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ED I TOR I A L

Κριστιάνα Λάλου

ο να ονειρεύεσαι είναι δωρεάν. Μόνο αυτό μας έμεινε τελικά. Αφορολόγητο. 
Όταν ένα καλοκαίρι ένα τρελό όνειρο καρφώθηκε στο μυαλό μου, 

αντί να το θάψω όπως συνήθιζα να κάνω, το μοιράστηκα. 
Βρέθηκαν κι άλλοι ονειροπόλοι και αρκετά τρελοί και μαζί πορευόμαστε μέχρι σήμερα. 

    Αφανείς ήρωες οι μεταφραστές και editors μας – οι τρελοί που σας έλεγα πριν. 
ωρίς αυτούς δεν ξέρω τί θα έκανα. 

    το τεύχος που έχετε ανοίξει, όλη η ομάδα του Fliqped ονειρεύεται. Με μάτια ανοιχτά κυρίως. 
Οι Ευριδίκες του τεύχους έχουν πάρει φόρα και κάνουν εκμυστηρεύσεις. 

ιλοξενούμε και όνειρα νέων ανθρώπων, όπως το The Language Project που κάνει τις γλώσσες 
διασκέδαση και οραματίζεται ένα διαφορετικό μέλλον για το αντικείμενό του. 

ην Fantasy Choir που τόλμησε να φέρει κοντά ανθρώπους που αγαπούν τα ίδια παραμύθια και 
να τους δώσει φωνή. Γυναίκες στρατηγούς και περιπέτειες τετράποδων φίλων.

 Ένα ονειρικό τουλάχιστον Storytelling, από ακόμα μια νέα συγγραφέα και την καλύτερή μας 
φωτογράφιση ως ώρας. 

    Πηγαίνετε λοιπόν... Μπείτε στην Ονειροχώρα και ονειρευτείτε χωρίς φειδώ.
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Ι n s o m n i a





χει -εράσει αρκετός καιρός α-ό τότε. Οι α-οσκευές -ου είχα μαζί μου ήταν λίγες. Ένα σημειωματάριο, 
μελάνι, μια κού-α καφέ και τ’ ακουστικά μου. Περ-ατούσα με τις ώρες στα στενά -ου -ερικυκλώνουν το 
λόφο του Λυκαβηττού, σαν διαβάτης -ου ανακαλύ-τει τις κρυφές γωνιές της -όλης για -ρώτη φορά. 
 

Την συνήθεια αυτή την α-έκτησα στα μέσα κά-οιας Άνοιξης και μετατρά-ηκε σε καθημερινή μου ρουτίνα, α-ό 
αργά το α-όγευμα έως τις -ρώτες ώρες της νύχτας. Παρατηρούσα με ασίγαστη -εριέργεια τα -αλιά νεοκλασικά 
σ-ίτια, μερικά α-ό τα ο-οία κατοικούνται ακόμη, και στην σκέψη μου, τα μεταμόρφωνα σε μεσαιωνικούς -ύργους, 
έ-ειθα τον εαυτό μου -ως κρύβουν ιστορίες, -αραμύθια και μύθους. 

Τα υλικά για τις φαντασιώσεις μου αντλούσα καμιά φορά α-ό ένα μισάνοιχτο -αράθυρο, -ου α-οκάλυ-τε μια 
φορτωμένη βιβλιοθήκη τυλιγμένη στο ημίφως ή άλλοτε α-ό την εξάσκηση -ου έκανε κά-οιος στο -ιάνο του, σε 
ένα δωμάτιο ψηλού ορόφου, ώστε δεν μ-ορούσα να κρυφοκοιτάξω. Οι μελωδίες με τις ο-οίες είχα -αραγεμίσει το 
iPod μου ενίσχυαν τις α-οχρώσεις των σκέψεών μου κι έκαναν την μοναξιά μου να φαντάζει σχεδόν α-ολαυστική. 
  Στο -οτήρι ο καφές είχε -ια κρυώσει κι εγώ είχα αναρριχηθεί σχεδόν όλα τα σκαλιά -ου είχαν βρεθεί στο 
δρόμο μου, όταν ξαφνικά ξεγλιστρούσε α-ό ένα ασφυκτικά στολισμένο ημιυ-όγειο σ-ίτι, η αρχή μιας ό-ερας του 
Bizet ή μιας σερενάτας του Schubert. Σαν θεατής -ου καθυστέρησε να μ-ει στην αίθουσα, έ-αιρνα τη θέση μου 
αυτόματα στα σκαλιά της εισόδου της -ολυκατοικίας, για να ακούσω. Αφού αφιέρωνα λίγη ώρα ώστε να μαντέψω 
λε-τομέρειες α-ό τη ζωή του ενοίκου του σ-ιτιού, α-οφάσιζα να ξεκινήσω την διαδρομή της ε-ιστροφής.

Είχα τη γλυκό-ικρη αίσθηση -ως -ερι-λανήθηκα σε μια ντουζίνα -ιθανές ζωές -ου θα μ-ορούσα να ζω κι 
άλλες τόσες -ου κρύβονται μες στα -ροσχέδια μου. Εκδοχές του εαυτού μου -ου δεν ξέρω -ώς να διαχειριστώ, 
ωστόσο γνωρίζω καλά να τις κρύβω. Κάτω α-ό μια -αλιά, βαριά, ξύλινη -όρτα, -ίσω α-ό τα -αντζούρια ενός 
μικροσκο-ικού μ-αλκονιού, στα κεραμίδια μιας ετοιμόρρο-ης σκε-ής ή στη βιτρίνα ενός καταστήματος -ου -ουλά 
αντίκες. Σε γωνιές -ου α-οκλείεται ν’ανακαλύψει κανείς. Περιμένουν υ-ομονετικά να ε-ιστρέψω, να τις ψαχουλέψω 
και εν τέλει να τις -άρω μαζί μου και να τις κάνω -ραγματικότητα.

Χ Ω Ρ Ι Σ   Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο

Έ
Κείμενο | Φωτογραφία: Έμιλυ Κα-οθανάση
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ολλοί είναι εκείνοι -ου μαγεύονται α-ό φανταστικές ιστορίες, -ου ονειρεύονται δράκους και μυθικά 
-λάσματα και -ερνούν το χρόνο τους διαβάζοντας μυθιστορήματα και κόμιξ φαντασίας. Μία τέτοια ομάδα 
ανθρώ-ων μαζεύτηκε κά-ου στο 2014, και έβαλαν στόχο μία μέρα να δημιουργήσουν μία μοναδική 
χορωδία με ρε-ερτόριο μέσα α-ό τον κόσμο του φανταστικού, ε-ηρεασμένοι α-ό τις ιστορίες -ου 

τους συντρόφευαν -αιδιά. Σήμερα, δύο χρόνια μετά, τους συνάντησα και μου μίλησαν για το όνειρό -ου έγινε 
-ραγματικότητα.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα να συσταθεί η χορωδία και γιατί διαλέξατε τη θεματολογία του φανταστικού;
Παναγιώτης: Η ιδέα ξεκίνησε μέσα στην χορωδία Αγίου Αλεξάνδρου το 2014. Τότε έβγαινε στο σινεμά το 
‘Χόμ-ιτ’ και είχε την ιδέα ο Γιάννης ο Σφακιανός να -ούμε το ‘Far Over the Misty Mountains’. Έτσι ξεκινήσαμε, 
μαζευτήκαμε λίγα άτομα και αρχίσαμε τις -ρόβες για το ‘Misty Mountains’. Στις -ρόβες αρχίσαμε να σκεφτόμαστε 
ότι μ-ορούμε να τραγουδήσουμε και άλλα σχετικά κομμάτια και έτσι φτιάξαμε τη Fantasy Choir. Η θεματολογία του 
φανταστικού -ροέκυψε α-ό την ‘τρέλα΄ -ου είχαν τα -ρώτα μέλη για sci fi ταινίες, σειρές, D&D, οτιδή-οτε είχε να 
κάνει με το φανταστικό.

Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας καλός χορωδός; Μπορεί να γίνει ο καθένας μέλος ή 
χρειάζονται σχετικές σπουδές;
Μαέστρος: Α-ό όσα έχω δει εγώ τουλάχιστον -ροσω-ικά, οι γνώσεις δεν είναι το -αν. Βλέ-εις άτομα τα 
ο-οία έχουν λιγότερες γνώσεις αλλά διαβάζουν, αγα-άνε αυτό -ου κάνουν και ε-ειδή ασχολούνται φτάνουν 
σ’ ένα -ολύ καλό σημείο. Έχουμε δηλαδή χορωδούς -ου όταν είχαν έρθει -ρώτη φορά δε μ-ορούσαν να 
τραγουδήσουν ούτε νότα, αλλά ε-ειδή τους άρεσε αυτό -ου κάνουν, -είσμωσαν και ασχοληθήκαν και καταφέραν 
να -ροχωρήσουν. 

F A N T A S Y   C H O I R
φανταστικά τραγούδια και που να τα βρείτε

Π

Συνέντευξη: Mαρία Χεκόμογλου
Φωτογραφία: Γεράσιμος Παγκράτης

- 
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Πόσα μέλη έχετε αυτή τη στιγμή και πόσα θεωρείτε ιδανικά για τη χορωδία σας;
Μαέστρος: Σήμερα έχουμε 26 μέλη. Πριν λίγο καιρό είχαμε 40, αλλά στις -ρόβες έρχονταν μόνο 26! Ο-ότε 
-ροτιμήσαμε να γυρίσουμε σε λιγότερα άτομα, τα ο-οία θα έρχονται όμως όλα στην κάθε -ρόβα. Γενικότερα σαν 
χορωδία κάνουμε ακροάσεις και δίνουμε την ευκαιρία σε νέα άτομα να έρθουν να τα ακούσουμε. 
Μ-ορεί να έρθει ο ο-οιοσδή-οτε!

Υπάρχουν δυσκολίες που αντιμετωπίζετε με τόσα πολλά άτομα να συνεργάζονται;
Ζωή: Ναι, γιατί δε μ-ορείς να δεθείς σαν φωνή. Το δύσκολο σε μια χορωδία, ειδικά για αυτούς -ου είναι μουσικοί 
και έχουν συνηθίσει να -αίζουν μόνοι τους, είναι ότι συνέχεια καλύ-τουν τους υ-όλοι-ους της φωνής τους χωρίς να 
το θέλουν. Δεν έχουν συνηθίσει να εναρμονίζεσαι με άλλα 25 ή 40 άτομα, -ου είναι -άρα -ολύ δύσκολο. 
Φωτεινή: Είναι και θέμα εμ-ιστοσύνης, ειδικά για εμάς -ου ήρθαμε και δεν ξέραμε μουσική. Το να έχεις συνηθίσει 
μια συγκεκριμένη φωνή δί-λα σου και να την ακούς και να εναρμονίζεσαι.

Ποια είναι τα όνειρά σας για το μέλλον της χορωδίας και ποια τα άμεσα σχέδια σας όσον αφορά τις 
εμφανίσεις σας;
Μαέστρος: Θέλουμε να κάνουμε και άλλα -ράγματα, να βάλουμε όργανα μέσα στην χορωδία –μία μικρή 
ορχήστρα δωματίου - και να κάνουμε κά-οια θεατρικά -ράγματα. Όσον αφορά τα σχέδια για εμφανίσεις έχουμε 
κά-οιες -ροτάσεις -ου δεν έχουν οριστικο-οιηθεί ακόμα. Για -αράδειγμα -έρσι είχαμε κάνει μία εμφάνιση στην 
Comicdom και γίνονται συζητήσεις για να εμφανιστούμε και φέτος εκεί. 
Ζωή:  Θα ήταν -ολύ ωραίο κά-οτε όταν φτιάξει η -οιότητα της χορωδίας, να μας καλούν α-ό το εξωτερικό σαν μία 
χορωδία -ου ειδικεύεται σε αυτό το ρε-ερτόριο.

Πόσο σημαντική θεωρείτε ότι είναι η χορωδία, και γενικότερα η μουσική, σαν διέξοδος από την 
καθημερινότητα στη σημερινή Ελλάδα;
Κατερίνα: Για μένα ο λόγος -ου ήρθα στη χορωδία, ήταν -έρα α-ό το ότι μου αρέσει το τραγούδι, το θέμα 
του φανταστικού. Πράγματι κά-οιοι -ου -αρακολουθούν σχετικές ταινίες και σειρές και ξέρουν τα κομμάτια, 
θέλουν -ολύ να ακούσουν τα τραγούδια αυτά και δεν έχουν την ευκαιρία εδώ στην  Ελλάδα να τα ακούσουν 
ζωντανά, ο-ότε ακούγοντας τη χορωδία μας, ζουν κάτι το ο-οίο τους φέρνει μεγάλη συγκίνηση. Γι’αυτό το λόγο 
ο-οιοσδή-οτε μ-ορεί να έρθει σε αυτή τη χορωδία, να ακούσει, να ζήσει το κομμάτι. 



Πόσες συναυλίες έχετε κάνει ως τώρα, και ποια από αυτές ξεχωρίζετε? 
Πού ονειρεύεστε να εμφανιστείτε;

Μαέστρος: Έχουμε κάνει 8 συναυλίες συνολικά. Αυτή -ου θα ξεχώριζα είναι -έρσι, όταν -ήγαμε με τον Σύλλογο 
Φίλων Τόλκιν Ελλάδας στην Τσαγκαράδα Πηλίου και ήταν -ανέμορφα. 

Φωτεινή: Εμένα η αγα-ημένη μου ήταν η -ερσινή -ου είχαμε κάνει στο Christmas factory, γιατί ήταν αντίξοες οι 
συνθήκες. Τραγουδούσαμε με χιόνι, φυσούσε α-ίστευτα, ο Γιάννης (μαέστρος) -ροσ-αθούσε να μας διευθύνει, 

έφευγαν οι -αρτιτούρες στον αέρα… 
Ζωή: Όσο για το -ού ονειρευόμαστε να εμφανιστούμε, στη Μέση Γη θα ήταν ωραία! Ή να μας καλέσουν όταν 

ξεκινήσει η νέα σεζόν του Game of thrones για να εμφανιστούμε στην -ρεμιέρα (γέλια)!

Πόσο άλλαξε η σχέση σας με το τραγούδι και τη μουσική μέσα από την ενασχόλησή σας με τη χορωδία;
Μαέστρος: Προσω-ικά δεν έχω διευθύνει ξανά χορωδία, είναι η -ρώτη μου εμ-ειρία. Παρ’ όλο -ου είμαι μουσικός, 
είναι κάτι τελείως -ρωτόγνωρο. Δεν είναι ένα όργανο, ένα -ιάνο, μία κιθάρα, ξαφνικά έρχεσαι αντιμέτω-ος με κάτι 

ζωντανό. 
Φωτεινή: Εδώ είσαι υ-εύθυνος και για τον εαυτό σου και για το σύνολο, γιατί όταν είσαι σε μία τέτοια ομάδα -ρέ-ει 

όχι μόνο εσύ να είσαι διαβασμένος και να έχεις -ροσ-αθήσει, αλλά να -ροσ-αθείς να βοηθήσεις και το δι-λανό 
σου για να βγει ένα ωραίο α-οτέλεσμα.

Πόσο πιστεύετε ότι σας έχει βοηθήσει/ αλλάξει η εμπειρία σας αυτή? Τι προσφέρει η ενασχόληση με τη 
χορωδία στον καθέναν από εσάς;

Φωτεινή: Είναι λίγο σαν ψυχοθερα-εία, γιατί όταν -ρέ-ει να συνεργαστείς με τόσα διαφορετικά άτομα, αναγκαστικά 
θα αλλάξεις κά-οια -ράγματα στον εαυτό σου. Μ-ορεί λόγου χάρη κά-οιος να είναι α-όλυτος και να μην ακούει 

τους άλλους. Για να συνυ-άρξει όμως αρμονικά το σύνολο -ρέ-ει να ρίξει νερό στο κρασί του. Ε-ίσης α-ό αυτή την 
ομάδα γνωρίσαμε άτομα, κάναμε φιλίες, κά-οιοι κάνανε ακόμα και σχέσεις.

Μαέστρος: Για μένα η χορωδία σίγουρα έχει αλλάξει τον τρό-ο με τον ο-οίο λειτουργώ.  Α-ό εκεί -ου είχα 
συνηθίσει να είμαι εγώ και η κιθάρα μου, ξαφνικά να -ρέ-ει να διευθύνω όλα αυτά τα άτομα. Σε αναγκάζει να είσαι 

-ιο ανοιχτός για να μ-ορείς να συνεννοηθείς με όλους αυτούς τους ανθρώ-ους.





Να  θυμηθώ . . . 

1.  Να ξυπνήσω στη μέση της νύχτας από εφιάλτη. 
Να το παίξω πολύ δραματικά όπως κάνουν στις ταινίες.

 

2.  Να χαζεύω τα σύννεφα και να φαντάζομαι πως θα είναι να καβαλήσω ένα και να πετάω. 

3. Να κατεβάσω τα ανοιξιάτικα. Να τα φορέσω πριν την ώρα τους. 
Να ξεπαγιάσω λιγουλάκι.

4. Να θεωρώ τα όνειρα που βλέπω τρομερά ενδιαφέροντα 
και να τα διηγούμαι σε όλους όσους ξέρω.

5. Να βαριέμαι τρομερά να ακούω για τα όνειρα που είδαν άλλοι.

6. Να ποστάρω τραγούδι με πολύ νόημα, για κάποιον και να νιώθω ότι θα λάβει το μήνυμα. 
Να μην καταλαβαίνει κανείς τίποτα τελικά, μόνο εγώ.

7. Να δω ένα sexy όνειρο με κάποιον που μισώ.

