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Η αρχή στη γένεσή της – η μαβιά γραμμή του σούρουπου.  
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Προβάλλοντας εικόνες που τρεμοπαίζουν στο Πεδίο ΤΕΜΕΝΟΣ (μονά καρέ) χωρίς ήχο 
(στιγμές σιωπής), ο Μαρκόπουλος συσχετίζει το Πεδίο αυτό στο χωριό Λυσσαρέα με τις 
ασυνήθιστες σκέψεις - εικόνες του (όπως τις χαρακτηρίζει ο ίδιος), μέσα από την εφήμερη 
κινηματογραφική εγκατάσταση στην μορφή υπαίθριου νυκτερινού συμμετοχικού 
κινηματογράφου.  
Αν η αρχιτεκτονική σύμφωνα με τον Norberg-Schultz σημαίνει ενεργοποίηση τόπου, 
κάτι τέτοιο συμβαίνει ήδη με την εγκατάσταση στο Πεδίο ΤΕΜΕΝΟΣ από τον Μαρκόπουλο. 
Την πράξη αναγνώρισης μπορούμε να την θεωρήσουμε ως μια υποκειμενική, εμπειρική και 
προσωπική καλλιτεχνική διαδικασία επιλογής που γίνεται από έναν μη ειδικό καλλιτέχνη ως 
υποκινητή. Την πράξη νοηματοδότησης μπορούμε να την θεωρήσουμε επίσης ως μια 
υποκειμενική προσωπική (αλλά όχι ερμητική ή κλειστή) ανοικτή καλλιτεχνική διαδικασία, η 
οποία προσεγγίζει το συλλογικό μέσα από διασπορικά δίκτυα κοινών αναμνήσεων 
προγενέστερης κοινότητας όσο και μέσα από την εγκατάσταση νέας εφήμερης αδύνατης 
κοινότητας. 
Οι αξίες του έργου αυτού εντοπίζονται στα εξής στοιχεία: 
- Η μυθοπλασία του σκηνοθέτη προορίζεται προς έναν διαλογικό θεατή από έναν διευρυμένο 
με την ζωή επιτελεστικό κινηματογράφο. 
- Στην συγκεκριμένη αυτή συνθήκη προβολής αρχείων μνήμης στο ΤΕΜΕΝΟΣ, η 
επιτελεστική πορεία (προς και από) κατάβασης και ανάβασης των επισκεπτών στο Πεδίο, 
συνδέεται με τα προσωπικά τους βιωματικά και μνημονικά τους πλέγματα. 
- Οι διαδικασίες που συνοδεύουν το επετειακό περιοδικό αυτό γεγονός στην συγκεκριμένη 
αυτή τοποθεσία οδηγούν στον πολλαπλασιασμό και την δικτύωση του τόπου από 
αναδυόμενες (νεότερες) πληθυντικές προσωπικές επιτελέσεις (παραγόμενες αφηγήσεις από 
το ακροατήριο) τις οποίες κινητοποιεί ο αναφορικός χώρος μνήμης του Μαρκόπουλου, με το 
συγκριτικό υλικό του. 
 
