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ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ

Ενηλίκων

Τα τριαντάφυλλα δε µυρίζουν πάντοτε, 1997
Το βαλς των πορσελάνινων άστρων, 1998

Πόθοι στα φτερά των αγγέλων, 1999
Όταν το χιόνι χόρεψε µε τη φωτιά, 1999
Άντρες; Ευχαριστώ, δε θα πάρω, 2000

Η γυναίκα της σοφίτας, 2001
Τον άντρα σου κεράτωνε και µάγια µην του κάνεις, 2002

Ο γιος της βροχής, 2003
Η σκοτεινή πλευρά του ήλιου, 2004

Τα δάκρυα του Θεού, 2005
Μην πυροβολείτε τη νύφη, 2006

Το φιλί του δράκου, 2007
Ένα κοµµάτι ουρανού, 2007

Σουίτα στον Παράδεισο, 2008

Για παιδιά

Ο Πρασινοπασχαλιάς, 2005
Η φαντασµένη τριανταφυλλιά, 2005
Το αστεράκι που έπεσε στη γη, 2007

Η µαργαριταρένια πολιτεία, 2007

Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν:

Το σταυροδρόµι των ψυχών, 2009
Πόσο κοστίζει η βροχή; 2010

Μερσέντες Χιλ, 2010
Οι αγγελιαφόροι του πεπρωµένου, 2011

Για παιδιά

Ο Ελληνούλης, το χάρτινο καραβάκι, 2011
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Το βιβλίο αυτό είναι εξαιρετικά αφιερωµένο στους δύο
αστυνοµικούς της οµάδας ∆ΙΑΣ Ιωάννη Ευαγγελινέλη 23
ετών και Γεώργιο Σκυλογιάννη 22 ετών, που σκοτώθη-
καν κατά τη διάρκεια του καθήκοντος την 1η Μαρτίου
2011 στο µακελειό του Ρέντη, καθώς και σε όλα εκείνα
τα παλικάρια που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα υπηρε-
σίας. Ως γυναίκα θεωρούµαι πιο εύκολο θύµα κακόβου-
λης ενέργειας, γι’ αυτό και νιώθω ασφάλεια όταν βλέπω
περιπολικά να περνάνε δίπλα µου ή αστυνοµικούς – και
πάντα µε βοήθησαν όποτε τους χρειάστηκα µε τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο. Και αυτό είναι το λιγότερο που
µπορώ να κάνω για την οικογένειά τους, τους γονείς
τους, τους συγγενείς τους, τους φίλους τους, τους συνα-
δέλφους τους.

«Είθε ο Θεός ν’ αναπαύσει την ψυχούλα τους ως την
ώρα που θα επιστρέψουν και πάλι πίσω…»
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Θα ήθελα να παρακαλέσω τους αναγνώστες όταν αναφέρονται στην ιστο-
ρία του βιβλίου, να µην αποκαλύπτουν ούτε να φωτογραφίζουν ποτέ το δο-
λοφόνο ή τους δολοφόνους και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν γρά-
φουν τις κριτικές τους, διότι χάνεται όχι µόνο το ενδιαφέρον, αλλά και η χα-
ρά στους επόµενους αναγνώστες να είναι εκείνοι που θα τον ανακαλύψουν
πριν τους τον παραδώσει ο δηµιουργός του.

Χ. ∆.
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Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2008

Αθήνα

Εκείνο το Σάββατο, στις 16 Φεβρουαρίου του 2008, η Αθή-
να ξύπνησε ντυµένη στα λευκά. Αποβραδίς οι ειδήσεις
στα τηλεοπτικά κανάλια ενηµέρωναν τους Αθηναίους

για την επέλαση των παγωµένων µπαλαρίνων, που θα χόρευαν
τις επόµενες µέρες πάνω απ’ την πρωτεύουσα, η οποία δεν εί-
χε συχνά την ευκαιρία να βλέπει αυτή την παράσταση, την
αγαπηµένη των παιδιών. Βέβαια, για κάποιους τα εκδροµικά
σχέδια του Σαββατοκύριακου σε κάποιο χιονοδροµικό θέρε-
τρο ή κάπου αλλού κρίθηκε αναγκαίο ν’ αναβληθούν, όµως η
θαλπωρή ενός αναµµένου τζακιού στο σπίτι, έστω και στην
Αθήνα, παραµένει πάντα υπέροχη ιδέα, ειδικά όταν έξω πέ-
φτει ασταµάτητα χιόνι.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε την Κυριακή το βράδυ και οι
δρόµοι έγιναν δυσκολοδιάβατοι. Τα έκτακτα δελτία καιρού
προειδοποιούσαν για επικινδυνότητα και ολισθηρότητα των
δρόµων, γι’ αυτό και τα σχολεία δε λειτούργησαν τη ∆ευτέρα,
προς µεγάλη χαρά των µικρών µαθητών που βγήκαν πρωί
πρωί έξω στις γειτονιές τους να παίξουν χιονοπόλεµο µέχρι
τελικής πτώσεως.
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Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008, ώρα 07.35

Άλιµος, νότια προάστια Αθηνών

ΟΑλβανός εργάτης Νοβρούζ Αµπιλεκάν έφθασε όπως
πάντα πρώτος στη συµβολή των οδών Ιθάκης και
Αγίου Γερασίµου στον Άλιµο, όπου βρισκόταν η οι-

κοδοµή στην οποία εργαζόταν ως οικοδόµος. Πάρκαρε το µη-
χανάκι του, έτριψε τα παγωµένα, γεµάτα ρόζους χέρια του κι
έπειτα πήγε ν’ ανοίξει την πρόχειρη ξύλινη πόρτα που ήταν
ασφαλισµένη µε το χοντρό συρµατόσκοινο. Όµως το συρµατό-
σκοινο είχε εξαφανιστεί και η πόρτα ήταν µισάνοιχτη. Αυτό
του έκανε εντύπωση γιατί ήταν αυτός που έφυγε τελευταίος
το µεσηµέρι της περασµένης Παρασκευής, αµέσως µόλις σχό-
λασε απ’ τη δουλειά. Ίσως κάποιος εργάτης ή το αφεντικό εί-
χε επιστρέψει να πάρει κάτι και αφηρηµένος να την άφησε
έτσι. Τέλος πάντων. Είχε ήδη χάσει τα µεροκάµατα του Σαβ-
βάτου και της ∆ευτέρας εξαιτίας του βροµόκαιρου και δεν εί-
χε περιθώρια να σκεφτεί κάτι άλλο. Στην πατρίδα του η οικο-
γένεια περίµενε τα λίγα ευρώ που έστελνε κάθε µήνα για να
περάσουν ανθρώπινα τα τέσσερα παιδιά του, η γυναίκα του
Αφεριτίτα, οι γονείς του, τα πεθερικά του. Ευτυχώς οι τρεις
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12 ΧΡΥΣΗΙ∆Α  ∆ΗΜΟΥΛΙ∆ΟΥ

αδελφές του είχαν βολευτεί κουτσά στραβά µε τις δικές τους
φαµίλιες κι έτσι δεν είχε να τα�σει κι άλλα στόµατα.

Έφθανε πάντα πρώτος κι έφευγε τελευταίος. ∆ούλευε σκλη-
ρά, ήταν υπάκουος, ακούραστος, γρήγορος κι έπαιρνε ικανο-
ποιητικό µεροκάµατο, αλλά χωρίς ασφάλιση. Ο ιδανικός ερ-
γάτης για κάθε εργολάβο. Έπρεπε όµως να προσέχει να µην
πάθει κάποιο ατύχηµα ή να µην αρρωστήσει, γιατί σ’ αυτή την
περίπτωση θ’ αναγκαζόταν να πληρώσει γιατρό απ’ την τσέ-
πη του. ∆εν είχε ούτε δύο χρόνια στην Ελλάδα και προσπα-
θούσε να βγάλει άδεια εργασίας για να τακτοποιηθεί καλύ-
τερα. Και ίσως αργότερα κατάφερνε να φέρει και τη γυναίκα
του για να δουλέψει κι εκείνη, αφήνοντας τα παιδιά τους πί-
σω στους παππούδες. Όχι για πάντα, ίσα ίσα για να µαζέψουν
κάποια χρήµατα, να επεκτείνουν το χαµόσπιτό τους, ν’ αγο-
ράσουν ένα µεταχειρισµένο αυτοκίνητο και να κάνουν µια δι-
κή τους δουλειά πίσω στην πατρίδα.

Κάποτε η Αλβανία θα γινόταν µεγάλη και τρανή σαν την
Ελλάδα. Μήπως στην ίδια θέση δε βρίσκονταν και οι Έλλη-
νες πενήντα, εξήντα χρόνια πριν, όταν µετανάστευαν µπου-
λούκια για τη Γερµανία, την Αµερική, την Αυστραλία, ελπί-
ζοντας σε µια καλύτερη τύχη; Το χωριό του, στα παράλια της
δυτικής Αλβανίας, απέναντι απ’ την Ιταλία, συνδύαζε βουνό
και θάλασσα. Κι εκείνος είχε προβλέψει ότι σε µια δεκαπε-
νταετία το πολύ θα µετατρεπόταν σε πλούσιο τουριστικό θέ-
ρετρο, όπως τα ελληνικά κοσµοπολίτικα νησιά. Γιατί να µην
αυξήσει από τώρα τη γη των γονιών του αγοράζοντας κι άλ-
λη; Μετά θ’ άνοιγε ένα τουριστικό µαγαζί ή κάποιο µπαρ και
θα εξασφάλιζε τον επιούσιο. Και µπορεί οι γονείς του να ήταν
αγρότες, αυτό δε σήµαινε ότι θα γινόταν κι ο ίδιος αγρότης.
Στο χωριό του από παιδί δούλευε σκληρά στα χωράφια και
παράλληλα µαστόρευε. Έπιαναν τα χέρια του. Μια φορά να
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έβλεπε κάτι το µάθαινε αµέσως. Όταν δεν είσαι τεµπέλης κι
αγαπάς τη δουλειά, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.

