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Kωvoταvτ(voq Tζη μoυληq

"lVε oρiζειq, oε oρ[ζω" η'Αλλαγη oε δυo μiρη η πρdξεη"

Στηναναζητηoηoριoθdτηoηq,επαναπρooδιoριoμoriνiωvo1ηματωvκαιεκ-θεoηqτωvoρiων(πρooωπικιbν,κoιvωνικιi-lηπoλιτιoμ_κ-,:'-.'
oταvτivoq Τζη μουληq επιλdγει την μdθoδο τoυ εκotioιoυ εγκλειoμoυ και τηq απελευθερωτικηq απoδdμηoηg. H πραξη τηq ρerforma:;: ::_i-:_
ωq ανdyκη αναπαραoταoηq, oριoμoJ και υπdρβαoηq των oρiωη ωg λυτρωτικτj πρ&ξη αλληλεπiδραoηq.

'Evα αδιdQoρo τυπoπoιημ€vo κoυτiπερικλεiει και πρooτατεiει πρooωρινα τo oιilμα τoυ εγκλωβιoμ€voυ καλλιτi1νη. H καταγεγραuι,ε,_ :::
εμπεριd1ει την oταδιακ{ καταoτροsη τη5 δoμr]q μdoα απ6 επαvαληπτικdq oωματικdq κινl]oειq, 1ειρoνoμiεq "μα1αιριbματoζ" (κoμμdτ.}Ξ-: :: _

κoυτιoιi) και παρoξυoτικolj5 r'j1oυq εμμoνl]q (π€τρεq πoυ ακoνiζoυvη μiατηv αλλη)πoυ δι€πουν ρυθμικα ην διαρκεια τηq performance (13 - _

oι oωματικ69 κιvηoειq αvτιoτoι1oυν oε ελεγ16μεvεq πρωταρxικdq xειρoνομiεq 1αρτoγρα$ηoηq τoυ Ιδιoυ τoυ oωματoq Kαι εvτoπ-σ!:'_ '..,
τoπoλoγικιi..lν τoυ αναλoγιιilν.

To μα1α[ρι oτη δυναμικη ιoυ d(.,η αντικαθιoτα την γραQη, ενι,i oι η1ητικlq διακυμανoειq oρ(ζovται oljμ$ωνα με τoν καλλιτ€1νη μεταΞ'' _:. .::
και "καθτjκovτoq".

Η "αναπαρrioταoη" τηq δραoηq oυμβαiνει oε 6vα υπ6γειo oκoτειν6 1ιiρo ,με την παρουoiα εν6q ρυθμικolj περιoτρεQ6μενoυ $ωτ:: -_::-
δηλωνovταq xθ6νιεq καταoταoειq περαoματoq απd μiα καταoταoη oε μiα αλλη (κiνηoη/ακιvηoiα, Φωq/oκoταδι, ειoπνοτi/εκπνoη ,o;..;_=_:
αoυvE1εια). o ρυθμdq oρiζει εδιi-l τoυg καταγεγραμμ€vουq μεταo1ηματιoμoiq μiαq βιωμdνηq περιoδικdτηταq. H εκπνoτj oημαiνει δcα- ,:
αλληλεπ{δραoη ,β(αιη ρωγμf και απdδραoη, διdoπαoη τηq ενdτηταq, μετατdπιoη .

To otiνoλo των παγιωμdνων oωματικιi κιvτ'joεων διαμoρQιiνουv dvα νdo κdλυQoq/αoπiδα πoυ υπερεκτiθεται αvαρτημdvo oτoν τρισδia:.]-]:

1ιilρo. Στoν κυκλo τηq αιιiρηoηq oταθερoπoιοJνται oιαδιακd ρευoτ6q μικρομdζεq 1ρηoιμoπoιημdνoυ oρυκτdλαιoυ, ωq oηματα κινδiνc:- ,ι
απειλτjq, iγvη μεταβαoηq και μεταμ6ρQωoηq.
''Ευτυ1ωg τα 1αoματα και oι ρωγμdq πoυ λdμπoυνε oτα oυ ρανια τεi1η τη q $υλακf q μαq, μαq δειxνoυν πωq υπαρ1ει €ναq δ ρ6μoq πρ6oQoρ c l . :
δραπdτευoη ".

