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E D I T O R I A L

Δεν μπορώ να πω πως το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη μου εποχή. Παρόλα αυτά ήταν 
πάντα μια περίοδος κατά την οποία μπορούσα να μείνω μέσα – μην αντέχοντας την 
ζέστη – και να αναδιοργανωθώ. Να εστιάσω στον εαυτό μου και να ξεκουράσω σώμα 

και πνεύμα. 

Οι διακοπές είναι πάντα το ίδιο διασκέδαση όσο και ταλαιπωρία. Αλλά μου λείπουν 
πολύ οι οικογενειακές διακοπές, όταν η μητέρα μου αναλάμβανε τα πάντα και 

ξεκουραζόμουν εντελώς. Οι μητέρες δεν ξεκουράζονται ποτέ, είναι αλήθεια.

Το τεύχος όμως αυτό εστιάζει στις “διακοπές στην πόλη”. Αν δεν το σκάσετε από το 
κλεινόν άστυ, είτε λόγω κρίσης, είτε από έλλειψη όρεξης, είτε για άλλο λόγο, εμείς 
είμαστε εδώ να σας δείξουμε πώς μπορείτε να περάσετε καλά χωρίς να κουνηθείτε 

σχεδόν καθόλου.

Οι ταράτσες και οι αυλές γίνονται όαση. Ένα εγκαταλελειμμένο γκαράζ γίνεται παιδική 
χαρά! Τα όνειρα γίνονται παιχνιδιάρικα, η Μουσική δεν είναι μόνο ήχος, το Φαγητό 
γίνεται γκουρμέ εμπειρία και το Design εμπνέει καινοτομία. Μαζί με τους πολλούς 
νέους ανθρώπους που μας μίλησαν για τις περιπέτειές τους, το καλοκαιρινό τεύχος 

θα σας κρατήσει συντροφιά, ό,τι κι αν αποφασίσετε να κάνετε αυτό το καλοκαίρι. 

Κριστιάνα Λάλου
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Η Μαρία τη μέρα φτιάχνει υπολογιστές, το βράδυ κοσμήματα!
Απλά μία κοπέλα που της αρέσει το μαγείρεμα (και το φαγητό γενικά), οι γάτες, ο καφές, να βλέπει 
ταινίες και σειρές, και να παθιάζεται με όλα τα καλοφτιαγμένα sites και blogs εκεί έξω... Είναι πολύ 
πιθανό να την βρείτε οποιαδήποτε στιγμή της μέρας να εκτιμά το μεγαλείο του Pinterest, του Ins-
tagram και του Bloglovin (είναι επίσης πολύ καλή στο να αναβάλλει τα πάντα καθώς σκρολάρει στα 

προαναφερθέντα sites). Της αρέσει να γράφει για οτιδήποτε της κεντρίσει το ενδιαφέρον! 

Η Χρυσούλα είναι 21 ετών, γεννημένη στη Λάρισα. Βρίσκεται στο τελευταίο έτος των 
σπουδών της, στο οικονομικό τμήμα του Πα.Πει. Αγαπάει τον εθελοντισμό, τα παζλ και 
κάθε μορφή τέχνης. Όνειρό της να ταξιδέψει όσο το δυνατόν σε περισσότερες χώρες, 
να γνωρίσει νέους πολιτισμούς και να δοκιμάσει όσα πιο πολλά εδέσματα και τοπικά 

φαγητά μπορεί.     



Η παράξενη ιστορία της Mrs Hyde ξεκινάει από εναν εφιάλτη, που λαμβάνει 

χώρα την δεκαετία του ‘60 στην Αγγλία. Η πρωταγωνίστρια ξυπνάει στην 

Ελλάδα του 2000 με το όνομα Νάσια...
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Φ Τ Ι Α Χ Ν Ο Ν Τ Α Σ   Τ Ο   Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο



Το Κόνσεπτ

Καλοκαίρι ίσον ανάμνηση.

Μια λέξη, και το μυαλό πλημμυρίζει 
με εικόνες, γεύσεις, μυρωδιές, ήχους 
και χρώματα, που καθώς περνούν τα 

χρόνια γίνονται όλο και πιο έντονα 
όσο το ενήλικο σώμα κουβαλά ένα 

πεισματάρικο ανήλικο μυαλό.

Αναμνήσεις.

Αυτές έχουμε σκοπό να 
προκαλέσουμε, μαζί με λίγη 

νοσταλγία, εμπνεόμενοι από την 
αισθητική των ρετρό καλοκαιριών 

της δεκαετίας του ‘50. 

Κείμενο | Φωτογραφία: Μιμίκα Μιχοπούλου
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Η Προσέγγιση

Κρυμμένο μέσα στην καρδιά και στο 
μυαλό μας είναι το καλοκαίρι.

Το προσωπικό, ολοδικό του 
καλοκαίρι το μεταφέρει ο καθένας 
μας μαζί του σαν σε μια ιριδίζουσα 
σαπουνόφουσκα με όλα τα 
παγωτά και τα περίεργα μαγιώ, τα 
νεροπίστολα και τα θερινά σινεμά. 
Το μεταφέρει κάθε μέρα, σε ένα όχι 
και τόσο ειδυλλιακό μέρος.

Για αυτόν ακριβώς το λόγο, 
στο Flipped επιλέγουμε να 
τοποθετήσουμε το βουητό και το 
χρώμα και το καλοκαιρινό χάζι σε μια 
πραγματικότητα από μπετόν, που 
όλοι όσοι ζούμε στην πόλη έχουμε 
μάθει να ανεχόμαστε ή και να 
αγαπούμε, ακόμη και με 30 βαθμούς 
εξωτερική θερμοκρασία.

Σκηνοθετώντας και 
φωτογραφίζοντας την αντίθεση 
αυτή, θέλουμε να φανεί η δύναμη 
που έχει η διάθεση και η ψυχολογία 
μας στο να δημιουργήσουμε ένα 
αξέχαστο καλοκαίρι, ακόμη και αν 
η παραλία βρίσκεται χιλιόμετρα 
μακριά.





Η Λ Ι Ο Σ



Συνέντευξη |  Lost  Athina                                                 
                                                                                                

Κείμενο: Χρυσούλα Ζαγκότη
Φωτογραφία: Lost Athina  

Βρίσκεις κι εσύ μια ξεχασμένη ομορφιά στους 
δρόμους της πρωτεύουσάς μας και  θεωρείς 
πως η Αθήνα κι οι άνθρωποί της κρύβουν κάτι 
το αξιόλογο; 

Τότε σίγουρα θα αγαπήσεις το blog του Φώτη 
και του Γιώργου, το Lost Athina. Θαυμάζουμε 
την δουλειά τους και μαθαίνουμε καλύτερα 
την πόλη μας μέσα από τις ιστορίες που 
ανακαλύπτουν. 
Γι αυτό τους βρήκαμε, τους κάναμε τις 
ερωτήσεις μας και είμαστε έτοιμοι να 
μοιραστούμε όσα μας είπαν.

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η



Flipped: Στο blog σας μπορεί κανείς να 
βρει ενδιαφέρουσες ιστορίες πολιτών της 
Αθήνας. Πού και πώς τους βρίσκετε; Πώς 
διαλέγετε τις ιστορίες σας;

Φώτης: Σκοπός του blog μας είναι να 
ανακαλύπτουμε ιστορίες σε αυτήν την 
πανέμορφη πόλη της Αθήνας, δίνοντας 
έμφαση σε αυτές που δεν έχουν ειπωθεί, ή 
αλλιώς, στις ¨χαμένες¨ ιστορίες, όπως και το 
όνομα του blog μας, ¨χαμένη Αθήνα¨. Ακόμη 
κι όταν μοιραζόμαστε μια ιστορία που έχει 
εμφανισθεί και σε άλλα media, προσπαθούμε 
να τονίσουμε κάτι διαφορετικό από όλους τους 
υπόλοιπους. 

Flipped:  Πρόσφατα καλύψατε στο blog 
σας το ταξίδι σας στην Ειδομένη. Τι 
εντυπώσεις σας άφησε;
 
Γιώργος:Η Ειδομένη πραγματικά μας άνοιξε 
τα μάτια, αφού βιώσαμε από πρώτο χέρι τις 
συνθήκες που αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες 
στα σύνορα. Βρήκαμε κουρασμένους 
ανθρώπους που παρά τις άσχημες συνθήκες 
και την αβεβαιότητα του μέλλοντος, 
αρνούνταν να απελπιστούν. Σοκαριστήκαμε 
από τον τρόπο που τους αντιμετώπιζαν οι 
αστυνομικοί της ΠΓΔΜ αλλά ταυτόχρονα 
πήραμε δύναμη από τη σκληρή δουλειά και 
την αφοσίωση των εθελοντών, καθώς και 
από τη φιλοξενία που έδειξαν πολλοί Έλληνες 
στη βόρεια Μακεδονία. Πιστεύουμε πως οι 
Έλληνες αντέδρασαν πολύ σωστά σε αυτήν 
την κρίση και πως αυτή η ένδειξη αλληλεγγύης 
είναι ικανή να ενθαρρύνει την Ελλάδα για 
περισσότερα.
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Flipped: Το πορτραίτο του Tia Kass, που εμπνεύστηκε από εσάς, πως σας κάνει να νιώθετε;
  

Φ:O Τία είναι ένας πολύ στενός μου φίλος και αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποίησε μια 
εικόνα μας ως έμπνευση για έναν πίνακά του. Μοιραζόμαστε πολλά κοινά ιδεώδη, έτσι χαρήκαμε 
πολύ όταν μας ζήτησε να σκιτσάρει το νεαρό προσφυγόπουλο. Ο Τία είναι πραγματικά ταλαντούχος 

και είμαι σίγουρος πως η Αθήνα θα θαυμάσει πολλά έργα του στο μέλλον.

Flipped: Πείτε μας λίγα λόγια για το 
Lost Sounds. Πώς δημιουργούνται οι 
συνεργασίες σας; Τι να περιμένουμε στο 
μέλλον;

Φ: Το  Lost Sounds είναι απλώς μία πλατφόρμα 
στην οποία ανεβάζουμε τις μουσικές από DJs 
και παραγωγούς που μας αρέσουν. Το μόνο 
προαπαιτούμενο είναι να έχουν επισκεφτεί 
έστω μία φορά την Αθήνα ή ακόμη καλύτερα 
να ζουν σε αυτή. Θέλουμε να δείξουμε στον 
κόσμο πως αυτή η πόλη μπορεί να εμπνεύσει 
τους ανθρώπους να είναι δημιουργικοί με 
πολλούς διαφορετικούς τρόπους, ειδικά μέσω 
της μουσικής.

 

Flipped: Αν δεν κάνουμε λάθος, και οι 
δύο είστε από μέρη της Ελλάδας εκτός 
πρωτεύουσας.  Πώς γεννήθηκε η αγάπη για 

την Αθήνα;

Γ: Για την ακρίβεια και οι δυο μας 
γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στην Αυστραλία, 
ο Φώτης επισκέπτεται την Αθήνα όποτε μπορεί 

κι εγώ πλέον μένω εδώ. Όμως κι οι δυο μας 
αγαπάμε πολύ αυτήν την πόλη. Παρόλο που 

μας αρέσουν τα τουριστικά μέρη, όπως ο 
Παρθενώνας, ο λόφος του Φιλοπάππου, ο 

Λυκαβηττός και τα παραθαλάσσια,  αυτό που 
κυρίως απολαμβάνουμε είναι οι βόλτες στους 
δρόμους αυτής της τσιμεντένιας ζούγκλας με 

τις φωτογραφικές μας μηχανές, εξερευνώντας 
τις γειτονιές. Τρέφουμε ιδιαίτερη αγάπη για 

την Κυψέλη, τα Εξάρχεια και τις περιοχές στο 
κέντρο πίσω από την Ομόνοια. . 



