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ED I TOR I A L

Κριστιάνα Λάλου

ύμπτωση ή όχι, το 8ο τεύχος, με θέμα ο ώμα, είναι το πρώτο τεύχος 
που αποκτά και φυσική υπόσταση. ώμα.

Εάν κρατάς στα χέρια σου ένα αντίτυπο του Fliqped, καθώς διαβάζεις αυτές τις 
λέξεις, τότε είμαστε μαζί σε αυτήν την περιπέτεια και χαίρομαι πολύ που είναι έτσι. 

Αυτό το τεύχος ήταν ένα από τα δυσκολότερα για μένα. 
Πήρε πολύ γράψιμο και διορθώσεις. υζητήσεις και υπερανάλυση. 

Μου έφερε πολλά κείμενα που με ενθουσίασαν και με άγγιξαν. 
Κάθε άρθρο είναι μια κατάθεση ψυχής και αξίζει την προσοχή σου. Μην αφήσεις κανένα 

αδιάβαστο. Κάθε φωτογραφία, τραβήχτηκε με προσοχή, δουλειά και έμπνευση. 
Μην αφήσεις καμιά να σου ξεφύγει.

α σώματα μας, μας κουβαλάνε, αλλά τα κουβαλάμε κι εμείς. α οχήματα μας, που 
μας προσδιορίζουν με τρόπους που η ψυχή μας δεν θα μπορούσε ποτέ. 

όση πολλή δουλειά χρειάστηκε για τα σώματά μας. Η εξέλιξη έπαιξε το ρόλο της. 
Η κοινωνία μας επιτάσσει τους κανόνες της και τις προσδοκίες της. 

α συναισθήματά μας και η ψυχική μας υγεία, αντικατοπτρίζονται πάνω τους. 
α παιδικά μας χρόνια έφτιαξαν έναν χάρτη από ουλές πάνω τους.

Θα αφήσω εσένα, αγαπητέ αναγνώστη να αποφασίσεις το πόσο σημαντικό είναι το 
σώμα ή όχι, είναι δική σου ευθύνη.
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Α Σ Π Ο Ν Δ Ο Ι   Φ Ι Λ Ο Ι
ЃƈŶƂ�Ƅž�ŶƂŶƇƊϼƀźžźƆ�ź žƇſϽ ƈƄƂƈŶž

Κείμενο: Έμιλυ Κα:οθανάση
Φωτογραφία: Μιμίκα Μιχο:ούλου
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νέκαθεν :ίστευα :ως μες στις σκέψεις μου, ζούσα μόνη μου. Πως είχα καταφέρει να χτίσω σιγά σιγά ένα 
σ:ίτι μικρό, βολικό, σαν εξοχικό. Για να το ε:ισκέ:τομαι, δηλαδή, ό:οτε χρειάζεται να διακόψω την ε:αφή 
μου με την :ραγματικότητα και να :ερνάω εκεί ώρες και ώρες, στον εντελώς :ροσω:ικό μου χώρο.

Καθώς :ερνούσε ο καιρός, όλα κυλούσαν :ερίφημα. Δεν ενοχλούσε τη διαμονή μου κανείς. 
Ώσ:ου ένα α:όγευμα, καθισμένη σ’ έναν ψάθινο κανα:έ στον κή:ο, άκουσα βήματα. Ήμουν σίγουρη ότι ήταν η 
ιδέα μου. Ποιος άλλωστε θα μ:ορούσε να ανακαλύψει την τέλεια κρυψώνα μου; 
Κι όμως, δεν ήταν της φαντασίας μου. Ήταν Εκείνες. Α:ό τις ο:οίες δεν μ:ορεί, φαίνεται, να ξεφύγει κανείς.
 Ήταν οι Ατέλειες. 

Ήρθαν :λησιάζοντας με βήμα σταθερό και βιαστικό, καλοντυμένες, :ροσεγμένες και σ’όλο τους το μεγαλείο. 
Θρονιάστηκαν στις :ολυθρόνες ολόγυρά μου, με την :ε:οίθηση :ως δεν είχαν διακόψει την ηρεμία μου και 
δηλώνοντας :ως εγώ η ίδια τις είχα :ροσκαλέσει. Δεν θυμόμουν κάτι τέτοιο. Με κυρίευσε ο :ανικός και άρχισα να 
ψάχνω :υρετωδώς μια αφορμή για να τις διώξω, όσο γίνεται :ιο ευγενικά. Μη φανώ κι εντελώς ανάγωγη. Ωστόσο, 
καθώς μου άνοιξαν κουβέντα :ερί ανέμων και υδάτων, αισθάνθηκα :άνω τους κάτι το οικείο. 

Μιλήσαμε για κάμ:οση ώρα ώσ:ου θυμήθηκα α:ό :ού τις γνωρίζω. Είχαμε βρεθεί σε κοινή :αρέα, γύρω στις 
αρχές τις εφηβείας μου. Τις είχα βαθιά αντι:αθήσει α:ό την :ρώτη στιγμή. Οι λόγοι; Αμέτρητοι. 

Κατ’αρχάς ήταν ε:ιθετικές, αλαζόνες, δεν με άφηναν να ολοκληρώσω τα λόγια μου, με αμφισβητούσαν και με 
συνέκριναν μανιωδώς με ο:οιοδή:οτε άλλο κορίτσι. Μιλούσαν με α:έχθεια για τα σμιχτά μου φρύδια, την όχι-και-
τόσο γαλλική μου μύτη, τα κά:ως κοντά :όδια μου, την ακμή στους ώμους μου, τα αραιά δόντια μου και την αρκετά 
φαρδιά μου :λάτη. Ε:ι:λέον φρόντισαν να μου υ:ενθυμίσουν, γελώντας, τα :λαδαρά μου μ:ράτσα, τις κά:ως 
α:ότομα σχηματισμένες καμ:ύλες της μέσης μου και τα δάχτυλα των χεριών μου, :ου δεν θα τα έλεγε κανείς και 
λε:τε:ίλε:τα.

Α



Φύλαξαν βέβαια για το τέλος εκείνο :ου ήξεραν :ως θα με :ονέσει :ερισσότερο α:’όλα τα άλλα μαζί. 
Συζήτησαν μεταξύ τους για αρκετά λε:τά, για το μικρό σε μέγεθος και κά:ως ασυνήθιστο σε σχήμα, στήθος μου. 
Το σημείο του σώματός μου, δηλαδή, α:ό το ο:οίο :ηγάζει όλο το συνονθύλευμα των ανασφαλειών μου και το 
ο:οίο με οδηγεί καθημερινά στο να ε:ανα:ροσδιορίζω α:’ το μηδέν την θηλυκότητα της όψης μου, όσο κι αν αυτό 
ακουστεί σε :ολλούς δραματικό.

Παρά τα όσα έχουν ξεστομίσει, εξακολουθώ να τις ακούω με βλέμμα :ροσεκτικό, ωστόσο χωρίς να αλλάζει η 
έκφρασή μου στο άκουσμα όσων λένε. Και ύστερα, φτάνει στ’αυτιά μου ένας ήχος λε:τός, αργός και δια:εραστικός, 
σαν κάτι να σ:άει σιγά σιγά. Γυρίζω, και με έκ:ληξη βλέ:ω κομψές ρωγμές να εμφανίζονται στους τοίχους του 
σ:ιτιού μου, τρέχοντας κατά μήκος τους σαν να αγωνίζονται :οιά θα φτάσει :ρώτη στον τερματισμό.

Ενόσω :αρακολουθώ με γουρλωμένα μάτια την καταστροφή, οι Ατέλειες σιγοψιθυρίζουν  η μια στην άλλη και 
καγχάζουν χαιρέκακα. Σαν η εικόνα :ου εκτυλίσσεται μ:ροστά μας να τους μοιάζει α:ολύτως αναμενόμενη και 
φυσική. Έ:ρε:ε να το έχω υ:οψιαστεί :ως Εκείνες ευθύνονται. 

Α:οφασίζω άξαφνα :ως οι ευγένειες στην :ερί:τωση αυτή είναι εντελώς :εριττές. Σηκώνομαι και τις διώχνω, χωρίς 
να δίνω α:άντηση στις διαμαρτυρίες τους και δι:λοκλειδώνοντας :ίσω τους την :όρτα του κή:ου μου. Ως εδώ. Δεν 
θα τις ξαναδεχτώ και θα φροντίσω να έχω την μεγαλύτερη δυνατή α:όσταση α:ό εκείνες. Καμιά ε:αφή!

Στη συνέχεια όμως, κι αφού ξανακάθομαι στον κανα:έ και κοιτάζω τις ρωγμές :ου έχουν :ερικυκλώσει το 
φρούριό μου και το α:ειλούν, κλείνω τα μάτια.

Ξανασκέφτομαι το :εριστατικό και καταλήγω :ως θα μ:ορούσα να το έχω αντιμετω:ίσει κά:ως διαφορετικά. Οι 
Ατέλειες, το :ιο :ιθανό είναι :ως ήθελαν να διασκεδάσουν τον εαυτό τους κι εμένα μαζί, ίσως έψαχναν έναν 
τρό:ο να ε:ικοινωνήσουν μαζί μου και κατέληξαν άτσαλα σ’ αυτό το δυσάρεστο :αιχνίδι. Ίσως και να τις ενόχλησε 
η :αγερή μου στάση α:έναντί τους ή :ου στην :ραγματικότητα, όντως, δεν τις είχα :ροσκαλέσει εγώ.

Δεν έ:ρε:ε να φερθώ τόσο :αρορμητικά και να τις διώξω κακήν κακώς. Εξακολουθώ να νιώθω οικεία α:έναντί 
τους και :ως μάλλον μοιραζόμαστε κάτι κοινό. Το Σώμα μου. Αν τις καλοδεχτώ, σίγουρα θα :άψουν να είναι τόσο 
εριστικές.





A 2 1   G R E E C E
ƇƈżƅϿŻƄƂƈŶƆ�ƈżƂ�ŶƂŽƅƍ žϼ

Κείμενο: Χρυσούλα Ζαγκότη
Φωτογραφία: A21

ιθανώς να έχεις ακουστά τον όρο “trafficking” ή ελληνιστί “εμ:όριο λευκής σαρκός”. Ίσως σου ακούγεται 
σαν ένα :ρόβλημα μακριά α:ό την :ραγματικότητα των σύγχρονων κοινωνιών.
Δεν είναι.

Για αρχή, το  εμ:όριο λευκής σαρκός είναι το δεύτερο :ιο διαδεδομένο έγκλημα :αγκοσμίως μετά το 
εμ:όριο ό:λων, αυτή τη στιγμή. Ορίζεται ως η αγορα:ωλησία ανθρώ:ων οι ο:οίοι με βίαιους τρό:ους 
αναγκάζονται να συμμετάσχουν στο δουλεμ:όριο, καλύ:τοντας την αντίστοιχη :αγκόσμια ζήτηση. Στο trafficking 
συμ:εριλαμβάνονται οι ανθρώ:ινες αγορα:ωλησίες για εργασιακή εκμετάλλευση, σεξ, εμ:λοκή σε ο:οιοδή:οτε 
τύ:ο εγκλήματος και, τέλος, για εμ:ορία οργάνων.
Οι υ:οκινητές του δουλεμ:ορίου υ:ολογίζεται ότι βάζουν στην τσέ:η τους :ερί:ου 150 δισεκατομμύρια δολάρια 
ετησίως, εις βάρος των :ερί:ου 27 εκατομμυρίων θυμάτων ανά τον κόσμο.

Αν δεν σε σοκάρουν ήδη αυτά τα νούμερα, μάθε ότι κάθε ένα λε:τό διακινούνται δύο γυναίκες :ρος σεξουαλική 
εκμετάλλευση, και αυτός ο υ:ολογισμός αναφέρεται μόνο στην Ελλάδα.

Για την κατα:ολέμηση αυτού του :ροβλήματος, δραστηριο:οιείται μία ΜΚΟ :αγκόσμιας εμβέλειας, η Α21.

Π

- 11 -



Η Christine Caine, ιδρύτρια της Α21, έχει υ:άρξει και 
η ίδια θύμα χρόνιου βιασμού και έχει :λέον αφιερώσει 
τη ζωή της στην ενημέρωση του κοινού, την έμ:ρακτη 
βοήθεια των θυμάτων trafficking και την ε:ούλωση των 
εμφανών και μη :ληγών τους. Παγκοσμίως υ:άρχουν 
:ολλά κέντρα στην υ:ηρεσία της Α21, με το Ελληνικό 
κέντρο να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, την :όλη-βάση 
του Ευρω:αϊκού trafficking.
Σε χιλιάδες ανέρχονται οι γυναίκες, οι έφηβες, ακόμη 
και :αιδιά, :ου βρίσκονται στην Ελλάδα αιχμάλωτοι,  
και αναγκάζονται να “κάνουν την :ρακτική τους” :ριν 
:ροωθηθούν στην Ευρώ:η.

Υ:ό την αιγίδα της Α21, στη Θεσσαλονίκη υ:άρχει 
ένα σ:ίτι μετάβασης, ό:ου τα θύματα δέχονται τις 
:ρώτες ιατρικές φροντίδες. Υ:άρχει ε:ίσης ένας 
ξενώνας  ό:ου ύστερα διαμένουν τα θύματα υ:ό 
καθημερινή :αρακολούθηση ειδικών, μία ενεργή 
γραμμή ε:ικοινωνίας. το 1109, καθώς και ειδικά 
εκ:αιδευμένοι αστυνομικοί. Έτσι με την συνεργασία 
καταγγελιών, αστυνομικών, νομικών, ψυχολόγων, 
κοινωνικών λειτουργών και :ολλών άλλων, το κέντρο 
της συμ:ρωτεύουσας έχει κατορθώσει να ελευθερώσει 
:άνω α:ό 115 θύματα. Ένας σημαντικός αριθμός μεν, 
:ολύ μικρός σε σχέση με τα θύματα :ου συνεχίζουν να 
διακινούνται δε.

Πώς μ:ορείς να βοηθήσεις, λοι:όν;

Σε τηλεφωνική ε:ικοινωνία :ου είχε το Fliqped με 
την “Χριστίνα”, μία α:ό τα :ερί:ου 15 άτομα :ου 
εργάζονται μόνιμα στην Α21 Θεσσαλονίκης, μας 

διαβεβαίωσε ότι :έρα α:ό το :ροσω:ικό του κέντρου, 
υ:άρχουν :ολλοί εθελοντές σε όλους τους τομείς 
της δράσης της Α21 των ο:οίων η συνεισφορά είναι 
ανυ:ολόγιστη. Αν θέλεις λοι:όν να συνεισφέρεις, γίνε 
εθελοντής!
Στην ιστοσελίδα της Α21 δημοσιεύονται όλες οι 
ε:ερχόμενες δράσεις και εκδηλώσεις ευαισθητο:οίησης 
και ενημέρωσης, ώστε να γνωρίζεις :ώς και :ού 
μ:ορείς να :ροσφέρεις. Μ:ορείς όμως να κάνεις και 
τη δική σου έρευνα - και :ρέ:ει. Υ:άρχει :ληθώρα 
σχετικών βίντεο στο διαδίκτυο και συνεντεύξεις των 
ιδρυτών, των αντι:ροσώ:ων και εθελοντών :ου 
θα λύσουν :ολλές α:ορίες σου. Ε:ίσης η γραμμή 
ε:ικοινωνίας είναι συνεχώς ανοιχτή και υ:άρχουν 
διαθέσιμα άτομα για να σε :ληροφορήσουν αλλά 
και να καταγράψουν ανώνυμα την μαρτυρία σου. 
Μία διεύθυνση, μία :ινακίδα αυτοκινήτου, μία σκηνή 
βιαιο:ραγίας είναι σημαντικά στοιχεία για την ομάδα της 
Α21.

Είναι φρικτό να γνωρίζεις ότι υ:άρχουν άνθρω:οι 
στον 21ο αιώνα :ου μεταχειρίζονται ζωωδώς τους 
ευάλωτους συνανθρώ:ους τους. Είναι ντρο:ή και 
αναίδεια να μην σεβόμαστε την αυτονομία του σώματος. 
Ό:ως έχουμε εμείς το α:οκλειστικό δικαίωμα στο σώμα 
μας, άλλο τόσο το έχουν και τα 27 εκατομμύρια θύματα 
trafficking. 

Ο:ότε αν δεις κάτι, :ες κάτι. 

