1. Χτο βάκοσ του Σρίηοντα
Ορίηοντασ Γεγονότων
1. ους. (Αςτρον.) Θ νοθτι γραμμι γφρω από μια μαφρθ τρφπα, πζρα από τθν οποία θ βαρφτθτα γίνεται τόςο
ιςχυρι που τίποτα δεν μπορεί να διαφφγει. # (Κβαντ. Φυς.) Το ςθμείο ςτο οποίο θ διαςτολι του χρόνου είναι
τόςο μεγάλθ που τα πάντα ςυμβαίνουν ταυτόχρονα.
2. ους. (Ρολιτιςμ.) Μια πρωτοβουλία ανκρϊπων από το χϊρο του Ρολιτιςμοφ και τθσ Εκπαίδευςθσ με
αντικείμενο τθ διάχυςθ τθσ τζχνθσ ςτθν κακθμερινι ηωι, αλλά και τθν ζρευνα πάνω ςτισ αντιφάςεισ τθσ
μεταβατικισ εποχισ που ηοφμε. # (Κοινων.) Μια διαρκϊσ διευρυνόμενθ παρζα πάνω των 300 εικαςτικϊν,
ποιθτϊν, φωτογράφων, αρχιτεκτόνων, γλυπτϊν, λογοτεχνϊν, μουςικϊν και πολλϊν άλλων. #(Νομ.) Αςτικι μθ
Κερδοςκοπικι Εταιρία που ιδρφκθκε το 2007 ςτθν Θλεία, με πολιτιςτικζσ δράςεισ ςε όλθ τθν Ελλάδα και το
εξωτερικό.# (!) Ρολυχϊροσ Τζχνθσ ςτθν Ακινα, ςτθν οδό Κεραμεικοφ 88.
Event Horizon
1.n. (Astronomy). A notional boundary around a black hole beyond which no light or other radiation can escape.
# (Quantum Physics) The point where time dilates so much that everything happens simultaneously.
2.n. (Culture). An initiative instigated by people coming from the areas of culture and education whose
objectives are to disperse art in the everyday life, and look into the contradictions resulting from the transitional
era we are going through. # (Societal) A group of people, constantly expanding, consisting of more than 300
visual artists, photographers, architects, sculptors, writers, musicians and others. # (Legal) Non-profit Civic
Organization founded in 2007 at Ilia that has organized many projects in Greece and abroad. # (!) Cultural and
Art center at 88 Keramikou, Athens.
http://orizontasgegonoton.gr/

Κλεοπάτρα Μουρςελά

ΕΓΞΑΛΡΛΑ ςτθν ΞΕΦΑΠΕΛΞΣΩ
δελτίο κιπου
Ἡ Ἀναγεννιςῃ τοῦ Χάουσ ςτισ 21 Ἰουνίου 2011
(παγκόςμια ἡμζρα μουςικῆσ)
Ὁ Ὁρίηοντασ, ἡ τρφπια βάρκα ἀπό τὴν ὁποία γαντηωκικαμε,
μετὰ τὸ ναυάγιο τῆσ ςφγχρονθσ τζχνθσ,
τῶρα, κυκλοφορεῖ καὶ ςὲ κτιριο!!!
Τὴν μεγαλφτερθ μζρα τοῦ χρόνου, κὰ λάβει χϊρα
τὸ μεγαλφτερο πολιτιςτικὸ γεγονὸσ τῆσ χρονιᾶσ,
ὑποκειμενικᾶ μιλϊντασ πάντα.
Ὁ Ὁρίηοντασ, ἐγκαινιάηει τὸ νζο του μζγαρο,
κατᾶ τὸ ἥμιςυ/του παντόσ (τὸν ἕναν ὅροφο)
καὶ διοργανϊνει ἀλθςμόνθτο πάρτι, με ηωντανὴ μουςικὴ.

Μαρία Αργυρακοποφλου

ΛΧΨΣΦΛΕΧ ΥΛΧΩ ΑΥ’ ΨΣΡ ΣΦΛΗΣΡΨΑ
Ρόςεσ φορζσ κζλουμε να το βγάλουμε απλά από μζςα μασ... Ρόςεσ φορζσ μια αςιμαντθ ιςτορία....
λεπτομζρεια τθσ κακθμερινότθτάσ μασ μπορεί να αφορά τουσ πάντεσ... Πιπωσ, κάκε ζργο μασ δεν
είναι παρά το ορατό εξϊφυλλο ενόσ αόρατου βιβλίου; Θ ιςτορία που αφθγείται κακζνασ μασ, από
το προςωπικό ωσ το δθμόςιο, από το παρελκόν και το μζλλον που ανακατεφονται μαγικά μζςα ςτθ
ςτιγμι που περνάει... που περνά... να, μόλισ πζραςε...
Ψο αποτζλεςμα τθσ φανταςίασ και τθσ πράξθσ, δφο διαδρομζσ διαφορετικζσ που με ζνα μαγικό
τρόπο γίνονται μία.
Σι προςωπικζσ ιςτορίεσ του κακζνα όπωσ πλζκονται και δθμιουργοφν υλικό Λςτορίασ...
Θ καλλιτεχνικι διαδρομι μιασ παρζασ με περιεχόμενο όλεσ τισ προςωπικζσ, ζνα ςφνολο
μεγαλφτερο απ' το άκροιςμα...
Τλα αυτά αρκρϊνουν το fractal μιασ ατομικισ ςυλλογικότθτασ ι ίςωσ μιασ ςυλλογικισ
ατομικότθτασ.

«Αξίηει να υπάρχουμε για να ςυναντιόμαςτε» Γ. Ρίτςοσ
Υϊσ μια καλφβα ςτο πουκενά καταλιγει δίκτυο ςτο παντοφ; Υϊσ μια κραυγι διαμαρτυρίασ γίνεται
καραβάνι; Υϊσ ζνα ερείπιο γίνεται μικρό παλάτι, ςε χρόνο ονείρου; Υϊσ φτιάχνεισ, κυριολεκτικά,
μια υπεραςτικι μθ κερδοςκοπικι εταιρία γεγονότων; Υϊσ κρατάσ ανοιχτό το ςταυροδρόμι
5...10...15 χρόνια; Υϊσ ο λόγοσ γίνεται τόποσ; Υϊσ γίνεται και γίνεται, χωρίσ χριματα, φιμθ,
ιδεολογικά κολάρα ι όποια άλλθσ μορφισ ματαιοδοξία; Υϊσ θ τζχνθ γίνεται παράκυρο; Υόςο
απζχει ο ορίηοντασ από εδϊ που ςτεκόμαςτε; Ψι κάνουμε όταν το Πζλλον ζχει ιδθ περάςει;

Ομάδα “Made in Athens”

2. Ψοπία - ου -Ψοπίεσ
ΧΧΕΔΛΣ ΥΣΟΘΧ

Ρϊσ γεννάται το κριτιριο;
«Διά τθσ τριβισ, εξ’ αίφνθσ»
Ρλάτων.
Σχζδιο πόλθσ: τεχνοκρατικι οριοκζτθςθ των ςυνόρων του άςτεωσ ι πλιρωςθ του κενοφ με
φανταςιακοφσ μθχανιςμοφσ;
Θ πόρτα παλιά και ςιδερζνια, τα βιματα ςτθ ςκάλα «αγγελιοφόροσ» αναμνιςεων.
Ο χϊροσ του εφιμερου πυκνϊνει ρίχνοντασ κλεφτζσ ματιζσ ςτθν αιωνιότθτα.
Θ ςυνοχι τθσ μνιμθσ ςυναντά το δυνθτικά πραγματϊςιμο, με τθ μορφι ποιθτικοφ οράματοσ. Ζνα
όραμα που κεωρεί τθ δυναμικι τθσ αντίλθψθσ ωσ τον φορζα τθσ ζκφραςθσ. Πία ζκκεςθ όπου οι
φραγμοί και οι αντιλθπτικοί μθχανικοί που τουσ ςυνκζτουν επιτρζπουν τθν απλι μετακίνθςθ από
τθ φυςικι ςτθ μεταφυςικι. Ξαι δθμιουργεί αναρωτϊμενθ.
Αν το Σχζδιο Ρόλθσ είναι ζνασ τρόποσ να εγκλειςτοφν τα φαινόμενα τθσ πόλθσ μζςα ςε ζνα ςτενό
ορίηοντα κάτω από το πρίςμα ςυγκεκριμζνων πολιτικϊν, μπορεί θ καινοτομία, θ καλλιτεχνικι
δθμιουργία και θ αυτενζργεια να ορίςουν ζνα νζο βιωματικό επίπεδο ςτθν πόλθ και μζςα από αυτό
να ςυναντθκοφν και με τθν οικονομικι ανάπτυξθ; Θ ιςτορικι εμπειρία τουλάχιςτον δείχνει πωσ ναι.
Απομζνει θ προςωπικι ιςτορία του κακενόσ μασ να ςυναινζςει, ςτο ςθμείο ακριβϊσ που
διαςταυρϊνεται με τθν Λςτορία.

Κατερίνα ιμπατςιοφ

ΣΩΨΣΥΛΑ
«κοπὸσ τῆσ ηωῆσ μασ δζν εἶναι ἡ χαμζρπεια… κοπόσ τῆσ ηωῆσ μασ εἶναι το
ςεςθμαςμζνον δζρασ τῆσ ὑπάρξεϊσ μασ».
Ανδρζασ Εμπειρίκοσ
Χκοπόσ μασ είναι θ υπζρβαςθ των αντιφάςεων τθσ μεταβατικισ εποχισ που ηοφμε.
Χκοπόσ μασ είναι θ φανταςία να φιλιςει το ςϊμα τθσ πραγματικότθτασ παντοφ, όςο
επιτρζπει το χιοφμορ. Χκοπόσ τθσ ηωισ μασ να ονειρευόμαςτε.
Ο Ορίηοντασ Γεγονότων είναι (είναι;) μία οριηόντια ουτοπία, θ οποία ανακατεφει ηωι,
τζχνθ και ανκρϊπουσ.
ΕΦΩΨΣΥΛΑ
Μια περιπλάνθςθ ςτον τόπο ι τθν ουτοπία του Ζρωτα, ςε μια διαρκι επιδίωξθ του
ιδανικοφ. Θ ςτιγμι που θ ερωτικι επικυμία παίρνει ςάρκα και οςτά και το ςϊμα γίνεται
χϊρα υποδοχισ του άχρονου. Μια αιϊρθςθ μεταξφ φανταςίωςθσ και πραγματικότθτασ
που επαναλαμβάνεται αζναα. Μεταξφ φπαρξθσ και ανυπαρξίασ.
Το κρυμμζνο Υ.γ. τθσ....

Ουρανία Καραμοφηθ

ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘ ΨΣΩ ΣΡΕΛΦΣΩ
Πια ματιά από τθν πλευρά του παρόντοσ ςτο μζλλον, όπωσ αντικατοπτριηόταν πάνω ςτο παρελκόν. Χε
χρόνουσ ονείρου. Πια μελζτθ δυνθτικότθτασ πάνω ςτον χάρτθ-κόςμο.... Υϊσ ανακλάται θ Συτοπία ςτο
Χχεδιαςμό; Χχεδιάηεται θ Ευτυχία; Υολιτικά οράματα, κρθςκευτικζσ εμπειρίεσ, ιδεολογικζσ προβολζσ. Χχζδια
ανεφάρμοςτθσ Αρχιτεκτονικισ... Χαμζνεσ ςυνιςτϊςεσ που μπολιάηουν το ςυλλογικό αςυνείδθτο με αφθγιςεισ
πλάνθσ, ψευδαίςκθςθσ, ζμπνευςθσ, ςυςκότιςθσ νοιματοσ ι και νζεσ φωτεινζσ νοθματοδοτιςεισ για τθν
υπαρξιακι περιπζτεια...
Ηοφμε ςε μια εποχι που θ Φανταςία επεκτείνει ςταδιακά τα χωρικά τθσ φδατα, όχι πάντα με τον ιδανικό τρόπο.
Οι Ουτοπίεσ του χτεσ γίνονται οι Ουτοπίεσ του ςιμερα, μετατρζποντασ τον κόςμο μασ ςε μια ςειρά από επάλλθλεσ
Ντίςνεχλαντ ςε οξφμωρο οργαςμό ςυνφπαρξθσ. Θ Ντίςνεχλαντ των νεοφιλελεφκερων με τθ Ντίςνεχλαντ των
μετακομμουνιςτϊν. Αντίςταςθ, μαηί, ναηί και cyborgs ςυγχρόνωσ. Το παρελκόν ςε επανεκτζλεςθ. Ξανκόπουλοσ με
Κωνςταντάρα, Καλογιρου, Στζλλα, Αγγελόπουλο και Στάκθ Ψάλτθ ςτθν ίδια ταινία. Τθν ίδια ςτιγμι ηοφμε ςτθν
αυλι του Ονείρου που καταςκεφαςαν για εμάσ βαρυςτομαχιαςμζνεσ ςυνειδιςεισ, ονειρευόμενοι ωςτόςο πωσ
ονειρευόμαςτε (χωρίσ αυτό κατά βάκοσ να αποκλείεται). Εντόσ του Ονείρου μπορείσ, ενδεχομζνωσ, να βρεισ τα
οικοδομικά υλικά τθσ Άλλθσ Ρόλθσ ι μιπωσ εντόσ τθσ Άλλθσ Ρόλθσ μπορείσ να βρεισ τα οικοδομικά υλικά του
Ονείρου;
ΑΣΦΑΨΑ ΡΘΧΛΑ
Πζχρι ο λόγοσ να γίνει τόποσ….
Ροιά είναι τα αόρατα νθςιά; Οι ακζατεσ όψεισ του πραγματικοφ, οι ακζατεσ όψεισ των άλλων, των εαυτϊν μασ,
αλλά και οι ακζατεσ όψεισ του χρόνου που άλλοτε τισ ςκεπάηει και άλλοτε τισ αποκαλφπτει με τθν πάχνθ του.
Εν δυνάμει όλοι είμαςτε «αόρατα νθςιά» και μαηί οτιδιποτε δεν είναι ορατό, μζχρι να βρεκεί κάποιο βλζμμα
που μπορεί να το δει.
Μςωσ το κζμα να ϋναι τελικά ο τρόποσ με τον οποίο μασ αποκαλφπτονται οι ακζατεσ όψεισ ι μάσ αποκαλφπτουν...
Χτρζφοντασ το βλζμμα τθσ ψυχισ ςτα πράγματα. Αποκαλφπτοντασ τθν ουςία, θ οποία πολλζσ φορζσ
ςυςκοτίηεται ςκόπιμα, ιδίωσ ςτθν περίεργθ αυτι εποχι… Επιηθτϊντασ ζνα βλζμμα «ανάμεςα από τισ γραμμζσ»,
μια υπόκεςθ που ςχετίηεται με τθν τζχνθ, αλλά όχι μόνο...