Flipped: Στο μέλλον να αναμένουμε 
συνεργασίες με άλλους bloggers ίσως 
σε άλλες μορφές τέχνης, όπως για 
παράδειγμα μπλόγκερς που ασχολούνται 
με street art, μιας κι έχετε δηλώσει ότι σας 
αρέσουν τα graffiti; Τι σχέδια υπάρχουν;

Φ: Ναι, σαφώς για συνεργασίες αναζητούμε 
συνεχώς άλλα άτομα που επίσης αγαπούν 
την Αθήνα, είτε αυτοί είναι bloggers, 
δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες του graffiti ή 
μουσικοί. Αυτό που θέλουμε είναι να ενώσουμε 
όσο περισσότερους δημιουργικούς ανθρώπους 
μπορούμε, και συλλογικά να προωθούμε αυτή 
την πόλη παγκοσμίως. Ο σκοπός είναι να 
δείξουμε στον κόσμο πως η Αθήνα δεν είναι 
μόνo ταραχές, μουσακάς και Ακρόπολη, είναι 
μία μοντέρνα ευρωπαϊκή πόλη αλλά με το δικό 
της ξεχωριστό άρωμα, συνδυάζοντας στοιχεία 
των Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας. 

Flipped:  Τι απήχηση πιστεύετε ότι 
έχετε στο ελληνικό κοινό; Τι μηνύματα 
λαμβάνετε; Είναι εντονότερη η 
ανταπόκριση από το εξωτερικό;

Γ: Πολλοί followers μας βρίσκονται σε 
Αυστραλία και Αμερική, αλλά επίσης έχουμε 
πιστούς ακόλουθους σε Τουρκία και Ινδονησία. 
Βέβαια η πλειοψηφία είναι Έλληνες followers. 
Εκτιμάμε κάθε ανταπόκριση και πραγματικά 
ενθαρρύνουμε τα άτομα που μοιράζονται τις 
ιδέες τους μαζί μας. Ως τώρα τα μηνύματα 
που λαμβάνουμε είναι πολύ ενθαρρυντικά, ο 
κόσμος δεν μπορεί να πιστέψει ότι δύο τύποι 
που γεννήθηκαν στην Μελβούρνη μπορούν 
να παθιάζονται τόσο με την Αθήνα. Είμαστε 
πολύ τυχεροί να έχουμε μια τέτοια ομάδα, 
ειδικά τον καμεραμάν μας τον Άγγελο, που 
είναι επίσης Ελληνοαυστραλός και μένει στην 
Αθήνα. Και οι τρεις πραγματικά αγαπάμε την 
Αθήνα και πιστεύω ότι φαίνεται μέσα από την 
δουλειά μας αυτό. Επίσης μαζί μας είναι και 
δύο νεότερα μέλη, ο Μάνος κι ο Gaf, οι οποίοι 
έχουν λαμπρό μέλλον. Σιγά σιγά χτίζουμε μία 
πολύ δυνατή ομάδα.

Flipped:Τι έχει αλλάξει στην ζωή σας από 
τότε που το Lost Athina έγινε κομμάτι της;

Φ:Tο Lost Athina μας επιτρέπει να σκάψουμε 
βαθύτερα μέσα σε αυτό που κάνει αυτήν 
την πόλη τόσο όμορφη, έτσι το μόνο που 

έχει αλλάξει στην ζωή μας είναι το ότι έχουμε 
ανακαλύψει περισσότερους λόγους να αγαπάμε 
αυτήν την πόλη.

Φιλικοί κι άνετοι, ο Φώτης Δράκος κι ο Γιώργος 
Χατζημανώλης μοιράστηκαν μαζί μας το πάθος 
τους, την εξερεύνηση της  Αθήνας. Έτσι λοιπόν, 
την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσεις τα 
μέσα, φόρεσε ακουστικά κι άσε τις μελωδίες 
από το Lost Sounds να δώσουν άλλη πνοή 
στη διαδρομή σου. Επισκέψου το blog για να 
διαβάσεις ιστορίες που θα σε αγγίξουν, και 
πάρε μια ιδέα του οράματός τους χαζεύοντας 
τις φωτογραφίες της σελίδας τους. Ίσως τελικά 
καταλήξεις κι εσύ στο ίδιο συμπέρασμα με εμάς. 

Η ομορφιά που παίρνουν όλα γύρω μας 
εξαρτάται από το πόσο είμαστε διατεθειμένοι 
εμείς οι ίδιοι να τη δούμε. Αν θεωρείς την Αθήνα 
μια τουβλόπολη με φώτα, αυτό θα βλέπεις 
παντού, αν όμως περιμένεις την ομορφιά στο 

κάθε τι, κάθε γωνιά κρύβει και κάτι υπέροχο.





Να θυμηθώ...

1. Να ανεβάσω φωτό με μαγιό, στην παραλία, για προφίλ στο Facebook.
 

2. Nα παραπονιέμαι για την πολύ ζέστη, όπως παραπονιόμουν για το πολύ κρύο.

3. Nα φάω ΠΟΛΥ παγωτό, χωρίς τύψεις.

4. Nα ερωτευτώ πολύ, για μια μόνο καλοκαιρινή βδομάδα.

5. Nα πάρω ένα “σοβαρό” βιβλίο μαζί μου στην παραλία γιατί είμαι και πολύ ψαγμένο άτομο.

6. Nα κατέβω στο κέντρο της Αθήνας, μεσημεριάτικο, μόνο υπό την απειλή όπλου.
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Fondazione Prada |  Μιλάνο                                                 
                                                                                                

Κείμενο | Φωτογραφία: Μιμίκα Μιχοπούλου 

Mια παλιά ποτοποιεία τζιν στα περίχωρα του 
Μιλάνο, μεταμόρφωσε το γραφείο OMA του 
Δανού αρχιτέκτονα Rem Koolhaas σε μια στέγη 
για έργα, ιδέες και καλλιτέχνες της μοντέρνας 
τέχνης, υπό την διεύθυνση του οίκου μόδας 
Prada. Πίσω από αυτή την εμπνευσμένη κίνηση 
βρίσκονται η Miuccia Prada και ο σύζυγός της 
Patricio Bertelli, οι οποίοι εκτός από έργα της 
προσωπικής τους συλλογής, φιλοξενούν έργα 
και installations νέων καλλιτεχνών.

Το Fondazione Prada, το ανακαλύψαμε μετά 
από προτροπή μιας φίλης που γνωρίζει το 
Μιλάνο καλά, αφού είναι κρυμμένο ανάμεσα 
σε αδιάφορα βιομηχανικά κτίρια και παλιές 
σιδηροδρομικές γραμμές. Η αναζήτηση άξιζε 
σίγουρα τον κόπο.



Υπό την εποπτεία του αρχιτεκτονικού γραφείου ΟΜΑ, τα επτά προϋπάρχοντα κτίρια, μαζί με 
τρεις νέες προσθήκες (το πόντιουμ, ο κινηματογράφος και ο πύργος), διαμορφώνουν μια κτιριακή 
σύνθεση η οποία συνδυάζει την φιλοσοφία της συντήρησης με την δημιουργία νέας αρχιτεκτονικής. 

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του ίδιου του αρχιτέκτονα  Rem Koolhaas “Στο project Fondazione 
Prada του Μιλάνο, η συντήρηση του παλιού και η προσθήκη κάτι τελείως νέου, δύο συνθήκες 
που συνήθως δεν συνυπάρχουν, έρχονται αντιμέτωπες. Η συνεχής αλληλεπίδραση του οριζόντιου 
με το κάθετο ή το επικλινές, του μαύρου με το άσπρο, του κλειστού με το ανοιχτό, συνθέτουν 
τον χαρακτήρα του Fondazione. Παρουσιάζοντας τόσο διαφορετικές και αντιφατικές φόρμες 
στον ίδιο χώρο, έρχεται στην επιφάνεια η πολυπλοκότητα της αρχιτεκτονικής, μέσω της οποίας 

αναδεικνύονται οι δυνατότητες της μοντέρνας τέχνης.”
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Μπήκαμε στον τεράστιο γυάλινο όγκο του κεντρικού κτιρίου τη στιγμή που το εκτυφλωτικό φως 
του μεσημεριού έλουζε τα εκθέματα δημιουργώντας κοφτερές, απόλυτες σκιές, μέσα από τις 
οποίες μεταφερθήκαμε στο κτίριο του κινηματογράφου και το απόλυτο σκοτάδι. Γλιστρήσαμε 
στον εξωτερικό χώρο περνώντας μια κουρτίνα από πλαστικές λωρίδες τις οποίες είδαμε ευθύς 
να επαναλαμβάνονται στο δάπεδο του προαυλίου ώς αντανάκλαση. Πριν προλάβουμε να 
συνειδητοποιήσουμε πως όλα ήταν ένα οπτικό παιχνίδι, βρεθήκαμε σε μια τεράστια αίθουσα με 

συντροφιά γλυπτά τα οποία έπαιζαν με την έννοια της κλίμακας.
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Η διαδρομή που επιλέγει ο επισκέπτης είναι κάθε φορά μοναδική, καθώς δεν υπάρχει συγκεκριμένη 
σειρά με την οποία πρέπει κανείς να επισκεφτεί τα κτίρια και να δεί τις εκθέσεις. Αυτή η ελευθερία 

είναι που επιτρέπει την συνδιαλλαγή του επισκέπτη με τα κτίρια και τα εκθέματα. 
Είναι αυτή που δίνει την ευκαιρία για την ολοδική του κατανόηση του χώρου.

Τα υλικά που εχουν χρησιμοποιηθεί, και που δίνουν το στίγμα της αισθητικής του οίκου Prada, 
αλληλεπιδρούν σε ένα παιχνίδι με το φώς που γλιστρά πάνω στα κτίρια κατα την διάρκεια της 
ημέρας, αποκαλύπτοντας την γεωμετρικότητα κάποιων κτιριακών όγκων και βυθίζοντας στην σκιά 

κάποιες άλλες.
 Όλα εδώ έχουν μια υπέροχη, αναπόσπαστη σχέση με το φώς.

Υ.Γ. Στο Fondazione Prada κατακλύζεσαι από την υπέροχη αίσθηση πως είσαι μέρος του παλμού 
της αρχιτεκτονικής και του design, όπου τα πάντα μπορούν να συμβούν. Εμείς, σαν σε όνειρο, 
συναντήσαμε την σούπερ διάσημη ισπανή designer Patricia Urquiola να απολαμβάνει τα εκθέματα 

με την παρέα της!
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Περίπατος στην πόλη                                                  
                                                                                                
Κείμενο| Φωτογραφία: Έμιλυ Καποθανάση

Τα τελευταία χρόνια, η μοναδική συνήθεια 
η οποία είναι σίγουρο πως θα ανακουφίσει 
οποιοδήποτε αρνητικό μου συναίσθημα και 
θα με επαναφέρει στον εαυτό μου, είναι ένας 
περίπατος στο κέντρο της Αθήνας. Σε κάθε 
μου βόλτα, ανακαλύπτω κι ενα καινούριο στενό 
δρομάκι της πόλης, το οποίο συνήθως όλο και 
κάτι έχει να μου επιφυλάξει..

