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STONE I
I. A
You are ample around the girth and a little below
A horizontal girdle whiter than the rest of the body
encircles you
along the wider circumference
of the day equal to the night
Your white belt protrudes slightly
as if made by a harder sturdier material
A recent scar on your left side above the belt
-Those who inhabit me are poor and give their daughters no other dowry than hoes and
shovels, which are useless given the quality of the ground
The sideways groove in the upper part grows less wide
Grey layers are faintly
at the curvature of your peak
I can no longer bear looking at you from this close
Ι. Β
[[Before I address her I touch her top with my index finger and spin
her around herself
at 180 degrees]
You are planate
you reiterate the shape of your outline
by means of an inner ring
or groove on the curvature of your surface
you are cycloid
you spin since forever alone
around your indomitable self
The groove line is rough with tiny points
and inconspicuously unstable
The groove line on the external slope
is now shaped by the drops of rain
or a wandering tear
It may be that the grey matter in the outline of your groove
traverses your entire width without you knowing it
Do you know it?
I want to place my nails in the groove
and see if I can make it can come unstuck
the nails break and I use my teeth
This is more than I bargained for

ΠΕΤΡΑ Ι
Ι. Α
Παχαίνεις στη μέση σου και λίγο πιό κάτω
Μια οριζόντια ζώνη λευκότερη από το υπόλοιπο σώμα
σε τυλίγει ολόγυρα
στην πλατύτερη περιφέρεια
της ίσης μέρας με τη νύχτα
Η λευκή σου ζώνη ελαφρά προεξέχει
σαν να είναι φτιαγμένη από πιο σκληρό κι ανθεκτικό υλικό
Μια πρόσφατη ουλή στο δεξί σου πλευρό πάνω απ΄τη ζώνη
-Αυτοί που με κατοικούν είναι φτωχοί και δεν δίνουν άλλη προίκα στις κόρες τους εκτός από
τσάπες και φτυάρια, τα οποία είναι άχρηστα εξαιτίας της ποιότητας του εδάφους
Η πλάγια εγκοπή στο πάνω μέρος στενεύει το πάχος της
Φαιά στρώματα αχνοφαίνονται
στο καμπύλωμα της κορύφωσής σου.
Δεν δύναμαι να σε κοιτάζω άλλο από τόσο κοντά
Ι. Β
[Πριν της απευθύνω το λόγο την ακουμπώ με τον δείκτη στην κορυφή της και τη στρέφω σε
χορό γύρω από τον εαυτό της
εκατόν ογδόντα μοίρες ]
Είσαι πεπλατυσμένη
επαναλαμβάνεις το σχήμα του περιγράμματός σου
με ένα εσωτερικό δαχτυλίδι
η εγκοπή στο κύρτωμα της επιφάνειάς σου
είναι κυκλοειδής
συστρέφεσαι ανέκαθεν μόνη σου
γύρω από τον ακαταδάμαστο εαυτό σου
Η γραμμή εγκοπής είναι τραχειά με μυτούλες
και αφανώς ασταθής
Η γραμμή εγκοπής στην εξωτερική παρειά
διαμορφώνεται τώρα από μιας βροχής της στάλες
ή ένα ξέμπαρκο δάκρυ
Πιθανόν η φαιά ουσία στο περίγραμμα της εγκοπής σου
να διαπερνά όλο το πλάτος σου χωρίς να το ξέρεις
Το ξέρεις;
Θέλω να βάλω τα νύχια στην εγκοπή
και να δοκιμάσω να την αποκολλήσω
τα νύχια σπάνε και βάζω τα δόντια
Η περίσταση με ξεπερνά

STONE II
II.A
You are in the state
of an incidental and momentary form
what will you be like tomorrow
resembling what?
A knife of crystalline composition
proceeds sideways and its blade
creates a plateau with shallow craters
Behind that a tier emerges
a short stream leads to the step
you mount
The blade is sheathed by
the dirt slope of the façade
whose façade? facing whom?
A jowl in the shadow
in the light the blade glimmers
ΙΙ. Β
Stones inside the stone
crumpled concrete
a trapezoid momentarily emerges
out of the lowly backstage
The turtle’s head and carapace
The overhanging trapezoid
has bits of rubble in it
triangular, like from a quarry’s
grinder
you laugh with a crooked mouth
irony’s nod
- We don’t eat many other kinds of meat apart from wild goat which is abundant on the
rocky island
On an inclined board you slide
without emerging above
the shady salted water
broken, dry though deeply eroded.
-Is there something you want from me, I inquire

ΠΕΤΡΑ ΙΙ
ΙΙ.Α
Είσαι σε κατάσταση
μιας τυχάρπαστης και στιγμιαίας μορφής
αύριο πώς θάσαι,
θα μοιάζεις με τι;
Ένα μαχαίρι κρυσταλλικής συστάσεως
προβαίνει πλαγίως και η λεπίδα του
δημιουργεί οροπέδιο με κρατήρες ρηχούς
Πίσω προβάλλει ένας αναβαθμός
ένα βραχύ ρυάκι οδηγεί στο σκαλί
ανεβαίνεις
Τη λεπίδα ντύνει
η χωματώδης πλαγιά της προσόψεως
πρόσοψη ποιού; έναντι ποίου;
Ένα μάγουλο στη σκιά
στο φως η λεπίδα αστράφτει
ΙΙ. Β
Πέτρες μέσα στην πέτρα
τσαλακωμένο μπετόν
ένα τραπεζοειδές στιγμιαία προβαίνει από το
χθαμαλό παρασκήνιο
Το κεφάλι της χελώνας και το κέλυφος
Το τραπεζοειδές εν προβόλω
έχει μέσα του σκύρα
τριγωνικά, σαν από του νταμαριού
τον σπαστήρα
γελάς με στόμα στραβό
της ειρωνίας το νεύμα
-Λίγα άλλα είδη κρέατος τρώμε εκτός από κρέας αγριοκάτσικου που είναι άφθονο
στο βραχώδες νησί
Σε επικλινή βατήρα ολισθαίνεις
χωρίς να προβαίνεις επάνω
από το σκιερό αλμυρό ύδωρ
σπασμένη, στεγνή αν και βαθειά διαβρωμένη
-Θέλεις κάτι από μένα, ρωτάω

STONE III
ΙΙΙ. Α
You rest on your two ends
with a tension that allows the dorsal side
to stick up from the flat earth where you reside
leaving your shadow to slide
arrow-like beneath
to escape with a sliver of air
Across the entire width of the base
a vault
Your upper visage is porous
It has the warmth of clay
and the desert’s haze
-There is small wood and a stream that never runs dry
A small plot of land intrudes
in the expansive surface of your cherished desert
The fingerprint molded on you
like the trace of a human hand
is five times larger
than the length of the plot
as if the palm
joins two worlds
The whole stretches languidly
if you care to know
ΙΙΙ. Β
Stretched upwards
you allow some mindful insight to infiltrate
under your wings
I overcome the conventional powers
of my physical vision
Your frontal lip is of equal thickness
by and large disregard the stains
Your cheek is rough
it seems more broken than your other
invisible cheeks
The two and one hairline cracks
running through you, are they indented
or embossed? I cannot see now
Hair, rope or cleft?
Trajectory!
trajectories of space
on the cheek’s inner wall,
as if, inside the mouth
the mouth’s cavity
the body’s convexity