Ειρινθ Κουκουλζτςου

ΨΣ ΕΣΧΛΞΣ ΠΑΧ ΧΨΘΡ ΣΩΨΣΥΛΑ
Απ’ τθν οικονομία ςτθν «εικονομία»
Τι είναι πραγματικά δικό μασ και τι ζχουμε πραγματικά ανάγκθ; Τι είναι εν τζλει το πραγματικό
ςε ςχζςθ με το φανταςιακό; Ροια είναι θ κζςθ τθσ ουτοπίασ και τθσ τζχνθσ ςτθ ηωι μασ; Είτε
πρόςφυγασ, είτε άνεργοσ, είτε νζοσ ι θλικιωμζνοσ, οι προβλθματιςμοί αυτοί υπάρχουν με άλλθ
ζνταςθ και μορφι. Μζςα ςε περιβάλλον κρίςθσ, όλοι μασ, και ξεχωριςτά ο κακζνασ, βιϊνουμε

αρνθτικά ςυναιςκιματα, ςτριμωγμζνοι, χωρίσ τθ κζλθςι μασ, ςτο ρόλο του κεατι χωρίσ
δυνατότθτα ςυμμετοχισ. Ρόςο επιτρζπουμε ςτον εαυτό μασ να φανταςτεί ι και να μπει ςτθ
διαδικαςία να υλοποιιςει τθ φανταςία του, κζτοντασ ςτόχουσ και προοριςμοφσ; Ππωσ ζνα
εξοχικό ςτθν Ουτοπία; Μςωσ θ τζχνθ να ζχει το κλειδί.. Ροιο κα μποροφςε να είναι το εξοχικό μασ
ςτθν ουτοπία; Αναρωτθκικαμε τι είναι θ κατοικία, δθλαδι το ςπιτικό μασ. Τι μζνει δθλαδι αν
αφαιρζςουμε από ζνα ςπίτι τουσ τοίχουσ, τισ κολϊνεσ, τθν οροφι, το δάπεδο, τα ζπιπλα; Μια
μνιμθ από το παρελκόν ι ίςωσ και από το μζλλον;

3. Χρόνο - ά – χρονο
ΕΦΩΨΑΧ Ι ΨΛΥΣΨΑ
Ερωτθματολόγιο
Ππορεί θ αφζλεια να κινιςει τθν Λςτορία;
1. Πχι. Αυτι είναι δουλειά αποκλειςτικά για τουσ τεχνικοφσ τθσ εξουςίασ.
2. Αρκεί.
3. Ρρζπει.
4. Κα 'πρεπε.
5. Ενδιαφζρουςα ερϊτθςθ.
Αν θ δράςθ αντικακιςτά τα δάκρυα, τα δακρυγόνα τι αντικακιςτοφν;
1. Δεν ξζρω, δεν απαντϊ.
2. Τθν αντιςτροφι τθσ αντιςτροφισ.
3. Το ςφνδρομο τθσ Στοκχόλμθσ.
4. Τθν καλι παρζα.
5. Το φάνταςμα τθσ ελευκερίασ.
Define ΣΩΧΨ! Υρόκειται για :
1. Χυδαία λαϊκι φράςθ εκτόνωςθσ.
2. Ρολιτικό μινυμα με πολλαπλζσ προςλαμβάνουςεσ.
3. Ορόςθμο τθσ ςκυλίςιασ διαλζκτου
4. Σειρά εντομοκτόνων, κακαριςτικϊν κ.α
5. Κωδικοποιθμζνο μινυμα ( αρκτικόλεξο)μετά/post – modern υπζρβαςθσ
Ζρωτασ ι τίποτα; Χκεφτείτε τθν άποψι ςασ.
1.
2.
3.
4.
5.

Ω-Γ ΕΦΩΨΛΧΠΣΧ

Σ Ερωτιςμόσ είναι ίςωσ ο μόνοσ -ιςμόσ από τον οποίο δεν
απειλοφμαςτε. Τλοι οι άλλοι, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςε-ιςμόσ,
καταποντ-ιςμόσ, είτε αναφζρονται ςτθν πολιτικι, τθν οικονομία ι τθ
κρθςκεία, ςυνικωσ είναι τοξικοί. Πετακζτουν ςτθ κζςθ του βίου, τθν
βία και ςτθ κζςθ τθσ γενετιςιασ ςυνεργαςίασ, τον ανταγωνιςμό τθσ
επιβίωςθσ. Ψο αποτζλεςμα το βλζπουμε γφρω μασ...
… το νεοςφςτατο «Υπουργείο Ακωότθτασ» ψάχνει να ανακαλφψει εκείνο
το Υςτερόγραφο που ςυνοδεφει τθν φπαρξθ, τθν αναπαραγωγι τθσ ηωισ
και τθν παραγωγι των αιςκθτικϊν αξιϊν ι προςπακεί να επαναφζρει το
νιτςεϊκό ερϊτθμα αν, τελικά, «Θ Ομορφιά κα ςϊςει τον Κόςμο ι κατ’
άλλουσ θ Αγάπθ».

Γεωργία Μπλιάτςου

ΨΣ ΠΣΩΧΕΛΣ ΨΣΩ ΠΕΟΟΣΡΨΣΧ – ΨΩ ΑΓΡΩΧΨΩ ΚΕΩ
Ροιά κα ιταν θ Κρθςκευτικι Τζχνθ του ςιμερα και ποιά κα ιταν ςτο μζλλον; Ρϊσ κα μποροφςε να
αποδοκεί θ γοθτεία του Επζκεινα όςο και θ ανάγκθ για Φόβο και Ελπίδα; Ροια εικόνα κα μποροφςε
ν’ αποδϊςει το Καφμα και με ποιο τρόπο κα μποροφςαμε κι εμείσ να το αναπαράγουμε;
ΧΩΠΑ - ΛΑΠΑ
Το ςϊμα ωσ κουτί που μασ κουβαλά, ο χϊροσ που κατοικοφν τα αιςκιματα και οι ανκρϊπινεσ
ςκζψεισ. Το ςϊμα ωσ ςκεφοσ φφλαξθσ επικυμιϊν και ονείρων, οίκοσ του εαυτοφ και του είναι. Αν το
παρελκόν βρίςκεται και αυτό μζςα ςτο ςϊμα, ωσ μόνθ αλικεια που ζχουμε ηιςει, το παρόν
βρίςκεται ςτθν επιφάνειά του, με κάκε ςτιγμι πόνου καταγραμμζνθ επάνω τθσ για να μασ
προειδοποιεί για τα ερχόμενα. Κι αν είναι για καλό μασ που τα άςχθμα είναι όςα ξεχνάμε πρϊτα, ςτο
ςϊμα μασ βρίςκεται και το ίαμα. Σ’ αυτό είναι που ζχουν εγγραφεί όλεσ οι αγάπεσ κι οι καλοςφνεσ
που ειςπράξαμε, ϊςτε μ’ αυτό το ςϊμα - βίωμα, να ςυνεχίηουμε τθ διαδρομι μασ ςτον κόςμο
αναηθτϊντασ μζχρι τζλουσ τθν ακαναςία. H τζχνθ εκπροςωπεί, ςυμβολίηει, αποτελεί, αυτό ακριβϊσ
το κομμάτι τθσ ακαναςίασ μζςα μασ κι εκεί βρίςκεται για εμάσ όλο το μυςτικό τθσ κεραπευτικισ
αξίασ τθσ τζχνθσ και τθσ καλλιτεχνικισ δράςθσ.
ΟΕΩΞΘ ΕΞΚΕΧΘ
Ψο λευκό - δαντζλα, το λευκό - αφαίρεςθ, το λευκό - μάρμαρο, αφρόσ, φωσ, διαγραφι, ςϊμα,
ςφννεφο... Επίςθσ κελί, αμνθςία, ανακωχι… Το λευκό μπορεί ίςωσ να μασ προςφζρει μια χριςιμθ
αιςκθτικι - μορφολογικι πρόταςθ γι’ αυτι τθν εποχι. Μία εξ αρχισ διαπραγμάτευςθ με το
πραγματικό από μια αφετθρία tabula raza. Ζνα ςχζδιο που αυτοςχεδιάηεται, μια πρόςκλθςθ να
γίνουμε εκ νζου νζοι απελευκερϊνοντασ τον χρόνο από τθ βαρφτθτα. Σαν μια αιϊρθςθ ςτο φωσ...

Δζςποινα Ρανταηι

ΠΥΣΩΓΑΔΕΧ
Ο Ορίηοντασ Γεγονότων βάηει ...μπουγάδα! Καλό για να ξεπλφνουμε το βλζμμα μασ, να
κακαρίςουμε τθ ςυνείδθςθ, να ξαναςυναντθκοφμε με τα χρϊματα και να ποφμε ζνα
αντίο ςτισ ψευδαιςκιςεισ, αν είναι βεβαίωσ να περάςουμε ςτο όνειρο και όχι ςτον
νευρωτικό ρεαλιςμό…
Μπουγάδεσ: Βγάηουμε τα άπλυτα μασ ςτθ φόρα. Με μια ζκκεςθ αφιζρωμα ςτθν
κακαρ(ι)ότθτα, που αναηθτεί τθν εικαςτικι αξία μιασ κακθμερινισ χειρονομίασ, μια
ταπεινι τελετουργία που μπορεί και να αγγίηει τθν ποίθςθ…
Ππουγάδεσ: Υουλιά που απλϊνουν τα φτερά τουσ ςτον ουρανό. Πορφζσ που
χορεφουν ςτον άνεμο ι κάνουν τισ ταράτςεσ να μοιάηουν με ιδιόμορφα ιςτιοφόρα. Πια
δθμόςια ςτιγμι του ιδιωτικοφ, ζνασ εορταςτικόσ ςθμαιοςτολιςμόσ για τθν κακθμερινι
ανανζωςθ. Οατρευτικά ςθμαιάκια ευχϊν. Αναπάντεχεσ πινελιζσ, δείγματα εφιμερθσ ι
μθ κατοίκθςθσ ςτο χϊρο, ςτο χρόνο, ροφχα ξεβραςμζνα ςτθ Πεςόγειο...

Δθμιτρθσ Τρακαδάσ

ΑΧ ΠΛΟΘΧΣΩΠΕ ΓΛΑ ΨΑΦΛΑ
''the fish don't talk but the fish know everything''
Τα ψάρια αλικεια δεν μιλάνε;
Τα ψάρια ηουν και εξελίςςονται εκατομμφρια χρόνια τϊρα.
Τα ψάρια κατά Δαρβίνο είναι οι προγονοί μασ. Τα ψάρια είναι ΛΧΚΥΣ (Λθςοφσ Χριςτόσ
Κεοφ Υιόσ Σωτιρ). Τα ψάρια πολλαπλαςιάηονται όταν κζλει να φάει ο λαόσ. Φάτε μάτια
ψάρια. Μθν ψαρϊνεισ. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Τα νεκρά ψάρια μόνο πάνε με το
ρεφμα. Το μεγάλο ψάρι τρϊει το μικρό, αλλά τα πολλά ψάρια τρϊνε το μεγάλο... κλπ...
κλπ....
Αφοφ ζχουμε μιλιςει για τόςα ωσ τϊρα και αφοφ, κατά τθ κεωρία τθσ Εξζλιξθσ,
προερχόμαςτε από τα ψάρια, είναι υπαρκτι θ πικανότθτα να μοιάςει κάποιοσ ςτον
μακρινό του πρόγονο 30.000 γενιζσ πριν και να μθ μιλά.
Ξάποιοσ άλλοσ ίςωσ κα μιλά τότε για λογαριαςμό του...
Τα ψάρια ηουν ςτθ κάλαςςα, ςτουσ ποταμοφσ, ςτισ λίμνεσ. Μερικζσ φορζσ πετάν ςτον
αζρα. Αγαποφν το φωσ ι ηουν και δρουν ςτα βάκθ των ωκεανϊν ςτο απόλυτο ςκοτάδι.
Δεν ηουν - ςυνικωσ - ςτθ ςτεριά. Μερικά δεν ζχουν λζπια, άλλα ζχουν, είναι πλατιά ι
μακρόςτενα, ζχουν φτερά, πτερφγια ι κεραίεσ που καταλιγουν ςε μάτια. Ανάμεςά τουσ
ηουν και τα μαλάκια. Ζχουν μεγάλα δόντια και μικρό εγκζφαλο ι ζχουν μικρά δόντια και
κακόλου εγκζφαλο. Μερικά είναι αρπακτικά, άλλα χορτοφάγα. Κάποτε ηουν μζςα ςε
ενυδρεία. Ξζρουν κολφμπι και ζχουν το προνόμιο να φιλτράρουν τον αζρα του νεροφ
αλλά δεν μποροφν να ηιςουν ςε περιβάλλον αζρα. Τα ψάρια τα τρϊει θ γάτα αλλά και οι
άνκρωποι. Τρϊγονται ψθτά, τθγανθτά, βραςτά και ψαρόςουπα.