[Επιτέλεση 1]: 
Η επιλεγμένη τοποθεσία ΤΕΜΕΝΟΣ (από τον Μαρκόπουλο) στην Λυσσαρέα επιτελείται 
αρχικά λογοθετικά από την πράξη της ονοματοδοσίας της (από τον Μαρκόπουλο), ως ένας, 
εκ των προτέρων, ήδη νοηματοδοτημένος χώρος. Τέμενος, από το ρήμα τέμνω, σημαίνει η 
τοποθεσία που τέμνεται από, ή τέμνει νοήματα. Το Τέμενος είναι κενοτάφιο προσκυνήματος, 
σύμφωνα με τον Norberg-Schultz, αποτελεί την αρχετυπική μορφή του νοηματοδοτημένου 
χώρου, αφετηρία της ανθρώπινης εγκατάστασης. Μπορεί να οριστεί ως Πεδίο που έχει κέντρο 
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και παρουσιάζει κανονική επανάληψη δομικών στοιχείων (ορόσημα), δέσμες από (πατημένα) 
χόρτα, όπου ως περίκλειστος χώρος που έχει έξω και μέσα, αποτελεί οριοθέτηση γης.1  
Συνεπώς, το ΤΕΜΕΝΟΣ αρχικά είναι ένας ανώνυμος χώρος που μετατρέπεται από τον 
διευρυμένο τοποειδικό κινηματογράφο του Μαρκόπουλου σε συλλογική <Αποθήκη Μνήμης>. 
Λειτουργεί ως γεννήτρια νοημάτων που ανατροφοδοτούν άμεσα την κάθε προσωπική μνήμη 
(στο ζωντανό παρόν) συνδυασμένη με την τρέχουσα εξελισσόμενη, και άρα ασταθή, 
εμπειρία. Οι διαδικασίες του κινηματογράφου αυτού συνδέουν την σωματικότητα του 
εμπλεκόμενου ενεργού ακροατηρίου (περπάτημα, προβολή αναμνήσεων) με τον φυσικό και 
κοινωνικό χώρο της τοποθεσίας.  
 
[Συνθήκες - στοιχεία]  
// Πολιτισμικές υλικές μορφές:  
Στην μορφή του υπαίθριου κινηματογράφου συμμετέχουν φυσιολογικές παράμετροι και 
υλικά στοιχεία που αποδίδουν νέες και επικαιροποιούν παλαιότερες σημασίες όπως ο 
έναστρος ουρανός, η χλωρίδα, η πανίδα (ακουστικό και μυρωδικό περιβάλλον), οι 
νυχτερίδες, τα τριζόνια, οι ακρίδες (έμβλημα του φεστιβάλ για την τοποθεσία), τα 
γαβγίσματα, η υγρασία (ποτάμια), οι μυρωδιές από το κοκκινόχωμα, τα ξερά χόρτα, την ξερή 
κοπριά, τα βότσαλα κ.ά., τα οποία όλα επαναλαμβάνονται στα δομικά υλικά των οικισμών.  
// Συμμετοχική προβολή:  
Προβάλλοντας εικόνα (μονά καρέ) χωρίς ήχο (στιγμές σιωπής) ο Μαρκόπουλος συσχετίζει 
το Πεδίο (ΤΕΜΕΝΟΣ) με ασυνήθιστες εικόνες μέσα από την παροδική κινηματογραφική 
εγκατάσταση αρχείων προσωπικής μνήμης, τα οποία καταστρέφουν την αναπαράσταση 
λειτουργώντας ως κυριολεκτικά αντικείμενα. Το ακροατήριο υποκινείται από τον μη 
αφηγηματικό (μη θεαματικό) αυτό βωβό κινηματογράφο στην σύνθεση των σχετικών ήχων 
που εντείνουν την ακουστική τοποθεσία. Οι επιμέρους συνειδήσεις των ενεργών (σε 
εγρήγορση) θεατών (και όχι αποστασιοποιημένων2), στο τέλος της ημέρας, τη νύκτα, 
υποβάλλονται στην κοπιώδη προσπάθεια συμπλήρωσης ή προβολής (από εκείνους), στα 
κενά σιωπής των λευκών (αντίδραση /νευροβιολογία) και των μαύρων καρέ (μνήμη).  
 
[Στοιχεία]: 

1. Ο διευρυμένος κινηματογράφος (προσομοιάζει στο θέατρο) γενικότερα είναι μια 
υβριδική αντιαφηγηματική /πειραματική ιστορική μορφή κινηματογράφου που 
στράφηκε στην αναζήτηση σύνθετης σχέσης αρχιτεκτονικής τοπίου, 
κινηματογράφου, σώματος και οπτικών μέσων. Επιδίωκε την συνολική 
ψυχοσωματική (διανοητική – εγκεφαλική) αλληλεπίδραση /συνέργια των θεατών 
(ενεργά διαλογικά υποκείμενα), εντείνοντας το ψυχολογικό-μνημονικό πλέγμα της 
πολυαισθητηριακής τους εμπειρίας, και υποβάλλοντας τους σε άμεση 
νευροφυσιολογική και αντιληπτική απόκριση (μέσα από προβαλλόμενες κυματοροές 
ή διαλεκτικές εικόνες).  

