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Καλλιτέχνης εξωφύλλου 

Ο Machinarte είναι ένας Έλληνας freelance 
καλλιτέχνης. Σπούδασε οπτικές τέχνες στο 

ACG. Η γκάμα της δουλειάς του ξεκινάει από 
την ζωγραφική, το σχέδιο και την γλυπτική για να 

καταλήξει ως το γκράφιτι. Έχει συνεργαστεί με 
πολλές καλλιτεχνικές ομάδες και οργανισμούς, 

όπως το Athens Digital Arts festival. 

Για το Fliqped σχεδίασε το εξώφυλλο του 6ου 
τεύχους, με τα θέματα της ενδοσκόπησης, της 
εσωστρέφειας και της εσωτερικής αναζήτησης 

σαν άξονες. Το έργο του εξωφύλλου, με τον 
τίτλο “In Secure”, δημιουργήθηκε με έναν 

συνδυασμό από ψηφιακά εργαλεία 
και ελεύθερο σχέδιο. 

Μπορείτε να τον βρείτε 
στο ίνσταγκραμ ως @machinarte.



E D I T O R I A L

Kristiana Lalou

With every issue we release, my respect for the people who work hard for this 

magazine only grows. Of all the work done, only maybe half of it reaches you. 
My hard drive is full of photography and articles that did not make the cut. 

Not because they were not valuable and the product of hard labour, but because 

it would be impossible to use it all.

This trimester’s theme is looking into one’s self through the lens of the psyche. 

Introversion or extroversion, no matter how different, are both closely related to our 

sense of self and we have embarked on the road of understanding ourselves, 

if only a little.

This issue introduces new partnerships and creative pathways. 

There are wonderful artists to get to know and thought inducing articles to read. 

It was especially hard this past year, for all of us here at Fliqped to deliver 

meaningful content, while trying not to be political, as it is not our objective. 

Thankfully, there is a new year to look forward to. 

One that will hopefully set things straight as the one we are currently going through, 
seems to resemble a surrealist nightmare.
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Κριστιάνα Λάλου

Με κάθε νέο τεύχος, η εκτίμησή μου για τους ανθρώπους που δουλεύουν πολύ για 
αυτό το περιοδικό, μόνο μεγαλώνει. Από όλη την δουλειά που γίνεται, μόνον ίσως 
η μισή φτάνει ως εσάς. Ο σκληρός μου δίσκος είναι γεμάτος από άρθρα και υλικό 
που δεν θα δει ποτέ κανείς. Όχι επειδή δεν έχουν αξία ή δεν είναι προϊόν σκληρής 

δουλειάς, αλλά επειδή είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθούν όλα. 

Το θέμα του τριμήνου είναι η ενδοσκόπηση. 
Η στροφή εσωτερικά προς τον εαυτό μέσα από από το πρίσμα της ψυχής. 

Εσωστρέφεια ή εξωστρέφεια, παρά τις διαφορές τους, σημαίνουν ψυχική διεργασία 
και αίσθηση του εαυτού. Έχουμε βάλει στόχο λοιπόν να κατανοήσουμε

 -λιγάκι ίσως μόνο- τους εαυτούς μας.

Το τεύχος αυτό φέρνει νέες συνεργασίες και δημιουργικές οδούς. 
Υπέροχους καλλιτέχνες να γνωρίσετε και άρθρα να σας βάλουν σε σκέψεις. 

Ήταν αρκετά δύσκολο, για όλους μας στο Fliqped, την χρονιά που μας πέρασε να 
προσφέρουμε καλό υλικό, χωρίς να αγγίξουμε ανθρωπιστικά και πολιτικά θέματα, 
καθώς δεν είναι αυτός ο προσανατολισμός μας σαν περιοδικό. Ωστόσο έχουμε ένα 
νέο έτος να προσμένουμε, το οποίο ελπίζουμε να βάλει τα πράγματα σε τάξη, καθώς 

αυτό που διανύουμε μοιάζει πλέον με σουρεαλιστικό εφιάλτη.

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
Κριστιάνα Λάλου

kristianalalou@gmail.com
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Το Fliqped δέχεται κείμενα, φωτογραφίες και 
πρωτότυπα προσωπικά πρότζεκτς.
fliqpedsubmissions@gmail.com

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ 
Machinarte

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Λήψεις από το πρότζεκτ “ Parts of who I am”
για το περιοδικό fliqped.
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 M ν ή μ ε ς



love my friends. 
Love them to bits. I love hanging out with them and going places and doing fun things and gener-
ally being with them. But then I need to be alone for a while. Completely alone. Lock-my-self-in-my-

room-for-two-days alone. Otherwise I can’t function properly. 

I have always considered this normal. Seeing a friend or love interest and then spend at least a day 
by myself. Doing whatever I want to do...alone. Like recharging. Gathering strength until I can see 
them again. It feels like I expend energy when I am around people, that I need to recuperate after-
wards. Yet some people I met later in life don’t do this. Ever. In fact they get upset that I can’t meet 
them everyday. This is all sorts of irrational to me and I am all sorts of weird to them. I try to make 
myself understood, but at times it is impossible, as me not meeting with someone, comes off as me not 
caring enough for them. That is certainly not the case. 

Being alone is fun. So fun in fact that I love nothing more than staying in and binge watching shows , 
reading, baking, taking looooong showers, watching 00s teen shows etc. It is as much fun as seeing 
the people I care about and spending time with them. One does not negate the other. I need it both. 
There is nothing more reassuring of my closeness to someone, than cancelling our plans because we 
are both exhausted and both being totally OK with it. Because we love each other and we will see 
each other again, when we are perfectly capable of doing so. 
The way I see it, I care enough about you, to meet you when I can be my best self and not a tired 
empty shell. Maybe ‘’empty shell’’ is a bit dramatic, but you get my point.

C H A R G I N G
a comprehensive outlook on an introvert’s ways

I
Words: Kristiana Lalou
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On the other hand there are people who just can’t sit their butts down. They have to be out all day 
everyday. Calling people to make plans and hang out all the time, because they get depressed if 
they stay in, alone. Now, this is strange to me and frankly I deem it unhealthy. It feels like you seek the 
company of others not because you genuinely like to be with them, but because they serve as distrac-
tion. How insulting! If you can’t be alone with yourself, there is a problem there. 
Yet I cannot but admit that a sizeable portion of these people may just be way extroverted and com-
pletely happy with themselves and their lives. In which case I will need them to respect the fact that I 
am not like that, if they want to be my friend.

There is a very clear distinction between people who thrive on communication and those who need 
time to themselves to refill their batteries. Once you accept the way a person functions best and 
decide to see things from their point of view, you can form long lasting meaningful relationships. 
How can I be there for you, or up for a six hour RPG session if I feel drained? Staying in for a week 
because I need to do so, doesn’t mean I think you suck. 
When it’s your birthday/promotion party or x important thing I will be there, but I will take a rain 
check on bar hopping with you for the best part of the week. That doesn’t mean I don’t care for you 
though.

Bottom line being alone is my thing. Like your thing may be unfunny puns -alright that is my thing as 
well. Alone, not lonely. Loneliness is not my thing. So please remain my friend, 
I need you, as much as I need to stay in on Saturdays after a long week.

    

    



ατρεύω τους φίλους μου.
Τους υ<εραγα<ώ. Δεν έχω καλύτερο α<ό το να αράζω με την <αρέα μου, να <ηγαίνουμε σε 
όμορφα μέρη και γενικά να κάνουμε διασκεδαστικά <ράγματα <αρέα. Αλλά μετά α<ό όλα αυτά, 

έχω ανάγκη να μείνω μόνη μου. Εντελώς μόνη μου. Να κλειδωθώ στο δωμάτιο μου για δυο μέρες για 
να ηρεμήσω. Ειδάλλως δεν μ<ορώ να λειτουργήσω μετέ<ειτα.

Το θεωρούσα <άντα <ολύ φυσιολογικό. Το να βλέ<ω έναν φίλο ή να βγαίνω ένα ραντεβού και 
έ<ειτα να <ερνάω μια μέρα τουλάχιστον μόνη μου με τον εαυτό μου. Να κάνω ό,τι θέλω...μόνη μου. 
Σαν ε<αναφόρτιση ας <ούμε. Να μαζεύω δυνάμεις μέχρι να δω κά<οιον ξανά. Είναι λες και ξοδεύω 
ενέργεια όταν <ερνώ χρόνο με κά<οιον, την ο<οία <ρέ<ει να ανακτήσω αργότερα. Αυτήν την ανάγκη  
μου, όμως, δεν την  καταλαβαίνουν όλοι. Κά<οιοι μάλιστα <ροσβάλλονται αν δεν μ<ορώ να τους δω 
όταν το θέλουν. Αυτό εμένα μου φαίνεται άκρως <αράλογο και εγώ σε εκείνους τελείως αναίσθητη. 
Προσ<αθώ να εξηγήσω το γιατί φέρομαι έτσι, αλλά μερικές φορές είναι αδύνατο. Καθώς το να μην 
κανονίσω με μια φίλη μου μια μέρα <ου εκείνη θέλει, το αντιλαμβάνεται ως έλλειψη αγά<ης α<ό μέρους 
μου. Αυτό δεν ισχύει καθόλου. 

Το να <ερνάω χρόνο με τον εαυτό μου είναι τόσο τέλειο. Τί<οτα δεν με χαρο<οιεί <ερισσότερο α<ό 
το να μένω μέσα και να βλέ<ω σειρές και ταινίες, να διαβάζω βιβλία, να κάνω αφρόλουτρα και να 
ψήνω κέικ. Είναι το ίδιο διασκεδαστικό με το να βλέ<ω τους φίλους μου. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Τα 
χρειάζομαι και τα δύο. Μάλιστα, η μεγαλύτερη α<όδειξη φιλίας είναι να ακυρώσουμε τα σχέδια μας με 
έναν φίλο γιατί είμαστε και οι δυο εξαντλημένοι, χωρίς κανείς α<ό τους δυο μας να έχει <ρόβλημα με 
αυτό. Θα βρεθούμε όταν θα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση γιατί θέλουμε να δούμε ο ένας τον άλλον. 
Σε νοιάζομαι τόσο <ολύ <ου δεν θέλω να σε δω όταν είμαι κουρασμένη και υ<ολειτουργώ, αλλά όταν 
μ<ορώ να είμαι στα καλύτερα μου και να <εράσουμε <οιοτικό χρόνο, έτσι την βλέ<ω την εκτίμηση εγώ.

Σ Τ Η   Φ Ο Ρ Τ Ι Σ Η
οι σχέσεις από την σκοπιά ενός εσωστρεφή

Λ
Κείμενο: Kριστιάνα Λάλου
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Α<ό την άλλη, υ<άρχουν άνθρω<οι <ου δεν μ<ορούν να κάτσουν κάτω ούτε στιγμή. Πρέ<ει να είναι 
όλη μέρα έξω. Παίρνουν τους <άντες τηλέφωνα και κανονίζουν συνέχεια, γιατί αν μείνουν μέσα μόνοι 
τους, τους <ιάνουν οι μαύρες τους. Αυτό ας <ούμε εμένα μου φαίνεται <ιο <ερίεργο και ειλικρινά λίγο 
άρρωστο. Νιώθω λες και δεν σε νοιάζει να δεις εμένα ε<ειδή εκτιμάς την <αρέα μου αλλά ε<ειδή 
χρειάζεσαι να α<οσ<άει κά<οιος την <ροσοχή σου α<ό τα <ροβλήματα <ου ίσως έχεις με τον εαυτό σου. 
Αυτό κι αν είναι <ροσβλητικό! Αν δεν μ<ορείς να μείνεις μόνος με τον εαυτό σου, κά<οιο <ρόβλημα 
υ<οβόσκει. Δεν γίνεται να αρνηθώ <άντως, <ως μερικοί α<ό τους ανθρώ<ους αυτούς τυγχάνει να είναι 
εξαιρετικά εξωστρεφείς και α<ολύτως εντάξει με τους εαυτούς τους. Στην <ερί<τωση αυτή λοι<όν, εφόσον 
θέλουν να είναι φίλοι μου, θα <ρέ<ει να καταλάβουν <ως εγώ δεν μ<ορώ να λειτουργήσω έτσι.

Υ<άρχει ένας ξεκάθαρος διαχωρισμός  ανάμεσα στους ανθρώ<ους <ου χρειάζονται συνεχώς να 
ε<ικοινωνούν με άλλους για να <αίρνουν ενέργεια και σε αυτούς <ου θέλουν χρόνο μόνοι τους για 
να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους. Μόνο όμως εφόσον δεχτείς και καταλάβεις τους ρυθμούς του άλλου, 
μ<ορείς να δημιουργήσεις εξαιρετικά καλές δια<ροσω<ικές σχέσεις. Πώς μ<ορώ να σου σταθώ σε μια 
δύσκολη στιγμή ή να έρθω να <αίξουμε RPG για έξι ώρες αν είμαι εξουθενωμένη ψυχολογικά; Το 
να μην με δεις μια βδομάδα γιατί δεν έχω βγει α<ό το σ<ίτι, δεν σημαίνει ότι δεν σε συμ<αθώ. Στα 
γενέθλια σου και στο τάδε σημαντικό γεγονός θα είμαι εκεί για σένα, αλλά θα <ροτιμήσω να κάτσω 
στον κανα<έ μου, εάν θες να <ηγαίνουμε μ<αρότσαρκα την μισή εβδομάδα. Αυτό δεν <άει να <ει <ως 
δεν νοιάζομαι για ‘σένα.

Στην τελική το να θέλω να μένω και μόνη κά<οιες φορές, είναι η λόξα μου. Ό<ως η δική σου είναι τα 
κρύα αστεία - εντάξει δική μου λόξα είναι και αυτή το <αραδέχομαι. Δεν μου αρέσει όμως η μοναξιά. 
Ο<ότε μείνε φίλος μου, σε χρειάζομαι όσο χρειάζομαι και το να μένω μέσα τα σαββατόβραδα μετά 
α<ό μια εξαντλητική εβδομάδα.

    

    





thens is a city where unexpected places, people and experiences are always right around 
the corner. In this very spirit, I had the pleasure of meeting and interviewing for Fliqped an 
illustrator, who besides being one of my favourites, also happens to reside in Athens the last 
two years. 

Daniel Egnéus is a Swedish, self taught artist, with multiple award winning works under his belt and 
an internationally famous clientele. Before coming to Athens, he lived in numerous European cities. 
One of his most recent collaborations is that with Headline Publishing UK and British writer 
Neil Gaiman. He illustrated the new editions of several of his books. Right now he is working on the 
children’s play ‘’Peter and the Wolf’’, which will premiere in February, at the Athens Concert Hall.

You are an artist who found his way through experimentation and managed to distinguish himself, 
creating his own personal style. What were all these years of paving your own way like?

Well, I started before the internet. So, for the first years, I had to walk around a lot, with my portfolio, 
call everyone or go and visit them, show them original images and work on paper.
An artist doesn’t have to do this any more. You can send e-mails and PDFs and also reach the whole 
world quite easy.

D A N I E L   E G N É U S
  art  musings  on  a  Sunday  afternoon

Α

Words: Mimika Michopoulou
Illustrations : Daniel Egneus

- 10 -



Things in Greece right now are not ideal for new creators. What 
were some of the challenges you faced in your beginnings as an 
artist and possibly still do?

Commercial work is commercial work. So most of the time you 
get super detailed briefs and this is something that is not fun and 
gives no freedom to the artist obviously. But you have to do this, 
because it’s a job. I always work with agents and not on my own, 
so they come with particular offers and demand particular things. 
If I like it, I like it, but most of the time you do it anyway. 
Generally, nowadays, I can choose a little bit more. For example 
during my recent collaboration with Neil Gaiman, I didn’t have 
any kind of brief, but this is not the case for a young artist in the 
first years of his career.

Let’s talk a bit more about your collaboration with Neil Gaiman 
and the illustration of his novels “American Gods”, “Anansi Boys”, 
“The Monarch of Glenn” and “Black Dog”. We see a deeper, 
darker approach to your work in comparison to your previous, 
more colourful designs. 
Was this a direct result from dealing with Gaiman’s work, 
or has your “eye” changed?

I knew Gaiman’s books very well and I already had an idea of 
how I would like to optimise the characters of his books. Once 
I read a book I can’t help but think about how I would like the 
characters to be illustrated. In this case, I wanted to create a 
dark, dramatic atmosphere that has to do not only with Gaiman’s 
themes, but also my point of view. Maybe I exaggerated a little 
bit this time. (laughs)

As a creator, do you believe in getting caught up in the moment, 
or do you think scheduling and method
 is what makes a good artist?

I think it is both, actually. Its good to have some kind of idea of 
what you’re doing and of course having a deadline helps a lot. I 
definitely need a deadline, even though I work everyday since I 
was 22 years old. 
After all these years, I know when I have a brief of a job and 
how long will it take for the job to be done, 
as it is a matter of experience.











You were a judge in the EVGE illustration awards 2016 in 
Athens. What’s your opinion about the 

new wave of illustrators in Greece?