Δρ. Σdνια Παπα

oεωρ-lτικo\_ε,.,-:
Δ.ιυθυvιρ.o ιoυ-racι7aπ' ldbo'd;ζ- _-

αση ι\4αντω A ραβ αντινoι.
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Φλιππoq Γκoυvτζ6g 'Eλεvα Koυκ6λη

Διio απ6$oιτoι τηq Α.Σ.K.Τ. τηζ Θεσσαλov(κηq καvoυν τo πρι.i-rτo τoυq βημα. IVετα τη παρoυoiαoη τηq διπλωματικfq τουq κλl]θηκαv να παρoυoι
ιiooυν τα dργα τoυq oε μια oμαδικr] πρooπdθεια, oτη μεγdλη πλdoν αρdνα.

Παρα τo γεγovdq 6τι τo dργo τoυq d1ει μεγαλεq διαQoρd5 και κινεiται oε δια$oρετικoυq εννoιoλoγικo6q και μoρ$oλoγικofq 1ιilρoυq, εv τofτoιq

oτη βαoη τoυ €1ει oριoμ€vα κoινd oτoι1εiα που ioωq η ανdπτυξli τoυq να μηv ε(ναι τo μεiζoν τη oτιγμη αυτ{. Αq περιoριoτoυμε λoιπ6η oην
απλτ] επιoljμανoη.
H'Eλενα Koυκ6λη ε(ναι μια εξαιρετικl] o1εδιαoτρια, πoυ dμωq d1ει καταQdρει απd πoλri νωρiq vα τoποθεπ]oει την ικαvdτητα τηq αυπ] δiπλα
oτην τερdoτια ιiνεoη πoυ dxει να κιvεiται oτo xιbρo. Kυριoλεκτικα και μετα$oρικd. Δειvι] 1ορειiτρια τoυ κλαooικori μπαλdτου, γνωρiζει ιiριoια
τ6oo τo λεγ6μενo oωματικ61ιi-rρo 6oo και τoν εικαoτικd. Kαι oι δrio αυτιlq παρdμετροι oυvδυαζονται με τo oωoτ6 o1dδιo πoυ αvαπτljooεται αη
ζωγραQικτ] επιQιiνεια.
Kαι εδω ακριβιbq θα πρdπει να τoπoθετt]ooυμε την εικαoτικτi τηq dρευνα. Σε dvα oημε(o απ6 τo oπoio ιoτoρικd ξεπτjδηoαν τα περιoo6τερα απ6

τα μεταπoλεμικd κιν(ματα και απoτdλεoε dvαν απ6 τoυq μo1λoJq <αvατρoπηq, τηq μoντ6ρναq καταoταoηq: τηv πρoo€yγιoη τηq επιQdvειαq ωq

επιQανεια και d1ι ωq ευκλεiδειoυ 1ιi-lρoυ. H επιQανεια τoυ 1αρτιolj oτην oπoiα 1αρdooovται oι κιναιoθητικ6q γραQ6q και οι Q6ρμεη απoδiδει
διαιoθητικd τo 1ωρo. o ι επιQ&νει€q τηq δεν αναπτυoooνται για vα τoν κατακτηooυν η για vα τov oρiooυν αλλα δεixvoυv να εivαι το απoτdλεoμα

τηq ιiΘηoηq πoυ απoκτoυν με τη δυvαμικη γραQ{ πoυ Qdρoυν oτη oljoταoη τoυq.