Τα χειµωνιάτικα πρωινά στις οικοδοµές ήταν σκληρά, γι’ αυ-
τό και κάτω απ’ το χοντρό πουλόβερ του, σαν οδηγούσε το τρι-
σάθλιο µηχανάκι του, έβαζε κι ένα νάιλον κι εφηµερίδες µπρο-
στά στο στήθος για να τον κρατάνε ακόµα πιο ζεστό. Πάλι κα-
λά που είχε κι αυτό το µεταφορικό µέσο κι έτσι βολευόταν µια
χαρά. Βέβαια απ’ τη Νίκαια όπου έµενε µέχρι τον Άλιµο η
απόσταση ήταν µεγάλη, αλλά τι σηµασία είχε όταν υπήρχε µε-
ροκάµατο;

Ο Νοβρούζ προχώρησε και µπήκε στην οικοδοµή. Οι τρεις
πρώτοι όροφοι είχαν ολοκληρωθεί στα τούβλα και σήµερα θα
ξεκινούσαν τον τέταρτο. Κάτω στο ισόγειο, µέσα σ’ ένα δωµά-
τιο µ’ ένα µικρό φεγγίτη ήταν κρεµασµένα σε µεγάλες πρόκες
τα ρούχα της δουλειάς και κάποια εργαλεία που προστατεύο-
νταν από µια πρόχειρη πόρτα. Το χιόνι έξω θα τους δυσκόλευε
και το κρύο κάποιες φορές ήταν ανυπόφορο, όµως σαν άρχιζε
τα ξεχνούσε όλα και γινόταν µούσκεµα στον ιδρώτα. Ύστερα
ήταν συνηθισµένος. Στα είκοσι οκτώ του ήταν γερός σαν ταύρος.

Ο Νοβρούζ προχώρησε λίγο ακόµα και µετά σκέφτηκε πό-
σο όµορφα ήταν αυτά τα ήσυχα πρωινά, πριν ακόµα ξυπνήσει
η πόλη και οι ρύποι των αυτοκινήτων µαζί µε το θόρυβο µολύ-
νουν όλη αυτή τη γαλήνη της πλάσης. Άθεος απ’ τα γεννοφά-
σκια του, τον µόνο θεό που αναγνώριζε ήταν η δύναµη της φύ-
σης και ποτέ του δεν µπόρεσε να κατανοήσει τις παθιασµένες
αντιδράσεις όλων αυτών των πιστών ανά τον κόσµο, που ήταν
έτοιµοι να κάνουν ακόµα κι έγκληµα για να υπερασπιστούν
την πίστη τους. Όχι, ποτέ δεν το κατάλαβε αυτό. Πώς είναι δυ-
νατόν ο ίδιος Θεός που έδωσε την εντολή «ου φονεύσεις» να
επιτρέπει να σκοτώνονται άνθρωποι για χάρη του, όπως συµ-
βαίνει µε τις τροµοκρατικές επιθέσεις του Ισλάµ;
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Ο ίδιος, αν και δεν ακολουθούσε κανένα θρησκευτικό δόγ-
µα, τηρούσε κατά γράµµα τις δέκα εντολές και δεν ήταν ικα-
νός να πατήσει ούτε µυρµήγκι. Και σαν έβλεπε κάποιο σκα-
θάρι ανάποδα να στροβιλίζεται προσπαθώντας ν’ ανασηκω-
θεί στα ποδάρια του, το βοηθούσε πάντα. ∆εν ήταν λίγες οι
φορές που οι ορθόδοξοι Έλληνες εργοδότες του, που ήταν τό-
σο περήφανοι για τη θρησκευτική τους ταυτότητα, τον εκµε-
ταλλεύτηκαν, δεν τον πλήρωσαν γι’ αυτά που συµφώνησαν,
τον αδίκησαν, του µίλησαν άσχηµα ή τον έδιωξαν έτσι απλά,
χωρίς λόγο, επειδή βρήκαν κάποιον Πακιστανό ή Ιρανό που
συµβιβάστηκε µε λιγότερα χρήµατα. Όχι πως οι συµπατριώ-
τες του ήταν καλύτεροι, µια και είχαν πολύ κακό όνοµα και οι
Έλληνες τους αντιπαθούσαν, όµως δεν ήταν δίκαιο µια µερί-
δα κακοποιών ν’ αµαυρώνει τ’ όνοµα ολόκληρης της Αλβανίας.
Εκείνος µόνο γνώριζε πόσο σκληρή ήταν η ζωή στη χώρα του
µα και πόσο εργατικοί ήταν οι κάτοικοί της.

Ξαναέτριψε τα χέρια του. Μέχρι τις οκτώ και µισή η οικο-
δοµή θα θύµιζε πολύβουο µελίσσι που πηγαινοέρχεται ακού-
ραστα. Είχε χρόνο να φτιάξει έναν ζεστό τούρκικο καφέ στο
καµινέτο που είχαν φέρει οι εργάτες^ µετά θ’ άρχιζε τη δουλειά
του. Στο παγωµένο µικρό διαµέρισµα που µοιραζόταν µε άλ-
λους δύο συµπατριώτες του ο χρόνος δεν περίσσευε πάντα για
ν’ απολαύσει τον καφέ του ή ένα καλό πρωινό, γι’ αυτό ετοί-
µαζε ένα χορταστικό σάντουιτς και το έτρωγε στο διάλειµµα,
στις δώδεκα το µεσηµέρι.

Κατευθυνόταν προς το δωµάτιο φύλαξης των εργαλείων
όταν παρατήρησε στο τσιµεντένιο δάπεδο διάσπαρτες κόκ-
κινες κηλίδες κατά τόπους, που συνέχιζαν και χάνονταν στο
προαύλιο, προφανώς καλυµµένες απ’ το χιόνι. Παραξενεύ-
τηκε. Προχώρησε ακολουθώντας τις, ώσπου τα βήµατά του
τον οδήγησαν έξω απ’ το δωµάτιο φύλαξης. Μπροστά απ’ την
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πόρτα είδε έναν τεράστιο σκούρο κόκκινο λεκέ. Τι στο καλό,
σκέφτηκε. Ποιος βλάκας είχε ρίξει κόκκινη µπογιά στο δά-
πεδο και τη σκόρπισε εδώ κι εκεί; Το αφεντικό είχε φέρει
πριν από τέσσερις µέρες δείγµατα χρωµάτων και τώρα ποιος
τον άκουγε. Να πάρει η οργή. Μάλλον κάποια αλητόπαιδα ή
πρεζόνια είχαν κάνει επιδροµή το Σαββατοκύριακο εδώ µέ-
σα και προκάλεσαν ζηµιές. ∆εν ήταν η πρώτη φορά που συ-
νέβαινε αυτό. Πολλά είχαν δει τα µάτια του όλο αυτό το διά-
στηµα που δούλευε στις οικοδοµές, µέχρι και προφυλακτικά
πεταµένα. Μάλιστα µια φορά βρήκε και µια σκισµένη γυναι-
κεία κιλότα, που οι υπόλοιποι εργάτες την έδεσαν σ’ ένα κο-
ντάρι και την έκαναν κάτι σαν σηµαία, διασκεδάζοντας την
κατάσταση. Μερικές φορές το γέλιο έκανε τη δουλειά τους
ευκολότερη.

Στάθηκε δύο µέτρα έξω απ’ την πόρτα. Ο λεκές φαινόταν
παχύς. ∆ε γινόταν να τον αποφύγει για να µπει µέσα. Έπρεπε
να πατήσει επάνω. ∆οκίµασε αν είχε στεγνώσει και µετά, σαν
βεβαιώθηκε ότι ήταν εντάξει και µπορούσε να πατήσει χωρίς
να λερώσει τις µπότες του, προχώρησε αποφασιστικά και
άνοιξε την πόρτα.

Ο Νοβρούζ οπισθοχώρησε µε τα µάτια γουρλωµένα. Το
βλέµµα του κοκκάλωσε σ’ εκείνο το σηµείο. «Θεέ!» ψιθύρισε.
Ποτέ του δεν είχε ξεστοµίσει αυτή τη λέξη και αυτό τον έκανε
να εκπλαγεί ακόµα περισσότερο. Μετά µια αναγούλα του
ανακάτεψε τα σωθικά κι ένιωσε τα υγρά του στοµάχου ν’ ανε-
βαίνουν προς τα πάνω. Έβαλε το δεξί του χέρι στο στόµα προ-
σπαθώντας να εµποδίσει αυτό που ερχόταν και µετά έτρεξε
προς τα έξω. Οι υπόλοιποι εργάτες που µόλις κατέφθαναν τον
είδαν να ξερνάει επάνω στο χιόνι.

