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Εκδοτικό Σημείωμα 

Αυτό το συναίσθημα το δυνατό, 

που άλλοτε είναι ενοχλητικό κι άλλες φορές ενοχικό, 

που σε χαϊδεύει ή σε αρπάζει. 

Είναι που μέσα στο σκοτάδι βρίσκεις αχτίδα φωτός. 

Είναι που ο ήλιος έχει πάντα σκιές. 

Είναι η ζωή. 

Μπορεί τελικά να είναι και παγίδα...  

 5



Αντί Προλόγου 

Συμβαίνουν.  

Χωρίς να ζητήσουν την άδεια σου. Χωρίς συστάσεις. 

Δε ρωτούν κανέναν. Απλά είναι.  

Ξεφεύγουν παιχνιδιάρικα.  

Από το κεφάλι, στην καρδιά, από κει στο στομάχι και μετά στα άκρα.  

Πηγαινοέρχονται.  

Δεν ξέρεις πού γεννήθηκαν και από πού ξεκίνησαν αυτή τη συνωμοσία . 

Ραγίζουν τη συνήθεια. 

Είναι απλά ενο(χλη)τικά.  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ΕΝΟΧ(λητ)ΙΚΑ 
Μαρία Τσιάκκα  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λέξεις 

Το μελάνι γεννά το γράμμα. 

Οι λέξεις τις αράδες. Καθώς πρέπει! 

Κλείνει το βιβλίο μην ξεφύγουν. 

Μα αυτές στραβώνουν και χύνονται. 

Παιχνιδιάρικα. 

Ατελείωτη παρέλαση μυρμηγκιών. 

Στον κόρφο, στο λαιμό, στα ρουθούνια, στο στόμα. 

Άμμος που τυφλώνει τα μάτια. 

Πνίγεται. 

Να τις μαζέψει, να τις βάλει πάλι στη σειρά. 

Να τις πει.  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δεν περνάς 

-Παίζουμε; 

-Ναι, παίζω. Αλλά , αν πιστέψω; 

-Όποιος πιστέψει χάνει. 
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-Παίζουμε; 

-Ναι, παίζω. 

-Κλείσε τα μάτια να κρυφτώ. 

-Παίζουμε; 

-Παίζω. Κι όποιος προδώσει; 

-Κερδίζει. 

-Παίζουμε; 

-Παίζω. Κι όποιος ερωτευτεί; 

-Πονάει. 

-Παίζουμε; 

-Κουράστηκα. Ίσως αν μ αγκάλιαζες … 

-Δεν έχω χώρο γι’ αγκαλιές. Συρρικνώθηκα. 

-Παίζουμε; 

-Παίζω. 

-Δεν περνάς, δεν περνάς … 

-Παίζουμε; 

-Παίζω. 

-Τότε ας ρίξουμε τον κλήρο. 

-Παίζουμε; 

-Δεν σε φτάνω, Είσαι παιδί, κι αερικό και δυνάστης. 

-Έλα! Παίζουμε! 

-Δεν σε προλαβαίνω. Μου ξεγλιστράει  ο χρόνος …  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λίγο 

Η συνάντηση ορίζεται αυστηρά στα βλέμματα. 

Όχι βλέμματα απαραίτητα προσεκτικά. Κάποτε ίσως και ξεδιάντροπα. 

Οριοθετημένα εν τούτοις ανάμεσα στους κροτάφους και στο πάνω μέρος,  

μέχρι τα φρύδια. 

Είναι αρκετό; 

Ποτέ αρκετό. Μόλις επιτευχθεί η οπτική επαφή κι έρθει η ικανοποίηση  

και ο εφησυχασμός, νιώθεις το λίγο. Πολύ λίγο … 

Ζητάς ξανά την έκρηξη. 

Ξανά τα λόγια, τις υποσχέσεις και  τις ελπίδες  που πρόδωσε το βλέμμα. 

-Σε θέλω. 

-Κι εγώ, πολύ. 

Δε θ ακουστούν ποτέ αυτές οι λέξεις. 

Αν ακουστούν θα ξεθυμάνουν. Ίσως να σβήσουν. 

Ίσως πάλι να τις στραγγαλίσουν οι φύλακες. 

Σσσσσσσς….. 