8. Να αρχίσω να τρώω σωστά, για την υγεία μου, 
αλλά βασικά επειδή θέλω να χάσω κιλά και να δείχνω κουκλί.
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Π Α Β Λ Ο Β Α

Συνταγή | Φωτογραφία: Oh My Deer Blog

Πάβλοβα. Ρώσικο όνομα στο άκουσμα, ωστόσο για την -ροέλευση του γλυκού υ-άρχει ακόμα ‘διαμάχη’ ανάμεσα 
στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Το σίγουρο είναι ότι η μαρέγκα στην -άβλοβα συμβολίζει την αέρινη 
φούστα της μ-αλαρίνας Άννας Πάβλοβα! Λέγεται -ως ο σεφ -ου δημιούργησε τη συνταγή τη χαρακτήρισε 
“ένα εύκολο και χαριτωμένο γλυκό, ένα θαύμα της ζάχαρης”.
Τα σχέδια -ου δημιουργεί η μαρέγκα στην -άβλοβα θυμίζουν αέρινη, τούλινη φούστα -ου ανεμίζει καθώς 
χορεύεις. Τόσο λευκά, ανάλαφρα και ντελικάτα. Σου φέρνει στο μυαλό -ολύχρωμα όνειρα -άνω σε σύννεφα. 
Σύννεφα α-ό βαμβάκι και -ού-ουλα, -ου σε καλούν να ξα-λώσεις -άνω τους για λίγο. Σύννεφα α-ό ζάχαρη, για 
να έχεις όνειρα γλυκά . . .

Υλικά

Για τη μαρέγκα

5 ασ-ράδια σε θερμοκρασία δωματίου (150 γραμ.)
150 γραμ. ζάχαρη κρυσταλλική

150 γραμ. ζάχαρη άχνη κοσκινισμένη
1/2 κουταλάκι ξίδι λευκό

1/2 κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας
1 -ρέζα αλάτι

Για τη διακόσμηση

500 ml κρέμα γάλακτος
γλυκό του κουταλιού, φρούτα ή μαρμελάδα

ξύσμα σοκολάτας (-ροαιρετικά)
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Εκτέλεση
Αρχικά, καθαρίστε το μ-ολ και το μίξερ με ξίδι για να τα α-οστειρώσετε. Προσέχετε να είναι όλα -ολύ καθαρά 

και στεγνά -ριν τη χρήση. Ζυγίστε τα ασ-ράδια. Όσα γραμμάρια είναι τα ασ-ράδια τόσα -ρέ-ει να είναι η 
κρυσταλλική και η άχνη ζάχαρη αντίστοιχα. Μ-ορείτε να αλέσετε την κρυσταλλική ζάχαρη -ροηγουμένως για να 

διαλυθεί καλύτερα.

Μαρέγκα 
Ρίξτε τα ασ-ράδια στο μ-ολ και ξεκινήστε το χτύ-ημα σε χαμηλή με μέτρια ταχύτητα. Μόλις αφρίσει ρίξτε το αλάτι. 
Σταδιακά -ροσθέστε την κρυσταλλική ζάχαρη και συνεχίστε το χτύ-ημα μέχρι να δημιουργηθούν σφιχτές κορυφές. 
Αφού σφίξει καλά η μαρέγκα και ενώ συνεχίζετε το χτύ-ημα, -ροσθέστε το ξίδι. Τέλος, κοσκινίστε την άχνη ζάχαρη 

μέσα στη μαρέγκα και με μία σ-άτουλα ενσωματώστε τη με α-αλές κινήσεις για να μη φύγει ο αέρας. Στρώστε 
ένα ταψάκι με λαδόκολλα και σχηματίστε με τη βοήθεια ενός μικρού -ιάτου έναν κύκλο. Ανα-οδογυρίστε τη 

λαδόκολλα ώστε το μολύβι να μην ακουμ-ήσει τη μαρέγκα και α-λώστε τη μαρέγκα στον κύκλο. Με ένα κουτάλι 
δημιουργήστε μία λακούβα στο κέντρο ό-ου θα βάλετε τη γέμιση αργότερα. Προσέξτε να μην είναι -ολύ βαθιά 
η λακούβα και γίνει -ολύ ψιλή η μαρέγκα στο σημείο αυτό. Ψήστε σε -ροθερμασμένο φούρνο στους 80°C για 1 

ώρα και 30 λε-τά. Κρατάμε τη θερμοκρασία χαμηλή για να μην -άρει καθόλου χρώμα η μαρέγκα. Για να δείτε αν 
είναι έτοιμη, ακουμ-ήστε τη μαρέγκα με το δάχτυλό σας. Αν έχει στεγνώσει, είναι τραγανή και ξεκολλάει εύκολα 

α-ό τη λαδόκολλα, τότε είναι έτοιμη. Βγάλτε τη α-ό το ταψί και αφήστε τη να κρυώσει εντελώς.

Σαντιγύ 
Χτυ-ήστε την κρέμα γάλακτος μέχρι να γίνει μία σφιχτή σαντιγύ. Προσθέστε λίγη βανίλια. Αν θέλετε μ-ορείτε να 
-ροσθέσετε και λίγη ζάχαρη άχνη. Εμείς το -αραλείψαμε αυτό γιατί η μαρέγκα με το γλυκό του κουταλιού είναι 

-ολύ γλυκά α-ό μόνα τους.

Στήσιμο 
Αφού η μαρέγκα έχει κρυώσει τελείως, μεταφέρετε τη σε μία -ιατέλα. Α-λώστε α-ό -άνω τη σαντιγύ και έ-ειτα 
το γλυκό του κουταλιού ή τη μαρμελάδα. Προαιρετικά, ξύστε α-ό -άνω λίγη σοκολάτα, δίνει ιδιαίτερη γεύση και 

ωραίο χρώμα. Το στήσιμο της -άβλοβα καλό είναι να γίνει τελευταία στιγμή καθώς αν μ-ει στο ψυγείο θα νοτίσει.





ριν λίγα χρόνια μια +ολύ hip κο+έλα, και αδερφή του καλύτερου φίλου του αδερφού μου, με έστειλε στο 
+ρώτο μου vintage clothing sale. 
Σήμερα η ίδια κο+έλα είναι ο ιθύνων νους του The Language Project. 
Μιλήσαμε με την Βιολέττα Τσιτσιλιάνη, για το +ρωτότυ+ο και εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό βήμα, +ου 

+ροτείνει μια νέα +ροσέγγιση στη διερμηνεία και +ροκαλεί τις στερεοτυ+ικές ιδέες +ου έχουμε για το ε+άγγελμα 
του μεταφραστή.

Πώς γεννήθηκε το The Language Project;

Το The Language Project ξεκίνησε το 2015 με το +ρόγραμμα START-Create Cultural Change +ου υ+οστηρίζεται 
α+ό το Robert Bosch Foundation, σε συνεργασία με το Goethe-Institut Thessaloniki και Sociocultural Centers of 
Germany. 
Η ιδέα ξεκίνησε α+ό εμένα και δυο φίλους αρχικά, με στόχο να +ροωθήσουμε το ε+άγγελμα του μεταφραστή και 
του διερμηνέα. Σιγά σιγά ενδιαφέρθηκαν και άλλα άτομα και μ+ήκαν στην ομάδα. Χρειαζόμασταν οι μεταφραστές 

Τ Η Ε   L A N G U A G E   P R O J E C T
μια νέα προσέγγιση στην μετάφραση

Π
Συνέντευξη: Kριστιάνα Λάλου
Φωτογραφία: Kατερίνα Κίννα
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να κάνουμε κάτι +ιο εξωστρεφές και δημιουργικό. 
Εγώ σ+ούδασα μεταφράστρια και έκανα μετα+τυχιακό στην Πολιτιστική Διαχείριση ο+ότε ήθελα να φτιάξω κάτι +ου 
να τα συνδυάζει.  Ήταν λίγο και +ροσω+ική ανάγκη.

Το αντικείμενο σας, η μετάφραση είναι και ένας τρόπος επικοινωνίας ανάμεσα στους λαούς. Πόσο 
σημαντικό πράγμα είναι τελικά η επικοινωνία; 

Δουλεύουμε +ολύ +άνω σε αυτό. Το τελευταίο εξάμηνο λοι+όν ασχολούμαστε +ολύ με την δια+ολιτισμική 
μεσολάβηση. Για +αράδειγμα, με το +ροσφυγικό ζήτημα +ου μας α+ασχολεί +λέον +ολύ όλους, 
συνειδητο+οιήσαμε +ως υ+άρχουν +ολλοί +ρόσφυγες στην Ελλάδα +ου έχουν ένα σημαντικό ατού, το ο+οίο είναι 
η γλώσσα, +ου θα μ+ορούσαν να χρησιμο+οιήσουν για να δουλέψουν. Έχοντας όμως εκ+αιδευτεί +ρώτα. Δεν 
αρκεί να γνωρίζεις δυο γλώσσες για να γίνεις διερμηνέας. Σκεφτήκαμε +ως μ+ορούμε να βοηθήσουμε λοι+όν 
στην εκ+αίδευση των +ροσφύγων. Τρέχουν αυτήν την στιγμή δυο συνεργασίες με τους Translators without borders 
και με τον Σύλλογο Σ+ανίων Γλωσσών, ο+ού θα κάνουμε σεμινάρια στους +ρόσφυγες για να μ+ορέσουν να 
καταρτιστούν και να γνωρίσουν +οια είναι τα δικαιώματά τους στον τομέα, +ώς να εργαστούν ως διερμηνείς.

Τί είναι το Food for your Friday Thoughts και πώς μπορεί να συμμετέχει κανείς;

Μια +λατφόρμα για να μοιραστεί κανείς οτιδή+οτε έχει να κάνει με την ε+ικοινωνία και την γλώσσα. Ανεβαίνει 
Παρασκευές για να +αίρνεις...food for your Friday thoughts....για το Σαββατοκύριακο. (γέλια)
Υ+άρχει ανοιχτή +ρόσκληση. Μ+ορεί να γράψει ο ο+οιοσδή+οτε σε ο+οιαδή+οτε γλώσσα θέλει. 

Υπάρχει κάποιο από τα άρθρα του Food for your Friday Thoughts που ξεχωρίζεις;

Της Κατερίνας Τούρλου για τα manga, είναι ένα εξαιρετικό κείμενο. Της Ζωής Ρέστα για την Δια+ολιτισμική 
Μεσολάβηση... Όλα μου αρέσουν.

Τα άτομα της ομάδας σε τί φάσμα γλωσσών κινείστε; 

Ευρω+αϊκές γλώσσες κυρίως, αλλά +ιο +ολύ μας νοιάζει να καλύ+τονται +ολλοί τομείς. Π.χ. Υ+οτιτλισμός, 
Διερμηνεία, Μετάφραση, Εκ+αίδευση. Αυτό μας νοιάζει δηλαδή +ιο +ολύ και το έχουμε!

Πώς είναι η δουλειά του μεταφραστή στην Ελλάδα του σήμερα;

Γενικά...υ+άρχει δουλειά αλλά +ρέ+ει ό+ως σε όλα τα ε+αγγέλματα να φτιάξεις ένα καλό +ελατολόγιο. Να έχεις 
κατάρτιση και εξειδίκευση σε κάτι. Αυτό +ου +αλεύουμε μέσα α+ό τις Ενώσεις για +αράδειγμα, είναι να υ+άρχει 
μια βάση α+ό την ο+οία θα ξεκινούν οι αμοιβές, ένα +λαφόν. 



Ας αλλάξουμε λίγο το κλίμα... Έχω δει τελευταία πάρα πολλά άρθρα με λέξεις που δεν 
μεταφράζονται από γλώσσα σε γλώσσα. Από τα ελληνικά π.χ. το μεράκι, το φιλότιμο.
Έχεις να προσθέσεις λέξεις στη λίστα; 

Καλά υ+άρχουν +άρα +ολλές... Έχω μια βέβαια +ου συζητούσαμε +ολύ +ρόσφατα και καταφέραμε να βρούμε 
μια κοντινή της σε άλλη γλώσσα. Είναι λίγο κά+ως βέβαια! (γέλια) Ο Καληνυχτάκιας! Τον ξέρετε όλοι τον 
καληνυχτάκια, είναι αυτός +ου βγαίνετε, μετά σε +άει σ+ίτι και...φεύγει. Ψάχναμε να το εξηγήσουμε σε κάτι φίλους 
Ισ+ανούς λοι+όν και +ετάχτηκε μια φίλη και λέει είναι ο Pagafantas. Pagar σημαίνει +ληρώνω και fanta είναι το 
αναψυκτικό. Είναι αυτός +ου σου +ληρώνει την έξοδο λοι+όν αλλά μέχρι εκεί.  

Πες μου για τις μελλοντικές σας δράσεις. Υπάρχει κάτι που θέλετε πολύ να κάνετε;

Αυτό +ου θέλουμε +ολύ, είναι να ασχοληθούμε με το +ρόγραμμα εκ+αίδευσης των διερμηνέων στην Κοινοτική 
Διερμηνεία. Δηλαδή η διερμηνεία +ου γίνεται όχι σε συνέδρια κτλ, αλλά σε νοσοκομεία, στο δρόμο, στα θέματα 
του +ροσφυγικού. Ο στόχος είναι να μ+ορέσουμε να τους καταρτίσουμε, με ένα +λήρες +ρόγραμμα σ+ουδών 
+άνω στην Κοινοτική Διερμηνεία, υ+άρχει δηλαδή και θέλουμε να το υλο+οιήσουμε.

Ε+ίσης, σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα της Escola Oficial d’Idiomes Barcelona, +ου κλείνει τριάντα χρόνια, 
θα γίνει ένα σεμινάριο κόμικ και ένα Translation Slam +ου θα +ροσ+αθήσουμε να είναι σε Καταλανικά και 
Ελληνικά. Είμαστε +ολύ χαρούμενοι με αυτήν την δράση.

Τέλος, για να μείνουμε στο θέμα του τεύχους, θέλω να μου πεις ένα προσωπικό σου όνειρο. 

Μου άρεσε +άντα να +αίρνω μια ασχολία και να την βλέ+ω μέσα α+ό το +ρίσμα της ε+ιχειρηματικότητας και του 
+ολιτισμού. Η κοινωνική ε+ιχειρηματικότητα ας +ούμε, είναι ένα όνομα +ου ίσως ταιριάζει σε αυτό +ου εύχομαι και 
ελ+ίζω να καταφέρω. 

Η βασική ομάδα του The Language Project

Βιολέττα Τσιτσιλιάνη 
Σύλβια Κουβέλη
Χαρούλα Τσούτσια
Μαρία Φιλί++ου
Τάσσος Ιωαννίδης 
Ζωή Ρέστα 
Μαρία Τετράδη
Φένια Διαμάντη
Δανάη Ταχταρά.

thelanguageproject.eu





αραμύθια, ιστορίες και μύθοι. Το -ρώτο μας -αράθυρο στον κόσμο, σαν -αιδιά.
Έμαθα για τους κινδύνους της κολακείας, α-ό την ιστορία μιας αλε-ούς -ου ορεγόταν το τυρί ενός 
κόρακα. Έμαθα για το -ως η σκληρή δουλειά είναι -ιο σημαντική α-ό το ταλέντο, α-ό την ιστορία μιας 
χελώνας -ου νίκησε έναν λαγό σε αγώνα ταχύτητας.

    Α-ό -ολύ μικρή ηλικία, συνήθισα να κλείνω τα μάτια - ή και να τα έχω ανοιχτά -  και να φαντάζομαι -ερι-έτειες 
σε χώρες μαγικές. Ό-ου τα ζώα μιλούν με ανθρώ-ινη φωνή, τα κορίτσια ντύνονται σαν αγόρια για να ξεφύγουν 
α-ό κινδύνους, ευγενικοί ι--ότες βοηθούν όσους τους χρειάζονται και οι κακοί είναι αμείλικτοι και σχεδόν -άντα 
ντυμένοι με σκούρα χρώματα. 
Οι ιστορίες ωρίμασαν μαζί με εμένα, αλλά δεν άφησαν -οτέ το -λευρό μου.
Στην ενήλικη -λέον ζωή μου, ε-ιστρατεύω ακόμα την φαντασία μου για να δώσω νόημα στον κόσμο -ου με 
-εριβάλλει. Όταν και αυτό δεν α-οδεικνύεται δυνατό, α-οσύρομαι σε έναν εντελώς φανταστικό κόσμο. Στην 
ψυχολογία αυτό το λέμε escapism αλλά εγώ το λέω εναλλακτική -ραγματικότητα.

R E A L I T Y   B I T E S
πώς να αποδράσετε από την πραγματικότητα

Π

Κείμενο: Kριστιάνα Λάλου
Artwork: Mιμίκα Μιχο-ούλου
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    Δεν ζω με ψευδαισθήσεις σε καμιά -ερί-τωση. Αλλά εάν -ιστεύει κανείς στην ύ-αρξη ά-ειρων -αράλληλων 
κόσμων και εναλλακτικών -ραγματικοτήτων να συνυ-άρχουν στο χωροχρόνο, τότε είναι α-ολύτως εντάξει και εγώ 
να υ-οθέτω -ως σε μια άλλη -ραγματικότητα είμαι η μάγισσα του χωριού, μια μ-αλαρίνα στη Ρωσία του 17ου 
αιώνα, ένα νεαρό αγόρι στην αρχαία Ρώμη, μια ιέρεια σε έναν ναό των Σουμερίων ή ένας κυνηγός κεφαλών με 
ένα μηχανικό -όδι, σε κά-οιον steampunk κόσμο.
    Θα μ-ορούσα να -ω και άλλα μα δεν είναι αυτό το θέμα. Δημιουργώ αυτούς τους κόσμους για -ροσω-ική 
“κατανάλωση”. Τί-οτα -ερίεργο! Α-λά για να -ερνάει η ώρα μου ό-οτε βαριέμαι στο μετρό ή το λεωφορείο. 
Περνάει -ολύ γρήγορα η ώρα όταν κανείς φαντάζεται έναν ολόκληρο κόσμο μέσα στο μυαλό του. Δεν είναι 
-άντα το ίδιο -ολύ-λοκο το σενάριο ή εντυ-ωσιακό. Καμιά φορά φαντάζομαι -ως είχα συμμαθητή τον James Mc 
Avoy ας -ούμε. Αφήστε με να ονειρεύομαι. 