«Νοβρούζ, τι έπαθες, δικέ µου;» ρώτησε ο Γιάννης ο αρχι-
µάστορας και τον πλησίασε αµέσως µ’ ενδιαφέρον.
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Ο Νοβρούζ τον κοίταξε µε πανιασµένο πρόσωπο και µετά
σήκωσε αργά το χέρι του κι έδειξε ένα σηµείο µέσα στην οι-
κοδοµή. Εκείνος στράφηκε προς το µέρος που υπέδειξε ο Αλ-
βανός και µαζί µε δύο άλλους µαστόρους πήγαν προς τα εκεί.
Βλέποντας το κόκκινο χρώµα σταµάτησαν για ελάχιστα δευ-
τερόλεπτα και µετά προχώρησαν προς τη µισάνοιχτη πόρτα.

«Κύριε των δυνάµεων!» είπε δυνατά.
Οι άλλοι εργάτες έκαναν το σταυρό τους και οπισθοχώρη-

σαν. Το ίδιο και ο αρχιµάστορας, που έκλεισε την πόρτα πί-
σω του.

«Την αστυνοµία!» είπε φανερά σοκαρισµένος. «Καλέστε
το εκατό! Κι εξαφανίστε τον Νοβρούζ και τον Αλί που δεν
έχουν άδειες». 

Λίγα λεπτά αργότερα ο ήχος απ’ τις σειρήνες τριών περι-
πολικών, που έτρεχαν δαιµονισµένα στην παγωµένη λεωφό-
ρο Αλίµου, ξάφνιασε τους Αθηναίους που πήγαιναν στις δου-
λειές τους. Μα καλά καλά δεν είχε ξηµερώσει και πάλι είχαν
δράσει οι κακοποιοί; Αυτή η Αθήνα είχε πλέον µετατραπεί σε
άντρο κλεφτών και απατεώνων.

Εννέα µήνες νωρίτερα

Η Σοφιάννα ∆ρανά βγήκε απ’ το ντους του γυµναστηρίου µε
τη λευκή πετσέτα τυλιγµένη γύρω απ’ το σώµα της και προ-
χώρησε προς τον ολόσωµο καθρέφτη απέναντί της. Κοίταξε
το είδωλό της κι εκείνο της ανταπέδωσε το βλέµµα µε µια δό-
ση ειρωνείας. Τουλάχιστον έτσι της φάνηκε. Είρωνας η ίδια
σχεδόν απ’ τα γεννοφάσκια της, δεν ήταν και περίεργο να εί-
ναι έκφραση των µατιών της. Με µια νευρική κίνηση πέταξε
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την πετσέτα στο δάπεδο και παρατήρησε το γυµνό κορµί της.
Τώρα η µατιά της γλύκανε απότοµα και αντίκρισε ικανο-
ποιηµένη τον εαυτό της µέσα απ’ τον τεράστιο καθρέφτη.
Όλα τέλεια και στητά. ∆ηµιούργηµα του σατανά ή του Θεού,
ήταν καµωµένα περίτεχνα µέχρι και την τελευταία λεπτοµέ-
ρεια, σαν άγαλµα που σµίλεψε κάποιος ταλαντούχος γλύπτης.
Και η Σοφιάννα ήταν πολύ περήφανη για το κορµί της, σχε-
δόν από τότε που αντιλήφθηκε τη δύναµη που είχε η εµφάνι-
σή της.

Η πόρτα άνοιξε απότοµα και µια πελάτισσα του γυµνα-
στηρίου µπήκε µέσα, όµως η Σοφιάννα την αγνόησε και συ-
νέχισε να χαζεύει το σώµα της στον καθρέφτη ακόµα πιο προ-
κλητικά. Η ώρα πλησίαζε τέσσερις το απόγευµα και µόλις άρ-
χιζε η απογευµατινή της βάρδια ως γυµνάστρια στο Bodysha-
pe Gym. Εργαζόταν κοντά στους πέντε µήνες στο µεγάλο αυ-
τό γυµναστήριο στην περιοχή του Αλίµου, στα νότια προάστια
της Αθήνας και ήταν σχετικά ευχαριστηµένη. Βέβαια όλα αυ-
τά ήταν προσωρινά, γιατί εκείνη δε σκόπευε να µείνει για πά-
ντα εκεί µέσα. Οι επιδιώξεις της στόχευαν πολύ πιο ψηλά από
αυτά που ονειρεύεται ένα απλό κορίτσι που τέλειωσε τη Γυ-
µναστική ακαδηµία.

Ναι, ήταν πολύ όµορφη για να παραµείνει κλεισµένη σε
γυµναστήρια και ν’ ανέχεται τις παραξενιές κάθε πλαδαρής
και ανόητης πελάτισσας, που πίστευε ότι µε λίγο τρέξιµο στο
µηχάνηµα διαδρόµου θα γίνει αυτό που λένε «κορµάρα».
Κάποιες γυναίκες είναι παντελώς ηλίθιες. Τρώνε το καταπέ-
τασµα για χρόνια και µια µέρα, ξαφνικά, αποφασίζουν ότι
πηγαίνοντας σ’ ένα γυµναστήριο θα γίνουν καλλονές. Χα!
Μα, κυρά µου, το λίπος και η πλαδαρότητα έχουν γίνει ένα
µε το πετσί σου και δεν πρόκειται να γίνεις η καλλονή που
φαντάζεσαι εις τους αιώνες των αιώνων. Μα είναι τόσο
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αστείες. Ακόµα κι αν χάσουν βάρος, αστείες θα είναι. Τα χα-
λαρωµένα κρέατα στο κορµί θα τρεµουλιάζουν πάντα σαν ζε-
λέδες, να τους θυµίζουν ότι για γέλια ήταν και πριν, για γέ-
λια είναι και τώρα, κι ας φοράνε µικρότερο νούµερο. Το θέ-
µα δεν είναι να είσαι µόνο λεπτός, αλλά και οι µύες σου να
είναι γραµµωµένοι, σφιχτοί και στη θέση τους. Γι’ αυτό η
άθληση πρέπει να ξεκινά από πολύ νωρίς και να συνεχίζεται
εφ’ όρου ζωής. Ακριβώς όπως έκανε εκείνη. Αθλήτρια από
παιδί στο σχολείο, δεν έχανε την ευκαιρία να παίζει µπάσκετ
ή βόλε¶ και αυτό συνεχιζόταν µέχρι τώρα, που ήταν πια είκο-
σι πέντε.

Με τους άντρες ήταν περισσότερο επιεικής, ίσως επειδή
σπάνια κάποιος της χαλούσε χατίρι. Γι’ αυτό και η Σοφιάννα
δικαιολογούσε και τα πάχη τους και τα γεράµατά τους. Η
αλήθεια ήταν ότι παρότι λάτρευε τα όµορφα ανδρικά κορµιά,
δεν την ενοχλούσε και πολύ η ιδέα να ζήσει µαζί µ’ έναν άντρα
µεγαλύτερό της ή αγύµναστο, αρκεί να της πρόσφερε όλα αυ-
τά που ποθούσε από παιδί. Ένα µεγάλο σπίτι κάπου στα βό-
ρεια ή νότια προάστια, στις πιο ακριβές περιοχές, ένα εντυ-
πωσιακό αυτοκίνητο, επώνυµα ρούχα, λαµπερή κοινωνική
ζωή και ταξίδια, να συναναστρέφεται µ’ επώνυµες κυρίες πί-
νοντας καπουτσίνο στο «Εκάλη κλαµπ» και, γιατί όχι, να έχει
δικό της ένα τεράστιο υπερπολυτελές γυµναστήριο, όπου µέ-
λη του να είναι όλες οι διάσηµες κυρίες που έβλεπε στις κο-
σµικές στήλες.

Πλησίασε ακόµα πιο κοντά στον καθρέφτη και γύρισε για
να δει τα υπέροχα οπίσθιά της, θαυµάζοντας το τατουάζ που εί-
χε κάνει δύο χρόνια πριν. Είχε δει εκατοντάδες σχέδια πριν
καταλήξει στο συγκεκριµένο, που τραβούσε την προσοχή και
χαρακτήριζε την προσωπικότητά της. Ήταν ένας γυµνός άγγε-
λος µε µακριά µαλλιά και µαύρα φτερά που κρατούσε µε τα
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δυο του χέρια όρθιο, ψηλά, πάνω απ’ το κεφάλι του ένα ξίφος,
όπου είχε καρφωµένη µια καρδιά που αιµορραγούσε. Λίγο µα-
κάβριο µα συγχρόνως δυναµικό και καλοσχεδιασµένο, σίγου-
ρα δεν περνούσε απαρατήρητο. Ο άγγελος ξεκινούσε απ’ το
µέσο του αριστερού της γλουτού κι έφτανε µέχρι τη µέση της.
Έτσι όταν φορούσε παντελόνι ή φούστα, φαινόταν µόνο το κε-
φάλι του και τα χέρια του που κρατούσαν το σπαθί. Για να τον
δει κάποιος ολόκληρο, έπρεπε να είναι ολόγυµνη. Και αυτό
ήταν που εξίταρε και την ίδια, αλλά και τους άντρες.