Συyκεκριμdνα oι περιδιvoυμεvεq γραμμdq τηq δεν εiναι απλα η κ(νηoη τoυ 1εριorj, αλλα παρατηριivταq τιq καταλαβαΙνει εfκoλα καvε[q, 6τι η
κiνηoη τoυ5 πρoδiδει 6xι μ6νo τη oυvεργαoiα τoυ oιi_lματoq αλλd την ταιiτιoη με τoν αυτoματιoμ6 τηq κiνηoηq.

o Φiλιππoq Γκoυvτζ6q €1ει αQετηρiα τηv ιoτoρικli oτιγμη πoυ τo iρyo τ6pηq θεωρε[ται αντικεiμενo, πραγμα, και 61ι απαραiτητα o καθρ6Qηq
τηq πραγματικdτηταq. 'Eτoι επ€λεξε vα μην ακoλoυθτ]oει την αναπαραγωμ] τη5 πραγματικ6τηταq αλλα vα καταoκευαoει μια δικια τoυ πραy'

ματικ6τητα, εξ iooυ απε1θ{ η ωρα(α, με εκεiνη πoυ μαg περιβιiλλει. Kαι αυτ6q εκμεταλλευεται την ιiριoτη τε1vικ{ τoυ και καταoκευαζovταq

oργανικdq Qdρμεq τιq αvαπιJooει oτo 1ιi.lρo oαv αvτικεiμενα _ 6ντα, μιαq παραλληληq με τη δικη μαq πραyματικ6τηταq- Tηq πραyματικ6ητα9
ενdq μικρdκooμoυ αdρατoυ με γυμνd ματι, πoυ παραπiμπει oε ριζικα oυoτrjματα f μεγεθυνoειq oργιiνων. Συxνd μαλιoτα, oυvδι1ει τιq τεxητΞq
δoμ€q με αληθιvoυq oργανιoμoιiq μoυμιoπoιημ€νωv βλαoτιi-lν ωq υπoθετικ] τoυq oυν€1εια, { αντικαθιoτri τμljμα εν6q τε1νητoιi περιβdλλoι-.ο5

με τo αληθινd τoυ αvτ(oτoι1o.

o Φiλιππoq Γκoυντζ6q αντjκει oτη γενια πoυ oυν!θιoε να γvωρ(ζει τoν κdoμo απ6 την εικ6να εν6q ηλεκτροvικori μdoου. Eπiλεξε να αιαθεi κρι
τικd απ6ναντι oε αυτod τoυ εiδoυq τη γνιi.loη και να κoιτdξει τoν κ6oμo πoυ ξεπρoβαλλει dvθεν και εκε(θεv τoυ oρiζoντα τηq dλληq πραγματικi-
τηταq. 01ι β€βαια εκεiνηq πoυ καταoκευαζoυv τα ΙM€oα και oι oκηνοθdτεq τηq επo1ηq μαq αλλd μιαq διαQoρετικfq, εκεivηq πoυ προooμoιιiζε.

με 6τι αντιλαμβdvoνται οι αιoθfoειq μαq, αλλα για να την αντιληQθε[ κανεiq θα πρdπει αQεν6q να ιpαξει κdτω απ6 τo αιoθητ6 και αQετdρoυ να
πρood1ειτιq παγiδεq.

Xιiρηq Σαββ6πoυλoq

Kριτικ6q και loτoρικ6q Τξv:_ι



Rοαh{s2ο07 KAPPΑToS GΑLLERY

ΣτdQαvog Παυλdκηg

]Vε αμεoο και ξεκdθαρo τρ6πo, o Στ€Qαvoq Παυλακηq εκθdτει τα κυρια εργαλεiα τηq δουλειαq τoυ ε ικdνα, η1oq, λdγoq ', με τα oπo(α, τα τελευ'

