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έένναα ππρροοςς έένναα......

κκααιι θθαα ξξεεκκιιννήήσσοουυµµεε µµεε ττοο ππααιιχχννίίδδιι 
κκααιι ττηηνν ππααιιδδιικκόόττηητταα......
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Το έντυπο «ασυµφωνία»
αποτελεί µία έκδοση
(σχετικά) τακτικού έντυπου
λόγου των «φοιτητών σε
κρίση ταυτότητας» και
διακινείται χωρίς αντίτιµο,
ως µία ακόµη συµβολή
στον κοινωνικό
ανταγωνισµό.

Θα µας βρείτε στο
αντιεξουσιαστικό στέκι της
Παντείου (στο ισόγειο του
γυάλινου κτιρίου) κάθε
Τετάρτη (12-4), όπως
επίσης για επικοινωνία το e-
mail µας είναι
krish@riseup.net.

η µπροσούρα «περί ασύ-
λου» κυκλοφόρησε τον Ιού-

νιο του 2006 σε 2.000
αντίτυπα και µπορείται να

τη βρείτε σε κεντρικά βι-
βλιοπωλεία, αυτοοργανωµέ-

νους χώρους και στέκια.

Πολυάριθµα λαµπάκια …παντού, αστέρια, αγγελά-
κια, πανύψηλα δέντρα…θλιβερές µαριονέτες του µε-

γάλου πανηγυριού…Όλα κλείνουν το µάτι τόσο
στον άστεγο που µ΄ ένα αυτοσχέδιο νάιλον κάλυµµα

προσπαθεί να ζεστάνει το κορµί του, όσο και 
σ΄ αυτόν που µόλις προσπέρασε αυτό το κάλυµµα
αφοσιωµένος στις πολύχρωµες νάιλον σακούλες

του, µε την ελπίδα ότι το περιεχόµενο τους «θα ζε-
στάνει» την ψυχή του.

Έντονα, ψεύτικα φώτα που προσπαθούν καλύψουν
ένα ατελείωτο σκοτάδι.

Κλισέ φράσεις: «τι όµορφα λαµπάκια», και δήθεν
χαµόγελα την ώρα που καµαρώνεις το παιδί σου

στο γυαλιστερό καρουζέλ πιστεύεις 
πως θα σε  γλιτώσουν. 

Μα να ‘σαι τώρα, µπροστά από ένα φανταχτερό πο-
λυκατάστηµα αναρωτόµενος αν θα σ’ άρεσε το

τάδε «x» αντικείµενο της βιτρίνας.
Το «κρύο» σε θερίζει και όσο σε θερίζει τόσο προ-

σπαθείς να «ξε-κουράσεις» τα µάτια σου σε ιλου-
στρασιόν αντικείµενα.

Καλυµµένος µε το ζεστό κασκόλ σου και το σκούφο
σου προσπαθείς να ξεφύγεις απ΄ το κρύο…

Χάνεσαι στο πλήθος πιστεύοντας πως τα χριστου-
γεννιάτικα λαµπάκια θα σπάσουν για λίγο το ανυ-

πέρβλητο σκοτάδι… ∆ε θέλεις να σκεφτείς…
βιάσου τα µαγαζιά θα κλείσουν σε λίγο, τα πολύ-

χρωµα φωτάκια θα σβήσουν… κι εσύ δε θες να σαι
ο απόηχος αυτής της ψεύτικης θλιβερής γιορτής.    

ε, γιορτές είναι...
θα περάσουν

*τα ενυπόγραφα κείµενα απο-
τελούν «εξωτερικές συνεργα-
σίες». Μας τα φέρνουν, τα
συζητάµε και µας εκφράζουν
ως ένα βαθµό.
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δώρο...
άδωρο