 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ιστορική μορφή (συνολικής τέχνης) από τον 
Μαρκόπουλο στο διευρυμένο Πεδίο Τέμενος δεν δίνει προτεραιότητα σε κάποια 
αξιωματική μορφή τέχνης έναντι άλλης,3 λ.χ. μεταξύ του τοπίου (τέχνη στο τοπίο), της 



3 
 

προβολής (δημόσια εφήμερη γλυπτική εγκατάσταση πεδίου) του κινηματογράφου 
(διευρυμένος σωματικός κινηματογράφος, ο οποίος εμπλέκει την νευροφυσιολογία), ή 
στα όρια με την περιβαλλοντική τέχνη (environmental art) και τέχνη ουρανού (sky art). 
 
2. Οι υπαίθριες νομαδικές εγκαταστάσεις πεδίου γενικότερα με δημόσιο χαρακτήρα 

(ιδιοτοπικού ενδιαφέροντος), οι οποίες προορίζονται για, ή προσανατολίζονται 
συνειδητά προς κάποιον τόπο (κοινωνικό, υλικό και φαντασιακό), μπορούν να 
εμπλέκουν την τοπική κοινότητα, κοινότητες ειδικών (επιστημόνων, σπουδαστών, 
κ.ά.) και να καλλιεργούν εφήμερα συμβάντα ή εικαστικές δράσεις που συνδέονται με 
το ταξίδι. Παράλληλα μπορούν να συσχετίζουν τις προγενέστερες προσωπικές και 
υπάρχουσες συλλογικές αφηγήσεις με νεότερες υποκειμενικές καθημερινές εμπειρίες 
(δημόσιες σφαίρες), οι οποίες επιβιώνουν όταν γίνονται κοινές (συλλογικό 
φαντασιακό) μέσα από την εγκατάσταση νεότερης συλλογικής μνήμης.  

 
[Επιτέλεση 2]: 
Ανεπίσημες υποκειμενικές επιτελέσεις προφορικότητας συμμετεχόντων (θεατών) που 
εκδραματίζονται σε κύκλους συμμετοχής τους στην καθημερινή ζωή από 
επαναλαμβανόμενες πράξεις υπό την μορφή εκτέλεσης οδηγιών, προσομοιωμένων 
περιηγήσεων, αποσπασμάτων μνήμης και προφορικών περιγραφών [όπως οι συνομιλίες με 
οδηγούς (ταξί, ΚΤΕΛ), με κατοίκους της περιοχής, από την έρευνα στο φωτογραφικό αρχείο, 
από την χαρτογραφία διαδικτύου, κ.ά.4], παράγουν νοητικούς χάρτες ή σκαριφημάτα σε 
δίκτυα. Νεότερες επιτελέσεις των οδηγιών αυτών στον τόπο από επαναληπτικές οδοιπορίες 
(πεζοπορία με οδηγό, με άλλους συμμετέχοντες, κ.ά.) ξεκινούν επίσης φαντασιακά αρκετές 
ημέρες πριν το γεγονός (προσομοιώσεις σε απόσταση από την τοποθεσία) και μπορούν να 
έχουν διάρκεια, και να συνεχίζονται, αρκετές ημέρες ή και χρόνια μετά το γεγονός (λ.χ. 
τέσσερα χρόνια, όσα μεσολαβούν μεταξύ κάθε ενότητας προβολής του έργου ΕΝΙΑΙΟΣ). Θα 
πρέπει να λάβουμε υπόψη πως κάτι τέτοιο διαφοροποιεί θεμελιωδώς την περφόρμανς 
(επιτελεστική μεταδραματική παράσταση) με έμφυτο και αναπόσπαστο στοιχείο της την 
συμμετοχή του θεατή από τα κοινά θεατρικά δράματα παραστασιακής απομίμησης.5 
 
