενα χρόνια τόπο διαμονής και σπίτι, με γραφεία στο Ρίο, 

στη Νέα Υόρκη, στο Λας Βέγκας. το διαμέρισμά του ήταν 
ένα μεγάλο τεσσάρι στην πέμπτη Λεωφόρο, από το οποίο 
χάζευε το σέντραλ Παρκ. τα αγγλικά του είχαν βελτιωθεί 
αισθητά, όμως τα μιλούσε με έντονη βραζιλιάνικη προφορά. 
τα κατάφερνε καλά στα γαλλικά και σωζόταν πολλές φο-
ρές από παρεξηγήσεις και δυσνόητες εκφράσεις. οι συνο-
δοί του ήταν συνήθως τα μοντέλα της εκάστοτε φωτογρα-
φικής καμπάνιας των κοσμημάτων του, ενώ ταυτόχρονα εί-
χε γίνει αγαπητός και σε έναν μικρό κύκλο ελλήνων πελα-
τών της Νέας Υόρκης, των οικογενειών Γουλανδρή, Λιβανού, 
Θεοδωρακοπούλου, και σε ξένες βαθύπλουτες πελάτισσες, 
ίσπανίδες και αργεντίνες. 

Ωστόσο, δεν του άρεσε η κοσμική ζωή, το αντίθετο ακρι-
βώς από αυτό που αναγκαζόταν να κάνει. Βαριόταν αφόρητα 
τους ζάμπλουτους Έλληνες, σιχαινόταν να τους επισκέπτε-
ται προσωπικά με τη μαύρη δερμάτινη βαλίτσα του με τους 
διπλούς πάτους, γιατί όταν ήθελαν κάτι πολύ ακριβό, ήθε-
λαν μόνο το δικό του σέρβις. Πολύ σύντομα αναγκάστηκε 
να προβάλλει δικαιολογίες, ενώ προσέλαβε με πολύ υψηλό 
μισθό τον καλύτερο πωλητή της Cartier στη Νέα Υόρκη να 
δουλέψει γι’ αυτόν, χτίζοντας έτσι ένα μυστήριο γύρω από 
το όνομά του. αποφάσισε να κλειστεί ξανά στον εαυτό του, 
όπως χρόνια πριν, σταμάτησε κάθε κοινωνική επαφή από τα 
μέσα του 1970. Έπαιρνε αναλυτικά ραπόρτα για τα έργα και 
τις ημέρες της αμέλιας Βοριά καθώς και της μάρως του, 
ταξίδευε για επαγγελματικούς αλλά και για λόγους φυγής, 
σαν κυνηγημένος, σε ευρώπη και αμερική. 

σε κάποιο ταξίδι του στο Λονδίνο μάλιστα, μπήκε στον 
πειρασμό να παίξει μαζί τους, με μάνα και θυγατέρα, στέλνο-
ντάς τους μέσω του γραφείου του ματέου στην ελβετία για 
δύο συνεχόμενες μέρες λουλούδια με μια σιβυλλική κάρτα.

τις παρατηρούσε με τα κιάλια δακρυσμένος, ανήμπο-
ρος, καταντροπιασμένος στη θέα τους, από το θεωρείο του 



Ε Λ Ε Ν Α  Μ Α Κ Ρ Η Μ Ι Α  Ζ Ω Η  Π Ο Λ Λ Ε Σ  Φ Ο Ρ Ε Σ

379378

θεάτρου «Prince of Wales» στο Γουέστ εντ. τα μαλλιά του 
διατηρούσαν ακόμη το χρώμα τους, όμως το γκρίζο μούσι 
του έκρυβε το σκαμμένο από τη θλίψη πρόσωπό του, και τα 
προτεταμένα του μήλα τον έκαναν μεγαλώνοντας να μοιά-
ζει όλο και περισσότερο στη μάνα του, την οποία έκλαψε 
σαν ορφανό όταν έμαθε πως πέθανε. Δεν έμαθε ποτέ όμως 
για την επίσκεψη της αμαλίας εκεί ούτε της μάρως, το κε-
φάλαιο συγχώρεση δεν έφτασε ποτέ στα αυτιά του, μέχρι 
που σταμάτησε να παίρνει γράμματα κι από τον Παμείνο. 
Έψαξε αλλιώς, με γραφεία και ντετέκτιβ, και τον βρήκε τε-
λικά καταχωνιασμένο στα αρχεία του νεκροταφείου τρικά-
λων. από καρδιά τον πληροφόρησαν οι άνθρωποι του γρα-
φείου πήγε, έπεσε στον δρόμο και τον μάζεψαν νεκρό. μο-
νάχος του ήρθε στον κόσμο ο παλιός του φίλος Παμείνος, 
μονάχος του γύρισε πίσω στην Κόλαση. Γιατί στην Κόλαση 
θα πήγε, ήταν σίγουρος ο ανδρέας, ίσως όχι στα βαθιά κα-
ζάνια της, σκεφτόταν με παιδιάστικο μειδίαμα, αλλά στην 
Κόλαση σίγουρα, ύστερα από μια τέτοια ζωή στην παρανο-
μία και στο περιθώριο. 

μια φωτογραφία που ήταν παιδιά μαζί και έπαιζαν σβού-
ρα την είχε πάντα στο πορτοφόλι του, μαζί με την αμαλία και 
τη μάρω κι άλλη μία με όλους τους Νούσηδες μαζί, καλο-
καιράκι στο χωριό του, το αγκαθάκι. αυτή ήταν η περιουσία 
του, σκεφτόταν ξεφυλλίζοντας στα κρυφά ένα φωτογραφικό 
λεύκωμα που είχε φτιάξει, βαθιά μελαγχολώντας την περί-
οδο των χριστουγέννων του 1970 στις Βερμούδες, με σκά-
φος τριαντάμετρο νοικιασμένο από τον ίδιο, με συνεργάτες 
του από τη δουλειά και δυο κορίτσια μοντέλα για συνοδούς.

Όταν έφερνε στον νου του την αμαλία, πράγμα πολύ συ-
χνό, του ερχόταν να τη σκοτώσει με τα ίδια του τα χέρια πη-
γαίνοντας με το πρώτο αεροπλάνο στην ελλάδα, έτσι που 
παρακολουθούσε την ερωτική της σταδιοδρομία εκ του μα-
κρόθεν. Πρώτα ο γελοίος Ζαΐρης, σαπρός σάλιαγκας του 

Βασιλιά, γόνος παλαιάς οικογένειας, αρχιτεμπέλαρος, λε-
λές του σαλονιού για τον Νούση. μετά ο απίθανος, ο γε-
λοίος Άγγελος, ο μέγας πρωταγωνιστής, που την παρέσυρε 
μια και καλή στην παλαιόθεν «πετριά» της, το θέατρο, ενώ 
στο μεταξύ υποψιαζόταν για την παραμονή της στον σκορ-
πιό ακόμα και τον Ωνάση ή κάποιον του κύκλου του, χωρίς 
να είναι απόλυτα σίγουρος. αλίμονο όμως, στο θέατρο ήταν 
σοβαρά τα πράγματα, σκεπτόταν ο σενιόρ Πέδρο κοιτώντας 
έκπληκτος τα αποκόμματα και τα περιοδικά που του έστελ-
ναν ανελλιπώς από την πατρίδα.

«Έλα, Θεέ μου, είναι δυνατόν να είναι τόσο καλή;» ανα-
ρωτιόταν χαζεύοντάς την, τόσο μεταμορφωμένη καλλονή, 
ξανά και ξανά, κρύβοντας επιμελώς τα αποκόμματα σε ένα 
βαρύ ναπολεόντειο πανάκριβο σεκρετέρ αντίκα στο διαμέ-
ρισμα της πέμπτης Λεωφόρου. το κλειδί του σεκρετέρ το 
έπαιρνε πάντα μαζί του, ανήκε στο μπρελόκ του, μαζί με τη 
χρυσή ταμπακιέρα του και τον Cartier ολόχρυσο ασορτί 
αναπτήρα του. τα τιμαλφή του σκεφτόταν, κάνοντας έλεγχο 
αν τα πήρε όλα, ξανά και ξανά, καθώς κατέβαινε αγέρωχος, 
καλοντυμένος, αρρενωπός σαν Πέρσης γαλαζοαίματος, με 
το ασανσέρ της σικ πολυκατοικίας του καθημερινώς, για να 
πάει με τον σοφέρ του στη δουλειά, στην τρίτη Λεωφόρο.

στην Cadillac, διάβασε στον Εθνικό Κήρυκα τα νέα από 
το Φεστιβάλ Καννών και έμεινε άφωνος όταν είδε την κυρία 
αμέλια Βοριά να ποζάρει σαν την αυτοκράτειρα Θεοδώρα, 
αγέρωχη, με κοσμήματα Bulgari αξίας τουλάχιστον πενήντα 
χιλιάδων δολαρίων, με τον παραγωγό της, Ζακ μάγερ, και 
τον Ζαν Λουί τρεντινιάν. ο Ζακ μάγερ λοιπόν θα ήταν ο 
νέος στόχος της, υπέθεσε φουντωμένος από αγανάκτηση, 
βλαστημώντας ο σενιόρ και του ήρθε ίλιγγος και θολούρα 
από τη σύγχυση. αλίμονο, είχε φτάσει τα πενήντα δύο του 
χρόνια, είχε κάνει τον γύρο −σχεδόν− της γης, είχε φτιάξει 
νέα περιουσία και ήταν ακόμη εξαγριωμένος, σερνόταν πί-
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σω από την ερωτική ζωή της αμαλίας, η οποία σημειωτέον 
αγνοούσε την ύπαρξή του. Πόσο εγκλωβισμένος και αδύ-
ναμος ένιωθε για τις επιλογές του!

ανέβηκε φουριόζος στο γραφείο του και μετά από ώρα 
αποφάσισε να τηλεφωνήσει στην Κάρολ, μια ανερχόμενη 
ηθοποιό με την οποία έβγαινε αραιά και πού. της πρότεινε 
το γουίκεντ ταξίδι-αστραπή στο Λας Βέγκας, αυτή δέχτη-
κε. Πέταξαν με ιδιωτική πτήση για το αεροδρόμιο του Λας 
Βέγκας και εκεί τους περίμενε λιμουζίνα σταλμένη από το 
ίδιο το ξενοδοχείο, αφού σταμάτησαν πρώτα για ψώνια και 
μεσημεριανό γεύμα. Πριν από το live πρόγραμμα του Φρανκ 
σινάτρα, που το παρακολούθησαν −πέμπτη φορά για τον αν-
δρέα και πρώτη για την Κάρολ− από τη δεύτερη σειρά του 
θεάτρου, έπαιξαν στο καζίνο «Caesar’s» και συνέχισαν ακά-
θεκτοι και μετά την παράσταση. το ίδιο επαναλήφθηκε και 
τη δεύτερη μέρα τους, ενώ ο ανδρέας έκανε το χατίρι της ξε-
λιγωμένης θαυμάστριας Κάρολ και εξασφάλισε ένα προνο-
μιούχο τραπέζι −με ένα πολύ γερό φιλοδώρημα στον μετρ− 
για το σόου του Έλβις Πρίσλεϊ. ο ίδιος βαριόταν αφόρητα 
να τον βλέπει να κουνιέται με τις εκκεντρικές εμφανίσεις 
του, ιδρωμένος στην πίστα, αλλά η εκρηκτική Κάρολ ζούσε 
ένα όνειρο και δεν ήθελε να την ξυπνήσει κανείς απ’ αυτό. 

την τρίτη μέρα, ήταν η σειρά του, μετά από ένα βράδυ 
που κατανάλωσε μαζεμένο το περισσότερο αλκοόλ της ζωής 
του, να ξυπνήσει από το δικό του όνειρο. Κοιτούσε ξανά 
και ξανά χλωμός και πονοκεφαλιασμένος από το μεθύσι το 
ταβάνι με τον κρυστάλλινο πολυέλαιο στη γαμήλια σουίτα 
στο «Caesar’s Palace». Δίπλα του κοιμόταν κουλουριασμέ-
νη «ροζ γατούλα» η σύζυγός του, Κάρολ Άλβες. Πώς τα εί-
χε καταφέρει έτσι στη ζωή του, σκεφτόταν με απόγνωση… 
«Καταραμένη αμαλία, καταραμένη η ώρα που σε γνώρισα 
και η ώρα που σε άφησα!»

Ο χείμΩΝασ του 1972 βρήκε την ελλάδα κάτω 
από το γνωστό καθεστώς της δικτατορίας, ωστόσο 
κάτι είχε αρχίσει να αλλάζει στον πολιτικό ορίζο-

ντα, κάτι που σύντομα προμήνυε πως η κατάσταση θα ανα-
τρεπόταν ριζικά.

το νέο θέατρο που εγκαινιάστηκε στην οδό Πανεπιστη-
μίου ονομάστηκε «αμελί» και ήταν μία μεγάλη επένδυση, 
αφού ανακατασκευάστηκε εξαρχής, εφόσον πριν ήταν κι-
νηματογράφος. ο χρηματοδότης Ζακ μάγερ επένδυσε ένα 
ιδιαίτερα σεβαστό ποσό ώστε το θέατρο αυτό να γίνει όχι 
μόνο θέμα συζήτησης στους καλλιτεχνικούς κύκλους, αλ-
λά να προκαλέσει τον φθόνο καταξιωμένων ηθοποιών που 
πάλευαν χρόνια σε πρώτους ρόλους και τώρα έβλεπαν την 
αμέλια Βοριά, τη νέα μεγάλη σταρ των τελευταίων χρό-
νων, να εδραιώνεται μέσα σε χρονικό διάστημα ρεκόρ. Δεν 
αμφισβητούσαν πλέον την αξία της σε καλλιτεχνικό, ερμη-
νευτικό επίπεδο. Η αμέλια Βοριά ήταν καλή ηθοποιός, για 

Η θιασάρχης
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μερικούς πολύ καλή, για άλλους εξαιρετικά φωτογενής, γι’ 
αυτό και με κάθε σχεδόν κινηματογραφικό της πλάνο κέρ-
διζε όλο και περισσότερους θαυμαστές. το πρόσωπό της εί-
χε κάτι το απόκοσμα παρθένο και φίνο. Όσο επιτηδευμένος 
κι αν ήταν ο ρόλος της, τις περισσότερες φορές έπαιζε με 
εντελώς ρεαλιστικό τρόπο και σχεδόν με πολύ φυσικό μακι-
γιάζ, εν αντιθέσει με άλλες μεγάλες πρωταγωνίστριες, που 
όταν έπαιζαν ρόλους βασανισμένων γυναικών ήταν άψογα 
μακιγιαρισμένες, με μακριές βλεφαρίδες και μαλλί κομμω-
τηρίου, ή ντυμένες με σέξι νεγκλιζέ. Ποτέ δεν τη μεταμόρ-
φωσαν τα ρούχα της ταινίας ή το φως. Έκλεβε με έναν μυ-
στηριώδη τρόπο την προσοχή των θεατών από την πρώτη 
της σκηνή, από το πρώτο κοντινό στα θεσπέσια μάτια της, 
στο στόμα της.

το βράδυ των τελευταίων δοκιμών στην ηλεκτροδότηση 
της ταμπέλας του θεάτρου είχε περάσει στα κλεφτά, κάνο-
ντας κοπάνα από την πρόβα, στο απέναντι πεζοδρόμιο της 
άδειας Πανεπιστημίου, μεταμεσονύκτια ώρα δύο, και χάζευε 
βουβή, χωρίς να μπορεί να το πιστέψει πως το όνομά της εί-
χε δοθεί στο δικό της θέατρο, σε δικό της θεατρικό σχήμα. 
Άναψε τσιγάρο από την ένταση, αν και προσπαθούσε να το 
κόψει εδώ και μέρες, και άφησε τον εαυτό της να προσπα-
θήσει να «ξεμυαλιστεί» με τις μεγάλες στιγμές που ζούσε.

Η θιασάρχης αμέλια Βοριά ξεφύσηξε τον καπνό της κι 
όσο κι αν η στιγμή επέβαλλε ένα δάκρυ περηφάνιας να αρ-
γοκυλήσει στο μάγουλό της, επέτρεψε μόνο ένα ελαφρύ μει-
δίαμα να ανθίσει στα χείλη της. μπροστά της σταμάτησε ο 
σοφέρ του Ζακ κι ο ίδιος κατέβηκε και κατευθύνθηκε σιω-
πηλός χαμογελώντας προς τη μεριά της. Κοίταξε κι αυτός 
τα χρυσά λαμπάκια με το όνομά της, που άναψαν στιγμιαία 
για δυο τρεις φορές, φωτίζοντας ολόκληρο το τετράγωνο, 
κάνοντας λαμπερό και πάλι έναν πρώην θλιβερό κινηματο-
γράφο, φέρνοντας «ολίγον μπρόντγουεϊ» κατευθείαν από 

τους καλύτερους γραφίστες της αμερικής. ο Ζακ έβγαλε το 
παλτό του −έκανε ψύχρα για τέλος οκτωβρίου− και σκέ-
πασε την αμέλια, που καθόταν θαμπωμένη σαν τινέιτζερ 
με το μοντέρνο καμπάνα τζιν της και το εφαρμοστό μαύρο 
μπλουζάκι της. 

«Θα κρυώσεις, αγάπη μου, και σε πέντε μέρες έχεις πρε-
μιέρα» της είπε λιγωμένος από αγάπη, σφίγγοντάς τη στην 
τεράστια αγκαλιά του, ζεσταίνοντάς τη. «ευτυχισμένη; αυ-
τά τα φώτα με το όνομά σου σε κάνουν ευτυχισμένη; τι άλ-
λο θα σε κάνει πιο ευτυχισμένη;» την κοίταξε με τα γαλα-
νά του μάτια να ζητούν επιβράβευση, ανταπόδοση σε έναν 
πολύ ερωτευμένο άντρα.

«Δεν είμαι μόνο ευτυχισμένη, Ζακ, επιτέλους ξαναζώ, 
αγαπώ. Θεραπεύτηκα, Ζακ, αγαπημένε μου Ζακ».

οκτώ μήνες μετρούσε ο δεσμός τους και ήταν ένας δεσμός 
βαθύς, ώριμος και ορμητικός σε συναισθήματα. ο Ζακ ήταν 
ενθουσιώδης, με πάθος, αχαλίνωτος και τρισευτυχισμένος 
που επιτέλους μετά από αναζήτηση και κυνήγι τόσων χρό-
νων η αμαλία τον ερωτεύτηκε. 

χρόνια πριν, ακόμη όταν ήταν παντρεμένη με τον ανυ-
πόφορο Ζαΐρη, είχε προσπαθήσει να την κατακτήσει, επιπό-
λαια στην αρχή κι από κεκτημένη ταχύτητα, αφού η εμπει-
ρία του και η φήμη του ως εραστή τού το επέβαλλαν. Όταν 
αντιλήφθηκε τι είδους γυναίκα ήταν η αμέλια, αφού έφαγε 
για πρώτη φορά τα μούτρα του, την ερωτεύτηκε παράφο-
ρα και αποφάσισε πως θα γίνει η σύντροφός του, παντοτι-
νή και τελευταία του, μαγεύτηκε από την ανυπέρβλητη προ-
σωπικότητά της, το χιούμορ της, το πνεύμα της, τη θηλυκό-
τητά της. Ήταν σκληρό καρύδι η αμαλία όμως, αντιστάθη-
κε στα αισθήματά της καιρό. αρνιόταν να υποκύψει, ακόμη 
και όταν αισθάνθηκε πως είχε ερωτοχτυπηθεί με τον Ζακ, 
φοβούμενη πως θα βλάψει την επαγγελματική τους σχέση. 
Δεν άντεξε πολύ. 
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Ένα τροχαίο ατύχημα που είχε ο Ζακ γυρνώντας ένα βρά-
δυ από καλοκαιρινή διασκέδαση, οκτώ μήνες πριν, έγινε η 
αφορμή να τρελαθεί από αγωνία η αμέλια και να τρέξει με 
πανικό κοντά του φοβούμενη για το χειρότερο. εκεί μπρο-
στά στην άναυδη αδελφή του Ζακ αλλά και τον κεραυνοβο-
λημένο γιο του Λέοντα, αντάλλαξαν, σαν να επέζησαν και 
οι δύο από βομβαρδισμό, το πρώτο τους ερωτικό φιλί, συ-
νειδητοποιώντας πόσο ερωτευμένοι, πόση αγάπη έτρεφαν 
ο ένας για τον άλλο. από τη νύχτα εκείνη στο νοσοκομείο 
αθηνών δεν χώρισαν στιγμή, παρά μόνο τις νύχτες, που η 
αμαλία είχε περιφρουρήσει αυστηρά τον προσωπικό της χώ-
ρο για χάρη της μάρως. Όμως η μάρω ήταν κάτι παραπάνω 
από ενθουσιώδης με τη σχέση της μητέρας της και πώς θα 
μπορούσε να γίνει αλλιώς. Δεν ήταν εύκολο να αντισταθεί 
κάποιος στη λεβεντιά, στην αρχοντιά, στην κορυφαία γοη-
τεία του γκριζομάλλη κυρίου Ζακ, στο αστείρευτο κέφι του, 
στην ευγένειά του και στην μποέμ άποψή του για τη ζωή.

οι εφημερίδες και τα περιοδικά γρήγορα ανακάλυψαν 
και διέδωσαν τα νέα της σχέσης τους. «Η ελληνική βερσιόν 
τέιλορ - μπάρτον» τους άρεσε να γράφουν, λόγω της ομοι-
ότητας του μάγερ με τον ουαλό σταρ. «Η ελληνίδα αμελί 
με τον Έλληνα μπάρτον» ή «Ένα υπέροχο δίδυμο ζευγάρι», 
βάζοντας φωτογραφίες τους ανάλογες, κάνοντας συγκρίσεις 
και λογοπαίγνια. το μόνο που έλειπε ήταν ο εκρηκτικός χα-
ρακτήρας λόγω αλκοολισμού του Ρίτσαρντ μπάρτον, κά-
τι από το οποίο ευτυχώς ο μάγερ δεν υπέφερε. αν και του 
άρεσε το αλκοόλ, σιχαινόταν να χάνει την αξιοπρέπειά του. 

Η αμέλια σηκώθηκε στις μύτες των ποδιών της και αγκά-
λιασε φιλώντας με πάθος όχι βεβιασμένου φλογερού έρω-
τα, αλλά περισσής καθαρόαιμης αγάπης, τον Ζακ. τους χώ-
ριζαν δεκαεπτά χρόνια και άλλοι τόσοι πόντοι ύψους, αλ-
λά είχε την εντύπωση πως αυτός ήταν γι’ αυτήν. Ήταν θεό-
τρελος, ενθουσιώδης, γυναικάς, ή για την ακρίβεια πρώην 

γυναικάς, bon viveur διεθνούς κλάσης, αλλά μέχρι εδώ. αυ-
τός ήταν γι’ αυτήν και αυτή γι’ αυτόν, μαζί στο πάθος της 
δημιουργίας που τους έκαιγε και τους δύο, το θέατρο, τον 
κινηματογράφο, το τζετ σετ, που θα το γνώριζε τώρα μαζί 
του η αμαλία. Διψούσε γι’ αυτήν τη ζωή, δεν κρατιόταν ούτε 
μία μέρα μακριά από αυτήν τη νέα περιπέτεια. ο Ζακ ήταν 
σχεδόν στην ίδια ηλικία με τον ανδρέα, πολύπειρος, πετυ-
χημένος, πυγμαλίωνας κανονικός, ο δεύτερος μέντορας που 
βρέθηκε στη ζωή της για να την πάρει από το χέρι, ως ίσος 
προς ίση πλέον, δίχως καταδυνάστευση. επιτέλους, η αμα-
λία ένιωθε πως συνέχιζε από εκεί ακριβώς που είχε σταμα-
τήσει όταν γύρισε όλο ελπίδα και σιγουριά για τη ζωή στα 
είκοσι δύο της, το 1958, μετά το γαμήλιο ταξίδι, τον γύρο 
της ευρώπης. Ένα άλλο ταξίδι άρχιζε γι’ αυτήν στο πλευρό 
του Ζακ, «ο γύρος του θριάμβου».

σε πέντε μέρες, στην πρεμιέρα της παράστασης Μάρτυς 
Κατηγορίας της Άγκαθα Κρίστι από τον θίασο της αμέλιας 
Βοριά, με συμπρωταγωνιστή τον Άγγελο αντωνόπουλο, η 
οδός Πανεπιστημίου φωταγωγήθηκε όπως ποτέ πριν. οι 
ηθοποιοί χειροκροτήθηκαν με γενναιοδωρία και πολλά μπιζ, 
και η αμέλια για πρώτη φορά ένιωσε πως εκείνο το βράδυ 
έπαιζε έτσι μόνο για τον Ζακ. επιτέλους, η «φανταξιά» του 
ανδρέα δεν της σκίασε την ευτυχία της. Ήταν πρωτόγνωρη 
εμπειρία να νιώθει απελευθερωμένη από μια στοιχειωμένη 
σχέση για τόσο πολλά χρόνια.

Η ξανανιωμένη αμέλια προέλαυνε ακάθεκτη.
ακολούθησε μια ταινία για «εσωτερική κατανάλωση», σε 

σκηνοθεσία Φώσκολου: Οι εχθροί, με τον αλέκο αλεξαν-
δράκη, τον Νότη Περγιάλη, τον Κώστα Πρέκα και δεκάδες 
άλλους ηθοποιούς και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της, 
η σκέψη για ένα μεγάλο άλμα, μια πρώτη ελληνοαμερικά-
νικη παραγωγή του Ζακ, με σκηνοθέτη τον μιχάλη Κακο-
γιάννη, μουσική του Γιάννη Θαλασσινού, μια μοντέρνα με-
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ταφορά της «Φόνισσας» του αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, 
γυρισμένη στη σκιάθο.

το καλοκαίρι, μετά την τεράστια επιτυχία του θεατρικού 
χειμώνα, τα σχέδια της αμαλίας, εκτός από το να περάσουν 
μαζί με τη μάρω και τον Ζακ ξένοιαστες διακοπές με το πε-
ρίφημο σκάφος του «Καλυψώ» στα ελληνικά νησιά, περιλάμ-
βαναν, ύστερα από παρέμβαση του Ζακ, και την πρόσληψη 
μιας πεπειραμένης καθηγήτριας αγγλικών, με καθαρόαιμη 
αμερικάνικη προφορά από το στούντιο της Universal, για 
να βοηθηθεί. είχε αποφασίσει η επόμενη ταινία να είναι δι-
εθνής, προσπαθώντας να πετύχει το πιο φιλόδοξο, αλλά όχι 
ακατόρθωτο σχέδιο. 

«ο ουρανός να είναι μόνο η αρχή σου» της έλεγε. «αμέ-
λια, πρέπει να κάνουμε μόνο διεθνή καριέρα. τίποτα δεν 
είναι ακατόρθωτο, εσύ πρέπει να το έχεις καταλάβει αυτό 
πριν από εμένα».

Ποτέ πριν η αμαλία δεν είχε γνωρίσει άνθρωπο πιο φιλό-
δοξο από αυτήν, ίσως μόνο τον Ωνάση, που ήταν τέρας φι-
λοδοξιών, θράσους και ικανοτήτων. ο Ζακ ήταν ο δεύτερος 
μετά από αυτόν, γι’ αυτό και όταν συμπλεύσανε για κάποιες 
μέρες στην Ύδρα και στις γύρω παραλίες, το καλοκαίρι του 
1973, έκαναν απολαυστική παρέα οι τέσσερίς τους μαζί με 
την ευγενέστατη αν και λίγο απόμακρη κυρία τζάκι Ωνάση. 
ο Ωνάσης δεν ήταν πλέον ο ίδιος άνθρωπος που είχε γνωρί-
σει και συνδεθεί η αμαλία, ο θάνατος του γιου του τον είχε 
καταρρακώσει, με τη βία προσπαθούσε να συνεχίσει τη ζωή 
του, το πνεύμα του έδειχνε αποτραβηγμένο, πετάριζε διαρ-
κώς κοντά στον χαμένο γιο του αλέξανδρο.

ο Ζακ χάρη στην οξυδέρκειά του αντιλήφθηκε αμέσως 
πως μεταξύ τους υπήρξε κατά το παρελθόν ερωτική σχέ-
ση και έγινε θηρίο από τη ζήλια του. το μόνο που κατάφερε 
ήταν να μοιάζει για λίγες ώρες περισσότερο στον θυμωμέ-
νο, εκτροχιασμένο από πάθος Ρίτσαρντ μπάρτον και αυτή 

στην ήρεμη, ξανθή εκδοχή της Λιζ. μα τι υπέροχο συναί-
σθημα που είναι κάποτε η ζήλια, τι εκπληκτικός καταλύτης 
κρυφών ανθρώπινων αντιδράσεων και πράξεων, σκεφτόταν 
η αμαλία στην ξύλινη αριστοκρατική καμπίνα του σκάφους 
τους, καθώς χάζευε τον Ζακ να κοιμάται ηλιοκαμένος δίπλα 
της. τα μαλλιά του είχαν ασπρίσει κι άλλο αυτό το καλοκαί-
ρι και τα είχε αφήσει να μακρύνουν, όπως και οι φαβορίτες 
του. το στήθος του ανεβοκατέβαινε ρυθμικά, σκεπασμένο 
κι αυτό με λευκές απαλές τρίχες που παλαιότερα σιχαινόταν 
να έχουν οι άντρες της. Όμως στον Ζακ τις λάτρευε, ειδικά 
όταν ξεπρόβαλλαν από τα καλοκαιρινά μοντέρνα πουκάμι-
σά του μαζί με την πλατινένια καδένα με τον σταυρό και την 
άγκυρα που του είχε χαρίσει με τα αρχικά της στα γενέθλιά 
του τον ίούνιο. ο Ζακ ήταν η μετενσάρκωση της καλύτερης 
εκδοχής του παλιού ανδρέα. ο καλύτερος ανδρέας που θα 
μπορούσε ποτέ να είχε, γι’ αυτό και δεν θα άφηνε κανέναν 
και τίποτα να το χαλάσει αυτό, ούτε καν ένας γάμος. 

μετά τα δύο χρόνια σχέσης, τα χριστούγεννα του 1973, 
χαραυγή Πρωτοχρονιάς 1974, τις πρώτες γιορτές που πέ-
ρασαν μαζί στο χιονισμένο Γκστάαντ, ο Ζακ έκανε κάτι που 
μόνο αυτός ήταν ικανός να κάνει κατ’ αυτό τον ευφάνταστο 
τρόπο. Η αμέλια λάτρευε το παγωτό. το είχε στερηθεί τό-
σο πολύ όσο ήταν παιδί και πραγματικά ήταν η μεγάλη της 
απόλαυση κάθε βράδυ μετά το δείπνο. Λάτρευε τη μία μπά-
λα σορμπέ βατόμουρο, φράουλα ή λεμόνι, που έλιωνε απο-
λαυστικά, λιχούδικα στο στόμα της, σαν μωρό που αποζητά 
το καθημερινό γλειφιτζούρι του. μετά το γιορτινό ρεβεγιόν 
Πρωτοχρονιάς, κατά την επιστροφή από το «Gstaad Palace» 
στο σαλέ τους στο χωριό, ο Ζακ στη ζεστή τους κρεβατο-
κάμαρα έβαλε κι άλλα κούτσουρα στο τζάκι για να ζωντα-
νέψει η φωτιά. Κάθισε στον καρό καναπέ χαζεύοντάς τη να 
μένει με το κόκκινο μεταξωτό της μακρύ νυχτικό απόλυτα 
εναρμονισμένη με τη νύχτα, και της πρόσφερε το λαχταρι-
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στό της παγωτό. Πάντα απολάμβανε αυτές τις τρεις μπου-
κιές πριν πέσει για ύπνο. Ξαφνικά, ένα παγωμένο αστρα-
φτερό αντικείμενο που δεν έμοιαζε με παγάκι κέντρισε την 
προσοχή της πριν προλάβει να καταπιεί την μπουκιά της, κι 
έμεινε άναυδη να κοιτάει το μεγάλο ζαφείρι σε σχήμα καρ-
διάς που λαμπύριζε μέσα στο σορμπέ λεμόνι της. ο Ζακ 
την κοίταζε έντονα και την παρότρυνε δυνατά: «Πες ναι!».

Η αμαλία το πήρε προσεκτικά, το κοίταξε τρομαγμένη 
και το ξέπλυνε βυθίζοντάς το μέσα στο διάφανο ποτήρι με 
νερό, κοιτάζοντάς το για δευτερόλεπτα να κολυμπάει. μια 
κυανή πολύτιμη καρδιά, που φαινόταν τεράστια μέσα στον 
αντικατοπτρισμό του υγρού στοιχείου. 

«Πες ναι!» της ξαναείπε ο Ζακ σαν παιδί, βουτώντας το 
δαχτυλίδι από το ποτήρι, σκουπίζοντάς το στην κουβέρτα 
του καναπέ και βάζοντάς το στα χέρια της, κάνοντάς το να 
λάμπει περισσότερο μέσα στο ημίφως της φωτιάς στην κρε-
βατοκάμαρα.

«Λέω ναι για το δαχτυλίδι, όχι στον γάμο, Ζακ. Δεν θέλω 
να σε παντρευτώ, δεν θέλω να ξαναπαντρευτώ, δεν θέλω να 
χαλάσουν όλα και να σε χάσω. ο γάμος μας μόνο προβλή-
ματα θα σου φέρει με εμένα, με τον γιο σου, με τους συγγε-
νείς σου. Έχεις κάνει τρεις γάμους μες στην αποτυχία και μου 
ζητάς και τέταρτο; Θα ζούμε σαν παντρεμένοι, αλλά δεν θα 
φερόμαστε σαν παντρεμένοι, αφού ούτε παιδιά έχει νόημα 
να κάνουμε ούτε κάτι τέτοιο επιθυμούμε. ο έρωτάς μας είναι 
τόσο δυνατός, είμαστε τόσο έξυπνοι και ικανοί όσο είμαστε 
μαζί, ας μην τα ρημάξουμε όλα με ένα γάμο, ζήτα μου κάτι 
άλλο, να μην κάνουμε για λίγο ταινίες, αλλά όχι αυτό. αυ-
τό θα φέρει το τέλος, είμαι τόσο σίγουρη, όχι, δεν πρέπει».

ο Ζακ την κοίταξε στο ημίφως σκεπτικός κι εκείνη την 
ώρα ζητούσε σαν τρελός ουίσκι και πούρο. τόλμησε το ένα, 
αλλά το δεύτερο όχι, εξόργιζε την αμαλία όταν το άναβε 
στην κρεβατοκάμαρα. Ήταν τόσο όμορφη, τόσο φίνα, κλα-

σάτη γυναίκα και ήταν η μοναδική στη ζωή του που αγάπη-
σε σαν τρελός και της πρότεινε αυτός γάμο −όλες οι υπό-
λοιπες το κυνήγησαν μεθοδικά και με ποικίλους τρόπους− 
και αυτή αρνήθηκε. αμηχανία, απορία, δισταγμός και ύστε-
ρα αποφόρτιση, ρίγος, αγάπη, έρωτας, λατρεία. της φόρεσε 
το δαχτυλίδι, τη φίλησε και την ύμνησε σαν ζωντανή θεά.

«είσαι μία, μοναδική και είσαι πιο σοφή από εμένα που 
τελείωσα κάποτε το Columbia. αυτός είναι ο δικός μας αρ-
ραβώνας και γάμος, εδώ απόψε, στο σπίτι μας. αυτό είναι 
σπίτι μας και εσύ θα είσαι η γυναίκα μου, κι όχι με την έννοια 
που δώσαμε και οι δύο μέχρι τώρα στις ζωές μας με τους γά-
μους μας. Έχεις δίκιο, εσύ κι εγώ δεν χρειαζόμαστε κάτι τέ-
τοιο, εσύ κι εγώ θα γίνουμε πιο πάνω απ’ αυτό».

15 μαρτίου 1975. στο νέο σπίτι του Ζακ μάγερ και της 
αμέλιας Βοριά στο Καβούρι ήχησε το τηλέφωνο στο γρα-
φείο αλλά και στο καθιστικό ταυτόχρονα. το δυνατό κου-
δούνισμα και των δύο συσκευών μαζί παραήταν ενοχλητι-
κό για τον πονοκέφαλο της αμαλίας, που εκείνη την ώρα, 
αν και ήταν πια περασμένες δώδεκα το μεσημέρι, προσπα-
θούσε να ξυπνήσει από ακόμα ένα νυχτερινό παραστράτημα 
που τους έκανε και τους δύο να γυρίσουν περασμένες τέσ-
σερις σπίτι. το θέατρο είχε μόλις τελειώσει με επιτυχία και 
η αμέλια στον ρόλο της Κληρονόμου ήταν κορυφαία, πήρε 
θριαμβευτικές κριτικές από τους περισσότερους. Η έντασή 
της ωστόσο είχε παραμείνει και δυσκολευόταν να κοιμηθεί, 
την έπαιρνε σχεδόν το χάραμα πλέον ο ύπνος και πάντα με 
τη βοήθεια ενός χαπιού. 

Η υπηρεσία του σπιτιού τής έφερε την ντούμπλεξ συ-
σκευή τηλεφώνου στην τζαμαρία, όπου αγνάντευε, πίνο-
ντας τον καφέ της, τον απάνεμο κολπίσκο της ιδιωτικής 
παραλίας τους. Κλάματα ακούστηκαν από την ούτως ή άλ-
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λως γεμάτη παράσιτα γραμμή και μέσα σε λυγμούς η ιδιαι-
τέρα βοηθός της κυρίας Γαροφαλίδη προσπαθούσε να της 
εξηγήσει −ενώ ακουγόταν ζωντανά δίπλα της ο θρήνος της 
κυρίας της− πως ο κύριος αριστοτέλης έφυγε από τη ζωή 
σε νοσοκομείο του Παρισιού. ενημερώθηκε για τις λεπτο-
μέρειες της κηδείας, που θα γινόταν σε έξι μέρες στον σκορ-
πιό, και έκλεισε δακρυσμένη τρέμοντας τη μαύρη συσκευή. 

ακόμα ένα κεφάλαιο της ζωής της ολοκληρώθηκε με αυ-
τόν τον θάνατο. μελαγχόλησε για όλη την υπόλοιπη μέρα, 
περπατώντας δύσθυμη, καταθλιπτική, αν και η άνοιξη είχε 
ευλογήσει εκείνη την ημέρα το υπέροχο σπίτι στον λοφίσκο 
του Καβουρίου. ακύρωσε τηλεφωνικώς το ταξίδι που είχαν 
προγραμματίσει την επομένη με τον Ζακ για το ναυπηγείο 
του στη Γένοβα και κατόπιν στο Λονδίνο για θεατρική ενη-
μέρωση, και αποφάσισε να περιμένει τη μάρω να επιστρέ-
ψει από το Κολέγιο Θηλέων για να της σερβίρει η ίδια με-
σημεριανό, φτιάχνοντας με τα χέρια της την αγαπημένη της 
μπολονέζ, και να τα πουν μήπως και συνέλθει από το σοκ 
του θανάτου του αρίστου. ακόμη ερχόταν φρέσκια στα αυ-
τιά της η φωνή του. Δυο χρόνια πριν, στο γνωστό σκοτάδι 
της πρύμνης του «χριστίνα» να τους διηγείται ιστορίες του 
αλέξανδρου, πιστεύοντας πως μόνο έτσι θα διατηρούσε τον 
γιο του ανάμεσά τους «ζωντανό». τελικά, κατάφερε αφού 
έκανε το παν γι’ αυτό, να αρρωστήσει και να τρέξει όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα κοντά του, στον μονάκριβό του.

Η επιμνημόσυνη δέηση στον σκορπιό, στο εκκλησάκι της 
Παναγίτσας, ψάλθηκε μέσα σε μια ατμόσφαιρα βαριάς χει-
μωνιάτικης μέρας, με σκοτεινιά, κρύο και αέρα, πανομοιότυ-
πη με την ημέρα −δυο χρόνια πριν σχεδόν− της κηδείας του 
αλέξανδρου. απαρηγόρητοι όλοι για μια ιστορία που άγγι-
ζε σχεδόν διαστάσεις ελληνικής τραγωδίας, είχαν διαισθαν-
θεί πως τα πάντα άλλαζαν για εκείνο το πανέμορφο κομμά-
τι γης στην ευλογημένη Λευκάδα. οικογένεια, συνεργάτες, 

φίλοι, γνωστοί, ευεργετηθέντες, ψαράδες, απλοί κάτοικοι 
του νησιού της Λευκάδας γίνανε ένα πλήθος ομοιόμορφο 
που θρηνούσε ακολουθώντας τον ίδιο επιτάφιο. Η αμαλία, 
στηριζόμενη σιωπηλή στο μπράτσο του Ζακ, στο μαύρο μα-
ντό της και με τραβηγμένα σε έναν αυστηρό κότσο τα μα-
κριά της μαλλιά, έκρυβε τα συνεχώς δακρυσμένα μάτια της. 
Δεν έκλαιγε καθόλου συχνά τελευταία, στην ουσία είχε να 
κλάψει από την ημέρα που ξαναντάμωσε την πρώην πεθερά 
της, χρόνια πριν, όταν είχαν μπει οι τίτλοι τέλους σ’ εκείνο 
το κεφάλαιο. τώρα, άλλο ένα ολοκληρώθηκε στη ζωή της, 
σκεφτόταν και κοιτούσε απορροφημένη έξω από το παρτέ-
ρι της Παναγίτσας την παραλία που χρόνια πριν, μεσάνυ-
χτα, είχαν αποχαιρετηθεί ερωτικά για πάντα με τον αρίστο. 

«τι να πρωτοθυμηθώ και τι να πρωτοξεχάσω» αναστέ-
ναξε η αμαλία και ο Ζακ τής παραπονέθηκε γκρινιάζοντας 
πως οι κηδείες δεν είναι το φόρτε του.

«μην παραπονιέσαι σαν παιδάκι, Ζακ» του είπε και τον 
ακολούθησε στον δυνατό φρέσκο αέρα. 

αναχώρησαν με ναυλωμένο ελικόπτερο μία ώρα αργότερα 
και ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που αποχαιρετούσε 
τον σκορπιό χωρίς από πάνω του να λάμπει ένας λαμπρός 
ελληνικός ήλιος. είπαν αντίο για πάντα, δίνοντας υπόσχε-
ση πως θα επισκεφτούν στη Νέα Υόρκη σύντομα την τζάκι 
για να τη δουν και να τη συλλυπηθούν με ηρεμία, ωστόσο 
όπως οι περισσότεροι είχαν καρφωμένα τα βλέμματά τους 
στην είσοδο της εκκλησίας ή στην προβλήτα, μήπως απο-
βιβαστεί για το τελευταίο φιλί η άλλη μεγάλη πρωταγωνί-
στρια της ζωής του αρίστου, η μαρία, μα αυτή δεν φάνη-
κε ποτέ, δείλιασε, σκεφτόταν η αμαλία. Κάτι που δεν θα το 
επέτρεπε ποτέ η ίδια στον εαυτό της, ακόμα κι αν χρειαζόταν 
να αναποδογυρίσει το σύμπαν, στη θέση της θα ήταν. στητή 
παραδίπλα από το φέρετρό του στον «τελευταίο ασπασμό». 
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Τ Ρείσ μεταΠοΛίτεΥτίΚοί χειμώνες και καλο-
καίρια ήρθαν κι έφυγαν. Η ζωή τους κυλούσε στο ίδιο 
«καλοκαιρινό σπίτι» του Καβουρίου χειμώνα καλο-

καίρι, ενώ η αμαλία, με τη βοήθεια πάντα του Ζακ, απέκτη-
σε για τις μέρες που ήθελε να διανυκτερεύουν στην αθήνα, 
λόγω θεάτρου ή άλλων υποχρεώσεων, ένα τεράστιο ρετιρέ 
στην πιο σύγχρονη πολυκατοικία που είχε χτιστεί απέναντι 
από το Καλλιμάρμαρο στάδιο. 