Μειδίασε ικανοποιηµένη και µετά έστρεψε το σώµα της
µπροστά και χάζεψε τα ψηλά, γυµνασµένα πόδια της µε τα
όµορφα γόνατα και τους λεπτούς αστραγάλους. Το βλέµµα
της στάθηκε στους στρογγυλεµένους γοφούς, που κατέληγαν
σε µια λεπτή µέση µ’ επίπεδη γραµµωµένη κοιλιά. Οι πλάτες
της ελαφρώς φάρδαιναν προς τα πάνω και το στήθος της µε
τις σκουρόχρωµες θηλές ήταν πλούσιο, στητό, σχεδόν πέτρι-
νο. Ο ψηλός λαιµός της στήριζε ένα όµορφο, συµµετρικό κε-
φάλι. Το στόµα της ήταν λίγο µεγάλο, µε προκλητικά χείλη, η
µύτη ίσια και υπέροχη, τα εβένινα µαλλιά της, πυκνά και ολόι-
σια, έφταναν ως το ύψος της µέσης της. Όµως εκείνο που ήταν
κόσµηµα επάνω της ήταν τα γατίσια γκρίζα µάτια της, µε πρά-
σινες ανταύγειες, σκιστά και µυστηριώδη, που σε συνδυασµό
µε τα έντονα ζυγωµατικά της της προσέδιδαν µια εξωτική νότα.

Το περίεργο είναι ότι κανείς στην οικογένειά της δεν είχε
παρόµοια µάτια. Ούτε ο πατέρας ούτε η µητέρα της ούτε για-
γιάδες και παππούδες ούτε αδέλφια. Και ήταν πράγµατι άξιο
απορίας από πού τα είχε κληρονοµήσει. Κάποιος της είχε πει
ότι έµοιαζε πολύ µε την έκπτωτη βασίλισσα Σοράγια της Περ-
σίας, την επονοµαζόµενη «θλιµµένη πριγκίπισσα», που είχε
πεθάνει αρκετά χρόνια πριν και ήταν περισσότερο γνωστή
για τα πανέµορφα σµαραγδένια µάτια της που είχαν ξελο-
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γιάσει το Σάχη της Περσίας και την παντρεύτηκε. Και δεν εί-
χαν άδικο. Μόνο που η Σοράγια, έστω και πρώην βασίλισσα
του Ιράν, υπήρξε πάµπλουτη ενώ η ίδια δεν ήταν παρά ένα φτω-
χοκόριτσο που δούλευε ως γυµνάστρια για ελάχιστα χρήµατα.

Οι γονείς της είχαν µετακοµίσει στην Αθήνα από ένα χω-
ριό του νοµού Κορινθίας λίγο πριν γεννηθεί η ίδια και έκτοτε
έµεναν στον Νέο Κόσµο, µια περιοχή στο κέντρο, µάλλον φτω-
χική, σ’ ένα µικρό διαµέρισµα εβδοµήντα τετραγωνικών µιας
παλιάς πολυκατοικίας. Μαζί τους ζούσε, εκτός απ’ τον µικρό-
τερο αδελφό της τον Σωτήρη, και µια γιαγιά κατάκοιτη. Η Σο-
φιάννα µισούσε αυτό το σπίτι γιατί µοιραζόταν το δωµάτιό της
µε τον Σωτήρη, που συνέχεια έπαιζε στην τηλεόραση video ga-
mes και της έσπαγε τα νεύρα. Εκείνο όµως που την ενοχλού-
σε περισσότερο απ’ όλα ήταν ότι δεν µπορούσε να περιφέρε-
ται γυµνή, και αυτό ήταν κάτι που την εµπόδιζε να νιώθει ελεύ-
θερη. Όµως χρήµατα για να νοικιάσει δικό της διαµέρισµα
δεν περίσσευαν, ακόµα και τώρα που εργαζόταν. Ο πατέρας
της ο Παναγής, οδηγός νταλίκας, δούλευε χρόνια τώρα σε µια
µεταφορική εταιρεία κι έλειπε συχνά στο εξωτερικό για µέ-
ρες, πράγµα που τη βόλευε πολύ, γιατί τότε ο Σωτηράκης ξε-
κουµπιζόταν στην κρεβατοκάµαρα να κοιµηθεί µαζί µε τη για-
γιά και η µάνα της κοιµόταν στον καναπέ του σαλονιού, όπου
βρισκόταν συνήθως ο πατέρας της.

∆ύο στενόχωρες κρεβατοκάµαρες όλες κι όλες, ένα σαλο-
νάκι µαζί µε την κουζίνα κι ένα µπάνιο, δεν ήταν και πολύ
άνετα για µια πενταµελή οικογένεια. Αν το σπίτι δεν ήταν δι-
κό τους, σίγουρα θα τους ζητούσε να νοικιάσουν κάτι µεγα-
λύτερο. Όµως το διαµέρισµα αυτό είχε αγοραστεί µε χρήµα-
τα απ’ την πώληση των µοναδικών χωραφιών της µάνας της
στο χωριό και είχαν πάρει κι ένα µικρό δάνειο που το ξοφλού-
σαν σιγά σιγά. Αργότερα, κι ενώ σκέφτονταν να το πουλή-
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σουν και να δανειστούν ξανά για ν’ αγοράσουν κάτι µεγαλύ-
τερο, κατασκευάστηκε το µετρό µε στάση ακριβώς απέναντί
τους, κάτι που βόλεψε όλη τη φαµίλια και αναβάθµισε και την
περιοχή. Το σπίτι πήρε αξία, όση αξία µπορούσε να πάρει µια
πολυκατοικία της δεκαετίας του ’60, κι έτσι παρέµειναν εκεί.

Η Σοφιάννα, που µεγάλωνε και µαζί µ’ αυτή και οι απαιτή-
σεις της, άρχισε ν’ ασφυκτιά απ’ τη στιγµή που γεννήθηκε ο
αδελφός της. Στην αρχή, όσο εκείνος ήταν µωρό και κοιµόταν
στο δωµάτιο των γονιών της, δεν υπήρχε ιδιαίτερο πρόβληµα.
Όταν ο µικρός έγινε τεσσάρων και µετακόµισε στο δικό της,
η Σοφιάννα που τότε έµπαινε στην εφηβεία δυσανασχέτησε,
όµως δεν µπορούσε να κάνει διαφορετικά. ∆ύο χρόνια αργό-
τερα έφεραν κοντά τους και τη γιαγιά Σοφία, τη µάνα της µη-
τέρας της Γεωργίας, που ’χε χηρέψει και ήταν ολοµόναχη και
ανήµπορη στο χωριό, και τα πράγµατα χειροτέρεψαν. Η γιαγιά
κατέλαβε την κρεβατοκάµαρα των γονιών και κοιµόταν µαζί µε
τη Γεωργία και ο πατέρας µετακόµισε στον καναπέ. Οι νυχτε-
ρινές βόλτες µε διάβασµα και τηλεόραση στο σαλόνι κόπηκαν
και κάπου εκεί η Σοφιάννα ορκίστηκε ότι θα παντρευτεί έναν
λεφτά, οποιοδήποτε τίµηµα κι αν χρειαζόταν να πληρώσει.

Ήταν η εποχή που ο χαρακτήρας της άρχισε ν’ αλλάζει προς
το χειρότερο. Έγινε νευρική και αντιµιλούσε ακόµα και στη
γιαγιά της, που τη λάτρευε. Έβλεπε στα περιοδικά και στις
σαπουνόπερες στην τηλεόραση τα πλούσια σπίτια και τη χλι-
δάτη ζωή κάποιων ανθρώπων και η ζήλια της φούντωνε µέρα
µε τη µέρα. Σχεδόν τους µισούσε για όλα αυτά που η ίδια δεν
µπορούσε να έχει. Τους φθονούσε γιατί ταξίδευαν σε όλο τον
κόσµο µε ιδιωτικά αεροπλάνα, γιατί είχαν όλα εκείνα που η
ίδια µόνο στα όνειρά της κατάφερνε να έχει. Και αυτό όχι πά-
ντοτε. Κι όσο µεγάλωνε, τόσο πιο όµορφη γινόταν και τόσο
πιο στριφνή. Η Σοφιάννα δεν είχε καλό λόγο για κανένα, για
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αυτό και δεν είχε κολλητές φίλες. Είχε περιστασιακές, που τις
άλλαζε ανάλογα µε τις ανάγκες και τα φεγγάρια της. Μόνο η
Σταυρούλα, ένα χρόνο µεγαλύτερή της, ήταν η πιο σταθερή
απ’ όλες.

Είχαν γνωριστεί στο λύκειο, έπαιζαν στην ίδια οµάδα βό-
λε¶, αγαπούσαν και οι δύο τον αθλητισµό, κάπου τα βρήκαν.
Στην ουσία η Σταυρούλα ανεχόταν τη Σοφιάννα. Η ίδια κα-
λόβολη και ανεκτική απ’ τη φύση της, ζώντας µαζί µε µια τυ-
ραννική και ψυχικά άρρωστη µάνα, είχε µάθει να δείχνει υπο-
µονή και αγάπη σε κάθε παραξενιά και µπορεί να ήταν ψη-
λότερη τέσσερις πόντους, γύρω στο ένα και εβδοµήντα οκτώ,
όµως παραήταν αδύνατη, χωρίς καµπύλες, σχεδόν σαν αν-
δρική σιλουέτα, και είχε σηµάδια από ακµή κατά περιόδους,
ανάλογα µε την ψυχική της κατάσταση και το τι έτρωγε, που
όταν παρουσίαζε έξαρση την ταλαιπωρούσε αφάνταστα. Χώ-
ρια που είχε κι έναν ελαφρύ προγναθισµό, που την έκανε να
αισθάνεται µεγάλο κόµπλεξ.

