
2ο  ΦΔΣΤΙΒΑΛ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ –  ΓΥΟ ΛΟΦΟΙ  
 
 

ΣΚ 29 & 3Ο ΜΑΙΟΥ –  ΛΟΦΟΣ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ  
 

 
 
Από ηε κηα ιήμε ηεο θαξαληίλαο ζηελ άιιε, ην Φεζηηβάι Ιπθαβεηηνύ επηζηξέθεη θαη δίλεη ηε 
δπλαηόηεηα ζην θνηλό λα ζπλαληήζεη θαιιηηερληθά έξγα πνπ ίζσο δελ ζα ρώξαγαλ ζε θαλέλα επίζεκν 
πξνγξακκαηηζκό. Φόξκεο επηλνεκέλεο γηα ηνλ δεκόζην ρώξν, δηάξθεηεο κε «εκπνξεύζηκεο», είδε κε 
«ζπκβαηά» γηα ηηο θιεηζηέο αίζνπζεο, 32 θαιιηηερληθέο πξνηάζεηο παίξλνπλ δσή εθεί πνπ θαλέλαο 
ζεζκηθόο θαλόλαο δελ κπνξεί λα επηβιεζεί νύηε ζην πεξηερόκελν νύηε ζην θνηλό ηνπο.  

 
Δδώ θαη ελάκηζε ζρεδόλ κήλα, νη 32 θαιιηηερληθέο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 2ν Φεζηηβάι 

Ιπθαβεηηνύ βηώλνπλ ηνπο δύν ιόθνπο σο ρώξνπο πξόβαο θαη δεκηνπξγίαο. Καδί θαηνηθνύκε πξνζσξηλά 
ηνλ δεκόζην ρώξν, εθεπξίζθνπκε ηξόπνπο, αλνίγνπκε ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηα εξσηήκαηα.  
 
Ρα 20 έξγα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ ιόθν ηνπ Πηξέθε θαη ηα 12 πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ ιόθν ηνπ 
Ιπθαβεηηνύ επηρεηξνύλ απηήλ αθξηβώο ηελ απάληεζε ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην κεγαιύηεξν κέξνο 

ηεο θαιιηηερληθήο θνηλόηεηαο βξίζθεηαη ζηελ αλαζθάιεηα θαη ηελ αγσλία.  
 
Γελ έρνπκε ηε ιύζε, έρνπκε ηελ αλάγθε πνπ έρεη γίλεη αλαγθαηόηεηα. Γελ έρνπκε ηα κέζα, έρνπκε 
όκσο ν έλαο ηελ άιιε. Γελ έρνπκε θαλ ηηο ιέμεηο, ηηο βξίζθνπκε όκσο ζηελ πνξεία κέζα από ηα ιάζε 
θαη ηηο επηηπρίεο καο. 
 

Διάηε! 
 
 
 

Σύνηομες οδηγίες τρήζεως: 
 
Ρα έξγα ζπλζέηνπλ κηα ή πεξηζζόηεξεο δηαδξνκέο ζηνλ ιόθν ηνπ Ιπθαβεηηνύ. Ν ζεαηήο κπνξεί λα 

θηηάμεη ηε δηθή ηνπ δηαδξνκή ή λα αθνινπζήζεη απηέο πνπ ζα ηνπ ππνδείμνπλ νη θαιιηηέρλεο in situ.  
 
Ζ αξίζκεζε ησλ έξγσλ είλαη αλαθόινπζε, ην θάζε έξγν έρεη σζηόζν ην δηθό ηνπ ίδην λνύκεξν ζηνλ 
ράξηε θαη ζην πξόγξακκα.  
 
Ρα ζήκαηα θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη ζπρλά αζζελή, εηδηθά ζηνλ ιόθν ηνπ Ιπθαβεηηνύ. Ξξνεηνηκάζηε 
ηηο δηαδξνκέο ζαο πξηλ ραζεί ην ζήκα!  

 
Ξαξαθαινύκε λα πξνζέιζεηε αθξηβώο ζηελ αλαγεγξακκέλε ώξα ηνπ ξαληεβνύ εθθίλεζεο ησλ έξγσλ 
πνπ ζα επηιέμεηε: όια ζα μεθηλήζνπλ ζηελ ώξα ηνπο, γηα λα κπνξέζεη λα ηεξεζεί ε πξνγξακκαηηζκέλε 
αιιεινπρία.  
 