    Το όλο νόημα είναι η ελευθερία του -ράγματος. Ζούμε σε έναν κόσμο, ό-ου η κάθε μας ε-ιλογή είναι 
-ροκαθορισμένη α-ό την κοινωνία και τις ε-ιταγές της. Υ-άρχουν -ράγματα -ου δεν μ-ορούμε να α-οφύγουμε 
κιόλας όσο κι αν -ροσ-αθήσουμε. Πράγματα -ου συχνά με τρομάζουν -ολύ. Είναι α-όλυτα φυσιολογικό λοι-όν 
να θέλω να φανταστώ έναν δικό μου κόσμο, στον ο-οίο δεν υ-άρχει ρατσισμός και εγώ είμαι ένας δια-λανητικός 
βιολόγος -ου ψάχνει για το Ψάρι της Βαβέλ. Τί είναι αυτό; Στο βιβλίο “Πώς να γυρίσετε τον γαλαξία με οτοστό-.” 
είναι ένα μικρό ψάρι -ου βάζεις μέσα στο αυτί σου και μ-ορείς -λέον να καταλάβεις κάθε γλώσσα -ου υ-άρχει. 

    Η ελευθερία είναι σ-άνιο αγαθό, εάν υφίσταται δηλαδή. Δεν υ-άρχει τί-οτε -ιο όμορφο ή -ιο τρομακτικό 
νομίζω α-ό την α-όλυτη ελευθερία. Είναι το -ιο σημαντικό -ράγμα -ου μου -ροσφέρει  η ονειρο-όληση μου, αυτή 
η ελευθερία -ου δεν μ-ορώ να βρω στην -ραγματικότητα. Η άνεση να είμαι ό-οιος θέλω και ό,τι θέλω. Το αστείο 
είναι -ως -οτέ δεν με φαντάζομαι εκατομμυριούχο ή κά-οια με τεράστια εξουσία. Συνήθως, είμαι α-λά εγώ αλλά 
σε άλλο κοινωνικό -λαίσιο. Δεν μας λεί-ουν ούτε τα λεφτά, ούτε η εξουσία αλλά η ελεύθερη βούληση.
    Ο κόσμος βέβαια, θα μ-ορούσε να -ει κανείς, είναι -ιο “ελεύθερος” α-ό -οτέ και -ως είμαι τυχερή -ου ζω 
σε μια φιλελεύθερη γενικά χώρα. Ακόμα κι έτσι όμως, η ελευθερία -ου μου δίνει το να ονειρεύομαι για άλλες 
-ραγματικότητες είναι τόσο ριζικά διαφορετική α-ό οτιδή-οτε έχω -οτέ βιώσει μέσα στην ασφυκτικά -εριοριστική 
μας -ραγματικότητα. Η ικανότητα να -ετάω; Δική μου εφόσον το α-οφασίσω. Το να ε-ικοινωνώ μέσω καθρεφτών 
αντί τηλεφώνων; Γιατί όχι! Μ-ορώ. Αστρική -ροβολή, διαγαλαξιακό ταξίδι, να τρώω χωρίς να -αχαίνω --ολύυυυ 
σημαντικό. Οι -ιθανότητες είναι ά-ειρες και το ίδιο και η ελευθερία μου.

    Τον -ερισσότερο καιρό φαντάζομαι, θα -ρέ-ει να μοιάζω τελείως τρελή στους γύρω μου. Ονειρεύομαι σε 
κοινή θέα όσο ονειρεύομαι και όταν είμαι μόνη μου. Ο-ότε όταν χαμογελάω χωρίς -ροφανή λόγο, ή κοιτάω 
το κενό --ολύ τρομακτικά ίσως κιόλας- οι συνταξιδιώτες μου στο τρένο θα -ρέ-ει να σκέφτονται -ως είμαι 
τουλάχιστον σαλεμένη. Δεν με ενοχλεί και -ολύ όμως τί σκέφτονται άγνωστοι για μένα. Εκτός κι αν κά-οιο 
άγνωστο άτομο στο μετρό είναι γοητευτικό, ο-ότε θα το συμ-εριλάβω στην ονειρο-όληση μου...

    Πίστευα -ως ήμουν μόνη σε όλο αυτό. Πως κανείς άλλος δεν είναι αρκετά λαλημένος για να κάνει τα ίδια. Αχ! 
Πόσο λάθος έκανα.
    Γνώρισα τους -ερισσότερους μου φίλους σε μια ηλικία κατά την ο-οία ήμουν α-ολύτως ο εαυτός μου, ειλικρινείς 
-ολύ με το τί μου αρέσει και τί όχι. Δεν ήμουν έφηβη -ου -αρίστανε -ως ήταν κάτι άλλο για να την συμ-αθήσουν 
εύκολα. Έτσι λοι-όν -ρος μεγάλη μου έκ-ληξη, ένα σημαντικό κομμάτι φίλων μου είναι ε-ίσης “ονειρο-αρμένοι” 
σαν και εμένα. Πλέον χτίζουμε -αρέα ολόκληρους κόσμους, ο καθένας μας έχει τον ρόλο του μέσα σε αυτούς 
και φτιάχνουμε δικές μας ιστορίες. Δεν τυχαίο -ου οι μισοί ασχολούμαστε με την συγγραφή ιστοριών ε-ίσης. Μας 
έμεινε το χούι. Είναι φοβερά χαλαρωτικό μάλιστα να το μοιράζεσαι το όνειρό σου. Σαν ένα -αιχνίδι RPG -ου δεν 
τελειώνει -οτέ και ό-ου όλοι μας είμαστε το ίδιο υ-εύθυνοι για την ιστορία. Ελεύθεροι να είμαστε ό,τι ε-ιθυμούμε.
    
    Δεν το -ροτείνω σαν τρό-ο αντιμετώ-ισης της ζωής. Όλοι μας -αριστάνουμε τους νορμάλ εικοσάχρονους 
γενικά, αλλά μ-ορούμε να -ερνάμε φανταστικά στους φανταστικούς κόσμους, για όσο θέλουμε.    





S o m n i l o q u y 





B O D Y   S C R U B   Ρ Ο Ζ   Λ Ε Μ Ο Ν Α Δ Α 
μην το πιείτε... τριφτείτε!

Συνταγή: Γεωργία Μιχο-ούλου
Φωτογραφία: Μιμίκα Μιχο-ούλου

Eκτέλεση

Σε ένα μεγάλο γυάλινο( κατά -ροτίμηση) μ-ολ, ρίξτε τη ζάχαρη, το χυμό λεμονιού και τις λι-αρές ουσίες( το λάδι 
καρύδας και το βούτυρο καριτέ) και ανακατέψτε καλά με μια μεγάλη σ-άτουλα, ώστε να ενωθούν -ολύ καλά 
τα υλικά. Σε αυτή τη φάση -ροσθέστε -ερισσότερο λάδι καρύδας ,αν δείτε -ως το μείγμα είναι -ολύ ‘’στεγνό’’ 

ή -ροσθέστε -ερισσότερη ζάχαρη αν το μείγμα είναι υ-ερβολικά υγρό. Σε κάθε -ερί-τωση το μείγμα μας 
-ρέ-ει να είναι -αχύρρευστο και κολλώδες. Τέλος χρησιμο-οιήστε μία ελάχιστη -οσότητα α-ό το κόκκινο χρώμα 
ζαχαρο-λαστικής και ανακατέψτε -άρα -ολύ καλά μέχρι το scrub να α-οκτήσει ένα ελαφρύ ροζ χρώμα. Και τώρα 

ήρθε η ώρα να -ροσθέσετε τις σταγόνες α-ό το αιθέριο έλαιο λεμονιού, ώστε το α-οτέλεσμα να γίνει εκ-ληκτικό. 
Το-οθετήστε το scrub μέσα σε α-οστειρωμένο γυάλινο βάζο και διακοσμήστε το με ότι -ραγματικά σας αρέσει. 

Καλή ε-ιτυχία και να θυμάστε ότι σε καμία -ερί-τωση δεν -ρέ-ει να χρησιμο-οιήσετε το υλικό εάν έχετε αλλεργία 
σε κά-οιο α-ό τα -αρα-άνω συστατικά ή εάν το δέρμα σας είναι ερεθισμένο ή έχει κοψίματα

Τρό-ος εφαρμογής

Σε ελαφρά υγρό δέρμα -άρτε μια -οσότητα α-ό το scrub και τρίψτε το -άνω στο δέρμα κάνοντας α-αλές κυκλικές 
κινήσεις. Τέλος ξε-λύνετε το υλικό με χλιαρό νερό, σκου-ιστείτε με μία -ετσέτα και α-λώστε ενυδατική κρέμα. Το 

δέρμα θα γίνει λαμ-ερό υγιές και μαλακό.

Συστατικά

2 κού-ες κρυσταλλική ζάχαρη
1-2 κτγ φρέσκο χυμό λεμονιού 

½ κού-α λάδι καρύδας
2 κτσ βούτυρο καριτέ

5-6 σταγόνες αιθέριο έλαιο λεμόνι 
Κόκκινο χρώμα ζαχαρο-λαστικής
Α-οστειρωμένο γυάλινο βαζάκι 

Πολύχρωμες κορδέλες της ε-ιλογής σας
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Ζητήσαμε α-ό 30 άτομα, ( 18 ενήλικες και 12 εφήβους), να συμ-ληρώσουν δύο -ροτάσεις έτσι ώστε να έχουν 
νόημα για τους ίδιους. 
Οι -ροτάσεις ηταν: 

1. “Συνεχίζω να ονειρεύομαι γιατί ___” 
2.”Έχω -άψει να ονειρεύομαι γιατί ___” 

    Οι -ερισσότεροι συμ-λήρωσαν την -ρώτη -ρόταση και α-οδοκίμασαν την δεύτερη, θεωρώντας -ως ελάχιστοι 
άνθρω-οι δεν ονειρεύονται. Διευκρινιστικές ερωτήσεις δεν υ-ήρξαν. Ήταν κατανοητό -ως μιλούμε για τα 

όνειρα-στόχους, όνειρα-καταστάσεις -ου μας χαρο-οιούν, ήταν σαν συνθηματικός κωδικός -ου όλοι αμέσως 
αναγνώρισαν. 

Οι συμμετέχοντας στην έρευνά, δεν βρέθηκαν στον ίδιο χώρο -οτέ, αλλά οι α-αντήσεις τους ήταν όμοιες, σχεδόν 
ταυτόσημες και δόθηκαν χωρίς ιδιαίτερη σκέψη και ε-εξεργασία. Οι -ερισσότεροι έφηβοι α-άντησαν -ως μόνο με 
τα όνειρα αρχίζει, συνεχίζει και αλλάζει η ζωή. Οι ενήλικες -ου α-άντησαν το -ρώτο σκέλος ισχυρίστηκαν -ως τα 

όνειρα είναι εκείνα -ου -λέον δίνουν νόημα στη ζωή τους. 

Ε Ν Η Λ Ι Κ Ε Σ 

Παναγιώτης Μ.(55)- έχω -άψει να ονειρεύομαι γιατί έχω κουραστεί να α-ογοητεύομαι.

Σοφία Κ.(40)- γιατί έτσι νιώθω ζωντανή.

Γιώργος Π.(47)- έχω -άψει να ονειρεύομαι γιατί τα όνειρά μου δεν μ-ορούν να -ραγματο-οιηθούν. 

 Θεοδώρα Ν.(43)- γιατί μου -ροκαλεί όμορφα συναισθήματα.  

Αντώνης Σ.(27)- γιατί έτσι -αίρνω βαθειές ανάσες και συνεχίζω. 

Μάριος Κ.(25)-γιατί δεν -ρέ-ει να τα -αρατάς -οτέ.

Μαρία Π.(24)- γιατί δεν έχω λόγο να μην ονειρεύομαι.

Βασίλης Κ.(22)- γιατί έχω -ολλά να ζήσω ακόμα.

Κωνσταντίνος Τ(22)- γιατι εμείς οι ρομαντικοί κά-ως -ρέ-ει να ε-ιβιώσουμε σε αυτόν τον κόσμο. 

Δήμητρα Ι.(21)- γιατί το έχω ανάγκη. 

Εμμανουέλα Σ.(21)- γιατί έτσι -αίρνω φόρα και συνεχίζω. 

Κατερίνα Π.(18)- γιατί έτσι θα εξελιχθώ στο άτομο -ου θέλω να είμαι. 

Ο Ν Ε Ι Ρ Ε Υ Ο Μ Α Ι   Α Ρ Α   Υ Π Α Ρ Χ Ω

της Χρυσούλας Ζαγκότη
Φωτογραφία: Καμαρινή Μωραγιάννη
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Ε Φ Η Β Ο Ι 

Παρασκευή Α.(16)-συνεχίζω να ονειρεύομαι γιατί μου αρέσει.

Ελένη Π.(16)-γιατί ομορφαίνει τον κόσμο μου.

ιωάννα Β(15)- γιατί στα όνειρά μου είμαι ελεύθερη.

Δημήτρης Ν.(15)-γιατί όλοι χρειαζόμαστε τα όνειρα.

Μαρία Π(15)-γιατί ονειρεύομαι ένα καλύτερο αύριο.

Δανάη Μ(14)-γιατί -λάθω την -ραγματικότητα ό-ως την θέλω.

Ευθυμιά Π.(13)-γιατί -ως αλλιώς να γίνω όσα θέλω να είμαι.

Κωνσταντίνα Φ.(13)-γιατί είναι όμορφο.

Κά-οιοι άνθρω-οι έχουν αλλάξει τον κόσμο με τα όνειρά τους!Δεν μ-ορεί να ονειρευόμαστε και να 
ανα-αυόμαστε στην ψευδαίσθηση της χαράς -ου -ροσφέρει το όνειρο! Σκάβοντας -ιο βαθιά, ανακάλυψα -ως 
τα όνειρα βρίσκονται σε μια δικιά τους σφαίρα και μ-ορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Είναι μοναδικές 
οντότητες -ου δημιουργεί το κάθε άτομο ξεχωριστά. Είναι η αντανάκλαση της -ραγματικότητας, στολισμένη με 

νεραϊδόσκονη. Ναι, όλοι μας κάνουμε όνειρα, ακόμη και εκείνοι -ου το αρνούνται. 



D r e a m l a n d



D r e a m l a n d
Art Direction: Μιμίκα Μιχοπούλου     

κηνογραφία: ζοάννα Γιωργανάκη
                       Μιμίκα Μιχοπούλου     

ωτογραφία: Έλλη Κοσμίδη

Make up | Hair | Styling: Γεωργία Μιχοπούλου

Models | Best Friends: Nίνα & ζωρτζίνα



































α μάθω τις -ερισσότερες ευρω-αϊκές γλώσσες. Αυτό είναι το όνειρό μου. Αυτό -ου αγα-ώ -ιο -ολύ 
α-’ όλα. Μην με ρωτάς -ως μου -ροέκυψε. Δεν γνωρίζω την α-άντηση. Α-λά -ροέκυψε. Όσο -ερνάει 
ο καιρός σκέφτομαι ότι μάλλον υ-ήρχε μέσα μου. Ανέκαθεν. Και αυτό, έτσι α-λά, αναδύθηκε στην 
ε-ιφάνεια. Υ-οθέτω τότε -ου σκεφτόμουν -οια είμαι, -ου βρίσκομαι, τι θα κάνω με τη ζωή -ου μου 

δόθηκε, και όλα εκείνα τα φιλοσοφικής φύσεως ερωτήματα -ου βασανίζουν όλους μας. Άλλους -ερισσότερο, 
άλλους λιγότερο.

Σ Υ Ν Ε Χ Ι Σ Ε   Ν Α   Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ε Ι Σ
 η προσωπική μου Βαβέλ

Ν

Κείμενο: Mαρία Κιντή - Ζερβού
Φωτογραφία: Βασίλης Νικολό-ουλος
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Όλα άρχισαν -ριν 3μιση -ερί-ου χρόνια. Γνώριζα ήδη δύο γλώσσες, Αγγλικά και Γερμανικά. Και ένα -ρωί του 
Γενάρη μ-ήκαν στη ζωή μου τα Ολλανδικά. Με το τσαχ-ίνικο εκείνο γράμμα τους “g” -ου -ροφέροντάς το είναι 
σαν να α-ευθύνεσαι με ροχάλα στον συνομιλητή σου. Μου -ήρε κοντά ένα μήνα να το συνηθίσω. Αλλά δεν το 
έβαλα κάτω. Όχι, όχι. Πείσμωσα. Προσ-άθησα. Το κατάφερα. Είχα αυτό -ου λένε μεράκι. Και ενώ χάραζα -ορεία 
με τους -οδηλατάδες Ολλανδούς, αντιλήφθηκα ότι στην ίδια οικογένεια ανήκε και η γλώσσα των Σουηδών. Και 
εί-α γιατί όχι. Έχεις ακούσει -ου λένε ότι η ζωή σε -άει ό-ου αυτή ορίζει; Στα μαθήματα των Σουηδικών γνώρισα 
μια καθηγήτρια Τουρκικών. Και αρχίζοντας τα çok güzel και merhaba -είστηκα. Θα άρχιζα και Τούρκικα. Και τα 
άρχισα. Και ενώ -αρακολούθουσα βιντεάκια Τουρκικών στο YouTube σύμφωνα με τις υ-οδείξεις της δασκάλας 
μου, βρέθηκα να ακούω τραγούδια του Σέρβου Zeljko Joksimovic. Ήχησε τόσο γλυκά αυτή η γλώσσα στα αυτιά 
μου. Και τότε εί-α το “ναι” και στα Σέρβικα.
Σκέφτομαι όλα εκείνα -ου θα είχα χάσει εάν δεν είχα κυνηγήσει το όνειρό μου αυτό. Τα όνειρά μου γενικότερα. 
Σε -ληθυντικό αριθμό. Διότι έτσι λειτουργούμε οι άνθρω-οι. Ονειρευόμαστε ασταμάτητα. Κάτι νέο. Κάτι 
διαφορετικό. Την αλλαγή. Αν δε τα κυνηγούσα λοι-όν, δεν θα γνώριζα -οτέ -τυχές του εαυτού μου. Δεν θα 
ανακάλυ-τα -οτέ τα όρια και τις αντοχές μου. Δεν θα βελτιωνόμουν μαθαίνοντας α-ό τα λάθη μου, αλλά 
και α-ό τα εμ-όδια -ου -ροέκυ-ταν κάθε φορά. Τα θεωρώ -ια -υξίδα μου· -ρος την εξέλιξη μου σε έναν 
καλύτερο άνθρω-ο. Ξεκίνησα να τα κυνηγώ σκε-τόμενη ε-ίμονα τους στόχους -ου είχα θέσει. Στην -ορεία όμως 
δια-ίστωσα ότι η ουσία βρισκόταν στη διαδρομή, και όχι στο α-οτέλεσμα. Οι ορίζοντές μου διευρύνθηκαν μέσα 
α-ό νέες εμ-ειρίες και γνώσεις. Καινούριοι άνθρω-οι ομόρφυναν την καθημερινότητά μου και -ρόσθεσαν κάτι σε 
αυτή.
Κι όμως, υ-ήρξαν φορές -ου σκέφτηκα να τα -αρατήσω. Αρκετές. Κυρίως την -ερίοδο -ου το ένα χαστούκι 
διαδεχόταν το άλλο. Ξέρεις, α-ό εκείνα -ου η ζωή μοιράζει α-λόχερα μόλις αρχίζεις να την γνωρίζεις και 
θαρρείς αφελώς ότι όλα είναι ρόδινα εκεί έξω. Την -ερίοδο -ου έ-εσα. Τότε, άρχισαν να μου ψιθυρίζουν στο αυτί. 
«Υ-άρχουμε, άρα ζεις. Μας σκέφτεσαι, άρα νιώθεις. Κυνήγησέ μας και θα ε-ιβιώσεις.» Δεν είχα σκεφτεί -οτέ -ριν 
ότι τα όνειρά μου έχουν φωνή και λόγο στη ζωή μου. Με σήκωσαν, με έβαλαν να σταθώ στα -όδια μου και μου 
έμαθαν -ως να συνεχίζω κάθε φορά -ου -ίστευα ότι είχε έρθει το τέλος.
Είναι δύσκολο εγχείρημα η -ραγμάτωση των ονείρων. Α-αιτεί ψυχική δύναμη και τόλμη για να τα αντικρίσεις 
κατάματα, θάρρος για να σηκώνεσαι κάθε φορά -ου -έφτεις και κουράγιο για να συνεχίζεις με το βλέμμα ψηλά. 
Αξίζει όμως το κάθε λε-τό, η κάθε στιγμή. Μ-ορείς να φανταστείς τη ζωή σου χωρίς όνειρα; Ασ-όμαυρη ζωή, 
δίχως χρώμα. Και έαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σου αμφισβητηθείς, α-ογοητευτείς ή κουραστείς, αρκεί να 
θυμηθείς ότι μόνο ένας χρειάζεται να -ιστέψει σε αυτά ώστε να -άρουν σάρκα και οστά. Εσύ. Έτσι, “here’s to the 
ones who dream. Foolish as they may seem”. 



χει -εράσει ένας χρόνος α-ό τότε -ου έγινα ο άνθρω-ος ενός εξωστρεφούς σκύλου.
Ο Dexter είναι λυκοειδές ημίαιμο με τρίχωμα όμ-ρε, διαφορετικά μάτια και μια μικρή αστεία γενειάδα, 
-ου λατρεύει να κάνει φίλους. Ευτυχώς, το -άρκο κοντά στο σ-ίτι μας είναι ο χώρος -ου -ροτιμούν -ολλοί 
σκύλοι με τους ανθρώ-ους τους για τις βόλτες τους. Αυτές είναι μερικές α-ό τις υ-έροχες γνωριμίες 

-ου έκανε ο Dex τον -ρώτο του χρόνο στην -εριοχή. Να θυμάστε ότι στην -λειοψηφία τους τα σκυλάκια είναι 
ημίαιμα, καθώς και ότι ο Dex και εγώ έχουμε -εριορισμένες γνώσεις σχετικά με τις ράτσες, ε-ομένως αυτές -ου 
αναφέρονται σε αυτά τα ημερολόγια -ρέ-ει να ληφθούν υ-όψη με το -ρόθεμα σαν (λ.χ. σαν--εκινουά).

Ο Dex δεν έδειχνε -άντα το κοινωνικό party animal -ου -ραγματικά είναι. Το Μάρτιο του 2016 είχε μόλις έρθει 
στη γειτονιά, με δυσάρεστες εμ-ειρίες α-ό το καταφύγιο και -εριορισμένη ε-αφή με τους ανθρώ-ους. Το να τον 
βγάλεις έξω για βόλτα συμ-εριλάμβανε να τον -είσεις ότι μετά θα γυρίσει σ-ίτι.

Γνωρίζουμε λίγο--ολύ τι σημαίνει ένα σωστό καλωσόρισμα -ρος τον σκύλο α-ό την -λευρά των ανθρώ-ων. 
Ζεστασιά, φαγητό, -αιχνίδια και -άρα -ολλές αγκαλιές. Αυτό -ου έμαθα μαζί του είναι ότι οι σκύλοι έχουν το δικό 
τους τρό-ο να καλωσορίζουν ένα νέο -ρόσω-ο, και ότι οι μέθοδοί τους είναι τόσο μοναδικές (και ενδεχομένως 
τόσο τρελές) όσο οι -ροσω-ικότητές τους.

Η Irma, για -αράδειγμα, ένα ασ-ρόμαυρο setter (ή ίσως pointer?) ε-ιστράτευσε την εκ-αίδευση και τους καλούς 
της τρό-ους. Παρατηρώντας την αμηχανία του Dex, ο άνθρω-ος της Irma της ζήτησε να του δείξει -ώς να -αίζει και 
αυτό έκανε, ξεκινώντας μια σειρά α-ό μικρά άλματα δεξιά και αριστερά του, -ου άφησαν τον Dex με ερωτηματικά 
να ί-τανται -άνω α-ό το κεφάλι του. Τελικά τη μιμήθηκε και ανακάλυψε ότι αυτά τα μικρά -λάγια άλματα όχι μόνο 
έχουν τρελή -λάκα, αλλά είναι και ένας τέλειος τρό-ος να σ-άει τον -άγο στις συναντήσεις του με άλλα σκυλάκια. 
Έτσι, η Irma έγινε ο -ρώτος χνουδωτός φίλος του Dex. Μέχρι σήμερα, ο Dex είναι α-οφασισμένος να μάθει 
-ράγματα α-ό τη σοφή senpai Irma; για -αράδειγμα, όταν -αρατήρησε ότι το να κάτσει μ-ροστά στον άνθρω-ό 
της κατό-ιν εντολής -εριλάμβανε μ-ισκότα ως ανταμοιβή, -ήγε και αυτός να δείξει ότι μ-ορεί να κάτσει τον -ισινό 
του εξίσου εξαιρετικά στο γρασίδι. Αυτό -ράγματι του εξασφάλισε ένα μ-ισκότο σε σχήμα κόκαλου, το ο-οίο 
κατέληξε στην τσέ-η μου για μετέ-ειτα κατανάλωση μ-ροστά στην τηλεόραση. Ίσως βέβαια του δημιούργησε και τη 

W O O F !   D I A R I E S
επεισόδιο 1: πρώτοι φίλοι και πώς να σπάσει ο πάγος

Έ
Κείμενο: Ντέ-υ Καραγιάννη



λανθασμένη εντύ-ωση ότι κάθε εντολή -ου ακούγεται στο -άρκο α-ευθύνεται στο ευρύ κοινό.

Τώρα, το μαύρο Βελγικό λυκόσκυλο Fidel θεωρεί τον εαυτό του κάτι μεταξύ κυνηγού και νίντζα, και ως τέτοιος 
θα χαιρετήσει. Μόλις μας -ήρε είδηση, χαμήλωσε το σώμα του στο έδαφος και άρχισε να έρ-ει ύ-ουλα -ρος 
την κατεύθυνσή μας. «Νομίζει ότι δεν τον βλέ-ετε», εί-ε ο άνθρω-ός του, -ερ-ατώντας δί-λα του καθώς ο Fidel 
ακολουθούσε σαν τζάγκουαρ έτοιμο για ε-ίθεση. Δυστυχώς, έφερε 1 στο stealth, γιατί κινούνταν σε ε-ί-εδη, 
ασφαλτοστρωμένη ευθεία χωρίς ούτε μια λωρίδα γρασίδι να τον καλύ-τει. Η ύ-ουλη -ορεία του κατέληξε σε 
ήρεμο και άμεσο μύρισμα μουσούδων και χαρούμενα κουνάμενες ουρές. Γιατί δεν υ-άρχει καλύτερος τρό-ος να 
σ-άσει ο -άγος α-ό τα ευτρά-ελα ενός τρελόσκυλου. 

To καφέ labrador Σείριος είναι μια κλασική -ερί-τωση σκύλου -ου μοιάζει στον άνθρω-ό του, καθώς τόσο 
εκείνος όσο και ο κηδεμόνας του είναι ήρεμα εγκάρδιοι. Ο χαιρετισμός του Σείριου θα μ-ορούσε κατά βάση να 
μεταφραστεί ως ‘Γεια σου. Βλέ-ω ότι είσαι νέος στο -άρκο. Τι λες να σου δείξω τις τέλειες -έτρες-τουαλέτα; Α, 
ψέκασες ήδη αυτήν;  *τη μυρίζει* Χάρηκα για τη γνωριμία. Πηγαίνουμε και εμείς -ρος αυτή την κατεύθυνση. Ας 
-ερ-ατήσουμε μαζί. Ω Θεέ μου, κουκουνάρι είναι αυτό;!’ 

Τέλος, υ-άρχουν και αυτοί -ου έμελλε να γίνουν οικογένεια. Ό-ως η ξαδέρφη του Dex και ανιψιά μου Kira, ο 
ημίαιμος γερμανικός -οιμενικός -ου μένει στον -άνω όροφο. Όταν ένας σκύλος 28 κιλών έχει  χρυσή καρδιά, 
την ενέργεια ενός νη-ίου και μια ανεξέλεγκτη χαρά -ου σε βλέ-ει, είτε -αγώνεις και λερώνεις το χαλί είτε 
συμμετέχεις στην τρέλα της. Ο Dex -αραδόξως έκανε το τελευταίο και α-ό τη μέρα -ου γνωρίστηκαν, είναι ένας 
κινούμενος τυφώνας -ου μαίνεται ανάμεσα στα έ-ι-λα και συνωμότες ζητιάνοι του τρα-εζιού. Αυτή η σχέση έμαθε 
-εραιτέρω στον Dex τα καλά του να είσαι λύκος-νάνος σε συμ-λοκή με τους μεγάλους, δηλαδή τη χαρά του να 
-ηδάς στην -λάτη τους α-ό τους κανα-έδες, το να κρύβεσαι κάτω α-ό τρα-εζάκια ό-ου δεν μ-ορούν να σε 
φτάσουν, και να γλιστράς α-ό κάτω τους για να δαγκώσεις τους αστραγάλους τους.
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ίσω στις νότιες -ολιτείες στις όχθες του Μισσισσι--ή και στις φυτείες ρυζιού και βαμβακιού.
Η μεγάλη οικονομική κρίση των αρχών του 20 αιώνα, ωθεί εκατομμύρια μαύρων και όχι μόνο, να 
αφήσουν τον Νότο για τις -όλεις του Βορρά, σε μια -ροσ-άθεια να βελτιώσουν την οικονομική τους 
κατάσταση. Η -ρώτη στάση τους στο δρόμο έξω α-ό τις φυτείες ήταν συχνά η -όλη του Μέμφις, η ο-οία 

α-οτελούσε τον φυσικό σύνδεσμο μεταξύ του αγροτικού Νότου και του βιομηχανικού Βορρά.
Ανάμεσα στους μετανάστες ήταν και -ολλοί μαύροι μουσικοί, οι ο-οίοι κατέληξαν να -αίζουν ή να τραγουδούν 
στην Beale Street (Μ-ιιλ Στριτ), το κέντρο της νυχτερινής ζωής του Μέμφις .
H Blues μουσική -ου φέρνουν μαζί τους α-ό το νότο, διαδίδεται στον κόσμο κυρίως μέσω του William 
Christopher Handy (Γουίλιαμ Κρίστοφερ Χάντι), ευρύτερα γνωστού ως ο -ατέρας των Blues, ο ο-οίος εμφανίζεται 
στο γνωστότερο bar της -εριοχής, το Pee Wee Saloon.

Η -όλη του Memphis, θα γίνει η Μέκκα για τους Αφρο- Αμερικανούς α-ό όλο τον Νότο και αφετηρία για -ολλούς 
ε-ίδοξους μ-λουζίστες. Ανάμεσα στις -ρώτες blues αυθεντίες -ου μετανάστευσαν α-ό το Mississippi ήταν ο Furry 
Lewis (Φέρι Λέβις), ο Jim Jackson, η Memphis Minnie (Μέμφις Μίνι) και ο Gus Cannon (Γκας Κάνον).
Ο Gus Cannon (Γκας Κάνον),κατά κόσμον Banjo Joe, και η μ-άντα του Jug Stompers ήταν ένα α-ό τα -ιο 
δημοφιλή συγκροτήματα της Beale Street (Μ-ιιλ Στριτ) τη δεκαετία του 1930 και βοήθησαν να διαδοθούν οι Jug 
(τζαγκ) Bands.

Την δεκαετία του ’20 η νυχτερινή ζωή της Beale Street (Μ-ιιλ Στριτ), είναι ένα μείγμα α-ό ε-ικίνδυνους 
χαρακτήρες , εύκολο χρήμα και οινο-νευματώδη -οτά . Αυτή είναι η ατμόσφαιρα -ου θα γεννήσει τα Memphis 
Blues. Η νέα αυτή μουσική, μια μίξη blues και ragtime, θα εκφραστεί κυρίως μέσα α-ό τις Jug Bands, οι ο-οίες 
ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς σε μαύρους και λευκούς, σε όλη την Beale Street (Μ-ιιλ Στριτ).
Το όνομα τους θα -ροκύψει α-ό το γεγονός οτί -ολλοί α-ό τους μουσικούς ήταν φτωχοί και δεν μ-ορούσαν να 
αντέξουν οικονομικά τα -αραδοσιακά όργανα. Έτσι αυτοσχεδίαζαν, χρησιμο-οιώντας αντικείμενα οικιακής χρήσης, 
ό-ως σανίδες για το -λύσιμο των ρούχων, τις λεγόμενες washboards, και κουβάδες. Α-ό αυτά τα αντικείμενα 
έφιαχναν μουσικά όργανα ό-ως φυσαρμόνικα, βιολί, μαντολίνο, μ-άντζο, kazoos και εβραικές άρ-ες. Το -ιο 
ιδιαίτερο όμως όργανο -ου χρησιμο-οιούσαν ήταν οι κανάτες, οι ο-οίες -οικιλούσαν στο μέγεθος, -αράγοντας 
έναν ήχο βαθύ και κούφιο -αρόμοιο με του μ-άσου.
Ανάμεσα στις -ρώτες Jug Bands του Memphis, εκτός α-ό τους Gus Cannon & His Jug Stompers, ήταν και η Mem-
phis Jug Band του Will Shade, κατά κόσμον Son Brimmer (Σαν Μ-ρίμερ) 

Εξέχουσα μορφή του Μέμφις ήταν και η Lizzie Douglas (Λίζι Ντάγκλας), κατά κόσμον Memphis Minnie (Μέμφις 
Μίνι). Το 920 κάνει τα -ρώτα της βήματα στη Beale Street (Μ-ιιλ Στριτ) και στη μ-λουζ μουσική σκηνή. Εκείνη 
την ε-οχή -ου οι γυναίκες , το ουίσκι και η κοκαΐνη ήταν υψηλής ζήτησης, η Memphis Minnie (Μέμφις Μίνι) 
έβγαζε  λεφτά  εκτός α-ό το τραγούδι και την κιθάρα της και α-ό την -ορνεία . Αυτό δεν ήταν ασυνήθιστο εκείνη 
την ε-οχή, δεδομένου ότι -ολλές γυναίκες -ερφόρμερ εργάστηκαν ε-ίσης ως -όρνες λόγω της οικονομικής 
α-ελ-ισίας. Τα τραγούδια -ου έγραφε και οι -αραστάσεις -ου έδινε την έκαναν ευρέως γνωστή, σε ένα είδος 
-ου μέχρι τότε κυριαρχούνταν κυρίως α-ό άντρες. Το 1929 -αντρεύεται τον Kansas Joe McCoy (ΜακΚόι), ε-ίσης 
γνωστό μουσικό της ε-οχής, και ηχογραφούν μαζί το 1930.

R O C K   ‘n   R O L L   R O M A N C E   
Μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της rock μουσικής.
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έχρι και τη δεκαετία του ‘30 το αστικό κοινό του Μέμφις είχε συνηθίσει στα μεγαλύτερα μουσικά 
σχήματα των Jug Bands. Οι σόλο καλλιτέχνες θέλοντας να ανταγωνιστούν την τάση αυτή, ενώθηκαν 
μεταξύ τους σε ντουέτα αναθέτοντας τα ηγετικά αλλά και τα ρυθμικά μέρη των κομματιών στα δικά τους 
όργανα, τις κιθάρες. Έτσι αναδύθηκε ένας νέος ήχος, το Uptown Blues.

Μια αρμονική -ολυ-λοκότητα και ένας συνδυασμός της τεχνοτρο-ίας της jazz με την τονικότητα του μ-λουζ, η ο-οία 
είναι εμφανής στα σόλο των μεγάλων -αικτών αυτού του στυλ.
Ο Beale Street Blues Boy (Μ-ιιλ Στριτ Μ-λουζ Μ-όι) και αργότερα Riley Blues Boy King (Ράιλι Μ-λουζ Μ-όι 
Κίνγκ), ο ο-οίος θα γίνει γνωστός με το όνομα B.B. King, ήταν ανάμεσα στους -ρωτο-όρους των Uptown Blues. 
Ο τελευταίος θεωρείται ένας α-ό τους -ιο σημαντικούς μουσικούς μ-λουζ όλων των ε-οχών , κερδίζοντας το 
-αρατσούκλι The King of Blues, και ένας α-ό τους τρεις Βασιλιάδες της Blues κιθάρας , μαζί με τον Albert King και 
Freddie King.