από το μπαλκόνι του καθιστικού της έβλεπε τον Δισκο-
βόλο και το στάδιο ολόλευκο, λιτό, και της αναπτέρωνε το 
ηθικό. από τη δυτική βεράντα αγνάντευε την ακρόπολη και 
πιο δεξιά πίσω της τον Λυκαβηττό. στο βάθος έβλεπε ολο-
κάθαρα τη θάλασσα του Φαλήρου, έτσι στα ψηλά από τον 
πέμπτο όροφο. το τελευταίο έτος προπαρασκευής της μι-
κρής μάρως για κολέγιο της αγγλίας κύλησε ο χρόνος πε-
ρισσότερο σε αυτό το υπέροχο ’70s διαμέρισμα, διακοσμη-
μένο με μοντέρνα τέχνη και με έπιπλα που είχαν έρθει σε 

Μάρω

κοντέινερ από τη Νέα Υόρκη, από το τελευταίο ταξίδι του 
ζεύγους μάγερ – Βοριά εκεί. 

το πρώτο ταξίδι στην αμερική για την αμαλία συνδύα-
ζε δουλειές, ραντεβού, θεατρική και κινηματογραφική ενη-
μέρωση. με την έλευση του φθινοπώρου είχαν δρομολογή-
σει την εγκατάσταση της μικρής σε Κολέγιο της οξφόρδης. 
αμέσως μετά, το πρόγραμμά τους περιλάμβανε μία επίσκε-
ψη στο Λος Άντζελες, στα στούντιο της Paramount καθώς 
και της Universal, όπου ο Ζακ είχε κανόνισει ήδη κάποια 
επαγγελματικά ραντεβού. 

σεπτέμβριος του 1977 και η μάρω, αριστούχος ήδη από 
το Κολέγιο Θηλέων αθηνών, αποβιβάστηκε μαζί με τη μη-
τέρα της και τον αγαπημένο της Ζακ, που τον θεωρούσε 
άτυπα πατριό της, στη γραμματεία του Κολεγίου Θηλέων 
St. Anne’s στην οξφόρδη, περιμένοντας με ανυπομονησία 
να την οδηγήσουν στον κοιτώνα της, καταπνίγοντας τη με-
γαλύτερη ανησυχία της, που ήταν να γνωρίσει τη συγκάτοι-
κό της. Ένα πρώτο όνειρο της σύντομης ζωής της άρχισε να 
παίρνει σάρκα και οστά αφού πραγματοποιούσε την παιδι-
κή της επιθυμία να σπουδάσει στην αγγλία. τα δύο πρώτα 
χρόνια θα σπούδαζε αγγλική Φιλολογία, και αργότερα εί-
χε ισχυρές βλέψεις για σπουδές φωτογραφίας και ιστορί-
ας της τέχνης. Η όρεξή της για την ηθοποιία την είχε από 
καιρό εγκαταλείψει παρακολουθώντας τον ατέρμονο αγώ-
να της μητέρας της όλα αυτά τα χρόνια, τις ατέλειωτες ερ-
γατοώρες της στις πρόβες στο θέατρο, τις συνεχείς ημέρες 
βασανιστικών γυρισμάτων στις ταινίες της ανά την ελλά-
δα και το εξωτερικό. το άγχος της μάνας της, η καρδιά της 
που μονίμως σπαρταρούσε αγωνιώντας να αποκωδικοποιή-
σει τα βλέμματα των θεατών της, αναγεννημένη στο χειρο-
κρότημά τους, νεκρή στην παραμικρή αποδοκιμασία τους. 

Κουράστηκε να βλέπει από μικρή τη μάνα της να αργο-
πεθαίνει και να ανασταίνεται με τις κάθε λογής θεατρικές 



Ε Λ Ε Ν Α  Μ Α Κ Ρ Η Μ Ι Α  Ζ Ω Η  Π Ο Λ Λ Ε Σ  Φ Ο Ρ Ε Σ

395394

της επιλογές, φευγάτη τις περισσότερες φορές από κοντά 
της, δοσμένη, ταγμένη στο φρέσκο πάθος της, που δεν ήταν 
άντρας, δεν ήταν καν αυτή η ίδια, το παιδί της, αλλά η ηθο-
ποιία, καταπιεσμένο χτικιό στην αρχή, θρησκεία αργότε-
ρα, αίρεση καλύτερα που με μανία υπηρετούσε και διέδιδε. 

τη σιχάθηκε τη ζωή του ηθοποιού μετά απ’ όλα αυτά που 
είδε να της παίρνει κι ας πάλευε η αμαλία η κακομοίρα να 
είναι σχεδόν πάντα άψογη. Γινόταν εκατομμύρια κομμάτια 
για να βρίσκεται με μαγικό τρόπο μαζί της όσο περισσότε-
ρο μπορούσε. Βράδυ σπάνια ευχαριστήθηκε έξοδό της μα-
κριά από τη μάρω, ούτε την αγκαλιά του Ζακ – αν και με-
τά τα τελευταία δύο χρόνια που το συζήτησαν και η μάρω 
τής αποκάλυψε πως θεωρεί μέλος της οικογένειάς τους τον 
Ζακ, αποφάσισε η μάνα της να συγκατοικήσουν όλοι μαζί 
επίσημα. μέχρι τότε η μάρω έκανε πολλές φορές την κοι-
μισμένη όταν καταλάβαινε τη μητέρα της να καταφθάνει τις 
πρωινές ώρες για να τη σκεπάσει στον ύπνο της, ενώ ακό-
μη ήταν βαμμένη και ντυμένη από το θέατρο ή από κάποια 
επίσημη εμφάνισή της. 

αλλόκοτη ζωή, χωρίς την παρουσία ενός πατέρα δίπλα 
της, που τον είχε αποδεχτεί από μωρό ως νεκρό και της έλει-
πε μόνο ως μόνιμη αντρική παρουσία και από περιέργεια. 
Δεν ήξερε πώς θα ήταν η ζωή της μαζί του, ήξερε πως ήταν 
μυστικοπαθής, είχε ανακαλύψει το εφηβικό του ημερολό-
γιο, που η μάνα της πήρε μαζί της από τα τρίκαλα, και δια-
βάζοντάς το ξανά και ξανά κατά τη διάρκεια της δικής της 
εφηβείας διέκρινε ολοκάθαρα έναν μετρημένο νεαρό, που 
ωστόσο η ρομαντική πλευρά του γινόταν δραματική ώρες 
ώρες και τον κατέλυε.

Κάποιες φωτογραφίες που είχαν δεθεί σε ένα μπλε δερ-
μάτινο άλμπουμ ήταν όλη η ζωή του πατέρα της, του αν-
δρέα Νούση, και το άλμπουμ αυτό είχε μείνει για πάντα 
στην αθήνα, στο παιδικό της δωμάτιο. μόνο μια φωτο-

γραφία είχε μαζί της πάντα, αυτή μωρό σαράντα ημερών 
τυλιγμένο σε φασκιές στο σπίτι τους στα τρίκαλα, το με-
λαγχολικό χαμόγελο του πατέρα της, που κοστουμαρισμέ-
νος την κρατούσε αγκαλιά και κοίταζε απορημένος στην 
κάμερα. οι βαριές μπροκάρ κουρτίνες και η κλασική βα-
ρετή άποψη του σπιτιού τους στο βάθος δεν θύμιζαν τίπο-
τα στη μάρω, αφού κανένα έπιπλο δεν τους ακολούθησε 
μετά τον θάνατό του, που οφειλόταν σε αυτοκινητικό δυ-
στύχημα −έτσι της είχε αναφέρει η μητέρα της−, στη με-
τακόμισή τους στην αθήνα.

Προς το παρόν, η μάρω ήταν τρισευτυχισμένη για τη 
νέα περιπέτεια που εγκαινίαζε στην αγγλία, ήταν αποφα-
σισμένη να διανύσει μια μακρά πορεία ως φοιτήτρια και οι 
φιλοδοξίες της μπορεί να μην ήταν θεατρικές, αλλά σίγου-
ρα ενείχαν το στοιχείο της τέχνης. Κάπου μέσα της κοιμό-
ταν ένας ανήσυχος καλλιτέχνης, που περίμενε την αφορμή 
για να ξεσηκωθεί.

Η αμαλία έσφιξε ξανά και ξανά το αδύνατο κορμάκι της 
μάρως στην αγκαλιά της, νομίζοντας πως ήταν χθες όταν 
την πρωτοπήρε αγκαλιά από την κλινική των τρικάλων και 
την πήγε με οδηγό τον πατέρα της στο σπίτι τους, σαν χθες 
όταν την τάιζε υπομονετικά το πρωινό αυγό της στο Βασι-
λικό Κήπο ή όταν τη χειροκρότησε στην πρώτη της θεατρι-
κή δοκιμασία, στη σχολή χιλλ. τώρα την τακτοποίησε ως 
κλασική ελληνίδα μαμά − έστω κι αν ήταν αρκετά πιο φω-
τογενής από τις συνηθισμένες. Η Γαλλίδα συγκάτοικός της 
τις παρατηρούσε ντροπαλά, αφού αυτή τακτοποιούσε τις 
δικές της αποσκευές μόνη της, χωρίς τον σοφέρ να τη βο-
ηθήσει στη μεταφορά τους, χωρίς προστατευτική μαμά να 
τη χαϊδεύει και να τη φιλάει κάθε λεπτό. 

«Να μου τηλεφωνείς καθημερινά, εάν είναι δυνατόν, μά-
ρω μου, μη μ’ αφήσεις έτσι, θα ζω στην κόλαση, το ξέρεις, 
αν δεν σ’ ακούω» της είπε ταραγμένη.



Ε Λ Ε Ν Α  Μ Α Κ Ρ Η Μ Ι Α  Ζ Ω Η  Π Ο Λ Λ Ε Σ  Φ Ο Ρ Ε Σ

397396

Η μάρω σηκώθηκε από το νέο της φοιτητικό κρεβάτι, 
την αγκάλιασε ξανά και της φίλησε το μάγουλο.

«μανούλα, ζήσε τώρα και μια άλλη ζωή, χωρίς εμένα, κι 
άσε με να μεγαλώσω. Θα δεις, θα μας κάνει καλό. Ναι, φυ-
σικά θα σου τηλεφωνώ, αν με αφήνουν κάθε μέρα. Θα σου 
γράφω και συχνά. Έλα μαμά, χαμογέλα, δεν σε λυπάμαι κα-
θόλου. Έχεις τόσα να κάνεις, θα το ρίξεις στη δουλειά και 
θα τα πας μια χαρά» της είπε κάνοντας η μάρω τον ρόλο 
της μάνας.

στην επιστροφή τους, μέσα στην Jaguar που οδηγούσε ο 
Άγγλος σοφέρ του Ζακ, η αμαλία ήταν αμίλητη και κατη-
φής. είχε απαγορεύσει ρητώς στον εαυτό της δακρύβρεχτες 
εξομολογήσεις και ηχηρούς αποχωρισμούς, όμως ο ελεγχό-
μενος αποχαιρετισμός και η πίεση να καταπολεμήσει την 
αδυναμία της, την απομάκρυνσή της από την κόρη της, της 
προκάλεσαν έντονη ημικρανία και ναυτία. 

σχεδόν άρρωστη έφτασε στην μποντ στριτ, στο διαμέ-
ρισμα του Ζακ, και έπεσε εξουθενωμένη στο κρεβάτι με τα 
ρούχα, φορώντας το Chanel ταγέρ της, πετώντας μόνο μα-
κριά τις ασορτί γόβες της. Κοιτούσε το γύψινο διακοσμητι-
κό του ταβανιού και ξεφυσούσε ρυθμικά σαν να γεννούσε 
ξανά και ξανά. Έβγαλε από το ειδικό ασημένιο κουτάκι ένα 
ολόκληρο χάπι υπνωτικό και το κατάπιε μονομιάς με μπό-
λικο νερό. Ήθελε να κοιμηθεί, να χαθεί από τις σκέψεις και 
τις αγωνίες της, πονούσε που έπαψε να είναι τόσο απαραί-
τητη στη μάρω για πρώτη φορά, πονούσε τόσο από τις τύ-
ψεις για τις ώρες που έμεινε μακριά της όλα αυτά τα χρό-
νια, πονούσε διπλά για την απόλυτα φυσιολογική οικογέ-
νεια που δεν μπόρεσε να της κάνει δώρο ποτέ. Έναν φυσι-
κό πατέρα, μία αδελφή ή αδελφό. Ένα τσούρμο νταντάδες, 
Γαλλίδες και αγγλίδες, η μαγείρισσα και η Κική ήταν οι μό-
νιμες παρέες της και μια φορά τον χρόνο οι παππούδες της, 
που έρχονταν σαν θέαμα, φερμένοι από έναν άλλο κόσμο 

που η μικρή δεν αντιλαμβανόταν καλά καλά. μια προστα-
τευμένη υπερφυσική κούκλα ήταν η μάρω −σαν αυτή που 
της είχε φέρει ο πατέρας της δεκαοκτώ χρόνια πριν ως δώ-
ρο−, μια κούκλα που τύγχανε της προσοχής και του σεβα-
σμού όλων λόγω της διάσημης μαμάς της. είχε δίκιο η μι-
κρή, έπρεπε τώρα κι αυτή να μεγαλώσει μόνη της στο χώ-
μα, κι όχι όπως πριν, με τις ιδανικές συνθήκες και με τη βο-
ήθεια βοτανολόγων σαν σπάνιο φυτό, αλλά να βγάλει γερές 
δικές της ρίζες και δυνατά κλαδιά. Έπρεπε η μάνα της να το 
δεχτεί, να το κατανοήσει, να το χαρεί στο τέλος, να ζήσει κι 
αυτή με νέο σχέδιο ζωής. 

Ξύπνησε σαν ζωντανή νεκρή ύστερα από δέκα συνεχείς 
ώρες λήθαργου, χαμένη σε ένα βούρκο ονείρων και σκέψεων 
μαζί, και τηλεφώνησε αμέσως, παραπατώντας σχεδόν, στη 
γραμματεία του St. Anne’s με την ελπίδα πως η θυγατέρα 
της την είχε ζητήσει −ίσως κλαίγοντας, εκλιπαρώντας− για 
να γυρίσει στην ελλάδα μαζί της. Βλακείες. Η μικρή ήταν 
πανευτυχής και είχε αρχίσει να ακολουθεί το πανεπιστη-
μιακό της πρόγραμμα, το σαββατοκύριακο θα κατέβαινε στο 
Λονδίνο, μένοντας στο σπίτι της μποντ στριτ, για ψώνια, 
θέατρο και σινεμά. Ένα φιλί που ήρθε στο μάγουλό της από 
την τηλεφωνική γραμμή της οξφόρδης και ένα βιαστικό 
γεια έκαναν την αμαλία να ξυπνήσει και να ανασκουμπωθεί. 

«Θα ζήσεις τελικά; Θα συνεχίσουμε τη ζωή μας;» τη ρώ-
τησε περιπαικτικά ο Ζακ σερβίροντάς της καφέ και κρουα-
σάν με τη βοήθεια του μπάτλερ τους. 

«Ναι, Ζακ μου, νομίζω πως θα το ξεπεράσω κι αυτό, κα-
νόνισε έξοδο νυχτερινή, θέατρο ή ό,τι άλλο θέλεις. Κράτα 
με απασχολημένη, αν θέλεις, για το καλό και των δυο μας. 
Θα περάσει κι αυτό» του είπε ανάβοντας τσιγάρο. 

τελικά δεν θα το έκοβε ποτέ, σκέφτηκε νευριασμένη, είχε 
χάσει τον αριθμό των περιστάσεων που το είχε αποφασίσει. 

«Ένα για να μου κάνεις παρέα» της ζητούσε ο Ζακ κι αυ-
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τή του έκανε το χατίρι, αφού απολάμβαναν πάντα μαζί τον 
καφέ τους.

σε δυο μέρες αναχώρησαν από το χίθροου για το Λος 
Άντζελες, ένας νέος θαυμάσιος κόσμος όλος ματαιοδοξία 
και καλλιτεχνική ίντριγκα περίμενε την ελληνική συμμε-
τοχή τους. 

ο Γιώργος σκούρας, αδελφός του πάλαι ποτέ προέδρου 
της Fox σπύρου, παλιός φίλος του Ζακ, θα παρέθετε προς 
τιμήν τους δεξίωση σε τρεις ημέρες, για να τους γνωρίσει 
όσους ήξερε ο Ζακ και όσους αγνοούσε η αμέλια, η ελλη-
νίδα σταρ, όπως την είχε προαναγγείλει ο σκούρας. τα τρία 
αδέλφια σκούρα, που είχαν έρθει αρχές του 1910 στην αμε-
ρική μετανάστες από το σκουροχώρι Ηλείας, κατάφεραν 
να γίνουν διευθυντικά στελέχη των μεγαλύτερων στούντιο 
του χόλιγουντ.         

ειδικά ο πρωτότοκος σπύρος, που ο Ζακ είχε προλάβει 
να γνωρίσει πριν από χρόνια, είχε γίνει ένας μικρός Έλληνας 
ήρωας στο χόλιγουντ, αφού ξεκίνησε ως παιδί για όλες τις 
δουλειές, μετά περνώντας διά πυρός και σιδήρου μαζί με τα 
άλλα δυο αδέλφια του κατόρθωσε να γίνει ιδιοκτήτης εξα-
κοσίων κινηματογραφικών αιθουσών και κατόπιν πρόεδρος 
της Fox. ο θάνατός του λύπησε πολύ τον Ζακ, όταν το έμα-
θε τέλος αυγούστου του 1971, κατά τη διάρκεια διακοπών 
του στο Κάπρι, αλλά του πέρασε και η ιδέα από τον νου ότι 
ίσως ήρθε η ώρα να κάνει μια απόβαση στο χόλιγουντ, ψά-
χνοντας και ο ίδιος στα βαθιά νερά του ατλαντικού για τη 
δική του κινηματογραφική ατλαντίδα. από τις φαρμακευ-
τικές και κοσμετολογικές κυρίως επιχειρήσεις της οικογέ-
νειάς του ο Ζακ μάγερ έτρεφε μεγαλύτερη αγάπη για τον 
κινηματογράφο. Ήταν το όνειρό του από παιδί, όταν ξημε-
ροβραδιαζόταν στα σινεμά, κυρίως στη Νέα Υόρκη, όπου 
πέρασε τα περισσότερα μαθητικά του χρόνια στο Collegiate 
School N.Y. και αργότερα στο Phillips Academy, όπου η αυ-

στηρή μητέρα του τον είχε εσώκλειστο. Κατόπιν, ακολού-
θησε το Columbia College, ξανά στη Νέα Υόρκη, σπουδά-
ζοντας business, νομικά και ιστορία. το δαιμόνιό του για 
τις επιχειρήσεις το είχε κληρονομήσει από τον πολυτάλα-
ντο συνoνόματο παππού του Ζακ ίωσήφ μάγερ, ο οποίος, 
εβραίος μεγαλέμπορος από τη Θεσσαλονίκη, διέβλεψε νω-
ρίς τον κίνδυνο της γερμανικής επεκτατικής πολιτικής και 
τον αναβρασμό στην ευρώπη, και αποφάσισε να μετακομίσει 
το 1938 στη Νέα Υόρκη, ιδρύοντας μια μεγάλη φαρμακαπο-
θήκη, που γέννησε γρήγορα κι άλλες σε όλη την αμερική. 

αμέσως μετά τον πόλεμο, η οικογένεια μάγερ βρέθηκε 
με τρία μεγάλα εργοστάσια φαρμάκων στην αμερική, φτά-
νοντας να ανταγωνίζεται στη δεκαετία του ’50 τις πρώτες 
εταιρείες του χώρου, την Colgate και την Johnson & Johnson, 
λανσάροντας οδοντόκρεμες και ελληνικά προϊόντα με βάση 
τους το ελληνικό ελαιόλαδο, κάτι που ξετρέλανε τους αμε-
ρικάνους. από το 1962 και μετά, ο Ζακ, γνήσιος απόγονος 
του πατέρα του ίακώβ-Jacob και του παππού του, αφού πε-
ριπλανήθηκε αρκετά στις εδραιωμένες τους επιχειρήσεις, 
αποφάσισε με θάρρος να κάνει δικτύωση και στον κινημα-
τογράφο, δειλά στην ελλάδα, που λάτρευε και του είχε τόσο 
λείψει, στην αρχή κι αργότερα δυναμικότερα στην ευρώπη. 

τώρα, με την αμέλια και τη δρομολογημένη πλέον τρο-
πή που είχε πάρει η ζωή του, έπειτα από τρία ταραχώδη δι-
αζύγια και έναν ατίθασο πλεϊμπόι γιο που ξόδευε τον μι-
σό προϋπολογισμό της ελλάδας στην προσωπική του ζωή, 
δουλεύοντας δύο μήνες όλο τον χρόνο, είχε βρει καταφύ-
γιο και απάγκιο. είχε αποφασίσει πως αυτή η γυναίκα έπρε-
πε να είναι ο τελευταίος του σταθμός, δεν ήθελε να έχει το 
τέλος του Ωνάση, που πέθανε κροίσος και δυστυχισμένος. 
αρκετά ένοχος ένιωθε ως πατέρας με τη μηδαμινή του σχέ-
ση με τον Λέοντα, τερατούργημα της μητέρας του και της 
γιαγιάς του, που τον κακόμαθαν εγκληματικά, μεταμορφώ-
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νοντάς τον σε έναν αλητήριο της υψηλής κοινωνίας. Έπρεπε 
να κρατήσει μια προσωπική ισορροπία για τη σωτηρία της 
ψυχής του, αυτό που επιτέλους βρήκε στην αμέλια.

Ο ΖαΚ είχε ΚΛείσεί ένα μπανγκαλόου στον χώ-
ρο κοντά στην πισίνα του «Beverly Hills Hotel», 
δίπλα από το όμοιο κατάλυμα του φίλου του ηθο-

ποιού τζορτζ χάμιλτον. του άρεσε στο Λος Άντζελες να μέ-
νει συνήθως σε αυτό το διάσημο ξενοδοχείο, γιατί μπορού-
σε να κάνει τα ραντεβού του με τους διάφορους αστέρες 
που φιλοξενούνταν επίσης σε αυτό κατά τη διάρκεια της 
ημέρας. Παλαιότερα, ζούσε για εβδομάδες στο «Chateau 
Marmont», όμως μετά το διαζύγιό του από τη δεύτερη αμε-
ρικανίδα σύζυγό του και τον ομηρικό καβγά που δόθηκε εκεί 
την τελευταία νύχτα του γάμου τους, δεν ήθελε να περνάει 
ούτε από τη ρεσεψιόν του. 

του άρεσε το «Beverly Hills Hotel» για την εξαιρετική 
πισίνα, για το απαλό ροζ των δωματίων και των χώρων του 
γυμναστηρίου, που το χρησιμοποιούσε για μασάζ. Λάτρευε 
να κάνει τα ραντεβού του στο Polo lounge με τη βαριά αμε-
ρικάνικη επίπλωση, να τρώει μεσημεριανό ή βραδινό κοι-

Η κατάκτηση του νέου κόσμου
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τώντας τριγύρω για γνωστούς αμερικάνους επιχειρηματί-
ες ή σταρ που έρχονταν ανά δεκάδες.

«αμέλια, απόψε είσαι εκθαμβωτική! τελικά, σου έκανε 
καλό ο ήλιος στην πισίνα του ξενοδοχείου σήμερα το πρωί 
κι ας γκρίνιαζες για πονοκέφαλο. το μαύρισμα σε κάνει να 
δείχνεις διαφορετική και νεότερη, μην το ξεχνάς αυτό. Κάτι 
ξέρω εγώ και φροντίζω να είμαι μαυρισμένος χειμώνα κα-
λοκαίρι».

«χρειάζομαι να δείχνω νεότερη, Ζακ; αυτός ήταν ένας 
έντεχνος τρόπος να μου θυμίσεις πως τον μάρτιο έκλει-
σα τα σαράντα ένα μου χρόνια και να το περηφανεύομαι; 
μήπως να σου θυμίσω πως έχεις κλείσει εδώ και ένα μήνα 
τα πενήντα οκτώ σου, για να πατσίσουμε και να σταματή-
σει εδώ η συζήτηση;» αποκρίθηκε εύθυμα, αλλά καυστικά. 
Η διάθεσή της εξακολουθούσε να είναι δηλητηριώδης μετά 
τον πρόσφατο αποχωρισμό της από τη μάρω.

ο Ζακ ξέσπασε σε γέλια κοιτάζοντας με βλέμμα ικεσίας 
την οροφή της Lincoln στο πίσω κάθισμα.

«Έλεος, γιατί δεν το βούλωνα καλύτερα ή να ρωτήσω 
απλώς ποιου σχεδιαστή είναι το φόρεμα;»

σιγή επικράτησε, ενώ τα γέλια του Ζακ, πνιχτά πλέον, 
δεν έλεγαν να κοπάσουν, καθώς ο σοφέρ του ξενοδοχείου 
τούς μετέφερε στους λόφους του μπέβερλι χιλς, στη βίλα 
του Γιώργου σκούρα και στο περίφημο πάρτι του.

«Για να ξέρεις, δεν είναι φόρεμα, Ζακ», του απάντησε με-
τά από ώρα νευρικά η αμέλια. «είναι deux pièces, μαροκι-
νό σαλβάρι και τινίκ, σχέδιο Yves Saint Laurent, έτσι προς 
επιμόρφωσή σου, εξού και η ειδική κόμμωση με το τιρμπάν 
και το διάδημα που μου έφερες από το μαρόκο. ελπίζω να 
εκτιμηθεί από τους αμερικάνους σχεδιαστές ο αγαπημένος 
μου Yves Saint Laurent και να μη με κοιτούν σαν εξωγήινη».

«το μόνο που θα κοιτούν είναι το αβυσσαλέο ντεκολτέ 
σου, αμελί μου, που φτάνει μέχρι τον αφαλό σου, αλλά δεν 

με νοιάζει διόλου, κάτι τέτοια μου φτιάχνουν το κέφι και τη 
βραδιά, πήγαινε με θάρρος και εντυπωσίασέ τους. αμερικά-
νοι είναι, τρελαίνονται για εξωτισμό. χαλάρωσε! μην μπεις 
στο πάρτι με τέτοια νεύρα!»

ανακατεύτηκαν μέσα στις επόμενες δυο ώρες με ένα χα-
ρούμενο ξέφρενο πλήθος της αμερικάνικης σοουμπίζ που 
αυτοί αναγνώριζαν αλλά ελάχιστοι μπορούσαν να πουν το 
ίδιο για εκείνους. Ωστόσο, η εξωτική παρουσία της ελλη-
νίδας σταρ έκλεψε τα βλέμματα των περισσότερων. ο αγέ-
ρωχος βηματισμός της μες στα χρυσά ψηλοτάκουνα σαν-
δάλια της θύμισε στον Γιώργο σκούρα το περήφανο άλογο 
του μάρλον μπράντο «απαλούζα», όπως είπε στον Ζακ. σε 
λίγο έπιναν σαμπάνια με τον Πολ Νιούμαν και τη γυναίκα 
του την τζόαν Γούντγουορντ, ακούγοντάς τον να τους εξι-
στορεί μια σύντομη εξόρμησή του στην Ύδρα μια δεκαετία 
και βάλε πριν, τρώγοντας μικρά ζουμερά χαμπουργκεράκια 
μπροστά στα έκπληκτα μάτια της αμέλιας. από την παρέα 
τους παρήλασαν ο Γουόλτερ ματάου με τον τζακ Λέμον, ο 
μπαρτ Ρέινολντς, που στάθηκε για ώρα να κοιτάει το ηλιο-
καμένο βαθύ ντεκολτέ στο αραβικής επιρροής σύνολο της 
αμέλιας, ευθυμώντας τον Ζακ περισσότερο από το συνη-
θισμένο. ο μπομπ χόουπ ενσωματώθηκε στην παρέα του 
σκούρα, θυμίζοντάς τους το αστείο που έλεγε για τα απαί-
σια αμερικάνικα του συγχωρεμένου αδελφού του σπύρου, 
που αν και τόσα χρόνια στην αμερική ποτέ δεν μπόρεσε να 
τα μιλήσει σωστά. Ήταν όχι σαν να ζούσε τόσα χρόνια στην 
αμερική, αλλά σαν να επρόκειτο να έρθει σε λίγα χρόνια.

εκείνο το βράδυ στον κήπο της χολιγουντιανής έπαυλης 
του Γιώργου σκούρα παρήλασαν από την παρέα των δύο 
νεοφερμένων ελλήνων ο σον Κόνερι, γνωστότατος μετά τις 
ταινίες του ως τζέιμς μποντ, ο Γκρέγκορι Πεκ και η σύζυγός 
του Βερονίκ, ο Φρανκ σινάτρα μαζί με την κόρη του Νάνσι. 
Η δημοσιογράφος μπάρμπαρα Γουόλτερς ήταν μία από τις 
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πρώτες θετικές και ελπιδοφόρες επαφές για μια πρώτη γνω-
ριμία με τα μίντια της αμερικής, και κανονίστηκε τάχιστα 
μια συνάντησή τους την επομένη στο Polo lounge για να τα 
πουν οι τρεις τους διεξοδικά. Η φωτογράφιση για το περιο-
δικό Entertainment θα ακολουθούσε, ενώ η παλιά της φί-
λη, η ελληνίδα Miss Universe Κορίνα τσοπέη, γνωστή από 
τα χρόνια της μόδας στα σαλόνια της αθηναϊκής υψηλής 
ραπτικής και παντρεμένη με τον αμερικάνο κινηματογρα-
φικό παράγοντα Φρέντι Φιλντς, την εμψύχωνε καθ’ όλη τη 
διάρκεια της βραδιάς. είχε ενθουσιαστεί όταν άκουσε από 
τον Γιώργο σκούρα για την άφιξή της και περίμενε με αγω-
νία να της κάνει έκπληξη στο πάρτι μετά από τόσα χρόνια 
που είχαν να ιδωθούν. 

Δεκαπέντε μέρες παρέμειναν στο Λος Άντζελες σαρώνο-
ντας τις βραδινές εξόδους, τα πάρτι και τις πρεμιέρες, ενώ 
οι ξεναγήσεις και τα ραντεβού στα στούντιο της Paramount 
και της Universal ήταν καθημερινά. Ένας άγνωστος νέος κό-
σμος, ένα νέο οικοσύστημα ξετυλίχτηκε μπροστά στα «παρ-
θένα από αμερικάνικη σόουμπιζ» μάτια της αμέλιας και τρό-
μαζε και η ίδια πόσο έτοιμη αισθανόταν να πέσει στη φωτιά 
για να καταφέρει να κερδίσει το στοίχημα του χόλιγουντ. 
αχόρταγη από την επιτυχία της στην ελλάδα, ευχαριστημένη 
που οι ταινίες της έκαναν εισιτήρια που συναγωνίζονταν τη 
Βουγιουκλάκη στα ίσα, η ίδια ήθελε φιλόδοξα να διαχωρί-
σει τη θέση της και να γίνει −γιατί όχι;− παγκόσμια γνωστή. 

Η αυτοπεποίθησή της ήταν ανέκαθεν ένα τεράστιο πλεο-
νέκτημα, το θράσος της ήταν πραγματικά μνημειώδες, όμως 
η ίδια, βιβλιοφάγος βιογραφιών μεγάλων γυναικών, όπως η 
Κοκό σανέλ, η εντίθ Πιαφ, η εβίτα Περόν, είχε καταλάβει 
πως το παιχνίδι ουδεμία σχέση έχει με την καταγωγή σου, 
αλλά αποκλειστικά και μόνο με το όραμα και τις σωστές κι-
νήσεις σου. Ποτέ δεν σκεπτόταν επιπόλαια, ποτέ δεν άφηνε 
στην τύχη οτιδήποτε, σιχαινόταν την ατιμία, το ψέμα και το 

ωμό σεξ για την ανάδυσή της. Πίστευε πως δεν έπρεπε να 
είσαι φτιαγμένη από τη συνταγή της «εύκολης» για να πε-
τύχεις, κάνοντας σεξ με όλους τους παραγωγούς του χό-
λιγουντ. είχε βαλθεί να χρησιμοποιήσει το μυαλό της και 
τις γνωριμίες της, και το φολκλόρ της καταγωγής της: το 
γεγονός πως ήταν ελληνίδα, μετρούσε ιδιαίτερα υπέρ της, 
ενώ άφησε να αιωρείται ένα ταραχώδες πολιτικό παρελθόν 
με τον δεύτερο γάμο της, που έληξε άδοξα. με άλλα λόγια, 
φρόντισε να δημιουργήσει μυστήριο. Η προφορά της ήταν 
το μοναδικό μεγάλο θέμα που ίσως εμπόδιζε τα μεγαλεπή-
βολα σχέδιά της, όμως ακολουθώντας το παράδειγμα της 
μελίνας, που πλέον είχε στραφεί με ενδιαφέρον στην πολι-
τική, έπαιρνε θάρρος πως μπορεί και να της έβγαινε σε κα-
λό η ένρινη αμερικάνικη προφορά της.

το πρώτο σημάδι πως υπήρχε στα σκαριά μια παραγωγή 
με την ίδια ως πρωταγωνίστρια της έδωσε ελπίδες να επι-
μείνει κι αυτή κι ο Ζακ στην αρχική τους επιδίωξη να μην 
ασχοληθεί φέτος με το θέατρο, αλλά να κάνει απανωτά τα-
ξίδια στη Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες για να δίνει το 
παρών στα σωστά καλλιτεχνικά καλέσματα. Ένα ιδιαίτερο 
ντοκιμαντέρ με ύφος ξενάγησης, για την προβολή του ελ-
ληνικού τουρισμού, κατόπιν συνεννόησης με τον υπουργό 
τουρισμού, με πρωταγωνίστρια την αμέλια, δρομολογή-
θηκε για να γίνει ένα μικρό αριστούργημα προς άγραν δι-
εθνών βραβείων. 

ο σκηνοθέτης αμερικάνος όπως και όλο το team, θα δού-
λευαν πέντε μήνες στην ελλάδα για το τέλειο αποτέλεσμα, 
ο αξεπέραστος μίμης Πλέσσας ιδανικά θα θέλαμε να ντύ-
σει μουσικά την ταινία, ενώ θα έκαναν περάσματα βουβά, 
αλλά με ειδικούς φωτισμούς και κοστούμια παραδοσιακά, 
κάποιοι πολύ μεγάλοι Έλληνες ηθοποιοί, ενσαρκώνοντας 
τύπους και συγκεκριμένους χαρακτήρες ελλήνων, ο μάνος 
Κατράκης τον Κρητικό με τη φορεσιά του, ο Νίκος Κούρ-
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κουλος τον ορεσίβιο και διάφοροι άλλοι. το όνειρο του Ζακ 
ήταν η ανάδειξη της πανέμορφης ελλάδας, η διαφήμιση του 
τουρισμού της, αλλά και, γιατί όχι, επιτέλους ένα βραβείο 
στις Κάννες το 1978 ώστε να γίνουν γνωστοί στην αμερι-
κάνικη κινηματογραφική βιομηχανία. 

«Ό,τι βάλεις στο μυαλό σου μπορείς να το καταφέρεις» 
της έλεγε με μια σιγουριά ανθρώπου που είχε ζήσει πολύ 
έντονα και είχε δει να αποτυγχάνουν οι αδύναμοι ψυχικά. 
«μόνο πίστεψέ το, προσηλώσου σ’ αυτό, ζήσε για λίγο μό-
νο γι’ αυτό, ξέχασε εμένα, τη μάρω κι εσένα την ίδια, δεν 
υπάρχει περίπτωση, θα τα καταφέρεις. Κι αν όχι, εσύ πάλι 
θα είσαι ήσυχη πως έκανες ό,τι ήταν δυνατόν, θα έχεις ψη-
λά το κεφάλι ακόμη και στην αποτυχία σου».

Η αμαλία έζησε τους επόμενους μήνες όπως της πρότει-
νε ο εξίσου πεινασμένος για επιτυχία σύντροφός της, χωρίς 
ενδοιασμό, χωρίς άλλη έγνοια −η μάρω συνέχιζε μακριά τις 
σπουδές της−, με αυταπάρνηση και πρωτόγνωρο ζήλο, σαν 
να ήταν, όπως τότε, ο πρώτος καιρός που μαζί με τον Άγ-
γελο πάλευε να αντιμετωπίσει τα θηρία, να αποδείξει πως 
τελικά αξίζει τη θέση της στο θέατρο, πως δεν είναι ακόμα 
μια αγαπητικιά του πρωταγωνιστή. οι ολιγοήμερες διακο-
πές τους στο σεν μόριτζ τα χριστούγεννα της ίδιας χρο-
νιάς με τη μάρω ήταν και η μοναδική ανάπαυλα, και πά-
λι από την αρχή, με περισσότερο ζήλο, με πάθος μανιασμέ-
νο για να σπάσει το φράγμα της ταπεινής καταγωγής της  
−στην ουσία− να εκδικηθεί το παρελθόν της, να τερματίσει 
νικήτρια στο παιχνίδι το δικό της και του Ζακ.

τη στιγμή που ανέβηκε τα σκαλοπάτια στο θέατρο των 
Καννών για να παραλάβει το βραβείο του καλύτερου ντο-
κιμαντέρ και συμμετοχής, τον μάιο του 1978, από τα χέρια 
του παλιού ειδώλου της αλέν Ντελόν, «η μισή αμέλια» ήταν 
στη Γαλλία και «η άλλη μισή» πετούσε στους δικούς της ου-
ρανούς. Όλοι από το ελληνικό και το ξένο γκρουπ τούς χει-

ροκρότησαν όρθιοι, μαζί με τη βουρκωμένη μάρω, που εί-
δε τη μάνα της τόσο όμορφη, τόσο νέα και τόσο ελληνίδα, 
να κρατάει επιτέλους αυτό το βραβείο που είχε ζηλέψει θα-
νάσιμα έξι χρόνια πριν στο ίδιο μέρος.

από το βάθος της αίθουσας ο σενιόρ Πέδρο Άλβες κοι-
τούσε με κόκκινα σαν από πυρετό μάτια την αγάπη της 
ζωής του να στέφεται νικήτρια, κι αυτός να μην μπορεί να 
συμμετάσχει παρά μόνο σαν κομπάρσος, σαν μακρινή σκο-
τεινή φιγούρα στο βάθος της πλατείας. Διάλεξε να παρα-
κολουθήσει μόνος του τη βράβευση, λεπτός, ψηλός, κομ-
ψός μέσα στο σμόκιν του, στοχεύοντας στο να μελαγχο-
λήσει, να συρθεί μόνος στο δράμα που θα συντελούνταν 
μπροστά του. Κατόπιν, στο πάρτι που δόθηκε, είχε επίση-
μη πρόσκληση ως χορηγός του Φεστιβάλ Καννών λόγω 
του καταστήματός του «P.A. Gemological», που εφοδίαζε 
με κοσμήματα αξίας δεκάδων χιλιάδων έως και εκατοντά-
δων διάφορες σταρ την περίοδο του φεστιβάλ. αποφάσι-
σε να μην έρθει σε κοντινή απόσταση με το ζεύγος μάγερ 
και την πολυπληθή παρέα τους, για ευνόητους λόγους, χα-
ζεύοντάς τους να πίνουν Dom Perignon από μακριά. ακό-
μη και τότε η αμαλία του ήταν πανέμορφη μέσα στη χυτή 
χρυσή μεταξωτή της, με έναν ώμο, μακριά τουαλέτα και με 
κοσμήματα Bulgari, απ’ όσο ξεχώριζε έτσι από απόσταση. 
Πλησίαζε τα εξήντα πλέον και τα μαλλιά του είχαν ασπρί-
σει σταδιακά, το ίδιο και το αυστηρό γένι, που τον μετα-
μόρφωνε, σε συνδυασμό με το σκούρο δέρμα του, σε αι-
γύπτιο ή ανατολίτη αριστοκράτη. 

Δεν αναγνώριζε πλέον ούτε ο ίδιος τον εαυτό του με-
τά τα τόσα χρόνια με άλλο όνομα, διαβατήριο και ζωή, πί-
στευε πως και το πρόσωπό του θα είχε αλλοιωθεί τόσο πο-
λύ ώστε δεν θα θύμιζε καθόλου Νούση και μίζερο παρελ-
θόν. Έστειλε τον διευθυντή της εταιρείας του να συζητή-
σει με τον Ζακ μάγερ την πιθανότητα φωτογράφισης και 
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διαφημιστικής καμπάνιας των «P.A. Gemological» με το 
πρόσωπο της αμέλιας. Δεν τον ενδιέφερε πόσα θα ζητού-
σε, του έφτανε που θα την πλησίαζε σε απόσταση αναπνο-
ής, θα έπαιζε μαζί της ένα χιτσκοκικό σενάριο, ουσιαστικά 
θα την προσλάμβανε ως υπάλληλο − τον ενθουσίαζε αυτή 
η ιδέα. το καλύτερο όμως γι’ αυτόν θα ήταν πως το πρόσω-
πό της θα κοσμούσε την μπουτίκ του στην πέμπτη Λεωφό-
ρο, στο κατάστημα στο Λος Άντζελες, στο Λας Βέγκας, στα 
γραφεία του, μπορεί και στα περιοδικά της ελλάδας, εφό-
σον έστελνε πλέον και εκεί κοσμήματά του. Θα μπορούσε 
να είναι μπροστά του κάθε ώρα και στιγμή στη δουλειά του 
και κανείς να μη γνωρίζει το παιχνίδι που έπαιζε ο ίδιος με 
το παρελθόν του, μαζί της, με όλους τους. αν το κατάφερνε 
αυτό, θα ήταν διαβολεμένα ευτυχισμένος μέσα στη βαρετή, 
πληκτικότατη πλούσια ζωή του. 

Έμενε κάποια χιλιόμετρα μακριά από την πόλη των Καν-
νών, στο «Hotel du Cap – Eden – Roc», σε μια κομψή μεγάλη 
σουίτα στην οποία τα περισσότερα βράδια ήταν μόνος του, 
εκτός κι αν κάποια παρουσία του φεστιβάλ του είχε κεντρί-
σει από το μεσημέρι στην παραλία την προσοχή. Όλοι γνώ-
ριζαν πως ο σενιόρ Πέδρο ήταν εργένης, ουδείς στην ουσία 
είχε ιδέα πως πριν από κάποια χρόνια είχε κάνει μεθυσμένος 
εκείνον τον κωμικό γάμο με μια τσαπερδόνα ολκής ονόμα-
τι Κάρολ Γουέστ. ακόμη και η ίδια πρέπει να το έχει ξεχά-
σει μετά από δύο δαχτυλίδια δώρο και πέντε χιλιάδες δο-
λάρια. Άλλα δύο χιλιάδες δολάρια πήρε ο δικαστής για να 
ακυρώσει τον γάμο από τα πρακτικά, κι έτσι ο Πέδρο έβγα-
λε διά παντός από τη ζωή του την εφιαλτική εκείνη νύχτα 
στο Λας Βέγκας μέσα σε μια εβδομάδα, ενώ αποφάσισε να 
απέχει από τα ξέφρενα ξενύχτια και το αλκοόλ. 

Η μοναχική του ζωή συνεχίστηκε με μεγαλύτερη εσω-
στρέφεια και με μοναδικό χόμπι τη δουλειά του, που κάλ-
παζε ανοδικά με τα πετυχημένα του ορυχεία αλλά και με μυ-

θικές πέτρες που πουλούσε στους σεΐχηδες της ανατολής ο 
ίδιος σε συχνά ταξίδια του. 