Αύριο πάλι θα σε ψάξω στα μάτια σου.  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συνωμοσία 

Θα μιλήσω για τις στιγμές που είμαστε μαζί. 

Όχι απαραιτήτως δίπλα. 

Τις στιγμές που το βλέμμα συγχρονίζεται κι ακολουθεί ροή. 

Από τα βλέφαρα. 

Στις κόρες. 

Στα ρουθούνια (που διαστέλλονται). 

Στα χείλη που ανυψώνονται εκεί στις άκρες. 

Στο μηλαράκι που ανεβοκατεβαίνει. 

Στο στήθος που φουσκώνει, που ρουφά λαίμαργα, που εισπνέει τις μυρωδιές σου. 
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Μιλώ για τις στιγμές που είμαστε μόνοι, ανάμεσα σε πολλούς. 

Εκείνες που σε εισπνέω για να σε φυλακίσω. 

Στη μνήμη. 

Στα κύτταρα. 

Σε μένα. 

Όταν το αίμα αγωνίζεται να μην ξεφύγει σαν σιντριβάνι από τους πόρους. 

Αλλά προδίδεται στα μάγουλα (κάποτε στα αιμοφόρα αγγεία που σπάζουν  

και κοκκινίζει το άσπρο του ματιού). 

Έτσι μιλούμε εμείς, χωρίς λέξεις. 

Και ψελλίζουμε το μετά, χωρίς φθόγγους. 

Κάνουμε όνειρα εκτός ημερολογίου. 

Φανταζόμαστε πως ζούμε αλλά ο χρόνος δεν έχει κυλήσει. 

Τρέμω στον αέρα που εκπνέεις. 

Φοβάμαι μη χαθώ, μην προδοθώ, μη με μαρτυρήσεις,  

μην κλείσω τα βλέφαρα και σβήσεις. 

Βασανίζομαι γιατί δεν ξέρω αν είσαι, αν υπάρχεις, αν σε γνώρισα. 

Πότε ακριβώς συμφωνήσαμε αυτή τη συνωμοσία; 

(Αφού δε σε άγγιξα ποτέ).  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battle it was 

Η μάχη επέλεξε έναν από τους δυο μας. 

Ποιος θα επικρατήσει; 

Ήταν εγώ, ή εσύ. 

Έτσι ήταν τα πράγματα. Εγώ ή εσύ. 

Παλέψαμε για να το κερδίσουμε. 

Ισορροπία και πτώση. 

Παράδοση και απάρνηση. 

Μαζί και μακριά. 

Στον στρόβιλο θέλησα να σε εκμηδενίσω. 

Να σε εκμηδενίσω. Να σε σβήσωωω 

Ο νικητής ήμουν εγώ. Νίκησα εγώ! 

Πριν σου ξεφύγω ζήτησα να με καταπιείς. Να με πνίξεις. Σ αυτή τη φάση νίκησες εσύ. 

Τελικά σε νίκησα 

Νίκησα; 

Μόλις σε ισοπέδωσα άρχισες να μου λείπεις και να σε ζητώ. Τώρα σε ψηλαφίζω στον 
αέρα.  

Νίκησα;  

Αν ναι, πρέπει να ξαναρχίσω. Όλα από την αρχή. (Αλλά μόνη μου). 

Σπαρταρώ στον κενό χώρο, σπαρταρώ ψάχνοντας το σχήμα σου. 

Για να ξαναρχίσω θ’ ακολουθήσω όλες τις κινήσεις που χαράξαμε μαζί  

για να δω αν μπορώ να συνεχίσω μόνη μου. (Αλλά αλλιώς). 

Ζωγραφίζω στον αέρα τις φιγούρες μας για να μπορέσω μετά να σε σβήσω. 
Οριοθετώ το είναι μου από την αρχή. (Οριοθετείται; Ποια αρχή;) 

Από πού να την πιάσω; (Αν φύγω ίσως …) 

Φεύγω. 

Νομίζω πως σ αυτή τη μάχη πεθάναμε κι οι δύο.  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η σχέση της με τον έρωτα 

Πέφτει.  Η πτώση είναι απαραίτητη κάθε φορά. 

Πέφτει με τα μούτρα. 

Πέφτει σε αγκαλιές. 

Πέφτει σε κατάθλιψη. 