[Στοιχεία]: 
 

3. Η λειτουργική τοποθεσία (functional site) γενικότερα ενσωματώνει τις θεωρήσεις της 
διευρυμένης τοποθεσίας (expanded site), της μετακινούμενης τοποθεσίας -σε κίνηση 
(mobile site) και της κοινωνικής τοποθεσίας (social site), στρεφόμενη προς το 
κοινωνικό για την ανάδυση νέων χωρικών σχέσεων. Ο James Meyer κατανόησε και 
εξέφρασε την συνθήκη αυτή θεωρώντας πως η τοποθεσία δεν μπορεί να γίνεται 
αντικείμενο εμπειρίας με καθαρό τρόπο, αλλά αποτελεί από μόνη της μια κοινωνική, 
διαλογική /ρηματική (discursive) οντότητα χωρίς συνοχή. Η λειτουργική τοποθεσία για 
εκείνον ορίζει έναν πληροφοριακό τόπο στην τέχνη (αλληγορικό, κινητικό), ένα 
παλίμψηστο κειμένων, φωτογραφιών, βίντεο καταγραφών, υλικών πραγμάτων, 
συνθηκών από τις φυσικές τοποθεσίες.  
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Στη συγκεκριμένη περίπτωση η εμπειρία του ΤΕΜΕΝΟΣ μπορεί να θεωρηθεί 
λειτουργικός τόπος σε κίνηση,6 ο οποίος βιώνεται από την πορεία του ταξιδιού, ο ένας 
τόπος μετά τον άλλο, όχι ως ακολουθία ή παράθεση τόπων αλλά ως προσωπική 
συγκρότηση ενός οδοιπορικού από αποσπάσματα εικόνων και εμπρόθετης δράσης, ή 
αντικειμένων της τρέχουσας μνήμης και της εμπειρίας.7 

 
4. Η νομαδική τοποειδής, εδαφική πράξη οδοιπορίας (όπως εκφράζεται στην διαδρομή, 

την περιήγηση ή το ταξίδι) είναι μια καθημερινή συνηθισμένη αλλά δημιουργική 
πράξη που μας συσχετίζει με εκείνα που συναντάμε ή μας βρίσκουν (τόπους, 
πράγματα, τον Εαυτό, τους Άλλους). Οι πεζοπορίες επιτελούνται ποιητικά όσο και 
κυριολεκτικά ως εφαρμοζόμενες πρακτικές για την ανάγνωση τοποθεσιών, την 
ιχνηλάτιση ορίων και μονοπατιών, την καταγραφή ή την κατασκευή αναλογικών 
αναπαραστάσεων όπως χάρτες, συλλογές κ.ά. Συνολικά το περπάτημα, εμπλέκει την 
πεζοπορία με την στάση, τα οποία μπορούμε να τα θεωρήσουμε διαλογικές 
παρεμβάσεις από μόνα τους, που μπορούν να αντιμετωπίζουν την έλευση του 
συμβάντος (ενσωματώνουν το απρόοπτο) και το ρίσκο σχέσεων (νέοι αναδυόμενοι 
δεσμοί), ορίζοντας νέα συμφραζόμενα και υλικά απομεινάρια ή ίχνη για τους τόπους, 
και κυρίως, διασυνδέοντας σε αυτό το πλαίσιο τις χειρονακτικές τοπικές πρακτικές με 
άλλες ως τεχνολογίες. Όταν συνδυάζονται με την περιπατητική συνομιλία εντείνεται 
η προσωπική φαντασία και ξαναλέγονται (αφηγούνται) περασμένα γεγονότα. 