Τρϊγονται ςοφςι γιαπωνζηικο και ςοφςι ελλθνικό (γαφροσ μαρινάτοσ) ι παςτά.
Τρϊγονται ςτισ νθςτείεσ, ςτισ 25 Μαρτίου και των Βαΐων. Ηουν ελεφκερα και τϊρα
τελευταία ςε ιχκυοτροφεία. Μερικζσ φορζσ προςτατεφονται από τισ οικολογικζσ
οργανϊςεισ προκειμζνου να μποροφν να τα τρϊνε και οι επόμενεσ γενιζσ. Τα ψάρια
είναι ευλογθμζνα. Τα μεγαλφτερα ζχουν φιλοξενιςει ςτθ μεγάλθ κοιλιά τουσ
προφιτεσ που αργότερα απελευκερϊκθκαν αλλά και τον Ρινόκιο. Τα μικρότερα
τρϊγονται με προςοχι για να μθν κακίςουν τα κόκαλα ςτον λαιμό, αν και μερικζσ
φορζσ οι άνκρωποι ταΐηονται ψαροκόκκαλα. Αν δεισ ψάρι ςτον φπνο ςου είναι
λαχτάρα.
Γενικά μποροφμε να μάκουμε πολλά από τα ψάρια αλλά δεν μποροφμε να
μάκουμε τίποτα ςτα ψάρια.
Πιασ και δεν μιλάμε όλοι όςο πρζπει αλλά οφτε και όπωσ πρζπει, αυτι τθν
ψαρωμζνθ εποχι... ε, ασ μιλιςουμε λοιπόν για ψάρια...

Ελιςάβετ Κεχαγιά

4. Ψζχνθ – Πθ- τζχνθ
ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΕΛ
Θ ενςωμάτωςθ τθσ ποίθςθσ ςτο εικαςτικό ζργο φζρει ίςωσ κι ζναν υπόγειο ςυμβολιςμό,
μια πρόκεςθ για τθν ενςωμάτωςι τθσ ςτθν πραγματικι ηωι. Ηοφμε εποχζσ που ο υλιςμόσ
αυξάνει με βίαιουσ ρυκμοφσ τον τομζα του, ςε βάροσ τθσ ποίθςθσ, ςε βάροσ του
φανταςιακοφ. Ενόσ φανταςιακοφ βομβαρδιςμζνου με φόβουσ και υποκατάςτατα. Αν δεν
ςτραφοφμε προσ το μζροσ τθσ ποίθςθσ, δφςκολα κάποια άλλθ τζχνθ μπορεί να μασ
προςφζρει φλθ για τθν αναςφςταςθ του προςϊπου, του πολιτιςμοφ, τθσ αξιοπρζπειασ.
Τουλάχιςτον ς’ αυτι τθ χϊρα πάντα ζτςι γινόταν ωσ τϊρα. Γιατί ο ποιθτικόσ λόγοσ είναι το
κοφτερό μαχαίρι που μπορεί να ξεφλουδίςει τα νοιματα, θ αξίνα που ςκάβει το όρυγμα του
κθςαυροφ, το ςπίρτο που φωτίηει τθν παλιά αποκικθ. Δεν είναι ςυμπλιρωμα βιογραφικοφ,
ςχοινί κοινωνικισ αναρρίχθςθσ, νάρκθ μελαγχολίασ. Είναι νάρκθ ςε αναμονι.
ΕΦΘΠΕΦΘ ΨΕΧΡΘ
Πια άςκθςθ για τθν ανάγνωςθ του Χρόνου ςτο Υζραςμά του. Για τθ φευγαλζα ςφλλθψθ
τθσ Χυγκίνθςθσ και τθσ Εντφπωςθσ. Πια άςκθςθ ςτθ ζννοια Διάρκειασ του ζργου Ψζχνθσ όπωσ
αιωρείται ανάμεςα ςτο Εφιμερο και το Αζναο. Ζνα παιχνίδι γφρω απ τθν αλλθλεπίδραςθ του
ζργου με τον κεατι, τουσ κρυφοφσ μθχανιςμοφσ τθσ δθμιουργίασ και τθσ παραγωγισ τθσ
ανάμνθςθσ. Πια μελζτθ επίςθσ για τθν αντικειμενικι αξία του Ζργου, ενϊ ζχει αφαιρεκεί θ
υλικι του υπόςταςθ…. Ζνα ξεςκζπαςμα ςτον αόρατο ςυμπαίκτθ, το Χρόνο.
Μετά τθ λιξθ τθσ ζκκεςθσ, οι μνιμεσ των ζργων κα διαχυκοφν ςτο ςϊμα τθσ πόλθσ παίηοντασ
διαλεκτικά με το υπαρκτό και το μθ υπάρχον. (κατά τον ζναςτρο ουρανό, μεγάλο μζροσ του
οποίου δεν υπάρχει εδϊ και διςεκατομμφρια ζτθ, παρά ταφτα, είναι, βλζπεται και επιδρά πάνω
μασ, ακόμα..).

Φϊτθσ Στάκθσ

LAND ART PROJECT
Θ Land Art είναι μια περιοχι αμφιςβιτθςθσ ςτθν ιςτορία τθσ Τζχνθσ. Σε απόςταςθ από τθν
εμπορευματικι διαδικαςία και ίςωσ ςε ικανι απόςταςθ από τον εγωιςμό του ζργου τζχνθσ και του ίδιου
του καλλιτζχνθ. Εδϊ το ζργο καλείται ν’ ακολουκιςει τθ Φφςθ. Να τθν αναγνϊςει και να διδαχτεί από
αυτι, μζχρι να επαλειφκεί από το χρόνο και να απορροφθκεί με τθ φυςικι του μετάλλαξθ. Μζςα του
αναδιαπραγματεφεται τθν ζννοια του χρόνου, αφοφ θ εφιμερθ χειρονομία παίρνει χαρακτθριςτικά
διάρκειασ μζςα από τθ ςυγκινθςιακι ζνταςθ του αποτυπϊματοσ που αφινει αλλά και με τθ βοικεια τθσ
τζχνθσ του αρχείου. Το ζργο μπορεί να είναι όχθμα κριτικισ απζναντι ςτθν καταςτροφι του
Ρεριβάλλοντοσ. Μπορεί ν’ αναδεικνφει τθ μνιμθ ι τθ μυκολογικι τελετουργία του τοπίου. Σίγουρα,
αναηθτά τθν αρμονία του ςφγχρονου ανκρϊπου με τθ φφςθ του. Αρμονία που ζχει διαταραχτεί. Εκεί
ζξω, βρίςκονται ακόμα ελεφκερα τα νοιματα. Σθμαίνοντασ εικαςτικά τον τόπο, θ Τζχνθ τθσ Γθσ
ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία ενόσ αλλοφ Χάρτθ, φανταςιακοφ, κι ζτςι ουςιαςτικά πραγματικοφ.
Πςο θ ίδια θ πραγμαΤικότθτα.
Τηίμθσ Ευκυμίου
Χαιρετίηω όςουσ δεν με χαιρζτιςαν φεφγοντασ
Χαϊκοφ: «Ωδι κ - ςτον κάνατο»
Δεν μ’ αρζςει να χαιρετϊ όταν φεφγω. Απλϊσ γυρίηω
τθν πλάτθ κι αφινω τθν εικόνα πίςω μου. Ππωσ όςοι
φφγαν για πάντα και δεν μ’ αποχαιρζτθςαν. Ακόρυβα.
Μαρια Δουκάκθ
«Δφο πζτρινεσ φιγοφρεσ»
Ρόςο άραγε κ’ αντζξουν οι φιγοφρεσ όρκιεσ; Ασ μθν αντζξουν… θ Σφροσ «ς’ ζδωςε τ’ ωραίο ταξείδι»…
Μαρία Αργυρακοποφλου

Σζντθ Χανιαδάκθ

5. Εν - κινιςει – Γζφυρεσ
ΑΩΨΣ ΥΣΩ ΔΕΡ ΕΦΩ – ΑΣΦΑΨΑ ΡΘΧΛΑ
…..ςυνομιλϊντασ για «το Αόρατο», «το Άλλο» που κατοικεί πίςω από τισ
ςκιζσ του πραγματικοφ, κολυμπά ανάμεςα ςτα ςχιματα του ακζατου
χρόνου και μετζωρου εαυτοφ μασ, μζςα από τισ γραμμζσ και τα χρϊματα.
Αναηθτϊντασ τον χαμζνο κθςαυρό ςτουσ χάρτεσ τθσ ψυχισ, ςε μονοπάτια
και τοπία του ςυνειδθτοφ και του ςυλλογικοφ αςυνείδθτου, κρατϊντασ για
πυξίδα: «Αυτό που δεν ξζρω».
Θ δράςθ «φυλάςςεται» ςτο ςϊμα των λζξεων του κόκκινου κλειςτοφ
ορίου / ςτενοφ αχρωμάτιςτου περικωρίου, ενϊ περιςτρζφεται γφρω από
το κζντρο ενόσ κυκλικοφ περιγράμματοσ, γφρω από το οποίο όλοι
αναηθτοφμε τθ λυδία λίκο τθσ ςυνφπαρξθσ.
Ι αλλιϊσ, ενόσ εν-τάξει ι εν-κινιςει ςοφά χαοτικοφ ςφμπαντοσ.

Κωνςταντίνοσ Αγγζλου

ΠΕ ΨΑ ΕΡΨΕΟΩΧ ΑΥΑΦΑΛΨΘΨΑ
Ετοιμάηουμε τισ βαλίτςεσ μασ!
Το μικρότερο προςωπικό μουςείο που μποροφμε να μεταφζρουμε μόνοι μασ. Απλά
πράγματα, όπωσ μια εμπειρία χρόνου ςτθν τζχνθ και μια εμπειρία τζχνθσ ςτον χρόνο.
Ηοφμε θκελθμζνα ι μθ, ςε μια εποχι όπου αξίεσ, νοιματα, πλθκυςμοί, θ ίδια θ ζννοια
του χρόνου βρίςκονται ςε μετακφλιςθ, μετατόπιςθ, χωρίσ ξεκάκαρο πάντα προοριςμό.
Βίαια πολλζσ φορζσ και ςκθνοκετθμζνα, όπωσ ςυμβαίνει με τουσ πρόςφυγεσ.
Βιαςτικά, κατά πϊσ ςυςκευάηεται και διανζμεται θ αλικεια από τουσ ςφγχρονουσ
μθχανιςμοφσ αναπαράςταςθσ.
Το ταξίδι, μια διαδικαςία ϊςμωςθσ και αποκάλυψθσ, ςιμερα περιςςότερο από ποτζ,
ζχει νόθμα να κακαρογραφεί ξανά. Μζςα από μια διαδικαςία βιωματικισ τζχνθσ. Ο
ίδιοσ ο καλλιτζχνθσ, μζςα από το προςωπικό του βίωμα, να γίνει ςϊμα καταγραφισ ͘
τόςο αυτόσ, όςο και το ζργο του να προβάλλει τθ ςτάςθ του απζναντι ςτισ ςφγχρονεσ
προκλιςεισ όπωσ το αίςκθμα του εκτοπιςμοφ, θ κωδικοποίθςθ τθσ αναηιτθςθσ, θ
μεταφορά του πολφτιμου, ο τόποσ και ο χρόνοσ ωσ παράγοντεσ δθμιουργίασ.

Με τα εντελϊσ απαραίτθτα
Οι προςφυγικζσ ροζσ ανζκακεν ιταν κομμάτι τθσ Λςτορίασ του Κόςμου.
Στισ μζρεσ μασ, όμωσ, εξελίςςεται θ πιο δραματικι προςφυγικι κρίςθ μετά τον 2ο Ραγκόςμιο
Ρόλεμο.
Δζντρα ξεριηωμζνα οι άνκρωποι που ψάχνουν για μια νζα γθ.
Ζχεισ δει τα μάτια όςων καταφζρνουν να φτάςουν ςτθ νζα «Λκάκθ»;
Mάτια-κακρζφτθσ.
Ρόνοσ και αξιοπρζπεια.
Και ξζρεισ ότι αφριο μπορεί να είςαι εςφ με το βιοσ ςου ςε μια βαλίτςα…
Ειρινθ Βαηοφκου
Το ςϊμα μου είναι θ αποςκευι μου.
Καλλιόπθ Λιαδι
Βαλίτςεσ που ςτριμϊχνεισ μζςα τουσ τα ςχζδια τθσ ηωισ ςου… ι μιπωσ τθ ηωι ςου ολόκλθρθ;
Ρροςπακείσ να χωρζςεισ μζςα τουσ τα όνειρα ςου για το αφριο… ι μιπωσ τον φόβο ςου
μιπωσ το αφριο χακεί; Βαλίτςεσ βαριζσ ςαν μολφβι που ςε κουβαλοφν και τισ κουβαλάσ και
ςυ. Ρου τισ πασ; Ρου κα ςε πάνε;
Μάγδα Μάρα
.

