


E D I T O R I A L

Κριστιάνα

Τα όρια της φαντασίας μας αποδεικνύονται από το ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε ένα νέο χρώμα. 
Αυτή η σκέψη με ενοχλούσε απεριόριστα.  Δεν μπορούσα να την ανταποδείξω. 

Μέχρι που συνειδητοποίησα πως ίσως το θέμα δεν είναι να δημιουργήσεις κάτι εντελώς καινούριο από 
το μηδέν. Αλλά να συνδυάσεις ότι έχεις ήδη με τρόπο πετυχημένο και ενδιαφέρον.  

Τα χρώματα είναι μαγικά και απεριόριστα στην χρήση τους.  

Υπάρχουν χρώματα σε κάθε μορφή τέχνης. «Χρωματίζουμε» ακόμα και τη φωνή μας. Δεν μπορείς να 
τα αγγίξεις ή να τα νιώσεις, αλλά είναι εκεί. Εξαρτώμενα και αυτά από την κυριότερη πηγή ζωής, το φως. 

Ακριβώς όπως όλες οι μορφές ζωής. Τα χρώματα είναι ζωντανά!
Αυτό που δεν μπορώ να φανταστώ είναι ένας κόσμος χωρίς έντονες αποχρώσεις πράσινου, κόκκινου 
και κίτρινου. Το φως είναι η αρχή και οι ίριδές μας οι μηχανές επεξεργασίας. Η ομορφιά δεν μπορεί να 
υπάρξει χωρίς χρώμα. Και έχουμε αποδώσει χρώματα ακόμα και στα συναισθήματα. «Πρασίνισε από 

ζήλεια!». Αγάπη με κόκκινο. Μαύρο με στεναχώρια. 

Αυτό το τεύχος αφιερώνεται στο χρώμα και τη σημαντικότητά του στην ζωή μας. Στους απλούς τρόπους 
με τους οποίους το ξέρουμε και το χρησιμοποιούμε. Βλέπουμε το χρώμα και το αγαπάμε τόσο πολύ που 

σχεδόν θέλουμε να το γευτούμε!  



ΣΥΝΤΑΞΗ
Κριστιάνα Λάλου

kristianalalou@gmail.com

ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗ
Βασιλική Πολίτη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ
Μιμίκα Μιχοπούλου

michopouloumimika@hotmail.com 

ΑΡΘΡΑ
Ντέπυ Καραγιάννη

 Μαρία Κιντή - Ζερβού
Κριστιάνα Λάλου

Γιώτα Μπουγά
Εύα Παπασουλιώτη

Jennifer Ray 
Λεωνίδας Σάρκας

Αριάδνη Τζουνάκου
Αμαρυλλίς Τσέγκου

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ιωάννης Αργύρης
Γιάννης Αμπατζιάδης

Mαρίλια Καλαντζή
Δήμητρα Κετέογλου

Μαρία Κρύου
Nhat LE 

Iωάννα Μελισσινού
Μιμίκα Μιχοπούλου

Φαίη Παπαναστασίου
Άννα Τρύμπαλη

Αμαρυλλίς Τσέγκου 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
Κριστιάνα Λάλου
Βασιλική Πολίτη

PROOFREADING
Εύα Παπασουλιώτη

E-mail επικοινωνίας: flippedperiodical@gmail.com

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
fliqpedbussiness@gmail.com

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ
Το fliqped δέχεται κείμενα, φωτογραφίες και 
πρωτότυπα προσωπικά πρότζεκτς
fliqpedsubmissions@gmail.com

ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Φωτογραφία: Mιμίκα Μιχοπούλου
Styling: Ελισάβετ Μαύρου 
Μοντέλο: Ευγένιος Ελογκραντάμινεμ

 

 

All rights reserved 2018





Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

11. Το έχετε αυτό σε ρόζ;

15. Ε ίναι  εύκολο να ε ίσαι  πράσινος

18. Να θυμηθώ.. .

21.  Από γυναίκα σε γυναίκα

25. Kale,  ginger & avocado smoothie

                                                
28. Τα χρώματα στην Τέχνη

32. Synesthesia

45. Κάθε ουρανός, ένα ουράνιο τόξο
                                                                                     
                                                                                    
49.  Γ ια μ ια χούφτα κοχύλια
                                                                                     
                                                                                            
53.  White noise

55. Πήρα κόκκινα γυαλιά
                                                                                     
                                                                                            
59.  Γαλάζιο, 
το χρώμα της μητέρας μου

      
61.  Η κυρία με τ ις γάτες

                                                                     
                                                                               
                                                                                     



Γίνε συνδρομητής 
για περισσότερο fliqped

Χωρίς να κουνηθείς ούτε σπιθαμή, θα βρείς το fliqped να σε 

περιμένει στο κατώφλι σου! Συνδρομή ενός έτους μόνο με 60 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών).

Για το εξωτερικό η τιμή, διαμορφώνεται στα 80 ευρώ.

Για να μπείτε στην παρέα του fliqped, στείλτε μας ένα e-mail 

στη διεύθυνση flippedperiodical@gmail.com.





P A N T O 
N E   
P128  - 3U



P A N T O 
N E   
P128  - 3U

P A N T O N E   P 1 2 8   -   3 U





Τ Ο   Ε Χ Ε Τ Ε   Α Υ Τ Ο   Σ Ε   Ρ Ο Ζ ;

Κείμενο: Εύα Παπασουλιώτη
Φωτογραφία: Μαρίλια Καλαντζή 

ια ερώτηση που κάνω κάθε φορά που βρίσκω κάτι που μου αρέσει· ρούχα, κούπες, πυτζάμες, 
ακουστικά, ό,τι σκεφτείς. Εντάξει, κάποια προιόντα βγαίνουν σε αποχρώσεις του ροζ που είναι ατυχείς, 
αν όχι εντελώς άθλιες, αλλά έχω κάθε πρόθεση να επωφεληθώ από το γελοίο μάρκετινγκ προς τις 
γυναίκες και τα κορίτσια. Αν υπάρχει σε ροζ, και μου αρέσει, δεν ντρέπομαι να το ζητήσω.

Φυσικά, αυτό δεν ήταν πάντα αλήθεια. Για όσο θυμάμαι [Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου], η απάντησή 
μου στην ερώτηση «Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα» ήταν πάντα το μωβ. Μεγαλώνοντας, ήμουν ένα 
αγοροκόριτσο που φορούσε φόρμες και φαρδιά ρούχα, είχε τα μαλλιά πιασμένα σε αλογοουρά περισσότερο από 
ότι λυτά, κι έβριζε. Πολύ. Στο μυαλό μου, το ροζ κι εγώ ήμασταν ασύμβατοι. Γιατί ήμουν μεν κορίτσι, αλλά δεν μου 
πήγαιναν τα κοριτσίστικα πράγματα. Και το ροζ είναι κοριτσίστικο.

Μέσα στους αιώνες, οι τάσεις της μόδας έρχονται και παρέρχονται, και τα χρώματα έχουν κάνει κύκλους στην 
προτίμηση του κόσμου ανάλογα με το φύλο, την κοινωνική θέση, την οικονομική κατάσταση. Το ροζ, επίσης, 
έχει χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους για να προσδιορίσει την αρρενωπότητα, την κοινωνική τάξη, τη 
σεξουαλικότητα. Στο 18ο και 19ο αιώνα, το ροζ θεωρούνταν μια απαλότερη απόχρωση του κόκκινου, και γι’ αυτό 
το προτιμούσαν για τα αγόρια και τους άντρες ως την πιο αρρενωπή επιλογή. Το 1920, κοστούμια κρεπ σε παστέλ 
ροζ, πράσινο και κίτρινο, φορούνταν εκτενώς στις ΗΠΑ από την εργατική τάξη το καλοκαίρι. Κατά το Β’ Παγκόσμιο, 
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, κρατούμενοι που κατηγορούνταν ως ομοφυλόφιλοι αναγκάζονταν να φορέσουν 
ένα ροζ τρίγωνο.

Σήμερα, οι ομοφοβικοί συσχετισμοί για τους άντρες που φορούν ροζ έχουν ατονήσει. Η μόδα επέστρεψε με 
περισσότερα ρούχα, όπως πουκάμισα και γραβάτες, σε ροζ αποχρώσεις. Αλλά για εκείνους που επιλέγουν να 
το συμπεριλάβουν στην γκαρνταρόμπα τους, η αρρενωπότητά τους τίθεται ακόμη υπο αμφισβήτηση, μιας και η 
μόδα θεωρείται γενικά ασχολία των γυναικών, οπότε και οι άντρες που ενδιαφέρονται για τη μόδα δεν είναι 
πραγματικοί άντρες. Θα πίστευε κανείς οτι η αρρενωπότητα δεν είναι τόσο εύθραυστη που απλά το να φοράς ή να 
σου αρέσει το ροζ θα την έκανε κομμάτια. 

...μ
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Παρόλ’αυτά, ούτε η αντίληψη του κόσμου για τις γυναίκες που προτιμούν το ροζ είναι ιδιαίτερα καλή. Η κοινωνία με το ένα χέρι 
δίνει στις γυναίκες προϊόντα υγιεινής όπως ξυραφάκια, σερβιέτες και make up βουτηγμένα στο ροζ, και με το άλλο τιμωρεί 
εκείνες που τους αρέσει το χρώμα και το φορούν με τον ίδιο τρόπο που άλλες φορούν το κόκκινο ή το μαύρο ή ακόμα και το 
μπλε. Οι γυναίκες που αποφασίζουν να φορέσουν ένα μπλε τζην, ένα μπλε πουλόβερ και μπλε Converse θεωρούνται trendy, 
χαλαρές· ιδανικά ντυμένες για Κυριακάτικη πρωινή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Εκείνες όμως που κάνουν το ίδιο με το ροζ 
θεωρείται ότι παλιμπαιδίζουν και είναι ανώριμες. Στην καλύτερη, είναι εκκεντρικές. Στη χειρότερη, χαζές. Κι αν είναι ξανθές, τότε 
είναι ένας συνδυασμός που σκοτώνει. H επι μακρόν αποκλειστική συσχέτιση του ροζ με τα μικρά κορίτσια έχει δώσει στο χρώμα 
νότες παιδικότητας που βλάπτουν τις ενήλικες γυναίκες που το προτιμούν.

Αυτό είναι αποτέλεσμα της τόσο έντονης κωδικοποίησης των χρωμάτων με βάση το φύλο. Είναι είτε ροζ, είτε μπλε για τα μωρά, 
και αλοίμονο αν ένα βρέφος χωρίς αυτεπίγνωση, αλλά με πέος, βρεθεί να φοράει ροζ. Τα κορίτσια, από μικρή ηλικία, κολυμπούν 
σε παιχνίδια σε όλες τις αποχρώσεις του ροζ, από κούκλες, αρκουδάκια ως κοριτσίστικες εκδόσεις των nerf guns και των 
εργαστηρίων χημείας. Η επιστήμη συνδέεται με την ευφυΐα, η οποία με τη σειρά της έχει συνδεθεί με τα αγόρια σε τέτοιο βαθμό 
που η μοναδική ιδέα των εταιρειών παιχνιδιών για να πουλήσουν επιστημονικά κιτ στα κορίτσια, είναι να τα βάψουν όλα ροζ.  

Αλλά αυτή η τάση δεν σταματά στα προϊόντα για παιδιά.

Όταν πρόκειται για χόμπυ που κυριαρχούνται στατιστικά από τους άνδρες, όπως η οδήγηση μοτοσικλέτας, τα αξεσουάρ που 
απευθύνονται στις γυναίκες είναι κυρίως ροζ. Μου αρέσει ένα μαύρο μπουφάν με ροζ λεπτομέρειες (είναι αυτό που πήρα ούτως 
ή άλλως), αλλά η εξίσωση των γυναικών με το ροζ σε αυτό το σημείο έχει γίνει κουραστική.

Δεν είναι σύμπτωση που ενώ η Κορδέλα για τον Καρκίνο του Μαστού χρησιμοποιεί το χρώμα σαν προωθητικό εργαλείο στην 
προσπάθεια να γίνει το σήμα πιο αναγνωρίσιμο, τελικά αποτρέπει τις γυναίκες από το να σκεφτούν ότι μπορεί να εμφανίσουν 
καρκίνο του μαστού και να κάνουν δωρεά χρημάτων στην έρευνα, καθώς έχουν συσχετίσει το χρώμα με ένα αρνητικό στοιχείο 
για τον εαυτό τους. Έρευνα δείχνει ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανόν να δωρίσουν χρήματα όταν η καμπάνια χρησιμοποιεί πιο 
ουδέτερα χρώματα. Με άλλα λόγια, οι γυναίκες έχουν εσωτερικεύσει το ροζ τόσο πολύ, που μια εκστρατεία για την υγεία τους 
πνιγμένη στο κωδικοποιημένο τους χρώμα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.