It feels it’s kind of new, strangely. It’s hard to find a tradi-
tion in Greek illustration. For example, there’s no category 

of illustration in newspapers or magazines and that is, 
I think, because magazines and newspapers in Greece, 

don’t really use illustrations among their pages.
There are a lot of people that draw in Greece, but they 

do not have the economic opportunities here. 
They have to look outside their country. Its really hard for 

them to survive as freelancers, as most of the time 
they don’t have any contract, so they don’t have the 

feeling that illustration is their main profession. 
If I was a young Greek illustrator, 

I would try to find an agent abroad. 
If one can manage to have every month some projects 

among different countries,it becomes possible
 to support yourself.

Did you ever have doubts about being an illustrator?

I always loved to draw, I believe it’s all about passion. 
If you choose a career because it is a little bit in fashion 

then it won’t work. When I was like 10 years old I was 
dreaming of doing this job. So afterwards, I didn’t seem to 

have an alternative since I starting working as an 
illustrator when I was 22 years old and I’m doing it ever 

since. It used to be part of me in a way.

Sweden, Prague, London, Berlin, Bologna, Rome, Milan 
and now Athens. We could say you live the life of a

 modern nomad. Did you choose these circumstances or 
did they choose you?

I always wanted to travel. I really liked old school travel-
ling, like go rent a house and stay there, actually live the 
place, the city, as a real citizen, not a tourist. When you 
get tired you move again, shipping all your stuff where 

you go afterwards…When I move from a place to another 
I keep my books and give away all the other stuff to 

friends. When I left Milan, I gave my sofa to a friend, my 
table to another, I gave away my TV. Those things I don’t 
need anyway. It’s actually the books that I collect, all the 

drawings and my computer.



In a parallel universe, what would be the profession 
of an other Daniel Egnéus?

Probably the same! (laughs). I wouldn’t like to do this 
otherwise. I think it would be fun ,though, being a records 
producer! I like the technical part of working with sound 
layers, creating sound environments and of course 
music is always fun anyway.

What are your future plans? Your wildest dream?

Just continue being a better person and a better artist 
and enjoying life as much as I can. 
Being a happy professional artist and a happy person, goes 
hand in hand anyway. My wildest dream is 
probably to live to be 200 years old, or like Highlander, 
you know, if you could live forever. 
Imagine all the books you could collect. 

What kind of books do you have in your library?

I really enjoy literature, I also have books about art, comics 
and of course illustration. Lets say I have my guilty pleas-
ures. Books that I like, books that I read over and over 
again, books that I read on a boring afternoon… I really like 
Georges Simenon as a writer and his character inspector 
Maigret.

What’s the worst advice you would give a new creator?

Well, it wouldn’t be just one for sure! It would be like…
never try to be yourself, try to be anyone else but yourself. 
Copy everyone.
Also, never sign a contract. Be very pretentious with 
clients, try not to be a professional. 
Be an “artist”, filling their magazine’s empty pages.

What are you currently working on?

I’m working on a project for Athens Concert Hall and 
particularly for “Peter and the wolf”, a play for kids accom-
panied by the Athens State Orchestra, where illustrations 
of mine will be projected among other elements of the 
scenography.











Αθήνα, είναι μια <όλη, στην ο<οία ανα<άντεχα μέρη, άνθρω<οι και εμ<ειρίες είναι έτοιμα να 
σου α<οκαλυφθούν α<ό στιγμή σε στιγμή. Αυτό ακριβώς έζησα, όταν ένας καλλιτέχνης <ου 
θαυμάζω, όχι μόνο τυχαίνει να μένει στην Αθήνα τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά δέχτηκε να με 

συναντήσει σε μια συνέντευξη για το Fliqped.

Ο Daniel Egnéus, είναι ένας αυτοδίδακτος καλλιτέχνης α<ό την Σουηδία, με δουλειά <ου έχει βραβευτεί 
ε<ανειλημμένα και <αγκοσμίου φήμης <ελάτες στο ενεργητικό του. Εκτός α<ό την Αθήνα, έχει ζήσει και 
εργαστεί σε <ολλές Ευρω<αϊκές <όλεις.
Μια α<ό τις <ιο <ρόσφατες δουλειές του είναι η συνεργασία του με τον εκδοτικό οίκο Headline 
Publishing UK και τον Βρετανό συγγραφέα Neil Gaiman, ό<ου εικονογράφησε τις ε<ανεκδόσεις για 
κά<οια βιβλία του. Αυτό το διάστημα δουλεύει για την <αιδική <αράσταση “Peter and the Wolf”, 
η ο<οία θα ανέβει τον Φεβρουάριο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Είσαι ένας δημιουργός, που ξεκίνησε πειραματιζόμενος, χωρίς εκπαίδευση και κατάφερε να 
διαπρέψει, διαμορφώνοντας το δικό του, προσωπικό στυλ και ύφος. 
Πώς ήταν όλα αυτά τα χρόνια το να φτιάχνεις το δικό σου “μονοπάτι”;

Ξεκίνησα <ριν το ίντερνετ. Ο<ότε τα <ρώτα χρόνια, έ<ρε<ε να τρέχω <ολύ με το <ορτφόλιο μου μαζί 
μου, να τηλεφωνώ και να ε<ισκέ<τομαι τους <άντες, να δείχνω την δουλειά μου α<ευθείας. 
Ένας καλλιτέχνης <λέον δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό. Μ<ορεί να στείλει mail και PDF αρχεία και 
γενικά έχει <ρόσβαση σε όλους ανά τον κόσμο, εύκολα.

D A N I E L   E G N É U S
μιλώντας  για  τέχνη  ένα  απόγευμα  Κυριακής

Η

Κείμενο: Mιμίκα Μιχο<ούλου
Illustrations : Daniel Egnéus
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Η πορεία ενός νέου δημιουργού αυτή την στιγμή στην χώρα 
μας, μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί δεδομένων των 
συνθηκών. Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισες στο δικό σου ξεκίνημά 
αλλά και κατά την διάρκεια της πορείας σου;

Η δουλειά για <ελάτες είναι ξεκάθαρα αυτό και μόνο. Τον 
<ερισσότερο καιρό έχεις μια <ολύ καλή ενημέρωση και 
κατεύθυνση και αυτό δεν δίνει και <ολλές ελευθερίες στον 
καλλιτέχνη <ροφανώς. Αλλά είναι κάτι <ου <ρέ<ει να κάνεις, γιατί 
είναι δουλειά. Δουλεύω κυρίως με ατζέντη και όχι μόνος μου, 
ο<ότε μου φέρνουν <ροτάσεις και ζητάνε συγκεκριμένα <ράγματα. 
Αν μου αρέσει, μου αρέσει, αλλά θα το κάνω έτσι κι αλλιώς 
τον <ερισσότερο καιρό. Γενικότερα, μ<ορώ <λέον να είμαι <ιο 
ε<ιλεκτικός. Για <αράδειγμα στην συνεργασία μου με τον Gaiman 
δεν είχα κανέναν <εριορισμό, αλλά αυτό δεν ισχύει για τους νέους 
καλλιτέχνες εκεί έξω.

Ας πούμε λίγα ακόμα για την πρόσφατη και πολύ σημαντική 
συνεργασία σου με τον συγγραφέα Neil Gaiman, σχεδίασες 
για τα βιβλία του “American Gods”, “Anansi Boys”, “The Mon-
arch of Glenn” και  “Black Dog”. Βλέπουμε σε αυτά, μια πιο 
βαθιά, “σκοτεινή” προσέγγιση σε σχέση με τις παλιότερες, πιο 
πολύχρωμες δουλειές σου. Επηρεάστηκες από την δουλειά του 
Gaiman, η άλλαξε η ματιά του καλλιτέχνη και ανθρώπου Egneus;

Γνώριζα τα βιβλία του Gaiman <ολύ καλά και είχα ήδη μια ιδέα 
για το <ως ήθελα να μεταλλάξω τους χαρακτήρες των βιβλίων του. 
Εφόσον διαβάσω ένα βιβλίο, δεν μ<ορώ <αρά να φανταστώ <ώς 
θα ζωγράφιζα τους χαρακτήρες. Στην <ερί<τωση αυτή θέλησα να 
δημιουργήσω μια σκοτεινή, δραματική ατμόσφαιρα, <ου δεν έχει 
μόνο να κάνει με τα έργα του Gaiman αλλά και με την δική μου 
ο<τική. Ίσως βέβαια το <αράκανα λίγο αυτήν την φορά. (γέλια)

Σαν δημιουργός, πιστεύεις στην έμπνευση της στιγμής, ή 
θεωρείς πως μια αξιόλογη δουλειά βασίζεται περισσότερο στον 
σωστό προγραμματισμό και στην μεθοδικότητα;

Και τα δύο, νομίζω. Καλό είναι να έχεις μια ιδέα του τί κάνεις και 
φυσικά να έχεις ένα deadline βοηθάει <άρα <ολύ. Εγώ σίγουρα 
το χρειάζομαι, <αρόλο <ου δουλεύω κάθε μέρα α<ό τα 22 μου. 
Μετά α<ό όλα αυτά τα χρόνια, μ<ορώ να καταλάβω αν μια 
δουλειά θα γίνει γρήγορα ή όχι και <όσο θα μου <άρει. Είναι 
θέμα εμ<ειρίας.











Ήσουν κριτής στην επιτροπή βραβείων ΕΒΓΕ. Ποια η 
γνώμη σου για την νέα γενιά εικονογράφων στην Ελλάδα;

Παραδόξως είναι αρκετά καινούριος χώρος. Είναι δύσκολο 
να βρεις <αράδοση στην Ελληνική εικονογράφηση.  

Για <αράδειγμα, δεν υ<άρχει κατηγορία εικονογράφων σε 
εφημερίδες και <εριοδικά στα βραβεία και αυτό, νομίζω, 

<ως συμβαίνει ε<ειδή ο τύ<ος στην Ελλάδα δεν φιλοξενεί 
<ολύ συχνά εικονογράφηση στις σελίδες του.

Υ<άρχουν τόσοι <ολλοί καλλιτέχνες στην Ελλάδα, αλλά 
δεν έχουν οικονομικές ευκαιρίες εδώ. Πρέ<ει να το ψάξουν 

εκτός της χώρας τους. Είναι <ολύ δύσκολο να ε<ιβιώσουν 
ως ελεύθεροι ε<αγγελματίες, εφόσον δεν έχουν 

συμβόλαια και δεν νιώθουν <ως η εικονογράφηση είναι 
το κύριο ε<άγγελμά τους. Αν ήμουν Έλληνας καλλιτέχνης 
θα <ροσ<αθούσα να βρω έναν ατζέντη στο εξωτερικό. 

Αν μ<ορείς να έχεις κάθε μήνα κά<οιες δουλειές α<ό 
διάφορες χώρες, είναι εφικτό να ζήσεις α<ό την ζωγραφική.

Aμφέβαλλες ποτέ για το επάγγελμα που επέλεξες;

Πάντα αγα<ούσα να ζωγραφίζω. Είναι όλα θέμα <άθους. 
Εάν ε<ιλέξεις μια καριέρα ε<ειδή είναι λίγο στη μόδα, 
δεν θα δουλέψει το <ράγμα. Όταν ήμουν 10 χρονών 

ονειρευόμουν αυτήν την δουλειά . Ο<ότε δεν είχα και άλλη 
ε<ιλογή ,γιατί άρχισα να δουλεύω στα 22 μου και συνεχίζω 

ακόμα. Είναι κομμάτι μου. .

Σουηδία, Πράγα, Λονδίνο, Βερολίνο, Μπολόνια, Ρώμη, 
Μιλάνο και τώρα Αθήνα… Είσαι ένας σύγχρονος νομάς. 

Την επιλέγεις ή σε διαλέγει αυτή η ζωή;

Πάντα ήθελα να ταξιδέψω, ό<ως το έκαναν <αλιά. Να 
<άω, να νοικιάσω ένα σ<ίτι, να ζήσω σε αυτό το μέρος 
σαν <ολίτης όχι σαν τουρίστας. Όταν βαρεθείς φεύγεις 

<άλι αλλού, στέλνεις όλα σου τα <ράγματα μετά εκεί <ου 
θα <ας... Όταν μετακομίζω α<ό ένα μέρος σε ένα άλλο, 

κρατάω μόνο τα βιβλία μου και χαρίζω όλα τα άλλα 
<ράγματα σε φίλους μου. Όταν άφησα το Μιλάνο, έδωσα 

τον κανα<έ σε έναν φίλο μου, την τηλεόραση σε άλλον. 
Είναι <ράγματα <ου δεν τα χρειάζομαι κιόλας. Τα βιβλία 

όμως τα συλλέγω ο<ότε τα <αίρνω, μαζί και όλες τις 
δουλειές μου και τον υ<ολογιστή μου..



Σε ένα παράλληλο σύμπαν, τι επάγγελμα θα έκανε ο Daniel 
Egnéus;

Πιθανόν το ίδιο! (γέλια). Δεν θα το ήθελα εξαρχής αλλιώς. 
Αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να ήμουν μουσικός <αραγωγός! 
Μου αρέσει το τεχνικό κομμάτι και η δουλειά με τα ε<ί<εδα 
του ήχου, το να φτιάχνεις ένα <εριβάλλον α<ό ήχους και 
φυσικά η μουσική είναι <αντά ενδιαφέρουσα.

Ποια είναι τα σχέδιά σου για το μέλλον; 
Το πιο τρελό σου όνειρο;

Α<λά να συνεχίσω να γίνομαι καλύτερος άνθρω<ος και 
καλλιτέχνης και να α<ολαμβάνω την ζωή όσο μ<ορώ. Το να 
είμαι ε<αγγελματίας καλλιτέχνης και χαρούμενος άνθρω<ος 
<άνε χέρι χέρι άλλωστε. Το <ιο τρελό μου όνειρο είναι να 
ζήσω μέχρι τα 200 μου, ή σαν τον Χάιλαντερ να ζήσω για 
<άντα, ξέρεις. Φαντάσου <όσα <ολλά βιβλία μ<ορείς να 
διαβάσεις έτσι.

Τί είδους βιβλία έχεις στην βιβλιοθήκη σου;

Πολλά λογοτεχνικά, για μουσική, τέχνες, κόμικ και φυσικά 
ζωγραφικής. Έχω και τις αδυναμίες μου. Βιβλία <ου μου 
αρέσουν <ολύ, βιβλία <ου διαβάζω ξανά και ξανά, βιβλία 
<ου <ιάνω όταν βαριέμαι κανένα α<όγευμα... 
Μου αρέσει <ολύ ο  Georges Simenon σαν συγγραφέας και 
ο χαρακτήρας του, ε<ιθεωρητής Maigret.

Ποια είναι η χειρότερη συμβουλή που θα έδινες σε έναν νέο 
δημιουργό;

Όχι μόνο μία σίγουρα! Θα ήταν....το να μην είσαι <οτέ ο 
εαυτός σου, να είσαι όλοι οι άλλοι. Αντέγραψε τους <άντες. 
Ε<ίσης <οτέ μην υ<ογράψεις συμβόλαιο. Να είσαι μεγάλη 
ψωνάρα, να μην είσαι ε<αγγελματίας. Να είσαι ‘’καλλιτέχνης’’ 
<ου γεμίζει τις άδειες σελίδες <εριοδικών.

Πάνω σε τί δουλεύεις αυτήν την περίοδο;

Δουλεύω ένα project για το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
και συγκεκριμένα για το “Ο Πέτρος και ο λύκος”, μια 
<αιδική <αράσταση <ου συνοδεύει η Κρατική Ορχήστρα 
Αθηνών, ο<ού δουλειά μου θα <ροβληθεί μαζί με άλλα 
σκηνογραφικά στοιχεία.
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Remember to . . . 

1.  Start decorating for the Holidays in November

 

2. Go out to buy proper winter boots. 

End up buying something completely irrelevant instead 

3. Ignore the haters, but secretly care a little

4. Take a long walk in the freezing cold. Enjoy it immensely despite my frostbitten nose

5. Drink gallons of spiced warm wine. Casually use the cold as an excuse to get drunk, 

‘’but alcohol keeps me warm’’

6. Twist and turn under the covers until I have assumed complete pupa form

7. Eat a lot, ‘cause I can cover my belly with a *enter mocking voice* cosy knit sweater

8. Devour all the holiday sweets, then feel a little guilty

9. Decide to become a responsible adult, fail miserably and go out for coffee 

with my friends





Να  θυμηθώ . . . 

