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ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ >>>

 Η 
παιχνιδιάρικη µελωδία από το 
«Le Temps» του Σαρλ Αζναβούρ 
γεµίζει το µικροσκοπικό, αλλά 
λουσµένο στο φως, παριζιάνικο 
διαµέρισµα. Εκείνη αρχίζει να 
χορεύει σαν πεταλούδα πριν 
καθίσει στο πέταλο του λουλου-

διού. Εκείνος, ξαπλωµένος στον διθέσιο καναπέ, αδια-
φορεί για τις πιρουέτες της δήθεν αφοσιωµένος στο 
περιοδικό του. Του το αρπάζει και πιάνει µε αποφασι-
στικότητα το χέρι του. Τότε σηκώνεται, την αγκαλιάζει 
σφιχτά, τη στροβιλίζει στον αέρα και γίνεται ένα µαζί της 
και µε τη µελωδία. Κάπως έτσι, όπως στη θεσπέσια 
σκηνή της ταινίας «L' appartement», µπήκαν οι τίτλοι 
αρχής στη σχέση τής -για πολλούς- πιο επιθυµητής γυ-
ναίκας που έχει πατήσει στον πλανήτη, Μόνικα Μπε-
λούτσι, µε τον Γάλλο ηθοποιό Βενσάν Κασέλ. Και όπως 
στη ροµαντική ταινία του 1996 που στάθηκε η αφορµή 
για τη γνωριµία τους, έτσι και στην πραγµατικότητα, ο 
µεγάλος έρωτας καταλήγει άδοξα και πλέον στην οθόνη 
διακρίνεται µόνο η χαρακτηριστική λευκή επιγραφή: 
«Fin». Η -κατά το politically correct- δυσάρεστη ανακοί-
νωση του χωρισµού τους προκάλεσε κύµα ευφορίας στο 
∆ιαδίκτυο. Η ποθητή Ιταλίδα είναι και πάλι ελεύθερη. 

Στον βωµό του έρωτα, όµως, αυτός ο χωρισµός δείχνει 
µελαγχολικός, όχι µόνο γιατί βάζει τέλος σε µια ιστορία 
αγάπης, ούτε γιατί -πάντα κατά το κοινώς ορθό- χαλάει 
µια οικογένεια -και πώς θα το πάρουν τα παιδιά κ.λπ. 
κ.λπ. Κυρίως για το αντίθετο, γιατί βάζει τέλος σε µια 
σχέση που ποτέ δεν νοιάστηκε για το politically correct. 
Μια σχέση που τροφοδότησε αλλά δεν τροφοδοτήθηκε 
από κλισέ, µόνο από την ίδια την ύπαρξή της. 

«Κάθε φορά που δίνουµε ραντεβού σε ένα εστιατόριο και 
τον κοιτώ, καθώς τον πλησιάζω, ανακαλύπτω ξανά πόσο 
µου αρέσει αυτός ο άνδρας και λέω ότι ακόµα και αν δεν τον 

γνώριζα, σίγουρα θα ρω-
τούσα να µάθω ποιος 
είναι», συνήθιζε να λέει 
η Μπελούτσι, περήφα-
νη για τη γοητεία που 
ασκούσε πάνω της ο 
σύζυγός της. Το κορίτσι 
από την Ούµπρια, που 
έβγαζε χρήµατα για να 
σπουδάσει Νοµικά πο-
ζάροντας ως γυµνό µο-
ντέλο σε ζωγράφους 
και συνέχισε µε επιτυ-
χία ως επαγγελµατίας 
µοντέλο στο Μιλάνο, 
πριν αποφασίσει να 
γίνει ηθοποιός (κάνο-
ντας αίσθηση µε το 

ολιγόλεπτο -τόπλες- κινηµατογραφικό ντεµπούτο της 
στον «∆ράκουλα» του Κόπολα), βρήκε στην παρουσία 
του Κασέλ τον άνδρα που ήθελε δίπλα της. Εστω και από 
µακριά.   

∆ηλώσεις περί βαθιάς αγάπης, ανεξαρτησίας, εµπι-
στοσύνης έβγαιναν από το στόµα και των δύο τα χρόνια 
που ήταν παντρεµένοι. Εµοιαζαν αγαπηµένοι και αγέ-
ρωχοι απέναντι στο ερώτηµα που επαναλαµβανόταν 
επίµονα: µα πώς µπορεί ένας έρωτας, µια σχέση γάµου 
και οικογένειας, την τελευταία δεκαετία, να συντηρείται 
εξ αποστάσεως από διαφορετικές χώρες ή και ηπείρους; 
Η απάντηση που δίνεται µετά την πρόσφατη ανακοίνω-
ση ενός ιταλικού δικηγορικού γραφείου επιβεβαιώνει 
τις πλέον κυνικές των απόψεων: δεν µπορεί. 

Η σκηνή της ταινίας «L' appartement» µε την οποία µπήκαν 
οι τίτλοι έναρξης της σχέσης της Μόνικα Μπελούτσι 
µε τον Βενσάν Κασέλ. Κράτησε 17 ολόκληρα χρόνια πριν 
ο Γάλλος ηθοποιός πιει το πικρό ποτήρι του χωρισµού

Η πλέον ποθητή γυναίκα στον πλανήτη είναι ξανά ελεύθερη