Μου πήρε χρόνια να εκπαιδεύσω τον εαυτό μου και να συνειδητοποιήσω τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία χρησιμοποιεί 
χρώματα για να διατηρήσει ένα δυαδικό και πατριαρχικό status quo. Μου πήρε το ίδιο διάστημα για να δω ότι το “αγοροκόριτσο” 
είναι γελοία λέξη γιατί  περιγράφει ένα κορίτσι σε σύγκριση με τα αγόρια. Η χρήση της λέξης υποδηλώνει ότι η εν λόγω κοπέλα 
έχει ρόλο διαφορετικό από αυτό που αναμένεται να έχει.

Οι δραστηριότητες, όπως τα χρώματα, δεν είναι εγγενώς κωδικοποιημένες με βάση το φύλο. Τα κορίτσια μπορούν να τρέξουν και 
να παίξουν και να βρίσουν, και ταυτόχρονα να αγαπούν τις φούστες, να φορούν ροζ και να βάφουν τα νύχια τους. Παραμένουν 
κορίτσια, εκτός αν μας πουν διαφορετικά. Τα αγόρια, επίσης, δε χρειάζεται να τρέχουν, δε χρειάζεται να βρίζουν, δε χρειάζεται 
να ραγίζουν καρδιές από την τρυφερή ηλικία των δύο, μπορούν να βάψουν τα νύχια τους και να προτιμούν το ροζ. Η όχι. Από 
εκείνα εξαρτάται. Το ροζ είναι απλά το γαμημένο ροζ.





Ε Ι Ν Α Ι   Ε Υ Κ Ο Λ Ο   Ν Α   Ε Ι Σ Α Ι   Π Ρ Α Σ Ι Ν Ο Σ

Κείμενο: Κριστιάνα Λάλου
Φωτογραφία: Δήμητρα Κετέογλου

λέον ζούμε σε έναν κόσμο όπου η οικολογική συνείδηση είναι απαραίτητη. Το κλισέ λέει πως πρέπει 
να φροντίζουμε τον πλανήτη όπως μας φροντίζει και εκείνος. Θεωρητικά, οι περισσότεροι από εμάς, θα 
θέλαμε να ζούμε πιο πράσινες ζωές, αλλά είναι η εφαρμογή που μας εμποδίζει. Οπότε εάν δυσκολεύεστε 
να βρείτε άκρη, σας έχουμε μια λίστα με όλους τους βασικούς και εύκολους τρόπους για μια ζωή με 

οικολογική συνείδηση.

Πρώτα από όλα, θα πρέπει να αναλογιστείτε τα απορρίμματα που παράγετε. Κάθε άνθρωπος παράγει περίπου 
δύο κιλά την ημέρα. Αν κάνετε τις πράξεις, ο αριθμός είναι αστρονομικός ανά έτος, πόσο μάλλον για ολόκληρη τη 
ζωή κάποιου. Οπότε εκτός κι αν θέλετε σύντομα να ζείτε σε έναν κόσμο μολυσμένο από σκουπίδια, καλό είναι να 
μειώσετε το πόσα παράγετε εσείς οι ίδιοι. 

Προμηθευτείτε με ένα επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι νερού. Τα πλαστικά μπουκαλάκια είναι μεγάλο faux pas 
και καταστροφικά για το περιβάλλον, όπως το ο,τιδήποτε πλαστικό. Αγοράστε, επίσης, ένα επαναχρησιμοποιούμενο 
ποτήρι για τον καφέ σας. Κάθε μέρα το πηγαίνετε στο αγαπημένο σας καφέ, σας φτιάχνουν σε αυτό απευθείας τον καφέ 
σας και το παίρνετε μαζί σας στο σπίτι, για να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία την επόμενη μέρα,ελαφρύνοντας έτσι 
το περιβάλλον από τα χιλιάδες πλαστικά ποτήρια και καπάκια που χρησιμοποιούν τα περισσότερα καφέ. Υπάρχουν 
πολλές μάρκες πλέον που κατασκευάζουν ποτήρια από μπαμπού σε πολλά χρώματα και σχέδια, έτσι δεν ζείτε μόνο 
πιο πράσινα, αλλά και με περισσότερο προσωπικό στυλ! 

Το πλαστικό, όπως προείπα, είναι κάτι που θέλετε να αποφύγετε να χρησιμοποιείτε σε κάθε περίπτωση. Αλλά οι 
συσκευασίες φαγητού το καθιστούν πολύ δύσκολο. Μπορείτε, όμως, να περιορίσετε την χρήση πλαστικού σημαντικά, 
με κάποιες καλές συνήθειες. Παρατήστε τα πλαστικά καλαμάκια. Υπάρχουν καλαμάκια χάρτινα σε τέλεια σχέδια 
και χρώματα που θα κάνουν την κατανάλωση του αγαπημένου σας ροφήματος πολύ πιο διασκεδαστική, χωρίς να 
επιβαρύνουν το περιβάλλον. Και αν είστε ακόμα πιο αφιερωμένοι στην προστασία του περιβάλλοντος, υπάρχουν 
καλαμάκια μεταλλικά τα οποία πλένονται, και μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο και να πίνετε τα πάντα χωρίς τύψεις.

Π
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Χρειάζεται καν να αναφέρω τις πλαστικές σακούλες; Δεν ξέρω καν γιατί τις παράγουμε ακόμα. Προμηθευτείτε 3-4 υφασμάτινες 
τσάντες σε στυλ και ύφος που σας αρέσει και πείτε αντίο για πάντα στις πλαστικές. Δεν υπάρχει δικαιολογία εδώ, δεν ακούω τίποτα. 
Αν τώρα κάποια στιγμή βρεθείτε να πρέπει να αγοράσετε κάτι και δεν έχετε μαζί σας τσάντα, τότε ζητήστε οπωσδήποτε μια χάρτινη 
σακούλα που ανακυκλώνεται εύκολα. 

Χαμηλώστε τα φώτα. Όχι για να αποπλανήσετε κανέναν, αλλά για να εξοικονομήσετε ενέργεια. Δεν χρειάζεται το σπίτι σας να είναι 
φωτισμένο σαν πυροτέχνημα. Μια στρατηγικά τοποθετημένη λάμπα οικονομίας αρκεί. Αφήστε που ο χαμηλός φωτισμός βοηθάει τον 
εγκέφαλο να προετοιμαστεί για ύπνο οπότε θα κοιμάστε και ευκολότερα. Αντίο αυπνίες και καλωσόρισες οικολογία! 
Και μιας και είμαστε στο θέμα. Χαμήλωσε τον θερμοστάτη. Φόρα πουλοβεράκι, βάλε ζεστές κάλτσες, χουχούλιασε κάτω από το 
πάπλωμα...μην κάνεις το σπίτι σάουνα. 

Αυτή η συμβουλή είναι πολύ απλή αλλά προκαλεί πολλές αντιδράσεις. Φάε λιγότερο κρέας.

Ακόμα κι αν δεν σε απασχολεί που αθώα ζωάκια σφαγιάζονται για να φας εσύ μπέργκερ όποτε σου καπνίσει... θα πρέπει να 
σκεφτείς την επιλογή να τρως λιγότερο κρέας για να βοηθήσεις το περιβάλλον. Οι φάρμες εκτροφής είναι πιθανότατα το μεγαλύτερο 
βάρος στον πλανήτη. Το νερό που καταναλώνουν. Η γη που καλύπτουν και καταστρέφουν. Οι επιβλαβείς για το περιβάλλον και 
τους ανθρώπους εκπομπές αερίων και απορριμμάτων και... ξέρεις... το ότι ταλαιπωρούν τα καημένα τα ζώα, τις καθιστούν εξαιρετικά 
μεγάλο βάρος για τον πλανήτη και το οικοσύστημα. Αν δεν μπορείς χωρίς το φιλέτο κοτόπουλο ή τα παϊδάκια σου, τότε τουλάχιστον 
μείωσε την κατανάλωσή τους σε δύο φορές την εβδομάδα. Όχι μόνο θα βοηθήσεις το περιβάλλον έτσι, αλλά θα τρως καλύτερα, 
θα είσαι πιο υγιής και πιο ευτυχισμένος. Για να μην αναφέρω ότι θα μυρίζεις καλύτερα. Οι άνθρωποι που τρώνε πολύ κρέας τείνουν 
να μυρίζουν διαφορετικά και όχι ακριβώς ευχάριστα. 

Τέλος, καλό είναι να μειώσεις τη χρήση αυτοκινήτου όσο μπορείς. Περπάτησε ή πάρε το ποδήλατό σου για να μετακινηθείς για τις 
αποστάσεις που αυτό είναι εφικτό. Ακόμα μια φορά, αυτό θα σε κάνει πιο υγιή και σε καλύτερη φυσική κατάσταση. Δεν χάνεις τίποτα. 
Όλοι κερδίζουν έτσι.

Δεν υπάρχει μειονέκτημα σε τίποτα από όλα αυτά, παρά μόνο χώρος να αλλάξεις τη ζωή σου προς όφελος δικό σου και όλων. 
Υιοθέτησε μια πιο πράσινη ζωή. Κάνε μικρές αλλαγές και δες την ζωή σου και τον πλανήτη να μεταμορφώνονται!
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Να θυμηθώ . . . 

...Να αρχίζω δίαιτα κάθε Δευτέρα.

 
 ...να ερωτευτώ τον πιο λάθος άνθρωπο και να αγνοήσω τον καταλληλότερο για μένα. 

...να πάρω καινούριο κινητό ενώ το παλιό μου λειτουργεί κανονικότατα. 

...να παραπονεθώ πως δεν έχω λεφτά και μετά να πάω για κοκτέιλ. 

  ...να τακτοποιήσω το γραφείο μου επιτέλους.

  ...να κλείσω διακοπές με κοριτσοπαρέα / αγοροπαρέα και να μη μας πλησιάζει 
το αντίθετο φύλο από φόβο. 

 ...να δω ό,τι σειρά υπάρχει στο Netflix και να μην ζήσω εγώ καθόλου.

 ...να πάω με φίλους στην παραλία, βράδυ, με αλκοόλ και μουσική και όλα θα παν καλά. 







Α Π Ο   Γ Υ Ν Α Ι Κ Α   Σ Ε   Γ Υ Ν Α Ι Κ Α

Κείμενο Αριάδνη Τζουνάκου
Φωτογραφία: Ιωάννα Μελισσινού 

ίμαι γυναίκα.”

Έχουν ήδη περάσει μερικά χρόνια από την πρώτη φορά που είπα αυτές τις λέξεις δίχως ίχνος 
ειρωνίας. Αυτή είναι μια βαθύτατα προσωπική διαδικασία γνωστή ως “coming out.” Θεωρείται 

ευρύτερα ως μια πράξη κουράγιου, αυτοαξιολόγησης και δύναμης αν οι περιστάσεις δεν είναι ευνοϊκές (συνήθως 
απέχουν από το επιθυμητό, ιδιαίτερα για εμάς τους τρανς ανθρώπους). Ωστόσο υπάρχει κι ένα συναίσθημα που 
προσωπικά βίωσα όταν πρωτο-φανερώθηκα. Αναφέρομαι στη ντροπή. Πιστεύω πως είναι κοινό σε γυναίκες του 
είδους μου. Μας κάνει να νιώθουμε άβολα και γι’ αυτό το κρύβουμε, ώστε να προστατέψουμε τους εαυτούς μας. 
Αλλά γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο επιθυμώ να μιλήσω γι’ αυτό.

Μεγαλώνοντας, ο τρόπος που απεικονίζονταν οι τρανς γυναίκες ήταν γεμάτος ασχήμια και παρακμή. Τα γεννητικά 
μας όργανα θεωρούνταν είτε υπενθύμιση της αρσενικότητας μας ή, αφότου είχαν διορθωθεί χειρουργικά, ανοιχτές 
πληγές. Μονάχα η αυτοκτονία ήταν χειρότερο αποτέλεσμα από το να έχεις χειρουργικά κατασκευασμένο αιδοίο. Η 
εμφάνιση μας ήταν, και ακόμη είναι, ζήτημα αμφιλεγόμενο. Ρωτήστε μια τρανς γυναίκα για τον χειρότερο φόβο της 
και μια κοινή ανησυχία που θα συναντήσετε είναι η πιθανότητα του να μοιάζει σαν “άντρας με φόρεμα” ή σαν τη 
“Mrs. Doubtfire”. 

Αλλά αν περνάς  ως γυναίκα; Σε αυτή τη περίπτωση αντιμετωπίζουμε μια διαφορετική μάχη. Ο περίγυρος μας 
απαιτεί η τρανς κατάσταση μας να δηλώνεται δυνατά και καθαρά ώστε οι γύρω μας να γνωρίζουν με τι έχουν να 
κάνουν. Διαφορετικά μας βάζουν την ταμπέλα της απάτης, της κινούμενης παγίδας για άντρες και γυναίκες.

