
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣUNIVERSITY OF THESSALY / GREECE
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICKFREDERICK UNIVERSITY / CYPRUS
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟA.U.TH. UNIVERSITY / GREECE
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ M.S.A.M.S.A. UNIVERSITY / EGYPT 12

εργαστήριο τεκμηρίωσης και σχεδιασμού
a documentation and design workshop

      GREECE - CYPRUS - EGYPT

      HELLINIKA6 days in eutopia
The Followers. (ΕΓΩ και εκείνος που ΗΜΟΥΝ)

Τώρα, θυμάμαι με ακρίβεια, την τελετή και την απόπειρα, να τακτοποιήσω τις 
εκκρεμείς σειρές των σκέψεων που έστειλα και έδειξα στην ομάδα των φοιτητών 
και των φοιτητριών με ‘’...strange and broken english sentences...’’. Επιθυμώντας να 
ορίσω ένα σύνδεσμο αλλά, ταυτόχρονα να βρώ εκείνη την μεγάλη και αδιάσπαστη 
γέφυρα που φέρει και φέρεται στο μεταξύ μας διάστημα. 
Με έναν νέο ανιχνευτή, όταν μείναμε κάτω από τη βροχή, για λίγο, σχεδιάζοντας 
μία τακτική και, αργότερα, με μία έξοχη συνομιλήτρια, όταν συναντηθήκαμε και 
διασχίσαμε τον φωτισμένο διάδρομο προς τα δωμάτιά μας, αλλάζοντας δύο γραπτά 
μηνύματα και ένα συνοδό σχέδιο φτιαγμένα σε ένα τσαλακωμένο χαρτί. Έναν 
και μία άγνωστους και γνωστούς στα ελάχιστα κοινά διαβήματά μας. Αυτούς και 
όσους επιθύμησαν και ακόμη επιθυμούν. Εχω ήδη φτιάξει ένα αρχείο μνημικών 
λεπτομερειών για όσα ήθελα, για εκείνα που ήθελα πολύ, για τα ελάχιστα που θα 
επέτρεπαν να μείνω στην περιοχή και το ειδικό της τοπίο μετά από την αποχώρηση 
όλων όσων έπρεπε να αποχωρήσουν. Με μία άλλη απαιτητική συντροφιά, με 
άλλους, τους ίδιους, ωριμότερους και έμπειρους συντρόφους. 
Δεν έγινε να ‘’...began to collect wood, stones and leaves...’’ αλλά ανταποκρίθηκα στην 
επιθυμία και την επιμονή της νεότατης Ελένης και της Τατιάνας. Δεν κάθησα δίπλα 
στον Βασίλη όταν ξεκίνησε μία ζωτική και εύρυθμη συζήτηση, ούτε ακολούθησα 
την Bedour όταν περπάτησε για πολύ προς τον μικρό οικισμό και την εξοχή. Η Heba 
με ρώτησε για την πρόθεσή μου να εργαστώ ώστε να συναντηθούμε τον χειμώνα 
και πάλι στην μακρινή όαση της Sewa για ένα νέο εργαστήριο. Τέτοιες προτάσεις 
δεν απαντιούνται με λόγια αλλά με αγκαλιές...!. Σύντομα θα αναγνωρίσει ο ένας 
τον άλλο, και πάλι. Με τη Σάσα πρέπει να εμπλακούμε σε μία ακόμη σημαίνουσα 
συζήτηση. 
Η Εύη, η Καλλιόπη, ο Δημοσθένης και ο Γιώργος αλλοίωσαν και διέβαλαν την πρόθεσή 
μου ώστε να προσανατολιστώ για πολύ και για καλό στις δοκιμές που έκαναν με την 
δική τους αλλά και την κοινή συνθήκη. Ίσως, θα έπρεπε να αντικατασταθώ ...για 
πολύ. Να βλεπώ εγώ και να ακολουθώ την δική τους διάβαση, την δική τους ορμή, 
τα δικά τους επίμαχα και σημαντικά διαβήματα. Αυτοί οι κατάλογοι των ποικιλιών 
των προθέσεων, των διασπάσεων και των επιδιώξεων που αστραποβολούν ακόμη 
ισχυρά στο νού μου βεβαιώνουν για την ισχύ του παρελθόντος διαβήματος και την 
σύνταξη ενός νέου. Χαιρετισμούς...! ΊΟΡΔΑΝΗΣ ΣΤΥΛΊΔΗΣ /Θεσσαλονίκη 24 11 2013
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