Πες το σήμερα, :ες το τώρα. Όχι αργότερα.



Να  θυμηθώ . . . 

... να χάσω κιλά. Να πάρω κιλά. Να χάσω κιλά. Να πάρω κιλά. Να χάσω κ..........
 

...να ερωτευτώ έναν άγνωστο στο λεωφορείο. 
Να φανταστώ την κοινή μας ζωή μέχρι να κατέβω στη στάση μου. 

...να κάψω το τοστ μου γιατί ξεχάστηκα στο facebook.

...να μείνω μέσα στην θάλασσα μέχρι να μουλιάσω.

...να παραγγείλω ένα κοκτέιλ με γελοίο όνομα. Να το απολαύσω πλήρως.

...να φάω πολύ καρπούζι. Να κοντεύει να σκάσει η κοιλιά μου.

...να συγκαώ στα μπούτχια όταν φοράω φόρεμα, 
γιατί το thigh gap είναι ο μονόκερως του ανθρώπινου σώματος. Δεν υπάρχει.

...να φορέσω σορτς.
Να κάτσω σε μια καρέκλα. Να κυκλοφορώ με τα σημάδια της καρέκλας στα μπουτάκια.

...να γυρίσω σπίτι. 
Να γδυθώ εντελώς και να μην κουνηθώ καθόλου για όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι.
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B O D Y   D E    C O N S T R A C T U R E

Concept | Φωτογραφία: Mιμίκα Μιχο:ούλου
Mοντέλο: Πέτρος Κιτσαντάς













S T I L L   P I L G R I M   P A R A D O X
ƄƁžƀЃƂ�ƇЅƁŶ

Κείμενο | Φωτογραφία: Έμιλυ Κα:οθανάση

ίναι ένα ζεστό μεσημέρι Κυριακής.  Σε ένα ήσυχο καφέ στο Μετς, η Στέλλα Φωτιάδη, δασκάλα σύγχρονου 
χορού και ιδρύτρια της ομάδας σύγχρονου ‘Still Pilgrim Paradox’, αφού :αρήγγειλε την :αγωμένη  
βυσσινάδα της με σόδα και lime, μοιράζεται μαζί μου τις εμ:εiρίες, τις σκέψεις και τα όνειρά της.

Fliqped: Ξεκινώντας, θα ήθελα να μου :εις τι σημαίνει για σένα ο χορός.

Στέλλα Φωτιάδη: Ο χορός για μένα, είναι ίσως η :ιο ειλικρινής γλώσσα ε:ικοινωνίας. Κά:οιος μέσα α:’το χορό 
έχει τη δυνατότητα  να εκφράσει :ράγματα :ου αλλιώς σίγουρα θα άφηνε ανεί:ωτα. Είναι κάτι σαν καταφύγιο, 
οδηγεί σε μια α:ελευθέρωση και :ιστεύω :ως κατέχει μια δύναμη οικουμενική. Είναι μια γλώσσα :ου όλοι μας 
μ:ορούμε να μιλήσουμε εκ φύσεως, ο καθένας με το δικό του μοναδικό τρό:ο.

Ε
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F: Το θέμα του τεύχους είναι το σώμα, με την ευρύτερή του έννοια, ε:ομένως θέλω να μάθω :οιά είναι η αντίληψή 
σου για το σώμα σου και :ώς το βιώνεις μέσω του χορού.

Σ.Φ:  Όταν χορεύω, αφήνω τα :άντα εκτός. Βρίσκομαι αφοσιωμένη εκεί, στο :ώς θα μεταφερθώ στο χώρο, :ώς 
θα εκτελέσω την κάθε κίνηση, :ώς θα λειτουργήσει η ανα:νοή μου... Ειδικά στην ανα:νοή, η ο:οία α:οτελεί :ολύ 
σημαντικό κομμάτι του χορού.  Α:ό τη στιγμή :ου ο χορευτής μαθαίνει να την ελέγχει, μ:ορεί να τον ολοκληρώσει 
κινησιολογικά καθώς και ερμηνευτικά. 

Πιστεύω :ως μέσω του χορού και της κίνησης ε:ιτυγχάνεται μια :αραμόρφωση, μια μεταμόρφωση σε μια άλλη 
εκδοχή του εαυτού. Μιλώντας για το σύγχρονο χορό - ως το αντικείμενό μου - θεωρώ :ως α:αιτεί μια :ολύ 
συγκεκριμένη κατάθεση α:ό το χορευτή, η ο:οία θα του ε:ιτρέψει να μεταμορφωθεί.  Βέβαια, το :ώς θα 
ε:ιτευχθεί αυτό και :ώς θα εκτελεστούν οι κινήσεις :ερνάει α:’το δικό του φιλτράρισμα, ο:ότε ο καθένας το 
βιώνει με άλλο τρό:ο και σε άλλο βαθμό. Προσω:ικά αυτό βλέ:ω, αυτό εισ:ράττω και αυτό είναι :ου μ’ αρέσει 
εν τέλει, στο σύγχρονο.

F: Πιστεύεις ότι :έρα α:ό τους ανθρώ:ους :ου έχουν ε:ιλέξει ως ε:αγγελματική τους :ορεία αυτή του χορευτή, ο 
χορός αξίζει να γίνει κομμάτι της καθημερινότητας ο:οιουδή:οτε; Γιατί;
 
Σ.Φ: Ναι, και θα σου :ω γιατί το λέω το “ναι” χωρίς δισταγμό! Είναι κάτι :ου βλέ:ω στους μαθητές μου.  Είναι 
φορές :ου θα έρθουν στο μάθημα :εσμένοι ψυχολογικά και :αρατηρώ :ως στο τέλος η ψυχολογία τους έχει 
αλλάξει :ρος το καλύτερο. Πολλές φορές μου το λένε κιόλας α:ό μόνοι τους! 

Η ε:ίδραση :ου έχει ο χορός στον καθένα μας είναι σίγουρα ευεργετική. Εννοείται ότι :ολλοί ερασιτέχνες 
χορευτές έχουν το φόβο της έκθεσης, νιώθουν αμήχανα :ου δεν το έχουν ξανακάνει, φοβούνται μην κρίνω 
άσχημα την α:όδοσή τους. Παρά τους ό:οιους ενδοιασμούς όμως, ο καθένας θα εισ:ράξει κάτι στο τέλος του 
μαθήματος α:ό το δάσκαλο, χωρίς αμφιβολία. Πέραν της σωματικής άσκησης :ου φυσικά :ροσφέρει ο χορός, ο 
σύγχρονος έχει και τη δυνατότητα της ψυχοθερα:είας, αρκεί να νιώσει κανείς ότι του ταιριάζει, ότι υ:άρχει “χημεία”.



¹�ŮžƇƈźЄƍ� ƍƆ�ƁϽƇƍ�ƈƄƉ�ƋƄƅƄЄ�ſŶž�ƈżƆ�ſϿƂżƇżƆ�ź žƈƉŸƋϼƂźƈŶž�ƁžŶ� ŶƅŶƁЃƅƊƍƇż��
ƁžŶ�ƁźƈŶƁЃƅƊƍƇż�Ƈź�ƁžŶ�ϼƀƀż�źſŹƄƋϾ�ƈƄƉ�źŶƉƈƄЄ��¹





F: Παρατηρώντας τον εαυτό σου ενώ χορεύει, θα έλεγες 
:ως μεταμορφώνεσαι σε κάτι διαφορετικό ή :αραμένεις 
η Στέλλα;

Σ.Φ: Όταν βλέ:εις ένα χορευτή στη σκηνή μ:ορείς 
να καταλάβεις τι άνθρω:ος είναι. Αν κά:οιος είναι 
ντρο:αλός, αν δεν έχει καμία αιδώ… Την ιδιοδυγκρασία 
του, γενικότερα. Όσο κι αν μεταμορφωθεί, δεν 
μ:ορεί να κρύψει αυτό :ου είναι :ίσω α:’το ρόλο :ου 
αναλαμβάνει χορεύοντας. Για μένα, άλλωστε, δεν είναι 
και το ζητούμενο. Πάντοτε θα είμαι εγώ, η Στέλλα, :ου 
:ρέ:ει ν’αντα:οκριθεί σ’ έναν συγκεκριμένο ρόλο σε 
μια :αράσταση. Ακόμη κι αν :ρέ:ει να υ:οδυθώ μια 
τρελή :ου χορεύει :άνω στην σκηνή, θα το κάνω ως η 
Στέλλα η τρελή! (γέλια)

F: Ο χορός είναι ένας τρό:ος ε:ικοινωνίας του σώματός 
μας με τον :εριβάλλοντα χώρο. Πόσο δύσκολο :ιστεύεις 
ότι είναι να ε:ιτευχθεί αυτό;

Σ. Φ: Χρειάζεται σίγουρα η κίνηση να είναι :ηγαία, μέσα 
α:’το σώμα του χορευτή. Να μ:ορεί να ξεφύγει α:ό 
την κίνηση για την κίνηση, το τεχνικό κομμάτι δηλαδή. 
Εννοείται :ως είναι α:αραίτητη η :ειθαρχία, και η γερή 
μνήμη ώστε να είναι εφικτή η α:ομνημόνευση των 
κινήσεων. Ο καθένας όμως έχει το δικό του σώμα, 
τη δική του κατασκευή και λειτουργία και εν τέλει, 
δουλεύοντας διαρκώς, :ροχωράει και φτάνει στα δικά 
του, :ολύ :ροσω:ικά όρια. 

F: Πώς :ροέκυψε το Still Pilgrim Paradox;

Σ.Φ: Ήταν κάτι :ου είχα στο μυαλό μου και ήθελα να 
κάνω... Όταν το α:οφάσισα, και μετά α:ό ένα brain-
storming για να βρεθεί το όνομα, κατέληξα στο “Still 
Pilgrim Paradox”. Ήθελα κάτι :ου να :αρα:έμ:ει στην 
κίνηση, αλλά όχι κάτι :ροφανές.  Ο:ότε :ροέκυψε 
το “still”, η ακινησία, μετά ήρθε το “pilgrim”, η έννοια 
του :ροσκυνητή σε συνεχή αναζήτηση ενός δικού του 
ιερού τό:ου… Και φτάσαμε στο Παράδοξο του Ακίνητου 
Προσκυνητή.

Αρχικά ε:ικοινώνησα με τον Αλέξη Φουσέκη. Είχαμε 
δέσει α:ό :ροηγούμενες δουλειές και θέλαμε να 
ξαναδουλέψουμε μαζί. Μετά με τη Φώφη, τη Μίνα και 
τον Αλέξανδρο. Αρχίσαμε να δουλεύουμε :άνω στην 
:ρώτη μου ιδέα, το Hands. Ύστερα οι Empty Frame 
ε:ιμελήθηκαν τη μουσική και έτσι έγινε.

Κατά τα άλλα, το Still Pilgrim Paradox είναι ένα είδος 
ανοιχτής συνεργασίας. Διάφορα ενδεχόμενα είναι :ιθανά 
για τον τρό:ο :ου θα δουλέψω την κάθε ιδέα και με 
:οιο σχηματισμό ομάδας θα :ραγματο:οιηθεί.







F: Ως μέλος της κοινότητας του χορού, υ:άρχει κάτι :ου 
θα ήθελες να γινόταν διαφορετικά; Τι είναι αυτό;

 Σ.Φ: Κάτι :ου έζησα όσο σ:ούδαζα στο εξωτερικό και 
μου έχει λείψει α:ό τα χρόνια μου στην Ελλάδα, είναι 
η ύ:αρξη :ερισσότερων δασκάλων, καταρτισμένων, οι 
ο:οίοι κατέχουν 100% την τέχνη του χορού. “Δάσκαλοι” 
με όλο το νόημα της λέξης, :ου θέλουν ειλικρινά να 
μεταδώσουν τη γνώση και την αγά:η τους για το χορό. 
Είναι κάτι :ου θα ήθελα να υ:άρχει εδώ σε μεγαλύτερο 
βαθμό, :έφτουμε συχνά στην :αγίδα της μίμησης, της 
κακής ανα:αραγωγής όσων βλέ:ουμε έξω. 

Ε:ίσης, μακάρι να δίνονταν :ερισσότερες ευκαιρίες σε 
νέους ανθρώ:ους να καταθέσουν τις ιδέες τους και να τις 
:αρουσιάσουν. Για :αράδειγμα, δεν καταλαβαίνω γιατί 
τόσοι εκμεταλλεύσιμοι χώροι στην Αθήναν κάθονται και 
μαραζώνουν. Υ:άρχει μεν το κόστος συντήρησης, αλλά 
με λίγη καλή θέληση και χρήματα, το έργο των χορευτών 
θα μ:ορούσε να ανθίσει και να δώσει και καρ:ούς 
:ίσω.

F: Ποια είναι τα άμεσα σχέδιά σου για το Still Pilgrim 
Paradox;

Σ.Φ: Τώρα έχω μια ιδέα :ου θέλω να υλο:οιήσω και να 
:αρουσιαστεί την ερχόμενη σεζόν. Αφορά ένα ντουέτο. 
Βρίσκομαι στη φάση της οργάνωσης, :ροσ:αθώ να 
συγκεντρώσω τους ανθρώ:ους :ου θα δουλέψουμε μαζί 
και θα ήθελα να είναι κάτι :ιο μικρό σε διάρκεια, ώστε 
να είναι :ιο ευκίνητο και να κυκλοφορήσει :ιο εύκολα 
έξω.

---





  Σ π ό ν δ υ λ ο ς



κέψου σαν ένα φάντασμα να στοιχειώνει το κορμί σου. 
Σε ταρακουνάει εκ των έσω, σέρνει αλυσίδες μέσα στο στομάχι σου, σου :ροκαλεί αφόρητο :όνο. 
Προσ:αθείς να εξηγήσεις τί σε στοιχειώνει αλλά κανείς δεν σε ακούει. 

“Είναι α:λά ο άνεμος” σου λένε, “είναι :ολύ φυσιολογικό” σου λένε. “Και η θεία μου είχε ένα στοιχειό ίδιο με το 
δικό σου!”

Η δύναμη των φαντασμάτων έγκειται στο ότι είναι αόρατα.

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ω Μ Ε Ν Η
ƈƄ�ƊϼƂƈŶƇƁŶ�ƁϽƇŶ�ƇƈƄ�ƇЅƁŶ�ƁƄƉ

Σ
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Μου :ήρε αρκετό καιρό να :ιστέψω στο στοιχειό μου. Αρχικά, δεν ήξερα ότι υ:άρχει. 
Οι στατιστικές λένε :ως η ενδομητρίωση ε:ηρεάζει μία στις δέκα γυναίκες. Φαντάσου τώρα να :ροσ:αθείς να 
εξηγήσεις μια ασθένεια :ου όλοι την νομίζουν φυσιολογική, γιατί δεν έχουν να την συγκρίνουν με κάτι δικό τους, 
ο:ότε δεν την καταλαβαίνουν καθόλου. Αν είσαι η μία α:ό τις δέκα αυτές τότε :ώς ξέρεις ότι το έχεις όντως και 
δεν φαντάζεσαι :ράγματα;

Εάν βιώνεις τον :όνο της ενδομητρίωσης, νιώθεις λες και το σώμα σου σε :ολεμάει. 
Κάθε μήνα το ενδομήτριο δημιουργείται μέσα στην μήτρα, έτοιμο να δεχτεί το έμβρυο ή να το α:οβάλλει ο 
οργανισμός μέσω της :εριόδου. Φαντάσου το ενδομήτριο να σχηματίζεται εκτός της μήτρας σε άλλα όργανα και 
ιστούς, να τα δένει μαζί σε σάκους γεμάτους αίμα και είτε να στερεο:οιούνται μέσα σου, σαν μικρές :έτρες, 
ή να α:ελευθερώνουν το αίμα στα σ:λάχνα σου, κάθε μήνα. 
“Η μήτρα μου έχει κυνόδοντες και με τρώει εκ των έσω.” Αυτό το έγραψα :ριν οχτώ χρόνια. 
Μέχρι και σήμερα η μήτρα μου δεν έχει :άψει να με :ολεμάει.