1/ Ένα απόγευμα Παρασκευής στο δρόμο για 
το σπίτι, προσπερνώ ένα περίπτερο. Κάνω 
αμέσως όπισθεν, αφού με την άκρη του ματιού 
μου αντιλαμβάνομαι κάποια μικρά βιβλία. Τα 
περιεργάζομαι και διαπιστώνω ότι μιλούν για το 
έργο σπουδαίων ζωγράφων και λογοτεχνών, 
καθώς και για μουσεία τέχνης, κ.ο.κ. Δεν πρέπει 
να τα έχουν ψαχουλέψει και πολύ, σκέφτομαι, 
αφού στέκουν ακόμη στις στοίβες τους, 
τακτοποιημένα. Για αρκετή ώρα τα ξεφυλλίζω 
και φεύγω φορτωμένη με μερικά απ’αυτά.
2/ Όπως είναι αναμενόμενο, επόμενη μου 
στάση αποτελεί το κατώφλι ενός αθηναϊκού 
σπιτιού. 



Αφήνω τον ζεστό καφέ στο πλάι και αρχίζω τη 
λαίμαργη εξερεύνηση των σελίδων. Η πολύτιμη 
γαλήνη μου διαταράσσεται αναπόφευκτα από 
τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Ανταλλάζουμε την 
τυπική μας «καλησπέρα», το ελάχιστο δείγμα 
ευγένειας αφού έχω μετατρέψει αυτοβούλως 
την εξώπορτά του σε προσωρινό μου σπίτι.

3/ Συνεχίζοντας το περπάτημα κάτω από το 
φως του ήλιου, ο οποίος δεν έχει δύσει ακόμη, 
την προσοχή μου τραβάει η τζαμαρία ενός 
μικρού γωνιακού καφέ, την οποία διακοσμεί μια 
αφίσα για ένα από τα αναρίθμητα εικαστικά 
δρώμενα που κρύβει αυτή η πόλη. Κάτι ακόμη 
για να προσθέσω στις επόμενες μέρες μου.

4/ Εάν δεν είχα επιλέξει το περπάτημα, η 
εναλλακτική μου θα ήταν το ποδήλατο. 
Ακόμη και με τη δύσκολη κυκλοφορία που 
μαστίζει την Αθήνα, είναι μια συνήθεια 
περιπετειώδης. Προσπερνώ ανθρώπους, 
διασχίζω πεζοδρόμους, ακούω μουσικές, 
μυρίζω αρώματα και όλο αυτο μοιάζει με ένα 
μικροσκοπικό ταξίδι.

5, 6/ Πλησιάζοντας όλο και πιο κοντά στο 
σπίτι, αυθόρμητα αποφασίζω ν’ ακολουθήσω 
ένα δρομάκι της Πλάκας, του οποίου δεν 
γνώριζα καν την ύπαρξη. Πρώτο πράγμα 
που ξεπροβάλλει μπροστά μου, είναι η 
βιτρίνα μιας γκαλερί τέχνης. Την στολίζουν 
κρεμαστά χάρτινα πουλιά, σε αναρίθμητους 
χρωματισμούς. Δεν κελαηδούν, κι όμως 
μοιάζουν αληθινά. Μαθαίνοντας πως το 
ωράριο επισκεψιμότητας της έκθεσης δεν 
έχει φτάσει στο τέλος του, αποφασίζω να μπω 
και να την εξερευνήσω όλη. Μια μικρή γεύση 
παραμυθιού με περιμένει ήδη μετά την είσοδο. 
Μια μικροσκοπική πριγκίπισσα φτιαγμένη από 
πολύτιμα υφάσματα, καθισμένη πάνω στα 
πολλαπλά της στρώματα με φυσικά ανάμεσά 
τους, το περιβόητο μπιζέλι.

7/ Αφού χόρτασα χρώματα και εικόνες, παίρνω 
για τα καλά πια το δρόμο του γυρισμού. Όμως, 
κάτι ακόμη υπάρχει για να φυλάξω και να 
πάρω μαζί μου. Λίγη ρόδινη πούδρα στολίζει 
τον ουρανό, λεπτά πριν πέσει το βράδυ.

Κάθε περίπατός μου μοιάζει να διαρκεί 
μέρες, μήνες, μπορεί και χρόνια. Κι αυτό 
γιατι δεν προσέχω το χρόνο που κυλά. Σε 
κάθε περίπτωση, γνωρίζω, παρατηρώ, 
ανακαλύπτω και δένομαι όλο και πιο πολύ με 
την απρόβλεπτη αυτή πόλη. Κάθε φορά, μου 
συστήνεται από την αρχή.
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Συνέντευξη |  Ninart  Creat ions                                                  
                                                                                                

Κείμενο: Βασιλική Πολίτη
Φωτογραφία: Μιμίκα Μιχοπούλου

Το μαγαζάκι που πρόκειται να σας 
παρουσιάσουμε τράβηξε την προσοχή μου 
ένα πρωί του Δεκέμβρη. Το είδα πηγαίνοντας 
στη δουλειά, και αμέσως σταμάτησα για να 
το βγάλω φωτογραφία. Ήταν λίγο πριν τα 
Χριστούγεννα και τα κεκάκια στη βιτρίνα 
έμοιαζαν με μινιατούρες χριστουγεννιάτικων 
δέντρων, με πράσινο frosting και αστραφτερά 
sprinkles από πάνω. Υπήρχαν επίσης μπισκότα 
σε σχήμα αστεριού και γιορτινή διακόσμηση 
που έκανε εκείνη τη γωνιά να μοιάζει μαγική. 
Ποιος θα μπορούσε να προσπεράσει κάτι 
τέτοιο; 
Με τα μαγαζιά που πουλούν cupcakes να 
γίνονται όλο και πιο δημοφιλή, η Κατερίνα 
Βυλλιώτη έχει δημιουργήσει κάτι παραπάνω 



από απλώς μια επιχείρηση με τη μοναδική της 
αισθητική και τα σπιτικά γλυκίσματά της, ενώ 
το ατμοσφαιρικό περιβάλλον του μαγαζιού της 
μοιάζει να αντανακλά τις χαρούμενες στιγμές 
τις οποίες τακτικά εμπλουτίζει με αυτά. Όταν 
είχα τη χαρά να τη γνωρίσω προσωπικά 
και να δοκιμάσω τα μελομακάρονά της - 
ισάξια των οποίων δεν έχω βρει σε κανένα 
ζαχαροπλαστείο - έγινε εμφανές πως το Ninart 
Creations θα ήταν οπωσδήποτε ένας σταθμός 
στη συνεχή αναζήτηση του Flipped για νέους, 
δημιουργικούς ανθρώπους.
Επιστρέψαμε λοιπόν λίγο πριν το Πάσχα, 
εξοπλισμένοι με τη φωτογραφική μηχανή μας 
και έτοιμοι για κουβέντα!

Flipped: Όταν είχα πρωτοέρθει να σου 
πω για τη συνέντευξη, μου είχες πει ότι 
αρχικά ήσουν γραφίστρια. Δεν σε ρώτησα 
τίποτε άλλο τότε, γιατί ήθελα να σε 
ρωτήσω τώρα. Πώς προέκυψε η τωρινή 
σου απασχόληση;

Kατερίνα: Προέκυψε μετά από τη γέννηση 
της κόρης μου, όταν οργάνωσα μόνη 
μου τη βάφτισή της. Ξεκίνησα κάνοντας 
προσκλητήρια, και πήγαινε καλά, αλλά ο 
κόσμος μου ζητούσε και τα γλυκά! Αποφάσισα 
λοιπόν κάποια στιγμή να ξεκινήσω σεμινάρια 
ζαχαροτεχνίας.

Flipped: Είχες λοιπόν σπουδάσει 
γραφιστική. Όχι ζαχαροπλαστική.

K: Όχι. Μόνο σεμινάρια ζαχαροτεχνίας. 

Flipped: Έφτιαξες λοιπόν σύμφωνα με τις 
γνώσεις σου τα γλυκά μόνη σου, και μετά 
άρχισαν να σου ζητούν τα γλυκά και τις 
συνταγές.

K: Ναι. Μετά τα σεμινάρια ζαχαροτεχνίας, 
αφού έμαθα να βγάζω το σχέδιο και στη 
ζαχαρόπαστα, έκανα μαθήματα - όχι σε σχολή, 
σε μεγάλα ζαχαροπλαστεία, οπότε έχω μάθει 
και το άλλο κομμάτι... Του ψησίματος, της 
παρασκευής. Και έτσι έγιναν όλα.

Flipped: Ώστε ξεκίνησες... ερασιτεχνικά!

K: Ναι, στο σπίτι. Με πραγματικά σπιτικά 
πράγματα, για φίλους και γνωστούς. Κι επειδή 
οι φίλοι και γνωστοί το έλεγαν στους δικούς 
τους φίλους και γνωστούς, κάποια στιγμή 
μεγάλωσε, έπρεπε να παρέχω και αποδείξεις, 
οπότε έγινε το μαγαζί.
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Flipped: Είσαι ικανοποιημένη με αυτή τη 
στροφή στην καριέρα σου;

K: Είμαι πολύ ικανοποιημένη. Όπως είπα 
και πριν, δεν χωρούσα πλέον στο σπίτι. 
Υπήρχαν φορές που είχα απλωθεί και εκτός 
της κουζίνας, στο σαλόνι, στην τραπεζαρία, 
υπήρχαν παντού μπισκότα... Οπότε δεν γινόταν 
αλλιώς

Flipped: Τι περιλαμβάνει η δουλειά σου; 

K: Ασχολούμαι αποκλειστικά με το γλυκό. 
Κάνω βαφτίσεις και γάμους, απλά μόνο με 
ένα συγκεκριμένο στυλ. Έχω κρατήσει μια 
συνεργασία με εκτυπωτικά, έτσι με το ίδιο 
θέμα φτιάχνουμε μέχρι και το χωνάκι, τη 
μπομπονιέρα, τα σημαιάκια, κι έτσι στολίζω 
και το candy bar. Οι σπουδές μου βοηθούν σε 
αυτή την πλευρά.

Flipped: Τί θα έλεγες πως είναι αυτό που 
σου ζητούν περισσότερο;

K: Άλλοι μου ζητούν έμφαση στο σχέδιο πάνω 
στην τούρτα ή στα γλυκά της βάφτισης. 

Άλλους δεν τους απασχολεί και τόσο, μου 
δίνουν μεγαλύτερη ελευθερία, με αφήνουν να 
κάνω ό, τι θέλω αρκεί να είναι γευστικά σωστό.

Flipped: Άρα έχεις τις παραγγελίες για τις 
εκδηλώσεις και λειτουργείς και το μαγαζί 
εδώ. Εδώ τι είναι πιο δημοφιλές; Ποιές 
είναι οι πιο αγαπημένες γεύσεις;

K: Η σοκολάτα βέβαια, πολύ, αλλά και το κέικ 
καρότου. Μάλιστα το τελευταίο μπορώ να πω 
ότι είναι και η σπεσιαλιτέ μου. 

Flipped: Έχεις φτιάξει έναν πολύ όμορφο 
χώρο. Τί σε ενέπνευσε;

K: Είμαι λάτρις του στυλ country. Αν υπήρχε 
στην Ελλάδα ξύλινο λευκό σπιτάκι, εκεί θα 
έμενα. Επίσης μου αρέσει το απλό, κάπως πιο 
παιδικό, στυλ.