Ποιός επιθυμεί να είναι έτσι; Σίγουρα εγώ δεν ήθελα. Ως έφηβος θα φανταζόμουν τον εαυτό μου γυναίκα αλλά 
ποτέ τρανς γυναίκα -”τραβεστί”, όπως μας αποκαλούσαν στη τηλεόραση. Όποτε ήθελα να εκφράσω με λέξεις την 
ενόχληση που βίωνα μεταξύ της αντίληψης του εαυτού μου και των σωματικών μου χαρακτηριστικών δεν τολμούσα 
να πω “Είμαι γυναίκα” ή “Θέλω να γίνω γυναίκα.” Δοκίμαζα να πω κάτι σαν “Εύχομαι να ήμουν...” Δεν μπορούσα 
να μην αναρωτηθώ, έχω το δικαίωμα να πω κάτι παραπάνω;

Με μεγάλωσαν ως αγόρι και έφηβο για να γίνω ενήλικας άντρας. Ήταν δικό μου θέλημα; Οπωσδήποτε όχι. 
Θυμάμαι την σάρκα μου να είναι ελαττωματική από νεαρή ηλικία. Αναφέρομαι τόσο στην μορφή όσο και την 
κοινωνικοποίησή της, τον τρόπο που λειτουργούσε αλλά και τα σήματα που έδινε στον κοινωνικό μου περίγυρο, 
τις προσδοκίες που δημιουργούσε. Αυτή είναι μια πάθηση ονόματι δυσφορία φύλου, η οποία σημαίνει πως ένας 
άνθρωπος βιώνει έντονη και συνεπή ενόχληση με το γένος ή/και το φύλο του. Ήταν η άγνοια και αδυναμία της 
κοινωνίας που κατέστησε αδύνατο να κατανοήσω σωστά τη πάθησή μου. Ήταν η πίεση που καθυστέρησε τη 
μετάβαση μου ** ακόμη και αφότου έφτασα σε αυτήν την κατανόηση. Αλλά πώς αυτό αλλάζει το μονοπάτι μου;

“E
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Περνάω σημαίνει γίνομαι αντιληπτή/ός ως το φύλο που επιθυμώ.
Μετάβαση σημαίνει ξεκινάω να ζω ως το φύλο το οποίο επιθυμώ. Αυτό μπορεί να σημαίνει κοινωνική μετάβαση ή/και αλλαγή της βιολογίας 

ενός ανθρώπου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε WPATH’s Standards of Care, v.7.



Οι περισσότεροι από τους πραγματικά εξαιρετικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει είναι γυναίκες, η πλειοψηφία των οποίων 
cisgender. Είτε ως οικογένεια, φίλες, ερωμένες, καλλιτέχνιδες και συγγραφείς, δημιουργοί αριστουργημάτων και επαγγελματίες 
στις οποίες θέλω να μοιάσω, τις θαυμάζω για τη δύναμη που επιδεικνύουν στη ζωή τους. Ο κόσμος φέρεται άσχημα στις γυναίκες 
σε καθημερινή βάση και αγνοεί το κακό που μας προκαλεί. Παρόλα αυτά βλέπω γυναίκες που δίνουν όλο τους τον εαυτό σε ό,τι 
κάνουν. Γνωρίζουμε πως δεν θα πάρουμε πάντοτε αυτό που αξίζουμε, παρόλα αυτά δεν σταματάμε την προσπάθεια.

Από αυτό τον θαυμασμό πηγάζουν και τα δικά μου συναισθήματα ενοχής. Εγώ ξέφυγα από τη κοινωνικοποίηση που βιώνουν οι 
περισσότερες γυναίκες. Δεν μου είπαν ποτέ να μην απλώσω τα πόδια μου, δεν ρωτήθηκα ποτέ “πότε θα παντρευτείς;” και δεν 
μου υπενθύμισαν ποτέ κατά τη διάρκεια ενός ακόμη αμήχανου οικογενειακού δείπνου οτι “ο χρόνος για να αποκτήσεις παιδιά 
τελειώνει”. Δεν είχα, για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου, την εμπειρία του να ζω ως γυναίκα και να είμαι θηλυκό. Αντί αυτού, 
αυτό που κουβαλούσα ήταν η εμπειρία του να είμαι ελαττωματική. Ένιωθα πως το να μιλήσω για την κατάστασή μου θα μετέδιδε 
την ασχήμια μου σε άλλες γυναίκες, θα καταλάμβανε χώρο εκεί που δεν έπρεπε, θα δημιουργούσε κακό. Δεν ήθελα να δω την 
αντίδραση που το coming out θα προκαλούσε. Οπότε κράτησα το στόμα μου κλειστό.

Είναι τρομερή ειρωνία της ζωής ότι ο άνθρωπος που με ενθάρρυνε να ομολογήσω τα συναισθήματά μου είναι cis γυναίκα. 
Επέμεινε ότι έπρεπε να συζητήσουμε το ζήτημα, ότι υπήρχε κάτι παραπάνω στη σωματική μου ενόχληση πέραν της δικής 
μου παραξενιάς. Η διαρκής διαβεβαίωσή της οτι θα με υποστήριζε με οδήγησε στο να σταματήσω να αγνοώ το πρόβλημα. 
Κι έτσι μίλησα. Αρχικά σε εκείνη, στη συνέχεια, ψιθυριστά, σε στενούς φίλους. Πήγαμε μαζί σε ένα παλιομοδίτικο κατάστημα 
γυναικείων ρούχων που δέχεται γυναίκες σαν εμένα για να δούμε πόση δουλειά χρειαζόταν το fashion sense μου - πολλή, όπως 
αποδείχθηκε. Κρατήσαν το χέρι μου κατά τις πρώτες προσπάθειες μου να ντυθώ δημόσια με τον τρόπο που επιθυμούσα. Το ταξίδι 
είχε μόλις ξεκινήσει.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι φιλενάδες μου κι εγώ μοιραστήκαμε πολλά ποτά συζητώντας για το φύλο. Απρόσμενα, δεν 
ήμουν η μοναδική που είχε μυστικά να μοιραστεί. Ξαφνιάστηκα βλέποντας πόσο προβληματισμένες ήταν αρκετές cis γυναίκες σε 
σχέση με το φύλο τους. Κάποιες ένιωθαν εντελώς άνετα με τη θηλυκότητά τους αλλά όχι και τα κοινωνικά στερεότυπα με τα οποία 
έχει επιβαρυνθεί. Άλλες αμφισβητούσαν την θηλυκότητά τους ή και βίωναν ελάχιστη δυσφορία.

Το να έχουμε θηλυκό σώμα από την γέννησή μας είναι κάτι για το οποίο πολλές τρανς γυναίκες θα θυσίαζαν τα πάντα. Εγώ 
σίγουρα θα το έκανα. Αλλά μιλώντας σε cis γυναίκες θυμήθηκα πως το να έχεις απλά αυτό δεν σημαίνει πως η ζωή είναι δίκαιη 
ή ικανοποιητική. Τα σώματα των cis γυναικών πονάνε όπως τα δικά μας. Δεν ταιριάζουν πάντοτε με τις απαιτήσεις που έχουν 



από αυτά οι ιδιοκτήτριές τους ή η κοινωνία. Για εκατομμύρια γυναίκες το να είσαι θηλυκό σημαίνει να σε κρίνουν με βάση την 
εμφάνισή σου, να αμφισβητείται η μακροπρόθεσμη αφοσίωση στη δουλειά σου, να ξυπνάς με το σώμα σου να σε βασανίζει.

“Βλέπω τους άντρες και νιώθω ζήλια γιατί μπορεί να γυμνάζομαι εξίσου σκληρά με αυτούς αλλά πιθανόν να μην έχω ποτέ την 
ίδια σωματική δύναμη. Καταραμένη τεστοστερόνη.”

“Είναι το ένα πράγμα που εύχομαι να μην χρειαζόταν να αντιμετωπίσω κάθε μήνα. Και όλοι περιμένουν να είμαι πλήρως 
λειτουργική και ας υποφέρω.”

“Θυμάμαι πως μεγαλώνοντας δεν ήθελα να είμαι αγόρι, αλλά δεν ήθελα και να είμαι αυτό που ήταν τα κορίτσια. Γλυκιά και 
πειθήνια, δεν είμαι έτσι εγώ.”

Όταν ακούω cis γυναίκες να μιλάνε για το φύλο συνήθως ακούω προβληματισμούς με τις κοινωνικές νόρμες και τους τρόπους 
που επιβάλλονται στη καθημερινότητά μας. Ή, όπως μια φίλη το έθεσε πρόσφατα: “Αν το μόνο που υπήρχε στο αρσενικό και το 
θηλυκό ήταν η βιολογία, δίχως καθόλου προσδοκίες, θα υπήρχε λόγος να υπάρχει το φύλο;” Για πολλά τρανς άτομα το φύλο 
αντιπροσωπεύει τη μάχη που δίνουμε με την αρχική μας βιολογία. Νομίζω πως το κοινό έδαφος στους δύο προβληματισμούς 
είναι πως ουσιαστικά παλεύουμε για το ίδιο πράγμα. Το δικαίωμα να ορίζουμε τους εαυτούς μας, να αλλάξουμε το πώς γινόμαστε 
αντιληπτές και το να ζήσουμε πιο ειλικρινείς, με νόημα και ανεξαρτησία ζωές.

Ένα συχνό στερεότυπο για τις γυναίκες είναι το οτι σαμποτάρουμε συνέχεια η μία την άλλη. Από την δική μου οπτική αυτό είναι 
ένα ψέμα. Επενδύουμε σε εγκάρδιες, μακροπρόθεσμες φιλίες. Σε άλλες γυναίκες βρίσκουμε καταφύγιο όταν ο γιαλός στραβώνει. 
Δεν θα μπορούσα να στέκομαι εδώ δίχως την υποστήριξη που έλαβα από άλλες γυναίκες και αυτό περιλαμβάνει πολλές cis 
γυναίκες. Νιώθω πως συχνά, στην ανάγκη μας να αποδείξουμε την αξία μας ξεχνάμε να πούμε στις “cisters” μας πόσο τεράστια 
αξία έχουν για εμάς. Το να βαδίζουμε το ίδιο μονοπάτι, να μοιραζόμαστε η καθεμιά την οπτική της, το να δεχόμαστε το παρελθόν 
και να μαθαίνουμε από αυτό, είναι ευλογία. Είτε καταρρίπτουμε στερεότυπα είτε πολεμάμε κομμάτια του σώματος μας που μας 
πονάνε είτε απαιτούμε σεβασμό από τον κόσμο, έχουμε περισσότερα κοινά απ’ ότι πιστεύουμε.

Νιώθω ενθουσιασμένη που διαβαίνω αυτή τη ζωή δίπλα σας. Σας το οφείλω. Γιατί δίχως εσάς δεν θα μου ήταν δυνατόν να πω 
δυνατά, δίχως καμία ειρωνία:

Είμαι γυναίκα.





K A L E,   G I N G E R   &   A V O C A D O   S M O O T H I E

Συνταγή | Φωτογραφία: Αμαρυλλλίς Τσέγκου

ο χειμώνα, όταν τα πρωϊνά είναι συνήθως σκοτεινά, ήσυχα και κρύα, θέλω για πρωϊνό ένα ζεστό μπωλ 
βρώμης, με φρούτα, ξηρούς καρπούς και αρωματικά μπαχαρικά. Είτε μαλακά αυγά σερβιρισμένα πάνω 
σε μεγάλες φέτες ψωμιού. Αλλά υπάρχουν και οι μέρες που το μόνο που θέλω είναι χρωματιστά σμούθι, 
γεμάτα με όλες τις βιταμίνες και τη φρεσκάδα τους, σερβιρισμένα σε μεγάλα στρογγυλά ποτήρια. Πότε είναι 

σκούρο ροζ, πότε απαλό κίτρινο, αλλά πιο συχνά είναι καταπράσινα! Σε διάφορες αποχρώσεις του πράσινου, πηχτά 
και αφρώδη!

