


Artwork: Κολάζ από το πρότζεκτ “ trapped “ 
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Το κόνσεπτ

Η έννοια της αλλαγής, πάνω στην οποία 
κινείται η θεματολογία και η αισθητική 
αυτού του τεύχους, ήταν και η πηγή της 
έμπνευσης του εξωφύλλου.
Η διαγραφή των κανόνων και της 
νόρμας που εμποδίζει την εξέλιξη 
και την ελευθερία του καθενός, είναι 
μια διαδικασία επώδυνη που ωστόσο 
ορισμένες φορές, ακριβώς για αυτόν τον 
λόγο, είναι και απολαυστική. 
Πολλές φορές χρειάζεται να “αλλάξουμε 
δέρμα” και να προχωρήσουμε μπροστά 
σε μια συνεχή πάλη για καινούργια ζωή 
και καινούργιο εαυτό, πονεμένοι αλλά και 
απελευθερωμένοι ταυτόχρονα.

Η προσέγγιση

Επέλεξα ένα ιδιαίτερο “κολάζ” στο οποίο 
χρησιμοποιώ ένα προσωπικό project με 
τον τίτλο “trapped” σε συνδιασμό με 
τα βασικά στοιχεία του εξωφύλλου του 
Flipped όπως το γνωρίσατε στο πρώτο 
τεύχος.
Στο “trapped” αντιμετωπίζω το σώμα 
ώς ένα κέλυφος πάνω στο οποίο 
εφαρμόζονται “κανόνες” οριοθετώντας 
περιοχές και αναλογίες με άξονες, ένα 
προσωπικό κλουβί. Η δουλειά αυτή 
αποτελεί ένα προσωπικό σχόλιο στον 
παράλογο, αφύσικο και αντίθετο στην 
ορμητική φύση των νέων εγκλωβισμό, 
που επιβάλλεται από την κοινωνία και τα 
στερεότυπα απο τα οποία αποτελείται.
Το Flipped “αλλάζει δέρμα” αφήνοντας 
πίσω την παλιά του εμφάνιση και 
εξελίσσεται κάνοντας χώρο σε τέχνη, 
ιδέες, όνειρα και νέους ανθρώπους.   

Κείμενο & Artwork: Μιμίκα Μιχοπούλου
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Sweet ‘20s Blues

Να θυμηθώ.. .

Homecoming

Οποιοσδήποτε, οπουδήποτε: Παρέα με Ήρωες & Δράκους

Όλα τα β ιβλ ία που δεν θα διαβάσω ποτέ

Συμβουλές γ ια το νέο έτος
[ Quote on quote ]

H A R V E S T

The “Καλημέρα” Project

Tunes In

Τούρτα με κρέμα σοκολάτας, κρέμα αμυγδάλου 
& καραμέλα γάλακτος

Oδηγός πόλης: Μιλάνο

Storytel l ing

Ζώδια





E D I T O R I A L

Οι πρώτοι μήνες του έτους φέρνουν το δεύτερο τεύχος 
του Flipped, ένα πρότζεκτ που έδωσε σε πολλούς 
από εμάς την ευκαιρία για μια νέα αρχή. Έτσι, σε 

αυτό το τεύχος, ερχόμαστε στα χέρια σας, καλύτερα 
προετοιμασμένοι, με περισσότερα να προσφέρουμε. 

Η καταπληκτική δουλειά μιας creative director που 
δίνει την ψυχή της στο layout art. Οι δουλειές νέων 

συγγραφέων που κάνουν το ντεμπούτο τους στις σελίδες 
μας, δίνοντας μας αυτήν την τιμή. Οι πολλές σκέψεις 
των συγγραφέων μας για την ζωή και η αφοσίωση της 
υποφαινόμενης, σε όλους τους συντελεστές και τους 

αναγνώστες. 
Το όνειρο ήταν να προσφέρουμε μια πλατφόρμα, σε 

όσους θέλουν να εκφραστούν, και να γίνουν καλύτεροι 
σε αυτό που αγαπάνε, κερδίζοντας εμπειρία και μέσα 
από την έκθεση. Σε αυτό το τεύχος λοιπόν, θα δείτε 
πολλή τέτοια προσπάθεια και είμαι σίγουρη πως θα 

ευχαριστηθείτε κάθε λέξη, σαν να πίνετε γλυκό κρασί και 
κάθε εικόνα, σαν οπτική ευλογία.

Μα, πάνω από όλα, βρισκόμαστε εδώ για ‘σένα. Για 
εσένα που θέλεις να διαβάσεις ασυνήθιστο αλλά ποιοτικό 

περιεχόμενο. Καλόμαθε τον εαυτό σου και διάβασε 

Κριστιάνα Λάλου
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Σ Υ Ν Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ε Σ

Ο Λεωνίδας έχει γεννηθεί σε έναν άδικο κόσμο 
στον οποίο το Βατερλώ έχει καταγραφεί ως γαλλική 
ήττα. Όταν δεν καταπιάνεται με την χρησιμοποίηση 
μεγαλόστομων λέξεων σε αλλόφρονα μοτίβα 
προτάσεων, μπορεί να εντοπιστεί (τις περισσότερες 
φορές) δίπλα σε μια κούπα καφέ και πίσω από ένα 
ανάγνωσμα του Στίβεν Έρικσον.  

H Μιμίκα είναι αρχιτέκτων εσωτερικών χώρων. Εκτονώνει 
την δημιουργικότητά της σε οτιδήποτε μπορεί να ενταχθεί 

στον τομέα του σχεδιασμού και της αισθητικής. Ασχολείται 
με το styling και το concept design, τον σχεδιασμό 

εντύπων και ταυτότητας προιόντων, ενώ η αγάπη της για 
την μαγειρική την παρέσυρε και στο food styling & pho-

tography Για το Flipped έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και 
την καλλιτεχνική επιμέλεια.

Η Χρυσούλα είναι 21 ετών, γεννημένη στη Λάρισα. 
Βρίσκεται στο τελευταίο έτος των σπουδών της, στο 
οικονομικό τμήμα του Πα.Πει. Αγαπάει τον εθελοντισμό, 
τα παζλ και κάθε μορφή τέχνης. Όνειρό της να 
ταξιδέψει όσο το δυνατόν σε περισσότερες χώρες, να 
γνωρίσει νέους πολιτισμούς και να δοκιμάσει όσα πιο 
πολλά εδέσματα και τοπικά φαγητά μπορεί.    



Η Ακυλίνα είναι απόφοιτος της Αγγλικής Φιλολογίας 
Αθηνών και δεν έχει ιδέα τι της επιφυλάσσει η ζωή από 
δω και πέρα. Το όνειρό της είναι να ζήσει στο εξωτερικό 
(ωραία θα ‘ταν στην Αγγλία ή στην Ιαπωνία) και να κάνει 
διδακτορικές σπουδές, αλλά μερικές φορές η φαντασία 
της καλπάζει περισσότερο απ’όσο θα ‘πρεπε. Λατρεύει τη 
λογοτεχνία, τις ξένες γλώσσες, την Ιαπωνία, τη γάτα της 
τη Λούνα, τη σοκολάτα, τις βροχερές μέρες, τον καφέ και 
το τσάι, τις δαντέλες και τις ζεστές αγκαλιές κάτω από το 
σεληνόφως (κι όχι μόνο).

Η Βασιλική (ή Kelly Blue) σπούδασε θέατρο, αλλά 
ονειρεύεται μια καριέρα ως μάγισσα. Ζει για το πρωινό, 

τον καλό καφέ και όλων των ειδών τις ιστορίες. Πιστεύει 
σε πράγματα που είναι αληθινά και σε πράγματα που δεν 

είναι αληθινά και σε πράγματα που κανείς δεν ξέρει αν 
είναι αληθινά ή όχι.

H Άνη συνοψίζει την ζωή της σε μιά λέξη. “Μουσική”.Προσωπικές 
εμμονές οι ταινίες του Woody Allen και του Alfred Hitchcock, o 
καφές και οτιδήποτε έχει σχέση με το Η. Βασίλειο.  Λατρεύει τις 
κιθάρες ενώ θα ήθελε να κάνει παρέα με τον Robert Smith των 
Cure.
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Sweet ‘20s Blues
- Για την αγαπημένη μου φίλη Έλενα που έφυγε υπερβολικά νωρίς -

Κείμενο: Ακυλίνα Πρίντζιου
Φωτογραφία: Μιμίκα Μιχοπούλου

Το να διανύεις τη δεκαετία των είκοσι μπορεί 
να είναι δύσκολο. Πιο δύσκολο απ’ όσο θα 
παραδεχτεί κανείς. Ξαφνικά, έχεις διασχίσει 
το κατώφλι της εφηβείας και, ως δια μαγείας, 
έχεις ενηλικιωθεί. Λένε πως καμία αλλαγή δε 
γίνεται αμέσως, αλλά εγώ θα διαφωνήσω σ’ 
αυτή την περίπτωση. 
Τη στιγμή που έχεις αφήσει πίσω σου την 
εφηβεία και τις ηλικίες που αρχίζουν με 1-, 
φαίνεται πως όλοι πλέον σε αντιμετωπίζουν 
σαν κανονικό ενήλικα - το οποίο και είσαι 
δηλαδή, αλλά μάλλον θέλεις λίγο χρόνο ακόμα 
για να το χωνέψεις. Πάνε πια οι παιδιάστικες 
δικαιολογίες, και μπορεί και να παρατηρήσεις 
πως από εδώ και πέρα η συμπεριφορά των 
γύρω σου αρχίζει ν’ αλλάζει. Παλιότερα έκαναν 
εκείνοι πράγματα για σένα, τώρα σου ζητάνε 



να κάνεις εσύ πράγματα γι’ αυτούς. 
Εξάλλου, μεγάλωσες πια. 
Δυστυχώς, κανείς δε σου δίνει εγχειρίδιο 
με οδηγίες όταν μπεις στα είκοσι. Δεν έχει 
σημασία πόσες φορές έχεις ακούσει τους 
άλλους να σου μιλάνε για το πώς ήταν τα 
είκοσί τους ή πόσες ταινίες έχεις δει και πόσα 
βιβλία έχεις διαβάσει, τα πράγματα σπάνια 
πάνε όπως τα σχεδίασες, ή φαντάστηκες. Και 
το χειρότερο είναι πως αυτό είναι μόνο η αρχή.
Έχει έρθει η στιγμή που πρέπει να σκεφτείς 
σοβαρά και υπεύθυνα το μέλλον σου, αν δεν 
το έχεις ήδη κάνει – ακόμη κι αν το ‘χεις κάνει, 
βέβαια, μερικές φορές τα πράγματα αλλάζουν 
από τη μια μέρα στην άλλη και πρέπει να 
αναθεωρήσεις τις επιλογές σου. 
Τι θα κάνεις στη ζωή σου; Έχεις βρει μια 
αποδοτική δουλειά; Έχεις σταθερό εισόδημα; 
Έχεις αρχίσει να σκέφτεσαι για οικογένεια; Ο 
γιος του γείτονα κάνει το διδακτορικό του στην 
Αμερική και η κόρη του πεθερού της θείας του 
μανάβη είναι ήδη παντρεμένη με τρία παιδιά. 
Κι εσύ τι κάνεις;
Η αλήθεια είναι πως η κοινωνία έχει έναν 
υπέροχο τρόπο να σου επιβάλλει πράγματα 
και να δημιουργεί πρότυπα τα οποία πρέπει να 
ακολουθήσεις και προσδοκίες που πρέπει να 
εκπληρώσεις. Αφού διανύεις την δεκαετία των 
είκοσί σου, αυτό σημαίνει πως πιθανώς έχεις 
ήδη τελειώσει - ή κοντεύεις να τελειώσεις 
- το πανεπιστήμιο, έχεις βρει μια σταθερή 
δουλειά με σταθερό εισόδημα και έχεις ήδη 
προγραμματίσει την υπόλοιπη ζωή σου. Πώς; 
Δεν έχεις κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για τη 
ζωή σου; Μα πώς μπορείς, αυτό είναι τόσο 
ανώριμο και αφελές! 
Προφανώς, η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα 
έχει αλλάξει και αντιστρέψει πολλά από αυτά 
τα πρότυπα, και ασφαλώς δεν έχουν όλοι 
τις ίδιες ευκαιρίες, αλλά η γενική εικόνα 
παραμένει η ίδια.
Σ’ έχουν ρωτήσει ποτέ τι σπουδάζεις ή που 
δουλεύεις τώρα, για να λάβεις ένα βλέμμα 
περιφρόνησης και λύπης όταν η απάντησή σου 
τυχαίνει να είναι λίγο ασυνήθιστη; 
Ακόμα θυμάμαι το λυπημένο βλέμμα της 
γιαγιάς μου κάθε φορά που έλεγε στους 
καλεσμένους μας πως εγώ θα γίνω μια 
μέρα γιατρός ή δικηγόρος κι εγώ έσπευδα 
να απαντήσω πως όχι, εγώ ήθελα να γίνω 
μεταφράστρια και να μεταφράζω βιβλία γιατί 

αυτό ήταν το όνειρό μου.  
Το να έχεις όνειρα και προσδοκίες είναι 
ζόρικο. Σύμφωνα με την κοινωνία, το να 
διανύεις τα είκοσί σου σημαίνει πως έχεις ήδη 
καταλάβει τη ζωή και γνωρίζεις τι πρέπει να 
κάνεις και προς ποια κατεύθυνση να κινηθείς 
για να πετύχεις τους στόχους σου, σαν σωστός 
ενήλικας.
Όμως, η ζωή είναι κάθε άλλο παρά 
προβλέψιμη  στα είκοσι. Αντιθέτως, γίνεται 
όλο και πιο περίπλοκη και αδίστακτη και είναι 
αδύνατο να μπει σε μια σειρά.. Όταν έρχεται η 
σειρά σου να αντιμετωπίσεις όλα όσα άκουγες 
τους ενήλικες γύρω σου να ζουν, οι συνθήκες 
σου αλλάζουν. Μπορεί να ξεκίνησες για να 
γίνεις δικηγόρος, μια απόφαση επηρεασμένη 
από τον οικογενειακό σου περίγυρο η 
οποία σου φάνταζε ως η ιδανική επιλογή 
όταν ήσουν δεκαοχτώ , αλλά μια μέρα να 
παρακολουθήσεις μαθήματα κεραμικής και να 
συνειδητοποιήσεις πως θέλεις να αφιερώσεις 
τη ζωή σου στην τέχνη. 

“ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑΝ ΥΠΕΡΟΧΟ ΤΡΟΠΟ 

ΝΑ ΣΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ...

...ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΗΝ, ΤΟ ΝΑ ΔΙΑΝΥΕΙΣ 

ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ 

ΕΧΕΙΣ ΗΔΗ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ 

ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ 

ΠΟΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ 

ΠΕΤΥΧΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΟΥ ΣΑΝ ΣΩΣΤΟΣ 

ΕΝΗΛΙΚΑΣ.“
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Ή, μπορεί να έχεις αποφασίσει από μικρή 
κιόλας ηλικία ότι θέλεις να ασχοληθείς με τη 
μετάφραση, αλλά αφού έχεις κινηθεί προς 
αυτόν το στόχο με αξιοθαύμαστη προσήλωση, 
πηγαίνεις στα πρώτα σου μαθήματα 
μετάφρασης και απογοητεύεσαι πολύ. Τώρα 
ξέρεις βαθιά μέσα σου πως υπάρχει κάτι το 
οποίο αγαπάς παθιασμένα αλλά, δυστυχώς, 
δεν είναι αυτό.
Και τότε αρχίζεις να αναρωτιέσαι, τι θα κάνω 
στη ζωή μου;
Αν έχεις νιώσει ποτέ, έστω και φευγαλέα, αυτή 
την απόγνωση, μην ανησυχείς. Είμαστε όλοι 
μαζί σε αυτό.
Πραγματικά πιστεύω πως η συντριπτική 
πλειοψηφία των ανθρώπων που διανύουν 
τη δεκαετία των είκοσί τους γνωρίζουν το 
επόμενο γεύμα τους, μάλλον, τι θα φορέσουν 
το βράδυ ίσως, αλλά οπωσδήποτε όχι τί τους 
επιφυλάσσει η ζωή. Πολύ απλά επειδή η ζωή 
είναι τόσο απρόβλεπτη που ό,τι σχέδια κι 
αν κάνεις μπορεί να ναυαγήσουν ανά πάσα 
στιγμή. Οι συνθήκες αλλάζουν από τη μια 
στιγμή στην άλλη, και όσο κι αν η κοινωνία και 
τα στερεότυπα της θα ήθελαν να περπατάμε 
σε μια ευθεία γραμμή δίχως να ξεστρατίσουμε, 
είναι αδύνατο.
Τα είκοσι είναι η δύσκολη περίοδος της ζωής 
σου που θα έπρεπε όμως να ‘ναι γεμάτη 
όνειρα, ελπίδες και προσδοκίες. 
Θα ‘πρεπε να ‘ναι μια περίοδος την οποία ζεις 
με πάθος, η ώρα που συνειδητοποιείς πως ό,τι 
κι αν λένε οι άλλοι, όσο σκληρά κι αν κρίνουν 
τις επιλογές σου, εσύ πρέπει να ακολουθήσεις 
το μονοπάτι που επέλεξες για τον εαυτό σου 
και να το κάνεις όσο καλύτερα μπορείς.
Η αρχή της ενήλικης ζωής είναι σίγουρα 
απαιτητική. Θα υπάρξουν μέρες στις οποίες 
θα νιώθεις απελπισία και αβεβαιότητα. Θα 
αμφισβητήσεις τις αποφάσεις σου. Αλλά 
πρέπει να θυμάσαι πως όλοι τα ίδια θα 
περάσουν, αργά ή γρήγορα. Ό, τι κι αν λένε, 
κανείς δεν καταλαβαίνει τη ζωή πλήρως, και 
τα είκοσί σου κρατάνε τόσο λίγο… Απόλαυσε 
την κάθε στιγμή τους!  

    

    

    

    



Να θυμηθώ...

Να Μην Κάνω Τις Αλλαγές Που Υποσχέθηκα Οτι Θα Κάνω Με Το Νέο Έτος

Να Πάψω Να Ακολουθώ Όλα Τα Ινσταγκραμ Με Φαγητά 

Να Ανταγωνιστώ Στο Ανέβασμα Των Σκαλιών Με Ξένους Στο Μετρό

Να Κοιτάξω Κάτω Από Το Κρεβάτι Μου Για Τέρατα Πριν Κοιμηθώ

Να Βάλω Κάποιον Άλλο Να Παραγγείλει Πίτσες Γιατί Αισθάνομαι Άβολα Να Το Κάνω Εγώ

Να Οργανώσω Το Συρτάρι Με Τις Κάλτσες. Να Το Κάνω Άνω Κάτω Την Επόμενη Μέρα

Ενώ Περπατάω Ακούγωντας Μουσική, Να Παριστάνω Οτι Γυρίζω Βιντεοκλίπ

Να Φάω Παγωτό Μέσα Στο Άπειρο Κρύο.
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Homecoming
- Ίσως σπίτι μου είναι κάπου όπου πηγαίνω και δεν έχω ξαναβρεθεί ποτέ πριν -
                                                                                      
                                                                                                  Warsan Shire

Κείμενο: Ελεάννα Μπουραντάνη
Φωτογραφία: Mιμίκα Μιχοπούλου 

Το σπίτι δεν είναι τόσο πολύ ένα μέρος...όσο 
ένας προσανατολισμός. Μας αρέσει να το 
βλέπουμε σαν σταθερό σημείο αναφοράς, 
ενώ μεταβάλλεται όσο κι εμείς, εξελίσσεται 
μαζί μας. Υπάρχει μια ρομαντική νοσταλγία 
που τυλίγει το σπίτι μας σε μια ονειρική ομίχλη, 
ακόμα κι αν οι μνήμες που έχουμε από αυτό 
είναι άσχημες και επικίνδυνες για μερικούς 
από εμάς. Η νοσταλγία ορίζεται ως μια έντονη 
επιθυμία επιστροφής στο παρελθόν, το να 
αφομοιώσουμε τεχνηέντως μια εποχή και 
ένα μέρος, έτσι ώστε να μπορούμε πάντα να 
επιστρέφουμε σε αυτό. 



Το να φαντάζεσαι την επιστροφή στο σπίτι, 
γράφει η γεωγράφος Doreen Massey, σημαίνει 
πηγαίνω “πίσω” στον χρόνο και στον τόπο.
 Όταν η τύχη μου με έφερε κοντά στο σπίτι 
που ζούσα κάποτε, επισκέφθηκα το μέρος 
ξανά, απλά για να το κοιτάξω απέξω. Πέρασα 
πέντε χρόνια της ζωής μου ως νέα ενήλικας 
εκεί και όλως παραδόξως δεν μπορώ να 
θυμηθώ πολλά πράγματα. Όλα ήταν ίδια: ίδια 
σπίτια, πάνω κάτω τα ίδια μαγαζιά, μερικές 
αλλαγές εδώ και εκεί αλλά γενικά ήταν αυτό 
που γνώριζα καλά, με τον περίεργο τρόπο 
που κανείς γνωρίζει τους τοίχους και την 
αυλή του σχολείου του. Δεν θα διάλεγα να 
μείνω ξανά εκεί, αλλά όταν έμενα ήταν το πιο 
ζεστό και φιλόξενο μέρος στον κόσμο. Μια 
αίσθηση αποξένωσης με κυρίευσε. Όλα ήταν 
αόριστα γνώριμα, αλλά τίποτα γνώριμο αρκετά 
για να μου υποδείξει ότι κάποτε ζούσα εκεί. 
Είχα επισκεφθεί ένα μέρος βγαλμένο από 
ταινία ή βιβλίο. Περίμενα μια αίσθηση γλυκιάς 
νοσταλγίας.
Τίποτα δεν ένιωσα.
Όταν σκέφτομαι τον τρόπο με τον οποίο 
στήνουμε χώρους, μου έρχεται στο νου η 
δουλειά του Gaston Bachelard Η Ποιητική 
του Χώρου – αυτή η κατασκευή όντας μια 
άσκηση που λίγο βασίζεται στον προσδιορισμό 
δεδομένων και πολύ βασισμένη στην συνεχή 
και ενεργή αναδημιουργία μιας ζωής-ιστορίας, 
μια αρχαιολογία του εαυτού. 

Γράφει,

“οι μνήμες του εξωτερικού κόσμου ποτέ δεν 
θα έχουν την ίδια τονικότητα με εκείνες του 
σπιτιού και, με το επαναφέρουμε αυτές τις 
μνήμες, προσθέτουμε στο απόθεμα των 
ονείρων μας. Δεν είμαστε ποτέ πραγματικά 
ιστορικοί, αλλά πάντα σχεδόν ποιητές, και το 
συναίσθημα μας είναι ίσως τίποτα άλλο από 
μια ποιητική έκφραση που είχε χαθεί.”
Ο Bachelard μας λέει πως το σπίτι μας 
χρωματίζει κάθε εμπειρία χώρου που είχαμε 
ποτέ. Πως οι μνήμες του σπιτιού είναι 
κρυμμένες σε κάθε μνήμη κάθε μέρους, 
έχουν γίνει ένα αλφαβητάρι από θύμησες. 
Σκεφτείτε τις βραδιές που περάσατε μακριά 
από το σπίτι, πως μπορεί να νιώσατε την νύχτα 
πως κοιμόσασταν στο δωμάτιό σας, μέχρι να 
συνειδητοποιήσετε, μισοξύπνιοι, πως στην 

πραγματικότητα κοιμόσαστε σε ένα άλλο 
μέρος. 

Το δικό μου μυαλό κόλλησε στην ιστορία της 
δικής μου κρεβατοκάμαρας, στην ανατομία 
της πόρτας και στα γνώριμα έπιπλα, αυτά ήταν 
τα μόνα σημεία αναφοράς που είχα. Τώρα δεν 
μπορώ να κοιμηθώ στην αριστερή πλευρά του 
κρεβατιού. Πρέπει να κοιμάμαι στην δεξιά, 
ώστε να νοιώθω πως είμαι πάνω κάτω στο ίδιο 
μέρος, παρόλο που μετακομίζω συχνά χωρίς 
να έχω ένα πατρικό σπίτι, στο οποίο να μπορώ 
να επιστρέψω. Η μεριά μου στο κρεβάτι, στο 
οποίο περνάω το ένα τρίτο της ζωής μου, έχει 
γίνει το μόνο σημείο σε έναν χάρτη που θα με 
οδηγεί σπίτι.
Παρόλο που πέρασα πέντε χρόνια σε εκείνο το 
μέρος, ποτέ δεν νοιώθω σαν να κοιμάμαι εκεί, 
ποτέ δεν το επισκέπτομαι στα όνειρα μου. 
Εκείνη η περίοδος είναι θολή μέσα στο μυαλό 
μου, σαν ταινία του βωβού κινηματογράφου, 
σαν μην συνέβησαν πολλά – και με στεναχωρεί 
γιατί εκείνες ήταν ευτυχισμένες μέρες. Πού 
πήγαν; Ήταν και μέρες άγνοιας επίσης. Κάνει 
μήπως η άγνοια τις ημέρες να συγχέονται 
η μία μέσα στην άλλη, ζωγραφίζοντας τον 
χρόνο σαν ένα σκούρο σημείο στον καμβά; 
Έχω αλλάξει τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια, 
άλλαξα τόσα σπίτια, που όλα πριν από αυτό 
μοιάζουν με παρατεταμένα παιδικά χρόνια. 
Μας αρέσει να σκεφτόμαστε πως αφήνουμε 
κομμάτια του εαυτού μας στα σπίτια που 
ζούμε, αλλά η αλήθεια είναι πως αυτά τα 
μέρη αφήνουν κομμάτια τους πάνω σε μας. 
Θυμάμαι την αίσθηση προδοσίας που ένιωσα 
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“ TΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΙ 

ΚΑΘΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΠΟΤΕ. 

ΟΙ ΜΝΗΜΕΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ 

ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΝΗΜΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ, 

ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΑΠΟ 

ΘΥΜΗΣΕΣ.“



όταν συνειδητοποίησα πως κάποιος άλλος 
τώρα πια ζει στο δωμάτιο στο οποίο ζούσα 
για ενάμιση χρόνο. Ήταν λες και εκείνη την 
στιγμή μου έκαναν έξωση, έξωση από την 
μνήμη εκείνη. Κάποιες φορές αφού αφήσουμε 
ένα μέρος που μας αρέσει, δεν μπορούμε να 
φανταστούμε κάποιον άλλον να ζει εκεί, πως 
οι τοίχοι και τα πατώματα δεν ενδιαφέρονται 
καθόλου αν ποτέ ζήσαμε εκεί, πως πλέον 
κάποιου άλλου τα πράγματα, οι μυρωδιές, τα 
μικρόβια είναι παντού, όπου ήταν μια εποχή τα 
δικά μας. Κάποτε ήταν το βασίλειο μας, ήταν 
η εστία μας. Η Massey γράφει πως απλά δεν 
πας ποτέ πίσω, στο σπίτι σου ή οπουδήποτε 
αλλού:

“όταν φτάσεις εκεί το μέρος θα έχει 
προχωρήσει ακριβώς όπως κι εσύ ο ίδιος 
έχεις αλλάξει...Δεν μπορείς να πας πίσω 
στον χωροχρόνο. Το να νομίζεις ότι μπορείς 
σημαίνει πως στερείς από τους άλλους τις εν 
εξελίξει ανεξάρτητες ιστορίες τους.”

Περπάτησα όλο τον δρόμο ως την παλιά 
μου γειτονιά και στάθηκα μπροστά στο 
πρώην σπίτι μου, περιμένοντας να δω ένα 
άλλο όνομα στο κουδούνι, προσδοκώντας 
την αίσθηση αποξένωσης που ένιωθα 
παλαιότερα. Μολαταύτα, ήταν εκεί ακόμα, το 
όνομα μου, ανέγγιχτο, για τα τελευταία τρία 
χρόνια. Το σπίτι δεν είχε αναμμένα φώτα, 
τα παντζούρια ήταν κλειστά. Μα δεν ζούσε 
κανείς εκεί; Είχε μείνει κενό τρία χρόνια, με 
το όνομα μου ακόμα στο κουδούνι; Ξαφνικά, 
η πικρία μου που κάποιος άλλος ίσως ζούσε 
εκεί, εξατμίστηκε. Δεν θα ήταν κακή τύχη 
το να μείνει εγκαταλελειμμένο ένα σπίτι που 
αφήσαμε; Το σπίτι αυτό είχε ευτυχία μέσα 
του, την δική μας ευτυχία. Του αξίζουν κι άλλοι 
χαρούμενοι άνθρωποι. Τα τελευταία χρόνια 
έχασα το πατρικό μου σπίτι και εκείνη τη 
στιγμή ένιωσα πως έχασα και αυτό το μέρος. 
Ο χώρος αυτός ήταν ένα ήρεμο σπιτικό 
στο οποίο επέστρεφα μόνο μέσα από 
μνήμες και, εγωιστικά, ήμουν έτοιμη να 
μισήσω οποιονδήποτε έμενε εκεί, να μισήσω 
οποιονδήποτε χαιρόταν την ευτυχία που βίωνα 
όταν ζούσα εκεί, ή να χαρώ με την μιζέρια 
τους, εάν ήταν δυστυχισμένοι. Επειδή είχαν 
αυτό που εγώ δεν είχα: ένα μέρος να αποκαλώ 
σπίτι μου και να το εννοώ. Δεν μπόρεσα να 



κάνω τον εαυτό μου να μισήσει κανέναν, όχι 
αφού είδα το μοναχικό μου όνομα ακόμα στο 
κουδούνι. Η καρδιά μου ήταν ακόμα με το 
σπίτι, η καρδιά μου ήλπιζε να κρατήσει το σπίτι 
χαρούμενο, να το διατηρήσει σπιτικό, ακόμα 
και για κάποιον άλλο.
Η Massey γράφει

“Δεν μπορείς να κρατήσεις τα μέρη 
ακίνητα. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι 
να συναντηθείς με άλλους, να μάθεις για 
το πού έχει φτάσει η ιστορία κάποιου άλλου 
τώρα, αλλά πού βρίσκεται αυτό το τώρα 
προσδιορίζεται από τίποτα παραπάνω 
-ακριβώς- από την συνάντηση αυτή.”

