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ΔΙΑΔΡΟΜΗ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ.
Έχουμε ήδη προσπεράσει την πόλη της Ασσίζι. Διαπερνούμε ένα πυκνό 
σύννεφο καπνού που σέρνεται από την κοιλάδα χαμηλότερα έως το ύψος του 
οδοστρώματος. Ύστερα τρείς συνεχόμενες σύρραγες και την κοιλαδο-γέφυρα 
που οδηγεί στην πλευρά ενός λόφου με πηγές θερμού νερού. Μπορούμε 
να σταματήσουμε σε κάθε ένα σημείο και να παραμείνουμε εκεί για πολύ 
πραγματοποιωντας τις πρώτες αναγνωρίσεις των φυσικών ιδιοτήτων των μικρο-
τοπίων τους, αφήνοντας τις πρώτες χειρονομίες να πραγματοποιήσουν τους 
δεσμούς που επιθυμούμε, τους δεσμούς στους οποίους στηρίζουμε τις πρωτες 
υποθέσεις μας. Μέσα στο περίβλημα του οχήματος απλώνεται η στοχαστική 
σιωπή, προδίδοντας την παγίδευση του νου σε μνήμες προηγούμενων ταξιδιών 
και διαμονών, σε υποθέσεις και σχέδια για την επόμενη ώρα, στις απόπειρες να 
τακτοποιήσουμε ακριβώς τις επερχόμενες στιγμές της κοινής μας ζωής, εκεί. 
Θα διασχίσουμε μαζί ανηφορικούς εξοχικούς δρόμους, θα μαζευτούμε γύρω από 
την εκφώνιση μιάς πρότασης, ενός σχόλιου για τον ορίζοντα. Θα χαμηλώσουμε 
το βλέμμα προς την διεύθυνση ενός συρσίματος στη χλόη. Θα γευτούμε, θα 
τακτοποιήσουμε μιά πρόταση, θα δηλώσουμε αμέσως μιά αντίρρηση και μια 
συμφωνία. Φτιάχνοντας ισορροπίες και συνδέσεις.

ROOT, VISITS..
We have already by pass the city of Assisi. Grossing through a thick layer of 
smoke coming from the valley bellow covering the surface of the road. Then, 
some momments later, we’ve penetrate three consecutive tunnels and the high 
rised bridge leading to the side of a hill where geothermal activity is springing hot 
water from the earth. We can stay in any of these positions for long activating 
the primary reconnaissance acts to understand the physical properties of those 
micro-landscapes, uploading the principal gestures in order to realise the bonds, 
the connections, we are desire to build supporting our presumptions. 
Into the casing of the bus the silence of meditation is prevailing, declairing the 
focus of our minds to the memories of past voyages and residencies, to the cre-
ation of assumptions and plans for the next hour, to the attempts of accurately 
schedule the incoming moments of our common life, there. 
We will walk together the sharply rising country paths, we will gather around the 
announcement of a sentence, of a comment for the horizon. We will low our eyes 
towards a creeping into the grass. We will taste, form a phrace, declair an objec-
tion and an agreement. Creating an ecuilibrium of connections.