Αλλάζω τα φρούτα και τα λαχανικά ανάλογα με την εποχή και τη διάθεσή μου, αλλά σχεδόν πάντα έχουν μέσα 
τζίντζερ και κατσαρό λάχανο. Πάντα έχω στο σπίτι και από τα δυο. Καθώς αγαπώ τη γεύση και το έντονο άρωμα του 
τζίντζερ, και το σκούρο πράσινο του λάχανου, με την ελαφρά πικράδα και την ωραία υφή. Αυτή η σούπερ πράσινη 
και σούπερ νόστιμη εκδοχή του, δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της αδερφής μου, χρησιμοποιώντας μερικά από τα 
αγαπημένα μας υλικά. Φυσικά λάχανο κατσαρό, τζίντζερ, μαλακό βουτυρένιο αβοκάντο, τραγανό πράσινο μήλο, 
μια πολύ γινομένη μπανάνα για γλύκα, χυμό από αρωματικό λάιμ (περνάω περιόδους απόλυτης ψύχωσης με το λάιμ, 
όπως και με άλλα υλικά, αλλά τα εσπεριδοειδή έχουν πάντα την τάση να με γοητεύουν) και λίγους σπόρους τσία. 

Χτυπήστε, χτυπήστε χτυπήστε με νερό στο μπλέντερ, σερβίρετε και πιείτε το αμέσως, κατά προτίμηση ενώ στέκεστε 
ακόμα στην κουζίνα και παρακολουθείτε το φως του ήλιου να δυναμώνει σε ένταση λεπτό το λεπτό – σας υπόσχομαι 
πως αυτό το σμούθι κάνει κάθε τι...λίγο φωτεινότερο.

Τ
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Υλικά

(μερίδες 2)

1/2 ώριμο αβοκάντο

1 ώριμη μπανάνα

1 κόκκινο μήλο, πλυμένο, και κομμένο σε κύβους

60γρ πράσινο λάχανο, πλυμένο, κομμένο, αφαιρέστε τα σκληρά κομμάτια του. 

10γρ τζίντζερ, καθαρισμένο. 

1 1/2 κουταλιά του γλυκού σπόρους τσία.

Χυμό από μισό λάιμ

3 κούπες νερό.

Εκτέλεση

Τοποθετήστε τα πάντα στο μπλέντερ και χτυπήστε μέχρι να γίνουν ομοιογενή. 
Ρίξτε σε μεγάλα ποτήρια και πιείτε! 
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C o l o r s   i n   M u s i c

Big Yellow Taxi – Joni Mitchell 

16 Shades Of Blue – Tori Amos

Back to Black – Amy Winehouse

Red – Taylor Swift

Black Magic Woman – Santana

Black Velvet – Alannah Myles

Brown Eyed Girl – Van Morrison

Super Massive Black Hole – Muse

Pink Snow – The Cribs

Colors – Halsey

Ultraviolet – The Stiff Dylans 

Three Colors Trilogy: BLUE WHITE RED

 

- - - - - -

C o l o r s   i n   F i l m

Pretty in Pink (1986)

Blue is the Warmest Color (2013)

Blue Velvet (1986)

Moulin Rouge (2001)

Yellow Submarine (1968)

The Color Purple (1985)
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Κ Α Θ Ε   Ο Υ Ρ Α Ν Ο Σ,   Ε Ν Α   Ο Υ Ρ Α Ν Ι Ο   Τ Ο Ξ Ο

Κείμενο: Ντέπυ Καραγιάννη
Φωτογραφία: Άννα Τρύμπαλη

άτι περίεργο συμβαίνει με το όνομά μου. Η επίσημη, “μεγάλη” εκδοχή του είναι σκούρο μπλε, σαν 
το βυθό της θάλασσας, ενώ η σύντομη εκδοχή του, εκείνη με την οποία με φωνάζει η οικογένειά 
μου από την ημέρα που γεννήθηκα, είναι κάπου ανάμεσα στο ροζ και το μωβ, ίσως η απόχρωση 
που έχω δει να αναφέρεται ως ‘rich mauve’. Πάντα σκεφτόμουν τον εαυτό μου περισσότερο ως μωβ 

παρά μπλε, αλλά ειλικρινά, κανένα από τα δύο δεν φαίνεται σωστό.

Υπάρχει επίσης το ψευδώνυμό μου, το όνομα που χρησιμοποιώ από την εφηβεία μου στο διαδίκτυο, το οποίο είναι 
ακριβώς όπως πρέπει. Προέρχεται από έναν φανταστικό χαρακτήρα, το σχέδιο του οποίου έχει κυρίως ασημί-
λευκό και μπλε της Οξφόρδης· ωστόσο, το ίδιο το όνομα είναι μια μίξη τυρκουάζ, γαλάζιου και λευκού, το οποίο 
αισθάνομαι περισσότερο κοντά σε εμένα από την αγαπημένη μου απόχρωση του βαθύ κόκκινου. Είναι αστείο το 
γεγονός ότι πάντα, όταν έπρεπε να επιλέξω ένα χρώμα, για παράδειγμα στις ρυθμίσεις κάποιας εφαρμογής, θα 
διάλεγα αυθόρμητα κάποιο από το φάσμα του τυρκουάζ ή του πετρόλ, γενικά κάποιο από τις αποχρώσεις τις οποίες 
μια φίλη έχει χαρακτηρίσει με τον όρο «καμπινεδί» (ο οποίος έχει καθιερωθεί από τότε).

Στην παιδική μου ηλικία κάποια στιγμή μου πέρασε από το μυαλό ότι ίσως δεν βλέπουν όλοι οι άνθρωποι 
χρώματα στους αριθμούς και τις λέξεις. Δεν είχα ποτέ ακούσει κάποιον να αναφέρει ότι ο αριθμός 2 είναι κίτρινος, 
ή να επιλέγει ονόματα με βάση τις αγαπημένες του αποχρώσεις. Αυτή η απουσία συζήτησης σήμαινε ότι επρόκειτο 
είτε για κάτι δεδομένο είτε για κάτι σπάνιο και παράξενο. Έτσι, μια μέρα ρώτησα την αδερφή μου «Έχουν χρώμα 
οι αριθμοί;». Με κοίταξε περίεργα, λες και η απάντηση ήταν προφανής. «Φυσικά και έχουν!», μου απάντησε. Μου 
είπε το ουράνιο τόξο της για τους αριθμούς από το 1 ως στο 10 και της είπα το δικό μου. Η εσφαλμένη εντύπωσή 
μας είχε πλέον γίνει πεποίθηση· το 3 είχε για όλους χρώμα, απλά δεν ήταν για όλους ροζ.

Η παρεξήγηση όμως δεν κράτησε πολύ. Πέρα από την αδελφή μου, κανείς δεν φαινόταν να καταλαβαίνει για 
ποιο πράγμα μιλούσα και, όπως ήταν φυσικό, μου ζητούσαν να εξηγήσω. Η παροχή εξηγήσεων ήταν μια αμήχανη 
διαδικασία και μέχρι σήμερα, ακόμη δεν έχω βρει καλύτερο τρόπο να το μεταφέρω από τα  ‘Όταν σκέφτομαι τον 
αριθμό 4, μου έρχεται στο μυαλό το πράσινο. Μια λέξη με το γράμμα Όμικρον είναι συνήθως κόκκινη για εμένα. 
Οι Κυριακές είναι ροζ και ο Νοέμβριος τόσο γκρι όσο και πετρόλ.’ Είναι αρκετά δύσκολο να μεταδώσεις μια 
νοητική συσχέτιση με τα χρώματα σε κάποιον που δεν είχε ποτέ ανάλογη εμπειρία. Αρχίζεις να αναρωτιέσαι μήπως 
αυτά δεν είναι παρά συνειδητές συνδέσεις που έκανε ο εγκέφαλός σου κάποια στιγμή στο παρελθόν και διατηρεί 
ακόμα. Ίσως είχα δει κάποτε ως παιδί το όνομά μου γραμμένο με μωβ και γι’ αυτό το λόγο το θυμάμαι ακόμα έτσι. 
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Είναι, ωστόσο, εξίσου δύσκολο να φανταστώ πώς είναι να ζεις χωρίς αυτό. Τι εννοούν οι άλλοι 
άνθρωποι όταν λένε ότι ένα όνομα ταιριάζει σε κάποιον; Πώς ονομάζουν τα κατοικίδιά τους από την 
πρώτη στιγμή; Τι σημαίνει για εκείνους ο αγαπημένος τους αριθμός (εκτός των περιπτώσεων που είναι 
άμεσα συνδεδεμένος με κάποιο γεγονός); Τι έχουν στο μυαλό τους τη στιγμή που λένε «εδώ το έχω» 
ακουμπώντας τα χείλη τους;

Ο επόμενος άνθρωπος που με κατάλαβε χωρίς να χρειαστούν εξηγήσεις ήταν η καλύτερή μου φίλη. 
Βλέπει και εκείνη ένα δικό της ουράνιο τόξο στη σειρά των αριθμών, τελείως διαφορετικό από το 
δικό μου και από εκείνη έμαθα ότι το φαινόμενο αυτό έχει όνομα. «Συναισθησία» είναι μια ανάμιξη 
των αισθήσεων· η ενεργοποίηση μιας αίσθησης προκαλεί και το αποτέλεσμα  της ενεργοποίησης μιας 
άλλης αίσθησης. Όπως μας πληροφόρησε το Internet, η δική μας μορφή συναισθησίας, η συσχέτιση 
γράμματος/αριθμού με χρώμα, είναι η πιο συνηθισμένη. ‘Αλλοι συναισθητικοί μπορούν να δουν ή να 
μυρίσουν ήχους, να ακούσουν οσμές, ή να γευτούν σχήματα. Για κάποιους ανθρώπους, οι μουσικές 
νότες έχουν σχήματα και χρώματα, και κάθε τραγούδι είναι ένας πίνακας· η συναισθησία μπορεί να 
παράγει πίνακες που δεν είναι απλά εμπνευσμένοι από τη μουσική, αλλά, για το δημιουργό τους, είναι 
η ίδια η μουσική. Εκείνο, όμως, που βρήκα πιο συναρπαστικό, είναι το γεγονός ότι δεν βλέπουν όλοι 
οι συναισθητικοί αυτές τις εικόνες σχημάτων και χρωμάτων μόνο εσωτερικά, με τα μάτια του μυαλού 
τους· κάποιοι από αυτούς βλέπουν πραγματικά αυτές τις προβολές μπροστά τους, ως εικόνες ή ταινία. 

Κάθε συναισθητικός βιώνει αυτό το φαινόμενο διαφορετικά. Για μένα, τα χρώματα φαίνεται να 
αποτελούν αναγκαίο συστατικό της λειτουργίας της μνήμης και ένα κλειδί μετάφρασης για διάφορες 
εντυπώσεις. Για παράδειγμα, όταν πρέπει να απομνημονεύσω μια λίστα, έχω την τάση να τοποθετώ 
κίτρινες λέξεις στη δεύτερη θέση. Όταν προσπαθώ να θυμηθώ τηλεφωνικούς αριθμούς, τα χρώματά 
τους είναι αυτά που έρχονται πρώτα στην επιφάνεια. Περαιτέρω, τα χρώματα είναι συχνά μέρος του 
πώς επεξεργάζομαι τα συναισθήματά μου. Μια ταινία που αφήνει πίσω της γκρίζα ίχνη τείνει να είναι 
πιο βαθιά καταθλιπτική από μία ταινία με μπλε φίλτρα η οποία προκαλεί απλώς λύπη. Ένα ξάφνιασμα 
είναι μια σταγόνα κόκκινου στο μαύρο, που διαλύεται καθώς υποχωρεί. Το συναίσθημα που νιώθω 
για το αγαπημένο μου βιβλίο, αυτό που έμεινε από τον ενθουσιασμό της πρώτης του ανάγνωσης και 
το πέρασμα των χρόνων από τότε, είναι μια λιλά λωρίδα σε καθαρό πρωινό ουρανό. Η κολλητή μου 
βλέπει χρώματα και στο άγγιγμα, κάτι τελείως ξένο προς εμένα, ενώ εγώ βλέπω χρώμα σε μερικές 
φωνές, τις ψιλές και οξείες  σε κίτρινα και πορτοκαλί, τις απαλές και γλυκιές σε αποχρώσεις του καφέ, 
τις πιο βραχνές σε ανθρακί και αυτές που ακούγονται ιδιαίτερα θηλυκές σε μπορντό.