Πέφτει στα πατώματα. 

Έπειτα μασά, τρώει και καταπίνει. 

Τρώει πόρτα. 

Τρώει τα μούτρα της. 

Μασά τα χείλη της με απελπισία. 

Καταπίνει ό,τι της πετάξει για να την ηρεμήσει. 

Καταπίνει τα ψέματα. 

Καταπίνει τον θυμό της. 

Καταπίνει τον πόθο της. 

Καταπίνει την απόρριψη. 

Καταπίνει δάκρυα. 

Και μετά, σαν φυσικό επακόλουθο, τον αποβάλλει από το σύστημα της.  

Δεν τον αντέχει ο οργανισμός της. 

Σαν αλλεργία που την κάνει να ξύνεται μέχρι να ματώσει. 

Βασικά δεν είναι αυτό το τέλος που θέλει … 

Βασικά δε θέλει τέλος … 

Σηκώνεται για να ξαναπέσει.  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γοβάκι 

Σέρνομαι πέρα δώθε μ΄ ένα γοβάκι. Το άλλο το ΄χασα.  

Νομίζω πως το έχασα ή ίσως να το άφησα εκεί. 

Μάλλον τα άφησα επίτηδες εκεί γιατί λένε πως  

αν ξεχάσεις κάτι κάπου επίτηδες το κάνεις γιατί 

θέλεις να ξαναπάς. Ελπίζω τότε να το άφησα εκεί.  

Πηγαινοέρχομαι στη γειτονιά του μέχρι να μου φωνάξει 

να δοκιμάσω το γοβάκι - εμένα απ΄ όλους που είδε με  

γοβάκια. Το γυάλινο γοβάκι καρφώθηκε στη σάρκα μου  

από το πήγαιν΄ έλα. Το νύχι μου βρομάει πύον. Δαγκώνω  

το κοκκινάδι αλλά δεν κλαίω. Χαμογελώ σαν παλιάτσος με  

το μουντζουρωμένο κοκκινάδι μου και δείχνω κόκκινα δόντια.  

Δε θέλω να ξαναδώ γοβάκια! 

« Μητέρα θα πετάξω όλα σου τα γοβάκια!!! » 

Όταν με αγαπήσει δε θα τα χρειάζομαι. 

Θα ξεσκίσω τα γυάλινα ρινίσματα από το πόδι μου και θα  

τον αφήσω να γλείψει το αίμα.  

 16



τελευταία σελίδα 

Ανατριχιαστικό σενάριο. 

Ένα καλά ακονισμένο μαχαίρι, η επιστήμη του θανάτου. 

Είμαι ευάλωτη και τον φοβάμαι. 

Τέλος; 

Βρήκα μια χαραμάδα και ξεφύτρωσα.  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ξεδιάντροπα ροζ 

Μυρωδιά καβουρδισμένης ζάχαρης σε παραθαλάσσια πανήγυρη. 

Μόλις ξεφεύγει στον αέρα παρακάμπτει το πλήθος για να τρυπώσει στα ρουθούνια της.  

Η έναρξη του χορού. Στροβίλισμα δερβίσηδων στις κόγχες της μύτης.  

Έκρηξη σιελογόνων αδένων, ήδη, πριν ακόμα χώσει τα δάχτυλα στο βαμβακερό ροζ. 

Το στόμα ξεχειλίζει τραγανούς κρυστάλλους. 

Τα χείλη κοκκινίζουν ξεδιάντροπα. 

Τον σφίγγει με δάχτυλα καραμελωμένα όταν τρέχει το καρουσέλ.  

Τον αρπάζει λίγο παραπάνω από το απαραίτητο …  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ίλιγγος 

Κανονικά θα ήταν μια ήσυχη μέρα στο Λούνα Πάρκ .                                                Έτσι ήθελα. 
Όμως άρχισε πάλι (όταν αρχίσει δε σταματά). 
Οι λέξεις που μου φτύνει στροβιλίζονται με το καρουσέλ. 

Της είπα να το βουλώσει (δεν είναι ότι δεν την προειδοποίησα). 
Το είπα ξανά και όταν την αγκάλιασα από το σβέρκο 
και την τράβηξα στην τεράστια ρόδα με τα βαγόνια. 

- Δε θέλω! Φοβάμαι! 