ταiα πdvτε 1ρdνια, επεξεργαζεται διερευνητικd τoυq τρ6πoυq εκμεταλλευoηq τωv πολλαπλιbν γλωooιi-rν τηq τd1νηq oε o1doη με το βαθriτερo
αvτικεiμεvo τoυ εvδιαQdρovτdq τoυ: τη δημιoυρy(α μιαq ευρυτερηq αντiληι!ηq τωv πoλιτιoμικων δομιilν oτη oljγxρονη δυτικη αντiληι!η τηq

παγκooμιoπoιημ€νηq κoινωνiαq.
'Ε1ει, γι αυτd, πραγματoπoιηoει μια oειρα απ6 η1ητικα και oπτικd περιβαλλoντα και εγκαταoτdoειg, 6που διαπραγματεr1εται τo θdμα τoυ

ταξιδιo6, τηq μεταvαoτευoηq, τηq μετακiνηoηq και τoυq 1ιi,;ρoυq μεταβαoηq απ6 τoν dνα τdπo oτoν αλλoν. Ζιivταq τηv επo1η τηq κoυλτoυραq

τηq εικdναq και τηq κυριαρxiαq τηq ωq επικoινωνιακoυ μdooυ, iρ1εται vα απoκαλljιpει την αvεπαρκεια αυτoi τoυ μ€ooυ, καθωq απd μ6vη τηq,

δηλιi-rvει μια τεμα1ιoμι1νη παvτα πoλιτιoμικl] πραγματικ6τητα.

Ιl,4ε τo dργo, ι]ntitιed (Ro): on geograph]es and StrUCtUres, πρoβdλλει τη oταθερτ] εικ6να ενdq μdρoυq απd τov κriριo κoρμ6 μιαq κοινdτυπηq, πo'

λυ6ρo$ηq εργατικ{q πoλυκατoικ(αq, oτiγηq κυρΙωq μεταναoτιbν, βιντεooκoπη μ6νη q oτo P6ττερvταμ, πoυ ανoρθιbνεται καθετα, oxiζoνταq ην
εικ6να τoυ oυρανolj oε δυo. To κτiριo oημαoιoδoτεiτo 1ιilρo κατoικ(αq, τo καταQυγιo τoυ αoτικotl πληθυoμoι1 μιαq δυτικηq ευρωπαiκηq π6ληq.

o γι|ρoq, πoυ Θα μπoρoljoε να εiναι παρμdνoq απ6 oπoιoδηπoτε αoτικd τoπio τηq Δυoηq, ζωντανεriει μ6vo με την κ(vηoη τoυ Qωτ6q μloα απ6 τo

oυνvε$ιαoμdvo oυραν6 και απ6 τoν η1o πoυ δια1dεται μdoα oτoν εκθεoιακd 1ωρo. H πληρoQoρiα πoυ δiνει η εικ6να και o oυγκεκριμdνoq η1oq
_ ηxoγρα$ημ6νoq και επεξεργαoμdνoq απd διαQoρoυq θoρυβουq τoυ αoτικoυ τoπioυ και πdλι - ε(ναι, oτηv πραγματικ6τητα, μερικη oε o1€η

με τη oQαιρικη 6ννoια τηq κατoικiαq. o θεατηq, γι αυτ6, καλεiται να oυνdιpει μια εναλλακτικ{ o1doη με την (δια εικdνα, ακoυγoνταq μdoα απd

τα ακoυoτικα €vα κεiμεvo, γραμμiνo απd τoν Σoυδαν6 oυγγραΦdα, Tayeb Sallh*, πoυ με τo λ6γo ζωγραQiζει μια εντελι|q διαQoρετικ| εικ6να

τηq δoμfq τηq κατoικiαq, καθιilq αυτr] αvελiooεται oριζ6ντια oτo 1ωρo, oε oργανικη αναπτυξη με τov περιβαλλοvτα 1ιi.:ρo και αvαλoγα με τιq