Τα χρώματα της συναισθησίας δεν είναι αποτέλεσμα ενεργούς σκέψης ή φαντασίας. Απλώς 
συμβαίνουν. Παρόλ’ αυτά, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν την αίσθηση 
ενός χρώματος και κάποιες φορές δεν είναι εύκολο να διακρίνεις αν πρόκειται για κάτι που συμβαίνει 
ακούσια ή για μια περισσότερο συνειδητή συσχέτιση, που επηρεάζεται από την πραγματική εμφάνιση 
κάποιου πράγματος. Είναι πολύ πιθανό να συνδέσω ένα άτομο με το χρώμα των μαλλιών ή των 
ματιών του, ή τους συνήθεις τόνους των ρούχων του. Οι αριθμοί, όμως, όπως και ορισμένα γράμματα 
του αλφαβήτου, πάντα είχαν ξεκάθαρες και αμετάβλητες αποχρώσεις. Για κάθε συναισθητικό, τα 
χρώματά του είναι μια σταθερή πραγματικότητα, σε σημείο που είναι πρόκληση να αποδεχτεί ότι 
τα πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά για κάποιον άλλο. Έχει πολλή πλάκα να δηλώνεις ότι ο 
Φεβρουάριος είναι το καφέ της μαύρης σοκολάτας και να παίρνεις ως απάντηση ένα αυθόρμητο “όχι!” 
από την κολλητή σου, με ύφος που λέει “κάνεις λάθος” αντί του ότι “οι αντιλήψεις μας διαφέρουν”, 
απλώς και μόνο επειδή ο Φεβρουάριός της είναι μπλε. Είναι πάντα μια απόλαυση να μοιράζεσαι το 
αριθμητικό ουράνιο τόξο σου με έναν άλλο συναισθητικό και να τον βλέπεις να απωθείται από αυτό, 
καθώς αντικρούει την αλήθεια του δικού του τόξου.

Αυτή η πολύχρωμη αντίληψη του κόσμου κάνει τη ζωή σου πολύ πιο διασκεδαστική μόλις τη 
συνειδητοποιήσεις, ιδίως για άτομα σαν εμένα, χωρίς κανένα ταλέντο στις γραφικές τέχνες. Μπορεί να 
μην έχω την ικανότητα να μεταφέρω αυτές τις εντυπώσεις στο χαρτί, αλλά μπορώ να τις συλλογιστώ, 
να εκφραστώ με μεταφορές που δεν είναι καθόλου μεταφορές και να ακούσω ποσό κοντά ή μακριά 
είναι από τις μοναδικές εικόνες που υπάρχουν στο μυαλό των άλλων. Είναι απίστευτο να μαθαίνεις τις 
διάφορες αισθητηριακές μορφές που παίρνει το αφηρημένο για άλλους ανθρώπους, πόσο διαφορετικά 
υλοποιείται στους δικούς τους ουρανούς. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αποτελεί ένα χρήσιμο 
εργαλείο για τη σωστή ονοματοδοσία φανταστικών χαρακτήρων, την επιλογή όμορφων τηλεφωνικών 
αριθμών όταν υπάρχει η ευκαιρία, και τη χρήση των σωστών μαρκαδόρων για τις ετικέτες σου, ακόμη 
και αν οι επιλογές σου προκαλούν ταραχή στους άλλους συναισθητικούς.







Γ Ι Α   Μ Ι Α   Χ Ο Υ Φ Τ Α   Κ Ο Χ Υ Λ Ι Α

“Λάμπει με την απόχρωση του σκοτεινού ρόδου...φωτίζει κάθε ύφασμα και μοιράζεται με τον χρυσό την 
δόξα του θριάμβου’’.” - Πλίνιος

Κείμενο : Λεωνίδας Σάρκας
Φωτογραφία: Nhat LE 

οιο θα ήταν, λέτε, το χρώμα των βασιλιάδων, που τόσο στενή σχέση είχαν με την πορεία της ανθρωπότητας 
κατά τον ρου της ιστορίας; Το χρώμα των αυτοκρατόρων, της αριστοκρατίας, της εξουσίας;

Πρώτο υποψήφιο είναι το χρυσό, θα χρειάζονταν όμως δύο σελίδες να μιλήσουμε μόνο για τις σαρκοφάγους 
των Φαραώ και άλλες τόσες για την κότα που κάνει τα χρυσά αυγά, για τις χρυσές τομές και για τον Χρυσό Αιώνα 
του Περικλή. Επόμενο στην σειρά είναι το αγαπητό σε όλους μπλε. Στον Μεσαίωνα, η εμμονή των ευγενών να μη 
βγαίνουν στον ήλιο ώστε η απόχρωση του δέρματος τους να είναι όσο το δυνατόν μακρύτερα από την αντίστοιχη των 
ηλιοκαμένων εργατών – και από των Αράβων κατακτητών, αργότερα – επέτρεψε στις γαλάζιες φλέβες του καρπού 
να φαίνονται ιδιαίτερα έντονες πάνω στο χλωμό χέρι. Έτσι δημιουργήθηκε ο μύθος των γαλαζοαίματων. Δυστυχώς 
όμως, οι συντάκτες του περιοδικού, με μεθόδους Ταμερλάνου, απαγόρευσαν την χρησιμοποίηση του στο παρόν 
άρθρο, κρατώντας το χρώμα για τον εαυτό τους.

Συνεπώς, ως μοναδική επιλογή έμεινε το χρώμα που ολοκληρώνει την τριανδρία των βασιλικών χρωμάτων. Ευτυχώς, 
μιας και η πορφύρα είναι όχι μόνο υπέροχη αλλά και αρκετά μυστηριώδης.

Αν κάποιος θέλει να είναι τυπικός, πρέπει να αναζητήσει την αρχή όλης αυτής της ιστορίας στην περίοδο των παγετώνων. 
Τα κοχύλια της οικογενείας Muricidae ήταν τυπικά για το είδος τους. Συμπαθητικά, με ύψος όχι μεγαλύτερο των δέκα 
εκατοστών, ικανά να εκκρίνουν μια ουσία η οποία, σε επαφή με τον αέρα, γινόταν μωβ και το αγαπημένο τους στέκι 
ήταν η Μεσόγειος. Για κακή τους τύχη, δεκαέξι αιώνες πριν την γέννηση του Χριστού, συνάντησαν τους ανθρώπους...

Στην Τύρο της Φοινίκης, μέσω της γενοκτονίας των σαλιγκαριών και μιας βιομηχανικής διαδικασίας την οποία ο 
Πλίνιος ο Πρεσβύτερος και ο Αριστοτέλης καταγράφουν με ασαφείς λεπτομέρειες, παραγόταν η βαφή που έμεινε 
γνωστή ως Τυρία Πορφύρα. Τα χαρακτηριστικά της ήταν το πλούσιο και λαμπερό χρώμα, η ανθεκτικότητα στον ήλιο, 
το αστρονομικό κόστος και η ακατανίκητη δυσωδία (αφού για 2 γραμμάρια απαιτούντο παραπάνω από δέκα χιλιάδες 
οστρακόδερμα, εύκολα φαντάζεστε τις εκατόμβες). Επίσης, με την πάροδο των ετών, η πυκνότητα του χρώματος 
βελτιωνόταν αντί να ξεθωριάζει. Όλα αυτά συνέβαλλαν ώστε να μετατραπεί το προϊόν σε είδος πολυτελείας και να 
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εισαχθεί στα καλύτερα σαλόνια. 

O Mέγας Αλέξανδρος, οι Ασσύριοι μονάρχες, ο Σολομώντας, οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες και συγκλητικοί, όλοι 
ψώνιζαν από την Τύρο και τα υποκαταστήματά της. Στην Ρώμη ειδικά είχαν θεσπιστεί νόμοι που απαγόρευαν σε 
όποιον δεν ανήκε στην αυτοκρατορική οικογένεια να χρησιμοποιεί το χρώμα.

Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να κάνουμε την εξής ερώτηση: ποιο ακριβώς ήταν το χρώμα της Τυρίας Πορφύρας; 
Οριστική και αμετάκλητη απάντηση δεν υπάρχει. Οι αστάθμητοι παράγοντες της παρασκευής της (π.χ. περιβαλλοντικές 
συνθήκες και μέθοδος θέρμανσης) είχαν ως συνέπεια το τελικό χρώμα να μην είναι πάντα το ίδιο. Κάπου ανάμεσα 
στο βαθύ κόκκινο και το σκούρο μωβ (η οποία μερικές φορές παραθέριζε και στα χωράφια του σκοτεινού 
κυανοπράσινου), ένα μείγμα πηγμένου αίματος και αυτοκρατορικού εγωκεντρισμού, αυτή είναι η απόχρωση που 
έκανε τους γαλαζοαίματους να παραμιλάνε.

Κατά την διάρκεια του Μεσαίωνα, η πορφύρα συνέχισε να έχει γαλάζιο αίμα στις φλέβες και να αξίζει το βάρος της 
σε χρυσάφι. Άπαντες οι καρδινάλιοι του Βατικανού το τιμούσαν στις επίσημες εμφανίσεις τους και ο Καρλομάγνος είχε 
θαφτεί με ένα πορφυρό σάβανο που σώζεται έως και σήμερα. Στο Βυζάντιο, καθιερώθηκε ως το αυτοκρατορικό 
χρώμα. Πορφυρή μελάνη χρησιμοποιείτο σε αυτοκρατορικά έγγραφα και σελίδες της Βίβλου ενώ νεώτεροι 
αξιωματούχοι και επίσκοποι δεν έχαναν ευκαιρία να δείξουν, μέσω του χρώματος, τη δύναμη τους. Στα ψηφιδωτά, ο 
Χριστός και η Παναγία είναι ενδεδυμένοι με πορφυρά υφάσματα και τα νόμιμα παιδιά των αυτοκρατόρων αποκτούσαν 
τον τίτλο του Πορφυρογέννητου – τι καλύτερη απόδειξη για δικαίωμα διαδοχής στον θρόνο;

Οι αναποδιές της Βυζαντινής αυτοκρατορίας (μία Φραγκική και μία Οθωμανική) οδήγησαν σε πρόωρο τέλος την 
παραγωγή του χρώματος. Μπορεί το μωβ να μην έχασε την πρωτοκαθεδρία του, με την καταστροφή των τοποθεσιών 
παρασκευής του ωστόσο, η αξία του εκτοξεύθηκε στα ύψη, καθιστώντας την χρήση του απαγορευτική. Με διαταγή του 
Πάπα, η Τυρία Πορφύρα αποσύρθηκε από το ρεπερτόριο του Βατικανού και παραχώρησε την θέση της στο απλό 
κόκκινο και τις διάφορες, οικονομικές αποχρώσεις του.

Η ολική ανατροπή έγινε το Πάσχα του 1856. Ένας δεκαοχτάχρονος φοιτητής χημείας ονόματι Ουίλιαμ Χένρι 
Πέρκιν πάσχιζε να παράγει κινίνη με τεχνητό τρόπο έτσι ώστε να καταφέρει ένα χτύπημα στην ελονοσία. Κάτι ο 
ενθουσιασμός της νιότης, κάτι η αδεξιότητα πάλι της νιότης, κάτι οι ανιλίνες και οι θέσεις των άστρων, κατόρθωσε να 
παράγει μια οργανική ουσία με εντονότατο μωβ χρώμα. Ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με το αυτοκρατορικό χρώμα, 
παρακάμπτοντας κοχύλια, Τύριους, παραδόσεις αιώνων και αυτοκρατορικές ορέξεις και ξεχνώντας την ελονοσία.

Μωβεΐνη. Έτσι ονομάστηκε η πάμφθηνη αυτή χρωστική ουσία. Ο Ουίλιαμ την προώθησε στην αγορά, επιτρέποντας 
έτσι και σε εμάς τους κοινούς θνητούς να ζήσουμε το πορφυρό όνειρο. Όταν μάλιστα η βασίλισσα Βικτώρια και η 
αυτοκράτειρα Ευγενία της Γαλλίας έσπευσαν να το φορέσουν, το πορφυρό χρώμα, μεταμφιεσμένο σε μωβεΐνη, 
ξαναήρθε στο προσκήνιο. 

Α ναι, ξεχάσαμε να αναφέρουμε πως ο φοιτητής πλούτισε. Φυσικά...

Το ότι πλέον ο καθένας είχε την δυνατότητα να φορέσει τη νέα “πορφύρα” μείωσε κατά πολύ την αίγλη του χρώματος. 
Υποβαθμίστηκε σε κάτι το απλό και καθημερινό και οι σύγχρονοι Καίσαρες και Ιουστινιανοί μπορούν να μοιάσουν 
στους προκατόχους τους χωρίς να σπαταλήσουν μια περιουσία. Σε καμιά περίπτωση, όμως, δεν ξεχνιέται εύκολα 
μια αρχαία μόδα, ειδικά όταν προσδιορίζει την άρχουσα τάξη. Το πορφυρό της Τύρου πέρασε στο κίνημα των 
Σουφραζετών. Διακόσμησε τις σημαίες τους, παρέα με το λευκό, το πράσινο και το χρυσό ενώ αργότερα έγινε το 
χρώμα κατατεθέν του Αμερικάνου τραγουδιστή Prince – με τέτοιο όνομα δεν είχε και άλλη επιλογή. Ακόμη και 
σήμερα, μία τόγκα ή ένας μανδύας αυτού του χρώματος αντηχεί τις διαταγές που έθεταν σε κίνηση λεγεώνες και 
Βαράγγους.  

