
Που θα πας μετά από εδώ; 
Μια Διάλεξη Ήπιας Εξουσίας της Δέσποινα Ζευκιλή στην ΑΣΚΤ, 30 Μαρτίου 2016.  
 
«Το κρύο έφτασε στην Αθήνα. Φυσάει μέσα στα εγκαταλειμμένα ναυπηγία του λιμανιού, 
διέρχεται κατά μήκος της λεωφόρου Πειραιώς και αγκαλιάζει την πλατεία Ομόνοιας, κατεβαίνει 
από τους λόφους του Λυκαβηττού και του Φιλοπάππου και απλώνεται τους δρόμους των 
Εξαρχείων. Στην Αθήνα, το κρύο δρα ως καταλύτης της φτώχειας. Χωρίς τον ήλιο, που 
λειτουργεί σαν φίλτρο του Photoshop και τα κρύβει όλα, η πόλη μοιάζει με ένα γιγαντιαίο 
παλίμψηστο εξαθλίωσης, που αποτελείται από μια ατελείωτη παράθεση ερειπίων Ελληνιστικών, 
Ρωμαϊκών, Βυζαντινών, Οθωμανικών, θραύσματα του Αγγλικού και Γερμανικού ιμπεριαλισμού, 
ερείπια μοντερνιστικά, απομεινάρια της βιομηχανικής επανάστασης, κατάλοιπα της ηλεκτρικής 
εποχής, απόβλητα της παγκόσμιας καπιταλιστικής διασποράς, απανθρακωμένους σκελετούς 
αυτοκινήτων παρατημένους μετά τις πυρκαγιές των αναρχικών... 
Πάνω απ 'όλα αυτά τα στρώματα ξεπροβάλουν τώρα τα νέα νεοφιλελεύθερα ερείπια που σπέρνει 
η Ευρωπαϊκή πτώση. Μπροστά από τα κτίρια του Κοινοβουλίου και την Εθνική Βιβλιοθήκη, 
αδέσποτα σκυλιά, σαν τη ζελεδιασμένη ψυχή της ιθαγένειας, κάθονται ακίνητα πληγώνοντας 
τους εαυτούς τους. Τι/ Ποιος θα ζεστάνει το ελληνικό χρέος; 
Μες στα σπίτια η πτώση της θερμοκρασίας γίνεται σημάδι της ανασφάλειας των ενοίκων τους. 
Στα περισσότερα κτίρια που έχουν κεντρική θέρμανση τα καλοριφέρ είναι κλειστά για 
εξοικονόμηση χρημάτων. Τα ηλεκτρικά σώματα δεν αποτελούν επιλογή. Λόγω της απόφασης 
της πολιτείας να επιβάλλει ένα φόρο κατοικίας μέσω των λογαριασμών του ρεύματος, το κόστος 
της ηλεκτροδότησης έχει ανέβει κατά 30% τα τελευταία χρόνια, πολύ περισσότερο απ´ ότι στη 
Γερμανία ή τη Γαλλία. Τα σαλόνια των αθηναϊκών σπιτιών έχουν μετατραπεί σε στέπες και τα 
χολ έχουν γίνει ορεινά περάσματα όπου μπορούμε να περιδιαβούμε τυλιγμένοι στα παλτό μας. 
Μόνο το μικρότερο δωμάτιο του σπιτιού, σαν καταφύγιο σε ένα πολικό τοπίο, ζεσταίνεται 
ακόμη με σόμπα. Τα κρεβάτια παύουν να αποτελούν σεξουαλικούς τόπους και μετατρέπονται σε 
καναπέδες αγνότητας όπου δυο ή και περισσότεροι άνθρωποι συζητούν κάτω από τα 
σκεπάσματα. Ποιος θα ζεστάνει το ελληνικό χρέος; 
Στο διαμέρισμα της Μαρίνας, η διαφορά ανάμεσα στο δωμάτιο που θερμαίνεται και στο 
υπόλοιπο σπίτι προσέλκυσε κατσαρίδες. Καλούμε μια εταιρεία απολύμανσης. Η υπάλληλος 
είναι κατηγορηματική: Είναι οι ξανθές κατσαρίδες που επιτίθενται στα ελληνικά σπίτια. Θα σας 
στείλουμε συνεργείο αύριο. Θα κοστίσει 50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του φαρμάκου. Μετά 
το πέρασμα του εντομοκτόνου το έδαφος γεμίζει δεκάδες νεκρές κατσαρίδες. Ποιος θα ζεστάνει 
το ελληνικό χρέος; 
Οι θερμοκρασίες σοκ επηρεάζουν και τα δημόσια κτίρια. Άδεια δωμάτια, σιωπηλά και 
παγωμένα, ζεσταίνονται από την ανάσα των μικρών ηλεκτρικών σωμάτων, τα γραφεία είναι 
θορυβώδη, τα πνίγει. Σε ένα από αυτά τα γραφεία κάποιος προτείνει να μεταφέρουν 40000 
πρόσφυγες σε ένα γήπεδο στο Παλιό Αεροδρόμιο που βρίσκεται έξω από την πόλη, στο 
Ελληνικό. Δεν μπορούν να μείνουν στο πάρκο με αυτό το κρύο. Και η Γερμανία μας 
υποσχέθηκε να βελτιώσει τις συνθήκες αναδιάρθρωσης του χρέους αν τους κρατήσουμε μέσα 