Η μεγαλύτερη απόλαυσή του ήταν όταν επέστρεφε επι-
τέλους κατάκοπος από κάποιο ταξίδι και κλεινόταν με τις 
ώρες στο πολυτελές διαμέρισμά του με νέο φάκελο και στοι-
χεία, φωτογραφίες από τη ζωή της μάρως και της αμαλίας. 
είχε επισκεφτεί σε μια επαγγελματική του εξόρμηση στην 
αγγλία και το Κολέγιο St. Anne’s, προσποιήθηκε τον αδαή 
πατέρα και ζήτησε ραντεβού με τον διευθυντή του Κολεγίου 
για να συλλέξει πληροφορίες για λογαριασμό της υποτι-
θέμενης κόρης του την οποία επιθυμούσε να εγγράψει στο 
Κολέγιο, προσπαθώντας να δει έτσι τη μάρω από κοντά. ο 
διευθυντής τον προσκάλεσε να παρακολουθήσει θεατρική 
παράσταση των μαθητριών όπως και φωτογραφική έκθεση, 
και εκεί αντίκρισε για πρώτη φορά σε απόσταση αναπνοής 
τη μάρω του. Ψηλή, ξανθιά, αδύνατη, όμορφη σαν τη μάνα 
της και με τα γονίδια του παππού της, κόντεψε να λυγίσει 
εμπρός της και να την τραβήξει από το τουίντ «σπουδαστι-
κό» μανίκι της σε μια αγκαλιά πατέρα – κόρης που άργησε 
δεκαοκτώ χρόνια, αλλά δεν βρήκε ενέργεια, αντοχή, καρδιά 
για κάτι τέτοιο. απόμεινε μόνο να την παρατηρεί τόσο κο-
ντά αλλά και «τόσο μακριά της», σαν άσχετος περιπλανώ-
μενος επισκέπτης που περιεργάζεται την έκθεση.

ματιά δεν του έριξε και τον καταρράκωσε αυτό, ενδό-
μυχα, στο σαλεμένο από την απόγνωση μυαλό του, του εί-
χε περάσει η θεότρελη ιδέα πως θα τον αναγνώριζε μέσα 
στο πλήθος και θα έτρεχε αυτοβούλως στην αγκαλιά του. 

σε ποια πλάνη ζεις τόσα χρόνια, ταλαίπωρε Νούση, σκε-
φτόταν καπνίζοντας το πούρο του. Πήρε το αυτοκίνητο με 
τον σοφέρ του και επέστρεψε στη σουίτα του στο «Eden 
Roc», μία τα μεσάνυχτα, όταν τα ξαναθυμήθηκε.
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την επομένη το πρωί, το ζεύγος μάγερ έπαιρνε το πρωινό 
του στη σουίτα του «Carlton» διαβάζοντας ένα γενναίο πά-
κο εφημερίδες για τον χθεσινοβραδινό τους θρίαμβο. ακο-
λούθησαν πολλά συγχαρητήρια τηλεγραφήματα με τον ίδιο 
επινίκιο χαρακτήρα. Φορώντας το κοστούμι του ο Ζακ υπεν-
θύμισε μέσα σε όλα τα ραντεβού της ημέρας την πίεση που 
δέχτηκε το προηγούμενο βράδυ για μια απογευματινή συ-
νάντηση με τον διευθυντή της «P.A. Gemological» για δια-
φημιστική συνεργασία. 

«το βρίσκεις σωστό να χαμογελάω σαν ηλίθια με δύο τό-
νους μπιζού στα αυτιά μου, Ζακ; Πιστεύω πως θα είναι μάλ-
λον προκλητική κίνηση, αν θέλω να καθιερωθώ ως ποιοτι-
κή ηθοποιός».

«αυτήν τη στιγμή έχει σημασία το πρόσωπό σου να εκ-
προσωπηθεί στην αμερική από μια σεβαστή φίρμα και από 
ό,τι γνωρίζω τα κοσμήματα αυτά είναι πολύ μεγάλης αξίας, 
ώστε να τα προμηθεύονται ως και σαουδάραβες βασιλείς, 
οι πέτρες τους είναι ασύγκριτες. Η εταιρεία ανήκει σε έναν 
Βραζιλιάνο ζάμπλουτο που θα πληρώσει ό,τι θελήσεις, για-
τί είναι φαν σου από χθες το βράδυ. ο ίδιος δεν πρόκειται 
να ζητήσει άλλα ανταλλάγματα και χάρες. μια φωτογρά-
φιση θα κάνεις και μάλιστα με τον σκαβούλο, τον διάσημο 
φωτογράφο του Cosmopolitan, στη Νέα Υόρκη, με τους κα-
λύτερους στιλίστες και κομμωτές. Η διαφήμιση θα δημοσι-
ευτεί στη Vogue, στο New Yorker και στο Vanity Fair, νομί-
ζω είναι τρέλα να αρνηθείς».

«εντάξει, κανόνισέ τα όλα εσύ, άλλωστε γνωρίζεις τα πά-
ντα για αυτά, εγώ είμαι μια επαρχιωτοπούλα» διακωμώδη-
σε την καταγωγή της. 

Φόρεσε ένα σαφάρι ταγέρ Yves Saint Laurent, κοκάλινα 
μεγάλα γυαλιά ηλίου, ψηλές λινές μπότες με κορδόνια και 
ένα πλατύγυρο καπέλο, έτοιμη για τα ραντεβού της, χωρίς 
ποτέ να μπορεί να φανταστεί πως παράλληλα με τη γνωρι-

μία αλλά και τη συμφωνία της με τον μίστερ Έρικ Γουάτσον, 
διευθυντή της «P.A. Gemological», στη διπλανή αίθουσα 
του «Carlton» απολάμβανε τον αραβικό καφέ του καπνίζο-
ντας ο μακαρίτης άντρας της ανδρέας Νούσης, χαμογελώ-
ντας ευτυχισμένος που μπορούσε έστω και φευγαλέα από 
μακριά να την κρυφοκοιτά.

«Πανέμορφη αμαλία, άτιμη ράτσα γυναίκας, δεν θα γε-
ράσεις ποτέ» χασκογέλασε καθώς έκανε πως γύριζε σελίδα 
στη Le Monde ο σενιόρ Πέδρο.

μήνα ίούνιο έλαβε χώρα σε στούντιο της Νέας Υόρκης 
η φωτογράφιση της αμέλιας Βοριά από τον σκαβούλο, με 
στιλίστρια την Γκρέις Κόντινγκτον της αμερικάνικης Vogue 
και τον κομμωτή σταρ της Φάρα Φόσετ, Άλεν Έντουαρντς. 
Δυο αμύθητης αξίας ζαφείρια κρεμάστηκαν στα αυτιά της 
και άλλα δύο μπριγιάν κόσμησαν τα χέρια της. Η αίσθηση 
της κρύας πέτρας, σαν από ένστικτο πως την πλησίαζε το 
«πεθαμένο πεπρωμένο» της, την έκανε να ριγήσει στον αυ-
χένα. Έως το βράδυ είχαν τελειώσει όλες τις λήψεις για την 
αφίσα και τον κατάλογο, και η αμέλια κατευθυνόταν κου-
ρασμένη προς το ξενοδοχείο της, το «Plaza» –το τριώροφο 
σπίτι του Ζακ ήταν υπό γενική ανακαίνιση–, ανακουφισμέ-
νη που τα κατάφερε και σε αυτή την παράξενη αποστολή. 
εκεί την περίμενε μία εντυπωσιακή ανθοδέσμη από τον μυ-
στηριώδη Πρόεδρο της «P.A. Gemological», με ευχαριστή-
ρια για τη συνεργασία, που υπέγραφε ως PEDRO ALVES 
President. Προς στιγμήν αναρωτήθηκε για την καταγωγή 
του, αλλά μετά θυμήθηκε τη λατινογενή προέλευσή του. 

ευγενέστατος, σκέφτηκε και κοιμήθηκε σχεδόν αμέσως 
εξοντωμένη, αφού μίλησε για ένα δεκάλεπτο με τη μάρω, 
η οποία ζούσε το πρώτο της φλερτ στο Λονδίνο με τον γό-
νο Έλληνα εφοπλιστή.

«είσαι πολύ μικρή» της κλαψούριζε από το τηλέφωνο. 
«μη δένεσαι με κανέναν έρωτα τώρα, σε περιμένει μια συ-
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ναρπαστική ζωή και πρέπει να τη ζήσεις ελεύθερη και ανε-
μπόδιστη. Όχι στη σκιά κανενός ισχυρού άντρα ή οικογέ-
νειας. Όλοι αυτοί είναι ικανοί να σε συνθλίψουν».

«μαμά, ηρέμησε, πώς φαντάστηκες πως με τον πρώτο 
που θα κοιμηθώ θα παντρευτώ;» την προσγείωσε προκλητι-
κά η μάρω στα είκοσί της πλέον, φουντώνοντάς την περισ-
σότερο μετά τον σεξουαλικό υπαινιγμό, για να μην τη φτά-
νει πλέον το ένα Lexotanil για ηρεμιστικό ύπνου.

Η αμαλία συμπεριφερόταν άθελά της με εκφράσεις, κα-
ταχωνιασμένες από την εποχή της μάνας της, της κυρα-Λέ-
νης, κάτι που ποτέ δεν πίστευε πως ήταν δυνατόν να συμ-
βεί μετά την ανάγνωση τόσων θεατρικών αριστουργημά-
των, μετά την εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών και τόσες ώρες 
θεατρικής σκηνής. Ήταν απίστευτο, αξιοπερίεργο, παράλο-
γο πως συνωμοτικά η μάνα της και το παρελθόν της είχαν 
βρει κρυψώνα παράνομη μέσα στον εγκέφαλό της.

Η μαΝα της… είχε ξεπεράσει τα εβδομήντα πέντε χρό-
νια και την προηγούμενη εβδομάδα που της τηλεφώνησε 
από την αθήνα δεν την άκουσε καλά. Ήταν κουρασμένη 
από μια στομαχική αδιαθεσία που την ταλαιπωρούσε τελευ-
ταία. Ένοχα αποφάσισε να τηλεφωνήσει ξανά την επομένη 
το βράδυ, υπολογίζοντας τη διαφορά ώρας, στη μία μετά τα 
μεσάνυχτα Νέας Υόρκης, μένοντας ξύπνια, αν και ζωντανό 
κουρέλι από κούραση, για να ακούσει στους Βοριάδες τη 
φωνή της κυρα-Λένης. 

το τηλέφωνο το απάντησε η τσιβούλα, η εσώκλειστη πα-
ραδουλεύτρα που είχε προσλάβει η αμαλία −με το ζόρι− για 
να κάνει στη μάνα της όλες τις δουλειές του σπιτιού. 

«Κυρία αμαλία, είναι από ψες το πρωί στο νοσοκομείο 
της Καρδίτσας η κυρα-Λένη, υποφέρει η κακομοίρα πολύ 
από τους πόνους στην κοιλιά κι ο αδελφός σας με τη γυναί-
κα του την πήγαν με το αμάξι εκεί για καλύτερα».

της έφυγε το ακουστικό από το αυτί και με τρεμάμενο 

ένοχο χέρι σημείωσε το τηλέφωνο της κλινικής της Καρδί-
τσας στο νεοϋορκέζικο καρνέ του «Plaza». Δυο ώρες μετά, 
αφού είχε αναστατώσει τον αδελφό της, τον διευθυντή της 
κλινικής και δυο γιατρούς, αποφασίστηκε η μητέρα της να 
μεταβεί με ειδικό ασθενοφόρο −το μόνο των Βοριάδων− 
στην αθήνα και η ίδια να αναχωρήσει από το «Plaza» για το 
αεροδρόμιο Κένεντι προλαβαίνοντας την πρωινή πτήση της 
ολυμπιακής αεροπορίας για αθήνα. της διεμήνυσαν πως η 
πρώτη θέση είναι γεμάτη, κατειλημμένη από την ιεραποστο-
λή αθηνών που επέστρεφε, όμως διόλου δεν την επηρέασε 
αυτό. Άφησε τον Ζακ ξοπίσω της, να κάνει τις υπόλοιπες 
δουλειές της αμερικής, και μετά από δεκαπέντε ώρες τα-
ξίδι και μεταφοράς, συνάντησε στον ευαγγελισμό την κά-
τωχρη και αποστεωμένη κυρα-Λένη, που είχε να τη δει ένα 
οκτάμηνο. Κουβαλώντας μαζί με την τσάντα της ένα τερά-
στιο φορτίο φόβου αναμεμειγμένο με τύψεις − την τυραν-
νία της συνείδησής της ως μοναδικής της θυγατέρας, μο-
ναδικής της φίλης και εξομολογήτριας στα δύσκολα χρόνια 
που είχαν συμπορευθεί.
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«ΜΑΝΟύΛΑ ΜΟύ;»  τη ρώτησα ήσυχα 
ελέγχοντας τις ανάσες μου, σταθεροποιώ-
ντας από πείρα θεατρική τη φωνή μου, που 

ήταν έτοιμη να ξεχειλώσει σε κραυγή πόνου μικρού παιδιού. 
«Γιατί, μανούλα μου, δεν με ειδοποίησες αμέσως, αφού η Κι-
κή στο σπίτι ξέρει πάντα πού θα με βρει, όπου κι αν είμαι. 
Γιατί, κυρα-Λένη μου, άφησες τόσο τα πράγματα;»

τη φίλησα στο χλωμό, παράξενα αζάρωτο από ρυτίδες 
μάγουλό της και έπιασα το βλέμμα της να φλογίζεται από 
χαρά και πυρετό μαζί.

«αμαλία μου, κοκόνα μου, σε ταλαιπώρησα, παιδί μου, 
συγγνώμη, πάλι χάλια έκανα τα πράγματα. σας κάνω, παι-
διά μου, και τρέχετε για μένα» είπε κοιτώντας εμένα και τους 
όρθιους δυο αδελφούς μου, που μιλούσαν μεταξύ τους στο 
μπαλκόνι του δωματίου καπνίζοντας.

το πρόσωπό της εξέπεμπε μήνυμα αναχώρησης και όχι 
γυναίκας που αναρρώνει, με δάγκωσε σαν οχιά στο λαιμό η 

Από το ημερολόγιο της Αμέλιας Βοριά

Κυρα-Λένη
24 Ιουλίου 1978, Ευαγγελισμός,

δωμάτιο 118, 3ος όροφος

ωμή διαπίστωση. το βλέμμα που μου έριξε ήταν βλέμμα βια-
στικού αποχαιρετισμού, κι εγώ η ξενιτεμένη της κόρη ήθελα 
πεισματικά, πάση θυσία, να την κρατήσω μαζί μου.

«Θα σε δυναμώσω, κυρα-Λένη, και μετά θα σε πάρω μα-
ζί μου στο σπίτι μέχρι να γίνεις εντελώς καλά. μετά θα πά-
με ταξίδι στο Λονδίνο τον σεπτέμβριο, στη μάρω, στην αγ-
γλία, να δεις τι όμορφα που είναι κι εκεί. τι λες; Ένα ταξίδι 
στο εξωτερικό, βρε μάνα, δεν κάναμε ποτέ μαζί…»

«μα ούτε τώρα θα κάνουμε, αμαλίτσα μου, μην ετοιμά-
ζεσαι. μόνο τον Βασίλη μου φέρτε από τους Βοριάδες, για-
τί θα πεθάνει χωρίς εμένα πιο νωρίς κι από την άρρωστη».

Φωνές και οχλαγωγία από τα αδέλφια μου κι εμένα εμπρός 
στη δυσοίωνη προφητεία ξέσπασαν, αν και υποσχεθήκαμε 
πως με το αυτοκίνητό μου ο τάκης θα τον έφερνε αύριο ή 
μεθαύριο να μείνει μαζί μου στην αθήνα. ο τάκης ήταν από 
καιρό πια κοντά μου, επιβλέπων συντηρητής στο θέατρό 
μου, είχε επιτέλους γίνει αδελφός της προκοπής, είχε πα-
ντρευτεί, είχα ανίψια. 

ο Δήμος, μονίμως πιστεύοντας πως όλοι έπρεπε να υπο-
κλιθούμε στα ανύπαρκτα επιχειρηματικά του ταλέντα −ήταν 
η δεύτερη εταιρεία γυναικείων ρούχων που έκλεισε στη Θεσ-
σαλονίκη, έπειτα από μερική χρηματοδότησή μου−, δεν προ-
σφέρθηκε καν να βοηθήσει στη μεταφορά του πατέρα μου, 
κοιτώντας συνοφρυωμένος τη Βασιλίσσης σοφίας εν ώρα 
αιχμής. είχε έρθει άρον άρον από ραντεβού του στην Καλ-
λιθέα και σίγουρα θα του είχε κακοφανεί.

Η περιποίηση με τρεις αποκλειστικές νοσοκόμες, δύο από 
τους καλύτερους γιατρούς που είχε ο ευαγγελισμός και όλη η 
αθήνα ήταν εξαιρετική. Η κυρα-Λένη δεν βαρυγκώμησε ούτε 
ώρα για τις πολύωρες εξετάσεις, επώδυνες οι περισσότερες, 
μόνο κοίταζε στωικά τις αδελφές και τους γιατρούς, χαμογε-
λώντας όταν μπορούσε. Δεν έφυγα λεπτό από δίπλα της, κου-
λουριαζόμουν στο κρεβάτι της όταν την έπαιρναν για εξετά-
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σεις και «ανάσαινα το κορμί της». τα μαύρα μαλλιά της, που 
δεν είχαν ασπρίσει και μοσχοβολούσαν κολόνια λεμόνι, της 
τα χτένιζα καθημερινά σε στιλ μπομπάρ, ενώ το κορμί της κά-
λυπταν λευκές νυχτικιές που της αγόρασα από τον σταυρό-
πουλο, μια ντουζίνα μαζί με ασορτί ρόμπες και παντοφλίτσες.

στις πέντε μέρες έμαθα την αλήθεια, η κυρα-Λένη είχε κά-
νει διάνα, δεν είχε ζωή, ήταν έτοιμη να αναχωρήσει από κοντά 
μου. ο καρκίνος του παχέος εντέρου, ο οποίος ήταν κληρο-
νομικός, αυτό θέρισε τη μάνα της, τη θεία της και την αδελ-
φή της εκείνα τα προπολεμικά χρόνια και νόμιζαν πως χάθη-
καν από ειλεό ή σκωληκοειδίτη, είχε προχωρήσει τόσο ώστε 
είχε διαλύσει το στομάχι όπως και το συκώτι της. Η εγχείρη-
ση ήταν πλέον περιττή όπως και η οποιαδήποτε μετάβασή 
της στο εξωτερικό. Δεν πείστηκα. τηλεφώνησα απελπισμέ-
νη στην Έλλη Λαμπέτη, που γνώριζα πόσο είχε ταλαιπωρη-
θεί η ίδια και οι αδελφές της από τον καρκίνο, και αναζήτη-
σα κι άλλους ογκολόγους για πολλές και διάφορες γνώμες. 
Ήρθαν μετά από προτροπή της Έλλης στο ιατρικό συμβού-
λιο τρεις καθηγητές, και οι έξι συνολικά γιατροί συμφώνησαν 
πως στο τελευταίο δίμηνο −με τρελή αισιοδοξία− της μάνας 
μου, έπρεπε να της δοθεί ο χρόνος και οι συνθήκες να φύγει 
αξιοπρεπώς και όχι σαν πειραματόζωο. συμφώνησα σιωπηλά, 
κι αυτή, λες και αντιλήφθηκε το δίλημμα που με βασάνιζε και 
το έκρυβα επιδέξια, μου έδωσε κουράγιο λέγοντας πως απο-
φάσισα το καλύτερο για εκείνη, μην ξέροντας φυσικά λεπτο-
μέρειες για τα χρονικά της περιθώρια.

το πέτρινο σπίτι του επιστάτη στο Καβούρι μεταμορφώ-
θηκε σε λίγες μέρες σε μια ανακαινισμένη σουίτα νοσοκομεί-
ου. τα ανέλαβε όλα ο Ζακ, ο οποίος επέστρεψε φουριόζος, 
νοικιάζοντας σχεδόν μισή κλινική των νοτίων προαστίων 
μαζί με ιατρικό προσωπικό όπως και φυσιοθεραπεύτρια. ο 
κουρελιασμένος κυρ Βασίλης σίμος κράταγε το χέρι στη 
γυναίκα του κάθε μέρα, μιλώντας της και σωπαίνοντας για 

ώρες, συνοψίζοντας ξανά και ξανά στο μυαλό όσα έζησε για 
σχεδόν πενήντα χρόνια με τη γυναίκα του.

από παλιά, απ’ όταν είχε μετανοήσει για τη μηδαμινή αξία 
που της είχε αποδώσει σε σχέση με το μεγαλείο ψυχής της, εί-
χε προαποφασίσει −λες και ήταν στο χέρι του− πως σαν έφτα-
νε η τελευταία ώρα θα τέλειωνε κι αυτός μαζί με την κυρά 
του στο ίδιο κρεβάτι, στο σπίτι τους στους Βοριάδες. Παρα-
καλούσε τον Θεό να ήταν βράδυ, νύχτα και να τους σκέπαζε 
σαν «θεσσαλική υφασμένη μαντανία» ο θάνατος και τους δυο 
στον ύπνο τους. Να μην ξυπνούσε ο ένας χωρίς τον άλλο το 
επόμενο πρωί. αν δεν γινόταν έτσι, ήλπιζε πάντα να ήταν αυ-
τός πρώτος, λόγω ηλικίας, που θα έφευγε, κι αυτή θα τα κα-
τάφερνε μόνη της δίχως αυτόν. Δεν τη φοβόταν, ήταν δυνα-
τή και άξια και απέναντι στον θάνατο η κυρα-Λένη, αλλιώς 
όμως προέκυψαν τα πράγματα.

 

τριάντα οκτώ μέρες κράτησε το μαρτύριο της κυρα-Λένης, 
του πατέρα μου, των αδελφών μου και τέλος το δικό μου, 
της μοναδικής της θυγατέρας. Όλο αυτό τον καιρό έγραψα 
και σκηνοθέτησα το καλύτερο θεατρικό έργο της πόλης, μια 
φαρσοκωμωδία με πρωταγωνίστρια εμένα, για να μην αφή-
σω να σκιάσει τίποτα κακό την αναχώρηση της κυρα-Λέ-
νης μου, να μη φοβηθεί για το ταξίδι, να πάει ευχαριστημέ-
νη, εξομολογημένη, χορτάτη από την αγάπη όλων μας: τη 
δική μου, της μάρως, των γιων της, που μόνιασαν παράξε-
να μεταξύ τους σαν την έβλεπαν ένα μικρό κουβαράκι σάρ-
κας εμπρός τους να αγκομαχάει μετρώντας ανάσες στο τε-
ράστιο για τα μέτρα της κρεβάτι. 

τα θυμηθήκαμε όλα με τη μάνα μου, αστεία, θλιβερά, αγω-
νίες, χαρές, καβγάδες, παρεξηγήσεις, ένα πλυντήριο έγιναν 
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οι καθημερινές κουβέντες μας με τις ώρες, εξομολόγηση 
πιο ιερή δεν υπήρξε απ’ αυτήν. Να φύγει λυτρωμένη, ευλο-
γημένη από αγάπη και σεβασμό. οι πιο πολύτιμες στιγμές 
της σχέσης μας και της αγάπης μας γράφτηκαν αυτές τις 
τελευταίες ημέρες, τότε που απομονωθήκαμε κι οι δυο από 
οτιδήποτε περιττό στη ζωή μας και επικεντρωθήκαμε μόνο 
σε ένα, στην καλύτερη προετοιμασία για το ταξίδι. Κάναμε 
συζητήσεις που δεν θα τις ξανακάναμε με τέτοιο θάρρος, το 
ίδιο και εξομολογήσεις με πόνο, οργή και δάκρυα. Γνώρισα 
την κυρα-Λένη και τον πόνο της, τη ρώτησα για τα ανεξή-
γητα κλάματά της όταν ήμουν μικρή και τους άκουγα στο 
κρεβάτι τους. την τριακοστή έβδομη μέρα το απόγευμα άρ-
χισε χωρίς λόγο να μου λέει:

«Δεν μ’ αγάπησε απ’ την αρχή ο πατέρας σου, αμαλία μου, 
δεν ήμουν όμορφη όσο αυτός, αλλά είχα μεγάλη προίκα. 
Άργησε να με σεβαστεί, να με αγαπήσει. χάδι άργησα πολύ 
να δω από το χέρι του, το ίδιο και αγάπη. Όμως ήρθε κι αυ-
τή η ώρα και τώρα κοίτα τον, δεν μου αφήνει στιγμή το χέ-
ρι. τι να το κάνω τώρα, έστω και αργά; Έστω, λέω πάλι πως 
κι εγώ έχω την ικανοποίηση, κι εγώ σαν Λένη, πως μ’ αγά-
πησε κι εμένα ένας άντρας. Άσ’ τα, κόρη μου, δεν χαρήκαμε 
εμείς γάμο, έρωτα κι αγάπη. Έναν πόλεμο συνέχεια θυμάμαι, 
φτώχεια και θρήνο. Κλείνω τα μάτια και με φαντάζομαι μι-
κρούλα με το σκυλάκι μου στην πίσω αυλή των τρανουλαίων 
και σαν όνειρο βλέπω και τη μάνα μου μαζί μου, ακόμη ζού-
σε. μετά θυμάμαι τον γάμο μου με τον πατέρα σου, πόσο 
όμορφος ήταν, κι όλες έλεγαν πως με πήρε για την προίκα 
μου, το πρώτο βράδυ μας το κατάλαβα. μετά οι γέννες μου, 
τα χαμένα παιδιά μου, εσύ πανέμορφη από μωρό, τα αγό-
ρια μου, ο χαμένος μου Άγγελος και μετά πόλεμος, σεισμοί 
κι αντάρα. Δεν μεγαλώνω άλλο, κοκόνα μου, στα όνειρά 
μου, μένω μικρή, αλλά σκέφτομαι πόσο γρήγορα πέρασε η 
ζωή μου και δεν είδα και τίποτα σπουδαίο, αμαλίτσα μου. 

μόνο εσένα σε καμάρωσα σπουδαία, διάσημη, όπως σου άξι-
ζε. Πρόσεχε τον εαυτό σου και τη μάρω. σαν την κόρη σου 
ποτέ κανένας άντρας στη ζωή σου να μην μπει, έχεις πράξει 
σωστά μέχρις εδώ».

μετά από ώρα, ζήτησε τον παπά της αγίας μαρίνας. 
αφού την εξομολόγησε, πήγα ξανά κοντά της και η φωνή 
της δεν έβγαινε καλά καλά, ο κυρ Βασίλης στηριζόμενος στο 
μπαστούνι του έκλαιγε σιωπηλά, το ίδιο κρυφά και τα αγό-
ρια της, που έμοιαζαν νήπια σε σώμα υπερφυσικό. Η μάρω 
και ο Ζακ στήριζαν τον παππού σίμο και η κυρα-Λένη μού 
έγνεψε με βόγκο να πάω κοντά της.

«συγχώρεσέ τον, αμαλία, πια».
«Ποιον;» τη ρώτησα δύο φορές και απάντηση δεν πή-

ρα. «Ποιον μάνα;» την τράνταξα ελαφρά και ας μην έκανε 
να τη γυρνάω πίσω από τον άλλο κόσμο με τον οποίο ήδη 
συνομιλούσε.

«τον ανδρέα» ψιθύρισε και έπεσε σε λήθαργο και ρόγχο.
τότε ξεχύθηκαν τα καταπιεσμένα μου δάκρυα, αγανακτώ-

ντας που ως κι αυτή την ύστατη στιγμή η μάνα μου έφευ-
γε με το όνομα του αγαπημένου της γαμπρού, του ανδρέα. 
Η μάρω με κοίταξε σοκαρισμένη γιατί άκουσε ξαφνικά το 
όνομα του νεκρού πατέρα της, το ίδιο και ο Ζακ. εγώ χάθη-
κα στο «δάσος της διαδρομής» της κυρα-Λένης, την άκουσα 
μετά από λίγο να αναζητάει ξανά και ξανά με παιδική λες, 
σαν μεταφυσική, φωνούλα τη μάνα της, δυο και τρεις φο-
ρές, και μια την αδελφή της τη Φιλιώ, που την έχασε από 
την ίδια αρρώστια: «μαμά, μαμά, Φιλιώ, έλα».

Έσκυψα δίπλα στο αυτί της, της το φίλησα ευλαβικά μα-
ζί με μια τούφα από τα «νέα» καστανά μαλλιά της και της 
ψιθύρισα καθησυχαστικά:

«μη φοβάσαι, μάνα». 
Δεν περίμενα απόκριση, όμως έκανε κάτι απροσδόκητο, 

και μόνο απ’ αυτό στάθηκα στα πόδια μου μετά. μου απά-
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ντησε με την ίδια νεανική φωνή απαλά, με ένα φρέσκο χα-
μόγελο αγγέλου, ξέπνοα, «δεν φοβάμαι» και έσβησε με τρεις 
βαθιές ανάσες που λες και απείχαν μεταξύ τους χρόνια. Έτσι 
έφυγε η κυρα-Λένη μου. 

το νεκροταφείο των Βοριάδων ξεχείλισε από κόσμο, αφού 
όλο το χωριό καθώς και από τις γύρω πόλεις είχαν έρθει όχι 
μόνο για να τιμήσουν την κυρα-Λένη, που ήταν αγαπητή, 
αλλά και για να δουν από κοντά τη διάσημη κόρη της, είμαι 
βέβαιη γι’ αυτό. Ρίγησα που είδα πολλούς παλιούς μου συμ-
μαθητές, φίλες, παλιά φλερτάκια, ως και παλιούς μου κα-
θηγητές. την ίδια μέρα που έθαβα την κυρα-Λένη ορφάνε-
ψα κι από το σπίτι των σίμων. Δεν υπήρχε απολύτως τίπο-
τα πια εκεί για μένα, μόνο άσχημες συγκεχυμένες αναμνή-
σεις. τα στεφάνια δεκάδες, στριμώχνονταν στον χώρο του 
προαυλίου του αϊ-Γιώργη και οι χωριάτες χάζευαν τα ονό-
ματα. τζένη Καρέζη, αλίκη Βουγιουκλάκη, αλέκος αλεξαν-
δράκης, σταύρος Ξαρχάκος, Έλλη Λαμπέτη, Κωνσταντίνος 
Καραμανλής. τους φαίνονταν εξωπραγματικό που όλοι αυ-
τοί ασχολήθηκαν με την κυρα-Λένη από τους Βοριάδες. με 
την άκρη του ματιού μου διάβασα φευγαλέα μέσα από τα 
νοτισμένα από τα δάκρυα μαύρα γυαλιά μου στο στεφάνι: 
«Θερμά συλλυπητήρια, Πέδρο Άλβες».

Ήμαρτον, κυρα-Λένη, η φήμη σου έφτασε μέχρι την αμε-
ρική σκέφτηκα γλυκόπικρα. Ήξερα βέβαια πως κατά την 
απουσία μου ο Ζακ και ο μίστερ Άλβες είχαν δειπνήσει δυο 
φορές μαζί στη Νέα Υόρκη. στηριζόμουν στο μπράτσο του 
Ζακ, κρατώντας σφιχτά από το χέρι τη μάρω, που έκλαιγε 
απαρηγόρητη τη γιαγιά της. 

ο Ζακ μού πρότεινε η ταφή να γίνει στο α΄ Νεκροταφείο 
αθηνών, όμως αρνήθηκα χωρίς ιδιαίτερη σκέψη. Η φωνή της 
Λένης ακούστηκε σαν ηχώ στα αυτιά μου. 

«τι δουλειά έχω εγώ, μια γυναίκα από τους Βοριάδες 
Θεσσαλίας, με την υψηλή αριστοκρατία των αθηνών; ού-
τε στην Κατοχή άντεξα την αθήνα ούτε και τώρα, μετά θά-
νατον. στον κάμπο μου θέλω να με θάψετε, στα ίδια χώμα-
τα με τους συγχωρεμένους τους γονείς μου και την αδελφή 
μου. Όλοι μαζί, να συνορεύουν οι τάφοι μας, έστω κι αν τα 
δυο αδέλφια μου θάφτηκαν στην έρημο της μικράς ασίας. 
εγώ εκεί ανήκω, στο χώμα μου, στο νεκροταφείο της αγίας 
Παρασκευής Βοριάδων. μόνο το καντήλι φρόντισε να είναι 
πάντα αναμμένο και βάζε φρέσκα λουλούδια σε όλους τους 
τάφους των σίμων και των τρανουλαίων για να μην τσακώ-
νονται μετά θάνατον τα σόγια».

Όρισα επιστάτη των τάφων έναν μακρινό ανιψιό της μά-
νας μου, τον μάριο, με μηνιαίο μισθό και καθήκοντα εκτός 
από τη συντήρηση των οικογενειακών τάφων και τη φρο-
ντίδα του σπιτιού της μάνας. 

«Έχεις δυο σπίτια πλέον να φροντίζεις, μάριε, ένα στο 
νεκροταφείο κι ένα στο χωριό. Θα έρχομαι για επίσκεψη 
απροειδοποίητα, γι’ αυτό κανόνισε να είναι καθαρά και νοι-
κοκυρεμένα όλη την ώρα» τον φοβέρισα, ξέροντας μέσα μου 
πως έλεγα ψέματα.

ο πατέρας μου ακολούθησε τον ίδιο δρόμο μόνος του λίγο 
πριν από το μνημόσυνο των σαράντα ημερών από καρδιακή 
προσβολή στον ύπνο του, όπως πάντα επιθυμούσε. τελικά, 
ο Θεός και η καλή του γυναίκα φαίνεται πως έκλεισαν στον 
Παράδεισο τη συμφωνία για το τέλος του.

Κλείδωσα το σπίτι των σίμων με το αυθεντικό κλειδί του 
πατέρα μου μια Κυριακή, τέλος σεπτέμβρη. αμπάρωσα δύο 
φορές κι έκανα απόπειρα να ανοίξω την πόρτα, όπως έκανε 
πάντα η μάνα μου σαν ήθελε να βεβαιωθεί πως σφάλισε τα 
πάντα σωστά, πριν αναχωρήσει για τις δουλειές της. Κοί-
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ταξα ψηλά την πόρτα αυτή που κάποτε τη θεωρούσα θεό-
ρατη, σκούρα και δυσοίωνη, και μου φάνηκε μια πορτούλα 
μικροαστικού χωριάτικου σπιτιού. από τα συντρίμμια αυτού 
του σπιτιού έχω μεταφέρει πέτρες για να ξαναχτιστεί, σκέ-
φτομαι και κοντοστέκομαι, τις έχω βάλει με τα χέρια μου, 
είναι και οι πιο περιποιημένες και οι πιο καλλιτεχνικά κομ-
μένες. σε μία μάλιστα, κάτω από το περβάζι της κουζίνας, 
σκάλισα και το αρχικό α + α, συνθηματικό της ανομολό-
γητης παράνομης αγάπης μου, σαν μυστικό τάφου που θα 
το «κουβαλούσε» το σπίτι πάντοτε πάνω του. απ’ αυτό το 
σπίτι βγήκα κρυφή φιλενάδα και ερωμένη για ραντεβού, ευ-
τυχισμένη αρραβωνιαστικιά και λαμπερή νύφη, βασίλισσα 
των ονείρων όλων των κοριτσιών της περιοχής. απ’ αυτό το 
σπίτι βγαίνω μόνη μου σαράντα και πλέον χρονών, γυναίκα 
διάσημη, επιτυχημένη, η ίδια η αμαλία, αλλά και η αμέλια, 
δυο γυναίκες μαζί που σαν να σπρώχνει η μία την άλλη να 
τελειώνει μία ώρα αρχύτερα με το παρελθόν. 

ούτε ένα δάκρυ δεν χαράμισα στο μαντάλωμα του σπι-
τιού, το παλιό παραδοσιακό σκούρο κλειδί μόνο, με την 
κόκκινη κορδέλα στην άκρη, το έσφιξα παραπάνω απ’ όσο 
έπρεπε στα χέρια μου και πόνεσα στιγμιαία. ούτε που γύ-
ρισα να ξαναδώ τη φιγούρα του σπιτιού μας, δαγκωμένη 
από φόβο ανεξήγητο. αισθανόμουν τα δάκρυα και τις κρυ-
φές ματιές των γειτόνων μας, που είχαν βγει στα παράθυ-
ρα και τις αυλές τους εκείνο το μελαγχολικό μεσημέρι του 
σεπτέμβρη και ήταν σαν να έκλεινα για άλλη μια φορά μια 
αυλαία θεάτρου, αν και κάπως ανορθόδοξα μόνη μου, χω-
ρίς χειροκροτήματα, χωρίς μπράβο και χαμόγελα. μόνο πα-
γωμένα, λυπημένα βλέμματα με ακολουθούσαν κρυφά πί-
σω από νοικοκυρίστικες δαντελένιες χωριάτικες κουρτίνες, 
ή άλλα καχύποπτα βλέμματα, κρυμμένα μέσα στις τριαντα-
φυλλιές και σε άνθη από λαχανόκηπους. Παλιές θειες που 
μου είχαν δώσει γλυκό του κουταλιού και χάδια, πνιγηρές 

αγκαλιές φιλενάδων της μάνας μου σαν ήμουν παιδάκι, όλες 
μου έγνεφαν αντίο κλαμένες, αυτές ήξεραν πως ήρθε το τέ-
λος των σίμων. συμμαθήτριες γειτονοπούλες, συνομήλικες 
παχουλές κυρίες, κοιτούσαν σ’ εμένα τα νιάτα τους που χά-
θηκαν χωρίς επιστροφή, ενώ τα παιδιά τους χάζευαν, μέσα 
από τα κεντήματά τους, τα απογευματινά τους μαθήματα 
και τα μαλώματά τους, την αμέλια, τη γυναίκα των εξω-
φύλλων που αγόραζαν από το πρακτορείο με τα περιοδικά 
όταν είχαν χαρτζιλίκι.

Φορούσα τα γυαλιά μου, μαύρα, μεγάλα, ασφαλή, και 
κανένας τους δεν κατάλαβε το τρομαγμένο «ερειπωμένο» 
μου βλέμμα, που είχε κάτι ακόμα κατάλοιπο από την παλιά 
αμαλία που θυμούνταν όλοι, αλλά και πάλι όχι με βεβαιό-
τητα. ο σωκράτης, ο σοφέρ του Ζακ, μου άνοιξε την πόρτα 
της ασημί Mercedes και κάθισα ντυμένη στα μαύρα άνετα 
στο πίσω κάθισμα. 

«Πάμε, σωκράτη, μη σταματήσεις πουθενά, ούτε στον 
Άγιο Κωνσταντίνο για καφέ, κατευθείαν σπίτι μας».

«μάλιστα, κυρία αμέλια» απάντησε και υποκλίθηκε ελα-
φρώς κλείνοντας την πόρτα.

στη διαδρομή και μέχρι να αφήσουμε τα σύνορα των Βο-
ριάδων, πέντε λεπτά δρόμος και όχι παραπάνω, το κεφάλι 
μου έγειρε στο πλάι, τα γυαλιά μου έπεσαν στο δερμάτινο 
κάθισμα και τα μάτια μου προσπέρασαν: τον φούρνο που 
αγόραζα κάθε μέρα το ψωμί στην επιστροφή από το σχολείο, 
το Δημοτικό και το Γυμνάσιο που συνόρευε μ’ αυτόν. το μέ-
ρος όπου δώσαμε το πρώτο ραντεβού με τον ανδρέα, ένας 
πέτρινος τοίχος που έμενε ακόμη αλώβητος, τέλειο κρησφύ-
γετο. το βλέμμα μου αιχμαλώτισε τον αντώνη, τον πρώτο 
μου παιδικό έρωτα, το γειτονόπουλό μας, μαζί με τον μα-
νώλη, τον ξάδελφό του, σαρανταπεντάρηδες πλέον και οι-
κογενειάρχες, με κοιλιά και ολίγον φαλάκρα, περπατούσαν 
μιλώντας μεγαλόφωνα, ως Θεσσαλοί, στον δρόμο εμπρός 
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από το σπίτι τους. αυτοί σιώπησαν ξαφνικά, με κοίταξαν σαν 
να μη γνώρισαν τίποτα απ’ αυτό που κάποτε ήμουν εγώ, η 
αμαλίτσα, η όμορφη γειτονοπούλα τους. αποσβολωμένοι 
για το αν ήμουν εγώ ή παιχνίδι φαντασίας, συνέχισαν στον 
ίδιο τόνο μετά από λίγο. αποχαιρέτησα ζωντανή με τιμές νε-
κρής τα πατρικά μου εδάφη, αυτά που με ανάστησαν αλλά 
και αυτά που δεν θα με υποδεχτούν ποτέ ξανά κοντά τους. 
Πήρα όρκο να μη γυρίσω ποτέ πια εκεί, ζωντανή ή νεκρή, 
απέχω αρκετά από το να γίνω λίπασμα για τα σκουλήκια των 
Βοριάδων της Θεσσαλίας, αποφάσισα κι έκλεισα τα μάτια 
μου. Λίγο αργότερα, κύλησα σιγανά στο πίσω άνετο κάθι-
σμα και το αυτοκίνητο με νανούρισε σε έναν άσχημο, τα-
ραχώδη ύπνο, με στροφές, ανηφόρες και κατηφόρες, όπως 
ακριβώς ήταν και η ζωή μου μέχρι τώρα. 

Θα έφτανα στην αθήνα μετά από πέντε ώρες μια νέα 
αμαλία, ορφανή πλέον από γονείς, όχι πια θυγατέρα κανε-
νός, αλλά κυρία πλέον μόνο του εαυτού της και μάνα της 
μοναδικής μου μάρως.

το σπίτι με τα χρόνια πέρασε στα χέρια των αδελφών 
μου, που συνεχώς μάλωναν πώς θα το διαχειριστούν για το 
υπόλοιπο της ζωής τους, σαν να είχαν κληρονομήσει οικο-
δομικό τετράγωνο στην πέμπτη Λεωφόρο του μανχάταν. 
με άφηνε παγερά αδιάφορη η πλήρης έλλειψη σεβασμού 
τους απέναντι στο παρελθόν και αποφάσισα να απέχω από 
το παιχνίδι τους χαρίζοντάς τους το οποιοδήποτε κληρονο-
μικό μου δικαίωμα, αφήνοντάς τους να συνεχίζουν εις τους 
αιώνας τις τιποτένιες τους διαμάχες για μισό μέτρο μπο-
στάνι και τριάντα εκατοστά πηγαδιού στον ακάλυπτο. αι-
σθανόμουν περισσότερο πλέον παρά ποτέ πως δεν είχα τί-
ποτα κοινό με αυτούς τους δύο συγγενείς μου −κι αυτοί το 
ίδιο θα σκέφτονταν ουκ ολίγες φορές, είμαι σίγουρη− διε-
ρωτώμενη αν ήμουν πραγματικά παιδί των γονιών μου, με 
μια ισχυρή δόση πικρόχολου σαρκασμού.

Ξ ΗμεΡΩματα χτύπησε, στο διαμέρισμα του πέ-
μπτου ορόφου του ζεύγους μάγερ στην Παρκ Άβε-
νιου, το τηλέφωνο της κρεβατοκάμαράς τους, κου-

δουνίζοντας ταυτόχρονα στο σαλόνι, στον τέταρτο όροφο 
στο γραφείο του Ζακ, καθώς και στον δεύτερο στα διαμερί-
σματα του υπηρετικού προσωπικού. Φωταψίες ακολούθησαν 
σε τρεις ορόφους και κατόπιν μια παράξενη κινητικότητα, 
αφού ο σοφέρ έτρεξε να βγάλει το αυτοκίνητο από το γκα-
ράζ για να μεταβούν άρον άρον ο κύριος Ζακ με την κυρία 
αμέλια στο νοσοκομείο Mount Sinai στις τρεις και μισή το 
πρωί. τα νέα δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικά. ο γιος του 
κυρίου Ζακ, Λέων μάγερ, είχε βρεθεί στο διαμέρισμά του σε 
κωματώδη κατάσταση στις τρεις παρά τα ξημερώματα από 
την τελευταία σύντροφό του, η οποία τον αναζητούσε όλο 
το προηγούμενο εικοσιτετράωρο. είχε τηλεφωνήσει σε όλα 
τα γνωστά κλαμπ της Νέας Υόρκης, όμως τον είχαν δει το 
προηγούμενο χάραμα να βγαίνει από το «Studio 54», όπου 

Ν.Υ. - Ν.Υ.