Η θέληση δίνει τη θέση της ολοένα και πιο πολύ
στην αναγκαιότητα, δεν χρειάζεται κανείς να το δει
αυτό στην γενικότητα του. Θα µπορούσαν να ειπω-
θούν πολλά γι’ αυτό, αλλά σηµασία έχει πως εκφρά-
ζεται στην µερικότητα του.
Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι ανίκανος να κάνει
δώρα! Το λαµβάνει ως υποχρέωση, µια τυπική ανα-
γκαιότητα, ακόµα και ως σκοπιµότητα, έτσι ώστε να
καταργεί την έννοια του δώρου. Τα αµήχανα µάτια
ενός εραστή στα είδη δώρων για να πάρει κάτι για
τα γενέθλια της ερωµένης του, φανερώνει κάτι από
αυτή την σχέση πραγµάτων.
Το να θες να δώσεις σε κάποιον κάτι χωρίς αντάλ-
λαγµα ή χωρίς την υποχρέωση έχει εκλείψει. Πολλές
φορές το δώρο λαµβάνεται υπ’ όψιν αναλόγως το
εµπορευµατικό του ισοδύναµο και η έκφραση ευχα-
ρίστησης του παραλήπτη εξαρτάται από αυτό.
Ακόµα και το ξάφνιασµα, η χαρά και η έκπληξη
µπροστά στο δώρο µοιάζει προτετελεσµένη. Τελικά,
ίσως ο εραστής να πάρει κάτι το αδιάφορο επειδή
απλώς πρέπει να πάρει κάτι και ένα ύφος ανακούφι-
σης να εµφανιστεί επειδή τελείωσε την υποχρέωση
του. Το δώρο ίσως είχε µια συµβολική αξία γιατί
φανέρωνε κάτι από θέληση και εκτίµηση για τον
άλλο µέχρι και µια ένδειξη ενός κρυφού αισθήµα-
τος. Τώρα το δώρο έχει υποβιβαστεί σε πράγµα,
όπως αυτός που το προσφέρει ή το δέχεται.  

Το αν η αύξηση των αυτοκτο-
νιών την περίοδο
των Χριστου-
γέννων είναι
α σ τ ι κ ό ς
µύθος ή
όχι, δεν εί-
µαστε σε
θέση να το
ξ έ ρ ο υ µ ε
ούτε εµείς
ούτε οι διά-
φορες κατά και-
ρούς συγκρουόµενες
έρευνες µεταξύ τους. Το σί-
γουρο, όµως, είναι ότι το καλύ-
τερο χριστουγεννιάτικο δώρο
τείνει να γίνει το Prozac, γνω-
στό αντικαταθλιπτικό, καθότι
µόνο έτσι ντοπαρισµένος κά-
ποιος µπορεί να διασκεδάζει
υπό τους όρους της µαζικής
διασκέδασης για δύο εβδοµά-
δες συνεχώς. 

«σκοτώστε ένα κοµµούνι για
τον Χριστό», λέει το πλακάτ

του χριστιανού από κάτω.
Έτσι, για να θυµόµαστε λίγο

την ιστορία και τί ρόλο βαράει
ο καθένας...



Όλα όσα έχουµε µάθει να τα
βλέπουµε όπως τα βλέπουµε είναι
βασισµένα πάνω στη συνήθεια.
Έχουµε συνηθίσει να πράττουµε
µε τον τρόπο που λειτουργούµε
στην καθηµερινότητα µας και
λόγω αυτής της συνήθειας νοµί-
ζουµε ότι οι πράξεις µας κινού-
νται στον άξονα του
φυσιολογικού.

Η συνήθεια όµως όταν παρα-
βαίνεται, διαταράσσει και αυτό
που έχουµε οριοθετήσει ως φυ-
σιολογικό. Σε µια κοινωνία που
βασίζεται πάνω στο χριστιανικό
πρότυπο άντρα-γυναίκας , και
τους ρόλους που υιοθετεί πάνω
σε αυτό το πρότυπο, το φυσιολο-
γικό είναι αυτό που έχουµε συνη-
θίσει ως φυσιολογικό, χωρίς το
τελευταίο να έχει  θεµέλια παρα-
πάνω στην εξουσία που χτίζει και
χτίζεται πάνω τους. 

Μάθαµε και συνηθίσαµε σε
αυτό: τα αγοράκια να γαµάνε και
τα κοριτσάκια να γαµιούνται και
είναι τα θηράµατα σε αυτή τη
σχέση. Οτιδήποτε  αντιβαίνει σε
αυτή την αντίληψη πραγµάτων
είναι άρρωστο και έτσι συνηθί-
ζουµε να βλέπουµε αυτό που ει-
σέρχεται στην αίσθηση µας, αυτό
που κατοχυρώνει αυτές τις σχέ-
σεις εξουσίας.

Οτιδήποτε άλλο εκτός από το
«γαµιά» άντρα και τη «γαµηµένη»

η αισχρότητα
της συνήθειας

γυναίκα είναι πουσταράς, λούγκρα, πλακοµούνα,
µπινές, και άλλου είδους υποτιµητικές ερµηνείες σε
ανθρώπους που αντιλαµβάνονται διαφορετικά τον
εαυτό τους.