ΠΕΤΡΑ ΙΙΙ
ΙΙΙ. Α
Ακουμπάς στις δυο άκρες σου
με την ένταση που επιτρέπει στη ράχη
να ξεκολλάει από την επίπεδη γη όπου εδράζεσαι
αφήνοντας τη σκιά σου σαν τόξο
να γλιστράει από κάτω
με ένα λεπτό φιλέτο αέρα να φεύγει
Διαμπερώς σε όλο το πλάτος της έδρασης
θόλος
Η όψη σου προς τα πάνω πορώδης
έχει τη θέρμη πηλού
και την αχλή της ερήμου
-Έχει ένα δάσος και ένα ποταμάκι που δεν στερεύει ποτέ
Ένα μικρό οικόπεδο εισέχει
στην εκτενή επιφάνεια της προσφιλούς σου ερήμου
Η σμιλεμένη πάνω σου δαχτυλιά
σαν ίχνος από ανθρώπινο χέρι
είναι πέντε φορές μεγαλύτερη
από του οικοπέδου το μήκος
λες κι η παλάμη
ενώνει δυο κόσμους
Το όλον τανύζεται
αν θες να το ξέρεις
ΙΙΙ. Β
Τανυσμένη προς τα άνω
επιτρέπεις να διεισδύει του νου κάποια διόραση
κάτω από τις φτερούγες σου
ξεπερνώ τις συμβατικές δυνατότητες
της φυσικής μου οράσεως
Το μετωπικό σου χείλος είναι ισόπαχο
τους λεκέδες μην τους παίρνεις στα σοβαρά υπόψη
Η παρειά σου είναι τραχειά
φαίνεται σπασμένη περισσότερο από τις άλλες
αφανείς παρειές σου
Οι δύο και μία λεπτότατες γραμμές
που σε διαπερνούν είναι εσώγλυφες
ή εξώγλυφες; τώρα δεν βλέπω
Τρίχα, τριχιά ή σχισμή;
Τροχιά!
τροχιές του διαστήματος
στην εσωτερική παρειά του μάγουλου
λες, σαν μέσα στο στόμα
το κοίλον του στόματος
η κυρτότης του σώματος

STONE IV
IV. A
You are upright, your footing is solid
but you lean towards me with your whole body
this posture makes me feel uncomfortable
it intimidates me somewhat
I would like to pass over in silence the most obvious bits
that you put in my mouth with your fleshy color
and the white flecks in your meaty texture
like fat cells
I would like to pass all that in silence for you are cold
and expressionless every point of you is jagged
your depth sufficient for you to stand
with your ridge high, like that of Olympus
-the highest ridge, Mytikas, drawn up by Ithakisiosin my mother’s living room
pulpy, rough
I would like
for your fat to be in a spiral spin
except it’s not
It’s purely random
IV. B
You give away nothing from your other side
your texture is as if you were sculpted with dirt
except you are hard
Your down-sloping side
though fairly flat
when looked at closely with the naked eye
from a height of half a millimeter
is vertiginous
Although hard
you fit into my palm
invincible
as long as you remain immobile
for otherwise your trajectory
could kill as easy as pie
Oh, you isles
sites of the generations of homecoming
of misappropriation and forced labor
you gleam today
with blinding beauty

ΠΕΤΡΑ IV
IV. A
Είσαι όρθια, πατάς καλά
αλλά γέρνεις σύσσωμη προς τα μένα
αισθάνομαι άβολα με αυτή σου τη στάση
που κάπως με σκιάζει
Θα ήθελα να αποσιωπήσω τα πιο προφανή
που μου βάζεις στο στόμα με το κρεατί σου το χρώμα
και τις λευκές τις κηλίδες μες στη σαρκώδη δομή σου
σαν λίπος
Θα ήθελα να τα αποσιωπήσω όλα αυτά γιατί είσαι ψυχρή
και ανέκφραστη κάθε ακμή σου είναι αιχμηρή
το βάθος σου αρκετό για να στέκεις
υψώνοντας την κορυφογραμμή σου σαν του Ολύμπου
-ο Μύτικας σε σχέδιο του Ιθακήσιουστο σαλόνι της μάνας μου
πολτώδης, τραχιά
θα ήθελα
το λίπος σου νάναι σε σπειροειδή περιδίνηση
αλλά δεν είναι
Είναι ό,τι να ναι
IV. B
Δεν αποκαλύπτεις τίποτα από την άλλη πλευρά σου
έχεις υφή σαν να σαι σμιλεμένη με χώμα
μα είσαι σκληρή
Η κατηφορική σου πλαγιά
αν και αρκούντως επίπεδη
κοιταγμένη από κοντά με τα μάτια
στο ύψος μισού χιλιοστού
είναι ερεβώδης
Αν και είσαι σκληρή
χωράς μες στη χούφτα μου
ανίκητη
όσο παραμένεις ακίνητη
γιατί αλλιώς η τροχιά σου
μπορεί να σκοτώσει για πλάκα
Ω, νησιά εσείς
τοποθεσίες των γενεών του νόστου
της υφαρπαγής και του κάτεργου
λάμπετε σήμερα
με την εκτυφλωτική ομορφιά σας

STONE V
V. A
You are my favorite
and now that I see you in this position
for the first time
-for I have seen you in very many positionsyou are a small animal
a puzzling head
of swine? horse? fish?
teddy bear?
Your eye is a hole
into the geological depths and I am embarrassed to say
that on your frozen visage
I see life
like Leonardo saw warriors and battles
in the clouds and the worn walls
Vana liked to mention this often
or was that Vlassis?
But if you indeed bring to mind
the head of the animal I loved
you will be outside that which you truly are
A lost soul with no depth
to reflect like a mirror
the uninvested passion
V. B
You bear upon the surface of your body listings
from different phases of your geological life
the caress
a part of the impenetrable body
the trace
the skeleton, the excrement, the pigment
enfold although you
unembracable always you put up a resistance of sorts
so things of the inner world abide parasitically around you
otherworldly yourself, with indentations
that came about through external forces
-inside yourself you held no likelihood of anythinga journey through time without space
or
a journey through space without time
The fact you were found on earth
accidentally before me
a figment of asteroid imagination
does not mean something special is the case with you
other than if you belonged to some other planet
no matter!
landed on the dark curved surfaces
only to think about it
life does exist there

ΠΕΤΡΑ V
V. A
Είσαι η αγαπημένη μου
και τώρα που σε βλέπω σε τούτη τη θέση
για πρώτη φορά
—γιατί σε έχω δει σε τόσες και τόσες θέσεις—
είσαι ένα ζωάκι
μια αινιγματική κεφαλή
χοίρου; αλόγου; ιχθύος;
αρκουδάκι;
Το μάτι σου είναι μια τρύπα
στο γεωλογικό βάθος και ντρέπομαι να το πώ
ότι στην παγωμένη σου όψη
εγώ βλέπω τη ζωή
όπως ο Λεονάρντο πολεμιστές και μάχες
στα σύννεφα και τους φθαρμένους τοίχους έβλεπε
της άρεσε να το λέει ή Βάνα συχνά
ή μήπως να ταν ο Βλάσης;
Όμως εσύ αν όντως φέρνεις στο νου
την κεφαλή του ζώου που αγάπησα
θα είσαι εκτός αυτού που πράγματι είσαι
Μια απολεσμένη ψυχή χωρίς βάθος
για να ανακλάς σαν καθρέφτης
το ανεπίσταλτο πάθος
V. B
Έχεις επάνω στην επιφάνεια του σώματός σου εγγραφές
από διαφορετικές φάσεις της γεωλογικής ζωής σου
η θωπεία
μέρος του αδιαπέραστου σώματος
το ίχνος
ο σκελετός, το περίττωμα, η χρωστική
αγκαλιάζουν μα εσύ
αναγκάλιαστη πάντα προσφέρεις ένα είδος αντίστασης
για να παρασιτούν τα ενδόκοσμα γύρω σου
απόκοσμη εσύ, με βαθουλώματα
που προέκυψαν από τις έξω δυνάμεις
-μέσα σου δεν είχες τίποτα δυνατόνένα ταξίδι στο χρόνο χωρίς διάστημα
ή
ένα ταξίδι στο διάστημα χωρίς χρόνο
Το ότι βρέθηκες εσύ στη γη
τυχαία εμπρός μου
ένα αποκύημα της αστεροειδούς φαντασίας
δεν σημαίνει ότι κάτι ξεχωριστό σου συμβαίνει
από το αν άνηκες σε κάποιο άλλο πλανήτη
αδιάφορο!
προσγειωμένη στις σκοτεινές καμπύλες επιφάνειες
και μόνο να το σκεφτείς
εκεί ζωή υπάρχει