 
[Επιτέλεση 3]:  
Η τοπικότητα8 αναδύεται πάντοτε από τις πρακτικές τοπικών υποκειμένων σε συγκεκριμένες 
γειτονιές. Θα σημείωνε ο Arjun Appadurai πως τοπικοποιημένες δημόσιες σφαίρες, οι οποίες 
γίνονται εμφανείς στις πρόσωπο με πρόσωπο επαφές των τοπικών δρώντων υποκείμενων, 
προικισμένων με αυτόχθονα τοπική γνώση, συσχετίζονται και αναπαράγουν την τοπικότητα 
μέσα από τεχνικές χωρικής παραγωγής κοινωνικά και ενσώματης τοπικότητας, ενσώματες 
εμπειρίες ομαδικής συνάφειας (λ.χ. όπως εμφανίζονται στην ομιλία). Στη συνέχεια οι τοπικές 
σφαίρες συνδέονται με απομακρυσμένες διασπορικές δημόσιες σφαίρες (μέσα από κινητές 
τεχνολογίες) κατασκευάζοντας φαντασιακές κοινότητες ως αίσθηση του συνανήκειν, ενός 
κοινού συλλογικού φαντασιακού που εκδηλώνεται πέρα από τις μορφές των μαζικών μέσων 
του έντυπου ή ηλεκτρονικού καπιταλισμού.9  
Για παράδειγμα περιοδικές μορφές διασκέδασης και συνεύρεσης που διατηρούν κάποιον 
επίσημο τελετουργικό κοινωνικό χαρακτήρα, συνενώνουν τις προϋποθέσεις της μετακίνησης 
στην υλικότητα του ταξιδιού και της φιλοξενίας, (λ.χ. των μακρινών συγγενών) με αφορμή 
επετειακά γεγονότα.  
Το πανηγύρι εκφράζει κάτι τέτοιο στο βαθμό που συνοδεύεται από επιμέρους κοινωνικές 
τελετουργίες προετοιμασίας, δωροδοσίας, αντιδώρου (ανταλλαγή προϊόντων), παράγοντας 
μεγάλης κλίμακας ομαδικές ταυτότητες. 
 
[Επιτέλεση 4]: 
Η δομημένη σύνδεση αφήγησης και χώρου είναι ήδη μια μνημοτεχνική,10 ένας τρόπος 
επιτέλεσης της γνώσης διαμέσου της φαντασίας. Η τρέχουσα μνήμη (εικόνα: χαγιάτι) δεν 
αφορά αναπαραστάσεις του παρελθόντος αλλά νέες ενεργοποιήσεις της σκέψης. Δεν 
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πρόκειται συνεπώς για μια νοσταλγία χωρίς μνήμη, νοσταλγία χωρίς βιωμένη εμπειρία ή 
συλλογική ιστορική μνήμη, ή διαφορετικά «φαντασιακή νοσταλγία» απέναντι σε πράγματα που 
ποτέ δεν υπήρξαν [Βλ.: A. Appadurai (1996)], είτε πολύ περισσότερο, πάνω στην εκδήλωση 
μιας «νοσταλγίας για το παρόν», ως κάτι που υπάρχει να θεωρείται ήδη χαμένο,11 
προκαλώντας έτσι την ανάμνηση για μια απώλεια που ποτέ δεν έχει επισυμβεί.  
[Γνωρίζουμε στην συνέχεια ότι το παραγόμενο από τον καπιταλισμό αυτό κενό, επιβάλει τις 
προϋποθέσεις πλασματικής ανάγκης αποκατάστασής του από τεχνικές σύγχρονου 
μάρκετινγκ και μαζικής προώθησης (προσομοιωμένων) προϊόντων πάσης φύσεως και 
υπηρεσιών στην αγορά].  
Συνεπώς, την μνήμη δεν θα την ανατροφοδοτεί το ιστορικό αποκατεστημένο κτίσμα, αλλά το 
ερείπιο, το οποίο είναι σύγχρονό μας πάντοτε, ως ένα ασταθές αντικείμενο, πάνω στο οποίο 
παρεμβαίνει συνεχώς το εφήμερο (και όχι ο κατασταλαγμένος χρόνος) και φέρει το κολλάζ 
των επάλληλων (βιωμένων) στιγμών του.12  
 
[Ανακεφαλαίωση:] 
Ειδικότερα, έχουμε τα εξής επίπεδα παρεμβάσεων σε σχέση με το κεντρικό γεγονός της 
προβολής του έργου ΕΝΙΑΙΟΣ όπως:  
α. την αντικειμενική κατασκευή 
την ίδια την διευρυμένη προβολή συσχετισμένη με την τοποθεσία ΤΕΜΕΝΟΣ ως εφήμερη 
site-specific εγκατάσταση, της οποίας το περιεχόμενο προβάλλεται ως αντικειμενική 
κατασκευή,13 (καθώς συνοδεύεται από επεξηγηματικούς αναλυτικούς καταλόγους, βιβλία και 
κείμενα), 
β. τις νέες ερμηνείες 
τις νέες ΄΄κατασκευές΄΄ για τον τόπο (σκέψεις – εικόνες) ως προς το περιεχόμενο της 
προβολής στο πλαίσιο ανοικτής ερμηνείας του έργου τέχνης (Το ανοικτό έργο).14  
γ. τις νέες συμμετοχικές ΄΄κατασκευές΄΄ 
τις νέες υποκειμενικές συμπληρωματικές ΄΄κατασκευές΄΄ (βιωματικές, προσωπικές, 
διευρυμένες και συσχετισμένες) από τους συμμετέχοντες επισκέπτες (κοινό) ως 
επιδιωκόμενες ενδοσκοπήσεις που υλοποιούνται στα κενά σιωπών της προβολής, σε σχέση 
με το περιεχόμενό της.  
δ. τις καθημερινές δράσεις και επιτελέσεις 
τις προϋποθέσεις ανεπίσημων δράσεων τις οποίες θέτει παράλληλα ο σχεδιασμός 
Μαρκόπουλου και Beavers που παρακινούν το κοινό έξω από το περιεχόμενο της προβολής, 
προς καθημερινές δράσεις μελέτης, σκέψης ή αναστοχασμού (γύρω από το επίσημο γεγονός 
του φεστιβάλ /πρόσβαση, διαμονή, διατροφή) με αφορμή ομιλίες, κατασκήνωση, φαγητό, 
ομαδικές πεζοπορίες, εκδρομές, κ.ά. Αυτές οι δραστηριότητες επιφέρουν ανεξάρτητες 
επόμενες πράξεις, απρόοπτα και συμβάντα που ενεργοποιούν κοινωνικούς χώρους 
συνάντησης και διάστασης, θέτοντας υπό ερώτηση την σχέση δημόσιου και ιδιωτικού. 
ε. τις νέες ποιητικές ΄΄κατασκευές΄΄ 
που προκύπτουν από την εμπλοκή στην κυριολεκτική και την φανταστική τοποθεσία, 
διασυνδεμένες κάτω από την ποιητική της προσωπικής ανάμνησης και του ταξιδιού, τα οποία 
οδηγούν σε νέες λειτουργικές τοποθεσίες ΄΄κατασκευών΄΄, πολλαπλασιάζοντας την 
τοποθεσία, ως καλλιτεχνική τακτική ή μέθοδος παρέμβασης. 
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[Σχετικά με τις πρακτικές τέχνης πεδίου:] 
Η διαδικασία παραγωγής λόγου στην τέχνη κινητοποιείται επίσης από βιωματικές εμπειρίες 
(τόπος καταγωγής) φτάνοντας πολλές φορές σε αρκετά προσωπικές προσεγγίσεις της 
πραγματικότητας, οι οποίες όπως είπαμε επιδιώκουν στην συνέχεια να γίνονται συλλογικές. 
Πρακτικές δράσεις τέχνης Πεδίου (fieldwork) όταν για παράδειγμα ενεργοποιείται ή 
κινητοποιείται μια κοινότητα προκείμενου να συνδεθεί με την ιστορία του τόπου της για την 
διακίνηση περαιτέρω κοινωνικής γνώσης, ή όταν για παράδειγμα στην κυριολεκτική ζωή 
έχουμε παραγωγές τέχνης αρχείου, βίντεο-δοκιμίου (video-essay) από υλικές εκφράσεις που 
κατασκευάζουν τοποθεσίες πληροφορίας, εμφανίζουν στην τέχνη την μέθοδο της γνωσιακής 
(γνωσιολογικής) χαρτογράφησης μεταφέροντας κοινωνική εμπειρία σχετικά με την κοινωνική 
ζωή [≠ τουριστική εμπειρία] ως μια νέα αίσθηση συνολικής κοινωνικής δομής που θα 
αντικαθιστούσε το καθαρά αντιληπτικό υποκατάστατο της γεωγραφικής απεικόνισης [Βλ.: Fr. 
Jameson (1999)], προϋποθέτοντας την εγγύτητα και την αμεσότητα της εμπειρίας του 
κοινωνικού. Ως δυνατότητες επιχειρούν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της παλαιότερης 
φαινομενολογικής αντίληψης για την πραγματικότητα και της ίδιας της πραγματικότητας στο 
σημερινό πλαίσιο παγκοσμιοποίησης.15 Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι 
προσεγγίσεις παίρνουν αποστάσεις από τον νοσταλγικό ή ρομαντικό χαρακτήρα που 
συνοδεύει αυτομάτως την σκέψη της επιστροφής στον τόπο καταγωγής, όπως εκδηλώνονται 
στις λεκτικές φράσεις που συνοδεύουν τις αντικομφορμιστικές «αποδράσεις» 
Σαββατοκύριακου, λ.χ. «επιστροφή εκεί όπου ανήκουμε ή όπου νιώθουμε καλά, ή εκεί που 
είναι το σπιτικό μας», ή «πίσω στις ρίζες μας». Αυτές έχουν αρκετά κοινά με συντηρητικές 
όπως μπορούμε να τις θεωρήσουμε έννοιες όπως διατήρηση, συντήρηση, προστασία, όταν 
διέπονται από το πνεύμα ενός αγοραίου σύγχρονου παγκόσμιου καπιταλισμού.16 