στα σύνορα μας. Προσθέτει. Τους παρέχουμε φαγητό και στέγη, αλλά θα πρέπει να δουλέψουν 
δωρεάν σε αντάλλαγμα. Ποιος θα ζεστάνει το ελληνικό χρέος; 
 
Τα μουσεία και τα δημόσια ιδρύματα της Αθήνας είναι παγωμένα και μετά βίας  μπορούν να 
προγραμματίσουν νέο περιεχόμενο αφού τα χρήματα που λαμβάνουν είναι αφιερωμένα εξ 
ολοκλήρου στο να πληρώσουν τους μισθούς και τους ληγμένους λογαριασμούς, για να 
αντισταθμίσουν τα χρέη. Μιλώντας για δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια, ζέστη και το κρύο, ένας 
σημαντικός επικεφαλής ενός πολιτιστικού έργου δεν φοβάται να αναπτύξει μια υπόθεση που 
βασίζεται σε αυτό - που για τον ίδιο - φαίνεται να αποτελεί το πολιτικό-σεξουαλικό προφανές: 
"Κανείς δεν θέλει να διευθύνει ένα μουσείο στην Ελλάδα. Όταν σου προτείνουμε να διευθύνεις 
ένα μουσείο εδώ είναι σαν να σου προσφέρουμε να παντρευτείς μια γυναίκα που την έχουν 
βιάσει ήδη δύο φορές". Αυτή είναι η νέα τεχνο-οικονομικό-πατριαρχική πολιτική. Ένας 
προϋπολογισμός, ένας διευθυντής, ένας βιαστής, ένας σύζυγος. Ποιος θα ζεστάνει το ελληνικό 
χρέος; 
Θυμήθηκα την εικόνα ενός αθηναϊκού μοντερνιστικού κτιρίου που σηκώνεται και περπατά, που 
είχε δημιουργήσει ο Έλληνας αρχιτέκτονας Ανδρέας Αγγελιδάκης.  Εμπνευσμένος από τη 
Νορβηγική μυθολογία, ο Αγγελιδάκης φαντάστηκε ότι το κτίριο Χαρά που χτίστηκε το 1960 
από τους αρχιτέκτονες Σπανό και Παπαδόπουλο,  έχει μετατραπεί σε ένα γίγαντα που κόβει τις 
μπετονένιες ρίζες του και φεύγει μακριά από μια πόλη που έχει γίνει τοξική. Ο Αγγελιδάκης 
ονειρεύεται ερείπια που θα μπορούσαν να ζωντανέψουν και να ξεφύγουν από το πολιτικό και 
οικονομικό πλαίσιο που τα καταπιέζει. Έτσι, θέλω κι εγώ με τη σειρά μου, μαζί με τον 
Αγγελιδάκη, μια ολική εξέγερση των ερειπίων, μια ανύψωση, αιώρηση των μουσείων- 
βιασμένων-ερειπίων που δεν ψάχνουν ούτε διαχειριστή ούτε προϋπολογισμό, ούτε πατέρα, 
σύζυγο, διευθυντή, που θα δραπετεύσουν από τη νεοφιλελεύθερη πόλη.» 
 
Το κείμενο που μόλις διάβασα είναι του Paul B. Preciado, φιλόσοφου, επιμελητή του 
Προγράμματος Δημόσιων Δράσεων της documenta14, της κορυφαίας διεθνούς περιοδικής 
έκθεσης σύγχρονης τέχνης που του χρόνου θα πραγματοποιηθεί εξ ημισίας στη μόνιμη στέγη της 
στο Κάσελ της Γερμανίας και στην Αθήνα, και δημοσιεύτηκε πριν λίγο καιρό στη Liberation (η 
μετάφραση είναι δική μου). 
 