22 Μαρτίου 1985, Νέα Υόρκη



Ε Λ Ε Ν Α  Μ Α Κ Ρ Η Μ Ι Α  Ζ Ω Η  Π Ο Λ Λ Ε Σ  Φ Ο Ρ Ε Σ

427426

είχε μείνει τέσσερις περίπου ώρες, και να χαιρετά τον φίλο 
του στιβ Ρούμπελ, τον ιδιοκτήτη, λέγοντάς του πως θα γυ-
ρίσει σπίτι να πάρει κάτι που ξέχασε και θα επιστρέψει. Δεν 
επέστρεψε ποτέ, αφού βρέθηκε σχεδόν ένα εικοσιτετράωρο 
αργότερα σε κώμα κάπου ανάμεσα στην κρεβατοκάμαρα και 
το μπάνιο, ημίγυμνος, όμορφος και ολομόναχος, στο διαμέ-
ρισμά του επί της Λεωφόρου μάντισον, περιτριγυρισμένος 
από την πανάκριβη μαύρη λάκα των επίπλων του και τους 
δεκάδες καθρέφτες που αντανακλούσαν ξανά και ξανά το 
άψυχο λεπτό σώμα του. 

ο Ζακ κοντοστάθηκε στον τοίχο του προθάλαμου του 
νοσοκομείου, μην τολμώντας να μπει μέσα για να αναγνω-
ρίσει τον γιο του, ενώ έπιασε αγκαζέ με όση δύναμη βρή-
κε τη σούζαν, την αμερικανίδα μητέρα του γιου του, που 
έφτασε σχεδόν ταυτόχρονα στο νοσοκομείο. μετά από λί-
γο βγήκαν κάτωχροι και οι δύο από την αίθουσα παραπα-
τώντας. Δύο πάμπλουτοι πρώην σύζυγοι που ξαφνικά δεν 
είχαν τίποτα πλέον κοινό στη ζωή, παρά μόνο πως υπήρξαν 
κάποτε γονείς ενός ανθρώπου τον οποίο είδαν πριν από λί-
γο νεκρό, γυμνό, καλυμμένο με μια πλαστική σακούλα με 
φερμουάρ και ένα καρτελάκι με το ονοματεπώνυμό του πε-
ρασμένο στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του, στο μεταλ-
λικό κρεβάτι του νεκροθαλάμου.

στο ίδιο νοσοκομείο πριν από τριάντα οκτώ χρόνια, στον 
δέκατο όροφο της μαιευτικής Κλινικής, η σούζαν Ράδερ-
φορντ είχε φέρει στον κόσμο τον Λέοντα Ζακ μάγερ, εν μέ-
σω τυμπανοκρουσιών και απερίγραπτου ενθουσιασμού. οι 
δύο νέοι, σπουδαστές ακόμη, ήταν πολύ πλούσιοι, γόνοι δυ-
ναστειών και μόλις πριν από λίγους μήνες είχαν παντρευτεί 
στο Λονγκ Άιλαντ, ενώ η γαμήλια δεξίωση είχε δοθεί στο 
«Plaza» για όλη τη νεοϋορκέζικη κοινωνία. 

Η σούζαν έκλαιγε απαρηγόρητη, αστράφτοντας στις 
μαύρες παγέτες της, στο πλευρό του τρίτου συζύγου της, 

μικρότερου κατά μία δεκαετία τουλάχιστον, ενός Λατίνου 
που έμοιαζε να τα έχει εντελώς χαμένα, μέσα στο σμόκιν 
του, μιας και ήταν φανερό πως σηκώθηκαν άρον άρον από 
κάποια μεταμεσονύκτια διασκέδαση.

ο Ζακ αμίλητος, ωχρός, όπως δεν τον είχε ξαναδεί η 
αμαλία, περνούσε τα παγωμένα δάχτυλά του μέσα από τα 
άσπρα του μαλλιά ξανά και ξανά, μην πιστεύοντας πως ζει 
αυτός και πέθανε ο γιος του. 

«Κοκαΐνη και ηρωίνη, ένα από τα δύο τον σκότωσε, μου 
είπαν» μονολογούσε δυνατά, θέλοντας να αντιληφθεί κι ο 
ίδιος τι πραγματικά είχε συμβεί εκείνο το βράδυ.

επέστρεψαν αμίλητοι στο διαμέρισμά τους, παλεύοντας 
με καφέδες και τσιγάρα να χαράξει η μέρα και να αποφαν-
θεί η ιατροδικαστική έρευνα για το τι ακριβώς είχε συμβεί. 

τρεις μέρες μετά την επίσημη κηδεία στη συναγωγή της 
Νέας Υόρκης, ήρθε η ετυμηγορία. Ήταν ακόμα χειρότερη 
από αυτό που ο Ζακ είχε προετοιμαστεί να ακούσει για το 
τέλος του γιου του. ο Λέων, άστατος και αχόρταγος σε κα-
ταχρήσεις πάσης φύσεως, είχε διαπιστώσει τελευταία πως 
η υγεία του είχε ασθενήσει. στις τελευταίες αιματολογικές 
του εξετάσεις οι γιατροί τού γνωστοποίησαν με απόλυτη μυ-
στικότητα πως έπασχε από μία σοβαρή ασθένεια, έναν νέο 
ιό που είχε εντοπιστεί τελευταία, ειδικά στους κύκλους των 
ομοφυλόφιλων και των ναρκομανών. ο ίδιος, αν και φανα-
τικός των γυναικών ως ερωτικών παρτενέρ, λειτουργούσε 
χωρίς προφυλάξεις και αναστολές μαζί τους, ενώ στον το-
μέα των ναρκωτικών την τελευταία δεκαετία είχε ξεφύγει 
μεγαλειωδώς. 

ο Λέων ήταν ένα ρέμπελο παιδί που δεν μπόρεσε ποτέ 
να αντιληφθεί ποιος ήταν και τι ήθελε επιτέλους, ωστόσο 
πρόλαβε και έκανε ένα γιο, τον χούλιο, με μια μελαχρινή 
αργεντίνα. του έστελνε τυπικότατα τα της διατροφής του, 
αν και δεν τον είχε αναγνωρίσει επίσημα. Δεν αντιλήφθη-
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κε ποτέ βέβαια πως αυτό το παιδί ήταν η ευκαιρία του να 
επαναπροσδιοριστεί ως άνθρωπος, αλλάζοντας την καθοδι-
κή του πορεία. τα τελευταία αποτελέσματα των εξετάσεων 
δεν του άφησαν περιθώριο για διαπραγμάτευση. Ήξερε κα-
λά πως ο νέος φονικός ιός HIV ήταν ο πιο φρέσκος φόβος 
και τρόμος στη Νέα Υόρκη και ο θάνατος που προκαλούσε 
παραήταν βασανιστικός για τα γούστα του και την αντοχή 
του. Η νέα αυτή αρρώστια μόλις που είχε προλάβει να γίνει 
γνωστή από τον θάνατο −λίγους μήνες πριν− του μεγάλου 
αστέρα Ροκ χάντσον, ενώ ένα κύμα πανικού είχε καταλάβει 
τους πάντες, ομοφυλόφιλους, ετεροφυλόφιλους, αμφιφυλό-
φιλους και ναρκομανείς, αφού όλοι είχαν τον δικό τους λό-
γο να ανησυχούν. Ντελίριο. 

ο Λέων μάγερ με τα πρώτα συμπτώματα της αρρώστιας 
του λίγο μετά τα χριστούγεννα του 1985 –εφιδρώσεις, ξαφ-
νικές κρυάδες, ανεξήγητοι πυρετοί και αιφνίδια εξανθήμα-
τα– αναγκάστηκε χωρίς να είναι ιδιαίτερα υποψιασμένος για 
τα χειρότερα να τρέξει στον προσωπικό του γιατρό. τα απο-
τελέσματα που έφτασαν μαζί με ένα προειδοποιητικό κατ’ 
ιδίαν τηλεφώνημα για προσωπικό ραντεβού με τον γιατρό 
του και τον διευθυντή του Sinai Hospital, στενό του φίλο, 
ήταν αρκετά για να του δώσουν το μάθημα της ζωής του. 
Δεν ήταν απλώς φορέας της αρρώστιας, αλλά πλέον νο-
σούσε σε προχωρημένο στάδιο. Πρώτη του κίνηση ήταν να 
αναγνωρίσει επίσημα τον γιο που είχε αποκτήσει τυχαία έξι 
χρόνια πριν με την αργεντίνα φίλη του.

τακτοποίησε τις επαγγελματικές εκκρεμότητές του με 
τον δικηγόρο του, συνέταξε ιδιόχειρη διαθήκη αφήνοντας 
το μερίδιό του στον μοναδικό του κληρονόμο και με μια 
γενναία δόση ηρωίνης αποχαιρέτησε για πάντα την πολυ-
τάραχη ζωή του, αφήνοντας ένα υστερόγραφο όπου έλε-
γε αγγλιστί: «χούλιο, μητέρα, πατέρα, θεία, φίλοι μου, 
λυπάμαι, αλλά έτσι ήθελα, έτσι έπρεπε… Φροντίστε να 

μεγαλώσετε σωστά τον γιο που δεν πρόλαβα να εκτιμή-
σω όσο ζούσα».             

  επικράτησε πανδαιμόνιο για τουλάχιστον ένα εξάμηνο 
στους κόλπους της μεγάλης οικογένειας των μάγερ, που τώ-
ρα εκτός από μια αυτοκτονία, είχαν να κατευνάσουν τη φή-
μη για την «απαγορευμένη, άκρως εκφυλιστική αρρώστια» 
από την οποία χτυπήθηκε ο Λέων, αλλά και να χειριστούν 
την επίσημη αναγνώριση ενός άγνωστου στους παππούδες 
του παιδιού, που όλοι ήλπιζαν να ήταν υγιές και όχι φορέας 
ή ασθενής −το χειρότερο σενάριο− της ίδιας φοβερής αρ-
ρώστιας. μέχρι να διαλευκανθεί το μυστήριο, ο Ζακ έζη-
σε τραγικές στιγμές αποκάλυψης και σκληρής απογύμνω-
σης από όλες τις παλιές του επιπολαιότητες ως πατέρα, που 
τον οδήγησαν σε αυτή την τραγική στιγμή. Να είναι παρών 
στην κηδεία του μοναχογιού του.

«σαρκάζω τον εαυτό μου που έλεγα ευτυχώς δεν θα κα-
ταλήξω να έχω το τέλος του αριστοτέλη Ωνάση, αμέλια, και 
κοίτα τώρα τι είδους τροπή έχει πάρει η ζωή μου» μονολο-
γούσε συχνά, καθώς σκεπτικός, βαθιά μελαγχολικός, περ-
νούσε ώρες ατελείωτες στον χώρο του γραφείου του μιλώ-
ντας με συνεργάτες του, φίλους του και φίλους του μακα-
ρίτη του γιου του. 

τον εγγονό του τον γνώρισε για πρώτη φορά δυο μήνες 
μετά τον θάνατο του πατέρα του, όταν τον επισκέφτηκε 
μαζί με την καλλονή μητέρα του, τη Ροζάριο ντ’ αλφόνσα, 
γνωστό φωτομοντέλο στη χώρα της, πρώην Miss στα εθνι-
κά τους καλλιστεία. ευτυχώς ήταν υγιείς και οι δύο. μητέρα 
και γιος αποφάσισαν να μετακομίσουν στο άδειο διαμέρι-
σμα του Λέοντα, το οποίο ανακαινίστηκε, κι έτσι ένας μά-
γερ τζούνιορ ήρθε να ευφράνει γλυκόπικρα, δειλά στην αρχή 
και διστακτικά, την τραυματισμένη και ένοχη ψυχή του Ζακ.

οι ρυθμοί της ζωής του άλλαξαν δραματικά τον επόμε-
νο χρόνο. Η αμαλία προσηλώθηκε στη νέα επαγγελματική 
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της ζωή στη Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες, παίρνοντας 
μέρος σε τρεις αμερικάνικες μεγάλες εμπορικές ταινίες κο-
ντά στον Πολ Νιούμαν, τον χάρισον Φορντ και τον Ντάστιν 
χόφμαν. σε μία μόνο κατάφερε να κρατήσει πρωταγωνιστι-
κό ρόλο, ήταν όμως εξέχουσα παρουσία πάντα με εξαιρετι-
κά ελπιδοφόρες κριτικές. σύντομα, η ελλάδα έγινε γι’ αυ-
τήν παρελθόν και παλιά δεξαμενή λιμναζόντων βρόμικων 
«παλιών υδάτων και εμπειριών». τα σπίτια τους τα επισκέ-
πτονταν αραιότατα και κυρίως το καλοκαίρι, που φρόντι-
ζαν να περνούν τουλάχιστον ένα μήνα με κρουαζιέρες στο 
ίόνιο και στο αιγαίο με το «Καλυψώ 2», το νέο σκάφος του 
Ζακ, όπου πλέον φιλοξενούσαν τη μάρω με τον αρραβω-
νιαστικό της, τον σκηνοθέτη τζορτζ ο’χάρα, γνωστότατο 
και ανερχόμενο στον χώρο, βοηθό του σπίλμπεργκ, φίλους 
του Ζακ και της αμέλιας, αστέρες του χόλιγουντ που ξε-
σήκωναν κύματα από παπαράτσι στις ακτές της νησιωτικής 
ελλάδας, αλλά και τον μικρό χούλιο, τον εγγονό του Ζακ 
που οι περισσότεροι λάτρευαν. 

σε μια τελευταία κρουαζιέρα στο αιγαίο το ζεύγος μά-
γερ φιλοξένησε το ζεύγος τζάκι Κένεντι-Ωνάση και μορίς 
τέμπλεσμαν, τον χρηματιστή σύντροφό της. Κατά τη διάρ-
κεια των βραδινών τους digestif αναπολούσαν τα αντίστοιχα 
βράδια με την παρέα του αρίστου. Ένας ολόκληρος παλιός 
κόσμος μόλις είχε καταρρεύσει πίσω τους κι αυτοί συνέχιζαν 
θαρραλέοι, ακόμη στυλωμένοι, όρθιοι στα πόδια τους παρά 
τον φονικό σεισμό που είχε αναποδογυρίσει τις ζωές τους. 

Καλοκαίρι του 1986 και ο Ζακ άρχισε επιτέλους να συ-
νέρχεται από τη βαριά περίοδο ηθελημένης απομόνωσης και 
εργασιομανίας, αναπτερωμένος από την παρέα του μικρού 
χούλιο Λέοντα μάγερ, στον οποίο πρόσφερε ένα νέο σπί-
τι, εξοχικό αυτήν τη φορά, στα χάμπτονς, δύο ώρες εκτός 
Νέας Υόρκης. Ένα τεράστιο αποικιακού ρυθμού οίκημα με 
διαμορφωμένους στάβλους για άλογα, τα οποία λάτρευε ο 

μικρός και η μητέρα του, αλλά και απέραντη άπλα για να 
περνάει πιο δημιουργικά τα σαββατοκύριακά του.

Η αμαλία αρνήθηκε να τους ακολουθήσει εκεί, αρκετή 
εξοχή είχε γευτεί στην προηγούμενη ζωή της, δεν ήθελε λέξη 
να ακούσει παραπάνω, άλλωστε η πιθανότητα να υποδυθεί 
σε μια νέα σειρά του NBC τον ρόλο που δεν πήρε η Κάντις 
μπέργκεν, της δυναμικής ωραίας εισαγγελέως, μπορούσε να 
την κάνει να διοχετεύει όλο τον ελεύθερο χρόνο της στο κυ-
νήγι του. ο Ζακ επανήλθε δριμύτερος ως μάνατζέρ της και 
επιτέλους η περίοδος κατάθλιψης έδειχνε να παίρνει τέλος.

Η συνέχεια του ίδιου χρόνου ήταν θριαμβευτική. ο ρό-
λος έγινε δικός της και η νέα σειρά έκανε εξωπραγματικές 
τηλεθεάσεις, από την εποχή των Άγγελων του Τσάρλι είχε 
να εμφανιστεί μια τέτοια επιτυχία. τεράστιες αφίσες με το 
αυστηρό χαμόγελο της κυρίας εισαγγελέως ξεφύτρωσαν πα-
ντού στις μεγάλες πόλεις της αμερικής, διαφημίζοντας ξανά 
και ξανά μια σειρά που ήρθε για να φέρει κέρδη σε όλους, 
στο κανάλι, στους παραγωγούς −ένας εξ αυτών ο Ζακ μά-
γερ− στους ηθοποιούς. 

Ένα χρόνο πριν, η απόφαση της αμέλιας να κάνει το πρώ-
το λίφτινγκ, μια αναδόμηση προσώπου και στήθους, μυστι-
κά σε ένα ταξίδι της στη Βραζιλία, ήταν πέρα για πέρα κα-
θοριστική για τη μετέπειτα επιτυχία της. ο δρ Ίβο Πιτανγκί 
την υποδέχτηκε μαζί με την αμερικανίδα επιστήθια φίλη της, 
που της κανόνισε το ταξίδι στο Ρίο ντε τζανέιρο, στο ιδιό-
κτητο νησί του διασημότερου γιατρού αισθητικών επεμβά-
σεων. Δεκαπέντε μέρες παραμονής στο Ρίο πλήρους ανάρ-
ρωσης και απομόνωσης, έδωσαν δέκα χρόνια μαζεμένης 
νιότης και ενέργειας δώρο στην αμαλία, που πίστεψε πως 
μπήκε στη χρονοκάψουλα και επέστρεψε στη δεκαετία του 
’70. τις πρόσφατες λιγοστές ρυτίδες της, τη χαλάρωση του 
λαιμού και του στήθους της τις επιδιόρθωσε, έσβησε όλα τα 
σημάδια, ή σχεδόν όλα, απ’ αυτά που είναι λογικό να κουβα-
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λάει από τη γέννησή της μια γυναίκα που έχει σκαρφαλώσει 
γερά στα πενήντα της χρόνια. σειρά τώρα είχε η ψυχή της. 

«αυτό εγώ δεν μπορώ να το αγγίξω» της είχε πει με νόημα 
ο δρ Πιτανγκί και της εννόησε πως πολλές φορές το εσω-
τερικό καταστρέφει το εξωτερικό περίβλημα όσο τέλεια δι-
ορθωμένο κι αν είναι αυτό.

Γύρισε απαστράπτουσα στα παρασκήνια της τηλεοπτικής 
σειράς ένα μήνα μετά, ενώ αναρωτιόταν για την έκβαση της 
ζωής της. Η μάρω, σε μια αντίδραση απέναντι στα μεγαλε-
πήβολα σχέδια της μητέρας της, τους κάλεσε απροειδοποίη-
τα στο γαμήλιο πάρτι, σε ένα βράδυ αληθινού γλεντιού, στο 
ρεστοράν «Le Cirque». σικ βέβαια, αλλά καθόλου όπως θα 
επιθυμούσε η ελληνική καρδιά της αμαλίας, που έβλεπε τη 
μάρω αυστηρά ντυμένη αμερικανίδα νύφη σε εκκλησία της 
Νέας Υόρκης και όχι με ένα λευκό Calvin Klein ταγέρ στο 
Δημαρχείο και μάλιστα χωρίς την ίδια παρούσα. το σοκ ήταν 
μεγάλο για την αμαλία, άσχετα αν ήταν σχεδόν βέβαιη για 
την επίσημη κατάληξη του δεσμού της κόρης της.

«ευτυχώς που δεν ζει ο πατέρας σου» της είπε σοβαρά 
το βράδυ μετά τον γάμο της στο μεγάλο τραπέζι του «Le 
Cirque», αφού βρήκε το θάρρος να μιλήσει. 

«ο πατέρας μου θα συμφωνούσε μαζί μου, μαμά, ήταν 
εντελώς αυθεντικός τύπος και παρορμητικός σαν εμένα, 
δεν του άρεσαν τα εθιμοτυπικά, νομίζω» αντιγύρισε η μά-
ρω, πανέμορφη μέσα στην ιβουάρ δαντελένια τουαλέτα 
Laura Biagiotti.

«μην είσαι τόσο σίγουρη, κορούλα μου, ο πατέρας σου 
ήταν ένας ζωντανός περιφερόμενος γρίφος, πότε τηρούσε 
στο ακέραιο το εθιμοτυπικό και πότε όχι, ανάλογα με τις 
βολές του και τα συμφέροντά του. Κανείς ποτέ δεν κατά-
λαβε τον ανδρέα Νούση, ούτε εγώ που έζησα μαζί του, όχι 
εσύ, αγάπη μου, που διάβασες ένα παμπάλαιο ημερολόγιό 
του και νομίζεις πως τον έμαθες. Ό,τι ήταν ο Νούσης το πή-

ρε μαζί του όμως και ποτέ δεν θα μάθουμε περισσότερα. τέ-
λος. μην ανατρέχεις σ’ αυτά».

«μα καλά, τι λέτε τόσο σοβαρά και σκεπτικές εσείς οι 
δύο, νύχτα γάμου και γιορτής; Έλα να χορέψω τη νύφη ως 
άξιος πατριός!» κατέφθασε ορεξάτος ο Ζακ, φορώντας το 
μαύρο του σμόκιν, ευτυχής μετά από τόσο καιρό που ήρθε 
μια απρόσμενη χαρά στην οικογένειά του. Η μάρω ήταν γι’ 
αυτόν η κόρη που δεν απέκτησε ποτέ του και πέρα από τη 
φαινομενική ομοιότητα των χρωμάτων, στα γαλανά μάτια 
και των δύο και στα ανοιχτά χρώματα της επιδερμίδας, οι δυο 
τους πάντα είχαν ένα δικό τους «εβραϊκό υποστηρικτικό» −
το έλεγε η αμαλία− κώδικα επικοινωνίας και αλληλεγγύης. 
το δώρο του Ζακ στους νεόνυμφους ήταν ένα διαμέρισμα 
τεσσάρων δωματίων στην Παρκ Άβενιου και ένας λογαρια-
σμός διακοσίων χιλιάδων δολαρίων στο όνομα της μάρως. 

Η αμαλία έμεινε άναυδη σαν τα παρέδωσε την επόμενη 
ημέρα, στο μεσημεριανό τραπέζι στο «Plaza», στα χέρια της 
μάρως, καθώς έτρωγαν οικογενειακώς. Βούρκωσαν τα μά-
τια της, όπως και της μάρως, που κόμπιασε και σκέφτηκε 
το ίδιο με την αμαλία για τον ευτραφή −πλέον είχε βάλει 
αρκετά κιλά− όλο καλοσύνη και περίσσευμα αγάπης Ζακ. 

«αχ, Ζακ» έσκυψε, του τράβηξε και του φίλησε το χέρι η 
αμέλια όταν βγήκαν περπατώντας από το «Plaza», «ήσουν 
και είσαι τόσο διαφορετικός από τον πατέρα της μάρως και 
ταυτόχρονα τόσο καλός, ιδανικός σχεδόν πατέρας και ο σύ-
ζυγος που εγώ δεν είχα ποτέ».

«Δεν είχες, γιατί ποτέ δεν θέλησες. τι λες, στα γενέθλιά 
μου τον ίούνιο κάνουμε εμείς τον γάμο που δεν έκανε η κό-
ρη σου; μόνο χαρές θέλω, αμελί μου πλέον, δεν ξέρω πότε 
θα συναντήσω τον Λέοντα, λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο αργά, 
αλλά κλείνω ήδη τα εξήντα επτά, δεν νομίζεις πως πρέπει 
να σταματήσεις να με διασύρεις έτσι ανύπαντρο;»

«μόνο και μόνο για την ανοησία που είπες ξέρεις καλά 
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πως είμαι ικανή να μην το κάνουμε ποτέ!» του αντιγύρισε 
η αμαλία ταραγμένη, θυμίζοντας τόσο πολύ την πεθαμένη 
μάνα της. ο Ζακ τρανταζόταν στα γέλια ενώ την άκουγε να 
δίνει παραγγελία στον θυρωρό της πολυκατοικίας τους, τον 
τόνι, να ειδοποιήσει τον πατέρα Πολύκαρπο από τον Άγιο 
Νικόλαο να έρθει για ευχέλαιο το συντομότερο. 

«αχ αμελί μου, δεν θα αλλάξεις ποτέ εσύ, όσα λίφτινγκ και 
να κάνεις, ό,τι κι αν φορέσεις, ό,τι κι αν παίξεις στο μπρό-
ντγουεϊ, θα είσαι για πάντα η ελληνίδα αμαλία Βοριά!» 
την έκλεισε στη μεγάλη του αγκαλιά και τη φίλησε με μια 
πρωτόγνωρη αντρική ελληνική αυθεντική αγάπη μέσα στο 
κομψό νεοϋορκέζικο ασανσέρ τους με τις σικ ταπετσαρίες.

την ίδια ώρα, λίγα βήματα έξω από το διαμέρισμά τους, τσί-
ριζε δαιμονισμένα η σειρήνα του ασθενοφόρου που μετέφε-
ρε τον Πέδρο Άλβες, συνοδεία του γραμματέα του, αναίσθη-
το από έμφραγμα μυοκαρδίου στο πλησιέστερο νοσοκομείο. 
ο σενιόρ Πέδρο δεν είχε ακόμη πεθάνει, αν και οι νοσοκό-
μοι πολύ αμφέβαλλαν γι’ αυτό έτσι που ήταν ακίνητος. είχε 
φυλάξει κάποιες εσωτερικές δυνάμεις, χωρίς να μπορεί να 
ξεφύγει από τις απεχθείς σκέψεις των τελευταίων δύο ημε-
ρών, που τον έφεραν σε κατάσταση καρδιακού επεισοδίου 
από τη στενοχώρια του.

Έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του όταν πληροφορή-
θηκε πως το αγαπημένο του στέκι «Le Cirque» δεν ήταν σε 
θέση να του διαθέσει επαγγελματικό τραπέζι δέκα ατόμων 
διότι ήταν πριβέ για τον ξαφνικό γάμο της θετής κόρης του 
μίστερ Ζακ μάγερ. Ένα ελαφρύ έμφραγμα δύο χρόνια πριν 
στη Γερμανία δεν έδειξε να τον επηρεάζει αρκετά και συνέ-
χισε τη ζωή του όπως και τον άπειρο αριθμό τσιγάρων και 
πούρων που κάπνιζε. αυτό όμως μάλλον πρέπει να ήταν το 
τελευταίο επεισόδιο της δικής του εκπομπής, η τελευταία 

ευκαιρία, σκεφτόταν καθώς είχε τα μάτια του κλειστά, ενώ 
ένιωθε ωστόσο το ασθενοφόρο να τρέχει ιλιγγιωδώς στους 
δρόμους της Νέας Υόρκης. 

Να προλάβω μόνο αυτήν τη φορά, σκεφτόταν, να προλά-
βω να μη γραφτεί έτσι άδοξα το τέλος. μόνο αυτό σκεφτό-
ταν, το τέλος, αυτό το τέλος δεν του άξιζε μετά από τέτοια 
περιπετειώδη διαδρομή, ήταν τέλος κομπάρσου και όχι πρω-
ταγωνιστή, έλεγε επικαλούμενος όποια δύναμη θεϊκή υπήρ-
χε με το βλέμμα στραμμένο πάνω του για να τον λυπηθεί. 

Ξαφνικά, αισθάνθηκε πως τον περικύκλωσαν οι δύο γο-
νείς του έτσι όπως τους θυμόταν από τον γάμο της πρώτης 
του αδελφής, να τον παρατηρούν με βαλίτσες στα χέρια κα-
θισμένοι σ’ ένα παγκάκι έξω από το μοναστήρι του σωτή-
ρος στο χωριό Δεμερλί.

«Άντε, ανδρέα μου, τόσο καιρό σε περιμέναμε, όλο σ’ εμάς 
έρχεσαι κι όλο εκεί είσαι. Δεν βαρέθηκες επιτέλους, έχουν 
μαζευτεί και οι αδελφές σου οι μεγαλύτερες εδώ, η μίνα και 
η σταματούλα, και να κινήσουμε όλοι μαζί την ανηφόρα για 
το αγκαθάκι. Έλα, ανδρέα μου, καμάρι μου, πόσο πεθύμη-
σα να σ’ αγκαλιάσω!» άνοιγε διάπλατα τη μαυροφορεμένη 
επίσημη φορεσιά με τα γιορντάνια η μάνα του, μα ο πατέ-
ρας Νούσης κοντοστάθηκε μακριά της και με το μπαστούνι 
του αυστηρός, βλοσυρός όπως καμιά άλλη φορά, τον από-
διωχνε κουνώντας το απειλητικά. 

«μην πλησιάζεις, ανδρέα, κατά δω» τον φοβέριζε διώ-
χνοντάς τον, πετώντας του πέτρες από τον μαντρότοιχο της 
εκκλησιάς. ο ανδρέας αναδυόταν στον αφρό των κυμάτων 
ενός πνιγηρού ταξιδιού, με αναλαμπή κάποιες στιγμές που 
φανταζόταν πως βρισκόταν σε πράσινη εύφορη κοιλάδα στο 
Περτούλι, σπαρμένη με θυμάρια και μαργαρίτες, και είχαν 
στήσει χορό για τον γάμο της μοναχοκόρης του. ο πρώτος 
χορός ξεκίνησε μ’ αυτόν και την κόρη του πιασμένους χέρι 
χέρι σε έναν συρτό, ενώ η μάρω κοιτούσε τον πατέρα της 
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στα μάτια με λατρεία, ντυμένη με την παραδοσιακή φορε-
σιά γάμου, κληροδότημα της γιαγιάς της, γεμάτη χρυσά 
φλουριά να αστράφτουν στον ήλιο ριγμένα στο μέτωπό της, 
να βροντούν στο στήθος της σε κάθε της κίνηση και μαζί 
να θροΐζει η κεντημένη ποδιά και η ολομέταξη βαριά φού-
στα της. ο πόνος στο στήθος του δεν τον άφησε να χαρεί 
τον χορό της νύφης, φώναξε δυνατά στα ελληνικά «Λυπή-
σου με, Θεέ μου», και έβγαλε τους νοσοκόμους από τις σκέ-
ψεις τους καθώς κατάλαβαν πως ίσως με λίγη τύχη και να 
τον έφερναν ζωντανό στα επείγοντα περιστατικά. Όπως κι 
αν ήταν ο Θεός της ελλάδας που είχε επικαλεστεί ο σενιόρ 
Πέδρο, έπρεπε εκείνο το απόγευμα να βάλει τα δυνατά του 
για να τον σώσει, γιατί ο ασθενής είχε δώσει ιερό όρκο με-
τάνοιας μέσα του. 

από το 1979 που είχε πρωτοσυνεργαστεί με την αμαλία 
παίζοντας αυτό το παιχνίδι της γάτας ποντικιού μαζί της, 
είχε αποφασίσει να αλλάξει τα σχέδιά του και να τη διεκδι-
κήσει ξανά, εισβάλλοντας σαν σίφουνας στη ζωή της, εξα-
φανίζοντας κάθε άλλη ζωή από δίπλα της. ο πρώτος κα-
τάλογος κοσμημάτων που έκαναν δεν έφτασε για να κο-
ρεστεί η διάθεσή του για παιχνίδι μαζί της, και πίεσε την 
ίδια μέσω Ζακ το επόμενο έτος να επαναλάβουν εκ νέου 
την καμπάνια ψάχνοντας να βρει όλο αυτό το διάστημα την 
αφορμή που ζητούσε για να κάνει όλο και πιο εύκολο για 
την ίδια, την κόρη του, αλλά κυρίως γι’ αυτόν το ακατόρ-
θωτο: να εξασφαλίσει απ’ αυτές με κάποιο τέχνασμα άφε-
ση αμαρτιών για όλα τα χρόνια που τους έκλεψε. Δεν είχε 
υπολογίσει όμως την παράμετρο γνωριμία και φιλία που 
προέκυψε εντελώς απροσδόκητα όταν ο Ζακ επισκέφτη-
κε τον σενιόρ Πέδρο στο γραφείο του στη Νέα Υόρκη για 
να συζητήσουν για το επόμενο στάδιο συνεργασίας τους, 
αλλά και για να διαλέξει δύο βαρύτιμα κοσμήματα ο Ζακ, 
ένα για τη σύντροφό του και ένα συμβολικό για τη θετή 

του κόρη, όπως την ονομάτισε, που θα γινόταν ενήλικη 
πλέον, είκοσι ενός χρόνων. Η συμπάθεια που αναπτύχθη-
κε μεταξύ τους ήταν ένας εντελώς πρωτόγνωρος αστάθ-
μητος παράγοντας για τον ανδρέα, ο οποίος λιγοψύχησε 
χωρίς να το καταλάβει πώς έγινε αυτό και έχασε ξαφνικά 
όλο τον έλεγχο του σχεδίου που τόσο προσεκτικά είχε κα-
ταστρώσει. ο Ζακ μάγερ παραήταν συμπαθής και εκδη-
λωτικός μαζί του, ενώ του πρόσφερε τη φιλία του απλόχε-
ρα, διευκολύνοντας ακόμα και κάποιες άλλες επαγγελμα-
τικές δοσοληψίες με κοινούς γνωστούς του.       

ανήκουστο, σκεφτόταν ο ανδρέας, διαπραγματεύομαι 
κοσμήματα δεκάδων χιλιάδων δολαρίων για τη γυναίκα 
μου και την κόρη μου με τον εραστή και πατριό της αντί-
στοιχα. Πόσο άλλο ακόμη θα δοκιμαστώ, Θεέ μου! έβραζε 
από ταραχή, μην μπορώντας να αποδεσμευτεί από την ίδια 
του την παγίδα. οι επισκέψεις του Ζακ πύκνωσαν, μια και 
ανακάλυψε ένα τάβλι στο γραφείο του ιδιοκτήτη της «P.A. 
Gemological», που του κίνησε την προσοχή.

«σενιόρ Πέδρο, ξέρεις τάβλι; είναι ελληνικό παιχνίδι!» 
του είπε ξαφνιασμένος ο μάγερ.

«ο πρώην συνεταίρος μου ήταν Έλληνας και ήταν μανι-
ώδης παίκτης, με έμαθε καλά και αυτό είναι δώρο του, δεν 
το αποχωρίζομαι. Όμως, σπάνια συναντώ Έλληνα και φυσι-
κά αμερικάνο να γνωρίζει τάβλι και έχω καιρό να εξασκη-
θώ» του είπε τον Δεκέμβριο του 1981 σε μια επίσκεψη του 
Ζακ για να αγοράσει χριστουγεννιάτικα κοσμήματα στις 
γυναίκες του.

«απίστευτο! μόλις τώρα βρήκες συμπαίκτη. Θα καθιε-
ρώσω μαζί σου το τάβλι, όπως έπαιζα παλιά μανιωδώς σκά-
κι!» Βλέποντας όμως τον συνομιλητή του να ασπρίζει από-
τομα, συμπλήρωσε διπλωματικά: «εκτός φυσικά και αν η 
παρέα μου σου είναι δυσάρεστη ή φορτική».

«μα τι είναι αυτά, σενιόρ Ζακ» του απάντησε με όσο πιο 
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εμφανή λατινική προφορά ο Νούσης. «χρόνια έψαχνα συμπαί-
κτη στο τάβλι. σε προκαλώ αμέσως τώρα για μια παρτίδα».

σχεδόν κάθε δεκαήμερο, ο Ζακ και ο Πέδρο τα έλεγαν 
παίζοντας τάβλι και η παράξενη ανατροπή στη ζωή του Νού-
ση είχε ήδη επέλθει για τα καλά. Υπήρχαν αμέτρητα βράδια 
αϋπνίας που σκηνοθετούσε τέλεια την επόμενη κίνησή του, 
την «αποκάλυψή» του εμπρός στην έκπληκτη αμαλία, ίσως 
να το τολμούσε ένα βράδυ επίσημης πρόσκλησης για δεί-
πνο μ’ αυτήν και τον Ζακ. μια τέτοια εμφάνιση ήταν αρ-
κετή για να διαλύσει τη ζωή τους τινάζοντάς τη στον αέρα 
και αυτός να επανέλθει στο προσκήνιο. ο ανδρέας ξυπνού-
σε πανέτοιμος την επομένη το πρωί για να βάλει σε εφαρ-
μογή το μεγαλεπήβολο σχέδιό του, αλλά κατά τη διάρκεια 
της ημέρας πάλι έκανε πίσω. Δεν τον τρόμαζε μόνο η απί-
στευτη οικονομική και κοινωνική θέση που είχε ο Ζακ μά-
γερ εμπρός του. Κι αυτός τα είχε καταφέρει καλά, αν και βέ-
βαια δεν συγκρίνονταν τα οικονομικά και κοινωνικά μεγέ-
θη τους. ο Άλβες ήταν νεόπλουτος. Η τέλεια ταύτιση του 
Ζακ και της αμαλίας στο επάγγελμα της σόουμπιζ, ο ένας 
ήταν πλασμένος για τον άλλο, ήταν επίσης κάτι άλλο που 
δεν μπόρεσε να προβλέψει εξαρχής. εσχάτως όμως κάτι με-
γαλύτερο απ’ όλα είχε προλάβει να αναχαιτίσει με ορμή τη 
ρεβάνς του. Δεν μπορούσε ποτέ να προβλέψει πως θα γινό-
ταν φίλος με τον Ζακ, θα τον σεβόταν απεριόριστα για την 
καλοσύνη και τη γαλαντομία του, την απερίγραπτη αγάπη 
που έδειχνε στην αμαλία και στην κόρη του. 

ο Ζακ τού μιλούσε ώρες για την «αγάπη της ζωής του», 
όπως του επαναλάμβανε κάθε τόσο, του εξομολογούνταν 
μεταξύ καφέ, τσιγάρων και ταβλιού μύχιες σκέψεις του για 
τη γυναίκα που σηματοδότησε την ύπαρξή του, κάνοντας 
τον Νούση να αισθάνεται πιο τιποτένιος και από τον πρώ-
το καιρό που είχε αφήσει την αμαλία με ένα μωρό στα τρί-
καλα και είχε φύγει.

ο Νούσης εφεύρισκε ιστορίες να διηγείται στον Ζακ για 
τη δική του καταγωγή. ολιγόλογος, μετρημένος, ευγενικός, 
είχε ρόλο περισσότερο εξομολογητή παρά εξομολογούμε-
νου. Η δικαιολογία πως σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχη-
μα χάθηκαν η γυναίκα του και η κόρη του πριν από δεκα-
πέντε χρόνια στο Ρίο ήταν αρκετή για να πλέξει τον τέλειο 
μύθο γύρω από αυτόν, την εσωστρέφειά του και την εργα-
σιομανία του.

τον σεπτέμβριο του 1983, ο στόχος του να μπορέσει 
να συναντήσει την κόρη του από κοντά επιτεύχθηκε χάρη 
στην προσωπική σχέση του με τον μάγερ. Η μάρω ήταν 
ήδη φωτογράφος μόδας στο αμερικάνικο Harper’s Bazaar 
και ειδικευμένη πορτρετίστας. Η καλλιτεχνική της αξία δε-
δομένη και όλοι μιλούσαν στον απαιτητικό κόσμο της μό-
δας για μια νέα ανακάλυψη του Κάλβιν Κλάιν και της συ-
ζύγου του, αφού η μάρω είχε αναλάβει την καμπάνια των 
τζιν τους με πρωταγωνίστρια την μπρουκ σιλντς, μια δι-
αφημιστική σόκιν καμπάνια, που συζητήθηκε όσο καμία 
άλλη τελευταία.

ο Νούσης δεν κοιμήθηκε δυο μέρες στη σειρά μέχρι να 
έρθει η ώρα να σφίξει όσο πιο φυσικά γινόταν, σε μια τυ-
πική χειραψία, το χέρι της κόρης του. Όταν του ανήγγειλε 
η γραμματέας του πως ο κύριος μάγερ και η κυρία Βοριά-
ο’χάρα −η μάρω έφερε το καλλιτεχνικό επώνυμο της μη-
τέρας της− τον περίμεναν στην αίθουσα συνεδριάσεων, κό-
ντεψε να το βάλει στα πόδια από πανικό. Κι όμως, η άνεσή 
του υπήρξε παροιμιώδης, μια χειραψία με ένα χεράκι που κα-
θυστέρησε μια εικοσαετία να το κλείσει στο δικό του, σκε-
φτόταν και την κοίταξε επιτέλους στα μάτια. Η συνομιλία 
τους στα αγγλικά, με έντονη βρετανική προφορά της μά-
ρως και διαμορφωμένη λάτιν η δική του, μπλέχτηκε σε έναν 
ιστό μιας άγνωστης μεταξύ τους χημείας που κράτησε δύο 
και επιπλέον ώρες. 
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Η μάρω Βοριά θα ήταν η καλλιτεχνική διευθύντρια του 
οίκου «P.A. Gemological» και θα αναλάμβανε με ένα συμβό-
λαιο πολύ αξιοσέβαστο όλες τις καλλιτεχνικές κινήσεις του 
οίκου εν λευκώ. Φεύγοντας, ο Ζακ κοντοστάθηκε και ευχα-
ρίστησε διπλά για τον σεβασμό και την απεριόριστη εμπι-
στοσύνη που δείχνει στην ταλαντούχα μάρω.

Γέλασε αμήχανα κοιτώντας εντέχνως αλλού ο ανδρέας 
Νούσης, δείχνοντας νεότερος και ξαφνικά ευτυχισμένος μετά 
από αυτήν τη συμφωνία, και γύρισε το βλέμμα στην κόρη του.

«ελπίζω, μάρω, να με θεωρήσεις κι εσύ επαγγελματι-
κά πατέρα σου έτσι για αρχή, και το γραφείο μου εδώ στο 
“P.A. Gemological Building” θα είναι μονίμως ανοιχτό για 
σένα και τα όνειρά σου. Θα μου επιτρέψεις να επισφραγίσω 
τη συμφωνία μας με ένα χειροφίλημα;» κράτησε την ανάσα 
του για την απάντησή της. 

«σενιόρ Πέδρο, σας προλαβαίνω εγώ, εσείς σήμερα μου 
φερθήκατε πατρικά με τόση εμπιστοσύνη!» τον φίλησε σταυ-
ρωτά κρατώντας του τα χέρια ενθουσιασμένη που ένα νέο 
κεφάλαιο άνοιξε στη φιλόδοξη καριέρα της.

«μήπως το παράκανα, Ζακ, που τον φίλησα στο τέλος 
της συνάντησής μας;» αναρωτήθηκε δυνατά μέσα στη λι-
μουζίνα που τους πήγαινε στο «Cipriani» για lunch. «τον 
είδα να χλωμιάζει τον σενιόρ Άλβες».

«Όχι, καλή μου, απλώς οτιδήποτε πατρικό τού ξυπνάει 
δυσάρεστες μνήμες, είναι βαθιά πληγωμένος άνθρωπος, έχει 
ξεκληριστεί όλη η οικογένειά του, η γυναίκα του, η κόρη του, 
δεν θέλει να μιλάει καθόλου γι’ αυτό. είναι πολύ αξιοπρεπής, 
περήφανος άνθρωπος, βαθιά φιλοσοφημένος και μορφωμέ-
νος με έναν δικό του παράξενο τρόπο».

«Ναι, πραγματικά πολύ επιβλητική παρουσία, ασκητι-
κή. Θα ήθελα πολύ να τον φωτογραφίσω κάποια στιγμή, 
έχει ιδιαίτερα φωτογενές πρόσωπο, με όλες αυτές τις ρυτί-
δες, το σκούρο δέρμα και το λευκό μούσι. τα μάτια έχουν 

πολύ περίεργο χρώμα. ανοιχτό, σαν παγωμένο μέλι, σαν 
στάχυ, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο χρώμα, η μαμά μού είχε πει 
πως είχε δει κάπου, κάποτε παλιά, αλλά δεν θυμάμαι πού… 
σίγουρα κάποια στιγμή θα τον πείσω να μου ποζάρει, δεν 
θα μου γλιτώσει».

ο Πέδρο Άλβες κοιτούσε, με τα ίδια μάτια που σαγή-
νεψαν τόσο την αμαλία όσο και την κόρη τους πριν από 
λίγη ώρα, δακρυσμένος την κίνηση στην τρίτη Λεωφό-
ρο από την τζαμαρία του όγδοου ορόφου. Κατέληξε να 
κλαίει γοερά, χωρίς να μπορεί να βάλει τέλος στους λυγ-
μούς που είχε καταπιέσει για τόσα χρόνια μέσα του. τα 
δάκρυά του έγιναν ένα με τις σταγόνες που έπεφταν χο-
ντρές από τη νεροποντή στο τζάμι του, λυτρώνοντάς τον 
για την αντρική του αδυναμία. Πόσα χρόνια είχε να κλά-
ψει τόσο, σκεφτόταν.