 Ένιωσες μή:ως ήδη την ανάγκη να σταματήσεις να διαβάζεις; Μή:ως η γραφική μου :εριγραφή σε ενόχλησε; 
Υ:άρχει ένας λόγος :ου τα φαντάσματα μένουν αόρατα: οι άνθρω:οι δεν θέλουν να ξέρουν γι΄αυτά. 
Κανείς δεν μιλάει για το αίμα :εριόδου. “Πω:ω έχεις :ολλά νεύρα , :ερίοδο έχεις; Ή μή:ως α:λά δεν θες να 
κάνεις μάθημα, άσε τα υστερικά σου!” Βλέ:εις η λέξη υστερία :ροέρχεται α:ό την αρχαιοελληνική λέξη για την 
μήτρα, ύστερος. Ε:ειδή οι γυναίκες είναι :αράλογες, :αιδιάστικες και δεν μ:ορείς να τις εμ:ιστευτείς ακριβώς 
ε:ειδή έχουν μήτρα, σωστά;
Είναι :ολύ κλασσικό να α:αξιώνουμε τις γνώσεις των γυναικών για το ίδιο τους το σώμα και να τις κάνουμε να 
νιώθουν ντρο:ή για την :ερίοδό τους. Το δικό μου φάντασμα δεν είναι λευκό, αλλά κατακόκκινο και μουσκεμένο 
στο αίμα, και ακόμα και έτσι δεν το βλέ:ουμε, δεν μιλάμε γι’αυτό.

Θα σκεφτόταν κανείς :ως εφόσον τα φαντάσματα είναι αόρατα, θα :ρέ:ει να είναι και άυλα. Δεν είναι όμως. 
Όταν ανακάλυψα το στοιχειό μου ήταν ε:ειδή κόντεψα να :εθάνω α:ό σηψαιμία. Τρείς φορές έχω ξα:λώσει στο 
χειρουργικό κρεββάτι. Αυτόν τον μήνα :άω για την τέταρτη. Δεν υ:άρχει θερα:εία για την ενδομητρίωση, μόνο 
χειρουργική αφαίρεση των κυστών, :ου ίσως ε:ιστρέψουν :άλι σε λιγότερο α:ό χρόνο. Έχω υ:οστεί αναισθησία 
ήδη τρεις φορές. Στον κόσμο των νεκρών και :άλι :ίσω, έτσι τα λέω αυτά τα ταξίδια.

Μας αρέσει να μοιραζόμαστε ιστορίες για φαντάσματα και αστικούς θρύλους για στοιχειωμένα μέρη. 
Το κοινό αίσθημα δυσφορίας :ου μας :ροκαλούν, τα κάνει θελκτικά σχεδόν, αντιμετω:ίσιμα. 
Θέλουμε να :ιστέψουμε, ε:ειδή θέλουμε να μας :ιστέψουν. Τα φαντάσματα είναι αόρατα ε:ειδή τα φοβόμαστε. 
Όταν μας φανερωθούν, λέμε ότι ήταν α:λά ο αέρας, λέμε ότι η θεία μας είχε :άθει το ίδιο άρα δεν είναι τί:οτα. 
Τα φαντάσματα μιλάνε, ηχηρά, και ε:ιλέγουμε να τα αγνοούμε. Το να μοιράζεσαι τον τρόμο, τα α:οδυναμώνει 
λίγο, μας κάνει λίγο :ιο δυνατούς.

Βγάλε τις :αλάμες σου α:ό τα αυτιά, άκου. Άκουσε το σώμα σου, άκουσε εμάς :ου μιλάμε για τα στοιχειά μας. 
Χρειάζεται να ξέρουμε :ως τα φαντάσματά μας είναι αληθινά. 

Περισσότερες :ληροφορίες για την ενδομητριώση :  https://www.endometriosis-uk.org





Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Α Σ   C Y B O R G
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διάσημος :οδηλάτης Λανς Άρμστρονγκ εί:ε κά:οτε :ως “Ο :όνος είναι :ροσωρινός. Το να το βάλεις 
κάτω όμως κρατάει για :άντα.” Ο :όνος είναι ανα:όσ:αστο κομμάτι της ζωής μας. 
Δεν μ:ορώ να φανταστώ κανέναν :ου να μην τον έχει βιώσει και εάν έχει υ:άρξει :οτέ τέτοιος 
άνθρω:ος, τότε φαντάζομαι :ως η ζωή του θα :ρέ:ει να ήταν το ίδιο κενή σε συναίσθημα, 

ενθουσιασμό και α:όλαυση. Το να τα :αρατάς, όσο λογικό κι αν μου ακούγεται, έχει ένα :ολύ βασικό 
μειονέκτημα. Δεν έχει κανένα α:οτέλεσμα. Για τον λόγο αυτό, τον σεβασμό μου τον φυλάω για ανθρώ:ους :ου 
αντιστέκονται σε αυτή την ανάγκη, να το βάλεις κάτω.

Την :ρώτη φορά :ου είδα τον Γιάννη, είχε ζωστεί γύρω α:ό το λαιμό του φωτάκια -μην με ρωτήσετε γιατί- 
και τον ρώτησα τί :ροσ:αθούσε να μας :ει με αυτό. Μου εί:ε :ολύ α:λά ότι είναι cyborg. Θεώρησα ότι έλεγε 
α:λά εξυ:νάδες και το :ροσ:έρασα. Μέχρι :ου αργότερα καθίσαμε όλοι μαζί στο σαλόνι και είδα τον Γιάννη 
:ολύ φυσικά να :ιάνει το αριστερό του :όδι να το γυρίζει :ρος τα :άνω και να το:οθετεί  το :οτό του, στην σόλα 
του :α:ουτσιού του. Για ένα δευτερόλε:το εξε:λάγην αλλά αμέσως μετά όλα έβγαλαν νόημα. Χαμογέλασα γιατί 
συνειδητο:οίησα :ως είναι το party trick του, ό:ως το δικό μου είναι να φεύγω νωρίς α:ό τα :άρτι.

Ο Γιάννης γεννήθηκε με το σύνδρομο Klippel-Trenaunay. Αντί να σας το εξηγήσω αυτό ε:ιστημονικά -:ράγμα 
:ου δεν μ:ορώ να κάνω και :ολύ καλά - θα σας :ω, :ως ε:ηρεάζει τα άκρα κυρίως, και στην :ερί:τωση του 
Γιάννη ήταν το :όδι του. Λέω ήταν, γιατί α:οφάσισε :ριν α:ό :ερί:ου ενάμιση χρόνο να το α:οχωριστεί. 
Πλέον έχει :ρόσθετο μέλος και με τα δικά του λόγια “Είναι :ολύ καλύτερα τώρα, δεν μ:ορούσα να :ερ:ατήσω 
καλά :ριν και :ονούσα :ολύ. Η :λάτη μου ίσιωσε και κέρδισα και ύψος. Δεν ήταν θέμα ζωής ή θανάτου να το 
κάνω αλλά έ:ρε:ε.”
    

Ο





Ως :αιδί, “ήμουν α:ό εκείνα τα αγόρια :ου τα έστελνες να :αίξουν με καινούριο :αντελόνι και στο ε:έστρεφαν 
την ίδια μέρα σκισμένο.” θυμάται και γελάει. “Αλλά σταδιακά μου έγινε όλο και :ιο δύσκολο να κάνω όσα θέλω. 
Ο αθλητισμός για :αράδειγμα.” Τον ρωτάω για την σχέση :ου έχει με το σώμα του και :ώς το νιώθει. 
“Δεν με ενοχλεί το :ως είναι το σώμα μου. Το θέμα μου είναι με τους :εριορισμούς :ου ε:ιτάσσει. 
Για :αράδειγμα ασχολούμαι με την τοξοβολία α:ό τα 13 μου και δεν μ:ορούσα να συνεχίσω ό:ως θα ήθελα 
μέχρι τώρα. Ή ας :ούμε στις σχέσεις, ξέρω :ως :εριορίζεται σε μια μερίδα μόνο κόσμου εκεί έξω. 
Άνθρω:οι :ου δίνουν :ολύ βάση στην εξωτερική εμφάνιση, αυτομάτως α:οκλείονται.” Το συζητάμε λίγο αυτό. 
Δεν συμφωνώ μαζί του. Η κοινωνία μας είναι όντως :ολύ ε:ιφανειακή αλλά δεν μ:ορώ να φανταστώ έναν 
έξυ:νο άντρα να μην μ:ορεί να φλερτάρει ελεύθερα. Τότε ο Γιάννης μου εξήγησε :ως αναφερόταν σε ε:ί:εδα 
σού:ερ μόντελ. Πολύ ρεαλιστικό δηλαδή :ράγμα γενικά για κάθε άντρα. Η αρρενω:ότητα ό:ως την υ:οδεικνύει 
η κοινωνία μας, είναι μάλλον ο δράστης σε αυτό. Μετράμε την ερωτική ε:ιτυχία με γνώμονα την εμφάνιση του 
συντρόφου μας και όχι με την ικανο:οίηση :ου μας δίνει η ίδια η σχέση. 
“Τα σώματα είναι άσχετα.” λέει έ:ειτα. “Τα σώματα δεν έχουν καμιά σημασία.”

Η :ρόοδος της εμβιομηχανικής, μας υ:όσχεται λύσεις σε όλους τους :εριορισμούς της εύθραυστης ανατομίας 
μας και μια ευκολότερη ζωή. “Ανυ:ομονώ να γίνω κανονικό cyborg”. Βελτιωμένη όραση, μηχανικά μοσχεύματα 
βασικών οργάνων και φυσικά :ρόσθετα μέλη. “Έχουν βγάλει τώρα αδιάβροχα :ρόσθετα μέλη. Αλλά είναι τόσο 
βαριά. Δεν υ:άρχει λόγος να το φορέσω ενώ κολυμ:άω. Θα φτάσω στον :άτο της θάλασσας. 
Τους εί:α λοι:όν να μου φτιάξουν ένα με :ρο:έλα ε:άνω.” Γελάμε. Και η τουρμ:ίνα είναι μια ε:ιλογή, μου εί:ε. 

 Όταν τον ρώτησα για το τί τον δυσκολεύει :ερισσότερο, η Αθήνα αναφέρθηκε φυσικά ως :όλη όχι και τόσο 
φιλική :ρος άτομα με ανα:ηρίες. “Τα :εζοδρόμια είναι σ:ασμένα, άνισα και :ολύ στενά. Είναι το χειρότερο 
μέρος για άτομα με ανα:ηρίες. Σκάλες :αντού. Δεν μ:ορείς να κινηθείς εύκολα στην :όλη. Αν κά:οιος κινείται με 
καροτσάκι, την έχει γαμήσει.”

Η ε:ιλογή να μείνει στην Ελλάδα, δεν είναι η καλύτερη του μου εί:ε. Δεν μ:ορώ να τον κατηγορήσω γι’αυτό. 
Η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι :ολύ βαθύτερη. Η Ελλάδα δεν έχει τις κατάλληλες υ:οδομές, την γνώση 
ή την διάθεση να δει :έρα α:ό την μύτη της. Ό:ου τίθεται λόγος για θέματα ανα:ηρίας, το κράτος κάνει το 
ελάχιστο δυνατό.

Αυτό :ου κάνει μια κοινωνία :ολιτισμένη, είναι το να μεριμνά και να υ:ολογίζει τις ανάγκες όλων τον :ολιτών της. 
Δεν μ:ορούμε να μιλάμε για δικαιοσύνη και ισότητα, όταν ξεδιάντρο:α ξεχνάμε τους ανθρώ:ους με διαφορετικές 
ανάγκες α:ό την :λειοψηφία. 

Μ:ορείς να δεις την όρεξη του για ζωή. Περιγράφει τον εαυτό του ως γεμάτο “:ικρία” και “όχι ακριβώς ηλιαχτίδα” 
αλλά δεν συμφωνώ. Στο λίγο :ου τον ξέρω, βλέ:ω έναν άνθρω:ο δημοφιλή, με αίσθηση του χιούμορ και :ολλά 
ενδιαφέροντα. Βασικά :ράγματα δηλαδή! Αλλά δεν του τα λέω αυτά. Όλοι μας θέλουμε να νιώθουμε ξεχωριστοί. 
Η εικόνα :ου έχουμε και :ου :ροβάλλουμε για τον εαυτό μας είναι και η ασ:ίδα μας. 
Εκείνος νομίζει ότι είναι α:όμακρος και :ερίεργος. Εγώ νομίζω ότι είναι marshmallow. Όλα είναι θέμα ο:τικής. 





:άρχει ένα στάδιο στη ζωή κάθε έφηβου κοριτσιού (ή και αγοριού, ίσως) ό:ου ξεκινά ένας έντονος και 
βίαιος :όλεμος ενάντια στο σώμα της. Είτε είναι εξαιτίας των α:ότομων αλλαγών :ου :αρατηρεί μέρα με 
τη μέρα είτε εξαιτίας αυτής της δυσαρέσκειας :ου καίει σιγανά στην καρδιά της ε:ειδή αυτό :ου βλέ:ει 
στον καθρέφτη δε συμφωνεί μ’ αυτό :ου βλέ:ει στην τηλεόραση ή στα εξώφυλλα των :εριοδικών, 

κανείς δεν μ:ορεί να ξέρει με σιγουριά. 
Φυσικά, η δυσαρέσκεια με το σώμα δε συμβαίνει μόνο στους εφήβους. Πόσες μεγαλύτερες κυρίες έχετε δει 
οι ο:οίες α:εγνωσμένα :ροσ:αθούν να σβήσουν το :έρασμα του χρόνου α:ό τα σώματά τους; Πόσες α:’ 
αυτές ε:ιμένουν να διατηρούν μια συγκεκριμένη, κατά :ροτίμηση όσο το δυνατό :ιο νεανική φιγούρα και είναι 
διατεθειμένες να κινήσουν γη και ουρανό για να το :ετύχουν;

Τα :άντα :εριστρέφονται γύρω α:ό την εμφάνιση, έτσι δεν είναι; 
Μ:ορούμε να κατηγορούμε τη μοντέρνα κοινωνία μας και τα διεφθαρμένα ιδανικά της όσο θέλουμε, αλλά δεν 
υ:άρχει κά:οια α:όδειξη :ως οι σχέσεις των ανθρώ:ων με το σώμα τους ήταν καλύτερες :αλιότερα. Το να 
:ροσαρμόζεσαι στις αλλαγές :ου σου συμβαίνουν και να θες να δείχνεις όλο και :ιο όμορφη κάθε μέρα (εκείνος 
ο :αίδαρος δε θα μ:ορεί να :άρει τα μάτια του α:ό :άνω σου!) είναι δύσκολο κι α:αιτητικό, και η ματαιοδοξία 
:ου μας οδηγεί σε όλα αυτά είναι ένα έμφυτο ανθρώ:ινο χαρακτηριστικό. 

Το ανθρώ:ινο σώμα (ιδιαίτερα το γυναικείο) έχει α:οτελέσει :ηγή έμ:νευσης εκατομμυρίων έργων τέχνης, ενώ 
κά:οιες θρησκείες το θεωρούν ιερό και σε συμβουλεύουν να το φροντίζεις σα να ήταν ναός. Α:ό την άλλη, η 
κοινωνία διαρκώς :ροσ:αθεί να μας ε:ιβάλει συγκεκριμένα :ρότυ:α ομορφιάς και να μας :είσει :ως αν δε 
μοιάζουμε με εκείνο το μοντέλο στο εξώφυλλο του Marie Claire κατά :άσα :ιθανότητα δε θα καταφέρουμε :οτέ 
να είμαστε χαρούμενοι με τη ζωή μας. Είναι όμως το σώμα και η σχέση μας μαζί του τόσο σημαντική όσο όλοι την 
κάνουν να ακούγεται; 

Η α:άντησή μου θα ήταν ένα τρανταχτό “ναι”, αλλά το να διαμορφώσεις μια υγιή σχέση με το “ναό” σου δεν είναι 
κάτι :ου θα στο διδάξει η κοινωνία. Όλοι αυτοί οι γκουρού της θετικής σκέψης δεν ε:ιμένουν διαρκώς :ως δεν 
είναι το σώμα :ου καθορίζει εσένα; Πως :ρέ:ει να μάθεις να α:οδέχεσαι τον εαυτό σου χωρίς να σε ενδιαφέρει 
:ολύ :ως φαίνεσαι ή :όσα κιλά είσαι; 
Σ’ αυτή την :ερί:τωση, ίσως θα ‘:ρε:ε να αναρωτηθούμε όλοι μας τι ακριβώς είναι αυτό :ου καθορίζει εμάς, τι 
είναι αυτό :ου μας κάνει ανθρώ:ους και μας δίνει την ταυτότητά μας.

Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ   Κ Α Ι   Ε Ι Ρ Η Ν Η
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 Ίσως το να σκεφτούμε το μέλλον του ανθρώ:ινου σώματος αντί για το :αρελθόν του να μας βοηθήσει να 
έρθουμε ένα βήμα :ιο κοντά σε μια α:άντηση. Τελευταία :αρατηρείται μια αυξημένη :αραγωγή ταινιών και 
μυθιστορημάτων με μια γεύση ε:ιστημονικής φαντασίας, στα ο:οία :ρωταγωνιστούν ρομ:ότ με τεχνητή νοημοσύνη 
ή cyborgs και γενετικά τρο:ο:οιημένα ανθρώ:ινα σώματα. Το :ολύ :ρόσφατο Χολιγουντιανό remake του Ghost 
in the Shell (Το Φάντασμα στο Κέλυφος), της Ια:ωνικής ταινίας κινουμένων σχεδίων του 1995, είναι μια τέτοια 
:ερί:τωση και :αρόλο :ου το Χόλυγουντ :άντα καταφέρνει μ’ έναν μαγικό τρό:ο να αφαιρεί α:ό τα :ερισσότερα 
σενάρια τα βαθύτερα φιλοσοφικά νοήματα, η γενική υ:όθεση της ιστορίας μας κάνει να αναρωτιόμαστε εάν είναι 
το σώμα μας (the “shell”, ή κέλυφος) ή το μυαλό μας (the “ghost”, ή φάντασμα) :ου μας κάνει ανθρώ:ους. Αυτό 
το τελευταίο εξερευνά το Ghost in the Shell, ένα μέλλον ό:ου όλοι οι άνθρω:οι είναι γενετικά ενισχυμένοι ή 
έχουν αντικαταστήσει ακόμη κι ολόκληρο το σώμα τους με ρομ:οτικά μέρη, μια :ροο:τική :ου φαντάζει α:όλυτα 
τρομακτική. Σ’ αυτή την :ερί:τωση, θα μ:ορούσαμε να θεωρήσουμε ένα ρομ:οτικό σώμα «ανθρώ:ινο» εφόσον 
έχει ανθρώ:ινο εγκέφαλο;

Μια :αρόμοια ιδέα εξετάζει και η Βρετανίδα συγγραφέας Jeanette Winterson στο μυθιστόρημά της The Stone 
Gods :ου κυκλοφόρησε το 2007 (δεν έχει μεταφραστεί ακόμα στα Eλληνικά), το ο:οίο διαδραματίζεται :ολλές 
δεκαετίες στο μέλλον. Σ’ αυτή την κοινωνία, οι άνθρω:οι (και κυρίως οι γυναίκες) ε:ίτηδες τρο:ο:οιούν γενετικά 
τους εαυτούς τους έτσι ώστε να :αραμείνουν σε μια συγκεκριμένη ηλικία για :άντα, με τα σώματά τους να μη 
γερνούν :οτέ ενώ τα μυαλά τους γερνούν κανονικά. Σ’ αυτή την κοινωνία, το να μη θέλει κά:οιος να το κάνει 
αυτό θεωρείται :αράξενο και διεστραμμένο. Αν και α:οτελεί σενάριο ε:ιστημονικής φαντασίας, φαίνεται αρκετά 
:ιθανό, σαν μια όχι-και-τόσο τραβηγμένη εκδοχή των σημερινών :λαστικών εγχειρήσεων και των τρο:ο:οιήσεων 
του σώματος για λόγους ε:ιφανειακούς, και δε χωράει αμφιβολία :ως α:εικονίζει αυτό :ου η κοινωνία μας θα 
μ:ορούσε :ολύ εύκολα να γίνει. 

Κά:οιοι μ:ορεί να χλευάσουν αυτά τα :αραδείγματα και να τα α:ορρίψουν ως φανταστικά, σε καμία :ερί:τωση 
ενδεικτικά ενός :ιθανού μέλλοντος. Αλλά το γεγονός ότι η ματαιοδοξία, αυτό το έμφυτο ανθρώ:ινο χαρακτηριστικό 
ελέγχει τη ζωή των ανθρώ:ων και τη συμ:εριφορά τους :ρος το σώμα τους ακόμα και σ’ αυτά τα μελλοντικά 
σκηνικά ό:ου υ:οτίθεται :ως τα σοβαρά :ροβλήματα της ανθρω:ότητας έχουν λυθεί, θα ‘:ρε:ε να α:οτελέσει 
μια τεράστια νύξη για όλους μας. 

Το άρθρο αυτό δεν μ:ορεί αν δώσει α:άντηση σε τεράστια ερωτήματα ό:ως το τι μας δίνει την ανθρω:ιά μας, 
όχι μόνο ε:ειδή η α:άντηση δεν είναι τόσο α:λή, αλλά κι ε:ειδή δεν υ:άρχει μια συγκεκριμένη α:άντηση :ου 
ισχύει για όλους μας ανεξαιρέτως. Εξάλλου, οι :ερισσότεροι μεγάλοι φιλόσοφοι και στοχαστές της ιστορίας έχουν 
ασχοληθεί μ’ αυτά τα ερωτήματα, χωρίς να καταφέρουν :αρά μόνο να ξύσουν την ε:ιφάνεια της α:άντησης. 
Δεν είναι καθόλου εύκολο να αγα:ήσεις το σώμα σου. Είναι :ολύ δύσκολο ακόμη και να α:οδεχτείς το σώμα 
σου, να α:οδεχτείς τον εαυτό σου ό:ως ακριβώς είναι, χωρίς να νοιάζεσαι για το τι λένε ή σκέφτονται οι άλλοι. 

Οι :ερισσότεροι άνθρω:οι δεν καταφέρνουν :οτέ να ξε:εράσουν αυτά τα εμ:όδια και να κερδίσουν τη μάχη 
ενάντια στον εαυτό τους, και ίσως αυτή να είναι η α:άντηση :ου αναζητούμε. Δεν έχει σημασία τι είδους «κέλυφος» 
έχουμε, δεν έχει σημασία το σχήμα του, το χρώμα του ή το μέγεθός του. Δε θα έ:ρε:ε :οτέ να είμαστε σε :όλεμο 
ενάντιά του, αλλά :ρέ:ει να :ροσ:αθήσουμε να τα βρούμε μαζί του. Το να θες να βελτιώσεις τον εαυτό σου δεν 
είναι κάτι κακό, μέχρι να ξε:εράσουμε τα όρια και να το κάνουμε εμείς κακό. Αυτό :ου :ρέ:ει να α:οδεχτούμε 
ίσως δεν είναι το σώμα μας ό:ως είναι αλλά η ανάγκη μας να το βελτιώσουμε μέρα με τη μέρα, η ανάγκη μας 
να χτίσουμε μια υγιή σχέση μ’ αυτό και να δουλεύουμε μαζί και όχι εναντίον του. Δε θα έ:ρε:ε να α:ορρί:τουμε 
αυτές τις μελλοντικές εικόνες των κατακερματισμένων εαυτών ως «φανταστικές» ή «μη-ρεαλιστικές», αλλά να τις 
αφήσουμε να μας αφυ:νίσουν. Γιατί αυτό :ου μας κάνει ανθρώ:ους είναι το να αγκαλιάσουμε τόσο το «κέλυφος» 
όσο και το «φάντασμά» μας. Κι αυτό σίγουρα θα το:οθετήσει ένα τεράστιο χαμόγελο ικανο:οίησης στην 
αντανάκλαση του έφηβου εαυτού σου :ου βλέ:εις στον καθρέφτη.  





B I N G E,   P U R G E,   R E P E A T
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ην :ρώτη φορά :ου συνέβη, δεν το είχα :ρογραμματίσει.
Είχα μόλις καταναλώσει μια ολόκληρη σακούλα με :ατατάκια, και αφού το έκανα, με κατέκλυσαν τύψεις 
και άγχος. Άγχος :ου όμοιό του δεν είχα ξανανιώσει. Έτρεξα στο μ:άνιο σχεδόν αυτόματα. Έκανα εμετό, 
άδειασα το στομάχι μου εντελώς και αυτομάτως ένιωσα 100% καλύτερα. Οι τύψεις εξαφανίστηκαν. 

Σαν :αιδί ήμουν αδυνατούλι. Έτρεχα :άνω κάτω όλη μέρα και :άντα γυρνούσα σ:ίτι με ματωμένους αγκώνες 
και γόνατα. Ό:οτε θυμάμαι τον εαυτό μου ως :αιδί και την σιγουριά :ου είχα στις κινήσεις μου, ζηλεύω εκείνο το 
κορίτσι.

Ενώ τα θέματά μου με το σώμα μου έφτασαν στο ζενίθ τους εκεί γύρω στα 14 μου -μαζί με το στήθος μου- 
θυμάμαι :ολύ ξεκάθαρα τη στιγμή :ου ξεκίνησαν. Ήμουν εννέα ετών :ερί:ου και είχα μόλις ε:ιστρέψει σ:ίτι, 
αφού έ:αιζα όλο το :ρωί με τους φίλους μου. Ήταν μια :ολύ ζεστή μέρα του Ιούνη και θυμάμαι :ως άλλαζα το 
μ:λουζάκι μου για μια λε:τή :ιτζάμα, όταν η μητέρα μου με σταμάτησε, με κοίταξε καλά καλά και μου εί:ε 
“έχεις κάνει μια μικρή κοιλίτσα ε;” Το εί:ε γελώντας και χαμογέλασα και εγώ χωρίς να :ολυκαταλαβαίνω. 
“Κομμένο το ψωμί, γιατί θα :αχύνεις.’’ :ρόσθεσε. 

Είχα :αγώσει λίγο. Ποτέ κανείς δεν μου είχε σχολιάσει το βάρος. Μου έλεγαν μόνο ότι είμαι όμορφο κορίτσι, 
ότι μοιάζω στον :ατέρα μου :ερισσότερο ή α:ό :ού :ήρα αυτές τις ατίθασες μ:ούκλες – α:οφασιζόταν :άντα 
στο τέλος :ως η :ηγή του κακού ήταν οι αδερφές του :α::ού μου. Δεν είχα συνειδητο:οιήσει :όσο :ολύ με 
είχε :ειράξει το σχόλιο της μητέρας μου, μέχρι :ου λίγο αργότερα, την ίδια μέρα με έ:ιασα να έχω σηκώσει την 
μ:λούζα μου και να με κοιτάω στον καθρέφτη εξονυχιστικά.  Έβαλα τα κλάματα σχεδόν αμέσως.

Τ



Το βάρος μου δεν ήταν :οτέ θέμα, η α:οδοχή α:ό τον :ερίγυρό μου ήταν. 
“Κανείς δεν θα σε συμ:αθήσει αν δεν είσαι όμορφη” είναι ο φόβος :ου ενστάλαξαν οι δικοί μου άθελά τους, 
μέσα μου. Το όμορφη σημαίνει :ολλά :ράγματα, όχι μόνο ένα όμορφο :ρόσω:ο, αλλά μια ήρεμη συμ:εριφορά, 
λίγα λόγια να :ω και φυσικά, μια εύθραυστη :αρουσία. Πώς την ε:ιτυγχάνεις την εύθραυστη :αρουσία; 
Μα φυσικά με το να :αραμένεις σχεδόν υ:οσιτισμένη. 

Η αξία μου μετριόταν σε γραμμάρια. Α:ό όλους γύρω μου. Οικογένεια, σχολείο, φίλους. Και ενώ δεν μ:ορούσα 
να ελέγξω :ολύ καλά την κοφτερή μου γλώσσα, :ράγμα :ου με έκανε λιγότερο εύκολο άνθρω:ο, 
:ροσ:αθούσα α:ελ:ισμένα να ελέγξω το βάρος μου, :ολεμώντας το ίδιο μου το σώμα. 
Βρισκόμουν σε :όλεμο και όσο έχανα, τόσο κέρδιζα.

Στην αρχή :ιο διστακτικά αλλά :ροοδευτικά όλο και :ερισσότερο, άρχισα να :ροκαλώ στον εαυτό μου 
:αλινδρόμηση. Δεν μ:ορούσα να ανα:νεύσω σχεδόν και το μυαλό μου ήταν σε χάος, αν δεν ξεφορτωνόμουν 
όλες τις θερμίδες :ου κατανάλωνα και την ντρο:ή μου μαζί τους. Η τεχνική :εριελάμβανε ένα κουτάλι, ή τα 
δάχτυλα μου, σφηνωμένα στο λαιμό μου. Πάντα :ονούσα, αλλά μετά τις :ρώτες φορές έγινε :ιο εύκολο. 
Δεν έ:αψα :οτέ να κλαίω κατά την διάρκεια όμως.

Αν κάτι δεν θέλω να το μοιραστώ δεν θα το μάθει :οτέ κανείς.  Έτσι και έκανα. Κλειδωμένη στο μ:άνιο σαν άλλη 
Μάργκο Τένενμ:άουμ, αδειάζοντας το σ:λάχνα μου, :εριμένοντας να στεγνώσουν τα δάκρυα στο :ρόσω:ό μου, 
:λένοντας τα δόντια μου και έ:ειτα :αριστάνοντας ότι δεν συνέβη τί:οτα έβγαινα να αντιμετω:ίσω τον κόσμο. 
Δούλευε το σύστημα, :αρέμενα αδύνατη. Είχα ε:ίγνωση του :όσο κακό έκανα στον εαυτό μου και με τιμωρούσα 
και για αυτό. Ήξερα ότι χρειαζόμουν βοήθεια αλλά δεν μ:ορούσα να το μοιραστώ, ειδικά με την οικογένειά μου. 
Νομίζω :ως η μητέρα μου είχε ίσως καταλάβει κάτι, αλλά δεν μ:ορώ να είμαι σίγουρη. 
Αυτός :ου σίγουρα κατάλαβε τι συνέβαινε, ήταν ο τότε φίλος μου. Του το εί:α. 



Η αντίδρασή του ήταν η αναμενόμενη. Οργή, ανησυχία, α:ειλές ότι θα με αφήσει αν δεν σταματήσω. 
Με :ήρε α:ό το χέρι σχεδόν και :ήγαμε μαζί στην ψυχολόγο. Κανείς δεν ήξερε ότι έκανα ψυχανάλυση. 
Χρειάστηκε όλη μου την δύναμη και την δική του αγά:η και στήριξη. Προσ:άθησα να βάλω μόνο την λογική 
μ:ροστά. Κάθε φορά :ου έτρωγα κάτι κατά την γνώμη μου :αχυντικό, ήθελα να κάνω εμετό. 
 Ήθελα να καθαρίσω το σώμα μου. Να ξεφορτωθώ την ενοχή. Πήγαινα στην κουζίνα, έ:αιρνα ένα κουτάλι, 
:ερ:ατούσα ως το μ:άνιο. Σκεφτόμουν. Έβγαινα έξω και έβαζα το κουτάλι :άλι στην θέση του. 
Όχι δεν θα το κάνεις. Το έφαγες. Δεν είναι αναστρέψιμο. Δέξου το. Ξανά και ξανά. 
Κάθε φορά :ου υ:έκυ:τα, τα δάκρυά μου και η αηδία μου :ρος όλο αυτό αυξάνονταν. Κάθε φορά :ου δεν το 
έκανα, η αυτο:ε:οίθησή μου μεγάλωνε.

 Όταν τελικά έμαθα να το διαχειρίζομαι, :ήρα ανα:όφευκτα βάρος, αλλά τουλάχιστον οι εμετοί δεν συνεχίστηκαν. 
Δεν ήταν εύκολο αλλά έ:αιρνα θάρρος όταν το έβλε:α ως νίκη :άνω στις ανασφάλειες μου. 
Βοήθησε :ολύ σε αυτό το ότι η αγά:η του φίλου μου και των φίλων μου, δεν μειώθηκαν καθόλου. 
Δεν μ:ορώ να :ω το ίδιο για την οικογένειά μου. Δεν είναι ότι δεν με αγα:ούν αλλά δεν μ:ορούν να με δεχτούν 
α:ολύτως, ούσα βαρύτερη. Προσ:αθούν :άντως.

Μέχρι και σήμερα, ό:οτε τρώω κάτι, τα α:ομεινάρια των τύψεων με ακολουθούν. Περιστασιακά σκέφτομαι :ως 
ίσως είναι καλή ιδέα να το κάνω :άλι. Αλλά κάθε φορά η λογική σκέψη και η ανάληψη των ευθυνών μου με 
βοηθάνε να με ελέγξω.

