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ED I TOR I A L

Μια από τις αγαπημένες μου συνήθειες είναι να πίνω ζεστό, αρωματικό τσάι στο πρωινό 
κρύο. Ευτυχώς ο καιρός αυτός πλησιάζει γοργά. Μαζί του φέρνει μια υπέροχη δροσιά, 
την οποία εκμεταλλεύομαι βολτάροντας στους Αθηναϊκούς δρόμους, τυλιγμένη με το 
μεγάλο μου κασκόλ. Φέρνει και δροσερή βροχή, που με βοηθάει στο να ανοίγω την 
κόκκινή μου ομπρέλα και την διάθεση να διαβάσω ένα καλό βιβλίο ενώ ο αέρας έξω 

από το παράθυρο φυσάει δυνατά. Μια αγκαλιά, βροχή και ιστορίες. 
Το ιδανικό μου Φθινόπωρο.

Φέτος όμως συμπίπτει όλο αυτό με το πέμπτο τεύχος του Fliqped. Κάτι που κάνει 
τα πάντα ακόμα πιο σημαντικά. Πλήρης κύκλος, ένας χρόνος έχει περάσει από όταν 
ξεκινήσαμε αυτήν την περιπέτεια. Μοιάζει σχεδόν απίστευτο για όλους μας εδώ στο 
Fliqped. Μαγικό σχεδόν. Τόσο μαγικό, ώστε αποφασίσαμε να κάνουμε την μαγεία το 

θέμα του τεύχους αυτού.

Το πέμπτο μας  τεύχος διαβάζεται σαν γριμόριο - ένα βιβλίο μαγείας - με ξόρκια, 
μαγικά φίλτρα, μονόκερους, μάγισσες και μάγους, παγιδευμένα όλα στις σελίδες του. 
Με το Σεπτέμβριο να σημαίνει την νέα σχολική / εργασιακή χρονιά, σας ευχόμαστε ένα 

μαγευτικό φθινόπωρο. 

Άμπρα κατάμπρα.

Κριστιάνα Λάλου
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μαγεία α4ασχολεί τις ανθρώ4ινες κοινωνίες α4ό τις αρχές του κόσμου. Είμαι σίγουρη 4ως 4ολλοί α4ό σας 
θα ‘χετε διαβάσει βιβλία, δει ταινίες ή ακόμα και 4αίξει 4αιχνίδια 4ου 4εριέχουν τουλάχιστον έναν μάγο 
ή κά4οιου είδους τελετουργικό. Κά4οιοι αντιμετω4ίζουν όλες αυτές τις δημιουργίες χλευαστικά και ευθύς 
εξαρχής τις χαρακτηρίζουν 4αιδιάστικες, αλλά η αλήθεια είναι 4ως η μαγεία είναι μαζί μας α4ό τα αρχαία 

χρόνια και 4ροήλθε α4ό μερικούς αρκετά σοβαρούς ενήλικες.
Αρχικά, η άσκηση μαγείας ήταν συνδεδεμένη με θρησκευτικές τελετουργίες, καθώς είχαν να κάνουν με 4ερίεργα 
σύμβολα, 4ερί4λοκες χειρονομίες και αλλόκοτες φράσεις 4ου δεν έμοιαζαν να ανήκουν σε κά4οια συγκεκριμένη 
γλώσσα, με στόχο την ε4ικοινωνία των ανθρώ4ων με τους θεούς ή τις μεταφυσικές οντότητες 4ου λάτρευαν. Για την 
ακρίβεια, η 4ρώτη καταγεγραμμένη άσκηση μαγείας μας ταξιδεύει 4ίσω στην αρχαία Αίγυ4το και τη Μεσο4οταμία. 
Κά4οια α4ό τα κείμενα 4ου αναγράφονταν στις 4υραμίδες ή άλλα ιερά κείμενα, καθώς και οι τελετουργίες 4ου 
εκτελούσαν οι 4ιστοί για να έρθουν σε ε4αφή με τους θεούς λέγεται 4ως είναι 4ρώιμες μορφές μαγείας.
Δεν κάνει εντύ4ωση το γεγονός 4ως 4ολλά α4ό τα στοιχεία άσκησης μαγείας 4ου γνωρίζουμε εμείς σήμερα 
4ροέρχονται α4ό την αρχαία Ελλάδα. Το 4ιο χαρακτηριστικό 4αράδειγμα είναι αυτό των Ελληνικών μυστηριακών 
θρησκειών, ό4ως ήταν τα Ελευσίνια Μυστήρια, τα ο4οία είχαν να κάνουν με τη χρήση «μαγικών λέξεων» - η 
4ασίγνωστη μαγική φράση «Άμ4ρα Κατάμ4ρα», 4ου σημαίνει «δημιουργώ καθώς μιλώ» στα Αραμαϊκά, αρχικά 
4ιστευόταν 4ως είχε θερα4ευτικές ιδιότητες εάν αναγραφόταν σε κά4οιο κρεμαστό φυλαχτό - τη χρήση ραβδιών ή 
άλλων εργαλείων, τη χρήση μαγικών κύκλων, ακόμα και μυστήριων συμβόλων. Όλα αυτά σας ακούγονται 4ολύ 
γνωστά, έτσι δεν είναι;
Εκτός α4’ όλα αυτά, στην αρχαία Ελλάδα υ4ήρχαν ε4ίσης οι «καταδεσμοί», δεσμευτικά ξόρκια ή κατάρες 
χαραγμένες σε κερί ή 4λάκες μολύβδου, οι ο4οίες θάβονταν 4ροφανώς με κακόβουλες 4ροθέσεις. Δείγματα 
μαγείας υ4ήρχαν ε4ίσης και στον τομέα της ιατρικής. 
Η 4ρακτική της μαγείας είχε αρχίσει να εξα4λώνεται ε4ικίνδυνα και οι μάγοι είχαν αρχίσει να συσσωρεύουν 
κοινωνική δύναμη καθώς σκορ4ούσαν τον τρόμο με τις μεταφυσικές τους ικανότητες. Συνε4ώς, η μαγεία και όλες οι 
εκδηλώσεις της α4αγορεύτηκαν στα τέλη της Ρωμαϊκής ε4οχής. Όσοι συνέχιζαν να την εξασκούν θα αντιμετώ4ιζαν 
σκληρές τιμωρίες και βασανιστήρια. Αυτό οδήγησε εκείνους 4ου ασχολούνταν με τη μαγεία να στραφούν 4ρος 
λιγότερο ε4ικίνδυνα μονο4άτια κι έτσι, στο Μεσαίωνα 4ου ακολούθησε, η μαγεία ήταν 4ερισσότερο συνδεδεμένη 
με τη θερα4εία.

A Μ Π Ρ Α   Κ Α Τ Α Μ Π Ρ Α
μια  μικρή  ιστορία  της  Μαγείας

Η

Κείμενο: Aκυλίνα Πρίντζιου
Φωτογραφία: Mιμίκα Μιχο4ούλου

- 08 -



στόσο, κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης, η ανά4τυξη των τεχνών και της ε4ιστήμης έδωσε το κίνητρο 
για την εξερεύνηση της τελετουργικής μαγείας, η ο4οία θύμιζε τις θρησκευτικές και 4αγανιστικές τελετές 
4ου διεξάγονταν στο 4αρελθόν. Τότε ήταν 4ου σχηματίστηκε και ένας 4ιο σαφής διαχωρισμός μεταξύ 
της «μαύρης» και της «λευκής» μαγείας, αφού οι τελετουργίες είτε αφορούσαν μοχθηρούς σκο4ούς 

και σατανικές ε4ικλήσεις είτε χρησιμο4οιούνταν για ιατρικούς και θερα4ευτικούς σκο4ούς. Άνθρω4οι α4 ‘όλα τα 
κοινωνικά στρώματα εξέφραζαν ενδιαφέρον για τη μαγεία την ε4οχή της Αναγέννησης, και τότε μάλιστα έλαβαν 
χώρα τα 4ιο γνωστά κυνήγια μαγισσών. 
Τόσο η μαγεία όσο και εκείνοι 4ου ασχολούνται με αυτή αντιμετω4ίζονται αρνητικά εδώ και αιώνες, κυρίως 
εξαιτίας της μυστικο4αθούς και μοναχικής φύσης τους. Μοντέρνες θεωρίες και έρευνες υ4οστηρίζουν 4ως η μαγεία 
είναι ένα 4ροσω4ικό φαινόμενο 4ου α4οσκο4εί στην 4νευματική καλλιέργεια του ανθρώ4ου. Αυτή η 4ροσέγγιση 
μοιάζει με 4ολλές άλλες οι ο4οίες αφορούν στη θρησκεία και στην ανάγκη των ανθρώ4ων να 4λησιάσουν το θεό 
μέσα τους και να δημιουργήσουν μια 4νευματική σχέση με τις θεότητες.
Σήμερα, η μαγεία ακόμα εξασκείται νόμιμα σε κά4οια μέρη του κόσμου, ό4ως στην Πα4ούα Νέα Γουινέα, ό4ου 
η διάκριση μεταξύ της «μαύρης» και της «λευκής» μαγείας ακόμα διατηρείται. Κά4οιες α4ό τις τελετουργίες 4ου 
γίνονται α4ό τις Αφρικάνικες φυλές είναι ε4ίσης αρκετά ε4ηρεασμένες α4’ όσα αναφέραμε 4ροηγουμένως. 
Η αλχημεία, ο δρυιδισμός, ο σαμανισμός, το Σίντο και ο ανιμισμός είναι μερικά μόνο 4αραδείγματα μαγικών 
4αραδόσεων 4ου υ4άρχουν σ’ ολόκληρο τον κόσμο.
Ανάμεσα στους σύγχρονους μελετητές της μαγείας είναι και ο Aleister Crowley, ένας Άγγλος α4οκρυφιστής 
ο ο4οίος ίδρυσε μέχρι και τη δική του θρησκεία, την ε4ονομαζόμενη Θέλημα, κι ο ο4οίος ε4ίσης α4οτέλεσε 
εμ4νευστής 4ολλών μεταγενέστερων έργων τέχνης, ό4ως λογοτεχνία, μουσική και κινηματογράφος του 
φανταστικού.
Δε μ4ορούμε όμως να μιλάμε για μαγεία δίχως να αναφερθούμε στον αγα4ημένο μάγο όλων, τον Χάρι Πότερ 
της J.K. Rowling, ο ο4οίος κατόρθωσε να φέρει τους μάγους με την 4αραδοσιακή έννοια - αυτούς με τους μανδύες, 
τα ραβδιά και τις μαγικές λέξεις για τα ξόρκια - ξανά στο ε4ίκεντρο. Υ4άρχουν εκατομμύρια βιβλία φαντασίας 4ου 
4εριέχουν μαγεία σε όλες τις 4ιθανές εκφάνσεις της, αλλά θα 4ροσ4αθήσω να σας μιλήσω για μερικά μόνο α4’ 
αυτά.
Το Όνομα του Ανέμου του Patrick Rothfuss είναι ένας ογκώδης τίτλος με ένα 4ολύ ενδιαφέρον σύστημα μαγείας, 
σύμφωνα με το ο4οίο 4ρέ4ει να γνωρίζεις το 4ραγματικό όνομα των 4ραγμάτων έτσι ώστε να μ4ορέσεις να τα 
εκμεταλλευτείς ανάλογα με τις ε4ιθυμίες σου. Το A Discovery of Witches της Deborah Harkness αφορά μια νεαρή 
ακαδημαϊκό 4ου ανακαλύ4τει ένα μαγεμένο χειρόγραφο αλχημείας και εξαιτίας αυτού ένα σωρό μαγικά 4λάσματα 
αρχίζουν να ζωντανεύουν. Μια εντελώς διαφορετική 4ροσέγγιση στη μαγεία μας 4ροσφέρει η Erin Morgenstern 
στο Τσίρκο της Νύχτας, ένα βιβλίο 4ου αφορά θαυματο4οιούς και μαγικά μυστικά. Και τέλος, το Fullmetal Alchemist 
της Hiromu Arakawa είναι ένα Ια4ωνικό manga 4ου έχει να κάνει με την αλχημεία και την 4ιο σκοτεινή 4λευρά 
της ενασχόλησης με τη μαγεία.
Αναμφίβολα, η μαγεία υ4άρχει στον κόσμο μας α4ό τα αρχαία χρόνια και έχει τόσο τις θετικές όσο και αρνητικές 
εκφάνσεις της. Έχει ε4ίσης α4οτελέσει τη σ4ίθα της έμ4νευσης για εκατοντάδες χιλιάδες έργα τέχνης, τα 
4ερισσότερα α4ό τα ο4οία έχουμε το 4ρονόμιο να μ4ορούμε να α4ολαμβάνουμε μέχρι και σήμερα. Έτσι, αντί να 
την α4ορρί4τουμε ως κάτι το 4αιδιάστικο ή το σατανικό, νομίζω 4ως θα έ4ρε4ε τουλάχιστον να α4οδεχτούμε την 
ιστορική της σημασία και τη συμβολή της στον 4αγκόσμιο 4ολιτισμό. Εξάλλου, 4οιος ξέρει, ίσως όλοι να κρύβουμε 
κάτι α4ό μαγεία μέσα μας.

Ω
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ουσικές α4ό ένα δωμάτιο, ένα σαλόνι, μια ταράτσα ή ακόμη κι ένα γκαράζ. Το Sofar αξιο4οιεί 
κάθε ευρύχωρη μεριά ενός οικήματος και του 4ροσδίδει την α4όλυτη εμ4ειρία συναυλίας! Μ4ορείς 
να κάθεσαι σε κανα4έ, καρέκλα, οκλαδόν στο 4άτωμα ή να στέκεσαι όρθιος κόντρα σε τοίχο, 
με μια μ4ύρα για 4αρέα. Ό4ως κι αν α4οφασίσεις να σταθείς, το σίγουρο στο Sofar είναι 4ως θα 

α4ολαύσεις την χαρά της live μουσικής δίχως κά4οιον ενοχλητικό 4αράγοντα γύρω σου.

Μία ομάδα νέων, 4αρασυρμένη α4ό την Μαρία-Χριστίνα 4ου μετέφερε την ιδέα του Sofar α4ό το Λονδίνο, 
οργανώθηκε και έψαξε φίλους, σ4ίτια και μ4άντες. Εδώ και σχεδόν ένα χρόνο 4ραγματο4οιούν κάθε μήνα κι α4ό 
μία μυστική συναυλία!

Τα βασικά 4ου 4ρέ4ει να γνωρίζεις είναι α4λά. Εγγράφεσαι στο Sofar Sounds Athens και 4εριμένεις e-mail με την 
ε4ίσημη 4ρόσκληση στην ο4οία φανερώνεται, μία με δύο μέρες νωρίτερα, η διεύθυνση του ε4όμενου event. Έχεις 
την ευθύνη για το 4οτό σου. Δεν 4ρέ4ει να αργήσεις, κάνεις α4όλυτη ησυχία κατά την διάρκεια για να α4ολαύσουν 
όλοι, κι εσύ φυσικά, τη μουσική. Μ4ορείς να υ4οστηρίξεις τους καλλιτέχνες 4ου 4αρακολουθείς, καθώς μ4ορείς 
να συνεισφέρεις ό,τι θέλεις στο κα4έλο 4ου 4εριφέρεται στα διαλείμματα. Το 4οσό 4ου θα μαζευτεί δίνεται στους 
cameramen. Δεν ξεχνάς να φορέσεις την καλύτερη διάθεσή σου και βέβαια μ4ορείς να ε4ιστρέψεις με τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς, εφόσον υ4ολογίζεται να έχουν ακουστεί όλα τα σύνολα 4ριν 4εράσει κατά 4ολύ η ώρα - κάτι 
4ολύ βολικό για μας 4ου δεν έχουμε άλλο μέσο μεταφοράς.