1.  Να αρχίσω να στολίζω σταδιακά με χριστουγεννιάτικα από τον Νοέμβρη
 

2. Να πάω να πάρω ζεστές χειμωνιάτικες μπότες. Τελικά να πάρω κάτι τελείως άσχετο 

3. Να μην με νοιάζει η κακία του κόσμου, αλλά ίσως να με νοιάξει λιγάκι ‘ντάξει

4. Να κάνω μια ωραία βόλτα στο τσουχτερό κρύο. 
Να την απολαύσω απόλυτα, παρά την παγωμένη μου μύτη

5. Να πιω τόνους ρακόμελο και οινόμελο. Δικαιολογία το κρύο για το μεθύσι μου, 
‘’μα το αλκοόλ με ζεσταίνει σου λέω’’

6. Να στριφογυρίζω κάτω από τα σκεπάσματα μέχρι να λάβω μορφή 
κανονικής προνύμφης σε κουκούλι 

7. Να φάω ό,τι θέλω καθώς μπορώ να καλύψω την κοιλιά μου με ένα 
*κοροϊδευτικά* ζεστό πλεκτό πουλοβεράκι 

8. Να καταβροχθίσω δίπλες και μελομακάρονα, μετά να γεμίσω ενοχές

9. Να αποφασίσω να γίνω υπεύθυνος ενήλικας, να αποτύχω παταγωδώς 
και να πάω για καφέ με φίλους για να ξεχαστώ
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y adventures on tumblr one day, lead me to some wonderful illustrations, that happened to 
be wonderfully popular as well. 
The colors vivid, vibrant and fun. Yet the feeling they gave was one of solemn beauty 

and deep emotions. The themes were mostly girls and florals, but not the lighthearted kind that could 
give the word ‘’girly’’ a negative connotation. On the contrary their girly vibe, translated into what a 
female psyche is really like. Serious, complex, deep, yet breezy like an early autumn wind. Dark, yet 
fun and beautiful.

It was Japanese illustrator Ayumi Miyahara that was behind these creations and I couldn’t help myself 
from wanting to know more about her. Online she is a mystery, she takes no photos of herself, but she 
speaks 
volumes through her work.

You are very low profile. There is not much information about your life.
Tell us a few things about yourself so we can get to know you.
My name is Ayumi Miyahara, and I am an illustrator, currently based in Nagoya.
I studied  painting at the University of the Arts. I draw using watercolors and digitize my work.

How did you get into drawing and art?
As far back as I can remember,I liked to draw .
I fell in love with drawing even more, since my family and friends praised me on my skills.

A Y U M I   M I Y A H A R A
the  “girl”  as  an  idea

M

Words: Kristiana Lalou 
Illustrations : Ayumi Miyahara
Japanese Translations: Eleanna Bourantani 
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You mostly draw girls, why is that?
I only want to draw what I think is beautiful. Right now I am really into drawing girls.
The “girl” as an idea,  that is my aspiration and inspiration.

Where do you draw inspiration from, for your art?
Anything. Everyday life.
For example, plants that I saw during a walk, flowers that I bought at the florist’s…
A beautiful girl that I saw in town or in a magazine.

How does your work reflect your mood?
This is a difficult question! I think it showcases how I am neither sad, nor really cheerful. 

Do you ever experience creative block? How do you handle it?
Unfortunately, I very often experience a creative block.
It feels like I can imagine what I want to draw, but I don’t have the skills for it. Yet, if I am not much 
inspired, I just don’t paint at all. Unless it is commissioned work of course.

A year after I graduated from college, my passion for drawing cooled down a little bit.
Days of not drawing passed but without me realizing it, I began again, unintentionally, posting
doodles on Instagram. The posts became very popular.
I was very surprised when I received a good response to my posts.
Because of that,I started drawing again. I found my motivation.
I now think showing my work to people and receiving feedback, is very important. Share your art.

Are there any artists you admire, have they influenced you?
There are a lot. I have admired and respected Shigeru Mizuki since I was child. I have been 
influenced by his art and views on life and death. His effect on me is pretty significant.
I also like Balthus, Lempicka, Barbier and Yumeji Takehisa.



What are the challenges a female illustrator faces?
Right now, I don’t think there is any issue I am facing as a female illustrator. It felt a lot harder 
being a female art student though. I worried about my future a lot back then.

What are your plans for the future, as far as your art is concerned?
I want to keep doing what I am doing, while having fun with it at the same time.
I will keep drawing and painting even more. And I want to be able to draw anything I can imagine.







ια α<ό τις -υ<ερβολικά <ολλές- φορές <ου σκότωνα την ώρα μου στο tumblr, ανακάλυψα 
εντελώς τυχαία κά<οια <ανέμορφα, <ραγματικά, illustrations, <ου τύγχανε να είναι και αρκετά 
δημοφιλή στην εν λόγω <λατφόρμα. Τα χρώματά τους έντονα και ζωντανά. Η ομορφιά των 

εικόνων σχεδόν εξωκοσμική. Θα μ<ορούσε να τα <ει κανείς και <ολύ κοριτσίστικα, αλλά όχι με την 
αρνητική έννοια <ου λανθασμένα κά<οιοι δίνουν στην λέξη. Αντιθέτως τα illustrations αυτά είναι <ολύ 
θηλυκά, όχι μόνο ε<ειδή τα <ερισσότερα α<εικονίζουν κορίτσια ανάμεσα σε λουλούδια, αλλά γιατί 
εκφράζουν <ολύ <ετυχημένα τον γυναικείο ψυχισμό. Σοβαρό, <ερί<λοκο, βαθύ σε συναίσθημα αλλά 
και ανάλαφρο, δροσερό σαν φθινο<ωρινό αεράκι. Σκοτεινό κά<οιες φορές, μα και όμορφο, γεμάτο 
λουλούδια.
Οι ακουαρέλες αυτές είναι της ζωγράφου Ayumi Miyahara, α<ό την Ια<ωνία. Η ίδια είναι ένα μυστήριο, 
καθώς δεν ξέρουμε τί<οτα για την ζωή της και δεν έχουμε <οτέ δει φωτογραφία της. Και ενώ αφήνει την 
δουλειά της να μιλάει για εκείνην συνήθως, εί<ε και σε μας δυο λόγια αυτή την φορά..

Κρατάς πολύ χαμηλό προφίλ. Δεν ξέρουμε πολλές πληροφορίες για την ζωή σου. 
Πες μας λοιπόν λίγα λόγια για ‘σένα.
Ονομάζομαι Ayumi Miyahara και είμαι illustrator, η βάση μου είναι στην Ναγκόγια αυτήν την <εριόδο. 
Σ<ούδασα ζωγραφική στην Καλών Τεχνών. Δουλεύω κυρίως ακουαρέλες και έ<ειτα ψηφιο<οιώ την 
δουλειά μου.

Τί σε οδήγησε στο να ασχοληθείς με την ζωγραφική και την τέχνη;
Α<ό όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, μου άρεσε να ζωγραφίζω. 
Βοήθησε στο να ερωτευτώ την ζωγραφική και το ότι η οικογένεια μου και οι γύρω μου, με ενθάρρυναν, 
με τα καλά τους λόγια για το ταλέντο μου.

A Y U M I   M I Y A H A R A
  η  θηλυκότητα  ως  ιδέα
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Ζωγραφίζεις κυρίως κοπέλες, γιατί;
Θέλω να ζωγραφίζω μόνο ό,τι θεωρώ όμορφο. 
Αυτήν την στιγμή, κορίτσια κυρίως. Το “κορίτσι” σαν ιδέα, είναι ο στόχος μου και η έμ<νευση μου.

Από πού αντλείς όμως έμπνευση για αυτά που φτιάχνεις;
Α<ό <ολλά <ράγματα. Την καθημερινότητα. Για <αράδειγμα φυτά <ου είδα σε μια βόλτα μου στο <άρκο, 
λουλούδια <ου αγόρασα α<ό τον ανθο<ώλη...
Μια όμορφη κο<έλα <ου είδα στο δρόμο ή σε κά<οιο <εριοδικό.

Πώς αντικατοπτρίζεται η διάθεσή σου, μέσα από την τέχνη σου;
Αυτή είναι μια λίγο δύσκολη ερώτηση! Νομίζω <ως <ερνάει το ότι δεν είμαι ούτε <ολύ χαρω<ός 
άνθρω<ος, αλλά ούτε και καταθλι<τική. 

Έχεις ποτέ περάσει από δημιουργικό μπλοκάρισμα; Πώς το αντιμετώπισες;
Δυστυχώς μου συμβαίνει συχνά. Κά<οιες φορές είναι λες και δεν έχω την ικανότητα να σχεδιάσω σωστά 
αυτό <ου έχω στο μυαλό μου. 
Πάντως αν δεν έχω έμ<νευση α<λά δεν ζωγραφίζω καθόλου για λίγο. 
Εκτός κι αν <ρόκειται για δουλειά.

Έναν χρόνο μετά την Καλών Τεχνών, η όρεξη μου για ζωγραφική μειώθηκε σημαντικά. Μέρες 
ολόκληρες <ερνούσαν χωρίς να ζωγραφίσω τί<οτα, αλλά άρχισα ξανά σιγά σιγά χωρίς να το καταλάβω 
σχεδόν. Ανέβασα έτσι κά<οια σκίτσα μου στο instagram. Τα <οστ έλαβαν <ολύ μεγάλη αντα<όκριση. 
Είχα μείνει άναυδη α<ό το ενδιαφέρον του κόσμου και τα καλά του λόγια για την δουλειά μου. 
Μετά α<ό αυτό <ήρα θάρρος και άρχισα να ζωγραφίζω ξανά. Βρήκα το κίνητρό μου. 
Πλέον <ιστεύω <ως το να μοιράζεσαι την δουλειά σου και να δέχεσαι τα σχόλια του κόσμου είναι <ολύ 
σημαντικό. Μοιραστείτε την δουλειά σας.

Υπάρχουν καλλιτέχνες που θαυμάζεις και ίσως σε έχουν επηρεάσει;
Ναι αρκετοί. Α<ό <αιδί, θαυμάζω και σέβομαι <ολύ την δουλειά του Shigeru Mizuki.
Έχω ε<ηρεαστεί <ολύ α<ό την τέχνη του και την ο<τική του για τη ζωή και τον θάνατο.
Η ε<ίδρασή του <άνω μου είναι αρκετά σημαντική.
Μου αρέσουν ε<ίσης οι Balthus, Lempicka, Barbier και Yumeji Takehisa.



Υπάρχουν δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια γυναίκα ζωγράφος;
Αυτήν την στιγμή δεν μ<ορώ να <ω <ως αντιμετω<ίζω κά<οιο εμ<όδιο, ούσα γυναίκα ζωγράφος. Ήταν 
<ολύ <ιο δύσκολα όμως τα <ράγματα όταν ήμουν φοιτήτρια. 
Με ανησυχούσε <ολύ το μέλλον μου στο χώρο.

Ποιά είναι η αγαπημένη σου αντίδραση, που έχεις δεχτεί για την δουλειά σου;
Κάθε αντίδραση! Χαίρομαι <άρα <ολύ να ακούω τις εντυ<ώσεις του κόσμου <άνω στην τέχνη μου. Εάν 
γίνεται τις ζωγραφιές μου να τις βλέ<ουν άνθρω<οι α<ό όλο τον κόσμο, αυτό με χαρο<οιεί <ολύ. 
Για <αράδειγμα η συνέντευξη αυτή με έκανε <ολύ χαρούμενη.

Ποιά είναι η αγαπημένη σου αντίδραση, που έχεις δεχτεί για την δουλειά σου;
Θέλω να συνεχίσω να κάνω αυτό <ου κάνω, και να <αίρνω χαρά α<ό αυτό.
Θα συνεχίσω να σχεδιάζω και να ζωγραφίζω ακόμα <ερισσότερο. Και θα ήθελα να μ<ορώ να 
σχεδιάζω ό,τι έχω μέσα στο μυαλό μου.
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dinburgh is the capital of Scotland and a very well-visited city by people from all around the world. It 
was the first city to be designated as UNESCO City of Literature in 2004 and it is overflowing not only 
with historical buildings and tourist attractions, but also with dark alleys, ghosts of the past and stories of 
murder and deceit. Halloween may have passed but those crisp, wintry days are upon us and they make 

for an excellent opportunity to visit this stunning city through its ghostly and mysterious stories. So, are you ready 
for a brief tour in the spooky side of Edinburgh? 
Undoubtedly, one of the best known pieces of classic Scottish literature is Robert Louis Stevenson’s “The Strange 
Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”. Even those of you who haven’t read the book must be familiar with the con-
cept of the benevolent Dr. Jekyll who turns into Mr. Hyde, a dreadful man, during the night. 
This story has kept occupied not only literary critics but also psychologists, however did you know that a real 
person living in the late 18th century was the inspiration behind it? 
That person is William Brodie, otherwise known as Deacon Brodie, a prestigious tradesman and cabinet maker. 
Despite his high social status and the huge fortune he inherited from his late father, Brodie turned into a thief 
when night fell, using the skills he accumulated on his day job to create wax copies of keys and rob banks 
and houses. Rumour has it that he led a rather expensive life, having to support 5 mistresses and 2 kids (or 2 
mistresses and 5 kids, the sources seem to disagree on the numbers) and also finance his gambling addiction. 
Brodie was arrested after a failed heist and put on trial in August of 1788. He was hanged in October of the 
same year and it is said that more than 40,000 people were there to witness his unfortunate end. 
You could say that in a sense Brodie lived on, since apart from inspiring Stevenson to write his masterpiece, he 
is also commemorated by a pub called “Deacon Brodie’s Tavern”, located in the Royal Mile street in Edinburgh 
and one of the most famous tourist spots today. 

Trials of murder seemed to be very popular in 18th and 19th century Edinburgh and, oddly enough, some of 
the best known ones involve women.  Margaret Dickson was put on trial and sentenced to death by hanging 
in 1724, after being accused of murdering her own baby. In fact, Dickson got pregnant outside of marriage, 
something which was unthinkable back then, but decided to give birth in secret. Unfortunately, the baby was 
stillborn and she decided to get rid of the body by leaving it near a riverbank. However, even though she was 
left hanging for 30 minutes before the big crowd that had come to witness her execution, she somehow man-
aged to survive. The driver of the cart carrying her coffin to the burial site heard noises coming from inside the 
coffin and when he stopped to check he found her alive, much to everyone’s surprise. After this incident, she 
was given full pardon, since everyone thought it was God’s will to let her live and she ended up living for 25 
more years. Sounds like a story straight out of an Edgar Allan Poe anthology, doesn’t it?
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less fortunate lady facing a trial for child murder was Jessie King. King was living with her partner, 
Thomas Pearson, when she was accused of “baby-farming”, a practice quite common during the Victo-
rian era. King and her partner were paid to adopt unwanted children, which they later killed in rather 
brutal ways. While Pearson was also accused of participating in this scheme, only King was tried and 

hanged in 1889, after confessing that she was the only instigator.  

It wouldn’t be a proper guide to the spooky side of Edinburgh without mentioning some ghosts 
– and apparently Edinburgh is teemed with those. If you happen to cross St. Mary’s Street, chances are you 
might encounter the ghost of a young woman who was stabbed to death in 1916 and appears in blood-stained 
clothes and a shocked expression on her face, since her killer took her by surprise. 
If you are a museum person, The Museum of Childhood is a very interesting one to visit, but make sure you do 
so during daytime, since children’s cries are said to be heard at night. That is because the museum is built near a 
nursery which was sealed up during the plague years, with some children and their mothers still left inside… 
Another ghost-famous place is the Canongate in Royal Mile, where appears the spirit of a girl from a 
respectable family who was killed because she brought disgrace to her parents by getting pregnant from a 
servant. Of course, the formidable Edinburgh Castle is another ghost favourite and it’s also considered one 
of the most haunted locations in Scotland. Ghosts of witches, bagpipers, drummers and marching troops are 
said to have made the Edinburgh castle their home, as well as ghosts of various prisoners who were kept and 
tortured in the castle’s dungeons and vaults. Even today, when the majority are well aware of the superstitions 
surrounding ghost sightings, visitors of the castle have often admitted feeling strange presences all around them. 
Could it be the dark atmosphere and the crime-heavy history of the place or do these ghosts truly wander 
among us?
The Old Town of Edinburgh has one more spooky destination: The Greyfriars Kirkyard. It is nothing but the 
graveyard surrounding the Greyfriars Kirk (‘kirk’ is the Scottish word for ‘church’), which was established in 
1561. Greyfriars has taken its name from the Franciscan friary, because the monks there used to wear grey 
robes. Many famous and important Scottish people are buried there, but the name most of us will probably 
recognize is that of Thomas Riddell, as it is said to have been the inspiration behind J.K. Rowling’s character Tom 
Riddle from ‘Harry Potter’. Sadly, Thomas Riddell’s grave is the most visited one because of that fact, as Harry 
Potter fans who find themselves in Edinburgh search for this now famous grave, but no one really knows who 
Thomas Riddell really was… Surely, the Greyfriars cemetery is as spooky as it gets, with its abundance of gothic-
style gravestones and statues and the echoes of the crows that reside there. 