Ζ ρξεκαηηθή ζπλεηζθνξά ζην Φεζηηβάι είλαη ειεύζεξε. Βξείηε ηα ρξσκαηηζηά κπαιόληα!  

Ρα ρξήκαηα ζα κνηξαζηνύλ ηζόπνζα ζηηο θαιιηηερληθέο νκάδεο.  
 
 
Ζ ζπληνληζηηθή νκάδα 
  



ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΜΑΙΟΥ  
 
 

 
 

 

 

 
  

16:00 - Ρξαγνύδηα από ηνλ Δπξσπατθό Κεζαίσλα (35) 

16:45 - Ρν θύηηαξν (1) 

17:15 - Κέξα ή Λύρηα (23) 

18:00 - Ρν θόθθηλν θαη ην κπιε κνηάδνπλ (11) 

19:00 - Once upon a dog (2) 

19:00 - Θξαύζκαηα ελώλνληαη (9) 



Τραγούδια από ηον εσρωπαϊκό μεζαίωνα (35) 

 
Ώρα: 16:00 
Διάρκεια: 40’ 

Τόπος: Φαράγγι με ηις ταροσπιές  
https://goo.gl/maps/LjyN73ExpKrX36hD6 

 
Ρξαγνύδηα από ηνλ επξσπατθό κεζαίσλα, θνζκηθά, παξαδνζηαθά κε ζπλνδεία από κεζαησληθή βηέια, 
νύηη θαη κηθξά θξνπζηά.  
Bryd one Brere / Ξνπιί ζηνλ ζάκλν (αλώλπκνπ, Αγγιία, 13νο αη.)  
J’ai adès d’ amours chanté / Γηα ηνπο έξσηεο πνζώ λα ηξαγνπδώ (Adam de la Halle, Γαιιία, 13νο αη.)  

Puisque ma dolour / Αθνύ ε θαιή θπξά ραίξεηαη κε ηνλ πόλν κνπ  
Je vivroie liement / Θα δνύζα επηπρηζκέλνο  
Tel rit au main qui au soir pleure (complaint) / Όπνηνο γειά ηελ απγή, ην βξάδπ θιαίεη (ζξήλνο) 
(Gillaume de Machaut, Γαιιία, 14νο αη.)  
Θαξάβη θαξαβάθη, παξαδνζηαθό πνιίηηθν  

El rey de Francia / Ν ξήγαο ηεο Φξαγθηάο, παξαδνζηαθό ζεθαξαδίηηθν  

Estavase la mora / Κηα καπξηηαλή θαζόηαλ, παξαδνζηαθό Αλδαινπζίαο  
Veris dulcis in tempore / Ρε γιπθηά ώξα ηεο άλνημεο  
Bache bene venies / Βάθρε, θαισζόξηζεο (Carmina Burana, 11νο-13νο αη.) 
 
Από θαη κε ηελ Δηξήλε Κπηιίλε Κσξαΐηε 
 
 

 
Το Κύηηαρο (1) 
 