V. C
Can you with your sullen, impenetrable look
like a pet stay long inside the house?
YYou are manageable because
you fit in the palm
you briefly receive its warmth
and give back some coolness
until an apparent equilibrium comes about
yet the rise and fall of temperature
to you remains something of no consequence
an external event with no ramifications
What could possibly happen to you? might space expand
between your molecules somewhat?
You might well forever hover
in space
The quarry on one side of you would appear
like a crater on the screen of a digital
telescope
no matter how big or small you appear to be
in the pincers of a space-meter
-Here appears the mountain from which flames constantly emerge… for this reason you are
often sconvulsed by earthquakes
You will live comfortably travelling
free and yet suspended
like an asteroid in space
having changed gender, you the stone into a male asteroid
though perhaps in the shape of a woman
An asteroid several sizes larger
though perchance exactly the same shape as you
or even the exact same shape but
as a remnant
of a burnt star
the size of a mote of dust
There are so many stones floating in space
that you are bound to have an exact replica
whether bigger or smaller
or even the same size, composition, history
somewhere there nowhere

V. Γ
Μπορείς με τη βλοσυρή, αδιαπέραστη όψη σου
σαν κατοικίδιο να μείνεις για χρόνο μέσα στο σπίτι;
Είσαι διαχειρίσιμη διότι
χωράς στην παλάμη
παίρνεις για λίγο τη θέρμη της
και δίνεις πίσω δροσιά
ως που να επέλθει μια φαινομενική εξομοίωση
όμως η αυξομείωση της θερμότητας
παραμένει για σένα κάτι αδιάφορο
εξωτερικό γεγονός χωρίς επιπτώσεις
Να πάθεις τι; να διασταλεί ο χώρος
ανάμεσα στα μόριά σου κατά τι;
Θα μπορούσες ες αεί στο διάστημα
να μετεωρίζεσαι
Το λατομείο στη μία πλευρά σου θα φάνταζε
σαν κρατήρας στην οθόνη ενός ψηφιακού
τηλεσκόπιου
αδιάφορο πόσο μικρή ή μεγάλη εμφανίζεται ότι είσαι
στην δαγκάνα ενός διαστημόμετρου
-Εδώ εμφανίζεται το βουνό απ΄το οποίο βγαίνουν συνέχεια φλόγες…για το λόγο αυτό συ-χνά
δονείσαι από σεισμούς
Άνετα θα ζεις ταξιδεύοντας
ελεύθερη κι όμως μετέωρη
όπως ένας αστεροειδής στο διάστημα
έχοντας αλλάξει φύλο, εσύ η πέτρα σε αρσενικόν αστεροειδή
αλλά ίσως με σχήμα γυναίκας
Ένας αστεροειδής πολλαπλασίου μεγέθους
αλλά τυχαία στο ίδιο ακριβώς σχήμα με σένα
ή ακόμα στο ίδιο ακριβώς σχήμα αλλά
ως υπόλειμμα
ενός άστρου σβησμένου
σε μέγεθος σκόνης
Είναι τόσες οι πέτρες που πλέουν στο διάστημα
που σίγουρα έχεις το ακριβές σου αντίγραφο
μεγαλύτερο ή μικρότερο
ή ακόμα και ίδιο σε μέγεθος, σύσταση, ιστορία
κάπου εκεί πουθενά

V. D
Though the lot of you
fall under the category of un-comely
this is because of the mind’s inability
to extrapolate any idea whatsoever from your composite shape
but the heart comes and converts
the whatsoever into loveable
-so we all can have an equitable fateI am endeavoring to understand you
through an inner intuition
because my own inside as well
is ossiferous, the bone
at some point added to the pile of inorganic matter
in thine kingdom, stone
- By and large due to the great number of inscriptions, Greek and Latin, that appear engraved on various pieces of stone
Maybe you are like myself
the remnant of an organic process
the unclassifiable member of
a body that once lived
like whole mountains, say the Alps
which are but remnants of a compressed
animate world
in irrevocable – who is to say – ossification
And since you are a member
I might as well hear your voice as lyrical
I dare assume that by placing my finger
in your dactylic sheath I can hear
the heartbeat of an animal
of which you once were a part
-or it a part of youand you empathized with the will for life
that ran through every particle
of that ancient
incomprehensible body
((Let me tell you I have so happened to shake a chubby pebble as if dancing the samba
and have it beat from the inside, as if there was a cave and a second stone within the
stone)

V. Δ
Αν και όλες εσείς
εμπίπτεται στην κατηγορία της ά-σχημης
τούτο οφείλεται στην αδυναμία της διάνοιας
να αναγάγει το σύνθετο σχήμα σας σε οιαδήποτε ιδέα
αλλά έρχεται η καρδιά να τρέψει
το οιοδήποτε σε αγαπήσιμο
-κι έτσι να έχουμε όλα ισότιμη μοίραΠροσπαθώ να σε καταλάβω
με μια εσώτερη διαίσθηση
γιατί και το δικό μου ενδότερο είναι
το οστούν ή το κόκκαλο
προστίθεται κάποτε στη σωρό της ανόργανης ύλης
στο δικό σου βασίλειο, πέτρα
-Κυριότατα λόγω της μεγάλης ποσότητας επιγραφών, ελληνικών και λατινικών, που φαίνονται χαραγμένες σε διάφορα κομμάτια από πέτρα
Ίσως να είσαι κι εσύ σαν κι εμένα
το υπόλειμμα οργανικής διεργασίας
ακατάταχτο μέλος ενός
σώματος που κάποτε έζησε
όπως ολόκληρα βουνά, ας πούμε οι Άλπεις
που δεν είναι παρά υπολείμματα ενός συμπιεσμένου
έμβιου κόσμου
σε οριστική —ποιος το ξέρει— απολίθωση
Κι αφού είσαι μέλος
ας ακούσω εγώ λυρικά τη φωνή σου
Τολμώ να υποθέσω ότι ακουμπώντας το δάχτυλο
στη δακτυλική σου θήκη ακούω
τον παλμό της καρδιάς ενός ζώου
όπου κάποτε μέρος του ήσουν εσύ
—ή εκείνο μέρος δικό σου—
και συνέπασχες με τη θέληση για ζωή
που διαπερνούσε κάθε έκαστο κόκο
από εκείνο τα αρχαίο
ακατάληπτο σώμα
(Να σου πώ ότι έχει τύχει να κουνάω ένα παχύσαρκο βότσαλο σαν χορεύοντας σάμπα κι
εκείνο από μέσα να χτυπά, σα να’ χει σπηλιά και μια δεύτερη πέτρα μέσα στην
πέτρα)

STONE VI
VI. A
Not a trace of dirt!
You emerge cleansed from the ground as if created
to be washed clean by the weather
every day in the light
Where did I find you?
If you had been on a beach naked under the sun
the wave’s curves would have smoothed
the native roughness
of your physique
An embrace of whiteness
around the dollar-green
crystalline weavings
fasten the cotton onto an impermeable body
Two bulls butt heads
in a contest petrified for all time it would seem
Or two rickety human figures
– I saw that too–
fossilized before the outcome
of the battle was decided
You can see anything you like in the stone
as when you look deeply
into any living soul
VI. B
I am making a conjecture
that the text of perforations traversing
your body’s meridian
derives
from the activity of organic parasites
able to slowly gnaw through
your solidified pulp
Holes provide escape
from the claustrophobia of the complete
holes unendurable, dark
though, I believe, cool
You will be molded into a pebble
it’s bound to happen, how can it not
you, I can tell, are born from within
to be seaward bound
- The remainder of the island is entirely flat and has no other water than that of the rain
It is not at all burdensome
even for an inland stone
the shore’s washing machine
will surely cleanse you of everything
of all the land’s various admixtures
The moon will be fleetingly present then
all full and smooth