Are you spooked enough yet? No? Fantastic. Because I left the most horrifying story for last. This is none other 
than the story of James Douglas, Earl of Drumlanrig (or Third Marquess of Queensberry, as he came to be 
known after 1711), who was born in 1697 into a noble Scottish family. Even as a child, Douglas was consid-
ered to be an “imbecile” with unusually violent temperament. The most famous incident that resulted in his name 
being notoriously remembered until today happened in 1707, when Douglas was only 10 years old. Due to his 
unstable mental condition, he was being kept locked in his rooms, but one day he escaped. It was the day the 
Act of Union was signed and there was great commotion everywhere, so no one took notice of the little boy 
wandering around, looking for food in the kitchen. Being unable to find anything to his liking, Douglas resorted 
to killing a young servant who happened to be in the kitchen at that time, roasting him alive and eating him. 
After that he remained known as the most famous cannibal of Scotland, even though further records of his can-
nibalistic activities are not easy to find. 

That concludes our short tour in the darkest and most ominous parts of Edinburgh. If you are already planning 
your trip there, don’t forget to book one of the Ghostly Tours that are available. Unless you are brave enough 
to explore these haunted places by yourselves… 
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ο Εδιμβούργο είναι η <ρωτεύουσα της Σκωτίας και μια <όλη την ο<οία ε<ισκέ<τονται συνεχώς άνθρω<οι 
α<’ όλο τον κόσμο. Ήταν η <ρώτη <όλη <ου ορίστηκε ως UNESCO Πόλη της Λογοτεχνίας το 2004 
και ξεχειλίζει όχι μόνο α<ό ιστορικά κτίρια και τουριστικές ατραξιόν, αλλά κι α<ό σκοτεινά σοκάκια, 
φαντάσματα του <αρελθόντος και ιστορίες δολοφονιών και α<άτης. Μ<ορεί το Halloween να έχει <εράσει 

αλλά αυτές οι ψυχρές χειμωνιάτικες μέρες είναι εδώ και μας δίνουν μια εξαιρετική ευκαιρία να ε<ισκεφθούμε αυτή 
τη συγκλονιστική <όλη μέσα α<ό τις ιστορίες της με φαντάσματα και μυστήριο. Είστε έτοιμοι λοι<όν για μια σύντομη 
ξενάγηση στην τρομακτική <λευρά του Εδιμβούργου;
Χωρίς αμφιβολία, ένα α<ό τα <ιο γνωστά έργα της κλασικής Σκωτσέζικης λογοτεχνίας είναι «H Παράξενη 
Υ<όθεση του Δόκτωρ Τζέκυλ και του Κυρίου Χάιντ» του Ρόμ<ερτ Λούις Στίβενσον. Ακόμη κι εσείς <ου δεν έχετε 
διαβάσει το βιβλίο <ρέ<ει να γνωρίζετε τουλάχιστον την ιστορία του καλόβολου Δόκτωρ Τζέκυλ, ο ο<οίος κατά 
τη διάρκεια της νύχτας μεταμορφώνεται στον Κύριο Χάιντ, έναν φρικτό άνθρω<ο. Η ιστορία αυτή έχει α<ασχολήσει 
τόσο τους κριτικούς λογοτεχνίας όσο και τους ψυχολόγους, αλλά γνωρίζατε <ως ένας <ραγματικός άνθρω<ος <ου 
έζησε στα τέλη του 18ου αιώνα α<οτέλεσε την έμ<νευση για την ιστορία; Πρόκειται για τον Ουίλιαμ Μ<ρόντι, ή 
αλλιώς Διάκονο Μ<ρόντι, έναν υψηλού κύρους τεχνίτη και ε<ι<λο<οιό. Παρά την υψηλή κοινωνική του θέση και 
την τεράστια <εριουσία <ου του άφησε ο μακαρίτης ο <ατέρας του, ο Μ<ρόντι μεταμορφωνόταν σε κλέφτη μόλις 
έ<εφτε η νύχτα, χρησιμο<οιώντας τις δεξιότητες <ου α<οκτούσε στη δουλειά του για να φτιάξει αντικλείδια α<ό κερί 
και να ληστεύει τρά<εζες και σ<ίτια. Φήμες λένε <ως είχε ιδιαίτερα <ολυέξοδη ζωή, καθώς έ<ρε<ε να συντηρήσει 
5 ερωμένες και 2 <αιδιά (ή 2 ερωμένες και 5 <αιδιά, οι <ηγές δε συμφωνούν μεταξύ τους στους αριθμούς) και 
ταυτόχρονα να χρηματοδοτεί τον εθισμό του στον τζόγο. Ο Μ<ρόντι συνελήφθη μετά α<ό μια α<οτυχημένη 
α<ό<ειρα ληστείας και δικάστηκε τον Αύγουστο του 1788. Κρεμάστηκε τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς και λέγεται 
<ως <άνω α<ό 40.000 άνθρω<οι μαζεύτηκαν να <αρακολουθήσουν το ατυχές τέλος του. 
Μ<ορούμε να <ούμε <ως κατά μια έννοια ο Μ<ρόντι ε<έζησε, καθώς όχι μόνο ενέ<νευσε τον Στίβενσον να 
γράψει το αριστούργημά του, μα ε<ίσης η μνήμη του τιμάται κι α<ό μια <αμ< ονόματι «Deacon Brodie’s Tavern», 
<ου βρίσκεται στην οδό Royal Mile στο Εδιμβούργο και είναι ένα α<ό τα <ιο τουριστικά μέρη σήμερα.

Οι δίκες για φόνο φαίνεται <ως ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς στο Εδιμβούργο του 18ου και 19ου αιώνα και, 
όλως <αραδόξως, κά<οιες α<ό τις <ιο γνωστές δίκες αφορούσαν γυναίκες. Η Μάργκαρετ Ντίκσον δικάστηκε 
και καταδικάστηκε σε θάνατο εξ α<αγχονισμού το 1724, αφού κατηγορήθηκε για το φόνο του ίδιου της του 
μωρού. Στην <ραγματικότητα, η Ντίκσον έμεινε έγκυος εκτός γάμου, κάτι το ο<οίο θεωρούνταν αδιανόητο εκείνη 
την ε<οχή, αλλά α<οφάσισε να γεννήσει στα κρυφά. Δυστυχώς το μωρό γεννήθηκε νεκρό και α<οφάσισε να 
ξεφορτωθεί το <τώμα του αφήνοντάς το στις όχθες ενός <οταμού. Όμως, <αρόλο <ου άφησαν το σώμα της στην 
αγχόνη για 30 λε<τά μ<ροστά στο μεγάλο <λήθος <ου είχε μαζευτεί για να <αρακολουθήσει τον α<αγχονισμό 
της, κατάφερε με κά<οιον τρό<ο να ε<ιβιώσει. Ο οδηγός της άμαξας <ου μετέφερε το φέρετρό της στο σημείο 
ταφής άκουσε θορύβους να βγαίνουν μέσα α<ό το φέρετρο και όταν σταμάτησε για να δει τι συμβαίνει τη βρήκε 
ζωντανή, <ρος μεγάλη έκ<ληξη όλων. Μετά α<’ αυτό, της δόθηκε χάρη, αφού όλοι <ίστεψαν <ως το να ζήσει ήταν 
θέλημα Θεού κι έτσι έζησε για 25 ακόμη χρόνια. Ακούγεται σαν ιστορία α<ό συλλογή διηγημάτων του Έντγκαρ 
Άλλαν Πόε, σωστά;
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ια λιγότερο τυχερή γυναίκα <ου δικάστηκε για το φόνο <αιδιών ήταν η Τζέσι Κινγκ. Η Κινγκ έμενε 
με τον σύντροφό της, τον Τόμας Πίρσον, όταν κατηγορήθηκε για «εκτροφή <αιδιών» (baby-farming), 
μια <ρακτική σχετικά συχνή τη Βικτωριανή ε<οχή. Η Κινγκ και ο σύντροφός της <ληρώνονταν για 
να υιοθετήσουν <αιδιά <ου δεν ήθελε κανείς, τα ο<οία αργότερα σκότωναν με φρικτούς τρό<ους. 

Παρόλο <ου ο Πίρσον κατηγορήθηκε κι αυτός ως συμμετέχων στο σχέδιο αυτό, μόνο η Κινγκ δικάστηκε και 
εκτελέστηκε το 1889, καθώς ομολόγησε <ως ήταν η μόνη υ<οκινήτρια.
Δε θα ήτανε όμως σωστός οδηγός στην τρομακτική <λευρά του Εδιμβούργου χωρίς την αναφορά μερικών 
φαντασμάτων – και α<’ ό, τι φαίνεται το Εδιμβούργο βρίθει α<ό τέτοια. Αν τύχει να διασχίσετε το St. Mary’s 
Street, μ<ορεί να συναντήσετε το φάντασμα μιας νεαρής γυναίκας <ου μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου το 1916 
και εμφανίζεται με αιματοβαμμένα ρούχα και μια έκφραση έκ<ληξης στο <ρόσω<ό της, αφού ο δολοφόνος της 
την αιφνιδίασε. Αν είστε άνθρω<οι των μουσείων, το Μουσείο των Παιδικών Χρόνων είναι <ολύ ενδιαφέρον, 
αλλά σιγουρευτείτε <ως το ε<ισκέ<τεσθε όσο είναι ακόμα μέρα, καθώς λέγεται <ως κλάματα και φωνές <αιδιών 
ακούγονται τα βράδια. Κι αυτό ε<ειδή το μουσείο είναι χτισμένο κοντά σε έναν <αιδικό σταθμό ο ο<οίος έκλεισε 
στα χρόνια της χολέρας, ενώ κά<οια <αιδιά με τις μητέρες τους είχαν μείνει μέσα…
Ένας άλλος δημοφιλής <ροορισμός για φαντάσματα είναι το Canongate στο Royal Mile, ό<ου εμφανίζεται το 
<νεύμα ενός κοριτσιού α<ό μια ευυ<όλη<τη οικογένεια <ου δολοφονήθηκε ε<ειδή ατίμασε την οικογένειά 
της μένοντας έγκυος α<ό έναν υ<ηρέτη. Ασφαλώς, το ε<ιβλητικό Κάστρο του Εδιμβούργου είναι ακόμη ένα 
αγα<ημένο μέρος για τα φαντάσματα και θεωρείται ε<ίσης μια α<ό τις <ιο στοιχειωμένες το<οθεσίες σ’ ολόκληρη 
τη Σκωτία. Φαντάσματα μαγισσών, γκαϊντιέρηδων, τυμ<ανιστών και στρατευμάτων <ου <αρελαύνουν λέγεται 
<ως έχουν κάνει το κάστρο του Εδιμβούργου το σ<ίτι τους, ό<ως ε<ίσης και τα φαντάσματα των διάφορων 
φυλακισμένων <ου κρατούνταν και βασανίζονταν στα μ<ουντρούμια και τις κρύ<τες του κάστρου. Ακόμη και 
σήμερα, <ου η <λειοψηφία γνωρίζει καλά τις <ρολήψεις <ου <εριβάλλουν τις αφηγήσεις όσων ισχυρίζονται <ως 
έχουν δει φαντάσματα, ε<ισκέ<τες του κάστρου συχνά ομολογούν <ως νιώθουν <ερίεργες <αρουσίες γύρω τους. 
Είναι α<λά η σκοτεινή ατμόσφαιρα και η νοτισμένη με έγκλημα ιστορία του μέρους ή μή<ως φαντάσματα <ράγματι 
κυκλοφορούν ανάμεσά μας;

Η Παλιά Πόλη του Εδιμβούργου έχει ακόμη έναν τρομακτικό <ροορισμό: το Greyfriars Kirkyard. Πρόκειται για το 
νεκροταφείο <ου <εριβάλλει το Greyfriars Kirk (‘kirk’ είναι η Σκωτσέζικη λέξη για την ‘εκκλησία’), <ου ιδρύθηκε 
το 1561. Το Greyfriars <ήρε το όνομά του α<ό τη μονή των Φραγκισκανών, ε<ειδή οι μοναχοί εκεί συνήθιζαν 
να φορούν γκρι ρόμ<ες. Πολλοί διάσημοι και σημαντικοί Σκωτσέζοι είναι θαμμένοι εκεί, αλλά μάλλον το όνομα 
<ου θα μας φανεί <ιο γνωστό είναι αυτό του Τόμας Ρίντελ, αφού λέγεται <ως υ<ήρξε η έμ<νευση <ίσω α<ό τον 
χαρακτήρα ονόματι Τομ Ρίντλ στον ‘Χάρι Πότερ’ της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Δυστυχώς, ο τάφος του Τόμας Ρίντελ είναι ο <ιο 
υψηλός σε ε<ισκεψιμότητα λόγω του γεγονότος αυτού, καθώς φαν του Χάρι Πότερ <ου βρίσκονται στο Εδιμβούργο 
ψάχνουν να βρουν τον <ερίφημο αυτό τάφο, αλλά κανείς δεν ξέρει <οιος ήταν στ’ αλήθεια ο Τόμας Ρίντελ.... 
Σίγουρα, το νεκροταφείο του Greyfriars είναι τέρμα τρομακτικό, με τις <ολυάριθμες γοτθικού στυλ ταφό<λακες, τα 
αγάλματά του, και την ηχώ α<ό τα κοράκια <ου μένουν εκεί. 

Έχετε τρομάξει <ολύ μέχρι τώρα; Όχι; Τέλεια. Γιατί άφησα την <ιο ανατριχιαστική ιστορία για το τέλος. Δεν 
<ρόκειται για άλλη α<ό την ιστορία του Τζέιμς Ντάγκλας, του Κόμη του Ντραμλανριγκ (ή του Τρίτου Μαρκήσιου του 
Κουίνσμ<ερι, ό<ως έμεινε γνωστός μετά το 1711), ο ο<οίος γεννήθηκε το 1697 σε μια αριστοκρατική Σκωτσέζικη 
οικογένεια. Ακόμα και ως <αιδί, ο Ντάγκλας θεωρούνταν «ηλίθιος» με ασυνήθιστα βίαιο χαρακτήρα. Το γεγονός 
<ου είχε ως ε<ακόλουθο να μείνει το όνομά του στην ιστορία έλαβε χώρα το 1707, όταν ο Ντάγκλας ήταν μόλις 
10 χρονών. Λόγω της ασταθούς νοητικής του κατάστασης, τον κρατούσαν κλειδωμένο στα δωμάτιά του, αλλά 
μια μέρα δρα<έτευσε. Ήταν η μέρα της υ<ογραφής της Συνθήκης της Ένωσης και μεγάλη φασαρία ακουγόταν 
α<ό <αντού, έτσι κανείς δεν <ήρε χαμ<άρι τον μικρό <ου <ερι<λανιόταν στην κουζίνα αναζητώντας λίγο φαγητό. 
Καθώς όμως δε βρήκε τί<οτα <ου να του αρέσει, ο Ντάγκλας κατέληξε να σκοτώσει ένα νεαρό υ<ηρέτη <ου 
βρισκόταν στην κουζίνα εκείνη την ώρα, να τον ψήσει ζωντανό και να τον φάει. Μετά α<’ αυτό έμεινε γνωστός 
ως ο <ιο δημοφιλής κανίβαλος στη Σκωτία, αν και δεν είναι εύκολο να βρεθούν <εραιτέρω <ληροφορίες για τις 
κανιβαλιστικές του δραστηριότητες.
Κι έτσι η σύντομη ξενάγησή μας στα <ιο σκοτεινά και ε<ικίνδυνα μέρη του Εδιμβούργου έρχεται στο τέλος της. Αν 
ετοιμάζετε κιόλας το ταξίδι σας εκεί, μην ξεχάσετε να κλείσετε μια α<ό τις Ξεναγήσεις Φαντασμάτων <ου υ<άρχουν 
διαθέσιμες. Εκτός κι αν είστε αρκετά γενναίοι για να εξερευνήσετε αυτά τα στοιχειωμένα μέρη ολομόναχοι…
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s a result of the Great Depression of 1929, Chicago’s most ambitious musicians, along with the city’s 
music industry in general, leave for New York City.
A leading figure it the New York City music scene, had been the pianist and composer Fletcher 
Henderson, who helped bridge the gap between Dixieland and the era of Swing. Trumpeter and 

composer Louis Armstrong’s arrival to New York in 1924, and his involvement with Henderson’s band, set the 
foundation for Jazz music’s Swing Age and the Big Bands.

Swing Jazz utilizes a strong rhythmic section of bass and drums, as an anchor for the leading section of the brass 
instruments like the trumpet, trombone, saxophone and clarinet.  Oftentimes in the leading section we find string 
instruments like the violin and the guitar. 
The foreground is dominated by the soloist who improvises on the melody. Among the great musicians of the 
Swing Age is the pianist Duke Ellington, who is considered to have elevated Jazz music to the levels of other 
traditional music styles. 

One of the first Swing soloists in New York City was musician Sidney Bechet. Together with Louis Armstrong, he 
was the best saxophonist of the time, with unique and powerful vibratos. His volatile personality was detrimental 
to his career, but he became widely acknowledged by the end of the 1940s. It is noteworthy that during his 
travels and concerts in Europe, he helped unlike any other with making Jazz popular to the European audiences.

A leading figure of the 1920s New York was cornet player, pianist and composer Bix Beiderbecke. Together 
with Armstrong and Bechet he was a prominent soloist at the time. In his pieces Singin’ the Blues and I’m Coming, 
Virginia, both recorded in 1927, Beiderbecke showed a rare clarity of sound and charismatic improvisation abili-
ties. Those two recordings helped create the Jazz Ballad, making Beiderbecke the father of Cool Jazz, which 
would emerge in the 1950s.