Όµως κοντά στη Σοφιάννα έπαιρνε λάµψη και µερίδιο
προσοχής απ’ τους άντρες. Κατά βάθος ίσως να τη ζήλευε πε-
ρισσότερο απ’ όσο την αγαπούσε. Για εκείνη η Σοφιάννα τα
είχε όλα και µακάρι να της έµοιαζε στο ελάχιστο. Γι’ αυτό και
δεν της πήγαινε ποτέ κόντρα. Κοντά της είχε την ευκαιρία να
γλείψει κάποια απ’ τα κοκαλάκια των φλερτ που εκείνη πε-
τούσε και µια δύο φορές το πέτυχε. Μόνο που η Σοφιάννα δεν
το έµαθε ποτέ. Θεωρούσε αδιανόητο ότι κάποιος δικός της
γκόµενος θα καταδεχόταν να κοιµηθεί µε τη φίλη της. Ήταν
άχαρη και άχαρη θα παρέµενε. Όµως ήταν πιστή σαν σκυλί
και ήξερε να κρατά µυστικά. Εξάλλου όλες οι «βασίλισσες»
έχουν πάντα έναν πιστό ακόλουθο δίπλα τους…

Η Σοφιάννα χαµογέλασε και φόρεσε τη φόρµα που έβγα-
λε απ’ τον αθλητικό της σάκο. Ήταν µια µαύρη βαµβακερή
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φόρµα µε κόκκινα γράµµατα στο στήθος και στην πλάτη που
έγραφαν Bodyshape Gym και ήταν υποχρεωµένη να τη φο-
ράει στη διάρκεια της βάρδιας της, όπως όλοι οι γυµναστές,
άντρες και γυναίκες. Και παρότι µισούσε τις στολές, αυτή τη
φόρµα τη λάτρευε µόνο επειδή είχε αυτά τα χρώµατα. Το µαύ-
ρο µαζί µε το κόκκινο, το λευκό και το πράσινο ήταν τ’ αγα-
πηµένα της. Τα περισσότερα ρούχα της είχαν αυτές τις απο-
χρώσεις. Το µαύρο της έδινε έναν τόνο µυστηρίου, το κόκκι-
νο την έκανε ποθητή, το λευκό τη φώτιζε, ειδικά το καλοκαί-
ρι και το πράσινο τόνιζε ακόµα περισσότερο τα µάτια της. 

Ανέβασε το φερµουάρ µέχρι τη σχισµή του στήθους. Από
κάτω ήταν ολόγυµνη. Κανονικά έπρεπε να φοράει ένα λευκό
φανελάκι, όµως εκείνη το απέφευγε επίτηδες. Οι ορθωµένες
ρώγες της διαγράφονταν περισσότερο χωρίς αυτό. Κι εκείνη
ήθελε να βλέπει τα βλέµµατα πόθου των αντρών πάνω στο
στήθος της και στον σµιλεµένο πισινό της και τα βλέµµατα ζή-
λιας των γυναικών.

Έβγαλε µια βούρτσα και αφού χτένισε µε προσοχή τα µαλ-
λιά της, µετά τα έδεσε πίσω σφιχτά µ’ ένα φαρδύ λάστιχο. Το
όµορφο πρόσωπό της έλαµψε και οι γωνίες των µήλων δια-
γράφηκαν εντονότερες. Πέρασε µε πινέλο ένα διακριτικό
ρουζ κι έβαλε ένα λιπ γκλος στο χρώµα του ροδάκινου. Η
αλήθεια ήταν ότι και χωρίς µακιγιάζ ήταν πανέµορφη. Είχε
υπέροχο βελούδινο δέρµα, τέλεια χαρακτηριστικά, ήταν τόσο
νέα. Χαµογέλασε όταν θυµήθηκε τη συµµετοχή της στα καλ-
λιστεία για τον τίτλο της playmate πριν από τέσσερα χρόνια
κι ενώ φοιτούσε ακόµα στη Γυµναστική ακαδηµία. Τότε δεν
είχε ιδέα από επαγγελµατικό µακιγιάζ, στυλίστες και fashion
make up artists, designers, κοµµωτές κι ένα τσούρµο από κου-
νιστές αδελφές που σαλιάριζαν µε όποιον ωραίο άντρα έβλε-
παν και του έταζαν τον ουρανό µε τ’ άστρα. 

© Χρυσηιδα δημουλιδου 2011 / ΕκδοσΕισ ΨυΧογιοσ 2011



24 ΧΡΥΣΗΙ∆Α  ∆ΗΜΟΥΛΙ∆ΟΥ

Όλα αυτά στην αρχή την ξένισαν, όµως πολύ σύντοµα άρ-
χισαν να τη διασκεδάζουν πολύ. Ένας από αυτούς, ο Ασηµά-
κης Γκεµουλές ή Σίλβιο, όπως ήθελε να τον φωνάζουν, στυλί-
στας στο επάγγελµα, έγινε κολλητός της εκείνη την εποχή.
«Θεά µου» την ανέβαζε, «θεά µου» την κατέβαζε. «Θεά µου,
εσύ θα είσαι η φετινή playmate. Έχω πάρει τις πληροφορίες
µου εγώ». Και οµολογουµένως φρόντιζε έντεχνα να την προω-
θεί και να την προβάλει παντού, αφού γνώριζε όλους τους φω-
τογράφους και δηµοσιογράφους. Στην πραγµατικότητα όµως
ο Σίλβιο δεν ήταν παρά µια αρσενική τσατσά, που κυκλοφο-
ρούσε πάντα µε καλλονές κι έπαιρνε το µερίδιό του από αυ-
τές. Η Σοφιάννα τραβούσε σαν µέλι όχι µόνο τις φραγκάτες
µέλισσες αλλά και τους ωραίους άντρες και ο Σίλβιο έγλειφε
ό,τι προλάβαινε. Η επαγγελµατική του ιδιότητα ως στυλίστας
ήταν ένα πολύ καλό καµουφλάζ για τις πραγµατικές του δρα-
στηριότητες. Στον κύκλο του ήταν γνωστός µε το ψευδώνυµο
Μπλάντι Μέρι, δηλαδή η αιµατοβαµµένη Μαίρη, αφού ήταν
µια ρουφήχτρα που τους έπινε το αίµα και οικονοµικά και κυ-
ριολεκτικά, και είχε τη µέθοδό του.

Στην αρχή δεν εκδηλωνόταν κι έπαιζε το ρόλο του καλού,
έµπιστου φίλου και προστάτη κάθε καλλονής που πρωτοέ-
βγαινε στην πιάτσα και είχε κερδίσει κάποιον τίτλο οµορφιάς
ή ήταν επώνυµη. ∆εν ήταν χαζός. Μετρούσε πρώτα τις ανά-
γκες, τις αδυναµίες και την ηθική κάθε υποψήφιου θύµατος
και µετά, ανάλογα µε την οικονοµική του κατάσταση, το έρι-
χνε στα µαλακά. «Να, χρυσό µου, αυτός ο πάµπλουτος επι-
χειρηµατίας θα σου δώσει ό,τι ζητήσεις για µια ώρα µαζί του.
Με πέντε τέτοιους και θα σου ανοίγουν όλες οι πόρτες, θα κυ-
κλοφορείς µε διθέσια µπεµβέ, αργότερα θα ’χεις και δικό σου
διαµέρισµα». Και αν δεχόταν το κορίτσι, τότε εκείνος έπαιρ-
νε τη µίζα του. Εκείνη γλυκαινόταν, άλλωστε η πρώτη φορά
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είναι η δύσκολη, και µετά ο Σίλβιο κανόνιζε τα ποσοστά fifty
fifty που λένε. ∆ύο χιλιάδες ευρώ για λίγη ώρα, χίλια ευρώ το
κορίτσι και χίλια στην τσέπη του, µετρητά και αφορολόγητα.

Για δύο µήνες, απ’ τη στιγµή που προκρίθηκε και µέχρι να
φτάσει η τελική βραδιά του διαγωνισµού, είχαν γίνει αυτο-
κόλλητοι και ο Σίλβιο κρατούσε τα προσχήµατα. Άλλωστε η
Σοφιάννα, πολύ απασχοληµένη µε πρόβες και µε την τροπή
που είχαν πάρει τα πράγµατα στη ζωή της, δεν είχε ελεύθερο
χρόνο για ν’ αντιληφθεί κάτι. Εν τω µεταξύ η Μπλάντι Μέρι
ετοίµαζε τη λίστα µε τους υποψήφιους επιχειρηµατίες και
φρόντιζε να την προβάλει όσο περισσότερο µπορούσε.