Flipped: Θα μας περιγράψεις μια τυπική 
για εσένα ημέρα; Ποιά είναι η ρουτίνα 
σου;

K: Σίγουρα χρειάζομαι ένα μισάωρο αφού 
ανοίξω το μαγαζί για να πιω έναν καφέ, 
να κάνω κάποιες ετοιμασίες και να ανοίξω 
τον υπολογιστή. Μετά ξεκινάει το ψήσιμο. 
Ετοιμάζω τα κεκάκια της ημέρας για να 
υπάρχουν, καθώς και τις τούρτες. Άλλη μέρα 
θα αφιερωθεί στα μπισκότα. 

“ Ξεκίνησα κάνοντας 

προσκλητήρια και πήγαινε καλά 

αλλά ο κόσμος μου ζητούσε και 

τα γλυκά!

Έτσι αποφάσισα να ξεκινήσω 

μαθήματα ζαχαροτεχνίας  “



Flipped: Πώς ήταν μέχρι τώρα η εμπειρία 
σου με πελάτες; Όσοι έρχονται να κάνουν 
παραγγελίες, είναι δύσκολοι; 

K: Είναι, είναι... Ειδικά οι νύφες είναι 
πλήρως κατατοπισμένες, έρχονται με κάτι 
συγκεκριμένο στο μυαλό τους και με ρωτούν, 
‘μπορείς να το κάνεις;’ Εννοείται πως μια 
φωτογραφία από το ίντερνετ δεν θα την 
αντιγράψω επακριβώς, όχι γιατί δεν μπορώ 
αλλά γιατί καταρχάς δεν επιτρέπεται. Εκεί 
υποχωρούν. Είναι όχι μόνο θέμα δεοντολογίας 
αλλά και θέμα “χεριού”, δεν υπάρχει 
περίπτωση να βγει ακριβώς το ίδιο.

Flipped: Από όλα αυτά που κάνεις, τις 
βαφτίσεις, τους γάμους και τα παιδικά 
πάρτυ, ποιό ειναι αυτό που θα έλεγες ότι 
σου δίνει τη μεγαλύτερη χαρά;

K: Δεν μπορώ να διαλέξω! Το καθένα είναι 
διαφορετική εμπειρία και κάθε παραγγελία 
είναι μοναδική. 

Flipped: Συνήθως όποιος ασχολείται 
επαγγελματικά με το φαγητό - είτε 
σεφ είτε ζαχαροπλάστης - είχαν κάποια 
ερεθίσματα, κάποιες αναμνήσεις σχετικά 
με το φαγητό που τον έχουν σπρώξει προς 
την κατεύθυνση αυτή. Υπάρχει κάτι τέτοιο 
για εσένα;

K: Από μικρή, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, 
το αγαπημένο μου γλυκό ήταν το κέικ που 
έφτιαχνε η μαμά μου. Θα το έφτιαχνε την 
Κυριακή και δεν θα μας έφτανε μέχρι τη 
Δευτέρα το βράδυ - φτάνει και ποτέ; Και 
βέβαια τη βοηθούσα. Μάλιστα κάτι που μου 
έχει πει η μητέρα μου - εγώ δεν το θυμάμαι 
φυσικά - είναι το εξής... Όταν ήμουν στην 
ηλικία της κόρης μου, γύρω στα πέντε δηλαδή, 
με είχε αφήσει με τη γιαγιά στο σπίτι κι εγώ 
ήθελα να φτιάξω μόνη μου κέικ! Απλά έκανα 
μηχανικά ό,τι έβλεπα τη μαμά μου να κάνει, 
είχα βάλει μέσα στο ταψί ολόκληρο το κουτάκι 
με τα γλασέ φρουτάκια που χρησιμοποιούσαν 
τότε, αλεύρι, νερό... Και κατευθείαν στο 
φούρνο. Εννοείται πως παραλίγο να είχαμε 
ατύχημα... 
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Flipped: Τα σχέδιά σου για το μέλλον ποιά 
είναι; Θα συνεχίσεις να δουλεύεις από 
το μικρό σου μαγαζάκι ή σκοπεύεις να το 
επεκτείνεις;

K: Έχω πολλά στο μυαλό μου. Θα ήθελα 
κάποια στιγμή να έχω το δικό μου χώρο για τις 
εκδηλώσεις. Έναν - μικρό πάντα - χώρο για 
παιδικά πάρτι, ή για μετά τη βάφτιση. 

Flipped: Θα χρειαστείς επομένως 
συνεργάτες. Θα έχεις και βοήθεια στο 
ψήσιμο των κέικ και των μπισκότων;

K: Αυτό κάποια στιγμή σίγουρα θα χρειαστεί. 
Έχω βέβαια τη μαμά μου, αλλά κι εκείνη ακόμη 
δεν τα έχει μάθει όλα οπότε αν μπει κάποιος 
πελάτης με φωνάζει να έρθω.

Flipped: Το μαγαζί το άνοιξες σε μια 
χρονική περίοδο που οι νέες επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες. Πώς σε 
επηρέασε αυτό;

K: Υπάρχουν δυσκολίες, φυσικά. Θα ήθελα να 
έχω περισσότερη ποικιλία. Αλλά όπως είπα, 
από τη μια δεν γινόταν να συνεχίσω απο το 
σπίτι, κι από την άλλη είμαι μόνη μου με το 
παιδί, οπότε έπρεπε κάτι να κάνω. Οι γονείς 
δεν θα μπορούν πάντα να βοηθούν. Ήταν 
μονόδρομος, δηλαδή. Από τη στιγμή που το 
έκανα καλά και είχε απήχηση, αποφασίσαμε με 
τους γονείς μου να κάνουμε αυτό το ξεκίνημα. 
Με βοήθησαν πολύ -και συνεχίζουν να με 
βοηθούν - και οικονομικά, και υποστηρίζοντάς 
με ψυχολογικά, και με το παιδί στο σπίτι. Και 
μάλιστα, αυτό που δεν είπα πριν είναι ότι 
τα σεμινάρια της ζαχαροτεχνίας ξεκίνησαν 
μετά το διαζύγιο. Ήθελα να κάνω κάτι για να 
απασχολήσω το μυαλό μου, οπότε διάλεξα 
κάτι που αγαπούσα έτσι κι αλλιώς.. 



Δεν θα μπορούσαμε να φύγουμε χωρίς 
να δούμε πού γίνονται τα μαγικά, οπότε η 
Κατερίνα μας ξενάγησε στο εργαστήριό της. 
Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη η θέα γνώριμων 
πακέτων με αλεύρι, βούτυρο και ζάχαρη 
που όλοι πιθανότατα έχουμε στο σπίτι μας, 
και έχουμε χρησιμοποιήσει μαγειρεύοντας ή 
φτιάχνοντας γλυκά. Η Κατερίνα μας εξήγησε 
ότι ψωνίζει τα υλικά της από το σούπερ 
μάρκετ, αντί να χρησιμοποιεί τα προϊόντα 
που απευθύνονται σε επαγγελματίες. Δεν το 
χρειάζεται, μιας και οι ποσότητες που παράγει 
προκειμένου να έχει πάντα φρέσκα κεκάκια 
είναι πολύ μικρές, αλλά δεν είναι μόνο αυτός 
ο λόγος. “Έχω συνηθίσει τη γεύση”, μας είπε. 
Δεν είναι τυχαίο που τα γλυκά της έχουν 
σπιτική νοστιμιά. 
Στο τέλος της κουβέντας μας, η Κατερίνα 
μας έδειξε μια μικρή τούρτα, διακοσμημένη 
με ζαχαρόπαστα, την οποία είχε φτιάξει η 
κόρη της Σοφία, και μοιράστηκε μαζί μας 
άλλο ένα από τα σχέδιά της για το άμεσο 
μέλλον. Θέλει να οργανώσει και να διδάξει 
ένα εργαστήρι ζαχαροπλαστικής για παιδιά, 
όπου θα μπορέσουν να διασκεδάσουν και 
να εξερευνήσουν τη δημιουργικότητά τους 
παίζοντας με πολύχρωμες γαρνιτούρες, ενώ 
ταυτόχρονα μαθαίνουν μια χρήσιμη τέχνη.

Αποχαιρετίσαμε τη δεξιοτέχνη της 
ζαχαρόπαστας με κεκάκια στα χέρια και μια 
σκέψη... Αν υπάρχει μια φωτεινή πλευρά στις 
δυσκολίες του καιρού μας, τα εμπόδια της 
κρίσης και τις ξαφνικές αλλαγές που μπορεί 
να αντιμετωπίσουμε στην - προσωπική ή 
επαγγελματική - ζωή μας, είναι ότι συχνά 
βρίσκουμε την ευκαιρία, ή την αφορμή, να 
στραφούμε σε κάτι που αγαπάμε, κάτι που 
θα μας παρηγορήσει, ένα ταλέντο που είχαμε 
αφήσει ακαλλιέργητο. Το ρίχνουμε στην 
τέχνη, είτε αυτό σημαίνει να γράφουμε, να 
χρωματίζουμε, να φτιάχνουμε λευκώματα ή να 
φτιάχνουμε κέικ, και καμιά φορά καταλήγουμε 
να επανεφευρίσκουμε τον εαυτό μας στην 
πορεία. Ίσως και να δημιουργήσουμε κάτι 
καινούργιο από το τίποτα, για τον εαυτό μας 
και για τους άλλους.

Καμιά φορά, η φωτεινή πλευρά τυχαίνει να 
είναι διακοσμημένη σαν τούρτα.

Aν θέλετε να γλυκαθείτε...

Ninart Creations

Αίαντος 2, Βριλήσσια

τηλ. 211 4089710

https://ninartcreations.com

ninartcreations@gmail.com
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Η Χώρα των Ονείρων                                                  
                                                                                                

Κείμενο: Aκυλίνα Πρίντζιου
Φωτογραφία: Έλλη Κοσμίδη 

 «Οι άνθρωποι νομίζουν πως τα όνειρα δεν είναι πραγματικά 
επειδή δεν είναι φτιαγμένα από ύλη, από μόρια. 

Τα όνειρα είναι πραγματικά. 
Αλλά είναι πλασμένα από απόψεις, από εικόνες, από 

αναμνήσεις και αστεία και χαμένες ελπίδες.»

― Neil Gaiman, The Sandman.



Τα όνειρα αποτελούν ένα ενδιαφέρον θέμα 
για πολλούς εδώ και πολλά χρόνια και έχουν 
εμπνεύσει αμέτρητους μύθους και ιστορίες 
σε όλο τον κόσμο. Κάποιοι αρχαίοι πολιτισμοί 
ανέπτυξαν την τέχνη της ερμηνείας των 
ονείρων και συχνά βάσιζαν τις επόμενες 
κινήσεις και πράξεις τους στα όνειρα που 
είχαν δει την προηγούμενη νύχτα, τα οποία 
και θεωρούσαν καλούς ή κακούς οιωνούς που 
τους έστελναν οι θεοί.
Σήμερα, οι άνθρωποι που ακόμα πιστεύουν 
στα όνειρα και προσπαθούν να τα 
ερμηνεύσουν είναι εμφανώς λιγότεροι. 
Δεν είμαι μια από αυτούς, όμως βρίσκω τις 
θεωρίες των ονείρων συναρπαστικές και 
πιστεύω πως τα όνειρα είναι μια ενδιαφέρουσα 
εκδήλωση του ασυνειδήτου μας. Έτσι, αν και 
απέχω πολύ από τους ειδικούς των ονείρων, 
ανέλαβα να σας παρουσιάσω κάποιες δικές 
μου ερμηνείες. 
Αντί λοιπόν να τρέξετε να συμβουλευτείτε τον 
Καζαμία της γιαγιάς, ελάτε να κάνουμε μαζί 
ένα μικρό ταξιδάκι στην ονειροχώρα.