Με αυτόν τον τρόπο ακόµα και η ίδια η γλώσσα
επικυρώνει αυτόν τον πατριαρχικό τρόπο αντίλη-
ψης  βάση του οποίου έχουµε µάθει να βιώνουµε
το σώµα µας.

Ακόµα και σε χώρους που επιδιώκουν την ανα-
τροπή του υπάρχοντος, η αναπαραγωγή του πα-
τριαρχικού µοντέλου σκέψης είτε µε το λόγο είτε
µε την πράξη συνεχίζεται και δικαιολογείται µόνο
µε τη συνήθεια.      

Επειδή θεωρούµε δύο πράγµατα: Πρώτον ότι το
φύλο1 ως ταυτότητα δηµι-
ουργείται µέσα στην
εκάστοτε ιστορική-κοι-
νωνική συνθήκη και
δεύτερον ότι δεν
υπάρχει ένα θεµέλιο
ώστε αυτή η ταυτό-
τητα να έχει σαφή και
οριοθετηµένη µορφή και πε-
ριεχόµενο αιωνίως (και αυτό έχει αποδειχθεί από
την ίδια την ιστορία…), τότε το φύλλο διαµεσολα-
βείται και αποκτά υπόσταση µέσα από τις εγκαθι-
δρυµένες σχέσεις εξουσίας.  

Κάθε εξουσία θεωρεί διαφορετικό, ξένο, ακόµα
και  άρρωστο ότι δεν συµφωνεί µε τις επιταγές τις.
Και µε επιµέλεια φροντίζει αυτό το διαφορετικό να
µένει στην λήθη. Ακόµα και τώρα κανείς δεν ανα-
φέρει τους οµοφυλόφιλους που εγκλείστηκαν στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης ή στα γκουλάγκ των
Σοβιετικών ή στις φυλακές της Κούβας.

Ακόµα και όταν αναφέρεται από τους πλουραλι-
στές, ηθικολόγους λακέδες της κυριαρχίας, και όχι
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µόνο, είναι για να αφοµοιωθεί ως
κάτι ξένο εντείνοντας έτσι το διά-
χυτο κοινωνικό ρατσισµό.

Ωστόσο, άλλο να θεωρείς ότι
πρέπει να φτάσεις στο βουνό και
άλλο να θεωρείς ότι έχεις ήδη
φτάσει. Γι΄ αυτό δεν διεκδικούµε
καµία δάφνη ηρωισµού.σµού.

Αναγνωρίζουµε όµως ότι προς
την εξουσία, που θέτει ψευδείς
διαχωρισµούς στους ανθρώπους
και στη σχέση µε τον εαυτό τους,
όχι µόνο δεν µπορούµε να δε-
χτούµε ως αληθείς τους διαχωρι-
σµούς που θέτει αλλά είµαστε
απολύτως εχθρικοί απέναντι της.   

Ένα πράµα έχουµε να πούµε
κλείνοντας. Είτε αυτές οι διάχυτες
κοινωνικά ρατσιστικές επιθέσεις
εκδηλώνονται από τους «φιλεύ-
σπλαχνους» αστούς ηθικολό-
γους, είτε από «επαναστάτες», η
µόνη συνήθεια που µπορούµε να
αποκτήσουµε απέναντι τους είναι
να αναρωτιόµαστε πόσο σκοινί
θα χρειαστεί.

1. το φύλο, ως ταυτότητα, εντο-
πίζεται όχι µόνο από τη στιγµή
της γέννησης ενός παιδιού, αλλά
ακριβώς από τη στιγµή που το
παιδί γεννιέται στο Λόγο και συ-
νεπώς και σε µία του εκδήλωση,
τη γλώσσα.    
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το αφισάκι µε το ευφάνταστο λογοπαίγνιο 
κολλήθηκε τον Ιανουάριο του 2007 στην πά-

ντειο και τα πέριξ, ενώ µοιράστηκε 
και σε στέκια.