Πόσο καλός άνθρωπος έγινε η κόρη μου, σκεφτόταν, πό-
ση ντροπή νιώθω που εγώ δεν συνέβαλα το ελάχιστο σ’ αυ-
τό. αποφάσισε να μη φανεί για άλλη μια φορά στη ζωή του 
δειλός και επιπόλαιος. Δεν είχε δικαίωμα να καταστρέψει τις 
ζωές των «δικών του», της αμαλίας, της μάρως και τώρα 
του Ζακ. Δεν είχε κανένα νόημα, για τους δικούς του εγω-
ιστικούς λόγους, να εισβάλει σαν τυφώνας και να τα ρίξει 
όλα κάτω. «Θα παραμείνω αντάξιος έως το τέλος» υποσχέ-
θηκε στον εαυτό του, προσέχοντας ευλαβικά να μη συνα-
ντήσει ποτέ από κοντά την αμαλία, να φροντίσει τη μάρω 
σαν πριγκίπισσα σε ό,τι του ζητήσει, εκλιπαρώντας για τη 
συμπάθειά της, και να κρατήσει τον Ζακ φιλικά από από-
σταση ασφαλείας στη ζωή του. 

Έτσι θα είχε την ανατρεπτική παράδοξη ευχαρίστηση πως 
ήταν μια ανάσα κοντά τους, από τις ζωές τους, ζώντας πα-
ράλληλα τη δική του, κάνοντας γι’ αυτούς μόνο το καλό. 
Ήταν κάτι γι’ αυτόν τόσο παρήγορο και ψυχοθεραπευτικό. 
Δεν αισθανόταν εντελώς χαμένος.
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Η αυτοκτονία του Λέοντα μάγερ και ό,τι επακολού-
θησε ήταν ένα δυνατό χτύπημα που ταρακούνησε συθέ-
μελα τη μελιστάλαχτη ζωή του Ζακ. απομακρύνθηκαν 
εκείνο τον καιρό οι δύο άντρες, αν και ο Νούσης τού τη-
λεφωνούσε κάνα δυο φορές τον μήνα μιλώντας του με τις 
ώρες. Παρηγορώντας τον με δικά του παραδείγματα, βα-
σισμένος στις τύψεις που ένιωθε ως γονιός κι αυτός τόσα 
χρόνια. Ένα κύμα παρηγοριάς και πρωτόγνωρης ευαισθη-
σίας αναδύθηκε από τον σκληρό και απόμακρο Πέδρο Άλ-
βες, που αποφάσισε να ξαναρχίσει τα μοναχικά ταξίδια, τα 
οποία διέκοπτε μόνο όταν η κόρη του είχε ενεργή δουλειά 
στο γραφείο του, αφού τότε έβρισκε διαρκώς αφορμή να 
είναι εμπρός της, πίσω, δίπλα της, να την παρατηρεί στο 
στούντιο την ώρα των φωτογραφίσεών της, των καλλιτε-
χνικών της αναζητήσεων με συνεργάτες της. είχε δει κάνα 
δυο φορές και τον φίλο της, που την επισκέφθηκε διακρι-
τικά δυο φορές στο γραφείο της, έμαθε από πληροφορίες 
πως ήταν ένας σοβαρός νέος σκηνοθέτης, αμερικάνος έως 
το κόκαλο, με παλιές ωστόσο ιρλανδέζικες ρίζες. συμπα-
θής του φάνηκε και ευγενικός, όμως τίποτα παραπάνω, τι 
άλλο παραπάνω θα μπορούσε να απαιτήσει άλλωστε και 
ο ίδιος για τη μάρω.

«από πού πήρες το όνομά σου;» τη ρώτησε αιφνιδιάζο-
ντάς τη μια μέρα. «τι σημαίνει μάρω στα ελληνικά; Γιατί 
όχι Maria ή Mary;»

«από την ελληνίδα γιαγιά μου, τη μάνα του πατέρα μου, 
ήταν μια πολύ αυστηρή, βλοσυρή γυναίκα, από τα λεγόμε-
να της μαμάς μου, που ποτέ δεν τα πήγε καλά μαζί της. την 
έλεγαν μέρω βέβαια, η μαμά μου ποτέ δεν ήθελε να με φω-
νάξει έτσι, και ο πατέρας μου συμφώνησε λίγο πριν πεθάνει 
σ’ αυτό. τη γνώρισα τη γιαγιά μου, μου φάνηκε πολύ καλή 
και γλυκιά, ήταν τόσο αβοήθητη, είχε μείνει παράλυτη, χω-
ρίς φωνή. μόνο μας κοιτούσε, μας χάιδευε με τη μαμά μου 

κι έκλαιγε. είναι τόσο λυπητερή και δραματική ανάμνηση. 
Λίγο μετά απ’ αυτό πέθανε η γιαγιά μέρω».

ο Νούσης πνίγηκε στις ρουφηξιές του πούρου του ει-
σπνέοντας από την ταραχή και τα δάκρυά του περισσότερο 
καπνό απ’ όσο θα κάπνιζε όλο το απόγευμα. 

«Πραγματικά θλιβερή ιστορία» της είπε γρήγορα και εξα-
φανίστηκε από το στούντιο αφήνοντάς τη να συνεχίσει τη 
φωτογράφιση των νέων σμαραγδιών που μόλις είχαν έρθει 
από την Κολομβία.

τι άλλο αλήθεια δεν γνώριζε για το τέλος των δικών του 
ο Νούσης; Άραγε θα μάθαινε ποτέ την αυτοκτονία οκτώ χρό-
νια πριν της μικρής αδελφής του, που ο δικηγόρος σύζυγός 
της την εγκατέλειψε μια δεκαετία μετά τον γάμο τους, όταν 
φαγώθηκε όλη η προίκα και εξανεμίστηκε και η τελευταία 
λίρα; Καρδιακή προσβολή είχαν πει όλοι, μα μόνο οι αδελ-
φές της, αν και δεν είχαν καλή σχέση μαζί της, ήταν πολλά 
χρόνια χαμένες κι άγνωστες στην ίδια πόλη, είχαν υποψια-
στεί πως η ασπασούλα αυτοκτόνησε με μεγάλη ποσότητα 
ηρεμιστικών. Δεν άντεξε τη διπλή ζωή του συζύγου της, την 
προδοσία του και το κυριότερο την προδοσία τη δική της 
απέναντι στους Νούσηδες, στο αίμα της, στον ίδιο της τον 
αδελφό, που αντικειμενικά είχε στρέψει η ίδια στην έσχα-
τη λύση της τελευταίας υποθήκης, ως αντάλλαγμα για την 
τεράστια προίκα της. εκείνο το ηχηρό όλο λύσσα χαστού-
κι που του έδωσε εμπρός στα μάτια της γυναίκας του ακό-
μη της έκαιγε το χέρι από την ντροπή, το είχε κάνει όμως. 
Δεν περίμενε ποτέ πως μέσα σε μια δεκαετία θα μετάνιωνε 
τόσο γι’ αυτό.

Γυρνώντας όμως πάλι στο παρόν, σε εκείνο τον οκτώβριο 
του 1986, έναν ολόκληρο μήνα έμεινε ο Πέδρο Άλβες στο 
νοσοκομείο, αφού έκανε εγχείρηση διπλού μπάι πας. Πήρε 
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ρητές εντολές ότι αν επιθυμούσε να συνεχίσει να ζει το αλ-
κοόλ και το τσιγάρο απαγορεύονταν, ενώ θα έπρεπε να κά-
νει συστηματική άθληση και σωστή διατροφή, και επέστρε-
ψε δριμύτερος. ουδείς γνώριζε ιδιαίτερες λεπτομέρειες για 
την απουσία του και οι λόγοι υγείας έτσι γενικώς και αορί-
στως συσκότισαν αρκετά την κατάσταση. Η επιστροφή του 
άλλωστε έσβησε και τις τελευταίες δυσοίωνες φήμες.

«Η απόφαση είναι δική σου, Πέδρο. Θέλεις να ζήσεις ή 
όχι;» του μίλησε ευθέως ο γιατρός του κατά την τελευταία 
του επίσκεψη. «Πρέπει να αλλάξεις ζωή».

«Πάλι;» σκέφτηκε ειρωνικά ο Νούσης. «μα πόσες φορές 
επιτέλους δικαιούμαι να το κάνω αυτό;» 

Η απάντηση άργησε να έρθει ξεκάθαρη στο μυαλό του, 
όμως η μοίρα του για άλλη μια φορά είχε αποφασίσει να 
του μοιράσει τα χαρτιά για την τελευταία του γερή παρτίδα.

τρεις μήνες μετά τον ξαφνικό γάμο της μάρως, ο Ζακ 
απάντησε επιτέλους στα τηλεφωνήματα του Νούση και ζή-
τησε ραντεβού από τον Πέδρο. 

«ετοίμασε να μου βρεις κάτι εξαιρετικά σπουδαίο» του 
διεμήνυσε από το τηλέφωνο σιβυλλικά με βραχνάδα «πρό-
κειται για εξαιρετική περίπτωση».

«μενταγιόν, μπρασελέ, σκουλαρίκια, τι ακριβώς;» ρώτη-
σε αιφνιδιασμένος ο Νούσης.

«Όχι, Πέδρο, δαχτυλίδι γάμου, επιτέλους η αμέλια είπε 
το ναι και παντρευόμαστε στο εξωτερικό, στην ευρώπη. Πέ-
δρο, βάλε τα δυνατά σου».

Να είσαι σίγουρος γι’ αυτό, σκέφτηκε δυνατά ωχρός ο σε-
νιόρ Πέδρο, αναθεματίζοντας για άλλη μια φορά, όπως παλιά, 
την τύχη του και τις καρμικές συγκυρίες της ζωής του. του 
φαινόταν ανήκουστο που η αμαλία αποφάσισε σ’ αυτή την 
ηλικία να παντρευτεί μετά από τόσα χρόνια τον Ζακ. απο-
φάσισε να μάθει περισσότερα από τον ίδιο τον Ζακ και ζή-
τησε ο ίδιος εκ νέου ραντεβού για τάβλι και εκμυστηρεύσεις.

Ένα τρίμηνο είχαν να συναντηθούν, και οι δύο είχαν αλ-
λάξει εξίσου.

«Ζακ, αδυνάτισες αισθητά, προφανώς απέδωσε κάποια 
δίαιτα» του είπε με ειλικρίνεια ο Νούσης. 

«Κι εσύ, Πέδρο, πήρες μερικά από αυτά που εγώ έχασα, 
αλλά μάλλον σου χρειάζονταν, παραήσουν ταλαιπωρημένος».

οι ώρες στο τάβλι περνούσαν κι όμως ο Νούσης ήταν σί-
γουρος πως ο Ζακ και η τρίμηνη απουσία του κάτι του έκρυ-
βαν. τον παρατηρούσε απέναντί του καθώς μελετούσε την 
επόμενη κίνησή του στο τάβλι, και αισθανόταν πως ο μάγερ 
θα το έκλεινε απότομα και θα τον προσφωνούσε με το όνομα 
ανδρέας στα ελληνικά. Ήταν σίγουρος πως κάτι κλωθογυρ-
νούσε στον εγκέφαλό του και τον απασχολούσε ιδιαίτερα.

«Έχεις κάτι μαζί μου που σε απασχολεί;» τον ρώτησε επι-
φυλακτικά, απρόθυμα, διστακτικά.

«Γιατί να έχω κάτι μ’ εσένα;» του απάντησε κοιτώντας τον 
ευθέως ο Ζακ. «είμαστε και οι δύο τόσο ειλικρινείς στις ώρες 
που καθόμαστε μαζί, δεν υπάρχει κανένα μυστικό ή όφε-
λος ανάμεσά μας, Πέδρο» τον έκοψε αποφασιστικά ο Ζακ. 

«σε απασχολεί η αμέλια, συμβαίνει κάτι άλλο μεταξύ σας; 
Δεν θέλει τελικά να σε παντρευτεί;»

σιωπή από την πλευρά του Ζακ, που χώθηκε νευρικά με 
θόρυβο στη δερμάτινη πολυθρόνα του αφήνοντας στη μέ-
ση το τάβλι. Άρχισε να καπνίζει και πρόσφερε στον Πέδρο. 
αυτός αρνήθηκε ευγενικά. 

«ο γιατρός είπε όχι πια» του απάντησε.
ο Ζακ σηκώθηκε με δισταγμό από τη θέση του και προ-

χώρησε καπνίζοντας στην τζαμαρία.
«Πεθαίνω, Πέδρο» του είπε δυνατά και σταθερά. του 

επανέλαβε γυρνώντας και κοιτώντας τον ευθεία στα μάτια 
για να δει την αντίδρασή του: «Πεθαίνω. οι γιατροί μου 
συνεδρίασαν και μου επιδίκασαν ένα τετράμηνο όλο κι όλο. 
ο καρκίνος έχει εγκατασταθεί στο πάγκρεας και στο συ-
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κώτι μου. Έχω ήδη αρχίσει χημιοβολισμούς, αλλά για τον 
τύπο του καρκίνου που έχω αυτή η θεραπεία είναι καραμέ-
λες για μικρά παιδιά. Όχι, δεν το ξέρει η αμέλια» βιάστη-
κε να τον προλάβει «δεν το ξέρει η μάρω, δεν το γνωρίζει 
κανείς παρά μόνο οι γιατροί μου και τώρα εσύ. Δεν ξέρω 
πώς μου ήρθε και το ξεστόμισα σ’ εσένα, βλέπεις επειδή 
δεν έχουμε συχνή επαφή, έχεις γίνει ένα είδος ψυχαναλυ-
τή που βλέπω αραιά και πού. Ξέρω πως δεν υπάρχει μετα-
ξύ μας κανένα μα κανένα συμφέρον, κι έτσι, σε έχω μετα-
τρέψει στο μυαλό μου σε ένα είδος φίλου, όχι τόσο στενού 
με την κανονική έννοια του όρου, αλλά ενός φίλου εξομο-
λογητή. συγχώρα με, Πέδρο, που σου φορτώνω τώρα ένα 
τόσο μεγάλο βάρος». τον κοίταξε με υγρά μάτια. Ήταν ευ-
θυτενής, λεβέντης, με τα χέρια στις τσέπες του καλοραμ-
μένου του κοστουμιού, εμπρός του.

ο Νούσης ξεροκατάπιε ατενίζοντας πίσω από τον Ζακ 
το ηλιοβασίλεμα ψηλά από τη γέφυρα του μπρούκλιν. τον 
κοίταξε στα μάτια με συμπάθεια, ειλικρίνεια, σχεδόν ανιδι-
οτελή αντρίκεια φιλική αγάπη.

«Δεν μου μετέδωσες βάρος, Ζακ, αλλά με τίμησες». Κο-
ντοστάθηκε συγκλονισμένος. «είσαι σίγουρος; είσαι πεπει-
σμένος για τα αποτελέσματα;»

ο Ζακ έγνεψε καταφατικά με στόμφο. 
«Έχω δει τους καλύτερους, δύο και τρεις φορές. Διάολε, 

στη Νέα Υόρκη είμαστε, μου είπαν όλοι το ίδιο, ούτε συνεν-
νοημένοι να ήταν. Πήγα δυο μέρες και σε ένα ερευνητικό κέ-
ντρο στο Φοίνιξ και εκεί με αποθάρρυναν χειρότερα. οι για-
τροί μου έστειλαν τις εξετάσεις μου στο Βερολίνο, σε ένα άλ-
λο εξελιγμένο κέντρο καρκίνου του ήπατος, και εκεί τα ίδια. 
αισθάνομαι σαν ποντίκι στη φάκα, Πέδρο. είμαι ζωντανός 
και ετοιμοθάνατος μαζί. Πάω να τρελαθώ. τις νύχτες για να 
κοιμάμαι πίνω τα ηρεμιστικά της αμέλιας δυο δυο, ενώ πλη-
σιάζει η ώρα που θα φανεί η αρρώστια ολοκάθαρη εμπρός 

της. Ήδη σήμερα μου σχολίασε το χρώμα μου που είναι λί-
γο κίτρινο και θέλει αύριο να πάμε μαζί στον δρα Άσερ, τον 
γιατρό της. Πώς μπορείς να της πεις κάτι τέτοιο; Έχει χάσει 
ήδη τον πατέρα της μάρως πριν από είκοσι χρόνια, ο δεύ-
τερος άντρας της, ο Ζαΐρης, ήταν ένας ελεεινός κωλομπα-
ράς, πώς θα την αφήσω κι εγώ τώρα; Γιατί δεν μπορεί αυτό 
το έργο να έχει ένα καλό τέλος, Πέδρο; εγώ θα συναντήσω 
τον Λέοντά μου, το παλικάρι μου, έχω πειστεί πως αυτή εί-
ναι η τιμωρία μου γιατί υπήρξα ανεύθυνος πατέρας. τώρα 
με ζητάει κοντά του, θα πάω να τον βρω. Για τις γυναίκες 
μου μόνο λυπάμαι, Πέδρο» είπε αχνά τις τελευταίες κουβέ-
ντες και τον κοίταξε δακρυσμένος, αδύναμος.

τρεις ώρες μετά, επιτρέποντας στον εαυτό του ένα ουί-
σκι, σβήνοντας όλα τα φώτα στο σαλόνι του διαμερίσματός 
του, ο Πέδρο Άλβες έδωσε εντολή στον μπάτλερ του να μην 
τον ενοχλήσει κανείς. αδυνατούσε να πιστέψει πως είχε γί-
νει η προηγούμενη συζήτηση με τον Ζακ μάγερ, του φαι-
νόταν πως ίσως ήταν ένα ακόμα παράδοξο όνειρο που είχε 
ζήσει την εποχή της ανάρρωσης στο νοσοκομείο μετά την 
εγχείρηση καρδιάς.

ο Νούσης αγκάλιασε τον Ζακ σαν φίλος αγαπημένος, 
σφίγγοντάς τον δυνατά, θέλοντας να του μεταδώσει δύνα-
μη και θάρρος. του υποσχέθηκε πως την αποψινή νύχτα θα 
τη διαθέσει μόνο στη δική του σκέψη για να τον βοηθήσει 
όπως και όσο γινόταν. του μίλησε για κάποιους θαυματουρ-
γούς θεραπευτές στη Βραζιλία και κάνουν θαύματα σε ανία-
τες περιπτώσεις όπως η δική του. Θα ρωτούσε, θα μάθαινε, 
θα έπαιρναν ένα ιδιωτικό αεροπλάνο το ταχύτερο, θα πή-
γαιναν μαζί στη ζούγκλα του Ρίο, όπου χρειαζόταν.

«Δεν χρειάζομαι τίποτα απ’ όλα αυτά, φίλε μου. Βρες μου 
μόνο έναν τρόπο να το μάθει η αμελί. τη μάχη θα τη δώ-
σω εδώ με τους γιατρούς. Όχι στη ζούγκλα» του απάντησε.

«είκοσι χρόνια προσπαθώ να βρω τρόπο να πω το δικό 
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μου μυστικό στην ίδια γυναίκα και νομίζεις πως μια νύχτα 
θα μου δώσει τη λύση να της αμολήσουμε δύο βόμβες στη 
ζωή της; μια εσύ και μια εγώ; Θεέ μου, τι παιχνίδι ετοίμασες 
για μένα!» μονολογούσε στο σκοτάδι και έπινε μόνος του.          

Ξ ΥΠΝΗσε μοΛίσ χαΡαΞε στην πόλη. από τις 
κουρτίνες που είχε ξεχάσει ανοιχτές το προηγούμε-
νο βράδυ, το κρεβάτι του λούστηκε με τις μετροπα-

θείς πρωινές ακτίνες ήλιου. Για να κοιμηθεί αυτός ξεχνώντας 
ορθάνοιχτες κουρτίνες και χωρίς το φρέσκο μπουκάλι νερό 
δίπλα του ένα ολόκληρο βράδυ, πάει να πει πως πραγματικά 
είχε μπλέξει ή σε άγριο μεθύσι ή σε κυκεώνα σκέψεων. συνέ-
βη φυσικά το δεύτερο, αφού η μία σκέψη έφερε την άλλη, η 
μία ενοχή την εντονότερη δεύτερη, την πιο κρυπτογραφη-
μένη, και πήγε λέγοντας ο ύπνος του. τα όνειρά του: η αμα-
λία και η μάρω να γελούν μαζί του και να του λένε πως εί-
χαν καταλάβει το παιχνίδι του τόσα χρόνια, αλλά επίτηδες 
του το κρατούσαν κρυφό, γιατί έτσι τον απαξίωναν χειρό-
τερα και διασκέδαζαν πολύ μαζί του και με το δράμα του. 
μετά μεταφέρθηκε στη ζούγκλα του Ρίο, που έμοιαζε πολύ 
με το ορυχείο του στη Βραζιλία, και βρίσκονταν στα έγκα-
τα της γης αποκλεισμένοι μέσα στην υγρασία οι δυο τους, ο 

Η αποκάλυψη



Ε Λ Ε Ν Α  Μ Α Κ Ρ Η Μ Ι Α  Ζ Ω Η  Π Ο Λ Λ Ε Σ  Φ Ο Ρ Ε Σ

451450

Ζακ κι αυτός. ο Ζακ τον κατηγορούσε πως του κατέστρεφε 
τη ζωή, πως δεν θα μπορέσει να παντρευτεί ποτέ τώρα την 
αμαλία γιατί αυτός έκανε την εμφάνισή του.

«την κατάρα μας θα έχεις, Νούση» του φώναζε δυνατά 
ολοκάθαρα στα ελληνικά. το κεφάλι του στριφογυρνούσε 
από το αλκοόλ, στο οποίο ήταν άμαθος για παραπάνω από 
τρεις μήνες και από τις μεταμεσονύκτιες ερινύες. «Θα βλέ-
πεις παράξενα και έντονα όνειρα» του είχε πει ο γιατρός 
του από την αγωγή διάφορων φαρμάκων κατά τη μετεγχει-
ρητική περίοδο. 

«μόνο παράξενα όνειρα βλέπω τα τελευταία είκοσι χρό-
νια, γιατρέ, και τίποτ’ άλλο, έχω συνηθίσει πια» του απά-
ντησε πικρόχολα.

Ήταν φθινόπωρο, το φθινόπωρο ήταν τόσο όμορφη η Νέα 
Υόρκη. Ντύθηκε ζεστά, με αθλητική φόρμα, χοντρό μπουφάν 
και καπέλο, και βγήκε για πρωινό περπάτημα στο σέντραλ 
Παρκ. Έπαιρνε πάντα τροφή μαζί του για να ταΐζει τους σκί-
ουρους, ήταν απολαυστικοί όταν μαζεύονταν να φάνε. οι 
σκέψεις έρχονταν σαν καρέ φωτογραφικά, ακατάπαυστα η 
μία μετά την άλλη, σαν τις ταινίες «προσεχώς». σταμάτησε 
στα μισά της διαδρομής και έκανε μεταβολή για το σπίτι. 
ανέβηκε αμίλητος στον όροφό του, χωρίς τα συνηθισμένα 
σχόλια μετά την αφηρημένη καλημέρα του στον θυρωρό του, 
και μπήκε σπίτι σαν αποφασισμένος, κατασταλαγμένος κλέ-
φτης που γνώριζε πού ακριβώς ήταν ο θησαυρός τον οποίο 
επρόκειτο να ξαφρίσει. Άνοιξε με το ιδιαίτερο κλειδί του το 
λουδοβίκειο σεκρετέρ του κι έβγαλε το άλμπουμ που είχε 
δέσει πριν χρόνια στο σάο Πάολο. Έβγαλε από την τρίτη 
παχιά σελίδα του, ξεκολλώντας με επιδεξιότητα τις άκρες, 
τη φωτογραφία που είχαν βγάλει στην πρώτη τους εκδρο-
μή ως αρραβωνιασμένοι, αγκαλιά στη λίμνη Πλαστήρα. αυ-
τή ντυμένη με το ζεστό καμηλό παλτό της και τα μοντέρ-
να από ταρταρούγα γυαλιά της κι εκείνος με σχεδόν ασορτί 

κοστούμι, με γιλέκο και βαρύ παλτό. μια ηλιόλουστη πολύ 
κρύα χειμωνιάτικη μέρα. Νέοι, ωραίοι, ερωτευμένοι, μπλεγ-
μένοι σε μια ζωή που θα ήταν πιο πετυχημένη αν ήταν σε-
νάριο ταινίας, μα τότε κανένας τους δεν το ήξερε. Νόμιζαν 
πως θα ζούσαν όπως οι γονείς τους, θα παντρεύονταν, θα 
έκαναν πολλά παιδιά και θα γερνούσαν μαζί. 

Πόσο έξω είχε πέσει από τα προβλεπόμενα αυτή η φωτο-
γραφία. την πήρε προσεκτικά και κάθισε εμπρός στη γρα-
φομηχανή του. Έγραψε στα αγγλικά τη διεύθυνση του γρα-
φείου του:

3rd Avenue, 3016 East Broadway,
8th floor,
Attention of Mr Jonathan Donogheu,
1.30 p.m., this afternoon.

Έκλεισε σε φάκελο φωτογραφία και δακτυλογραφημένο 
κείμενο μεμιάς, με νεύρο και φούρια χρόνων. Κάλεσε αμέ-
σως τον σοφέρ του και του είπε να πάει επειγόντως και να 
παραδώσει αυτόν το φάκελο στα χέρια της αμέλιας Βοριά. 
Δεν θα αποκάλυπτε ποιος τον έστειλε, ακόμη κι αν τον βα-
σάνιζαν, απλώς έπρεπε να βεβαιωθεί πως θα το έπαιρνε η 
ίδια. ο σορίν, ο Ρουμάνος κοκκινομάλλης οδηγός του σε-
νιόρ Πέδρο, πήρε την αποστολή του ιδιαίτερα σοβαρά. Nέος 
ήταν στη δουλειά, έβραζε το αίμα του για λίγη δράση, είχε 
σκουριάσει ένα χρόνο τώρα στην επαναλαμβανόμενη ρου-
τίνα, του άρεσε που το αφεντικό του έδειχνε να έχει μια μυ-
στηριώδη κρυφή πτυχή με αυτόν τον φάκελο, του ταίρια-
ζε άλλωστε με το αυστηρό ασκητικό παρουσιαστικό του.

εννέα παρά τέταρτο είχε παραδώσει τον φάκελο στη με-
ξικάνα οικιακή βοηθό της κυρίας Βοριά και επέμενε να παρί-
σταται κι αυτός όταν θα της τον έδινε. Έπειτα από χρονοβό-
ρες διαβουλεύσεις, με πίεση και αγανάκτηση που μεταφρά-
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στηκαν σε διαφορετικές γλώσσες και διαλέκτους, ακριβώς 
μία ώρα αργότερα, εμφανίστηκε η κυρία του σπιτιού. της 
παρέδωσε τον φάκελο ιδιοχείρως, λέγοντάς της πως από 
το γραφείο μεταφορών αλληλογραφίας στο οποίο δούλευε 
είχε αυτή τη ρητή εντολή.

Πριν προλάβει να δει αντίδραση, ο σορίν είχε εξαφανι-
στεί από τις σκάλες του τέταρτου ορόφου, μην περιμένοντας 
καν το ασανσέρ, φοβούμενος πιθανή ανάκριση. 

μπλέχτηκε στο κλιμακοστάσιο της παλιάς αρχοντικής 
πολυκατοικίας των πλούσιων εβραίων ιδιοκτητών και χά-
θηκε για ώρα μέχρι να δει το φως της εξόδου, μα η αποστο-
λή του είχε εκτελεστεί και με το παραπάνω. εισέπραξε το 
μπράβο του σενιόρ Πέδρο, που τον ανέμενε στο τηλέφωνο 
να μάθει τα νέα. 

ο Νούσης κατέβασε λαχανιασμένος το ακουστικό, με μια 
γνώριμη ταχυκαρδία να του θυμίζει πως εκείνη η μέρα, εί-
κοσι χρόνια σχεδόν μετά τη φυγή του, θα του αποδείκνυε 
αν είχε νόημα να επιβιώσει από το καρδιακό του συναπά-
ντημα με τον Κάτω Κόσμο λίγο καιρό πριν.

Η αμαλία ίσα που πρόλαβε να δει τα κοντοκουρεμένα κόκ-
κινα μαλλιά του κοστουμαρισμένου νεαρού που παραμό-
νευε στην είσοδο για να της παραδώσει έναν σφραγισμένο 
λευκό φάκελο. τον πήρε μαζί της στο πρωινό και πιστεύο-
ντας πως ήταν κάποια πρόσκληση για γκαλά ή κάτι ανά-
λογο ασχολήθηκε με κάτι σοβαρότερο πρώτα. οργάνωσε 
για την αυριανή ημέρα −ήταν αδύνατον για τη σημερινή, ο 
γιατρός της θα απουσίαζε− τσεκ απ του Ζακ. Δεν της άρε-
σε καθόλου το χρώμα του, η όρεξή του είχε ατονήσει αισθη-
τά, ίσως να έφταιγε κι αυτή η ξαφνική μανία δίαιτας που τον 
είχε καταλάβει και επιθυμούσε να επαναφέρει το βάρος του 
όπως ήταν πριν από μια δεκαετία. Όλα αυτά, πίστευε η αμα-

λία, συν η ανασφάλεια και η ωραιοπάθεια του Ζακ, τον εί-
χαν καταβάλει και τον είχαν οδηγήσει σε μια κρίση ηλικίας.   

Η σχέση τους είχε ναρκωθεί όμορφα με την πάροδο των 
χρόνων και από τη ζωηρή σπίθα που έκαιγε νύχτα μέρα εί-
χε μείνει ακόμη η ζέστη και η θαλπωρή, μια θαλπωρή πολύ-
τιμη για τη συνέχιση της καθημερινότητάς τους. μοιράζο-
νταν το ίδιο όραμα ζωής, αυτό στο οποίο πάντα πρωταγω-
νιστούσε η αμαλία. αγάπη, συντροφικότητα, μια ζεστή με-
γάλη αγκαλιά στον καναπέ που ο καθένας ήξερε τη βολική 
του θέση, μια καλημέρα γνώριμη, αισιόδοξη πως όλα κυλούν 
καλά αφού είναι και οι δύο στο τραπέζι του πρωινού τους.

Η τελευταία δεκαπενθήμερη κακοκεφιά του Ζακ δεν ήταν 
συνηθισμένη, αν και οι διαθέσεις του μετά τον θάνατο του 
γιου του μεταλλάχτηκαν ραγδαία. Όμως και πάλι, σκεφτό-
ταν η αμαλία μαζεύοντας πρωινή αλληλογραφία και τύπο 
αφηρημένη, τις τελευταίες δεκαπέντε μέρες ο Ζακ έδειχνε 
σαφώς καταπονημένος. αν και εξαφανιζόταν με τις ώρες 
στις δουλειές του και συναντιούνταν αργά το βράδυ, μετά τα 
γυρίσματα της σειράς «Justice», λόγω κόπωσης είχαν αρνη-
θεί ένα σωρό βραδινές προσκλήσεις φίλων και συνεργατών.

Η αμαλία μιλούσε στο τηλέφωνο φορώντας την καινούρ-
για Gianfranco Ferre φούστα της με το μεταξωτό πουκάμισο. 
είχε στην ανοιχτή ακρόαση τη βοηθό της στο στούντιο, που 
της μιλούσε για τα ρακόρ της προηγούμενης ημέρας γυρι-
σμάτων, δυο καπέλα από την προσωπική της γκαρνταρόμπα 
κι ένα λεπτό κολιέ πέρλες που θα «ξαναέπαιζε» στα σημερι-
νά γυρίσματα. είχε έρθει η ώρα του να ανοιχτεί ο φάκελος 
του πρωινού ενώ συγχρόνως έλεγε αφηρημένα Yes και Ok 
στις υπενθυμίσεις της χίλαρι. Διάβασε τη διεύθυνση και το 
όνομα μην καταλαβαίνοντας σε τι ακριβώς αντιστοιχούσαν. 
Η φωνή της χίλαρι ακουγόταν από την ανοιχτή τηλεφω-
νική γραμμή αγχωτική, λαχανιασμένη, καθώς ανέβαινε τα 
σκαλιά του βεστιαρίου. Η ανοιχτή τηλεόραση ήταν συντο-
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νισμένη στο κανάλι NBC και έδειχνε την πρωινή εκπομπή 
«Today», με καλεσμένο στο στούντιο τον μπιλ Κόσμπι. Η 
μπρούνα, η οικιακή βοηθός, άνοιξε την πόρτα για να της 
φέρει τα ρούχα από το καθαριστήριο, ενώ η αμαλία έβγαλε 
από το πίσω μέρος της δακτυλογραφημένης επιστολής την 
παλιά ασπρόμαυρη φωτογραφία τους.

Η σιλουέτα της μπρούνα φάνηκε σαν γιγαντιαία μύγα 
με τη μαύρη της στολή που εισέβαλλε στον χώρο, o Κόσμπι 
και τα τηλεοπτικά του γέλια ακούστηκαν σαν να σειόταν 
στάδιο εκατοντάδων χιλιάδων οπαδών, ενώ η φωνή της 
χίλαρι σαν ενοχλητική αναγγελία πτήσεων αεροδρομίου. 
μέσα στο βουητό των αυτιών της, το σκοτείνιασμα των 
ματιών της, την έντονη ταχυκαρδία που της έκαψε ξαφνικά 
τον οισοφάγο της και ξέρανε σαν έρημο το στόμα της από 
σάλιο, ένα κρύο ποταμάκι υγρασίας άρχισε να κατρακυλάει 
στη ραχοκοκαλιά της. με μια κίνηση κατέβηκε από τα τα-
κούνια της, έσπρωξε στοίβα ρούχα, καπέλα και χαρτιά, και 
έκατσε με θόρυβο στο κρεβάτι σαν να έπεσε από ύψος. Βρή-
κε αυτοκυριαρχία και έκλεισε τηλέφωνο και τηλεόραση μα-
ζί, ενώ είπε με τρόμο στην μπρούνα να βγει αμέσως έξω 
από το δωμάτιο. Πήρε στο ένα χέρι την ολιγόλογη επιστο-
λή που έμοιαζε με δυσοίωνο αναγγελτήριο και στο άλλο τη 
φωτογραφία τους. την ήξερε καλά αυτήν τη φωτογραφία, 
την κουβαλούσε στα χαρτιά του πάντα ο ανδρέας, δεύτε-
ρη δεν υπήρχε και αυτή ήταν η αυθεντική, κρίνοντας από 
τα περίτεχνα «δαντελένια» φινιρίσματα του επαρχιώτικου 
φωτογραφείου, που έφερε και τη σφραγίδα του στην άκρη 
δεξιά «ΦΩτο ΚοΝτοΥ, τΡίΚαΛα».

τρέμουλο ασυγκράτητο και πανικός την κατέλαβαν σαν 
κατάλαβε εκ πρώτης πως κάποιος δημοσιογράφος είχε στα 
χέρια του αυτήν τη φωτογραφία και αυτή έπρεπε να δικαιο-
λογήσει, ή μάλλον να ανακαλέσει μια ζωή που είχε προσπα-
θήσει τόσο πολύ να ξεχάσει θάβοντάς τη σε μια άλλη ήπειρο.

Η δεύτερη σκέψη ήταν πως κάποιος συγγενής του αν-
δρέα εμφανίστηκε από το πουθενά αναγνωρίζοντάς την και 
θα την πιέσει για χρήματα ή άλλες εκδουλεύσεις και φορ-
τώματα. Κι όμως, κοιτάζοντάς την αισθανόταν ένα αόρατο 
«ρίγος οικείων αποτυπωμάτων» να έρχονται και να εισχω-
ρούν στους πόρους του δέρματός της. Άφησε τη φωτογρα-
φία στο γραφείο της κρεβατοκάμαράς της και διάβασε προ-
σεκτικά τη διεύθυνση, πήρε ξανά τη χίλαρι και της ζήτη-
σε να της βρει πού αντιστοιχούσε η διεύθυνση αυτή. σε λί-
γη ώρα είχε την απάντηση: «P.A. Gemological Building». Η 
διεύθυνση εργασίας της μάρως, αυτός ο φάκελος είχε φύ-
γει από το γραφείο της κόρης της, ενώ κάποιος άγνωστος 
σε αυτήν κύριος Donogheu την περίμενε στη μία και μισή 
σήμερα το μεσημέρι. Κρίση πανικού την κυρίευσε ξανά και 
έβγαλε απότομα όλα της τα ρούχα, αφήνοντάς τα κατάχαμα 
στην παχιά μοκέτα, περπατώντας πάνω κάτω στο δωμάτιό 
της, συνεχίζοντας για το μπάνιο της. σήκωσε το τηλέφωνο 
και ζήτησε να αρχίσει γύρισμα με την απογευματινή βάρδια, 
αλλάζοντας το σημερινό πρόγραμμά της. Κάτι εξαιρετικά σο-
βαρό, οικογενειακό είχε συμβεί, δικαιολογήθηκε. Πόσο δί-
κιο είχε, δεν θα μπορούσε να υπάρξει κάτι πιο οικογενειακό 
από αυτό που θα συνέβαινε σε λίγες ώρες.

ο Ζακ είχε αναχωρήσει ήδη για το γραφείο του και αυ-
τό ήταν Θεού δώρο, για να μην τη δει σε τέτοια αναστάτω-
ση. Ήταν σίγουρη πλέον κατά τις δώδεκα πως θα επρόκει-
το για ηλιθιότατη φάρσα της μάρως, η οποία παραπονιό-
ταν πως δεν την είχε επισκεφτεί ποτέ στο γραφείο της, πα-
ρά μόνο στο στούντιό της. 

σίγουρα θα βρήκε αυτήν τη φωτογραφία από κάποια ξα-
δέλφη της από την ελλάδα με τις οποίες ακόμη κρατά επα-
φές, σκέφτηκε φουρκισμένη. αν ήταν η μάρω πίσω απ’ αυ-
τήν τη φάρσα, θα έστηναν οι δυο τους έναν ελληνικότατο 
καβγά μητέρας κόρης εκεί στον όγδοο όροφο. 



Ε Λ Ε Ν Α  Μ Α Κ Ρ Η Μ Ι Α  Ζ Ω Η  Π Ο Λ Λ Ε Σ  Φ Ο Ρ Ε Σ

457456

Κι αν πάλι ήταν κάποιος κακοπροαίρετος δημοσιογρά-
φος, μπορεί κάποιος από κουτσομπολίστικο ταμπλόιντ, και 
να θέλει να θίξει το παρελθόν της; σκέψεις, εικασίες, φό-
βοι, θυμός και αγανάκτηση και στη μία παρά τέταρτο είχε 
αποφασίσει να αγνοήσει και τη φωτογραφία και τον κύριο 
Donogheu. Όσο για τη μάρω, τη ζήτησε στο γραφείο και 
της είπαν πως θα επιστρέψει μετά από μισή ώρα, είναι σε 
εξωτερικό ραντεβού με την υπεύθυνη διαφήμισης του πε-
ριοδικού Elle.

στη μία και πέντε είχε αποφασίσει να αδιαφορήσει πλήρως, 
ούτε συζήτηση δεν θα έκανε ποτέ στη μάρω ή σε οποιονδή-
ποτε άλλον, εννοείται ούτε στον Ζακ. αυτήν τη στιγμή την 
ένοιαζε μόνο το αυριανό ραντεβού του Ζακ με τον γιατρό 
τους και το τσεκ απ του. 

μία και είκοσι πέντε ήταν ντυμένη από την κορυφή έως 
τα νύχια –με ένα αυστηρό μπλε ταγέρ και εκτυφλωτικό λευ-
κό dandy πουκάμισο– και όδευε με τον σοφέρ προς την τρί-
τη Λεωφόρο. Ήταν αποφασισμένη να διαλευκάνει αυτήν τη 
φάρσα για να μπορέσει να συνεχίσει την ημέρα της και κυρί-
ως τη νύχτα της, δεν είχε αφήσει τίποτα να πάρει μόνο τον 
δρόμο του τόσα χρόνια, δεν θα άφηνε τώρα αυτό.

«Θα σε χρειαστώ επάνω στον όροφο για λίγο μαζί μου, 
τομ» είπε στον σοφέρ της θέλοντας να είναι σίγουρη για την 
προσωπική της ασφάλεια.

αφού πέρασε με αέρα τους δύο θυρωρούς, συνοδευόμε-
νη από τον τομ, πάτησε το κουμπί για τον όγδοο όροφο. 
μια παχιά μαύρη μοκέτα και μια ρεσεψιόν από μαύρη λάκα 
με χρυσές ανατολίτικες διακριτικές λεπτομέρειες και σκού-
ρο φωτισμό την υποδέχτηκαν. σαν διακριτικό λόμπι σού-
περ λουξ ασιατικού ξενοδοχείου, με τεράστιες λευκές ορχι-
δέες σε μαύρα λακαρισμένα βάζα παντού, αριστερά δεξιά. 
στον τοίχο, ανάμεσα σε υπέροχες καλλιτεχνικές φωτογρα-
φίες εκτυφλωτικών κοσμημάτων, έκπληξη το δικό της πορ-

τρέτο με τα βαρύτιμα κοσμήματα, φωτογράφιση που είχε 
κάνει χρόνια πριν. στο κέντρο, μια γραμματέας ζήτησε τα 
στοιχεία της, αν και την αναγνώρισε προς στιγμήν κοιτά-
ζοντάς την, προσπαθώντας να μαντέψει αν ήταν όντως αυ-
τή «η δαιμόνια εισαγγελέας» από το «Justice», που έβλεπε 
τρεις φορές την εβδομάδα καρφωμένη με το βραδινό φαγη-
τό της εμπρός στην τιβί. 

«ο κύριος Donogheu θα σας παραλάβει αμέσως, πα-
ρακαλώ Mrs Voria, καθίστε» της πρόσφερε κάθισμα στον 
λευκό καναπέ του σαλονιού. σχεδόν αμέσως εμφανίστηκε 
ο Jonathan Donogheu, ο έμπιστος γραμματέας του σενιόρ 
Άλβες, με ένα χαμόγελο σεβασμού που συνοδεύτηκε με ένα 
απαλό χειροφίλημα. 

«Θα ήθελα να μάθω αμέσως τι είδους κάλεσμα ήταν ο 
φάκελος που έλαβα σήμερα το πρωί στο σπίτι μου, κύριε 
Donogheu» πήρε τον λόγο αμέσως χωρίς περιστροφές, μην 
περιμένοντας καν να της ανοίξουν την κρυστάλλινη πόρτα 
της «P.A. Gemological».

«Παρακαλώ περάστε, πρόκειται για ένα σημαντικό ρα-
ντεβού» της απάντησε ευγενικά χαμογελαστός, μη γνω-
ρίζοντας και ο ίδιος περισσότερα, αφού είχε τον άχαρο 
ρόλο να την οδηγήσει απλώς στο ιδιαίτερο γραφείο συ-
νεδριάσεων.

«τομ, μπορείς να με περιμένεις στη ρεσεψιόν» του θύμι-
σε, μπαίνοντας με αέρα «κόκκινου χαλιού» στα κομψά αμε-
ρικάνικα γραφεία, ενώ οι υπάλληλοι γυρνούσαν τα κεφά-
λια έκπληκτοι, αφού αναγνώριζαν σ’ αυτήν όχι μόνο την ει-
σαγγελέα του «Justice», αλλά επιτέλους από κοντά και το 
όμορφο κλασάτο πρόσωπο στις φωτογραφίες που κοσμού-
σαν τους τοίχους των γραφείων της εταιρείας. σίγουρα είχε 
βάλει το χέρι της γι’ αυτήν τη μεταχείριση σταρ η κόρη της, 
σκέφτηκε η αμαλία με κρυφή ικανοποίηση.

«Παρακαλώ, από εδώ». ο ευγενέστατος κύριος Donogheu 
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της άνοιξε ιπποτικά την πόρτα που είχε κλείσει κάποιος άλ-
λος μια εικοσαετία πριν και αποχώρησε διακριτικά.