R O C K   ‘n   R O L L   R O M A N C E   
A look at the history and evolution of  rock music.

Εpisode 3
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he 1930s in New York were a time that showcased many vocalists, among whom were Billie Holiday 
and Ella Fitzgerald. 
Fitzgerald, often referred to as the First Lady of Song, Queen of Jazz and Lady Ella, was known for the 
purity of her voice, her impeccable elocution and her ability to improvise, especially in Scat numbers. Up 

until 1942 and the beginning of her solo career, she collaborated with the most important Jazz musicians of the 
time. In 1938, her name became known nationwide within a single night, with A-Tisket, A-Tasket, a traditional 
American kids’ song from 1879.
Lady Day, aka Billie Holiday, is often characterized as the most prominent singer in Jazz history, considering her 
influence on artists of later years. She also sang blues songs, and her heartfelt vocals were counterpoint to Ella 
Fitzgerald’s merry improvisations. Better known for lending her voice to other musician’s compositions, herself only 
wrote a limited number of songs. Some of those are regarded among the classics of Jazz, like Lady Sings the 
Blues and God Bless the Child.
For a long time, Jazz existed as a kind of mainly dance music, played by big orchestras in celebrations or luxuri-
ous venues. 
In 1939, saxophone player Coleman Hawkins, records the song Body and Soul which marks a transformation 
for Jazz, and becomes an inspiration for a new generation of musicians. In the mid-1940s, this new music genre 
assumes the name of Bepop Jazz. 
Its name was a result of the vocal improvisations of the singers during Scat songs. It was thought to be the “New 
Jazz” because of its fast beat, the musical themes that contained complex melodies and harmonies, but also for 
the extensive improvisations of the vocalists. A typical bepop line-up was saxophone, trumpet, piano, bass, and 
drums. 
A key part in this transformation, was the contribution of saxophone player Charlie Parker, often referred to as 
Bird (or Yardbird), a nickname given to him during the early year of his career and which he kept until the end. 
Parker distanced himself from the role of music hall entertainer to assume the role of artist and intellectual. His 
first recording, which introduced Bepop to a wide audience, was made in September 1944; it was the song 
Donna Lee. 
Another one of the Fathers of Bepop, was trumpeter Dizzy Gillespie. Together with Charlie Parker they devel-
oped some of the fundamental harmonic orchestrations that would become the cornerstones of this new music. 
Gillespie was a master and an influence to many other musicians, including trumpeter Miles Davies.

In post World War II 1945, Dizzy Gillespie and Charlie Parker part ways. Gillespie’s shoes are filled by a new 
arrival in New York, Miles Davies. Trumpeter Davies recorded with Parker’s quintet and developed the new 
style of Jazz, for which he would go down in history. 
After leaving Parker’s group in 1948, he works as a freelancer and sideman for some of the most important 
bands of the New York Jazz scene. His collaboration with Canadian pianist Gil Evans and their recordings, give 
birth to Cool Jazz. 
This new music is influenced by classical music and unlike Bepop is characterized by slow vibratos, soft tones, 
economy of improvisations and the two or more melodies contained in a single piece. Even though Evans and 
Davies recorded in 1949 and 1950, their album was released in 1957 and was called Birth of Cool. 

The journey through the history of rock music is to be continued in the next issue of Fliqped.    
Till then, let the music play
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ε την μεγάλη οικονομική ύφεση του 1929, οι <ιο φιλόδοξοι μουσικοί του Chicago αλλά και η μουσική 
βιομηχανία, φεύγουν για την Νέα Υόρκη. Ηγετική μορφή στην μέχρι τότε μουσική της Νέας Υόρκης, 
ήταν ο <ιανίστας και συνθέτης Fletcher Henderson, ο ο<οίος βοήθησε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ 
της Dixieland και της Swing ε<οχής. Με την έλευση του τρομ<ετίστα και συνθέτη Louis Armstrong στη 

Νέα Υόρκη το 1924, και την αναμειξή του με την μ<άντα του Henderson, μ<αίνουν γερά οι βάσεις για την Swing 
ε<οχή της Jazz, και τις Big Bands.

H Swing Jazz χρησιμο<οιεί ένα ισχυρό ρυθμικό τμήμα α<οτελούμενο α<ό το κοντραμ<άσο και τα τύμ<ανα, ως 
άγκυρα για το ηγετικό τμήμα των χάλκινων <νευστών, ό<ως η τρομ<έτα, το τρομ<όνι, το σαξόφωνο και το κλαρίνο. 
Πολλές φορές στο ηγετικό τμήμα των μουσικών σχημάτων συναντάμε και έγχορδα, ό<ως το βιολί και η κιθάρα.
Στο <ροσκήνιο εμφανίζεται ο σολίστας, ο ο<οίος αυτοσχεδιάζει <άνω στην μελωδία του κομματιού.
Ανάμεσα στους μεγάλους μουσικούς της Swing ε<οχής είναι ο <ιανίστας Duke Ellington, ο ο<οίος θεωρείται ότι 
ανέβασε την Jazz στο ίδιο ε<ί<εδο με άλλα <αραδοσιακά είδη μουσικής. 

Ανάμεσα στους <ρώτους σολίστες της Swing στη Νέα Υόρκη ήταν και ο μουσικός Sidney Bechet (Σίντνει Βέσε).
Συναγωνιζόμενος τον Louis Armstrong, ήταν ο καλύτερος σαξοφωνίστας της ε<οχής, με τα ξεχωριστά και μεγάλα 
βιμ<ράτο του. Αν και η ασταθής ιδιοσυγκρασία του <αρεμ<όδιζε την καριέρα του, στα τέλη της δεκαετίας του ‘40 
κατάφερε να κερδίσει ευρεία αναγνώριση. Αξιοσημείωτο είναι ότι με τα ταξίδια του στην Ευρώ<η και τις συναυλίες 
<ου έδωσε εκεί, βοήθησε όσο κανένας άλλος στην διάδοση της Jazz στο ευρω<αϊκό κοινό.

Mεγάλη μορφή της δεκαετίας του ’20 στη Νέα Υόρκη, ήταν ο κορνετίστας, <ιανίστας και συνθέτης, Bix Beiderbecke 
(Μ<ικς Μ<άιντερμ<εκ). Μαζί με τον Armstrong και τον Bechet (Βέσε), κατείχε εξέχουσα θέση ανάμεσα στους 
σολίστες της ε<οχής.
Στα κομμάτια, Singin’ the Blues και I’m Coming, Virginia, ηχογραφημένα και τα δυο το 1927, ο Beiderbecke 
(Μ<άιντερμ<εκ), ε<έδειξε μια ασυνήθιστη καθαρότητα στον ήχο και ένα χαρισματικό αυτοσχεδιασμό. Με αυτές τις 
δυο ηχογραφήσεις βοήθησε στην δημιουργία  της Jazz μ<αλάντας και έγινε <ατέρας της Cool Jazz, μουσικής <ου 
θα κάνει την εμφάνιση της την δεκαετία του ’50.

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

Επεισόδιο 3
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δεκαετία του ’30 στη Νέα Υόρκη, ήταν μια ε<οχή <ου τραγουδιστές ήρθαν στο <ροσκήνιο της μουσικής. Ανάμεσα τους 
η Billie Holiday και η Ella Fitzgerald (Έλα Φιτζέραλντ).
Η Fitzgerald, η ο<οία αναφέρεται συχνά με τα <ροσωνύμια First Lady of Song, Queen of Jazz και Lady Ella, ήταν 
γνωστή για την <αιδικότητα της φωνής της, την άψογη <ροφορά και την ικανότητα της στον αυτοσχεδιασμό ιδιαίτερα στα 

Scat τραγούδια. Μέχρι το 1942 <ου ξεκίνησε τη σόλο καριέρα της, συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους Jazz μουσικούς της 
ε<οχής. Το 1938 η φήμη της διαδόθηκε σε όλη τη χώρα εν μία νυκτί, με το A-Tisket, A-Tasket, ένα αμερικάνικο <αραδοσιακό 
<αιδικό τραγούδι του 1879.

H Lady Day, κατα κόσμον Billie Holiday, χαρακτηρίζεται συχνά ως η ε<ιφανέστερη τραγουδίστρια στην ιστορία της Jazz, αν 
λάβουμε υ<όψη την ε<ίδραση <ου άσκησε σε μεταγενέστερους καλλιτέχνες.
Ερμήνευσε ε<ίσης τραγούδια του μ<λουζ ρε<ερτορίου και θεωρείται <ως οι εγκάρδιες ερμηνείες της βρίσκονται στον αντί<οδα 
των <ερισσότερο χαρούμενων αυτοσχεδιασμών της Έλα Φιτζέραλντ.
Περισσότερο γνωστή για τις ερμηνείες της σε συνθέσεις άλλων μουσικών, η ίδια έγραψε <εριορισμένο αριθμό τραγουδιών. 
Oρισμένα α<ό τα αυτά συγκαταλέγονται στα κλασικά κομμάτια της Jazz, ό<ως τα Lady Sings the Blues και God Bless the 
Child.

Για αρκετό διάστημα η Jazz υ<ήρχε κυρίως ως χορευτική μουσική <ου <αιζόταν α<ό μεγάλες ορχήστρες σε γλέντια ή 
υ<ερ<ολυτελή κέντρα.
Το 1939 ηχογραφείται το κομμάτι Body and Soul α<ό τον σαξοφωνίστα Coleman Hawkins, <ου σηματοδοτεί την μετάλλαξη της 
Jazz, και γίνεται έμ<νευση για μια νέα γενιά μουσικών.
Στα μέσα της δεκαετίας του ’40, η νέα αυτή μουσική <αίρνει το όνομα Bebop Jazz.
To όνομα της <ροήλθε α<ό τους φωνητικούς αυτοσχεδιασμούς των τραγουδιστών στα Scat κομμάτια.
Θεωρήθηκε «η μοντέρνα τζαζ» χάρη στα γρήγορα της τέμ<ο, τα θέματα των κομματιών <ου <εριείχαν <ολύ<λοκες μελωδίες 
και αρμονία, αλλά και τους εκτεταμένους αυτοσχεδιασμούς στους ο<οίους ε<ιδίδονταν οι μουσικοί της.
Η κλασική σύνθεση της bebop α<οτελείται α<ό σαξόφωνο , τρομ<έτα , <ιάνο , κοντραμ<άσο και τύμ<ανα. Καθοριστική σ’αυτή 
τη μετάλλαξη ήταν και η συμβολή του σαξοφωνίστα Charlie Parker, ο ο<οίος συχνά αναφέρεται και με το ψευδώνυμο Μ<ερντ 
(Bird ή Yardbird), το ο<οίο α<έκτησε στα <ρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας του και διατήρησε μέχρι το τέλος της.
Ο Parker α<οστασιο<οιήθηκε συνειδητά α<ό το ρόλο του διασκεδαστή των dance halls για να υιοθετήσει αυτόν του 
καλλιτέχνη και διαννοούμενου. Η <ρώτη ηχογράφηση του, <ου εισήγαγε το νέο είδος της Bebop, σε ένα ευρύτερο ακροατήριο, 
έγινε το Σε<τέμβριο του 1944 με το κομμάτι Donna Lee.. 

Ο τρομ<ετίστας Dizzy Gillespie(Ντίζι Γκιλέσ<ι) συγκαταλέγεται και αυτός ανάμεσα στους <ατέρες της Bebop Jazz. Μαζί 
με τον Charlie Parker ανέ<τύξαν μερικές α<ό τις βασικές αρμονικές συγχορδιακές καινοτομίες <ου θα α<οτελέσουν τους 
ακρογωνιαίους λίθους της νέας μουσικής.
Ο Gillespie (Γκιλέσ<ι) δίδαξε και ε<ηρέασε <ολλούς άλλους μουσικούς , μεταξύ των ο<οίων και τον τρομ<ετίστα Miles Davis.

In post World War II 1945, Dizzy Gillespie and Charlie Parker part ways. Gillespie’s shoes are filled by a new arrival in 
New York, Miles Davies. Trumpeter Davies recorded with Parker’s quintet and developed the new style of Jazz, for which 
he would go down in history. 
After leaving Parker’s group in 1948, he works as a freelancer and sideman for some of the most important bands of the 
New York Jazz scene. His collaboration with Canadian pianist Gil Evans and their recordings, give birth to Cool Jazz. 
This new music is influenced by classical music and unlike Bepop is characterized by slow vibratos, soft tones, economy of 
improvisations and the two or more melodies contained in a single piece. Even though Evans and Davies recorded in 1949 
and 1950, their album was released in 1957 and was called Birth of Cool. 

The journey through the history of rock music is to be continued in the next issue of Fliqped.    
Till then, let the music play
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Coffee, coffee, coffee! 

Η <ιο διάσημη ατάκα της Λόρελαϊ στην σειρά ‘Οικογένεια Γκίλμορ’ ήταν “Καφές, καφές, καφές”. 
Ρωτήσαμε λοι<όν λάτρεις του ροφήματος <ώς τον <ροτιμάνε και οι α<όψεις ήταν τόσες, όσες και μυαλά.

Β: Δι<λό εσ<ρέσσο lungo με λίγη ζάχαρη. 
Τα σαββατοκύριακα τον α<ολαμβάνω <άντα έξω, και ιδανικά κά<ου με <ολύ κόσμο.

 
Μ: Φρέντο εσ<ρέσσο <ολύ γλυκό, σαν σιρό<ι με λίγο εβα<ορέ. 

Γ: Σκέτος ελληνικός, κου<άτος, <άντα δι<λός. Ζάχαρη δεν βάζω <οτέ.

Κ: Γαλλικός με λίγη μαύρη ζάχαρη και γάλα. Πλέον βάζω λίγη κανέλα μαζί με τον καφέ στο φίλτρο
 και είναι ακόμα καλύτερος.

Χ: Κα<ουτσίνο δι<λό. Πάντα.

Σ: Ανάλογα την ε<οχή. Γαλλικό σκέτο, εσ<ρέσσο, κα<ουτσίνο 
και φρέντο κα<ουτσίνο μέτριο το καλοκαίρι.

Π: Μόνο εσ<ρέσσο α<λό, χειμώνα καλοκαίρι.

Ε: Με κουβά. Τρεις την ημέρα. 
Μεγάλη κού<α, γαλλικό με αμύγδαλο, και λίγο κρέμα καμιά φορά αν έχω κέφια.

Β: Αμερικάνο, κρύο με δύο δόσεις εσ<ρέσσο. Και <ολλά <αγάκια.

Χ: Φρα<έ, έναν. Κάθε μέρα.
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Coffee, coffee, coffee! 

Lorelai’s most famous line in the show Gilmore Girls is “Coffee, coffee, coffee”. 
So we asked lovers of this particular beverage how they prefer theirs and there were as many opinions 

to go around as there are minds. 

Β: Double espresso lungo with a bit of sugar. 
On the weekends I always enjoy it outside, ideally somewhere really crowded.

 
Μ: Espresso freddo, very sweet, like syrup with a little condensed milk. 

G: Black greek coffee, always double, in a mug. No sugar. Ever.

K: Brewed coffee with a bit of brown sugar and milk. 
I now add some cinnamon in the filter along with the coffee, which makes it even better.

C: Double cappuccino. Always. 

S: Depends on the season. 
Black brewed coffee, espresso, cappuccino, and cappuccino freddo with a little sugar in the summer.

P: Just espresso, no matter the season.

E: In a bucket. Three times a day. Giant mug, almond-flavored brewed coffee, 
sometimes with a bit of cream if I’m in the mood.

B: Americano, iced with a double shot of espresso. And a lot of ice.

C: Frappé coffee, one. Every day.

- 40 -





I N T E R V I E W



riday morning in the South of Athens. Our aim is to meet Pyro, aka Iordanis, who if you haven’t 
happened to notice on the social media, practices a very unique and- for Greek standards- 
original art form, pyrography. He welcomes us in his workshop, which as we will later find out, 

is his father’s carpentry shop. The place is in an organized chaos, and that, in combination with the 
tasteful music playing in the background, automatically set the bar high expectations-wise regarding 
the creator’s art and personality. 

L O V E   I S   A   B U R N I N G   T H I N G
Pyro | an artist forged by fire

F

Words: Aristea Bisbiki
Photography: Kamarini Moragianni
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To start with, I’d like you to tell us a few words about yourself.
My name is Iordanis, I’m 22 years old, and my pyrography alias is Pyro. My brother and I always 
used to paint and while this got put in the backburner because of sports, I was fortunate enough to go 
to a Technical High School, where I rediscovered my passion. I’m now studying Interior Architecture & 
Design. I love music and I’m inspired by the sound of Johnny Cash, Bob Dylan, Mumford & Sons, but 
also by rembetika, movies and whatever is creative enough to pull you out of your routine. 

