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Τα αγαθά της ζωής είναι τρία: υγεία, ελευθερία και φιλία.
Αυτό μου το δίδαξε ένας απλός, ταπεινός και τίμιος 

άνθρωπος, ο μοναδικός που μου πρόσφερε πάντα χωρίς 
να ζητήσει ποτέ τίποτα.

Το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο σε αυτό τον άνθρωπο: 
στη μητέρα μου.



© Χρυσηίδα Δημουλίδου, 1999, 2018
/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2018

«Ο δρόμος της δόξας είναι στρωμένος με τριαντάφυλ-
λα. Αλίμονο, όμως, σε αυτόν που θα τον περπατήσει 
ξυπόλυτος».

ΧΡΥΣΗΙΔΑ ΔΗΜΟΥΛΙΔΟΥ
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Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΣΜΑΝΗΣ ΑΦΗΣΕ το μολύβι του 
να κυλήσει άψυχα πάνω στο φύλλο χαρτιού με 

το μισοτελειωμένο σχέδιο. Έφερε το χέρι του στο κε-
φάλι και πέρασε τα δάχτυλά του ανάμεσα στα μαλ-
λιά του, που είχαν αρχίσει να αραιώνουν επικίνδυνα. 
Ακούμπησε την πλάτη του στην αναπαυτική καρέκλα 
και κοίταξε στον καθρέφτη που βρισκόταν ακριβώς 
απέναντί του. Η εικόνα του του έστελνε αποθαρρυντι-
κά μηνύματα. Ο αδυσώπητος χρόνος παραήταν σκλη-
ρός για το άλλοτε όμορφο πρόσωπό του.

Σκέφτηκε τον Αργύρη. Είχε να πάρει τηλέφωνο κά-
που δύο βδομάδες. Εδώ κι έναν χρόνο, από τότε που 
τον είχε γνωρίσει, ο Αργύρης πηγαινοερχόταν στο σπί-
τι του σχεδόν καθημερινά. Τον είχε δει ένα μεσημέ-
ρι στην πλατεία Κολωνακίου και από εκείνη τη στιγ-
μή, θαρρείς, όλο το ενδιαφέρον του επικεντρώθηκε σε 
αυτό το πρόσωπο. Δεν ήταν δύσκολο να τον προσεγ-
γίσει. Ο Ρασμάνης ήταν ένας από τους γνωστότερους 
σχεδιαστές μόδας τα τελευταία τριάντα χρόνια. Δεν 
υπήρχε περιοδικό που να μην παρουσίαζε τις δημιουρ-
γίες του, εκπομπή που να μην ανέφερε το όνομά του.

Από τότε που πρωτοξεκίνησε, παιδάκι σχεδόν, 
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η επιτυχία τον ακολουθούσε πάντα. Εκείνα τα χρό-
νια τα ονόματα στον χώρο της μόδας ήταν ελάχιστα. 
Εκτός, όμως, από το έμφυτο ταλέντο του, είχε και τύ-
χη. Μπήκε δυναμικά μέσα στο κύκλωμα, με πρωτοπο-
ριακά σχέδια, χρησιμοποίησε φωτεινά χρώματα και 
ο χώρος έλαμψε από κάτι καινούργιο. Γρήγορα πήρε 
την ανιούσα και μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια ανα-
δείχτηκε σε πρώτο όνομα. Απέκτησε δύναμη, χρήματα 
και γνωριμίες, κυκλοφόρησε στα πιο λαμπρά σαλόνια 
και συναναστράφηκε με τα πιο γνωστά ονόματα. Τα 
απέκτησε όλα. Όλα, εκτός από την αγάπη.

Ο Άγγελος είχε κι αυτός τις αδυναμίες του. Όταν 
ερωτευόταν, έχανε κάθε λογική. Δινόταν με πάθος σε 
ανθρώπους που δεν άξιζαν ούτε ένα βλέμμα του. Τον 
έλκυαν τα νεαρά αγόρια από την επαρχία ή από τα πιο 
απόμερα μέρη της Αθήνας, που δεν είχαν μόρφωση ού-
τε καλλιέργεια ούτε ηθική και, φυσικά, ούτε χρήματα. 
Κι όταν αυτά τα πεινασμένα για αναγνώριση αγρίμια 
χόρταιναν από τη δόξα κι από τα λεφτά που τους πρό-
σφερε, τότε τον άφηναν ξαφνικά μόνο, όπως ξαφνικά 
είχαν μπει στη ζωή του.