«μάρω!»
«μαμά!»
«Δεν καταλαβαίνω, μάρω, τι είδους αναστάτωση πρωινή 

είναι αυτή που μου προκαλείς και σε τι είδους φάρσα συμμε-
τέχεις; Πιστεύεις πως έχω όρεξη να ασχολούμαι με γρίφους 
Άγκαθα Κρίστι πρωινιάτικα, αφήνοντας τις δουλειές μου, ένα 
ολόκληρο συνεργείο να με περιμένει και με ένα μυαλό όλο 
σκέψεις για τον Ζακ και την υγεία του;». της τα φώναξε ελ-
ληνικότατα, τόσο δυνατά, με τέτοια αγανακτισμένη φόρτι-
ση, που δεν παρατήρησε πριν σταθεί φουριόζα εμπρός στην 
έκπληκτη, σοκαρισμένη μάρω, ότι είχε ήδη προσπεράσει 
έναν άλλο κύριο, που καθόταν αναπαυτικά στη δερμάτινη 
προεδρική καρέκλα του γραφείου συνεδριάσεων. 

«μαμά, βρίσκεσαι σε παραλήρημα, σε παρακαλώ σταμά-
τα τώρα τον καβγά, δεν ξέρω καν για τι μου μιλάς, γύρνα 
ευγενικά και χαιρέτησε τον εργοδότη μου στα αγγλικά καλ-
μάροντας, γιατί μας έκανες ρεζίλι τόση ώρα. Έλα, γρήγορα, 
βάλε το γνωστό χαμόγελο, τώρα, γύρνα…»

Η αμαλία έστριψε αργά το κεφάλι της στην αριστερή 
πλευρά της αίθουσας καρφώνοντας τα μάτια της, σαν ρα-
ντάρ που αναγνώρισε το στόχο του, στα «μελένια», «παρά-
ξενα» μάτια του σενιόρ Πέδρο Άλβες.

«Mommy, Senhor Pedro Alves. Senhor Alves, my furious 
mother Amelia Voria».

«χαίρω πολύ, αμαλία» της απάντησε σταθερά, καθιστός, 
σοβαρός, σε άπταιστα ελληνικά, κάνοντας τη μάρω να τα 
χάσει, ζαλισμένη με τις γλωσσικές ικανότητες του αφεντι-
κού της και την αμαλία να κρατιέται, για να μη σωριαστεί 
από το σοκ, από τη δερμάτινη καρέκλα εμπρός της, μπή-
γοντας τα λευκά βαμμένα σικ νύχια της ασυναίσθητα στο 
μαύρο δέρμα.

Έπεσε νεκρική σιγή στην τεράστια αίθουσα, το μόνο που 
ακουγόταν ήταν οι σειρήνες νοσοκομειακού που περνούσε 
οκτώ ορόφους κάτω τους, αναμεμειγμένες με κόρνες ταξι-
τζήδων. Ένα τυπικό φθινοπωρινό μεσημέρι στην πολυσύ-
χναστη τρίτη Λεωφόρο. το αντάμωμα μιας ξεκληρισμένης 
ελληνικής οικογένειας σε άλλη περίπτωση θα ήταν τόσο με-
λό, με δάκρυα, κραυγές και εξηγήσεις.

Η αμαλία σωριάστηκε στην καρέκλα μην τολμώντας να 
κοιτάξει αλλού, παρά μόνο παρατηρούσε το πρόσωπο του 
άντρα εμπρός της. την κοιτούσε ο γερασμένος παλιός έρω-
τας της ζωής της κρυμμένος στα μάτια αυτού του ανθρώπου; 
Κρυβόταν η γνωστή φωνή, βραχνιασμένη από τον καιρό, 
σ’ αυτό τον γκριζομάλλη με το μούσι; Έγλειψε τα χείλη της 
που είχαν στεγνώσει και κατάλαβε πως σε αυτό τον άντρα 
απέναντί της απλώς κρυβόταν ολόκληρος ο ανδρέας Νού-
σης, με σάρκα και οστά.

«μάρω, έλα κάτσε δίπλα μου» είπε με τρεμάμενη φωνή 
που θα έσβηνε αν δεν κυριαρχούσε σε λίγο στον εαυτό της. 
αισθάνθηκε τη μάρω να αναδεύεται δίπλα της διστακτικά 
και οι ώμοι τους συναντήθηκαν, ενώ η αμαλία, μην κοιτώ-
ντας τίποτα άλλο παρά τον ανδρέα Νούση ολοζώντανο, σε 
γερασμένη εκδοχή, κατάματα, ζήτησε να προστατευτεί από 
το χέρι της θυγατέρας της. της το έπιασε και το έσφιξε φο-
βισμένη. ο Νούσης σηκώθηκε από την προεδρική καρέκλα 
του με σιγουριά, κατέχοντας αυτός τον πρώτο ρόλο αυτήν 
τη φορά, και κατευθύνθηκε προς το έπιπλο πίσω του, απ’ 
όπου και πήρε ένα μεγάλο δερματόδετο άλμπουμ στα χέρια 
του. το έφερε εμπρός στην τρομαγμένη μάρω και στην ακί-
νητη, κερωμένη αμαλία, ανοίγοντάς το στην πρώτη σελίδα.

«αμαλία, ήταν ο κόσμος μου για είκοσι χρόνια αυτό το 
άλμπουμ. Δεν γινόταν να ζω άλλο μόνο μ’ αυτό».

«μαμά, τι συμβαίνει; σενιόρ Πέδρο, μιλάτε ελληνικά, ξέ-
ρετε τη μητέρα μου;»
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«μάρω, μίλα και εσύ ελληνικά στον πατέρα σου, τον κύ-
ριο ανδρέα Νούση ή τον σενιόρ Πέδρο Άλβες» πήρε τον 
λόγο επιτέλους σπάζοντας την αμήχανη σιωπή η αμαλία.

«μαμά, τι λες; μαμά, τι μου είπες; Ποιος πατέρας μου, 
μαμά;» ούρλιαξε άθελά της, μα δεν καταλάβαινε πολλά. Όρ-
μησε, πήρε βίαια, άγαρμπα από το τραπέζι το άλμπουμ με 
την ιστορία μιας άλλης, παλιάς ζωής.

μίλησε πρώτη η αμαλία χωρίς να τολμήσει να τον προ-
σφωνήσει: 

«ειδοποίησε να μου φέρουν νερό, γιατί έχω ναυτία, και 
σε ακούω, έχεις να μου πεις νέα με καθυστέρηση είκοσι χρό-
νων» προειδοποίησε αυστηρά, σαν ιεροεξεταστής, προσπα-
θώντας να βρει την αυτοκυριαρχία της στα επόμενα δραμα-
τικά σιωπηλά λεπτά.

Πέταξε με φόρα το σακάκι από το ταγέρ της στην απέ-
ναντι καρέκλα και έβγαλε από την τσάντα της τα τσιγάρα 
και τον χρυσό της αναπτήρα. Άναψε τσιγάρο με κρύα τρεμά-
μενα χέρια, σταυρώνοντας τα πόδια και φυσώντας όλο τον 
καπνό προς το πρόσωπο του «θαμμένου» της άντρα, περι-
μένοντας ενδόμυχα να είναι ένα όραμα και να εξαφανιστεί 
από μπροστά της με τον καπνό. αυτός όμως παρέμεινε εκεί, 
απέναντί της, γαληνεμένος παράξενα από μια μνημειώδη 
φουρτούνα που κατέληξε επιτέλους σε μαγεμένη νηνεμία, 
λες και τα στοιχεία της θάλασσας είχαν πειστεί για λίγο σε 
μια παύση και ανακωχή για να ακούσουν κι αυτά την ιστο-
ρία του Νούση.

Η μάρω γυρνώντας μία μία τις σελίδες του άλμπουμ 
έκλαιγε σιωπηλά, αναγνωρίζοντας τον εαυτό της σε πολ-
λές φωτογραφίες, μερικές απ’ αυτές, όσο μεγάλωνε, κατά-
λαβε πως είχαν τραβηχτεί λαθραία. Ναι, δεν υπήρχε αμφι-
βολία, αυτός ο άντρας που μέχρι πριν από μία ώρα ήταν το 
καλύτερο αφεντικό της Νέας Υόρκης, ήταν ο πατέρας της. 
τον αναγνώρισε μέσα από γνωστές σ’ αυτήν φωτογραφίες, 

αγκαλιά με την τότε νεότατη μαμά της, με τις θείες της, με 
τη γιαγιά της, τον αναγνώρισε, ενώ αναθεμάτισε τον εαυ-
τό της που δεν είχε κάνει τον συνειρμό τόσο καιρό. σταμά-
τησε να βλέπει από τα δάκρυα, που έκλεισαν σαν υδάτινος 
πίδακας την ορατότητά της, δάγκωσε τα χείλη της δυνατά, 
βάζοντας τα δυο χέρια της μπροστά στο στόμα της για να 
μπορέσει σε μια ύστατη προσπάθεια να αποφύγει την κραυ-
γή, ένα δραματικό κρεσέντο της πιο μεγάλης ώρας της ζωής 
της. ο πατέρας της! μα πώς μπορούσε η μάνα της και έμε-
νε ακίνητη σαν άγαλμα; μόνο τα χέρια της έτρεμαν πια και 
όχι τόσο η φωνή της, και κουνούσε το πόδι της ασυναίσθη-
τα κάτω από το τραπέζι. τα δικά της είχαν παγώσει, μαρ-
μαρώσει στη θέση τους και αρνούνταν να την υπακούσουν 
στο παραμικρό.

ο ανδρέας Νούσης χαμογέλασε πικρά, κουρασμένα, και άρ-
χισε να διηγείται την ιστορία του σερβίροντας σε κρυστάλ-
λινα ποτήρια φρέσκο παγωμένο νερό στη γυναίκα του και 
τη θυγατέρα του. Άρχισε από το πρωινό εκείνο που έφυγε 
σαν κυνηγημένος τυχοδιώκτης από το σπίτι τους στα τρί-
καλα, το πρωινό που ακολούθησε τον γάμο, τη μεγάλη χα-
ρά της μικρής του αδελφής. Έφτασε γρήγορα στον φόνο του 
ληστή, που τον ομολογούσε για πρώτη φορά στη ζωή του. 

από εκείνο το σημείο όμως άρχισε να ξεδιαλύνεται και ο 
πρώτος κόμπος στον μεγαλύτερο γόρδιο δεσμό του παρά-
δοξου οικογενειακού τους τριγώνου. οι γυναίκες της ζωής 
του άκουγαν αμίλητες, βουβές, δακρυσμένες, δίχως ερωτή-
σεις. μόνο άκουγαν και το τραπέζι μεταμορφώθηκε σε έδρα-
νο δικαστηρίου και ήταν δύο οι εισαγγελείς και ένας ο κα-
τηγορούμενος που λογοδοτούσε μετανιωμένος, δικαιολο-
γώντας τα κρίματά του. Ήταν μια ιστορία τόσο παλιά που 
είχε πάψει πια να ματώνει την αμαλία, ενώ για πρώτη φο-
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ρά στη ζωή της αποκωδικοποιούσε επιτέλους το φαινόμενο 
ανδρέας Νούσης απέναντί της. Ήταν όμως για τη μάρω μια 
ιστορία τόσο καινούργια, που άνοιξε μια τραχιά βίαιη πλη-
γή στην κόρη του, που ένιωθε να πλημμυρίζει τα σωθικά της 
φρέσκο αίμα, ενώ αδυνατούσε να αντιληφθεί πώς ένας πα-
τέρας μπόρεσε να αφήσει ένα βρέφος πίσω του για πάντα. 
αυτό δεν μπορούσε να αποκωδικοποιήσει. Η διήγηση πήρε 
ώρα και έδωσε απίστευτο πόνο σε όλους τους. από τη μια 
ήταν πραγματικά επεισοδιακή η συγκυρία μιας οικογένειας 
που συναντήθηκε μετά από μία εικοσιπενταετία μαζί στο 
ίδιο τραπέζι, τρεις μέχρι πρότινος άγνωστοι που βρέθηκαν 
με «μπλεγμένα τα γονίδιά τους», και το χειρότερο θα απο-
καλυπτόταν σε λίγο και η αφορμή αυτής της συνάντησης. 

«στην αρχή δεν είχα άλλη επιλογή παρά να εξαφανιστώ» 
συνέχισε να διηγείται ο Νούσης «η ασθένειά μου ήταν μόνο 
δική μου, κατέληξα σαφέστατα πως ήμουν μανιοκαταθλιπτι-
κός και έκανα κακό στον εαυτό μου τελευταίο, αλλά πρώ-
τιστα σ’ εσένα, αμαλία, που λάτρευα, σ’ εσένα, μάρω, που 
ήσουν η μοναδική χαρά στην αφόρητη δυστυχία μου. Κά-
θε μέρα ένιωθα ότι έπρεπε να μετακινήσω μόνος μου έναν 
τεράστιο βράχο, ώσπου μια μέρα κατάλαβα πως ήταν ολό-
κληρα βουνά αυτά που όλοι περίμεναν από μένα να μετακι-
νήσω. όλοι, ακόμα και αυτοί που μ’ αγαπούσαν, κατηγορού-
σαν εμένα γιατί τους έφτασα στο σημείο της χρεοκοπίας, του 
κοινωνικού εξευτελισμού. Ήμουν εγώ η ντροπή και κανένας 
άλλος. το έβλεπα στα μάτια των αδελφών μου, μου το έλε-
γαν κατάμουτρα για έναν ολόκληρο χρόνο: “εσύ φταις που 
κατάντησε έτσι το Νουσαίικο, ήθελες να έχεις τον απόλυτο 
έλεγχο και μας βύθισες”. το έβλεπα και στη συμπεριφορά των 
κοριτσιών στο σπίτι, αυτές δεν ήταν πλέον αδελφές, έγιναν 
ύαινες και με ξέσκισαν για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν 
τις προίκες τους. το έβλεπα στο βλέμμα του μπαρμπα-Νού-
ση, όλο απογοήτευση, κρυφό γινάτι. ακόμη και στο βλέμ-

μα της μάνας μου είδα λύπηση, αγανάκτηση, απορία. “μα, 
τόσο άχρηστος;” θα ρωτούσε από μέσα της. ακόμη κι εσύ, 
αμαλία, που ήσουν το αθώο αρνί σε αυτήν τη θλιβερή ιστο-
ρία, ακόμη κι εσύ αγανάκτησες στο τέλος μαζί μου. Ένιωσες 
εξαπατημένη −και έτσι ήταν, δεν σου είπα πως το καράβι εί-
χε πάρει κλίση και σου έδινα στην αρχή με το τσουβάλι τα 
μεγαλεία−, σε ξεγέλασα, αμαλία, αυτή είναι η σωστή λέξη. 
σαν κακοποιός, σαν κοινός εγκληματίας, σαν κι αυτούς που 
έκανα παιδί παρέα και με γοήτευαν.

»Ένιωσα τελειωμένος με το χαστούκι της αδελφής μου 
μπροστά σου, αμαλία. αυτό ήταν η αφορμή που η αρρώ-
στια μου, η κατάθλιψη, με οδήγησε στη φυγή. Ένας άντρας 
που ταπεινώνεται τόσο πολύ μπρος στη γυναίκα του, που 
τον βλέπει από τα παιδικά της χρόνια σαν Θεό, πρέπει να 
βρει τρόπο να τερματίσει αυτό τον εξευτελισμό. Δεν μπό-
ρεσα να βρω το κουράγιο να αυτοκτονήσω. Να κάτι άλλο 
που με έκανε ακόμα πιο άθλιο στα μάτια μου, δεν υπήρχε 
τιμωρία ικανή για μένα και ακόμη νιώθω πως δεν υπάρχει. 
μόνο που κάποιες φορές νομίζω πως αυτό που έζησα ήταν 
τις περισσότερες φορές τιμωρία, απομονωτήριο, ήμουν ένας 
ελεύθερος φυλακισμένος. χρόνια κατάθλιψη με επιληπτι-
κά επεισόδια μου είπε ο πρώτος καλός ψυχίατρος που είδα 
στη ζωή μου. ακόμη παίρνω δύο χάπια την ημέρα μόνο για 
τις τύψεις που κουβαλάω εδώ και τόσα χρόνια, σαν φονιάς 
κανονικός, αφού και σκότωσα −άσχετα αν ήταν κάποιος 
που θα σκότωνε εμένα αλλιώς−, αλλά κυρίως δολοφόνησα 
τη ζωή μας, αμαλία. εκτέλεσα την ψυχή σου, την ψυχή της 
μάρως, μία τότε που ανακάλυψε πως αυτή δεν είχε πατέρα 
σαν τα άλλα παιδιά και έπρεπε να ανέχεται τον κάθε Ζαΐ-
ρη στη ζωή σου, και μία τώρα που εισβάλλω από το παρά-
θυρο, πάλι σαν εγκληματίας, στη ζωή της. τα ξέρω, τα κα-
ταλαβαίνω, ακούω τις σκέψεις σας, αισθάνομαι την αγανά-
κτησή σας, και εγώ αγανακτώ το ίδιο και περισσότερο μαζί 
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μου. σας αγάπησα όμως πιο απελπισμένα, όσο δεν έχει αγα-
πήσει κάποιος, τόσο πολύ από απόσταση όλα αυτά τα χρό-
νια, και όποια κι αν είναι τώρα η ετυμηγορία σας, σε ό,τι κι 
αν με καταδικάσετε, θα σας πω κι ευχαριστώ. Δεν ζητώ την 
αγάπη σας, αυτό είναι ασέβεια, το ξέρω, μόνο να συνηθίσε-
τε με τον καιρό πως υπάρχω κι εγώ σ’ αυτό τον κόσμο και 
δεν είμαι θαμμένος, ένας σάπιος σκελετός».

στέγνωσε το στόμα του, άσπρισε ολόκληρος και ξεκού-
μπωσε το πρώτο κουμπί του πουκαμίσου του λύνοντας ελα-
φρώς τη γραβάτα του. Άνοιξε το πρώτο κουμπί από το γιλέ-
κο του άψογου κοστουμιού του και πήρε διακριτικά ένα χάπι 
από το χρυσό κουτί της κρυφής του τσέπης, το οποίο κατάπιε 
με δροσερό νερό. Παρέμεινε ακίνητος, ελαφρώς ιδρωμένος 
και χαμένος στο κενό, κάτωχρος, όπως θα ήταν έπειτα από 
έναν «πολύωρο οργασμό», έτσι αδύναμος, εξασθενημένος 
όπως ένιωθε μετά τις νυχτερινές επιληπτικές του κρίσεις.

Πρώτη μίλησε η αμαλία, καθαρίζοντας τη φωνή της από 
τη στριγκλιά απόγνωσης.

«Και τώρα, ανδρέα;» πρόφερε επιτέλους το όνομά του. 
«Ή μάλλον, γιατί τώρα, ανδρέα;»

«Ναι, γιατί τώρα, σενιόρ Π…, γιατί τώρα, έπειτα από τό-
σα χρόνια, τι νόημα έχει πια;» ρώτησε με ελεγχόμενο θυ-
μό ανακατωμένο με πρωτόγνωρη λύπη η μάρω γι’ αυτό 
τον άνθρωπο που παραλίγο να αποκαλέσει και πάλι σενιόρ 
Πέδρο από κεκτημένη ταχύτητα και αδυναμία του εγκεφά-
λου της να συλλάβει τόσο γρήγορα την απίστευτη ανατρο-
πή στη ζωή της.

«τα τελευταία έξι επτά χρόνια, ένιωσα πως είχα τυραν-
νηθεί αρκετά για το λάθος που είχα κάνει και ήμουν έτοιμος 
να αποκαλύψω το μυστικό μου. Όμως εσύ, αμαλία, έδειχνες 
τόσο ευτυχισμένη και πετυχημένη. Πώς να σε ταράξω; με 
τι κότσια; Και ύστερα, όταν με το τέχνασμά μου να σε πλη-
σιάσω γνώρισα καλύτερα, άθελά μου −ποτέ δεν το επιδίω-

ξα− τον Ζακ, τότε κατάλαβα πως δεν είχα πλέον καμιά ελ-
πίδα. Ήσασταν και είσαστε γι’ αυτόν οι γυναίκες της ζωής 
του, ειδικά πλέον μετά τον θάνατο του γιου του. είναι ένας 
εξαιρετικός άνθρωπος, θα ήθελα τόσο πολύ να ήταν ένα κά-
θαρμα και να τον βγάλω από τη ζωή σας με μαφιόζικο τρό-
πο, αλλά αυτός είναι τόσο διαφορετικός. Γίναμε φίλοι, χωρίς 
να το καταλάβω. μια ύπουλη χημεία αναπτύχθηκε μεταξύ 
μας, χωρίς αυτός ποτέ να ξέρει ποιος πραγματικά είμαι. Γι’ 
αυτόν είμαι ένας ιδιόρρυθμος μοναχικός εκατομμυριούχος, 
ένας πικραμένος χήρος, ένας στοχαστικός, φιλοσοφημένος 
συνομήλικός του με τον οποίο νιώθει οικεία, που του εξο-
μολογείται τα πάντα πλέον. ακόμη και αυτό το τελευταίο».

«Ποιο τελευταίο; Δεν ξέρω τίποτα για κάτι τελευταίο;» 
αιφνιδιάστηκε από τον μονόλογό του η αμαλία και κοίταξε 
με απορία τη μάρω, που της κράταγε όλη την ώρα το χέρι.

«Η τελευταία του εξομολόγηση ήταν πριν από δύο μέρες 
εδώ στο γραφείο μου. Δεν άντεξε και μου είπε πως γνωρί-
ζει εδώ και λίγο καιρό πόσο άρρωστος βαριά είναι. σήμερα 
είναι η μέρα που θα πονέσετε, θα πονέσουμε όλοι, αμαλία, 
μάρω. ο Ζακ υποφέρει από καρκίνο σε τελικό στάδιο στο 
πάγκρεας, μεταστατικό ήδη και με θεραπεία που δεν λει-
τουργεί. Λυπάμαι τόσο, πονάω με αυτόν τον άνθρωπο, μου 
είπε πως δεν έχει ζωή μπροστά του κι αυτός αντί να φοβά-
ται γι’ αυτό, φοβάται μόνο για το κακό που θα σας κάνει η 
αναχώρησή του, πώς θα σας το πει, πώς θα ζήσετε χωρίς αυ-
τόν και όχι αυτός χωρίς εσάς. είναι ένας γενναίος άντρας 
ο Ζακ, αμαλία, είναι ο άντρας που δεν ήμουν τότε εγώ και 
ας ντρέπομαι τώρα που σ’ το λέω. Να τον αγαπάς, αμαλία. 
μάρω, κι εσύ να τον αγαπάς, γιατί αυτός μόνο εσάς σκέ-
φτεται κι όχι το τέλος του».

σταμάτησε να μιλά, σχεδόν σταμάτησε να ανασαίνει κι 
αυτός και οι δύο γυναίκες απέναντί του, που λες και είχαν 
ντυθεί από τώρα στα μαύρα, πενθούσες.
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Η αμαλία μίλησε ξανά ξεψυχισμένη, αδύναμη για τόση 
αλήθεια σε μια μέρα. 

«είναι σίγουρα έτσι; είσαι τόσο σίγουρος; είναι τελικό; 
Δεν το πιστεύω πως είναι τελικό! Θα τρέξουμε παντού».

«αυτό του είπα κι εγώ, αμαλία, μέχρι τη ζούγκλα της 
Βραζιλίας, στον θεραπευτή εκεί που τον έχουν μάγο, του 
είπα να τον πάω, αλλά διχογνωμία μού είπε πως δεν υπάρ-
χει. Πρέπει να του δώσεις, να του δώσουμε, κι εσείς αλλά 
κι εγώ όσο μπορώ, ελπίδα να μην τα παρατήσει, να συνεχί-
σει τη θεραπεία και να τρέξει κι αλλού. αυτός όμως έψαχνε 
τρόπο να σ’ το πει, δεν τολμάει να το μάθεις απ’ αυτόν, είναι 
σε διπλή απόγνωση, είναι τόσο χαμένος, γιατί αυτός γνώρι-
σε μόνο ευτυχία μαζί σας και τώρα τη χάνει».

Η αμαλία κρατώντας το κεφάλι της με τα χέρια της ξέ-
σπασε σε λυγμούς. Η μάρω την αγκάλιασε και σιγοντάρι-
σε μαζί της στο κλάμα, σαν μοιρολογίστρες που είχαν αρ-
χίσει δουλειά.

Ζήλεψε μες στην τραγικότητα της στιγμής αφόρητα ο 
Νούσης. σχεδόν δεν το άντεχε αυτό που συνέβαινε μπρο-
στά του, η γυναίκα του και η κόρη του να μην κλαίνε γι’ αυ-
τόν, που επιτέλους βρέθηκε κοντά τους ζωντανός, παρά να 
κλαίνε για τον σύντροφο η μία, για τον πατριό η άλλη. τι 
τραγική ειρωνεία, σκέφτηκε, άλλο ένα παρακλάδι της τιμω-
ρίας που έπρεπε να εκτίσει ως αντίποινα της ζοφερής του 
πράξης. Όλα του άξιζαν όμως, σκεφτόταν ταπεινά, ακόμα 
κι αυτό. είχαν δίκιο, ακόμα κι αν τον «έσβηνε» από τον πό-
νο η διαπίστωση αυτή. 

Πέρασε κι άλλη ώρα και κόντευε έξι. Η αμαλία σηκώ-
θηκε αργά ναρκωμένη και τηλεφώνησε στη βοηθό της στο 
στούντιο, που την περίμενε, πως ήταν πολύ άρρωστη για να 
μπορέσει να πάει στο γύρισμα. αύριο ναι, απόψε όμως ήταν 
αδύνατον, είπε στη χίλαρι, που ποτέ δεν είχε ξανακούσει τη 
Mrs Voria τόσο εξασθενημένη, αυτή που δεν φοβόταν πυ-

ρετούς και πόνους, πάντα τυπική, πριν ακόμη και από τους 
πρωτοεμφανιζόμενους στο πόστο της. Θα την ειδοποιούσε 
το βράδυ στο σπίτι για το νέο πρόγραμμα. 

σηκώθηκαν αργά μάνα και κόρη και διάβηκαν την πόρ-
τα του γραφείου αυτού, δύο αλλαγμένες, διαφορετικές γυ-
ναίκες, που λες και μόλις είχαν ξεβραστεί στην ακτή από 
κάποιο ναυάγιο και δεν είχαν συνειδητοποιήσει ακόμη πως 
ήταν ζωντανές.

Έστρεψαν την πλάτη η μία στον χαμένο της άντρα και 
η άλλη στον πατέρα της, και αρκέστηκαν μόνο να του δη-
λώσουν, σαν συνεννοημένες από καιρό μεταξύ τους, πως 
θα επικοινωνήσουν σύντομα μαζί του. Δεν βρήκαν δύναμη 
να τον κοιτάξουν στα μάτια, να του δώσουν το χέρι τους −
ούτε λόγος για την αγκαλιά τους− παρά μόνο υπνωτισμέ-
νες, ζωντανές νεκρές, έφυγαν κι οι δυο ζαλισμένες, μην πι-
στεύοντας πως αυτό που ζούσαν ήταν αληθινό και συνέβη 
σ’ αυτές τις δυο.

«Θα περιμένω» ήταν η τελευταία φράση του ανδρέα Νού-
ση. αποκαμωμένος, αν και εξιλεωμένος, ένιωθε κενός από 
συναίσθημα και ζωή, ένα σκέτο ανδρείκελο. Για λίγο ήταν 
δικές του, τον άκουγαν αποσβολωμένες, μπορεί και να τις 
είχε κερδίσει η ειλικρίνειά του. Όμως ένιωθε πως τις ξανα-
έχασε όταν τους είπε πως απειλείται η ζωή κάποιου ανώτε-
ρου απ’ αυτόν σε θέση και σε αγάπη. 

Πόσο του άξιζε αλήθεια αυτό, σκεφτόταν, αυτό κι αν εί-
ναι θεία δίκη, αυτό κι αν είναι κορύφωση σ’ ένα αρχαίο δρά-
μα έτοιμο για τη σκηνή κάποιου θεάτρου, ένα δράμα χω-
ρίς κάθαρση ακόμη για τον πρωταγωνιστή και τους θεατές.
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Π έρασαν τρέισ μέρέσ από εκείνη τη συνάντη-
ση που χάλασε ανεπανόρθωτα τη ζωή μου, τις ζωές 
όλων μας, ας πω καλύτερα, αν και θα είναι λίγο. 

Γύρισα σπίτι κι ούτε ήξερα αν ήταν μέρα ή νύχτα, αν ήμουν η 
αμαλία ή κάποια άλλη, αν ήμουν ακόμη ζωντανή ή πεθαμέ-
νη κιόλας. Προφασίστηκα στον απορημένο Ζακ ανυπόφορη 
ημικρανία και ίωση, και πήρα δύο υπνωτικά χάπια. τελευταία, 
είχαν πάψει πλέον να με υπακούν κι αυτά, και έπεσα σε μια δι-
αταραγμένη άβυσσο, λες και κολυμπούσα στο σκοτεινό διά-
στημα, λες και αιωρούμουν σε μια άλλη διάσταση πιο πολύ 
νεκρή παρά ζωντανή. Ύπνος χωρίς όνειρα, ύπνος χωρίς σκέ-
ψεις, αυτό ήθελα να πετύχω εκείνη τη βραδιά. Θα ξυπνούσα 
την επομένη και θα έπιανα δουλειά κι εγώ κι ο εγκέφαλός μου, 
αλλά εκείνο το βράδυ ήμουν ανίκανη για οτιδήποτε. νομίζω 
πως και η μάρω το ίδιο επεδίωξε να κάνει, αφού σε όλο τον 
δρόμο εκτός από ένα σιγανό «Δεν ήξερες τίποτα; τόσα χρό-
νια δεν υποπτεύθηκες κάτι;» δεν ξεστόμισε κάτι άλλο. 

Από το ημερολόγιο της Αμέλιας Βοριά

26 Ιανουαρίου 1987

την άλλη μέρα με ταρακουνούσε ο Ζακ δυνατά ώρα για 
να ξυπνήσω από τον λήθαργο. Πίστεψα πως ήταν όλα όπως 
πριν προς στιγμήν, πως η προηγούμενη ημέρα δεν υπήρ-
ξε ποτέ, όμως αντικρίζοντας το ελαφρώς κίτρινο πρόσωπο 
του Ζακ, αντιλήφθηκα πως είχαμε επιστρέψει πάλι στο ση-
μείο μηδέν. έτοιμάστηκα βιαστικά, μηχανικά για το πρωι-
νό κάτωχρη, άρρωστη κι εγώ μαζί με την καινούργια αρρώ-
στια του Ζακ.

«αυτή η ημικρανία πρέπει να ήταν ιδιαίτερα δυνατή. Φαί-
νεσαι ένα ράκος, καλή μου». Έγνεψα με το κεφάλι καταφα-
τικά καρφώνοντας πάλι το εξαίσιο λινό τραπεζομάντιλο, 
παίζοντας με την ασημένια ζαχαριέρα.

«Πόσο καιρό είσαι άρρωστος, Ζακ;» τον ρώτησα κοιτώ-
ντας επίμονα, με βλέμμα μικροβιολόγου τους κόκκους της 
ζάχαρης που χύθηκαν στο τραπεζομάντιλο. Γύρισα αργά, σαν 
να φοβόμουν το βλέμμα του, και τον αντίκρισα. Χλώμιασε 
χειρότερα, ήταν εμφανώς πολύ άρρωστος, πώς δεν το είχα 
αντιληφθεί εξαρχής, ασχολιόμουν περισσότερο με τον εαυ-
τό μου και λιγότερο με τον ίδιο, κατέληξα πικραμένη, ένοχη.

Κατέβασε τα μάτια του, που δεν ήταν πια ζωηρά γαλανά, 
αλλά σχεδόν μπλαβιά από στενοχώρια. 

«ένάμιση μήνα το ξέρω θετικά κι άλλους δύο που υπο-
ψιαζόμουν πως κάτι σοβαρό είχα και έψαχνα προς το τέλος 
να ανακαλύψω τι. Πώς το κατάλαβες; Φαίνεται πια τόσο 
πολύ στην όψη μου;»

Δεν του απάντησα, έγνεψα μόνο κάτι αδιευκρίνιστο, που 
δεν ήταν ναι ούτε όχι, έμοιαζε περισσότερο με ένα «δεν ξέ-
ρω − δεν απαντώ».

«Ποιος σου μίλησε, αμαλία, για μένα; Κατάλαβε κάτι η 
μάρω; μίλησε ο Πέδρο στη μάρω, ε; αυτό δεν έγινε;»

ναι, ήταν βολικό αυτό ως πιθανότητα. Έγνεψα κοιτάζο-
ντάς τον στα μάτια λυπημένα.

με πλησίασε, με πήρε αγκαλιά και κλάψαμε μαζί, δεν ξέ-
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ρω πόση ώρα κράτησε αυτό το αποχαιρετιστήριο, σχεδόν 
σπαραξικάρδιο αγκάλιασμα. συνήλθαμε και οι δύο αργά και 
ανάψαμε τσιγάρο.

«Κάνει;» τον ρώτησα δειλά.
«Γιατί, μπορεί να μου προκαλέσει καρκίνο στους πνεύμο-

νες και να πεθάνω;» ρώτησε με ψεύτικο εύθυμο ύφος ο Ζακ.
Βγήκαμε στη βεράντα και καθόμασταν αμίλητοι καπνί-

ζοντας και κοιτάζοντας από ψηλά, από την όμορφη χτιστή 
βεράντα μας, την πόλη που ζούσε έντονα χωρίς εμάς και το 
δράμα μας. Κάπνιζε ο καθένας μας το δικό του τσιγάρο σιω-
πηλός, έτσι όπως ο καθένας μας σήκωνε το δικό του φορτίο 
μυστικών και δυσοίωνης πραγματικότητας. Ήμασταν μαζί 
και ενωμένοι στον ίδιο κοινό πόνο, αλλά παράλληλα και τό-
σο μόνοι ο καθένας μας στις δικές του σκέψεις και φοβίες.

Οι επόμενοι τέσσερις μήνες ήταν οι χειρότεροι και συγ-
χρόνως οι ωραιότεροι της ζωής μου, κι ας φαίνεται οξύμω-
ρο και απαράδεκτο. Ο καρκίνος θα μου έπαιρνε τον Ζακ στα 
σίγουρα από κοντά μου, όμως παράλληλα μου έδωσε την 
ευκαιρία να τον νιώσω σε βάθος αυτόν και το μεγαλείο της 
ψυχής του, να κάνουμε πράγματα, συζητήσεις, αλλά και τρέ-
λες που δεν θα τολμούσαμε υπό κανονικές συνθήκες. Ήταν 
ένα απερίγραπτο συναίσθημα να γνωρίζεις πως κάνεις ένα 
σωρό πράγματα με αυτόν που αγαπάς, μερικά απ’ αυτά για 
πρώτη και κυριολεκτικά για τελευταία φορά στη ζωή σου. 

Πήρα άδεια από το σίριαλ για να περάσω όσο το δυνα-
τόν περισσότερο χρόνο μαζί του, κάνοντας κάποια επεισό-
δια μαζεμένα, έτσι κι αλλιώς τέλος της άνοιξης η σειρά θα 
διέκοπτε. συνεχίσαμε τη θεραπεία του, ενώ «μπήκαμε» και 
σε ένα ειδικό σχήμα χημειοθεραπείας που ήταν σε πειρα-
ματικό στάδιο, και ο Ζακ το αντιμετώπισε από την αρχή με 
ιδιαίτερη αισιοδοξία.

ταξιδέψαμε ξανά μαζί στη Γερμανία, στο Βερολίνο, σε ένα 
ερευνητικό κέντρο, κάνοντας νέες εξετάσεις και συναντή-

σεις με έυρωπαίους γιατρούς. αρχίσαμε νέα θεραπεία, πιο 
επιθετική από την αμερική. Παράλληλα με όλα αυτά, ο Ζακ 
δεν έχασε το κουράγιο του και την όρεξή του να με ευχα-
ριστεί συνεχώς και να προσπαθεί να μου αποδείξει με τρο-
μερή επιτυχία πως δεν έχω δίπλα μου έναν μελλοθάνατο.

του υποσχέθηκα από τις πρώτες μέρες πως θα γιορτάσου-
με αμέσως τον γάμο μας, ένα βήμα που αρνήθηκα πριν από 
πολλά χρόνια να κάνω, αλλά που τώρα ήταν πλέον εκτός 
των άλλων και απαραίτητο για να μπορώ να ακολουθώ πα-
ντού, σε όλα τα στάδια της αρρώστιας του Ζακ, και να απο-
φασίσω γι’ αυτόν αν χρειαστεί. Ήθελα να ζήσουμε μαζί αυ-
τήν τη στιγμή, μετάνιωσα οικτρά που δεν το είχαμε χαρεί οι 
δυο μας πιο παλιά, όταν μου είχε κάνει την πιο ρομαντική 
πρόταση γάμου στον κόσμο, εκείνο το βράδυ Πρωτοχρονιάς 
του 1974 στο Γκστάαντ. μείναμε δέκα μέρες στη Γερμανία 
και ο Ζακ μού ζητούσε απελπισμένα να κάνουμε ένα ταξίδι 
με αυτοκίνητο στην ιταλία. Πάντα θέλαμε να κάνουμε κάτι 
τέτοιο και ποτέ δεν υπήρχε αρκετός χρόνος. Ήταν τόσο ει-
ρωνικό που τώρα το αποφασίσαμε θριαμβευτικά και οι δυο, 
τώρα που στην κυριολεξία δεν υπήρχε χρόνος. 

Ήταν μέσα νοεμβρίου όταν φτάσαμε στην ιταλία, στο 
αεροδρόμιο του μιλάνου, με έναν περισσότερο ανοιξιάτικο 
καιρό παρά βαρύ χειμωνιάτικο προάγγελο Χριστουγέννων. 
μας περίμενε μια σπορ κόκκινη Porsche στο αεροδρόμιο 
και φορτώσαμε όπως όπως τις αποσκευές σε μία λιμουζίνα 
που μας ακολούθησε στο ξενοδοχείο «Principe di Savoia». 
Ο Ζακ είχε άμεση ανάγκη ξεκούρασης δύο ημερών, που τις 
ευχαριστήθηκε χαλαρώνοντας στην προεδρική σουίτα και 
βολτάροντας στην πόλη μαζί μου επιλεκτικά, όταν κάναμε 
υπέροχα μεσημεριανά γεύματα σε παραδοσιακά ταβερνεία, 
στο «Bagutta» ή στο «Da Giacomo», τρώγοντας antipasti και 
μακαρονάδες με τρούφα. τρώγοντας εγώ περισσότερο, για-
τί ο Ζακ κυρίως έπαιζε με το φαγητό του και το πιάτο του, 
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ανακατώνοντάς το, θέλοντας να μου αποδείξει με πονηριά 
πως έτρωγε με όρεξη μαζί μου. Έκανε τα πάντα για να μη φα-
νεί αδύναμος, καταβεβλημένος, μελλοθάνατος. Και τα κατά-
φερνε τόσο καλά, η ερμηνεία του ώρες ώρες ήταν συνταρα-
κτική, το ίδιο και η δική μου, αφού με είχε παρασύρει σε ένα 
παιχνίδι προσποίησης και τεχνητής ευφορίας πως όλα έβαι-
ναν καλώς. συχνά, μου εξήρε τον ρόλο του ανδρέα, που είχε 
γίνει φίλος μαζί του τα τελευταία τρία χρόνια στη ζωή του, 
πως είχε βρει σε αυτόν έναν πραγματικό άνθρωπο με γερές 
ηθικές βάσεις (σχήμα οξύμωρο, μα την αλήθεια), ένα είδος 
ιδιαίτερα σπάνιο στον κύκλο μας, που η συμπαράστασή του 
τον τελευταίο ειδικά καιρό ήταν καταλυτική όχι μόνο για την 
αποκάλυψη της αλήθειας της αρρώστιας του, αλλά και για 
τη σύσφιξη της φιλίας τους. Ο Ζακ κάλεσε επανειλημμένως 
τον ανδρέα στο σπίτι μας στη νέα Υόρκη, παραθέτοντας δύο 
δείπνα που πρέπει να ήταν τα πιο βασανιστικά της ζωής μου 
έτσι όπως κοίταζα δίπλα δίπλα τους μεγάλους έρωτές μου. 
στο ένα παραβρέθηκε και η μάρω, εξαιρετικά τυπική και ευ-
γενική με τον σενιόρ Πέδρο, που εξακολουθούσε φυσικά να 
είναι το αφεντικό της, άσχετα αν μυστικά από τον Ζακ εί-
χε ζητήσει άδεια αορίστου χρόνου από την εταιρεία του. Η 
εξαιρετική μου ερμηνεία δεν έδωσε σημάδια υποψίας στον 
Ζακ, ενώ προειδοποιούσα συνεχώς τη μάρω να μιμηθεί τη 
ρολίστα μητέρα της.

Η κορύφωση της τελευταίας βραδιάς και η στιγμή που 
έτρεμα μήπως αποκαλυφθεί η οπερέτα μας ήταν όταν ο Ζακ 
έσφιξε στην αγκαλιά του τη μάρω, λέγοντας στον σενιόρ 
Πέδρο, που απολάμβανε το Perrier του: «έίδες, Πέδρο, πό-
σο με φροντίζει η κόρη μου; Πόσο περήφανος, να ’ξερες, εί-
μαι γι’ αυτήν!», κάνοντας τον ανδρέα να χλωμιάσει χαμο-
γελώντας του αμήχανα, τη μάρω να τρικλίσει και εμένα να 
τους ζητώ επίμονα να έρθουν στην τραπεζαρία για το σερ-
βίρισμα. Η όλη σκηνή μού θύμισε το παράλογο που εξε-

λισσόταν στο συγκλονιστικό Μάντεψε ποιος θα έρθει από-
ψε για δείπνο, με τον καταπληκτικό σπένσερ τρέισι και την 
Κάθριν Χέπμπορν, μόνο που η δική μας ιστορία εμπεριείχε 
το παράδοξο, αλλά καθόλου το happy end της σπουδαίας 
ταινίας που κάποτε είχα ζηλέψει τόσο πολύ και στην οποία 
ήθελα να είχα παίξει.

Φτάσαμε οδικώς με τη χαρμόσυνη κατακόκκινη Porsche 
στη λίμνη Κόμο, μια συννεφιασμένη ημέρα του νοεμβρίου 
1988, και η λίμνη, απλωμένη εμπρός στο προαύλιο του ξε-
νοδοχείου «Villa d’ Este», φάνταζε σκηνικό από τη «Λίμνη 
των Κύκνων». Ξαφνικά δεν ήθελα τίποτα άλλο εκτός απ’ 
αυτό, να μείνω εκεί και να χαθώ στην ηρεμία, στη γαλήνη 
αυτής της λίμνης, αναπολώντας, κλαίγοντας, γελώντας με 
αυτά που έζησα και ζούσα ακόμη. Η σουίτα μας στον δεύ-
τερο όροφο ήταν πηγμένη στα λουλούδια, εορταστική σαν 
να προμήνυε χαρά, γιορτή.

«τι γιορτάζουμε, καλέ μου;» τον ρώτησα βολτάροντας 
ανάμεσα σε ανθισμένα βάζα και πανέρια, κοιτώντας τη λί-
μνη και την αφοπλιστική θέα από ψηλά.

«έκτός από το ότι είμαστε οι δυο μας επιτέλους εδώ, θα 
δεις σε λίγο» μου απάντησε και μπήκε γρήγορα στο μπάνιο. 
Βγήκε κάτωχρος λίγη ώρα αργότερα, εμφανώς ζαλισμένος, 
και έπεσε στο κρεβάτι με τα ρούχα για να ξεκουραστεί. 

«Θα ζωντανέψω το βραδάκι, μην ανησυχείς, καλά θα εί-
μαι» με καθησύχασε φέρνοντάς μου δάκρυα στα μάτια, για 
να αδειάσω από την πίεση όλου αυτού του οδοιπορικού.