Όσο για την εμμονή με το βασιλικό χρώμα, αυτή ποτέ δεν μηδενίστηκε. Επαληθεύοντας τις συνταγές που οι αρχαίοι 
μας άφησαν, ο χημικός Πολ Φριντλάντερ κατάφερε, τον προηγούμενο αιώνα, να απομονώσει 1,4 γραμμάρια Τυρίας 
Πορφύρας από δώδεκα χιλιάδες θαλάσσια σαλιγκάρια. Έφτασε ίσα ίσα για να βαφτεί ένα μαντήλι. Το 2000, ένα 
γραμμάριο της βαφής πουλήθηκε για δύο χιλιάδες ευρώ. Τέλος, ήδη συζητείται να μετονομαστεί το περιοδικό σε 
Tyrian Flipped και κάθε σελίδα του να είναι, από τούδε και στο εξής, βαμμένη με πορφυρές αποχρώσεις.

 
 





WHITE NOISE’S WHITE



W H I T E   N O I S E

Kείμενο: Kριστιάνα Λάλου

ίναι σχεδόν πάντα εδώ. 
Κρύβεται πίσω από το γραφείο μου. Κάτω από το κρεβάτι μου. Μέσα στην ντουλάπα μου.
Βαθιά μέσα στα συρτάρια με τα ρούχα μου. Καμιά φορά το βλέπω παγιδευμένο στην οθόνη του υπολογιστή 
μου. Προσπαθώ να το ελευθερώσω. Να το αφήσω να φύγει. Του ανοίγω την πόρτα για να το σκάσει. 

Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν φεύγει. Δεν το κρατάω με το ζόρι. Αντιθέτως το βοηθάω να φύγει. Μα αυτό μένει 
και επιστρέφει και κρύβεται όπου βρει. Κάθε φορά που το ανακαλύπτω, να με κατασκοπεύει, να παραμονεύει, 
τρελαίνομαι από θυμό. «Φύγε!» του ουρλιάζω. 

Δεν ήταν πάντα ανεπιθύμητος σύντροφος μου. Όλα άρχισαν πριν από περίπου δυο χρόνια. Αυτός ο άηχος ήχος 
συμφόρησης. Μετακόμισα σε καινούριο διαμέρισμα και το μόνο που μπορούσα να ακούσω, για μήνες, ήταν αυτό το 
κενό να γεμίζει τα πάντα. Άρχισα να πετάω πράγματα. Αποσυμφόρηση. Άρχισα με τα καλλυντικά μου. Πέταξα τα μισά 
και χάρισα τα άλλα μισά, μέχρι που έμεινα με δυο κραγιόν και μια μάσκαρα. Έπειτα πήγα στα ρούχα. Να εξαφανίσω 
τον θόρυβο από την ντουλάπα μου. Ξεφορτώθηκα ρούχα και εσώρουχα και παπούτσια και αξεσουάρ. Ο ήχος εκεί 
παρέμενε. 

Αποφάσισα να έχω ένα συρτάρι ατακτοποίητο όπου θα πετάω ότι δεν έχει θέση αλλού. Έφτιαξα ένα σπιτάκι για το 
βουητό στο κεφάλι μου. «Ορίστε! Όλο δικό σου, μπορείς να ζεις εδώ και δεν με πειράζει», του είπα. Αλλά είναι 
επαναστάτης. Δεν μένει εκεί.

Ξεγλιστράει και καλύπτει το χώρο μου. Ίπταται πάνω από το κεφάλι μου και με καταπίνει ολόκληρη, έτσι ώστε όταν 
ξυπνάω, το κεφάλι μου καίει και τα χέρια μου είναι μουδιασμένα. Πλένω τα κλινοσκεπάσματά μου, γιατί φοβάμαι πως 
χώθηκε στο μαξιλάρι  μου. Μα δυο μέρες μετά, με βρίσκω να τα κάνω όλα πάλι από την αρχή. 

Μέχρι να βρω από που ήρθε αυτός ο ανεπιθύμητος επισκέπτης και γιατί επιμένει να μένει κοντά μου, δεν μπορώ να 
κάνω τίποτα άλλο, παρά να καθαρίζω και να συγυρίζω και να πετάω πράγματα. Αδειάζω το χώρο μου και το μυαλό 
μου μαζί, μόνο για να συσσωρευτεί και άλλο βουητό. Το μυαλό μου είναι μια χαλασμένη τηλεόραση. Το ζζζζζζζζζζζ 
και οι παγωμένες εικόνες έχουν κάνει κατάληψη. 
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Π Η Ρ Α   Κ Ο Κ Κ Ι Ν Α   Γ Υ Α Λ Ι Α

Κείμενο: Γιώτα Μπουγά
Φωτογραφία: Mαρία Κρύου 

πάρχουν road trips που είναι γεμάτα χρώματα, μουσικές, μυρωδιές και γεύσεις. Οι προορισμοί τους βρίσκονται 
δίπλα μας, κοστίζουν ελάχιστα και δεν απαιτούν παραπάνω από μια βδομάδα για να τους εξερευνήσουμε. 
Τέτοιου είδους ταξίδια μας ανοίγουν τα μάτια, πέρα από κλισέ, στερεότυπα και προκαταλήψεις.

Μια τέτοια περιπέτεια γεμάτη εικόνες είναι τα Βαλκάνια. Κάθε περιοχή τους, κάθε πόλη ή και γειτονιά τους ακόμα, 
αποτελεί ένα τελείως διαφορετικό σύμπαν από την προηγούμενη. Με την ιστορία τους να χάνεται στο παρελθόν και 
την κουλτούρα τους να διατηρείται άσβεστη αποτελούν έναν τόπο που αξίζει να τον περπατήσεις, να τον οδηγήσεις 
και προπάντων να τον ζήσεις. Στα Βαλκάνια δε χρειάζεται κανείς κόκκινα γυαλιά, για να γίνουν όλα σινεμά.

Με όλα αυτά κατά νου, μπήκαμε στο αυτοκίνητο, έτοιμοι για το πιο χρωματιστό ταξίδι της ζωής μας. Μετά από 
ολονύκτια οδήγηση, το πρώτο φως της ημέρας μας βρήκε στα πέντε χιλιόμετρα απόσταση από τα σύνορα της χώρας 
μας με τα Σκόπια. Ερημιά και εγκατάλειψη. Τα μόνα σημάδια ανθρώπινης παρουσίας ήταν τα παρατημένα κτίρια. Ήταν 
το πιο μουντό τοπίο που είχαμε δει ποτέ.

Οδηγήσαμε κι άλλο… Στην επαρχία της Σερβίας που ξανοιγόταν μπροστά μας ο χρόνος έμοιαζε να έχει σταματήσει 
στη δεκαετία του ‘90. Ακόμη και τα αυτοκίνητα ήταν βγαλμένα απ’ άλλη εποχή. Οι εικόνες επαναλαμβάνονταν, 
κάνοντας το ταξίδι να φαίνεται ατελείωτο. Γυμνά σπίτια στον κάμπο, τεράστια μπλοκ απρόσωπων κτιρίων, πόλεις 
χωρίς χρώματα που κατοικούνταν από κατηφείς ανθρώπους. Σ’ αυτή τη διαδρομή σίγουρα θα χρειαζόμασταν τα 
κόκκινα γυαλιά μας.

Ξαφνικά, έπειτα από δεκατέσσερις ώρες οδήγησης, νιώσαμε κάτι να αλλάζει. Οι ρυθμοί έγιναν γρήγοροι, τα 
αυτοκίνητα περισσότερα, τα κτίρια σύγχρονα, οι άνθρωποι διαφορετικοί. Φτάναμε στο Βελιγράδι, την πρώτη μας 
στάση. Η πόλη ήταν φιλική, οι άνθρωποι δραστήριοι και απασχολημένοι, οι δρόμοι ελαφρώς χαοτικοί και η αναλογία 
παλαιών και καινούργιων κτιρίων λογική.

Το Βελιγράδι, η πρωτεύουσα της Σερβίας, στα επόμενα χρόνια θα αποτελεί ίσως τον πιο cool προορισμό της 
Ευρώπης. Υπάρχει νυχτερινή ζωή, έντονη πολιτιστική δραστηριότητα, νεανική κουλτούρα. Η πόλη φιλοδοξεί να γίνει 
η Βαλκανική κοιτίδα πολιτισμού και αστικής ζωής και ήδη οδεύει προς τα εκεί με την πληθώρα εκδηλώσεων που 
φιλοξενεί. 
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Εδώ μπορείτε να βολτάρετε στο Kalemegdan και στη Skadarska, την πιο μποέμ συνοικία της πόλης, να περάσετε από την Πλατεία 
Trg Republike και να επισκεφτείτε το Εθνικό Μουσείο, να πιείτε το ποτό σας στα πλωτά bar του Δούναβη ή στα παραδοσιακά 
kafanas και να κάνετε τα ψώνια σας στην Knez Michailova.

Αφού χορτάσαμε αυτήν την πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, ξεκινήσαμε για τον επόμενο σταθμό μας, το Σαράγεβο. Η διαδρομή αυτή 
τη φορά δε θα μας πτοούσε, ξέραμε ότι κατευθυνόμασταν σε μια πρωτεύουσα με απίστευτες αντιθέσεις που τραβά το ενδιαφέρον 
του επισκέπτη από την πρώτη κιόλας στιγμή. Η Δύση συναντά την Ανατολή με έναν πολύ περίεργο τρόπο στην Βοσνία που στέκεται 
στα πόδια της και δείχνει να έχει ξεχάσει, είκοσι χρόνια μετά τον πόλεμο.

Εδώ, θα διασχίσετε τη θρυλική Latin Bridge, κάνοντας μια στάση στο σημείο της δολοφονίας του πρίγκιπα της Αυστροουγγαρίας 
Franz Ferdinand. Θα βυθιστείτε στην ανατολίτικη ατμόσφαιρα της συνοικίας Baščaršija, θα απολαύσετε την πανοραμική θέα 
των μιναρέδων της πόλης από το “Κίτρινο Κάστρο”, θα χαζέψετε τις υπαίθριες παρτίδες σκακιού δίπλα στον Καθεδρικό Ναό, θα 
επισκεφτείτε το μουσείο των Βοσνιακών μπλουζ και θα ξεφαντώσετε μέχρι πρωίας στα αναρίθμητα clubs του ιστορικού κέντρου. 
 
Τρίτη στάση το Μόσταρ, για να δούμε το ιστορικό γεφύρι που συνεχίζει να στέκει ακάθεκτο πάνω από τον ποταμό Νερέτβα. 
‘Μόσταρ’, άλλωστε, σημαίνει ‘αυτός που φυλάει τη γέφυρα’, κι η γέφυρα υπήρξε πάντα το κέντρο των δραστηριοτήτων της πόλης. 
Η παλιά γέφυρα του 16ου αιώνα καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας, ανακατασκευάστηκε όμως πιστά κι 
επαναλειτουργεί από το 2004.

Παντού μαγαζάκια, καφενέδες, μυρωδιές από λεβάντα και κεμπάπ και τουρίστες, πολλοί τουρίστες, κάθε εθνικότητας που βόλταραν 
στα πανέμορφα πλακόστρωτα σοκάκια. Κάποιοι άλλοι τόλμησαν μια βουτιά στα παγωμένα νερά του ποταμού κι ένας τρελός 
βούτηξε από την πανύψηλη γέφυρα. Πόσες εικόνες.

Δε θέλαμε να επιστρέψουμε... Τα Βαλκάνια, με τις άπειρες εναλλαγές του τοπίου, είναι η χαρά όλων όσων λατρεύουν να βρίσκονται 
στο δρόμο. Είναι ο τόπος που έχει τη μοναδική ικανότητα να μετατρέπει το γκρι σε χιλιάδες χρώματα και τα στερεότυπα σε διαδοχικές 
εκπλήξεις. Στα Βαλκάνια δε χρειάζεται κανείς κόκκινα γυαλιά, για να γίνουν όλα σινεμά.