 Πιθανώς η μνήμη που ήθελα να διατηρήσω 
ανέπαφη να εξελίχθηκε μαζί με ‘μένα. Αυτή 
η συνάντηση με το παλιό μου σπίτι (και τον 
παλιό μου εαυτό) μου το επιβεβαίωσε. Το 
μέρος ήταν ξένο απλούστατα επειδή άλλαξα, 
επειδή δεν είμαι το άτομο που ήμουν τότε. 
Κοιτάζοντας το ακατοίκητο σπίτι, έμοιαζε 
κι εκείνο να μην μπορούσε να προχωρήσει 
προς την αλλαγή, όπως κι εγώ, μέχρι εκείνη 
την στιγμή. Καταστάσεις με ανάγκασαν να 
αλλάξω, αλλά ακόμα κρατιόμουν από μνήμες, 
ελπίζοντας να με πάνε πίσω στο χρόνο, πίσω 
στο σπίτι.
Ο Bruce Chatwin περιγράφει στο μυθιστόρημα 
του Songlines τον τρόπο με τον οποίο οι 
Αυστραλιανοί Αβορίγινες αντιλαμβάνονται 
τον κόσμο και τον εαυτό τους μέσα από μια 
“τοτεμική γεωγραφία”. Το Songline είναι μια 
σειρά από αόρατα μονοπάτια, ένας χάρτης 
που αποτελείται από ένα τραγούδι. Με το 
να τραγουδούν τα ονόματα όλων όσων 
συναντούν, βράχους, λόφους, ποτάμια, ακόμα 
και ανθρώπινους οικισμούς, οι Αβορίγινες 
ακολουθούν το μονοπάτι που είχε πάρει ένας 
συγκεκριμένος Πρόγονός τους, ένα πλάσμα 
θεός, που περιπλανιόταν στη γη στην αρχή 
του κόσμου. Το Songline είναι ένας χάρτης 
που βοηθάει στο να αυτοπροσδιοριστεί κανείς 
μέσα στον χώρο και τον χρόνο γιατί σε συνδέει 
με τον κόσμο. Είναι ένας χάρτης που ξέρεις 
απέξω, ένας αόρατος χάρτης που έχεις 
εκπαιδευτεί να διαβάζεις. 
Για ‘μένα, οι ιστορίες που λέω στον εαυτό 
μου για το σπίτι μου φτιάχνουν το δικό μου 
Songline, κάτι που κάνουμε όλοι κάθε μέρα. 

Σιγά σιγά, προσθέτουμε στίχους και μνήμες 
για να φτιάξουμε την δική μας ποιητική του 
οικείου. Είναι μια δουλειά εν εξελίξει όπως 
και ο εαυτός μας. Πίστευα πως το δικό μου 
Songline θα με οδηγούσε σπίτι, αλλά με έμαθε 
πως δεν υπάρχει πίσω, μόνο εδώ, πως ό,τι και 
να γίνει, καλό η κακό, όλα καταλήγουν στο 
Songline του εαυτού μου, αφομοιώνονται με 
αυτό και αλλάζουν μαζί του. Ακόμα και το να 
γυρνάς πίσω, σωματικά ή ψυχικά, σημαίνει 
πως πηγαίνεις σε ένα νέο μέρος. Όλα τα μέρη 
είναι καινούρια, επειδή είμαστε όλοι καινούριοι 
άνθρωποι κάθε νέα μέρα.
Η αδερφή μου, μου είπε πως κάποιες φορές 
οι άνθρωποι αφήνουν τα παλιά ονόματα στα 
κουδούνια. 
Ίσως κάποιος να ζει εκεί όντως και να έχει 
αφήσει το όνομα μου στο κουδούνι. Γιατί; 
Τους άρεσε; Ίσως το σπίτι να τους είπε να το 
αφήσουν ως έχει, ίσως το σπίτι με αναγνωρίζει 
ακόμα σαν κάτοικο του. Η προσκόλληση 
σε μια παλιά μνήμη είναι σαν να κοιτάς ένα 
νεκρό πλάσμα στα μάτια και να αναρωτιέσαι 
γιατί δεν κινείται. Την στιγμή που το αφήνεις, 
παύει να είναι νεκρό και γίνεται οργανικό – το 
κουβαλάμε μαζί μας πάντα,άλλωστε. Και έτσι 
κουβαλάμε και το σπίτι μας. Το σπίτι δεν είναι 
όπου σε πάει ο χάρτης. Είναι ο ίδιος ο χάρτης.



Οποιοσδήποτε, Οπουδήποτε: Παρέα  με  Ήρωες & Δράκους 

Κείμενο: Λεωνίδας Σάρκας
Artwork: Μιμίκα Μιχοπούλου

Όπως  γίνεται  και  από  τον  τίτλο  αντιληπτό,  
η  παρυσία  μας  εδώ  αποσκοπεί  στο  να  
μιλήσουμε  για  ήρωες  και  δράκους.  Και  
αυτό  θα  κάνουμε,  όχι  όμως  αμέσως,  
καθώς  μας  αρέσει  να μακρηγορούμε.
Είναι  αρκετά  γνωστά  τα  παιχνίδια  
στρατηγικής.  Κινήσεις  στρατευμάτων  
και  μάχες  που  κρίνουν  το  μέλλον  
αυτοκρατοριών.  Η  παλαιότερη  μορφή  τους 
- η  οποία  έχει  γεννηθεί  από  τις  στρατηγικές  
εξομοιώσεις  επί  χάρτου  των  Πρώσσων  
στρατηγών - είναι  αυτή  κατά  την  οποία  
χρησιμοποιούνται  βαμμένες  μινιατούρες  και  
ένα  τραπέζι  που  προσωρινά  μετατρέπεται  
σε  πεδίο  μάχης.  
Πρόκειται  για  ένα  διαδεδομένο  και  
χρονοβόρο  χόμπι,  πλέον  υπεραιωνόβιο. 
Με  γνώμονα  αυτήν  του  ακριβώς  
την  παλαιότητα,  είναι  αναμενόμενη 



η κυκλοφορία βιβλίων  και εγχειριδίων  
κανόνων,  επιτρέποντας  στους  παίχτες  
να  αναπαραστήσουν  ιστορικές  μάχες  
ανεξαρτήτως  περιόδου,  ναυμαχίες,  
αερομαχίες,  ή  ακόμα  και  μάχες  στο  
διάστημα.
Εν  έτει  1974,  οι  Gary  Gygax  και  Dave  
Arneson  εξέδωσαν  ένα  επιτραπέζιο  παιχνίδι  
ρόλων  ονόματι  Dungeons  and  Dragons.  
Έδινε  στους  παίκτες  την  δυνατότητα  να  
πάρουν  τον  ρόλο  ενός  και  μόνο  χαρακτήρα  
- αντί  των  χιλιάδων  στρατιωτών -  και  να  
επιδοθούν  σε   ηρωικές  περιπέτειες.  Ήταν  
μια  παραγωγική  εξέλιξη  των  παιχνιδιών  
στρατηγικής,  ένα  εγχείρημα  που  είχε  μια  
ηχώ  θεατρικής  ομάδας.  Με  αυτόν  τον  
τρόπο  εδραιώθηκαν  τα  παιχνίδια  ρόλων, 
αλλιώς ‘pen-and-paper role playing games’. 
Ναι,  ναι,  ναι.  Το  είδος  παιχνιδιού που  
έχουμε  συνηθίσει  να  το  βλέπουμε  στην  
οθόνη  του  υπολογιστή  και  το  οποίο  
πρόσφατα  μας  χάρισε  το  Skyrim,  ξεκίνησε  
ως  μία  επιτραπέζια  δραστηριότητα  ατόμων.

Το  Dungeons  and  Dragons - το γνωστότερο 
επιτραπέζιο παιχνίδι ρόλων - και  οι  μετέπειτα  
κλώνοι  του επιτρέπουν στον  καθένα  να  
ενσαρκώσει  έναν  ήρωα  και  μαζί  με  
την  υπόλοιπη  παρέα  να  λάβει  μέρος  
σε  διάφορες  περιπέτειες,  σκοτώνοντας  
δράκους,  σώζοντας  βασίλεια,  πολεμώντας  
το  κακό,  όπου  κι  αν  αυτό  βρίσκεται.
Ένα  τέτοιο  εγχείρημα  δεν  έχει  ως  
επίκεντρο  απλά  και  μόνο  το  ξόδεμα  του  
ελεύθερου  χρόνου.  Αφήνοντας  στην  άκρη  
το  εύρος  δυνατοτήτων  που  το  παιχνίδι  
προσφέρει - θα  επανέλθουμε  οσονούπω  στο  
συγκεκριμένο  θέμα -  πρέπει  να  αναφερθεί  
εδώ  πως  τα  pen & paper RPGs  βοηθάνε  
τον  νου  να  ξεφεύγει,  για  λίγες  ώρες,  
από  την  ανιαρή  πραγματικότητα.  Αν  τώρα  
λάβουμε  υπ’όψιν  και  το  γεγονός  πως  η  
απόδραση  αυτή  δεν  γίνεται  με  την  βήθεια  
μιας  οθόνης  κι  ενός  πληκτρολογίου,  αλλά  
με  φίλους  και  κοντινούς  ανθρώπους,  
γίνονται φανερά τα πλεονεκτήματά του.  
Τώρα,  υπάρχει  μια  λίστα  προαπαιτουμένων  
πριν  μπορέσει  κάποιος  να  βουτήξει  στα 
νερά ενός παιχνιδιού όπως  το  Dungeons  
and  Dragons.  Όχι  πρώτο  πρώτο  στην  
λίστα,  μα  εξίσου  σημαντικό,  είναι  το  βιβλίο  

κανόνων.  Εξηγεί  τις μεθοδολογίες,  τα 
βήματα  και  ολόκληρο  το  τεχνικό  κομμάτι  
του  παιχνιδιού.  Εν  συνεχεία,  απαιτείται  χαρτί  
και  μολύβι, με  τα  οποία  θα  καταγράψετε  
τα  στοιχεία  που  ορίζουν και καθορίζουν  τον  
χαρακτήρα  σας,  καθώς  και  ζάρια. 

Ξεχάστε  τα  μονότονα  εξάπλευρα  ζάρια  
τα  οποία  είχατε  συνηθίσει  στο  τάβλι  και  
στην  Monopoly.  Υπάρχουν  τετράπλευρα,  
οχτάπλευρα,  δεκάπλευρα,  δωδεκάπλευρα  
και  στην  κορυφή  της  τροφικής  αλυσίδας,  
τα  εικοσάπλευρα ζάρια.  Μην  ιδρώνετε,  
το  βιβλίο  προσφέρει  από  την  αρχή  τις  
απαραίτητες  διευκρινίσεις.  Επίσης, όπως 
είπαμε παραπάνω,  κύρια  συστατικά  για  μια  
απολαυστική  εμπειρία  του  παιχνιδιού  είναι  
η  άπλετη  φαντασία  και  η  καλή  συντροφιά. 
Επιχειρώντας  μια  πιο  βαθιά  ανάλυση  
στον  ίδιο  τον  μηχανισμό  του  παιχνιδιού, 
διαπιστώνουμε  ότι  είναι  ένα  τριαξονικό  
σύστημα, και απαρτίζεται από  τους  παίχτες 
- και  τους  χαρακτήρες  που  έχουν  φτιάξει 
-  την  θεά  Τύχη,  την οποία αντιπροσωπεύουν  
τα  ζάρια  και  τέλος  τον  DM, δηλαδή Dun-
geon  Master, ή  GM, Game  Master.  Ο  
ρόλος  αυτός  είναι  ο  κύριος  γνώμονας  του  
δημιουργήματος  των  Gygax  και  Arneson.  
Πρόκειται  για  το  άτομο  που  φτιάχνει,  
διηγείται  και  περιγράφει  την  ιστορία  
στους  υπόλοιπους  παίχτες.  Πρόκειται  για  
τον  διαιτητή  που  κρατάει  τις  ισορροπίες  
και  πρόκειται  επίσης για  το  άτομο  που  
ελέγχει  τις  δυσκολίες  τις  οποίες  οι  ήρωες  

“ ΤΑ PEN & PAPER ROLE GAMES ΟΠΩΣ ΤΟ 

DUNGEONS & DRAGONS ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ 

ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ 

ΤΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ, ΕΝΣΑΡΚΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ

ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ, ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ. “
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θα  συναντήσουν  στον  δρόμο  τους.  Μην  
θεωρείται  τον  ρόλο  του  ανιαρό.  Ο  DM  
ελέγχει  και είναι υπεύθυνος για την  κάθε  
λεπτομέρεια  του  παιχνιδιού.

Δεν  υπάρχουν  περιορισμοί  στους 
χαρακτήρες που μπορούν οι παίχτες να 
φτιάξουν.  Αν  κάποιος  θέλει  να  φτιάξει  
έναν  πολεμιστή  που  να  θυμίζει  τον  Κόναν,  
μπορεί.  Έτσι  κι  ένας  θέλει  να  στηρίξει  τον  
δικό  του  στα  πρότυπα  του  Μέρλιν,  πάλι  
μπορεί.  Εμφάνιση,  ικανότητες,  αντιλήψεις,  
δυνατότητα  μαγείας,  γνώση  όπλων,  οι  
δυνατότητες  είναι  άπειρες.
Η  πανταχού  παρούσα  Τύχη  είναι  αυτή  που  
κλείνει  το  προαναφερθέν  τρίγωνο.  Τα  ζάρια  
επιτρέπουν  στους  παίχτες  να  ελέγξουν  αν  
μια  συγκεκριμένη  πράξη  των  χαρακτήρων  
τους  είναι  επιτυχής  ή  όχι.  

Ένα  πολύ  απλό  παράδειγμα,  για τη 
διευκόλυνση  του  αναγνώστη:  Ας πούμε πως 
κάποια συντάκτρια αυτού εδώ του περιοδικού 
έχει φτιάξει τον χαρακτήρα μιας μάγισσας!  
Αν η μάγισσα αυτή βρεθεί, κατά τη διάρκεια 
του παιχνιδιού, αντιμέτωπη με μια βαριά 
πόρτα και επιχειρήσει να την ανοίξει με βία, ο 
Game Master θα της πει να ρίξει το ζάρι. Ο 
αριθμός που θα φέρει η παίχτρια θα  πρέπει  
να  ξεπερνάει  τον  αριθμό  που  ο  GM  έχει  
αποφασίσει  ότι  αντιστοιχεί  σε  ένα  τέτοιο  
εμπόδιο.  Προφανώς ένας  πολεμιστής  θα  
είχε  περισσότερες  δυνατότητες  επιτυχίας  
απέναντι  σε  ένα  τέτοιο  εγχείρημα, καθώς 
ανάλογα με τον τύπο του χαρακτήρα, οι 
ιδιότητες, οι δυνάμεις αλλά και οι αδυναμίες 
ποικίλλουν. Από  την  στιγμή  που  το  Dun-
geons  and  Dragons  κυκλοφόρησε  πριν  
τέσσερις  δεκαετίες,  δεν είναι άξιο απορίας 
το ότι έκτοτε, έχει  κυκλοφορήσει  πληθώρα  
κλώνων  του  και  συμπληρωματικών  βιβλίων.  
Αυτά από  την  μία  παρουσιάζουν  καινούριες  
μεθόδους  δημιουργίας  και  ανάπτυξης  των  
χαρακτήρων  και  από  την  άλλη  επιτρέπουν  
στους  παίχτες  να  ζήσουν  στιγμές  και  
περιπέτειες  μέσα  στον  κόσμο  των  
αγαπημένων  τους  βιβλίων, ταινιών, και άλλων 
φανταστικών κόσμων.  Η  ευρηματικότητα  
αλλά  και  η  εμπορικότητα  έχουν  κάνει  

προσιτή  την  επίσκεψη  σε  όλων των ειδών - 
μαγικά και μη - σύμπαντα. Μπορείτε  να  είστε  
σπουδαστής  στο  Hogwarts,  αντιστασιακός  
στον  Β’  Παγκόσμιο  Πόλεμο,  ερευνητής  
στον  κόσμο  του  Lovecraft,  ιππότης  στο  
Westeros,  τσιράκι  του  Darth  Vader,  ένα  
μικρό  χόμπιτ  που  ζει  με  τον  θείο  του  και  
ότι  άλλο  τραβάει  η  όρεξη  σας.  
Αναμφίβολα,  το  να  βολευτεί  κανείς  
μπροστά  στον  υπολογιστή  του,  παρέα  
με  ένα  ηλεκτρονικό RPG  κι  ένα  snack,  
και  να  ξοδέψει  διψήφιο  αριθμό  ωρών  
σπαζοκεφαλιάζοντας  με  το  εν  λόγω παιχνίδι 
είναι  ευκολότερο,  χαλαρωτικό  καθώς  και  
ένας  σίγουρος  τρόπος  για  να  περάσει  
ευχάριστα  η  ώρα.  Όλες οι  τεχνικές  
λεπτομέρειες  βρίσκονται  στην  ευθύνη  του  
κεντρικού  επεξεργαστή.  Μα  τα  ηλεκτρονικά  
και  τα συμβατικά επιτραπέζια  παιχνίδια  δεν  
μπορούν  παρά  να  επιδείξουν, πολύ συχνά,  
μια  γραμμικότητα.