ανdγκεq τηq καθημεριvηq ζωι]q εν6q δια$oρετικoυ πoλιτιoμor.i, πρoβαλλoνταq μιαv dλλη λoγικr], αυτ{q τηq αλληλεπiδραoηq μεταξυ τωv δoμιjv

του πoλιτιoμoυ, τηq ζωfq και τηq Qυoηg' [lε την η1ητικ| εγκαταoταoη, η εικ6να τηq κατoικiαq απoκτα πoλλαπλ€q oημαoiεq και εκδo1dq _ θα

dλεyε καvεiq, oγεδ6ν, ανταγωνιoτικiq πoυ απoδoμorJv την κυριαρ1iα εν6q μoναδικolj oτερεdτυπoυ η μιαq εξd1oυoαq λoγικr]q.

Για τov Παυλακη, η dμμoνη αναζητηoη των τρ6πων xειριoμori των πoλλαπλι|ν γλωooι.bν τηq τd1νηq εoτιαζει το ενδιαQ6ρoν πρoq δυo παρdλλη

λεq γλωooικ6q και αντιληπτικdq θ€oειq: η υιoθ€τηoη τoυ ηxου και τoυ λ6γου δεv διευρυνoυν μovd1α τo 1ωρo μEoα oτov oπoio η εικdνα αντ]κει

ωq πρoi6ν ενdq oυγκεκριμiνoυ πoλιτιoμorj, αλλd oρoθετουη επioηq, τoυq τρoπoυζ Παραγωγηζ τoυ εργoυ, υπoβαλλουη δηλαδη, νdoυq dρoυq

για τη διdπλαoη τηq γλιi-looαq τηq τd1νηq. lVε μεγαλη ευαιoθηoiα και ευκινηoiα αvαμεoα oτιq διαQoρετικ6q γλιiooεq, υιoθετεiτην τακτικτ] τωι,

τoλμηρι.i-lv μετακιvηoεωη oυvαθρo(oεων, oυvδυαoμιilη oυναρμoλoγηoεων εικ6νωη η1ωψ λ6γoυ, απoQεriγoνταq τη 1ρηoη εiτε τηq εικ6vαq

εiτε τoυ {1oυ ωq μdoων για την απλτ] αvα καταoκευη εν6q θραυoματoq μoνα1α του τεραστιoυ χωρoυ πoυ μπoρεi vα νoηθεi ωq πραγματικoη-

τα, oε διαQoρετικd μηκη και πλατη τηq υQηλ[oυ
'Eνα dραμα διαQoρετικd πηγdζει απd αυτoυq τoυq παραλληλoυq 1ειριoμoυq, πoυ Qαiνεται vα τραβdει τo πEπλo απ6 τo μυθo τηq τρ€1oυoα<

6ννοιαq τηq παγκooμιoπoiηoηq, απoγυμνιi.lνoνταq την καταxρηoτικf παρoυoiα τηq εικdvαq ωq προo1|ματoζ για τη διdδoοη εv6q μovαδικoι
πoλιτιoμικoιi μoντiλoυ. H oυvεργαoiα των γλωooιilν 6πωq dλλωoτε μαq δ iδαξε και o πρωιμoq μoντε ρνιoμdq _ εiναι η πρdκληoη o1εδιαoμoj

εν6q πoλυεoτιακoυ γιi'lρoυ, 6πoυ τo πdραoμα απd τη μια εoτ(α oτην αλλη απαιτεi μια ευαιoθηoiα απαλλαγμdvη απd παγια αιoθητικα o1{ματα.

'EQη Στρofζα



Η το0τιon τdxvnq κοι ζω6q υπiρξε μιο ond τιq oυoιοoτικdq nρoτdoειq nρoτρondq τωv nρωτοnοριωv τoυ 20oιj oιωvο.