Ειρινθ Βαηοφκου

Χωρίσ όγκο βάροσ διάςταςθ ..... ερχόμαςτε!
Κοςμάσ Λιλικάκθσ
Οι λζξεισ μαηί μου….. αποςκευι απαραίτθτθ ςτο ταξίδι-περιπζτεια τθσ ηωισ.
Ζλλθ Μιχαλακζα

O Oνειροχρόνοσ είναι ςυνδεδεμζνοσ με τον άνκρωπο, τα ηϊα, τα πουλιά και τα
ψάρια.
Δεν ζχουμε ςφνορα.
Θ γθ είναι το φαγθτό μασ, ο πολιτιςμόσ μασ το πνεφμα και θ ταυτότθτά μασ.
Αναφορζσ: Αιγαίο, Δελφοί, Ρρόςφυγεσ, Χρονικά Σάμου, Αυτόχκονεσ Λαοί,
Αυςτραλοί
Μαρία Σεβαςτάκθ
Σε αυτό το ταξίδι μου, όχθμα ζχω τθν τζχνθ.
Να με ενϊςει και να με πάει μακριά
Ειρινθ Χατηθμανϊλθ

Σο μαγικό Ψυχόςθμο
Το Μαγικό Ψυχόςθμο είναι ζνα όργανο-φυλακτό, εντελϊσ απαραίτθτο ςε κάκε ταξίδι φυςικό ι
νοθτό. Ζχοντασ επάνω του χαραγμζνα τα ςθμεία τθσ ψυχισ του ταξιδευτι, ζχει τθν ικανότθτα να παράγει και
να ςκορπά ςτο χωροχρόνο, ανάγλυφα αποτυπϊματα, ςφμβολα του ανκρϊπινου εςωτερικοφ «κείου». Με
αυτόν τον τρόπο, το Μαγικό Ψυχόςθμο υποδεικνφει τα ςθμεία που ορίηουν τισ πικανζσ επόμενεσ
διαδρομζσ-πορείεσ, λειτουργϊντασ ςθμειοδοτικά και νοθματοδοτικά ωσ προσ αυτζσ. Το Μαγικό Ψυχόςθμο
είναι το απόλυτο διαλογικό εργαλείο-ςφμβολο για κάκε ταξιδευτι αφοφ ταυτίηεται με τθ κθλυκι αρχιμιτρα τθσ ψυχισ, που αποτελεί τον γεννιτορα του αρςενικοφ κετικοφ ανάγλυφου τθσ απτισ υλικισ ηωισ. Το
Μαγικό Ψυχόςθμο διϊχνει τον φόβο και δείχνει τον Εαυτό. Είναι θ πυξίδα των Κζλω και του Είμαι. Τα
αποτυπϊματα που αφινει γφρω του είναι ο χάρτθσ του Εγϊ του ταξιδευτι. Ταξίδια που γίνονται χωρίσ
Μαγικό Ψυχόςθμο μοιραία καταλιγουν ςε ςκοτεινά, τυφλά, ςτείρα ςθμεία και ανϊφελεσ για τον ταξιδευτι
λοξοδρομιςεισ.
Mαρία Αποςτολοποφλου
The beginner'smind
Οι ζννοιεσ γίνονται ζνα όταν δεν υπάρχει χρόνοσ
Ειρινθ Αρχοντάκθ
Βαλίτςα ψυχϊν
Με τα εντελϊσ απαραίτθτα ταξιδεφω
μια χορδι ευαίςκθτθ που ταλαντεφεται ςτισ μνιμεσ
Να μθν ξεχάςω...
Ψυχι ςτο ςτόμα δαγκωμζνθ. Ρου πάω; Κενό.
Φόβοσ, πόνοσ, απελπιςία, λυγμοί...
Δίψα για ηωι, επιβίωςθ, ελπίδεσ, όνειρα...
Ρροχωρϊ.
Ρου πάω; Εκεί που μ' ζςτειλαν.
Ανεπικφμθτοσ. Ξζνοσ. Άλλοσ.
Τερατϊδθ φαντάςματα κρυμμζνα ςτισ γωνίεσ. Ρροχωρϊ.
Αν ξεχάςω κα πάρουν ςάρκα...
Σωτιρθσ Γκουςγκοφνθσ

Λυδία Μαργαρϊνθ

Εξοςτρακιςμόσ
Σε περίπτωςθ ςειςμοφ, λοιμοφ ι καταποντιςμοφ τι κα ζπαιρνεσ απαραίτθτα μαηί ςου… ζνασ φίλοσ
είχε απαντιςει τθν ταυτότθτα μου…
Ρνιγμζνθ ςτθ χαρτοφρα του παραλογιςμοφ του ςιμερα, κα πάρω μόνο τα όςτρακα του
(αυτό;)εξοςτρακιςμοφ μου. Για να μου κυμίηουν το αςφμβατο τθσ ςυλλογικισ προςαρμογισ.
Κλειςμζνα ςτο βαλιτςάκι τθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ… που τθ βλζπω να ζρχεται…
Φλϊρα Διαμαντι

Σαυτοποίθςθ δείγματοσ ςυναλλαγϊν και εμπορίου
Ρρόςφυγασ ο πατζρασ μου ιρκε μζςα ςτθν κοιλιά τθσ μθτζρασ του από τθ Μικρά Αςία ςτο νθςί
τθσ Λζςβου.
Με το επάγγελμα του υποδθματοποιοφ ζφτιαξε τόςα ηευγάρια παποφτςια που πιγαν παντοφ
ςτο νθςί και μετά χάκθκαν όπωσ το μαγαηί του που το ζκλειςε.
Μετανάςτθσ ςτθν πρωτεφουςα ζφταςε, για να ςϊςει τθ γυναίκα του και να ςπουδάςει τα
παιδιά όπωσ ζπρεπε.
Με τισ ιδζεσ τθσ, τθ κζλθςθ και τθ βοικειά τθσ ζραψαν οι δυο τουσ κάμποςεσ βαλίτςεσ,
ενϊνοντασ τα κομμάτια από δζρματα πεταμζνα ςτο εργοςτάςιο παπουτςιϊν όπου δοφλευε.
Λεσ και ςυναρμολογοφςαν τισ ςτιγμζσ τθσ ηωισ τουσ για να τθ φτιάξουν από τθν αρχι.
Ρϊσ να μθν ςυνδζςω τον μπαμπά μου με αυτό το ταξίδι;
Με τα παποφτςια που μασ μεγάλωςαν και μζςα ςτο βαλιτςάκι του τθν ταυτότθτά μου, κα κάνω
αυτό το ταξίδι μαηί με άλλουσ που κζλουν να βαδίςουμε δρόμουσ ωσ ςφγχρονοι ταξιδιϊτεσ που
αναηθτοφμε τον κόςμο μασ.
Μαρία Δουκάκθ

Θαλαςςινι Δοφμα, IDOMENI – On the train tracks…
Ζτρεξαν να ςωκοφν.
Ριραν μαηί τα άκρωσ απαραίτθτα:
Το αγζννθτο ακόμθ παιδί τθσ. Το μουςικό όργανο.
Το βιβλίο αςκιςεων γερμανικϊν. Το δϊρο τθσ κοπζλασ του.
Τισ τρεισ γάτεσ τθσ.
Τα όνειρά τουσ, το χαμόγελο.
Τθν αγάπθ τουσ για τθν οικογζνεια και τθ ηωι.
Τθ δφναμι τουσ.
Μιχάλθσ Δουκουμεντηάκθσ
Αςυνόδευτθ Μνιμθ
ILI-ΑΔΑ
Σχεδιάςματα
… τα κουκοφλια … τα κουκοφλια ξζχαςεσ μάνα …
Μαρίλθ Ηαρκάδα
A piece of my self
«ΤΛΡΟΤΑ» πλθν ενόσ κομματιοφ του εαυτοφ διακζςιμο, ςυνδεδεμζνο με τον «άλλον», τον διπλανό, τον απζναντι.
Το κομμάτι του εαυτοφ που δφναται να περιςςεφει, να προςφζρει, να κοινωνεί.
Αυτό ωσ εντελϊσ απαραίτθτο.
Λζα Καββαδία
ΤΠΟΨΙΑΜΕΝΗ ΣΑΧΣΟΠΟΤΣΑ
-ΤΛ ΚΟΥΒΑΛΑΣ ΜΑΗΛ ΣΟΥ;
-ΤΛ ΚΟΥΒΑΛΑΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ;
ΑΝ Θ ΝΕΑΛΔΑ ΜΕΤΑΜΟΦΩΝΕ ΤΟΝ ΡΛΓΚΘΡΑ ΚΑΛ ΤΟΝ ΕΒΑΗΕ ΝΑ ΚΑΤΟΛΚΕΛ ΜΕΣΑ ΣΤΘΝ ΚΟΛΟΚΥΚΑ,
ΑΝ Θ ΣΤΑΧΤΟΡΟΥΤΑ ΔΕΝ ΗΟΥΣΕ ΣΤΑ ΜΑΥΑ ΔΩΜΑΤΛΑ ΤΘΣ ΕΞΑΝΤΛΘΣΘΣ ΚΑΛ ΤΘΣ ΚΑΚΘΣ ΜΕΤΑΧΕΛΛΣΘΣ,
ΑΝ ΘΤΑΝ ΕΚΕΛΝΘ ΡΟΥ ΕΣΩΗΕ ΤΟΝ ΡΛΓΚΘΡΑ ΑΡΟ ΤΘΝ ΚΑΚΛΑ ΝΕΑΛΔΑ;
ΤΛ;
ΜΘΡΩΣ ΤΕΛΛΚΑ ΟΛ ΟΛΟΛ ΤΘΣ ΥΡΟΨΛΑΣΜΕΝΘΣ ΣΤΑΧΤΟΡΟΥΤΑΣ ΚΑΛ ΤΟΥ ΜΕΤΑΜΟΦΩΜΕΝΟΥ ΡΛΓΚΘΡΑ ΒΛΣΚΟΝΤΑΛ ΣΕ ΡΑΑΛΛΘΛΟ
ΣΥΜΡΑΝ ΜΕΣΑ ΜΑΣ;
Ι ΜΘΡΩΣ ΑΝΑΗΘΤΟΥΜΕ ΤΘΝ ΝΕΑΛΔΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΛ ΞΕΚΛΕΛΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΘΝ ΜΑΓΛΚΘ ΧΥΣΘ ΚΟΛΟΚΥΚΑ ΤΟΥ ΕΛΝΑΛ ΜΑΣ

Δζςποινα Ρανταηι

Κεραςιά Τουλιάτου

Kφκλοσ
Είναι περίεργο …
μετά από τόςεσ διαδρομζσ, «επαναςτάςεισ» και ενδοςκοπιςεισ …
εκεί ξαναγυρνάω.
Οι πρϊτεσ μου καταγραφζσ.
Κείεσ ςε δροςερζσ αυλζσ ςτα Μυκονιάτικα, καφζσ και λόγια ψικυριςτά, βλζμματα καρτερικά,
βιολζτεσ και κουφζτα.
Ανοίγω τθ βαλίτςα όποτε πνίγομαι και νιϊκω τθ μυρωδιά μιασ εποχισ με άλλεσ ποιότθτεσ.
Είναι το οξυγόνο μου.
Εντελϊσ απαραίτθτο.
Μαρία Ράςτρα
... Περάςματα
Θ ίδια θ ςυνκικθ του ξζνου, του πρόςφυγα, του άλλου, από μόνθ τθσ φζρει τα ίχνθ ενόσ
ςυμβολικοφ κανάτου. Για να μπορζςει κάποιοσ να μεταφζρει τθ ηωι του ςε ζνα ολότελα νζο
πλαίςιο χρειάηεται να «ξεριηωκεί». Ωςτόςο, μερικζσ φορζσ θ ίδια θ διαδρομι του ταξιδιοφ
ςφραγίηεται από τθν εμπειρία τθσ απϊλειασ. Τότε, οι αποςκευζσ που κουβαλάει κανείσ μαηί του
κρφβουν μζςα τουσ τθν πραγματικότθτα του κανάτου.
Θλίασ Ροφλοσ
H μάχθ
Διάλεξα όμωσ να τθ ηωγραφίςω, για να κυμάμαι γιατί οι άνκρωποι όταν προχωράνε μπροςτά,
αφινουν το παρελκόν πίςω.
Αυγι Τοπάκα
Tου διωγμζνου
Γυρίηει δϊκε κείκε να βρει να φτιάξει τθν εςτία του.
Αυτόσ που «πετάχτθκε» μζςα απ’ τθν κουραςμζνθ βαλίτςα του προγόνου.
Είναι εςφ, ο άνκρωποσ.
Γιϊργοσ Χουρχοφλθσ