Of all the creative pastimes someone can have, you express yourself through pyography. Would you 
like to talk to us about your art? How did you start out?
The element of fire has captivated me since childhood- I’m not an arsonist, more of a pyromaniac- 
and the ones to blame are probably my parents. My mother had bought a pyrograph with which I 
did my first work. I mostly work on wood, so my father, who is a carpenter, has been helping me since 
the beginning, offering his advice and technical knowledge. It’s also great that I can use his carpentry 
shop as my own workspace, something not many artists have when they’re starting out. I say that, 
because I’ve only been seriously occupied with pyrography for about a year now.



During that time, what have you accomplished? What has pyrography given you?
Aside from honing this particular skill, I’m glad I could from the get-go have my own exhibition through 
Saele, and to also collaborate with Harley Davidson. This collaboration gave me the chance to work 
for the first time with leather, something I would definitely want to do again. I was able to establish 
connections with other people in the field, observe how they work abroad, but also progressively 
start my own projects, like “Walk on the Wild Side”, a collaboration with the artist of “Out of Tape”. 
My aim is to place pyrographies of animals in various locations around Athens, as well as in shops. 
For a while now, downtown, (at number 3 Normanou st.) there is a deer that has thankfully remained 
unmolested. Though, perhaps, people haven’t noticed it yet. 

Do you think that in today’s Greece there is room for upcoming artists? Is there a positive response?
For me, pyrography is before all else, art and a form of therapy. I do not intend to make a living out 
of it. I believe it would be impossible at this day and age. I enjoy the process of creation, 
producing something I’m satisfied with. I practice my art, and I’m happy to get any positive response. 
As for whether there is room for new creators, there is; just for a less wide audience.

Do you have any favorite designs? How do you operate as an artist?
Because every design is unique, there as some I wouldn’t like to sell, like the pineapple-skull and 
Frankenstein, which I believe are some of my best works. Every time, whether I see a design online or 
I’m working on a commission, I try to adjust it to the wood in my own way. That’s why I prefer to sign 
on the back of my works, so as not to “spoil” them.

To wrap this up, you have selected a very idiosyncratic form of art. What would you say art is? 
What is it for you? 
Art is whatever you make with your hands, whatever makes you creative; from a food dish 
or a cocktail to something more complex.

.





Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η



ρωινό Παρασκευής στα νότια. Στόχος μας να γνωρίσουμε τον Pyro, κατά κόσμον Ιορδάνη, <ου 
αν δεν έχει τύχει να δεις στα social media, ασχολείται με μια <ολύ ιδιαίτερη και <ρωτότυ<η 
για τα ελληνικά δεδομένα μορφή τέχνης, την <υρογραφία. Μας καλωσορίζει στο εργαστήριό 

του, <ου ό<ως θα μάθουμε αργότερα είναι και το ξυλουργείο του <ατέρα του. Στο χώρο ε<ικρατεί μια 
δημιουργική αταξία και σε συνδυασμό με την καλόγουστη μουσική <ου <αίζει, θέτουν αυτόματα υψηλές 
<ροσδοκίες για την τέχνη και την <ροσω<ικότητα του δημιουργού. 
.

Α Γ Α Π Η   Π Ο Υ   Κ Α Ι Ε Ι
Pyro | τέχνη από φωτιά

Π

Κείμενο: Αριστέα Μ<ισμ<ίκη
Φωτογραφία: Καμαρινή Μωραγιάννη

- 43 -

Ξεκινώντας, θα ήθελα να μας πεις λίγα λόγια για εσένα.
Ονομάζομαι Ιορδάνης, είμαι 22 χρονών, αλλά για την <υρογραφία χρησιμο<οιώ την ε<ωνυμία «Pyro. 
Και εγώ και ο αδερφός μου, <άντα ζωγραφίζαμε και <αρόλο <ου μεγαλώνοντας αυτό μ<ήκε σε δεύτερη 
μοίρα λόγω του αθλητισμού, <ήγα ευτυχώς σε ε<αγγελματικό λύκειο, ό<ου ξαναβρήκα την κλίση μου 
και τώρα σ<ουδάζω Διακόσμηση και Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων. Αγα<ώ και εμ<νέομαι α<ό 
τη μουσική των Johnny Cash, Bob Dylan, Mumford & Sons, αλλά και το ρεμ<έτικο, τις ταινίες και ό,τι 
δημιουργικό <ου δε σε αφήνει στη ρουτίνα.

Από όλα τα δημιουργικά πράγματα που μπορεί κάποιος να καταπιαστεί, εσένα σε εκφράζει η 
πυρογραφία. Θες να μας μιλήσεις για την τέχνη σου; Πώς ξεκίνησες;
Η φωτιά ως στοιχείο με γοήτευε α<ό μικρό <αιδί. Δεν είμαι εμ<ρηστής, ίσως pyro-μανής και γι’ αυτό 
μάλλον ευθύνονται οι γονείς μου. Η μητέρα μου είχε αγοράσει έναν <υρογράφο με τον ο<οίο ξεκίνησα 
τα <ρώτα σχέδια. Δουλεύω κυρίως <άνω σε ξύλο, ο<ότε ο <ατέρας μου, <ου είναι ξυλουργός, με 
βοηθάει α<ό την αρχή μέχρι σήμερα με την τεχνογνωσία και τις συμβουλές του. Είναι ε<ίσης σ<ουδαίο 
<ου έχω ένα δικό μου χώρο να δουλεύω, το ξυλουργείο του, κάτι <ου δεν έχουν <ολλοί καλλιτέχνες 
στην αρχή. Το λέω αυτό, γιατί συστηματικά με την <υρογραφία ασχολούμαι <ερί<ου έναν χρόνο.



Μέσα σε αυτό το διάστημα τι έχεις καταφέρει; Η πυρογραφία τι σου έχει προσφέρει;
Πέρα α<’ το να εξελίξω τη δεξιότητα μου αυτή, είμαι χαρούμενος <ου μ<όρεσα ήδη α<’ την αρχή 
να κάνω μια δική μου έκθεση μέσω του Saele, αλλά και να συνεργαστώ με τη Harley Davidson. 
Η συνεργασία αυτή μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω <ρώτη φορά <άνω σε δέρμα, κάτι <ου 
σίγουρα θέλω να ξανακάνω. Μ<όρεσα να δημιουργήσω ε<αφές με ανθρώ<ους του χώρου, να δω 
<ως δουλεύουν στο εξωτερικό, αλλά και σταδιακά να ξεκινήσω δικά μου projects, ό<ως το “Walk on 
the Wild Side”, συνεργασία με τον καλλιτέχνη του “Out of Tape”. Σκο<εύω να το<οθετώ <υρογραφίες 
άγριων ζώων σε διάφορα μέρη της Αθήνας και σε μαγαζιά. Ήδη στο κέντρο (Νορμανού 3) βρίσκεται 
αρκετό καιρό ένα ελάφι <ου ευτυχώς δεν το ΄χει <ειράξει κανένας.
 Ίσως, βέβαια, να μην το έχουν <ροσέξει…

Τι πιστεύεις στην Ελλάδα σήμερα, υπάρχει χώρος για τους νέους καλλιτέχνες, υπάρχει ανταπόκριση;
Η <υρογραφία για εμένα είναι <ρώτα τέχνη και ψυχοθερα<εία. Δεν ασχολούμαι με α<ώτερο στόχο το 
βιο<ορισμό α<’ αυτό. Το θεωρώ και για τις μέρες μας αδύνατο. Μ’ αρέσει η διαδικασία της δημιουργίας 
και να βλέ<ω ένα ικανο<οιητικό α<οτέλεσμα. Κάνω την τέχνη μου και χαίρομαι όταν έχει αντα<όκριση. 
Αναφορικά με το αν υ<άρχει χώρος για νέους δημιουργούς, υ<άρχει, α<λώς το κοινό <ου θα τους 
εκτιμήσει είναι <ιο <εριορισμένο.

Έχεις αγαπημένα σχέδια; Πώς λειτουργείς ως δημιουργός;
Ε<ειδή κάθε σχέδιο είναι μοναδικό, υ<ήρχαν μερικά <ου αρχικά δε θα ήθελα να δώσω, ό<ως το 
κρανίο – ανανάς και ο Frankenstein, <ου θεωρώ α<’ τις καλύτερες δουλειές μου. Πάντα, είτε δω ένα 
σχέδιο στο internet, είτε ακολουθήσω μια <αραγγελία, <ροσ<αθώ να το <ροσαρμόσω στο ξύλο με δικό 
μου τρό<ο. Γι’ αυτό <ροτιμώ να υ<ογράφω στο <ίσω μέρος των <υρογραφιών, ώστε να μη «χαλάσει» 
το σχέδιο.

Κλείνοντας και επειδή έχεις επιλέξει μια πολύ ιδιαίτερη μορφή τέχνης, τι θα όριζες ως τέχνη; Τι είναι 
για εσένα; 
Τέχνη είναι ό,τι φτιάχνεις, ό,τι κάνεις με τα χέρια σου, ό,τι κάνεις με δημιουργικό τρό<ο, α<ό ένα φαγητό 
ή κοκτέιλ, ως κάτι <ιο σύνθετο.

.
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K A N A F E H 
(or kunāfah, or künefe)

Words | Photography: Oh my Deer Blog
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ast week, we had to go and empty my grandmother’s house. It was about time! Everything was precisely 
as she had left it. Just a little dustier. The small living room with its warm colours, the dark bedroom full 
of antiques, and the kitchen. A kitchen with an eastern vibe. Filled with spices and nuts, the porcelain set 
ready too serve coffee in and the scent of cinnamon having seeped into the shelves. A proper woman 

from Constantinople! Her cookbooks have always charmed me. Ever since I was a kid I loved that little blue 
notebook she had her recipes in. Written by her own hand, stained by spices and with bay leaves sticking to its 
pages. I flipped through it slowly so I wouldn’t disturb anything. A piece of paper fell on the floor, slightly torn 
and yellowed by time. What treasure did this tiny paper hold? “Kanafeh, his favourite sweet.” What was that 
Kanafeh thing? I ran to my mother who was sitting in the living room. She explained that it was my grandfather’s 
favourite dessert. The dessert that was always on the table. Syrupy, with pistachios and a hidden treasure, 
cheese! Grandpa loved cheese. But he also loved sweets. The best combination in a golden slice, served with 
aromatic tea and lots of love. 

L





Ingredients 

For the Kanafeh part 

220gr kanafeh pastry
 (the khishnah kind, looks like thin noodle threads)

150gr cow butter, melted

200gr cheese 
(anthotyro, fresh mozzarella or cream cheese)*

pistachio nuts, for decoration

For the Syrup

300gr water

200gr white sugar

juice of half a lemon

Method

(Kanafeh can be either baked in the oven or cooked in a pan. Traditionally, it is made in a pan. 
Opt for this as it’s faster and more delicious!)

For the Syrup
Put the sugar, water and lemon juice in a small saucepan and heat it up until the mixture is boiling and the sugar 

is melted. As soon as it starts bubbling remove it from the stove and leave it to cool completely.
  

For the Kanafeh
First, melt the butter. Spread the pastry so it’s airy and fluffy. Slowly, add the butter to the pastry and mix it up 
so the pastry is completely coated. You won’t need the entire amount of butter, just use enough to saturate the 
pastry. You will use the rest of it to grease the tray or pan. Butter a baking tray or pan, around 20 centimetres 
in diameter. Place half of the pastry in it and press firmly with your hands, so that it spreads evenly. Spread the 
cheese on top. Cover it with the rest of the pastry and press again, both the centre and the sides, to create a 

sort of ‘pie’. Drizzle a bit more butter on top. If you choose to bake it, put it in the oven for about 
30 - 40 minutes at 170 °C, until the crust turns golden. If you use a pan cook it on low heat,   5 -10 minutes for 
each side. Make sure not to let the pastry burn. Check if the bottom has browned, flip it over in a plate, butter 
the pan again really well then place the kanafeh back, to cook the other side. Once both sides are cooked, 

remove the pan from the stove and pour the cold syrup on the kanafeh. Give it time to absorb it. 
Garnish with plenty of chopped pistachios. Enjoy it while it’s warm!

*In Constantinople, they use a type of cheese called dil peyniri. Since it can be hard to find you can use mozzarella (only 
fresh), anthotyro or any kind of soft, unsalted cheese. We’ve used sliced mozzarella before, which became quite tough once 
baked, and the end result wasn’t right. So don’t try that. Anthotyro is a very good option, being an unsalted, soft cheese with 

a neutral taste. 







Σ Υ Ν Τ Α Γ Η



Κ Ι Ο Υ Ν Ε Φ Ε 
ή Κιουνφέ

Κείμενο | Φωτογραφία: Oh my Deer Blog
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ην <ροηγούμενη εβδομάδα <ήγαμε στο <ατρικό  σ<ίτι της γιαγιάς για να το αδειάσουμε. Καιρός ήταν! 
Όλα ήταν ακριβώς ό<ως τα είχε αφήσει. Λίγο <ιο  σκονισμένα. Το μικρό της σαλονάκι με τα ζεστά χρώματα, 
η σκοτεινή κρεβατοκάμαρα γεμάτη αντίκες, και η κουζίνα. Μια κουζίνα με άρωμα ανατολής. 
Γεμάτη μ<αχαρικά και ξηρούς καρ<ούς, με το σερβίτσιο του καφέ έτοιμο για σερβίρισμα και το άρωμα της 

κανέλας να έχει <οτίσει τα ράφια. Σωστή <ολίτισσα! Πάντα με γοήτευαν τα βιβλία μαγειρικής της. Α<ό μικρή 
αγα<ούσα εκείνο το μ<λε  τετραδιάκι της με τις δικές της συνταγές. Γραμμένο α<ό τα χεράκια της, με κόκκους α<ό  
μ<αχαρικά ή δαφνόφυλλα κολλημένα στις σελίδες του. Ξεφύλλισα τις σελίδες σιγά σιγά για να μη φύγει τί<οτε α<ό 
τη θέση του. Ένα α<όκομμα έ<εσε στο <άτωμα, ελαφρώς σκισμένο και κίτρινο α<ό τα χρόνια. 
Τι θησαυρό έκρυβε αυτό το χαρτάκι;  “Κιουνεφέ, το αγα<ημένο του γλυκό”. Τι ήταν αυτό το  κιουνεφέ; Έτρεξα 
στη μητέρα μου <ου ήταν καθισμένη στο σαλόνι. Μου εξήγησε <ως ήταν το αγα<ημένο γλυκό του <α<<ού. 
Το “κιουνφέ”, ό<ως το έλεγε η γιαγιά.  Το γλυκό <ου υ<ήρχε <άντα στο τρα<έζι. Σιρο<ιαστό, με φιστίκια και με 
έναν κρυμμένο θησαυρό, το τυρί! Λάτρης του τυριού, ο <α<<ούς. Αλλά και λάτρης των γλυκών. Ο καλύτερος 
συνδυασμός μέσα σε ένα χρυσαφένιο κομμάτι, σερβιρισμένο με αρωματικό τσάι και <ολλή αγά<η.  

L





Υλικά  

Κιουνεφέ 

220  γραμ. φύλλο  καταΐφι  

150  γραμ. βούτυρο αγελάδος (τύ<ου Κερκύρας), λιωμένο 

200  γραμ. τυρί (ανθότυρο,  φρέσκια  μοτσαρέλα  ή τυρί κρέμα)* 

φιστίκι  Αιγίνης,  για τη διακόσμηση

Σιρό<ι

300  γραμ. νερό 

200  γραμ. λεύκη κρυσταλλική  ζάχαρη

χυμό α<ό μισό λεμόνι 

Εκτέλεση

(Το κιουνεφέ μ<ορεί να ψηθεί είτε στο φούρνο είτε σε ένα τηγάνι. Παραδοσιακά στην  Κωνσταντινού<ολη ψήνεται 
στοτηγάνι. Προτιμήστε το τηγάνι γιατί είναι η <ιο γρήγορη και νόστιμη μέθοδος!)

Σιρό<ι
Σε ένα κατσαρολάκι βάζετε τη ζάχαρη, το νερό και το χυμό λεμονιού και το ζεσταίνετε  μέχρι να βράσει και να 

λιώσει η ζάχαρη. Μόλις αρχίζει να βράζει το α<οσύρετε α<ό τη φωτιά και το αφήνετε να κρυώσει εντελώς.  
  