ΠΕΤΡΑ VI
VI. A
Ούτε ίχνος χώματος!
Αναδύεσαι καθαρή από το έδαφος σαν νάσαι φτιαγμένη
να σε ξεπλένει ο καιρός
κάθε μέρα στο φως
Πού σε βρήκα;
Αν ήσουν σε μια παραλία στον ήλιο γυμνή
οι καμπύλες του κύματος θα είχαν λειάνει
τον άγριό σου εκ συστάσεως
σωματότυπo
Μια αγκαλιά του λευκού
γύρω από το πράσινο του δολαρίου
κρυσταλλικές υφάνσεις
στεριώνουν το μπαμπάκι σε αδιαπέραστο σώμα
Δυό ταύροι ακουμπούν τα κεφάλια τους
σε αντιμαχία πετρωμένη για πάντα λες
Ή δύο ξεχαρβαλωμένες ανθρώπινες φιγούρες
—το είδα κι αυτό—
απολιθωμένες προτού κριθεί
η έκβαση της μάχης
Μέσα στην πέτρα μπορείς να δεις ό,τι θέλεις
όπως κοιτώντας βαθιά
σε όποια ζώσα ψυχή
VI. B
Μια υπόθεση κάνω ότι
η τρυπολογία που διαπερνά
τον ισημερινό του σώματός σου
προέρχεται
από τη δραστηριότητα οργανικών παρασίτων
ικανών να ροκανίζουν αργά
τον στερεωμένο πολτό σου
Τρύπες φυγαδεύουν από
την κλειστοφοβία του πλήρους
τρύπες δυσβάσταχτες, σκοτεινές
αν και, νομίζω, δροσερές
Θα γίνεις βότσαλο με τον πλασμό
δεν μπορεί, πού θα πάει
εσύ, το βλέπω, είσαι από το μέσα γεννημένη
προς-τη-θάλασσα
-Το υπόλοιπο νησί είναι όλο επίπεδο και δεν έχει άλλο νερό εκτός από εκείνο της βροχής
Δεν είναι καθόλου επαχθές
ακόμα και για μια πέτρα στεριανή
της ακροθαλασσιάς το πλυντήριο
σίγουρα θα σε αποκαθάρει καθόλα
από της γης κάθε λογής επιμείξεις
Το φεγγάρι τότε θα είναι φευγαλέα παρόν
όλο γεμάτο και λείο

STONE VII
VII. A
Your wings, butterfly,
are heavy
am I the only one who sees that you can fly?
and that only because of a benign preconception…
Stones fly in space
but without breath or resistance
and fall like rain elsewhere
on otherworldly planets
Your flight lacks in grace
and just as you attempt to slightly fold
the fossils you call your wings
you fall from grace and you resign
I do nevertheless perceive
your cruelly enforced immobility
as a kind of anticipation of some thing
I dust dirt from your lapel
shrug-off-your-wings
might the roots be so robust
able to make your blurry image
into fine brown sugar?
I know you have nothing to say to me
Me neither
VII. B
You are a mountain, you are a ridge
You are nothing
I was flying Olympic over the Agrafa mountain range
and the ridges cut as sharply as a knife
in the early winter morning
in a direction from south to north
they cut out the light from the shadow
in the snow’s gleam
which makes white whiter still
and black still blacker
And the knives parallel to
the pole’s axis all the way up
to Pindos Mt.
and inconspicuously to the Alps
You are the highest mountain which now
spreads its slopes
on the white surface of my desktop
you seem invincible, against you crush
souls as tiny as dust motes
It is the multitude it is the rabble
who do not love the mountain, the summits
and crawl like the snake
under the flowerpot

ΠΕΤΡΑ VII
VII. A
Τα φτερά σου, πεταλούδα,
είναι βαριά
μόνο εγώ το βλέπω ότι μπορείς να πετάξεις;
κι αυτό από ευμενή προκατάληψη…
Οι πέτρες πετάνε στο διάστημα
αλλά δίχως πνοή και αντίσταση
κι αλλού πέφτουν βροχή
σε απόκοσμους πλανήτες
Το πέταγμά σου υπολείπεται χάριτος
και μόνο που πας ελάχιστα να διπλώσεις
τα απολιθώματα που ονομάζεις φτερά σου
εκπίπτεις της μοίρας και παραιτείσαι
Αντιλαμβάνομαι ωστόσο
την τυραννική σου ακινησία
σαν ένα είδος πρόσβλεψης προς τι
Χώμα τινάζω απ’ το πέτο σου
πέτα-τα-φτερά
να είναι οι ρίζες τόσο ισχυρές
ικανές να κάνουν τη θαμπή σου εικόνα
καστανή ζάχαρη άχνη;
Το ξέρω, δεν έχεις να μου πεις τίποτα
Ούτε κι εγώ
VII. B
Είσαι βουνό, είσαι ράχη
δεν είσαι τίποτα
Με την Ολυμπιακή πετούσα επάνω απ’ τα Άγραφα
κι οι κορυφογραμμές κόβαν μαχαίρι
νωρίς το πρωί του χειμώνα
με κατεύθυνση από το νότο προς το βορρά
κόβαν το φως απ’ τη σκιά
στο στίλβωμα του χιονιού
που κάνει το άσπρο ακόμα πιο άσπρο
και το μαύρο ακόμα πιο μαύρο
Και τα μαχαίρια παράλληλα
στου πόλου τον άξονα ως πάνω
στην Πίνδο
κι αφανώς ως τις Άλπεις
Είσαι το ψηλότερο βουνό που τώρα
τις πλαγιές του απλώνει
στη λευκή μου επιφάνεια της εργασίας
μοιάζεις άτρωτο, συντρίβονται επάνω σου
ψυχούλες μικρές σαν τη σκόνη
Είναι η μάζα, είναι ο όχλος
που δεν αγαπά το βουνό, τις κορυφές
και σέρνεται σαν το φίδι
κάτω απ’ τη γλάστρα

STONE VIII
VIII. Α
What has been detracted from you in matter
never was given you
Within an eon or in a single moment
of compaction or precipitation
detraction has
abruptly turned you
into something smaller than
what you would have wished to be
the rounded thing
“At the end of time everything ends up in roundness”
said Sphaerus
yet you
lacking a will
abandon yourself to the forces of the weather
and of any place
to make you into a vessel
seafaring or submarine
But yourself are the weather and the place
wrapped in rain, in the river and the wave
from a great height you fall
and emerge anew not just because
oddly wounded the breakers lift you up
but mainly because
against the tyranny of weight
energy is released from your center _you asymmetrical being_
and the earthquake makes you a mountain again
no matter how small you are
A large part of you is gone
or from a large part you will be missing
wreckage, that’s the word
wreckage and then conciliation
here is what defines
your inanimate shape
Stricken by the fate of chaos
you suddenly become a container
which sunk to the depths carries itself
filled with that which sinks
And what to say of all those stones
– they make up the definitive, great and silent majority –
which will never in their eternal life
see the light of the sun

ΠΕΤΡΑ VIII
VIII. Α
Ό, τι σου έχει αφαιρεθεί από ύλη
ποτέ δεν σου είχε δοθεί
Μες στον αιώνα ή μόνο σε μια στιγμή
σύνθλιψης ή κατακρήμνισης
η αφαίρεση
απότομα σε μετέτρεψε
σε κάτι μικρότερο
από αυτό που θα ήθελες να’ σαι
το στρογγυλό
“Όλα στο στρογγυλό καταλήγουν στο πέρας του χρόνου”
είπε ο Σφαίρος
κι όμως εσύ
μη έχοντας θέληση
αφήνεσαι στις δυνάμεις του καιρού
και του οιουδήποτε τόπου
να σε κάνουν καράβι
ποντοπόρο ή υποβρύχιο
Αλλά είσαι συ ή ίδια ο καιρός και ο τόπος
τυλιγμένη με βροχή, τον ποταμό και το κύμα
κατακρημνίζεσαι
κι εκ νέου αναδύεσαι όχι μόνο επειδή
παράταιρα χτυπημένη σε ανασηκώνει το κύμα
αλλά κυρίως γιατί
κόντρα στου βάρους την τυραννία
εκσπά απ’ το κέντρο σου ενέργεια _ασύμμετρη εσύ_
κι ο σεισμός σε κάνει εκ νέου βουνό
όσο μικρή και αν είσαι
Ένα μεγάλο κομμάτι σου έχει φύγει
ή εσύ από ένα μεγάλο κομμάτι θα λείπεις
στραπάτσο, η λέξη είναι αυτή
στραπάτσο και μετά συμφιλίωση
να τι ορίζει
το άψυχο σχήμα σου
Χτυπημένη από τη μοίρα του χάους
άξαφνα γίνεσαι ένα κοντέινερ
που βυθισμένο στον πάτο κουβαλά τον εαυτό του
γεμάτο από αυτό που βυθίζει
Και τι να πω για όλες εκείνες τις πέτρες
—και είναι η μεγάλη, απόλυτη και σιωπηλή πλειοψηφία—
που ποτέ στην αιώνια ζωή τους
δεν θα αντικρύσουν του ήλιου το φως;