Ώρα: 16:45 
Διάρκεια: 20’-30’ 
Τόπος: Φαράγγι με ηις ταροσπιές  

https://goo.gl/maps/ag8gDSTYKVSo6v179 

 
Ππκκεηνρηθή δξάζε κε ην θνηλό/ ζπνλδπισηή πεξηήγεζε 
 
Ρν θύηηαξν πάιιεηαη, δηαζηέιιεηαη θαη ζπζηέιιεηαη αλαπξνζαξκόδεηαη ζην ηπραίν θαη πιάζεη ηνλ 
εμσηεξηθό ηνπ ρώξν. Ζ δξάζε ζέιεη λα δνθηκάζεη εκπεηξηθά ηελ δπλαηόηεηα ηεο νκάδαο λα 
απηνπξνζδηνξηζηεί, λα αλαδηακνξθσζεί ζε ζρέζε κε ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο θαη λα ρηίζεη έλα βαζκό 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ηεο ππνλνκεύνληαο ηελ ηεξαξρηθή δνκή εμνπζίαο πνπ 
λνκνηειεηαθά δηέπεη έλαλ νξγαληζκό. Ρν ΘΡΡΑΟΝ αληιεί από ηελ ηδέα ηνπ G. Deleuze Body without 
organs, όπνπ ην ζώκα παύεη λα έρεη ηελ ζπκβνιηθή δηάζηαζε πνπ ζέιεη ηελ θεθαιή λα εγείηαη θαη ηα 
όξγαλα λα αθνινπζνύλ θαη θαιεί ζε κηα βίσζε ηεο δπλαηόηεηαο γηα δεκηνπξγηθέο, ζπλεξγαηηθέο δνκέο 
απηννξγάλσζεο. 
 
Performer: Διέλε Θνιιηνπνύινπ 

 
 

 
Μέρα ή Νύτηα (23) 
Ώρα: 17:15 
Διάρκεια: 10’-15’ 
Τόπος: Απένανηι από ηο κιόζκι ζηον δρόμο για ηην εκκληζία ηοσ Άι-Γιώργη 

 
Όηαλ ε ειεπζεξία θάκπηεηαη από ηνλ θόβν.... 
Όηαλ κεηξάο ηνλ ρώξν θαη ηνλ ρξόλν.... 
Όηαλ ηα ζέισ είλαη πεξηνξηζκέλα..... 
Δίλαη Κέξα ή Λύρηα;  
 

Κε ηνπο Δξαηώ Καθξά θαη Έληγθαξ Αβεηηθηάλ  
 

https://goo.gl/maps/LjyN73ExpKrX36hD6
https://goo.gl/maps/ag8gDSTYKVSo6v179
https://goo.gl/maps/ag8gDSTYKVSo6v179


Το κόκκινο και ηο μπλε μοιάζοσν (11) 

 
Ώρα: 18:30 
Διάρκεια: 20’ 

Τόπος: https://goo.gl/maps/fM18WmiHXAETjgDy7 
 
Θάπνηεο θνξέο ρξεηάδεηαη λα δεηο ηελ Αζήλα από ςειά. Άιιεο απιά λα θιείζεηο ηα κάηηα. Άθνπ. 
Ρξεηο ζειπθόηεηεο αθήλνληαη ζηηο αλεμεξεύλεηεο ζσκαηηθέο ηνπο κλήκεο. Αλαδεηνύλ ηα λνήκαηα ησλ 
ιέμεσλ πνπ ράλνληαη ζηνλ θπξίαξρν θαη εκπνξεπκαηνπνηεκέλν ιόγν. Ρξία ρνξεπηηθά ζώκαηα, 
κεηαθηλνύληαη «άζθνπα» θαη ειεύζεξα ζην δεκόζην ρώξν. έξρνληαη λα κνηξαζηνύλ ηα ίρλε θαη ηα 
ζξαύζκαηα ησλ εκπεηξηώλ πνπ έκεηλαλ πέξα από ηηο ιέμεηο. 

 
Αξρηθή ηδέα: Πηάιε Ππκεώλ 
Σνξνγξαθία/Δξκελεία: Αξηζηέα Γηαιπλάθε, Ησάλλα Θαξακάλνπ, Πηάιε Ππκεώλ 
 
 

 

Once upon a dog (2) 
 
Ώρα: 19:00 
Διάρκεια: 50’ 
Τόπος: Ξάλσ από ηελ 9ε ζηάζε Ιπθαβεηηνύ, Παξαληαπήρνπ θαη Ππλεζίνπ Θπξήλεο) 

https://goo.gl/maps/MbogE3LcBVBvWdNf8 
 

Έλαο ζθύινο πνπ ηνλ ιέλε Ληάξηα µαο θαιεί ζηελ µνπζηθνζεαηξηθή ηνπ παξάζηαζε ζηνλ ιόθν ηνπ 
Ιπθαβεηηνύ, µε ζθνπό λα µαο µηιήζεη γηα µία θαη µνλαδηθή θνξά ζηελ αλζξώπηλε γιώζζα θαη λα µαο 
παξαθαιέζεη λα αιιάμνπµε ηνλ θόζµν.   
 