Ένα ε-ίσης ανα-όσ-αστο μέρος της ακμάζουσας μουσικής στην κοινότητα της Beale Street, καθ ‘όλη τη δεκαετία του 
’40 και του ’50, ήταν το ραδιόφωνο.
Στο σταθμό του The Heart and Soul of Memphis, ενεργό α-ό το 1947, ο B.B.King δουλεύοντας ως τραγουδιστής 
και μουσικός -αραγωγός, γνώρισε για -ρώτη φορά τον T - Bone Walker, ο ο-οίος τον μύησε στην κιθάρα.
Ο τεξανός T-Bone Walker (Τ-Μ-όουν Γόκερ), εμφανιζόμενος στους δρόμους του Houston με το όνομα Oak Cliff 
T-Bone (Οκ Κλιφ Τ-Μ-όουν), ήταν και αυτός ανάμεσα στους -ρωτο-όρους των Uptown Blues αλλά και των Jump 
Blues και ο -ρώτος -ου ηχογράφησε με ηλεκτική κιθάρα. Ο T - Bone Walker α-ό το 1920 έως το 1923, και -ριν 
φύγει για το Houston, ήταν το -ροστατευόμενο αγόρι του Blind Lemon Jefferson, των -ατέρα των Texas Blues.
O Jefferson ήταν ο -ιο δημοφιλής μ-λουζίστας της δεκαετίας του ’20, με τον ψηλό τόνο της φωνής του και το 
-ρωτότυ-ο -αίξιμο της κιθάρας του. Δεν κατάφερε όμως να ε-ηρεάσει τους νεότερους μ-λουζίστες της γενιάς 
του, καθώς οι τελευταίοι δεν μ-ορούσαν να τον μιμηθούν το ίδιο εύκολα ό-ως άλλους εμ-ορικότερους και 
ε-ίσης ε-ιτυχημένους καλλιτέχνες. Αργότερα, μεταγενέστεροι blues και rock and roll μουσικοί , θα δανειστούν τα 
τραγούδια του και το μουσικό του στυλ.

Τα Texas Blues ένα είδος των Country blues, με βαριά χρήση της κιθάρας άρχισε να εμφανίζεται στις αρχές 
της δεκαετίας του 1900 μεταξύ των αφροαμερικανών -ου εργάστηκαν σε -ετρελαιο-ηγές , αγροκτήματα και 
στρατό-εδα ξυλείας .
Τη δεκαετία του ’20 ο Blind Lemon Jefferson σφραγίζει το νέο αυτό στυλ, υιοθετώντας Jazz αυτοσχεδιασμούς και τη 
χρήση της κιθάρας με μια χορδή εμ-νέοντας μεταγενέστερους μουσικούς.
Ανάμεσα τους ο Melvin “Lil’ Son” Jackson, ο T - Bone Walker και ο Sam John Hopkins, κάτα κόσμον Lightnin’ Hop-
kins. O Hopkins μέχρι το 1930 -ου μεταναστεύει στο Houston, συνοδεύει το Jefferson με την κιθάρα του, -αρόλο 
-ου ο τελευταίος ήταν γνωστό ότι δεν ήθελε κανέναν να -αίζει μαζί του. 

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης της δεκαετίας του ‘30 , μαζί με τον Lightnin’ Hopkins -ολλοί μ-λουζίστες 
μετακομίζουν στις -όλεις του Galveston (Γκάλβιστον), Houston, Dallas και Chicago.
Ήταν α-ό αυτά τα αστικά κέντρα -ου ένα νέο κύμα ερμηνευτών έκανε την εμφανισή του.
Ανάμεσά τους ο slide κιθαρίστας και gospel τραγουδιστής Blind Willie Johnson και η θρυλική τραγουδίστρια Willie 
Mae Thornton, κατά κόσμον Big Mama Thornton (Θόρτον).
Η Thornton υιοθέτησε το -αρατσούκλι της λόγω της μεγάλης φωνής της, του μεγέθους της, και της -ροσω-ικότητας 
της. Η φωνή της -ου ήταν -ιο δυνατή α-ό ο-οιοδή-οτε μικρόφωνο -ου η ίδια αρνήθηκε να χρησιμο-οιεί, την 
έκανε γνωστή στο μουσικό στερέωμα. Η Thornton ήταν ε-ίσης διάσημη για την υ-ερβατική έκφραση του φύλου 
της. Συχνά εμφανιζόταν στις -αραστάσεις της ντυμένη σαν άντρας, φορώντας -ουκάμισα και -αντελόνια εργασίας. 
Δεν ενδιαφέρονται για τις σκέψεις των άλλων καθώς ήταν ανοιχτά γκέι και τραγουδούσε με -ροκλητικό τρό-ο 
άσεμνα τραγούδια. Το -αιχνίδι της αυτό με την σεξουαλικότητα -άνω στη σκηνή, έβαλε τις βάσεις για τα -αιχνίδια 
μεταγενέστερων rock n roll καλλιτεχνών. 

Με την Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του ‘30 οι αφροαμερικανοί μεταναστεύουν και α-ό το Μέμφις -ρος τον 
ε-όμενο σιδηροδρομικό σταθμό, την -όλη του Chicago. Ανάμεσα τους θα βρεθούν τρεις μεγάλοι μ-λουζίστες, ο 
Muddy Waters, ο Howlin’Wolf και ο Willie Dixon.
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Τα μ-λουζ του δέλτα του Μισσισσι-ή -ου φέρνουν μαζί τους, γίνονται αμέσως δημοφιλή και -ροσαρμόζονται σε 
ένα -ιο καλλιεργημένο αστικό -εριβάλλον. Χρησιμο-οιώντας όργανα ό-ως η ηλεκτρική κιθάρα, το μ-άσο, τα 
ντραμς, το -ιάνο και η φυσαρμόνικα, δημιουργούν έναν συναρ-αστικό ήχο, με μεγάλη συναισθηματική και ρυθμική 
ένταση. Έτσι γεννιέται το Chicago Blues.

Ο Muddy Waters, ο ο-οίος άσκησε την μεγαλύτερη ε-ιρροή στην μετέ-ειτα εξέλιξη της μουσικής, συχνά 
αναφέρεται ως ο -ατέρας του Chicago Blues. Ο Willie Dixon, -ου μαζί με τον Muddy Waters διαμόρφωσαν τον 
ήχο του Blues μετά το δεύτερο -αγκόσμιο -όλεμο, θεωρείται α-ό τους -ιο -αραγωγικούς συνθέτες της ε-οχής του.
Τα τραγούδια του έχουν διασκευαστεί α-ό αμέτρητους μουσικούς σε -ολλά είδη μουσικής.
Ο Dixon ήταν ε-ίσης ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των blues και του rock and roll , σε συνεργασία με τον Chuck 
Berry και ο Bo Diddley στα τέλη της δεκαετίας του 1950. 

Το ταξίδι στα χνάρια της rock θα συνεχιστεί στο ε-όμενο τεύχος του Fliqped.
Μέχρι τότε, αφήστε την μουσική να -αίζει.





H y p n o s i s 



ταν ήμουν μικρή ήθελα να σώσω τον κόσμο. Με λυ-ούσε ο τρό-ος με τον ο-οίο ήταν φτιαγμένος, η 
σκληρότητα και η α-ανθρω-ιά του. Η οικογένειά μου δεν συμφωνούσε μ’ αυτό, λέγοντας -ως ήταν 
αδύνατο για μένα να τον αλλάξω. Σίγουρα δεν είχα αρκετή δύναμη για να το κάνω, αλλά είχα τη 
θέληση.

Συχνά ονειρευόμουν -ως ήμουν το -ιο δυνατό ον του -λανήτη, κά-οιος ο ο-οίος μ-ορούσε να εκ-ληρώσει κάθε 
του ε-ιθυμία κι ε-ιδίωξη. Κά-οιος ο ο-οίος μ-ορούσε να σώσει τον κόσμο αν το ήθελε. 
Εκείνη τη στιγμή, είχα ήδη α-οφασίσει τι ήθελα να κάνω στη ζωή μου. Να -αλέψω για το όνειρό μου, ο-οιοδή-οτε 
κι αν ήταν το κόστος.

Είχα ήδη ξεκινήσει να κάνω μικρά βήματα -ρος τον στόχο μου και ένιωθα μια ικανο-οίηση με τον εαυτό μου για 
το γεγονός και μόνο -ως -ροσ-αθούσα να εκ-ληρώσω έναν τόσο φιλόδοξο σκο-ό.

Σ Ω Ζ Ο Ν Τ Α Σ   Τ Ο Ν   Κ Ο Σ Μ Ο
γιατί αποφάσισα να γίνω υπερήρωας

Ό
Κείμενο: Ακυλίνα Πρίντζιου
Φωτογραφία: Ιωάννης Προμ-ονάς
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Λίγο καιρό αργότερα, γνώρισα μια κο-έλα -ου θα κατέληγε να γίνει μια α-ό τις -ιο αγα-ημένες μου φίλες.
 Ήταν έξυ-νη και συμ-ονετική και -άντοτε φρόντιζε τους ανθρώ-ους γύρω της, κι εμένα μαζί. Ωστόσο, αυτός ο 
κόσμος σύντομα α-οδείχθηκε -ολύ σκληρός για να τη φιλοξενήσει και το νήμα της ζωής της κό-ηκε υ-ερβολικά 
σύντομα. 
Δίστασα. Προβληματίστηκα. Τι νόημα είχε να σώσει κανείς έναν τόσο σά-ιο κόσμο -ου δεν μ-ορεί καν να 
-ροστατέψει τα ίδια του τα όντα; Τι νόημα είχε να έχω ένα τόσο γελοίο και τρελό όνειρο, τη στιγμή -ου τα όνειρα 
τόσων και τόσων ανθρώ-ων είχαν διαλυθεί και σκορ-ιστεί μακριά, ξεχασμένα -ια και χωρίς να -ρόκειται -οτέ 
να -ραγματο-οιηθούν; Πως θα μ-ορούσα να σώσω τον κόσμο τη στιγμή -ου δεν μ-ορούσα καν να σώσω τα 
αγα-ημένα μου -ρόσω-α;

---------------

Όταν ήμουν μικρή ήθελα να σώσω τον κόσμο. Το είχα βάλει σκο-ό ζωής και είχα α-οφασίσει ότι μια μέρα θα το 
καταφέρω με τις δικές μου δυνάμεις, ό-ως και να ‘χει. 

Ήμουν υ-ερβολικά αφελής και αδαής. Φυσικά και δεν μ-όρεσα να σώσω τον κόσμο. Ακόμα είναι σκληρός και 
α-άνθρω-ος, ό-ως ήταν όταν ήμουνα μικρή και χιλιάδες χρόνια νωρίτερα. 

Τα λόγια της οικογένειάς μου ηχούσαν συνέχεια στ’ αυτιά μου. Πραγματικά είναι α-ίθανο να αλλάξεις τον κόσμο, 
ακόμα κι αν είσαι το -ιο δυνατό ον του -λανήτη. Ακόμα κι αν η δύναμη ξεχειλίζει α-ό το σώμα σου και η θέληση 
έχει κατακλύσει το μυαλό σου. Και -άλι, έχεις τόσα -ολλά εμ-όδια μ-ροστά σου, τόσους κακούς βασιλιάδες να 
ανατρέψεις, τόσους αιμοδιψείς δράκους να σκοτώσεις, τόσους φόβους να α-οδιώξεις…

Γιατί ένας άνθρω-ος μόνος του δεν αρκεί για να καταφέρει κάτι τόσο σημαντικό όσο το να αλλάξει τον κόσμο.
Τα όνειρα είναι φτιαγμένα για να κάνουν τη ζωή μας -ιο όμορφη, -ιο συναρ-αστική. Ορισμένα α-’ αυτά δεν 
-ροορίζονται να εκ-ληρωθούν -οτέ, κι όμως εμείς ε-ιμένουμε να -ιστεύουμε σ’ αυτά και να βάζουμε τα δυνατά 
μας για να τα φέρουμε εις -έρας. Είναι εύθραυστα και εφήμερα και μ-ορούν να εξαφανιστούν με την -αραμικρή 
αμφιβολία, κι όμως -οτέ δεν σταματούμε να τα δημιουργούμε ξανά και ξανά, κάθε φορά με -ερισσότερο μεράκι 
και ενθουσιασμό α-’ την -ροηγούμενη. 

Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων -ου -ροσ-άθησα να κάνω κάτι για να μετατρέψω τον κόσμο μας σε 
ένα καλύτερο μέρος για να ζει κανείς, συνειδητο-οίησα κάτι -ολύ σημαντικό. Οι άνθρω-οι -άντα ε-ιμένουν να 
ε-ιδιώκουν το αδύνατο. Παρόλο -ου τις -ερισσότερες φορές γνωρίζουν -ως δεν μ-ορούν να το ε-ιτύχουν, -άντα 
συνεχίζουν δίχως να εγκαταλεί-ουν τα όνειρα και τις ελ-ίδες τους. 

Πιστεύω -ως το να σώσεις τον κόσμο είναι -ράγματι κάτι το α-ίθανο για κά-οιον τόσο μικρό κι ασήμαντο όσο 
εγώ. Εντούτοις, ε-ειδή είμαι ακόμη άνθρω-ος, νιώθω -ως -ρέ-ει να κυνηγήσω τούτο το όνειρο, κι ας μην 
-ραγματο-οιηθεί. Εξάλλου, αυτός ήταν ο αρχικός μου σκο-ός, ο λόγος για τον ο-οίο συνέχισα να ελ-ίζω και να 
ονειρεύομαι. Να -αλέψω για όσα -ιστεύω και αγα-ώ. Να σιγουρέψω -ως όλοι αυτοί -ου χάθηκαν θα βρεθούν 
ξανά μια μέρα.

Κι αυτό -ρόκειται να κάνω. 

Ακόμη κι αν το να σώσω τον κόσμο α-οδειχθεί κάτι το α-ίθανο. 





ανένα άλλο -ροϊόν διατροφής δεν υμνήθηκε -ερισσότερο α-ό τον άνθρω-ο όσο ο οίνος. 
Και δεν θα μ-ορούσε να είναι αλλιώς, καθώς α-οτελεί μια ε-ίγεια α-όλαυση -ου ενεργο-οιεί όλες μας 
τις αισθήσεις, -αράγοντας ορμόνες ευτυχίας. Φυσικά το -αιχνίδι του κρασιού έχει τους δικούς του κανόνες, 
-ου καλό θα ήταν να γνωρίζουμε για να  μεγιστο-οιήσουμε την εμ-ειρία.

Ξεκινάμε με το κατάλληλο, κολονάτο -οτήρι (ώστε να το κρατάμε χωρίς να αγγίζουμε το μ-ώλ και να ε-ηρεάζεται 
η θερμοκρασία του κρασιού) με σχήμα -ου να μοιάζει με αυτό της τουλί-ας. 
Αν και διαφορετικά είδη κρασιού σερβίρονται σε αντίστοιχα διαφορετικά σχήματα -οτηριού, -ροσ-αθήστε να 
βρείτε αυτό -ου ταιριάζει -ερισσότερο στην -ερί-τωση. Γεμίστε το -οτήρι σας και δώστε χρόνο στον εαυτό σας να 
-αρατηρήσει το χρώμα. O καμβάς των α-οχρώσεων ενός κρασιού θα σας εντυ-ωσιάσει. 
Αν σε αυτό το σημείο δείτε -ως το κρασί είναι θολό ή έντονα καφετί, κάτι τέτοιο -ρέ-ει να σας -ροϊδεάσει 
αρνητικά ως -ρος την -οιότητά του. Ανάλογα με την ζωντάνια του χρώματος ε-ίσης μ-ορούμε να ανακαλύψουμε 
και την ηλικία ενός κρασιού (όσο -ιο ανοιχτό τόσο -ιο φρέσκο είναι και το αντίθετο).

Με μια -εριστροφική ανακίνηση του -οτηριού θα βοηθήσετε τις αρωματικές -τητικές ενώσεις -ου κοιμούνται, να 
βγουν -ρος τα -άνω. Αυτή είναι η στιγμή -ου μ-ορείτε να αυτοσχεδιάσετε, σίγουρα θα εντο-ίσετε μερικές α-ό 
τις εξακόσιες συνολικά διαφορετικές αρωματικές ενώσεις -ου έχουν ανακαλυφθεί στο κρασί. Στη συνέχεια -ιείτε, 
κάντε μια -αύση -ροτού κατα-ιείτε και αφεθείτε σε μια εξερεύνηση γεύσεων και γνώριμων ερεθισμάτων. Μια 
μακριά ε-ίγευση, δηλαδή η διάρκεια -ου έχει γεύση του κρασιού στο στόμα σας, υ-οδηλώνει την καλή -οιότητα 
του κρασιού.

Ο Ι Ν Ο Υ   Λ Ο Γ Ο Σ
μην βάλεις νερό στο κρασί σου

Κ
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α -ρέ-ει ε-ίσης να φροντίσετε το κρασί σας να σερβίρεται στην κατάλληλη θερμοκρασία έτσι ώστε να 
αναδείξει τις αρετές του. 
Ο γενικός κανόνας είναι, 6-8°C για τα αφρώδη κρασιά, 10-12°C για τα λευκά και τα ροζέ ξηρά 
κρασιά, 12-16°C για τα ελαφριά και φρουτώδη ξηρά ερυθρά, 16-18°C για τα ξηρά ερυθρά ή κρασιά 

-αλαίωσης και 8-12°C για τα γλυκά κρασιά. 
Ανάλογα βέβαια με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε κρασιού αυτή η θερμοκρασία -οικίλει. 

Εξίσου σημαντικό ωστόσο είναι να υ-άρχει η λεγόμενη οινική ακολουθία έτσι ώστε να μην καλύ-τει το ένα κρασί 
το άλλο. Έτσι λοι-όν σερβίρουμε τα λευκά κρασιά -ριν α-ό τα ροζέ και -ριν τα ερυθρά, τα φρέσκα κρασιά -ριν 
α-ό τα κρασιά -αλαίωσης,  τα ξηρά -ριν α-ό τα γλυκύτερα και τα -ιο γλυκά στο τέλος.