Κιουνεφέ
Αρχικά,  λιώστε το βούτυρο. Ανοίξτε το καταΐφι ώστε να γίνει αέρινο. Προσθέστε σιγά σιγά το βούτυρο στο  καταΐφι  
και ανακατέψτε καλά ώστε να <άει <αντού. Δεν θα χρειαστεί όλο το βούτυρο. Βάλτε όσο χρειαστεί μέχρι να βραχεί 
το  καταΐφι. Το υ<όλοι<ο θα το χρησιμο<οιήσετε για το τηγάνι ή το ταψί. Βουτυρώστε καλά ένα τηγάνι ή ένα ταψάκι 
με διάμετρο 20 εκατοστά <ερί<ου.  Το<οθετήστε την μισή <οσότητα α<ό το καταΐφι στο τηγάνι ή το ταψί. Πατήστε το 
καλά με τα χέρια σας ώστε να α<λωθεί ομοιόμορφα. Α<λώστε το τυρί α<ό <άνω, σε όλη την ε<ιφάνεια. Καλύψτε 
με το υ<όλοι<ο  καταΐφι  και  <ιέστε καλά α<ό <άνω και στα <λαϊνά  ώστε να σχηματιστεί μία ενιαία ‘<ίτα’. Ραντίστε 
με λίγο ακόμη βούτυρο α<ό <άνω. Αν το ψήσετε στο φούρνο θα χρειαστεί <ερί<ου 30 - 40 λε<τά στους 170  °C, 
μέχρι να <άρει το καταΐφι ένα χρυσαφένιο χρώμα. Αν το ψήσετε στο τηγάνι, τηγανίστε σε χαμηλή φωτιά, <ερί<ου 

για 5-10 λε<τά την κάθε <λευρά. Προσέξτε να μην καεί το  καταΐφι. Αφού ροδίσει η μία <λευρά ανα<οδογυρίστε 
το σε ένα <ιάτο, βουτυρώστε <άλι  καλά το τηγάνι κι έ<ειτα το<οθετήστε το ξανά για να ψηθεί και α<ό την άλλη 
<λευρά. Αφού ροδίσει και η άλλη <λευρά,  α<οσύρετε  το τηγάνι α<ό τη φωτιά και ρίξτε <άνω στο κιουνεφέ το 

κρύο σιρό<ι. Αφήστε το να το α<ορροφήσει όλο. Ρίξτε α<ό <άνω αρκετό ψιλοκομμένο φιστίκι Αιγίνης. 
Α<ολαύστε το ζεστό!

*Στην Κωνσταντινού<ολη χρησιμο<οιείται το τυρί  dil peyniri. Ε<ειδή είναι αρκετά δυσεύρετο μ<ορείτε να χρησιμο<οιήσετε  
μοτσαρέλα  (μόνο φρέσκια), ανθότυρο ή ο<οιοδή<οτε μαλακό και ανάλατο τυρί. Έχουμε χρησιμο<οιήσει μοτσαρέλα σε φέτες στο 
<αρελθόν, η ο<οία αφού ψήθηκε έγινε αρκετά σκληρή και το α<οτέλεσμα δεν ήταν το ε<ιθυμητό. Ο<ότε μην το δοκιμάσετε.  Μια  

<ολύ καλή ε<ιλογή είναι το ανθότυρο καθώς είναι ανάλατο, ουδέτερο στη γεύση και μαλακό.  









Ο   Θ Η Σ Α Υ Ρ Ο Σ   Μ Ε Σ Α   Σ Ο Υ
μια  εσωτερική  αναζήτηση

Κείμενο: Έμιλυ Κα<οθανάση
Artwork: Μιμίκα Μιχο<ούλου

ίναι λίγο σα να ξυ<νάω α<ό λήθαργο. Ξαφνικά, όλα φαίνονται αταίριαστα με την <ραγματικότητα και 
ζητούν α<εγνωσμένα την αλλαγή. Μια ο<οιαδή<οτε αλλαγή ακόμη και εντελώς <αρορμητική. 
Συμβαίνει <αρα<άνω α<ό συχνά και τότε δεν έχω άλλη ε<ιλογή <αρά ν’ αφουγκραστώ εκείνη τη φωνή 
<ου μου υ<αγορεύει τις οδηγίες, δείχνει το δρόμο και μου <ροτείνει να γίνω κάτι διαφορετικό α<’ αυτό <ου 

ήμουν χθες. Μου τα <αρουσιάζει όλα σαν ένα βήμα <ιο κοντά στο τι θέλω να είμαι α<ό δω και <έρα. 

Είτε <ρόκειται για ένα ασυνήθιστο μεσημεριανό γεύμα, είτε για καινούριο χρώμα στα μαλλιά, αλλαγή θέσης στα 
φωτιστικά του σ<ιτιού ή ακόμη και διαφορετικό δρόμο <ρος τη δουλειά το <ρωί, δεν έχει καμιά σημασία. 
Αρκεί να γίνουν τα <ράγματα αλλιώς, σαν να τα κάνω για <ρώτη φορά. Σαν να ανακαλύ<τω α<ό την αρχή τον 
γραφικό μου χαρακτήρα, ας <ούμε. Ναι, είναι τόσο <ροσω<ική υ<όθεση, τόσο μοναχική και μοναδική <αράλληλα. 
Σκο<ός είναι να βρω εκείνο το ξύλινο <ολυκαιρισμένο κουτί με <ολύτιμα υλικά, <ου γέμισε σκόνη και σκούριασε 
κά<ως η κλειδαριά του. Το κουτί <ου ξεγελάει με το μέγεθός του κι όμως, όσο μικρό κι αν φαντάζει, <εριέχει ό,τι 
χρειάζομαι ακριβώς για να <ροχωρήσω, <ετώντας στα σκου<ίδια ένα σωρό αμηχανίες και σιω<ές, <ου μάζευα 
καιρό. 

Φυσικά και δεν θα <αραλείψω να εκμυστηρευτώ το συναίσθημα του φόβου. Πάντα εμφανίζεται α<ροειδο<οίητα, 
χρωματίζοντας τις στιγμές εκείνες <ου θα ΄θελα να ΄ρθουν και να φύγουν όσο <ιο ανώδυνα γίνεται, χωρίς καμιά 
α<όχρωση. Κυρίως εκείνες <ου μοιάζουν με άλμα <ρος τα μ<ροστά, γιατί τότε η σκέψη κατακλύζεται α<ό μια μόνο 
α<ορία: «Κι αν αλλάξω τόσο <ου στο τέλος δεν μ΄ αναγνωρίζει κανείς <ια;» Όσο <αράλογη κι αν μοιάζει, τόσο 
<ραγματική είναι, και ειλικρινής. «Κι αν αλλάξω τόσο <ου δεν μου φαίνεται <ια εμένα τί<οτε ίδιο με <ριν;»

Μ<α, δε νομίζω <ως γεννιέται τόσο εύκολα το αυθεντικό χάος. Θέλει κάτι <αρα<άνω α<ό μια ολική ανανέωση 
της γκαρνταρόμ<ας μου ή την ενσωμάτωση ανα<άντεχων λέξεων στο καθημερινό μου <ροφορικό λεξιλόγιο. 
Αυτά όχι μόνο δε θα θολώσουν την α<όσταση μεταξύ εμού και του γύρω κόσμου αλλά έχω μια υ<οψία ότι θα την 
κάνουν ξεκάθαρη και μικρότερη. Όχι ότι κάθε μέρα έχω την τόλμη για κάτι τέτοιο, φυσικά. Αν στοιχίσει κά<οιος 
τις μέρες μου στη σειρά, το <ιο <ιθανό είναι να καταλήξει <ως τεμ<ελιάζουν και σέρνονται μέχρι να το <άρουν 
α<όφαση και να <άψουν να είναι τόσο ευθυνόφοβες. Λες και θα τις ανακρίνω για να μάθω <οια ξεστράτισε α<ό τη 
ρουτίνα κι έκανε την ε<ανάστασή της. Εντάξει, για να ‘μαι ειλικρινής ίσως και να το κάνω. Κά<οτε.

Αυτό λοι<όν <ου θα ΄λεγα σε μια <ροηγούμενη εκδοχή του εαυτού μου αν δεν μ<ορούσε να συγκρατήσει την 
<εριέργειά της και με ρωτούσε για τα μελλούμενα, θα ήταν να κλείνει τα μάτια, να <αίρνει μια γενναία ανάσα και 
να ακούει <ροσεκτικά. Όχι όσα λέω εγώ. Εκείνα <ου ξέρει ήδη και <ροσ<αθεί να καταχωνιάσει στα <ιο α<ίθανα 
μέρη ώστε να μην τα βρει κανείς. Θα της θύμιζα ότι τα έχει κρύψει τόσο καλά <ου δεν τα βρίσκει ούτε η ίδια. 
Και αυτό, είναι κά<ως αστείο. 

E
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I N N E R   T R E A S U R E S
a  self   exploration

Words: Emily Kapothanasi
Αrtwork: Mimika Michopoulou 

t’s like waking up from a slumber. 
Suddenly nothing matches with reality, everything desperately seeking change. Any change, even an 
impulsive one. More than often it happens, and then I have no choice but to listen to the voice whispering 
instructions to me, showing me the way and suggesting I become something different than what I was 

yesterday. The voice is telling me that everything is a step closer to who I want to be from now on. 
  
Whether it’s an unusual lunch, a new hair colour, changing the places of the lamps in my house, or a different 
route to work in the morning, it doesn’t matter. All I need is a change in the way I do things, to make them feel 
new. Like discovering my handwriting anew, for example. Yes, it is that personal of a process, both lonely and 
unique. My goal is to find that wooden old box full of precious materials, kind of dusty now, with a rusty lock. 
That deceptively small box, that contains everything I need to move forward, throwing away all the 
awkwardness and silence I have accumulated over all this time.

Of course, I can’t but confess that I am afraid. It always comes without warning, tinting those moments I wish 
would come and go with no colour. Mostly those that seem like a leap forward, because then a single question 
consumes my thoughts: “What if I end up changing so much that no one recognizes me anymore?” 
It seems irrational, yet it is real, and honest. “What if I change so much that nothing seems to be the same to me 
as before?”

Nah, true chaos is not that easy to create. It takes a little more than a total wardrobe makeover or 
incorporating unexpected words into my everyday speech. These things will hardly blur the distance between 
me and the rest of the world, quite the contrary, they will make it clearer and smaller. Not that I am daring 
enough for all this every day, of course. If you place my days in a row, you will most likely see that they are lazy 
and dragging, until they finally decide not to be so afraid of responsibility. 
You would think I’ll interrogate them, wanting to know which one of them wandered off and rebelled. Okay, 
maybe I’ll do this, to be honest. One day.

So, what I would say to a previous version of myself, if she couldn’t hold back her curiosity and asked me what 
the future holds, would be to close her eyes, take a brave breath and listen. Not to what I’m saying but to the 
things she already knows and keeps hiding in the most unlikely places, so no one will find them. I would remind 
her that she’s hidden them so well that she can’t even find them herself. And that is kind of funny. 

I
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A L I G N M E N T S
a quite unusual personality test

Words: Leonidas Sarkas

few months ago, we talked about pen-and-paper role playing games. About how a bunch of friends 
gather around a table, each of them assuming a different (always heroic) role. To breathe life into this 
character and to give them dimension and depth we need imagination, enthusiasm, some dice, a rule 
book, basic character stats and… Ah, yes, there are the alignments… 

In a nutshell, the black hole of character alignment in (most) RPGs is the categorization of a character’s moral 
compass, as well as that of the characters they interact with. It is a series of “labels”, what show just how pure 
or malicious a character is inside. Those opposing the alignment system talk about how such a label restricts a 
character’s actions. We may agree on one hand, but on the other hand we can’t deny how fun it is to examine 
these stereotypes.

For example, let’s examine the way alignments work in the game that introduced them (Dungeons and Dragons). 
Imagine a cartesian coordinate system. Good and Evil are placed at the opposite ends of the vertical axis, 
while Law and Chaos mark the vertical axis. At the center, there’s ground zero. Neutrality. 

Quick note from the administration: We are by no means insinuating that neutrality is worthless.

So, what we end up with is a total of nine alignments, sole purpose of which is to chase characters down and 
stick to them like leeches, imposing a certain way of thinking upon them. They exist to give the players some 
guidance, though they themselves are out of control. In this article, we aim to deconstruct each of them, with 
some humor and irony.

A

awful Good

Obedience to the laws and defence of all that’s good. Think of a knight in shining armor on his white horse, first 
he will lead a crusade against the evil Dragon preying on the kingdom and then he’ll convince the party’s thief 
not to steal from that old lady in the corner, simultaneously convincing him this change of heart was the thief’s 
own initiative. An LG character doesn’t believe in lucky days, only in good days, and the stone that represents 
him is one that has been blessed by gods, angels and saints. 

eutral Good

Here we have your regular everyday salaryman. He will try to help and be honest, but not excessively so. Dru-
ids who spend their time in the furthest corners of the woods will find this alignment fits them like a glove. They 
will keep a low profile, no matter the circumstances. They will crusade against the Dragon if the King asks them 
to, however they won’t overdo it and will return home as soon as the opportunity arises. 

L
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   haotic Good

He believes in kindness yet opposes the law, like Robin Hood. He is a good-natured adventurer and/or rebel, 
the type who will help the old lady cross the street and throw rocks at the palace doors right after. CG is a 
rather adaptable fellow. He thinks his lucky stone is the one with which he landed his first successful throw. You 
know, the one with which he smashed the grocer’s window in the tender age of twelve.

awful Neutral

This category could involve a wizard (with absolute faith in law and order), whose only goal is to gather power 
to himself in order to climb the hierarchical ladder. He is a model citizen with loads of ambitions. He pays his 
taxes, never litters, and dedicates himself to studying the occult. Oh yeah, he will study the law too, in order to 
understand how to do what he already does perfectly, even better. The stone that represents him is no doubt 
the Philosopher’s Stone, buried under certificates of its authenticity and creation formulas.

rue Neutral

An idealist of pragmatism. He spends his days muttering about yin and yang, balance, free will, shadows be-
tween light and dark, strawberry flavored apples, equal situations and circular squares. He is a hermit philoso-
pher in search of inner peace. Nothing can upset him. There are plenty of monasteries scattered around the 
Kingdom, all of them full of this alignment’s supporters. Every day of the week displeases them, as none of them 
offers the perfect balance between vowels and consonants. A TN character will take part in the crusade, but 
just before the imminent victory he will side with the Dragon (because the poor beast has it worse). 

L

T

haotic Neutral

A free spirit, a nomad, the only thing a character of this alignment desires is to be left alone. A very good exam-
ple is a barbarian who comes down from the mountains to know civilization, without allowing himself to be tied 
by the chains of society. No one can make him kill the Dragon and he will only help the old lady if he is in the 
right mood, and only if no one asks him to. His lucky stone is probably a pebble from back home and/or a stone 
given to him by the shamans of his tribe.

awful Evil 

We are now entering suspicious territory. LE characters may care about the laws and traditions, but beyond that 
they will let personal gain trample over everything. Like the cruel opportunist he is, the LE character will hire the 
wizard we mentioned earlier in order to find tiny loopholes in the system and exploit it from within. In the end he 
will be mayor, throw the wizard-lawyer in jail and evict all the old ladies. The stone that represents him is gold, 
since all that glitters is indeed gold, to him. 

C
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Instead of an epilogue, we will attempt a deeper plunge into DnD psychology. In other words, we will give you 
some advice, so you can stay away from chaotic swamps. 

on the left side of the vertical axis (see cartesian coordinates), but they’ll never tell you. They will pretend to be 
impartial and neutral, to keep up appearances.

are can be spot on, they remain, however, parts of an unfinished picture. The personal strokes with which a 
player paints their character make all the difference. 

“rising” alignment. This type of person is not here to play DnD. They’re here to play a weird solo game of Mo-
nopoly mixed with russian roulette - with a completely empty cylinder. 

anyone’s alignment during a game, there is also a way to withhold it (with a second spell called “Undetectable 
Alignment”). Very extravagant names, as you may see. Consequently, the timely identification and recognition 
of dangerous personalities has to be done using the familiar and traditional methods of logical thinking. For 
example, if there are severed heads decorating a character’s belt, chances are he is evil, whereas it’s probably 
safe to strike up a conversation with someone bearing a halo and angelic wings. 

Neutral Evil

Anyone willing to step over dead bodies in order to achieve his goals belongs in the NE alignment. He only 
thinks about himself and nothing else (like friends, ideals, or circumstances), and only worries about escaping 
punishment. The Dragon could be NE. The soldiers under the Dragon’s command are NE, as indicated by the 
pillaging and destruction they perform. This label would also suit an assassin who spent her life spreading death 
and getting rich, and now having grown old and homeless she watches her next target, the city hall, from across 
the street. 

haotic Evil

 He will kill the old lady, kill the mayor, kill the neutrals, kill the wizard-lawyer, even kill the Game Master. He 
will sneak into the sleeping Dragon’s lair. He will kill him, of course. Because he can. In the end, only the knight 
will be left to face him, and their fight will go on for centuries. Besides, Dungeons and Dragons (and many other 
role playing games) have been created with the prospect of epic, gripping, absolute-good-versus-absolute-evil 
battles like this one.