Θείµελν: Δηξήλε Γαληεξί, Καξία Ξαπνπηζή  
Πθελνζεζία: Δηξήλε Γαληεξί  
Δξµελεία: Βίλα Πέξγε  

Δξµελεία ηξαγνπδηνύ: Αλδξηαλή Θπιάθε  
Κνπζηθή επί ζθελήο: Αξίσλαο Γπθηάθεο (Θνληξαµπάζν) Ξέηξνο Θαξαµαλιάθεο (Θηζάξα)  
Πηίρνη ηξαγνπδηνύ-µεινπνίεζε: Δηξήλε Γαληεξί, Καξία Ξαπνπηζή  
 
 
 

Θραύζμαηα ενώνονηαι (9) 
 
Ώρα: 19:00 
Διάρκεια: 1 ώρα 
Τόπος: https://goo.gl/maps/9oddnifXdFZUtU248  
 
Κηα site-sensitive performance, πνπ αλαξσηηέηαη, εμεγώληαο ηε δσή ηεο ζ’ έλα δέληξν πόιεσο, πώο 

κπνξεί λα ρηηζηεί έλαο θόζκνο πνπ λα ρσξάεη πνιινύο θόζκνπο. Κόλν κε δύν δέληξα, ιίγν ρώκα, 
πειό, έλα θιαδί, έλα θνκκάηη ύθαζκα θαη κηα θνύθια.  

 
Πηίρνη-Θείκελα: Σηόλεο, Ληθεθόξνπ, Ξεξδίθεο, Γξεγνξηάδεο, Κπάξαο, Βξεηηάθνο,  Σξηζηνδνύινπ, 
Φσθάο, Αγγειάθε Ονπθ, Παξάθεο, Βέεο, Ξνξθύξαο, Θάιαο, Πηλόπνπινο, Ξαζράιεο, Tόθαξηζνπθ, 
Lenkersdorf, Subcomandante Marcos, Λνκίδνπ, Εαπαηίζηαο,  αθηηβηζηέο.  
 

Ππλδεκηνπξγνί-εξκελεύηξηεο: Άληδεια Γειεράηζηνπ, Βαζηιηθή Λνκίδνπ  
 
  

https://goo.gl/maps/fM18WmiHXAETjgDy7
https://goo.gl/maps/fM18WmiHXAETjgDy7
https://goo.gl/maps/MbogE3LcBVBvWdNf8
https://goo.gl/maps/9oddnifXdFZUtU248


ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΜΑΙΟΥ  
 
 

 
 
 

 
  

15:00 - Beauty and the banks (38) 

16:00 - Μαλά (13) 

17:00 - Mouries and other trees (26) 

18:30 - Ππίηη κνπ ν δξόκνο (5) 

20:15 - Reconstruction (39) 

20:45 - Αζήλα ζ’ αθνύσ (18) 



Beauty and the Banks (38) 

 
Ώρα:15:00 
Διάρκεια: 20’ 

Τόπος: https://maps.app.goo.gl/Y7L8KWJTVERqGd22A 
 
Παο πξνζθαινύκε ζε κία performance-ζρόιην γηα ηελ επαλαδεκηνπξγία ηεο ζέζεο ηνπ αλζξώπνπ ζηε 
ζύγρξνλε θνηλσλία αιιά θαη κέζα ζην νηθνζύζηεκα. Κία ζύγρξνλε αθήγεζε κε ερεηηθά θαη κνπζηθά 
ζηνηρεία. Κία ζσκαηηθή performance ζηε θύζε. Γιώζζα: ειιεληθά θαη αγγιηθά. Πην θιάνπην ν Joe 
Tornabene. 
 

A somatic mesostic text and sound performance which serves as a prologue to the question: What are 
the relationships between institutions and human nature and how do we open and re-voice the original 
within us? A contemporary storytelling pointing towards the awareness of our uniqueness and of our 
intimate relationship to, and through, the manifest ecosystem. 
 

Creation/Dramaturgy: Marilisa Chronea and Joe Tornabene. 

Sound and Music Elements: Joe Tornabene. 
Performance: Joe Tornabene, Marilisa Chronea. 
 