 







άθομαι στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου άγνωστη μεταξύ αγνώστων. Κοιτάζω έξω από το παράθυρο 
προσπαθώντας να πνίξω τα δάκρυα μου. Απομονώνομαι από τους ήχους που επικρατούν τριγύρω μου. 
Το βλέμμα μου πέφτει πάνω στη θάλασσα, πάνω στο απέραντο γαλάζιο της. Η ηρεμία της αυτομάτως 
φέρνει στο νου την μητέρα μου. Πόσο θα ήθελα να τήνε δώ, να τρέξω προς την αγκαλιά της και να 

κρυφτώ μέσα στη ζεστασιά της.
Δεν ξέρω αν φταίνε τα πράγματα που ήρθαν έτσι ή εάν πρόκειται για μηχανορραφίες της μοίρας ή εάν απλά 
καλλιεργήσαμε αυτή τη σχέση. Ξέρω μόνο ότι η μητέρα μου είχε και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή μου. 
Ενίοτε συμμετέχει ενεργά και ενίοτε παρακολουθεί σιωπηρά να μεγαλώνω, να ονειρεύομαι, να κάνω επιλογές 
λανθασμένες και σωστές, να κερδίζω και να χάνω, να πέφτω και να σηκώνομαι. Τη θυμάμαι ανέκαθεν να 
φιλτράρει όποια νέα δεδομένα της φέρνω στο προσκήνιο, να οριοθετεί όποιες νέες καταστάσεις προκύπτουν και 
ύστερα μαγικά και ανώδυνα να βάζει σε τάξη το χάος που επικρατεί στο μυαλό μου, ήρεμη και ψύχραιμη έχοντας 
με ακούσει προσεχτικά ώρες ατελείωτες δίχως ίχνος παραπόνου.
«Είσαι δύσκολος άνθρωπος», μου λέει συχνά αναφερόμενη σε όλες εκείνες τις στιγμές που της γκρινιάζω και 
ξεσπάω εναντίον της, ενάντια στον καλύτερο μου σύμμαχο, καταλήγοντας σε παροδικούς καυγάδες. Φαίνεται 
είναι αλήθεια πως πάντα πληγώνουμε αυτόν που αγαπάμε, αυτόν που δεν θα έπρεπε καθόλου να πληγώνουμε. 
Ακόμα και έτσι, κρύβει τον θυμό και την απογοήτευσή της. Δίνει τόπο στην οργή και υπομένει για ακόμα μια φορά. 
Αφότου οι φουρτούνες μου καταλαγιάσουν, θα με πάρει από το χέρι, όπως τότε που ήμουν παιδί, θα επαναφέρει 
τις ισορροπίες και θα ανταποκριθεί σε όλα μου τα «γιατί» με κάθε ειλικρίνεια, δίχως δισταγμό και υπεκφυγές. Για 
ακόμα μια φορά.
Δύσκολα χάνει την ελπίδα της. Στις βόλτες μας, στα μπάνια μας στη θάλασσα, στα τηλεφωνήματά μας, ανεξαρτήτως 
μέρους και περιστάσεων προσπαθεί πεισματικά χρόνια ολόκληρα να μου κληροδοτήσει τα χαρίσματα της. Όλες 
εκείνες τις αξίες και τις ιδέες που θα με μεταμορφώσουν στη γυναίκα που ξέρει ότι μπορώ να γίνω. «Ακόμα 
δεν έχεις καταλάβει τι αξίζεις, μικρούλι;», λέει τελευταία όλο και πιο συχνά. Αγανακτεί που ακόμα δεν έχω 
μάθει να μην επηρεάζομαι αρνητικά από τα λόγια άλλων. Εκνευρίζεται που ακόμα αναλώνομαι σε ατέρμονες 
υπεραναλύσεις. Η ίδια δρα και σκέφτεται τελείως διαφορετικά. Ζει περήφανα και με χαρά τη ζωή που η ίδια έχει 
διαλέξει ανεπηρέαστη από κάθετι παράταιρο. Πόσο τη θαυμάζω και συνάμα τη ζηλεύω γι΄αυτό! «Τίποτα δεν έχεις 
πάρει από εμένα», λέει ξεφυσώντας ενώ συνεχίζει να πιστεύει πως αυτό θα αλλάξει όταν πια θα έχει έρθει η 
ώρα.
Καθώς προχωράμε μαζί, από το πουθενά, συμβαίνει αυτό που καμιά μας δεν προγραμμάτισε. Αυτό που καμία από 
τις δυο δεν προέβλεψε. Ασυναίσθητα αντιστρέφουμε ρόλους. Μπαίνει η μία στη θέση της άλλης. Φυσική ροή των 
πραγμάτων ή ένστικτο; Εικάζω και τα δύο. Πίστευα ότι η μητέρα μου δεν λύγιζε. Ήρθε όμως η πραγματικότητα να 
με διαψεύσει πρώτη φορά στα παιδικά μου χρόνια. Έκτοτε, σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις και για μικρή διάρκεια 
παίζω τον ρόλο της, έναν ρόλο δύσκολο, με αμέτρητες ευθύνες και μηδαμινά περιθώρια λάθους. Θα καταφέρω 
να της μοιάσω άραγε; Αυτό αναρωτιέμαι διαρκώς. Έως ότου δοθεί η απάντηση, η μητέρα μου επανέρχεται 
δριμύτερη στον πρωταρχικό της ρόλο πιο αφοσιωμένη από ποτέ, συνεχίζοντας αυτό που άρχισε. Αφοσίωση. Αυτή η 
λέξη της ταιριάζει.
Έχω μπει κάμποση ώρα στο σπίτι. Την καληνυχτίζω στο τηλέφωνο. «Όλα είναι καλά. Ξεκουράσου. Καληνύχτα!» Η 
επιβεβαίωση της με γεμίζει ανακούφιση. Αρνούμαι να σκεφτώ τη ζωή μου γεμάτη από την απουσία της. Στον νου 
επιστρέφει εκείνο το γαλάζιο που αντίκρυσα πρωτύτερα, το αγαπημένο της χρώμα. Εκείνο που την έφερε κοντά 
μου.

Γ Α Λ Α Ζ Ι Ο,
Τ Ο   Χ Ρ Ω Μ Α   Τ Η Σ   Μ Η Τ Ε Ρ Α Σ   Μ Ο Υ

Κείμενο: Μaρία Κιντή - Ζερβού
Φωτογραφία: Φαίη Παπαναστασίου

Κ

- 59 -





Η   Κ Υ Ρ Ι Α   Μ Ε   Τ Ι Σ   Γ Α Τ Ε Σ

Κείμενο : Jennifer Ray
Φωτογραφία: Γιάννης Αμπατζιάδης
Art Direction: Ιωάννης Αργύρης

πάρχουν εκείνες οι νύχτες, καταλαβαίνεις; Αυτές που κάθονται σαν βάρος στην καρδιά. Όταν βλέπεις τα 
χειρότερα σκατά που έχει να προσφέρει η ανθρωπότητα να παρελαύνουν μπροστά σου, τότε υποθέτω ότι 
κατά καιρούς φαίνεται σαν όλα τα καλά στον κόσμο να έχουν εξαφανιστεί.

Μέρος της καριέρας, υποθέτω. «Υπηρετούμε και προστατεύουμε».

Τη γνώρισα μια τέτοια νύχτα.

Καθόμουν στο μπαρ μιας μικρής, ρυπαρής παμπ, κοιτάζοντας το ποτό μου, για ώρες μου φαινόταν. Άκουσα τον ήχο 
από το κουδούνι της πόρτας και αφηρημένα στράφηκα για να κοιτάξω.

Τα μαλλιά της έπεφταν κόκκινα και λυτά κάτω από τους ώμους της. Ήταν αρκετά μεγαλύτερη από εμένα, πάνω από 
σαράντα υπέθεσα. Αλλά ο χρόνος ήταν ευνοϊκός μαζί της, χαϊδεύοντας το μέτωπό της και τις γραμμές του γέλιου, 
φιλώντας απαλά τα μάτια της. Τράβηξα το βλέμμα μου στη ρωμαϊκή μύτη, στα χείλη της, βαμμένα με ένα βαθύ 
κόκκινο και σμιλεμένα σε ένα αιλουροειδές χαμόγελο. Φορούσε ένα απλό φόρεμα, βαθύ πράσινο ή μαύρο, δεν 
μπορούσα να το ξεχωρίσω καλά στον χαμηλό φωτισμό.

Γλίστρησε με χάρη ανάμεσα στους θαμώνες και τα έπιπλα και κάθισε δίπλα μου.

Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, δεν θυμάμαι τι παρήγγειλε. Στήριξε τον αγκώνα της στο μπαρ και έγειρε το κεφάλι 
της στην παλάμη της, κοιτάζοντάς με σχεδόν συνεπαρμένη.

Ρίγη ανέβηκαν την ραχοκοκαλιά μου, σαν κάποιος να περπατούσε πάνω στον τάφο μου. Της έριξα ματιές στα κλεφτά 
κι εκείνη μόνο καθόταν, χαμογελώντας.

«Φαίνεσαι να κουβαλάς το βάρος όλου του κόσμου στις πλάτες σου, αγόρι μου». Απαλή φωνή, βαθιά και βελούδινη.

Μου πήρε μια στιγμή για να βρω τα λόγια μου. «Θα το ‘λεγες κι έτσι.»

Γύρισα να την αντικρίσω, προσκαλώντας τη συζήτηση. Τα μάτια της ήταν φωτεινά, σχεδόν έμοιαζαν να λάμπουν. Είχε 
κάτι το πανούργο, το επικίνδυνο, κάτι το στοργικό πάνω της. Άσχημα τα πράγματα για μένα, γενικά.

«Τι σε απασχολεί, αγάπη μου; Ικανοποίησε την περιέργεια μιας μεγάλης γυναίκας». Ήπιε μια γουλιά από το ποτό της 
χωρίς να πάρει ποτέ το βλέμμα της από πάνω μου.

«Κακή μέρα στη δουλειά, μάλλον», ανασήκωσα τους ώμους.

«Τι δουλειά κάνεις, αγάπη μου;»

«Είμαι αστυνομικός, κυρία μου.»

«Αχ, τι φρικτή απόφαση!», γέλασε πειρακτικά. Δεν υπήρχε κοροϊδία στο γέλιο της, μόνο η ίδια ανεξήγητη αίσθηση 
στοργής και σκανδαλιάς. Μου άρεσε να ακούω το γέλιο της. Βρήκα τον εαυτό μου να γελώ και εγώ μαζί της.

«Σίγουρα έτσι φαίνεται αυτή την στιγμή.» Ήταν μια ανακούφιση να το βγάζω από μέσα μου. «Είναι δύσκολο, μερικές 
φορές.»

Y
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«Βλέπεις άσχημα πράγματα; Σε ρίχνουν;»

«Κάτι τέτοιο. Είναι σαν να μην υπάρχει τίποτα καλό στον κόσμο πια, τίποτα όμορφο, τίποτα ...»

«Σαν να μην υπάρχει μαγεία πια;» Είχε πέσει διάνα, θα μπορούσα να πω. Και η ίδια είχε κάτι που ήθελε να 
μοιραστεί, το έβλεπα στη γλώσσα του σώματός της. Ή ίσως ήμουν εγώ αυτός που χρειαζόμουν να ακούσω.
Μου χρειαζόταν λίγη μαγεία.

«Κάτι τέτοιο.» Κάθισαμε σιωπηλά, πίνοντας. Με παρακολούθησε με υπομονή μέχρι που άρχισα να αισθάνομαι 
άβολα. Προσπάθησα να σπάσω το ξόρκι. 

«Πιστεύετε στη μαγεία, κυρία μου;»

Το χαμόγελό της μεγάλωσε και τα λευκά δόντια έλαμψαν σχεδόν απειλητικά.

«Θα ‘θελες να ακούσεις μια ιστορία, αγάπη μου; Μπορεί να απαντήσει στην ερώτησή σου, μπορεί ακόμη και να 
σου φτιάξει λίγο την διάθεση;»

«Πεθαίνει ο σκύλος σε αυτήν την ιστορία; Αν θα με στεναχωρήσει, εννοώ.»

«Ίσως. Ίσως όχι.» Βολεύτηκε πιο άνετα στο κάθισμά της και στράγγιξε το ποτήρι της. «Λοιπόν άκου, μικρέ, κέρασέ με 
ένα ποτό και θα ξεκινήσω. Και αν... αν ο σκύλος πεθάνει, με σταματάς, ναι;»

Δύο ποτά τοποθετήθηκαν μπροστά μας. Τράβηξε την καρέκλα της πιο κοντά μου και έγειρε πάνω μου με οικειότητα. 
Μπορούσα να μυρίσω την ανάσα της, γλυκιά, πιθανώς από το ποτό της. Σχεδόν νοσηρά γλυκιά. Ακούμπησα το χέρι 
μου στους ώμους της, κρατώντας τη κοντά. Εκ των υστέρων, δεν μπορώ να σου πω γιατί το έκανα. Το αισθάνθηκα 
τόσο φυσικό. Έσκυψε το κεφάλι της πάνω στο δικό μου, μέχρι που ήμασταν σχεδόν μάγουλο με μάγουλο.

«Ας αρχίσω λέγοντας ότι πάντα με τραβούσαν οι γάτες. Απ’ όταν ήμουν παιδί, που ζούσα σε ένα μικρό διαμέρισμα 
με τη μητέρα μου, τις μάζευα σε κοπάδια γύρω μου... Μεγαλώνοντας δεν βρήκα μεγαλύτερη ευχαρίστηση από την 
παρέα τους, ούτε καν στις ανθρώπινες σχέσεις.»