Eίναι  η  ευπροσαρμοστικότητα  ο  τομέας  
στον  οποίον  τα pen-and-paper role play-
ing games  λάμπουν.  Η  προοπτική  που  
έχει  ο  καθένας  να  κάνει  το  οτιδήποτε,  
ενσαρκώνοντας  τον  οποιονδήποτε,  
οπουδήποτε.  
Δεν  είναι  μια  δραστηριότητα  που  σε  
αποχαυνώνει.  Αντιθέτως,  σε  τοποθετεί  
εντός  μιας  διαδικασίας  σκέψης,  
διευρύνοντας  τόσο  την  δημιουργικότητα  σου  
όσο  και  την  φαντασία  σου.  Και  όλη  αυτή  
η  δραστηριότητα  δεν  μειώνει  στο  ελάχιστο  
την  διασκέδαση.  
Βέβαια,  δεν  θα  μπορούσε  να  μην  υπάρχει  
αντίλογος  γύρω  από  τα  pen-and-paper 
RPGs. Δυστυχώς,  υπάρχει  η  πεποίθηση  πως  
οι  ασχολούμενοι  με  τέτοιες  δραστηριότητες  
τείνουν  προς  την  βία  και  προς  
παραφυσικές  πεποιθήσεις.  Όμως η  επιθυμία  
κάποιου  να  μεταφερθεί  για  λίγες  στιγμές  
σε  έναν  κόσμο  που  έχει  λατρέψει  δεν  είναι  
κακό.  Και  σίγουρα  δεν πρόκειται για  κακή  
επιρροή.  Έστω  κι  αν  θέλει  να  ενσαρκώσει  
έναν  Klingon  διοικητή,  έστω  κι  αν  θέλει  ο  
παίχτης να φτιάξει ένα χαρακτήρα-ορκ  στην  
υπηρεσία  του  Σάουρον.
Σε  αυτό  το  σημείο,  θα  χαρείτε  να  μάθετε  
πως,  ύστερα  από  το  παραλήρημα  του  
αρθρογράφου,  η  ώρα  του  επιλόγου  έφτασε.  
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Μιλήσαμε  για  τα  χαρακτηριστικά  των pen-
and-paper RPGs.  Μιλήσαμε  για  την  δομή  
τους,  τις δυνατότητες  που  προσφέρουν.  
Για  τους  λόγους  που  το  ανάγουν  στην  
κατηγορία  με  τα  ενδιαφέροντα  χόμπυ.  
Απομένει  να  επισημάνουμε  την  συσχέτιση  
που  το  παιχνίδι  έχει  με  την  παιδική  ηλικία, 
περίοδος  κατά  την  οποία  πλάθαμε  ιστορίες,  
ζούσαμε  εντός  παραμυθιών  και γενικά,  η  
καλπάζουσα  φαντασία  ήταν  μια  κοινότατη 
νόσος.  

Στο  παρόν,  ασχέτως  με  το  αν  ήταν  αυτές  
που  λέγονταν  την  νύχτα, αν είχαν  να  
κάνουν  με  την  χώρα  του  Ποτέ  ή  ακόμα  
και  αν  περιλάμβαναν  κακιές  μάγισσες,  
δειλά  λιοντάρια  και  μικρούς  πρίγκηπες,  οι  
ιστορίες  των  παιδικών  μας  χρόνων  δεν  
έχουν  ξεπεραστεί  και  δεν  έχουν  ξεχαστεί.  
Απλά  κοιμούνται,  σε  μια  ήσυχη  γωνιά  του  
μυαλού.  Περιμένοντας  καινούριες  επισκέψεις  
από  παλιούς  θαμώνες.

Τα  pen-and-paper role playing games  όχι  
μόνο  έχουν  ανεβάσει  τον  πήχη,  αλλά  τον  
έχουν  φέρει  και  στα  επίπεδα  τα οποία  
η  ενηλικίωση  μας  απαιτεί.  Στα  επίπεδα  
τα  οποία  επιτρέπουν  σε  ένα  παιδί  να  
ξαναέρθει,  έστω  και  για  λίγο,  ξανά  στην  
επιφάνεια.

Λοιπόν,  ποιος  θέλει  να  σκοτώσει  δράκους;

 

 

 

 

 

 

 



Τα βιβλ ία που δεν θα διαβάσω ποτέ

Κείμενο: Εύα Παπασουλιώτη
Φωτογραφία: Κριστιάνα Λάλου

Π.Α. - Προς Ανάγνωση

Λίστα με βιβλία τα οποία έχουμε, ή θέλουμε 
να αποκτήσουμε, και να διαβάσουμε 
οπωσδήποτε. Μπορεί να είναι νοητή, ένας 
φάκελος excel ή post-its σκορπισμένα παντού. 
Μεγαλώνει κάθε μέρα, δεν ανανεώνεται ποτέ 
με τα βιβλία που καταφέραμε επιτέλους να 
βγάλουμε από τη λίστα και συνηθίζει να μας 
κοιτάζει επίμονα από εκεί που την έχουμε 
κρύψει, περιμένοντας, παραμονεύοντας, 
νοιώθοντας ζήλια για όλα τα άλλα βιβλία που 

έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή.

 

 

Ήμουν εννέα χρονών όταν τελείωσα 
την ανάγνωση του πρώτου μου β ιβλ ίου. 
Όχι  κάποιο παραμύθι  με ζωγραφιστές 
ε ικόνες και  καναδυό παραγράφους 
ιστορίας,  όχ ι .  Ένα ‘πραγματικό’ 
β ιβλ ίο.  Εντάξει ,  ήταν κατάλληλο γ ια 
την ηλ ικ ία μου, με το «σύγχρονη 
λογοτεχν ία γ ια παιδ ιά και  γ ια νέους» 
γραμμένο με μ ικρά γράμματα σε 
μεγάλη γραμματοσειρά πάνω πάνω στο 
εξώφυλλο, αλλά ήταν το ε ισ ιτήριό μου 
γ ια τον ενήλικο κόσμο της αφήγησης 
και  της ανάγνωσης.
Γ ια το πόσο έντονα θυμάμαι  τον τ ίτλο 
του, έχω μόνο μια αόριστη ιδέα γ ια 
το περί  τ ίνος επρόκειτο ή το ταξ ίδ ι 
του πρωταγωνιστή μέσα από τ ις 
σελίδες του.  Ωστόσο, ακόμα αγγ ίζω 
τη ράχη του όταν το δω σε β ιβλ ιοθήκη, 



ενημερώνοντας όσους ε ίναι  μαζ ί  μου 
ότ ι  ήταν το πρώτο μου. Γ ιατ ί  υπάρχει 
κάτ ι  ξεχωριστό στο πρώτο σου β ιβλ ίο. 
Τ ι  ακριβώς, αδυνατώ να πω. Αν ε ίναι 
η περηφάνια που το τελείωσες, ή η 
ικανοποίηση που δημιούργησες κάθε 
ε ικόνα χρησιμοποιώντας μόνο τη 
φαντασία σου, ή η απλώς η δ ίψα να 
φτάσεις στ ις τελευταίες σελίδες,  θα 
παραμείνε ι  μυστήριο. 
Και  μετά ακολουθεί  το αγαπημένο - 
ή αγαπημένα. Ω, και  από αυτά έχω 
πολλά. Πάρα πολλά. Βιβλ ία που έχουν 
αγγ ίξε ι  την ψυχή μου και  δ ιαμορφώσει 
το χαρακτήρα μου, που έκαναν τη 
φαντασία μου να πάρει  φωτιά.  Βιβλ ία 
από τα οποία μπορώ να παραθέσω 
φράσεις,  παρά το γεγονός ότ ι  η μνήμη 
μου ε ίναι  περιορισμένη σαν σκίουρου, 
β ιβλ ία τα οποία θα προτείνω γ ια πάντα 
σε φίλους και  αγνώστους. Που θα με 
κάνουν να χαμογελώ όταν κάποιος τα 
κρατά. 

Συνηθίζω να αγνοώ αυτά που δε 
μου άρεσαν, ακόμα κ ι  αν κατάφερα 
να φτάσω ως το τέλος τους. 
Κάποιες φορές προβληματίζομαι , 
προσπαθώντας να καταλάβω τ ι  δε μου 
άρεσε και  γ ιατ ί .  Κάποιες φορές απλά 
τα αφήνω. Δεν ε ίναι  όλα τα β ιβλ ία γ ια 
όλους. Επίσης, συνηθίζω να κρατώ 
μια λ ίστα με όσα βιβλ ία θέλω να 
διαβάσω. Μια πολύ λεπτομερή λ ίστα 
γ ια την ακρίβεια,  σε ένα φάκελο excel 
με στήλες τ ίτλο/συγγραφέας/το-έχω 
και  δ ιαφορετικά χρώματα γ ια εκείνα 
που επιτέλους κατάφερα να πιάσω 
στα χέρια μου -  δεν τα αφαιρώ αυτά 
τα β ιβλ ία,  απλά χρωματίζω τα κελιά. 
Η λ ίστα γ ίνεται  μεγαλύτερη μέρα με 
τη μέρα, και  δεν γ ίνεται  μ ικρότερη 
από νύχτα σε νύχτα. Κάποια στ ιγμή, 
έπρεπε να φανώ ε ιλ ικρινής με τον 
εαυτό μου και  να αποδεχτώ ότ ι  αυτό 
που ήθελα στα τρίσβαθα της ψυχής 
μου ήταν να δ ιαβάσω κάθε β ιβλ ίο στο 
οποίο έπεφτε το βλέμμα μου. 
Αλλά την ίδ ια στ ιγμή που το 
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παραδέχτηκα αυτό στον εαυτό μου, 
συνειδητοποίησα και  κάτ ι  άλλο, 
αναπόφευκτο και  οδυνηρό. 
Η ύπαρξη μου δεν ε ίναι  α ιώνια.  
Ο χρόνος ε ίναι  ένα περίπλοκο θέμα. 
Ε ίσαι  ρολόι  και  ο χρόνος ε ίναι  η 
δουλειά σου. Ε ίσαι  φως, σε συνεχή 
αγώνα εναντ ίον του χρόνου. Όταν 
περνάς όμορφα, ένα αόρατο ξωτικό 
δ ιασκεδάζει  παίζοντας με τους δείκτες 
του ρολογιού,  μετακινώντας τους 
γρηγορότερα από το κανονικό.  Ε ίσαι 
ένα ζωντανό όν και  ο χρόνος σου ε ίναι 
περιορισμένος. 
Με αυτό ως δεδομένο, έπρεπε να 
προσαρμόσω κάθε ένα από τα θέλω 
και  τ ις επιθυμίες μου στο μ ικρό αυτό 
δ ιάστημα που έχω, το οποίο τυχαίνε ι 
να λέγεται  ζωή. 
Ένας φίλος μού ε ίπε κάποτε ότ ι  «δεν 
μπορούμε να έχουμε όλα τα πράγματα 
που θέλουμε· δε θα ε ίχαμε πού να τα 
βάλουμε.»
Ο φίλος μου ε ίχε δ ίκ ιο.
Δυστυχώς, αυτό δεν ισχύει  μόνο γ ια τα 
β ιβλ ία.  Επεκτείνεται  σε κάθε πλευρά 
της ζωής μου και ,  όσο και  να μη μου 
αρέσει ,  πρέπει  να προσαρμοστώ 
ανάλογα. Το να θέλω να ταξ ιδέψω 
στον κόσμο, και  παράλληλα να γράφω 
και  να δ ιαβάζω όλα τα β ιβλ ία,  να 
βλέπω όλες τ ις ταιν ίες,  να μαγειρεύω, 
να ζωγραφίζω, να μάθω να μιλώ 
άλλες τέσσερις γλώσσες και  να 
παίζω κ ιθάρα και  τρομπόνι ,  να πλέκω 
τρεις κουβέρτες κάθε χρόνο και 
φωτογραφίζω τα δύο τρίτα από αυτά 
που βλέπω κάθε μέρα, να υ ιοθετήσω 
όλες τ ις μαύρες γάτες που συναντώ 
και  να δοκιμάσω κάθε ε ίδος καφέ εκεί 
έξω, ίσως ακόμα και  να δουλέψω και 
να μεγαλώσω παιδ ιά,  ομολογουμένως 
δεν ε ίναι  ο π ιο ρεαλιστ ικός στόχος 
και  μπορεί  να ε ίναι  ψυχοφθόρο. Όχι 
ότ ι  δεν μπορώ να τα κάνω όλα αυτά 
κάποια στ ιγμή, αλλά ποτέ δεν θα κάνω 
τ ίποτα τέλεια ή στην έκταση που θέλω. 
Θυσίες γ ίνονται  και  προτεραιότητες 
τ ίθενται  πρωτίστως από περιοριστ ικές 
έννοιες όπως κοινωνική ζωή, χρήματα, 
χρόνος, δ ιάθεση, ευκαιρ ίες,  θέματα 



“Αυτό που μαθαίνω να κάνω 

είναι να βρίσκω την ισορροπία ανάμεσα 

σε αυτά που μπορώ να κάνω τώρα 

και να προετοιμάζω το έδαφος 

για αυτά που θέλω να κάνω 

στο άμεσο μέλλον. 

Μαθαίνω επίσης να συγχωρώ. 

Και να ελπίζω.”