 
 
Ξανά (13) 
 

Ώρα:16:00 (Οαληεβνύ ζηηο 15:45 δίπια ζηελ θαληίλα ζην πάξθηλγθ ηνπ Ιπθαβεηηνύ. Θα ζαο 
ζπλνδεύζνπκε σο ην ζεκείν ηεο δξάζεο.) 
Διάρκεια: 30’-40’ 
Τόπος: https://goo.gl/maps/tBM2V8bDmoBTfMfA8 
 
Γύν εζνπνηνί, έλα άληξαο κηα γπλαίθα, δύν εξαζηέο από ηα παιηά, ζπλαληηνύληαη ζην κηθξό απηό 
«δάζνο» γηα λα κηιήζνπλ, επηζηξέθνπλ ζηνλ «ηόπν ηνπ εγθιήκαηνο» σο κηα αλάγθε λα εμνκνινγεζνύλ 

ν έλαο ζηνλ άιινλ ηνλ παξειζόληα έξσηά ηνπο, λα απνθαιύςνπλ, λα εμεγήζνπλ ηελ ζπληξηβή ηνπο 
κέζα από απηόλ, λα θαηαιάβνπλ, λα ιπηξσζνύλ. Ρη ζεκαίλεη όκσο εμνκνιόγεζε ζε έλαλ δεκόζην 
ρώξν; Ρειηθά ην πην ηδησηηθό κπνξεί είλαη ην απόιπηα δεκόζην; Ξσο επηδξά ζηνλ ηξόπν επηθνηλσλίαο 
ηνπο, πσο δεκηνπξγεί έλαλ άιινλ ρώξν γηα εθείλνπο, εθεί, γ’ απηή ηελ θξίζηκε ζπλάληεζε.  
Ρα ζώκαηα, ζε κηα ζπλερή απνζηέξεζε θαη απνπζία, θαίλεηαη λα ηνπο ζπλνδεύνπλ ζησπειά, 
αδηακαξηύξεηα, ζέινληαο θη απηά λα αθνύζνπλ, λα αθνπζηνύλ. Θαη νη ιέμεηο; Παλ από θαηξό 

ηνπνζεηεκέλεο εθεί πεξηκέλνπλ λα εηπσζνύλ, ππνθαζηζηώληαο ηελ επαθή, ζέινπλ λα γίλνπλ επαθή. 
Θα βξίζθνληαη εθεί… «γηα πάληα» γηα όζνπο ζέινπλ λα ηηο αξζξώζνπλ. 
Κηα πξνζπάζεηα δηπιήο επαλνηθεηνπνίεζεο: ηνπ ρώξνπ θαη ησλ ιέμεσλ. 
 
Ζζνπνηνί: Λαηάζα Ληατιηάλε, Ράζνο Οάπηεο 
Θείκελν, ζθελνζεηηθή επηκέιεηα: Λαηάζα Ληατιηάλε 
Δλδπκαηνιόγνο: Καξγαξίηα Γνζνύια 

 
 

 
Mouries and other trees (26) 
 
Ώρα:17:00 
Διάρκεια: 2 ώρες 

Τόπος: Φαράγγι με ηις ταροσπιές 
https://goo.gl/maps/1AdL5Q1pWnMz8aNo8 

 
Ρα δέληξα μέξνπλ πξάγκαηα πνπ ζπλήζσο νη άλζξσπνη δελ μέξνπλ. Ίζσο θάπσο λα κνηξαδόκαζηε ηε 
γλώζε απηή, αιιά δελ κπνξνύκε λα ην μέξνπκε αλ δελ αλαθηεξώζνπκε ρξόλν γηα λα ηα 
αθνπγθξαζηνύκε. Δκείο, νη Κνπξηέο - έλαο ρνξόο γπλαηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε πξαθηηθέο καληείαο θαη 

ζεξαπείαο- ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ζπλνκηιία κε ηα δέληξα. Θα ππνδερηνύκε ηνπο 
θαιεζκέλνπο καο ζε έλα πηθλίθ ζην Φαξάγγη, όπνπ ζα κνηξαζηνύκε καδί ηνπο ηηο κεζόδνπο, ηηο ζθέςεηο 

https://maps.app.goo.gl/Y7L8KWJTVERqGd22A
https://goo.gl/maps/tBM2V8bDmoBTfMfA8
https://goo.gl/maps/1AdL5Q1pWnMz8aNo8