Τέλος, η εμ-ειρία ολοκληρώνεται με το ταίριασμα του κρασιού με το κατάλληλο φαγητό. 
Εδώ τα -ράγματα -ερι-λέκονται καθώς η -ροσω-ική -ροτίμηση αφήνει -εριθώρια για -ειραματισμούς. 
Παρόλα αυτά, θα -ρέ-ει να ε-ιζητούμε -άντα την γευστική ισορρο-ία, κατά την ο-οία το κρασί και το φαγητό 
αλληλοσυμ-ληρώνονται και δημιουργούν έναν αρμονικό συνδυασμό. 
Η βασική αρχή καθορίζει ότι τα λευκά κρασιά ταιριάζουν καλύτερα με τα λαχανικά, τα λευκά κρέατα (κοτό-ουλο, 
γαλο-ούλα, κουνέλι), τα ψάρια και τις λευκές σάλτσες. Τα ερυθρά κρασιά αγα-άνε το κόκκινο κρέας, τα κίτρινα 
σκληρά τυριά, τις κόκκινες σάλτσες και μ-αχαρικά. Αυτό συμβαίνει γιατί το κόκκινο -εριέχει τανίνες (οι ουσίες -ου 
κάνουν το κρασί να στυφίζει), οι ο-οίες αλληλε-ιδρούν με τις -ρωτεΐνες του κρέατος και κάνουν -ιο ομαλή την 
συνύ-αρξη τους. Τα ροζέ κρασιά είναι το μ-αλαντέρ χαρτί -ου ταιριάζει σχεδόν με όλα τα -ιάτα (κρέας και ψάρι) 
αλλά κυρίως σε κοκκινιστές και λαδερές εκδοχές. Τα ε-ιδόρ-ια συνοδεύονται με γλυκά κρασιά. 
Σε όλα αυτά όμως δεν μ-ορούμε να είμαστε κάθετοι καθώς ο τρό-ος μαγειρέματος κάθε φορά, τα καρυκεύματα, 
τα μυρωδικά αλλά και τα ε-ικρατέστερα υλικά σε ένα φαγητό -ρέ-ει να λαμβάνονται υ-όψη στην ε-ιλογή του 
κατάλληλου κρασιού.  Κλείνοντας αυτή την εισαγωγή στο κεφάλαιο -ου λέγεται -άντρεμα φαγητού και κρασιού 
(τα υ-όλοι-α σε ε-όμενα… μαθήματα) θα ήθελα να τονίσω ότι οι γευστικοί κάλυκες του καθένα μας έχουν το δικό 
τους -ροσω-ικό γούστο και θα ήταν -ρέ-ον να το σεβαστούμε όταν διαλέγουμε το κρασί -ου θα συνοδέψει το 
γεύμα μας.

Κάτι τελευταίο -ου -αίζει καθοριστικό ρόλο στην α-όλαυση του κρασιού μας δεν είναι άλλο -αρά η γνώση. 
Με άλλα λόγια, όσο καλύτερα γνωρίζουμε το κρασί, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευχαρίστηση -ου αυτό μ-ορεί να 
μας -ροσφέρει. Ευτυχώς η γνώση -λέον δεν είναι μονο-ώλιο αλλά ταξιδεύει, αρκεί βέβαια να ταξιδεύει με το 
σωστό μέσο και τις σωστές καιρικές συνθήκες. Ίσως και με τον κατάλληλο σύντροφο… 

Μην αμελήσετε ε-ίσης την στιγμή! Κάθε -ερίσταση θέλει και το ανάλογο κρασί, αν και υ-άρχει η σχολή 
(την ο-οία -ιστά ασ-άζομαι), -ου υ-οστηρίζει ότι ο-οιαδή-οτε στιγμή είναι κατάλληλη για ένα -οτήρι καλό κρασί!

Θ





ταν οραματιζόμαστε στρατιές εν κινήσει, το μυαλό μας συνήθως δεν αργεί να το7οθετήσει μια αντρική 
φιγούρα στην κορυφή της κάθε μίας α7ό αυτές. Στη συνέχεια, θα σ7είρει αντρικές φιγούρες σε όλα 
τα μήκη και 7λάτη της ιεραρχικής τους 7υραμίδας, α7ό το ε7ιτελείο στα σώματα 7υροβολικού, α7ό τα 
τεθωρακισμένα στα γραφεία ε7ιμελητείας και στις διμοιρίες ανιχνευτών, 7αντού. Εύκολα κατανοείτε το 

σχηματισθέν μοτίβο.

Μ7ορεί το ε7άγγελμα του στρατιώτη να έχει την ταμ7έλα του ανδροκρατούμενου, αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι 
δεν υ7ήρξαν, κατά τον ρου της ιστορίας, γυναίκες 7ου ασχολήθηκαν με τον 7όλεμο, είτε στέλνοντας διαταγές α7ό 
τον θρόνο τους, είτε ορμώντας ο7λισμένες εναντίον του εχθρού. Στο 7αρόν άρθρο, θα αναφερθούμε σε μερικές 
α7ό αυτές τις 7ερσόνες. Όχι ε7ειδή ήταν καλύτερες – ή χειρότερες – α7ό άλλες ή και άλλους. Αλλά ε7ειδή θέλουμε 
να καταδείξουμε 7ως δεν έχουν τόσο σημασία οι μύες 7ου κραδαίνουν το σ7αθί ή 7ιέζουν την σκανδάλη όσο το 
μυαλό 7ου κινεί τους μύες αυτούς.

Πριν αρχίσουμε, 7ρέ7ει να σημειωθεί 7ως ό7οιος 7εριμένει την εμφάνιση της Ιωάννας της Λωραίνης στο άρθρο, 
θα α7ογοητευτεί. Ά7αντες στο Flipped είμαστε υ7έρ της Αγγλίας στον Εκατονταετή Πόλεμο  και δεν 7ρόκειται 
να ασχοληθούμε με κανέναν (και καμία) υ7ήκοο των Γάλλων μοναρχών, ό7οια και αν είναι τα κατορθώματα 
της!      

Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ω Τ Η Σ   Γ Ρ Α Μ Μ Η Σ

Ό
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Αν δεν -αινέψεις το σ-ίτι σου, λέει ο λαός, θα -έσει να σε -λακώσει. Για αυτόν τον λόγο, -ρώτη -ου θα μ-ει στο 
μικροσκό-ιο του άρθρου είναι η Αρτεμισία. Ελληνίδα βασίλισσα της Καρίας (τότε Περσική σατρα-εία) σύμμαχος 
του βασιλέα Ξέρξη κατά τους Ελληνο-ερσικούς -ολέμους, α-οφασιστική και έξυ-νη σύμφωνα με τον Ηρόδοτο και 
ουδεμία σχέση έχει με την Αρτεμισία -ου α-εικονίζεται στην ταινία ‘300: Rise of an Empire’. Πιο συγκεκριμένα, 
ήταν η μοναδική -ου είχε ταχθεί κατά της α-όφασης να ναυμαχήσει ο Περσικός στόλος στη Σαλαμίνα – τα 
α-οτελέσματα είναι σε όλους μας γνωστά. Αργότερα, μετά την καταστροφή δηλαδή, όταν ο Ξέρξης  σχεδίαζε 
την ε-όμενη του κίνηση, η Αρτεμισία τον συμβούλευσε να γυρίσει -ίσω, αφήνοντας τον στρατηγό Μαρδόνιο με 
μερικές δυνάμεις στην Ελλάδα για να συνεχίσει την εκστρατεία. Το ε-ιχείρημα της -ήγαινε ως εξής; ‘’Δεν θα γίνει 
κανένας λόγος αν ο Μαρδόνιος υ-οστεί λίγα -άθη, καθώς οι Έλληνες δεν θα -ετύχουν -ραγματική νίκη αν 
νικήσουν τον δούλο σου - ενώ εσύ, θα ε-ιστρέψεις έχοντας (ήδη) κάψει την Αθήνα, το αντικείμενο της εκστρατείας 
σου.’’ Την δεύτερη φορά ευτυχώς, τα λόγια της στρατηγού δεν έ-εσαν στο κενό.

Συνήθιζε στα -λοία της να έχει δύο ειδών σημαίες, Eλληνικές και Περσικές. Σε -ερί-τωση καταδίωξης της α-ό 
Έλληνες, ύψωνε τις Eλληνικές σημαίες ευελ-ιστώντας -ως θα την μ-ερδέψουν για δική τους. Αυτό ακριβώς έγινε 
και στη Σαλαμίνα, μόνο -ου για να κάνει την ψεύτικη ταυτότητα της -ιο -ειστική, εμβόλισε ένα Περσικό -λοίο και το 
βύθισε. Οι Έλληνες σταμάτησαν την καταδίωξη. Στο βυθισμένο -λοίο ε-έβαινε ‘’τυχαία’’ ο Δαμασίθυμος, βασιλιάς 
της Καλύνδου, με τον ο-οίο η Αρτεμισία είχε διαφωνήσει στο -αρελθόν (και ο ο-οίος φυσικά -νίγηκε). Διίστανται οι 
α-όψεις για το αν η ενέργεια της ήταν σκό-ιμη ή όχι, εμείς -άντως της δίνουμε ε-ι-λέον -όντους για θράσος.

Τώρα -ρέ-ει να μεταφερθούμε εφτάμιση αιώνες αργότερα και μερικά κλικ δεξιότερα της Καρίας, ό-ου θα ρίξουμε 
το φως του  -ροβολέα στη Ζηνοβία, βασίλισσα και μετέ-ειτα αυτοκράτειρα της Παλμυριακής αυτοκρατορίας 
(σημερινή Συρία).
Ναι, έφτασε στην εξουσία -αντρευόμενη τον έξαρχο της Παλμύρας, Οδαίναθο. Ναι, αφού αυτός και ο γιος του 
δολοφονήθηκαν ταυτόχρονα, ο τίτλος -έρασε στον δευτερότοκο γιο Ουαβάλλαθο, ο ο-οίος τότε ήταν δέκα 
χρονών. Τα νήματα όμως τα κινούσε η Ζηνοβία και σύντομα φάνηκε για -οιους λόγους ήταν η καταλληλότερη στην 
συγκεκριμένη θέση.
Τότε, η Παλμύρα ήταν Ρωμαϊκή κτήση, λόγω της ισχύος της όμως διέθετε -ερισσότερη αυτονομία α-ό τους λοι-ούς 
το-ικούς άρχοντες. Η Ζηνοβία το εκμεταλλεύτηκε στο έ-ακρο. Ενίσχυσε τα σύνορα της με την Περσία, κατέκτησε 
την Αραβία, την Ιουδαία, την Αίγυ-το, και τη Γαλατία της Μικράς Ασίας. Όλα με το -ρόσχημα της διαφύλαξης της 
Ρωμαϊκής δύναμης στην Ανατολή, όλα (ακόμα και η -αραγωγή δικού της νομίσματος) στο όνομα του ‘’βασιλιά’’ 
Ουαβαλλάθου και όλα μέσα σε -έντε χρόνια. Δεν διέ-ρεψε μονάχα στον στρατιωτικό τομέα. Στη διάρκεια της 
βασιλείας της, η Παλμύρα ήταν ένα κέντρο τεχνών, φιλοσοφίας, γραμμάτων και -αιδείας, -ου φιλοξενούσε -λήθος 
λόγιων. Ήταν ε-ίσης ένα κράτος -ου έδειχνε ανοχή σε όλες τις διαφορετικές εθνικότητες και θρησκείες. 

Βέβαια, κάθε τι -ου οδεύει -ρος την ε-ιτυχία, -ρέ-ει σύντομα να αντιμετω-ίσει έναν μ-αμ-ούλα. Στην -ροκειμένη 
-ερί-τωση, ο μ-αμ-ούλας ήταν οι νταήδες της τότε ε-οχής, οι Ρωμαίοι. Ανίκανοι να δεχτούν το ότι η Ζηνοβία 
αυτοανακηρύχτηκε αυτοκράτειρα το 272 μ.Χ. κατέστειλαν βίαια την εξέγερση της και κατέστρεψαν την Παλμύρα. 
Εν κατακλείδι, η Ζηνοβία ήταν και -αραμένει ακόμα μια ηρωική φιγούρα -ου έχει -ρωταγωνιστήσει σε γλυ-τά, 
βιβλία, -ίνακες, ό-ερες. Ο καθηγητής ιστορίας Μ-άιρον Νακαμούρα -εριγράφει την ‘’ευέλικτη εικόνα της 
Ζηνοβίας ως Σύριας κυβερνήτη, βασίλισσας Ελληνιστικής -εριόδου και ρωμαίας Αυγούστας.’’ 
Είναι καιρός να φύγουμε για λίγο α-ό το μοτίβο της βασίλισσας. Aς ταξιδέψουμε στο Εκουαδόρ, στην διάρκεια της 
τρίτης δεκαετίας του δέκατου ενάτου αιώνα. 
Ε-ιφανειακά η Μανουέλα Σάενς ήταν μια γυναίκα η ο-οία υ-οστήριξε ενεργά τις ε-αναστάσεις κατά των Ισ-ανών 
στη Λατινική Αμερική, συμμάχησε και έμ-λεξε σε ερωτική σχέση με τον γνωστό και μη εξαιρετέο Σιμόν Μ-ολιβάρ, 
και διαδήλωσε υ-έρ των γυναικείων δικαιωμάτων. Αν ε-ιχειρήσουμε μια βαθύτερη έρευνα όμως, θα βρεθούμε 
αντιμέτω-οι με μια γυναίκα η ο-οία δεν είχε κανέναν α-ολύτως ενδοιασμό να κάνει ότι ακριβώς γουστάρει και 
-ου -οτέ δεν θα έλεγε όχι σε μια μάχη – εκτός αν είχε σημειώσει κάτι καλύτερο στο -ρόγραμμα της.

Ήξερε να χειρίζεται σ-αθιά και -ιστόλια και έλαβε ενεργό μέρος στις μάχες της Πιτσίντσα, της λίμνης Junin και 
του Αγιακούτσο. Η συνεισφορά της σε κάθε έναν α-ό αυτούς τους τρεις θριάμβους των ε-αναστατών της κέρδισε 
με τη σειρά το βαθμό της υ-ολοχαγού, της λοχαγού και τέλος, της συνταγματάρχη. Διέσχισε μαζί με τον στρατό 
χίλια -εντακόσια χιλιόμετρα δύσβατου, ορεινού εδάφους. Στο τέλος της διαδρομής, -αρα-άνω α-ό -εντακόσιοι 
στρατιώτες είχαν -εθάνει ή λι-οτακτήσει, ενώ η Μανουέλα ήταν α-λώς ιδρωμένη.



υνήθιζε να φορά στολή Ουσάρου – μιας και η ι--ασία της ήταν κάτι οικείο – και της είχε α-ονεμηθεί 
το αριστείο του Τάγματος του Ήλιου, η υψηλότερη ανταμοιβή του κράτους του Περού για διακεκριμένες 
στρατιωτικές ή -ολιτικές -ράξεις. Έξω α-ό τα -εδία της μάχης ήταν ε-ικεφαλής ενός κατασκο-ευτικού 
δικτύου και -ροσω-ικά είχε ε-έμβει για να σώσει την ζωή του Μ-ολιβάρ α-ό δολοφονική α-ό-ειρα 

εναντίον του. Δύο φορές. Η δραστήρια αυτή γυναίκα έχει εμ-νεύσει ένα -οίημα του Πάμ-λο Νερούδα και - το 
καλύτερο το αφήσαμε για το τέλος - είχε για κατοικίδιο μια αρκούδα. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε αν ο τρόμος των 
ε-ισκε-τών έδινε μεγαλύτερη χαρά στην αρκούδα ή στην ιδιοκτήτριά της.