Οι δαίμονες μας δεν μας αφήνουν :οτέ, α:λά μαθαίνουμε να τους κάνουμε να σκάνε.

    





 Κ ύ τ τ α ρ α



ς γνωστόν, ο σωματότυ:ος έχει σημασία και για τους σκύλους. Ιδιαίτερα μεγάλη, αν λάβεις υ:όψη ότι 
ε:ηρεάζει τις ανάγκες τους και κατ’ ε:έκταση τις ευκαιρίες τους για υιοθεσία, τις ταξιδιωτικές ε:ιλογές 
τους και το :ώς τους αντιμετω:ίζουν οι άλλοι. Ίσως έχεις :ροσέξει ότι, για :ολλούς μη λάτρεις των 
σκύλων, το μέγεθος κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε τέρας και αξεσουάρ. Ότι οι μαύροι σκύλοι δεν 

βρίσκονται στην κορυφή των :ροτιμήσεων. Ότι οι μεγάλοι σκύλοι γίνονται καλύτεροι φύλακες και τα μικρόσωμα 
είναι κακιασμένα.

Και ενώ κάθε ράτσα έχει κοινά χαρακτηριστικά :ου είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε, υ:άρχουν στερεότυ:α :ου 
μ:ορούν εύκολα να θερα:ευτούν. Και ο ευκολότερος τρό:ος να γίνει αυτό; Να γνωρίσεις :ολλούς σκύλους.
Ας μιλήσουμε :ρώτα για τους :ραγματικά μεγάλους σκύλους, με το βροντερό ουρλιαχτό και τα λαμ:ερά δόντια 
:ου σ:άνε κόκκαλα. 

Ένα ωραίο α:όγευμα, ένας ψηλός μυώδης σκύλος με γυαλιστερό μαύρο τρίχωμα κουνάει μανιωδώς ένα δέντρο. 
Ο άνθρω:ός του :έταξε το ξύλο λίγο ψηλότερα και κόλλησε στα κλαδιά. Όταν ο σκύλος εγκαταλεί:ει τελικά 
την :ροσ:άθεια, κατεβαίνει α:ό το δέντρο και γυρνά :ρος εμάς, ερχόμαστε αντιμέτω:οι με τη μουσούδα 
ενός Μ:όξερ και τον όγκο ενός μ:οξέρ. Ειλικρινά, μοιάζει σαν τη σκυλίσια έκδοση του στερεότυ:ου μ:ράβου 
νυχτερινού κλαμ:. Ωστόσο, ο Dex τον :λησιάζει και χαιρετιούνται ήρεμα, με αμοιβαίο μύρισμα και χαρούμενους 
κύκλους ο ένας γύρω α:ό τον άλλον. Ο άνθρω:ός του τον φωνάζει Λουλούδι και α:οδεικνύεται ότι δεν θα 
μ:ορούσε να υ:άρξει καταλληλότερο όνομα για αυτόν, καθώς όταν τρίβει τη μούρη του στο χέρι σου, :αίζει σε 
κά:οιο μέρος να ανθίζει ένα λουλούδι.

W O O F !   D I A R I E S
ź źžƇЃŹžƄ��"�ŮЃƂƉ�ſŶž� ŶƈƇŶŷƄƉƅϼſžŶ

Ώ
Κείμενο: Ντέ:υ Καραγιάννη

- 47 -



Μια άλλη μέρα, σε μια α:ό τις συνηθισμένες στάσεις μου για καφέ στο χέρι βλέ:ω έναν μεγαλόσωμο χιονάτο 
:ειρατή με μαύρο “κάλυμμα” στο δεξί μάτι, να λιάζεται στο :εζοδρόμιο. Του λέω γεια και του στέλνω ένα φιλί και 
αυτός δείχνει τελείως μ:ερδεμένος, γιατί :οιος μιλάει με τέτοια άνεση σε γίγαντες; Όταν όμως βεβαιώνεται ότι ναι, 
σε αυτόν μιλάω, συνειδητο:οιώ ότι η :ηγή της ε:ιβλητικότητάς του δεν βρίσκεται μόνο στο μέγεθός του, αλλά στην 
ένταση του ενθουσιασμού του. Το να δώσεις σημασία στον Lars ίσως σημαίνει ότι τα χέρια σου θα μ:ορούν να 
κολλάνε γραμματόσημα για ώρες και ότι το τζιν σου θα α:οκτήσει :ατουσοστάμ:ες. Αξίζει!

Οι :ιο μικρόσωμες ράτσες δίνουν τη δική τους μάχη α:έναντι στην :ροκατάληψη. 

Η Μίνα είναι ένα Τσιουάουα :ου ο Dex και εγώ σ:άνια έχουμε :ετύχει στο δρόμο, αλλά την ακούμε :ολλές 
φορές την ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι όταν οι άνθρω:οι λένε ότι είσαι ένα :οντίκι :ου εξα:άτησε το σύστημα 
και αναγνωρίστηκε ως σκύλος, έχεις κάθε δικαίωμα να τα χεις :αρμένα συνέχεια και να γίνεις η :ριμαντόνα της 
γειτονιάς. Φήμες  λένε ότι όταν :αίρνει θέση για να τα κάνει, μοιάζει με μ:αλόνι με τα μ:ροστινά :όδια της να 
συναντάνε τα :ίσω. Ελ:ίζω κά:οια στιγμή να μ:ορέσουμε να το ε:ιβεβαιώσουμε με τα μάτια μας.

Αντίθετα, η Belle είναι μια ήσυχη και υ:άκουη κυρία. Είναι ένα Μαλτεζάκι :ρότυ:ο της μόδας, συνήθως με ένα 
κοτσίδι συντριβανάκι στην κορφή του κεφαλιού της ή δύο κοτσιδάκια, ενώ έχει :ραγματο:οιήσει και εμφανίσεις με 
ροζ parka. H Belle έχει ένα μακροχρόνιο και χωρίς αντα:όδοση φλερτ με τον Dex και η διαφορά μεγέθους δεν 
:ρόκειται να σταθεί εμ:όδιο στο δρόμο της· μόλις τον εντο:ίσει, ακολουθεί τη διαδρομή του, :ερ:ατώντας δί:λα 
του και αρ:άζοντας κάθε ευκαιρία να :ηδήξει για φιλάκια στη μουσούδα του. Ωστόσο, η :ιο αστεία :ληροφορία 
για την Belle είναι ότι δεν διστάζει να :αρατήσει την ντελικάτη εικόνα της :ροκειμένου να μη δα:ανήσει ούτε 
μια μάταιη θερμίδα. Όταν ο άνθρω:ός της σταματά γα να μιλήσει σε κά:οιον για :ερισσότερο α:ό δέκα 
δευτερόλε:τα, η Belle ξα:λώνει τη χνουδωτή λευκή κοιλιά της (ή το καθαρό φούτερ της) στην όχι και τόσο λευκή 
άσφαλτο. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο χρειάζεται o Dex για να καταλάβει ότι είναι η αδελφή ψυχή του.

Έ:ειτα, είναι τα σκυλάκια :ου α:λά διαφέρουν.
 
Η ζωή μ:ορεί να είναι δύσκολη όταν είσαι Sharpei. Ο Simon μοιάζει σαν ένα μικρό :λάσμα χαμένο σε ένα 
ολόσωμο τριχωτό κολάν μεγέθους XXL (ή εναλλακτικά, σαν μια λαχανιασμένη ζαρωμένη :ετσέτα) και μ:ορεί 
οι άνθρω:οι να κάνουν ουρά για να τον χαϊδέψουν, οι σκύλοι όμως δυσκολεύονται να τον αναγνωρίσουν ως 
κά:οιον του είδους τους. Ακόμη και ο Dex :ισω:άτησε για να τον :αρατηρήσει μέχρι να :λησιάσει, καθώς ο 
Simon ξα:λωμένος στο :λευρό του :άνω στο γρασίδι διασκέδαζε μόνος του με ένα ε:ί:εδο κομμάτι ξύλου. Το εν 
λόγω κομμάτι ξύλου ήταν καλή ευκαιρία για να γίνει η γνωριμία και ο Dex κατάλαβε ότι λάθος συναγερμός, είναι 
α:λά ένας σκύλος.

Όλα τα :αρα:άνω σκυλιά έχουν δύο κοινά χαρακτηριστικά.

Πρώτον, είναι τρυφερά σε αυτούς :ου τα αγα:ούν.

Δεύτερον, όλα είναι όμορφα, αν όχι για όλους, τουλάχιστον για τους ανθρώ:ους τους.

Ίσως εδώ υ:άρχει μια δια:ίστωση και για εμάς. 

Έχεις ρυτίδες; Σημάδια; Ιδιαίτερα αυτιά;

Παραείσαι μικρός σε σχέση με τα έ:η σου; Ή μή:ως τρομακτικά ψηλός;

Newsflash that shouldn’t be news. 

Για κά:οιον είσαι :ανέμορφος.





Μ Π Α Ρ Α   Σ Ο Κ Ο Λ Α Τ Α Σ  
ŸžŶƈϿ�ż�ƇƄſƄƀϼƈŶ�źϿƂŶž� ϼƂƈŶ�ż�ƀЄƇż
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σοι έχετε αδυναμία στα γλυκά, ξέρετε εκείνη τη λιγούρα για κάτι γλυκό :ου σε :ιάνει κά:ου μετά το 
μεσημεριανό ή το α:όγευμα. Τούρτες με σοκολάτα ή φρούτα, κά:κεικ, cheesecake, διάφορες μους 
:ερνούν α:ό το μυαλό σου. Τι καλύτερο όμως α:ό το να φας κάτι γλυκό και να μην έχεις τύψεις για το 
:όση ζάχαρη ή λι:αρά τελικά :εριείχε αυτό το γλυκάκι :ου έφαγες; Έχουμε τη λύση! 

Chocolate bars! Σοκολάτα κουβερτούρα με ξηρούς καρ:ούς και α:οξηραμένα φρούτα. Ό,τι :ιο υγιεινό για 
ε:ιδόρ:ιο και ταυτόχρονα :ολύ νόστιμο! Κατάλληλο για ένα α:ογευματινό σνακ ή για δωράκι στα αγα:ημένα σας 
:ρόσω:α! Σοκολάτα α:ό τα χεράκια σας!

Ό





ѓѤѢѣو�

200 γραμ. κουβερτούρα 

20 γραμ. α:οξηραμένα cranberries

20 γραμ. φιστίκια Αιγίνης, ωμά και ανάλατα

20 γραμ. κάσιους 

фѣѬىѤўѫѠ

Λιώστε τη σοκολάτα σε μ:εν-μαρί. Ανακατέψτε συνεχώς για να λιώσει γρηγορότερα. 
Σε ένα ταψάκι (18 εκ. x 22 εκ.) αδειάστε τη λιωμένη σοκολάτα και α:λώστε τη με μία σ:άτουλα σε :άχος μισού 

εκατοστού. Χρειάζεται μικρό ταψάκι για τη συγκεκριμένη δοσολογία. Δι:λασιάστε τα υλικά για μεγαλύτερο ταψάκι. 
Δεν :ρέ:ει να γίνει :ολύ λε:τή η σοκολάτα γιατί θα είναι σαν  «φλούδα» κι εμείς θέλουμε να βγει σαν κομμάτι 

σοκολάτας. Όσο είναι ακόμα υγρή η σοκολάτα ρίξτε όλα τα υλικά α:ό :άνω σε όλο το μήκος και :λάτος. 
Βάλτε τη στο ψυγείο για μία ώρα τουλάχιστον. Αφού :αγώσει καλά, σ:άστε τη σε μεγάλα κομμάτια. 

Μ:ορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο για 2 εβδομάδες.

* Use dark chocolate as a healthier option, but you can of course use milk chocolate ,white chocolate or any other kind you wish, even a mix 

of it all. You can add any other toppings you choose. Varying from nuts to dried fruits, bits of chocolate or fresh fruit. 

Whatever you have available. 



R O C K   ‘N   R O L L   R O M A N C E 
ƁžŶ�žƇƈƄƅžſϾ�ŶƂŶŹƅƄƁϾ�ƇƈżƂ�źƃϽƀžƃż�ƈżƆ�ZWKS�ƁƄƉƇžſϾƆ

ţ źžƇЃŹžƄ��
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ατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης της δεκαετίας του ‘30, οι Αφροαμερικανοί  μεταναστεύουν α:ό το 
Δέλτα του Μισσισσι:ή, το Μemphis και το Τennessee, :ρος τις βιομηχανικές :όλεις του Βορρά. Ανάμεσα 
στις :όλεις είναι και το Detroit τις :ολιτείας του Michigan, με τις εγκαταστάσεις του (κυρίως στον τομέα 
της αυτοκινητοβιομηχανίας) να δίνουν την ευκαιρία σε Αφροαμερικανούς και μη, να βελτιώσουν 

την οικονομική τους κατάσταση. Οι μαύροι μετανάστες α:ό το Νότο, μικρότεροι σε αριθμό α:ό τους λευκούς, 
εγκαθίστανται στην ανατολική :λευρά του Detroit, στη γειτονιά Black Bottom. 

Το όνομα Black Bottom, :ου εσφαλμένα :ιστεύεται ότι είναι μια αναφορά σε αυτούς τους μαύρους μετανάστες, 
δόθηκε στην :εριοχή για το σκούρο χρώμα του βαλτώδους εδάφους της α:ό τους Γάλλους α:οίκους, :ου :ρώτοι 
εγκαταστάθηκαν εκεί το 1701. Οι Αφροαμερικανοί κατάφεραν να διαμορφώσουν στην γειτονιά της Black Bottom 
ένα κλειστό και ασφαλές :εριβάλλον, σε μια ε:οχή :ου ο ρατσισμός μάστιζε τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Καθ ‘όλη τη δεκαετία του 1940 και του 1950, οι Αφροαμερικανοί δημιουργούν νέες :ηγές εσόδων ανοίγοντας τις 
δικές τους ε:ιχειρήσεις, κυρίως στην Hastings Street και στο Paradise Valley. 

D
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Στο Paradise Valley, :ου α:οτελεί το ψυχαγωγικό κέντρο της Black Bottom, οι νέοι ε:ιχειρηματίες ανοίγουν 
θέατρα και νυχτερινά κέντρα :ου φιλοξενούν θρύλους της τότε μουσικής σκηνής, ό:ως η Ella Fitzgerald, ο Duke 
Ellington, και η Billie Holiday, :ροσελκύοντας μαύρο και λευκό κοινό. Στoυς κόλ:ους του Paradise Valley της 
Black Bottom θα γεννηθούν τα Detroit blues. Παρόμοια στο στυλ με τα blues του Chicago, διακρίνουν τον ήχο 
τους α:ό τα Delta blues με τη χρήση της ηλεκτρικής κιθάρας, η ο:οία ενισχύεται μέσα α:ό άλλα μουσικά όργανα, 
συμ:εριλαμβανομένων του μ:άσο και του :ιάνου. Ανάμεσα στους μουσικούς :ου κάνουν την εμφάνισή τους στην 
σκηνή του Detroit είναι η Roberta Louise Osborn, κατά κόσμον Alberta Adams. Αρχικά ως tap dancer σε club της 
Hastings Street και λίγο αργότερα ως τραγουδίστρια, θα εμφανιστεί δί:λα σε μουσικούς ό:ως ο John Lee Hooker, 
ο T-Bone Walker και ο Duke Ellington. Η Alberta θα χαρακτηριστεί ως η :ροσω:ο:οίηση της μ:λουζ σκηνής του 
Detroit, και αδιαμφισβήτητα η βασίλισσα των Detroit Blues. 

Παρόλο :ου δισκογραφικές εταιρείες και υ:οστηρικτές έχουν την τάση να αγνοούν τη σκηνή του Detroit υ:έρ 
των μεγαλύτερων, :ιο σημαίνοντων, ό:ως η σκηνή του Chicago, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής John Lee Hook-
er κατάφερε να α:οκτήσει εθνική φήμη. Ο Hooker με την βαθιά, τραχιά του φωνή, συνοδευόμενη μόνο α:ό τη 
δική του ηλεκτρική κιθάρα, ανα:τύσει τον δικό του groovy style, :ολλές φορές α:οκαλούμενο guitar boogie, 
:ροερχόμενο α:ό το :ιανιστικό στυλ boogie-woogie της δεκαετίας του ’20.
Ενσωματώνει στα Detroit Blues και άλλα ήδη υ:άρχοντα στοιχεία ό:ως τα talking blues (φωνητικά με ε:ί:εδο 
τόνο, :ολύ κοντά στην ομιλία και αυστηρός ρυθμός στη μουσική) και τα North Mississippi Ηill Country blues 
(σταθερά κιθαριστικά riffs, λίγες αλλαγές χορδών και αντισυμβατικές δομές των τραγουδιών).Το :ρώτο του hit, 
‘Boogie Chillen’, το 1949, α:οτελεί την ε:ιτομή του :ρώιμου ύφους του και φτάνει στην :ρώτη θέση των Rhythm 
and Blues charts.

Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου :άνω α:ό :έντε εκατομμύρια Αφροαμερικανών 
μετακινούνται α:ό το Νότο :ρος το Βορρά, τη Δυτική και την Ανατολική Ακτή. Σε αυτή τη δεύτερη μεγάλη 
μετανάστευση, η ο:οία ξεκίνησε το 1941 και διήρκεσε μέχρι το 1970, :ρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι :όλεις Νέα 
Υόρκη, Kansas, California, Los Angeles, Oakland, Richmond και Long Beach, οι :ερισσότερες α:ό τις ο:οίες 
:ρόσφεραν :ολλές θέσεις εργασίας στη βιομηχανία του στρατού. Ανάμεσα στους μετανάστες βρίσκονται και 
μουσικοί της blues και της jazz σκηνής.

Οι δυο μουσικές ενώνουν τα χαρακτηριστικά τους και γεννούν ένα νέο είδος με το όνομα jump blues, 
ένα up-tempo χορευτικό υβρίδιο της jazz, του blues και του boogie-woogie. Δύο μεγάλες μ:άντες με έδρα την 
Νέα Υόρκη, θα κάνουν :ρώτες τη μετάβαση αυτή, α:ό την jazz και τa blues στα jump blues, δίνοντας τους ένα 
χαρακτήρα :ιο εκλε:τυσμένο και :ερισσότερο :ερί:λοκο, α:ό ότι στις άλλες :όλεις: η Lionel Hampton Orchestra 
του Lionel Hampton και η μ:άντα του Lucky Millinder.

Η μ:άντα του Lionel Hampton έγινε δημοφιλής κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940 και στις αρχές της 
δεκαετίας του 1950. Το 1942 :αρήγαγαν το κλασσικό κομμάτι ‘Flying Home’, με μουσική α:ό τον Lionel Hampton 
και τον Benny Goodman και στίχους του Sid Robin, το ο:οίο :ρομήνυε τη γέννηση του rhythm and blues.
Ο Lucius Venable “Lucky” Millinder, ενώ δεν μ:ορούσε να διαβάσει ή να γράψει μουσική, δεν έ:αιζε κά:οιο 
μουσικό όργανο και σ:άνια τραγουδούσε, η καλλιτεχνία του και το μουσικό του γούστο έκανε την μ:άντα του 
ε:ιτυχημένη. Λέγεται ότι ήταν η καλύτερη jump blues μ:άντα στην ε:οχή της και έδωσε το έναυσμα σε ένα 
σημαντικό αριθμό μουσικών στην αυγή του rock n’ roll. 

Α:ό τα μέσα της δεκαετίας του ’40 η μ:άντα :αρασύρεται :ρος αυτό :ου θα γίνει γνωστό ως rhythm and blues.Το 
1944 o Lucky Millinder :ροσλαμβάνει τον τραγουδιστή Wynonie Harris και μαζί συνθέτουν το 1945 το κομμάτι 
‘Who Threw the Whiskey in the Well’, το ο:οίο θα γίνει το μεγαλύτερο hit της μ:άντας, κυριαρχώντας τα rhythm 
and blues αλλά και τα pop charts. Αυτές οι δύο μ:άντες της δεκαετίας του ’40 :αρήγαγαν μουσικούς οι ο:οίοι 
διαμόρφωσαν την εξέλιξη της μουσικής.

To 1948 το νέο είδος υιοθετεί το όνομα rhythm and blues, όρος :ου μέχρι τότε χρησιμο:οιούσε η μουσική 
βιομηχανία για τη μουσική των μαύρων όλων των στυλ, εκτός της θρησκευτικής. Το είδος αυτό, ως μετεξέλιξη των 
jump blues, και :αιγμένο συνήθως α:ό μικρές μ:άντες των :έντε ή έξι μουσικών, με μουσικά άλματα, ιδιαίτερα 
συγκο:τόμενα φωνητικά και κωμικούς στίχους με αστική θεματολογία, δίνει έμφαση στα ρυθμικά μέρη του :ιάνου, 
του μ:άσου και των ντραμς. Μετά το μέσα της δεκαετίας του ’40 στη σύνθεση μ:αίνει και η ηλεκτρική κιθάρα.
Ανάμεσα στους σημαντικούς μουσικούς βρίσκουμε τον Louis Jordan, τον Jack McVea, τον Earl Bostic, and τον 
Arnett Cobb.



“ ΑΓΑΛΜΑΤΑ “ 
του Λεωνίδα Σάρκα 

Φωτογραφίες: Βασίλης Νικολό:ουλος



Δύο μέρες :ριν τα γενέθλια του Βασιλιά Ναντζιανίν, ο Κόβ:ακς ξύ:νησε αργά. Ήδη ο ήλιος είχε ξε:ροβάλλει 
:άνω α:ό τον Οίκο των Μαγίστρων και οι λεκιασμένες κουρτίνες αδυνατούσαν να κρατήσουν τις λαμ:ερές 
ακτίνες έξω α:ό το δωμάτιο του.

Ξεφώνισε, α:ελ:ισμένος και εκνευρισμένος μαζί. Δεν συνήθιζε να καθυστερεί στη δουλειά του. 
Το αντίθετο μάλιστα, :ερηφανευόταν ότι με το :ου η νύχτα έδινε την θέση της στο λυκαυγές, αυτός κυκλοφορούσε 
ήδη στους δρόμους του Βασιλείου, με μάτια ανοιχτά και μυαλό κοφτερό. Θυμόταν αμυδρά τι τον είχε κρατήσει 
ξύ:νιο χθες το βράδυ, ανάθεμα όμως κι αν μ:ορούσε να ανακαλέσει τις λε:τομέρειες. Κάτι σχετικό με ένα 
κομμένο χέρι και μια ματωμένη :εργαμηνή – ή μή:ως είχε να κάνει με τον τέταρτο νόμο υλο:οίησης του Βενούβιρ, 
τον ο:οίον μελετούσε :ρόσφατα;

Σαν να μην ήταν αρκετή η ανα:άντεχη τούτη αμνησία, ο Χέλντριαν τον είχε ε:ισκεφτεί δύο φορές στον ύ:νο του – 
συχνότητα :ου δεν είχε ε:αναληφθεί στο :αρελθόν – κουράζοντάς τον με :ληροφορίες και υ:οσχέσεις τις ο:οίες 
είχε ξανακούσει. Μ:ορούσε να καταλάβει την ανυ:ομονησία του Πρίγκη:α, υ:ήρχαν όμως και όρια. Κανείς τους 
δεν θα κέρδιζε αν ο Κόβ:ακς ξύ:ναγε κουρασμένος και με :ονοκέφαλο, λόγω των μακροσκελών μονολόγων 
του Χέλντριαν.

Βέβαια, αμελητέα σημασία είχαν οι ακριβείς λε:τομέρειες. Ήταν αργο:ορημένος. Ντύθηκε όσο :ιο γρήγορα 
μ:ορούσε. Για :ρωινό έφαγε μόλις δύο μ:ουκιές α:ό την κερασό:ιτα :ου χθες είχε αγοράσει και έφυγε 
αναμαλλιασμένος, χωρίς καν να ελέγξει την ακεραιότητα του αλχημικού του εργαστηρίου στο υ:όγειο. Αν είχε γίνει 
βέβαια α:ό:ειρα εισβολής, θα είχε ακούσει τις εκρήξεις.

Προκειμένου να φτάσει στο Κυανό Μέγαρο, διέσχισε την κεντρική αγορά της :ρωτεύουσας. 
Σε αντίθεση με όσα :ίστευαν οι :αρανοϊκοί, το :λήθος :ροσέφερε όχι μόνο :ροστασία μα και δυνατότητες. 
Πρωτίστως αυτές της αφομοίωσης στην μάζα, ή της διαφυγής. Την συγκεκριμένη μέρα η αγορά ξεχείλιζε α:ό κόσμο. 
Άνθρω:οι δεκάδων εθνικοτήτων και ε:αγγελμάτων ανακατεύονταν και συγχέονταν μέσα σε ένα συνονθύλευμα 
α:ό στριγκές φωνές. Ο Κόβ:ακς γνώριζε :ως ο αλλο:ρόσαλλος όχλος γύρω του τον :ροστάτευε. Έτσι ό:ως 
:ιέζονταν και έσ:ρωχναν ο ένας τον άλλον, θα ήταν εύκολο για έναν :ανούργο άνδρα – ένα χαμόγελο 
στρέβλωσε το :ρόσω:ο του Κόβ:ακς – να ξεγλιστρήσει μακριά α:ό την ο:οιαδή:οτε α:ειλή. Ακόμα και κά:οιο 
αθέατο μαχαίρι να :λησίαζε το κορμί του, ο Κόβ:ακς είχε :άρει ε:ι:λέον - μαγικής φύσεως - μέτρα.

Μετά την αγορά ο Κόβ:ακς άνοιξε το βήμα του. Αν και είχε αφήσει :ίσω τους διώκτες του, δεν έ:ρε:ε να 
εφησυχάζει.

Χώρια του ότι είχε αργήσει.

Στο Μέγαρο αγνόησε τα λίγα άτομα :ου τον χαιρέτησαν και, :ερνώντας με ταχύτητα τους καμ:υλωτούς 
διαδρόμους του Εσώτερου Δακτυλίου με τις συλλογές α:ό τρό:αια :ολέμου στους τοίχους και στις γυάλινες 
:ροθήκες τους, έφτασε κατάκο:ος στην :τέρυγα των αγαλμάτων. Έξω α:ό το τεχνουργείο :ου του είχε 
:αραχωρηθεί :ερίμενε η Λίμυ, στηριζόμενη στον τοίχο. Α:ορροφημένη καθώς ήταν με έναν :ά:υρο, δεν τον 
αντιλήφθηκε :αρά μόνο τελευταία στιγμή, όταν τους χώριζαν λίγα εκατοστά.

Τίναξε το κεφάλι της ξαφνιασμένη και στρίγγλισε.

‘’Τι έγινε; Τι συνέβη;’’ ρώτησε ο Κόβ:ακς. Το μυαλό του :ήγε αμέσως στο κακό, αμέσως μετά όμως σκέφτηκε την 
εικόνα :ου :αρουσίαζε. Ατημέλητος, ιδρωμένος, εξουθενωμένος – δεν α:οτελούσε και την φυσιολογικότερη 
εικόνα του κόσμου. Το καταλάβαινε, ήταν :άνω α:’όλα άνθρω:ος με κατανόηση.

‘’Δεν είναι τί:οτα, δεν είναι τί:οτα’’, :άσχισε να την καθησυχάσει. ‘’Κάτι μου έτυχε, ένας αλχημικός γρίφος. 
Ξεχάστηκα. Αναγκάστηκα να τρέξω. Δεν :ρόλαβα καν να φάω.’’ Όσο μιλούσε, :ροσ:έρασε την Λίμυ και με το 
σιδερένιο κλειδί :ου μόνο αυτός διέθετε, ξεκλείδωσε την :όρτα. Μέσα στο κυκλικό δωμάτιο :εριεργάστηκε τον 
μουσαμά :ου κάλυ:τε το έργο του. Σχεδόν έτοιμο, ακριβώς ό:ως το είχε εμ:νευστεί και :εριγράψει ο Πρίγκη:ας. 
Ο μουσαμάς ήταν για τους άλλους καθώς, έχοντας αφοσιωθεί σε τέτοιο βαθμό :άνω του, ο Κόβ:ακς είχε την 
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εικόνα του αγάλματος καρφωμένη στο μυαλό του. Μόνο μικρές λε:τομέρειες έλει:αν. Δευτερεύουσες, ασήμαντες 
λε:τομέρειες.

‘’Κύριε;’’

‘’Ε; Τι θες;’’

‘’Ρώτησα αν θέλετε να σας φέρω τί:οτα να φάτε ή να :ιείτε.’’

‘’Όχι, όχι, Λίμυ, μ:ορεί να :εριμένει. Έχουμε δουλειά μ:ροστά μας.’’

Πάντα τον συγκινούσε το ενδιαφέρον της κο:έλας. Εργατική, σοβαρή, υ:εύθυνη – διέθετε όλα τα χαρίσματα :ου 
συνθέτουν έναν τέλειο βοηθό. Μερικές φορές, όχι :ολλές, ο Κόβ:ακς αναρωτιόταν αν η κο:έλα αντιμετώ:ιζε 
:ροβλήματα στην ζωή της. Μια υστερική μητέρα ή έναν κατα:ιεστικό αρραβωνιαστικό. Υ:ήρχαν τελετές οι ο:οίες 
θα τους μετέτρε:αν την ζωή σε μαρτύριο. Θα μ:ορούσε να βρει τα υλικά, να αντα:οδώσει στην κο:έλα τα όσ-

Βγήκε α:ό τις σκέψεις του. Είχε ακούσει μερικές λέξεις :ου δεν του άρεσαν καθόλου. ‘’Τι εί:ες;’’ 

‘’Οι εργασίες έχουν :ροσωρινά σταματήσει. Σε όλους τους θαλάμους. Έτσι :ρόσταξε η Ίμ:λεν.’’

‘’Ποιά;’’

‘’H Ίμ:λεν. H λοχαγός της Βασιλικής - ‘’ 

‘’Ξέρω καλά :οια είναι. Τι στην Άβυσσο θέλει εδώ και γιατί νομίζει ότι μ:ορεί να ε:ιβάλλει την θέλησή της;’’

‘’Δεν έχω ιδέα, κύριε’’, α:οκρίθηκε φοβισμένη η Λίμυ. ‘’Θέλει να ελέγξει την :ρόοδο των αγαλμάτων, θαρρώ.’’

‘’Θα το δούμε αυτό.’’ Με μια κοφτή κίνηση του χεριού, ο Κόβ:ακς ξεκαθάρισε τις :ροθέσεις του και όρμησε έξω 
α:ό την αίθουσα.

Η έξοδός του συνέ:εσε με αυτήν του ατόμου :ου είχε :ροκαλέσει τη δικιά του. Συνοδευόμενη α:ό ένα ζευγάρι 
φρουρών, η Ίμ:λεν, ευθυτενής και με λιτή ενδυμασία, μόλις έβγαινε α:ό το γειτονικό τεχνουργείο του μάγου 
Ντάγκρορας – ω, :όσο ο Κόβ:ακς σιχαινόταν το αλαζονικό του μειδίαμα. Με το :ου γύρισε το κεφάλι της για να 
μιλήσει στους στρατιώτες, ο Κόβ:ακς εισήλθε στο ο:τικό της :εδίο.

‘’Ο Κόβ:ακς.’’ Ήταν ολοφάνερη η :εριφρόνησή της. ‘’Σε σένα ερχόμασταν.’’

‘’Ούτε λόγος’’, αρκέστηκε να :ει. Το:οθετήθηκε, με ένα καλά υ:ολογισμένο βήμα, κάτω α:ό το κάσωμα της 
:όρτας.

‘’Πώς :άει το άγαλμα Κόβ:ακς;’’ τον ρώτησε ενώ :ερ:ατούσε :ρος το μέρος του. ‘’Μέχρι μεθαύριο :ρέ:ει να 
είναι έτοιμο.’’

‘’Το ξέρω. Θα είναι.’’

‘’Για να δούμε λοι:όν το δώρο σου :ρος τον Βασιλέα μας.’’ Στάθηκε μ:ροστά του. ‘’Κάνε στην άκρη.’’

‘’Α:οκλείεται.’’ Το κάθε γράμμα τονίστηκε σαν να είναι διαφορετική λέξη.

‘’Τι;’’

‘’Δεν υ:άρχει :ερί:τωση να σας αφήσω να μ:είτε μέσα και να καταστρέψετε τα :άντα. Η δουλειά :ου έχει 
α:ομείνει α:αιτεί εξαιρετική :ροσοχή και συγκέντρωση.’’