Φιλί: Υπάρχουν ελάχιστες εκδηλώσεις 
τρυφερότητας που είναι πιο ένθερμες από 
ένα-δυο φιλάκια. Η μοίρα σου επιφυλάσσει 
αρκετά, αλλά το γεγονός πως αυτή τη στιγμή 
επέλεξε να σου παραχωρήσει ένα φιλί, θα 
έπρεπε να είναι ένας αρκετά καλός οιωνός για 
σένα και τις μελλοντικές σου εξορμήσεις.  

Σκύλος: Η ψυχή σου φαίνεται να αναζητά 
λίγη άνευ όρων αγάπη, σαν αυτή που μόνο 
οι τετράποδοι φίλοι μας μπορούν να μας 
προσφέρουν. Αν ήδη έχεις σκύλο πρέπει 
αμέσως να πας και να τον ανταμείψεις για την 
αφοσίωσή του. Αν όμως δεν έχεις, τότε ίσως 
θα έπρεπε να αρχίσεις να σκέφτεσαι σοβαρά 
να υιοθετήσεις έναν. 

Πέταγμα: Όλοι μας έχουμε ονειρευτεί 
πως πετάμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. 
Είτε παίρνεις τη μορφή ενός σπουργιτιού ή 
ενός αετού και διασχίζεις τους ουρανούς, 
είτε ανακαλύπτεις πως το ίδιο σου το 
σώμα αιωρείται πάνω από το έδαφος και 
σε μεταφέρει σε μέρη μακρινά δίχως τους 
νόμους της βαρύτητας να το κυβερνούν, 
ένα πράγμα είναι εμφανές.  Λαχταράς να 
ξεφύγεις, να ξεκινήσεις το δικό σου προσωπικό 
ταξίδι και να πετάξεις μακριά από τις πιέσεις 
της καθημερινότητάς σου. 

Ίσως θέλεις να ακούσεις τη συμβουλή που 
στέλνει το υποσυνείδητό σου και να αρχίσεις 
να ψάχνεις προορισμούς για τις καλοκαιρινές 
σου διακοπές. 

Αίμα: Ακριβώς όπως η Ωραία Κοιμωμένη, η 
οποία υπνωτίστηκε κι έπειτα έπεσε σε λήθαργο 
για πολλά χρόνια μόλις τρύπησε το δάχτυλό 
της στο αδράχτι, το να δεις μερικές σταγόνες 
από το αίμα σου στο όνειρό σου μπορεί να 
είναι προμήνυμα. Ίσως καλείσαι να ανοίξεις 
τα μάτια σου σε κάποια κατάσταση την οποία 
επίτηδες αγνοούσες μέχρι τώρα, ειδάλλως 
μπορεί να παγιδευτείς.

Δόντια που πέφτουν: Ίσως μια από τις 
πιο τρομακτικές εμπειρίες σε όνειρο είναι 
η αίσθηση πως τα δόντια σου πέφτουν. Η 
νεράιδα των δοντιών φαίνεται πως άρχισε να 
γίνεται άπληστη τελευταία, οπότε μην ξεχνάς 
να κοιτάς συχνά κάτω από το μαξιλάρι σου για 
τα δωράκια που θα σου αφήσει.

Επειδή κανένα άρθρο μου δεν θα είναι 
ολοκληρωμένο χωρίς κάποια αναφορά σε 
βιβλία, έχω να σου προτείνω μερικά με 
επίκεντρο τα όνειρα και τον φευγαλέο κόσμο 
του ύπνου, εάν αυτά τα θέματα σου κινούν 
την περιέργεια. Η πρώτη μου επιλογή είναι 
το αριστουργηματικό graphic novel του Neil 
Gaiman The Sandman, με βασικό χαρακτήρα 
τον άρχοντα των ονείρων Μορφέα, το οποίο 
αξίζει να έχεις στα υπόψιν σου ανεξάρτητα 
από το αν διαβάζεις graphic novels ή όχι. 
Το Γυναίκες σε Λήθαργο της Banana Yoshi-
moto αποτελείται από τρεις νουβέλες, όλες 
τους περίτεχνα συνυφασμένες γύρω από 
το θέμα των ονείρων και του λήθαργου, 
τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά. 
Τέλος, για σας που θα σας άρεσε κάτι πιο 
«σκληροπυρηνικό», Ο Απαρηγόρητος του 
Kazuo Ishiguro είναι ένας βαρύς τόμος 
στον οποίο ίσως να καταλάβεις τι συμβαίνει 
στην πραγματικότητα και τι στα όνειρα του 
πρωταγωνιστή… Ίσως όχι. 

Για πες μου λοιπόν, τι όνειρο είδες χθες το 
βράδυ;
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Συνέντευξη |  Jason Crosby Mists is                                                 
                                                                                                

Κείμενο: Kριστιάνα Λάλου  
Φωτογραφία: Nαταλία Χεκίμογλου 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

Υπάρχει κόσμος που ακούει πολύ μουσική. 
Υπάρχει κόσμος που παίζει μουσική. Υπάρχει 
κόσμος που σνομπάρει κάποια είδη μουσικής 
προς χάριν άλλων. Υπάρχει και κόσμος που είναι 
αβίαστα άνετος με την μουσική και αγαπάει ό,τι 
έχει να κάνει με αυτήν. “Γιατί όχι, και Bieber θα 
ακούσω, άμα μου αρέσει το τραγούδι. Ποιός 
θα κρίνει τι είναι καλό και τι όχι, μόνο εμείς και 
το τι μας αρέσει.” Αυτό μου είπε ο Ιάσονας  και 
τον σεβάστηκα ακόμα περισσότερο. Κάτι τέτοιο 
σπάνια θα το ακούσεις από ανθρώπους της metal 
σκηνής. Αλλά ο Ιάσονας ψάχνεται με όλα... Με 
την κλασσική μουσική, με την jazz, την rock, την 
pop. Πρόσφατα θυσίασε το πολύ μακρύ μαλλί του 
για καλό σκοπό. Ήταν το σήμα κατατεθέν του για 
τουλάχιστον μια δεκαετία. Όταν τον ρώτησα πώς 
νιώθει γι’ αυτό μου είπε πολύ απλά, “μαλλιά είναι, 

θα μακρύνουν πάλι.”  



Flipped: Τι κάνεις αυτόν τον καιρό; 

Iάσονας: Διάφορα. Αφού τελείωσα τις 
σπουδές μου – μουσικοπαιδαγωγικά, και mas-
ter σε Contemporary Music and Performance- 
ασχολούμαι με την διεύθυνση χορωδίας 
και είμαι δάσκαλος μουσικής, φυσικά. Αλλά 
ταυτόχρονα δουλεύω και διάφορα προσωπικά 
projects. Μια προσωπική μου δουλειά που 
ελπίζω να είναι έτοιμη μέχρι τον Ιούλιο. Στίχοι, 
μουσική και τραγούδι όλα εγώ, με την βοήθεια 
των παιδιών από τους DNA σε κάποια όργανα 
ίσως. Αυτόν τον καιρό συνεργάζομαι και με 
το ελληνικό Disney Channel, καλύπτοντας τις 
μεταγλωττίσεις κομματιών στα ελληνικά.. 

Στα 14 άρχισε να ασχολείται με την μουσική. Αυτοδίδακτος στην ηλεκτρική κιθάρα. Έφτιαξε με 
φίλους τους Headshot και μαζί ξεχώρισαν στο Schoolwave για δύο συνεχόμενες χρονιές, έβγαλαν 
demo και ετοίμασαν δίσκο. Τους πλησίασε και μεγάλη εταιρία παραγωγής, αλλά η metal μουσική 
στην Ελλάδα δεν προωθείται όσο άλλα, πιο ευρέως δημοφιλή είδη. Τώρα κάνουν ένα διάλειμμα 

μέχρι να επανενωθούν, μιας και ο καθένας τους σπουδάζει σε άλλο μέρος του πλανήτη. 

Flipped: Οι DNA πώς μπήκαν στο σχέδιο;

Ι: Είναι πολύ καλοί φίλοι τα παιδιά. Οι 
DNA είναι ένα progressive rock band και 
απαρτίζονται από τους Νίκο Κωδωνά (κιθάρα 
και σύνθεση) και Στέφανο Τζωρτζάκη 
(τύμπανα). Συνεργαστήκαμε σε κάποια 
κομμάτια, το Don’t Bother και το Wonder-
land όπου τους στίχους έχει γράψει η Χάρις 
Σωτηρέλη σε συνεργασία με εμένα. Είναι όλα 
διαθέσιμα στο Υoutube.
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Flipped: Ξέρω ότι έχεις αδυναμία και στο 
musical, σκοπεύεις να το κυνηγήσεις 
καθόλου;

Ι: Κοίταξε, είναι το όνειρο αυτό. Συνδυάζει την 
υποκριτική με το τραγούδι και με ενδιαφέρει 
πάρα πολύ. Έχω τραγουδήσει πολύ και musi-
cal κομμάτια. Jesus Christ Superstar, Rent, 
Phantom of the Opera. Ιδανικά θέλω οι 
επόμενες σπουδές μου να είναι πάνω σε αυτό.

Flipped: Στην Ελλάδα πώς το βλέπεις το 
musical;

Ι: Στην Ελλάδα, τα καλά musical που έχω 
δει είναι του Εθνικού. Ακόμα και στην παιδική 
σκηνή γίνεται φοβερή δουλειά. Είχα δει 
το Σρεκ ας πούμε και ήταν καταπληκτικό. 
Αλλά στην Ελλάδα επίσης βάζουμε και 
κόσμο να παίξει musical απλά επειδή είναι 
αναγνωρίσιμος. Για να προσελκύσουμε κόσμο. 
Αυτό είναι λάθος κατά την γνώμη μου. Εφόσον 
κάνεις musical, κάνε το σωστά. Αλλιώς τί 
λόγος υπάρχει, αν φωνητικά δεν μπορούν να 
αντεπεξέλθουν οι συντελεστές;

Flipped: Ιάσονα, ταλέντο η σκληρή 
δουλειά; Τί έχει περισσότερη σημασία 
τελικά;

Ι: Η αντίληψη έχει σημασία. Να καταλαβαίνεις 
τί κάνεις και να τα “πιάνεις”. Και φυσικά η 
δουλειά. Το ταλέντο αν δεν δουλεύεις δεν θα 
σε πάει πουθενά.

Flipped: Ασχολείσαι και με την jazz αλλά η 
πρώτη αγάπη είναι η metal μουσική. Θέλω 
να μου πεις από ένα album από τα δύο 
αυτά είδη που ξεχωρίζεις και ακούς από 
την αρχή ως το τέλος.

Ι: Αααχ... Δύσκολη πάντα αυτή η ερώτηση. 
Θα σου πω το Milestone του Miles Davis γιατί 
είναι κλασσικό και ήταν και album ορόσημο για 
την jazz. Και από metal... το Watershed των 
Opeth. Το λατρεύω. 