ΥΦΑΘ: ΕΥΨΑ ( ΨΣΩΟΑΧΛΧΨΣΡ) ΕΥΛ ΚΘΒΑΧ
Θ περιπλάνθςθ που μασ οδθγεί ςτθν αλικεια που αναηθτοφμε μπορεί να ςκοτϊςει το παρελκόν και τθν ιςτορία μασ.
Μποροφμε όμωσ να υπάρξουμε χωρίσ αυτι τθν αναηιτθςθ ι μπορεί το κενό να γεμίςει με άλλον τρόπο;
Χθμαντικά τα ταξίδια ανακαλφψεων τθσ νεότθτασ αλλά και τα ταξίδια ςτθ διάρκεια τθσ ενιλικθσ ηωισ ςτα οποία
αναηθτοφμε τον τόπο τθσ ψυχισ μασ. Ξι αν οι ανακαλφψεισ είναι μθδαμινζσ κι αν δεν φτάνουμε ςτον προοριςμό ακριβϊσ, το
ταξίδι είναι θ διαδρομι, όλοι το ξζρουμε, είναι οι άνκρωποι που ςυναντοφμε και θ ηωι που ηοφμε μαηί τουσ.
Χε μια τζτοια ςυλλογικι διαδρομι με ατομικά κζντρα ωσ πυρινεσ ανκρϊπων, γεγονότων και ζργων κα
προςπακιςουμε ν’ αφουγκραςτοφμε τον τόπο και το παρόν μασ ςε αυτόν. Ερχόμενοι από αλλοφ και ςυνευριςκόμενοι με αυτοφσ
που ηουν εδϊ, κα περπατιςουμε τθ γθ ακοφγοντασ τισ ιςτορίεσ που ζχουν γραφτεί επάνω τθσ. Κζλοντασ ν’ αφιςουμε και το δικό
μασ πζραςμα ωσ ίχνοσ ι ζνδειξθ πωσ ανικουμε κι εμείσ εδϊ, αναηθτοφμε τθ δικι μασ αλικεια.
Ο Ορίηοντασ Γεγονότων, μια τζτοια πορεία φφανςθσ ανκρϊπινων δεςμϊν (δεςμοί v/s δεςμά), βαδίηει, χαρτογραφεί, ανακαλφπτει,
επανα-γράφει μφκουσ και εμπειρίεσ μνιμθσ ςτο αρχαίο ςϊμα τθσ πόλθσ των Κθβϊν, μζςα από περιςςότερο ι λιγότερο εικαςτικζσ
χειρονομίεσ. Με τθν υποψία ότι θ Λςτορία γράφεται από τον κακζνα κι ο κακζνασ μασ είναι τόποσ τθσ.
«Αςπίδα
Χρειαηόμαςτε τθν αςπίδα; Ρρζπει να αμυνόμαςτε για να προφυλάξουμε τθ ηωι μασ; Από ποια υλικά είναι καμωμζνθ θ άμυνα και πϊσ
περιμζνουμε να μασ προφυλάξει. Εμείσ τθ διαλζξαμε ι μιπωσ τθ φτιάξαμε οι ίδιοι ι μασ τθν ζδωςαν ι τθν βρικαμε ςτον δρόμο κατά
τφχθ; Μπορεί μια «τρφπια» αςπίδα να γίνει θ άμυνά μασ; Μιπωσ κάποιοσ που δεν χρειάηεται μια τζτοια αςπίδα οφτε αναρωτιζται για
των άλλων; Θ αςπίδα του κακενόσ φαίνεται με τα μάτια ι μιπωσ επειδι των περιςςότερων είναι εςωτερικι, παραπλανεί πωσ δεν
υπάρχει;
Ζνα είναι ςίγουρο, πωσ όλοι ζχουμε «τισ άμυνζσ μασ» για να νικάμε το κακό όταν μασ πολιορκεί. Τότε, θ τρφπια αςπίδα μου είναι αυτι
που δεν χρειάηομαι. Γι’αυτό κα τθν αφιςω κρεμαςμζνθ ςτθν πόλθ τθσ Κιβασ για να ρωτοφν όςοι τθ δουν «είναι αυτό ζργο του άλλου
ι μιπωσ είναι δικό μου;»
Μαρία Δουκάκθ
«Τραςθ ι Ενόραςθ;»
Θ τυφλότθτα δεν είναι αναπθρία. Μπορεί να είναι επιλογι απελπιςίασ και αυτοτιμωρίασ, αλλά να είναι και επιλογι κζςθσ.
Ο Οιδίποδασ τθσ αυτογνωςίασ ι ο Τειρεςίασ τθσ ενόραςθσ και τθσ γνϊςθσ; Ι μιπωσ ο Πμθροσ ο τυφλόσ ποιθτισ, ο καλλιτζχνθσ; Με
ποια μάτια βλζπουμε;
Οι επτά επί Κιβασ πόςο τυφλοί αποδείχτθκαν με τθν απλθςτία τθσ εξουςίασ, ϊςτε να ςτραφοφν αδελφόσ εναντίον αδελφοφ;
Λυδία Μαργαρϊνθ
«Αν μπορείσ να κοιτάξεισ, δεσ! Αν μπορείσ να δεισ, παρατιρθςε!
Ηοηζ Σαραμάγκου»

Μαρία Αντωνάτου

6. Πνιμθ – Οικθ
ΑΩΨΘ ΨΘ ΦΣΦΑ ΡΑ ΠΘΡ ΕΧΑΧΣΩΠΕ

…το κφμα τθσ φωτιάσ δεν φάνθκε να αφινει ορκό κανζνα άλλοκι,
καμία δικαιολογία, κανζναν εφθςυχαςμό, όχι μόνο για τθν καταςτροφι
τθσ ηωισ, αλλά και του αρχαίου τοπίου, τθσ ιδιαίτερθσ αίςκθςθσ αυτοφ
του τόπου, που όπωσ και να ’χει δεν είναι ιδιοκτθςία ι κλθρονομιά μασ
αλλά κτιμα όλθσ τθσ ανκρωπότθτασ. Και θ κοινωνία αυτισ τθσ εποχισ,
αυτισ τθσ χϊρασ, ίςωσ μείνει ςτθ μνιμθ ςαν μια κοινωνία ανάξιων
κλθρονόμων.
Χε μια προςπάκεια να ςυντθριςουμε τθ μνιμθ, θμϊν των
ιδίων πρϊτα απ’ όλα, και αν γίνεται να απλϊςουμε τον διάλογο….
μια ζκκεςθ «άμεςθσ δράςθσ» κάκε εκφραςτικοφ μζςου. Ξατάκεςθσ
βιωμάτων μζςα ςε ζνα εναλλαςςόμενο οπτικό πεδίο. Πε τθ
φιλοδοξία θ ζκκεςθ να αποτελζςει ζνα μικρό, γόνιμο,
αντιπλθμμυρικό ανάχωμα, ανάμεςα ςτθν Σργι και τθν Αδιαφορία.

Ανδρζασ Γαβριλιάδθσ

ΨΑ ΞΑΝΞΛΑ ΥΣΩ ΥΟΘΓΩΡΑΠΕ
Αν θ πραγματικι Λςτορία του ανκρϊπου είναι ο αγϊνασ του ενάντια ςτθ λικθ, θ Σφγχρονθ Τζχνθ
βρίςκεται ςε διαρκι ανοιχτό διάλογο με τισ πολιτιςμικζσ εγγραφζσ που υφαίνουν μία παγκόςμια
κλθρονομιά, ακριβϊσ όπωσ υποςτθρίηει τισ κατακτιςεισ του Μζλλοντοσ. Θ ζκκεςθ πραγματεφεται το
ηιτθμα τθσ «επιβεβλθμζνθσ λικθσ» μζςα από τθν παράλογθ καταςτροφι των ξφλινων ςκαφϊν ςτθν
Ελλάδα με αφορμι τισ επιδοτιςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που ςυμβαίνει εδϊ και τρεισ δεκαετίεσ
χωρίσ καμία μζριμνα για τθ διάςωςθ μιασ «καλαςςινισ αρχιτεκτονικισ» όπου θ τζχνθ ςυμβιϊνει με
τθν εργαςία και τθ ηωι. Στα νεϊτερα χρόνια οι Σκοφνεσ, τα Ρεράματα, τα Τρεχαντιρια, τα Καΐκια, τα
Μπρίκια, οι Γολζτεσ κ.ά. ιταν μζροσ τθσ ηωισ των καλαςςινϊν και μζροσ τθσ ελλθνικισ παράδοςθσ και
τθσ παγκόςμιασ κλθρονομιάσ. Τα εναπομείναντα αλιευτικά είναι ςθμαντικό μζροσ τθσ μακραίωνθσ
ναυτικισ Λςτορίασ και ενόσ τρόπου ηωισ, που τείνει να εξαφανιςτεί με τρόπο μθ αναςτρζψιμο…
Στοχεφοντασ τθν ενεργοποίθςθ, ευαιςκθτοποίθςθ και διάςωςθ των μικρϊν αλιευτικϊν, θ
ζκκεςθ δεςμεφεται να ταξιδεφει μζχρι να εκπλθρωκεί ο ςκοπόσ τθσ, μζχρι τα παραδοςιακά μασ
ςκάφθ να μποροφν ξανά να ςυνεχίςουν το ταξίδι τουσ, κυμίηοντασ ότι οι αγϊνεσ κερδίηονται όταν
τθ κζςθ τθσ απογοιτευςθσ καταλαμβάνει θ πεποίκθςθ ότι θ τζχνθ και ο πολιτικόσ τθσ χαρακτιρασ
μπορεί να αποτελζςει κινθτιριο δφναμθ αλλαγισ τθσ κοινωνίασ μασ προσ το καλφτερο.
Πα είναι θ ομορφιά ανεπικφμθτθ;
Είναι δυνατόν να επιδοτείται θ απαξίωςθ τθσ τζχνθσ; Ναι είναι. Συμβαίνει χρόνια τϊρα μπροςτά ςτα
μάτια και κάτω από τθ μφτθ μασ. Θ μνιμθ και θ λικθ ςε ζνα παράλογο παιχνίδι, ςυνικωσ ςε βάροσ
τθσ πρϊτθσ. Ευκολότερα ξεχνάμε από ό, τι κυμόμαςτε. Ειδικά όταν αυτό γίνεται άλλοκι για τθ ςιωπι
μασ.

Βάςει τθσ οδθγίασ τθσ ΕΕ για τθν υπεραλίευςθ που εκδόκθκε το 1991 και τροποποιικθκε προσ το
χειρότερο το 2014, επιδοτοφνται γενναιόδωρα οι αλιείσ να εγκαταλείψουν το επάγγελμά τουσ και να
καταςτρζψουν ολοςχερϊσ τα καΐκια τουσ. Τότε, πριν ςχεδόν τριάντα χρόνια, ξεκίνθςε αυτι θ πολιτιςμικι
αλλοίωςθ ςτο τοπίο μασ. Μζχρι ςιμερα ζχουν καταςτραφεί πάνω από 13000 ξφλινα ςκαριά, χωρίσ να ζχει
αντιμετωπιςκεί το πρόβλθμα τθσ υπεραλίευςθσ, αφοφ ςυνεχίηουν μεγάλεσ μθχανότρατεσ να γδζρνουν το βυκό. Θ
επίμαχθ οδθγία αφορά ςτθν καταςτροφι των παραδοςιακϊν ξφλινων, κυρίωσ των μικρϊν καϊκιϊν, για
αντικατάςταςι τουσ από «ςφγχρονα» εργαλεία.
Τα παραδοςιακά ξφλινα ςκαριά που κοςμοφν τα λιμάνια των νθςιϊν, αλωνίηουν τισ κάλαςςεσ και ςτθ
ςυλλογικι μνιμθ είναι μζροσ του πολιτιςμοφ μασ, χάνονται ανεπιςτρεπτί. Αυτά τα κομψοτεχνιματα, ςφμβολα τθσ
ναυτοςφνθσ μασ, είναι ελλθνικισ καταςκευισ προϊόντα πλικουσ ταρςανάδων που εγκαταλείπονται και
αφανίηονται. Χειροποίθτα από μαςτόρουσ καραβομαραγκοφσ, που ζχουν εναρμονίςει τθ μοναδικι φόρμα των
ζργων τουσ με το ελλθνικό τοπίο, τθν ιδιαιτερότθτα των καλαςςϊν μασ και τθν χρθςτικότθτα. Μςωσ θ επιτομι του
ζργου τζχνθσ. Μπορεί ωσ πολίτεσ να γίναμε νωκροί ι κουραςμζνοι, αλλά ωσ καλλιτζχνεσ το ηοφερό μιασ
καταςτροφισ και μάλιςτα τθσ πολιτιςτικισ μασ παράδοςθσ, μασ εξοργίηει και μασ κινθτοποιεί. Θ λζξθ
«καταςτροφι» από μόνθ τθσ είναι τρομαχτικι και κάποιεσ φορζσ αποδεκτι από αδυναμία, αν είναι μια φυςικι
καταςτροφι. Αν όμωσ είναι θκελθμζνθ, επιβαλλόμενθ από κζντρα μακριά από τον ηϊντα πολιτιςμό μασ,
επιδοτοφμενθ, εξαγοράηοντασ ςυνειδιςεισ και ανάγκεσ επιβίωςθσ, τότε ξεπερνά τθ λογικι. Τα μζςα, τα εργαλεία,
τα όπλα που ζχουμε ςτα χζρια μασ οι εικαςτικοί καλλιτζχνεσ είναι θ εικόνα, ο λόγοσ, θ ζκκεςθ τθσ δυνατότθτασ
ζκφραςθσ ενόσ γεγονότοσ, φιλτραριςμζνου ςτον ενδότερο εαυτό. Αυτό το πλιγμα ςτθ ναυτικι παράδοςθ που
είναι ταυτόχρονα κλοπι πολιτιςμοφ για τισ ερχόμενεσ γενιζσ, χαράςςει και τισ επόμενεσ εικαςτικζσ δράςεισ μασ.
Άραγε αυτι θ εφαρμογι τθσ οδθγία τθσ Ε.Ε. κα καταγραφεί ςτθν Λςτορία δίπλα ςτθν αντιπαροχι,
καταςτροφζα των Νεοκλαςικϊν και δίπλα ςτο ξερίηωμα πανάρχαιων ελαιϊνων; Υπάρχουν φωνζσ που προτείνουν
ςαν λφςθ, τθν αλλαγι χριςθσ, ενςωματϊνοντασ αυτό το τεκμιριο τθσ πολιτιςμικισ μασ ταυτότθτασ ςτθν
εκπαίδευςθ, τθν επικοινωνία-μεταφορά, ςτον τουριςμό.
Ασ τισ ακοφςουμε.
Ασ ςπάςουμε τθ ςιωπι, όχι τα καΐκια
Λυδία Μαργαρϊνθ