Η επιλογή της εικόνας του “µποµπ σφουγγα-
ράκη” (από το γνωστό οµώνυµο κινούµενο

σχέδιο) δεν είναι διόλου τυχαία. Οι νοµικές
του περιπέτειες στις ΗΠΑ, ως απόρροια µηνύ-

σεων χριστιανικών οργανώσεων µε την 
κατηγορία ότι η σειρά προπαγανδίζει οµοφυ-

λοφιλικές συµπεριφορές, έφτασαν
µέχρι το σηµείο να λογοκριθούν 

ολόκληρα επεισόδια! 
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από την αποφυγή της µοναξιάς
στη µοναξιά της φυγής

Καλωσορίσατε στον πλανήτη της παρωδίας! Εδώ που όλοι τα-
ξιδεύουµε µακάριοι στην αιωνιότητα της ηλιθιότητας. Πόσο κόπο
µας κάνει άραγε να γυρίσουµε για µια στιγµή µοναχά το κεφαλάκι
µας και δούµε τι γίνεται γύρω µας; Πόσο κοστίζει ένα λεπτό αφύ-
πνισης µέσα στην κοιµισµένη µας ζωή; ∆ε θα εξετάσω κάποιο
θέµα πολιτικά ή ιδεολογικά. Για τη µοναξιά θέλω µόνο να µιλήσω.
Για όλες εκείνες τις στιγµές που αν και στριµωγµένος στο πλήθος,
νιώθεις µόνος και θες να ουρλιάξεις όσο πιο δυνατά µπορείς. Αν
θες όµως να λέγεσαι «φυσιολογικός», πρέπει να µοιάζεις µε τα
άλλα παιδάκια , που οι µόνες τους έννοιες φαντάζουν να είναι
πώς θα συνδυάσουν την τσάντα µε το παπουτσάκι και πως θα ρί-
ξουν 35 γκόµενους/ες µαζί! 

Όταν δε, δεν µπορείς να τους µοιάσεις, τότε πρέπει να προσποι-
ηθείς, γιατί ξέρεις, όταν υποδύεσαι έναν ρόλο για πολύ καιρό,
στο τέλος ταυτίζεσαι…(ευτυχώς!!!). Τώρα, αν πάλι ανήκεις στην
άλλη κατηγορία και δεν µπορείς να προσποιηθείς, τότε παίρνεις
απόφαση ότι για το σύστηµα θα είσαι πάντα «ανώµαλος». Πόσοι
ανώµαλοι υπάρχουν άραγε σαν κι εσένα; Πόσοι πνίγονται καθηµε-
ρινά στα «πρέπει» από φόβο µη γίνουν κάτι διαφορετικό από αυτό
που επιβάλλεται να είσαι; Πόσα «πρέπει» να ξεράσει κανείς ώσπου
να µάθει να ζει όπως θέλει; Ναι για τη µοναξιά µιλάω. Κάπου εκεί
έρχεται να σου θυµίσει πόσο καταστροφικό είναι να στριµώχνεσαι
σε ξένια κοστούµια ,απ’ την εφηβεία ακόµα. Μαθαίνεις να ζει
µέσα σου, υποχρεωτικό αντίτιµο της µαζοποίησης σου. Και τη
βλέπεις να κρύβεται παντού…τα ξηµερώµατα στον ηλεκτρικό,
στο βλέµµα της γυναίκας που πάει για δουλειά , στο πρόσωπο
του κουστουµαρισµένου που προσπερνάς και σε προσπερνάει
χωρίς να σε κοιτάξει ποτέ στα µάτια, στα δεκάδες µηνύµατα που
στέλνεις καθηµερινά στους φίλους σου, στο ζευγάρι που κάθεται
αµίλητο στην απέναντι καφετέρια και κοιτάει από το τζάµι τους πε-
ραστικούς, στον άστεγο που έχει πέσει αναίσθητος στον δρόµο,
στον χρήστη που παρακαλάει για 1 ευρώ αλλά εσύ προτιµάς να
φτύσεις πάνω του τον οίκτο σου, στα µπουρδέλα της οδού φυλής,
στα χυµένα παιδιά σου στο πεζοδρόµιο, στο απεγνωσµένο «σ΄
αγαπώ» των ερωτευµένων…Για τη µοναξιά σου λέω, τη δική µου,
τη δική σου! Την επόµενη φορά που θα διασταυρωθείς στο δρόµο
µε κάποιον , µη βιαστείς να στρέψεις το βλέµµα σου, κοίτα τον για
λίγο στα µάτια, δε χρειάζεται να διαλαλεί κανείς τον πόνο του
για να καταλάβεις την τραγικότητα του…

Ζ.     