Τιq τελευτοiεq δεκoετiεq τoυ lροnγοUμεvου oι6vο ο κdομοq τnq τdxνnq, oυxνd κoι με τnv xρion τωv νdων μdoωv (β(ντεo. nλεKτρoνικcc ι :
λoγιοτιiq, internet). ορxiζει vο μοιdζει με αυτov τnq ζωιiq'

H τdxνn του οriμερα προβdλλει μιο nροβλnμοτικir κοι μιo θεωρnon, διευρJvοιτοq τo dρια τnq δροoτnριdτnτdq τnq ενω τουτο) ρoνΟ οvο_']- '-
οει τιq τρdxουoεq κολλιτεxvικdq oντιλilι!ειq oxετικtl με το ερωτnμο "τι εivοι τdxvn "

Ιo ] 993 dτοv n Αμβdρoo Λτοv noλιτιoτικli nρωτεUουoο τnq Ευριjnnq, τo Bdλγιο γdμιoε οφioεq με τn ρnτoριKΙi εριiτnσn "H τdxvn μnορε..:
oωoει τov ι{oσμoj" l ερωτnσn ΠορdμειVε OvoΠaiντnτn' Ωοτdoo noροτnροJντοι διεθνωq τdσειζ dΠou μfοο αn6 oυγκεκριμdvεq nροτdoει: :
(εικοστιKdζ> τ6Πoq μιμεiται και τελικd ο\,ιιKoθιστd διοδfxετοι' oυμnλnριbvει τov nρογματικd. Ξ τdxvn οvομετρdτοι με τn ζωlr.

Tρειq vdoι κoλλιτdxvεq n Γιιiτo lωοwiδoυ (l976), o Πdτρoq Ν4ιiρnq (l986) κοι n [z1oρiο Σaρρir (1975) εμφονiζoντoι ωq oμdδο πoρoυoιdζο'':::
ωoτdoo τρ(ο ξεxωριoτd dργο. Tα dργα ειτdοooιτοι oε dvο oυνoφ€q nλοioιο, oυτo τnq δρdonq' τnq κοιvωvικtiq διdoταonq τnq dρευvοq κcι _^:

τεκμnρiωonq.

H τdxvn τουq γiνετoι οιτιλnπτιi ωq dvo δdvειo υπnρεoioq ιi μελdτnq lου nρoτε[νει vο κολJι|ει oυγκεκριμdvεq κoιvωvικd-nολιτικdq υnoxρ:
ωoειq. Tο dριο μετοξJ τ€xvnq κοι κoινωvικιjv διοδικooιων oυρρικvωvoντοι.

ο.o fa 17 n ο rirο οlor"Πtloo.roε Jεoo οrο μio ερε /O,o _ο ου\\o,r πo'oυ-εnιJ\ ζιo Γρo,rro.l o οεμ....lι _

εκποiδευonq nωλnτωv roλυεθvικιiq ετοιρ[αq, nου πραγμoτonoιiθnκε oτnv lτολiο. Στnv εγκοτdoτοori τnq το βιιτεoοκonnμιlvo οnoondoιο.c
τoυ οεμινορ(oυ nαρoυoιdζoνται σε 6 mon toΓs' 7,5'. Ξ κολλιτdxvnq με τn βoιiθειo ειδικιbv κοι οικovoμoλdγωv δnμιor.iργnoε dvο γλωοο::.
οικovομικωv oρωv πι1ρε γροπτir ουvdντευξn οπd εργοζoμεvο oε noλυεθνικti ετοιρiο κοι εvoωμdτωσε στo pΓo]ect τnζ Uλικd τεκμnρiωοnq οr:
τo διοδiκτυο, οε dιτυπn μορφιi''Ολο το επιμdρουq αιοιxεiο τnq dρευνdq τnq οποτελο0v ιooτιμο μdρn τnq πρ6τooiq τnq. Fl ωοwiδoυ δαvεiΙ:-
τοι εξωγεvεiq μnxοvιoμοJq γιο vο πορογdγει τdxvn'