VIII. Β
Your slight incline
makes me want to run
the density within you
secures my steps
That which pits itself against light’s impact
is hard
you refract, you absorb
the markings on your skin
snap light into pieces
I will pick you, I will bear you
I will race and launch you
treading always on the flesh of the earth
a little heavier for bearing you
you fly thanks to my momentum
and as I run I let go
of your Cycladic outline
You
left alone
among inanimate stones
will be neither better off nor worse
What is a statue
but a body without organs
What is a statue
but flesh and a skeleton
molded into one
a sign reminiscent of some thing

VIII. Β
Η ελαφριά σου κλίση
με κάνει να θέλω να τρέξω
η πυκνότητα μέσα σου
ασφαλίζει τα βήματά μου
Είναι σκληρό ό,τι
αναμετράται με την πρόσπτωση του φωτός
ανακλάς, απορροφάς
τα νερά στο δέρμα σου
κάνουν κομμάτια το φώς
Θα σε πάρω, θα σε πάω
θα σε τρέξω και πετάξω
πάντα πατώντας πάνω στη σάρκα της γης
λίγο βαρύτερος εσένα φέροντας
με τη φόρα που παίρνω πετάς
και τρέχοντας καταλείπω
το κυκλαδικό σου περίγραμμα
Εσύ
μένοντας μόνη
ανάμεσα σε άψυχες πέτρες
δεν θα’ σαι ούτε καλύτερα ούτε χειρότερα
Τι είναι ένα άγαλμα
πάρεξ χωρίς όργανα σώμα
Τι είναι ένα άγαλμα
πάρεξ σάρκα και σκελετός
ζυμωμένα σε ένα
που κάτι θυμίζει ως σήμα

STONE IX
IΧ. Α
TTooth, pill or capsule
fully automated hydrodynamic ship
fragment
of a prehistoric skeleton
bead without a hole on a rosary without string
space that is furnished
by the kit and caboodle of a sparse room
Open door to history
craniums, stones, tools
in the roughly printed translation
of Leroi-Gourhan
– to me Gourhan means ‘bone’–
I look at the inorganic stone
the product of constant recasting
and think
of the miracle of the bones’ organic regeneration
Your meridians are
products of caressing,
or wanton rotation – like Saturn’s?–
who might have stroked you
under what extreme conditions
and you now seem so
like you have found yourself
inside your shape
this is anything but incidental
The accursed part-attributes
impede the perception of someone
peeping in from the outside persistently
and they sink
every one of my attempts to soak
in your immaculate substance
I never lose sight of the fact
that with a single flight
you can kill

ΠΕΤΡΑ IΧ
IΧ. Α
Δούς, δόντι και κάψουλα
χάπι, μη επανδρωμένο σκάφος υδροδυναμικό
σπάραγμα
από προϊστορικό σκελετό
ατρύπητη χάντρα σε κομπολόι χωρίς σχοινί
το διάστημα επιπλώνεται
από τα τζάτζαλα μάντζαλα ενός λιτού δωματίου
Ανοιχτή πόρτα στην ιστορία
κρανία, πέτρες, εργαλεία
στην αδρά τυπωμένη μετάφραση
του Λερουά Γκουράν
—για εμένα Γκουράν σημαίνει “οστούν”—
Κοιτώ την ανόργανη πέτρα
προϊόν διαρκούς αναπλάσεως
και σκέφτομαι
το θαύμα της οργανικής αναδιαμόρφωσης των κοκάλων
Οι μεσημβρινοί σου είναι
προϊόντα θωπείας,
ή αλόγιστης περιστροφής —όπως του Κρόνου;—
ποιος να σε θώπευε
σε ποιες ακραίες συνθήκες
και τώρα φαίνεσαι τόσο
σαν να έχεις βρει τον εαυτό σου
μέσα στο σχήμα σου
αυτό τύχη μόνο δεν είναι
Οι καταραμένες επιμέρους ιδιότητες
προσπίπτουν στην αντίληψη εκείνου
που κρυφοκοιτάζει από έξω επίμονα
και καταστρέφουν
κάθε απόπειρα με τόλμη να εμποτιστώ
στην άσπιλη ουσία σου
Δεν ξεχνώ ποτέ
ότι με ένα πέταγμά σου
μπορείς να σκοτώσεις.

IΧ. Β
You run
leaving something in your wake
you traverse the sea, the ether
the dynamic of motion
is imprinted on your form
even as you wallow
in stillness
in some port’s shallows
The dynamic of the perennial journey
Is forever engraved on your body
there is no ‘always’, never say ‘always’
or you’ll regret it
The dynamic of your fuselage
crossing rugged trails
might turn into
an amnesic, erratic, frail body
Unmolested until further notice
you’re looking good as you travel
self-sufficient navigating
by the tremors on your back
You are another planet on earth
yourself extraterrestrial
your geology revolves
around the vector of your flight

IΧ. Β
Τρέχεις
και κάτι πίσω σου αφήνεις
διαδράμεις το πέλαγος ή τους αιθέρες
η δυναμική της κίνησης
αποτυπώνεται στη μορφή σου
ακόμη και όταν ακίνητη
στα αβαθή βαλτώνεις
ενός ρηχού λιμανιού
Η δυναμική του διαρκούς ταξιδιού
είναι χαραγμένη για πάντα στο σώμα σου
δεν υπάρχει το “πάντα”, “πάντα” μη λες
και θα μετανιώσεις
Η δυναμική της ατράκτου σου
ενδέχεται να τραπεί
διαβαίνοντας τραχιές ατραπούς
σε αμνήμον, ακανόνιστο, αδύναμο σώμα
Μέχρι νεωτέρας απείραχτη
είσαι ωραία να ταξιδεύεις
να πλοηγείσαι αυτάρκης
από τα ρίγη στη ράχη σου
Είσαι ένας άλλος πλανήτης επάνω στη γή
εξωγήινη εσύ
η γεωλογία σου περιστρέφεται
γύρω από το άνυσμα της φυγής σου

STONE X
Χ. Α
Thin, thick
sharp or smooth
you return
eternally return to a prior state
as you take aim with a bow in time
You take aim in many directions
I cannot possibly locate
the pour points of the compass
broken as of recently
you now expose your matter
your inside
becomes the outside
over and over and over again
You do not boast of what you are
but of what you are missing
Variations of whiteness
vision’s crumpling
the shattering of micro-crystals in milk
You are the slab
turning back into marble
form becoming matter again
You birth yourself in nothingness
Ah, but what radiance!
Χ. Β
You were shaped by a liquid incision
You broke, were sullied,
thrown out
found
yet nothing ever stops being a part
of the useful deposit
You will be found inside a large quantity
indifferently mixed in
you will break again
so break one more time
and recover
on the path of not! (naught)
You will be mixed in with the others
without being you any longer
or any particular other one either
why should the coming generation of predecessors
remember
The tour-guide will be stirring the air as he walks
and believing you not ancient in the least
– though we are all peers
born as molecules during the Big Bang –
will kick you
unwittingly drawing the spectators’ attention
to something non-existent
since we don’t see it
and yet: even the air exists!