Flipped: Τέλος, θέλω να μου πεις, ποιά 
είναι τα μελλοντικά σου σχέδια;

Ι: Σίγουρα πολλή μουσική. Δουλειά σόλο και 
συνεργασίες. Αλλά επίσης, το να φύγω είτε για 
Βοστόνη για σπουδές, στο Musical Theater 
Performance, είτε για Σουηδία. Έχουν πάρα 
πολύ καλή μουσική βιομηχανία. Βγαίνουν 
πάντα εξαιρετικές δουλειές από Σκανδιναβικές 
χώρες και θέλω πολύ να το εξερευνήσω. 
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Καλοκαιρινά

Στο βαθύ καλοκαίρι είναι που η τεµπελιά συναντά την αξιοπρέπεια.

- Σαµ Κην -

Το καλοκαίρι είναι η ετήσια δικαιολογία για τεµπελιά. Το να µην κάνεις τίποτα 

και να σηµαίνει κάτι αυτό. Το να ξαπλώνεις στο γρασίδι και να µετράς τα 

αστέρια. Να κάθεσαι πάνω σε ένα κλαδί και να µελετάς τα σύννεφα.

- Ρετζίνα Μπρετ -

Να κοιτάς τον Καλοκαιρινό Ουρανό Ποίηση είναι, 

Αν και αυτό ποτέ δεν το ‘γραψε βιβλίο- 

Τ’ Αληθινά Ποιήµατα διαφεύγουν-

- Έµιλυ Ντίκινσον, -

1879

Αποφθέγματα



Πράσινη η ησυχία, βρεγµένο το φως,

ο µήνας του Ιουνίου τρεµόπαιξε σαν πεταλούδα...

- Πάµπλο Νερούδα - 

Ό,τι κι αν κάνουµε, το καλοκαίρι θα έχει µύγες. 

- Ραλφ Γουάλντο Έµερσον -

Καλοκαιρινό απόγευµα ― καλοκαιρινό απόγευµα, για ‘µένα αυτές πάντα ήταν 

οι δύο πιο όµορφες λέξεις στην Αγγλική Γλώσσα.

- Χένρυ Τζέηµς -

Σχεδόν εύχοµαι να ήµασταν πεταλούδες και να ζούσαµε µονάχα τρεις 

καλοκαιρινές µέρες ― τρεις τέτοιες µέρες µαζί σου θα µπορούσα να τις γέµιζα 

µε περισσότερη ευχαρίστηση από ότι θα µπορούσαν ποτέ να χωρέσουν 

πενήντα κοινά χρόνια.

- Τζον Κητς -



Rock ‘n Rol l  Romance
Μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της rock μουσικής. 
Επεισόδιο πρώτο.                                                 
                                                                                                

Κείμενο: Mrs Hyde 

Η ιστορία ξεκινάει τραγικά το 1619, όταν οι 
πρώτοι σκλάβοι της Αφρικής μεταφέρονται 
στην πρώτη αποικία της Βρετανικής 
Αυτοκρατορίας, την πόλη Jamestown στη 
Βιρτζίνια της Βόρειας Αμερικής. 
Ανάμεσα στις παραδόσεις και τα έθιμα που 
φέρνουν μαζί τους οι Αφρικανοί στη νέα 
ήπειρο, είναι και η μουσική τους. Στη μουσική 
αυτή επικρατεί η επανάληψη και η φόρμα 
call and response (αντιφωνία), φόρμα την 
οποία βρίσκουμε στην παραδοσιακή μουσική 
πολλών λαών και είναι μια διαδοχή από δύο 
διαφορετικές φράσεις όπου η δεύτερη φράση 
ακούγεται ως άμεσο σχόλιο ή απάντηση στην 
πρώτη.

M Ο Υ Σ Ι Κ Η

Η επανάληψη των λέξεων έδινε σε όσους δεν 
μπορούσαν να διαβάσουν την ευκαιρία να 
συμμετέχουν στη λατρεία και σε συνδυασμό 
με τη φόρμα call and response έβαζε τους 
πιστούς σε μια άλλη συνειδησιακή κατάσταση 
ή έκσταση και ενίσχυε τους δεσμούς μεταξύ 
τους.

Οι σκλάβοι μεταφέρονται στις νότιες πολιτείες 
στις όχθες του Μισσισσιππή ως εργάτες 
στις φυτείες ρυζιού και βαμβακιού. Σε μια 
προσπάθεια να ανταποκριθούν στις αυστηρές 
απαιτήσεις του επιστάτη τους, εφαρμόζουν 
αποτελεσματικές πρακτικές συγκομιδής που 
φέρνουν από την Αφρική.  



Ανάμεσα στις πρακτικές αυτές είναι και  το 
τραγούδι κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Έτσι προκύπτουν τα λεγόμενα field hollers, τα 
τραγούδια της δουλειάς. 
Τα τραγούδια αυτά ακολουθούν τη φόρμα call 
and response, και ο ρυθμικός παλμός τους 
βοηθά τους σκλάβους να συγχρονίζουν το 
ρυθμό της εργασίας τους και να ελαφραίνουν 
το βάρος της κουραστικής δουλειάς.Οι στίχοι 
είναι συνήθως αλληγορικοί, όπως στο τραγούδι 
Lightning Long John, όπου εκφράζεται η 
ανησυχία για μια επιτυχημένη διαφυγή από τα 
δεσμά, μια βαθιά επιθυμία αμφότερων των 
σκλάβων και των αιχμαλώτων.

Η θλιβερή σκλαβιά των Αφρικανών τους ωθεί 
στην χριστιανική θρησκεία, αφού παρατηρούν 
μια μεγάλη ομοιότητα ανάμεσα στη δική τους 
καταπίεση και την καταπίεση των Εβραίων 
της Βίβλου. Η νέα τους θρησκεία ήταν ένα 
μέσο που μπορούσε να τους προσφέρει ελπίδα 
και λυτρωτική διέξοδο. 
Καθώς από την Αφρική είχαν φέρει το μουσικό 
ένστικτό τους και τη δυνατότητα να συνθέτουν 
αυθόρμητα απλές μελωδίες, ήταν φυσικό 
να εκφράσουν την ελπίδα τους στο Θεό με 
θρησκευτικά τραγούδια.
 Έτσι γεννιούνται τα spirituals, τα οποία 
πλέον αναγνωρίζονται ως ένα ξεχωριστό 
είδος μουσικής. Αν και τα λόγια σ’ αυτές τις 
μελωδίες είναι συχνά παρμένα από χωρία της 
Βίβλου όπου θριαμβεύει τό καλό, σε αρκετά 
κομμάτια συναντάμε, όπως και στα field hol-
lers, στίχους αλληγορικούς για την προσπάθεια 
των Αφρικανών να δραπετεύσουν από την 
σκλαβιά τους, όπως στο κομμάτι Wade in the 
Water των Fisk Jubilee Singers.

Στις αρχές του 17ου αιώνα εμφανίζεται το 
gospel ως μετεξέλιξη των spirituals.
Είναι ένα νέο ύφος εκκλησιαστικής μουσικής, 
περισσότερο περίπλοκο και εναρμονισμένο 
σε σχέση με τα spirituals, και αποτελείται από 
τραγούδια που είναι εύκολο να κατανοήσουν 
αλλά και να τραγουδήσουν οι πιστοί Aφρικανοί, 
σαν εναλλακτική στους παραδοσιακούς 
ύμνους της εκκλησίας. Στο gospel βρίσκουμε 
ξανά την επανάληψη και τη φόρμα call and 
response, στοιχεία τα οποία συνοδεύονται από 
χτυπήματα των χεριών και των ποδιών. Πολλές 
εκκλησίες επίσης χρησιμοποιούν και μουσικά 
όργανα όπως το πιάνο και το Hammond.
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Βασίλισσα του gospel θεωρείται η Mahalia 
Jackson, η οποία εκτός από το τραγούδι, 
πάλεψε για τα πολιτικά δικαιώματα των 
Aφροαμερικανών. 

Εκτός από τους Aφρικανούς σκλάβους, 
τις μουσικές τους παραδόσεις φέρνουν 
στην Αμερική και οι άποικοι της Bρετανικής 
αυτοκρατορίας.
Οι Ιρλανδοί, ένας λαός επίσης βασανισμένος 
και υπόλογος στην Αγγλία, όντας οι κυριότεροι 
εκπρόσωποι της Κέλτικης μουσικής, είναι αυτοί 
που θα επηρεάσουν περισσότερο το μουσικό 
γίγνεσθαι των Aφρικανών.
Τα περισσότερα κλασσικά Κέλτικα τραγούδια 
μιλάνε για την φύση, τα δάση, τη θάλασσα, 
μιας και οι αρχαίοι Κέλτες ήταν φυσιολάτρες 
και πίστευαν ότι η φύση είναι κάτι ανώτερο από 
αυτούς. Στην θέματολογία των τραγουδιών 
ανήκουν επίσης τα ηρωικά κατορθώματα, οι 
πολεμιστές, οι ιππότες, όπως επίσης η αγάπη 
και ο έρωτας.

Η λήξη του Αμερικάνικου εμφυλίου πολέμου 
το 1865 θα δώσει χώρο για τη συνύπαρξη 
διαφορετικών λαών σε μια νέα χώρα και θα 
οδηγήσει στο πάντρεμα των μουσικών τους 
παραδόσεων. Η κέλτικη μουσική από τη μια, 
με την μουσική της Αφρικής, τα field hollers 
και τα spirituals από την άλλη θα γεννήσουν 
μια νέα άτυπη λαϊκή μουσική.
Η μουσική αυτή είναι αποτέλεσμα 
πειραματισμού από αυτοδίδακτους μουσικούς 
που παίζουν στο δρόμο και σε μπαρ. Αρχικά 
ήταν προορισμένη για σόλο πιάνο, όργανο το 
οποίο είχαν τα περισσότερα μπαρ της εποχής. 
Από τα μέσα όμως της δεκαετίας του 1890 
θα υιοθετήσει μια αυστηρή δομή στη σύνθεση, 
στα πρότυπα της κλασσικής μουσικής.
Συνθέτες όπως ο Ben Harney και ο Scott Jop-
lin, παίζοντας σε ευρύ κοινό και εκδίδοντας 
παρτιτούρες, θα επισημοποιήσουν αυτή την 
άτυπη μουσική με το όνομα ragtime και θα την 
διαδόσουν σε ολόκληρη τη χώρα.

Το ragtime ακολουθεί ένα άλλο είδος μουσικής 
στο δέλτα του Βόρειου Μισισιπή.
Το όνομα αυτού blues. 
Οι πρώτες αναφορές στα blues 
χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1890 ως 
τις αρχές του 1900. Τα τραγουδούσαν κυρίως 
νότιοι έγχρωμοι εργάτες της γης. Για πολλά 
χρόνια τα blues καταγράφονταν από μνήμης, 



ζωντανά και σε προσωπικό επίπεδο. 
Το 1912 κυκλοφόρησε το τραγούδι Memphis 
Blues, του William Christopher Handy, το 
οποίο έγινε αμέσως δημοφιλές.