[Καταλήγοντας:]   
Αν θέταμε το κρίσιμο ερώτημα, τι το κάνει κάποιο έργο εντοπισμένο ή προσιδιάζον σε έναν 
τόπο; εκείνο το οποίο θα απαντούσαμε είναι ο νομαδικός του χαρακτήρας. 
Η καταγωγή του προσώπου (του καλλιτέχνη ή του αρχιτέκτονα) δεν μπορεί ποτέ από μόνη 
της να καθορίσει το αντίκτυπο που έχει το έργο στην τοποθεσία εισαγωγής του.  
Τα υλικά, σε ότι αφορά την προέλευση ή τον προορισμό τους, δεν αρκούν επίσης να 
χαρακτηρίσουν την αποκλειστική τοποειδή ή ιδιοτοπική σχέση. Στον Μαρκόπουλο λ.χ. το 
πρωτογενές υλικό του δεν προέρχεται από την τοποθεσία Τέμενος, ενώ ο ίδιος όμως έχει 
καταγωγή, όμως το έργο αφορά τον υλικό ανθρωπολογικό τόπο στον βαθμό που τον 
αναπλαισιώνει και τον συσχετίζει με άλλους τόπους και πρόσωπα, όσο επίσης στον βαθμό 
που τον επεκτείνει ως κοινωνικό και πολιτικό παρά ως υλικό φαινομενολογικό περιβάλλον, 
με την έννοια ενός υπόβαθρου που περιβάλλει κάτι.  

 

 

Για την Ημερίδα «Αρκαδίας μοναδικότητα: ταυτότητα του τόπου και σύγχρονες τεχνολογικές 
προκλήσεις», Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο. Διοργάνωση ΤΕΕ Πελοποννήσου και ΕΜΠ, 
Τρίπολη, 2016. Δημοσιεύτηκε με τον τίτλο «Επιτελεστικές οδοιπορίες προς-και-από την τοποθεσία 
ΤΕΜΕΝΟΣ στην Λυσσαρέα Αρκαδίας», στην τοποθεσία https://ntua.academia.edu/KostasDaflos. 
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[Εικόνες:] από προσωπικό αρχείο (1960, 2004, 2016), το διαδίκτυο και με την ευγενική παραχώρηση 
σπουδαστών ΕΜΠ. 
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