Φάγαμε οι δυο μας στο ισόγειο, στην υπέροχη τραπεζα-
ρία με την τζαμαρία στον κήπο, λιτά, τα απολύτως απαραί-
τητα για τον Ζακ, ανόρεχτα κι εγώ, που αισθανόμουν ένο-
χη γιατί ήμουν ζωντανή, υγιής. στο δωμάτιό μας όταν επι-
στρέψαμε περίμεναν τέσσερα μεγάλα πακέτα από το ατελιέ 
του Valentino. Άνοιξα περίεργη, κοιτάζοντάς τον που χαμο-
γελούσε κουρασμένα. 



Ε Λ Ε Ν Α  Μ Α Κ Ρ Η Μ Ι Α  Ζ Ω Η  Π Ο Λ Λ Ε Σ  Φ Ο Ρ Ε Σ

475474

«Για σένα είναι, άντε άνοιξέ τα, άργησαν κιόλας κι ανη-
συχούσα».

Ένα λευκό μακρύ δαντελένιο λιτό φόρεμα με ασορτί γο-
βάκια και γούνινη λευκή ετόλ, όπως κι ένα μαύρο σμόκιν 
του Ζακ. το νυφικό μου όπως το είχα ήδη παραγγείλει στη 
νέα Υόρκη.

«αύριο παντρευόμαστε εδώ, με τη μάρω, τον άντρα της 
τον τζορτζ, με παπά, ή μάλλον με ραβίνο, και κουμπάρο κα-
τά το έθιμο». 

Έμεινα να τον κοιτώ αποσβολωμένη.
«μα, νόμιζα πως το είχαμε κανονίσει για την άλλη εβδο-

μάδα στο Δημαρχείο στη νέα Υόρκη και μετά πάρτι στο σπί-
τι. αυτό δεν ήθελες;»

«στο Δημαρχείο!! σε έχω φέρει σε ένα από τα πιο ρομα-
ντικά μέρη του κόσμου, στη λίμνη Κόμο, και θα σε παντρευ-
τώ στο Δημαρχείο της νέας Υόρκης! Ήμαρτον! έίχα πάντα 
φαντασία και μου άρεσαν τα απρόοπτα. Ίσως γι’ αυτό… Έχω 
και αυτό το… τέλος πάντων. αύριο θα γίνει ο γάμος εδώ 
και σου έχω κανονίσει και με το ξενοδοχείο όλες τις προε-
τοιμασίες σου».

Κράτησα τα κρύα χέρια του στις ζεστές παλάμες μου και 
τα φίλησα, αυτός όρθιος, στητός, κι εγώ καθισμένη στο μι-
κρό σκαμπό του μπουντουάρ. Έσφιξα τα όρθια πόδια του 
σε ζεστή αγκαλιά.

«Κουμπάρος; Ποιος θα είναι ο κουμπάρος; Ο διευθυντής 
του ξενοδοχείου ή ο ρεσεψιονίστ, που σε ξέρει από τα παλιά 
σου γλέντια;» του είπα συγκινημένη περιπαικτικά. 

«σιγά να μην είναι ο μετρ του ρεστοράν, αγάπη μου! Έτσι 
θα σε άφηνα εγώ; Ο Πέδρο Άλβες, γλυκιά μου, έχει βίλα εδώ, 
είναι ήδη ειδοποιημένος από μέρες, ήρθε και μας περιμένει. 
αψήφησε απόσταση και δουλειές προκειμένου να μου κάνει 
το χατίρι. αύριο το μεσημέρι στις δώδεκα θα μας παντρέ-
ψει στο σπίτι του».

τον κοίταξα με ένα πετρωμένο χαμόγελο απελπισίας.
έ, ναι, ήταν αλήθεια τελικά, το παρελθόν μου είχε βρει 

τρόπο να πάρει εκδίκηση.
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Κ ΟιμΗΘΗΚα τα χαράματα σχεδόν, αφού αρνήθη-
κα να πιω ηρεμιστικά, που μου θόλωναν την πρωινή 
διαύγεια και με μετέτρεπαν μέχρι το μεσημέρι σε 

«νεκρή φύση». την επόμενη ημέρα ήθελα να είχα όλες τις 
αισθήσεις μου σε επιφυλακή, για καλό ή για κακό. ντύθηκα 
και ετοιμάστηκα σαν σε θεατρική μου πρεμιέρα, αφού ένιωθα 
πως έπρεπε να βάλω τα δυνατά μου, να φέρω τον ρόλο μου 
σε πέρας, να μην αντιληφθεί οτιδήποτε περίεργο ο Ζακ, να 
είναι αυτή η μέρα κάτι παραπάνω από τις προσδοκίες του. 

Φτάσαμε μαζί, κρατημένοι χέρι χέρι, στην επιβλητική βίλα 
που έφερε το ευφάνταστο όνομα «Solitudine», στην παλιά 
πέτρινη πλάκα, πηγμένη στο πράσινο και στα σκιερά αει-
θαλή δέντρα. Ο σοφέρ διέσχισε με το αυτοκίνητο τη διπλή 
μαύρη σιδερένια πόρτα, που την άνοιξε ο επιστάτης της βί-
λας, και προχώρησε σε έναν στενό δρόμο με λευκό ψιλό χα-
λίκι, που κατέληγε σε ένα υπέροχο ρωμαϊκό σιντριβάνι με 
έναν εντυπωσιακό πίδακα νερού στη μέση. Η ψηλή σιδερέ-

Εις γάμου κοινωνίαν

νια σκαλιστή πόρτα της πετρόχτιστης βίλας, η οποία ήταν 
καλυμμένη από κισσό τόπους τόπους, μισάνοιξε και ο μπάτ-
λερ μάς υποδέχτηκε αλά ιταλικά. μπαίνοντας συναντήσα-
με το εντυπωσιακό χολ με τον κρυστάλλινο βενετσιάνικο 
πολυέλαιο, το ψηφιδωτό πάτωμα, τα ρωμαϊκά αγάλματα σε 
μαρμάρινα βάθρα. Φωνές ακούστηκαν από τον μέσα χώ-
ρο και μας οδήγησαν στο γραφείο της βίλας, όπου μας πε-
ρίμενε χαρούμενη και ντυμένη στα αγαπημένα της εκρού, 
με μακρύ φόρεμα Halston, η μάρω. Δίπλα όρθιος ο άντρας 
της τζορτζ, η αδελφή του Ζακ, νινέτ, με την κόρη της τη 
νικόλ, που ήταν αδυναμία του θείου της, η παρολίγον νύ-
φη του Ζακ, ροζάριο, και ο εγγονός του, Χούλιο, δύο ιταλοί 
κοστουμαρισμένοι κύριοι και φυσικά ο ιδιοκτήτης κύριος 
Πέδρο Άλβες. Χαιρέτησα τους δικούς μας με σφιχτές αγκα-
λιές, κοιτώντας με ένταση και απόγνωση τη μάρω στα μά-
τια, σφίγγοντάς την περισσότερο από το συνηθισμένο στην 
αγκαλιά μου για παρηγοριά.

«νινέτ μου, αυτό κι αν είναι έκπληξη! Και μαζί με τη νι-
κόλ, τον Χούλιο, τη ροζάριο! Έγινε ολόκληρη κρυφή επιχεί-
ρηση, φοβερή έκπληξη και χαρά μάς δώσατε!»

«Ήταν αδύνατον σε αυτήν τη σημαντική μέρα του Ζα-
κούλη μου να λείπω από κοντά του» υπερθεμάτισε η νινέτ, 
η οποία είχε πληροφορηθεί εδώ και ένα μήνα τα καθέκαστα 
της αρρώστιας του αδελφού της και είχε συγκλονιστεί. Έτρε-
φε ιδιαίτερη αγάπη τόσο στον Ζακ, όπως και στον αδικο-
χαμένο της ανιψιό, τον Λέοντα. Θα έτρεχε και στην ανταρ-
κτική, όχι απλώς από το Κολωνάκι ή το Παρίσι, που ήταν η 
τελευταία κατοικία της, για να δει τον αδελφό της ευτυχι-
σμένο την ημέρα του γάμου του.

Όλη αυτή την ώρα, προσπαθούσα να μη διασταυρώ-
σω το βλέμμα μου με τον ανδρέα, γιατί ήμουν σίγουρη 
πως θα πρόδιδα ένα μυστικό που ήταν αρκετό για να μας 
εκτινάξει σαν έκρηξη χειροβομβίδας όλους μαζί στην πα-
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ρακείμενη λίμνη. Έπιανα το βλέμμα του καρφωμένο πά-
νω μου να εκλιπαρεί να του δώσω σημασία, ένα σημάδι 
πως το σχέδιο θα προχωρήσει, ένα νεύμα ίσως. Όχι, δεν 
του ’δωσα τη χαρά, θα περίμενα να του μιλήσω μόνο όταν 
θα ήταν απολύτως απαραίτητο στον πολιτικό μας γάμο με 
τον Ζακ. Η μάρω με τράβηξε παράμερα και με ρώτησε αν 
αισθάνομαι καλά.

«Γιατί, φαίνομαι περίεργη;» τη ρώτησα με αγωνία, σπρώ-
χνοντάς τη μέσα στην τουαλέτα των επισκεπτών.

«νύφη που διάγει την ευτυχέστερη ημέρα της ζωής της 
πάντως δεν φαίνεσαι» μου απάντησε πικρόχολα, κατηγο-
ρώντας με εμμέσως πλην σαφώς για το απίστευτο τρίγωνο 
της υποτιθέμενης κουμπαριάς.

«σ’ το ορκίζομαι, δεν γνώριζα το παραμικρό για τον πα-
τέρα σου».

«μην τον λες έτσι!» με διέταξε αυστηρά η μάρω, κοιτώ-
ντας πίσω της. 

«έσύ, μάρω, ήξερες πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση;»
«Γνώριζα πως ο Ζακ είχε κανονίσει εδώ και μέρες να πα-

ντρευτείτε πολύ ρομαντικά εδώ, είχαμε δεσμευτεί για την 
ημερομηνία, αλλά για το θέμα του μάρτυρα και την ακριβή 
τοποθεσία, συγκεκριμένα για αυτήν τη βίλα, το έμαθα χθες 
το πρωί, μόλις προσγειώθηκα και έφτασα εδώ, στο χωριό 
Κόμο, στη συνάντησή μου στο ξενοδοχείο με τη νινέτ. τα 
είχε ετοιμάσει όλα μυστικά ο Ζακ και δεν ήθελε να σου χα-
λάσει την έκπληξη». 

«μίλησες με τον… με τον Άλβες τέλος πάντων;»
«ναι, υποκρίθηκα το γνωστό θερμό χαιρετισμό μπροστά 

στον κόσμο, δεν μπορώ ούτε να τον κοιτάξω στα μάτια, αυ-
τά τα μάτια του που με κοιτάνε σαν δαρμένο σκυλί. Δεν το 
αντέχω αυτό το πονεμένο βλέμμα. στο χέρι του ήταν να μη 
ζούσε ούτε αυτός ούτε εμείς όλα αυτά τα παράδοξα στη ζωή 
μας. μου κάνει τον οσιομάρτυρα τώρα;» γρύλισε φουρκι-

σμένη η μάρω, φτιάχνοντάς μου τα μαλλιά. «Δεν θέλεις κά-
ποιο λουλούδι στα μαλλιά;»

«Όχι» απάντησα κουνώντας αρνητικά το κεφάλι μου. με 
ξανακοίταξε, με συμπόνια αυτήν τη φορά κι όχι με θυμό.

«αχ, βρε μαμά! Ποιος να σου το ’λεγε και σένα πως μάρτυ-
ρας στον γάμο σου έπειτα από τόσα χρόνια θα ήταν ο άντρας 
σου! Πραγματικά, πήρες τον πρώτο λαχνό του τζακ ποτ στο 
Βέγκας» με φίλησε η θυγατέρα μου στο μάγουλο και μου 
χάιδεψε τα μαλλιά απαλά για να μη μου χαλάσει το άψογο 
αλά Γκρέις Κέλι αγαπημένο μου φρέσκο πρωινό χτένισμα.

«έίσαι τόσο όμορφη, μαμά μου! μακάρι να ήμουν κι εγώ 
τόσο όμορφη!»

«έίσαι πιο όμορφη εσύ, είσαι τόσο νέα, μάρω».
«Έλα, μαμά, μπες μέσα στο δωμάτιο και δώσε την παρά-

σταση της ζωής σου. το χρωστάς στον Ζακ και σ’ εμένα, που 
έχω καιρό να σε δω νύφη. με τον Ζαΐρη ούτε που σε θυμά-
μαι! Έλα, κι ας το ζήσουμε κι αυτό μαζί, ακόμη ένα!»

Βγήκαμε συγκινημένες κι οι δυο, πιασμένες αγκαζέ, και η 
ομήγυρη ξέσπασε σε χειροκροτήματα έτσι που μας έβλεπαν 
μάνα και κόρη μια τέτοια μέρα μαζί, πιο πολύ σαν φιλενάδες.

έίδα το βλέμμα του νούση, στο οποίο άφησε να διαφα-
νεί μια κρυμμένη περηφάνια. στη συνέχεια έστρεψε αλλού 
τη ματιά του, μιλώντας στον κύριο τζουζέπε ντελ Άντζελο, 
δήμαρχο του Κόμο, και στον γραμματέα του. με ειδική εξαί-
ρεση και μια γενναία δωρεά του Ζακ για την ανέγερση μιας 
παιδικής χαράς στο χωριό, ο γάμος μας αντί στο Δημαρχείο, 
έλαβε χώρα στο δωμάτιο μουσικής της «Villa Solitudine», 
ένα ψηλοτάβανο ηλιόλουστο δωμάτιο, με ρομαντικά έρ-
γα τέχνης στους τοίχους, με βιτρίνες γεμάτες πορσελάνες, 
υφαντά ομπισόν χαλιά, ένα έντονο πράσινο βελούδινο σα-
λόνι εποχής «μεδίκων» και ένα μαύρο πιάνο να δεσπόζει 
στην άκρη της τζαμαρίας. Παντού λευκά λουλούδια ευωδία-
ζαν στον χώρο, οι λιγοστοί καλεσμένοι −δέκα άτομα όλοι 
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κι όλοι−, επιφανείς καλεσμένοι επιχειρηματίες, γνωστοί του 
Ζακ από την ιταλία, παρακολουθούσαν καθιστοί σε χρυσές 
κομψές καρεκλίτσες στη σειρά το μυστήριο, ενώ στο πιάνο 
παιζόταν το γαμήλιο εμβατήριο. 

Ο Ζακ με περίμενε χαμογελαστός, ωχρός, γλυκός, κουρα-
σμένος, με τα λιγοστά λευκά μαλλιά του, με βλέμμα που ξε-
χείλιζε αγάπη και ένα μεγάλο ερωτηματικό που έλεγε «για-
τί αργήσαμε τόσο;».

Έσφιξα τα κίτρινα λουλούδια, κρίνοι νομίζω ήταν, σφιχτά 
στα χέρια μου και έφτασα κοντά του, ενώ δίπλα μου στάθη-
κε η κόρη μου και στην αντίθετη πλευρά, χωρίς ευτυχώς να 
έχω την παραμικρή ορατότητα, δίπλα στον Ζακ ο ανδρέας.

Και άρχισε η παράσταση.

Ο νΟΥσΗσ νΟμιΖέ πως θα σωριαστεί αυτός 
πρώτος νεκρός, πολύ πριν από τον ετοιμοθάνατο 
Ζακ, ακριβώς στη διάρκεια του μυστηρίου. αυτό 

που φοβόταν είχε γίνει για άλλη μια φορά, βρέθηκε αιχμά-
λωτος της απρονοησίας του, αλλά ήταν αμετακίνητος στην 
πεποίθησή του για απόλυτη προσήλωση και σεβασμό στις 
επιθυμίες του Ζακ. Θα έκανε οτιδήποτε για να μην αντιλη-
φθεί κάτι ο άνθρωπος αυτός που τόσο τον είχε τιμήσει με 
την εμπιστοσύνη του, με την αφοσίωσή του στη γυναίκα 
του και στην κόρη του. 

Δεν επιτρεπόταν να γίνει κάτι που θα τον πλήγωνε, ει-
δικά τώρα στο τέλος. Προσπάθησε να επανακτήσει την αυ-
τοκυριαρχία του, καταπίνοντας στα κρυφά προηγουμένως 
ένα ηρεμιστικό για τις δύσκολες ώρες, όπως του είχε πει κά-
ποτε ο γιατρός του.      

τα διαδικαστικά του μυστηρίου προσπεράστηκαν εντέ-
χνως και έφτασαν στην ώρα των δαχτυλιδιών, όπου περι-

Η τελική ευθεία
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έργως πως ο νούσης με δάχτυλα σταθερά, αλλά παγωμέ-
να, φόρεσε τις βέρες στο ζευγάρι, μία διαμαντένια παβέ στη 
νύφη και μία πλατινένια στον Ζακ. Περνώντας τη στο δά-
χτυλο της νύφης τη χάιδεψε δειλά με το άλλο του, ελεύθε-
ρο χέρι, στη μέσα πλευρά της παλάμης της, στέλνοντάς της 
το μήνυμα: «έγώ είμαι αυτός που σε παντρεύει τώρα, είμαι 
κι εγώ εδώ, το παρελθόν σου, μην το ξεχνάς…»

Ένα φιλί γλυκόπικρο, ένα αγκάλιασμα ζεστό, που συγκρά-
τησε τα δάκρυα του Ζακ, ήταν το επιμύθιο της μικρής αυ-
τής τελετής. στο πλούσιο μακρύ τραπέζι της τραπεζαρίας, 
γεμάτο από γκουρμέ συνδυασμούς, μαγειρεμένους από σεφ 
που ήρθε από το μιλάνο ειδικά για την περίπτωση, δόθηκε 
ένα γαμήλιο βασιλικό γεύμα. Όλοι προσπάθησαν να προ-
σποιηθούν πως ζούσαν μια μεγάλη μέρα χαράς, ξεχνώντας 
το δικό του μαρτύριο ο καθένας, η αμαλία, ο Ζακ, η μάρω 
και φυσικά ο νούσης, που προσπαθούσε να κάνει τα πάντα, 
ό,τι ήταν δυνατόν από την πλευρά του άψογου οικοδεσπό-
τη και πρόσφατα, αν και του φαινόταν εξαιρετικά παράδο-
ξο −όπως και ήταν−, κουμπάρου. Η σύντομη πρόποση του 
νούση, που την έφερε εις πέρας με την επιστράτευση όλης 
της ψυχικής δύναμής του, ήταν λιτή αλλά ιδιαίτερα σημα-
διακή για τον καθένα τους.

«Δεν κατάφερα να βρω γαλήνη και ευτυχία στη ζωή μου, 
όμως ένα από τα τελευταία μαθήματα της ζωής μου ήταν η 
άνευ όρων αγάπη του Ζακ στην αμαλία και στην κόρη της. 
Πίνω στη χαρά και την ευτυχία τους, εύχομαι να κρατήσει 
όσο το δυνατόν περισσότερο».

μια σιβυλλική δήλωση που ενθουσίασε τους υπόλοιπους, 
αλλά ήταν ένα σαφέστατο μήνυμα στις δύο χαμένες γυναί-
κες της ζωής του νούση, κι αυτές το αισθάνθηκαν σαν ψυ-
χρολουσία.

Ήρθε η ώρα της ροζ Bollinger σαμπάνιας, που άνοιξε με 
θόρυβο, γεμίζοντας ξανά και ξανά τα κρυστάλλινα ποτήρια 

όλων. Η μικρή ορχήστρα που είχε έρθει από τη σκάλα του 
μιλάνου μαζί με την υψίφωνό τους για τη διασκέδαση των 
νεόνυμφων άρχισε να παίζει το πρώτο χαρμόσυνο βαλς του 
Γιόχαν στράους, καλώντας τους σε χορό. Ο Ζακ στερέωσε 
ένα μεγάλο άνθος λευκής ορχιδέας πίσω από το αυτί της 
συζύγου του και χόρευε μαζί της αψηφώντας τα δυσοίωνα 
μηνύματα πόνου που του έστελνε η δεξιά πλευρά του στο-
μάχου του. 

ΟΧι, δεν θα μου καταστρέψει τη δική μου στιγμή η αρ-
ρώστια, σκεφτόταν και της χαμογελούσε όσο μπορούσε πιο 
ευτυχισμένος χορεύοντάς την. Δίπλα τους ακολούθησαν η 
μάρω, ο τζορτζ, ο Δήμαρχος, ενώ ο ανδρέας από λεπτό-
τητα συνόδεψε στον χορό τη νινέτ. το μίνι κονσέρτο που 
ακολούθησε περιλάμβανε άριες από την Κάρμεν, την αγα-
πημένη ηρωίδα της αμαλίας που της θύμιζε την αλησμόνη-
τη μαρία Κάλλας καθώς και πόσα πολλά είχαν αλλάξει τα 
τελευταία χρόνια της ζωής της. Έκλεισε τα μάτια της και 
βούρκωσε όταν σκέφτηκε μια ζωή που άρχισε και τελείωνε 
με τον ίδιο άνθρωπο παρόντα, μόνο μεταφυσικά θα μπο-
ρούσε κάποιος να το εξηγήσει αυτό.  

«Κλαις;» ακούστηκε στο ημίφως της αίθουσας μουσικής 
η φωνή του νούση να της ψιθυρίζει κρυφά στα ελληνικά. 
Γύρισε και τον κοίταξε αλαφιασμένη και του απάντησε σα-
διστικά στα αγγλικά: «ακριβώς! από ευτυχία!»

τέσσερις ημέρες συνεχίστηκε το γαμήλιο ταξίδι στη μα-
γεία της λίμνης Κόμο και τις δύο μέρες ο Ζακ προτίμησε να 
τις περάσει περισσότερο κλινήρης ή προφυλαγμένος στην 
τραπεζαρία της «Villa d’Este», παρέα με τη σύζυγό του κι 
ένα βιβλίο. Η σωματική αδυναμία του ήταν σαφέστατη επί-
δραση των νέων φαρμάκων τους διεμήνυσε τηλεφωνικώς ο 
γιατρός του, τους είπε πως τουλάχιστον αυτό ως πρώτο φαι-
νόμενο θα ήταν παροδικό.

Ο νούσης τους επισκέφθηκε −περισσότερο τον Ζακ φυ-
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σικά− όπου απομονώθηκαν συζητώντας, πίνοντας τσάι και 
καφέ −ο νούσης απεχθανόταν το τσάι, η αμαλία κρυφο-
γέλασε όταν το θυμήθηκε αυτό− ένα ηλιόλουστο μεσημέρι 
στην αυλή του ξενοδοχείου, ρεμβάζοντας τη λίμνη, ντυμέ-
νοι στα ζεστά, με κασκόλ και τραγιάσκες.

«τη βίλα αυτή την αγόρασα στο πρώτο ταξίδι που είχα 
έρθει στην περιοχή. με μάγεψε η τοποθεσία, ενώ το όνο-
μα αυτού του σπιτιού, “μοναξιά” στα ιταλικά, “solitudine”, 
ήταν ό,τι έπρεπε για μένα και τη ζωή μου. μου θυμίζει η φύ-
ση εδώ τα παιδικά μου χρόνια, όταν ήμουν συνέχεια στην 
εξοχή, στις λίμνες και στα ποτάμια».

«αλήθεια, ποια είναι ακριβώς η καταγωγή σας, κύριε Άλ-
βες;» ρώτησε περιπαικτικά, με ελαφρά ειρωνεία, η αμαλία, 
σκασμένη από περιέργεια για την απάντηση του νούση.

«Κατάγομαι από μία περιοχή έξω από το σάο Πάολο, κυ-
ρία αμέλια, μέσα στο πράσινο και τα κρύα νερά, δεν έχετε 
επισκεφτεί ποτέ την περιοχή του σάο Πάολο;» τη ρώτησε 
παίρνοντας θάρρος αυθάδικα.

«Όχι, δυστυχώς, εγώ μεγάλωσα ως παιδί στην επαρχία 
της έλλάδας, στην περιοχή της Θεσσαλίας, αλλά φυσικά 
δεν θα μπορείτε ούτε να το προφέρετε το όνομα του χω-
ριού μου, κύριε Άλβες».

«μα, είναι δυνατόν να μιλάτε με το “κύριε” και “κυρία”; 
Πέδρο και αμέλια θα αποκαλείστε και όχι πια τυπικότητες. 
στην έλλάδα, Πέδρο, η έννοια κουμπάρος στον γάμο είναι 
μια εξαιρετικά τιμητική θέση στη ζωή μας. έλπίζω να έχεις 
καταλάβει, Πέδρο, πως ήδη κατέχεις αυτή την τιμητική θέ-
ση στη ζωή μας» του έσφιξε το χέρι με σημασία ο Ζακ, χα-
ρίζοντάς του ένα γενναιόδωρο χαμόγελό του, ενώ η αμα-
λία κοιτούσε προσεκτικά τους κόμπους του χαλιού στο πά-
τωμα του μπαρ και ο νούσης ανακάτευε για χιλιοστή φορά 
τον καφέ του, βάζοντας τέσσερις κουταλιές ζάχαρη και κά-
νοντάς τον πετιμέζι.

Η μάρω έκανε βόλτες αγκαλιά με τον άντρα της στις 
όχθες της λίμνης, εμπρός από τους κήπους του ξενοδοχείου. 

αυτοί είχαν ο ένας τον άλλο, θα τους έβρισκε έτσι το κα-
κό. έγώ όταν χάσω τον Ζακ με τι θα έχω απομείνει εκτός 
από τη διαμαντένια βέρα του, που λάμπει στο δεξί μου χέ-
ρι, άραγε; σκεφτόταν η αμαλία.

Οι καλεσμένοι, ο περιβόητος κουμπάρος τους και η κό-
ρη τους αναχώρησαν για τους προορισμούς τους ο καθένας 
τις επόμενες ημέρες.

Οι νεόνυμφοι ήθελαν να ολοκληρώσουν τον μίνι μήνα 
του μέλιτος με ένα ταξίδι στη Φλωρεντία, αλλά η επιδείνω-
ση της υγείας του Ζακ και οι παρενέργειες των φαρμάκων 
δεν επέτρεψαν κάτι τέτοιο.

αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο μιλάνο, να δυναμώ-
σει στο ξενοδοχείο του, όπου μια αποκλειστική νοσοκόμα 
του έβαλε ενδοφλεβίως βιταμινούχους ορούς για μια μέρα 
και ειδικά δυναμωτικά ενυδατικά σκευάσματα, και αναχώ-
ρησαν με την Alitalia για νέα Υόρκη. 

Και οι δύο ενδόμυχα έκαναν τη σκέψη ότι μάλλον αυτό 
θα είναι το τελευταίο ταξίδι που θα πραγματοποιούσαν μα-
ζί, όμως το έκρυψαν καλά μέσα στα πυκνά σύννεφα που πε-
ρικύκλωσαν το τζάμπο που τους μετέφερε σπίτι τους.

Η στασιμότητα στην πορεία της ασθένειας του Ζακ ανα-
πτέρωσε το ηθικό τους, το τελευταίο σχήμα της πειραματι-
κής χημειοθεραπείας εξέπληξε τους δύσπιστους αμερικά-
νους γιατρούς του στο Memorial Hospital και έδωσε φτε-
ρά αισιοδοξίας και στους δυο τους. αποφάσισαν δέκα μέ-
ρες μετά την επιστροφή τους από την έυρώπη να δώσουν 
μια δεξίωση χαράς για τον πρόσφατο γάμο τους, καλώντας 
στο ξενοδοχείο «Plaza» όλη τη νέα Υόρκη. Η αμαλία πα-
ρακαλούσε ο Ζακ να ήταν σε καλή κατάσταση να το ζήσει 
αυτό, μια που ήξερε πως ο καλός της ανέκαθεν ήταν η ψυ-
χή των πάρτι, έχοντας αφήσει εποχή ως πλεϊμπόι στα νιά-
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τα του στην αμερική και την έυρώπη. Ίσως να είναι ο τε-
λευταίος μας χορός, σκεφτόταν τρέμοντας καθώς ετοιμα-
ζόταν την ίδια μέρα, 31 Δεκεμβρίου 1988, παραμονή Πρω-
τοχρονιάς. Ίσως τα τελευταία Χριστούγεννα που περάσα-
νε μαζί αγκαλιά στο σπίτι, ίσως το τελευταίο μεγαλειώδες 
πάρτι στην πάντα γιορτινή και αστραφτερή ζωή του καλού 
της, που τώρα προς το τέλος, η μοίρα τού είχε δείξει πως δεν 
μπορεί μια ζωή να είναι μόνο τυχερός στο παιχνίδι μαζί της. 

το κρυστάλλινο κρουαζέ φόρεμα, ειδικά ραμμένο από 
τον Louis Azzaro γι’ αυτήν, συνδυάστηκε με το νέο διαμα-
ντένιο περιδέραιο με ένα μεγάλο πουάρ σμαράγδι που της 
χάρισε ο Ζακ, έπειτα από παραγγελία ειδικών διαστάσεων 
και καρατίων στον Άλβες.

Ο Ζακ τού ζήτησε ένα βασιλικό σμαράγδι σε ομορφιά, 
κόψιμο και γυαλάδα, και αυτός του προμήθευσε ένα που δεν 
είχε διαλέξει τελικά η σύζυγος του σουλτάνου του μπρου-
νέι, διότι ήθελε μεγαλύτερη πέτρα. Όλα αυτά τα παραλει-
πόμενα γοήτευαν σχεδόν παιδικά τον Ζακ, που πωρωνόταν 
κάθε φορά που ο Άλβες τού αναπαριστούσε τις διαδικασίες 
και τα περίεργα πρωτόκολλα των σουλτάνων και των έμί-
ρηδων, που ήταν και οι αποκλειστικοί πελάτες που σέρβιρε 
αυστηρά και μόνο ο ίδιος. στην αμαλία όλα αυτά δεν έλε-
γαν απολύτως τίποτα, θα προτιμούσε να παραδώσει όλα της 
τα αμύθητα κοσμήματα, τα χιλιάδες ρούχα, τα εκατοντάδες 
ζευγάρια παπούτσια, τις τσάντες και τις γούνες −ένας ολό-
κληρος όροφος, ο τρίτος, κανονικό βεστιάριο−, να τα χα-
ρίσει σε μπαζάρ φτωχών, αυτά και ό,τι άλλο μπορούσε υλι-
κό για να επαναφέρει την υγεία στον Ζακ, τη ζωή στο κορ-
μί του, που ένιωθε μέρα μέρα, ή κυριολεκτικά ώρα ώρα, να 
χάνει τις δυνάμεις του. έίχε εμφανώς αδυνατίσει πολύ, το 
πρόσωπό του με το ελαφρύ κίτρινο χρώμα του συχνά το κά-
λυπτε με ανοιχτού μπεζ χρώματος μέικ απ, ενώ με κονσίλερ 
έκρυβε επιμελώς τους μαύρους κύκλους. Ο γόης Ζακ μά-

γερ, ο δεύτερος ρίτσαρντ μπάρτον, όπως τον κατέτασσαν 
σε έλλάδα και high society αμερικής και έυρώπης, έμοιαζε 
με έναν καταβεβλημένο πλέον, φαλακρό μεγαλύτερο αδελφό 
του. Δεν την πείραζε αυτό την αμαλία, αρκεί να μπορούσε 
να τον διατηρήσει έτσι – με αυτή την αγωνία άναβε κρυφά 
το φως του κομοδίνου της τη νύχτα και μετρούσε τις ανά-
σες του ή έκλαιγε σιγανά κοντά του στο σκοτάδι, σκεπασμέ-
νη παντελώς με το πάπλωμα, νομίζοντας πως τον ξεγελάει.

Ήταν μια μεγαλειώδης παραμονή Πρωτοχρονιάς εκείνη 
ωστόσο. το «Plaza» άστραφτε και οι φίλοι τους ιδιοκτήτες, 
ντόναλντ και ιβάνα τραμπ, είχαν βάλει τα δυνατά τους για 
να εντυπωσιάσουν όλη την αμερικάνικη υψηλή κοινωνία. 

Ήταν κοινό μυστικό πως ο Ζακ μάγερ ήταν άρρωστος 
βαριά, κι ο ίδιος με το πικρό χιούμορ του έκανε συχνά αστεία 
με την κατάστασή του, λέγοντας σόκιν ανέκδοτα που θα πει 
στον Θεό και στον Άγιο Πέτρο όταν τους συναντήσει, δί-
νοντας ένα απίστευτο παράδειγμα θάρρους και αντρίκειας 
αντιμετώπισης.

ναι, σίγουρα ήταν η πιο μαγική Πρωτοχρονιά στη ζωή 
όλων τους: η αμαλία γιατί διαισθανόταν το τέλος κι ας είχε 
ένα τόσο αστραφτερό περιτύλιγμα και happy end, η μάρω 
γιατί περίμενε το πρώτο της παιδί και ήταν τρισευτυχισμένη 
μέσα στη λύπη της για τον Ζακ, ο Ζακ γιατί ήθελε μια μεγα-
λειώδη έξοδο από τη ζωή, ακόμη κι ο ανδρέας νούσης, για-
τί για πρώτη φορά έπειτα από τόσα πολλά χρόνια γιόρτα-
ζε, έστω και με ειδικές προϋποθέσεις, τη χαραυγή ενός και-
νούργιου χρόνου μαζί με τον έρωτά του και την κόρη του.

Ο νούσης έφτασε λίγο μετά τις εννέα και μισή στο «Plaza» 
συνοδευόμενος από τη μαρπέσα, ένα πανέμορφο τοπ μό-
ντελ των προηγούμενων χρόνων, που είχε πλέον αποσυρ-
θεί αφού μεγάλωνε μόνη της ένα γιο.

Η άφιξή τους και ο θερμός χαιρετισμός τους με τον Ζακ 
υπέδειξε στην αμαλία πως ο Ζακ γνώριζε ότι οι δυο τους 
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ήταν ζευγάρι ίσως εδώ και καιρό. μια έντονη ενόχληση κα-
τέβαλε την αμαλία, μια δυσθυμία και οργή για το ότι ήθελε 
να δηλώσει την ερωτική του ζωή εμπρός στη μάρω ο νού-
σης. έκείνη την ώρα γι’ αυτήν ο Πέδρο έγινε μόνο ο νού-
σης, ο πρώην άντρας της και πατέρας της μάρως, ένας ρό-
λος, ένα καπέλο με ταμπέλα καλύτερα, που το φορούσε όταν 
αυτή έβρισκε την κατάλληλη στιγμή που τη βόλευε.

Η μαρπέσα κόντευε τα τριάντα πέντε, πανέμορφη, εξω-
τική, ντυμένη από τον μέντορά της, Yves Saint Laurent, χαι-
ρέτησε τη μάρω, που βεβαίως την ήξερε πολύ καλά από 
παλιές φωτογραφίσεις τους. Δεν μπόρεσε και η μάρω να 
αρθρώσει λέξη από την έκπληξη πως συνόδευε τον πατέρα 
της, ενώ ο… σενιόρ Πέδρο της μίλησε πολύ ευγενικά, φι-
λώντας με ιδιαίτερη οικειότητα και γλυκύτητα το χέρι της.

«μάρω, μας έχεις λείψει πολύ στην εταιρεία, δεν νομίζεις 
πως είναι ώρα να ξαναδουλέψουμε μαζί;» τη ρώτησε με αδιό-
ρατη αγωνία, περιμένοντας σαν υποψήφιος υπάλληλος με 
καρτερία τη θετική της απάντηση. 

Παρεμβλήθηκε ο Ζακ, ο οποίος ανακοίνωσε το συντα-
ρακτικό νέο. 

«Η μάρω θα χρειαστεί να βάλει για λίγο στην άκρη τη 
δουλειά, αφού πρέπει τώρα να αφοσιωθεί στο μωρό της. έλ-
πίζω να προλάβω να γίνω παππούς ξανά, Πέδρο! έίμαι τόσο 
χαρούμενος με αυτό το χριστουγεννιάτικο δώρο!»

σάστισε ο νούσης και ντράπηκε γι’ αυτό. στη μάρω, που 
τον παρατηρούσε με αυθάδεια, είπε κοιτάζοντάς τη στα μάτια:

«να κάνεις ό,τι καλύτερο για το μωρό σου, καλή μου, μό-
νο τα παιδιά μας έχουν σημασία πραγματικά στη ζωή μας» 
αποστομώνοντάς την.    

Παρήλασε όλο το Χόλιγουντ, που εκτιμούσε απεριόρι-
στα τον Ζακ, αλλά και μεγάλες προσωπικότητες, πολιτικοί, 
ο Δήμαρχος, αστέρες όπως ο ρόμπερτ ρέντφορντ, η Λάιζα 
μινέλι, η έλίζαμπεθ τέιλορ, η μπρουκ σιλντς, η μπάρμπρα 

στράιζαντ, ο ρούντολφ νουρέγιεφ, η ντιάν φον Φίρστεν-
μπεργκ, ο ράιαν Ο’νιλ και η Φάρα Φόσετ, που ήταν ζευγά-
ρι, ο Γουόρεν μπίτι και ο τζακ νίκολσον, ο Φράνσις Φορντ 
Κόπολα, ο τζον τραβόλτα, ο ρόμπερτ ντε νίρο, ο αλ Πα-
τσίνο και η νταϊάν Κίτον, που ήταν κι αυτοί πρώην ζευγάρι, 
και αμέτρητοι άλλοι, λες και το κόκκινο χαλί των Όσκαρ εί-
χε μεταφερθεί αυτούσια στο ιστορικό αυτό ξενοδοχείο εκεί-
νο το βράδυ. 

Ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα τα φώτα των πολυε-
λαίων έκλεισαν και ακούστηκε η αντίστροφη μέτρηση: δέκα, 
εννέα, οκτώ… Πιάστηκαν όλοι, διάσημοι και άσημοι, χέρι 
χέρι, σφιχτές αγκαλιές όλο έρωτα, αγάπη, φιλία, δημόσιες 
σχέσεις, νέα αισθήματα, που γεννήθηκαν αυτήν τη βραδιά 
και όδευαν προς το άγνωστο να βρουν την τύχη τους, και 
ένωσαν τη φωνή τους σε ένα «Happy New Year!», που έγινε 
κραυγή ελπίδας. στο σκοτάδι που έγινε άπλετο φως με φω-
τορυθμικά που αναβόσβηναν σαν δαιμονισμένα, ο Ζακ και 
η αμαλία σφιχταγκαλιάστηκαν σαν αντρόγυνο που βρέθη-
κε μαζί ύστερα από κακουχίες πολέμου, και παρατηρούσαν 
από το μπαλκόνι του «Plaza», θλιμμένοι μέσα στη φαινομε-
νική χαρά τους, τα βεγγαλικά που έσκαγαν ψηλά στον ου-
ρανό της Times Square.

«Θέλω να ζήσω, αμαλία» της δήλωσε στεγνά ο Ζακ κοντά 
στο αυτί της, μέσα στο πανδαιμόνιο και τις φωνές. «ντρέπο-
μαι, αλλά δεν μου έφτασε αυτή η ζωή και ζητώ λίγο ακόμα» 
την κοίταξε με αγωνία παιδική. «έίναι πολύ εγωιστικό αυτό;»

«Θα ζήσεις, Ζακ, θα το δεις, συνέχισε να το θες και θα 
ζήσεις». τον αγκάλιασε σφιχτά και απέναντί της αντίκρισε 
τον νούση να αγκαλιάζει προστατευτικά, ιπποτικά τη μαρ-
πέσα, δίνοντάς της φιλί στο μάγουλό της.

Έκλεισε σφιχτά τα μάτια της και πίστεψε πως η βρα-
διά ήταν όνειρο και εφιάλτης μαζί, που κάποιος άνετα στη 
διήγηση θα μπορούσε να μπερδέψει την αρχή με το τέλος. Η 
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αμαλία, μετά από τόσες Πρωτοχρονιές, θυμήθηκε και πάλι 
πώς είναι να ζεις στην απόγνωση.

Ο Ζακ χόρεψε με τη μάρω, επιστρατεύοντας όλες του 
τις δυνάμεις, προσπαθώντας να αγνοήσει τη ναυτία και την 
κόπωση που του έριχναν τη διάθεση, μιλώντας της στο αυ-
τί και λέγοντάς της κάποια από τα αναρίθμητα αστεία του 
τα οποία τον έκαναν πάντα τόσο αξιαγάπητο στους χορούς.

Ο νούσης, βρίσκοντας ευκαιρία, πλησίασε την αμαλία, 
την τράβηξε όσο πιο διακριτικά μπόρεσε και υποκρινόμε-
νος πως χορεύει μαζί της, φέρνοντάς τη στην πίστα, της εί-
πε άγρια, θυμίζοντας κάτι από τον παλιό νούση που είχε 
αφήσει αιώνες πίσω της στα τρίκαλα:

«Γιατί δεν μου είπες πως η μάρω είναι έγκυος; μήπως 
έπρεπε να το φανταστώ εγώ ή να το ανακαλύψω σε εννέα 
μήνες;»

«το θράσος σου είναι ανεκδιήγητο, μήπως θέλεις να σε 
φωνάζουμε και παππού ή να δώσουμε το όνομά σου στο μω-
ρό; αρκετά βάσανα έχω απόψε, σενιόρ Πέδρο, εσείς έχετε 
την ωραία συντροφιά σας, δεν καταλαβαίνω γιατί χορεύε-
τε μαζί μου».

«μόνο ένας λόγος υπάρχει για να χορέψω με την κου-
μπάρα μου, για να μάθω για την κόρη μου κάτι παραπάνω, 
σαν ζητιάνος σάς ακολουθώ».

«έ, όχι κι έτσι, έμαθα από τον Ζακ πως αναχωρείτε αύ-
ριο για ακαπούλκο μαζί με το μοντέλο της ζωής σας, προς 
τι η δυστυχία, σενιόρ Πέδρο; αντίθετα, μου φαίνεστε ανα-
ζωογονημένος!»

«Γλυκιά μου, δεν αισθάνομαι πολύ καλά, θα αποσυρθώ 
διακριτικά από την πίσω πόρτα, μείνε λίγο ακόμη εσύ μέχρι 
να αδειάσει λίγο η σάλα από τον πολύ κόσμο κι έλα σπίτι. 
Καλή χρονιά, Πέδρο» του είπε κατάκοπος, χλωμός και ιδρω-
μένος ο Ζακ και έκανε να φύγει.

«Έρχομαι τώρα μαζί σου, επιμένω, θα μείνει η μάρω, ο 

τζορτζ, η νινέτ, η ροζάριο, έτσι Πέδρο;» −τον ρώτησε τονίζο-
ντας το όνομά του– «Δικαιολόγησε την αποχώρησή μας εσύ».

«ναι, μην ανησυχείς, Ζακ. Θα σου τηλεφωνήσω το πρωί, 
ξεκουράσου, ήσουν πολύ δραστήριος σήμερα, φτάνει, το πα-
ράκανες».

Έφυγαν με τη μαύρη stretch Cadillac, ενώ είχε αρχίσει να 
χιονίζει πυκνά στην πόλη.

«Χιόνι, αμαλία, κοίτα! Δεν θα μπορούσε να πάει καλύτε-
ρα η αποψινή βραδιά» της έσφιξε το χέρι αδύναμα στο σκο-
τάδι του πίσω καθίσματος.