Μολονότι η συνοδεία οργάνων είναι σχεδόν 
καθολική, τα blues είναι κατά βάση φωνητικά, 
βασισμένα στη φόρμα call and response. 
Περισσότερο λυρικά παρά αφηγηματικά, τα 
τραγούδια εκφράζουν κυρίως τη λύπη ή τη 
μελαγχολία στον έρωτα.
Οι πρώτες ηχογραφήσεις blues κομματιών 
έγιναν στη δεκαετία του 1920 από έγχρωμες 
τραγουδίστριες όπως η Mamie Smith, η Ma 
Rainey, η Ida Cox και η Bessie Smith. Η 
τελευταία αποτέλεσε την διασημότερη blues 
τραγουδίστρια της δεκαετίας και μαζί με τον 
Louis Armstrong, την μεγαλύτερη επιρροή 
στους μεταγενέστερους jazz τραγουδιστές.

Μια από τις πρώτες μορφές των blues 
εμφανίζεται στα μέσα της δεκαετίας του 
’20 και παίρνει το όνομα country blues. Το 
μουσικό αυτό στυλ παρουσιάζει διάφορες 
παραλλαγές ανάλογα με τον τόπο εμφάνισης 
του, με κυριότερη τα delta blues, στο Δέλτα 
του Μισσισσιππή. 
Η μουσική αυτή ακολουθεί επίσης την φόρμα 
call and response, και συνήθως τραγουδιέται 
από έναν και μόνο άντρα, ο οποίος ανοίγει ένα 
διάλογο με την κιθάρα του, τραγουδώντας 
έναν στίχο και απαντώντας ορχηστρικά. 
Έχει κύρια χαρακτηριστικά την κιθάρα και 
τη φυσαρμόνικα, και σήμα κατατεθέν της 
είναι το slide πάνω σε κιθάρα, συνήθως 
κατασκευασμένο από χάλυβα. 
Ανάμεσα στους πρωτοπόρους των delta blues 
είναι ο Son House, o Blind Lemon Jefferson, o 
Leadbelly, o Charlie Patton και o Robert John-
son, με τον τελευταίο να θεωρείται Βασιλιάς 
του είδους.

To ταξίδι στα χνάρια της rock θα συνεχιστεί 
στο επόμενο τεύχος του Flipped.
Μέχρι τότε, ας αφήσουμε τη μουσική να παίζει.
.
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Σ Υ Ν Τ Α Γ Η



Γρανίτα Λιμοντσέλο

Υλικά 

1 κούπα νερό

3/4 της κούπας ζάχαρη

1 κούπα φρεσκοστυμμένο χυμό λεμόνι

2/3 της κούπας λικέρ Limoncello

ξύσμα από δύο λεμόνια

μια πρέζα αλάτι

10-12 μεγάλα φύλλα μέντας

Εκτέλεση

1. Ζεστάνετε το νερό με την ζάχαρη μέχρι να 
λιώσει η ζάχαρη καλά. Έπειτα ρίξτε το σιρόπι αυτό 
σε μια κανάτα μαζί με τον χυμό λεμονιού, το λικέρ, 

το ξύσμα και το αλάτι. Ανακατέψτε καλά. 

2. Ρίξτε το μείγμα σε 10-12 θήκες για γρανίτα. 
Προσθέστε σε κάθε θήκη ένα μεγάλο φύλλο μέντα. 

Κλείστε καλά τις θήκες..

3. Αφήστε να παγώσουν για 4 ώρες το λιγότερο. 
Έπειτα βγάλτε από τις θήκες τις γρανίτες,  
τοποθετώντας τις για μερικά δευτερόλεπτα κάτω 
από ζεστό νερό αν δυσκολευτείτε, και απολαύστε!

Foodstyling | Φωτογραφία: Μιμίκα Μιχοπούλου
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Διεθνής κουζ ίνα στην Αθήνα                                                 
                                                                                                

Κείμενο | Φωτογραφίες: Μαρία Χεκίμογλου

Πού θα φας τα καλύτερα της ξένης και fusion 
κουζίνας στην Αθήνα – δοκιμάσαμε και σας 
προτείνουμε! 

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερα 
είναι  τα εστιατόρια  που ξεφυτρώνουν 
γύρω από το κέντρο της Αθήνας και μας 
προσφέρουν μεγάλη γκάμα γεύσεων 
από πιο ιδιαίτερες κουζίνες οι οποίες 
αντιπροσωπεύονταν ελάχιστα μέχρι πρόσφατα. 
Από αυτά, κρατήσαμε για εσάς που θέλετε να 
πειραματιστείτε δοκιμάζοντας κάτι καινούργιο, 
μόνο τα καλύτερα και σας τα παρουσιάζουμε 
για να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει.



Etnico 
Κολοκοτρώνη 22 & Χαβρίου, Αθήνα

Μια διαφορετική πρόταση  για street food με 
γεύσεις από διάφορες χώρες,  το Etnico στην 
καρδιά της πόλης είναι το μικρό αδελφάκι του 
γνωστού εδώ και χρόνια Altamira (Κολωνάκι 
– Μαρούσι), που μας μύησε σε αυτές τις 
κουζίνες. 

Οπωσδήποτε θα πρέπει να φας Μεξικάνικη 
Chimichanga με κοτόπουλο, μια λαχταριστή 
τηγανητή σταρένια τορτίγια γεμιστή με 
διάφορα καλούδια η οποία λιώνει στο στόμα 
(κόλαση λέμε!)  ή Burrito με Chili con Carne 
αν σου αρέσουν τα πιο καυτερά, με κιμά, 
jalapenos, κόκκινα φασόλια και άλλα πολλά! 

Δοκιμάσαμε επίσης την ιδιαίτερα δροσερή 
σαλάτα Corazon, με σταφίδες, στάρι, 
λιαστές τομάτες και dressing πορτοκαλιού 
με τζίντζερ,καθώς και τα φαλάφελ και τις 
Samosas λαχανικών. Όλα ήταν τέλεια και σε 
πολύ καλές τιμές. Μπορείτε να συνοδεύσετε 
το φαγητό σας με ένα ποτήρι σαγκρία ή 
μαργαρίτα, και ιδανικά να τελειώσετε το 
γεύμα σας με ένα από τα γλυκά τους, όπως το 
Mexicana, ένα κομμάτι τούρτα με στρώσεις 
ελαφριάς mousse σοκολάτας εναλλάξ με 
τορτίγιες, καλυμμένο με φρέσκια κρέμα. Ό,τι 
πιο δροσερό, ελαφρύ, γλυκό και νόστιμο για το 
τέλος δηλαδή! 

Altamira 
Τσακάλωφ 36Α Κολωνάκι, Περικλέους 28 
Μαρούσι

Αν θέλετε ένα πιο ‘επίσημο’ δείπνο, μπορείτε 
να επισκεφτείτε και το Altamira, το οποίο 
πραγματικά σας προτρέπω να κάνετε, αν δεν 
έχετε πάει ήδη. Προσωπικά το έχω επισκεφτεί 
ουκ ολίγες φορές στο Κολωνάκι, και δηλώνω 
δημόσια ερωτευμένη με τα πιάτα του. 

Οπωσδήποτε must η σαλάτα με κάκτο – μην 
τρομάζετε, δεν έχει αγκάθια! Από ορεκτικά 
προτείνω το Sabrozo αν είστε πάνω από 
2 άτομα και είστε κι εσείς φαγανοί σαν κι 
εμάς, και από κυρίως, πέρα από το Ινδικό 
κοτόπουλο με κάρι και κρέμα καρύδας, τα 
κλασικά πλέον Chili con carne και Fajitas, και 

To Mole Rojo είναι στήθος 

γαλοπούλας σε σάλτσα 

σοκολάτας, παραδόξως 

μόνο ανεπάισθητα γλυκό, 

συνοδευόμενο από γλυκοπατάτες 

σε σάλτσα μελιού.

 Ένα εξαιρετικό πιάτο, το οποίο 

ακόμη ονειρεύομαι τα βράδια!
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σπίτι, μπορείτε να δοκιμάσετε και το ινδικό 
σουβλάκι.  Όσο περίπου 2 μικρά σουβλάκια, 
σε χορταίνει και με το παραπάνω και είναι λίγο 
καυτερό.
Στα πολύ θετικά η εξυπηρέτηση. Σε 
συμβουλεύουν αν πας να συνδυάσεις κάτι 
που δεν θα είναι και πολύ ευχάριστο - βλέπε 
πολύ γλυκό ρύζι με γλυκό κυρίως -και σου 
προτείνουν κάτι καλύτερο στη θέση του. 

Paella Barcelona 
Προφήτη Ηλία 2, Παγκράτι

Ένα ξεχωριστό μαγαζί στην περιοχή μου, με 
πιο ‘σπιτικό’ φαγητό από τα υπόλοιπα. Εδώ 
θα φας κυρίως Ισπανική παέγια όπως σίγουρα 
μαντέψατε από το όνομα - αλλά και μερικά 
ακόμα νόστιμα πιάτα, σερβιρισμένα μέσα σε 
μια πολύ ζεστή, μαμαδίστικη θα έλεγε κανείς 
ατμόσφαιρα. Εξαιρετική ιδέα τα πήλινα σκεύη 
στα οποία σερβίρεται το φαγητό αλλά και το 
ποτό. Δοκιμάσαμε την παέγια θαλασσινών 
αλλά και την ανάμεικτη – πεντανόστιμες 
και οι δύο- αλλά και το Plato Mexicano, με 
2 tacos κοτόπουλο, guacamole και πολτό 
κόκκινων φασολιών γαρνιρισμένο με nachos. 
Για ορεκτικό επιλέξαμε το Queso Fundido, 
τυρί λιωμένο σε πήλινο σκεύος με tortillas 
και σάλτσα, και συνοδεύσαμε με μια κανάτα 
σανγκρία. Τι άλλο να ζητήσει κανείς για ένα 
όμορφο δείπνο;

το πεντανόστιμο Mole Verde, δηλαδή στήθος 
γαλοπούλας με μπράντι. 
Κατά τη γνώμη μου, επιβάλλεται να 
δοκιμάσετε το Mole Rojo, το οποίο είναι 
στήθος γαλοπούλας σε σάλτσα σοκολάτας, 
παραδόξως μόνο ανεπαίσθητα γλυκό, 
συνοδευόμενο από γλυκοπατάτες σε σάλτσα 
μελιού. Ένα εξαιρετικό κατά τη γνώμη μου 
πιάτο, το οποίο ακόμα ονειρεύομαι τα βράδια! 
Τέλος, μην παραλείψετε το γλυκό, μια επιλογή 
από ‘Jamaica’ - μαύρη σοκολάτα και μαύρο 
ρούμι - ή ‘Nariel - καρύδα και σοκολάτα.

Indian Chef 
Αθανασίου Διάκου 22, Κέντρο Αθήνας

Πολύ κοντά στις στήλες του Ολυμπίου Διός 
βρίσκεται αυτό το καταπληκτικό ινδικό. Και 
λέω καταπληκτικό με όλη τη σημασία της 
λέξης, έχοντας περάσει από κάποιες δοκιμές 
που δε με ευχαρίστησαν όσο αυτό, αλλά και 
έχοντας συζητήσει με Ινδό, ο οποίος μας 
εξήγησε ότι είναι το μόνο γνήσιο κατά τη 
γνώμη του ινδικό στο κέντρο της πόλης. 

Και περνάμε ευθύς στα πιάτα, γιατί εδώ είναι 
που έχω φάει το αγαπημένο μου κοτόπουλο 
Korma και μόνο που δεν δάκρυσα από την 
τελειότητά του! Βουτυρένιο, ψημένο καλά 
- χρειάζεται προσοχή το κοτόπουλο - αλλά 
παρόλα αυτά ζουμερό, με πλούσια γλυκιά 
κρεμώδη σάλτσα με έντονη τη γεύση  του 
κορίανδρου, είναι ειλικρινά ένα από τα 
ωραιότερα πιάτα! 

