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To ΟΧΣΩ απνηειεί πξωηνβνπιία ελεξγνπνίεζεο ελόο ρώξνπ ζην
θέληξν ηεο πόιεο πνπ επηρεηξεί λα ζπλδπάζεη ηελ θξηηηθή
παξέκβαζε κε ηηο θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο, ηελ έξεπλα γηα ηελ πόιε
κε ηελ θνηλωληθή δξάζε.

Georges Seurat, Άλδξαο πνπ ζηεξίδεηαη ζε ζηεζαίν, 1881

Δεκατέσσερις και μία βόλτες

1.

Ο ηειεπηαίνο αξηζηνθξάηεο ηεο πόιεο είλαη ζήκεξα ν πεδόο.

2.

...Παξνκνίαδα ηνλ εαπηό κνπ, είρα θάλεη έλα πνίεκα:
ηνλ θπλεγό πνπ βγαίλεη λα θπλεγήζεη
θαη όζν πεξπαηάεη κε ην όπιν πεηάγνληαη θπλήγηα,
κόιηο πάεη λα ηα πηάζεη θεύγνπλε.
Πεηάγνληαη πέξδηθεο δεμηά, ιαγνί αξηζηεξά…

3.

Σπλαληώ κηα σξαία ζέα; Κνληνζηέθνκαη θαη ηελ απνιακβάλσ. Δπηηαρύλσ ή επηβξαδύλσ ην βήκα κνπ.

4.

Τν λα θνηηάδσ όκσο απηό ην ζηνξ ηνπ παξαζύξνπ κνπ θαηλόηαλ ζαπκάζην, θαη δελ ζα είρα θάλεη ηνλ θόπν
λ’απαληήζσ ζ’ όπνηνλ ζα είρε ζειήζεη λα δηαθόςεη ην ξεκβαζκό κνπ.

5.

Ζ ππλειία κεηά ην γεύκα θαη ν βαζύο ύπλνο είλαη δύν ερζξνί γηα ην θηιόζνθν. Πξέπεη λα πάξεη πξνθπιάμεηο. Γηα
λα θαηαπνιεκήζεη θαλείο ηε λάξθε ηνπ απνγεύκαηνο, ην αληίδνην ιέγεηαη πεξίπαηνο.

6.

Γελ κπνξώ λα πξνζεισζώ ζε έλα ζέκα: νιόθιεξν ην ζέκα πέξαζε κέζα κνπ. Πξέπεη λα πξνρσξήζσ ίζακε ηα
ηξίζβαζά κνπ. Παξαηεξώ ηνλ εαπηό κνπ θαη ην ζέκα κνπ. Μηιώ κε ην ζηόκα ηνπ ζέκαηνο. Καιώ όιε ηε δσή λα
'ξζεη ζ' εκέλα.

7.

Κη νη πνηεηέο
παίξλνπλε θάπνηε
ηηο θπιηόκελεο ηεο Οκνλνίαο.
Άιινη ην θάλνπλ γηα λα θόςνπλ δξόκν
γιηηώλνληαο θάλα θαλάξη
θη άιινη θαηεβαίλνπλε θξηρηνί
κ’ έλα ηνύλει ζηα κάηηα ηνπο.

8.

Ο ήιηνο έγεξλε, ν αέξαο είρε εθείλε ηελ ηδηόηεηα πνπ θάλεη ηα αληηθείκελα ζπγθεθξηκέλα θαη καδί ζπγθερπκέλα –
κέζα ζε απηόλ ηνλ θσηηζκό, ν θνξκόο ελόο δέληξνπ, κηα ηξύπα ζηνλ μύιηλν θξάρηε, ν ηζαθηζκέλνο πεξίγπξνο ηεο
ζηέγεο, γίλνληαλ απηό πνπ ήηαλ ην θαζέλα κε αθξίβεηα θαη αδηαθνξία, γίλνληαλ έθηππα σο ηηο παξακηθξέο ηνπο
ιεπηνκέξεηεο.

9.

Ναη, ηα εζσηεξηθά δηακεξίζκαηα ππήξραλ πξαγκαηηθά θαη θάπνηνο κνπ ηα έθιεςε. Ζ ζιηβεξή πξαγκαηηθόηεηα:
θιέθηξα πνπ γίλεηαη πόηε πόηε! Βνπηάεη πξάγκαηα θαη δελ μέξεη ηη λα ηα θάλεη. Τν βξίζθεη δηαζθεδαζηηθό, θαζώο
θαίλεηαη, λα ζθνξπίδεη γύξσ ηεο κειαγρνιία. Δκέλα ε κειαγρνιία έρεη αξρίζεη λα κνπ αξέζεη πάιη. Δίλαη πνιύηηκε
θαη ζνπ καζαίλεη πνιιά.

10. Σ’ έλαλ πεξίπαην κε ηελ Όηια, αλαθαιύπηεη έμσ από ηελ Πξάγα δύν ππέξνρα κέξε, θαη ηα δύν «ήζπρα ζαλ ην
παξάδεηζν κεηά ηελ εθδίσμε ησλ αλζξώπσλ».
11. Υπήξρε ζην δξόκν ηνπ κηα θαθνθσηηζκέλε βηηξίλα, κε ζακπό θσο, ηεο νπνίαο ε ζέα ηνπ πξνθαινύζε κηα βνπβή
αδηαζεζία. Ήηαλ δύζθνιν λα ην αλαιύζεη. Ήηαλ θνιιώδεο.
12. Τα βξάδηα νη δηαβάηεο
Πεξλνύλ κέζα από ηα πάξθα γηα λα θόςνπλ δξόκν.
Δκείο, ηνπο βιέπνπκε.
Ή, κάιινλ, βιέπνπκε ηελ θαύηξα ηνπ ηζηγάξνπ ηνπο.
13. Όηαλ βξηζθόηαλ εδώ λνζηαιγνύζε λα ήηαλ εθεί· όηαλ βξηζθόηαλ εθεί λνζηαιγνύζε λα ήηαλ εδώ. Έιεγε δηαξθώο κε
άγρνο: «Αηζζάλνκαη ζα λα πξόθεηηαη λα πεζάλσ απ’ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε. Πξέπεη νπσζδήπνηε λα δήζσ ηηο
ζηηγκέο κνπ όζν γίλεηαη εληνλόηεξα… λα θεξδίζσ ρξόλν…».
14. Σην ηέινο, θαηόξζσζε λα θαληαζηεί ηε ζπλεζηζκέλε ζθελή πνπ ηε βνεζνύζε λα θνηκεζεί: έξηρλε κε ηε θαληαζία
ηεο πεηξαδάθηα ζην θσηεηλό λεξό, παξαθνινπζώληαο ηνπο αρλνύο θύθινπο λ’ αλνίγνπλ θαη λα ράλνληαη.
15. … νλεηξεύνκαη, κε ηελ ελεξγεηηθή λσρέιεηα ελόο παηδηνύ …
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