«Είμαι εντυπωσιασμένος με την ενέργεια της πόλης, με το πόσο ζωντανή είναι. Λόγω της 
έλλειψης θεσμικών δομών και δημόσιας χρηματοδότησης υπάρχει ένα πολύ διαφορετικό τοπίο 
απ’ ότι στη Βόρεια Ευρώπη. Για παράδειγμα στο Άμστερνταμ όπου δούλευα στο παρελθόν όλα 
χρηματοδοτούνταν από το κράτος, κάτι το οποίο τώρα αλλάζει. 
Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν το εδώ μοντέλο, το οποίο είναι ταυτόχρονα συλλογικό αλλά και με 
πολύ ισχυρό προσωπικό χαρακτήρα, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα νέο παράδειγμα. Η 
βιωσιμότητα, το πώς οι οργανισμοί καταφέρνουν να επιβιώσουν με πειραματικούς τρόπους έχει 
πολύ ενδιαφέρον για μένα. 



Η Αθήνα είναι ένα εργαστήριο για πολλές δημιουργικές ιδέες σε πολιτικό επίπεδο και η 
Μπιενάλε της Αθήνας θέλει να γίνει μια θερμοκοιτίδα για όλο αυτό το εν εξελίξει πείραμα. 
Φίλοι διανοούμενοι, ακαδημαϊκοί, ακτιβιστές, καλλιτέχνες από διάφορες χώρες έρχονται να 
ζήσουν εδώ. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις ότι ένας θεσμός έχει μάθει να δουλεύει υπό αυτές 
τις συνθήκες. Να γίνονται και να ξεγίνονται τα πράγματα τόσο εύκολα. Ακόμη και το να 
σκεφτείς πάνω στις ιδέες που δεν μπορούν τελικά να πραγματοποιηθούν έχει μια σημασία. Είναι 
ένας νέος τρόπος να σκέφτεσαι την τέχνη.»  
Η δήλωση είναι του Μασιμιλιάνο Μολόνα, ανθρωπολόγου, καλλιτεχνικού διευθυντή της 5ης 
Μπιενάλε της Αθήνας με τίτλο «Ομόνοια». 
 
«Δεν εννοώ ότι υπάρχει ένας τρίτος δρόμος ή μια εναλλακτική, αλλά ο νότος μπορεί να μας 
προσφέρει έναν άλλο τρόπο να δούμε τα πράγματα. Ίσως είμαι υπερβολικά αισιόδοξος αλλά 
πιστεύω ότι σε τρία χρόνια η Αθήνα θα είναι σίγουρα ένα μέρος που θα θέλεις να ζήσεις, να 
είσαι εκεί. Κάτι το οποίο έχει ήδη αρχίσει να είναι. Μου πήρε λίγο καιρό να την καταλάβω αλλά 
εν τω μεταξύ έχει γίνει σημείο αναφοράς και όχι μόνο ως φιγούρα της κρίσης αλλά ως 
ενδιαφέρον τόπος και σε πολιτιστικό επίπεδο.»  
Η δήλωση είναι του Ανταμ Σίμτσικ, καλλιτεχνικού διευθυντή της documenta14.  
 
Επέλεξα να ξεκινήσω με τις παραπάνω δηλώσεις και κείμενα γιατί συνοψίζουν δύο στερεότυπες 
εικόνες της Αθήνας που αναπαράγονται τον τελευταίο καιρό από το διεθνή λόγο της τέχνης και 
της διανόησης. Αυτή μιας πόλης που καταρρέει, μιας πόλης παγωμένης και βιασμένης από το 
νεοφιλελευθερισμό. Και αυτή μιας πόλης – εργαστήριο δημιουργικής ενέργειας, όπου όλοι 
θέλουν να έρθουν να ζήσουν και να μάθουν από αυτήν στρατηγικές επιβίωσης και 
εφευρετικότητας σε καιρούς κρίσης.  
Η Αθήνα μοιάζει να είναι ο ιδανικός τόπος όπου μπορείς να δραπετεύσεις από τη 
νεοφιλελεύθερη συνθήκη, για να χρησιμοποιήσω την παρομοίωση του Πρεσιάδο, από πατέρες, 
συζύγους και βιαστές, μαθαίνοντας να κάνεις τέχνη χωρίς budget, με εναλλακτικές οικονομικές 
και κοινοτιστικές πρακτικές. Τι προβλήματα δημιουργεί αυτή η εικόνα ιδωμένη μέσα σε ένα 
ευρωπαϊκό τοπίο επισφάλειας, περικοπών στον πολιτισμό και τις ανθρωπιστικές σπουδές και 
καθιέρωσης της τέχνης ως απλήρωτου χόμπι; Μπορούμε να προβληματικοποίησουμε την 
ανάδειξη του θετικού και μόνο προσήμου χαρακτηριστικών όπως ευελιξία, βιωσιμότητα, 
επιτελεστικότητα, επινοητικότητα, δημιουργικότητα, παρατυπία κλπ. που αποτελούν τον 
τελευταίο καιρό σταθερό σημείο αναφοράς τόσο για μεγάλους θεσμούς όσο και για την 
αθηναϊκή σκηνή; 
Πώς μπορούμε να αντισταθούμε σε μια εξωτική οπτική της Αθήνας ως ένα νότιο πείραμα 
δημιουργικής βιωσιμότητας σε καιρούς κρίσης; 
Η πρόσφατη πρώτη Σύναψη της Μπιενάλε της Αθήνας θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν μια 
μεταφορά par excellence αυτών των δύο όψεων της πόλης. Ένα άδειο ξενοδοχείο υπό 
κατάρρευση, το Μπάγκειον στην Πλατεία Ομόνοιας, λειτούργησε για δύο εβδομάδες σαν ένα 
showcase αυτής της ενέργειας και της δημιουργικότητας της πόλης καλώντας τους 