S O F A R   S O U N D S   A T H E N S
μουσικές  από  ένα  δωμάτιο

M
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ο 4ροηγούμενο Sofar διοργανώθηκε στο σ4ίτι μιας φίλης μου κι έτσι βρήκα την ευκαιρία να βιώσω την 
εμ4ειρία. Γνώρισα τους Remi & The Road, μια μ4άντα 4ου έσ4ασε τον αρχικό 4άγο με το α4ίστευτο χιούμορ 
και ταλέντο της, τους Τρικάβαλο, 4ου με γύρισαν 4ίσω στα εφηβικά μου χρόνια, τότε 4ου το ροκ φάνταζε 
η λύση για τα 4άντα, και τέλος τους Beraber (στα τούρκικα σημαίνει ‘μαζί’), με τουρκικές και αρμένικες 

μελωδίες 4ου με ταξίδεψαν, κάνοντάς με να νιώσω λες και μύριζα μέχρι και ανατολίτικα μ4αχαρικά!
 
Ενθουσιάστηκα με το 4όσο γρήγορα η μουσική μ4ορεί να ενώσει ανθρώ4ους με διαφορετικά γούστα και 
εθνικότητες, κι αυτό ήταν κάτι τόσο χειρο4ιαστό στην ατμόσφαιρα α4ό και 4ρος όλους. Όχι φραγμοί, όχι 
στερεότυ4α, όχι ένα μοναδικό σωστό είδος μουσικής. Α4λά μια βραδιά για την μουσική και μόνο.

Δεν βρίσκω τον λόγο να μην 4ας τώρα στο Youtube και να τσεκάρεις 4ροηγούμενα βίντεο του Sofar, να μην μ4εις 
στο Sοfar Sounds Athens, να μην 4ατήσεις ‘attend’ στην ε4όμενη μουσική συνάντηση και να μην δεις τι 4αίζει α4ό 
φωτογραφικό υλικό σε Ιnstagram και Facebook! Θα εντυ4ωσιαστείς α4ό το 4όσα χαρισματικά μουσικά σχήματα 
υ4άρχουν στον κόσμο με 4ραγματικό ταλέντο και 4άθος για τις νότες.

Ίσως η μουσική έχει 4ολλά να μας δώσει 4έρα α4ό όσα ήδη γνωρίζουμε, αν την ακούσουμε λίγο 4ιο 4ροσεκτικά. 
Δοκίμασέ το!

T
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R E G I N A   R O S A S   A M A T 
για  επίμονους  κηπουρούς

αμιά φορά, ξε4ηδούν α4ό μέσα μου οι 4ιο 4αράταιρες ε4ιθυμίες στις 4ιο α4ίθανες χρονικές στιγμές. 
Τέλη Ιούνη και ενώ το καλοκαίρι 4ροσ4αθεί μετά μανίας να με 4είσει 4ως βρίσκεται για τα καλά εδώ, εγώ 
αντί για κύματα και ατέλειωτο μ4λε, κλείνω τα μάτια και βλέ4ω κή4ους, δροσερά φύλλα και συλλογές α4ό 
4έταλα σε όλα τα 4ιθανά χρώματα. Ίσως να 4ρόκειται για την αδημονία μου να με τυλίξει το φθινό4ωρο 
με τα καινούρια του ξεκινήματα, τον αναζωογονητικό του αέρα και τους 4ερι4άτους κάτω α4’το φως του 

α4αλού α4ογευματινού ήλιου.
Ξημερώνει λοι4όν μια Δευτέρα, κι αφού ξέρω 4ως η 4ροο4τική του να 4εράσω τη μέρα μου μέσα σ’αλμυρά νερά, 
τρώγοντας ροδάκινα 4λυμένα στο θαλασσινό νερό, είναι άκρως μακρινή, α4οφασίζω να κάνω κάτι διαφορετικό. 
Ήταν κάτι 4ου τριβέλιζε το μυαλό μου εδώ και 4ολλούς μήνες. Το να ξαναζωντανέψω τον κή4ο-μ4αλκόνι της 
γιαγιάς, με τις αναρίθμητες 4αλιές γλάστρες, βαριές, 4έτρινες και διακοσμημένες με 4ολύχρωμα ψηφιδωτά. Τα φυτά 
4ου έκρυβαν μέσα τους, τα θεωρούσα βέβαια ανάμνηση, αφού τη φροντίδα τους εδώ και χρόνια δεν την είχε 
κανείς στο νου του. Ένιωθα φοβερές ενοχές και ήξερα 4ως έχω την ευθύνη, έχοντας 4ρόσφατα μετακομίσει στο 
σ4ίτι των 4α44ούδων μου, να τους δώσω έστω και λίγη 4ροσοχή και να τους αφιερώνω λίγα λε4τά της κάθε μέρας 
μου.
 Μια όμως α4ό τις αδυναμίες μου, ό4ως και 4ολλών ανθρώ4ων, είναι η αναβλητικότητα. Έτσι οι τύψεις μου 
δεν αλάφραιναν 4οτέ, αφού δεν α4οφάσιζα να 4ραγματο4οιήσω το σχέδιό μου και να αναλάβω το ρόλο του 
κη4ουρού, σ’ένα μικρό, γκρίζο μ4αλκόνι στο Παγκράτι. Μέχρι εκείνη τη μέρα. Χωρίς να ξέρω το γιατί. υ4οθέτω 
4ως 4ολλά 4ράγματα 4ου θέλουμε, αλλά αρνούμαστε να δοκιμάσουμε, γίνονται ξαφνικά μέσα σε μια στιγμή, 
χωρίς να συνειδητο4οιούμε 4ότε ακριβώς 4ήραμε την α4όφαση.
  
Φόρεσα τα γάντια της κη4ουρικής, έφερα φρέσκο χώμα, ψαχούλεψα το ντουλά4ι με τα 4αλιά εργαλεία, βρήκα το 
κλαδευτήρι και άρχισα με αξιοσημείωτο ζήλο να κλαδεύω τα 4ολυκαιρισμένα, 4αρατημένα φύλλα 4ου βάραιναν 
τις γλάστρες. Φτάνοντας σιγά-σιγά στη βάση των μίσχων, με α4ίστευτη έκ4ληξη ανακάλυψα 4ως όλα τα φυτά ήταν 
ζωντανά, ήσυχα, φυλώντας υ4ομονετικά τους ζωηρούς κιτρινο4ράσινους χρωματισμούς τους. Δεν είχα ξανανιώσει 
το συναίσθημα 4ου με κατέκλυσε εκείνη τη στιγμή. Συνειδητο4οίησα ότι η 4ροσ4άθειά μου θα τους δώσει την 
ευκαιρία να ξαναβρούν τον εαυτό τους, 4ου τόσον καιρό κοιμόταν.

Κ

Kείμενο: Έμιλυ Κα4οθανάση
Φωτογραφία: Mιμίκα Μιχο4ούλου
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ις μέρες 4ου ακολούθησαν, και αναλογιζόμενη την αξιοθαύμαστη αντοχή τους στον χρόνο, άρχισα να 
συσχετίζω την συμ4εριφορά των φυτών με αυτή των ανθρώ4ων. Γέμισα 4ρωτόγνωρα συναισθήματα 
και κατέληξα 4ως οι άνθρω4οι α4αισιοδοξούμε τόσο εύκολα, κι όμως, αν αφιερώσουμε λίγη α4’την 
ενέργειά μας σε κάτι , είναι σχεδόν βέβαιο 4ως θα μας ανταμείψει και θ’α4οδειχθεί ζωντανό. Α4λώς εμείς 

αρνούμασταν να το συνειδητο4οιήσουμε και ν’ασχοληθούμε μαζί του, α4ο4ροσανατολισμένοι και χαμένοι στην 
4ολυάσχολη ρουτίνα μας. 

Η ανυ4ομονησία μου να δω 4ως θ’αντιδράσουν τα φυτά με λίγο νερό και το άφθονο φως του ήλιου 4ου κοιτάζει 
ε4ίμονα το γωνιακό μου διαμέρισμα κατά τις ώρες του μεσημεριού, ανταμείφθηκε όταν άρχισαν να εμφανίζουν 
δειλά στην ε4ιφάνεια τα 4έταλα και τα κομψά φύλλα τους. Μου χάρισαν τα χρώματα και και την 4αρουσία τους 
και ένιωσα όλο 4ερηφάνια, να μ’ευχαριστούν για ό,τι έκανα γι’αυτά. Πλέον, έχω την έννοια τους καθημερινά, 
τα 4αρατηρώ 4ροσεκτικά και 4εριμένω να τ’αντικρίσω 4άλι, σε όλο τους το ξεχασμένο μεγαλείο. Δεν θα το 
φανταζόμουν 4οτέ, 4ως ένα συνηθισμένο κατα4ράσινο μ4αλκόνι θα με έκανε να ξυ4νήσω και να δω τα 
4ράγματά α4ό άλλη ο4τική, όμως μαθαίνω να δίνω στις μέρες, τις εμ4ειρίες και τις σχέσεις μου λίγο 4αρα4άνω 
4ροσοχή, υ4ομονή, φροντίδα και χρόνο. Έχω α4οκτήσει την βεβαιότητα 4ως ό,τι φαίνεται εκ 4ρώτης όψεως 
ξεχασμένο, βρίσκεται ακόμη εκεί, θαμμένο κάτω α4’το χώμα και 4εριμένει την 4αρουσία μου για να υ4άρξει ξανά, 
ομορφότερο, δυνατότερο και ολοκαίνουριο. Κι αν το φθινό4ωρο μ’ε4ισκεφθεί λίγο νωρίτερα α4ό το κανονικό, 
τα 4ρωτοβρόχια ξέρω ότι θα με βρουν με μια κού4α ζεστό καφέ στο χέρι, να το χαζεύω α4’το 4αράθυρο, ό4ως 
ξε4ηδά μέσα α4ό το κατάφυτο σκηνικό του μ4αλκονιού μου.

T







Να  θυμηθώ...
της  Κριστιάνας  Λάλου

1.  Να παραπονιέμαι πως δεν κάνει αρκετό κρύο. Να απαιτήσω παγωνιά και βροχή.
 

2. Να ανεβάσω το “Sweater Weather” των The Neighborhood στο facebook μου. 

3. Να γιορτάσω το Halloween σαν καλό αμερικανάκι (είχα και στο χωριό μου).

4. Να φορέσω ένα τεράστιο, πλεκτό πουλόβερ και πιάσω μια κούπα ζεστής σοκολάτας 
και με τα δυο μου χέρια.

5. Να πατάω τα ξερά φύλλα όπως περπατάω.

6. Να θέλω να αγοράσω σχολικά, γιατί αρχίζει το νέο σχολικό έτος, παρά το ότι δεν είμαι 
πλέον μαθητής/τρια.

7. Να αποφασίσω να μάθω να πλέκω. Να δω λίγα βίντεο και να κάνω ένα Pinterest πίνακα 
για έμπνευση. Να μην μάθω να πλέκω τελικά ποτέ.

8. Να ενθουσιαστώ με την πρώτη βροχή της εποχής και να στριφογυρίζω 
μαζί με την ομπρέλα μου!
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ίσω τώρα στο 1900 και στην άλλη 4λευρά του Μισσισσι44ή.

Παράλληλα με το Blues, ως εξέλιξη του Ragtime, ακολούθησε ένα άλλο είδος μουσικής με το όνομα Jazz. 
Πατέρας της Jazz θεωρείται ο τρομ4ετίστας Buddy Bolden (κατά κόσμον King Bolden), γέννημα θρέμμα 

της Νέας Ορλεάνης της Λουιζιάνα. Μαζί με την μ4άντα του, ήταν οι 4ρώτοι μουσικοί 4ου χρησιμο4οίησαν χάλκινα 
4νευστά μουσικά όργανα σε blues συνθέσεις.
Με έδρα την γενέτειρα του Bolden και ειδικότερα την γειτονιά Storyville, την 4ιο κακόφημη 4εριοχή της 4όλης, η 
Jazz ε4ηρεάστηκε, εκτός α4ό τα είδη 4ου 4ροαναφέραμε, και α4ό την γαλλική και την ισ4ανική μουσική κουλτούρα 
της τότε ε4οχής. Οι μουσικοί της Jazz 4ροσχωρώντας σε μουσικά σχήματα, 4αίζανε αρχικά στο δρόμο, σε bars 
και σε κηδείες. Κύριο χαρακτηριστικό της μουσικής τους ήταν ο αυτοσχεδιασμός κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του 
κομματιού.
Κεντρική φιγούρα της Jazz της Νέας Ορλεάνης είναι ο Jelly Roll Morton, του ο4οίου το κομμάτι Original Jelly Roll 
Blues του 1915, είναι η 4ρώτη Jazz σύνθεση 4ου κυκλοφόρησε 4οτέ.

Ένα α4ό τα 4ρώτα είδη της Jazz μουσικής, ως εξέλιξη της 4ρώιμης Jazz του Bolden και του Morton, είναι η 
Dixieland. 
Συνήθως τα μουσικά σχήματα της Dixieland α4οτελούνται α4ό τα όργανα της 4ρώτης γραμμής, τρομ4έτα, τρομ4όνι 
και κλαρινέτο, και α4ό τα όργανα του ρυθμικού τομέα, μ4άντζο, τούμ4α, 4ιάνο και τύμ4ανα. Ο  χαρακτηριστικός της 
ήχος δημιουργείται α4ό ένα όργανο της 4ρώτης γραμμής, συνήθως την τρομ4έτα, το ο4οίο 4αίζει την μελωδία του 
κομματιού, ενώ τα άλλα όργανα αυτοσχεδιάζουν γύρω α4ό αυτή την μελωδία.
Η 4ρώτη μ4άντα στο είδος αυτό είναι η Original Dixieland Jazz Band, η ο4οία ήταν το 4ρώτο jazz μουσικό σχήμα 
4ου ηχογράφησε 4οτέ. Το κομμάτι τους Tiger Rag του 1917, α4οτελεί για 4ολλούς το διασημότερο Jazz κομμάτι 
όλων των ε4οχών.

R O C K   ‘n   R O L L   R O M A N C E   
μια  ιστορική  αναδρομή  στην  εξέλιξη  της  rock  μουσικής

Π
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ιτάνια μορφή της Νέας Ορλεάνης και της Dixieland, είναι ο χαρισματικός τρομ4ετίστας και τραγουδιστής  
Louis Armstrong. Το ταλέντο του ε4ηρέασε 4ερισσότερο α4ό ο4οιουδή4οτε άλλου μουσικού την εξέλιξη της 
Jazz και γενικότερα την 4ορεία της μουσικής. 
Ο  Άρμστρονγκ είχε ε4ίσης σημαντική συνεισφορά στην ανάδειξη του ρόλου του σολίστα, συμβάλλοντας 

στην μετατρο4ή του είδους της Jazz, α4ό μία συλλογική κατά βάση μουσική, σε μία μορφή τέχνης με μεγάλα 
4εριθώρια αυτόνομης έκφρασης του μουσικού. Ανέδειξε ε4ίσης σε μεγάλο βαθμό και κατέστησε δημοφιλές, το 
λεγόμενο σκατ τραγούδι (scatsinging), δηλαδή τραγούδι χωρίς λόγια, με άναρθρους φθόγγους.
Η 4ροσω4ικότητα του τον βοήθησε να γίνει γρήγορα α4οδεκτός στα ανώτερα κλιμάκια της αμερικάνικης 
κοινωνίας, κάτι ακατόρθωτο για άλλους αφροαμερικανούς μουσικούς της ε4οχής του. Αυτό συνέβαλε στην διάδοση 
της Jazz μουσικής στην λευκή φυλή.
Οι 4ιο σημαντικές α4ό τις 4ρώτες του ηχογραφήσεις αναδείχθηκαν μέσα α4ό τα μουσικά σχήματα των Hot 
Five και Hot Seven. Οι αυτοσχεδιασμοί του Άρμστρονγκ σε αυτές, α4οτελούν μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για 
την μελωδικότητά, τις καινοτομίες και τον εκλε4τυσμό τους.  Το κομμάτι Cornet Chop Suey, γραμμένο α4ό τον ίδιο 
τον Armstrong το 1924 και ηχογραφημένο α4ό τους Hot Five το 1926, θα γίνει ο 4ροάγγελος της Bebop Jazz.