θαη ηηο δηαηζζήζεηο καο. Πηε ζπλέρεηα ζα θαζνδεγήζνπκε θάζε επηζθέπηε ζε έλαλ δηαθνξεηηθό ρώξν θαη 

ζα ηνλ βνεζήζνπκε λα βξεη ηε δηθή ηνπ ζύλδεζε κε ηα δέληξα. Αο αλνίμνπκε ηηο αηζζήζεηο καο θαη ζαο 
βξνύκε λέεο ζπλδέζεηο κέζα από ηηο ζπλαληήζεηο, ηηο ζπλνκηιίεο, ηηο ηζηνξίεο θαη ηα ηξαγνύδηα ζην 
δάζνο! 

 
Trees have knowledge that humans usually don’t know how to access. Maybe we share this 
knowledge, but we can’t know unless we take the time to listen. We, the Mouries - a circle of women 
with practices of divination and healing - are interested in building a conversation with the trees. We 
will receive our guests in a picnic in the farangi, where we will share our methods, thoughts and 
intuitions. We will then guide each visitor to a different space in the grove where we will assist them to 
find their own connection with the trees. Let’s open our senses and new intimacies through one to one 

encounters, conversations, stories and songs in the forest! 
 
 
 
Σπίηι μοσ ο δρόμος; (5) 

Ώρα:18:30 

Διάρκεια: 1 ώρα περίποσ 
Τόπος: https://goo.gl/maps/Utv7JmtU9KMcW8t1A 
 
Ζ Νκάδα Θεάηξνπ ηνπ Θαηαπηεζκέλνπ Boalitaria ζαο πξνζθαιεί ζην ζπκκεηνρηθό δξώκελν «Ππίηη κνπ ν 
δξόκνο;». Γηα πόζν αθόκα ζα κέλνπκε ζηα ζπίηηα πνπ κέλνπκε; Ρη κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα λα κε βγεη 
ην ζπίηη καο ζην δξόκν; Θαη ηη γίλεηαη κε απηνύο πνπ ην ζπίηη ηνπο είλαη ήδε ζην δξόκν; πάξρεη άιινο 
δξόκνο; 

 
Σξεζηκνπνηώληαο ηερληθέο ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Θαηαπηεζκέλνπ, ζαο θαινύκε λα ςάμνπκε καδί απαληήζεηο.  
«Ρν ίδην ην ζέαηξν δε ζεσξείηαη επαλαζηαηηθό, εθιακβάλεηαη σο δνθηκή γηα ηελ ‘εμέγεξζε’. Ζ εθαξκνγή 
ηνπ Θεάηξνπ Φόξνπκ πξνθαιεί κηα αίζζεζε αηέιεηαο, πνπ απνδεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο ζηελ 
πξαγκαηηθή δξάζε. Νπζηαζηηθά είλαη κηα πξόβα γηα ηε δσή, επάλσ ζηε ζθελή.» - Augusto Boal 
 
 

 
Reconstruction (39) 
 
Ώρα:20:15 
Τόπος: https://goo.gl/maps/tcpWVakrxD8fc8wD6 
 

Ξώο ην παξειζόλ εγραξάζζεηαη ζε αλάκλεζε θαη πώο νξίδεη ηελ ύπαξμε ζην παξόλ; 
Πηελ πεξθόξκαλο RECONSTRUCTION δηεξεπλάηαη ην δήηεκα ηεο κλήκεο σο ζπγθξνηεηηθόο γηα ην 
ππνθείκελν παξάγνληαο. Ζ πεξθόξκεξ επηρεηξεί ηελ αλαζύζηαζε ηεο πξνζσπηθήο ηεο ηζηνξίαο, ζε έλα 
ζπλεηδεηό αλάινγν ηνπ κεραληζκνύ ηεο κλήκεο. Αλαζπγθξνηεί ην παξειζόλ ηεο, δεκηνπξγώληαο κηα 
λέα, δηθή ηεο αθήγεζε κέζα από έλα ζξαπζκαηηθό κνληάδ πνπ εγγξάθεηαη ζην δέξκα ηεο. Ν εαπηόο 
ελζσκαηώλεη ηα ζηίγκαηα ηεο πνξείαο ηνπ. Ρν ηδησηηθό ζώκα, εθηηζέκελν, γίλεηαη δεκόζην ζώκα. Ζ 
ηδησηηθή κλήκε γίλεηαη δεκόζηα, κλήκε ηνπ άιινπ. 