Μ Ι Α  Ζ Ω Η  Π Ο Λ Λ Ε Σ  Φ Ο Ρ Ε Σ

493492

30 αΥΓΟΥστΟΥ 1989, οκτώ γεμάτους μήνες μετά 
από εκείνη την πρωτοχρονιάτικη γιορτινή βρα-
διά, ο Ζακ άφησε για πάντα το μεγάλο πάρτι της 

τόσο χορτάτης του ζωής. Όλοι ήταν κοντά του στην τελι-
κή ευθεία, που ήταν κάτι παραπάνω από ανηφόρα τελικά, 
κι αυτός τα έβγαλε πέρα με αξιοπρέπεια και με εξαιρετική 
επίδοση, αφού άντεξε τον διπλάσιο χρόνο από αυτόν που 
είχαν υπολογίσει οι γιατροί. Η αξιοπρέπεια που τον διέκρι-
νε πάντα στη ζωή του δεν του επέτρεψε να διαγράψει άλλη 
πορεία στον θάνατό του και έτσι γλίστρησε, έξι μέρες πριν 
εκπνεύσει ο αύγουστος και το ζεστότερο καλοκαίρι των τε-
λευταίων χρόνων στη νέα Υόρκη, σε ένα βαθύ ηπατικό κώ-
μα, πολύ βαθύ τις τελευταίες δύο μέρες, που όλοι νόμιζαν 
πως πλέον δεν αντιλαμβάνεται τίποτα. Όλοι είχαν αυτή την 
εντύπωση εκτός από την αμαλία, που ήξερε πως την κατα-
λάβαινε κι ας έμοιαζε ήδη νεκρικά κοιμισμένος στο κρεβά-
τι του νοσοκομείου. 

Εξαγνισμός

το μεγάλο του δωμάτιο, που είχε ενωθεί με άλλα δύο 
στη σειρά, για να μη δημιουργείται το αδιαχώρητο από τους 
επισκέπτες τον τελευταίο μήνα που ήταν συνεχώς εκεί, με-
ταμορφώθηκε με αντικείμενα που αγαπούσε ο Ζακ, για να 
του θυμίζουν τη ζωή του. απέναντί του είχε βάλει μια τερά-
στια φωτογραφία του σκάφους του «Καλυψώ 2», για να πεί-
σει τον εαυτό του πως μπορεί να σηκωθεί και να κάνει κά-
ποια στιγμή άλλη μια κρουαζιέρα μαζί του. μερικοί πίνακές 
του, όπως και το πορτρέτο τους με την αμαλία, φωτογρα-
φίες και άλλα μικροπράγματα είχαν μεταφερθεί κοντά του, 
και η γυάλα με το χρυσόψαρό του, τον τζέρι, που είχε στο 
γραφείο του τον τελευταίο χρόνο. Η αμαλία την τελευταία 
εβδομάδα παρέμενε μαζί του νύχτα μέρα και είχε μεταφερθεί 
σε ένα κρεβάτι δίπλα στο δικό του. Όταν πια ο Ζακ σταμά-
τησε να μιλάει και βυθίστηκε στον λήθαργο των μελλοθά-
νατων, που η αμαλία είχε ξαναδεί να συμβαίνει με τη μάνα 
της, την κυρα-Λένη, συνέχισε να του μιλά. 

έκεί στα σκοτεινά, το τελευταίο βράδυ στην κλινική 
Memorial, ήξερε πως ήταν ζήτημα ωρών το τέλος, είχε δει 
και τη φίλη της Έλλη Λαμπέτη στο Sinai Hospital το 1983, 
αλλά είχε προετοιμαστεί από την προηγούμενη νύχτα, όταν 
ξύπνησε η ίδια από έναν εφιάλτη. Ξανάζησε στο Κόμο τον 
γάμο της με τον Ζακ, αλλά τώρα πια ήταν πλήθος κόσμου 
μαζεμένο, η πεθερά της, τα δικά της αδέλφια, ένα χωριό ολό-
κληρο από τους Βοριάδες τους ακολουθούσε και ολόκληροι 
μαχαλάδες από τα τρίκαλα. 

«τι θα τους προσφέρουμε;» ρωτούσε απελπισμένη τον 
Ζακ. «Δεν έχουμε τόσο πολύ φαγητό, ούτε χώρο να τους 
υποδεχτούμε».

έισέβαλαν όλοι μαζί μέσα στη βίλα του ανδρέα, που κα-
θόταν ανήμπορος να βοηθήσει, και τα κατέστρεφαν όλα σαν 
βάνδαλοι. μετά άρχισαν να χτυπιούνται μεταξύ τους για το 
φαγητό, το νυφικό της γέμισε αίματα, που πιτσίλισαν τον 
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Ζακ στο πρόσωπο. Ξύπνησε κλαίγοντας από τον εφιάλτη και 
κοίταξε τον Ζακ, έναν αγνώριστο γέρο: είχε απομείνει ένα 
κίτρινο κέρινο κρανίο με έναν επιθανάτιο ρόγχο για μιλιά. 

Θα πεθάνει σε λίγες ώρες, σκέφτηκε, το αίμα είναι γρή-
γορο στο όνειρό μου, κι εγώ ήμουν ντυμένη και νύφη, ό,τι 
χειρότερο. Θάνατος!

Ήταν δύο μετά τα μεσάνυχτα όταν αποφάσισε να ανά-
ψει το μικρό λαμπάκι στο μπάνιο της σουίτας του νοσοκο-
μείου και μέσα στο μισοσκόταδο, δίπλα σε ένα σύζυγο που 
πάσχιζε να πάρει ανάσες, λες και πλήρωνε αδρά την καθε-
μία απ’ αυτές, του εξομολογήθηκε, πεπεισμένη πως αυτός 
την άκουγε από τον λήθαργό του και τη συνομιλία του με 
τον Κάτω Κόσμο. του ομολόγησε ποιος ήταν ο Πέδρο Άλβες 
στη ζωή τους. του ζήτησε να συγχωρέσει κι αυτόν κι αυτήν. 
έιδικά για τον Πέδρο, του έλεγε ξανά και ξανά πόσο βαθιά 
πίστευε πως τον αγάπησε ο φίλος του.

«έμένα να συγχωρέσεις που παρίστανα πάντα τη δυνατή 
και δεν τόλμησα ποτέ να σ’ το ομολογήσω. Ήξερα πως δεν 
θα άλλαζε κάτι στην αγάπη που μου είχες και δεν ήθελα να 
σου πάρω τον τελευταίο φίλο της ζωής σου, ούτε να έχεις 
αμφιβολίες για εμένα ποτέ. Όσο ήμουν μαζί σου τίποτα και 
κανένας δεν σε επισκίασε ποτέ, δεν ήταν δυνατόν κάτι ή κά-
ποιος να σε μειώσουν».

σίγουρη πως την άκουγε, και ας έλεγαν άλλα οι γιατροί 
περί βαθιάς νάρκης, έσκυψε στο αυτί του και του ψιθύρισε, 
όπως είχε κάνει το ίδιο με τη μάνα της χρόνια πριν, κι αυτή 
της είχε απαντήσει προς κατάπληξη όλων.

«μη φοβάσαι, Ζακ» του είπε γλυκά του φίλησε το απο-
στεωμένο από την αρρώστια μάγουλό του. απάντηση αυ-
τήν τη φορά δεν έλαβε κι ούτε μπόρεσε να δει στο σκοτάδι 
μια αδιόρατη σκιά χαμόγελου που τέντωσε για λίγο το πά-
νω χείλος του. 

Ήταν οι δυο τους αγκαλιά στο ίδιο κρεβάτι όταν ξεψύ-

χησε ο Ζακ λίγες ώρες μετά, και η αμαλία το κατάλαβε από 
τον παρατεταμένο ήχο των μηχανημάτων, που έσκουξαν στο 
σκοτάδι και την ξύπνησαν κι αυτήν έτσι όπως είχε κουρνιά-
σει κοντά του. Δεν μπόρεσε να αντέξει να δει να τον παίρ-
νουν, ένα άψυχο κορμί διπλωμένο με ένα λευκό σεντόνι, σαν 
τα σάβανα που τύλιξαν τη γιαγιά και τον παππού της. Γύρι-
σε σαν δειλή την πλάτη της και έκλαιγε απαρηγόρητη ξημε-
ρώματα στη νέα Υόρκη, με το κεφάλι της να ακουμπά στο 
κρύο τζάμι του δέκατου τέταρτου ορόφου του νοσοκομείου.

τηλεφώνησαν γι’ αυτήν στο τηλεφωνικό νούμερο που 
τους υπέδειξε. σε είκοσι λεπτά άνοιξε η πόρτα του ίδιου δω-
ματίου, ενώ η αμαλία κλαίγοντας με υστερία προσπαθού-
σε να βρει τον τρόπο να μαζέψει τα ρούχα και τα προσωπι-
κά του αντικείμενα, και μπήκε μέσα ο ανδρέας. την κοίταξε 
και κοίταξε και το άδειο πια κρεβάτι του Ζακ.

«τέλειωσε» του είπε και έκλαιγε με αναφιλητά «έσβησε, 
ανδρέα, πήρε τρεις βαθιές ανάσες και μετά τίποτα…»

Ο ανδρέας την παρηγόρησε με την παλιά θαμμένη τους 
αγάπη, που είχε ζήσει μεγάλα δράματα, άνοιξε την αγκα-
λιά του και την κράτησε για πολλή ώρα χαϊδεύοντάς της τα 
μαλλιά, που τα είχε τόσες μέρες πιασμένα σε μια κοριτσί-
στικη αλογοουρά.

«Άσ’ τον να ησυχάσει, αμαλία μου, αρκετά τυραννήθη-
κε» της ψιθύρισε.  

Η μάρω δεν παραβρέθηκε στην κηδεία του Ζακ, αφού 
ήταν ήδη στη μαιευτική κλινική, γεννώντας ένα κοριτσάκι 
την ώρα που οι οικείοι του Ζακ, εκπληρώνοντας την τελευ-
ταία του επιθυμία, τον αποτέφρωναν. Ο κύκλος της ζωής 
τους είχε πάρει από μόνος του πρωτοβουλίες και συνδύασε 
το απόλυτο δράμα με την απρόσμενη χαρά που φέρνει το 
πρώτο νεογέννητο παιδί στη μάνα του και στην αμαλία, που 
έγινε γιαγιά της μικρής Έλλα. Ο πατέρας της μάρως, τέσ-
σερις μέρες που παρέμεινε η θυγατέρα του στο νοσοκομείο, 
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είχε αποφασίσει να κάθεται υπομονετικά την ώρα του απο-
γευματινού επισκεπτηρίου στο σαλόνι υποδοχής. Ένας γο-
ητευτικός κύριος, ντυμένος με αυστηρό κοστούμι, διαβάζο-
ντας με τις ώρες βιβλίο και πίνοντας καφέ, περίμενε αν και 
εφόσον η μάρω τού επιτρέψει να τον δεχτεί να τη δει και να 
ευχηθεί με τον παραδοσιακό ελληνικό τρόπο στο εγγόνι του.

την τρίτη ημέρα, έπειτα από μακρά συζήτηση με την απηυ-
δισμένη αμαλία, η οποία τον αντίκρισε για άλλη μια φορά 
μπροστά της, όπως και την προηγούμενη ημέρα, στο σαλό-
νι των επισκέψεων, επιβλήθηκε στην κόρη της και οδήγη-
σε τον νούση στη σουίτα 818 του Sinai Hospital για να δει 
την κόρη και την εγγόνα του.

Δεν μπόρεσε να αρθρώσει λέξη από την ταραχή του, κι 
ας είχε προετοιμαστεί μέρες πριν, κι ας είχε μοσχοπουλήσει 
στη ζωή του αμύθητες πέτρες σε σαουδάραβες κροίσους και 
σε σουλτάνους, με δεινή ρητορική και επιχειρήματα.

Έσκυψε στο κρεβάτι και αγκάλιασε κλαίγοντας τα πόδια 
της μάρως σιωπηλά, βουβά, βυθίζοντας το πρόσωπό του 
στη μαλακή ροζ κουβέρτα του μαιευτηρίου, χαϊδεύοντας τη 
μοναχοκόρη του, που τον κοιτούσε βουρκωμένη, ένα χάλι 
από τις ήδη αναστατωμένες ορμόνες της.

Η μικρή Έλλα θήλαζε κοιμισμένη αγνοώντας πως έγινε 
η αιτία για να δοθεί μια αμυδρή ελπίδα για απονομή χάρι-
τος στον Έλληνα παππού της. αυτός σοβάρεψε και έβγαλε 
από την τσέπη του μια χρυσή λίρα παλιάς κοπής του Βασι-
λιά Γεωργίου, την ίδια που είχε πάρει κι ο ίδιος από τον νο-
νό του, την ακούμπησε στην κουβερτούλα της μικρής μα-
ζί με ένα ροζ βελούδινο κουτάκι που άνοιξε και λαμπύρισε 
μια λευκή μπριγιαντένια καρδιά.

«Για τη μονάκριβή μου εγγόνα». Φίλησε την πατούσα 
της μικρής, που κοιμόταν αμέριμνη, και κοίταξε με αυτά τα 
ανεπανάληπτα μάτια του την κόρη και την πρώην γυναίκα 
του. ρώτησε:

«τουλάχιστον, υπάρχει ελπίδα κάποτε να με φωνάξει 
παππού;»

Έναν ολόκληρο χρόνο σχεδόν, ο νούσης −που η αμαλία 
μπροστά στον κόσμο αποκαλούσε Πέδρο και του μιλούσε 
αγγλικά− υπέμενε τα μαρτύρια με τις κυκλοθυμικές διαθέ-
σεις της αμαλίας κυρίως, αφού η μάρω με τη μητρότητα 
είχε μεταμορφωθεί πλήρως, συνειδητοποιώντας τη μεγάλη 
αγάπη που κρύβει η λέξη «μάνα». Έβλεπε συχνά τον πατέρα 
της, που τον αποκαλούσε Πέδρο και του μιλούσε πότε ελλη-
νικά και πότε αγγλικά. Δεν μπόρεσε ακόμη να τον αποκα-
λέσει θαρρετά πατέρα, αν και τους είχε δοθεί η ευκαιρία να 
έρθουν πιο κοντά. Η μάρω συνειδητοποίησε πως δεν ήταν 
δυνατόν να ζήσει μακριά του πλέον, όχι μόνο γιατί αυτός 
ήταν ζωντανός, αλλά γιατί κατάλαβε πως είχε χρυσή καρ-
διά και ψυχή τόσο πολύ τραυματισμένη, που σχεδόν πονού-
σε να τον βλέπει να παλεύει στις άσχημες μέρες, γιατί υπήρ-
χαν κι αυτές. Προσπάθησε λίγο πριν από το ετήσιο μνημό-
συνο του Ζακ να φέρει τη μητέρα της και τον Πέδρο κοντά 
καλώντας τους επανειλημμένως σε οικογενειακά γεύματα, 
για να χαίρονται μαζί τη μικρή, την ημέρα των έυχαριστι-
ών, στις γιορτές των Χριστουγέννων, που ήταν όλοι τους βέ-
βαια ράκη εκτός από την Έλλα, που γελούσε ασταμάτητα. 

Η μητέρα της αποφάσισε την άνοιξη να επιστρέψει στην 
έλλάδα, ανοίγοντας και τα δύο σπίτια, στην αθήνα και στο 
Καβούρι, ξεσκονίζοντας αναμνήσεις, θάβοντας κάποιες άλ-
λες, καταμετρώντας πληγές. Ήξερε πως εκεί δεν θα τολμού-
σε να τη συναντήσει ο Πέδρο, ο νούσης, όσο κι αν το ήθε-
λε. την πίεζε με τη στάση του, τον μοναχισμό στον οποίο 
της ορκιζόταν πως είχε −η μαρπέσα ήταν μια απλή συνο-
δός του, της τόνιζε ξανά και ξανά− αφοσιωθεί τόσα χρό-
νια, ακόμη κι αυτά που η ίδια ήταν δεσμευμένη, μόνο σ’ αυ-



Ε Λ Ε Ν Α  Μ Α Κ Ρ Η

499498

τή. Έβγαιναν συχνά στη νέα Υόρκη, έτρωγαν σε ρεστοράν 
μαζί, πήγαιναν σε θέατρα στο μπρόντγουεϊ, σε σινεμά. Η 
αμαλία αποφάσισε να απέχει από την τηλεόραση, αρκετά 
ψυχοφθόρα ήταν η τελευταία περίοδος πριν από τον θάνα-
το του Ζακ. Έκαναν ατέλειωτες συζητήσεις ξανά και ξανά, 
ανέλυαν γεγονότα, επώδυνες μνήμες, στιγμές που τους «τέ-
λειωσαν» συναισθηματικά, άλλες που τους ανέβασαν στους 
ουρανούς. Κατάλαβαν και οι δύο πως είχαν ξαναβρεθεί δυο 
διαφορετικοί άνθρωποι πια, πολύ πιο πονεμένοι από εμπει-
ρίες, πολύ πιο σκληροί, αλλά παράλληλα με τεράστια ανά-
γκη αγάπης και συντροφικότητας. την προτελευταία μέρα 
του απριλίου 1989, πριν αναχωρήσει η αμαλία για την έλ-
λάδα, επισκέφτηκε για πρώτη φορά τον νούση στο διαμέ-
ρισμά του για βραδινό.

Π ΗΓα ΠρΟέτΟιμασμένΗ κατάλληλα, αυ-
στηρά ως χήρα Ζακ μάγερ, πήγα μια γυναίκα πο-
λύ ώριμη, πολύ βαθιά στα πενήντα τρία της χρό-

νια, άσχετα αν είχα μοχθήσει σίγουρα για να φαίνομαι αρ-
κετά μικρότερη.

Καθίσαμε οι δυο μας στη μεγάλη τραπεζαρία, όπου μας 
σέρβιραν γαλλικό μενού. τόσο ίδιοι, αλλά και τόσο διαφο-
ρετικοί με το παρελθόν μας. αφού φάγαμε, περιηγήθηκα στο 
σαλόνι. μόνο τρεις φωτογραφίες δέσποζαν, η μάρω μικρή, 
η μάρω στον γάμο της με τον Ζακ, η μάρω αγκαλιά με την 
Έλλα και πέντε έξι γνωστές της Έλλα, στο πάρκο, στο κρε-
βάτι της, μαζί του αγκαλιά. 

«Όντως αποκήρυξες το παρελθόν, λοιπόν, ούτε ένα ίχνος 
του ανδρέα που γνώρισα εγώ, ούτε ένα στοιχείο της παλιάς 
αγάπης που λες πως είχες θρησκεία, όπως πας και λες συνε-
χώς στην κόρη μας! το βλέπω αυτό. τη μάρω ήθελες εξαρ-
χής, αυτήν είχες τόσο ανάγκη στη ζωή σου, και εμένα με ένα 

Από το ημερολόγιο της Αμέλιας Βοριά

Απρίλιος 1989
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δακρύβρεχτο συγγνώμη πίστευες πως θα με έριχνες ξερή» 
του πέταξα με χολή, κοκκινίζοντας από οργή.

Ο νούσης γέλασε λοξά, ειρωνικά και κουρασμένα. ση-
κώθηκε από την αγαπημένη του πολυθρόνα και βγήκε στο 
χολ για να ανέβει τη σκάλα του πρώτου ορόφου. στο τέλος 
κοντοστάθηκε και γύρισε να με κοιτάξει. 

«Έλα, αμαλία, επιτέλους, έλα να δεις και να πάρεις την 
εκδίκησή σου!»

τον ακολούθησα απρόθυμα, φοβισμένη μην του δώσω 
ελπίδες για κάτι άλλο, γιατί το μόνο που δεν έκρυβα αυτήν 
τη στιγμή γι’ αυτόν ήταν πάθος ερωτικό. αντίθετα θα ήθε-
λα να τον χαστουκίσω πολλές φορές δυνατά.

Βρέθηκα στην κρεβατοκάμαρά του, είχα τρομερή περι-
έργεια να τη δω, από ώρα. σκεφτόμουν πώς θα είναι ο χώ-
ρος αυτός πολλές νύχτες, όταν δίπλα μου κοιμόταν ο Ζακ 
κι εγώ περιεργαζόμουν τη δική μας, που ήταν λευκή, με κα-
θρέφτες, λευκή μοκέτα παντού, σατέν ιβουάρ κουρτίνες, 
ασορτί σαλονάκι.

το μαύρο δερμάτινο Eduardian υπέρδιπλο κρεβάτι δέ-
σποζε στον χώρο, σκούρα επιβλητική ταπετσαρία στους τοί-
χους, με ασπρόμαυρα γυμνά σκίτσα του Κρίστιαν ρομπς σε 
ασημένιες σκαλιστές παλιές κορνίζες, ανακατεμένα με μο-
ντέρνα τέχνη. Ένας παλιός εγγλέζικος καθρέφτης ράφτη, 
ένα αυστηρό εγγλέζικο γραφείο, σκούρα παχιά μοκέτα στο 
πάτωμα και βαρύτιμες κρυστάλλινες λάμπες με σκούρα κα-
πέλα στα δύο τεράστια κομοδίνα. Ο κρυστάλλινος πολυέ-
λαιος άστραφτε πάνω από το κρεβάτι, ενώ ο νούσης προ-
χώρησε στο βάθος και ξεκλείδωσε μια κλειστή δρύινη πόρ-
τα. το βεστιάριο στα δεξιά μας, με δεκάδες κοστούμια τα-
κτοποιημένα σαν στρατιωτάκια, μπότες, παπούτσια, ράφια 
με προβολείς για να φωτίζονται επαρκώς τα δεκάδες κολ-
λαριστά πουκάμισά του, γραβάτες, παπιγιόν, μαντίλια και 
ψηλά στα ράφια τα καπέλα του. Όλα σε εξαιρετική τάξη, 

ήταν πάντα τρομερά σχολαστικός, όπως και παλιά, με την 
γκαρνταρόμπα του.

Άνοιξε ξεκλειδώνοντας και μπήκαμε σε ένα δεύτερο μι-
κρό βεστιάριο. Άναψε τα φώτα και πλημμύρισε η ζωή μας 
στους τοίχους, εικόνες που η μια εναλλασσόταν με την άλ-
λη. Φωτογραφίες παλιές δικές μας από τον πρώτο μας χο-
ρό, την πρώτη μας κρυφή εκδρομή, τον αρραβώνα μας, τον 
γάμο μας, η μάρω μωρό στο πρώτο μας σπίτι, όλες μεγε-
θυμένες ζωντάνεψαν έτοιμες να με ρίξουν κάτω λιπόθυμη. 
αφίσες από θεατρικά μου έργα, φωτογραφίες όλων των πα-
ραστάσεών μου καδραρισμένες στον τοίχο, εξώφυλλα πε-
ριοδικών, προγράμματα των θεατρικών μας παραστάσεων, 
αφισέτες από τις ταινίες μου. Άλμπουμ δεμένα με καταχω-
ρημένες κριτικές μου και φωτογραφίες μου, ένα πλήρες αρ-
χείο που είχε χωρέσει όλη μας τη ζωή, αυτήν που ζήσαμε μα-
ζί κι αυτήν που την περάσαμε χώρια.

«αυτό ήθελα λοιπόν, αμαλία; μόνο τη μάρω; Κοίταξε 
καλά το δωμάτιο και πες μου τι ακριβώς ήθελα τόσα χρόνια 
και μετά ξανακοίταξέ με και δες πόσο βλάκας ήμουν που δεν 
μπόρεσα να συνεχίσω ούτε ένα βήμα τη ζωή μου μετά από 
σένα». Έφυγε διαλυμένος, αφήνοντάς με άφωνη να κοιτώ το 
«μυστικό δωμάτιο» της ζωής μας, να μετρώ φωτογραφίες, 
χρόνια, πόνο.

Βγήκα έξω και τον είδα ξαπλωμένο με το πουκάμισο και 
το παντελόνι του στο κρεβάτι. έίχε αφήσει το σακάκι του 
στην πολυθρόνα και είχε λύσει τη γραβάτα του νευρικά, αυ-
τό μαρτυρούσε έτσι όπως έστριβε λοξά. Κοιτούσε εμπρός με 
μάτια ασάλευτα, σαν μαθητής που παραδέχτηκε πως δεν έχει 
διαβάσει τίποτα απολύτως, αλλά δεν φοβάται την τιμωρία.

Προχώρησα μπροστά του και τον κοίταξα με γλύκα για 
ώρα, τον παρέσυρα σ’ αυτό το βλέμμα. με κοίταξε φοβισμέ-
νος. Έβγαλα το σκούρο μοβ μακρύ ζέρσεϊ φόρεμα που φο-
ρούσα και έμεινα με τα εσώρουχά μου.
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«Έχει αλλάξει πολύ το σώμα μου από τότε, αλλά πάλι εγώ 
είμαι» του είπα. Ξάπλωσα αμίλητη δίπλα του και του έπια-
σα το χέρι, όπως παλιά που τον περίμενα υπομονετικά να 
έρθει από το κτήμα, ήταν αργά το βράδυ και γυρνούσε κα-
τάκοπος αλλά τόσο αφιονισμένος για εμένα. 

«Δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο» του είπα, αλλά δεν άκου-
σα τίποτα περισσότερο, ο παλιός ανδρέας άνοιξε το συρτά-
ρι στο κομοδίνο του και μου έδειξε τη βέρα μας. τη φόρεσε 
και μου έδωσε μετά από είκοσι οκτώ χρόνια το πρώτο μας 
ερωτικό φιλί και μια απελπισμένη αγκαλιά.

Γύρισα στην έλλάδα μετά από μερικές ημέρες. Πήρα την από-
φαση να ανοίξω το θέατρο «αμελί» και να ανεβάσω παρά-
σταση εκεί τον χειμώνα του 1990, μαζί με γνωστούς και αγα-
πημένους μου ηθοποιούς. Το γλυκό πουλί της νιότης ήταν το 
έργο που λαχταρούσα να παίξω από καιρό. Πόσο χρόνο μου 
είχε κλέψει από τη ζωή μου η αμερική και η διεθνής καριέρα 
τώρα το κατάλαβα, όταν όλα πια στη νέα Υόρκη είχαν συν-
δεθεί με τον Ζακ και μου έφερναν σαν από ναυάγιο «σπασμέ-
νες», κατακερματισμένες μνήμες, που ακόμα πονούσαν πολύ.

Ο ανδρέας είχε την πεποίθηση πως γύρισα ξανά κοντά 
του, το ίδιο κι εγώ για λίγο, όμως κατάλαβα πως δεν μπο-
ρώ πια να είμαι σύζυγος νούση ή σύζυγος κανενός άντρα. 
το θέατρο, η ηθοποιία, η ζωή που άφησα πίσω μου κάποτε 
με καλούσαν. αποφάσισα να μοιράσω τον χρόνο μου, στη 
νέα Υόρκη και στην έλλάδα. Η μάρω υποσχέθηκε πως θα 
ερχόταν τουλάχιστον μια φορά μέσα στον χειμώνα. έγώ θα 
αναλάμβανα τις υπόλοιπες επισκέψεις. Ο ανδρέας θα περί-
μενε, δεν τολμούσε να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα. Η 
έλλάδα μετά τη φυγή του ήταν μια εξαιρετικά μεγάλη από-
φαση, που ίσως τον έβαζε ακόμα και φυλακή αν αποκαλυ-
πτόταν κάτι γι’ αυτόν. 

Περάσαμε μαζί το καλοκαίρι στο σπίτι στο Κόμο και 
από κοντά πια αναλύσαμε την πιο παράδοξη ημέρα της ζω-
ής μας: εγώ νύφη, ο Ζακ γαμπρός, αυτός μάρτυρας, η μάρω 
μας παράνυμφος. Κάναμε ταξίδι με ένα κότερο στις μπαχά-
μες όταν με ειδοποίησαν πως όλα ήταν έτοιμα για τις πρό-
βες τον σεπτέμβριο στην αθήνα. Ο ανδρέας κατέβασε τα 
μάτια του και δεν είπε τίποτα. Ήξερε, δεν είχε κανένα δι-
καίωμα για κάτι τέτοιο. Οι επιληπτικές κρίσεις του μειώ-
θηκαν αισθητά, όπως μου έλεγε. Δεν με άφηνε να κοιμάμαι 
μαζί του τα βράδια, δεν ήθελε ποτέ να χάσει τον έλεγχο του 
εαυτού του, πράγμα που συνέβαινε όταν πάθαινε, αραιά βέ-
βαια πια, στον ύπνο του κρίσεις. Ήταν οι κρίσεις που του 
θύμιζαν το κακό που είχε κάνει στις ζωές όλων μας, οι κρί-
σεις που τον δέσμευαν να χρησιμοποιεί μέχρι να πεθάνει το 
όνομα Πέδρο Άλβες.

Γύρισα στην αθήνα, υπέροχο να γυρνάς σπίτι μετά από 
χρόνια, αποφάσισα όμως να πουλήσω το σπίτι στο Καβούρι, 
γιατί ήταν γεμάτο από την κοινή μας ζωή με τον Ζακ, και να 
προσανατολιστώ σε μια εξίσου μεγάλη βίλα επάνω στα βρά-
χια, στο Λαγονήσι. με τα λεφτά που εισέπραξα από το σπίτι 
στο Καβούρι ιδρύσαμε στην περιοχή ένα ορφανοτροφείο με 
το όνομα ΖαΚ μαΓέρ, στη μνήμη του. Προχώρησα γρήγο-
ρα στις αλλαγές, δεν δίστασα στιγμή. το ίδιο έκανα και με 
το διαμέρισμα στη νέα Υόρκη, αποφάσισα να το μεταβιβά-
σω στη μάρω, καθότι μεγαλύτερο, και εγώ να αγοράσω ένα 
μεγάλο κατάλευκο λοφτ με τζαμαρίες και επιπλωμένο εξαι-
ρετικά μοντέρνα. Δεν ήθελα τίποτα από το παλιό μου σπίτι, 
κράτησα μόνο αυτά που θα ήθελε να είχε κι ο ίδιος ο Ζακ. 

στην πρεμιέρα του θεάτρου μας στην αθήνα δεν έπεφτε 
καρφίτσα στην πλατεία. τα εισιτήρια είχαν προπωληθεί εδώ 
και καιρό, όλοι κρατούσαν την ανάσα τους για τη μεγάλη 
αμέλια Βοριά, που επέστρεψε, ήταν η παράσταση της χρο-
νιάς, ήταν η επάνοδός μου, πράγμα που μου έδωσε και την 
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ιδέα να ανεβάσω την επόμενη χρονιά ή και πιο μετά την Επι-
στροφή της γηραιάς κυρίας.

Ένα βράδυ στις γιορτές των Χριστουγέννων, την ώρα 
που βαφόμουν και ξεβαφόμουν νευρικά πάνω στη σκηνή 
ως αλεξάνδρα ντελ Λάγκο, ακούγοντας τον συμπρωταγω-
νιστή μου στον μονόλογό του, ένιωσα πως έπαιζα έτσι μό-
νο για τον ανδρέα. στο διάλειμμα ανακάλυψα πως με περί-
μενε καθισμένος στωικά στην πολυθρόνα του καμαρινιού 
μου. Έκανα ώρα να συνέλθω και φοβήθηκα μην του δώσω 
παραπάνω φόρτιση απ’ όσο πρέπει κι αντέχει η καρδιά του, 
αλλά άκουσα επιτέλους μέσα μου κάτι από εκείνη την πα-
λιά αμαλία που έβλεπε τον νούση να περνάει με το τζιπ του 
και αναστατωνόταν χάνοντας τον χτύπο του σφυγμού της 
και τη λαλιά της από τη λαχτάρα. 

«Δεν γινόταν πλέον αλλιώς» μου έλεγε ξανά και ξανά 
φιλώντας με.

«Μ αμα, ΘΥμασαι πως εδώ ήταν το πηγάδι 
της γιαγιάς κι εκεί είχατε πολύ παλιά το κο-
τέτσι σας; Ella, come here, sweetie. Πατέρα, 

κράτα λίγο την Έλλα από το χέρι, γιατί φοβάμαι τα φίδια».
«μη φοβάσαι, μάρω, βλέπω εγώ, θα την πάρω αγκαλιά» 

απάντησε ο νούσης.
Περιηγήθηκαν όλοι μαζί σαν τουρίστες που βρήκαν τυ-

χαία ανοιχτό το μουσείο απαγορευμένη ώρα κι έκαναν προ-
σεκτικά βήματα. έπέστρεψαν οικογενειακώς, με μια πράξη 
τεράστιου θάρρους, στο σπίτι της αμαλίας στους Βοριάδες, 
που λόγω εγκατάλειψης των αδελφών της και του επιστά-
τη ρήμαξε, αγρίεψαν τα χόρτα και έπνιξαν τις ευωδιαστές 
τριανταφυλλιές, τις πασχαλιές τις εξαφάνισαν, ακόμα και 
το πλακόστρωτο μονοπατάκι του κηπάκου με δυσκολία το 
ξεχώριζες. Η αμαλία προχωρούσε θαρρετά εμπρός, φορώ-
ντας τζιν παντελόνι και κατάλληλα παπούτσια.

«ανδρέα, θυμάσαι εδώ;» φώναξε και του θύμισε τη μικρή 

Μαζί

Ιούνιος 1995, Βοριάδες



Ε Λ Ε Ν Α  Μ Α Κ Ρ Η Μ Ι Α  Ζ Ω Η  Π Ο Λ Λ Ε Σ  Φ Ο Ρ Ε Σ

507506

αποθηκούλα που έδιναν ραντεβού με τον φόβο των ιουδαίων 
για αγκαλιάσματα στα σκοτεινά και βιαστικά.

«Δεν έχω ξεχάσει τίποτα, αμαλία μου».
«μην τον φωνάζεις έτσι, μαμά, μπορεί να ακούει κάποιος 

γείτονας. Καλύτερα μίλα του αγγλικά» αγχώθηκε όπως πά-
ντα προειδοποιώντας η μάρω.

«έίσαι έτοιμος να ανεβούμε στα τρίκαλα;» τον ρώτησε η 
αμαλία διστακτικά, χαμηλόφωνα. «Δεν μετάνιωσες;»

«Δεν θα πάμε έξω από το σπίτι, άλλωστε πολυκατοικία εί-
ναι πλέον. μόνο στο νεκροταφείο θα πάμε, στους γονείς μου, 
στη σταματούλα, στην ασπασούλα. έιδοποίησε τον σοφέρ».

Έκαναν μια σύντομη βόλτα με το αυτοκίνητο μέσα στους 
πολυσύχναστους δρόμους πια των Βοριάδων, κοιτάζοντας, 
ψάχνοντας για γνώριμα πρόσωπα – που ο νούσης ήθελε να 
τα αποφύγει, η αμαλία επιδίωκε να τα δει, κρατώντας του 
σφιχτά το χέρι ενώ και στο άλλο μύριζε το τριαντάφυλλο 
που ευωδίαζε. το είχε κόψει από τον κήπο της κυρα-Λένης, 
το είχε φυτέψει και μεγαλώσει για χρόνια η μάνα της με τα 
χεράκια της. Θα το αποξήραινε σε ένα βιβλίο, σκέφτηκε.

Πίσω τους, στο μεγάλο τζιπ με τις αμερικάνικες πινα-
κίδες, ακολουθούσε στο τιμόνι η μάρω, με συνοδηγό τον 
άντρα της τζορτζ και στο πίσω κάθισμα την ατίθαση Έλλα.

το κεφάλαιο επαναπατρισμός στα ιερά χώματα της Θεσ-
σαλίας σε λίγο θα ολοκληρωνόταν, ό,τι κι αν σήμαινε για τον 
καθένα τους αυτό. Για την αμαλία το διπλοαμπάρωμα της 
ιστορίας τους. για τον νούση προσκύνημα και έλεος στους 
τάφους των γονιών του, θα άναβε κι ένα κεράκι στον πα-
λιόφιλό του τον Παμείνο. για τη μάρω να μπορέσει να φα-
ντασιωθεί πως το διάλειμμα των είκοσι πέντε χρόνων που 
έζησαν χώρια ως οικογένεια δεν υπήρξε ποτέ στην πραγμα-
τικότητα. Ο καθένας είχε τους λόγους του, ακόμη και η Έλ-
λα το ίδιο, θα ήταν με όλη της την οικογένεια μαζί, εκτός 
από τον μικρό της αδελφό, τον Ζακ, που ήταν πολύ μωρό 

και τον άφησαν με την νταντά του στο σπίτι στο Λαγονή-
σι να ξεκουράζεται.

στον δρόμο της επιστροφής την επομένη, αφού η λέξη 
εξιλέωση περνούσε ξανά και ξανά από το κουρασμένο μυα-
λό του νούση, αφού ευχαριστήθηκε η ψυχή του λύπηση, 
αφού άγγιξε το χώμα των τάφων των δικών του, υποκρινό-
ταν πως κοιμόταν στο πίσω κάθισμα της λιμουζίνας τους.

Η αμαλία δίπλα του είχε όρεξη για ερωτήσεις, την έπιανε 
συχνά αυτό, ειδικά όταν ήθελε να τον κάνει να ξεκολλήσει 
από τις ερινύες του, αποπροσανατολίζοντάς τον, πιστεύο-
ντας πως ο ίδιος είναι απόλυτα αφελής για να το καταλάβει.

«Πες μου, αγάπη μου, πιστεύεις αλήθεια πως ο Ζακ θα 
μας ήθελε έτσι μαζί; Πιστεύεις πως μπορεί να το είχε φα-
νταστεί ή και προσχεδιάσει για να μη μείνω μόνη μετά τον 
θάνατό του;»

Ο ανδρέας έκανε πως κοιμόταν. Πάντα του έκανε αυτή 
την ερώτηση και πάντα της απαντούσε το ίδιο. Δεν υπήρχε 
κάτι νεότερο απ’ αυτό. «νομίζω ναι, γλυκιά μου, αλλά θα 
κοιμηθώ τώρα λίγο» της απάντησε με κλειστά μάτια, ενώ 
το μυαλό του δούλευε και προσπαθούσε να μη φωνάξει με 
ελεγχόμενη αγανάκτηση:

«Όχι, κυρία αμαλία Βοριά, έπειτα απ’ όσα περάσαμε και 
κατορθώσαμε να επιβιώσουμε αισίως εσύ κι εγώ πάλι μα-
ζί, είναι καθαρή αυτοκτονία να μην κρατήσω για τον εαυ-
τό μου αυτήν τη μικρή απόκρυψη. Ορκίστηκα στον Ζακ, κι 
αυτός είναι όρκος αντρών μπροστά στον θάνατο. Δεν αλ-
λάζει άλλωστε τίποτα πλέον. Ο Ζακ ήταν ένας φτερωτός 
άγγελος κι εγώ ένας δαίμονας του σκότους που με τράβη-
ξε από την Κόλαση του Δάντη και μου έδωσε πίσω την αν-
θρώπινη ύπαρξή μου. από το Φεστιβάλ των Καννών, μου 
εξομολογήθηκε τρεις μήνες πριν πεθάνει, πως του είχε κάνει 
εντύπωση ο τρόπος που μιλούσα, το πάθος που εξέπεμπα 
για την αμέλια Βοριά. Δεν ήμουν ένας απλός θαυμαστής, 
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το βλέμμα μου στον πανέξυπνο Ζακ έκρυβε κάτι απροσ-
διόριστο. Άργησε πολύ η υποψία αυτή να λάβει σάρκα και 
οστά μέσα του, ωστόσο η πρότασή μου στη μάρω για την 
εταιρεία μου, όπως επίσης και το τάβλι που ανακάλυψε στο 
γραφείο μου τον έκαναν να προσλάβει μια ομάδα επαγγελ-
ματιών, που ερεύνησαν τη ζωή μου. Βρήκε τα πάντα, ως και 
τον ιατρικό μου φάκελο, πόσους δεσμούς είχα στη ζωή μου, 
αν βλεπόμουν σοβαρά και με ποια. με δόλο φυσικά στην 
αρχή θέλησε να δεθεί μαζί μου φοβούμενος για τα σχέδιά 
μου απέναντι στη γυναίκα που τόσο λάτρευε κι αυτός όπως 
κι εγώ. έκτίμησε την αντρίκεια μου αντιμετώπιση εμπρός 
στο πάθος του, τον ανυπέρβλητο σεβασμό που έδειξα για 
την αγάπη του σ’ αυτήν και στη μάρω. Κατάλαβε πως δεν 
θα κατέστρεφα τις ζωές τους. Ήρθε σ’ εμένα αμέσως μετά 
τη συνειδητοποίηση πως έφτασε στο τέλος της ζωής του. 
έίχε ήδη κάνει το σχέδιο στο μυαλό του και με ώθησε να 
το εκτελέσω εν αγνοία μου. με έβλεπε να υποφέρω, αφού 
ως και στον γάμο του ήμουν μάρτυρας, κι όμως σφυγμο-
μετρούσε τον χαρακτήρα μου και την αντοχή μου απένα-
ντι στην ηθική, στον αντρικό λόγο. Λίγο πριν αναχωρήσει 
για πάντα, μου έδωσε πλήρη κατάθεση ψυχής και με εκλι-
παρούσε να μην αφήσω ποτέ την αμαλία και τη μάρω από 
τη ζωή μου. “Θα ζήσεις μόνο μια φορά, σ’ το λέω εγώ πλέον 
από πείρα, δεύτερη δεν θα υπάρξει. αν ανοίξεις την ψυχή 
της αμαλίας θα βρεις και τους δυο μας μέσα. έγώ θα φύ-
γω, θα σου παραχωρήσω όλο τον δικό μου χώρο. μόνο να 
με θυμόσαστε με αγάπη κι οι δυο θέλω, φίλε μου ανδρέα” 
μου μιλούσε ελληνικά και με φίλησε σταυρωτά, λεβέντικα. 
Δώσαμε τα χέρια».

«αγάπη μου, ξύπνα, φτάσαμε σπίτι».
«σπίτι;» κοίταξε έξω από το παράθυρο ο νούσης και αντί-

κρισε το σπίτι στο Λαγονήσι. Γύρισε και κοίταξε την αμα-
λία. την αντίκρισε ξαφνικά όπως εκείνη την ημέρα στην πα-

ρέλαση των Βοριάδων. «να, αυτή θα γίνει το κορίτσι μου» 
είπε μέσα του «είναι η πιο όμορφη, αυτή είναι για μένα».



Οι φανταστικοί ήρωες του μυθιστορήματός μου μπλέκο-
νται άθελά τους με την οργιάζουσα φαντασία της υποφαι-
νόμενης συγγραφέως σε μια ατέλειωτη μυθοπλασία. Έτσι 
πλέχτηκε από την αρχή αυτή η ιστορία μεταξύ ιστορικής 
πραγματικότητας και μύθου, πραγματικών και φανταστικών 
τόπων, χώρων και καταστάσεων, ζωντανών και νεκρών. Έτσι 
κορυφώνεται μέχρι τέλους. Δεν υπάρχουν αιτίες, αφορμές 
και λόγοι για παρερμηνείες. έίναι όλα μια γλυκιά φαντασίω-
ση, ένα παιχνίδι ποντικού και γάτας.

«μια ΖΩΗ, ΠΟΛΛέσ ΦΟρέσ»
ΒιΒΛιΟΓραΦια

1. «μεγάλη Βρεταννία – Ένα ξενοδοχείο σύμβολο»
Άγγελος Βλάχος, Εκδόσεις Κέρκυρα

2. LIFE & STYLE
Τεύχος Νο 37 – Ιανουάριος 2004, Εκδόσεις Λυμπέρη

3. LIFE & STYLE
Τεύχος Νο 121 – Ιανουάριος 2011, Εκδόσεις Λυμπέρη

4. «VIP stories»
Ντίμης Κρίτσας, Εκδόσεις Φερενίκη

5. «Ω τι ζωή!»
Ντίμης Κρίτσας, Εκδόσεις Φερενίκη

6. «τα μεγάλα τζάκια της αθήνας» 
Γιάννης Καιροφύλακας, Εκδόσεις Φιλιππότη

7. «Έλλη Λαμπέτη»
Φρέντυ Γερμανός, Εκδόσεις Κάκτος

8. «έλληνική φλόγα»
Νίκος Γκατζόγιαννης, Εκδόσεις Νέα Σύνορα – Α. Α. Λιβάνη

9. «Οι γυναίκες του Ωνάση όπως τις έζησα»
Κική Φερούδη Μουτσάτσου, Εκδόσεις 7 + επτά

10. «μαρία Κάλλας – τόσο περήφανα, τόσο εύθραυστη»
Αλφόνσο Σινιορίνι, Εκδόσεις Ψυχογιός

11. «σκορπιός»
Νίκος Μάρος, Εκδόσεις Φερενίκη 

12. «Βασικά Θεατής – έλληνικό Θέατρο 1950 – 1960»
Αρχείο Κ. Μεγαλοκονόμου, Εκδόσεις Τόπος
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