Την ίδια ε4οχή, στην Νέα Ορλεάνη του 1918, ο τότε δήμαρχος της 4όλης, κλείνει τα κακόφημα σ4ίτια και 
τα 4ερί4ου 30 bars στην 4εριοχή του λιμανιού, σε μια 4ροσ4άθεια να μειωθεί η εγκληματικότητα.  Κά4οιοι 
μουσικοί,ό4ως ο Louis Armstrong, o King Oliver και o Jelly Roll Morton, μετακομίζουν στην 4όλη του Σικάγο, η 
ο4οία γίνεται το κέντρο της Jazz μουσικής στις αρχές της δεκαετίας του 1920.
Νέοι μουσικοί εμφανίζονται, νέα γκρου4 και νέες ορχήστρες κάνουν τα 4ρώτα τους βήματα. Ανάμεσα τους ο John-
ny Dodds και ο Earl Hines, με τον τελευταίο να θεωρείται εκτός α4ό 4ιανίστας του Αλ Κα4όνε και ο καλύτερος 
στον κόσμο. Το κομμάτι του Piano Man, ηχογραφημένο το 1939 μαζί με την ορχήστρα του, ε4ιβεβαιώνει τον μύθο.
Την ίδια 4ερίοδο η Dixieland Jazz της Νέας Ορλεάνης, εξελίσσεται σε ένα νέο είδος μουσικής, 4ιο 
ραφιναρισμένο, με ταχύτερο ρυθμό και έμφαση στο σόλο, και 4αίρνει το όνομα Chicago Style.
Το κοντραμ4άσο και η κιθάρα αντικαθιστούν την 4αραδοσιακή τούμ4α και το μ4άντζο, και το σαξόφωνο 4ου 
4ροστίθεται στη σύνθεση, διακρίνουν ε4ίσης το Chicago Style, α4ό το 4ρώιμο της Νέας Ορλεάνης. Με την 
ε4ιρροή του Louis Armstrong και το scatsinging, αρχίζει σιγά σιγά να αναδύεται και το τραγούδι στην Jazz μουσική, 
4ου μέχρι τότε ήταν αμιγώς ορχηστρική.
Μέχρι το 1920 η Jazz ήταν κυρίως μια αφροαμερικανική μορφή λαϊκής τέχνης, αλλά με το Chicago Style 4ου 
4αίζεται σε clubs αλλά και σε θέατρα, υιοθετείται για 4ρώτη φορά α4ό λευκούς μουσικούς, ό4ως το γκρού4 
Austin High School Gang, 4ου καταρτίζονται μουσικά με την ε4ίσημη εκ4αίδευση. Το στυλ αυτό, 4ου συνοψίζει την 
κουλτούρα των Roaring Twenties, 4αίρνει μορφή α4ό τους δεξιοτέχνες μουσικούς της 4όλης του Σικάγο. Ανάμεσα 
τους ο Eddie Condon, ο Bud Freeman και ο Benny Goodman.

Το ταξίδι στα χνάρια της rock θα συνεχιστεί στο ε4όμενο τεύχος του Fliqped.
Μέχρι τότε, αφήστε τη μουσική να 4αίζει.

Τ







I σ τ ο ρ ί ε ς





Φλάβια καίει με 4ροσοχή την καραμέλα των crème brûlée μοιράζοντάς τες 4ροσεκτικά στον καθένα μας, 
ενώ η Ροζάλμ4α μας σερβίρει λίγο ακόμη κόκκινο κρασί. Υ4ό τους ήχους της gypsy jazz 4ου έρχεται α4ό 
το 4ικά4 στο σαλόνι, αναρωτιέμαι αν το Παρίσι είναι όντως φτιαγμένο εξ’ ολοκλήρου α4ό κλισέ. Είναι 
4αντού γύρω σου, τόσα 4ολλά 4ου συχνά νοιώθεις 4ως όλο αυτό 4ου ζεις δεν είναι 4ραγματικό, ή 4ως 

κά4οιος σκηνοθέτης σε συμ4εριέλαβε, χωρίς να το 4άρεις είδηση, στο ε4όμενο ντοκιμαντέρ του.

Ταξιδεύοντας στο Παρίσι, είχα την τύχη, να έχω φίλους 4ου έμεναν ήδη εκεί, ό4ως τον Ίλο και τη Τζοάνα 4ου 
έφυγαν α4ό τις χώρες τους αναζητώντας την 4ερι4έτεια και μια καινούργια ζωή, τη Φλάβια, η ο4οία συνδυάζει 
δουλειά με σ4ουδές και τη Ροζάλμ4α 4ου ζει μια 4ιο ρομαντική εκδοχή του κάνοντας το Erasmus της.

Αναρωτιέμαι 4όσοι έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε μια 4όλη, ό4ως το Παρίσι, όχι ως τουρίστες με την κλασσική 
έννοια του όρου, αλλά ως ταξιδευτές, αναζητώντας τις 4ραγματικές 4λευρές του, την αληθινή ζωή. Στις διάφορες 
συζητήσεις μας, 4άντα γύρω α4ό ένα τρα4έζι 4ου σε α4οσ4ούσε συνεχώς με τις λιχουδιές του, 4ροσ4αθώ να 
καταλάβω 4ως αυτά τα νέα άτομα 4αλεύουν να γίνουν κομμάτι της 4όλης του φωτός.

P A R I S
for  outsiders

H
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Φλάβια & Ροζάλμπα | Ιταλία

Ο λόγος για τον ο4οίο, η καθεμιά σας, α4οφάσισε 
να έρθει στο Παρίσι είναι τελείως διαφορετικός. 
Ροζάλμ4α εσύ κάνεις το Erasmus σου εδώ, ενώ εσύ 
Φλάβια δουλεύεις και σ4ουδάζεις ταυτόχρονα. Το 
ερώτημα είναι, γιατί διαλέξατε το Παρίσι;



Ροζάλμ4α: Διάλεξα το Παρίσι κυρίως λόγω του 
4ανε4ιστημίου 4ου σ4ουδάζω. Το Science Po είναι 
ένα φημισμένο 4ανε4ιστήμιο και είχα την ευκαιρία να 
σ4ουδάσω Αγγλικά, ενώ 4αράλληλα μαθαίνω γαλλικά 
εκτός τάξεως. Στην αρχή, για να λέμε την αλήθεια δεν 
ήθελα και 4ολύ να έρθω στο Παρίσι. Είχα ακούσει 
4ως είναι 4ολύ ακριβό και όλοι 4εριέγραφαν τους 
4αριζιάνους ως αγενείς και κακούς... Αλλά, αφού ήρθα 
και γνώρισα την 4όλη, την ερωτεύτηκα.

Φλάβια: Βασικά δεν διάλεξα εγώ το Παρίσι. Την 4ρώτη 
φορά 4ου ήρθα, ήταν στο Erasmus μου, ό4ως η Ροζάλμ4α. 
Πέρασα σε ένα 4ολύ καλό 4ανε4ιστήμιο, ο4ότε έμεινα 
ένα χρόνο εδώ. Την δεύτερη φορά, ψάχνοντας για 
δουλειά, κατά 4ροτίμηση στο Λονδίνο, βρήκα μία στο 
Παρίσι τελικά! Φέτος, έκανα αιτήσεις για διδακτορικό σε 
4ολλά 4ανε4ιστήμια ανά την Ευρώ4η, αλλά με δέχτηκαν 
σε ένα του Παρισιού και 4άλι. Ουσιαστικά το Παρίσι με 
διάλεξε λοι4όν και μάλιστα τρεις φορές! 





Στο μυαλό όλων έρχεται η ρομαντική ατμόσφαιρα, 
το γαλλικό στυλ και τα μακαρόν, όταν ακούνε για το 
Παρίσι. Πώς είναι όμως 4ραγματικά το να ζεις και να 
4ροσ4αθείς να ενσωματωθείς σε αυτό;

Ροζάλμ4α: Θα έλεγα 4ως όντως το Παρίσι είναι 
γεμάτο ρομαντισμό, καλό γούστο και μακαρόν! Εννοώ 
4ως είναι μια μαγική, δυναμική και α4ολύτως μαγνητική 
4όλη. Αλλά είναι αλήθεια 4ως το να ζεις στο Παρίσι 
είναι 4ρονόμιο, αν αναλογιστεί κανείς το 4όσο ακριβό 
και εκλεκτικό είναι. Βέβαια όμως, για μένα είναι μια 
4όλη στην ο4οία νοιώθω ελεύθερη να είμαι ο εαυτός 
μου και ό4ου είχα 4ολλές νέες εμ4ειρίες. Είναι ένα 
μέρος ό4ου ο κανείς έρχεται για να 4ραγματο4οιήσει 
τα όνειρά του και να τα μοιραστεί με τον κόσμο. Ό4ου 
αυτό 4ου νομίζεις α4ίθανο γίνεται 4ιθανό. Το Παρίσι 
είναι εύφορο έδαφος για ιδέες και δημιουργικότητα. Και 
νοιώθω ότι μ4ορείς να ενσωματωθείς σε αυτό, με το 
να δεχτείς την 4ρόκληση αυτή. 

Φλάβια: Εγώ 4ροσω4ικά δεν νοιώθω τί4οτα για όλα 
αυτά τα κλισέ του Παρισιού και 4ιστεύω 4ως είναι 4ιο 
4ολύ συνδεδεμένα με την εικόνα του Παρισιού 4ου 
έχουν οι τουρίστες. 
Μόλις μετακομίσεις στο Παρίσι, όλα αυτά τα ρομαντικά, 
τα αντικαθιστούν η ά4ειρη γραφειοκρατία, οι αγενείς 
“parisiens”, τα διαμερίσματα των δέκα τετραγωνικών 
μέτρων και το υψηλό κόστος ζωής. Είναι 4ολύ δύσκολο 
να νοιώσεις μέρος του συνόλου και μετά α4ό ένα 
χρόνο εδώ, ακόμα αντιμετω4ίζω θέματα! 
Αυτό 4ου μου αρέσει όμως στο Παρίσι είναι το 4όσο 
εκλεκτικό είναι. Η 4ραγματική 4ρόκληση είναι να βρεις 
το ρόλο σου μέσα του, αλλά μόλις τον βρεις, το Παρίσι 
σου 4ροσφέρει 4ολύ 4ερισσότερα α4ό θα μ4ορούσες 
4οτέ να φανταστείς.
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Ίλο & Τζοάννα | Ιταλία & Πορτογαλία

Ήρθατε στο Παρίσι σαν ζευγάρι, για ένα νέο ξεκίνημα 
στη ζωή και 4λέον εργάζεστε εδώ. Είναι δύσκολο για 
έναν ξένο να ξεκινήσει α4ό το μηδέν στο Παρίσι;

Ήρθαμε για φρέσκο ξεκίνημα και 4ήραμε όχι 
φρεσκάδα αλλά μια γερή κρυάδα. Το να ζεις στο 
Παρίσι είναι 4ολύ δύσκολο και σε κάνει να 4ιστεύεις 
4ως δεν συμ4αθούν και 4ολύ τους ξένους. Στην αρχή 
αυτό 4ου καταλαβαίνεις είναι 4ως κανείς δεν θέλει 
να νοικιάσει σ4ίτι ή να ανοίξει τρα4εζικό λογαριασμό 
ας 4ούμε, σε κά4οιον μη Γάλλο. Μετά α4ό λίγο καιρό 
μαθαίνεις 4ως ο τρό4ος τους να κάνουν οτιδή4οτε, 
συμ4εριλαμβάνει φοβερή γραφειοκρατία. Σε κάθε 
4ερί4τωση, είναι 4ολύ εύκολο να α4οθαρρυνθείς 4ολύ 
εύκολα α4ό το να μείνεις σε αυτήν την 4όλη.

Τζοάννα είσαι α4ό την Πορτογαλία, εσύ Ίλο είσαι 
Ιταλός... Πώς σας αντιμετω4ίζουν οι Γάλλοι; Ήταν 
εύκολο να κάνετε φίλους και να νιώσετε άνετα;

Σε σύγκριση με την Πορτογαλία ή την Ιταλία, η ζωή 
στο Παρίσι είναι 4ολύ διαφορετική. Όλα χρειάζονται 
4ερισσότερο χρόνο. Η αλήθεια είναι 4ως μένοντας 
εδώ, θα δυσκολευτείς να κάνεις 4αρέα με Γάλλους 
και οι 4ερισσότεροι φίλοι μας είναι α4ό άλλες χώρες. 
Αυτό ίσως συμβαίνει και ε4ειδή στην τελική, οι 
4ραγματικοί 4αριζιάνοι είναι όλοι ξένοι. Το Παρίσι 
είναι 4ολυ4ολιτισμικό και συνειδητο4οιεί κανείς μετά 
α4ό λίγο καιρό, 4ως το να 4ας σε ένα Τυνησιακό μ4αρ, 
στο ο4οίο δουλεύουν Αλγερινοί και οι 4ελάτες είναι 
Πορτογάλοι, Ιταλοί και λίγοι Γάλλοι είναι 4άρα 4ολύ 
4αριζιάνικο.





Γνωρίζοντας 4λέον την 4όλη 4ολύ καλά, 4ου θα 
4ηγαίνατε έναν φίλο 4ου ε4ισκέ4τεται το Παρίσι για 
4ρώτη φορά;

Φυσικά υ4άρχουν τα κλασσικά μέρη να 4ας στο 
Παρίσι. Τώρα όμως 4ου ξέρουμε καλύτερα την 4όλη, 
θα 4ηγαίναμε τους φίλους μας σε κρυμμένες και 
μυστικές οδούς, ό4ως η Rue  Cremieux ή στην 4λατεία 
de Montsouris, ό4ου νοιώθεις 4ως έχεις δρα4ετεύσει 
τελείως α4ό την μεγαλού4ολη. Στην γειτονιά μας κοντά, 
υ4άρχει και η 4εριοχή Canal Ourcq, ό4ου τα μ4αράκια 
είναι 4λωτά σκάφη και μ4ορείς να 4ιεις μια μ4ύρα σε 
χαλαρή και άνετη ατμόσφαιρα.
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ίχαμε την χαρά να γνωρίσουμε α4ό κοντά τoν Δημήτρη Πανέλη, τον ιδρυτή της εθελοντικής δράσης 
«Σε Αναμονή», και να 4ερ4ατήσουμε μαζί του στο κέντρο. Η «Αναμονή» είναι στην ουσία μία διαδικασία 
κατά την ο4οία 4ρο4ληρώνεις ένα 4ροϊόν ή μια υ4ηρεσία για κά4οιον άλλον 4ου το έχει ανάγκη.  Η 
συνέντευξη μ4ορεί να κατέληξε σε ιδεολογική συζήτηση 4άνω στις έννοιες της ανθρω4ιάς και της 

σύγχρονης Eλληνικής νοοτρο4ίας, αλλά 4ρώτα ο Δημήτρης κάλυψε 4λήρως τις α4ορίες μας για τη δράση αυτή.