Κοίταξε το ρολόι του. Η ώρα πλησίαζε εννέα το 
βράδυ. Σε λίγο θα ερχόταν η Ζανίν. Η Ζανίν Μαρ-
μαρά, ένα άγνωστο μοντέλο της σειράς για τρία ολό-
κληρα χρόνια, είχε κερδίσει πριν από έναν μήνα τον 
τίτλο της Σταρ Ελλάς κι από τότε έγινε η αγαπημένη 
μούσα του Άγγελου. Έτσι γινόταν πάντα. Κάθε φορά 
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που μια καινούργια κοπέλα κέρδιζε τον τίτλο, ο Άγγε-
λος την έπαιρνε υπό την προστασία του μέχρι την επό-
μενη χρονιά, όπου μια άλλη θα καθόταν στον θρόνο 
της ομορφιάς.

Η καινούργια βασίλισσα γινόταν και η βασίλισσα 
της πασαρέλας, ανεβάζοντας έτσι το ενδιαφέρον του 
κοινού, που, αχόρταγο όπως πάντα για νέες εντυπώ-
σεις, περίμενε υπομονετικά το θύμα του για να το κατα-
σπαράξει. «Ποπό, πόση κυτταρίτιδα έχει αυτή!», «Μα 
είναι κοντή», «Δεν έχει μέση». Αυτό ήταν κάτι που το 
εκμεταλλευόταν ο Ρασμάνης. Οι καιροί δεν άφηναν 
περιθώρια για συναισθηματισμούς – είχαν σκληρύνει 
πολύ οι άνθρωποι. Για να δώσει έπρεπε πρώτα να πά-
ρει – πάντοτε και παντού. Πάντοτε, εκτός από εκείνον 
με τον οποίο ήταν ερωτευμένος. Τότε μόνο έδινε συ-
νεχώς χωρίς να περιμένει τίποτα, εκτός από τις στιγ-
μές που θα ένιωθε τον εραστή του γυμνό δίπλα του να 
τρυγάει από αυτόν τις χαρές του έρωτα. Ζούσε ακρι-
βώς γι’ αυτές τις μοναδικές στιγμές – και το πλήρω-
νε ακριβά…
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Η ΖΑΝΙΝ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΕ τον ταξιτζή να βιαστεί. 
Το ραντεβού της με τον Ρασμάνη ήταν στις εν-

νέα και μισή και η ώρα ήταν ήδη εννέα και είκοσι. Κα-
θυστέρησε πολύ μέχρι να στεγνώσει τα πυκνά μαύρα 
μαλλιά της και να μακιγιαριστεί προσεκτικά. Δεν ήταν 
δα και τυχαίο πράγμα να σε προσκαλεί ο μεγαλύτε-
ρος σχεδιαστής της χώρας στο σπίτι του για να συζη-
τήσετε την εμφάνισή σου ως τοπ μόντελ στην επίδει-
ξή του τον επόμενο μήνα.

Της πήρε χρόνο για να διαλέξει τι θα φορέσει. Τε-
λικά προτίμησε ένα απλό στενό μακό φόρεμα. Η μά-
να της μπήκε στο δωμάτιο με την ποδιά γύρω από τη 
μέση της και με τα μπικουτί στο κεφάλι. Έμοιαζε με 
Αλβανίδα αγρότισσα. Η Ζανίν ντράπηκε για τη σκέψη 
της. Ήταν η μάνα της στο κάτω κάτω. Πατέρα δεν εί-
χε. Ήταν οικοδόμος και τον είχαν χάσει πριν από χρό-
νια, όταν έπεσε από τη σκαλωσιά του τέταρτου ορό-
φου μιας πολυκατοικίας τη στιγμή που προσπαθούσε 
να στερεώσει μια γύψινη διακόσμηση. Έμειναν με τη 
μάνα της μόνες και έρημες. Ευτυχώς που τους άφησε 
το σπίτι, ένα τριάρι εβδομήντα πέντε τετραγωνικών 
στον Κορυδαλλό – εκεί δίπλα στις φυλακές. Έβλεπε 
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τους φυλακισμένους από το μικρό μπαλκόνι του σα-
λονιού τους κι αισθανόταν το ίδιο φυλακισμένη και η 
ίδια. Δεν της άρεσε η γειτονιά της. Ήθελε να δραπε-
τεύσει, να φύγει, να νιώσει ελεύθερη.