oτo ' lοnοr them" προτεivει μιο ιδι6τυπn ετοιρ(ο, μια ενολλοκτικri υnnρεoiο γιο τnv .τιμnτικιi, διευθdτnon τωV O {ρn ' ^ ,

oντικειμdvωv Στnv εγκοτdoταoΛ τoυ nορoυoιilζει μια nλdρn κοτoγροφi τnq αoυνriθιoτnq ουτ6q ετοιρ[οq. Σε β[ντεo nαρoυoιiiζετοι τo διοι;--
μιoτικd spοt, oε oxdδιο εκτiθει.ιοι oι oυντελεoτdq, εvιδ το manual κοι το ουτοκdλλnτo οtiμο oλοκλnρωvoυv τo πλnρoφoριoκd υλικο γι1ρω l.c
τιq δροoτnριoτnτεq κclι τc] XοροKτnριστιKd τnq ετοιρ[οq. i\y'ε xιοιJμoρ κoι ευρnμοτικoτnτο κοτοθdτει τnv τdxvn τoυ noυ πρoooμoιdζει αιουg ετ:.-

ρικoUq κοvovιομo0q κοι δεδoμdvο.

δnμιoυργε[ μια εγκοτdoτοon, με τhλo "Ιρiτn ωρο, ιoτoρio"' n ono[ο διοnρογμoτειJετoι ζnτiμoτο ιoτoρioq κοι εκnοiδει,ο::
Το θdμα τnq φοντdζει ιδιo[τερο εniκοιρo με τnv ποροJοο κρΙon oτnv nαιδε(ο. Σε dvο β[ντεo nορoυοιdζει το Πρoniλoιo τoυ Ποvεnιαιnμiοu. :ε
τριπλdτο, με oριoτερd τo dγαλμα του Pιiγο Φεραiου κοι δεξιd τo dγολμo τoυ Ποτριdρxn tβnγoρ(oυ Ε'. Δι.]o nοιδιd του δnμοτικοU διοβdζ:_.
το κεiμεvο τoυ Pιiγο γιο το δlκοιο τoυ οvθριinου κοι αντiοτoιxο το κε[μεvο του Ποτριdρxn l''y'ε dvο oυμβoλιoμd κoτοδεικv0ει τn oυvdι,ω:l_
δUο οντiθετωv ιοτoρικωv nροοιiπωv δJo oυμβdλωv oτnν υnnρεo[o τnq δnμιουργioq εvdq ιδεολoγικoJ nλοιo[oυ τoυ vεoοJοτοιου ελλnvικ:i
κρdτoυq. Σε dνο τροπ6ζι κοι γιllρω οno τnv οθdvn nοροθdτει τιq onμειιiοειq τα ιτoκoυμdιτα, τo onοτdλεoμο τnq dρευvdq τnq oxετικd με _:

κοτooκευoομdvo εθνικo ιδεoλdγnμο 'Εvο onλo μtivυμο oε dvο oJvθετο dργo.

Το τρiο dργο ουvδdοντοι με dvο ονεnοioθnτο vιiμο κοιviq οφετnρ(οq κoιvωv εvδιαφερoντωv κoιvιjv nροκτικωv δρdoεωv κοι μdoωv

Οι τρειq vdοι κολλιτdxvεq 6xουv oυγγdvειο oτn μ6θοδο oκdQnq κοι oτοv τρono δρdonq εμφοviζουν ευοιoθnoiεq μιοq κοιvωvικonολιτικΛq διi
oτoσnq ον κοι κλειoμdvoι oτov "ΠρoστoτεUμavo" xωρo τoυ εργοoτnρiου τουq βρioκoντοι ovιιμdτωnoι με τnv καθnμεριvli πρoγμoτικdτnτο

Eivοι κολλιτdxvεq, εivαι vdοι τnq εποxriq τουq, δροoτικd εvoωμoτωμdvoι οτo εniκεντρo τnq oUγxρovnq ζωriq'
Λivο Το[κουτ:


