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«Το Άκτιστο για µένα είναι ο δυνητικά υπαρκτός παράδεισος του καθένα και ταυτόχρονα η ενέργεια που η επιθυµία ή η ανάγκη γι’ 
αυτόν πυροδοτεί στην (κυκλωτική) αναζήτησή του. Ο µηχανισµός µπορεί να έχει εφαρµογή τόσο σε προσωπική όσο και σε 
συλλογική κλίµακα.» 

Ερατώ Κουτσουδάκη 
 

«Αν ο τόπος ορίζεται από τις σχέσεις που διαµεσολαβούνται σε αυτόν, οι «Άκτιστοι Τόποι Αλλού» επιχειρούν να µεταγράψουν τη 
σχέση µας µε τον τόπο, την προσµονή µας για το άλλο, το ακόµη ά-κτιστο, αλλά και το φόβο µας για το µη δοµηµένο, το µη 
ενσωµατωµένο. Παράλληλα, µιλά για την ετεροτοπία, που απαντάται πιθανά σε κάθε πολιτισµό, που διαµορφώνεται διαφορετικά 
από κάθε κοινωνία, που µπορεί να «συσσωρεύσει» σε έναν υπαρκτό τόπο άλλους τόπους, διακριτούς και ασυµβίβαστους. 
Ταυτόχρονα µιλά για την ετεροχρονία, για εκείνη τη ρωγµή του χρόνου που διακόπτει τον παραδεκτό χρόνο, κυρίως όµως 
υποδηλώνει το ά-τοπο πέρασµα προς την ένταξη και τον τόπο. Τέλος, µιλά για τη σχέση που έχει η ετεροτοπία µε τον 
εναποµείναντα χώρο, η οποία είτε δηµιουργεί ένα χώρο ουτοπικό στον πραγµατικό χώρο, είτε δηµιουργεί έναν τόπο άλλο, τέλειο, 
έναν τόπο ανακούφισης και συν-χώρεσης.» 

Άννα Καλλινικίδου 
 

«Η εγκατάσταση που παρουσιάζεται είναι ένας υπαινιγµός για την ανάγκη δηµιουργίας του προσωπικού άκτιστου – ουτοπίας και 
την πορεία προς την «πεισµατική» κτίση του.» 

Περσεφόνη Καραµπάτη 
 

«Το άκτιστο είναι η πτυχή της πραγµατικότητας που µας αποκαλύπτεται όταν «µεταφερόµαστε», όπως ο πρόσφυγας και ο 
µετανάστης, σε έναν τόπο «άλλο», στον οποίο ελπίζουµε αρχικώς να καλυφτούν οι ανάγκες µας. Με οδηγό την ανάγκη, 
ανακαλύπτουµε την βαθύτερη ανάγκη της ύπαρξης να «δούµε» όλη την εικόνα. Σε αυτό το σηµείο γεννιέται το πρώτο κενό, ένα 
χάσµα ανάµεσα στο πώς ζούσαµε και στην ουσία των πραγµάτων που µας προ-καλεί σε έναν επαναπροσδιορισµό της ύπαρξης. 
Η επιλογή του κενού ως τρόπου ζωής µας οδηγεί στην σιωπή και στην νηστεία και εν συνεχεία στην κάθαρση, ελπίζοντας «µετά» 
να µας δοθεί το δώρο, δηλαδή η φώτιση και η ανα-γνώριση του ά-κτιστου ως παράλληλης και εξίσου πραγµατικής διάστασης της 
καθηµερινότητας.» 

Μυρτώ Κωσταροπούλου 
 

«Το Άκτιστο είναι ένα Ταξίδι, µε αρχή, µέση και τέλος, της βαθειάς εσωτερικής τάσης της ανθρώπινης ψυχής να αναζητά και να 
εξελίσσεται. Μέσα από αυτό ο άνθρωπος ξεπερνά εµπόδια, φύλακες και τους ίδιους του τους φόβους, µαθαίνει νέες λάµψεις, 
φτάνει σε τόπους ονειρικούς (ή όχι και τόσο), αλλά πάντα διαφορετικούς από αυτούς που άφησε πίσω. Εκεί, νιώθει επιτέλους 
πως είναι πολύ µεγάλος για να χωρέσει σε αυτό που άφησε πίσω και πολύ µικρός για να συµβιβαστεί µε αυτό που βρήκε εδώ. 
Και τότε είναι που ο Ταξιδιώτης αναγνωρίζει µια απείρως συνεχιζόµενη και επαναλαµβανόµενη σπείρα, δίνοντας µια κάποια τάξη 
στο χάος της αιωνιότητας. Το Άκτιστο τελικά είναι το Όνειρο, είναι η ίδια η Ζωή.» 

Γιάννης Ζαφειρίου 
 
 

Η εγκατάσταση «Ά-κτιστοι Τόποι Αλλού» χρησιµοποιεί ως εργαλείο αφήγησης το παράδειγµα του µετανάστη. Και αυτό γιατί 
πρόκειται για µια περίπτωση της πραγµατικότητας στην οποία ζούµε τόσο υπαρκτή, που όµως αδιάφορα ή φοβικά 
αποφασίζουµε να παραβλέπουµε, ξεχνώντας το εφήµερο των ισορροπιών στο δικό µας ουτοπικό άκτιστο status quo. Η 
αφήγηση ξεδιπλώνεται σε τρεις σκηνές: 
Σκηνή πρώτη: 
Ενδυόµενοι το ρόλο του «ήρωα» και καθώς υπενθυµίζεται ακαθόριστα ότι και µείς έχουµε υπάρξει λαός ξενιτεµένος, 
αναπαράγεται ο νόστος της εστίας. Χώρος γήινος και ιερός. Τελευταίος τόπος πριν το ταξίδι. 
Σκηνή δεύτερη: 
Κουβαλώντας µόνο τις εικόνες που έχουµε µέσα µας µπαίνουµε στο σκοτάδι. Εκεί επικρατεί η µοναξιά και ο µόχθος που κρύβει 
η πορεία προς το ευκταίο καλύτερο άγνωστο, µέσα από τόπους και καταστάσεις ανοίκειες. Μόνος τρόπος να αναδυθείς από το 
βυθό σου είναι να αφεθείς µε εµπιστοσύνη στο ασαφές και σκοτεινό ξένο. Τότε εµφανίζεται µια χαραµάδα φως. 
Σκηνή τρίτη: 
Η έξοδος, θριαµβευτική και ηλιόλουστη, µας βρίσκει σε έναν κήπο. Χώρος ά-κτιστος, όπου οι άνθρωποι προστρέχουν στη σχόλη 
και τη γιορτή τους. Και µόλις συνηθίσουν τα µάτια στο φως, η συνειδητοποίηση... Κάναµε το ταξίδι αναζητώντας τόπους άλλους, 
καλύτερους, αλλά οι τόποι ήταν αλλού και η υπόνοια της επανάληψης της «διαδροµής» θέτει το ίδιο δίληµµα: να ξαναρχίσουµε 
το ταξίδι ή να προσπαθήσουµε να κτίσουµε το καλύτερο εδώ; 
 

Εν τέλει, τι είναι το Ά-κτιστο για εσάς;  



 

 
 
 
Η οµάδα της εγκατάστασης «Άκτιστοι Τόποι Αλλού» 

 
 
  
 
Ερατώ Κουτσουδάκη  
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και Μουσειολογία στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα ως ελεύθερη επαγγελµατίας. 
 
Άννα Καλλινικίδου 
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1977. Σπούδασε Αρχαιολογία- Ιστορία Τέχνης και Μουσειολογία στο  Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης. Από το 2003 εργάζεται ως επιµελήτρια εκθέσεων του Ολυµπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης.  
 
Περσεφόνη Καραµπάτη  
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1969. Είναι απόφοιτη του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος στην Νεότερη Ιστορία από το ίδιο τµήµα 
και στην Mουσειολογία από το ∆ιαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. και του Πανεπιστηµίου ∆. 
Μακεδονίας. Ανήκει στο επιστηµονικό προσωπικό του Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκµηρίωσης του Ιδρύµατος 
Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και ασχολείται µε την έρευνα, την επιµέλεια εκδόσεων, εκθέσεων, οπτικοακουστικών παραγωγών 
και τον σχεδιασµό εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 
 
Μυρτώ Κωσταροπούλου 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και εξειδικεύθηκε στα σύγχρονα 
ψηφιακά µέσα σχεδιασµού στο Πανεπιστήµιο του Εδιµβούργου. Είναι ∆ιδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής στο Τµήµα της 
Αισθητικής. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα ως ελεύθερη επαγγελµατίας.  
 
Γιάννης Ζαφειρίου 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Σπούδασε ∆ιαφήµιση και έκανε µεταπτυχιακό στη Σκηνοθεσία, το Σενάριο και την Παραγωγή, 
στο Bournemouth University Media School της Αγγλίας. Ζει στην Αθήνα και από το 2001 εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελµατίας 
στο χώρο των οπτικοακουστικών µέσων. 
 
 
Ευχαριστούµε: το ΒΧΜ και τη SARCHA για τη φιλοξενία της εγκατάστασης στο «ΑΚΤΙΣΤΟ», 
                           το Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) για την παραχώρηση οπτικοακουστικού υλικού, 
                           το ∆ιονύση Σαββόπουλο για την ευγενική παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης του «Ζεϊµπέκικου» και  
                           το Θανάση Παπακωνσταντίνου για την ευγενική παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης του «Όταν χαράζει»,  

             την ΕΤ3 και το σκηνοθέτη Άρη Καραϊσκάκη για την ευγενική παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης υλικού από 
             τη σειρά ντοκιµαντέρ «∆ιασπορά». 

 
Στην εγκατάσταση επίσης ακούγεται απόσπασµα του τραγουδιού «Me Llaman Calle» του Manu Chao.  
 
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

    

facebook group: http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=28772385473 
 
blog: http://ofotherunbuiltplaces.blogspot.com/                                  
 
mail: ofotherunbuiltplaces@gmail.com 