υγείας και  ούτω καθεξής.
Θα υπάρχουν πάντα περισσότερα μέρη 
να πάμε, περισσότεροι  άνθρωποι  να 
γνωρίσουμε, περισσότερες ιστορίες 
να γράψουμε, περισσότερα τρελά 
χρώματα να βάψουμε τα μαλλιά μας.                        
Δε θα υπάρχει  ποτέ αρκετός χρόνος 
γ ια όλα τα ταξ ίδ ια,  τη μουσική,  τ ις 
γλώσσες. Θα υπάρχουμε πάντα 
εμείς εναντ ίον ενός πεπερασμένου 
χρόνου στ ις ζωές μας, και  θα πρέπει 
να κάνουμε τ ις επιλογές μας, να 
αξ ιολογήσουμε και  να δ ιαλέξουμε 
αυτά που θα πραγματοποιήσουμε 
απέναντ ι  σε αυτά που δε θα κάνουμε 
ποτέ.  Ίσως το να μην το σκεφτόμαστε 
ως «Όλα τα πράγματα που ποτέ δε 
θα…» αλλά ως «Όλα τα πράγματα που 
σίγουρα θα…» μπορεί  να απαλύνει 
κάπως αυτήν την πραγματικότητα και 
να κατασταλάξει  τη θυελλώδη δίψα 
μέσα μας.  
Αυτό που μαθαίνω να κάνω, ωστόσο, 
ε ίναι  να βρίσκω την ισορροπία 
ανάμεσα σε αυτά που μπορώ να κάνω 
τώρα και  να προετοιμάζω το έδαφος 
γ ια αυτά που οπωσδήποτε θέλω να 
κάνω στο άμεσο μέλλον.  Μαθαίνω, 
επίσης, να συγχωρώ. Και  να ελπίζω. 
Να συγχωρώ τον εαυτό μου που δεν 
μπορεί  να πραγματοποιήσει  όλα μου 
τα όνειρα και  τ ις επιθυμίες και  να 
ελπίζω ότ ι  μ ια μέρα θα καταφέρω 
να υλοποιήσω αυτά που μετράνε 
περισσότερο.
Το θέμα ε ίναι  πως τα β ιβλ ία 
συγχωρούν κ ι  αυτά. Ακόμα και  αυτά 
που βρίσκονται  στη λ ίστα. Μου ε ίναι 
αδύνατο να θυμηθώ όλα τα β ιβλ ία που 
έχω διαβάσει .  Και  ε ίναι  αδύνατο να 
δ ιαβάσω όλα τα β ιβλ ία που θέλω.
Αλλά δεν πειράζει .
Τα β ιβλ ία ε ίναι  εκεί  γ ια να τα κρατάμε 
όποτε μας χρειαστούν.  Άψυχα 
αντ ικε ίμενα, γεμάτα με δράστη και 
συναισθήματα και  ζωή.

Η Προς -  Ανάγνωση λ ίστα μου ε ίναι 
ήδη μεγάλη. Μέχρι  και  σήμερα δεν 
έχω διαβάσει  τα πρώτα-πρώτα βιβλ ία 

που προσέθεσα σε αυτήν ακόμα κ ι 
αν αγοράζω καινούργια και  ξεχνώ τα 
παλιά.
Ο χρόνος δε θα ε ίναι  ποτέ 
αρκετός, και  θα συνεχίσει  να περνά 
με εμάς στο κέντρο του. Ε ίτε 
παραμένουμε ακίνητοι ,  αδρανείς, 
ε ίτε τον γραπώνουμε από τα μαλλιά, 
ελπίζοντας να δ ιαγράψουμε μερικά 
πράγματα από τη λ ίστα μας.
Μερικές φορές, νευριάζω με αυτή 
την ατελείωτη λ ίστα με στόχους και 
επιθυμίες και  β ιβλ ία που συνεχώς 
αυξάνονται ,  —γιατ ί  αλήθεια,  γ ια ποιο 
λόγο υπάρχουν ο ι  λ ίστες  αν όχ ι  γ ια να 
σβήνουμε πράγματα από αυτές; 
Η γνώση ότ ι  δε θα νοιώσω ποτέ 
βαθιά μέσα μου την πρόσκαιρη 
ικανοποίηση του κατορθώματος 
όταν μέχρι  και  το τελευταίο πράγμα 
από την προσεγμένη λ ίστα μου, όχ ι 
τόσο προσεγμένα, δ ιαγραφεί ,  δεν 
σταματά να με στοιχε ιώνει .  Όταν 
αυτός ο εκνευρισμός γ ίνεται  έντονος, 
προσπαθώ να θυμίσω στον εαυτό μου 
ότ ι  ε ίμαι  μόνο ένας άνθρωπος.
Ένας άνθρωπος με τόσο λ ίγο, 
πολύτ ιμο χρόνο. Ένας άνθρωπος 
ανάμεσα σε λέξεις και  σελ ίδες και 
ιστορίες,  που παρά την απεραντοσύνη 
και  τ ις απεριόριστες π ιθανότητες 
γύρω μου, δε θα ε ίμαι  ποτέ μόνη, γ ιατ ί 
πάντα θα υπάρχει  ένα ακόμα βιβλ ίο 
που δεν θα έχω διαβάσει . 
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[ Απόδοση στα ελληνικά: Κριστιάνα Λάλου ]

Γιια την Επιτυχία και την Αποτυχία

“Η αποτυχία είναι το καρύκευμα που δίνει γεύση στην επιτυχία.”
Τρούμαν Καπότε

Για την Ωριμότητα

“Το να ωριμάζεις είναι να χάνεις κάποιες αυταπάτες, για να αποκτήσεις κάποιες άλλες.”
Βιρτζίνια Γούλφ

“Άλλο ένα πιστεύω μου: πως όλοι οι συνομήλικοι μου είναι ενήλικες, ενώ εγώ είμαι 
μεταμφιεσμένη σε ενήλικα.”
Μάργκαρετ Άτγουντ, Μάτι Γάτας

Για την απόδραση από την καθημερινότητα

“άκου: υπάρχει ένα εξαιρετικά καλό σύμπαν ακριβώς δίπλα μας. Πάμε.”
Ε.Ε. Κάμμινγκς

Για την αλληλεγγύη

“Για ποιόν λόγο ζούμε αν όχι για κάνουμε ο ένας την ζωή του άλλου πιο εύκολη;”
Μαίρη Αν Έβανς (ή Τζώρτζ Έλιοτ) 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

- Quote on Quote -



Για την δημιουργικότητα

Η εφευρετικότητα, πρέπει να παραδεχτούμε, δεν σημαίνει να δημιουργείς από το τίποτα, 
αλλά από το χάος.
Μαίρη Σέλλεϋ

“Η δημιουργικότητα χρειάζεται θάρρος.”
Ανρί Ματίς 

Για την ευτυχία

“Δώστε πολλή προσοχή στις συγκεκριμένες σκέψεις που χρησιμοποιείτε για να στερείτε 
στον εαυτό σας την ευτυχία.”
Μπάιρον Κέιτι

“Να τολμήσω
Το σύμπαν να ενοχλήσω;
Σε ένα λεπτό υπάρχει χρόνος
Για αποφάσεις κι αναθεωρήσεις που ένα λεπτό θα αναστρέψει.”
Τ.Σ. Έλιοτ

Για τις στιλιστικές επιλογές

“Τις Τετάρτες φοράμε ροζ.”
από την ταινία ‘Τα Κακά Κορίτσια’
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HARVEST



Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

The “Καλημέρα” Project

Κείμενο: Χρυσούλα- Ραφαηλία Ζαγκότη
Φωτογραφία: Ναταλία Χεκίμογλου

Κυριακή μεσημέρι στο κατάμεστο Σύνταγμα. 
Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, και η 
πλατεία ήταν γεμάτη με φωνές, παιδιά, 
μουσικές, μπαλόνια και όλων των ειδών τους 
ανθρώπους.  Με σύμμαχο τον καιρό, ήταν 
μια υπέροχη μέρα για τη γνωριμία μας με το 
Καλημέρα Project, η ομάδα του οποίου έχει 
σαν χόμπι την καθημερινή μετάδοση θετικής 
ενέργειας σε... αγνώστους! Το Flipped 
ήρθε σε επαφή με δύο μέλη του project, τις 
αξιαγάπητες Δ. και Μ., για μια συνέντευξη που 
κύλησε σαν συζήτηση μεταξύ φίλων.
Γλυκές κι ευχάριστες, οι κοπέλες τύλιξαν 
αμέσως, εμένα και την φωτογράφο μας, 
Ναταλία, στην πρόσχαρη διάθεσή τους. 
Το πρόγραμμα έλεγε στάση για καφέ και έπειτα 



«καλημεροκόλληση», όπως το βαφτίζουν κι οι 
ίδιες.  
Τί είναι αυτό; Όλες οι απαντήσεις στη συνέχεια. 

Flipped- Πείτε μας λίγα λόγια για το 
ΚΑΛΗΜΕΡΑ PROJECT.

Δ.- Αυτό που κάνουμε στην ουσία είναι 
να φτιάχνουμε χαρτάκια που μπορούν να 
ξεκολλήσουν εύκολα χωρίς να προκαλέσουν 
ζημιά, τύπου post-it, τα οποία τα τοποθετούμε 
σε μη αναμενόμενα σημεία, σε στάσεις, σε 
βιβλιοθήκες, σε σχολές, σε κολώνες, έτσι ώστε 
κάποιος χωρίς να το περιμένει, να το δει και 
να του φτιάξει τη μέρα. Η βασική ευχή που 
γράφουμε στα χαρτάκια είναι «καλημέρα», 
αλλά υπάρχουν κι άλλες εκδοχές. Δεν έχει 
κανέναν άλλο σκοπό, παρά μονάχα να φέρει 
χαμόγελο σε κάποιον.

Μ- Είναι απλό. Θέλουμε κάποιος να το δει, 
ίσως και να το κρατήσει στο δωμάτιό του (η Μ. 
αναφέρεται σε κείνα τα καλημεροχαρτιά που 
έχουν πρόσθετα μέρη για να μπορεί κανείς 
να τα κόψει και να τα πάρει μαζί του), να το 
βλέπει κάθε μέρα και να παίρνει δύναμη, να το 
μοιραστεί με κάποιον φίλο του και, γιατί όχι, το 
μέγιστο για μας θα ήταν να συμμετέχει κι ίδιος 
σε κάτι αντίστοιχο με όποιον τρόπο εκείνον τον 
εκφράζει. Το σπουδαίο είναι η έκπληξη (εκ + 
πλήττω, τονίζει) που θα βγάλει κάποιον από τη 
ρουτίνα του έστω και λίγο. 

Το Καλημέρα Project  άρχισε να γίνεται 
ιδιαίτερα γνωστό τους τελευταίους μήνες, 
κυρίως μέσω των social media - Facebook, 
Twitter, Instagram, Youtube - και ειδικά του 
hashtag, #thekalimeraproject.

Flipped- Πώς δημιουργήθηκε η ομάδα που 
είστε σήμερα; Τι δεσμοί σας ενώνουν;

Δ.- Αρχικά το ξεκίνησα εγώ, πάνω από δυόμισι 
χρόνια πριν, αφήνοντας απλά χαρτάκια σε 
διάφορα μέρη στον δρόμο για την σχολή. Η 
ιδέα γεννήθηκε από κάτι που είχα διαβάσει στο 
ίντερνετ. Πρόκειται για μια είδηση, όπου ένα 
χαρτάκι με ένα απλό “you are loved” κατάφερε 
να σώσει κάποιον από την αυτοκτονία. Έτσι 
σκέφτηκα ότι μπορούμε όλοι με κάτι απλό να 
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βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, και το έβαλα 
στο πρόγραμμα. Στην αρχή ήμουν φοβισμένη 
μήπως με σχολιάσουν ή μήπως δεν είναι και 
τόσο σημαντικό αυτό που έχω κατά νου.  
Ώσπου ένα βράδυ, περνώντας πάλι από την 
στάση που είχα αφήσει μια «καλημέρα» το 
ίδιο πρωί, κάποιος μου είχε απαντήσει «thank 
you». Έτσι πήρα θάρρος και το συνέχισα. Η 
ομάδα μας πλέον αποτελείται από τρία άτομα. 
Με την Μ. είμαστε φίλες από το γυμνάσιο και 
φέτος προστέθηκε στην ομάδα κι ο Χ.. Βέβαια 
υπάρχουν κι άτομα τα οποία επικοινωνούν 
μαζί μας και μας ζητάνε να συμμετέχουν. Εκεί 
φυσικά και είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και 
χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν δραστηριοποιούνται 
κι άλλοι μαζί μας. 

Μ.- Για μένα η αρχή ήταν πιο επεισοδιακή. Μια 
μέρα, στο σπίτι της Δ., βρήκα ¨καλημέρες¨, 
ενθουσιάστηκα με το σκεπτικό και θέλησα 
αμέσως να συμμετέχω! Έπειτα ο Χ. 
επικοινώνησε μαζί μας μέσω της σελίδας μας 
στο Facebook, και μας είπε ότι του έκανε 
μεγάλη εντύπωση το project, πως θέλει κι 
εκείνος να βοηθήσει κι έχει πολλές ιδέες. 
Και όντως, πλέον είναι υπεύθυνος για την 
προώθηση, είναι εκείνος που δημιούργησε 
το κανάλι μας στο Youtube, και σκέφτηκε να 
προσθέσουμε το hashtag. 

Flipped- Πότε άρχισε να αλλάζει το μήνυμα 
στα χαρτάκια;

Δ.- Τα βασικά μηνύματα ήταν ¨καλημέρα¨, 
“have a great day”, “you are loved”. Και 
υπήρχε και το “take a smile”, από το οποίο 
μπορεί όποιος θέλει να τραβήξει τα έξτρα 
χαρτάκια με τα χαμόγελα και να τα κρατήσει. 

“ To Καλημέρα project δεν έχει 

άλλο σκοπό παρά μονάχα να φέρει 

χαμόγελο σε κάποιον  “



Εμπνέομαι από διάφορες έξυπνες ιδέες στο 
διαδίκτυο. Το τελευταίο μήνυμα που έχουμε 
σκεφτεί είναι το “believe there is good in 
the world”. Κυρίως όμως επιμένουμε στο να 
κρατάμε μικρές και σύντομες τις φράσεις γιατί 
θέλουμε να τραβούν εύκολα την προσοχή, 
και αυτός που θα τις δει να λάβει το μήνυμα 
αμέσως. Και λόγω των ημερών, η Μ. έχει 
φτιάξει πολύ ωραία χριστουγεννιάτικα σχέδια!
Τα κορίτσια άνοιξαν μπροστά μας τον φάκελο 
με τις ¨καλημέρες¨ και μας ενθουσίασαν με τα 
νέα σχέδια, όσο και με  την οργάνωσή τους. 

Flipped- Όταν τοιχοκολλείτε τις 
¨καλημέρες¨ έχετε προσέξει τις 
αντιδράσεις των περαστικών; Έχετε 
εντοπίσει κάποιο ηλικιακό όριο που 
συγκινείται πιο πολύ από αυτή σας την 
κίνηση;

Μ.- Έχουμε γίνει ειδικοί πια στο να κολλάμε 
διακριτικά και το απολαμβάνουμε πολύ! Είναι 
ένα παιχνίδι.

 Δ.- Αυτό είναι αλήθεια! Έχουμε αναπτύξει 
ολόκληρο σχέδιο για το πώς να τα κολλάμε! 
Έχω προσέξει ότι οι ηλικίες κάτω των 40 δίνουν 
περισσότερη σημασία στα χαρτάκια. Κι αυτοί 
είναι που τα περιεργάζονται  και χαμογελούν. 
Δυστυχώς οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι πολύ 
καχύποπτες και παρεξηγούν την κίνησή μας. 
Το ξέραμε από την αρχή ότι απευθυνόμαστε 
σε μικρό κοινό, σε εκείνους τους λίγους που θα 
δείξουν ενδιαφέρον.