‘’Βλέ:ω μόνο ένα κομμάτι :ανί.’’

‘’Αν νόμιζες ότι θα δεις το ίδιο το άγαλμα για να :ληροφορήσεις έ:ειτα τους εχθρούς μου, είσαι μακριά 
γελασμένη.’’

‘’Τι το ξεχωριστό έχει;’’ :ετάχτηκε ένας α:ό τους στρατιώτες. ‘’Είναι φτιαγμένο α:ό σ:άνια βιβλία;’’

‘’Για ξανα:ές το αυτό, :αλιομ:άσταρδε.’’ Ο Κόβ:ακς έκανε να τον :λησιάσει, το χέρι της Ίμ:λεν ωστόσο τον 
σταμάτησε έγκαιρα.

‘’Για όνομα του Θεού, Κόβ:ακς, ήταν μόνο ένα αστείο.’’

‘’Που μόνο η ανώτερη ευφυΐα των στρατιωτών μ:ορεί να κατανοήσει, σωστά;’’

‘’Άσε τα λόγια και κάνε στην άκρη. Μια ματιά θα ρίξουμε. Θα είχαμε τελειώσει ήδη αν δεν - ‘’

‘’Αν δεν τι, λοχαγέ; Αν δεν υ:ήρχε ο τρελός Κόβ:ακς να σας δυσκολεύει;’’ Άθελα του, η ένταση της φωνής του 
είχε δυναμώσει. ‘’Θέλετε να μ:είτε μέσα, να :οδο:ατήσετε εργαλεία και :α:ύρους, να ε:αληθεύσετε το γεγονός 
:ως ε:ειδή έχετε μυτερά κομμάτια ατσαλιού, είστε τα αφεντικά, να καθυστερήσετε την δουλειά μου ώστε να 
α:οτύχω. Α:οκλείεται.’’

Ένα μικρό :λήθος είχε μαζευτεί γύρω α:ό τους τέσσερις διαφωνούντες. Λίγο τον ένοιαζε. Ίσως ήταν καλύτερα 
έτσι, ίσως η α:οφασιστικότητά του να λαμβανόταν υ:όψιν όχι μόνο α:ό την Ίμ:λεν. Συνέχισε α:τόητος. ‘’Θα είχαμε 
τελειώσει ήδη, ναι. Αν δεν κουράζατε τα μικρά σας μυαλά με μας αλλά με τους εχθρούς του Βασιλείου. 
Και :οιος μου λέει, στο κάτω κάτω, :ως δεν θα κλέψετε ό, τι :ολύτιμο σας γυαλίσει μέσα στην αίθουσα;’’ 

Φτάνοντας στο όριο της υ:ομονής της, η Ίμ:λεν σήκωσε τα χέρια της ψηλά και έβγαλε ένα ε:ιφώνημα οργής. 
Οι μύες των χεριών της ήταν καλοσχηματισμένοι, :αρατήρησε ο Κόβ:ακς. Όσο και να την αντι:αθούσε, 
αναγνώρισε το :όσο υ:έροχο ήταν το σώμα της. Δυνατό, σφριγηλό, και μην έχοντας χάσει ακόμα την ισχύ της 
νιότης. Ίδιο με το άγαλμά του.

‘’Που να σε :άρει, έχω οδηγίες α:ό το Παλάτι να ελέγξω την :ρόοδό σας.’’

‘’Και εγώ έχω εντολή α:ό τον ίδιο τον Βασιλιά να τον τιμήσω στα ε:ικείμενά του γενέθλια. Αυτός μου την έδωσε, 
αυτός μονάχα μ:ορεί να την αναιρέσει.’’

Σαν να διέθετε μαντικές ικανότητες, ο Κόβ:ακς ήταν α:όλυτα σίγουρος για το :οια θα ήταν η α:άντηση της Ίμ:λεν. 
Παρακολούθησε το στόμα της να ανοίγει και τις :ρώτες λέξεις να :αίρνουν μορφή. Την τελευταία στιγμή, το μυαλό 
τράβηξε το φρένο και ε:έβαλλε σιω:ή. Δεν θα ήταν και η φαεινότερη ιδέα να :αραδεχθεί, ενώ:ιον τόσων 
:αρευρισκομένων, την διανοητική κατάσταση του Βασιλιά τον ο:οίον ενδιέφεραν μόνο οι βόλτες στον κή:ο. 
Αν και ήταν το γνωστότερο μυστικό του Βασιλείου, κά:οια :ράγματα ε:ιτρέ:εται μόνο να ψιθυρίζονται, και μόνο 
στο σκοτάδι.
Βλέ:οντάς τη να διστάζει, ο Κόβ:ακς έδωσε το τελειωτικό χτύ:ημα.

‘’Μ:ορείτε να κοιτάξετε α:ό δω :ου στέκεστε. Κάτω α:ό τον μουσαμά ελλοχεύει ένας λυσσασμένος γίγαντας και 
α:ό :ίσω είναι κρυμμένοι δολοφόνοι. Αδειάστε μου την γωνιά τώρα.’’ Σφίγγοντας τις γροθιές της και βγάζοντας 
έναν αναστεναγμό υ:ερβολικά μεγάλης διάρκειας, η λοχαγός έκανε μεταβολή. Α:ομακρύνθηκε μαζί με 
την συνοδεία της χωρίς κανείς να :ει κουβέντα. Ικανο:οιημένος με τον εαυτό του, ο Κόβ:ακς ε:έστρεψε στο 
τεχνουργείο ό:ου και αντίκρυσε μια χλωμή Λίμυ.

‘’Μην τους αφήνεις να σε τρομάζουν.’’ της εί:ε. ‘’Αγράμματοι θρασύδειλοι, τί:οτα :αρα:άνω. Και τώρα, δουλειά. 
Ασχολήσου με την ε:ιγραφή στην βάση. Ύστερα, θα δέσουμε τα :ετράδια στο ό:λο και γύρω α:ό την ζώνη.’’



Ο ίδιος έκατσε στο μικρό του γραφείο, δί:λα στο καλυμμένο άγαλμα, και για τις ε:όμενες ώρες κατα:ιάστηκε με 
την γεωμετρικότητα των μαγικών ζεύξεων :ου θα διατηρούσαν – μέχρι την τελευταία στιγμή – τα νεκρομαντικά 
:εδία εντός του αγάλματος αόρατα και ανενεργά. Εντούτοις, η συγκέντρωσή του δεν ήταν α:όλυτη. 

Στην αντι:αράθεση με την Ίμ:λεν είχε ταραχτεί :ερισσότερο α:ό το ‘’αθώο’’ αστείο για τα βιβλία. Νόμιζαν :ως 
εμ:αίζοντας τη δουλειά του θα έ:αιρναν το :άνω χέρι. Λες και οι βιβλιοθηκάριοι δεν αξίζουν σεβασμό. Και :ώς 
ήταν δυνατόν να το θυμούνται; Χρόνια και χρόνια είχαν :εράσει α:ό την τελευταία του μέρα ως βιβλιοθηκάριος. 
Γιατί δεν είχε ξεχαστεί; Γιατί...;

Οι ώρες κύλησαν γρήγορα και όταν τέλειωσε η βάρδια της Λίμυ και αναχώρησε για το σ:ίτι της, ο Κόβ:ακς 
:αρέμεινε για ένα ε:ι:λέον δίωρο. Το αξιο:οίησε με το να διοχετεύσει μια :ροσωρινή :οσότητα ψευτο-ζωής στη 
σμίλη, έτσι ώστε μόνη της να τιθασεύσει τις ατέλειες στο :ρόσω:ο του αγάλματος.

Για να ε:ιστρέψει σ:ίτι, ο Κόβ:ακς ακολούθησε την κεντρική φωταγωγημένη λεωφόρο. Οι συχνές :ερί:ολοι 
κατά μήκος της καθησύχασαν τις ανησυχίες του για κά:οια ενέδρα. Σε αντίθεση με την σωματική του κό:ωση, 
:ερ:ατούσε με ανάλαφρο βήμα, ενδεικτικό της ψυχικής ανάτασης :ου ένιωθε. Άλλη μια μέρα είχε α:ομείνει. 
Ο μόχθος τόσων μηνών :λησίαζε στο τέλος του και η ανταμοιβή θα ήταν ισοδύναμη της τιτάνιας :ροσ:άθειας.

Αφού κλείδωσε την :όρτα της οικίας του, βεβαιώθηκε :ως καμία κλειδαριά δεν είχε :αραβιαστεί και έ:εσε δίχως 
χρονοτριβή στο κρεβάτι. Στιγμές :ριν κυλήσει σε έναν βαθύ, δίχως όνειρα λήθαργο, θυμήθηκε :ως είχε μείνει 
άσιτος όλην την ημέρα. Ήταν άνευ σημασίας. Είχε σημαντικότερα :ράγματα να ασχοληθεί.

Την :αραμονή των γενεθλίων του Bασιλέως Ναντζιανίν, ο Κόβ:ακς σηκώθηκε χαράματα, συνέ:εια 
μακροχρόνιας συνήθειας μα και της ανα:άντεχης α:οψινής α:ουσίας του Χέλντριαν. Έβγαζε κά:οιο νόημα, έτσι 
και σκε:τόταν κανείς τι ημέρα ήταν. Για νύχτες ε:ί νυχτών ο Χέλντριαν είχε γεννήσει την ιδέα στον Κόβ:ακς, 
είχε μεταλαμ:αδεύσει το όραμά του και αυτός το είχε κάνει :ράξη – μαζί με δικής του εμ:νεύσεως βελτιώσεις. 
Περαιτέρω ε:ισκέψεις δεν είχαν νόημα. Το μόνο :ου έμενε ήταν η εκτέλεση του σχεδίου.

Ενώ έτρωγε εν τάχει ό,τι είχε α:ομείνει στη μικρή α:οθήκη, είχε την φαεινή έμ:νευση να μεταβεί στο Κυανό 
Μέγαρο μέσω των υ:ονόμων. Με τον εορτασμό να είναι την ε:όμενη ημέρα, σκό:ευε να :εράσει το βράδυ 
στην ασφάλεια του τεχνουργείου του. Συνετό θα ήταν, συνε:ώς, να α:οσυντονίσει ε:ι:λέον όσους ε:ιζητούσαν το 
κακό του, κάνοντας χρήση μιας οδού την ο:οία κανείς δεν θα φανταζόταν.

Φτάνοντας στο Μέγαρο, ο Κόβ:ακς ασχολήθηκε με το μικροσκο:ικό :εύκο στην ανοιχτή :αλάμη του αγάλματος. 
Ευτελής εργασία, για αυτό και την είχε αφήσει τελευταία. Ένα ζεύγος κινούμενων ψευδαισθήσεων, :λαισιωμένο 
α:ό ένα ξόρκι μονιμότητας. Αργότερα, κατό:ιν αφίξεως της βοηθού του, ε:ικέντρωσε τις :ροσ:άθειές του στις 
γητειές :ου :εριστοίχιζαν το άγαλμα. Σκο:ός του ήταν να τις ταυτίσει με τις γραμμές και καμ:ύλες της :έτρας.

Έφταιγε η ε:ικείμενη :αρουσίαση του έργου για το ότι το μυαλό του ασχολείτο :ερισσότερο με το αύριο :αρά με 
το τώρα. Έτσι, όταν η βοηθός του, σε μια ανύ:ο:τη στιγμή, ανέφερε την ύ:αρξη ενός λάθους, ο Κόβ:ακς :ιάστηκε 
με τις άμυνές του κατεβασμένες.

‘’Πώς;’’

‘’Έχουμε κάνει ένα λάθος, νομίζω.’’

‘’Πώς; Α:οκλείεται. Πού;’’ Άκουγε :όσο ετοιμόλογος ήταν με τις α:αντήσεις του και ήθελε να ρίξει μ:ουνιά στο 
στομάχι του.

Η Λίμυ του έτεινε έναν :ά:υρο. ‘’Οι ρούνοι :ου χρησιμο:οιούνται σε αυτήν εδώ την αλληλουχία δεν μου φαίνονται 
σωστοί. Αφορούν την αφθαρσία του αγάλματος, υ:οτίθεται, αλλά δεν βλέ:ω ρούνους διάρκειας. Τους διδάχθηκα 
όλους το καλοκαίρι.’’



Εξετάζοντας τον εν λόγω :ά:υρο, ο Κόβ:ακς αναγνώρισε ένα ξόρκι υλο:οιητικού α:οκλεισμού. Ναι, δεν 
αφορούσε την αφθαρσία και όχι, η Λίμυ δεν θα έ:ρε:ε να το ξέρει αυτό. Α:ό :ότε οι α:αίδευτοι βοηθοί 
διδάσκονται μαγεία; Ναι, η δουλειά της Λίμυ αφορούσε την αντιγραφή των ρούνων στο σ:αθί του αγάλματος και 
μετά την ένωσή τους με το υ:όλοι:ο δίκτυο. Όχι, δεν ήταν στα σχέδιά του να του γίνει μια τέτοια ερώτηση, ειδικά 
α:ό την Λίμυ, ο ρόλος της ο:οίας ήταν να κάνει, όχι να ρωτάει.

‘’Κύριε, δεν έχω ιδέα τι κάνουν οι ρούνοι αυτοί.’’

Ο Κόβ:ακς ήξερε. Σε καμιά :ερί:τωση ωστόσο δεν θα της έλεγε.

‘’Είμαστε σίγουροι :ως θα έχουν το ε:ιθυμητό α:οτέλεσμα; Μή:ως υ:άρχει κίνδυνος;’’ συνέχισε ακάθεκτη τις 
α:ορίες. Τα χέρια της έτρεμαν, :ρόσεξε ο Κόβ:ακς, ενώ τα μάτια της ήταν ανήμ:ορα να μείνουν σταθερά σε ένα 
σημείο. Αυτό τον θύμωσε :ιο :ολύ. Όχι μόνο ήταν ανεύθυνη και α:ρόσεκτη, τώρα α:οδεικνυόταν και :έρα για 
:έρα νευρική. Χώρια του ότι ανακατευόταν σε θέματα :ου δεν κατανοούσε. Έτσι κι έφευγε, :οιος ξέρει σε :οιον 
θα μιλούσε και :οιος θα την άκουγε. Οραματίστηκε την α:οτυχή έκβαση του έργου του και τον έ:ιασε κρύος 
ιδρώτας.

Αδύνατο να την αφήσει να φύγει. Η Λίμυ ήταν ε:ιτακτική ανάγκη να σιω:ήσει. Πάσχισε να βρει τρό:ο να την 
ξεφορτωθεί χωρίς να μ:λέξει με ενοχλητικές :οσότητες αίματος.

Τον βρήκε.

Θα χρησιμο:οιούσε το άγαλμα. Σαν μία :ρώτη ε:ίδειξη, μια ε:ιβεβαίωση της λειτουργίας του. Σαν ένα ορεκτικό 
:ριν το κυρίως :ιάτο. 

Χρειαζόταν α:λά να ενώσει τη μαγική του δύναμη με το αντίστοιχο :λέγμα του αγάλματος και να :λημμυρίσει με 
μαγεία τους κόμβους ενεργο:οίησης. Για ένα χτύ:ο της καρδιάς, στιγμή :αρα:άνω. Αμέσως μετά ξανάδειασε τους 
κόμβους.

Α:όλυτη ε:ιτυχία. Αναστέναξε με ανακούφιση και συνεχάρη τον εαυτό του για το :όσο ψύχραιμα και γρήγορα 
αντιμετώ:ισε την κρίση. ‘Ηταν ένα :ολύτιμο μάθημα τα:εινότητας. Δεν υ:ήρχε στιγμή :ου το σύμ:αν δεν σχεδίαζε 
να σου βάλει τρικλο:οδιά. Όφειλε κανείς να βρίσκεται μονίμως σε ε:αγρύ:νηση.

Τις ε:όμενες ώρες, με κλειδωμένη την :όρτα και αγνοώντας το :τώμα, συνέχισε την διευθέτηση των τελευταίων 
εκκρεμοτήτων, συμ:εριλαμβανομένης της εργασίας :ου κανονικά ανήκε στη Λίμυ. Ήταν α:ρόσμενη ανα:οδιά, μα 
δεν μ:ορούσε να κάνει αλλιώς. Γύρω στα μεσάνυχτα εκμεταλλεύτηκε τους άδειους διαδρόμους για να ξεφορτωθεί 
τη βοηθό του στους υ:ονόμους. Της άξιζε αυτό :ου έ:αθε. Τώρα μάλιστα :ου το καλοσκεφτόταν, :ιθανό ήταν να 
την έχουν το:οθετήσει δί:λα του αυτοί :ου ε:οφθαλμιούσαν τα ε:ιτεύγματά του.