Την αγκάλιασα από το σβέρκο λίγο πιο σφιχτά (λίγο). 

- Αυτοί οι τροχοί με ζαλίζουν είπε (λίγο πριν το κρακ).  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παγίδα 

Μάλλον είναι παγίδα. 
Το διαπιστώνω εδώ και λίγη ώρα που νιώθω τον αέρα να γίνεται πιο βαρύς.  
Και την αναπνοή μου πολύ πιο δύσκολη. 
Είναι τελικά παγίδα. 
Ο φρουρός φορά μάσκα με χαμόγελο μπρος και πίσω.  

Τώρα ξέρω πως είναι χαμόγελο ειρωνικό.  
Μου φτύνει κατάμουτρα ότι αφού μπήκα δεν πρόκειται να ξαναβγώ. 
Για εκείνους , χαμόγελο δελεαστικό.  
Προκλητικό κάλεσμα για να περάσουν το στόμιο και να μην ξαναβγούν. 
Τους βλέπω να στριμώχνονται και να αδημονούν για το ποιος θα περάσει πρώτος. Τους 

ακούω κιόλας να διαπληκτίζονται για τη σειρά. 
Φωνάζω. Σχηματίζω συλλαβές με έντονα χείλη για να τα διαβάσουν και να τρέξουν να 
σωθούν.  

Κανένα αποτέλεσμα.  

Μάλλον χειροτερεύω την κατάσταση μου γιατί σπαταλώ το οξυγόνο που μου απομένει. 
Αυτοί ίσως νομίζουν ότι τραγουδώ ευτυχισμένος που έχω πια περάσει.  
Ο φρουρός διασκεδάζει με την αγωνία μου και χασκογελά. 

Απελπίζομαι. 
Ξέρω ότι αυτή η παγίδα που οι άλλοι ζηλεύουν είναι η φυλακή μου.  
Απελπίζομαι 
πιο πολύ γιατί πέρασα κι εγώ πολύ καιρό αγωνιώντας να κλειστώ εδώ. 

Τώρα μετρώ τις ανάσες μου. 
Ρουφώ αέρα κοφτά και δειλά σε μια προσπάθεια να κρατηθώ.  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το μέτρημα 

Μετρώ τα βήματα, μπερδεύομαι στα ίχνη. 

Στοιχίζω τους πίσω και τους μπρος. 

Μετρώ τις αποστάσεις. 

Χρωματίζω τις μέρες. Κάποτε η Δευτέρα ήταν μπλε. 

Τις βάζω στη σειρά. Τελευταία προσπάθεια. 

Γαντζώνομαι στη λογική. 

Μετρώ τα φλας. 

Παραλίγο άνθρωπος. 

Οσμίζομαι ελπίδα.  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πόλη 

Ρίζωσε στην όχθη. 

Άπλωσε βαθιά στην πηκτή λάσπη, εκεί που φυλάνε τα νερόφιδα. 

Δεν τόλμησε ποτέ κανείς να βυθίσει το χέρι, τα πόδια ή το κεφάλι κάτω από το πνιχτό 

νερό της. 

Η πόλη με τα πέτρινα τείχη και τους πυργίσκους. 

Έχει και πύλη. Μη σε ξεγελά. Πλανεύει και καταπίνει τον επισκέπτη. 

Η κάθε ανάσα ακούγεται πίσω από τους ενωμένους τοίχους. 

Οι φύλακες μετράνε τα βήματα και πυροβολούν αυτά που ξεφεύγουν από τον ρυθμό. 

Τα ρολόγια σημαίνουν την παύση της ανάσας, όταν οι δείχτες φτάσουν στο μηδέν. 

Κάποτε ακούστηκε ότι κάποια μάτια στράφηκαν στον ουρανό, πίσω από τα μικρά 

παράθυρα. 

Ρούφηξαν το γαλάζιο της χαραμάδας.  

Εισέπνευσαν βαθιά και χρωμάτισαν τα κύτταρα.  

Μα οι φύλακες εντόπισαν το μειδίαμα. Κάθε βράδυ, την ώρα που βαθαίνει ο ύπνος, ξεκινά 

μια συναυλία με υποκόπανους που τρίβονται στα κάγκελα. 