ΠΕΤΡΑ Χ
Χ. Α
Λεπτή, παχιά
κοφτερή ή λεία
επιστρέφεις,
διαρκώς επιστρέφεις σε κατάσταση πρότερη
καθώς σημαδεύεις με τόξο στο χρόνο
Σημαδεύεις πολλές κατευθύνσεις
να εντοπίσω αδύνατον
τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα
σπασμένη πριν από λίγο
εκθέτεις τώρα την ύλη σου
το μέσα σου
γίνεται έξω
και πάλι και πάλι και φτου από την αρχή
Δεν καυχιέσαι γι αυτό που είσαι
αλλά γι αυτό που σου λείπει
Παραλλαγές της λευκότητας
τσαλακώματα της οράσεως
συντριβή μικροκρυστάλλων στο γάλα
Είσαι η πλάκα
που ξαναγίνεται μάρμαρο
η μορφή που ξαναγίνεται ύλη
Γεννάς τον εαυτό σου στο τίποτα
Μα τι λάμψη!
Χ. Β
Με υγρή κοπή διαμορφώθηκες
Έσπασες, λερώθηκες,
πετάχτηκες
βρέθηκες
τίποτα ωστόσο δεν παύει ποτέ να ανήκει
στο χρήσιμο απόθεμα
Θα βρεθείς μέσα σε μια μεγάλη ποσότητα
αναμεμειγμένη αδιάφορα
θα ξανασπάσεις
σπάσε λοιπόν ακόμα μία φορά
και ανάδραμε
το δρόμο του δεν! (ζεν)
Θα ανακατευτείς με τις άλλες
χωρίς να είσαι καν πιά εσύ
μα ούτε και οιαδήποτε άλλη
όμως χωρίς πια να είσαι
η επόμενη γενιά των περασμένων
γιατί να θυμάται
Ο ξεναγός περπατώντας θα ανακατεύει αέρα
και νομίζοντας πως καθόλου δεν είσαι αρχαία
—αν και είμαστε όλοι συνομήλικοι
γεννημένοι ως μόρια τη στιγμή του Μπιγκ Μπανγκ—
θα σε κλωτσήσει
εφιστώντας ακούσια την προσοχή των θεατών
σε κάτι ανύπαρκτο
επειδή δεν το βλέπουμε
κι όμως: ακόμα κι ο αέρας υπάρχει!

STONE XI
You are rough though not inaccessible
ready to be colonized
by a thousand birds
in the perches that were dug out
by worms and that gape
like mouths
a mouth, the future’s crater
holey silence
Burrows subvert
your buoyancy
island
If I squeeze you
there will be pain in my palm
-Mines of sulfur and other asphalts, though of small value
Turn your back, look
on the other side
your holes pierce me
your hardness softens me
Forgotten homeland
border to nowhere
I know not, I saw not

ΠΕΤΡΑ ΧΙ
Είσαι τραχιά αλλά όχι απρόσιτη
έτοιμη να σε αποικήσουν
χίλια πουλιά
στις φωλιές που έσκαψαν
σκουλήκια και χάσκουν
σαν στόματα
στόμα, κρατήρα του μέλλοντος
τρύπ(ι)α σιωπή
Λαγούμια υποσκάπτουνε
την πλωτότητά σου
νησί
Αν σε σφίξω
θα πονέσω στο χέρι
-Ορυχεία θειαφιού και άλλων ασφάλτων, μικρής όμως αξίας
Γύρνα την πλάτη σου, κοίτα
από την άλλη μεριά
οι τρύπες σου με τρυπούν
η σκληρότητά σου με μαλακώνει
Ξεχασμένη πατρίδα
σύνορο προς το πουθενά
δεν ξέρω, δεν είδα

STONE XII
During the holidays I encountered you
my gaze fell on you
at the edge of my sandal
just short of kicking you
I bent down
you were warm
from the rays of the winter sun
you were stretching
breaking your trunk
like an ancient wooden bow
Your texture betrayed
your interior, your
iron innards! iron made!
rust, grit and dirt
Just as the lips betray
something of the body’s interior
so you
with a vein of metal
express, wither
concede
to any form of manipulation
just as long as
in your depth you remain red

ΠΕΤΡΑ ΧΙΙ
Στις διακοπές σε συνάντησα
το βλέμμα μου έπεσε επάνω σου
στην άκρη του σανδαλιού μου
μόλις πριν σε κλωτσήσω
Έσκυψα
ήσουν ζεστή
απ΄ τις ακτίνες του χειμωνιάτικου ήλιου
τέντωνες
έσπαγες τον κορμό σου
σαν αρχαίο ξύλινο τόξο
Η υφή σου προέδιδε
το εσωτερικό σου, το σπλάχνο
σίδερο! φτιαγμένη από σίδερο!
σκουριά, πετραδάκια και χώμα
Όπως τα χείλια προδίδουν
κάτι απ΄ το μέσα του σώματος
έτσι κι εσύ
με μια φλέβα μετάλλου
εκφράζεις, ψωριάζεις
συγκατατίθεσαι
σε κάθε μορφής χειραγώγησης
αρκεί
να παραμένεις στο βάθος σου κόκκινη

ΤΟ ΕΡΑΣΜΙΟ ΠΕΤΡΩΔΕΣ

THE LOVEABLE LITHIC*

Η εργασία “Κάθε Πέτρα Είναι Εσύ” αποτελεί το πρώτο μέρος
ενός δίπτυχου με γενικό τίτλο “Λιθολογί-α”. Το δεύτερο μέρος
έχει τίτλο “Κάθε Πέτρα Είναι η Γη”. Η σειρά αυτή ακολουθεί
την χρονολογική ανάπτυξη της παραγωγής του συνολικού
ποιητικού και καλλιτεχνικού έργου της “Λιθολογίας”. Η ενότητα “Κάθε Πέτρα Είναι Εσύ” επεξεργάζεται ποιητικά την κάθε
πέτρα ως τυχαίο αλλά μοναδικό φαινό-μενο της εμπειρίας.
Ένα σύνολο απευθύνσεων σε δώδεκα πέτρες αποτελεί τις
“Ωδές σε Δώδεκα Πέ-τρες”. Η δεύτερη ενότητα “Κάθε Πέτρα
είναι η Γή” έχει την μορφή ενός καλλιτεχνικού πρότζεκτ με
δυσδιάστατα και τρισδιάστατα έργα και εμφανίζει την πέτρα
στην γενικότητά της, ως αντιπρόσωπο του γένους των
πετρών, άλλοτε ως πέτρα, άλλοτε ως πλανήτης, ως έδαφος,
ως φωτεινό σημείο σε αστερισμούς. Εφόσον κάθε πέτρα
εμπεριέχει ταυτόχρονα την ουσία κάθε άλλης, τότε γιατί αυτή
η πέ-τρα, με το γενικό της νόημα, να μην είναι η ίδια η γη;
Και πράγματι, πέρα από κάθε ουσιοκρατική πρόσληψη, η
άμετρη πολυπλοκότητα μιας πέτρας και της απροσδιόριστης
βιογραφίας της, που χω-ράει στην χούφτα μας, δεν είναι
μικρότερη από την άμετρη πολυπλοκότητα της ίδιας της γής,
που εί-ναι αυτή η ίδια η φέρουσα και περιέχουσα όλων πέτρα.