«Ποτέ δεν μου άρεσαν ιδιαίτερα οι γάτες», μουρμούρισα. «Είναι πολύ απόμακρες για τα γούστα μου, έρχονται και 
φεύγουν όπως θέλουν.»

«Ενώ οι άνθρωποι δεν το κάνουν;»Γύρισε σε μένα, η φωνή της γεμάτη ευθυμία και μυστικά. «Γνώρισα γάτες που μου 
έδειξαν αγάπη από την πρώτη επαφή.»

Κοίταξε με νόημα τη μικρή απόσταση μεταξύ μας.

«Άλλες έχουν κρατήσει την απόστασή τους, καχύποπτες. Άλλες με έχουν δαγκώσει, γδάρει και μου έχουν γρυλίσει. Το 
ίδιο συμβαίνει με τους ανθρώπους. Σου δείχνουν αγάπη ή σε δαγκώνουν και σε γδέρνουν. Οι γάτες κατά καιρούς 
σκοτώνουν για διασκέδαση, όπως και οι άνθρωποι, όπως πολύ καλά γνωρίζεις. Συνολικά, νομίζω ότι απόλαυσα από 
αυτές τις ίδιες χαρές και τον ίδιο πόνο που μου προσέφερε και κάθε ανθρώπινη σχέση μου.»

Με έσπρωξε παιχνιδιάρικα με τον ώμο της, με το χαμόγελο να ανθίζει στα χείλη της. «Τώρα πάψε, είναι αγενές να 
διακόπτεις μια γριά γυναίκα ενώ μιλάει.»
Αυτό το πλούσιο γέλιο έτρεξε ξανά σαν μελάσα. Δεν μπορούσα να ακούσω τίποτα άλλο παρά μόνο τη φωνή της, 



σαν να ήμασταν οι μόνοι δύο άνθρωποι σε αυτό το σκοτεινό μπαρ. Διάολε, οι μόνοι στον κόσμο.

Έγειρε για άλλη μια φορά το κεφάλι της στο δικό μου, μιλώντας σχεδόν στο αυτί μου.

«Όταν πέθανε η μητέρα, μετακόμισα εδώ. Έκανα διάφορες δουλειές του ποδαριού για να τα βγάλω πέρα. Νοίκιασα 
ένα διαμέρισμα.  Ήταν μουχλιασμένο, η ταπετσαρία ξεφλούδιζε στους τοίχους και η καλωδίωση ήταν ελαττωματική. 
Άθλια συμφωνία, πραγματικά. Οι γάτες μαζεύονταν στο σοκάκι ακριβώς από κάτω. Άρχισα να τις ταΐζω και σύντομα 
πήραν το θάρρος να σκαρφαλώνουν μέχρι το μπαλκόνι. Συνήθιζα να αφήνω τα παράθυρα ανοιχτά, ώστε να 
μπορούν να μπαίνουν για καταφύγιο.»

«Πολύ επικίνδυνο αυτό, τι γίνεται με τους ληστές;» Δεν μπόρεσα να συγκρατηθώ. Μονάχα αναστέναξε.

«Ξέρω, το έμαθα το μάθημά μου, όπως θα δεις. Εν πάσει περιπτώσει, τελικά, έγινα γνωστή στη γειτονιά μόνο ως 
η Κυρία με τις  Γάτες. Είμαστε τόσο παράξενα θηρία. Για τους άλλους δεν είχα πια όνομα, δεν τους ένοιαζε να το 
μάθουν. Ήξεραν ότι ήμουν η Κυρία με τις  Γάτες και αυτό τους ήταν αρκετό. Δεν με πείραζε.

«Περίπου πριν μια εβδομάδα, γύρισα νωρίτερα στο σπίτι από τη δουλειά. Βρήκα έναν άντρα στο διαμέρισμά μου. Ο 
φουκαράς έψαχνε χρήματα, χωρίς προφανώς να συνειδητοποιεί ότι ήμουν μάλλον τόσο φτωχή όσο αυτός.»

Πάγωσα στο άκουσμα αυτού, η καρδιά μου χτύπησε γρηγορότερα. Έσφιξα ασυνείδητα τον ώμο της, τα δάχτυλά μου 
χώθηκαν στην σάρκα της. Αλλά δε φαινόταν να την πειράζει.

«Νομίζω ότι ήταν πιο φοβισμένος απ’ ότι εγώ που τον βρήκα μέσα στο διαμέρισμά μου. Κρατούσε ένα μαχαίρι στο 
χέρι του. Θυμάμαι το φως από τις λάμπες του δρόμου να αντανακλάται πάνω του πριν με μαχαιρώσει. Κοιτάξαμε 
ο ένας τον άλλο με τρόμο, μέχρι που με έσπρωξε με μια κραυγή. Έπεσα στο πάτωμα. Το τελευταίο πράγμα που 
θυμάμαι είναι οι γάτες μου να έχουν συγκεντρωθεί γύρω μου, κοιτάζοντάς με με τα μεγάλα μάτια τους να λάμπουν. 
Δεν υπάρχει τίποτα μετά από αυτό.»

Μέχρι τότε οι κραυγές των μεθυσμένων είχαν μετατραπεί σε λευκό θόρυβο στα αυτιά μου. Ένιωθα μόνο τις δονήσεις 
της δυνατής μουσικής στο στήθος μου, σαν έναν τερατώδη παλμό. Για μια στιγμή ευχήθηκα να μπορούσα να νιώσω 
τη δική της καρδιά, για να με ηρεμήσει. Αυτή η παράλογη γυναίκα, που άφηνε τα παράθυρά της ανοιχτά για τις 
γαμημένες τις γάτες, καθόταν εδώ, αγκαλιά με έναν άγνωστο άνδρα, αφού μαχαιρώθηκε από κάποιον, λέγοντας 
την ιστορία σαν να μην ήταν τίποτα. Τι έκανε εκτός νοσοκομείου; Πώς ήταν τόσο ήρεμη με όλο αυτό; Γιατί νοιαζόμουν 
για μια γυναίκα της οποίας δεν ήξερα καν το όνομα;

«Δεν βλέπω τη μαγεία σε αυτή την ιστορία».

Η φωνή μου ακούστηκε βραχνή και πνιχτή. Προσπάθησα να καταπιώ τον κόμπο στο λαιμό μου. Πέρασε το χέρι της 
γύρω από τη μέση μου, κρατώντας με.

«Κοντεύουμε. Αυτό το κομμάτι το έμαθα από τα κουτσομπολιά των νοσηλευτών. Τελικά με βρήκε μια γειτόνισσα, 
μια νεαρή κοπέλα που έμενε δίπλα. Κάλεσε τον ιδιοκτήτη και επέμεινε να μπουν στο διαμέρισμά μου, ότι κάτι δεν 
πήγαινε καλά.

«Οι γάτες αλυχτούσαν και γρύλιζαν. Ούρλιαζαν ξανά και ξανά, και η γειτόνισσα είπε ότι ακουγόταν σχεδόν 
ανθρώπινο. Το κορίτσι, είπαν, ήρθε στην πραγματικότητα να διαμαρτυρηθεί για τη βαβούρα, αλλά όταν έφτασε στην 
πόρτα μου ένιωσε μια ψύχρα να μουλιάζει τα κόκαλά της, σαν να κατακάθισε ο θάνατος πάνω τους.»
«Και ο κλέφτης;»



Το γέλιο που ξέφυγε από τα χείλη της με πάγωσε. Δεν τολμούσα να την κοιτάξω, κυριευμένος από τον παράλογο 
φόβο του τι θα έβλεπα στο πρόσωπό της. Ποιον θα έβλεπα.

«Χαίρομαι που ρώτησες. Ένας άντρας εισήχθη στο νοσοκομείο εκείνο το βράδυ. Τον είχε χτυπήσει λεωφορείο καθώς 
πεταγόταν από ένα σοκάκι, ακριβώς στη μέση του κεντρικού δρόμου. Το πρόσωπό του ήταν γεμάτο γρατζουνιές και 
σημάδια από δαγκωνιές. Σχεδόν μη αναγνωρίσιμος, είπαν, σαν να κατασπαράχθηκε από γάτες. Ήταν νεκρός όταν 
έφτασε εκεί.»

«Ήταν αυτός από το διαμέρισμά σου;» Το κρύο δεν με άφησε ποτέ. Εκείνη γλίστρησε από την αγκαλιά μας, τελείωσε 
το ποτό της σε μια γουλιά.

«Τα δακτυλικά αποτυπώματα ταιριάζαν. Αυτό που θέλω να πω, εν τέλει, είναι ότι υπάρχει κάτι σαν το κάρμα, 
μικρέ. Ίσως να αισθάνεσαι ότι το κακό στον κόσμο παραμένει ατιμώρητο, αλλά μερικές φορές οι σκληρές πράξεις 
απαντώνται σε είδος. Δεν έχουν χαθεί όλη η μαγεία και η δικαιοσύνη από το σκατένιο αυτό κόσμο, τουλάχιστον έτσι 
το βλέπω εγώ.»

Σηκώθηκε. Γύρισε για να φύγει.

«Θέλω να σε ξαναδώ», μου ξέφυγε. Ένιωθα να με ελκύει, ταυτόχρονα όμως κάτι ήταν πολύ λάθος. Φοβόμουν την 
απάντησή της. Χαμογέλασε ξανά, τα λευκά της δόντια έλαμψαν.

«Θα με ξαναδείς, αγάπη μου, νωρίτερα από ότι νομίζεις.»

Κοίταξα το δωμάτιο γύρω μου. Τα χρώματα φαίνονταν πιο ζωντανά, σχεδόν πυρετώδη.

«Τουλάχιστον, επίτρεψέ μου να σε συνοδεύσω σπίτι σου. Είναι επικίνδυνο να περπατάς μόνη σου τέτοια ώρα.» Μην 
πει κανείς ότι οι ιππότες έχουν χαθεί.

Με κοίταξε και ήταν σαν να περνά μια αιωνιότητα. Το χαμόγελό της μαλάκωσε, γλυκό και λυπημένο.

«Δεν έχει πια σημασία.» Εξαφανίστηκε.

Έπρεπε να είχα τρέξει πίσω της. Δεν το έκανα. Δεν μπορούσα ακόμα να αποδιώξω την αίσθηση πως είχα δει ένα 
φάντασμα.

Δεν είχε κάνει λάθος, όμως. Ένιωθα την καρδιά μου πιο ελαφριά, τόσο που σχεδόν μου ερχόταν ζαλάδα.
Ο πονοκέφαλος την επόμενη μέρα δεν ήταν καλός μαζί μου. Οι σκέψεις μου έτρεχαν ακόμα στην περίεργη Κυρία 
με τις Γάτες και την ακόμα πιο παράξενη ιστορία της. Έπρεπε να μάθω αν έλεγε την αλήθεια. Πες το επαγγελματική 
περιέργεια. Στη χειρότερη, μου είχε πει ψέματα, σωστά; Αυτό ή που θα την έβρισκα ξανά. Έψαξα όλες τις περιπτώσεις 
που ταίριαζαν στην ημερομηνία που μου είχε πει.
Και τη βρήκα. Γυναίκα, γύρω στα σαράντα πέντε, κόκκινα μαλλιά. Η ‘Κυρία με τις Γάτες’ μου με κοίταζε από τη 
φωτογραφία στο φάκελο της υπόθεσης. Είχε δολοφονηθεί στο διαμέρισμά της πριν από μία εβδομάδα, μαχαιρώθηκε 
και αιμορράγησε μέχρι θανάτου πριν βρεθεί… Ο δολοφόνος της, που εντοπίστηκε από τα δακτυλικά αποτυπώματά 
του, είχε επίσης αποβιώσει, χτυπημένος από ένα λεωφορείο. Οι σημειώσεις του ιατροδικαστή έλεγαν ότι το πρόσωπό 
του ήταν καλυμμένο με γρατζουνιές και δαγκωνιές. Πέθανε πριν ακόμη φτάσει στο νοσοκομείο.
Στάθηκα εκεί, τρέμοντας. Το μυαλό μου αρνούνταν να επεξεργαστεί τις πληροφορίες.

«Δεν έχει χαθεί όλη μαγεία και η δικαιοσύνη. Δεν έχει χαθεί όλη μαγεία και η δικαιοσύνη».

Το ψιθύριζα σαν προσευχή και κάθε φορά φάνταζε όλο και πιο αληθινό. Ήθελα να κλάψω. Από ανακούφιση και 
ελπίδα. Από θλίψη.

Οι τρίχες στον σβέρκο μου ανασηκώθηκαν, σαν κάποιος να με κοιτούσε.
Γύρισα προς το παράθυρο.

Όπως το περίμενα, μια γάτα καθόταν στο περβάζι του παραθύρου.

Τα μάτια της ήταν φωτεινά, σχεδόν έμοιαζαν να λάμπουν.
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