ανεξάρτητους χώρους τέχνης της να το κατοικίσουν. Χωρίς εμφανή επιμελητική πρόταση, οι 
χώροι τέχνης της πόλης ήρθαν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους χωρίς μπάτζετ σε ένα θεσμό 
που τελεί υπό την αιγίδα του δήμου και εγκαινιάστηκε από την πριγκίπισσα της Ολλανδίας, η 
οποία όπως και οι καλλιτεχνικοί του διευθυντές μίλησαν για το στοίχημα της τέχνης να φέρει 
νέα επιχειρηματικότητα στην πόλη. Στο Μπάγκειον οι χώροι τέχνης της πόλης παρουσίασαν τη 
δουλειά τους χωρίς κάποια επιμέλεια που να συνιστά μια πρόταση για το τι συμβαίνει σήμερα 
στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας απλώς ότι η Αθήνα είναι μια πόλη που αν μη τι άλλο έχει πολύ 
καλλιτεχνική ενέργεια στους ξένους καλλιτέχνες που επισκέφτηκαν την Μπιενάλε για να 
εμπνευστούν και που στη συνέχεια θα πληρωθούν για να δημιουργήσουν νέα έργα με τη χορηγία 
του ιδρύματος ΝΕΟΝ.  
Πώς μπορούμε να αντισταθούμε σε μια εξωτική οπτική της Αθήνας ως ένα νότιο πείραμα 
δημιουργικής βιωσιμότητας σε καιρούς κρίσης; 
Θυμάμαι τους χαρακτηρισμούς της ελληνικής σκηνής πριν δώδεκα χρόνια που ξεκινούσα να 
γράφω για την τέχνη συνομιλώντας μέσα από τα κείμενά μου με τη νέα τότε γενιά των 
καλλιτεχνών, επιμελητών, γκαλερί και θεσμών της πόλης. Τότε που μια σειρά αφιερώματα στο 
διεθνή καλλιτεχνικό τύπο ήθελαν και πάλι να αναδείξουν την νέα ελληνική σκηνή με αφορμή 
μια άλλη πολύ διαφορετική κοινωνικοπολιτική συγκυρία, αυτή των Ολυμπιακών Αγώνων, των 
μεγάλων εκθέσεων σύγχρονης τέχνης, των γκαλερί που άρχιζαν να πηγαίνουν στις διεθνείς 
φουάρ, των νέων θεσμών όπως η Μπιενάλε της Αθήνας που ξεκινούσαν δυναμικά για να βάλουν 
την Αθήνα στο διεθνή χάρτη της τέχνης.  Όλα  συνοψίζονταν στο ότι υπήρχε πολύ «ενέργεια». 
Πολλά έγιναν από τότε, για να καταλήξουμε τελικά να μιλάμε και πάλι για την τοπική σκηνή ως 
ένα δοχείο ενέργειας, το οποίο κανείς δεν μοιάζει να ενδιαφέρεται να μελετήσει, να 
αποκωδικοποιήσει, να θεωρητικοποιήσει. 
Πώς μπορούμε να αντισταθούμε σε μια εξωτική οπτική της Αθήνας ως ένα νότιο πείραμα 
δημιουργικής βιωσιμότητας σε καιρούς κρίσης; 
Ένα άλλο θέμα το οποίο μοιάζει να μην μας ενδιαφέρει να συζητήσουμε είναι η βιωσιμότητα 
όσων ασχολούνται με την τέχνη στην Ελλάδα. Μέχρι πότε μπορείς να αισθάνεσαι νέος 
καλλιτέχνης ή επιμελητής συμμετέχοντας αμισθί σε εναλλακτικά ή και θεσμικά (γιατί τελικά 
πόσο διαφέρουν αυτά μεταξύ τους στη χώρα μας;) πρότζεκτ παράγοντας συμβολικό κεφάλαιο 
ανεξάρτητα από το αν αυτό εξαργυρώνεται ή όχι; Πώς αντιλαμβάνεται η Μπιενάλε τον εαυτό 
της οργανώνοντας συνέδρια για τους τρόπους αντίστασης της τέχνης απέναντι στην επισφάλεια 
της άυλης εργασίας, και τι εναλλακτική έχει να προτείνει στο παράδειγμα διεθνών πετυχημένων 
mega θεσμών όπως η Expo του Μιλάνο που η λειτουργία της πρόσφατα βασίστηκε μόνο σε 
εθελοντές; Πόσο ιδεολογικά επιλήψιμο είναι να ζητήσεις χρηματοδότηση από το ίδρυμα ενός 
συλλέκτη για να κάνεις μια έκθεση, μια έρευνα, ένα βιβλίο; Σε ένα ευρωπαϊκό σκηνικό 
περικοπών στον πολιτισμό αλλά και έμφασης στις performative, άυλες μορφές τέχνης που 
ζητούν τη διαρκή συμμετοχή των καλλιτεχνικών υποκειμένων και του θεατή, τι σημαίνει η 
δήλωση του διευθυντή της Τέιτ Μόντερν Κρις Μπίκον σε πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα 
ότι δεν πειράζει και τόσο που δεν ανοίγει το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης από τη στιγμή που 