Εκείνο το βράδυ των καλλιστείων η Σοφιάννα έλαµπε.
Ήταν οµολογουµένως ένα απ’ τα φαβορί. Αν όχι για playma-
te, σίγουρα µία απ’ τις τρεις πρώτες θέσεις την είχε στο τσε-
πάκι της. Υπήρχε µεγάλος ανταγωνισµός και ίντριγκες µετα-
ξύ των υποψηφίων και η αλήθεια ήταν ότι αν υπήρχε βραβείο
για την πιο αντιπαθητική υποψήφια, θα το κέρδιζε οµόφωνα
εκείνη. Είχε τσακωθεί σχεδόν µε όλα τα κορίτσια, µε κοµµω-
τές, µακιγιέρ, ακόµα και µε µέλος της επιτροπής. Η Σοφιάν-
να δεν είχε καθόλου καλές σχέσεις µε αυτό που ονοµάζεται
διπλωµατία. Μιλούσε απότοµα και κυρίως χωρίς να βουτάει
τη γλώσσα στο µυαλό της. Και τότε ο Σίλβιο έπαιρνε κλωστή
και βελόνα και προσπαθούσε να τα µπαλώσει όπως όπως, κά-
νοντας το συνήγορο του διαβόλου. Η αλήθεια ήταν ότι άργη-
σε λιγάκι να καταλάβει τον πραγµατικό της χαρακτήρα. Πί-
στευε ότι ο εκνευρισµός της οφειλόταν στην ένταση της διορ-
γάνωσης, αλλά σύντοµα διαπίστωσε ότι είχε να κάνει µ’ ένα
εξαιρετικά δύσκολο πλάσµα και αυτό άρχισε να τον προβλη-
µατίζει. Κι αν η Σοφιάννα µιλούσε κι έβγαζε µυστικά στη δη-
µοσιότητα; Έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός µαζί της.

Μέχρι την τελευταία στιγµή συµπεριφερόταν µε τον αέρα
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νικήτριας. Όµως αυτό συν η κακή της συµπεριφορά δεν πέ-
ρασε απαρατήρητη από κανέναν και τα παράπονα των άλλων
υποψηφίων ήταν πολλά. Οι κριτές, αν και τους άρεσε πολύ,
δεν της έδωσαν τον ανάλογο βαθµό κι έτσι η τελική βαθµολο-
γία της έπεσε πολύ. Παρ’ όλα αυτά παρέµεινε στην τελική
οκτάδα και όταν ανακοινώθηκε τ’ όνοµά της, αντί να σταθεί
δίπλα στις άλλες υποψήφιες ίση προς ίση, προχώρησε τριάντα
πόντους πιο µπροστά µε ύφος βασίλισσας και χαµογελώντας
ειρωνικά, σαν να έλεγε: «Μα τι στο διάολο κάνετε όλες εσείς
εδώ; Εγώ είµαι η βασίλισσα της βραδιάς».

Και µετά, όταν άρχισαν οι ερωτήσεις απ’ τους κριτικούς και
τη ρώτησαν ποιο είναι το πρώτο πράγµα που θα κάνει αν κερ-
δίσει τον τίτλο, απάντησε «θα φροντίσω να γίνω ακόµα πιο
όµορφη», ύστερα σταµάτησε για λίγο, σαν να τα έχασε, και εί-
πε «θεωρώ ότι τον έχω κιόλας κερδίσει», αφήνοντας όλους
άναυδους. Όταν άρχισαν ν’ ανακοινώνονται τα ονόµατα της
τελικής πεντάδας κι έµεινε µόνο της νικήτριας, η Σοφιάννα,
σίγουρη ότι είχε τον τίτλο στην τσέπη της, στο άκουσµα «και
Playmate της σηµερινής βραδιάς είναι η Έλενα Μάνικα» έκα-
νε δύο βήµατα µπροστά και µόνο σαν είδε το ξανθό κορίτσι να
προχωράει βουρκωµένη και να στέφεται έµεινε στήλη άλατος.

Όχι για πολύ. Την επόµενη στιγµή προχώρησε αυθάδικα
µπροστά απ’ την πεντάδα, έβγαλε τον αριθµό τέσσερα που εί-
χε στο χέρι, τον πέταξε κάτω, τον ποδοπάτησε και µετά στρά-
φηκε στην εστεµµένη playmate και µε µια απότοµη κίνηση της
πέταξε το στέµµα κάτω. Εκείνο κύλησε και κατέληξε στα πό-
δια των άναυδων παρουσιαστών της βραδιάς. Ύστερα απο-
χώρησε µε ψηλά το κεφάλι, ενώ ο Σίλβιο πίσω στα παρασκή-
νια τραβούσε τα µαλλιά του. Όµως το σκηνικό δε σταµάτησε
εκεί. Η Σοφιάννα τον πλησίασε µε µάτια που πετούσαν φω-
τιές, στάθηκε µπροστά του κι ενώ όλα τα βλέµµατα και οι κά-
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µερες ήταν στραµµένα πάνω τους, του άστραψε ένα δυνατό
χαστούκι που τον έκανε να ξεφωνίσει. «Παλιοµαλακισµένη
αδελφή», είπε µε φανερή οργή και µετά έφυγε τρέχοντας,
σπρώχνοντας κάµεραµαν, φωτογράφους και δηµοσιογρά-
φους, που είχαν πετύχει ν’ απαθανατίσουν το σκάνδαλο της
χρονιάς. «Άντε στο διάολο όλοι σας» ήταν οι τελευταίες λέ-
ξεις που ακούστηκαν πίσω απ’ την πλάτη της.

Ήταν το µεγάλο λάθος της. Όλες οι πόρτες έκλεισαν από-
τοµα για τη Σοφιάννα ∆ρανά και οι προτάσεις για επιδείξεις
µόδας και φωτογραφήσεις ακυρώθηκαν την ίδια στιγµή. Κα-
νείς δεν ήθελε να συνεργαστεί µ’ ένα τόσο υστερικό και κα-
κότροπο πλάσµα. Αντίθετα, οι πόρτες για πάρτι και ξεσάλω-
µα µόλις άνοιξαν διάπλατα. Οι επιχειρηµατίες ήταν έτοιµοι
να πληρώσουν χρυσάφι για ένα βράδυ µαζί της και το κινητό
τηλέφωνο της Μπλάντι Μέρι πήρε φωτιά. Οι βιτσιόζες και δύ-
σκολες γυναίκες τους άναβαν ακόµα περισσότερο. Όµως η
Σοφιάννα, θεωρώντας ως υπαίτιο της αποτυχίας της τον Σίλ-
βιο που της είχε τάξει το θρόνο, είχε θυµώσει τόσο πολύ µαζί
του, που άλλαξε τον αριθµό του κινητού της. Ο Σίλβιο, αφού
προσπάθησε να βρει το καινούργιο της νούµερο, εγκατέλει-
ψε την προσπάθεια. Εκείνη µετά το σκάνδαλο ασχολήθηκε µε
τις σπουδές της και αδιαφόρησε για όλα.

Τρεις µήνες µετά και σαν ο θυµός καταλάγιασε, κατάλαβε
τη βλακεία της, όµως ο εγωισµός της ήταν µεγάλος για να το
παραδεχτεί. Ο Σίλβιο είχε γνωριµίες και η αλήθεια ήταν ότι
είχε περάσει καλά µαζί του. ∆εν έπρεπε ν’ αποµακρυνθεί από
κοντά του. Επεδίωξε να τον συναντήσει τάχα τυχαία σε κά-
ποιο απ’ τα κοσµικά πάρτι που έτυχε να την καλέσουν και κά-
ποια στιγµή τον πέτυχε. Όµως ο Σίλβιο είχε τώρα υπό την
προστασία του δίδυµες καλλονές µοντέλα, οι οποίες ήταν αυ-
τό ακριβώς που έψαχνε σε όλη του τη ζωή. Οι εικοσάχρονες
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Μπίµπι και Μπο, γυναίκες χωρίς ηθικούς φραγµούς και πει-
νασµένες για φώτα και χρήµα, ήταν ο πρώτος αριθµός του λα-
χείου. Πανέµορφες κι έτοιµες για όλα και ακόµα περισσότερα.

Οι τσέπες του Σίλβιο άρχισαν να γεµίζουν µ’ επιταγές και
πακέτα χιλιάδων ευρώ και σύντοµα θα µπορούσε ν’ αγοράσει
το πρώτο του µεγάλο διαµέρισµα κάπου στα βόρεια προά-
στια, για να ελέγχει καλύτερα την αγορά. Οι πλουσιότεροι πε-
λάτες του έµεναν εκεί κι εκείνος ντρεπόταν να πει πως έµενε
στο πατρικό του στον Κολωνό, µαζί µε τους γονείς του, που
συντηρούνταν απ’ τη µικρή σύνταξη του πατέρα του. Βέβαια
τώρα πια τους βοηθούσε κι εκείνος οικονοµικά και παρότι εί-
χε µεγάλη αδυναµία στη µητέρα του, είχε αποφασίσει να φύ-
γει από εκεί. Ύστερα, οι γονείς του δεν είχαν αντιληφθεί ούτε
την πραγµατική του επαγγελµατική ταυτότητα ούτε ότι ο γιος
τους ήταν οµοφυλόφιλος και η κυρα-Μαρία η µάνα του συχνά
πυκνά του υπενθύµιζε πόσο λαχταρούσε εγγονάκια απ’ τον
Ασηµάκη της. Για εκείνη ο γιος της ήταν ένας σκληρά εργα-
ζόµενος άντρας, που συµβούλευε κάποιους διάσηµους αν-
θρώπους πώς να ντυθούν. Γι’ αυτό και όταν τον είδε στην τη-
λεόραση να ξεφωνίζει σαν γυναίκα όταν τον χαστούκισε εκεί-
νο το κορίτσι, ξαφνιάστηκε λιγάκι αλλά σιώπησε. Η τηλεό-
ραση έδειχνε και ξανάδειχνε την ίδια σκηνή για µέρες, κάνο-
ντας το γιο της να µην ξέρει πού να κρυφτεί.