ασφάλεια: σταθερή

παραλληλεπίπεδη κα-

τασκευή (τσιµεντένια,

µεταλλική) µέσα στην

οποία τοποθετούνται

γλάστρες ή φυτεύο-

νται καλλωπιστικά

φυτά

ζαρντινιέρα: Η κα-
τάσταση στην οποία
δεν υπάρχουν κίνδυ-
νοι όπου αισθάνεται
κανείς ότι δεν απειλεί-
ται. Η αποτροπή κιν-
δύνου ή απειλής, η
εξασφάλιση σιγουριάς
και βεβαιότητας.

Η αλλαγή των δεδο-
µένων θεωρείται απο-

λύτως φυσιολογική
καθώς η εννοιοδο-
τική προσφορά των
γνωστών-γνωστών
ήταν γενναιόδωρη το
βράδυ της 17ης Νο-
έµβρη στη Θεσσαλο-
νίκη. Για τυχόν µη
κατανόηση των πα-
ραπάνω σηµασιών
διαγράφονται δώ-
δεκα χρόνια υποχρε-
ωτικής εκπαίδευσης.
Για τυχόν συνέχιση
της µη κατανόησης
εγκαταλείψτε την
προσπάθεια (αν προ-
σπαθείτε) εισαγωγής
σας στο Πάντειο πα-
νεπιστήµιο. 



«Μέσα σ΄ αυτό το πλαίσιο η απόφαση που πήρε
η σύγκλητος για την εξεταστική αµαυρώνει τον
αγώνα των φοιτητών. Μεγάλο κοµµάτι έχει επι-
στρέψει ήδη στην επαρχία ή δουλεύει και θα πέ-
σουν επιπλέον βάρη στις λαϊκές οικογένειες για
να συντηρήσουν 
ακόµα ένα µήνα τα παιδιά τους στην 
Αθήνα».  

Αυτά αναφέρει µέρος ανακοίνωσης της ΠΚΣ πα-
ντείου µε ύφος ταινίας του Ξανθόπουλου ή του
Καΐλα.
Προφανώς αναφέρεται σε αυτές τις λαϊκές οικο-
γένειες που µε τόση άνεση άσκησαν και  ασκούν
βία, ψυχολογική και σωµατική ενίοτε.
Στις οικογένειες που έχουν ξοδέ-
ψει τόσα .Και τώρα ήρθε η
ώρα να περάσουν στην
κεφαλαιοποίηση των
προσδοκιών τους για
κοινωνική ανέλιξη µε
τέκνα-µετοχές που πρέπει
να προσπαθήσουν κι
άλλο, να ανεβάσουν την
αξία τους στο δείκτη τιµών του χρηµατιστηρίου
των αφεντικών έτσι  ώστε να είναι ανταγωνιστι-
κότερα και να ξεπουληθούν σε καλύτερη τιµή.
Αυτές τις οικογένειες που φορτώνουν άγχη ,ενο-
χές, συµβιβασµούς, εµµονές , προσδοκίες (κά-
ποτε πιο µεγάλες από όσο θα µπορούσε να
αντέξει κανείς) και χρεώνουν αποτυχίες.
Γι αυτές τις «σαδοµαζοχιστικές» οικογένειες, που
όπως η µαφία, ξέρουν να φροντίζουν τα τέκνα
τους, να τα βολεύουν σε µια θεσούλα και σε µια
σχέση αλληλεξάρτησης (ε,ψιτ! Και για τις δικές
µας οικογένειες µιλάµε), εµείς δεν ανησυχούµε
και τόσο.
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Εν µέσω κατάληψης και ενώ
συνελευσιάζεται το συντονι-
στικό της ο ένδοξος «φοιτη-
τάντερ» ξαναχτυπά!
Ανάµεσα σε γραφειοκρατι-
κού τύπου κουβέντες για το
είναι της κατάληψης η εν
λόγω, βραβευθείσα από τη
στήλη, φοιτήτρια, στον “επα-
ναστατικό” αγώνα της για κα-
ριέρα ελάλησε:

- Μα τι θα γίνει επιτέλους µε
τις γραµµατείες; Και εµείς για
τα πτυχία µας αγωνιζόµαστε!

Ως εκ τούτου, οι γραµµατείες
άνοιξαν τις επόµενες ηµέρες
και οι δηλώσεις µαθηµάτων
ξεκίνησα. Μην υποτιµάτε -
εµείς δεν το κάναµε ποτέ- τη
δύναµη των “φοιτητάντερ”.  