Flipped- Θέλετε να διατηρήσετε την 
ανωνυμία σας. Μιλήστε μας σχετικά με 
αυτό.

Δ.- Ο σκοπός μας δεν είναι να να 
προβληθούμε.  Δεν έχει νόημα να είναι κάτι 
προσωπικό. Θέλουμε να αφορά τους πολλούς 
και να συμβαίνει χωρίς να είναι γνωστό από 
ποιον γίνεται.

Μ.- Θέλουμε να επικεντρωθούμε στην 
ενέργεια κι όχι στο υποκείμενο της ενέργειας. 
Το μυστήριο είναι μέρος του παιχνιδιού. Το 
αίνιγμα είναι μες στους κανόνες.

Flipped- Από τότε που μπήκε στη ζωή σας 
το project κι η καλημέρα με μία εντελώς 
διαφορετική έννοια, τι έχει αλλάξει στο 
πρόγραμμά σας, στην ζωή σας, στους 
εαυτούς σας;

Μ.- Το πρώτο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι 
συνεχώς ζω παίζοντας. Δηλαδή οι καθημερινές 
διαδρομές μου έχουν άλλο ύφος και δεν είναι 
πια βαρετές. Μετά, στα social media αναζητώ 
τα posts τα οποία αναρτήθηκαν. Είμαι περίεργη 
να δω ποιος πέτυχε τις ¨καλημέρες¨ μας! Γιατί 
με αυτόν τον τρόπο ερχόμαστε σε επαφή με 
ανθρώπους που μοιραζόμαστε τα ίδια μυαλά, 
βλέπουμε τον κόσμο με τα ίδια μάτια. 

Δ.- Κυρίως έχει γεμίσει το πρόγραμμά μου με 
την προετοιμασία  των ¨καλημέρων¨. Επίσης 
βάζω πάντα στο πρόγραμμα την βόλτα που 
θα κάνω για να τις κολλήσω και τα ρούχα που 
θα με βολέψουν, δηλαδή πράγματα πρακτικά. 



Πέρα όμως από αυτά τα μικρά, που είναι χαρά 
μου, έχει αλλάξει το πώς αντιμετωπίζω εγώ 
τον κόσμο. Πλέον καταλαβαίνω πως όποιος 
συναντώ στον δρόμο περνάει την δική του 
στενοχώρια, έχει τα δικά του προβλήματα και 
αναζητά αυτό το κάτι αισιόδοξο. Έχει αλλάξει 
η συμπεριφορά μου προς το καλύτερο. Όταν 
καμιά φορά λέω καλημέρα σε περαστικούς, 
είναι απερίγραπτο το συναίσθημα, γιατί οι 
αντιδράσεις είναι ποικίλες. Άλλοι ξαφνιάζονται, 
άλλοι ανταποκρίνονται αμέσως κι άλλοι σε 
αποφεύγουν.

Flipped-Ποιές αλλαγές κι εξελίξεις να 
περιμένουμε στο μέλλον;

Δ.-  Έχουμε πολλές ιδέες. Θέλουμε να 
επεκτείνουμε το project και θέλουμε να 
δημιουργήσουμε μια κοινότητα.  Μια μεγάλη 
μας ιδέα είναι οι μαζικές συναντήσεις για 
¨καλημεροκολλήσεις¨, ή κάποιο challenge 
σχετικά με πρωτότυπες ¨καλημέρες¨. Όλα 
αυτά τα σχέδια όμως είναι ακόμη στα χαρτιά, 
και για να πραγματοποιηθούν πρέπει να γίνει 
το project πιο γνωστό και κατανοητό, διότι 
υπάρχει ακόμη κόσμος που δεν έχει καταλάβει 
πλήρως περί τίνος πρόκειται. Εμάς βασικός 
μας στόχος είναι να το φτάσουμε όσο πιο 
μακριά μπορούμε.

Μ.- .:  Έχουμε σκεφτεί ακόμη μέσω του 
project να προωθήσουμε διάφορες μορφές 
εθελοντισμού. Ίσως αιμοδοσίες,  δωρεές 
τροφίμων ή και συμμετοχές σε διάφορους 
οργανισμούς με στόχο την προσφορά. 
Θέλουμε να δείξουμε ότι το Καλημέρα Project 
ήταν εκεί και προτρέπει κι άλλους να κάνουν το 
ίδιο.

Flipped.- Θα θέλαμε να μας περιγράψετε 
την μεγαλύτερη απογοήτευση αλλά και την 
μεγαλύτερη χαρά που νιώσατε σχετικά με 
το project.

 M.-  Η απογοήτευση έρχεται από τις 
αποθαρρύνσεις που λαμβάνουμε, κυρίως από 
κοντινά μας πρόσωπα, που μερικές φορές δεν 
καταλαβαίνουν τον αληθινό σκοπό μας. Αλλά 
αυτό ξεχνιέται όταν βλέπουμε την απήχηση 
στον κόσμο. Επίσης απογοητευτικό είναι ότι 
κάποιοι περιμένουν να κρύβεται από πίσω μία 
καμπάνια, μια διαφήμιση, ένα κέρδος. Δεν 
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Flipped.- Και τέλος, μια ερώτηση πιο 
ελεύθερη. Αν μπορούσατε να βάψετε με 
χρώμα την αισιοδοξία, τι χρώματα θα της 
βάζατε;

Δ.- Κίτρινο! Το κίτρινο του ήλιου!  
Είναι λαμπερή, έχει χρυσόσκονη και 
σαπουνόφουσκες! 

Μ.-  Φαντάζομαι ένα ουράνιο τόξο που σε 
παρασέρνει σε ένα ταξίδι, σε παιχνίδι μέσα στα 
σύννεφα! Η αισιοδοξία δεν είναι ένα χρώμα 
μόνο, είναι συνυφασμένη με την ευτυχία. 

έχουμε καμία σχέση με όλα αυτά. Ακόμη, άλλα 
sites ή blogs, που μας προσεγγίζουν ζητώντας 
όμως την αποκλειστικότητα του project. Είναι 
απογοητευτικό, διότι πάλι αρχίζεις να παίζεις 
με συμφέροντα και χάνεται η ουσία. Επιπλέον, 
κάτι αρκετά δυσάρεστο έχει να κάνει με την 
διαφορά στην ανταπόκριση εντός και εκτός 
Ελλάδος. Πρόσφατα ήμουν στο εξωτερικό 
και είχα προμηθευτεί ¨καλημέρες¨ γραμμένες 
στην γλώσσα της χώρας που επισκέφθηκα. Τα 
posts που δημοσιεύτηκαν από εκεί σε σύγκριση 
με τα αντίστοιχα που ανεβαίνουν καθημερινά 
από Ελλάδα, ήταν πολύ περισσότερα. Όμως, η 
μεγαλύτερη χαρά είναι οι αντιδράσεις, η χαρά 
των άλλων, οι απαντήσεις των αγνώστων.

Δ.-  Η μεγαλύτερη χαρά για μένα είναι η 
ευχαρίστηση του ότι έκανα κάποιον άγνωστο 
να χαμογελάσει και του έφτιαξα την μέρα! 
Μας στεναχωρούν κάποια αρνητικά σχόλια ή 
μηνύματα γεμάτα κακία. Παρόλα αυτά όμως, 
εμείς δεν απογοητευόμαστε αλλά συνεχίζουμε 
πιο δυναμικά γιατί υπάρχουν εκεί έξω άνθρωποι 
που συμμερίζονται τον σκοπό μας.

Flipped.- Ποιο ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο 
που συναντήσατε;

Δ.- Είναι κυρίως πρακτικής φύσης το εμπόδιο. 
Επειδή πολλοί δικοί μου άνθρωποι δεν το 
ξέρουν, πρέπει να είμαι προσεκτική στην 
οργάνωση και στο υλικό μου. Αλλά κάποιο 
εμπόδιο σοβαρό δεν υπάρχει.

Μ.- Δεν ένιωσα ποτέ κάτι να με εμποδίζει. Το 
παιχνίδι υπερκαλύπτει κάθε τι.

Flipped.- Νωρίτερα τον Δεκέμβρη, σαν 
είχαν προβάλλει σε πρωινή εκπομπή σε 
τηλεοπτικό σταθμό. Πείτε μας λίγα λόγια.

Δ.- Μας προσέγγισαν εκείνοι, έτσι κι αλλιώς 
ποτέ δεν συστηνόμαστε εμείς πρώτοι.  
Νιώσαμε χαρούμενοι γιατί μεταδόθηκε ακριβώς 
το feeling του project και μας παρουσίασαν 
σωστά.

Μ.- .:  Ήταν αντιπροσωπευτική η παρουσίασή 
μας και νιώσαμε περήφανοι γιατί αναγνωρίζεται 
η δουλειά μας, ο κόπος μας. Ιδιαίτερα επειδή 
ήταν τηλεοπτικός σταθμός με απήχηση σε 
ευρύ κοινό, και σημειώθηκε αύξηση στα likes 
που είχαμε.

“ Όταν λέω καλημέρα στους 

περαστικούς, είναι απερίγραπτο 

το συναίσθημα, γιατί  οι 

αντιδράσεις είναι ποικίλες. 

Άλλοι ξαφνιάζονται, άλλοι 

ανταποκρίνονται αμέσως και 



Στη συνέχεια, ακολούθησε η ¨καλημεροκόλληση¨. Βρέθηκα να παρατηρώ το δρόμο γύρω μου, τις 
κολώνες, τους τοίχους με εντελώς διαφορετική ματιά. Κόλλησα αρκετές “καλημέρες” και σε όσα 
βλέμματα περαστικών πρόλαβα να συναντήσω, διέκρινα μια σπίθα και πρόσεξα κάποια χαμόγελα. 
Εκείνη την στιγμή κατάλαβα γιατί κανένα κακόβουλο σχόλιο δεν μπορεί να σου κλέψει αυτήν την 
στιγμιαία χαρά. Καθώς περπατούσαμε απορροφημένες από το σκοπό αλλά και τη συζήτηση, μία 
νεαρή κοπέλα μας πλησίασε γεμάτη ενθουσιασμό και ρώτησε αν είμαστε από το Καλημέρα Project.  
Tα μάτια της ήταν γεμάτα ζωντάνια κι έβλεπες ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της  την ευγνωμοσύνη 
και την αναγνώριση. Μας αποχαιρέτησε με ένα ακόμη πλατύτερο χαμόγελο και συνέχισε τον δρόμο 

της με ψηλά το κεφάλι. Για μένα, εκείνη η στιγμή ήταν το μεγαλύτερο ¨ευχαριστώ¨. 
Στον αποχαιρετισμό μας, τα δυο κορίτσια μας έδωσαν ένα πακετάκι με ¨καλημέρες¨ το οποίο 
μοιράσαμε εγώ κι η Ναταλία στο δρόμο της επιστροφής μας. Το αίσθημα ήταν απερίγραπτο. Όσοι 
βρήκατε τις ¨ καλημέρες¨ μας εκείνο το απόγευμα στην Ερμού, να ξέρετε ότι ήταν από καρδιάς. 



Tunes In

Κείμενο: Άνη Ορφανίδου
Φωτογραφία: Έλλη Κοσμίδη

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η

 Το 2015 ήταν ιδ ια ίτερο σε πολλά 
επίπεδα. Περισσότερο όμως , 
αποτέλεσε μια καλή χρονιά γ ια τη 
μουσική β ιομηχανία.  Έμπνευση, 
δημιουργία,  εξέλ ιξη.   Το θετ ικό 
ή αρνητικό πρόσημο, βασίζεται 
κυρίως στο γούστο του καθενός. 
Παρόλα αυτά, προσωπικά θεωρώ 
πως  αποτέλεσε μια κομβική χρονιά 
όσον αφορά τον εναλλακτικό -  όπως 
ο καθένας τον αντ ιλαμβάνεται  -  ήχο, 
με μ ικρές μπάντες  να ξεπηδούν 
δ ιαρκώς, λ ίγο μεγαλύτερες να 
κερδίζουν συνεχώς έδαφος  και  εν 
τέλει  να έχουμε μια δυνατή  χρονιά 
–που παρά τ ις όποιες δυσκολίες ή 
άσχημες στ ιγμές- γέμισε τα αυτ ιά μας 
με πραγματικά ωραίες δουλειές.



Jamie XX- In Colour 

Παραγωγός, dj ,  ενορχηστρωτής 
και  μέλος ενός πετυχημένου 
συγκροτήματος. Ο  Jamie XX ε ίναι 
πολυτάλαντος και  το έχει  αποδείξε ι  ουκ 
ολ ίγες φορές τόσο μέσα από τη δουλειά 
του στους XX όσο και  με τ ις γνωστές 
συνεργασίες του με ονόματα όπως οι 
F lorence and The Machine. Με το In 
Colour,  κατάφερε να ταυτοποιήσει  τον 
ήχο του, παίζοντας με ηλεκτρονικές  
φόρμες -  ο ι  οποίες αποτελούν το πεδίο 
δράσης του -  ενώ μπορεί  κανείς να 
δει  τ ις drums n’  bass επιρροές του 
ταυτόχρονα με την ποπ αισθητική του.  
Αν η πόλη και  τα στενά της ε ίχαν ένα 
soundtrack, σ ίγουρα θα ήταν ο εν λόγω 
δίσκος.

Courtney Barnett-  Sometimes I  Sit 
and Think and Sometimes I  Just Sit

«Give me al l  your money and I ’ l l  make 
some or igami honey». Αυτό το κορίτσι 
με το ακατάστατο κούρεμα και  τον 
grunge τσαμπουκά. Αυτό το κορίτσι 
που έρχεται  από την Μελβούρνη και  δε 
δ ίστασε να γυρίσει  v ideocl ip σε έναν 
από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους 
του Λονδίνου. Αυτό το κορίτσι  που μας 
αφηγείται  με  τους πιο απλούς, άμεσους 
στ ίχους όλα αυτά που σκέφτεται .   Αυτό 
το κορίτσι  που έκανε μ ια καλή αρχή και 
θα μας απασχολήσει  πολύ στο μέλλον - 
γ ιατ ί  ο πήχης έχει  ανέβει  ψηλά.

Kid Wave -  Wonderlust

Καλοκαιρ ινοί  έρωτες. Χωρισμοί  και 
αφιερώσεις.  Εφηβικά συναισθήματα γ ια 
ενήλικες.  Οι  Kid Wave αποτελούνται 
από τη ψυχή της μπάντας Lea Em -
mery (φωνητικά) και  τους Serra Pet -
ale (ντραμς),  Matt ias Bhatt  (κ ιθάρα) &  
Harry Deacon (μπάσο).  Α ισ ιόδοξοι  στ ίχο ι 
και  μελωδίες,  από αυτές που θα σε 
κάνουν να χορέψεις σε κάποια συναυλία 
ή μπαρ, χωρίς βαθυστόχαστες σκέψεις ή 
νοήματα. Ο ήχος βασίζεται  στ ις κ ιθάρες 
ενώ οι  στ ίχο ι  τους αρκούνται  σε αυτή 
την αφελή αλλά αισ ιόδοξη δυναμική 
τους. Ο δίσκος ακούγεται  χωρίς καμία 
δυσκολία από την αρχή μέχρι  το τέλος.