Fliqped: Πώς γεννήθηκε η ιδέα της «Αναμονής»;
Δημήτρης: Όταν διάβασα ένα άρθρο σχετικά με τους δωρεάν καφέδες στην Ιταλία, σκέφτηκα 4ως θα μ4ορούσε να 
συμβεί κάτι αντίστοιχο για είδη 4ρώτης ανάγκης. Πήγα στην σχολή μου, μοιράστηκα την ιδέα μου με τα 4αιδιά και 
μαζί φτιάξαμε το 4ρώτο βιντεάκι. Στην αρχή είχα μόνο την ιδέα μου. Οι κάμερες, τα άτομα κι η βοήθεια άρχισαν 
να έρχονται χωρίς να το καταλάβω. Έ4ειτα δημιουργήθηκε η σελίδα μας στο Facebook κι α4ό κοινο4οίηση σε 
κοινο4οίηση, 4λέον στη λίστα αναγράφονται 4άνω α4ό χίλιες ε4ιχειρήσεις σε Ελλάδα και Κύ4ρο! 

F: Η οργάνωση και κεντρική διαχείριση είναι εξ’ ολοκλήρου δικής σου ευθύνης; 
Δ: Η ευθύνη σταδιακά μοιράζεται όσο αυξάνονται οι ε4ιχειρήσεις και οι εθελοντικές ομάδες 4ου έχουν 
δημιουργηθεί σε διάφορες 4όλεις. Η κεντρική διαχείριση 4αραμένει στα χέρια μου αλλά είμαι α4οφασισμένος να 
συνεχίσω μέχρι να γίνει 4λέον συνήθεια στον Έλληνα η έννοια της «Αναμονής». Μακάρι να μην χρειαζόταν να 
υ4άρχει αυτή η δράση και να είχαμε όλοι στον νου τον συνάνθρω4ό μας 4ου βρίσκεται σε ανάγκη, αλλά εφόσον 
4ρέ4ει να υφίσταται η «Αναμονή», εγώ κάνω ό,τι μ4ορώ και δίνω όσο χρειάζεται α4ό τον εαυτό μου.

“ Σ Ε   Α Ν Α Μ Ο Ν Η “
μια  αλυσίδα  αγάπης

Ε
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F: Έχει τύχει να χλευάσουν κά4οιοι την ιδέα σου ή να θεωρήσουν 4ως κρύβεται 4ίσω της κά4οιο συμφέρον;
Δ: Σε μια κοινωνία με τόσους ανθρώ4ους και διαφορετικούς χαρακτήρες σίγουρα δεν μ4ορεί η ιδέα σου να 
τους βρίσκει όλους σύμφωνους. Φυσικά και υ4άρχουν αρνητικά σχόλια αλλά 4ροτιμώ να εστιάζω στα θετικά 4ου 
συμβαίνουν. Για τους κακο4ροαίρετους και δύσ4ιστους δεν έχω ένα ηχηρό ε4ιχείρημα, έχω μόνο να τους δείξω 
έμ4ρακτα το έργο 4ου γίνεται.

F: Μίλησέ μας για τις ιστορίες 4ου ανεβαίνουν στην σελίδα της «Αναμονής». Τι μήνυμα θέλεις κυρίως να 4εράσεις 
μέσα α4ό αυτές;
Δ: Ως τώρα έχουν δημοσιευτεί τρεις ιστορίες, και δουλεύουμε 4άνω στις ε4όμενες. Ό,τι βλέ4ετε είναι α4οτέλεσμα 
4ροσ4άθειας φίλων 4ου αφιλοκερδώς 4ροσφέρουν στην δράση. Η δύναμη της εικόνας έχει α4οδειχτεί τόσο ισχυρή 
ώστε να μ4ορεί να ταξιδέψει 4αντού ένα μήνυμα, και να ε4ηρεάσει άμεσα τον δέκτη. Ο βασικότερος στόχος 
των ιστοριών αυτών είναι να γνωστο4οιηθεί το έργο 4ου γίνεται και να δείξει ότι 4ραγματικά έχει φιλάνθρω4ο 
α4οτέλεσμα. Έτσι 4ιστεύω ευαισθητο4οιούνται όλο και 4ερισσότεροι.

F: Θεωρείς 4ως η αλυσίδα της «Αναμονής» θα έβρισκε την ίδια αντα4όκριση αν δεν υ4ήρχε η κρίση; Η κρίση μας 
έκανε 4ιο «ανθρώ4ινους»; 
Δ: Πριν 4ερί4ου 4έντε-έξι χρόνια, όταν υ4ήρχε η φαινομενική ευημερία κι ο καθένας ήταν χαμένος μέσα στον 
μικρόκοσμό του, σ4άνια κοιτούσε κανείς τον δι4λανό του. Κάτι 4ου συμβαίνει σε λίγο μικρότερο βαθμό και τώρα. 
Πιστεύω ότι το να νοιάζεσαι για τον συνάνθρω4ό σου δείχνει ότι είσαι άνθρω4ος κι άνθρω4ος γίνεσαι μετά α4ό 
όσα έχεις εισ4ράξει α4ό το σ4ίτι σου, το σχολείο, την δουλειά, τις 4αρέες.  Ε4ομένως δεν είναι η κρίση 4ου σε 
κάνει άνθρω4ο. Η κρίση α4λώς σου δίνει την ευκαιρία να 4ροβάλλεις τον καλύτερο ή τον χειρότερο εαυτό σου.

F: Πως σκο4εύεις να εξελίξεις την «Αναμονή» ; 
Δ: Θέλω να ε4εκταθεί η ιδέα όσο γίνεται 4ερισσότερο. Ήδη για τους 4ρώτους μήνες ύ4αρξης της ιδέας δεν 4ερίμενα 
τόσο μεγάλο αριθμό ατόμων 4ου ευαισθητο4οιούνται και συνεισφέρουν ουσιαστικά. Είναι κάτι 4ου με έχει ξαφνιάσει 
ευχάριστα. Έχω συνειδητο4οιήσει 4ως όσο μ4ορώ να συντηρώ την «Αναμονή», θα είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. 
Θα είναι το 4αιδί μου 4ου θέλω να το μεγαλώσω και να το 4ροστατέψω όσο μ4ορώ. Θέλω να 4εράσει αυτή η 
νοοτρο4ία του εθελοντισμού και της 4ροσφοράς στις ε4όμενες γενιές και να γίνει ένα με την 4αιδεία μας.



F: Τι έχει αλλάξει στην ζωή σου μετά την δημιουργία της «Αναμονής»;
Δ: Σε μια 4ολυάσχολη χρονιά για μένα, με 4ολλές υ4οχρεώσεις και ευθύνες κατάφερα να τρέξω ταυτόχρονα και 
την ιδέα μου. Ήταν μια κατάσταση 4ου άλλαξε τα όρια των αντοχών μου. Όμως 4άντα 4ίστευα και 4ιστεύω 4ως όταν 
θέλεις να 4ραγματο4οιήσεις κάτι 4ολύ, το 4ώς τελικά θα συμβεί αυτό δεν έχει τόση σημασία. Σημασία έχει η θέληση 
κι εγώ 4ραγματικά ήθελα και θέλω να βοηθάω.

Διακόψαμε την βόλτα μας για δύο ολιγόλε4τες στάσεις. Η 4ρώτη στάση μας ήταν σε φαρμακείο στου Ψυρρή.

 «Το έμαθα α4ό μια φίλη κι ήθελα αμέσως να συμμετέχω. Αρκούσε μόνο η καλή διάθεση κι η συνεργασία με 
τους 4ελάτες», μας εί4ε χαρακτηριστικά η ιδιοκτήτρια του φαρμακείου.  Η δεύτερη στάση μας ήταν το 4αντο4ωλείο 
“Λαλάδες”. Θαυμάσαμε τον 4ίνακα των 4ροϊόντων ‘σε αναμονή’ 4ου δεν μένει ούτε μια μέρα άδειος, ενώ η κα. 
Ιωάννα μας εί4ε: «Μέσα α4ό την σ4ίθα 4ου δημιούργησε η ιδέα του Δημήτρη, φτάσαμε να κρατάμε όλοι την δική 
μας λαμ4άδα. Αυτό, για μένα, συμβαίνει όταν θέλεις 4ραγματικά να βοηθήσεις την κοινωνία σου.». 

Η δράση όμως δεν σταματά να εξελίσσεται. A4ό τον Σε4τέμβρη, σε συνεργασία με φοιτητές του Πανε4ιστημίου 
Αθηνών, θα δημιουργηθεί εφαρμογή για κινητά 4ου θα έχει λίστα με όλες - και τις 4λησιέστερες - ε4ιχειρήσεις 4ου 
χρησιμο4οιούν τον 4ίνακα της «Αναμονής». Πλέον η λίστα δεν 4εριλαμβάνει μόνο είδη 4ρώτης ανάγκης αλλά και 
υ4ηρεσίες ιατρικές και ψυχαγωγικές.
Τον Ιούλιο, στο φεστιβάλ εθελοντισμού Voluntary Action, η «Αναμονή» βραβεύτηκε στην κατηγορία της ανθρω4ιστικής 
κρίσης στην Ελλάδα.  Το χειροκρότημά μας αξίζει ο Δημήτρης, οι ε4ιχειρήσεις κι όλοι εκείνοι 4ου ε4ιμένουν ακόμη 
να δείχνουν την ανθρω4ιά τους. Ας μην κρατάμε ‘σε αναμονή’ την αγά4η μας για τους άλλους  κι ας αρχίσουμε να 
την δίνουμε α4λόχερα! Ψάξε, ενημερώσου και ξεκίνα κι εσύ!





4ορώ να εξαφανίζω ανθρώ4ους. Αλήθεια μ4ορώ. Βέβαια δεν μ4ορώ να το ελέγξω 4ολύ καλά.
Ήμουν ένα α4ό τα 4αιδιά 4ου διάβαζαν Χάρι Πότερ καθώς τα βιβλία εκδίδονταν. Αυτό σημαίνει 
δηλαδή 4ως έ4ρε4ε να 4εριμένω δυο χρόνια για κάθε νέο βιβλίο της σειράς, ενώ στο μεταξύ 
διάβαζα όσα ήδη είχα, 4ερί4ου ένα δισεκατομμύριο φορές. Παραδέχομαι 4ως τα έχω διαβάσει 4ιο 

4ολύ α4ό κάθε άλλο βιβλίο. Ούτε Ντοστογιέφσκι, ούτε Τολστόι, ούτε καν Τζέιν Όστεν. Ο4ότε μ4ορεί κανείς να 
καταλάβει 4ως 4έρασα ταυτόχρονα μια φάση κατά την ο4οία ήθελα α4ελ4ισμένα να είμαι μάγισσα. Ακόμα την 
4ερνάω εδώ 4ου τα λέμε. Οι εφηβικές μου φιλοδοξίες συμ4εριελάμβαναν ανάμεσα σε άλλα, το να μ4ουκάρω 
στο Χόγκουαρτς και να τους ζητήσω εξηγήσεις, για το ότι το γράμμα α4οδοχής μου στο σχολείο της μαγείας, δεν 
είχε φτάσει σ4ίτι μου όταν έγινα 11 ετών. 

Βέβαια 4ριν τον Χάρι Πότερ και τις 4ερι4έτειές του, είχαν έρθει οι “Μάγισσες του Ίστγουικ” και όλες οι ταινίες 
με μάγισσες των 90ς 4ου έτρεφαν την αγά4η μου για την μαγεία. Το “The Craft”, τα “Μαγικά Φίλτρα”,το  “Ο 
Ακέφαλος Καβαλάρης” και το “Hocus Pocus” είχαν έρθει ορμητικά να με διαφωτίσουν και να με μ4ερδέψουν μαζί, 
για όλες τις 4ρακτικές μαγείας 4ου η 4αράδοση-4ου-έγινε-Χόλιγουντ μ4ορούσε να με μάθει. Για να μην 4ω για 
τα υ4όλοι4α βιβλία με μαγεία, ό4ως “Οι Μάγισσες” του Ρόαλντ Νταλ, το ο4οίο είχα α4οφασίσει 4ως ήταν οικτρή 
4ρο4αγάνδα εναντίον των μαγισσών, άκρως μισογυνιστικό και 4ώς-τολμάει-αυτός!
Το γράμμα όμως δεν ήρθε 4οτέ και έτσι στράφηκα σε άλλα είδη μαγείας. Αν θέλω να είμαι μάγισσα, τί4οτα δεν 
θα μ4ει στο διάβα μου. Αγόρασα αρωματικά κεριά και έγραψα ξόρκια σε ένα μικρό τετράδιο/βιβλίο των σκιών. 
Ευχόμουν για καλή υγεία και τύχη για την οικογένεια μου. Πράγμα 4ου δούλεψε γενικά. Ευχήθηκα όμως και να 
με γουστάρει ο τάδε συμμαθητής μου και δεν μου 4ολύ βγήκε αυτό. Εντάξει σκέφτηκα, αυτό είναι 4ολύ ιδιοτελές, 
και στο “Οι Μάγισσες”, την τηλεο4τική σειρά, η Πρου και η Πάι4ερ, λέγαν στην Φοίβη 4ως δεν λειτουργεί έτσι η 
μαγεία. Ορίστε ο4ότε η α4όλυτα λογική εξήγηση του γιατί δεν 4έτυχε και το δικό μου ερωτικό ξόρκι.  
    
   

M A Γ Ε Ι Α   Γ Ι Α   M U G G L E S
abracadabra  doodly  doo  !

M
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αφνικά όμως συνέβη κάτι 4ολύ 4ερίεργο.
Ήμουν 4ερί4ου δεκατρία και είχα έναν 4ολύ ενοχλητικό συμμαθητή 4ου με ενοχλούσε και τον μισούσα 
“λιγουλάκι”. Μια μέρα λοι4όν 4ριν 4άω στο σχολείο, ευχήθηκα 4ολύ έντονα να εξαφανιστεί και να φύγει! 
Να αλλάξει σχολείο ή κάτι! Και ω τί έκ4ληξη, το ίδιο 4ρωί μόλις έφτασα στο σχολείο, έτρεξε ο συμμαθητής 

μου αυτός να μου 4ει ότι αλλάζει σχολείο -νόμιζε ότι ήμασταν και φίλοι κατάλαβες. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό 
α4ό τα νέα αυτά. Οι μαγικές μου δυνάμεις τελικά δεν ήταν καθόλου αστείες. Την ε4όμενη χρονιά έ4ιασα ανάμεσα 
στα δάχτυλά μου, ένα “ι4τάμενο” μολύβι και ανακηρύχθηκα ήρωας της τάξης. Ξεκάθαρα οι δυνάμεις μου όλο και 
μεγάλωναν. Στα δεκα4έντε μου έγινε 4άλι το ίδιο. Ευχήθηκα να εξαφανιστεί ένας άλλος ενοχλητικός και άλλαξε κι 
εκείνος σχολείο την ίδια μέρα 4ου το ευχήθηκα. Βλέ4ετε 4ως το φαινόμενο ήταν ε4αναλαμβανόμενο. 

Νομίζω όμως 4ως μάλλον την ψώνισα ελαφρώς, γιατί α4ό τότε δεν συνέβη ξανά τί4οτα τέτοιο. Η 4ερηφάνια είναι 
αμαρτία. Μεγάλωνα, ψήλωνα (εντάξει όχι 4ολύ) και 4οτέ δεν έλαβα καμιά ένδειξη 4ως θα γίνω 4οτέ κανονική 
μάγισσα. Περίμενα κά4οιου είδους έγγραφη βεβαίωση μαγικών ικανοτήτων ή έστω μια άλλη μάγισσα να 
αισθανθεί την δύναμή μου και να μου α4οκαλύψει την ταυτότητά της. Αλλά τί4οτα. Ο4ότε ψιλο4αράτησα την ιδέα 
και άρχισα να έχω 4ιο ρεαλιστικές 4ροσδοκίες, ό4ως το να βρω μια καλή δουλειά και να μένω σε δικό μου σ4ίτι. 
Μάλλον όμως είναι 4ιο ρεαλιστικό τελικά το να γίνω μάγισσα.

Εν τέλει όμως δεν εγκατέλειψα εντελώς την ιδέα των “μαγικών δυνάμεων”. Έστρεψα την 4ροσοχή μου στις 
ανεξήγητες συμ4τώσεις και τα 4αράξενα της ζωής. Ό4ως ας 4ούμε, το να έχω λυσσάξει για 4αγωτό και να μου 
φέρει λίγο ο αδερφός μου εντελώς τυχαία. Ή το να έχω 4ολύ καιρό να δω έναν φίλο, να αναρωτιέμαι τί κάνει και 
να τον δω τυχαία στο δρόμο αμέσως μετά. Αμ4ρα κάταμ4ρα ρε!
Πράγματα σαν κι αυτά είναι 4ου με έκαναν να 4ιστεύω 4ως η μαγεία είναι ό,τι εσύ την κάνεις και 4ως όλοι μας 
έχουμε διαφορετική μαγεία μέσα μας. 

Πλέον η μαγικές μου ικανότητες συμ4εριλαμβάνουν το να φτιάχνω αρωματικό τσάι – ή μαγικό φίλτρο, ό4ως 
4ροτιμώ να το λέω – και το να χαζεύω την 4ανσέληνο. Παρηγορούμαι α4ό το ότι ‘κρύβουμε την μαγεία μέσα μας’ 
και άλλα τέτοια εμ4νευσμένα. Ε4αναλαμβάνω με σθένος “μη με δεις, μην με δεις” όταν 4ετυχαίνω κά4οιον 4ου 
δεν συμ4αθώ και δεν θέλω να χαιρετίσω. Εύχομαι για δωρεάν σκορδόψωμο με την 4ίτσα μου και ψέλνω “σκέψου 
εμένα όταν σκέφτομαι εσένα” ό4οτε έχω κανένα φλερτάκι. 
Η μαγεία είναι 4αντού γύρω μας, η ζωή γίνεται βαρετή μόνο όταν εμείς το ε4ιτρέ4ουμε. Βάλε σε όλα μαγικό 
φίλτρο και η ζωή γίνεται μαγευτική! Έλα, 4ες το μαζί μου, άμ4ρα κατάμ4ρα!

Ξ
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n defense of the internet...
 Έτος 2016. Πλανήτης Γη. Ανάμεσά μας ζει μια γενιά ανθρώ4ων, 4ου είναι δίχως ίχνος υ4ερβολής digital 
natives. Αυτοί, μαζί με όλους τους υ4όλοι4ους χρήστες του διαδικτύου είναι υ4εύθυνοι για ό,τι είναι σήμερα 
ο 4αγκόσμιος ιστός. Ένας κυκεώνας 4ληροφοριών, θεωρητικά ανεξέλεγκτος 4ου δεν 4εριμένει εσένα και 

εμένα, για να διαμορφώσει το ήθος, τη μόδα και τη νοοτρο4ία του καιρού μας. Ή τουλάχιστον, έτσι μας βολεύει να 
4ιστεύουμε!
Το διαδίκτυο είναι 4ολύ 4ιο διαδραστικό α4ό ό,τι φανταζόμαστε και έχει 4ολύ 4ερισσότερα να μας 4ροσφέρει α4ό 
video με γάτες και selfies της Καρντάσιαν.  Εφόσον δεν ζούμε κάτω α4ό μια 4έτρα στη μέση της ερήμου, και το 
χρησιμο4οιούμε σε καθημερινή βάση, τότε για καθετί 4ου συμβαίνει εκεί μέσα και κατ’ ε4έκταση στην 4ραγματική 
ζωή όλοι μας φέρουμε μερίδιο ευθύνης και χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε 4αίρνουμε θέση. Και μ4ορεί να μην 
έχει μεγάλη σημασία στο τέλος της ημέρας αν είδαμε δέκα φορές το viral video α4ό το αστείο ατύχημα ενός 
celebrity, αλλά το κάθε like στη φωτογραφία του σκελετωμένου μοντέλου 4ου τάχα τρώει 4εριχαρής ένα τεράστιο 
μ4έργκερ να έχει. Το μεν 4ρώτο σύντομα θα ξεχαστεί, το δε δεύτερο 4ροσθέτει στη λίστα με τα 4ροβλήματα και 
τις ανασφάλειες εφήβων και νέων, στα σχετικά με την εξωτερική εικόνα, την αυτο4ε4οίθηση και την αυτοεκτίμησή 
τους.
Μιλώντας, λοι4όν, για τη σχέση μας με τον εαυτό μας και τους γύρω μας, ας δούμε τι μ4ορεί το διαδίκτυο του 2016 
να μας μάθει για το φεμινισμό, την ισότητα των δύο φύλων και τα δικαιώματα της LGBT κοινότητας.
Γιατί κάθε μισογύνης 4ου έχει δικαίωμα να λέει 4όσο α4οτρο4ιαστικό είναι η μητέρα να θηλάζει το μωρό της 
σε δημόσιο χώρο και κάθε άλλος 4ου θεωρεί υ4οχρέωση μιας κο4έλας να α4οτριχώνει τα 4όδια της ή να 
συμ4εριφέρεται με το δείνα τρό4ο στα ΜΜΜ, 4ρέ4ει να 4άρει μιαν α4άντηση. Κι αν κά4οιος εύκολα στην 
Ινδία μ4ορεί να σκοτώσει την αδερφή του γιατί 4ροκαλούσε στα social media και μάλιστα να αθωωθεί, 4ρέ4ει 
όλος ο 4λανήτης να ανοίξει τα μάτια του. Ο φεμινισμός του διαδικτύου δεν είναι ακόμη μία #freethenipple 
φωτογραφία 4ου θα α4αγορευθεί α4ό το Instagram, αλλά ένα κίνημα 4ου χάρη στο μέσο 4ου ανήκει δίνει φωνή 
σε γυναίκες “4ου 4ροκάλεσαν το βιασμό τους, λόγω του 4ροκλητικού ντυσίματός τους”, σε γυναίκες 4ου δεν 
4ροσελήφθησαν σε μία   δουλειά, γιατί στα μελλοντικά σχέδια τους ήταν να κάνουν οικογένεια και σε όλες εμάς 
τις “κακομαθημένες” 4ου δε θέλουμε να μας φωνάξει ο κάθε άγνωστος στο δρόμο “Σκάσε!”.

Π Ο Ι Ο Σ   Ε Ι Σ Α Ι
όταν  όλοι  παρακολουθούν

I

Κείμενο: Aριστέα Μ4ισμ4ίκη
Illustration: Mιμίκα Μιχο4ούλου

- 66 -





ροτού, όμως, ο κάθε μισογύνης βιαστεί να γράψει στα σχόλια ενός άρθρου, ότι οι γυναίκες θέλουν 
να είναι οι νέοι άντρες, το ίντερνετ έχει φροντίσει  ο υγιής φεμινισμός να αλληλοσυμ4ληρώνεται με το 
κίνημα   της ισότητας των δύο φύλων. Γιατί κάνοντας αναζήτηση στο google για την ισότητα των φύλων 
δεν θα βρεις μόνο φωτογραφίες γυναικών 4ου καίνε τα σουτιέν τους, αλλά τα νομοθετικά 4λαίσια της 

Ε.Ε., των Η.Π.Α. ή ο4οιασδή4οτε χώρας 4ου σέβεται  του 4ολίτες της να τονίζουν ότι τα δύο φύλα είναι σε όλους 
τους τομείς της ζωής τους ίσα. Είναι όμως; Όταν η 4λειοψηφία των γυναικών δηλώνουν 4ως α4οφεύγουν να 
γυρίζουν το βράδυ μόνες στο σ4ίτι και όταν 4ολλοί νέοι άνδρες δεν ακολουθούν το δημιουργικό ε4άγγελμα 4ου 
ονειρεύονταν φοβούμενοι την αντίδραση του κύκλου τους, τότε το διαδίκτυο έχει 4ολλά 4αραδείγματα να φέρει 
στο φως, ώστε να 4ειστούμε για το 4όσα μ4ορούν να αλλάξουν 4ρος συμφέρον όλων μας!
 
Βέβαια, η  4λέον σύγχρονη online συζήτηση αφορά στα δικαιώματα 4ου (δεν) α4ολαμβάνουν τα LGBT άτομα. 
Κοινωνικά και συχνά νομοθετικά α4ομονωμένοι βρίσκονται άνθρω4οι 4ου α4λώς εν έτει 2016 δεν κρύβουν τις 
σεξουαλικές τους 4ροτιμήσεις. Και 4άλι ο ιντερνετικός κόσμος καλείται να 4άρει θέση, όλοι εμείς καλούμαστε να 
4άρουμε θέση, γιατί δεν νοείται 14χρονα 4αιδιά να οδηγούνται στην αυτοκτονία λόγω των κοινωνικών 4ιέσεων 
4ου δέχονται. Έτσι, ακόμη κι αν θέλουμε να κλείσουμε τα μάτια σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας, ίσως γιατί δε μας 
αφορά ακόμη, δε μ4ορούμε ως χρήστες το διαδικτύου να μη μάθουμε τις σχετικές ειδήσεις 4ου συγκλόνισαν τον 
κόσμο.
Τα 4αρα4άνω κινήματα βρίσκονται ε4ί χρόνια σταθερά στο 4ροσκήνιο, διαμορφώνουν τάσεις, έχουν φανερούς και 
κρυφούς υ4οστηρικτές  και κατά καιρούς ευαισθητο4οιούν μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου μέσω των ειδήσεων - 
4υροτεχνημάτων. Και εκεί ακριβώς έγκειται η αξία του διαδικτύου. Δε σε αφήνει να ξεχάσεις, δε σου ε4ιτρέ4ει να 
4ροσ4οιηθείς ότι δεν ξέρεις.

Το ίδιο ισχύει για 4εριβαλλοντικά ζητήματα. Ποιος δεν ξέρει για την υ4ερθέρμανση του 4λανήτη, την μόλυνση, 
την α4οψίλωση των δασών; Ποιος όμως 4ραγματικά γνωρίζει; Αν θέλουμε να θεωρούμαστε 4ολίτες του κόσμου 
θα 4ρέ4ει να μας αφορούν αυτά τα ζητήματα και  να 4ροσ4αθούμε να μορφωνόμαστε συνεχώς. Πρέ4ει να 
θέλουμε να ξέρουμε α4ό 4ου 4ροέρχεται το φαγητό 4ου βρίσκεται στο 4ιάτο μας και 4ρέ4ει να μας αφορά 4ου η 
βιομηχανία κρέατος έχει 4ρωτεύουσα ευθύνη για τη συντρι4τική 4λειοψηφία των 4εριβαλλοντικών καταστροφών. 
Γιατί μεγαλώσαμε να είμαστε η τελευταία γενιά 4ου μ4ορεί ενδεχομένως να αντιστρέψει την κατάσταση και είναι 
4αιδαριώδες να 4ιστεύουμε 4ως για όλα φταίνε οι καμινάδες α4ό τα εργοστάσια!

Η 4ρόσβαση στη γνώση είναι στα χρόνια μας τόσο εύκολη 4ου στο ένα 4αράθυρο της οθόνης σου ψωνίζεις 
φθηνά ρούχα α4ό το διαδίκτυο, ενώ στο άλλο να μαθαίνεις ότι αυτά τα ρούχα είναι κατασκευασμένα α4ό εργάτες, 
συχνά 4αιδιά, σε χώρους αμφίβολης ασφάλειας, υ4ό συνθήκες σύγχρονης δουλείας. Αξίζουμε 4ολύ 4ερισσότερα 
α4ό αυτό το μ4λουζάκι 4ου βάλαμε στο μάτι.
Κι αν τελικά, έ4ρε4ε να διαλέξω ένα μόνο χαρακτηριστικό του διαδικτύου 4ου το κάνει να ξεχωρίζει α4ό κάθε 
άλλο μέσο ε4ικοινωνίας και σύνδεσης των ανθρώ4ων μεταξύ τους, θα ήταν η δυνατότητα 4ου μας   4ροσφέρει να 
συγκρίνουμε. Είναι, δεν χωρά αμφισβήτηση, σοκαριστικό να μαθαίνουμε για τρομοκρατικά χτυ4ήματα  στον κόσμου 
κάθε δεύτερη μέρα, αλλά είναι ειρωνικό να τα φοβόμαστε, την ίδια ώρα 4ου μ4αίνοντας στο αυτοκίνητο δεν 
φοράμε ζώνη. Γιατί μέσα στον 4ανικό, 4ου ζητούμενο είναι να σ4είρει ένα τρομοκρατικό χτύ4ημα, χάνεται η λογική. 
Πόσοι σκοτώνονται α4ό τρομοκράτες και 4όσοι α4ό τροχαία δυστυχήματα; Και ε4ειδή ο διαδικτυακός κόσμος έχει 
χώρο για όλες τις α4όψεις, εμείς ας ψάξουμε για τις 4ιο ψύχραιμες.

Προσω4ικά, αγα4ώ το διαδίκτυο γιατί δε με αφήνει στο σκοτάδι. Δε μου δίνει 4εριθώριο να 4ω δεν βρήκα 
α4άντηση, ή δεν θέλω να ξέρω. Εσένα;

Π
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Α γ κ α λ ι ά





ο καλό με τις σ4ιτικές μάσκες είναι ότι γίνονται γρήγορα, δεν α4αιτούν εξεζητημένα υλικά ο4ότε δεν είναι 
ακριβές, δεν 4εριέχουν χημικές ουσίες και συντηρητικά ε4ομένως 4ρέ4ει να καταναλώνονται άμεσα και 
μ4ορούν να χρησιμο4οιηθούν όσο συχνά ε4ιθυμούμε ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματος μας. Ωστόσο 
αν έχετε αλλεργία σε κά4οιο συστατικό μην τις δοκιμάσετε και αν έχετε ευαίσθητο δέρμα , καλό είναι να 

δοκιμάζετε τη μάσκα 4ρώτα σε ένα μικρό σημείο του 4ροσώ4ου (ή του λαιμού )και έ4ειτα σε ολόκληρο για να 
βεβαιωθείτε ότι θα έχετε και το ε4ιθυμητό α4οτέλεσμα. Μάσκες 4ου 4εριέχουν λεμόνι , 4ορτοκάλι, ντομάτα κ.α 
μ4ορεί να είναι θαυματουργές για λι4αρά δέρματα, αλλά καλό είναι να τις α4οφεύγετε αν το δέρμα σας είναι 
4ολύ ξηρό ή ευαίσθητο ,διότι τα οξέα 4ου 4εριέχουν τα φρούτα αυτά είναι ικανά να ερεθίσουν το δέρμα σας.

Α Λ Χ Η Μ Ε Ι Ε Σ
για καλύτερο δέρμα

T
Kείμενο: Γεωργία Μιχο4ούλου | Αισθητικός Κοσμετολόγος
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ταφύλι. Α4ό τα καλύτερα φυσικά αντιοξειδωτικά. Σ
ΜΑΣΚΑ  ΜΕ  ΣΤΑΦΥΛΙ ΓΙΑ  ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ & ΛΑΜΨΗ  ΤΟΥ  ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Συστατικά

6-7 ρόγες σταφύλι
1 κτγ μαγειρική σόδα ( θερα4εύει τα σημάδια)

2 κτγ αλεύρι σιταριού (4εριέχει βιταμίνη Ε)

Εκτέλεση

Διαλέξτε την αγα4ημένη σας 4οικιλία, όλες μας κάνουν. Πιέζουμε το σταφύλι σε ένα γουδί και σουρώνουμε το χυμό 
του σε ένα μ4ολ. Στη συνέχεια 4ροσθέτουμε τη μαγειρική σόδα και έ4ειτα το αλεύρι μέχρι να γίνει μια 4αχύρρευστη 
κρέμα. Αν το μείγμα είναι 4ολύ νερουλό τότε βάζουμε ε4ι4λέον αλεύρι, αν 4άλι είναι 4ολύ 4ηχτό, τότε 4ροσθέτουμε 
4ερισσότερο χυμό σταφυλιού. Εφαρμόζουμε τη μάσκα στο 4ρόσω4ο με ένα 4ινέλο, την αφήνουμε να στεγνώσει 20 
με 30 λε4τά και έ4ειτα ξε4λένουμε με χλιαρό νερό. Έ4ειτα 4άντα, α4λώνουμε την αγα4ημένη μας ενυδατική κρέμα.

( για όλους τους τύπους δέρματος )



κτώβριος: Πορτοκάλι, 4λούσιο σε βιταμίνη CΟ
ΜΑΣΚΑ  ΜΕ  ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Συστατικά

1 κτγ σκόνη 4ορτοκάλι 
2 κτσ γιαούρτι λευκό
1 κτγ οργανικό μέλι 

1 κτγ νιφάδες βρώμης
1 κτγ χυμό 4ορτοκάλι

Εκτέλεση

Bάζετε όλα τα υλικά σε ένα μ4ολ και ανακατεύεται μέχρι να γίνουν ένα ομοιογενές μείγμα. Η σκόνη 4ορτοκαλιού 
είναι ε4ίσης 4ολύ εύκολο να 4αρασκευαστεί. Πλένετε 3-4 4ορτοκάλια και αφού τα σκου4ίσετε καλά, με ένα καλό 
μαχαιράκι τα ξεφλουδίζετε σιγά σιγά έτσι ώστε να μην 4άρετε μαζί και το άσ4ρο μέρος της φλούδας , μόνο το 
4ορτοκαλί. Στη συνέχεια βάζετε τις φλούδες σε ένα ταψί το σκε4άζετε με τούλι και το το4οθετείτε στον ήλιο 4ερί4ου 
για 2 με 3 μέρες. Τέλος βάζετε τις α4οξηραμένες φλούδες στο μ4λέντερ μέχρι να γίνουν σκόνη και το4οθετείτε τη 

σκόνη σε γυάλινα βαζάκια σε μέρος ξηρό και μακριά α4ό το φως του ηλίου.

( για κανονικά και λιπαρά δέρματα )





οέμβριος. ΜήλοΝ
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ  ΜΑΣΚΑ  ΜΕ  ΜΗΛΟΞΥΔΟ

Συστατικά

1 κτγ χοντρό θαλασσινό αλάτι (να το στουμ4ίσετε 4ριν στο γουδί, ώστε να γίνει σκόνη)
1 κτγ οργανικό μηλόξιδο

1 κτγ γλυκού μέλι

Εκτέλεση

Το αλάτι 4εριέχει 84 μεταλλικά στοιχεία και βοηθά στην α4οβολή των τοξινών , δρα σαν φυσικό α4ολε4ιστικό 
, ενώ ταυτόχρονα έχει αντιση4τική και αντιβακτηριδιακή δράση. Το μηλόξυδο 4εριέχει ένζυμα 4ου τονώνουν το 
δέρμα , α4οκαθιστούν το PH του δέρματος σε φυσιολογικά ε4ί4εδα και έχει και αντιση4τικές ιδιότητες . Το μέλι έχει 
και αυτό αντιση4τικές ιδιότητες, ενώ 4αράλληλα βοηθά στην ενυδάτωση και 4ροστασία του δέρματος. Σε ένα μικρό 
μ4ολ ανακατεύουμε όλα τα υλικά μέχρι να γίνουν ένα μείγμα. Σε καθαρό και στεγνό δέρμα εφαρμόζουμε με ένα 
4ινελάκι τη μάσκα και τρίβουμε ελαφριά το δέρμα. Αφήνουμε 15 με 30 λε4τά να στεγνώσει η μάσκα και τέλος 
ξε4λένουμε το 4ρόσω4ο με χλιαρό νερό, σκου4ίζουμε και α4λώνουμε την ενυδατική μας κρέμα. Προσέξτε μόνο να 

μην έρθει η μάσκα 4ολύ κοντά στην 4εριοχή των  ματιών, διότι τα μάτια ενδέχεται να δακρύσουν..

( μόνο για λιπαρά δέρματα )





Poisonous  Herbal  Tea
Πονοκέφαλος, 4ονόκοιλος, κρύωμα και ραγισμένη καρδιά. Όλα τα κάνουν να 4ερνάνε τα αφεψήματα. Πάμε στο 
δάσος να μαζέψουμε βότανα. Είναι δηλητηριώδη καμιά φορά, αλλά αυτό είναι 4ου έχει 4ιο 4ολύ 4λάκα α4ό όλα. 
Ρίξτα όλα στο κατσαρολάκι. Πιες το αχνιστό ρόφημα και θα γίνεις 4ερδίκι. Κέρνα και μια χαμένη σου αγά4η. 

Φ Ι Λ Τ Ρ Α
σκέψεις πάνω από αχνιστά φθινοπωρινά ροφήματα

Κείμενο: Κριστιάνα Λάλου
Φωτογραφία: Μιμίκα Μιχο4ούλου
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Hot  Chocolate
Είναι sexy. Αμαρτωλή σχεδόν. Καίει η κού4α. Δεν 4ρέ4ει και το ξέρεις, αλλά την θες τόσο 4ολύ. Υ4οκύ4τεις. 
Τώρα έχεις σαντιγύ στο άνω χείλος. Μείναν και λίγα ζαχαρωτά ακόμα, στην ζεστή κού4α σοκολάτας, να ε4ι4λέουν. 
Είναι ωραίο να ενδίδεις καμιά φορά στον 4ειρασμό.





Tea  Party
Σου αρέσει η μυρωδιά του τσαγιού κεράσι και του γλυκού κέικ. Οι φίλοι σου καθισμένοι α4έναντι σου. Εύκολοι 
φίλοι. Μιλάς τις φωνές τους και τρως τα κομμάτια γλυκό τους. Ας κάνουμε 4ως είμαστε ενήλικες, έχει 4λάκα μόνο 
όταν δεν είσαι στην 4ραγματικότητα.
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Alice  in  Coffeeland
Άνοιξε τα μάτια σου, τεντώσου. Προχώρα 4ρος την κουζίνα. Το άρωμα του φρεσκοφτιαγμένου καφέ 

γεμίζει τα ρουθούνια σου. Μικρή Αλίκη...το 4ρωινό σου καλωσόρισμα είναι έτοιμο και γράφει “4ιες με”. 
Οι 4αρενέργειες είναι μια γερή δόση ενέργειας και διεσταλμένες κόρες ματιών. 

Το σώμα σου ε4ίσης, είναι 4ιθανόν να γίνει το τρι4λάσιο μέγεθος του.





Χ Ε Ι Ρ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α
κατοικίδιος  μονόκερως

Υ Λ Ι Κ Α

χαρτόνι
κόλλα 

χάρτινες χρωματιστές λωρίδες 
μεταλλιζέ φούντες

σ4άγκος, χαρτόνι με γκλίτερ
χαρτοταινία

---

Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α

ψαλίδι, κο4ίδι
χάρακας κο4ής

μεζούρα
μαρκαδόρος
συρρα4τικό
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Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ

Σχηματίζετε και κόβετε 4άνω σ’ ένα χαρτόνι (α4ό κοινό 
χαρτόκουτο) το 4ερίγραμμά του μονόκερου εις δι4λούν, 
με μέγιστο μήκος γύρω στα 30 εκ. και ύψος ό4ως το 
4ροτιμάτε (μ4ορεί να τον θέλετε κοντό ή κυ4αρίσσι). 
Αντιστοίχως, δουλεύετε και το 4ερίγραμμα των φτερών 
του.

Σχεδιάζετε και κόβετε μια λωρίδα 4άχους 8εκ και με όσο 
4ερισσότερο μήκος μ4ορείτε (αν χρειαστεί 4ερισσότερη, 
θα συμ4ληρώσετε αργότερα). Αρχίζετε, με τη βοήθεια 
της χαρτοταινίας, να δίνετε όγκο στον μονόκερώ σας 
ενώνοντας τα δύο 4εριγράμματα με την χάρτινη λωρίδα 
ανάμεσά τους. Όταν φτάσετε στην κοιλιά του, αφήνετε το 
κενό 4ου θέλετε ώστε να 4έφτουν ανενόχλητα τα γλυκά.

Δι4λώνετε τις χρωματιστές λωρίδες 4ου έχετε 
4ρομηθευτεί σε μήκος γύρω στα 5-6 εκ. Κάνοντας 
τα βεντάλια και χρησιμο4οιώντας το κο4ίδι, κόβετε 
στις ενώσεις ώστε να δημιουργήσετε α4ειράριθμα 
ίσα κομματάκια (μην τεμ4ελιάσετε γιατί θα βαριέστε 
αργότερα να συμ4ληρώσετε με έξτρα λωρίδες). Αρχίσετε 
λοι4όν να ντύνετε τον μονόκερω σας σε ό,τι α4οχρώσεις 
και συνδυασμούς θέλετε, κινούμενοι α4ό κάτω 4ρος τα 
4άνω και σε στρώσεις, για 4ιο όμορφο α4οτέλεσμα. Την 
ίδια διαδικασία ακολουθείτε και στα φτερά του. 

Παίρνετε ένα κομμάτι α4ό το 4ιο φανταχτερό γκλίτερ 
χαρτί 4ου θα βρείτε, κατά 4ροτίμηση μαλακό για να το 
μορφο4οιήσετε ευκολότερα και με χρώμα σε έντονη 
αντίθεση με τον υ4όλοι4ο μονόκερω. Σχεδιάζετε και 
κόβετε έναν κώνο όχι 4ολύ μικρό ούτε 4ολύ μεγάλο, τον 
κολλάτε να 4άρει το σχήμα του και αφού στεγνώσει τον 
κολλάτε στο μέτω4ό του. 

Κατό4ιν 4αίρνετε λίγες μεταλλιζέ φούντες, τις στερεώνετε 
μεταξύ τους με ένα συρρα4τικό και ύστερα τις κολλάτε 
στη χαίτη του μονόκερου. Ε4αναλαμβάνετε για την 
ουρά. Συνεχίζοντας, με χαρτί γκλίτερ και 4άλι, κόβετε 
4ροσεκτικά κομμάτια για να σχηματίσετε το μάτι και τις 
βλεφαρίδες του και τα κολλάτε.

Κόβετε μερικά ανόμοια κομμάτια σ4άγκου και τα 
στολίζετε με ό,τι κατεβάσει ο νους σας. Τα κολλάτε σε 
ένα κομμάτι χαρτονιού, το ο4οίο θα καλύψει το κενό 
4ου αφήσατε στο κάτω μέρος της κατασκευής και το 
στερεώνετε με χαρτοταινία.
Tέλος, 4αραγεμίστε την κοιλιά του μονόκερου με 
καραμέλες, ζελεδάκια, γλειφιτζούρια και marshmallows. 
Βαφτίστε τον και είστε έτοιμοι.
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ιστεύετε ότι… Aν, φυσικά, δεν είναι μεγάλο πρόβλημα για εσάς! Θα ήταν 

δυνατόν να πάρω μια προκαταβολή για αυτή την υπηρεσία; Όχι, όχι”, 

κούνησε το χέρι της, διώχνοντας μια ανύπαρκτη μύγα, για έμφαση, “όχι, δεν 

χρειάζεται να το παραδώσετε εδώ. Θα το πάρω… Θα έρθω να το παραλάβω από το 

μαγαζί.”

Ικανοποιημένη με την έλλειψη σχολίων έκπληξης από την άλλη πλευρά, 

σημείωσε τη διεύθυνση του ζαχαροπλαστείου, ευχαρίστησε τον πελάτη της και 

έκλεισε το τηλέφωνο.

Η δουλειά της Αριάδνης ήταν η επίλυση προβλημάτων. Επιλυτής προβλημάτων 

ήταν, παρότι οι περισσότεροι θα θεωρούσαν ότι τα εξαιρετικά προσόντα της 

την καθιστούσαν κάτι περισσότερο από αυτό. Μάγισσα, ας πούμε. Μια μάγισσα 

που αμειβόταν με πίτες και χρήματα, το πρώτο γιατί τις λάτρευε και ήταν 

οδυνηρά ανίκανη να τις φτιάξει ενώ το τελευταίο γιατί, παρ’ όλα τα χαρίσματά 

της, το ρεύμα και το νερό αρνούνταν να τρέχουν από μόνα τους. Ειδικότερα οι 

πίτες ήταν το αντίτιμο εργασιών που δεν απαιτούσαν ιδιαίτερη μαγεία, όπως η 

τωρινή, η οποία χρειαζόταν μόνο μια ενδελεχή ανάγνωση μιας οικογενειακής 

φωτογραφίας. 

Το Φθινόπωρο κρέμασε το σαγόνι του σε ένα χασμουρητό και γύρισε στο 

άλλο πλευρό. Δεν θα μπορούσε να αδιαφορεί περισσότερο για την επερχόμενη 

λεμονόπιτα, παρόλο που η Αριάδνη του είχε εξηγήσει με εύγλωττη 

παραστατικότητα πόσος καιρός είχε περάσει από την τελευταία φορά που 

είχε δοκιμάσει μια τέτοια. Με ένα προσεκτικό δρασκέλισμα από πάνω του, 

κατευθύνθηκε στο δωμάτιό της για να διαλέξει ένα κατάλληλο συνδυασμό 

ρούχων για την εξόρμησή της κάτω στην πόλη. Το Φθινόπωρο δεν θορυβήθηκε 

που βρέθηκε ένα πλήρες δευτερόλεπτο κάτω από τη μακριά νυχτικιά της. Για 

άνθρωπο και γάτα, ίσως είχαν παρασυνηθίσει ο ένας τον άλλον.

“Π
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Εκείνη και το Φθινόπωρο ζούσαν στην κορφή του λόφου, μαζί με τους υπόλοιπους 

σχεδόν-ερημίτες - τελευταία καταμετρηθέντες σε τέσσερεις σκεπές - στους 

οποίους μπορεί να άρεσε η κοινωνία σε κάποια απόσταση, αλλά πάντως τους 

άρεσε. Στο λόφο, το έξω ήταν μουρμούρισμα αντί για βουητό, και το μέσα 

είχε χρόνο να ανατραφεί, να κατανοηθεί, να εκδηλωθεί εν ηρεμία. Και όταν η 

ενδοσκόπηση, η ησυχία και όλη αυτή η ανάγνωση ήταν πλήρεις, η πολυάσχολη, 

συνωστισμένη ζωή της πόλης ήταν σε άμεση πρόσβαση για να εξερευνήσεις, να 

αγγίξεις, να μιλήσεις. Για να δείξεις το νέο σου φόρεμα σε κάποιον.

Το εν λόγω φόρεμα, στολισμένο με κεντήματα σύννεφων και βροχής, υπήρξε 

μια εξαιρετικά επιτυχημένη διαδικτυακή αγορά και, τρεις ώρες αργότερα η 

Αριάδνη το φορούσε και ήταν έτοιμη να χρησιμοποιήσει τις κοινωνικές τις 

ικανότητες στη ζαχαροπλάστη. Θα έπρεπε να είναι ένα απλό ζήτημα τύπου 

‘Καλημέρα, η κα Χ έχει μια παραγγελία έτοιμη για εμένα - Βεβαίως, δώστε μου 

ένα λεπτό - Ευχαριστώ’. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις προσδοκίες της Αριάδνης, 

στην άλλη πλευρά του πάγκου δεν ήταν ο συνήθης υπάλληλος της κας Χ και 

ξαφνικά το μυαλό της Αριάδνης άδειασε και ζήτησε ένα κέηκ σοκολάτας αντί 

για την λεμονόπιτα. Καθώς η κοπέλα πήγε να φέρει το κέηκ σοκολάτας, η 

Αριάδνη θυμήθηκε πόσο είχε ονειρευτεί εκείνη τη λεμονόπιτα και τη σταμάτησε. 

Καθαρίζοντας το λαιμό της προκειμένου να λειτουργήσει η φωνή της, άρχισε 

να λέει στην υπάλληλο για ποιο πράγμα ήταν πραγματικά εκεί, αλλά μέσα 

στην αμηχανία από το λάθος της, διαπίστωσε πως δεν μπορούσε να θυμηθεί 

το πραγματικό όνομα της κας  Χ. Κοκκίνησε, ίσως ίδρωσε και λίγο κάτω από 

το φουλάρι της, συναισθανόμενη έντονα τον πελάτη που περίμενε πίσω της. 

Έπαιξε ξανά την τηλεφωνική τους συζήτηση στο μυαλό της, αλλά δεν μπορούσε 

με τίποτα να θυμηθεί το όνομα της κας Χ. Και καθώς η υπάλληλος περίμενε με 

επαγγελματική υπομονή, με αρκετά νεύματα του κεφαλιού και νευρικά γελάκια, 

συνέβη ξανά.



Ήταν αναπόφευκτο και ντροπιαστικό, σαν ένα εκρηκτικό φτέρνισμα που έρχεται 

όταν τα χέρια σου είναι γεμάτα με τσάντες από ψώνια στη μέση ενός γεμάτου 

δρόμου.

Η Αριάδνη μισόκλεισε τα μάτια της για μία στιγμή και το επόμενο πράγμα που 

είδε ήταν η γυάλινη συρόμενη πόρτα που οδηγούσε στη βεράντα της. Γούνα 

πέρασε πάνω από τους αστραγάλους της, καθώς το Φθινόπωρο διέγραψε ένα 

οκτάρι γύρω από τα πόδια της. Άφησε έναν αναστεναγμό μέσα από τα δόντια της 

στη θέση μιας κατάρας.

Τίποτα δεν είχε πάει ποτέ τόσο λάθος, ή ίσως τόσο σωστά, όσο εκείνο το ξόρκι. 

Ποιος δεν είχε ευχηθεί για μια γρήγορη διέξοδο σε στιγμές ντροπής ή αμηχανίας, 

μια στιγμή μοναξιάς προκειμένου να συγκεντρώσει σκέψεις και συναισθήματα 

όταν η πίεση από τα βλέμματα και τις προσδοκίες κλείνουν πάνω του σαν τους 

τοίχους ενός κουτιού που συρρικνώνεται; Η Αριάδνη το είχε ευχηθεί σίγουρα, 

και ένα χρόνο νωρίτερα είχε μελετήσει και ερευνήσει, είχε ακόμη αναζητήσει 

και ιδέες από τους άλλους επιλυτές προβλημάτων. Είχε καθήσει και είχε γράψει 

το ξόρκι της, και μετά είχε ξεκινήσει να μαζεύει τα υλικά για την εκτέλεσή 

του, από τα οποία ξεχώριζε η γούνα μιας πορτοκαλί ραβδωτής γάτας. Τότε, ήδη 

την παρακολουθούσε στενά το Φθινόπωρο, τον οποίον δεν πείραζε ένα ελαφρύ 

κούρεμα της ουράς του εφόσον μπορούσε να κυκλοφορεί στο σπίτι της και να 

καταβροχθίζει ό,τι του πρόσφερε.
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Το Φθινόπωρο την είχε ακολουθήσει από ένα σπίτι το οποίο η Αριάδνη είχε κληθεί 

να εξετάσει, και ενδεχομένως να ‘καθαρίσει’ τον προηγούμενο χρόνο. Το σπίτι 

αυτό, αντίθετα από τους ισχυρισμούς των κατοίκων του, δεν ήταν στοιχειωμένο, 

αλλά απλά είχε πολύ καλή μνήμη ως προς τους παλαιότερους ιδιοκτήτες του. 

 Έτσι, η Αριάδνη είχε πάρει τον δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι της, για να 

συνειδητοποιήσει στην πόρτα της ότι η πορτοκαλί χνουδόμπαλα που κρυβόταν 

στις σκιές εκείνου του σπιτιού, είχε περπατήσει μέσα στο δικό της.

Είχε το όνομα της πιο αγαπημένης της εποχής, αλλά την άκουγε όλο το χρόνο. 

Κουλουριασμένος στα πόδια της, ξαπλωμένος στην αγκαλιά της ή κουνώντας 

ένα εκκρεμές πόδι από την κορυφή του ψυγείου της, κρατούσε λογαριασμό για 

όλες τις αντιξοότητες και τις απόψεις της, τινάζοντας τα αυτιά του σε ένδειξη 

κατανόησης ή ρίχνοντας ένα χασμουρητό για να την επαναφέρει στην τάξη όταν 

οι αφηγήσεις της παρατραβούσαν. Η Αριάδνη ήταν σίγουρη όσο για την επόμενη 

ανατολή του ήλιου ότι το Φθινόπωρο είχε δική του άποψη για τα πάντα, το οποίο 

ήταν σπουδαίο, μέχρι την ημέρα που αποφάσισε να την εκφράσει. Ήταν η ημέρα 

που εκείνη επέστρεψε χωρίς τη λεμονόπιτα.

Πάλι;

Η Αριάδνη έπεσε πάνω στο vintage καναπέ της, ρίχνοντας στη γάτα της το πιο 

αποβλακωμένο ύφος που της είχε προκαλέσει κάποιος ποτέ.

Α, μη με κοιτάς έτσι.

Το Φθινόπωρο τέντωσε τα μπροστινά του πόδια με τον πισινό του ψηλά 

στον αέρα και μετά έκατσε κάτω και έγλειψε τη μπροστινή του πατούσα, 

πριν την περάσει πάνω από το χνούδι στο μέτωπό του. Με το δεύτερο 

χτένισμα της πατούσας του πάνω από το κεφάλι του, η γούνα του φάνηκε 

να επιμηκύνεται και γύρισε το πρόσωπό του για να κοιτάξει κατευθείαν την 

Αριάδνη, αιχμαλωτίζοντάς την στις αμυγδαλωτές, σμαραγδένιες χάντρες των 

ματιών του. Η Αριάδνη συνειδητοποίησε ότι το σώμα του μετασχηματιζόταν, 



μεγαλώνοντας και αλλάζοντας, και μέχρι η έκπληξη να φτάσει την καρδιά 

της μπροστά της καθόταν ένας γυμνός άντρας. Ήταν καθισμένος οκλαδόν με 

άνεση στο χαλί της, τα μακριά ανθρώπινα δάκτυλά του ακόμα μπερδεμένα στα 

πυρόξανθα μαλλιά του.

Πόσο θα συνεχίσεις να το κάνεις αυτό; Να το σκας πριν πάρεις αυτό που θέλεις;

Τα χείλη του δεν είχαν κινηθεί, αλλά η φωνή - η φωνή του- ήταν πεντακάθαρη. 

Της μούτρωνε σαν παιδί, απογοητευμένος και επικριτικός απέναντι σε έναν 

ενήλικα που θα έπρεπε να είχε περισσότερο μυαλό. Και έπειτα, σαν να είχε μόλις 

συνειδητοποιήσει ότι τώρα είχε ένα στόμα ικανό για κάτι περισσότερο από 

νιαούρισμα, ξεφύσηξε και χτύπησε τις παλάμες στο πάτωμα μπροστά του. “Θα 

έγλειφα το πιάτο σου!”

Η Αριάδνη σύρθηκε μακριά του, καθώς ξεδίπλωσε τα πόδια του και ετοιμάστηκε 

να σηκωθεί.

“Σου νιαούρησα πολλές φορές δυνατά, όταν έγραψες αυτό το ξόρκι γιατί το 

ήξεραααα” είπε και η ανθρώπινη φωνή του τρεμούλιασε, γυρίζοντας σχεδόν πίσω 

στο νιαούρισμα καθώς έγειρε το κεφάλι του στο πλάι και έξυσε το αυτί του με 

μανία. “Το ήξερα ότι θα είναι μπελάς!” Όταν η φαγούρα του έφυγε, την κοίταξε 

με τα μεγάλα, πράσινα μάτια του και έγειρε το κεφάλι του από την άλλη πλευρά. 

“Αριάδνη;”

Είχε γνωρίσει Το Φθινόπωρο ως γάτα. Ένα ύπουλο, ιδιότροπο, ωστόσο περίεργα 

υπομονετικό πλάσμα το οποίο μπορούσε να εμπιστευτεί χωρίς όρια και χρέωση 

στο τέλος της ημέρας. Το θεραπευτή του άγχους της.
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“Πώς ξέρεις το όνομά μου;” του φώναξε.

“Την ημέρα που γνωριστήκαμε είπες ‘γεια σου, είμαι η Αριάδνη. Και εσύ θα είσαι 

το Φθινόπωρο”. Της χαμογέλασε πλατιά και οι κυνόδοντές του ήταν μακριοί και 

μυτεροί, όπως του γάτου της όταν χασμουριόταν. 

“Νομίζω ότι και τα δύο ονόματα ήταν ταιριαστά.”

Έτρεξε έξω από το σαλόνι, ανέβηκε τα σκαλιά προς τη σοφίτα και κλειδώθηκε 

μέσα.

Από τότε η Αριάδνη δεν μιλούσε πια στο Φθινόπωρο. Παρόλο που είχε επιστρέψει 

στα τέσσερα πόδια και την καλόπιανε τρίβοντας τη μύτη του και ζυμώνοντας 

πάνω στα πόδια της, δεν ήταν πια γάτα. Η γούνα του δεν μύριζε πλέον σπίτι.

Το ίδιο το Φθινόπωρο δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί ξαφνικά ήταν ψυχρή μαζί 

του, αφού δεν είχε κάνει κάτι που ένας πραγματικός σύντροφος δεν θα έκανε. 

Για αρχή, δεν της είχε πει ψέματα, καθώς δεν είχε ποτέ πει στη νέα του 

σπιτονοικοκυρά ότι ήταν μια πραγματική γάτα. Ήταν ένα πνεύμα, απλά και 

ξεκάθαρα, και ζούσε ειρηνικά στο παλιό του σπίτι μέχρι που κουράστηκε από 

τα παράπονα των ενοίκων για τη διακριτική του παρουσία και ακολούθησε μια 

μάγισσα που συμπαθούσε. Και μια μάγισσα που, για αρκετό καιρό, τον συμπαθούσε 

και αυτή.

Τώρα έτρωγαν τα γεύματά τους σιωπηλοί, και κοιμόντουσαν σε διαφορετικά 

δωμάτια, μετά βίας μαθαίνοντας ο ένας για την ημέρα του άλλου. 

Προσπερνούσαν ο ένας τον άλλον, σαν να πατούσαν σε τεντωμένο σχοινί,  αδέξια 

και στις μύτες για να αποφύγουν την πτώση, και μερικές φορές υπήρχε τόση 

θλίψη στις ματιές που έριχναν μεταξύ τους που το Φθινόπωρο άρχισε να πιστεύει 

ότι είχε έρθει ο καιρός να βρει ένα άλλο μέρος να στοιχειώσει.

Και ήταν έτοιμος να το κάνει, όταν μια μέρα η Αριάδνη όρμησε στο σπίτι τους 

μέσα στην απόλυτη ευτυχία, τον σήκωσε και τον έφερε στο πρόσωπο της. 

“Γνώρισα έναν καλό άνθρωπο σήμερα”, του είπε, η φωνή της παραμορφωμένη 



μέσα στη γούνα του. Για μια στιγμή, το Φθινόπωρο δεν ενδιαφερόταν για το 

τι του έλεγε, ποιον είχε συναντήσει, γιατί εκείνος ένιωσε ότι της είχε λείψει 

απόλυτα και βαθιά. Γουργούρησε δυνατά, προσέχοντας να μην χαρεί στην 

ανθρώπινη γλώσσα που σχεδόν τους είχε χωρίσει. Η Αριάδνη τον κατέβασε στο 

στήθος της και κοίταξε μέσα στα μάτια του. “Κάποιον άλλο που χρειαζόταν το 

ξόρκι μου”.

Το Φθινόπωρο άφησε ένα νιάου που σήμαινε ωχ, όχι.

Το πρόσωπο αυτό εργαζόταν στη βιβλιοθήκη όπου εκείνη σύχναζε τις 

Παρασκευές. 

Η Αριάδνη είχε τη δική της βιβλιοθήκη, μια εξαίρετη συλλογή βιβλίων όλων των 

ειδών στο υπόγειό της, φιλοξενούμενη με αγάπη και διατηρούμενη από τον καιρό, 

το χρόνο και την υγρασία με όχι τόσο συμβατικά μέσα - ας τα πούμε προστασίες 

με χαραγμένα φυλαχτά -  αλλά τα βιβλία ποτέ δεν θα μπορούσαν να είναι αρκετά 

και έτσι πάντα χρειάζονταν εξωτερικές αναζητήσεις για περισσότερα.

Η Αριάδνη και αυτό το πρόσωπο, το όνομα του οποίου ήταν Σκοτ, 

συγκρούστηκαν μεταξύ τους, κυριολεκτικά, και σκόρπισαν βιβλία παντού μέσα 

στο διάδρομο, χαλώντας την απόλυτη σιωπή του αναγνωστηρίου. Και οι δυο 

είχαν κοκκινίσει, νιώθοντας πάνω τους εκατό καρφωμένα βλέμματα παρότι 

υπήρχαν στη χειρότερη δέκα επισκέπτες εκείνη την ώρα.

Ο Σκοτ απολογήθηκε για την αδεξιότητά του, και η Αριάδνη παραδέχτηκε ότι 

ήταν αδέξια και η ίδια. Μετά εκείνος της είπε ότι, σε στιγμές γκάφας όπως 

αυτή, ένιωθε ότι ήθελε να συρθεί σε μια τρύπα και να μείνει εκεί για πάντα, 

και η Αριάδνη του εξομολογήθηκε ότι ήταν προ πολλού γνώστης αυτού του 

συναισθήματος. 
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Οι δυο τους συμφώνησαν σε πολλά σχετικά σημεία, το οποίο οδήγησε σε μια 

ήσυχη συζήτηση σε μια, ακόμη άδεια, πτέρυγα της βιβλιοθήκης, μια συζήτηση 

για το πώς η ανεπιθύμητη προσοχή τους προκαλούσε εξανθήματα, πώς, στην 

πραγματικότητα, ενώ συμπαθούσαν τους ανθρώπους δυσκολεύονταν να τους 

πλησιάσουν, πώς ο κόσμος ήταν πράγματι ένα λαμπρό πράγμα αλλά και οι δυο 

τους είχαν ανάγκη για συχνά διαλείμματα από αυτόν. Στο τέλος της ευκολότερης 

συζήτησης που η Αριάδνη είχε εδώ και χρόνια, του έδωσε όχι μόνο την 

επαγγελματική της κάρτα, αλλά και ένα σημείωμα με το ξόρκι της.

“Πού νομίζεις ότι θα εξαφανιστεί;” ρώτησε το Φθινόπωρο σε άπταιστα ανθρώπινα 

όταν η Αριάδνη τον ενθάρρυνε να μιλήσει ξανά. 

“Ένα μέρος ανακούφισης. Κάπου που μπορεί να είναι ο πιο ειλικρινής 

εαυτός του.” Η Αριάδνη ήταν περήφανη για το ξόρκι της, ακόμη και όταν τα 

αποτελέσματά του υπερέβαιναν τα όρια της θέλησής της. Η προοπτική του να 

είναι χρήσιμο σε κάποιον άλλον την συνέπαιρνε. 