Η ενότητα “Κάθε Πέτρα Είναι Εσύ” επεξεργάζεται το ερώτημα
του πετρώδους με ειδικούς όρους. Εν-διατρίβει σε κάθε
μια ξεχωριστή πέτρα κάθε φορά, δώδεκα φορές επί δύο,
για δώδεκα συγκεκριμένες πέτρες. Οι πέτρες αυτές ούτε
αντιπροσωπεύουν μια ειδική κατηγορία η καθεμιά ούτε
συνιστούν όλες μαζί ένα κόρπους, έναν συνθετικό άτλαντα
του πετρώδους κόσμου. Είναι τυχαία επιλεγμένες φέρο-ντας
η καθεμιά το βάρος της ιδιαιτερότητας και της μοναδικότητάς
της. Το ίδιον της κάθε πέτρας προ-κύπτει από την υλική
της σύσταση και την ιστορία της, τα επεισόδια μνήμης που
διαρκώς την αναδια-μορφώνουν μέσα στον γεωλογικό χρόνο.
Η μοναδικότητα της κάθε πέτρας οφείλεται στην πολυπλοκότητα των συντελεστών μορφοποίησής της. Το άμετρο των
συντελεστών, την συγκεκριμένη στιγμή της εμφάνισής της
παράγει την μοναδικότητα της πέτρας. Όμως αυτό καθόλου
δεν σημαίνει ότι η προσέγγιση, η προσπάθεια κατανόησης,
η συναισθηματική εμπλοκή χρειάζεται να αναμετρηθεί
με το άμετρον για να έχει αποτελέσματα η αναζήτηση της
ιδιαιτερότητας και η αναζήτηση της μοναδικότητας της κάθε
πέτρας χωριστά.
Στην ενότητα “Κάθε Πέτρα Είναι Εσύ”, η προσέγγιση του
πετρώδους γίνεται με την γραφή και την σχεδιαστική
περιγραφή. Η εργασία με τη γραφή είναι μια ποιητική
αφήγηση με την μορφή των “Ωδών” στις δώδεκα πέτρες. Από
την άλλη, και κατά προέκταση της γραφής, η σχεδιαστική
εργασία περιγρά-φει τις δώδεκα πέτρες, την καθεμιά μέσα
στην μοναδικότητά της, που εκπτύσσεται από τα πολλαπλά
στιγμιότυπα της πέτρας καθώς αλλάζει διαρκώς η θέση της
σε σχέση με τον παρατηρητή. Η πέτρα μέσα στο γεωλογικό
της χρόνο αλλάζει συνεχώς μορφή. Ωστόσο αυτή η μεταβολή
καθώς επισυμβαί-νει συνήθως δεν γίνεται αντιληπτή στον
εμπειρικό χρόνο αν και πάντα μια πέτρα μπορεί να σπάσει
και να κατακρημνισθεί μποροστά στα πόδια μας ή επάνω
στο κεφάλι μας. Όσο η πέτρα καθυστερεί να μεταμορφωθεί
μέσα στους αιώνες του γεωλογικού της χρόνου καταφέρνει
εντούτοις να αλλάξει σε μια στιγμή αν μετακινηθεί έστω κι
ελάχιστα ο παρατηρητής σε σχέση με εκείνη. Κάθε μοναδική
πέτρα είναι χίλιες πέτρες κάθε στιγμή.

ΑΠΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΤΡΑ
Η παραγωγή κειμένου για κάθε πέτρα έχει την μορφή της
συνομιλίας. Το ομιλούν υποκείμενο απευ-θυνόμενο στην
πέτρα σε δεύτερο πρόσωπο την προσεταιρίζεται καθώς
επιχειρεί να την περιγράψει ενώ ταυτόχρονα απευθύνεται
στην ίδια. Στη διαλογική αυτή διαδικασία αναλαμβάνει η
γλώσσα να δώσει έναν καθόλα ανθρωπομορφικό τόνο.
Καθώς είναι ανοίκειο να απευθύνεται ο λόγος σε δεύτερο
πρόσωπο σε άψυχα πράγματα — και όχι σε έμψυχα
πρόσωπα— εφόσον αυτό γίνεται, τότε τα πράγ-ματα δια
της γλώσσας εμψυχώνονται. Είναι αδύνατον να αντέξουν
και να υποδεχτούν τα άψυχα την απευθείας απεύθυνση του
καλούντος, του συνομιλητή τους και για αυτό παίρνουν την
θέση του έμ-ψυχου. Αλλά η διαλογικότητα που αναπτύσσεται
δεν περιορίζεται σε μια απλή απεύθυνση σε κάτι εμ-ψυχωμένο.
Και πάλι η δομή της γλώσσας δίνει μια ακόμα βαθύτερη
προοπτική στο εγχείρημα. Η α-πεύθυνση ενός “Εγώ” σε ένα
“Εσύ” εμπεριέχει συναισθηματικό φορτίο, είναι αδύνατον η
απεύθυνση να μην πάλεται από ένα τόνο συγκίνησης. Είναι
διαφορετικός ο συναισθηματικός τόνος της ψυχρής χρήσης
του τρίτου προσώπου από την θερμή επίκληση σε δεύτερο
πρόσωπο: Για παράδειγμα, ας σκεφτούμε την κατάσταση
του φλέγεσθαι σε τρίτο πρόσωπο — “φλέγεται”— σε σχέση
με το δεύτερο πρόσωπο —“φλέγεσαι”. Ή, ας σκεφτούμε
την γενικότητα του “είναι σκληρή” σε σχέση με την ένταση
της απεύθυνσης πρόσωπο με πρόσωπο: “είσαι σκληρή”. Η
ίδια η γλώσσα δια του δευτέρου προσώ-που εξανθρωπίζει
τη σχέση μεταξύ ενός υποκειμένου με ένα αντικείμενο και
την μετατρέπει σε σχέση υποκειμένου με έτερο υποκείμενο.
Όταν ξεκινάει μια συνομιλία με τον απέναντί σου με το “εσύ”
περι-μένει κανείς να ακολουθήσει είτε ενα κατηγορητήριο,
προϊόν θυμού είτε η εξύμνηση του έναντι προ-σώπου, προϊόν
ερωτικής επιθυμίας για το έναντι πρόσωπο. Αλλά σάμπως και
η απεύθυνση θυμού δεν είναι τόσο συχνά έκφραση ερωτικής
ζήλιας; Σε κάθε περίπτωση, όταν το “Αυτό” γίνεται “Εσύ”, το
“εσύ” επιστρέφει στο υποκείμενο με μια εγγενή απαίτηση
για συναισθηματική εμπλοκή. Πάρα πέρα η περιγραφή
που κάνει το “Εγώ”, όταν αρχίσει να γίνεται λεπτομερής
και συγκεκριμένη τότε αυτό το “Ε-σύ” αποκτά ένα σώμα,
σωματοποιείται Η πέτρα δεν έχει λόγο αλλά έχει σώμα. Έτσι,
η ύλη της πέτρας γίνεται σώμα της πέτρας. -Απευθύνομαι
σε εσένα καταπρόσωπο και σου μιλώ για το σώμα σου που
στέκει μπροστά μου, καταλαβαίνεις τι εννοώ;

“Anthropologists have long
argued that things can, in
certain conditions, be or act
like persons: they can be said
to have a personality, to show
volition, to accept certain locations and reject oth-ers, and
thus to have agency. Often,
these attributes of agency are
linked to the anthropomorphiz-ing process by which
things are said to have social
lives like persons and thus to
be appropriate subjects for
biographies.” Janet Hoskins,
Agency, Biography and Objects, in the “Handbook of Material Culture”, SAGE, p. 48
1

Jeffrey Jerome Cohen, Stone,
An Ecology of the Inhuman,
University of Minnesota Press,
2015
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Ασφαλώς οι μάστορες της
πέτρας που υλοποιούν αυτή
την φαινόμενη χρησιμοθηρία
θα είχαν κάτι άλλο να
μαρτυρήσουν για την πέτρα
που θωπεύουν, οπως θα
έλεγε κι ο Πικιώνης, κατά την
εργασία της οικοδόμησης.
Αντίστοιχα οι εκτροφείς των
ζώων στην ελεύθερη βοσκή,
που περιέρχονται σε μια σχέση
ζωής με τα ζώα τους αν και
κοιταγμένη από έξω μοιάζει
χρησιμοθηρική και ζωοκτόνα,
είναι μια σχέση με τα ζώα
ουσιωδώς ενσυναισθητική και
βαθιά συναισθηματική.
3