The Chil ls – Silver Bullets 

Τι  μπορεί  να πει  κανείς γ ια τους 
Chi l ls ;   Το 1984 κυκλοφορεί  το “Pink 
Frost” ,  κομμάτι  που τους δ ίνε ι  ένα 
μεγαλύτερο εύρος αναγνωρισιμότητας 
τη περίοδο που ο post punk ήχος 
βρισκόταν στη καλύτερη φάση 
του. Μετά από κάποια άλμπουμ, 
καταχρήσεις  και  δυσκολίες,  ο ι 
Chi l ls  εν έτε ι  2015 μπήκαν ξανά στο 
στούντ ιο -π ιθανότατα ως άλλη μ ια 
περίπτωση μπάντας των ‘80ς που 
στοχεύει  σε ένα πετυχημένο reunion 
-  και  δημιούργησαν ένα πραγματικά 
καλό δίσκο. Προφανώς δεν εφηύραν  
ξανά τον τροχό αλλά πρόκειται  γ ια 
μ ια αξ ιόλογη δουλειά,  ένα δίσκος 
που μπορεί  να σταθεί  αυτόνομα μέσα 
στην υπόλοιπη δ ισκογραφία τους. Οι 
νόρμες ε ίναι  συγκεκριμένες, ίσως 
κατά κάποιον τρόπο πιο φωτεινές από 
τους ήχους που μας έχουν συνηθίσει . 
Με λ ίγα λόγια,  το post punk ζε ι ,  αυτό 
μας οδηγεί ,  κ ι  ενώ δε μπορούμε να 
πούμε ότ ι  πρόκειται  γ ια αριστούργημα, 
πρόκειται  γ ια ένα εθιστ ικό άλμπουμ. 
Και  αυτό αρκεί .

Father John Misty -  I  Love You, 
Honeybear

Το πραγματικό όνομα του ε ίναι  Josh-
ua Ti lman. Έχει  υπάρξει  μέλος  των 
Fleet Foxes και  των Saxon Shore ενώ 
έχει  περιοδεύσει  με μεγάλα ονόματα. 
Το «I  Love You, Honeybear» ε ίναι 
ένας βαθιά συναισθηματικός δ ίσκος. 
Έχοντας ως άξονα τον fo lk ήχο, ο 
Misty δε δ ιστάζει  να ακουμπήσει  και 
π ιο ηλεκτρονικές/ποπ μελωδίες μα 
πάνω από όλα, δε δ ιστάζει  να εκτεθεί . 
Ολόκληρος ο δ ίσκος έχει  αφιερωθεί 
στη σύζυγο του, στη μεταξύ τους 
σχέση και  στα αισθήματα που ε ίχαν 
προηγηθεί  μέχρι  να παντρευτούν. 
Ίσως όλα αυτά να ακούγονται  κάπως 
μελό αλλά τόσο η παραγωγή όσο και 
η ενορχήστρωση φρόντισαν να δέσουν 
τόσο καλά τα κομμάτια ώστε να 
μπορούν να κυλούν αβίαστα. Και  αν το 
σκεφτεί  κανείς,  η ερμηνεία του Misty 
ε ίναι  η ιδανική λεπτομέρεια σε μ ια 
ιστορία με happy end.



V ictories At Sea -  Everything Forever

Το 2015 ανήκε σίγουρα στον ηλεκτρονικό 
ήχο. Πάνω σε αυτή τη λογική πάτησαν 
λοιπόν και  ο ι  Bρετανοί  Victor ies At Sea. 
Mε post punk καταβολές, κατάφεραν 
να αποτελέσουν ένα ηχητ ικό υβρίδ ιο 
ηλεκτρονικού και  dance pop ήχου χωρίς 
όμως να λε ίπουν ο ι  έντονες και  σκοτεινές 
στ ιγμές. Δυναμικός indie/electro ρυθμός 
που σε κάνει  να χορεύεις και  ιδ ια ίτερα 
φωνητικά. Εκρηκτικό ντεμπούτο που 
απαιτε ί  να το προσέξεις -  αν όχ ι  να το 
ξεχωρίσεις από αντ ίστοιχα του ε ίδους -  ενώ 
σε κάνει  να ανυπομονείς γ ια τη συνέχεια.

Wolf Alice -  My Love is Cool

Δεν το έχω δει  σχεδόν σε καμία λ ίστα 
με τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς. 
Το “Love is Cool”  ε ίναι  ακριβώς όπως 
θα έπρεπε να ε ίναι  ένας σύγχρονος in-
die rock δ ίσκος.  Mε δυνατές κ ιθάρες, 
απλούς στ ίχους και  έντονα φωνητικά.  
Αρκετά νεαροί  σε ηλ ικ ία αλλά με 
φανερό επαγγελματισμό στη μουσική 
που δημιουργούν,  ο ι  Wolf  Al ice έχουν 
επηρεαστεί  τόσο από τον shoegaze ήχο 
όσο και  από τον grunge, τους οποίους 
καταφέρνουν να αναμείξουν με ένα 
μοναδικό τρόπο. Πότε η αλητεία και  η 
αυθάδεια δεν ακούγονταν καλύτερα.

Homeshake -  Midnight Snack

Δύο πράγματα αγαπώ στην DIY σκηνή. 
Πρώτον, το ότ ι  κανείς δε ψάχνει  την 
τεχν ική αρτιότητα αλλά περισσότερο τη 
δ ιάθεση και  την ενέργεια και  δεύτερον, το 
ότ ι  όλοι  ο ι  καλλιτέχνες έχουν παράλληλα 
projects στα όρια του πειραματισμού.  Ο 
Homeshake ε ίναι  το al ter  ego του Peter 
Sagar,  κ ιθαρίστα και  συνεργάτη του Mac 
DeMarco, και  πρόκειται  γ ια μ ια περίπτωση 
όπου ο μαθητής ξεπερνάει  το δάσκαλο. 
Indie pop μελωδίες που μπερδεύονται 
με ψυχεδελικές εμμονές και  κ ιθαριστ ικές 
μανίες.   Ε ίναι  ο δ ίσκος που θα ακούσεις 
τη Κυριακή το απόγευμα ενώ αράζεις στο 
σπίτ ι .  Ο Sagar δ ιαφοροποιε ίται  εντελώς 
από τον DeMarco βγάζοντας έναν δ ίσκο 
που τον απολαμβάνει  πρώτα ο ίδ ιος.  Το 
ότ ι  κυκλοφορεί  από την Captured Tracks 
σίγουρα ε ίναι  ακόμα ένα θετ ικό στοιχε ίο.



Σ Υ Ν Τ Α Γ Η



Tούρτα με κρέμα σοκολάτας, κρέμα αμυγδάλου & καραμέλα γάλακτος

Υλικά

Για το παντεσπάνι

5 αυγά
30γρ. κακάο κοσκινισμένο
125 γρ ζάχαρη
125 γρ αλεύρι κοσκινισμένο

Για το σιρόπι

150γρ. ζάχαρη
150γρ. νερό
1 σφηνάκι λικέρ αμαρέτο

Για την κρέμα πατισερί [ βάση ]

6 κουταλιές σούπας κοφτές αλεύρι
2 κουταλιες σούπας κοφτές corn flour
2 1/2 φλυτζάνια τσαγιού γάλα
1/2 φλυτζάνι τσαγιού ζάχαρη
3 κρόκοι
ελάχιστο αλάτι
μια γεμάτη κουταλιά σούπας βούτυρο

150γρ σοκολάτα κουβερτούρα 
[για την κρέμα σοκολάτα]

1 κουταλάκι γλυκού εσάνς αμύγδαλο
1 κουταλιά σούπας λικέρ αμαρέτο
[για την κρέμα αμύγδάλου]

Καραμέλα γάλακτος για επάλειψη

Εκτέλεση

Παντεσπάνι

Με το μίξερ χτυπάω κρόκους και ζάχαρη μέχρι να 
ασπρίσει το μίγμα. Χτυπάω τα ασπράδια σε σφιχτή 
μαρέγκα. Ενσωματώνω με απαλές κινησεις την 
μαρέγκα στο μίγμα των κρόκων ανακατεύοντας 
απαλά. Με το κόσκινο προσθέτω το κακάο και το 
αλέυρι “διπλώνοντας”
με μια σπάτουλα μέχρι να ενσωματωθούν στο 
μίγμα. Ψήνω στον φούρνο στους 170 βαθμούς 
Κελσίου για 30’ 

Σιρόπι

Σε μια κατσαρόλα βράζω την ζάχαρη με το νερό 
για 4’. Αφήνω να κρυώσει το σιρόπι και προσθέτω 
το ποτό.

Κρέμα πατισερί

Σε μια κατσαρόλα ρίχνω όλα τα υλικά για την 
κρέμα και ανακατεύω με το σύρμα μέχρι να 
διαλυθεί το αυγό, σε μέτρια φωτιά.
Ανακατεύω συνεχώς μέχρι η κρέμα να αρχίσει να 
κοχλάζει. Αποσύρω από την φωτιά.

Χωρίζω σε δυο ίσα μέρη την κρέμα. Στο ένα 
προσθέτω την σοκολάτα ανακατεύοντας μέχρι 
να λιώσει τελείως και να γίνει μια λεία ομοιογενής 
κρέμα. Στο άλλο μισό προσθέτω την εσάνς και το 
ποτό και ανακατεύω.

Συναρμολόγηση τούρτας

Κόβω το παντεσπάνι σε 3 ισοπαχείς δίσκους.
Σιροπιάζω τον πρώτο δίσκο, αλείφω με την 
καραμέλα γάλακτος και προσθέτω από πάνω την 
κρέμα πατισερί σοκολάτα.
Συνεχίζω με τον δεύτερο δίσκο παντεσπάνι. 
επαναλαμβάνω την προηγούμενη διαδικασία 
απλώνοντας αυτή την φορά την κρέμα αμυγδάλου
Γαρνίρω με σαντιγύ και ξύσμα σοκολάτας και 
παγώνω την τούρτα για 3 ώρες τουλάχιστον

Foodstyling | Φωτογραφία: Μιμίκα Μιχοπούλου
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M Ι Λ Α Ν Ο

Η   Π Ο Λ Η

Ξεκινώντας για άλλη μια περιπέτεια, τα βήματά μας (ή ίσως ένα γρήγορο αεροσκάφος), μας 
οδήγησαν στο Μιλάνο και στους κομψούς του δρόμους.

Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ιταλία – 5 εκατ. κάτοικοι κυκλοφορούν στους δρόμους του 
και η πρωτεύουσα της Λομβαρδίας. Από το ξεκίνημα της δεκαετίας, μετανάστες πλημμύρισαν την 
πόλη, κάνοντας την πιο ποικίλη πολιτισμικά, με πλέον το ένα έκτο της να είναι γεννημένο αλλού. 

Το Μιλάνο υπόσχεται διασκέδαση στους λάτρεις της κουλτούρας εξίσου με τους λάτρεις της 
μόδας. Τα πολλά του μουσεία έχουν εξαιρετικές μόνιμες εκθέσεις και πολλές ενδιαφέρουσες 
προσωρινές. Ήμασταν αρκετά τυχεροί ώστε να πετύχουμε εκθέσεις των Mucha και Hayez. Το 
Μουσείο Da Vinci όπως και το Μuseo Duomo είναι must να τα επισκεφθείτε. Το αποκορύφωμα 
είναι ο καθεδρικός του Μιλάνου  -ο 5ος μεγαλύτερος στον κόσμο-  της Santa Maria delle Grazie. 
Περπατήστε μέσα για να δείτε έργα του Da Vinci  όπως ο Μυστικός Δείπνος και σκαρφαλώστε τις 
ατελείωτες σκάλες του για δείτε την πιο όμορφη θέα της πόλης. Αν είστε τυχεροί και έχει συννεφιά 

θα βγάλετε φωτογραφίες τόσο όμορφες που θα τους αφήσουν όλους άφωνους.

Π Ε Ρ Ι Π Ε Τ Ε Ι Α

Κείμενο | Φωτογραφία: Κριστιάνα Λάλου





S H O P P I N G

Οι άπειροι δρόμοι και τα στενάκια της πόλης στεγάζουν σχεδόν κάθε 
μάρκα που έχετε ακούσει ποτέ και μερικές Ιταλικές που θα σας κάνουν να 
φθονείτε τους ντόπιους, όπως η OVS. Τα ψώνια είναι φυσικό επακόλουθο 
ακόμα και για όσους δεν το πάνε το σπορ. Αν το πορτοφόλι σας αντέχει, 
κάντε μια βόλτα στην Via Della Spiga, όπου όλοι οι οίκοι μόδας έχουν τα 
καταστήματά τους και θαυμάστε τις πανέμορφες βιτρίνες που είναι σχεδόν 
τέχνη, καθώς και το μισό οικοδομικό τετράγωνο που καταλαμβάνουν τα 
καταστήματα του οίκου Dolce and Gabbana. Περπατήστε στην Οδό των 
Ανδρών και δείτε το αυτό ακριβώς γραμμένο, σε κάθε σχεδόν γλώσσα, με 
κίτρινα φώτα πάνω από το κεφάλι σας.





Τ Ο   Φ Α Γ Η Τ Ο

Όλα γίνονται ακόμα πιο ευχάριστα από το νόστιμο 
φαγητό του δρόμου και τα gourmet εστιατόρια. 
Δοκιμάστε τηγανητές μπάλες ρυζιού με γέμιση 

ραγκού η τυρί, ονόματι Arancini, φάτε πίτσα με το 
κομμάτι ή και στο μέγεθος της ίδιας της Ιταλίας, σε 

τόσο χαμηλή τιμή που 
δεν θα το πιστεύετε. 

Μην ξεχάσετε το ιταλικό παγωτό 
και cannoli γεμιστά με κρέμα για επιδόρπιο! 

Σίγουρα δοκιμάστε να πιείτε τον διπλό σας εσπρέσο 
(espresso doppio) ή τον καπουτσίνο σας βιαστικά 
όπως κάνουν οι Μιλανέζοι. Πιείτε πολύ καφέ όσο 
είστε στην Ιταλία, θα καταλάβετε γιατί αφού την 

αφήσετε έπειτα. 
Το καλύτερο πράγμα με το Μιλάνο όμως είναι 

το Απεριτίβο! Κάτι σαν happy hour, οπότε και τα 
εστιατόρια και τα μπαρ προσφέρουν σε σταθερή 

τιμή -όχι πάνω από 15 ευρώ συνήθως- το ποτό της 
επιλογής σας και ελεύθερο μπουφέ. 

Ναι διαβάσατε σωστά.

Κόσμε...κράτα σημειώσεις....οι Μιλανέζοι ξέρουν να 
ζουν.



 

Η πόλη χρεώνει φόρο διαμονής ανά ημέρα, οπότε μιλήστε με το ξενοδοχείο 
σας για τις τιμές από πριν.

 Πάρτε ένα metro pass για να γλιτώσετε το υψηλό κόστος 
μεταφορών μέσα στην πόλη

 Το Duomo Pass επιτρέπει την είσοδο στον Καθεδρικό, το μουσείο 
του και την κορυφή του.

 Βρείτε την via Fiori Chiari και κάνε μια βόλτα εκεί αφού πέσει ο 
ήλιος

 Το καλύτερο Απεριτίβο; Στο Ιγκουάνα, ένα μπαρ κοντά στην Porta 
Ticinese.

 
Παγωτό σε σχήμα τριαντάφυλλο από το Amorino.

 
Μάθετε βασικές Ιταλικές φράσεις. Θα σας χρειαστούν οπωσδήποτε.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ
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S T O R Y T E L L I N G

... though I walk 
through the Valley of the shadow 

of Death...