Σπφροσ Κόικασ

ΨΣ ΠΕΓΑΟΣ ΒΛΒΟΛΣ – ΠΕ ΑΩΨΤ ΑΦΠΕΡΛΗΣΩΠΕ
«Ψο μεγάλο βιβλίο ςτον Σρίηοντα Γεγονότων»
Στο νιμα μιασ παράδοςθσ, που κζλει τθ Μνθμοςφνθ, τθ μάνα των Μουςϊν τροφό των τεχνϊν,
ξετυλίγεται θ μυκολογία του «Μεγάλου Βιβλίου». Ναυπθγοί, μάςτορεσ και πλιρωμα ταυτόχρονα, θ ομάδα
καλλιτεχνϊν του Ορίηοντα ρίχνει μια «κάψουλα μνιμθσ» ςε βακιά νερά - ςανίδα ςωτθρίασ ςτουσ δφςκολουσ
καιροφσ που διανφουμε. Ρροςωπικά ολοςζλιδα ζργα ςυνυφαίνονται μζςα από ςυμφωνίεσ και διαφωνίεσ,
εντάςεισ και υφζςεισ, ςυνζχειεσ και αςυνζχειεσ για να οδθγθκοφν τελικά ςτθ ςφνκεςθ ενόσ μεγαβιβλίου, ςτθ
ςυγκρότθςθ ενόσ ενιαίου κόςμου, εφιμερου ςαν το δικό μασ αλλά εσ αεί αναδθμιουργοφμενου. Γράμματα,
ςφμβολα και εικόνεσ, ςυγκρότθςθ και διάλυςθ, ζνα παράκυρο ςτο αιϊνιο που πάντα άνοιγαν τα βιβλία ς’ όλθ
τθ κριαμβικι και τραγικι ταυτόχρονα πορεία του ανκρϊπινου πολιτιςμοφ, από τθν πζτρα και τον πάπυρο
μζχρι το χαρτί και τα ebooks.
Από τισ αρχζσ του 20ου αιϊνα οι ιςτορικζσ πρωτοπορίεσ, εκκινϊντασ από το βιβλίο ωσ μορφι,
δθμιοφργθςαν ξεχωριςτά και ςφνκετα ζργα τζχνθσ αναδεικνφοντάσ το ςε αυτόνομο και αυτοφςιο
καλλιτεχνικό είδοσ. Τθ ρότα αυτι ακολουκεί και το «Μεγάλο Βιβλίο» με τα χάρτινα μζλθ του δεμζνα ςε ςϊμα
να διακλαδίηονται ςτο χϊρο ςτθρίηοντασ το ζνα το άλλο. Εικόνεσ και λόγοσ ορκϊνονται επάλλθλα βιμα-βιμα
χαράςςοντασ διαδρομζσ αυτοπροςδιοριςμοφ ςτο εδϊ και τϊρα, κακρεπτίηοντασ εντυπϊςεισ του εκεί και
τότε, γειϊνοντασ τισ μνιμεσ ςτο παρόν ωσ εφαλτιριο για μια εκτίναξθ ςτο μζλλον. Σελίδα τθ ςελίδα
προςωπικζσ ματιζσ και αποτυπϊςεισ βρίςκουν κοινό βθματιςμό και μορφοποιοφνται ςε μια ςυλλογικι μνιμθ,
ςε μια ςκυταλοδρομία λόγου και εικόνασ που απλϊνεται χωρικά, αναβιϊνοντασ κατά κάποιο τρόπο μια
αρχαία παράδοςθ μνθμονικισ τζχνθσ γεννθμζνθσ ςτον τόπο μασ. Οι Ζλλθνεσ για να κυμοφνται ζδιναν ςτισ
ζννοιεσ μορφι και τισ τοποκετοφςαν ςε φανταςτικοφσ ι και εμπειρικοφσ χϊρουσ. Θ καταγραφι τθσ μνιμθσ ωσ
χωρικοφ αναπτφγματοσ επανιδρφει μια απόπειρα γεφφρωςθσ του λόγου με το χϊρο, του ανκρϊπου με το
ιςτορικό και κοινωνικό του πλαίςιο. Με τθν ανκρϊπινθ μνιμθ διαρκϊσ να βάλλεται μπροςτά ςτισ απαιτιςεισ
για μνιμθ «Ram» ςε υπολογιςτζσ και κινθτά, θ τζχνθ φαντάηει όπωσ κα ζλεγε και ο Ρρουςτ ωσ πολφτιμο
ανάχωμα ςτθν απϊλεια των εμπειριϊν μασ, ςτθν επικίνδυνθ λθςμοςφνθ που εγγυάται μια ιδιότυπθ ςφγχρονθ
«πυρά των βιβλίων».
Ακθνά Σφαιροποφλου

Κωνςταντίνοσ Σταμοφλθσ

«Θ ατίκαςθ εμπειρία του ειδικοφ»
Το ειδικό είναι θ μεταφυςικι του παρόντοσ. Θ ιςτορικότθτα τθσ αλικειασ
αποδεικνφει τθν αντίκεςθ - άρνθςθ του γενικοφ χαρακτιρα των πραγμάτων. Θ ιςτορικι μνιμθ
αποτελεί τότε τθν ανατροπι του παρόντοσ, τθν ειςβολι τθσ φανταςίασ ςτο ςυγκεκριμζνο. Το
αντικείμενο από το παρελκόν είναι ντεμοντζ γιατί δθμιουργεί ανθςυχία ςτο παρόν. Το
παρελκόν αποτελεί ςκάνδαλο ςε μια ςφγχρονθ κοινωνία, ειςαγωγι τθσ αςυνζχειασ ςτθν
γραμμικότθτα. Ο ολοκλθρωτικόσ χαρακτιρασ του δυτικοφ κόςμου, προςπακϊντασ να άρει
αυτιν τθν αντίκεςθ, προβάλλει το παρελκόν είτε ωσ υποπερίπτωςθ του παρόντοσ, είτε ωσ
ανολοκλιρωτο παρόν. Θ ιςτορία για τουσ πολεμοκάπθλουσ είναι θ υπθρζτρια των δικϊν τουσ
επιλογϊν. Με κάρροσ και ςοφία ο George (Orwell) μασ το κατζδειξε.
Ραγιδευμζνο ςε ζναν «χϊρο» καταςτροφισ, το παρόν βιάηει το παρελκόν (όπωσ
ςτθν περίπτωςθ των ςπαςμζνων καϊκιϊν) ι το τροποποιεί ενςωματϊνοντάσ το ςτο παρόν. Το
«αν» δεν ζχει κζςθ ςτισ τεχνικζσ των ςφγχρονων χαρτογιακάδων, Φαριςαίων τθσ Λςτορίασ.
Είναι θ πικανότθτα τθσ ελευκερίασ, θ απόδειξι τθσ. Πμωσ αυτι που ηοφμε, είναι μια
ελευκερία αρνθτικι, ςτυφι κακότι είναι αποκομμζνθ από τουσ άλλουσ, βαλμζνθ ςτθν μπάντα
από τον κακθμερινό λόγο τθσ κυριαρχίασ, τθσ επιςτιμθσ και τθσ κοινωνίασ. «Π, τι είναι
πραγματικό είναι και λογικό» είπε κάποιοσ. Πμωσ το πραγματικό αποκλείει άλλα παρόντα,
άλλεσ λογικζσ: Ζνα παλιό βιβλίο, μια μυρωδιά, μια φωτογραφία από το μζτωπο, αντικείμενα
του φαντάςματοσ ενόσ προπάππου είναι για εμάσ τα ηωντανά κεμζλια τθσ φπαρξισ μασ. Ρολφ
πραγματικά, πολφ λογικά. Αυτζσ οι ροζσ τθσ ζνωςθσ με τθν ανκρϊπινθ προϊςτορία μασ,
κεμζλιεσ δυνάμεισ ενόσ πρωτόγονου είδουσ, αρχζτυπα τθσ πανανκρϊπινθσ απλότθτασ, μφκοι
τθσ ποίθςθσ του χρόνου είναι οι εξουςίεσ μασ.
Κωνςταντίνοσ Αγγζλου

Μαρία Δουκάκθ

«Oρκόδοξεσ προοπτικζσ για τθ ηωι - Ζξι επειςόδια»
1. Εκεί, ςτθ ςελίδα όπου περιορίςτθκε το ενδιαφζρον τθσ, διάβαςε για τον
περίπατο του ηευγαριοφ ςτα φορτωμζνα με ςτάχια χωράφια, για τθν ςτάςθ ςτο
μεγάλο δζνδρο, ςτθν κορυφι του χαμθλοφ λόφου. Εκεί, όπου απζςυραν το βλζμμα
τουσ από το απζριττο τοπίο και χωνεφτθκαν ςτα ςϊματά τουσ. Τόςο πολφ, για τόςο
πολφ, όςο πολφ χρειάςτθκε, ϊςτε το ςφμπαν να κατανοιςει τθ ςθμαςία τουσ.
2. Το απόγευμα βγικαν και προχϊρθςαν προσ τθν παραλία. Δεν φόρεςαν
παποφτςια. Ρίεηαν τα πόδια ςτθν άμμο ςθμαδεφοντασ τθν πορεία τουσ ζωσ το
τζλοσ τθσ ακτισ. Εκεί, ζμειναν τθ νφχτα. Το πρωί, τα ίχνθ τουσ είχαν γεμίςει με τθ
δροςιά τθσ ακτισ. Ιπιαν το νερό και ζτριψαν τα πρόςωπά τουσ ςτο βάκοσ των
ςθμαδιϊν τουσ.
3. Οι ορεινοί λειμϊνεσ προςκάλεςαν το βλζμμα και διζγειραν τθν επικυμία. Σε
αυτζσ τισ απζραντεσ ερθμιζσ με το λαμπρό πράςινο παχφ γραςίδι ζμειναν γυμνοί
και κφλθςαν, χάκθκαν, φϊλιαςαν, βράχθκαν και φϊναξαν όςο περιςςότερο
μποροφςαν. Κουράςτθκαν πολφ και γι’ αυτό κοίταξαν προσ τον απζραντο ουρανό
του δειλινοφ. Ανυψϊκθκαν. Μπα... ιδζα τουσ ιταν.

4. Λίγο πριν το πρϊτο φωσ του πρωϊνοφ, το ξζρει, πωσ θ κάκε καμία βρίςκεται ακόμθ
χαμζνθ ςτισ χϊρεσ των ονείρων τθσ. Γι’ αυτό, βγαίνει γυμνόσ ςτο δρόμο. Ρερπατάει για
λίγο και αφινει μικρζσ φράςεισ ςτισ πόρτεσ των γειτόνων. Μετά, αρκετά μετά,
διαπιςτϊνει, πάντα, ξανά και ξανά, το λάκοσ. Δεν μπορεί να γυρίςει πίςω γιατί ιδθ ο
δρόμοσ ζχει γεμίςει με ανκρϊπουσ. Μζνει, λοιπόν, ακίνθτθ. Γι’ αυτό κανείσ δεν μπορεί
να τθν δει. Ππωσ ξζρουμε, δεν μποροφμε να δοφμε τουσ ακίνθτουσ ανκρϊπουσ.
5. Το ξφλινο κατάςτρωμα του πλοίου περιζχει το αναγκαίο λεξιλόγιο και τισ αυςτθρζσ
αφθγιςεισ όςων ζηθςαν ςτθν επικράτειά του. Θ νεαρι γυναίκα απορεί. Δεν κατανοεί.
Το γιατί οι άλλοι, κοντά, μακριά, ςτθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ ι ςτο εςωτερικό τθσ,
ζωσ τουσ ποικίλουσ βυκοφσ, δεν μποροφν να αφουγκραςτοφν, να ακοφςουν, να
ακολουκιςουν, όλεσ αυτζσ τισ αφθγιςεισ για τισ ηωζσ που διαμόρφωςαν τθν
ςκλθρότθτα και τθν αντοχι των υλικϊν ςτο κατάςτρωμα, ςτα άλμπουρα και ςτισ
κουπαςτζσ.
6. Στθ κάλαςςα αφινουμε τουσ εαυτοφσ μασ. Να κρυφτοφν ςτο εγγφσ τθσ διαφάνειάσ
τθσ. Να διαςχίςουν τα χρόνια των αποςτάςεϊν τθσ. Να χαροφν με τα φψθ και τα βάκθ
των καταιγίδων τθσ. Να κοιτάξουν ακριβϊσ ςτα απζραντα μακρινά των οριηόντων τθσ.
Να προςκαλζςουν και να προςκαλεςτοφν από τα ίχνθ των πορειϊν που χαράηονται
φευγαλζα τθν επιφάνειά τθσ. Να διαβάςουν και να τραγουδιςουν ςτον φλοίςβο των
νυχτερινϊν αποκζςεϊν τθσ.
Λορδάνθσ Στυλίδθσ