πρόταση για 3ο βραβείοστο πανεπιστήµιο επαναστάτης

µα η οικογένεια προστάτης
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Η µνήµη παραµένει ζωντανή όσο είναι αυτό το προπύργιο το οποίο βασίζεται
κανείς για να πράξει. Η µνήµ η είναι η προϋπόθεση της ιστορίας, δίχως
αυτήν η ζωή εναλάσσεται στις διαφηµίσεις ανάµεσα στις µεσηµεριανές
εκποµπές και τις σαπουνόπερες. Ακόµα και η α-ληθεια είναι αυτό που
διαφεύγει από το µπαούλο της λήθης και µένει ή γίνεται καλύτερη µνήµη.
Αν η τελευταία γίνεται µία στείρα παράδοση, τότε τριγυρνάει σα φάντασµα
πάνω από τα κεφάλια των ζωντανών και τους τροµάζει.
Το Πολυτεχνείο και η µούµια του, δηλαδή η επετειακή του µνήµη, έχει γίνει
ένα είδος µαυσωλείου όπου οι νεκροί καλούνται να δώσουν συµβουλές για το
αύριο στους ζωντανούς. Η συνεχής αναπαράσταση του τεθωρακισµένου να
εισβάλει στις πύλες του Πολυτεχνείου πλέον έχει γίνει γιορτή και επέτειος
για τη δηµοκρατία, αποκρύπτωντας πως το τεθωρακισµένο σε συµβολικό
επίπεδο -και όχι µόνο- δεν έχει φύγει από το βίωµα.
Ο βωµός που απαιτεί από τους ζωντανούς τη συνεχή παραίτησή τους από την
ίδια τη ζωή φανερώνεται στα ταυτόχρονα έκπληκτα και τροµαγµένα
βλέµµατα των τηλεθεατών. Κάθε φορά που η δηµοκρατία γιορτάζει,
υπενθυµίζει στους υπηκόους της πως σε οποιαδήποτε πράξη εναντίωσης το
τανκ θα περάσει από πάνω τους.
Έτσι η µνήµη πρέπει να µείνει στο µαυσωλείο της απραξίας, καθιστώντας το
ίδιο το άτοµο µούµια. Ακόµα και οι επετειακές γιορτές που γίνονται µέσα
στο χώρο του Πολυτεχνείου συντελούν στη µνήµη-µούµια. Είτε από τις
ψευδαισθήσεις των εορταζόµενων που νοµίζουν ότι είναι συνεχιστές αυτής
της µνήµης, είτε από τις αφίσες που εµφανίζονται στους τοίχους και το
µόνο που αλλάζει κάθε φορά είναι οι φωτογραφίες που έχουν πάνω. Μέσω
αυτής της τυποποίησης του λόγου που συντελείται λόγω της επετειακής του
χρήσης το µόνο που επικυρώνεται είναι τα ιλλουστρασιόν χαµόγελα της
εξουσίας εγκωµιάζοντας τα προσωπεία της µέσω του ιδεολογήµατος του
πλουραλισµού που και ο τελευταίος έγινε προκάτ. Ακόµα και η αγανάκτηση
στα πρόσωπα των «έγκυρων τηλεκαλεσµένων» µπροστά στα επεισόδια µοιάζει
µε γεγονός προτετελεσµένο.
Ωστόσο, εάν η µνήµη θέλει να επικυρώσει τον εαυτό της οφείλει να έχει την
απαίτηση από αυτόν που είναι φορέας της, η ίδια η ιστορία να ξεκινά µαζί
του. Σε µία κοινωνία όπου η πράξη έχει αντικατασταθεί από τις µηχανικές
κινήσεις και τα βλέµµατα που απαγκιστρώνονται στο µαζικό τους
χαρακτήρα, και δεν έχει χρόνο ούτε να θυµηθεί, ούτε να συλλογιστεί, η
απαίτηση να θεωρείσαι ζωντανός είναι ο ίδιος να σπάσεις το φέρετρό σου
και όχι οι νεκροί.
Όσο δεν απαιτούµε η µνήµη να είναι ζωντανός όρος της ιστορίας και να
είναι µαυσωλείο, τόσο προετοιµάζουµε τον µαρµάρινο τάφο µας. 
Έτσι, 

το πολυτεχνείο ούτε ζει, ούτε πέθανε...