B Y   K E L L Y   B L U E 



There is something about me that nobody knows.

When I was thirteen I hid a silicone gel packet in my bedside drawer. I had found 

it in the new backpack my mother had bought me for school and became very 

interested at how adamant that small package was to stop me from eating it. ‘DO 

NOT EAT. THROW AWAY IMMEDIATELY’, it read. I didn’t. I kept it, in case I ever 

wanted to kill myself.

Several years later, I found out that my trusted little poison packet wouldn’t be 

able to kill me, if I ate it. At best, I would suffer a dry, sore throat and mouth. I 

threw it in the trash, feeling betrayed. Then I emptied a travel size bottle of body 

wash I had and filled it with bleach. I put it in the drawer, replacing the packet, 

that filthy liar. And I could sleep in peace, once more.

You see, I lived my life like a bride-to-be who looks up divorce lawyers and writes 

down their names, filing them away just in case, just in case things don’t work 

out. Only, instead of this, I found solace in the thought of the End, the dark at the 

end of the tunnel, the awaiting nothingness. The thread of my life was mine to 

cut, and I had the shears in hand at all times. I could leave it all behind, if it got 

too bad. 

It was a grim kind of escapism, I know, but it got things done. Sometimes, in the 

middle of a shoot, I would get this overwhelming feeling that everything was 

going terrible, that I was useless and about to be yelled at by the director, that I 

should do everyone a favor and quit, right then and there to salvage what was 

left of the production. 
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I would be sitting in the editing room and my hands would start tingling and 

shaking so badly that I couldn't point at the screen without embarrassing myself. 

I would be on my way to the grocery store with a churning in my stomach that 

fluctuated from empty hopelessness to crippling nausea. In moments like these, 

the thought of myself dying, of downing the bleach like a tequila shot was enough 

to give me back the control I needed. Nothing could scare me.

Nothing except one thing. The notion of Afterlife was pretty horrifying. What if, 

one day, I ended my life only to discover I was stuck in another world, where I 

had to start my existence anew? What a nightmare. It would mean I was trapped. 

No way to flee.

I once read a story where every human being was followed by their Death. Their 

Death was by their side always, like their shadow, or an invisible friend who 

keeps you silent company until it’s time for Him to reach a cold hand, tighten it 

around your neck and drag you away into oblivion. I liked this story. I found it 

very comforting. The idea that my Death was next to me at all times, on standby, 

a guardian angel I could lean on, brought me peace and reassurance. I let myself 

believe it. I wondered how He would look like, what it would be like to meet Him.

One night, I did. 

It was two winters ago. I was coming out of the diner a few blocks from my apart-

ment. That place provided me with the necessary dose of late-night caffeine 

whenever I had to stay up and review scripts, or edit. 



I would throw my coat over my pyjamas, pull on my boots and walk there, alone, 

then walk home with my hands wrapped around a warm paper cup. 

I remember enjoying the feeling of the cold on my face and the heat on my palms 

that night, when I was suddenly yanked from behind, by my coat collar or by the 

neck, I don’t know. Those moments were a blur. All I know is I stumbled back-

wards, my precious warm cup hit the pavement and I was being dragged away 

from the well-lit street and into an alley, where I was slammed against a wall and 

I could finally lay eyes on my Death for the first time. 

I think the way I looked at Him stopped Him from killing me, my eyes widening in 

wonder and my breath catching not from fear, but from amazement at the sight 

of His bared fangs. You see, when Death is your happy place, dark and danger-

ous things are a source of fascination, not horror. He stared back at me, pale as 

the moon, hooded eyes framed by a mess of dark hair, and His grip on me slowly 

loosened. 

As it turned out, my Death was twice as lonely as I was. We became friends, of a 

sort.

It was a fair exchange, some gulps of the Life in my veins for Death’s friendship. 

Night after night, I was not scared... Or was I? I was definitely the calmest, most 

satisfied I had ever been because now I didn’t have to constantly remind myself 

of Death’s finality to feel better. He was right there holding my hand. 

He was so strong that He could snap my spine in two like a twig, shatter my skull 

like an eggshell. He was careful not to take too much of my blood but there was 

no guarantee He would always be so. 

38



He remained, after all, a predator who hadn’t made any promises. 

If He happened to grow tired of me, He could drain me in my sleep 

and I wouldn’t even feel it. This pleased me. I found myself smiling to the stars 

that cast their light upon us every night, enjoying the sunrise as never before. 

I was quite happy, but my Death seemed lonely, still. Sometimes I would catch 

Him standing by the window, His eyes searching for something outside, some-

thing that couldn’t be found; the picture  of melancholy. I never asked a single 

question, I would just go to Him and fit as much skin against His as possible, try 

to warm His perpetually cold body - I couldn’t, but He seemed to appreciate the 

gesture.

Months went by, in long silences and heightened senses. Death was the best thing 

to have happened to me, and I dreaded Him leaving me.

“When you get tired of me”, I told Him once as He was on his knees in front of me, 

His mouth attached to the inside of my arm, “please kill me.” 

He looked up, a tiny bit of blood dribbling down to His chin. I wiped it off.

“Why would I get tired of you?” He asked, squinting subtly like He did whenever 

He was genuinely curious about something, which was not very often.

“You have eternity before you. I am... nothing. A tiny fixed point in time.”

“You are my fixed point.”



I smiled.

“I’ll grow old, and become more fixed than you’d like.”

“You don’t have to.”

I knew what He was offering, and refused it. Life Eternal hardly seemed like an 

attractive concept to me.

---

Oddly enough, it was me who ended up leaving Him. Unlikely as it seems, some-

times Life does catch up with Death. 

I started drifting away from Him when I was promoted. I began traveling a lot for 

work and even though at first He followed me, He couldn’t keep doing it all the 

time, everywhere. His kind is sensitive to how the light of day comes and goes, 

so the constant moving around began taking a toll on His strength, His powers. 

Eventually I was on my own, soaking up energy from different places and people, 

loads and loads of unique human beings I was meeting. I had more responsibili-

ties now, more creative input. The abundance of new ideas and experiences that 

occupied my mind drove Death out, little by little. I thought about Him less and 

less every day, and then I completely stopped, because I met Her.
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She was the opposite of my Death. She was tiny, frail looking and had the biggest, 

brightest eyes I’ve ever had the privilege to look at. Her name was Elda. And she 

was bursting with Life.

I met Her when She stormed into my - new, spacious, with a view - office one day 

without knocking and set a script on my desk with a bang. The studio was going 

to reject it, She said, and begged me to do something. I had dealt with such situa-

tions many times before so I explained, very calmly, that it was out of my hands 

but She insisted, placing Her little hands on top of the script with a fondness I 

found quite endearing and asking me to ‘at least read it.’ I said I would, and that 

night I took it home with me, and did so.

The next morning I called the number that was sloppily scribbled on page two 

and told Elda I would use whatever influence I had on anyone I knew who mat-

tered in the company - and the industry - to make Her project happen. I would 

help Her crowdfund it, if it came down to it. Luckily, it didn’t. It took a lot of effort 

and stubbornness on my part, knocking on multiple doors, spending hours on 

the phone with people I never thought I would talk to, dozens of e-mails sent, but 

I did it. The film was green-lit. When I called Elda to let Her know, I realized that 

every time we spoke felt like a deep breath that left me high on Life.

There is magic in what I - we - did. There is something about building a slice of 

reality, giving voice to fiction that is bigger than Life, bigger than me, bigger than 

Death. It exorcised Him, along with the darkness, from my mind. It pushed Him 

away, for good.



For a while, I chose Life over Death.

Never in the past had I been interested in, or able to enjoy companionship with 

anyone, except with Death, but Elda changed my mind. Our time together was 

a series of sequences; She wrote, I read Her words, I did my best to give them 

voices. Sometimes She would read them to me herself, on our bed with Her back 

propped on soft pillows, and I would drink up every sentence just like Death had 

once drunk the blood from my veins. I would gaze at Her, with Her big old-fash-

ioned glasses and Her hair cut pixie short and think of old movie stars, timeless 

beauties; I was oh, so lucky.

Death, however, was still circling me. On occasion, crossing a quiet street or com-

ing out of the subway after dark, I would feel eyes on me, friendly eyes. I would 

smile to myself, but pay no mind. It was only a short-lived impression, that faded 

like a distant sound as I walked. 

When I first started feeling ill, I paid no mind to it either. Even when Elda urged 

me to see a doctor I kept putting it off, and off, and off. 

The hospital bed I ended up in was comfortable, with a heated blanket that kept 

it warm despite the open window that let the night chill in. I had asked them to 

leave it open, that evening. At the time, I couldn’t tell you why. 

I tried to take a deep breath and it caught in my throat, pain sawing through 

every bone in my body mercilessly. I wouldn’t be long now, the doctors had said 

to Elda that same day, before She went home to take care of a few last things. 
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I managed to inhale some of the breeze though, which smelled deadly familiar, 

and my eyes traveled  to the window. 

Hello”, I mouthed in relief, hello again, Death.

He strode to my bedside and leaned over me like a demon of dreams, tall and 

imposing like I remembered Him. His gaze, serene as ever, scanned my face 

thoroughly, and His hand found my cheek. His touch wasn’t nearly as cold as I 

remembered it.

“Do you wish for it now?” He said, only a little louder than my breathing. “The 

bite?”

The scales tipped in my mind, this way and that. I don’t need it, I thought. Death 

has always been my friend. He will take care of me, hold my hand to the end of 

the tunnel like a mindful parent. There’s nothing to be afraid of.

If only the tunnel wasn’t so short. 

“Tell me”, I asked, my voice a coarse whisper. “Is it the End? The end-End? 

You’ve died. You know.”

“I didn’t, not really”, He muttered. “I don’t know. I don’t know where you are 

headed, but if you come with me, you can forget about that place. With me, it’s 

forever.”



I watched His lips part slightly, just enough to give me a glimpse of two sharp, 

pointy tips. These fangs had bitten into my flesh more times than I could recount 

but to my surprise, there was a tingling in my hands at the sight of them that had 

nothing to do with my illness. 

So be it. 

I tilted my head to the side, baring my neck to Him. In the past, I only let Him bite 

me in places I could hide under sleeves, hems and tights. Now, there was no need. 

It has been two years since I joined Death on His nocturnal journey. Funny how I 

committed to Him more than I ever committed to Life.

The passage of time doesn’t feel any different to me, but He insists that in a few 

decades, months will start feeling like minutes and years like mere days. I be-

lieve Him, but I don’t know if I’m looking forward to that or not.

I miss Life, I won’t lie. Or rather, I miss many things about it, mostly Elda and my 

job.

I thought about going to see Her. I simply wanted to stand on the rooftop of the 

building across the street from our home and watch Her return in the evening, 

but He discouraged me, said it wouldn’t do me any good. I trust Him.

Thankfully, I can still go to the movies. I usually catch the latest showing, which 

isn’t very wise of me as it’s the least crowded, but I can still blend in just fine. 
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In the darkened theatre, no one knows what I am. So when I happen to see Elda’s 

name in the credits, I can smile my fanged smile safely.

Living forever is, well, forever. It cannot be undone. But it’s okay. Old habits die 

hard, you see. Death might have claimed me, but I sure can flirt with the Sun. I 

stretch the night out as much as I can before going to our hiding place to rest, 

wait until I see the sky turn pink. It’s a sight I don’t want to forget, but mostly, 

it’s a reminder. That if I want to, I can always walk into the sunlight.

I guess it’s either forever, or nothing at all, with me.
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Αιγόκερως: Δεν σταματάς ποτέ, όλο βιάζεσαι, 
λες και λες δίνεις διορία στον καλύτερό σου 
εαυτό. Μερικές φορές δεν υπάρχει λόγος 

βιασύνης. Η δύναμη που αναζητάς είναι ήδη στα 
χέρια σου.

Υδροχόος: Ένα βήμα μπροστά φέρνει άλλη μια 
καθυστέρηση, άλλο ένα πρόβλημα. Αναθεώρησε 

τα σχέδιά σου, αλλά να ξέρεις ότι ίσως 
αποτύχεις. Αν πρέπει να πετάξεις τον χάρτη, μην 

φοβηθείς να το κάνεις.

Ιχθύς: Όταν βρεθείς σε αδιέξοδο, σκέψου ξανά 
και βρες άλλη διαφυγή. Ξεφορτώσου ό,τι δεν 

σου είναι πλέον χρήσιμο. Ξεκαθάρισε και κράτα 
ό,τι είναι.

Κριός: Φτιάχνεις βαλίτσες για ένα ταξίδι στο 
άγνωστο. Ο δρόμος είναι ανοιχτός αλλά μην τον 
περπατήσεις μόνος σου. Αναζήτησε συμβουλές 
και παρέα. Η δοκιμασία σου είναι να μάθεις να 

ακούς.

Ταύρος: Οι αποφάσεις είναι κοφτερό μαχαίρι και 
το χειρίζεσαι καλά. Εμπιστεύσου τον εαυτό σου 
και οι άλλοι θα σε εμπιστευθούν με την σειρά 

τους.

Δίδυμοι : Οι εξελίξεις έρχονται κατά πάνω σου 
με φοβερή ταχύτητα – μην τις αφήσεις όλες 

να μπουν. Κλείσε την πόρτα σε ότι δεν είναι για 
'σένα ακόμα. Μείωσε τον θόρυβο. Άκουσε την 

μουσική.

Καρκίνος: Η αλλαγή φλερτάρει μαζί σου, 
Καρκίνε, και ίσως μπεις στον πειρασμό να της 

αντισταθείς. Όμως είσαι παιδί της σελήνης – θα 
έπρεπε να γνωρίζεις ήδη πως η αλλαγή είναι η 

μόνη σταθερά. Άφησέ την να κυλήσει.

Λέων: Προσοχή, λεπτομέρεια, επιδιόρθωση. 
Τα μικρότερα κομμάτια κάνουν ένα δυνατό 

σύνολο. Τα μικρά προβλήματα είναι η καρδιά των 
μεγαλύτερων. Επικεντρώσου στην ρίζα τους. 

Παρθένος: Το να ζεις μέσα στο μυαλό 
σου, είναι φυσικό σου. Ρίχνεις ποτέ καμιά 

ματιά γύρω σου; Οι απαντήσεις είναι συχνά 
μπροστά στα μάτια σου, όχι σε κάποια 

ιστορία που σκαρφίστηκες.

Ζυγός: Χρόνος, χρήμα, συναισθήματα: 
αυτά είναι οι αποσκευές σου. Χρησιμοποίησε 
τα με σύνεση, μην παθιαστείς. Όπως και με 
τους ανθρώπους, κοίτα να μην χάσεις τον 
εαυτό σου σε αυτά. Είναι όσα έχεις, αλλά 

δεν είναι εσύ.

Σκορπιός: Οι λέξεις είναι επικίνδυνα 
πλάσματα οπότε φέρσου τους με προσοχή. 
Η σιωπή και η απομόνωση είναι ο ήλιος και 
το νερό σου. Άκμασε, για να τελειώσεις όσα 

έχεις αρχίσει.

Τοξότης: Όταν τα πράγματα κινούνται 
γρηγορότερα από ‘σένα, απλά σταμάτα. Αντί 
να επιταχύνεις προς το τίποτα, πάρε χρόνο 
και διάλεξε το μονοπάτι. Μα θυμήσου πως ο 

άνεμος είναι μερικές φορές πιο δυνατός.
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