Ρζτροσ Γεωργαρίου

…
δίπλα ακριβϊσ θ όρεξθ για χαρά και ηωι δίνει το επιτακτικό παρόν
τθσ με τα παιδικά παιχνίδια να δείχνουν να περιφρονοφν τα
οχυρωματικά βαρζλια και τςουβάλια προςταςίασ, πιο μπροςτά οι
καρζκλεσ και το τραπεηάκι περιμζνουν τον διαβάτθ να πιει τον
καφζ του.
Ρίςω από τα βαρζλια, ςτθ νεκρι ηϊνθ, παραμζνει κλειςτό το
«Φαρμακείο Διαμαντισ» εγκλωβιςμζνθ λεσ θ «κεραπεία και
αποκατάςταςθ τθσ υγείασ» κάνοντασ παρζα ςε καταςτιματα και
οικίεσ που θ μοίρα τουσ ζτυχε να είναι εκεί… ςε πρϊτο φόντο το
παιδί που είναι θ ευχι του μζλλοντοσ , να δράςει , υποςχόμενο
ςτθν ελπίδα καλφτερθ ηωι τθσ κοινωνίασ…..προςβλζποντασ ςτο
γζμιςμα των φυλλωςιϊν και άνκιςμα καρπϊν.
Δθμιτρθσ Νικολοφλιασ

Άννα Ριάτου

Ψομι
…
Ο φαφλοσ κφκλοσ δεν νικιζται με τομι
Ρρζπει να βρεισ το κζντρο του
Γιατί είςαι εςφ που ςφίγγει
Αλζξθσ Δάρασ
Κάποτε οι ιδεολογίεσ, μασ ζδιναν ελπίδα
Τϊρα τρζμουμε τα χειρότερα
Ζρμαια ςτθν ανεξζλεγκτθ απλθςτία των λίγων..
Μαρία Αργυρακοποφλου

Στθν πίςω μεριά του ζργου υπάρχει μια παρόμοια κατάςταςθ που μασ δείχνει το
αδιζξοδο ςτθν ζξοδο που ψάχνουμε…
Σπφροσ Κόικασ
Θ τελευταία ςελίδα του βιβλίου … για να μεταφερκοφμε ςτθν πρϊτθ ςτιγμι τθσ
ανάγνωςθσ
Ειρινθ Κουκουλζτςου
……κακϊσ διαβάηουμε ζνα βιβλίο παράλλθλα θ μνιμθ μασ μπορεί υποςυνείδθτα να
ξεφυλλίηει ςελίδεσ από τισ αποκθκευμζνεσ εμπειρίεσ μασ……
Κωνςταντίνοσ Σταμοφλθσ

Καλαςςινι Δοφμα

7. Θ Υόλισ μθ Εάλω
ΦΕΧΨΛΒΑΟ ΑΡΨΛΔΛΑΦΘΠΛΧΘΧ
….θ Διαφιμιςθ, ςυνεπικουροφμενθ από τα μζςα ενθμζρωςθσ, ζχει πάρει τθ κζςθ τθσ
πραγματικισ ηωισ. Το είδωλο ζχει πάρει τθ κζςθ του αντικειμζνου. Το Ρραγματικό, το
Φανταςιακό, το Δυνθτικό, αντιπροςωπεφονται από το Ρλαςματικό. «Θ αξία χριςθσ
ζχει μετατραπεί ςε αξία αναπαράςταςθσ.» Κάτω απ’ αυτι τθ ςυνκικθ
φωτογραφίηεται θ ολοκλθρωτικι κυριαρχία τθσ Αγοράσ, του Εμπορεφματοσ, του
Ρροϊόντοσ, πάνω από τισ αξίεσ τθσ Ανκρϊπινθσ Ανταλλαγισ Ουςίασ. Τςο καιρό θ
Ανάγκθ ρυκμίηει τισ ανκρϊπινεσ και κοινωνικζσ ςχζςεισ, με τθν αποκζωςθ του
οικονομικοφ υλιςμοφ, τόςο περιςςότερο κα βρίςκονται υπό εξαφάνιςθ οι Αλθκινζσ
Χτιγμζσ. Κα μείνουν μόνο ςαν αντανακλάςεισ ςτα πετυχθμζνα διαφθμιςτικά
logo...Τπωσ, για παράδειγμα, λζνε κι οι διαφθμιςτζσ: «θ Ευτυχία δεν γράφεται με
€».
ΑΥΑΓΣΦΕΩΕΨΑΛ
Αν το κοινωνικό οικοδόμθμα κτίηεται κατ’ ουςίαν και μζςω αποκλειςμϊν, δεν
ζχουμε παρά να μελετιςουμε κάποια ςτιγμι αυτι τθ γεωμετρία με ζνα μοναδικό
κριτιριο: τα όρια του «θκικοφ» περιγράφουν τθν ανκρϊπινθ ευτυχία ι ςτινουν
απλϊσ αναχϊματα για τθν «ευτυχία» των λίγων εισ βάροσ των πολλϊν;
Ψελικά, μιπωσ πρζπει να Απαγορεφεται το Απαγορεφεται;

Διαμαντισ Σταγγίδθσ

ARTBANK
Θ αντίφαςθ τελευταία ζχει ξεφφγει εντελϊσ από τον ζλεγχο. Εμείσ, υποβιβαςμζνοι ςτο ρόλο του κεατι τθσ
τθλεοπτικισ εικόνασ ι και ςυχνά πρωταγωνιςτζσ τθσ, δωρεάν χορθγοί τθλεκζαςθσ ωσ αγανακτιςμζνοι πολίτεσ,
άκελά μασ ςυντθροφμε αυτόν το φαφλο κφκλο τθσ προ-εκπλθρωμζνθσ προφθτείασ: «Ζχουμε κρίςθ γιατί αυτό
επιτάςςει θ νομοτζλεια», «Είμαςτε ςυλλογικά ζνοχοι και πρζπει να τιμωρθκοφμε». Ψο ςερβιριςμζνο κζαμα τθσ
κρίςθσ ζχει μια βαςικι αςυνζχεια: τθν προςβολι κάκε ανεξάρτθτθσ βοφλθςθσ, τθν καταςτροφι των
αντιςωμάτων τθσ ςκζψθσ.
Ανακοίνωςθ ίδρυςθσ τράπεηασ τθσ Ψζχνθσ.
Art Bank, θ τράπεηα που αλλάηει τθν όψθ του χριματοσ.
Θ Art Bank είναι μία τράπεηα που ςυγκεντρϊνει και διακινεί ζργα τζχνθσ.
Ζχει ςκοπό να δθμιουργεί, να παρουςιάηει και να διαχειρίηεται καλλιτεχνικά νομίςματα που μποροφν να
ςυλλζγονται ι να χρθςιμοποιοφνται ωσ μζςο ςυναλλαγισ.
Θ ζκδοςθ νομιςμάτων δεν είναι ςυμβολικι πράξθ των ανκρϊπων τθσ τράπεηασ αλλά μια ομαδικι και ςυνεχισ
καλλιτεχνικι δράςθ που ζχει ςτόχο τθν αντικατάςταςθ των άχρθςτων και επικίνδυνων τραπεηογραμματίων που
χρθςιμοποιεί ςιμερα ο πολίτθσ με αλθκινά νομίςματα καλλιτεχνικισ αξίασ.
Καλοφνται δθμιουργοί να ςχεδιάςουν και να παράγουν ζργα - νομίςματα, ανάλογα με τθν τεχνοτροπία, τθ
κεματολογία και τθν τεχνικι που χρθςιμοποιεί ο κακζνασ ςτο καλλιτεχνικό ζργο του. Θ ςυμμετοχι των ζργων
αυτϊν ςτθν Art Bank κατοχυρϊνεται με τθν καλλιτεχνικι τουσ αξία, θ οποία είναι το πραγματικό τουσ αντίκριςμα
ωσ νομιςμάτων και δεν κινδυνεφουν να υποτιμθκοφν.
Υεριμζνουμε τθ ςτιριξθ του πνευματικοφ κόςμου τθσ χϊρασ. Απελευκερωνόμαςτε από το ευρϊ και από το
ψεφτικο χριμα.
Αποταμιεφουμε ςωςτά.
Επενδφουμε ςτθν καλλιτεχνικι μασ παραγωγι.
(

Ακθνά Χατηι

Από το Πανιφζςτο τθσ Art Bank)
…Τα νομίςματα και θ ανταλλακτικότθτά τουσ είναι ιςτορικά ςυνδεδεμζνα με το οικονομικό
φαινόμενο, τθν ψυχολογία των λαϊν, τθν κρατικι εξουςία και τθν τζχνθ. Ενϊ θ αξία τουσ
είναι άυλθ ςτισ μζρεσ μασ, ανταλλάςςονται με υλικά αγακά, επειδι λειτουργοφν ωσ αξία
ςτθν ψυχολογία των εκνϊν. Αυτι τθν αξία θ κρατικι εξουςία τθν ζχει επιβάλλει
χρθςιμοποιϊντασ και τθν τζχνθ ςτθν εικονογράφθςθ τουσ. Υποβάλλει τθν ανάγκθ τουσ και
τελικά πείκει τουσ λαοφσ για τθν αξία των χαρτονομιςμάτων που εκδίδει. Θ τζχνθ γίνεται το
μζςο ςτο παιχνίδι τθσ πεικοφσ, αφοφ ιςχφει κι εδϊ το ρθτό «θ εικόνα είναι ίςθ με χίλιεσ
λζξεισ».
Διερευνϊντασ όλα αυτά, επιδιϊξαμε να αποκαλφψουμε τθ ψευδαίςκθςθ τθσ αξίασ του
χριματοσ, όπωσ αυτι ζχει εγκακιδρυκεί ςτο κοινωνικό γίγνεςκαι αλλά και να δείξουμε
ζναν εναλλακτικό δρόμο, εκκζτοντασ παράλλθλα τα δικά μασ νομίςματα, τα οποία είναι
ζργα τζχνθσ ανεξάρτθτων δθμιουργϊν. Τα νομίςματά μασ ζγιναν με ςκοπό - εκτόσ του
γνωςτοφ, δθλαδι τθσ αυτονομίασ του ζργου τζχνθσ - να χρθςιμοποιοφνται ςε ςυνκικεσ
ανταλλακτικοφ εμπορίου, δθμιουργϊντασ με αυτό τον τρόπο μία «πιο πρωτόγονθ
μυκολογία τθσ αξίασ», όπωσ χαρακτθριςτικά ειπϊκθκε. Θ παραγωγι νομιςμάτων από
ενεργοφσ καλλιτζχνεσ βγάηει το ζργο τζχνθσ ζξω από τουσ ςυμβατικοφσ χϊρουσ ζκκεςθσ
και το φζρνει κοντά ςτο κοινό. Για μία υγιι οικονομία, λζμε εμείσ, για ενίςχυςθ τθσ
εικαςτικισ παραγωγισ, για τθν παιδεία και τθν πνευματικι καλλιζργεια.

Γιϊργοσ Χουρχοφλθσ

GREECE NO PROBLEM
Θ εποχι που βιϊνουμε, κοιταγμζνθ από τθ ςκοπιά του μζλλοντοσ δεν κα άφθνε
αμφιβολία ςτον ψφχραιμο παρατθρθτι: Ρρόκειται για τθν εποχι που θ πραγματικότθτα
καταςκευάηεται ακριβϊσ όπωσ και το ψζμα.
Είτε πρόκειται για τθ γρίπθ των χοίρων, τθ γρίπθ των πτθνϊν, είτε για τθ γρίπθ των
αγορϊν. Μςωσ κα ’πρεπε να ςτακοφμε ςαν τον Οδυςςζα, δεμζνοι ςτο κατάρτι με
βουλοκζρι ςτ’ αυτιά, να μθν ακοφςουμε το τραγοφδι των Σειρινων… Να μθ χάςουμε τθ
μνιμθ και τθν πίςτθ ςτον εαυτό μασ, τθν κοινωνικι αλλθλεγγφθ και τθ δυνατότθτα τθσ
Αντίςταςθσ.
Πε τθν ανάγκθ για ανάκτθςθ τθσ αξιοπρζπειασ, ατομικισ και ςυλλογικισ.
Πε το δικαίωμα να μθ γινόμαςτε μζροσ τθσ μεταμοντζρνασ ρθτορείασ.
Ψου Υροβλιματοσ και όχι τθσ λφςθσ..
Πε τθν ανάγκθ να δοφμε και να ενιςχφςουμε κετικότθτεσ που μποροφν και
λειτουργοφν ζξω από το «matrix» τθσ κρίςθσ.

Ξαι τότε, ναι μαγικά, τθν ίδια ςτιγμι που κα πάψουμε να πιςτεφουμε ςτθν
προεκπλθρωμζνθ προφθτεία... και αυτι κα πάψει να ’χει εξουςία.

Γιάννα Αλεξοποφλου

ΣΧΣ ΠΥΣΦΕΛΧ
Ξ.Υ. Ξαβάφθσ
Κι αν δεν μπορείσ να κάμεισ τθν ηωι ςου όπωσ τθν κζλεισ,
τοφτο προςπάκθςε τουλάχιςτον…
…όςο μπορείσ: μθν τθν εξευτελίηεισ
μεσ ςτθν πολλι ςυνάφεια του κόςμου,
μεσ ςτεσ πολλζσ κινιςεισ κι ομιλίεσ…
Αφιερωμζνθ ςτα μθνφματα και τισ εικόνεσ του ποιθτικοφ ζργου του Κωνςταντίνου
Καβάφθ. Ο ερωτικόσ, ο πολιτικόσ Καβάφθσ, ο οξυδερκισ παρατθρθτισ τθσ Λςτορίασ από
τθν οπτικι γωνία τθσ Ελλθνικισ αποικίασ.