 Όταν ακούμε για -ειρατές, μας έρχονται άμεσα στο μυαλό ξύλινα -όδια, -α-αγάλοι, κρυμμένοι θησαυροί και ο 
Τζόνι Ντε-. Αρχίζει ε-ίσης να μυρίζει ρούμι και -υρίτιδα. Αυτόματα, θεωρούμε ως ε-ίκεντρο των δραστηριοτήτων 
τους την Καραϊβική. Τα στερεότυ-α καλά κρατούν, ενώ η αλήθεια είναι -ως η -ειρατεία υ-ήρχε και ανθούσε σε 
κάθε μήκος και -λάτος του κόσμου, ανεξαρτήτως χρονολογίας. Και -αρά την τεράστια φήμη ενός Μαυρογένη ή 
ενός Ερρίκου Μόργκαν, δεν ήταν διόλου α-ίθανο για μια γυναίκα να ε-ιδοθεί στην καταδυνάστευση θαλασσίων 
οδών (η Κινέζα Τσινγκ Σι -αραδείγματος χάριν στο α-όγειο της καριέρας της ήλεγχε -αρα-άνω α-ό χίλια 
-εντακόσια -λοία)
Η Γκρέις Ο’Μάλεϊ έδρασε στην Ιρλανδία κατά τον δέκατο έκτο αιώνα, την ε-οχή -ου η Aγγλική δυναστεία των 
Τυδώρ -άσχιζε να κα-αρώσει τη χώρα της. Ξεκίνησε την αντίσταση κατά της αρχής α-ό -ολύ νωρίς. Σύμφωνα με το 
θρύλο, όταν ο -ατέρας της – -λούσιος -λοιοκτήτης – αρνήθηκε να την -άρει μαζί του σε ένα ταξίδι με την -ρόφαση 
ότι τα μακριά της μαλλιά θα -ιαστούν στα σκοινιά, τα έκοψε. Έτσι, κέρδισε το -ρώτο -αρατσούκλι της ζωής της, 
‘’Gráinne Mhaol’’ (το ο-οίο στα Αγγλικά γίνεται “Granuaile”, στα Ελληνικά “Γκράνιουγουέηλ” και χρησιμο-οιείται 
για κά-οιον -ου έχει -ολύ κοντά ή και καθόλου μαλλιά). Όταν κληρονόμησε την -εριουσία του -ατέρα της – 
θυμηθείτε τα -λοία – ξεκίνησε μια -ορεία η ο-οία θα της κέρδιζε ε-ι-λέον τίτλους και -αρατσούκλια, ό-ως:
‘’Συνεργός σε όλες τις εξεγέρσεις των τελευταίων σαράντα χρόνων’’
‘’Αρχηγός κλεφτών και δολοφόνων της θάλασσας’’
‘’Θαλάσσια βασίλισσα του Κόνοτ’’
‘’Ιρλανδή βασίλισσα των -ειρατών’’

Παντρεύτηκε δύο φορές, με γνώμονα κυρίως να ενισχύσει τη δύναμη της. Λίγο -ολύ, το -έτυχε. Κράτησε για 
λογαριασμό της το κάστρο του δεύτερου συζύγου της όταν τον χώρισε. Α-’ότι φαίνεται, είχε μια ιδιαίτερη συμ-άθεια 
-ρος τα κάστρα – ό-ως κάθε σώφρων -ολέμαρχος ή κατακτητής. Η διασημότερη ιστορία -ου υ-άρχει για αυτήν 
συμ-εριλαμβάνει ένα κάστρο αλλά ξεκινάει με την φυλή των McMahons, κά-οιοι εκ των ο-οίων είχαν την 
‘’-ανέξυ-νη’’ ιδέα να σκοτώσουν τον εραστή της. Η Γκρέις -ερίμενε ωσότου οι ένοχοι να -άνε στο νησί Caher για 
θρησκευτικούς λόγους, τους συνέλαβε και ακολούθως, τους σκότωσε. Εντούτοις, δεν θεώρησε αρκετή την τιμωρία, 
για αυτό και ε-ιτέθηκε σε ένα α-ό τα κάστρα τους, -ροσθέτοντάς το στην συλλογή της. 
Η σταδιοδρομία του -ειρατή ξεκίνησε για την Γκρέις α-λά και τα-εινά. Στην αρχή, -ουλούσε -ροστασία σε 
εμ-ορικά -λοία και η τυχόν άρνηση είχε ως συνέ-εια ένα ξέσ-ασμα βίας. Συνέχισε με ε-ιδρομές σε σκωτσέζικα 
νησιά χρησιμο-οιώντας, εκτός των δικών της βετεράνων, εμ-ειρο-όλεμους μισθοφόρους, τους gallowglasses 
(σημαίνει ‘’ξένοι -ολεμιστές’’ και ήταν α-όγονοι Βίκινγκς -ου είχαν ενσωματωθεί στον Σκωτσέζικο -ληθυσμό). 
Η δράση της έφτασε μέχρι και τις νότιες όχθες της Ιρλανδίας, ό-ου -λοία, οχυρά και κάστρα την γνώρισαν για τα 
καλά. Α-ό κει -έρασε κατευθείαν στον μύθο. Μέχρι και σήμερα -ροσω-ο-οιεί την Ιρλανδία σε τραγούδια και 
-οιήματα βάρδων, με το όνομα της να έχει μεταμορφωθεί σε Grana Weal.
Κά-ου εδώ οφείλουμε να ε-ιστρέψουμε στις βασίλισσες. Και μιας και ήδη βρισκόμαστε στην Ιρλανδία, η ε-ιλογή 
είναι εύκολη και -λησίον. 
 
Γκλοριάνα. 
 
‘’Είναι α-λά μια γυναίκα, α-λά η κυρία μισού νησιού, -αρ’όλα αυτά είναι το φόβητρο της Ισ-ανίας, της Γαλλίας, 
της Αυτοκρατορίας, όλων.’’ Αυτά ήταν τα λόγια του Πά-α Σίξτου του Έ για τη βασίλισσα Ελισάβετ Ά της Αγγλίας, η 
ο-οία -έτυχε να ενισχύσει την θέση της Αγγλίας στην διεθνή σκηνή και την άφησε στην αρχή του μονο-ατιού -ου 
θα οδηγούσε στην -αγκόσμια κυριαρχία.

Υ-άρχει -ληθώρα διαφορετικών κριτικών και α-όψεων για την Παρθένο Βασίλισσα, το εύρος των ο-οίων 
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κυμαίνεται α-ό το -λέξιμο διθυράμβων έως την ταύτισή της με τη μετριότητα. Όσο αμφιλεγόμενη και αν είναι η 
σχέση -ου είχε με το λαό, η ανάμειξή της στα θρησκευτικά ζητήματα του κράτους, οι στρατιωτικές της α-οφάσεις 
και η διακυβέρνησή της, ένα -ράγμα -αραμένει βέβαιο και αδιαμφισβήτητο. Ε-ρόκειτο για μια γυναίκα -ου ήξερε 
να ε-ιβιώνει. Δεν ήταν ούτε τριών χρόνων όταν με α-όφαση του βασιλιά -ατέρα της κηρύχθηκε νόθο -αιδί και 
έχασε την θέση της στη διαδοχή του θρόνου. Δύο βασίλισσες και έναν βασιλιά αργότερα, μετά α-ό δίκη για 
συμμετοχή σε συνωμοσία, φυλάκιση και ανάκριση στον Πύργο του Λονδίνου, και ένα μικρό φλερτ με την εκτέλεση, 
η εικοσι-εντάχρονη τότε Ελισάβετ ανέβηκε στον θρόνο (1558). Κυβέρνησε για σαράντα τέσσερα χρόνια, α-ό τα 
ο-οία δεν έλειψαν οι εξεγέρσεις, οι -όλεμοι και οι α-ό-ειρες εναντίον της. Τί-οτα α-ό αυτά δεν τη νίκησε.

Συμμάχησε με την Σκωτία, βάζοντας τέλος στους -ολέμους μεταξύ τους οι ο-οίοι είχαν αρχίσει α-ό την ε-οχή των 
δεινοσαύρων. Εί-ε όχι σε τρεις -ροσ-άθειες των Ισ-ανών να κυριεύσουν το νησί της και το 1596 λεηλάτησε την 
Iσ-ανική -όλη Κάντιθ, -ροκαλώντας τόσες καταστροφές -ου η Ισ-ανία αναγκάστηκε να δηλώσει -τώχευση το 
ε-όμενο έτος.
Μακράν α-ό το να χαρακτηριστεί σαν ηγέτις τέλεια, η Ελισάβετ -έρασε νόμους υ-έρ των φτωχών, έδωσε στην 
Εκκλησία της χώρας την μορφή -ου έχει σήμερα, ενίσχυσε το εμ-όριο, ε-έλεξε ικανότατους συμβούλους να την 
-λαισιώσουν και υ-οστήριξε την εξερεύνηση των θαλασσών. Χωρίς σύζυγο και διάδοχο, καθώς δεν ήθελε το 
στέμμα της Αγγλίας να -εράσει σε μια ξένη δύναμη, κυβέρνησε μόνη της καταμεσής ενός ανδροκρατούμενου 
κόσμου.
  
Οι δύο τελευταίες λέαινες για τις ο-οίες μιλήσαμε είχαν συναντηθεί. Εν έτει 1593, η Γκρέις -αρουσιάστηκε 
ε-ίσημα μ-ροστά στη βασίλισσα Ελισάβετ για να δια-ραγματευτεί μια σειρά αιτημάτων. Είναι αδύνατον ο γράφων 
να αντισταθεί στην αίγλη και γοητεία συναντήσεων ανάμεσα σε ‘’μεγάλους’’, αλλά δυστυχώς τα στοιχεία -ου 
έχουμε για τη συνομιλία δεν είναι 100% τεκμηριωμένα. Φαινομενικά, συζήτησαν στα Λατινικά ε-ειδή, αν και 
ήξεραν η μία την γλώσσα της άλλης, δεν υ-ήρχε -ερί-τωση να τη χρησιμο-οιήσουν. Η Γκρέις εξασφάλισε, μέσα σε 
όλα, την α-ελευθέρωση των δύο γιων της και του ετεροθαλούς αδερφού της, τη διαβεβαίωση -ως ένα τμήμα των 
φόρων των γιων της θα μετατρα-εί σε δικιά της ‘’σύνταξη’’ καθώς και την -αροχή -ροστασίας στην οικογένεια της 
α-ό τις αγγλικές στην Ιρλανδία αρχές. Α-ό μεριάς της, η Γκρέις υ-οσχέθηκε να σταματήσει τις ενέργειες εναντίον 
των Άγγλων και να -άρει το μέρος τους (‘’that she will fight in our quarrel with all the world’’).
Αμφότερες, α-εβίωσαν το 1603.

Το μόνο -ου ε-εδίωξε και, ευελ-ιστούμε, κατάφερε αυτή η μικρή ανάλυση είναι να ξύσει την κορυφή του 
-αγόβουνου. Στην μακραίωνη ιστορία μας υ-ήρχαν δεκάδες -αραδείγματα γυναικών εν ό-λοις, οι ο-οίες 
έδρασαν είτε μόνες τους (σαν τις κυρίες -ου -ιο -άνω -εριεγράφησαν) είτε ομαδικά. Χαρακτηριστικό -αράδειγμα 
οι αμαζόνες, ή οι Βιετναμέζες αδελφές Τρουνγκ, οι ο-οίες εξεγέρθηκαν εναντίον της Κίνας το 40 μ.Χ. 
α-ελευθερώνοντας συνολικά εξήντα -έντε -όλεις. Ή -άλι, το 588ο σύνταγμα νυχτερινού βομβαρδισμού, μία 
Ρωσική αερο-ορική μονάδα -ου έδρασε στον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ονομάστηκε ‘’Μάγισσες της 
Νύχτας’. Τα μέλη της ήταν μόνο γυναίκες εθελόντριες και ευθύνονται για τη ρίψη εικοσιτριών χιλιάδων τόνων 
βομβών κατά τη διάρκεια του -ολέμου.

Ό-ως φάνηκε και στην -ερί-τωση της -ειρατίνας της Ιρλανδίας, -ολλά γεγονότα και συμβάντα είναι εύκολο να 
ξεφύγουν α-ό την ιστορική ακρίβεια και να -εράσουν στη σφαίρα των θρύλων και των μύθων. Αφού συνέβαινε 
συχνά στις αρχές του 17ου αιώνα, εύκολα γίνεται αντιλη-τός ο όγκος των -ληροφοριών -ου έχει -εράσει στη 
λήθη ή έχει αλλοιωθεί. Παραδείγματος χάρη, λέγεται για τη Βιετναμέζα Τρίου Τι Τρεν (Tri�u Th� Trinh) -ως 
φορούσε κίτρινα ρούχα και έμ-αινε στην μάχη κραδαίνοντας δύο σ-αθιά, καβάλα σε έναν ελέφαντα, και ότι ήταν 
τρία μέτρα ψηλή ενώ το στήθος της είχε -λάτος ένα μέτρο.

Έτσι κι αλλιώς, με τον -όλεμο να είναι ένας γνώριμος και συνηθισμένος σύντροφος της ανθρω-ότητας, θα ήταν 
-αράλογο να υ-οθέσουμε ότι α-οτελεί ‘’-ρονόμιο’’ του μισού μόνο -ληθυσμού της. Τα ό-λα και οι στρατηγικοί 
στόχοι δεν φέρνουν μαζί τους -εριοριστικές ταμ-έλες, μα ούτε και στερεοτυ-ικούς κανόνες στηριζόμενους 
στην ανθρώ-ινη ανατομία. Τα αγάλματα της Ζηνοβίας και τα βιβλία -ου κατα-ιάνονται με την Γκλοριάνα το 
καταδεικνύουν με σαφή τρό-ο.
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Dreams

  

   Όπως κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα, η Κασσάνδρα κλείδωσε την πόρτα του μαγαζιού της, την 
κούνησε για να σιγουρευτεί ότι έχει πιάσει, και κατευθύνθηκε προς την αγορά. Η ξύλινη ταμπέλα 
πάνω από την πόρτα έλεγε «Το μαγαζί με τις Ονειρόσφαιρες», ζωγραφισμένο με ακρυλικά και 
την καλλιγραφική γραφή της γιαγιάς της. Στο αυτοκίνητο, τακτοποιημένες σε κουτιά, ήταν 
οι ονειρόσφαιρες που θα αντάλλασσε σήμερα, η τέντα και ο πάγκος, δύο σκαμνιά, ο σάκος με τα 
εργαλεία και τις βελόνες της.

  Η Κασσάνδρα συνέλεγε εφιάλτες και τους επιδιόρθωνε με νήμα και μαλλί. Κάθε μέρα, κόσμος θα 
ερχόταν να ανταλλάξει τα άσχημα όνειρά του με καλά, το καθένα όμορφα τοποθετημένο σε μια 
ονειρόσφαιρα μετά την επιδιόρθωση. Δούλευε με συνδρομές και σταθερή πελατεία η οποία φαινόταν 
να μεγαλώνει κάθε μήνα. Και για να μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερο κόσμο, διατηρούσε έναν 
πάγκο στην αγορά στο κέντρο της πόλης.

  Ήταν η πρώτη μέρα της άνοιξης, ο καιρός ήδη πιο ήπιος, πιο γλυκός, καθιστώντας τη δουλειά 
της εγκατάστασης στην αγορά περισσότερο γιορτή παρά αγγαρεία. Προετοίμασε την πάγκο της, 
τοποθετώντας τα εργαλεία της μπροστά από τη θέση της και χτίζοντας προσεκτικά μια μικρή 
πυραμίδα με τις ονειρόσφαιρές της που πάλλονταν με χρώμα και ενέργεια.  Μιας και το περιεχόμενο 
των ονειρόσφαιρων ήταν ελαφρύτερο από τον αέρα και του έλειπαν τα φυσικά μόρια, η βαρύτητα 
δεν μπορούσε να τις κρατήσει κάτω. Αιωρούνταν, σαν ένα σύμπλεγμα γαλαξιών με ιριδίζοντα 
νεφελώματα και μεταξένιους αστερισμούς ανάλογα με τα χρώματα του μαλλιού που είχε 
χρησιμοποιήσει η Κασσάνδρα για τις εικόνες.

  Η αγορά δεν είχε κόσμο, ήταν ακόμα νωρίς. Απέναντί της, η Νίνα τακτοποιούσε τον εξοπλισμό 
της με ένα φωτεινό χαμόγελο στο πρόσωπό της και ένα σκοπό στα χείλη της. Ήταν καλλιτέχνης 
τατουάζ μελωδιών. Μπορούσε να εμποτίσει τις εικόνες που ζωγράφιζε στο σώμα κάποιου με 
οποιοδήποτε τραγούδι, το οποίο μπορούσε να ζωντανεύσει για να το ακούσει μόνο το πρόσωπο αυτό 
κατ’ εντολή του.

  Δίπλα της, ο κύριος Μπάττερθοτ είχε ήδη τακτοποιηθεί και ήταν έτοιμος να αρχίσει τη μέρα του 
με τα κιάλια του κοντά του κι ένα βιβλίο στα γόνατά του. Κρατώντας τα κιάλια του ανάποδα, 
μπορούσε να διαβάσει το φόβο οποιουδήποτε. Ποτέ δεν έστρεφε τα κιάλια του προς εκείνην όταν 
είχε πελάτη.

  Στην άλλη πλευρά της Νίνας, η κυρία Μαρίνα τοποθετούσε τα ροζ μπουκάλια της  - «ΞΟΡΚΙΑ 
ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ: μόνο μια σταγόνα είναι αρκετή» - σε σειρά το ένα δίπλα στο άλλο. Η Κασσάνδρα 
είχε χρησιμοποιήσει ένα από αυτά πριν από ένα χρόνο για να καθαρίσει τις μπότες της. «ΣΑΝ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ» ήταν η ταμπέλα του, και χρειαζόταν δυο ώρες για να αναπτυχθεί. Και πράγματι, η 
Κασσάνδρα είχε ξυπνήσει και είχε βρει ένα καθαρό ζευγάρι μπότες που δεν ήταν δικές της. Είχε 
παραχώσει το μπουκάλι στο βάθος του ψηλότερου ντουλαπιού της, φοβούμενη το τι θα μπορούσε να 
κάνει στο νεροχύτη της ή στις σωληνώσεις εάν το έχυνε.

  Ο Σον εμφανίστηκε από τη δεξιά πλευρά της τέντας της, κρατώντας δυο κούπες τσάι. Άφησε τη 
μία στον πάγκο της μαζί με ένα βραχιόλι με χάντρες σε γήινους τόνους, και τη χαιρέτησε με μια 
κίνηση του χεριού του.

  Ήπιε μια γουλιά και χαμογέλασε, δίνοντας του ένα φιλί στο μάγουλο. Εκείνος της έκλεισε το μάτι, 
και μετά σήκωσε το δάχτυλό του καθώς θυμήθηκε και κατευθύνθηκε πάλι προς την τέντα του. Όσο 
περίμενε, η Κασσάνδρα σήκωσε το βραχιόλι και διάβασε στις χάντρες τους τίτλους των βιβλίων 
που είχε διαλέξει για εκείνη αυτόν τον μήνα. 
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Έβγαλε μια καφέ χάντρα από το κούμπωμα, έχυσε λίγο νερό πάνω της και αμέσως η χάντρα 
ανάσανε και απέκτησε όγκο, ανθίζοντας σε ένα βιβλίο με μαλακό καφέ εξώφυλλο και μαύρα 
κεφαλαία γράμματα στον τίτλο που έλεγαν «Η Ζαχαρένια Θάλασσα και Άλλα Παραμύθια».

  Ο Σον επέστρεψε τότε με έναν εφιάλτη. Η Κασσάνδρα τον δέχτηκε και τον έβαλε προσεκτικά στο 
κουτί με τους υπόλοιπους εφιάλτες που θα συνέλεγε εκείνη τη μέρα. Έκανε μια χειρονομία προς 
τις ονειρόσφαιρες και τον άφησε να διαλέξει. Τα μάτια του ήταν λιγότερο κουρασμένα σήμερα, οι 
μαύροι κύκλοι αχνοί. Από τότε που είχε μετακινηθεί πιο κοντά στην τέντα της και είχε εγγραφεί, 
έδειχνε καλύτερα.