Το ανατριχιαστικό στρίγγλισμα παγώνει την ελπίδα. 

Όμως, το γαλάζιο κύτταρο πάλλεται σε ρυθμό, με θράσος.  

Το νύχι σκαλίζει την πέτρα. Καταπίνει τον ασβέστη, μην προδοθεί. 

Τα όνειρα ξεφεύγουν, κερδίζουν λεπτά. 

Η πόλη διαλύεται.  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άλλη παγίδα 

Μαζεύτηκαν ξανά οι λαοπλάνοι.  

Σύνηθες μέρος. Ίδια μέρα και ώρα. 

Σκαρφαλώνουν στο βάθρο για να φαίνονται και ν’ ακούγονται καθαρά.  

Το βάθρο τους προσδίδει κύρος και σημαντικότητα. 

Ψηλώνουν. Μέσα τους και έξω. 

Γυρίζω την πλάτη. Απομακρύνομαι. Όχι τόσο πολύ που να χάσω την ασφάλεια της 

ομάδας. Ούτε τόσο λίγο που να χάσω τον εαυτό μου. 

Κλείνω τ’ αυτιά. Όχι με τα χέρια για να μην προκαλέσω. 

Κοιμίζω την ακοή μου ταξιδεύοντας με το μυαλό και σιγοτραγουδώντας. 

Τα όνειρα και η μουσική με ταξιδεύουν.  

                                                                                                           Ίσως έτσι γλιτώσω.  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καταγραφή ενός πνιγμού 

Ίχνη σε ανεπιτυχή περιγραφή. 

Σημάδια του τέλους. 

Σε χαρτί όπου κάποτε ιχνογραφήθηκαν τείχη, όχι ζωές. 

Το σημείο πάνω στο νερό ακύρωσε τον χάρτη.  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Push / Pull 

Καταγράφει άχρηστες πληροφορίες. 

Με εμμονή. 
Μετρά περαστικούς και αυτοκίνητα. 
Άντρα, γυναίκα, παιδί, άντρας, άντρας, παιδί, γυναίκα με παιδί, παιδί, παιδάκι, τσιρίδες, 
αυτοκίνητο άσπρο, κόκκινο, άσπρο, άσπρο, μαύρο, μα- 
(Επιτέλους καρφώθηκε στην ταμπέλα απέναντι). 

“Staff Wanted”.  
Τέλος στην παράνοια.  
Αλλά δεν ξεφεύγει. 
Ορίζεται από την παράνοια κι από σίδηρο. 
Φυλακίζεται σε πλαίσιο. 

Καταγράφεται σε πιστοποιητικό γέννησης αρχιτεκτονικό: διαστάσεις 3 Χ 2, καταγωγή 
υλικών, οικογένεια χρώματος, χαρακτηριστικά, ημερομηνία γέννησης, αριθμός 
πτυχώσεων. Θρήσκευμα περιττό. 

Κρυφοκοιτάζει κι ερμηνεύει, ακούει και σιωπά, τρίζει, συρίζει, κάποτε  κτυπά.  

Σαν απόπειρα επανάστασης. Χρόνια τώρα, δεν ξέρουμε πόσα ακριβώς. 
Ακούστηκε ότι μια φορά έκλεισε τόσο δυνατά, μετά από κλοτσιά,  
που έκοψε δάχτυλα. Δεν άντεξε άλλο τις δικαιολογίες τύπου:  
‘κτύπα την πόρτα’ ή ‘κτύπα ξύλο’. 

Δικαιολογήθηκε με τον αέρα που σηκώθηκε ξαφνικά.  
Σαν προειδοποίηση στους υποψήφιους βιαστές.  

Μην παραβιάσετε. 
Χρησιμοποιείτε την ένδειξη ‘κώδων‘ για να εισέλθετε.  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τομή 

Η τομή έγινε με δύναμη, καθέτως. 

Στιγμιαία και ακαριαία απέκοψε το σώμα από την κεφαλή.  

Οξυδερκής κίνηση παραμόρφωσε το όλον.  

Με μαχαίρι για ακρωτηριασμούς, οδοντωτό. 

Σπαρταρά το αναπαμένων σώμα ελλιπές. 

Υφή γλοιώδης ανατριχιάζει σε ξύλο τραχύ. 