Ήταν δεν ήταν δεκαεφτά χρόνων, όταν την πήγε βόλ-
τα ο Μιχάλης, το αγόρι της, στην Κηφισιά. Τα έχασε με 
την πολυτέλεια που αντίκρισε γύρω της: τα σπίτια με 
τους κήπους, τα πολυτελή αυτοκίνητα, τις καλοντυμέ-
νες κυρίες. Ζήλεψε όσο δεν είχε ζηλέψει ποτέ στη ζωή 
της. Ντράπηκε για τη φτώχεια της και για το σπίτι όπου 
ζούσε. Είχε να βαφτεί χρόνια και, όσο κι αν η μάνα της 
προσπαθούσε να πλύνει τους τοίχους, η βρόμα δεν έφευ-
γε με τίποτα, λες κι είχε κολλήσει πάνω τους. Ήθελε κι 
αυτή να ζει σε ένα όμορφο σπίτι σαν αυτά που είδε, να 
είναι καλοντυμένη. Πού να βρεθούν όμως τα λεφτά… 
Ίσα ίσα για το φαγητό και για το σχολείο έφταναν αυ-
τά που κέρδιζε η μάνα της καθαρίζοντας σκάλες.

Ήταν μόλις δεκάξι χρόνων, όταν ψήλωσε απότο-
μα. Το στήθος της γέμισε κι εκεί όπου νωρίτερα ήταν 
πλάκα φύτρωσαν δύο ολοστρόγγυλες μπάλες έτοιμες 
να εκραγούν. Κάτω από τα ελαφριά μπλουζάκια μπο-
ρούσες να ξεχωρίσεις τις τσιτωμένες ρώγες να πετά-
γονται με αναίδεια. Δεν υπήρχε άντρας στον Κορυ-
δαλλό που να μην είχε καρφώσει το βλέμμα του πάνω 
τους. Οι γοφοί της στρογγύλεψαν και το λουλούδι άν-
θισε για τα καλά. Ήταν τότε που της μπήκε η ιδέα να 
γίνει μοντέλο. Τι παραπάνω είχαν δηλαδή αυτές που 
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έβγαιναν στα περιοδικά και στην τηλεόραση; Η Ζα-
νίν άξιζε περισσότερο.

Ένα πρωί το πήρε απόφαση. Δεν πήγε στο σχολείο. 
Πήρε το λεωφορείο και κατέβηκε στην Αθήνα. Είχε τη 
διεύθυνση μιας σχολής φωτομοντέλων στο Κολωνάκι. 
Στάθηκε για ώρα έξω από το κτίριο αναποφάσιστη. Κι 
αν γελούσαν μαζί της; Αν είχε άδικο; Είδε μια κοπέλα 
γεμάτη σπυριά να περνά από δίπλα της. Το πρόσωπό 
της της ήταν γνωστό. Μετά θυμήθηκε: την είχε δει στο 
καινούργιο διαφημιστικό σποτ με το σαμπουάν. Πό-
σο διαφορετική φαινόταν… Ούτε καν ωραία μαλλιά 
είχε. Κι όμως, στην τηλεόραση έδειχναν πενταπλάσια 
σε όγκο… Αμ, το δέρμα της; Έλαμπε από ομορφιά, 
ακόμα και κάτω από τις σαπουνάδες.

Τότε προχώρησε αποφασιστικά και χτύπησε την πόρ-
τα με την επιγραφή: «Πρακτορείο Μοντέλων VENUS».

Μπήκε μέσα με αργά βήματα και είπε στη γραμ-
ματέα τον λόγο της επίσκεψής της. Η κοπέλα της εί-
πε ότι έπρεπε να φέρει φωτογραφίες της με μαγιό και 
με ρούχα και μετά θα το συζητούσαν. Υπήρχαν πολ-
λές πιθανότητες να τη δεχτούν. Της έδωσε το τηλέφω-
νο ενός φωτογράφου.

Τα υπόλοιπα εξελίχθηκαν γρήγορα. Ο φακός ανέ-
δειξε το όμορφο προσωπάκι της ακόμα περισσότερο. 
Είχε φωτογένεια, ενώ το κορμί της φάνταζε τέλειο με 
το μαγιό.

Είχε υπέροχα μπλε μάτια, σαρκώδη χείλη, ωραία 
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δόντια και διάφανο δέρμα. Συν τοις άλλοις, ήταν και 
ψηλή. Τη δέχτηκαν αμέσως.