Παρ’ όλα αυτά ο Σίλβιο δεν της κράτησε κακία και όταν την
είδε µετά από έξι ολόκληρους µήνες, την αγκάλιασε θερµά, ζή-
τησε το τηλέφωνό της και την κάλεσε στο τραπέζι του µαζί µε
τη φίλη της. Όµως πλέον του φάνηκε πολύ λίγη, σχεδόν αδιά-
φορη, γι’ αυτό και µετά από λίγα λεπτά συνοµιλίας σχεδόν την
ξέχασε και αφοσιώθηκε στις αγαπηµένες του «δηµόσιες σχέ-
σεις», έχοντας από δίπλα του κολληµένες τη Μπίµπι και την
Μπο. Η Σοφιάννα αισθάνθηκε πολύ άσχηµα κι έφυγε χωρίς
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να τον καληνυχτίσει. Εξάλλου ήταν περιττό, µια κι εκείνος δε
θα έπαιρνε είδηση την απουσία της. Το χρυσωρυχείο το είχε
πια στα χέρια του κι εκείνη ήταν πλέον ένα απλό συνοικιακό
κοσµηµατοπωλείο µε αµφιβόλου ποιότητας εµπόρευµα…

Αναστέναξε και κοίταξε το προσωπικό ντουλάπι της, όπου
φυλούσε τα πράγµατά της. Ήταν το µεγάλο λάθος της και το
είχε πληρώσει πολύ ακριβά. Και παρότι είχαν περάσει από
τότε σχεδόν πέντε χρόνια και είχε προσαρµοστεί και πάλι
στην παλιά της ζωή, δεν έπαυε να την πονάει όποτε το θυµό-
ταν, όµως ποτέ και για κανένα λόγο δεν το παραδέχτηκε – το
αντίθετο, άφηνε πάντα να εννοηθεί ότι δεν της είχε καεί καρ-
φάκι. Μέσα της όµως ήξερε ότι είχε χάσει τη µεγαλύτερη ευ-
καιρία της ζωής της, γιατί τα περισσότερα απ’ τα κορίτσια που
είχαν πάρει τίτλους εκείνη τη χρονιά στα Playmate είχαν κά-
νει αξιόλογη καριέρα και κάποιες είχαν παντρευτεί διάση-
µους και πλούσιους άντρες και θεωρούνταν όλες τους πλέον
επώνυµες, µε τις φωτογραφίες τους να στολίζουν εξώφυλλα
και κοσµικά πάρτι κι ας µην άξιζαν σε οµορφιά περισσότερο
από εκείνη. Έκλεισε µε δύναµη το ντουλάπι κάνοντας δυνα-
τό θόρυβο κι έριξε µια τελευταία µατιά στον καθρέφτη. Ναι,
πραγµατικά ήταν πολύ όµορφη. Μετά κατέβηκε κάτω, στον
δεύτερο όροφο µε τα όργανα.

Το γυµναστήριο ήταν τεράστιο και τριώροφο. Στον πρώτο
όροφο βρίσκονταν οι αίθουσες για τα µαθήµατα καράτε, στον
δεύτερο υπήρχαν όλα τα µηχανήµατα, βάρη, διάδροµος, πο-
δήλατα, καθώς κι ένα µικρό µπαρ σε µια γωνιά δίπλα στη ρε-
σεψιόν και στον τρίτο τ’ αποδυτήρια αντρών και γυναικών, οι
σάουνες και µια µικρή παιδόπολη µε µια κοπέλα να προσέχει
τα µικρά παιδάκια για όση ώρα γυµνάζονταν οι γονείς. Το γυ-
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µναστήριο ανήκε σε δύο αδέλφια, στον Άρη και τον Χρήστο
Λιανουδάκη. Ο µικρότερος, ο Χρήστος, ήταν κοντά στα τριά-
ντα οκτώ, παντρεµένος µε τρία µικρά παιδιά, ενώ ο µεγαλύ-
τερος κατά επτά χρόνια Άρης ήταν χωρισµένος, µε µια κόρη
στην εφηβεία, και συζούσε τα τελευταία χρόνια µε µια τρια-
ντάχρονη αεροσυνοδό, τη Νατάσα.

Η επιχείρησή τους απασχολούσε οκτώ γυµναστές. Τέσσε-
ρα αγόρια και τέσσερα κορίτσια. Την εποχή που η Σοφιάννα
αναζήτησε δουλειά είχε πάρει ήδη το πτυχίο της και περίµε-
νε το διορισµό της, που, καθώς έδειχναν τα πράγµατα, θ’ αρ-
γούσε πολύ. Μια παλιά συναθλήτρια της Σταυρούλας, η Ντί-
να, που εργαζόταν στο γυµναστήριο, την πρότεινε ως αντικα-
ταστάτριά της όταν έµεινε έγκυος και θ’ αποχωρούσε. Επειδή
όµως δεν είχε το κινητό της, έκανε το λάθος να το πει στη Σο-
φιάννα που ήταν γειτόνισσες, παρακαλώντας την να της το µε-
ταβιβάσει. Η Σοφιάννα σκέφτηκε να εκµεταλλευτεί την ευ-
καιρία, έστω και εις βάρος της φίλης της.

Στο κάτω κάτω η Σταυρούλα βρισκόταν σε καλύτερη οικο-
νοµική κατάσταση και δεν είχε ανάγκη από λούσα όπως η
ίδια. Θα πήγαινε να δει πώς έχουν τα πράγµατα κι αν δεν
ήταν του γούστου της, τότε θα της το έλεγε. Όµως το περι-
βάλλον της άρεσε και έτσι πήρε τη θέση. Η Σταυρούλα τη µα-
κάρισε για την τύχη της να βρει δουλειά σ’ ένα τόσο καλό γυ-
µναστήριο, όµως όταν έµαθε την αλήθεια τρεις µήνες αργό-
τερα απ’ την ίδια την Ντίνα που συνάντησε τυχαία στο Σύ-
νταγµα, θύµωσε για πρώτη φορά µαζί της.

«Γιατί το έκανες αυτό, Σοφιάννα;» τη ρώτησε πραγµατικά
απορηµένη. «Πίστευα πως ήµαστε φίλες. Γιατί δε µου είπες
ότι µε αναζητούσε η Ντίνα για να µου προσφέρει τη θέση της
στο γυµναστήριο;»

Η Σοφιάννα την κοίταξε λίγο αµήχανα, όµως αµέσως πέ-
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ρασε στην αντεπίθεση: «Γιατί σκέφτηκα πως εσύ δεν είχες
ανάγκη τη δουλειά όπως εγώ».

«Και ποιος σου είπε εσένα ότι δεν την είχα ανάγκη; Ήξε-
ρες πως έψαχνα να βρω µια δουλειά οπουδήποτε».

«Εννοώ ότι η οικογένειά σου δεν έχει οικονοµικά προ-
βλήµατα, Σταυρούλα. Οι γονείς σου είναι και οι δύο δηµόσιοι
υπάλληλοι και βρέξει χιονίσει οι µισθοί µπαίνουν κάθε µήνα
στο σπίτι σας. Αδέλφια δεν έχεις, δικό σας σπίτι έχετε και δεν
το χρωστάτε σε δάνεια. Ενώ εµένα ο πατέρας µου δεν έχει
πάντα δροµολόγια, έχει εµένα, τη γιαγιά, τον αδελφό µου και
τη µάνα µου να θρέψει. Τι ήθελες να κάνω;»

«Το καταλαβαίνω, όµως δε θα έπρεπε να µε ρωτήσεις
πρώτα;»

«Όχι. Θεώρησα ότι θα ήσουν σύµφωνη».
«Τότε γιατί µου έκρυψες ότι η Ντίνα σ’ ενηµέρωσε για την

κενή θέση και µου είπες ότι τη βρήκες µόνη σου;»
«Έεεε… τι ήθελες να κάνω; Να σε βάλω να µαλώσεις µε

την Ντίνα;»
«Μα δεν ήταν η Ντίνα αυτή που µε πρόδωσε, αλλά εσύ».
«Ωχ, παράτα µε, καηµένη, τώρα που θα το κάνουµε και θέ-

µα. Σιγά τη σπουδαία δουλειά», είπε κι έφυγε θυµωµένη.
Η Σταυρούλα έµεινε άναυδη µε τη συµπεριφορά της. Εντά-

ξει, την ήξερε τη φίλη της, όµως όχι τόσο καλά απ’ όσο φαι-
νόταν.