Το υπόλοιπο μνημονεύει το κεφάλι που αγνοείται.  

Λένε πως μετά από έναν ακρωτηριασμό νιώθεις τα άκρα να σαλεύουν.  

Αυτό αισθάνεται ακόμα το κεφάλι που λείπει. Στ΄αλήθεια: βλέπει, γεύεται, ακούει και 

οσφραίνεται. (υποψιάζεται πως μπορεί και να συναισθάνεται). 

Στην άλλη άκρη της πόλης μαγειρεύουν ψαρίσιες κεφαλές που δακρύζουν.  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μοτίβο 

Βρέχει σκόνη 

                           

                                                                                                        και 

(και) νυστάζω 

                            

                                                                                                        και 

(και) βυθίζομαι 

                             

                                                                                                        και 

(και) επιπλέω 

                                 

                                                                                                        και 

(και) μεταλλάσσομαι 

                             

                                                                                                        και . 
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τηλεγράφημα 

Ξύπνησα με μουδιασμένο χέρι. 

Το δεξί είναι μια χαρά.    Το αριστερό επίσης.  

Ένα χέρι κρέμεται στη μέση του στέρνου.  

Ένα μουδιασμένο χέρι.    Με πονάει. 

Το τραβάω να ξεκολλήσει.    Δεν ξεκολλάει. 

Ουρλιάζω από πόνο. 

Κοκκινίζουν οι σάρκες μου.  Τα παρατάω.  

Πάω στον καθρέφτη.    Δεν ονειρεύομαι. 

Ουρλιάζω με τρόμο.  

Η καρδιά μου τρελαίνεται. 

Τρέχω να ειδοποιήσω. 

Το τρίτο χέρι χοροπηδάει. 

Μου σπάει τα νεύρα. 

“ Έλα γρήγορα. 

Δε θα το πιστέψεις.  

Δεν είμαι εγώ. ”  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do not disturb 

Η - Σ - Υ - Χ - Ι - Α 

Κοιμάται η μετριότητα. 

Μην ενοχλείτε.  

σσσσσσς..... 

Να μη ραγίσει  η συνήθεια. 

Ακροπατώ. 

Ακροβατώ.  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ΕΝΟΧ(λητ)ΙΚΑ 
Μαρία Τσιάκκα  

“eBook”  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Κατεβάστε το δωρεάν “eBook” εδώ.

http://tsiakka.com/Downloads/eBook-VERAMAND_ARTIVITY_2019-ENOX-lit-IKA.pdf
http://tsiakka.com/Downloads/eBook-VERAMAND_ARTIVITY_2019-ENOX-lit-IKA.pdf


Συντελεστές 

Ποίηση:  

Μαρία Τσιάκκα 

Επιμέλεια - Διόρθωση Κειμένου, Σύνθεση & Παραγωγή Ήχου:  

Χρίστος Κρασίδης 

Σύνθεση Εξωφύλλου & Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση 

Εκδοτικό & Δισκογραφικό Τμήμα 

VERAMAND ARTIVITY  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Μαρία Τσιάκκα 

Η Μαρία κατάγεται από τη Λάρνακα και ζει στη Λεμεσό. Είναι 

εκπαιδευτικός με μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Διοίκηση.  

Παρακολουθεί μαθήματα παιδικής λογοτεχνίας και δημιουργικής γραφής. 

Αγαπά τη θάλασσα, τον κινηματογράφο, τη μουσική, τη λογοτεχνία, τη 

yoga και την κωπηλασία. Στη συγγραφή βρίσκει κάτι από όλα αυτά. Τη 

φουρτούνα και την ηρεμία , τις εικόνες, 

τις μυρωδιές, τους ήχους, την αρμονία, 

τον ρυθμό, τη ροή, τις σκέψεις, τα 

συναισθήματα και πολλά ερωτήματα.  

Το 2015 συμμετείχε με διήγημά της στη 

συλλογή “Πορτρέτο μιας πόλης”.  

Συμμετέχει επίσης στη συγγραφική 

ομάδα του Stand up comedy “Η 

Επιστροφή της Aya Olan”. 
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Χρίστος Κρασίδης 

Η Ο Χρίστος Κρασίδης είναι καλλιτέχνης, παραγωγός, επαγγελματίας 

εκπαιδευτής και ακτιβιστής. Γεννήθηκε το 1980 στην Κύπρο και σπούδασε 

Μουσική, Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα, σε Κύπρο, Αθήνα και  

Λονδίνο. 