…Μθν τθν εξευτελίηεισ πιαίνοντάσ τθν,
γυρίηοντασ ςυχνά κ’ εκκζτοντάσ τθν,
ςτων ςχζςεων και των ςυναναςτροφϊν…
Σε μια εποχι που κα πρζπει να είμαςτε κι εμείσ οξυδερκείσ παρατθρθτζσ τθσ Λςτορίασ,
ειδικά τθ ςτιγμι που γράφεται.
…τθν κακθμερινιν ανοθςία,
ωσ που να γίνει ςα μιά ξζνθ φορτικι

Άννα Μαρία Χατηθςτεφάνου

ΧΧΕΔΛΣ ΥΣΟΘΧ
ΧΩΠΒΣΩΟΕΧ ΧΕ ΩΥΣΨΘΦΛΣΩΧ ΔΘΠΑΦΧΣΩΧ
«Εντάξει, πιρεσ το χρίςμα, ςυγχαρθτιρια με τθν ευκαιρία… Τϊρα μζνει μόνο να ςε
ψθφίςουν και πια, όταν με το καλό βγεισ να ςε αφιςουν να κάνεισ πράξθ όςα κα ’κελεσ ι
και να ςε αποτρζψουν, ευτυχϊσ ι δυςτυχϊσ για τουσ πολίτεσ, ανάλογα τι κεσ...»
Ο Ορίηοντασ Γεγονότων, πιςτόσ όπωσ πάντα ςτον κοινωνικό του ρόλο, είναι εδϊ για να
βοθκιςει. Τι κεσ, τι κα ’κελεσ να κεσ, βεβαίωσ τι κζλουν και τι κα ’κελαν να κζλουν και το
πιο ςθμαντικό, πϊσ το εκφράηουμε αυτό.. Ρολλζσ φορζσ λζμε πράγματα που δεν γίνονται
είτε κάνουμε πράγματα που δεν λζγονται.
Είμαςτε εδϊ ακριβϊσ για να ςε βγάλουμε από το δίλθμμα...". ( Ρλθροφορίαι εντόσ ).
Λδζεσ, προτάςεισ, ςφγχρονεσ τάςεισ ςτθν πόλθ. Σχόλια, ςχζδια, μακζτεσ, δικτυακζσ
πλατφόρμεσ, νζοι κεςμοί - εδϊ και ςτο εξωτερικό - διαλζξεισ, ςυηθτιςεισ, εικαςτικζσ
προςεγγίςεισ, HOT και ΝΟΤ τθσ (ζμμεςθσ ι άμεςθσ) δθμοκρατίασ. Ηθτιματα κοινωνικισ
ενίςχυςθσ, διαχείριςθσ ενζργειασ όςο και ψυχικισ ενζργειασ. Καλϊντασ να εκφραςτεί μια open source - δεξαμενι ιδεϊν που υπάρχει ζξω και μακριά από τουσ ςτενοφσ ορίηοντεσ τθσ
ιδεολογικισ κακοδιγθςθσ και ίςωσ ζξω κι από τα ςτενά πλαίςια τθσ οικονομικισ δομισ.
Ελάτε με τα καπζλα ςασ ι μόνο με τα πόδια ςασ, ελάτε με το μυαλό ςασ όλο ι το μιςό,
ελάτε να ψάξουμε, να μιλιςουμε, ελάτε να δοφμε και να βροφμε τι αξίηει να βρίςκει
κάποιοσ ςε μια πόλθ αγριεμζνθ. Τα ευριματα κα αξιοποιθκοφν καταλλιλωσ για τθν ζκκεςι
μασ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΛΑ ΥΡΟΨΘΦΛΟΥΣ ΔΘΜΑΧΟΥΣ και για τθν προεκλογικι ςαμπάνια του
Ορίηοντα.

Λωάννα Χριςτάκου

ΣΛΞΣΧ ΕΡΣΧΘΧ
Ηοφμε μια εποχι που αξιολογείται από τθν Αντοχι μασ, απζναντι ςε όλα αυτά που υποκλζπτουν
τθν Συςία. Χτισ καταςκευαςμζνεσ αλικειεσ, ςτα βιωμζνα ψεφδθ και ςτισ υποκατάςτατεσ
εμφυτεφςεισ τθσ φανταςίασ. Χε μια Ψζχνθ που ταυτίηεται με το εμπόρευμα ι τισ μεγάλεσ
αφθγιςεισ των πολιτικά επικυρίαρχων. Πια βιτρίνα για ςπαςμζνεσ αντανακλάςεισ, αντί για τθ
διζξοδο που ψάχνει το βλζμμα μασ.
Εγκαινιάηουμε τον Σίκο Αντοχισ Ενοχισ.
Χε αυτόν τον «Σίκο» που άλλοτε είχε περιεχόμενο τθν «Ανοχι»... ςτθ ματαιότθτα τθσ
«Ευδαιμονίασ»... άλλοτε τθν «Ενοχι» (εμφφτευςθ και αυτι), κακϊσ οι αλικειεσ ξεκακαρίηουν που
βρίςκεται ακριβϊσ το χρονικό ςθμείο που ςυςκοτίηονται τριγφρω τα γεγονότα;
Πλεσ οι ανκρϊπινεσ εποχζσ αρζςκονταν ςτθ δθμιουργία και καταςκευι ενόχων. Από τουσ διωγμοφσ του
Νζρωνα ωσ τουσ διωγμοφσ του Κεοδοςίου Bϋ. Λαμπρό πεδίο για τθν επικράτθςθ κάκε ιδεολογικισ
πυραμίδασ. Ραλιά και ςφγχρονα κυνιγια μαγιςςϊν αλλάηουν κάκε τόςο όνομα, αλλά ποτζ ουςία. Σε βακμό
να ςκζφτεςαι αν κα υπιρχαν άλλοι τρόποι να διεγερκεί θ Ανκρωπότθτα ι αν τελικά ο παραλογιςμόσ είναι ο
κανόνασ. Τα γεγονότα, καλά ςερβιριςμζνα από τα «μιδεια», μασ εγκλωβίηουν ςτθ μονόδρομθ ερμθνεία
τουσ. Συνικωσ οι πραγματικοί ζνοχοι κάκονται ςτα ζδρανα των κατθγόρων και εμείσ δυςκολευόμαςτε να
τουσ αναγνωρίςουμε, όπωσ δυςκολευόμαςτε να αναγνωρίςουμε τισ αιτίεσ πίςω από τισ αφορμζσ. Οι
επαναςτάτεσ πολφ μπροςτά ιδθ ςτισ τάξεισ του αντιπάλου...
Θ κρίςθ ρευςτότθτασ χρθμάτων ςυναγωνίηεται τθν κρίςθ ρευςτότθτασ ςκζψθσ. Ραρά τουσ εξωραϊςμοφσ, το
trafficking ςωμάτων και ιδεϊν γφρω μασ, και πλάι ακριβϊσ ςτισ διαπιςτϊςεισ και τισ διατυπϊςεισ,
ςυνεχίηεται αμείωτο…

Θ οικεία ενοχι - λζξθ παράφραςθ αλλά και παράμετροσ τθσ επικυμίασ - βρίςκει
τισ δικζσ τθσ υπόγειεσ διαδρομζσ για να αναδείξει το Εγϊ, ακυρϊνοντασ το.
Υυλϊνασ τθσ αγοράσ, των ιδεολογικϊν μθχανιςμϊν και εξαρτιςεων, ροοςτάτθσ
τθσ ανταλλαγισ βιωμάτων. Μςωσ μια πόρτα που αν παραβιάςουμε μποροφςε να
μασ οδθγιςει ς’ ζναν μυςτικό κιπο…
Ωπάρχει ζδαφοσ για μια νζα - κι εκεί που δεν υπάρχει - ακωότθτα; Ζνασ οριςμόσ
τθσ ομορφιάσ εκεί ακριβϊσ που υποκλζπτεται το νιμα και το νόθμα τθσ από τουσ
καυματοποιοφσ τθσ αποενοχοποίθςθσ; Κα αφιςουμε να μασ επθρεάςουν τα
αντίγραφά μασ; Μια ζκκεςθ που ψάχνει το αντικείμενο τθσ, πζρα από τουσ νόμουσ
τθσ αγοράσ.
Πχι μόνο θ τζχνθ, ο ζρωτασ, θ οικονομία, αλλά θ ίδια θ ηωι...

ζνα Αβαγιανοφ

O ΧΩΓΧΦΣΡΣΧ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΧ ΧΕ ΞΦΛΧΘ
YOU HAVE THE RIGHT TO REMAIN SILENT

Απζναντι ςε μια εποχι που θ ρθτορεία των πάντων για τα πάντα δεν κάνει άλλο από το να παγιϊνει το
χειρότερο ςτθ ηωι μασ..
you have the right to remain silent.
Σε μια εποχι που τα δεδομζνα δθμιουργοφνται από το κζαμα, ενϊ θ αριςτερά /δεξιά του κεάματοσ
οχυρϊνεται διάτρθτα ςτισ πιο δογματικζσ (μθ) κζςεισ ανατροφοδοτϊντασ φαφλουσ κφκλουσ
you have the right to remain silent.
Σε μια εποχι που θ εμμονι τθσ πραγματικότθτασ ακυρϊνει το ρεαλιςμό, όςο και το όνειρο...
you have the right to remain silent.
Στθν εποχι που το φάρμακο είναι πιο επικίνδυνο από τθν αςκζνεια κι θ κάκε αντίςταςθ ςτο μθχανιςμό
γίνεται λάδι κι όχι άμμοσ ςτα γρανάηια του...
you have the right to remain silent.

Ακόμα περιςςότερο μάλιςτα, ςτθν ίδια εποχι που θ ςιωπι είναι ςυνενοχι και θ ομιλία, ςυνζργεια...
you have the right to remain silent.
Αν δεν ξζρεισ πϊσ να εκφραςτείσ, δθμιουργϊντασ παράλλθλα το νόθμα τθσ ζκφραςθσ...

you have the right to remain silent.

Στθν εποχι τθσ ανατροφοδότθςθσ, του επαναπροςδιοριςμοφ, τθσ αμζτοχθσ ςυμμετοχισ και τθσ
υποκατάςτατθσ επικοινωνίασ, κακϊσ ανοίγει το μαφρο κουτί τθσ Ρανδϊρασ...
you have the right to remain silent.

Κακϊσ θ μεταμοντζρνα κατάςταςθ περνά ςτθν πιο ηοφερι φάςθ επίκεςθσ ςτθν ουςία...
you have the right to remain silent.
Κι ακόμα, γιατί ό, τι πεισ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ενάντια ςε ό, τι πεισ...
you have the right to remain silent.
Ξι επειδι δεν ζχεισ το δικαίωμα να μζνεισ ςιωπθλόσ,
you have the right to remain silent,
μζχρι ν’ απελευκερωκοφν οι λζξεισ
κι άφοβα κάτω από το δζντρο τθσ ηωισ
να ςυναντθκοφν με τα νοιματα.

Τηίμθσ Ευκυμίου

ΑΡΑΗΘΨΩΡΨΑΧ ΨΣΡ ΧΑΦΨΘ ΨΣΩ ΚΘΧΑΩΦΣΩ ΞΑΛ ΑΓΡΣΩΡΨΑΧ
ΕΥΛΔΕΛΞΨΛΞΑ ΨΣΡ ΚΘΧΑΩΦΣ
Διερευνϊντασ τα κοινά -ι μθ- αγακά ςτο αςτικό περιβάλλον και προςπακϊντασ να
ορίςουμε ποιά είναι αυτά που παίηουν κάποιο ρόλο (ποιό;) ςτθ ηωι τθσ πόλθσ μασ,
εξορμοφμε για περιςυλλογι ζξω από το ςπίτι του Ορίηοντα Γεγονότων.
Κζλουμε να φτιάξουμε το χάρτθ του Κεραμεικοφ;
Κζλουμε να δείξουμε τι ςυμβαίνει ςτθν περιοχι ι τι τθν κακορίηει;
Κζλουμε να ορίςουμε κι εμείσ οι ίδιοι τισ δικζσ μασ διαδρομζσ και ςτάςεισ;
Κζλουμε να χαρτογραφιςουμε το νθςί εντόσ τθσ πόλθσ;
…..αυτι θ βόλτα μοιάηει ςαν κάλεςμα για κυνιγι κθςαυροφ.
Μιπωσ ο κθςαυρόσ είναι μπροςτά ςτα μάτια μασ και κα τον βροφμε αμζςωσ;
Μιπωσ δεν υπάρχει κανζνασ κθςαυρόσ, μασ κορόιδεψαν και μασ ζβγαλαν από το ςπίτι
μασ άςκοπα;
Μιπωσ αυτά που εμείσ κεωροφμε κθςαυρό είναι ςκουπίδια για άλλουσ;
Κι αν δεν ςυναντιςουμε τον πακιαςμζνο ζρωτα αλλά τον πλθρωμζνο, πϊσ κα
μπορζςουμε αυτό να το ορίςουμε ωσ κοινό αγακό; Είναι;

Μαρία Λιάκου