Μετά από αυτό το συµβάν οι σχέσεις τους µπήκαν εν µέρει
στον πάγο. Μιλούσαν βέβαια στο τηλέφωνο, αλλά περισσό-
τερο τυπικά, από συνήθεια και όχι για πολύ. Η Σοφιάννα κα-
τάλαβε πως η φίλη της αυτή τη φορά είχε θυµώσει, αλλά έκα-
νε το κορόιδο, σαν να µην έτρεχε τίποτα, χωρίς να της ζητή-
σει έστω µία συγγνώµη. Η καρδιά της Σταυρούλας έσπασε λό-
γω της συµπεριφοράς της και για πρώτη φορά αντιλήφθηκε
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ότι στην ουσία η Σοφιάννα δεν υπήρξε φίλη της ποτέ και ότι
απ’ την πρώτη στιγµή την εκµεταλλευόταν και τη χρησιµο-
ποιούσε. Η ίδια ναι, ήταν φίλη. Η µοναδική σ’ αυτή τη σχέση.
Ήταν τότε που ένιωσε απέχθεια για τη Σοφιάννα και ορκί-
στηκε ότι µια µέρα θα την έκανε να µετανιώσει.

Πρώτος την είδε ο Άρης Λιανουδάκης και η αλήθεια ήταν ότι
του άρεσε περισσότερο η εµφάνισή της. Πάντα ήθελε να έχει
εντυπωσιακά κορίτσια και αγόρια γυµναστές στην επιχείρη-
σή του. Ήξερε πολύ καλά πως µια όµορφη παρουσία είναι
ένα συν σ’ ένα χώρο που προσφέρει υπηρεσίες για καλλίγραµ-
µα σώµατα. Πάνω όµως απ’ όλα απαιτούσε επαγγελµατισµό.
Ήθελε οι γυµναστές του να έχουν γνώσεις, ήθος, ευγένεια. Ο
ανταγωνισµός τα τελευταία χρόνια είχε αυξηθεί επικίνδυνα
και οι προσφορές απ’ τα γυµναστήρια ήταν ιδιαίτερα δελεα-
στικές. Γι’ αυτό και φρόντιζε οι πελάτες του να είναι ευχαρι-
στηµένοι µε τους υπαλλήλους του, αλλά και να βλέπουν απο-
τελέσµατα στο σώµα τους απ’ τον πρώτο µήνα. Κι αν οι γυ-
µναστές του δεν ήταν επαγγελµατίες, τότε θα τους έχανε ορι-
στικά. Και η Σοφιάννα, καθώς έδειχναν εκ πρώτης όψεως τα
πράγµατα, τα διέθετε όλα.

Ο Χρήστος, που έλειπε σ’ ένα επαγγελµατικό ταξίδι στο
εξωτερικό για τις παραγγελίες νέων µηχανηµάτων ασκήσεων,
την είδε για πρώτη φορά πέντε µέρες αργότερα. Βρισκόταν
στο γραφείο του, σ’ έναν ειδικά διαµορφωµένο ηµιώροφο µε-
ταξύ δευτέρου και τρίτου, που είχε όµως θέα στην αίθουσα
γυµναστικής από ένα µεγάλο παράθυρο που εξωτερικά
έµοιαζε µε καθρέφτη. Έµεινε ασάλευτος παρακολουθώντας
τον πεταχτό της πισινό την ώρα που εκείνη σκυµµένη έδειχνε
µια άσκηση σε µια κυρία. Ο αδελφός του τον είχε ενηµερώσει
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ότι είχε προσλάβει καινούργια γυµνάστρια στη θέση της Ντί-
νας, αλλά εκείνος δεν είχε δώσει σηµασία. Είχε απόλυτη εµπι-
στοσύνη στην κρίση του αδελφού του. Έτσι κι αλλιώς ο Άρης
ήταν ο υπεύθυνος όχι µόνο για τις προσλήψεις, αλλά και για
τα οικονοµικά. Ο ίδιος είχε αναλάβει την προβολή και τις δη-
µόσιες σχέσεις της επιχείρησης. Οι δυο τους, οκτώ χρόνια τώ-
ρα από τότε που είχε δηµιουργηθεί αυτή η επιχείρηση, τα πή-
γαιναν θαυµάσια. Πριν ήταν για σειρά ετών συνέταιροι µε
τρεις άλλους σ’ ένα άλλο µεγάλο γυµναστήριο, µέχρι που απο-
φάσισαν ν’ αποκτήσουν το δικό τους, και απ’ ό,τι έδειχναν τα
πράγµατα τα πήγαιναν πολύ καλά.

Η Σοφιάννα σαν να διαισθάνθηκε το βλέµµα του έστρεψε το
κεφάλι της προς το µέρος του, αλλά δεν είδε παρά µόνο τον κα-
θρέφτη. Ήξερε όµως ότι εκεί βρισκόταν το γραφείο των αφε-
ντικών και ότι έβλεπαν στην αίθουσα. Ήταν παραπάνω από σί-
γουρη ότι κάποιος την παρακολουθούσε. Ως γνήσια Σκορπιός
στο ζώδιο είχε ανεπτυγµένη διαίσθηση. Με ωροσκόπο στον Αι-
γόκερο και σελήνη στους ∆ιδύµους, ήταν ένας καυτός συνδυα-
σµός για να φτάσει ψηλά. Τουλάχιστον έτσι της είχε πει µια
αστρολόγος την εποχή που είχε λάβει µέρος στα Playmate. «Εί-
σαι έντονα σεξουαλική, φιλόδοξη κι έξυπνη. Μπορείς να φτά-
σεις πάρα πολύ ψηλά µόνο αν χρησιµοποιήσεις σωστά τη θετι-
κή πλευρά των στοιχείων που απαρτίζουν τον αστρολογικό σου
χάρτη. Αν όµως κρατήσεις τ’ αρνητικά τους στοιχεία, τότε µόνο
προβλήµατα θα έχεις στη ζωή σου. ∆ύσκολα ζώδια και τα τρία
και αρκεί ένας κακός χειρισµός για να σε οδηγήσουν σε αδιέ-
ξοδο. Επίσης έχεις πολλούς πλανήτες στον Σκορπιό κι αυτό εί-
ναι επικίνδυνο. Να προσέξεις την τάση για αυτοκαταστροφή
του Σκορπιού και την ευφυ�α των ∆ιδύµων, που είναι πολύ κο-
ντά στην παραφροσύνη. Επίσης η υπέρµετρη φιλοδοξία του Αι-
γόκερου µπορεί να σε κάνει αριβίστρια και να τα σκατώσεις».
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Και τα σκάτωσε. ∆εν εκµεταλλεύτηκε την ευκαιρία όταν
έπρεπε. Ευτυχώς που ήταν ακόµα πολύ νέα και µπορούσε να
φθάσει εκεί που είχε ονειρευτεί. Σίγουρη ότι κάποιος την πα-
ρακολουθούσε χαµογέλασε γλυκά και µετά τούρλωσε ακόµα
περισσότερο τον προκλητικό πισινό της, δείχνοντας τάχα την
άσκηση. Ο Χρήστος ταράχτηκε για λίγο. Το βλέµµα της ήταν
παγερό µα συνάµα γοητευτικό και το κορµί της απίστευτο. Να
πάρει ο διάολος, κι αν είχε δει ωραία κορµιά στη ζωή του. Από
τα δεκαπέντε του βρισκόταν στα γυµναστήρια, απ’ την εποχή
που εκεί πήγαιναν µόνο άντρες. Και µετά κατακλύστηκαν από
γυναίκες, που µέρα µε τη µέρα γίνονταν περισσότερες και
οµορφότερες. Είχε πηδήξει τόσο πολλές και γυµνασµένες καλ-
λονές, που είχε πια χάσει τον αριθµό. Χορτασµένος από οµορ-
φιά και σφιχτές σάρκες, είπε ν’ αράξει στην αγκαλιά µιας Αγ-
γλίδας και πρώην χορεύτριας, που την είχε δει να χορεύει σε
µπαλέτο ένα βράδυ στα µπουζούκια και την ερωτεύτηκε.

Η Έµιλι, µε το που έµεινε έγκυος στο πρώτο τους παιδί,
τον Στέφανο, σταµάτησε αµέσως τη δουλειά της και αφοσιώ-
θηκε στο σπίτι της και στην οικογένειά της. Και από ανέµελη
χορευτριούλα έγινε µια καλή νοικοκυρά, που µιλούσε αρκε-
τά καλά ελληνικά κι έµαθε όλες τις ελληνικές συνταγές. Τρία
χρόνια µετά ήρθαν τα δίδυµα κοριτσάκια, η Ντα¶άνα και η
Έλεν, και η Έµιλι κλείστηκε ακόµα πιο πολύ στο σπίτι, πα-
νευτυχής που όλα πήγαιναν καλά στη ζωή της. Κάπου εκεί
αφέθηκε στο χρόνο και στις υποχρεώσεις της και αµέλησε λί-
γο τον εαυτό της. Πήρε γύρω στα οκτώ κιλά κι έκοψε τη γυ-
µναστική. Κάπου εκεί ο Χρήστος ξενοκοίταξε για πρώτη φο-
ρά, όµως δεν ξενοκοιµήθηκε. Η γυναίκα του, έστω και µε κά-
ποια κιλά παραπάνω, εξακολουθούσε να είναι θελκτική και
όµορφη. Ήταν χορτασµένος και κυρίως ευτυχισµένος κοντά
στα παιδιά του, που τα λάτρευε.