Στα κυρίως πιάτα εδώ την έχουμε πατήσει, 
γιατί αν και λάτρεις των εξωτικών γεύσεων δεν 
είμαστε τόσο δυνατοί παίκτες στα καυτερά, 
έχοντας παραγγείλει μία φορά - ευτυχώς στο 
σπίτι - κοτόπουλο Vindaloo! Προσοχή παιδιά, 
δεν είναι να παίζετε με τα καυτερά, το πιάτο 
είναι μόνο για αυτούς που αντέχουν – παρόλα 
αυτά, έχω να πω ότι το φάγαμε, με τη βοήθεια 
αρκετού ρυζιού και χύνοντας ένα κουβά 
δάκρυα ο καθένας μας.
Από λιγότερο καυτερά – αλλά πραγματικά 
πεντανόστιμα –πιάτα προτείνω Chicken 
Madras, Tikka Massala, ρύζι με μανιτάρια 
ή γλυκό ρύζι με αποξηραμένα φρούτα και 
ξηρούς καρπούς - ανάλογα αν προτιμάτε 
καυτερό ή γλυκό κυρίως - και αν παραγγείλετε 
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S T O R Y T E L L I N G

B Y    k r i s t i a n a    l a l o u
A R T W O R K   B Y    M I M I K A   M I C H O P O U L O U

“ once in a blue moon"



It had been months now. Not long after his shift began, he would see her. 

At first he had just admired her. Her luscious locks, her cute nose and bright 

eyes, her gentle white hands. She walked with a certain kind of assurance too. 

Confident but not prideful. Feminine but not girly. She was sort of mysterious too. 

Every time he saw her she was carrying something different. So he had decided 

to look more closely. Besides, he had all the time in the world to think of her. 

The night shift didn’t require that much mobility or work after all, which was 

why he liked it. He wasn’t much of a talker nor did he revel in socializing. He had 

underlings but he mostly let them be, they knew what they were supposed to do.    

It was about time. Some nights she didn’t pass by at all, but usually she returned 

home around eleven or twelve, scarcely later. It was a quarter to twelve now and 

he opened his eyes as wide as he could so he wouldn’t miss her in case she ap-

peared. The distance between them was quite substantial and he had to be extra 

careful and not be distracted by a cute cat walking on some railing or a lit win-

dow with music coming out of it. Half the world was enough of a distraction. Yet 

faithful to her routine, there she was.  She was not alone, that tall girl was with 

her. He observed her clothes, her purse, her hair  already up in a bun. He had 

caught her once or twice tying it up as soon as she reached her front door. Seeing 

as it was still quite warm outside, she must have done it sooner. He hated that he 

had missed it, but at least he could see her soft neck now. He giggled to himself 

half ashamed, then cleared his throat. She had nothing with her this time. 

What a shame! No clues today.

Two months, and he had gathered a lot of information. 

Observing people was his expertise and this time his curiosity was at its peak. 
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He had gathered that she had a pet, because she brought cat food home more 

than once. She had a best friend, that tall girl. She liked to read books and 

listen to music. That much he knew just by watching her walk home, after which 

point he would stop looking. He could keep an eye on her balcony or the people 

coming in and out, but he didn’t want to do that, he wasn’t a stalker or anything. 

He already felt guilty doing this much, but he couldn’t help it. He understood he 

should stop. He had issues of his own, you see. Like that mark on his left side.

It was very strange, but in the past couple of weeks this blue mark had appeared 

and it grew a little bigger every night. It’s not like he could take a leave of 

absence. He could under no circumstances leave his post. He spoke to his closest 

underling and told him to pass it on. Maybe others in his line of work would know 

what this mark meant. He would have to wait quite a long time though.    

He kept watching her as the months went by, closing in on a year. 

He knew by now that he could never stop. He still stayed true to his morals and 

only watched her as she was walking home. He felt like he was also looking out 

for her. In the off chance that something happened, he could help. He did have 

some power after all, and he did see everything and everyone - at night time that 

is. They were his responsibility in a way. His entertainment too. He cared about 

his favorites, and she was his most favorite. The blue mark on the other hand 

wasn’t growing any smaller. On the contrary, he was by now almost all blue. Most 

peculiar, really. He was worried, but there really wasn’t much he could do.

Nonetheless, on a particularly clear and starry night, his closest underling finally 

whispered that he had some information for him.



”Tell me.”

“Sir, you are in great danger.”

”What? I am immortal. How could I be in danger?”   

”I am afraid you are.”

”Is it an asteroid? A really big one perhaps?”

”Not an asteroid sir. It’s the new color you seem to be turning.”

”Oh!“ He exclaimed, very surprised. He had never thought turning blue could be 

all that dangerous. He had come to like the color, you see.

“It has happened only twice before, it seems. A Moon turning blue.”

“I see. And why is it dangerous?” he asked, not really believing it.

“Well, once you turn all blue sir, you will vanish and be replaced.”

”Vanish? What nonsense is this? How could I vanish?”

“Well, think about it sir. How did you come to be here in the first place?”

“I don’t know. I just was. I’m sure it must be a mistake. I am infinitely wise, you 

see.”
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“Sir, we asked your colleague, and she’s seen it happen before in this solar 

system.”

“You told her ? I never said you could ask her !”

“But we were all quite worried, and no one else had any information. She saw you 

herself while passing through.”

He was quite mad now. His colleague  was never a good friend of his. 

She just worked the day shift, and they co-existed, but nothing more.

“What did my colleague tell you, exactly?”

“It happens to a Moon, turning all blue, when the Moon falls in love. Then the 

Moon is replaced.”

”Falls in…?”

”In love, sir.”

“But I am not in love! I am…” He stopped himself, and thought of her .

“Sir, maybe you are in love, maybe not. I wouldn’t know. But once you turn all 

blue you will vanish, I am afraid. There is no doubt.

He was silent, then, and thoughtful.    



That night he watched her come home again. He looked at her, really looked at 

her and realized the star had been right.

He had a little less than a month to exist, based on his calculations. His only wish 

was to see her every night. He was devastated if he didn’t. He wanted to speak 

to her, write to her, manifest his love in some way. At least if he could tell her, his 

existence wouldn’t have been futile. Once, from an open window he had heard the 

story of a mermaid, who gave up her voice in order to be with her true love, and 

vanished herself in the end. She turned into sea foam, because the prince didn’t 

love her back. All he could think of was how much he now understood the 

mermaid. He would give up anything, just to be close to her  for one night. She 

was oblivious of his love, so even an hour together would be the biggest treasure. 

If only he could hold her hand, just once.

His very last night. He bid a quick goodbye to all his favorites. Then he wished 

and wished with all his might to see her. Twelve o’ clock, and not a sight. 

Only November’s cold breeze sweeping through brown and yellow leaves. 

Around two in the morning, he despaired. She was clearly home already. He 

couldn’t stand not seeing her one last time; he would die. Well, he would anyway, 

but this was the worst. He turned his eyes towards her balcony and saw her light 

was on. He was breaking his own rules, but aren’t you supposed to, when you 

are in love? He felt so brave and honorable, like a prince climbing up the vines 

to his beloved’s window. He shone as bright as he could. Nothing. She couldn’t be 

asleep, but even if she was, he would make sure that they would see each other 

tonight. He enlisted a star to help him.
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The light was almost blinding as the star fell right outside her window and 

disappeared at once like fairy dust. She appeared at last, and opened the window 

in a hurry. She looked up at the sky.

“Woah! The moon is blue! Really blue !” It must have looked bigger to her too, 

closer to the Earth than she had ever seen it.

She spent the night on her balcony, wrapped in a blanket and looking up at him. 

He was the happiest blue Moon in the cosmos. Come dawn, she went back inside 

and quietly, he vanished.

-- 

”Look up!”

”What am I looking at?”

“Look! It’s a falling star!” she said happily.

His mouth formed a mischievous smile. He laid back on the sand, resting his head 

on his folded arms.

“I’ve seen that before.”    

“Well, I haven’t.”

“You should look up more often then”, he teased.



“I have seen something you haven’t”, she said.

“And what might that be?”

“I’m not telling. It’s a secret”, he replied and rested her head on his chest.” 

“So mysterious.”  

“Do you gaze at the stars often then?” she asked in a near-whisper.

“Only once in a blue moon”, he said, shifting so he could place a kiss on her hair. 

The true mystery though, was that small but deep, round crater that had 

suddenly appeared on the beach three years ago, and was still there. 
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Ζ Ω Δ Ι Α

Αιγόκερως
“Ώρα να διαλυθείς.
Ώστε να φυτρώσουν αγριολούλουδα στη 
θέση σου.
Ήσουν από πέτρα για τόσα χρόνια.
Δοκίμασε κάτι διαφορετικό.
Παραδώσου.”
- Rumi

Υδροχόος
“Αν ακούσεις μια φωνή μέσα σου να 
λέει ‘Δεν μπορείς να ζωγραφίσεις’, τότε 
οπωσδήποτε ζωγράφισε, και η φωνή θα 
σιωπήσει.” - Vincent Van Gogh

Ιχθύς
“Πάντα ντρεπόμουν να παίρνω. Οπότε 
έδινα. Δεν ήταν αρετή. Ήταν ξεγέλασμα.” - 
Anaïs Nin

Κριός
“Η αφθονία μας καθορίζεται όχι από αυτά 
που έχουμε, αλλά από αυτά που μπορούμε 
να απολαύσουμε.” - Επίκουρος

Ταύρος
“Το δυσάρεστο έργο μας είναι να 
ανακαλύψουμε πώς να οργανώνουμε τις 
δυνάμεις μας σε μια ανίκητη ισχύ.” - Martin 
Luther King, Jr.

Δίδυμος
“Ο μόνος τρόπος να έχεις έναν φίλο είναι να 
είσαι εσύ ο φίλος.” - Ralph Waldo Emerson

Καρκίνος
“Η θέλησή μας πρέπει να είναι σκληρότερη, 
το θάρρος μας πιο τολμηρό, το πνεύμα μας 
να είναι περισσότερο,  καθώς η δύναμή μας 
λιγοστεύει.” - The Battle of Maldon

Λέων
 “Τα πουλιά τραγουδούν όχι επειδή έχουν τις 
απαντήσεις, αλλά επειδή έχουν τραγούδια 
να πουν.” - Αφρικάνικη παροιμία

Παρθένος
“Υπήρχε μια άλλη ζωή που θα μπορούσα να 
έχω, αλλά έχω αυτήν εδώ.” - Kazuo Ishiguro

Ζυγός
“Πρέπει συνεχώς να πηδάμε σε γκρεμούς και 
να βγάζουμε φτερά καθώς πέφτουμε.” - Kurt 
Vonnegut

Σκορπιός
Είμαι η μούσα του εαυτού μου. Είμαι το θέμα 
που γνωρίζω καλύτερα. Το θέμα που θέλω να 
βελτιώσω.” - Frida Kahlo

Τοξότης
“Ο εξερευνητής που δεν θα γυρίσει πίσω ή θα 
στείλει τα καράβια του να πουν τις ιστορίες 
του δεν είναι εξερευνητής, μόνο ταξιδιώτης. 
Και οι γιοι του γεννιούνται στην εξορία.” - Ur-
sula K. Le Guin
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