Από το 1996 μέχρι και σήμερα έχει συμμετάσχει σε πολλά φεστιβάλ 

μουσικής και συνέδρια τεχνολογίας, σε παραστάσεις και συναυλίες σε 

πολλά θέατρα της Ευρώπης (Κύπρο, Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, 

Ρωσία κ.λπ.).  

Mε τον χώρο της τεχνολογίας, της επικοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας ασχολείται από το 2001. Εργάστηκε για την εταιρεία 

Apple VAD Ελλάδας και Κύπρου, παραδίδοντας παρουσιάσεις και 

εκπαιδεύσεις για τα προϊόντα της Apple, ενώ τη περίοδο 2010-2012 υπήρξε 

υπεύθυνος πωλήσεων για την αγορά της Κύπρου. Εργάστηκε επίσης στο 

τμήμα Marketing της “Universal Music Group”, στα γραφεία της στο 

Λονδίνο, και συμμετείχε σε projects όπως η προώθηση του καταλόγου 

τραγουδιών των Rolling Stones στην αγορά της Βρετανίας (2009), ενώ το 

2012 ανέλαβε την εκτέλεση του project "Web Development & Support 

Services" για της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, 

στο πλαίσιο του οποίου συμμετείχε στην παραγωγή, διοργάνωση και 

 33



εκτέλεση της καμπάνιας "Life is not just black & white", σε συνεργασία με 

το NGO Support Centre και το Cyprus Community Media Centre (CCMC). 

To 2010 ίδρυσε την "Veramand", 

έναν καλλιτεχνικό οργανισμό με 

στόχο να στηρίξει καλλιτέχνες στις 

καλλιτεχνικές τους 

δραστηριότητες. Το όραμα της 

Veramand είναι να αποτελέσει ένα 

καλλιτεχνικό πλαίσιο στην Κύπρο, 

ώστε οι καλλιτέχνες να μπορούν να 

εκπαιδευτούν ως επαγγελματίες, να 

παράγουν καλλιτεχνικό έργο και να 

το κυκλοφορήσουν στην παγκόσμια 

αγορά μέσω του διαδικτύου. Δύο χρόνια αργότερα, παρουσίασε το 

“Veramand Academy“, την επαγγελματική ακαδημία τεχνών της 

Veramand, ενώ το 2016 ξεκίνησε και η λειτουργία της "Veramand 

Artivity", που αποτελεί το δισκογραφικό και το εκδοτικό τμήμα, φτιαγμένο 

από Καλλιτέχνες για Καλλιτέχνες. 

Με τον ακτιβισμό ασχολείται από τα φοιτητικά του χρόνια και 

επικεντρώνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη σεξουαλική υγεία και 

πρόληψη. Αποτελεί διοικητικό μέλος της Κίνησης Συμπαράστασης για το 

AIDS και είναι Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Cy Checkpoint, του Κέντρου 

Ενημέρωσης, Πρόληψης και Εξέτασης για τον HIV και άλλα Σεξουαλικώς 

Μεταδιδόμενα Νοσήματα.  

Παράλληλα, διδάσκει αντικείμενα Τέχνης, Τεχνολογίας, Επικοινωνίας και 

Προώθησης, Δημιουργικής Επιχειρηματικότητας και Σεξουαλικής Υγείας.  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Επικοινωνία 

Μαρία Τσιάκκα 

tsiakka.com 

maria@tsiakka.com 

VERAMAND ARTIVITY 

veramand.com 

veramamd.com@icloud.com  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Στήριξε αυτό το έργο 

Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε με κάλυψη των εξόδων παραγωγής από 

την ίδια την συγγραφέα και την εκδοτική ομάδα της.  

Εδώ μπορείς να στηρίξεις το έργο με μια συμβολική εισφορά. 

Σύνδεσμος: εδώ 

Με εισφορά €50 και άνω θα σου αποστείλουμε το βιβλίο του έργου, μαζί με 

ένα αυτόγραφο ευχαριστήριο μήνυμα από τη δημιουργική ομάδα. 

Σε ευχαριστούμε!  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