Η επόμενη Παρασκευή δεν μπορούσε να έρθει αρκετά γρήγορα. Η Αριάδνη πέθαινε 

να μάθει αν η νέα αδελφή ψυχή της είχε εφαρμόσει το ξόρκι πάνω του και πώς 

αυτό του είχε φερθεί. Και παρότι τον είχε πολύ επαγγελματικά ενημερώσει για 

τις παρενέργειές του, ήλπιζε μέσα της ότι θα είχε εξαιρεθεί από αυτές, έχοντας 

καλύτερο έλεγχο των συναισθημάτων του. Ωστόσο, όταν η Παρασκευή ήρθε, ο 

Σκοτ δεν ήταν στη βιβλιοθήκη. Σωπάζοντας τα νεύρα της, η Αριάδνη ρώτησε 

τη διευθύντρια της βιβλιοθήκης, με την οποία είχε με τα χρόνια χτίσει μια 

εξαιρετική σχέση τριών φράσεων την εβδομάδα, τι είχε απογίνει. Το συνήθως 

λαμπερό χαμόγελο εγκατέλειψε τα σαρκώδη χείλη της διευθύντριας και 

συνοφρυωμένη αποδοκιμαστικά, της εμπιστεύτηκε ότι ύστερα από πολλαπλές 

προειδοποιήσεις για τις απότομες εξαφανίσεις του στη μέση της βάρδιάς του, ο 

Σκοτ είχε την αξιοπρέπεια να παραιτηθεί μόνος του.



“Τον είχες προειδοποιήσει!” είπε το Φθινόπωρο στην απαρηγόρητη Αριάδνη 

καθώς μάσαγε το ψάρι του. Το κράταγε ανάμεσα στα μεγάλα ανθρώπινα χέρια 

του, πάνω από ένα παντελόνι που του είχε επιβληθεί για όταν ήταν σε αυτή τη 

μορφή.

Αλλά η Αριάδνη δεν άκουγε τίποτα. Παρόλο που ήξερε ότι ήταν απόφασή του το 

αν θα χρησιμοποιούσε το ξόρκι της ή όχι, δεν μπορούσε να διώξει το συναίσθημα 

ότι είχε κάνει τη ζωή του πιο δύσκολη από ότι ήταν πριν. Και αυτό ήταν το 

αντίθετο από αυτό που κάνουν οι επιλυτές προβλημάτων.

Η Αριάδνη δεν βγήκε από το σπίτι της για μέρες. Η λύπη την είχε καταλάβει για 

τα καλά, και tο Φθινόπωρο ήταν η μόνη παρέα που επέτρεπε. Εκείνος δεν είχε 

παράπονο. Χρησιμοποιούσε την ανθρώπινη μορφή του για να παραλαμβάνει στην 

πόρτα τα ψώνια που είχαν παραγγείλει, ή για να νιαουρίσει ένα χαιρετισμό στον 

ταχυδρόμο και να πάρει τα γράμματα και τις εφημερίδες για εκείνη. Η Αριάδνη 

συχνά μάθαινε για τον έξω κόσμο από τη φωτεινή οθόνη, ωστόσο το χαρτί 

φαινόταν να την κερδίζει πάντα.

Και ήταν από τις εφημερίδες που η Αριάδνη έμαθε για το νέο παράξενο φαινόμενο 

που είχε χτυπήσει την πόλη τους. Άνθρωποι είχαν αρχίσει να εξαφανίζονται, 

χωρίς προειδοποίηση και λογική αιτία. Ένα κορίτσι από το σχολείο της, στη 

μέση των μαθηματικών. Ένας πωλητής στο δρόμο για ένα ραντεβού με τον 

προϊστάμενό του. Ένας νεαρός κατά τη διάρκεια ενός ραντεβού δίπλα στη 

θάλασσα. Η μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων είχε συμβεί μπροστά σε 

έκπληκτους μάρτυρες, και σε όλες τις περιπτώσεις οι εξαφανιζόμενοι είχαν 

επιστρέψει στην οικογένειά τους μετά από μερικές ώρες, τηρώντας σιγή ιχθύος 

ως προς του πού είχαν πάει.
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Η Αριάδνη δεν μπορούσε να πιστέψει ότι οι δημοσιογράφοι δεν είχαν ανακαλύψει 

τον κοινό παράγοντα αυτών των περιστατικών. Επίσης, δεν μπορούσε να 

πιστέψει ότι ο Σκοτ, τον οποίο είχε παράλογα αλλά ειλικρινά εμπιστευτεί είχε 

δώσει τριγύρω το ξόρκι της τόσο απερίσκεπτα, σαν να ήταν άλλο ένα βιβλίο προς 

δανεισμό.

Δε φταις εσύ, της είπε το Φθινόπωρο, γιατί παραήταν θλιμένη για να ακούσει το 

Στα νιαούριζα εγώ. Η Αριάδνη επέλεξε να υποκριθεί ότι τον πιστεύει. Είχε δώσει 

στους ανθρώπους μια διέξοδο από το άγχος αλλά ούτε είχε αναγκάσει ούτε είχε 

συμβουλεύσει κανέναν να την ακολουθήσει. 

Αν, όμως, δεν πηγαίνουν στην οικογένεια και τους φίλους τους, πού 

εξαφανίζονται; Πού είναι το μέρος της ανακούφισής τους; 

“Ίσως κάπου μακριά από όλους αυτούς για λίγο...”

Παρά τις καλύτερες προσπάθειές της να το αγνοήσει, τα νέα την έκαναν νευρική. 

Προσπάθησε να βυθιστεί στα πράγματα που αγαπούσε, την ανάγνωση των 

αγαπημένων της βιβλίων κάτω από το φεγγίτη της σοφίτας της, τη δημιουργική 

μαγειρική των φίλτρων, τη συγγραφή περισσότερων ξορκιών, αλλά τίποτε δεν 

την έκανε να ξεχαστεί αρκετά. 

Τελευταία είχε αρχίσει να νιώθει το σπίτι της ξένο, σαν χώρο μολυσμένο από κάτι 

άλλο πέρα από τη δική της παρουσία και τις πορτοκαλί γατότριχες. Η Αριάδνη 

νόμιζε ότι άκουγε τριγμούς, ψιθύρους και αχνά γέλια, ό,τι σύμπτωμα της είχαν 

ποτέ περιγράψει οι στοιχειωμένοι πελάτες της, και όταν δεν μπορούσε πλέον να 

το προσπεράσει ως δημιούργημα της έντονης φαντασίας και των ευαίσθητων 

νεύρων της, κατέβηκε τα ξύλινα σκαλιά προς τη βιβλιοθήκη της. Οι προστασίες 

που τη σφράγιζαν είχαν σπάσει.

Το Φθινόπωρο ήταν σε μια φάση επιθετικού καλλωπισμού όταν άκουσε ένα 

άγριο ποδοβολητό στα σκαλιά του υπογείου. Κατάλαβε αμέσως ότι δεν ήταν οι 



παντόφλες του ανθρώπου του, οπότε φόρεσε την πιο απειλητική του έκφραση. 

Καθώς το άγνωστο ξανθό κορίτσι έφτασε στο πρώτο σκαλί, γλίστρησε μπροστά 

της, πήρε μια καλή ανάσα και της πέταξε ένα μακρύ γατίσιο σφύριγμα. 

Το κορίτσι φρέναρε τόσο απότομα που παραλίγο να πέσει προς τα πίσω, τα μπλε 

μάτια της ανοιγμένα διάπλατα από κατάπληξη.

Εϊ, εσύ! Ποια είσαι; Τι κάνεις στο σπίτι μας;

Το κορίτσι άφησε μια κραυγή και έτρεξε κατά πάνω του, σχεδόν ποδοπατώντας 

τον.

Ο Σκοτ δεν ήταν τόσο αυθόρμητος στην αντίδρασή του. Δεν τον εξέπληξε που 

έβλεπε την Αριάδνη, αλλά έδειχνε λίγο ένοχος. “Το ήξερα ότι αυτό το μέρος ήταν 

δικό σου τη στιγμή που το είδα” είπε, ρίχνοντάς της κλεφτές ματιές χωρίς να 

τολμά να την κοιτάξει στα μάτια. “Το ξόρκι σου με έφερε εδώ.”

“Υπάρχουν άλλοι;” ρώτησε η Αριάδνη, κρυφοκοιτάζοντας πλάγια προς την ακόμα 

ταλαντευόμενη πόρτα από όπου είχε φύγει η έφηβη κοπέλα.

Ακολούθησε ένα τρίξιμο στο πάτωμα και το γραφείο της μετακινήθηκε λίγο πριν 

ένας άλλος άντρας εμφανιστεί από κάτω του, κοιτώντας την τρομαγμένος. 

Σύρθηκε από κάτω και σηκώθηκε με μια σειρά απολογιών για την εισβολή 

του στο σπίτι της και την ενόχληση που της προκάλεσε. Το λεπτό βιβλίο των 

συνταγών κέηκ κρεμόταν ακόμα από τα δάκτυλά του, και η Αριάδνη ήλπιζε ότι 

δεν το διάβασε στη σκοτεινή κοιλότητα του γραφείου της, γιατί τα γράμματά 

του ήταν πολύ μικρά. Αποδείχθηκε ότι ο άνδρας ήταν γείτονας και παιδικός φίλος 

του Σκοτ, και από την πειστικότητα των λόγων του και τη γλώσσα του σώματός 

του, η Αριάδνη συμπέρανε ότι θα μπορούσε να είναι πωλητής.

“Το χρειαζόταν”, είπε ο Σκoτ, ενώ η ντροπή έβαφε κόκκινο το πρόσωπό του. “Όλοι 

τους το χρειάζονταν.”
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Υποσχέθηκαν να μην επεκτείνουν περαιτέρω τον κύκλο τους, καθώς όλοι τους 

αντιπαθούσαν τα πλήθη. Ωστόσο, σπάνια εμφανίζονταν την ίδια ώρα, και όταν 

όντως συναντιόντουσαν, οι συζητήσεις τους ήταν αραιές και σύντομες, πριν 

ο καθένας εγκατασταθεί στη γωνία του για να διαβάσει, να γράψει ή απλά να 

σκεφτεί με κλειστά τα μάτια. Το υπόγειο δεν χρειαζόταν πλέον να σφραγίζεται 

με προστασίες ή κλειστές πόρτες. Μερικές φορές η Αριάδνη θα έφτιαχνε τσάι και 

μπισκότα, αφήνοντας τα σιωπηλά στο γραφείο ή στην κουζίνα. Και οι άλλοι δεν 

χρειαζόταν πλέον να την περιμένουν να φύγει για να εγκαταλείψουν το σπίτι της 

απαρατήρητοι. Μερικές φορές ήταν τα πόδια τους που τους οδηγούσαν στο σπίτι 

της Αριάδνης, και όχι το δικό της ξόρκι. 

Το Φθινόπωρο έκανε συχνά περιπολίες στο σπίτι, παρατηρώντας τους με 

καχύποπτα μάτια, σφυρίζοντάς τους εδώ και εκεί, έτσι, για σιγουριά. Στην αρχή 

δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί η Αριάδνη τόσο πρόθυμα άνοιξε το κρησφύγετό 

της σε ξένους, αλλά όσο και να τους μύριζε, δεν μπορούσε να εντοπίσει ίχνος 

απειλής σε αυτούς. Σιγά σιγά, το Φθινόπωρο παρατήρησε τα νήματα μιας ζεστής 

αύρας να σχηματίζονται μεταξύ τους, τις σύντομες ανταλλαγές τους κατά τα 

διαλείμματα του μοναχικού τους χρόνου να εξελίσσονται σε συζητήσεις. 

Το Φθινόπωρο άρχισε να σκέφτεται ότι του θύμιζαν τον εαυτό του όταν είχε 

πρωτοαποφασίσει ότι το σπίτι της Αριάδνης θα ήταν το δικό του σπίτι. Η 

εσωτερική τους αρμονία δεν διέφερε από αυτή ενός πνεύματος που είχε βρει το 

μέρος στο οποίο ανήκει.

Ώστε λοιπόν τώρα διευθύνεις ένα κλαμπ μοναχικών. 

Το Φθινόπωρο καθόταν με την πλάτη στον κορμό του μεγαλύτερου δέντρου του 

κήπου, αφομοιώνοντας το θαυμάσια. 



Το δέρμα του είχε αποκτήσει μια απαλή, χάλκινη απόχρωση, ενώ τα μαλλιά 

του κινούνταν στο αεράκι με τα χρώματα του φυλλώματος, στολισμένα με 

ανταύγειες στο φάσμα από το χρυσό προς το κόκκινο.

Η Αριάδνη χαμογέλασε ελαφρά, πίνοντας μια γουλιά από το τσάι Κεϋλάνης δίπλα 

του. “Κλαμπ μόνων ακούγεται σωστότερο. Είμαστε μόνοι μας, μαζί. Αυτό είναι 

το νόημα.”

Το Φθινόπωρο της έβγαλε τη γλώσσα του ανάμεσα από τα βελονοειδή δόντια του. 

Εκείνη γέλασε και έξυσε το πηγούνι με το κοντοκομμένο γενάκι του, κάνοντάς 

τον να γουργουρίσει. 
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Aιγόκερως
 Για να φτάσεις στην κορυφή, ξεκίνα να 
σκαρφαλώνεις προς τα κάτω. Δεν βρίσκεται 
κάθε θησαυρός στην κορυφή του βουνού.

Yδροχόος
Για να δείξεις τα πραγματικά σου 
αισθήματα, βρες τα τρία πιο σημαντικά 
πράγματα για σένα και ευχαρίστησέ τα. Δεν 
χρειάζεσαι λέξεις για να δείξεις συναίσθημα 
- να το θυμάσαι.

Iχθύς
Για να προστατεύσεις τον εαυτό σου, να 
έχεις μαζί σου το δόντι ενός άγριου ζώου. 
Μπορεί να έχεις περισσότερα να χάσεις αν 
δε δαγκώνεις. 

Kριός
Για να κόψεις ταχύτητα, μπορείς να 
χαθείςστο δάσος και να ακούσεις τα φυτά 
να μεγαλώνουν. Τίποτα δεν τα βιάζει. Ζουν 
από τη μία στιγμή τους στην άλλη. 

Tαύρος
Για να προχωρήσεις, βρες μια τέλεια 
στρογγυλή πέτρα και άφησέ τη να κυλήσει 
μέσα στο σκοτάδι. Δεν θα χορταριάσει.

Dίδυμος
Για να πεις αυτά που έχουν την περισσότερη 
σημασία, ψάξε για κοχύλια στην ακτή, μια 
ξάστερη νύχτα. Βρες τα διαμάντια μέσα στο 
σωρό από λέξεις.

Kαρκίνος
Για να αφήσεις πίσω το παρελθόν, δίπλωσέ 
το σαν βαρκούλα και άστο να πλεύσει 
μακριά. Δεν μπορείς να αντιστρέψεις τη ροή 
του ποταμού.

Lέων
Για αυτοπεποίθηση, πάρε μαζί σου έναν 
καθρέφτη τσέπης αλλά μην τον κοιτάζεις 
ποτέ. Οι άλλοι θα σε δουν όπως εσύ βλέπεις 
τον εαυτό σου. 

TTαρθένος
Για να ηρεμήσεις ένα ανήσυχο μυαλό, πιες 
μαύρο τσάι με λεβάντα. Η ευτυχία μπορεί να 
βρεθεί ακόμη και καταμεσής της μιζέριας.

Zυγός
Για να διαλέξεις ένα μονοπάτι, άναψε ένα 
κερί, κλείσε τα μάτια σου και ακολούθησε το 
φως. Δεν μπορείς να κάνεις καμία επιλογή αν 
δεν εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου να την κάνει.

Sκορπιός
Για να θεραπεύσεις το αίσθημα της στέρησης, 
φύτεψε λουλούδια στον κήπο σου. Μερικές 
φορές η ζήλια μπορεί να κάνει πράγματα να 
μεγαλώσουν, αλλά θα τα νιώθεις στα αλήθεια 
δικά σου;

Tοξότης
Για να πεις μια αλήθεια που δεν θα πονέσει, 
πρόσθεσε ένα μπουμπούκι τριαντάφυλλου στο 
τσάι σου. Η αλήθεια δεν χρειάζεται να είναι 
ρόδινη αλλά δεν χρειάζεται ούτε αγκάθια.

Z O D I A
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