  Αυτή που διάλεξε είχε στο κέντρο της μια έντονη πιτσιλιά από πορτοκαλί, με απαλές σταγόνες 
στο πράσινο του πεύκου. Ο Σον λάτρευε το πορτοκαλί. Τον χτύπησε στην πλάτη και όταν τα μάτια 
του επέστρεψαν στο πρόσωπό της είπε, «Καλή επιλογή». Εκείνος διάβασε τα χείλη της, της έγνεψε 
καταφατικά, και έφυγε. Το να διδάσκονται οι άνθρωποι να μη φοβούνται τους εφιάλτες τους ήταν 
τόσο σημαντικό όσο και η επιδιόρθωσή τους.

  «Οι εφιάλτες είναι απλώς σχισμένα όνειρα,» έλεγε η γιαγιά της καθώς καθόταν στον πάγκο 
εργασίας της και μάθαινε στην Κασσάνδρα κέντημα. «Φταίνε τα μυστικά. Μυστικά, και φόβοι, και 
παλιές ουλές που θάβουμε τόσο βαθιά στις αναμνήσεις μας που σχεδόν τα ξεχνάμε. Εκείνα όμως 
δε μας ξεχνούν. Ποτέ. Γιατί όσο και να αρνούμαστε την ύπαρξή τους, όσο και να προσποιούμαστε 
ότι δεν συνέβησαν ποτέ, εκείνα είναι κομμάτι μας.» Σήκωνε τότε έναν εφιάλτη και χτυπούσε το 
μακρύ της νύχι πάνω του. «Και το ξέρουν. Και θέλουν να διεκδικήσουν το χώρο τους στη ζωή μας. 
Κατά τη διάρκεια του ύπνου, όταν είμαστε περισσότερο ευάλωτοι, σπάνε την κέρινη σφραγίδα 
που κρατάει τις πόρτες του υποσυνείδητου ερμητικά κλειστές, και περιπλανώνται ελεύθερα, 
διαστρεβλώνοντας τα όνειρά μας και κομματιάζοντάς τα.»

  Επειδή οι εφιάλτες δεν ήταν από τη φύση τους κακοί, η Κασσάνδρα τραβούσε κλωστές και 
χαμένους πόντους, έβρισκε το φόβο ή την ανησυχία που προκαλούσε το πρόβλημα, και τα ξέμπλεκε. 
Λάτρευε να χρησιμοποιεί τα χέρια της, απαλά τραβήγματα και σκισίματα που δε θα προκαλούσαν 
στο όνειρο επιπλέον ζημιά. Μετά, γέμιζε τις τρύπες πολύχρωμα κεντήματα και ηλιόφως. Κάθε 
όνειρο απαιτούσε διαφορετικά βήματα. Μερικές φορές προσέθετε φτερά και άγκυρες και φάρους, 
άλλες έκοβε τις ασέληνες νύχτες και τους βρεγμένους δρόμους, ράβοντας μαζί όσες ελπιδοφόρες 
εικόνες απέμεναν. Ναι, οι εφιάλτες έκρυβαν δυστυχία και απώλεια, αλλά δεν υπήρχε τίποτε 
περισσότερο που μπορούσε να κάνει η Κασσάνδρα από το να δημιουργεί ζεστά και ασφαλή όνειρα, 
και να σκεπάζει όσους υπέφεραν με αγάπη και χρώματα.

  Η Κασσάνδρα βολεύτηκε πίσω από τον πάγκο και διάβασε το βιβλίο της. Παρά το ότι είχε μαζί 
της τα εργαλεία της, δεν ήθελε να κάνει επιδιορθώσεις όσο ήταν στην αγορά εκτός κι αν ήταν 
κάτι επείγον. Το να βρίσκεται έξω ενώ προσπαθεί να κάνει μια τόσο λεπτεπίλεπτη δουλειά ήταν 
περισσότερο πρόσκληση για μπελάδες παρά καλή διαχείριση του χρόνου.

  Ήταν μια ώρα μετά το μεσημέρι όταν τον είδε. Ντυμένο στα μαύρα, με ένα μόνιμο συνοφρύωμα 
και μια ιδιαίτερη περίπτωση ετεροχρωμίας, το αγόρι που ερχόταν κάθε εβδομάδα τους τελευταίους 
τέσσερις μήνες, την πλησίασε και κοίταξε γύρω του λες και όλος ο κόσμος τον είχε προσβάλλει. Δεν 
ήταν μόνο η απόκοσμη οικειότητα των χαρακτηριστικών του που είχαν χαραχτεί στη μνήμη της. 
Θυμόταν ακριβώς πότε ήρθε για πρώτη φορά, γιατί το προηγούμενο βράδυ είχε σπάσει κατά λάθος 
μια από τις σφαίρες με εφιάλτες της, με αποτέλεσμα να μείνει άυπνη και να σκουπίζει στις τέσσερις 
το ξημέρωμα.

  Κάθε φορά, το αγόρι της έφερνε το ίδιο όνειρο, γιατί εφιάλτης δεν ήταν ποτέ παρά τους 
ισχυρισμούς του. Κάθε φορά που το άνοιγε και κοιτούσε μέσα, υπήρχαν γαλάζιοι ουρανοί και 
ποτάμια, φθινοπωρινά φύλλα και ηρεμία.
Το αγόρι της έδωσε τη σφαίρα χωρίς να πει λέξη.



 «Πάλι;» ρώτησε. Εκείνος έγνεψε. 

«Δεν μπορεί», μουρμούρισε και γύρισε τη σφαίρα με ένα τίναγμα των δαχτύλων της, ψάχνοντας, 
ζυγίζοντάς την.

Εκείνος ανασήκωσε τους ώμους. «Είναι αυτό που είναι».

  Τα χρώματα στη σφαίρα ήταν – όπως τα μάτια του αγοριού— χρυσό και κόκκινο, πολεμώντας 
ακούραστα, προσπαθώντας να πνίξουν το ένα το άλλο.

  Αν η Κασσάνδρα αγαπούσε ένα πράγμα περισσότερο από τη δουλειά της, ήταν το γεγονός ότι ήταν 
καλή σε αυτή. Μπορούσε να επιδιορθώσει το οτιδήποτε, και αυτό δεν επρόκειτο να αλλάξει.
Τράβηξε το δεύτερο σκαμνί από κάτω από τον πάγκο και χτύπησε ελαφρά το χέρι της πάνω του. 

«Έλα. Κάθισε. Θα μάθουμε τι είναι τελικά το όνειρό σου».

  Διστακτικά, το αγόρι μπήκε πίσω από τον πάγκο, το χλωμό πρόσωπό του παίρνοντας μια πιο ζεστή 
απόχρωση κάτω από την πορτοκαλί τέντα, και κάθισε με τα χέρια στα γόνατά του.
 
«Έτοιμος;» τον ρώτησε. 

  Η μόνη κατάλληλη απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις της φαινόταν να είναι το ανασήκωμα 
των ώμων του. Εκείνη χαμογέλασε ενθαρρυντικά. «Μην ανησυχείς. Είσαι ασφαλής μαζί μου».  
Παίρνοντας το χέρι του, η Κασσάνδρα χτύπησε τη σφαίρα για να ανοίξει και πήρε μια βαθειά ανάσα 
πριν βυθίσει και τους δυο τους στο όνειρο.
Στην άλλη άκρη του δρόμου, ο κύριος Μπάττερθοτ της έριξε μια ματιά μέσα από τα κιάλια του, τα 
πέταξε στο τραπέζι και ούρλιαξε. Μια αγωνιώδης κραυγή σαν πληγωμένο ζώο τρύπησε τον αέρα, 
και κάποιος φώναξε «Μην την αγγίζεις!»

Όμως η Κασσάνδρα και το αγόρι είχαν ήδη φύγει.

***

  Ο ήλιος ήταν καταπραϋντικός στο δέρμα της και ο ουρανός τόσο φωτεινός  που σχεδόν είχε χάσει 
το χρώμα του. Στεκόντουσαν στη μέση ενός πλούσιου σιταροχώραφου, στην άκρη ενός δάσους που 
κινούνταν ήρεμα κάτω από τη δροσιά. Απόλαυσε το όνειρο γύρω της, τόσο γαληνευτικό και γεμάτο 
από γήινες μυρωδιές, που τις θύμιζε το σπίτι της.
 
«Βλέπεις; Ένα όμορφο χωράφι με στάρι. Μπορώ ακόμα και να ακούσω το ποτάμι στα δεξιά μου». 
Μπορούσε επίσης να ακούσει τη γρήγορη ανάσα στα αριστερά της. 

«Έι, τι είναι;»

Το χέρι του ήταν ιδρωμένο στο δικό της. 

«Δε βλέπεις;» τη ρώτησε με τρεμάμενη φωνή.

 «Βλέπω. Είναι μόνο ένα χωράφι—»

«Δε βλέπεις!»

Υπήρχαν μεγάλες σταγόνες ιδρώτα στα φρύδια του, το πρόσωπο του τραβηγμένο. Δεν την 
κοιτούσε. 



«Τι βλέπεις εσύ;»

«Απόλυτο σκοτάδι. Και μάτια. Μάτια παντού.»

Η Κασσάνδρα συνοφρυώθηκε και κοίταξε γύρω της. Δεν ήταν η πρώτη φορά που άτομα βίωναν το 
ίδιο όνειρο διαφορετικά, αλλά ποτέ δεν ήταν τόσο λάθος.
 
«Μπορείς να με δεις;»

Έγνεψε καταφατικά.

 «Και;»

«Δαίμονας.»

Η Κασσάνδρα έκλεισε τα μάτια της και εισέπνευσε βαθειά. Μπορούσε να νοιώσει το σώμα δίπλα της 
να πανικοβάλλεται στον τρόπο που έτρεμε όλο και πιο βίαια καθώς περνούσε η ώρα.

  Άνοιξε τα μάτια της και εστίασε στο περιβάλλον γύρω της. Οι χρυσοί σπόροι κάτω από τα δάχτυλά 
της ήταν ιδανικοί. Το φθινόπωρο είχε φέρει στα φύλλα των δέντρων όλες τις αποχρώσεις του 
χρυσού και ο ήλιος ήταν ένας τέλεια στρογγυλός δίσκος στον ουρανό. Ένα χρυσό πιάτο.
Τα πάντα.
 
«Πες μου», του είπε. «Τι χρώμα είναι τα μάτια;»

«Κόκκινα.»

  Έκοψε ένα κοτσάνι και το κοίταξε προσεκτικά. Όσο σκληρά κι αν προσπαθούσε να συγκεντρωθεί 
σε αυτό, οι λεπτομέρειες θόλωναν. Κι όμως, εκείνη ήταν ο τεχνίτης. Τίποτα δεν έπρεπε να είναι 
θολό για εκείνην. Ήταν η μόνη, ο παρατηρητής, που μπορούσε— που έπρεπε να βλέπει τα πάντα 
καθαρά..

«Τι κρατάω;» τον ρώτησε.

 «Δε θες να ξέρεις.»

«Κι όμως θέλω.»

Πήρε μια βαθειά ανάσα και μετά, 

«Ένα ανθρώπινο μέλος. Ένα κεφάλι.»

 «Κι αν κοιτάξεις πιο προσεκτικά;»

 «Ένα τσεκούρι. Ένα κόκκινο τσεκούρι.»

  Του έσφιξε το χέρι και πέταξε το κοτσάνι μακριά. Οι εφιάλτες έλεγαν ιστορίες. Μυστικά κρυμμένα 
κάτω από στρώματα επιμονής και αυτοσυντήρησης. Μερικές φορές, αυτά τα μυστικά έβρισκαν το 
δρόμο τους προς την επιφάνεια, κλέβοντας τα όνειρα και την ανάσα των ανθρώπων.

Όλοι είχαν μυστικά. Ακόμα και η Κασσάνδρα.



Τράβηξε το αγόρι πάνω της, το χέρι της στο σβέρκο του, το μέτωπό του στην καμπύλη του λαιμού 
της. 

«Όλα καλά. Μη φοβάσαι τώρα.»

Βρήκε την κλωστή πίσω από το λοβό του και την τράβηξε. Εκείνος αναστέναξε.

 «Σου είπα. Είσαι ασφαλής μαζί μου.» 

  Τον ξέμπλεξε απαλά, κρατώντας το μυαλό της καθαρό και τις σκέψεις τις καλοπροαίρετες, μακριά 
από το κηλιδωμένο παρελθόν της και τα αιματοβαμμένα της χέρια, και όταν δεν είχε μείνει τίποτα 
πια από το αγόρι παρά μόνο το χρυσό μάτι, του έραψε πάλι το περίγραμμα, κάνοντάς τον πιο ψηλό 
και πιο δυνατό – έτσι όπως τον θυμόταν, ή έτσι όπως ευχόταν να είναι. Πέταξε τα μαύρα του 
ρούχα και του έπλεξε άλλα από δροσιά και απαλό μαλλί, όπως τα ρούχα που η μητέρα της συνήθιζε 
να φτιάχνει για εκείνον. Χρησιμοποίησε σατέν κλωστή για να γεμίσει το άλλο μάτι με ανοιχτό 
χάλκινο χρώμα, όπως το τσάι που αγαπούσε όταν ήταν ζωντανός. Τον φίλησε στο μέτωπο και 
υποσχέθηκε να μην τον θάψει ποτέ πάλι τόσο βαθειά.
 
***

  Άνοιξε τα μάτια της, το σκαμνί δίπλα της ήταν τώρα άδειο, περιτριγυρισμένη από άλλους 
πωλητές, φίλους και ανθρώπους στους οποίους δεν είχε μιλήσει ποτέ στο παρελθόν. Το πρόσωπο 
του κυρίου Μπάττερθοτ ήταν λευκό, ένα χέρι στο στόμα του, το άλλο στο στομάχι του.

  Ο Σoν έβαλε ένα ποτήρι νερό μπροστά της. Η Νίνα πέρασε πίσω από τον πάγκο και τη χτύπησε 
στην πλάτη, δείχνοντας τον κύριο Μπάττερθοτ με τον αντίχειρά της. «Ούρλιαξε λες κι ήρθε το 
τέλος του κόσμου. Του είπα ότι ξέρεις τη δουλειά σου.»

  Η Κασσάνδρα ένοιωσε το ροζιασμένο χέρι της γιαγιάς της στα μάγουλά της, τα απαλά της χείλη 
ανάμεσα στα μάτια της ακριβώς πριν τη βοηθήσει να τον θάψει και τους χαμογέλασε. 

«Την ξέρω.»

 Κοίταξε τη σφαίρα που  αιωρείτο ανάμεσα στα χέρια της, πώς το άγριο κόκκινο είχε 
αντικατασταθεί από χάλκινο και κεχριμπάρι, αναμεμειγμένα μέσα στο χρυσό με βαριές πινελιές, 
ταλαντευόμενα νωχελικά κάτω από το ήρεμο γαλάζιο αεράκι.
 
«Όλα είναι εντάξει», είπε στον κύριο Μπάττερθοτ. «Το σκάνε καμιά φορά.»
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Aιγόκερως

Mamihlapinatapei : μια σιω-ηλή αλλά γεμάτη νόημα 
ματιά μεταξύ δύο ανθρώ-ων -ου ε-ιθυμούν και οι δύο να 
ξεκινήσουν κάτι αλλά διστάζουν και οι δύο να κάνουν την 
-ρώτη κίνηση. (Γιαγκάν, Γη του Πυρός) 

Yδροχόος

Fernweh : το να σου λεί-ει ένα μέρος στο ο-οίο δεν έχεις 
βρεθεί -οτέ. (Γερμανικά)

Iχθύς

Won : η α-ροθυμία κά-οιου να α-ελευθερωθεί α-ό μία 
ψευδαίσθηση. (Κορεάτικα)

Kριός

Mono no Aware : η γλυκό-ικρη αίσθηση μιας σύντομης και 
φθίνουσας στιγμής υ-ερβατικής ομορφιάς. (Ια-ωνικά)

Tαύρος

Ilunga : ένα άτομο -ου είναι έτοιμο να συγχωρήσει 
ο-οιαδή-οτε κακομεταχείρισή του την -ρώτη φορά, να 
την ανεχθεί μια δεύτερη φορά, αλλά -οτέ τρίτη φορά. 
(Τσιλούμ-α, Κονγκό)

Dίδυμος

Weltschmerz : η αίσθηση εμ-ειρίας κά-οιου -ου -ιστεύει 
-ως η υλική -ραγματικότητα δεν θα μ-ορέσει -οτέ να 
ικανο-οιήσει τις α-αιτήσεις του μυαλού. (Γερμανικά)

Kαρκίνος

Hiraeth : νοσταλγία για ένα εξιδανικευμένο -αρελθόν -ου 
-οτέ δεν υ-ήρξε. (Ουαλικά)

Lέων

Duende : η μυστηριώδης δύναμη ενός έργου 
τέχνης να συγκινεί τον άνθρω-ο. (Ισ-ανικά)

TTαρθένος

Ayurnamat : η φιλοσοφία ότι δεν έχει νόημα να 
ανησυχείς για κάτι -ου δεν μ-ορείς να αλλάξεις. 
(Ινουίτ)

Zυγός

Ya’aburnee : “θα με θάψεις” - η έκφραση της 
ελ-ίδας κά-οιου ότι θα -εθάνει -ριν α-ό κά-οιο 
άλλο -ρόσω-ο, γιατί θα ήταν -ολύ δύσκολο να 
ζήσει χωρίς αυτό. (Αραβικά)

Sκορ-ιός

Mokita : η αλήθεια -ου όλοι ξέρουμε αλλά 
συμφωνούμε να μην αναφέρουμε. (Κιβίλα, Πα-ούα 
Νέα Γουινέα)

Tοξότης

Rire dans sa barbe : το να γελάς σιγανά “μέσα στα 
μούσια σου” ενώ σκέφτεσαι κάτι -ου έχει συμβεί 
στο -αρελθόν. (Γαλλικά)

Z O D I A

- 76 -

 - Λέξεις -ου -ρέ-ει να γνωρίζουν -
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