 
Πύιιεςε - Δθηέιεζε: Οάληα Θαπεηαλάθε 

 
 
 
Αθήνα ζ' ακούω (18) 
 

Ώρα:20:45 
Διάρκεια: 50’ 
Τόπος: Φαράγγι με ηις ταροσπιές  

https://goo.gl/maps/ag8gDSTYKVSo6v179 
 
Ρν θείκελν απηό μεθίλεζε λα γξάθεηαη ζηγά ζηγά 

δελ μέξσ αθξηβώο πόηε, ηνπιάρηζηνλ πξηλ νθηώ ρξόληα  
δηαβάζηεθε ζην θνηλό ελώ γξαθόηαλ πνιιέο θνξέο, ειεύζεξα 

https://goo.gl/maps/Utv7JmtU9KMcW8t1A
https://goo.gl/maps/Utv7JmtU9KMcW8t1A
https://goo.gl/maps/tcpWVakrxD8fc8wD6
https://goo.gl/maps/ag8gDSTYKVSo6v179
https://goo.gl/maps/ag8gDSTYKVSo6v179


ζαλ παξηηηνύξα κηαο επηηέιεζεο πνπ αλαιακβάλεη ηελ ζηηγκή ηεο ηώξα κηιά γηα κηα πόιε πνπ κπνξεί λα 

κελ ππάξρεη ζε ιίγν 
ην ελδερόκελν απηό έπαημε θάπνην ξόιν ζηελ ηδέα λα ηππσζεί 
κέρξη ηώξα δελ έρσ δεκνζηεύζεη, πνπζελά, θαλέλα, πνηεηηθό θείκελν  

αθόκα θη αλ ε πνίεζε είλαη ε πην ζεκαληηθή δξαζηεξηόηεηα κνπ 
είλαη όκσο πξνθνξηθή θη αο ηελ ηππώλνπκε ππάξρεη κόλν όηαλ ιέγεηαη 
θάπνπ εδώ θαίλεηαη λα βάδσ λεξό ζην θξαζί κνπ, θαληάδνκαη έλα κηθξό 
νιηγνζέιηδν αληηθείκελν πνπ εύθνια θνπβαιάο θαη μερλάο ζηε ηζάληα ζνπ 
ην θείκελν απηό είλαη ην θιεηδί όιεο κνπ ηεο ελαζρόιεζεο κε ηελ Αζήλα 
θαη ηειηθά κε όιεο ηηο άιιεο πόιεηο πνπ κειεηώ θαη ίζσο κειεηήζσ  
κηιά πάληα γηα ηελ εκπεηξία ηεο πόιεο, ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία 

είλαη κηα πξάμε αγάπεο θαη θξνληίδαο ζπρλά όκσο είλαη κάιινλ ζθιεξό 
κηιά γηα όζα ζπκπύθλσζε ε δεθαεηία ηεο θξίζεο αιιά ππήξραλ εδώ από πάληα  
είλαη κηα πξάμε πνπ έκεηλε θξπθή θαη θνπβάιεζα ρξόληα πνιιά καδί κνπ 
ην έγξαςα ζε ζηηγκέο κεγάιεο αγσλίαο θαη αλάηαζεο, ζε ηαμίδηα καθξηά από δσ 
θαη ζε πιαηείεο ηεο Αζήλαο πνπ δελ γλώξηδα ην όλνκα ηνπο 

ήηαλ ζπρλά ην θαηαθύγην κνπ θαη κέρξη λα ηειεηώζεη πεξίκελα 

δε κπνξνύζα λα γξάςσ θάηη άιιν, κε απηή ηελ θσλή ηνπιάρηζηνλ 
πνιύ θαζαξία γηα έλα θείκελν ηόζν κηθξό ηέινο πάλησλ. 
 
Αιέμαλδξνο Κηζηξηώηεο 