Άρχισε να εργάζεται ως μοντέλο σε μικρές επιδεί-
ξεις μόδας και να φωτογραφίζεται για καταλόγους με 
νυχτικά, εσώρουχα και ρούχα τρίτης κατηγορίας – τί-
ποτα το ιδιαίτερο. Έπαιρνε ελάχιστα χρήματα, γνώ-
ρισε όμως από κοντά όλα τα γνωστά μοντέλα του χώ-
ρου. Απορούσε με την επιτυχία τους. Άβαφες ήταν σαν 
συνηθισμένες κοπέλες. Οι περισσότερες ήταν εντελώς 
διαφορετικές χωρίς μακιγιάζ και χωρίς τον κατάλλη-
λο φωτισμό για να τις αναδεικνύει, ενώ αυτή, ένα λου-
λούδι ολόφρεσκο, ήταν το ίδιο όμορφη είτε ήταν μα-
κιγιαρισμένη είτε όχι. Τι έφταιγε τότε; Το ανακάλυψε 
όταν την κάλεσαν για να κάνει την πρώτη της πασα-
ρέλα στην επίδειξη ενός σχεδιαστή που είχε σχετικά 
καλό όνομα στην αγορά. Θα ήταν η πρώτη της σοβα-
ρή δουλειά. Όταν ο στυλίστας της ζήτησε να περπατή-
σει, προχώρησε με αργά βήματα έχοντας το χέρι στη 
μέση. Τότε αυτός τη σταμάτησε και της υπέδειξε τον 
τρόπο με τον οποίο θα εμφανιζόταν μπροστά στον κό-
σμο. Την τρίτη φορά της έβαλε τις φωνές.

«Δεν έχεις ψυχή, κουκλίτσα μου. Βαδίζεις σαν να 
υπνοβατείς. Κουνήσου λίγο. Χαμογέλα. Δείξε χάρη. 
Να, δες εμένα».

Κι άρχισε να βαδίζει πάνω κάτω τόσο κουνιστά, 
που οι γοφοί του κόντευαν να ξεκολλήσουν από τη 
θέση τους.
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Η Ζανίν έβαλε τα γέλια. Αυτός έγινε πυρ και μα-
νία. «Ή εμένα ή αυτή», είπε στον σχεδιαστή χτυπώντας 
με δύναμη το πόδι στο πάτωμα. Και φυσικά πέρασε το 
δικό του. Η Ζανίν δεν μπορούσε να καταλάβει τι εί-
χε συμβεί. Είχε μόλις χάσει την καλύτερή της δουλειά 
μέχρι τότε. Παρ’ όλα αυτά, έφυγε με το κεφάλι ψηλά.

Μπορεί να έπρεπε να ξεχάσει την επίδειξη, όμως 
δεν θα ξεχνούσε ποτέ το όνομα του στιλίστα.
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Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
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Η Ζανίν, ένα φιλόδοξο φτωχοκόριτσο, έχει έναν στόχο 
στη ζωή της: να ξεφύγει από τη μιζέρια της λαϊκής 
γειτονιάς της και να αναρριχηθεί κοινωνικά. Με μο-

ναδικό εισιτήριο την εντυπωσιακή εμφάνισή της, αποφασίζει να 
λάβει μέρος στα καλλιστεία, όπου και κερδίζει τον τίτλο ομορ-
φιάς της Σταρ Ελλάς. Ως η ωραιότερη εστεμμένη καλλονή, 
τραβά πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας και από την πλήρη 
αφάνεια βρίσκεται στο επίκεντρο μιας αναπάντεχης δόξας, που 
τη μεθάει και τη συνεπαίρνει. Ο Άγγελος Ρασμάνης, διάσημος 
σχεδιαστής μόδας, την παίρνει υπό την προστασία του και με 
την καθοδήγηση και τις συμβουλές του γίνεται τηλεοπτικό 
αστέρι πρώτου μεγέθους. Η Ζανίν εξαργυρώνει την επιτυχία 
της πληρώνοντας κάθε τίμημα, προκειμένου να γίνει μέλος 
της κοινωνικής ελίτ που για χρόνια θαύμαζε στις κοσμικές 
στήλες. Οι ηθικές αξίες παύουν να υπάρχουν μπροστά στο 
χρήμα, στη λάμψη και τη δόξα. Όμως η σκηνή της μόδας και 
της τηλεόρασης έχει σκοτεινά παρασκήνια, με νόμους στους 
οποίους εκείνη πρέπει να υπακούσει. Και πρώτα από όλα 
πρέπει να κρύψει την ύπαρξη της μάνας της και να ξεχάσει 
από πού προέρχεται… 

Όταν η χρυσόσκονη από την αυλαία της δόξας αρχίζει 
να σκορπίζει και η λάμψη των προβολέων σβήνει, 

τότε οι σκοτεινές πόρτες των παρασκηνίων ανοίγουν 
και βρίσκεσαι αντιμέτωπος με την πραγματικότητα.