έχουμε την Μπιενάλε, τη Ντοκουμέντα και το ΝΕΟΝ και όλη η πόλη μας είναι ένα παράδειγμα 
της ευελιξίας του μουσείου το μέλλοντος; 
Πώς μπορούμε να αντισταθούμε σε μια εξωτική οπτική της Αθήνας ως ένα νότιο πείραμα 
δημιουργικής βιωσιμότητας σε καιρούς κρίσης; 
Πριν λίγες μέρες η ΠΑΤ κάλεσε σε ένα καφενείο στην Ομόνοια Έλληνες και ξένους 
καλλιτέχνες, επιμελητές και ακτιβιστές θέτοντάς τους μια σειρά ερωτήσεις. Έχει πολύ 
ενδιαφέρον ότι στην πλειοψηφία τους οι καλεσμένοι, έλληνες και ξένοι, δήλωσαν ότι δεν 
θεωρούν την τέχνη επάγγελμα, αλλά κάτι άλλο, κάπου ανάμεσα, κάτι δύσκολο να οριστεί… Την 
ίδια στιγμή που παραδέχτηκαν ότι αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες μέσα από 
την ενασχόλησή τους με την τέχνη παρότι αυτή αποτελεί γι αυτούς υπερπλήρη απασχόληση. 
Λίγοι έδωσαν έμφαση στις δυνατότητες που έχει η καλλιτεχνική σκηνή της Αθήνας να 
εκμεταλλευτεί το εξωτικό της μομέντουμ, μαθαίνοντας από τα παραδείγματα άλλων χωρών που 
βρέθηκαν στο παρελθόν σε αντίστοιχες θέσεις. Ειδικά στην Ελλάδα έχουμε μια παράδοση να 
τοποθετούμε την τέχνη σε μια μεταφυσική σφαίρα – ο κριτικός λόγος για την τέχνη από τη 
μεταπολίτευση και μετά περιορίστηκε σε ένα φορμαλιστικό πεδίο ανάλυσης προσφέροντας, 
όπως έχει γράψει η Άντζελα Δημητρακάκη, το ιδεολογικό έδαφος για το διαχωρισμό του 
προσωπικού από το πολιτικό και η επιθυμία για το χτίσιμο μιας εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας 
που να μπορεί να εξαχθεί επισκίασε το ενδιαφέρον για μια πολιτική γύρω από την ταυτότητα. 
Φαίνεται ότι έφτασε η στιγμή, αυτή η υποτιθέμενη ελληνική ιδιαιτερότητα να αποτελέσει 
διεθνές παράδειγμα προσφέροντας το ιδανικό υπέδαφος για να χτιστούν τα ευέλικτα μουσεία και 
οι έξυπνες δημιουργικές πόλεις του μέλλοντος…  
 
 