C
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A L I G N M E N T S
ένα διαφορετικό τέστ προσωπικότητας

Κείμενο: Λεωνίδας Σάρκας
Artwork: Μιμίκα Μιχο<ούλου

ριν α<ό λίγους μήνες, μιλήσαμε για τα ε<ιτρα<έζια <αιχνίδια ρόλων. Για το <ώς δηλαδή μια οχλο<αρέα 
μαζεύεται γύρω α<ό ένα τρα<έζι, με τον κάθε ένα να υ<οδύεται ένα διαφορετικό (<άντα  ηρωικό) 
ρόλο. Για να εμφυσηθεί ζωή σε αυτόν τον χαρακτήρα αλλά και για να α<οκτήσει  διάσταση και βάθος 
χρειάζεται φαντασία, όρεξη, ζάρια, ένα βιβλίο κανόνων, τιμές βασικών  χαρακτηριστικών και… Α, ναι, 

έχουμε και τις νοοτρο<ίες…

Περιλη<τικά, η μαύρη τρύ<α των νοοτρο<ιών (character alignment) στα RPG (σε μερικά  α<ό αυτά τουλάχιστον) 
είναι μια κατηγοριο<οίηση της ηθικής <υξίδας του χαρακτήρα και των ατόμων με τα ο<οία αλληλε<ιδρά. Είναι 
μια σειρά α<ό “ταμ<έλες” <ου δείχνουν <όσο αγαθός ή σατανικός είναι ενδόμυχα ο χαρακτήρας. Οι <ολέμιοι 
του θεσμού των νοοτρο<ιών κάνουν λόγο για το <όσο δεσμευτική είναι μια τέτοια ταμ<έλα για τις <ράξεις του 
χαρακτήρα. Εμείς συμφωνούμε μαζί τους α<ό την μία, αλλά σε καμία <ερί<τωση δεν μ<ορούμε να αγνοήσουμε το 
γέλιο <ου <ροκύ<τει α<ό την εξέταση των στερεοτύ<ων αυτών.

Ας εξετάσουμε, για <αράδειγμα, το σύστημα νοοτρο<ιών του <ρώτου διδάξα (Dungeons and Dragons). 
Φανταστείτε ένα καρτεσιανό σύστημα αξόνων. Στις δύο άκρες του οριζόντιου άξονα είναι το Καλό και το Κακό 
ενώ στον κάθετο άξονα έχουμε το Νόμο και το Χάος. Στο κέντρο των τεσσάρων αυτών τιμών βρίσκεται το μηδέν. 
Η ουδετερότητα.  

Σημείωση της διεύθυνσης: Σε καμιά <ερί<τωση δεν υ<ονοούμε ότι οι ουδέτεροι δεν αξίζουν τί<οτα.

Συνε<ώς, δημιουργείται ένα σύνολο εννιά νοοτρο<ιών, μοναδικός σκο<ός των ο<οίων είναι να κυνηγήσουν 
χαρακτήρες και να κολλήσουν σαν βδέλλες <άνω τους, να τους ε<ιβάλλουν μια συγκεκριμένη οδό σκέψης. 
Είναι ένας μ<ούσουλας για τους <αίχτες, αν και οι ίδιες έχουν χάσει κάθε μ<ούσουλα. Σκο<ός μας εδώ είναι  να  
α<οδομήσουμε  την  κάθε  μία  α<ό  αυτές – με  χιούμορ  και  ειρωνεία.

Π

awful Good (Νομότυ<α Καλός)

Υ<ακοή στους νόμους και υ<εράσ<ιση κάθε τι καλού. Σκεφτείτε έναν ι<<ότη με αστραφτερή <ανο<λία και καβάλα 
σε ένα λευκό άτι, <ρώτα θα κηρύξει μια σταυροφορία εναντίον του σατανικού Δράκου <ου λυμαίνεται το Βασίλειο 
και ύστερα θα <είσει τον κλέφτη της ομάδας να μην κλέψει την γριούλα στην γωνία, <είθοντάς τον ταυτόχρονα 
<ως είναι χαρούμενος για αυτήν του την ‘’<ρωτοβουλία.’’ Για τον LG χαρακτήρα δεν υ<άρχουν τυχερές μέρες,  
υ<άρχουν μόνο καλές μέρες, ενώ το <ετράδι <ου τον χαρακτηρίζει είναι ένα <ου έχει ευλογηθεί α<ό θεούς, 
αγγέλους και αγίους.

L



eutral Good (Ουδέτερα Καλός)

Εδώ έχουμε έναν καθημερινό άνθρω<ο του μεροκάματου. Προσ<αθεί να βοηθήσει τους άλλους και να <ει την 
αλήθεια αλλά <οτέ δεν υ<ερβάλλει. Η νοοτρο<ία αυτή ταιριάζει γάντι στους δρυίδες <ου <ερνάνε τις ώρες τους 
στις <λέον α<ομακρυσμένες γωνιές των δασών. Θα διατηρήσουν χαμηλό <ροφίλ, ανεξαρτήτως συνθηκών. Θα 
συμμετέχουν στην σταυροφορία εναντίον του Δράκου όταν ο Βασιλιάς τους το ζητήσει, δεν θα το  <αρακάνουν 
ωστόσο και θα ε<ιστρέψουν σ<ίτι με την <ρώτη ευκαιρία.

haotic Good ( χαοτικά Καλός)

He believes in kindness yet opposes the law, like Robin Hood. He is a good-natured adventurer and/or rebel, 
the type who will help the old lady cross the street and throw rocks at the palace doors right after. CG is a 
rather adaptable fellow. He thinks his lucky stone is the one with which he landed his first successful throw. You 
know, the one with which he smashed the grocer’s window in the tender age of twelve.

awful Neutral (Νομοτυ<α Ουδέτερος)

This category could involve a wizard (with absolute faith in law and order), whose only goal is to gather power 
to himself in order to climb the hierarchical ladder. He is a model citizen with loads of ambitions. He pays his 
taxes, never litters, and dedicates himself to studying the occult. Oh yeah, he will study the law too, in order to 
understand how to do what he already does perfectly, even better. The stone that represents him is no doubt 
the Philosopher’s Stone, buried under certificates of its authenticity and creation formulas.

rue Neutral (Πιο Ουδέτερος δεν γίνεται)

An idealist of pragmatism. He spends his days muttering about yin and yang, balance, free will, shadows be-
tween light and dark, strawberry flavored apples, equal situations and circular squares. He is a hermit philoso-
pher in search of inner peace. Nothing can upset him. There are plenty of monasteries scattered around the 
Kingdom, all of them full of this alignment’s supporters. Every day of the week displeases them, as none of them 
offers the perfect balance between vowels and consonants. A TN character will take part in the crusade, but 
just before the imminent victory he will side with the Dragon (because the poor beast has it worse). 
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haotic Neutral ( Χαοτικά Ουδέτερος)

Ελεύθερο <νεύμα, νομάς, το μόνο <ου ε<ιθυμεί ένα άτομο με τέτοια νοοτρο<ία είναι να τον αφήσουν ήσυχο. Ένα 
<ολύ καλό <αράδειγμα είναι ο βάρβαρος <ου κατεβαίνει α<ό τα βουνά για να γνωρίσει τον <ολιτισμό, χωρίς 
όμως να δεθεί α<ό τις  κοινωνικές αλυσίδες <ου αυτό συνε<άγεται. Κανείς δεν θα τον αναγκάσει να σκοτώσει το 
Δράκο και θα βοηθήσει τη γριούλα μόνο αν δεν έχει ξυ<νήσει στραβά και μόνο αν δεν του το ζητήσουν. Η τυχερή 
του <έτρα είναι, κατά <άσα <ιθανότητα, κά<οιο βότσαλο α<ό την <ατρίδα και/ή ένα <ετράδι <ου του χάρισαν οι 
σαμάνοι της φυλής του.
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Αντί ε<ιλόγου, θα ε<ιχειρήσουμε μια βαθύτερη βουτιά στην ψυχοσύνθεση του DnD. Με άλλα λόγια θα <άρουμε 
το θάρρος να δώσουμε μερικές συμβουλές <ροκειμένου να α<οφύγετε τις χαοτικές κακοτο<ιές.

αγκαλιάζουν τον αριστερότερο κάθετο άξονα (βλ. καρτεσιανό σύστημα  νοοτρο<ιών), μα <οτέ δεν θα σας το <ουν. 
Για το θεαθήναι, θα το <αίξουν αμερόλη<τοι και ουδέτεροι.

μ<ορεί να <έφτουν διάνα, δεν <αύουν ωστόσο να α<οτελούν μια ανολοκλήρωτη φόρμα. Οι <ροσω<ικές <ινελιές 
με τις ο<οίες κάθε <αίχτης βάφει τον χαρακτήρα του κάνουν τη διαφορά.

ωροσκό<ο Chaotic Evil. Η συγκεκριμένη φάρα δεν θέλει να <αίξει DnD. Θέλει να <αίξει σόλο ένα ιδιότυ<ο 
μείγμα Monopoly και ρώσικης ρουλέτα – με τελείως άδεια την θαλάμη.

και καταλάβετε την νοοτρο<ία του ο<οιουδή<οτε, υ<άρχει και τρό<ος να την α<οκρύψετε (ένα δεύτερο ξόρκι <ου 
λέγεται ‘’Undetectable Alignment’’).  Βαρύγδου<ες ονομασίες, ό<ως καταλάβατε. Συνε<ώς η έγκαιρη ταυτο<οίηση 
και αναγνώριση των ε<ικίνδυνων <ροσω<ικοτήτων <ρέ<ει να στηριχτεί στις οικείες και <αραδοσιακές μεθόδους 
της λογικής σκέψης. Για <αράδειγμα, αν α<ό τη ζώνη κά<οιου χαρακτήρα κρέμονται βαλσαμωμένα κεφάλια, οι 
<ιθανότητες τείνουν <ρος το να είναι κακός, ενώ μάλλον θα είναι ασφαλές να ανοίξετε κουβέντα με έναν τύ<ο 
φωτοστεφανωμένο, με φτερά αγγέλου.

Neutral Evil (Ουδέτερα Κακός)

Ό<οιος δεν έχει <ρόβλημα να <ατήσει ε<ί <τωμάτων για να  <ετύχει τους στόχους του, εντάσσεται στην NE 
νοοτρο<ία. Σκέφτεται μόνο τον εαυτούλη του και τί<οτα άλλο (φίλους, ιδέες, καταστάσεις) και μοναδική του έγνοια 
είναι να μην τιμωρηθεί. Ο Δράκος θα μ<ορούσε κάλλιστα να είναι ΝΕ. Οι στρατιώτες στις διαταγές του Δράκου 
είναι ΝΕ, κατά <ως η λαφυραγωγία και καταστροφή στην ο<οία ε<ιδίδονται δείχνει. Αυτήν την ταμ<έλα έχει  και η 
δολοφόνος <ου <έρασε μια ζωή σκορ<ώντας θάνατο και <λουτίζοντας, ενώ τώρα στα γεράματα έχει μείνει άστεγη 
και α<ό το δρόμο <αρακολουθεί το δημαρχείο και τον ε<όμενό της στόχο.

haotic Evil (Χαοτικά Κακός)

Θα σκοτώσει τη γριούλα στη γωνία, θα σκοτώσει το δήμαρχο, θα σκοτώσει τους ουδέτερους, θα σκοτώσει 
το μάγο-δικηγόρο, θα σκοτώσει ακόμα και τον Game Master. Θα μ<ει στο λημέρι του Δράκου όταν αυτός 
κοιμάται. Θα τον σκοτώσει, <ροφανώς. Ε<ειδή έτσι γουστάρει. Στο τέλος, μόνο ο ι<<ότης θα έχει μείνει να για 
τον αντιμετω<ίσει και η μάχη τους θα διαρκέσει αιώνες. Έτσι κι αλλιώς, το Dungeons and Dragons (και <ολλά 
άλλα <αιχνίδια ρόλων) έχουν δημιουργηθεί με την <ροο<τική για ε<ικές, καθηλωτικές, α<όλυτο-καλό-εναντίον-
α<όλυτου-κακού μάχες σαν αυτήν.
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awful Evil (Νομότυ<α Κακός)

Πλέον μ<αίνουμε σε ύ<ο<τα χωράφια. Οι LE χαρακτήρες νοιάζονται για τους νόμους και τις <αραδόσεις, <έραν 
αυτών των συνόρων όμως θα αφήσουν το <ροσω<ικό συμφέρον να <οδο<ατήσει τα <άντα. Σαν σκληρόκαρδος 
τυχοδιώκτης <ου είναι, ο LE θα <ροσλάβει το μάγο <ου αναφέραμε <αρα<άνω ώστε να βρει <αραθυράκια 
στους νόμους και να εκμεταλλευτεί το σύστημα εκ των έσω. Στο τέλος θα γίνει δήμαρχος, θα φυλακίσει το μάγο-
δικηγόρο και  θα κάνει έξωση σε όλες τις γριούλες. Το <ετράδι <ου τον χαρακτηρίζει είναι ο χρυσός, μιας και για 
αυτόν, ό,τι λάμ<ει είναι όντως χρυσός.
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A S T R O
Capricorn

Stop. Go slowly. Taste life. 
Trying to get rich ties people in knots.

Aquarius

The disordered family is full of dutiful children 
and parents. The disordered society is full of loyal 
patriots.

Pisces

Nothing in the world is as soft, as weak, as water; 
nothing else can wear away the hard, the strong, 
and remain unaltered.

Aries

Be broken to be whole. Twist to be straight. Be 
empty to be full. Truly, to be whole is to return. 

Taurus

It is not that the spirits lose their power, but that 
they cease to do people harm.

Gemini

My words are so easy to understand, so easy to 
follow, and yet nobody in the world understands 
or follows them. In my obscurity is my value.

Cancer

To be comfortable in the cold, keep 
moving; to be comfortable in the heat, hold still; to 
be comfortable in the world, stay calm and clear.

Leo

Study the hard while it’s easy. Do big things while 
they’re small. The hardest jobs in the world start 
out easy, the great affairs of the world start small.

Libra

Jade is praised as precious, but its strength is being 
stone.

Scorpio

The wise aren’t sick. They’re sick of 
sickness, so they’re well.

Sagittarius

Cut doors and windows to make a room. Where 
the room isn’t, there’s room for you. By the exist-
ence of things we profit; by the non-existence of 
things we are served. 

*quotes from Tao Te Ching by Lao Tzu
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Aιγόκερως

Σταμάτα. Πήγαινε με το μαλακό. Γεύσου τη ζωή. Το κυνήγι 
του <λούτου δένει τους ανθρώ<ους κόμ<ο. 

Yδροχόος

Η χαοτική οικογένεια είναι γεμάτη α<ό υ<άκουα <αιδιά και 
γονείς.
 Η χαοτική κοινωνία είναι γεμάτη αφοσιωμένους <ατριώτες. 

Iχθύς

Τί<οτα στον κόσμο δεν είναι τόσο α<αλό, τόσο αδύναμο, 
όσο το νερό. 
Τί<οτα άλλο δεν μ<ορεί να διαβρώσει το σκληρό, το 
δυνατό, και να <αραμείνει αμετάβλητο. 

Kριός

Για να είσαι ολόκληρος, ράγισε. 
Για να είσαι ίσιος, λύγισε. Για να είσαι γεμάτος, άδειασε. 
Στ’αλήθεια, ολοκλήρωση είναι η ε<ιστροφή.

Tαύρος

Δεν είναι ότι τα <νεύματα χάνουν τη δύναμή τους, α<λά 
σταματούν να κάνουν κακό στους ανθρώ<ους.

Dίδυμος

Τα λόγια μου είναι τόσο ευνόητα, τόσο εύκολα να τα 
ακολουθήσεις, και όμως κανείς στον κόσμο δεν τα 
καταλαβαίνει ούτε τα ακολουθεί. Στην ασάφειά μου 
βρίσκεται η αξία μου.

Kαρκίνος

Για να νιώθεις άνετα στο κρύο, να κινείσαι συνέχεια. Για 
να νιώθεις άνετα στη ζέστη, μείνε ακίνητος. Για να νιώθεις 
άνετα στον κόσμο αυτό, μείνε ήρεμος και διαυγής.

Lέων

Μελέτησε το δύσκολο όσο είναι ακόμα εύκολο. 
Κάνε μεγάλα <ράγματα όσο είναι ακόμα μικρά. 
Οι <ιο δύσκολες δουλειές στον κόσμο ξεκινούν 
ως εύκολες, τα σ<ουδαία ζητήματα του κόσμου 
ξεκινούν μικρά 

TTαρθένος

Να κρατάς κάτι χωρίς να σου ανήκει. Να <ράττεις 
χωρίς να διεκδικείς. Να κάνεις αυτό <ου <ρέ<ει και 
να το ξεχνάς: γιατί αφήνοντάς το <ίσω σου το έχεις 
για <άντα μαζί σου. 

Zυγός

Παινεύουν το νεφρίτη ως <ολύτιμο, είναι όμως 
ανθεκτικός γιατί είναι <έτρα.

Sκορ<ιός

Οι σοφοί δεν είναι άρρωστοι. Αρρώστησαν α<’ την 
<ολλή αρρώστια, ο<ότε είναι καλά.

Tοξότης

Κόψε <όρτες και <αράθυρα για να φτιάξεις ένα 
χώρο. Ο<ουδή<οτε εκτός αυτού του χώρου, 
υ<άρχει χώρος για σένα. Α<ό την ύ<αρξη των 
<ραγμάτων κερδίζουμε. Α<ό την ανυ<αρξία τους 
ωφελούμαστε.

*φράσεις από το Tao Te Ching του Lao Tzu
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