Η ΧΡυΣΗΙδα δΗΜΟυΛΙδΟυ  
γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Σέρρες.  
Μόλις αποφοίτησε, ήρθε στην Αθήνα  

και γράφτηκε στη Σχολή Αεροσυνοδών,  
την Α.S.T. Αμέσως μετά προσελήφθη  

στην Ολυμπιακή Αεροπορία ως ιπτάμενη 
συνοδός. Παράλληλα με τη δουλειά της, 

συνεργάστηκε για κάποιο διάστημα  
ως δημοσιογράφος με το περιοδικό 
Discomoda In, κάνοντας ρεπορτάζ  
σε όλο τον κόσμο. Το 1997 εξέδωσε  

το πρώτο της βιβλίο από τις Εκδόσεις 
Λιβάνη. Από το 2009 μέχρι σήμερα 

συνεργάζεται με τις Εκδόσεις ΨυχΟγΙΟΣ, 
όπου έχει εκδώσει συνολικά 25 έργα  

για ενηλίκους και παιδιά. Από το 2013 
ξεκίνησε συνεργασία με τις Εκδόσεις 

Διάπλαση για την έκδοση παραμυθιών.  
Όλα της τα βιβλία έχουν γίνει μπεστ σέλερ. 

Ακούραστη, αστείρευτη και αγιάτρευτα 
ερωτευμένη με την πένα, όπως δηλώνει  

η ίδια, ζει πλέον για να γράφει. 

 για το βιβλίο της ΜΗν πυΡΟβΟΛΕΙτΕ 
 τΗ νυφΗ πήρε το Πρώτο Βραβείο 
Αναγνωστικού Κοινού στην Κύπρο,  

ενώ παράλληλα ήταν υποψήφια για το ίδιο 
βραβείο και στην Ελλάδα. για τρεις συνεχόμενες 

χρονιές ήταν υποψήφια για το βραβείο 
«Συγγραφέας της χρονιάς» του περιοδικού  

Life & Style. Το 2004 βραβεύτηκε από  
το ΠΟΛΚΕΟΑ, το Πολιτιστικό Κέντρο 

Εργαζομένων της Ολυμπιακής Αεροπορίας.  
Το 2011 βραβεύτηκε από τη γενέτειρά της, τις 
Σέρρες, για την προσφορά της στα γράμματα. 
Τον Ιανουάριο του 2014, βραβεύτηκε από το 
λογοτεχνικό τμήμα της πρώην Ολυμπιακής 

Αεροπορίας. Το βιβλίο της τΟ ΣταυΡΟδΡΟΜΙ 
τΩν ΨυΧΩν μεταφράστηκε στα αγγλικά και 
τα δαΚΡυα τΟυ ΘΕΟυ στα βραζιλιάνικα και 
τα τσέχικα, ενώ τΟ ΚΕΛαΡΙ τΗΣ ντΡΟπΗΣ 

κυκλοφόρησε στα τουρκικά. Έχει 
παρακολουθήσει μαθήματα σεναρίου και 
σεμινάρια φιλοσοφίας, γράφει σενάρια και 

στίχους και το 2014 έγραψε τα τρία πρώτα της 
θεατρικά έργα: για ένα μπουκάλι φθηνό κρασί, 
Ποτέ δεν είναι αργά για την αγάπη και Εννέα 

χρόνια σιωπής. Άνθρωπος προσιτός και 
ιδιαίτερα κοινωνικός, έχει ταξιδέψει σε όλο  

τον κόσμο και της αρέσει πολύ το διάβασμα και 
η έρευνα. Είναι φανατική φιλόζωη και οικολόγος, 

 και θεωρεί ότι τα παιδιά είναι η μοναδική 
ελπίδα για ένα ειρηνικό αύριο, αρκεί να 

γαλουχηθούν σωστά. Μότο της: σπίτι χωρίς 
βιβλία, δωμάτιο δίχως παράθυρα. Επιθυμία της:  
να τα προλαβαίνει όλα. Στόχος της: να γράφει 

βιβλία που θα αγαπηθούν. Όνειρό της: να 
υπάρξει αγάπη και δικαιωμένοι άνθρωποι.  
Ευχή της: να υπάρχουν ευτυχισμένα και 

χαρούμενα παιδιά. Ουτοπία της: να μπορούσε 
να γυρίσει πίσω τον χρόνο και να πετάξει  

ξανά με στολή, με τα φτερά της Ολυμπιακής, 
δίπλα στους παλιούς συναδέλφους της…

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τη συγγραφέα μέσω 
των σελίδων της στο facebook, ΧΡυΣΗΙδα 

δΗΜΟυΛΙδΟυ /Chrysiida Dimoulidou /  
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

dimoulidouch@ath.forthnet.gr
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