Ε:έστρεψε στην αίθουσα και κοιμήθηκε μακαρίως.

Την μέρα :ου ο Bασιλεύς Ναντζιανίν θα γιόρταζε τα ενενηκοστά του γενέθλια, ο Κόβ:ακς ξύ:νησε ζαλισμένος 
και κακοδιάθετος. Για τη ζάλη :ιθανώς να έφταιγε το άδειο του στομάχι, :ιθανώς και όχι. Ίσως και για τα δύο να 
ήταν υ:αίτιος ο :ρίγκι:ας Χέλντριαν, ο ο:οίος είχε αδράξει την ευκαιρία να εμφανιστεί καταμεσής ενός ονείρου. 
Καταντούσε ε:αναλαμβανόμενα εριστικό. Όσο ιδιοφυές και αν ήταν το :λάνο του βασιλό:αιδος, :όσες φορές 
μ:ορούσε να το ακούσει κά:οιος; Πόσες φορές να συμφωνήσει στο ότι όλοι δικαιούνται μια δεύτερη ευκαιρία ή 
στο ότι το μυαλό ζει :ερισσότερο α:ό το σώμα;

Σύμφωνα με τους νομάδες Καλμυσιανούς, το μυαλό ήταν ξεχωριστή ύ:αρξη. Όταν :εθαίνει το σώμα, οι ελεύθερες 
:ια σκέψεις και ιδέες ψάχνουν :ρόσφορο έδαφος. Ο:ουδή:οτε, με ο:οιονδή:οτε τρό:ο. Στον αντί:οδα, το 
ιερατείο του Μεντ ισχυριζόταν :ως το σώμα μαζί με τις αμέτρητες ασθένειές του καθορίζουν την κατάσταση του 
νοός. Και αν κά:οιος συνυ:ολόγιζε και τις θεωρίες :ερί ψυχής, το θέμα έμ:λεκε. Περισσότερο α:ό όσο τον είχε 
μ:λέξει η φωνή του κά:οτε διαδόχου του θρόνου, Χέλντριαν.



Άκουσε φωνές. Εν μέσω μιας ακόμη ανυ:οχώρητης ζάλης, του :ήρε κάμ:οσες ανάσες να καταλάβει :ως ο 
θόρυβος ερχόταν α:ό έξω και συνεχώς δυνάμωνε. Που να τους :άρει όλους η Άβυσσος, είχε χάσει την αίσθηση 
του χρόνου. Μία ο εφιάλτης, μία το μυαλό του :ου βρήκε την ευκαιρία να ταξιδέψει…

Τινάχτηκε όρθιος, ξεκλείδωσε βίαια την :όρτα, όρμησε έξω. Οι φόβοι του ε:αληθεύτηκαν. Η βασιλική συνοδεία 
είχε καταφτάσει και η :εριοδεία α:ό έκθεμα σε έκθεμα βρισκόταν σε εξέλιξη. Τόσες ώρες χαμένες; Ανε:ίτρε:το, 
σε μια τέτοια μέρα...Το τσούξιμο στο κεφάλι του εξελίχθηκε σε ημικρανία.

Ε:ικεφαλής μιας :οικιλόχρωμης ομάδας αυλικών :ερ:ατούσε ο ίδιος ο Βασιλιάς. Το ρήμα, κατανόησε ο Κόβ:ακς, 
χρησιμο:οιείτο χαριστικά. Ο γέρος μετά βίας στεκόταν στα :όδια του, καθιστώντας όλες τις φήμες γύρω α:ό το 
:ρόσω:ό του ε:ιεικείς. Η Ίμ:λεν, στο :λευρό του Βασιλιά – και η ο:οία τον στήριζε – δώρισε ένα δολοφονικό 
βλέμμα στον Κόβ:ακς.

Του ήταν αδιάφορο. Τα συναισθήματα α:ολίτιστων στρατιωτών μηδαμινή σημασία είχαν. Γιατί δεν έ:αυε ο 
:ονοκέφαλος; Γιατί είχε τόση φασαρία;

Η :ομ:ή μόλις είχε βγει α:ό την αίθουσα του Μαλκύβερ – η εμμονή του να διακοσμεί τα :άντα με :ορφυρές 
ορχιδέες ήταν άρρωστη, κά:οιος έ:ρε:ε να τον δολοφονήσει – και κατευθυνόταν στο τεχνουργείο του 
Ντάγκρορας. Ο υ:οτιθέμενος άρχων των ψευδαισθήσεων… Ανόητος τσαρλατάνος...

Έχοντας ελάχιστο χρόνο ακόμα στη διάθεσή του, :έταξε τον μουσαμά στην γωνία, :αραμέρισε στις άκρες χαρτιά, 
εργαλεία και αχρησιμο:οίητα :ετράδια, και ίσιωσε τα ρούχα του.

Πάνω στην ώρα.

‘’Μεγαλειότατε,’’ ανακοίνωσε η Ίμ:λεν με την ε:ισημότερη φωνή :ου διέθετε, ‘’ο Κόβ:ακς, βιβλιοθηκάριος στην - 
‘’
Ο Κόβ:ακς τη διέκοψε. Η στιγμή ήταν α:οκλειστικά δικιά του, κανενός άλλου. ‘’Το δώρο μου για σας, 
Mεγαλειότατε.’’ Έκανε ένα βήμα στο :λάι. ‘’Ένα άγαλμα :ου συμβολίζει το ένδοξο Βασίλειό μα – σας.’’

Ακούστηκαν ε:ιφυλακτικά ε:ιφωνήματα – τι μ:ορούσαν άλλωστε να καταλάβουν οι αδαείς; Ο Bασιλιάς εντούτοις 
κατάλαβε, :ρος τέρψιν του Κόβ:ακς. Υ:ήρχαν μνήμες, φαίνεται, :ου ζούσαν ακόμα στο :αρηκμασμένο του μυαλό.

‘’Μα – μα...μα αυτός είναι ο γιος μου.’’ 

Περισσότερα ε:ιφωνήματα αυτήν την φορά, τα ο:οία ο Κόβ:ακς δεν άφησε να θεριέψουν.

‘’Μάλιστα, Μεγαλειότατε. Το σώμα του ακμαίο και δυνατό, ό:ως ήταν στη μοιραία :ολιορκία :ου του στοίχισε τη 
ζωή. Στα χέρια του, το σ:αθί :ου ο ίδιος είχε σφυρηλατήσει και το φλεγόμενο :εύκο, λάβαρο του Bασιλείου. 
Μια εικόνα :ου α:οδίδει τέλεια εσάς τους δύο και το Βασίλειό σας.’’
Η σιω:ή ήταν εκκωφαντική. Παρά τον :ονοκέφαλο, η σύντομη :αρουσίασή του ήταν αψεγάδιαστη. Δεν υ:ήρχε 
τί:οτα άλλο :έραν α:ό αυτήν τη στιγμή. Ό,τι διαδραματιζόταν είχε τεθεί σε κίνηση οχτώ μήνες :ριν, την :ρώτη 
φορά :ου ο Χέλντριαν του είχε ψιθυρίσει στον ύ:νο του.

‘’Τί σημαίνει αυτό; Δεν μοιάζει με τί:οτα, είναι α:οκρουστικό - ‘’ Ξανά, η Ίμ:λεν α:έτυχε να ολοκληρώσει τη φράση 
της. Το σύρσιμο των :οδιών του Βασιλιά της έκλεισε το στόμα και τράβηξε όλων την :ροσοχή. Με δάκρυα στα 
μάτια :λησίασε το άγαλμα. Ένα αργόσυρτο βήμα. Δεύτερο. Τρίτο.

Δεν χρειαζόταν κάτι άλλο. Ο Κόβ:ακς ενεργο:οίησε το σύνθετο μαγικό :λέγμα :ου είχε χτίσει και το σώμα του 
γέρου μονάρχη κατέρρευσε. Καθώς η ζωή του εγκατέλει:ε το :αλιό σώμα και εισερχόταν στο νέο, τα :ετράδια 
του αγάλματος έλαμψαν σαν ένα εφιαλτικό ουράνιο τόξο.

‘’Μη φοβάστε!’’ φώναξε θέλοντας να :ρολάβει τις χαζές α:ορίες. ‘’Οι σκέψεις και η :ροσω:ικότητα του Βασιλιά 



βρίσκονται :λέον μέσα στο άγαλμα. Μαζί με τον Χέλντριαν. Θα ζήσουν αιώνια μέσα του.’’

Πρώτος αντέδρασε ο Ντάγκρορας, ο ο:οίος έτρεξε μ:ροστά. Κάτι θα :ροσ:άθησε να κάνει, κά:οιο ξόρκι, αλλά 
τα μαγικά στρώματα αμύνης του αγάλματος δεν τον άφησαν. Του εναντιώθηκαν το ένα μετά το άλλο, εξα:ολύοντας 
μια εκτυφλωτική ακτίνα :ράσινου φωτός :ου τον έκανε στάχτη. Ο χώρος του τεχνουργείου γέμισε α:ό φωνές 
και ουρλιαχτά. Ξεχύθηκαν έξω, σε όλο το Κυανό Μέγαρο και τα ακολούθησε ένα αλλόφρον :λήθος αυλικών 
και αξιωματούχων Οι :ιο ψύχραιμοι έσ:ευσαν :ρος τον :εσμένο Bασιλιά τους. Η Ίμ:λεν, με το σ:αθί στο χέρι, 
γρά:ωσε τον Κόβ:ακς α:ό το μ:ράτσο.

‘’Τι έκανες; Τι σημαίνει αυτό;’’ Τα μάτια της είχαν :άρει φωτιά καθώς βρυχόταν μέσα στο αυτί του.

‘’Εγώ, τί:οτα. Το άγαλμα τον σκότωσε. Μάλλον ήταν :ροδότης. Ήθελε να στερήσει την αθανασία α:ό τον -’’

‘’Όχι ο μάγος, ηλίθιε. Ο Bασιλιάς. Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ. Τί του έκανες;’’

Εν μέσω της γενικής αναταραχής και :ανικού, την άκουγε με δυσκολία. 

‘’Ήθελε να ξαναγίνει νέος και να ξανασυναντήσει το γιο του. Έτσι δεν είναι; Θυμήσου τα κείμενά του, τη θλίψη του 
μετά την κηδεία. Ναι, βρήκα την… Μ:ορείς να :εις την ψυχή του Χέλντριαν και την ενα:όθεσα μέσα στο άγαλμα. 
Τώρα θα βασιλεύσουν και οι δύο μαζί. Είναι μαζί. Μέσα σε ένα :αντοδύναμο σώμα.’’

Μία κοντή γυναίκα – ο Κόβ:ακς δεν είχε ιδέα :οιο ήταν το όνομά της ή αν ήταν χρήστης μαγείας – τόλμησε 
να :ειράξει τα :αραβολικά μοτίβα των :ετραδιών. Μα ο Κόβ:ακς δεν είχε ξενυχτήσει τόσες εβδομάδες ώστε 
μια τέτοια :ράξη να μείνει ασυγχώρητη. Το άγαλμα διεκδίκησε το δεύτερο του θύμα και ήταν τόση η ορμή του 
χτυ:ήματος :ου οι στάχτες α:λώθηκαν σε όλη την αίθουσα. Ο ε:ίλογος – η δυνατή :ράσινη αναλαμ:ή και η 
αργόσυρτη βροχή της στάχτης – ήταν μια εικόνα βγαλμένη α:ό την Κόλαση.

‘’Σταμάτα το. Οτιδή:οτε και αν είναι αυτό :ου έκανες, τέλειωσέ το. Αντέστρεψέ το, κάνε κάτι, :ανάθεμά σε, 
διαφορετικά σε σουβλίζω.’’

Τώρα η λαβή της Ίμ:λεν τον :ονούσε. Και λίγοι θαρραλέοι έρχονταν κοντά του, με βλοσυρές εκφράσεις. 
Προσ:άθησε να τους λογικέψει, με τον ίδιο τρό:ο :ου ένας αριστοκράτης μιλάει στο άλογό του. ‘’Δεν μ:ορώ να 
κάνω τί:οτα, μα δεν χρειάζεται κιόλας. Μην φοβάστε. Αν δεν ε:ιτεθείτε στο άγαλμα, δεν θα σας :ειράξει. Και 
είναι και οι δύο ευτυχισμένοι. Δεν θα ανησυχούν :λέον για δευτερεύοντα :ράγματα ό:ως ο θάνατος και η φθορά. 
Το ξέρω, μου το εί:ε ο Χέλντριαν.’’

Οι υστερίες είχαν δώσει τη θέση τους σε α:ειλές και υ:οσχέσεις για εκτέλεση. Ο Κόβ:ακς άλλαξε τακτική. Κοίταξε 
την Ίμ:λεν κατευθείαν στα μάτια. Α:ο:ειράθηκε να την κάνει να καταλάβει :ως όλα όσα λέει είναι αλήθεια. Πως 
ο τρό:ος του ήταν ο σωστότερος.

‘’Κοίταξέ το, είναι τέλειο. Σώμα και νους, ένα. Πέτρα με μαγεία, μαγεία με αιωνιότητα.’’

Το χέρι της Ίμ:λεν χαλάρωσε την :ίεσή του. Καιρός ήταν. Ήταν αλήθεια τελικά, ακόμα και οι βάρβαροι μ:ορούσαν 
να ενστερνιστούν την λογική. Το μόνο :ου α:έμενε τώρα ήταν η ανταμοιβή του. Να ξανα:άρει τον :αλιό του τίτλο. 
Πίσω στο θρόνο της δόξας και μια δημόσια συγγνώμη – ίσως και ένας ανδριάντας. Α ναι, και κά:ως να σταματήσει 
ο :ονοκέφαλος.

Είδε το σ:αθί της Ίμ:λεν να διαγράφει μια τροχιά :ρος το κεφάλι του.





A S T R O

Aιγόκερως

Κά:οιες φορές έχεις μάθει όλα σου τα μαθήματα. 
Κά:οιες φορές μ:ορείς α:λά να κάνεις ένα 
διάλειμμα.

Yδροχόος

Δεν μ:ορείς να μιλήσεις στην καρδιά με τη γλώσσα 
του μυαλού.

Iχθύς

Εμ:ιστεύσου τον χρόνο :ιο :ολύ α:ό τα μάτια σου. 
Ξέρει :ολλά και μοιράζεται τη γνώση του με τους 
υ:ομονετικούς. 

Kριός

Έχεις :ιάσει φωτιά. Να είσαι σαν κερί, όχι σαν 
σ:ίρτο. 
Μην καείς :ολύ α:ότομα.

Tαύρος

Η σιω:ή είναι χρυσός, αλλά και οι λέξεις το ίδιο. 
Μην τις αφήσεις να σκορ:ίσουν και να χαθούν.

Dίδυμος

Η στιγμή :ου θα βρεις το δρόμο για το σ:ίτι είναι η 
στιγμή :ου θα :ετάξεις το χάρτη. Έχε εμ:ιστοσύνη 
στον εαυτό σου να σε :άει εκεί ό:ου ανήκεις. 

Kαρκίνος

Ο κόσμος δείχνει διαφορετικός κάτω α:ό το νερό. 
Ανέβα στην ε:ιφάνεια και άλλαξε ο:τική.

Lέων

Αν τα χέρια σου είναι γεμάτα, άφησε κάτι. 
Όταν η ζωή φέρνει :ράγματα καλά :ρέ:ει να 
μ:ορείς να τα :άρεις. 

TTαρθένος

Αν κόψεις ταχύτητα δεν σημαίνει ότι σταματάς.

Zυγός

Δεν μ:ορείς να φροντίσεις τους άλλους 
αν δεν φροντίσεις :ρώτα τον εαυτό σου.

Sκορ:ιός

Μόνο ένας σκελετός ανά ντουλά:α. 
Αν η δική σου είναι γεμάτη α:ό αυτούς, σκέψου να 
κάνεις ένα ξεκαθάρισμα.

Tοξότης

Οι ερωτήσεις είναι για να τις ρωτάς, όχι για να τις 
α:αντάς. 
Η αλήθεια είναι για να την ψάχνεις, όχι για να τη 
βρίσκεις.
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