Για την αναφορά στην
“εμψυχωμένη πέτρα” δες
στο Ζ. Κοτιώνης “Το Πέταγμα
της Πέτρας” από το βιβλίο
Πληθοδομές / Multidomes,
Πανεπιστημιακές
Εκδόσεις
Θεσσαλίας
και
Μουσείο
Μπενάκη, 2012, σ. 252-263.
Εδώ η διερώτηση για την
εμψύχωση της πέτρας γίνεται
με αφορμή την μετατροπή
οικοδομικών υλικών σε “όπλα”
των διαδηλωτών στην Αθήνα,
στις παρυφές της κρίσης
(2008-2010)
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Η αγαπητική (εράσμια) διάσταση της απεύθυνσης είναι
πιά δεδομένη. Διαθέτοντας η ελληνική γλώσ-σα δύο λέξεις
για την μονάδα, που είναι “η Πέτρα” και “ο Λίθος” δίνεται η
δυνατότητα να εκλάβουμε στην ανθρωπο-μορφοποιητική
αυτή διεργασία, την συνομιλία να επιτελείται είτε με κάτι
“θηλυκό” είτε με κάτι “αρσενικό”. Η πέτρα και ο λίθος είναι
αντικατοπτρισμοί της πολλαπλής πρόσληψης του πετρώδους. Είναι κάτι πέρα και από το θηλυκό και πέρα από
το αρσενικό, σε μια απεριόριστη ποικιλία εκφάνσεων φύλου.
Είναι δουλειά εκείνου που συμμετέχει στην απεύθυνση πρός
την πέτρα να την εκλάβει με την ερωτική φαντασία που του
ταιριάζει. Καθώς η διαλογική σχέση μετατρέπει την πέτρα
από ψυχρή ύλη σε υποκείμενο συναισθηματικής εμπλοκής
ή ακόμα ερωτισμού, εισερχόμαστε σε ένα κόσμο όπου
τα υπο-κείμενα (ob-jects) και τα αντι-κείμενα (sub-jects)
αποκεφαλίζονται από τα προθέ-ματα τους και εναλλάσσουν
τους ρόλους τους άλλοτε με το πρόθεμα “αντί” και άλλοτε
με το πρόθεμα “υπό” σαν να αλλάζουν κεφάλια σε ακέφαλες
κούκλες. Πρόκειται για μια σχεσιακή συνδιαλλαγή ανάμεσα στο αντικείμενο και το υποκείμενο —κοιταγμένη από
ανθωπολογική ματιά— όπου το αντικείμενο καθίσταται
υποκείμενο και έτσι τα αντικείμενα διεκδικούν τις δικές
τους ιστορίες και τις δικές τους βιο-γραφίες μέσα στον υλικό
κόσμο που εμπεριέχει τόσο το ανθρώπινο όσο και το ανανθρώπινο.1
Έτσι περιερχόμαστε σε μια προσδοκία διαμοιβής σχέσης με
το πετρώδες τόσο παλιά όσο και η αν-θρώποινη ιστορία. Η
λατρεία των ειδώλων εμπεριείχε μια εντελώς διαφορετική
πρόσληψη της ύλης και προϋπέθετε μια σχέση με την
πέτρα που σήμερα καθόλου δεν την γνωρίζουμε. Ο JJ Cohen στο βιβλίο του Stone, An Ecology of the Inhuman , στο
κεφάλαιο “Γαιοφιλία” 2 επιχειρεί να περιγράψει αυ-τή την
άλλη εμψυχωμένη σχέση με την ύλη της πέτρας, όπως επί
παραδείγματι την συναντάμε στον ευρωπαϊκό μεσαίωνα.
Είναι μια διαμοιβή πρακτική, νοηματική, θρησκευτική,
καθόλα απόμακρη από την σύγχρονη διαμοιβή με την
πέτρα, που είναι από την μια μεριά παντελώς αδιάφορη
και από την άλλη καθαρά χρησιμοθηρική.3 Αυτό που δεν
γνωρίζουμε ως δυνατότητα διαμοιβής μιας σχέσης συναισθηματικής με τα άψυχα αντικείμενα μας το προσφέρει η
ίδια η γλώσσα. Γιατί η γλώσσα δεν έχει μάτια να ξεχωρίσει το
αντικείμενο από το υποκείμενο της καθημερινής εμπει-ρίας.
Η γλώσσα δεν γνωρίζει αν η προκείμενη πέτρα είναι έμψυχη
ή άψυχη. Η εμψυχωμένη πέτρα4 είναι μια άλλη από την
εξαντικειμενοποιημένη πέτρα. Έτσι, η απεύθυνση προς τα
πράγματα τα εμψυ-χώνει ερήμην αυτών των ιδίων. Και αυτή
η εμψύχωση πάλι δια μέσου της γλώσσας γίνεται διεργασία
ερωτηματική και ταυτόχρονα ερωτική.

ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
Ο Timothy Morton στο βιβλίο του The Ecological Thought
θέτει την πρόκληση να βρεθούν οι τρόποι να αγαπηθεί το
Αν-ανθρώπινο (inhuman).5 H ερμηνεία του όρου inhuman
από τον Cohen δίνει μια διπλή διάσταση στη νοηματική
λειτουργία του προθέματος “in”. Το πρόθεμα υποδηλώνει
ταυτόχρονα το “έξω από” το “πέρα από”, δηλαδή αυτό που
δεν είναι (ανθρώπινο). Ταυτόχρονα το “In” υποδηλώ-νει το
“μέσα” αυτό δηλαδή που είναι μέσα στο ανθρώπινο, το
κατ’ εξοχήν ανθρώπινο. Είναι μια υπό-θεση τοπολογική,
μια λακανική έκφανση της “εκ/σωτερικοτητας” (εσωεξωτερικότητας). Όσο πιο μέσα διεισδύεις στο ψυχικό βάθος
τόσο σου αποκαλύπτεται το ανοίκειο πρόσωπο της αγάπης,
το κατεξο-χήν επιθυμούμενο και ταυτόχρονα το κατεξοχήν
ανοίκειο και ξένο.6 Έτσι ο μεταφρασμένος όρος “ανανθρώπινο” συγκρατεί αυτή την τοπολογική διάσταση της
εσω-εξωτερικότητας. Το “αν-ανθρώπινο” είναι αυτό που δεν
είναι ανθρώπινο (το στερητικό “αν-“) αλλά είναι ταυτόχρονα
και αναδιπλασιασμός του ανθρώπινου, δηλαδή είναι ενα
“ανά” (ξανά)- ανθρώπινο, δηλαδή ένα κατεξοχήν ανθρώπινο.
Ας σκεφτούμε το ανθρώπινο σώμα και πώς αυτό το ίδιο
εμπεριέχει το αν-ανθρώπινο. Τι βρίσκεται στο βάθος της
ανθρώπινης σάρκας, τι άλλο από το σκελετό με τα κόκκαλα.
Στο βάθος του σώματος είναι αυτό - το κόκκαλο- που αν και
εν ζωή είναι ένα όργανο, πέραν αυτής γίνεται το ανόργανο
στοιχείο —οι ανθρώπινοι σκελετοί— που επιπροστίθεται
στην διαδικασία απολίθωσης στον πετρώδη φλοιό της γής.
Έτσι, το αν-ανθρώπινο είναι αυτό εκεί έξω, το κάστρο και
ο βράχος και ταυτόχρονα είναι το εκεί μέσα, το πετρώδες
υπόλειμμα στο βάθος της ενσώματης ανθρώπινης ζωής, το
κόκαλο. Η ιδέα του πολιτισμού ως διαδικασία παραγωγής
ενός εξωσκελετού για το ανθρώπινο σώμα 7 (το σπίτι, το κάστρο) επεκτείνεται και αγκαλιάζει —ως εξωσκελετός— το
σύνολο του γεωφυσικού μορφώματος. Το σπίτι (ή το κάστρο)
είναι η μεγάλη πέτρα, η ίδια η γη.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ
Στην αναζήτηση για τους τρόπους να αγαπηθεί το ανανθρώπινο εμφανίζεται η εξής δυνατότητα. Καθώς αυτή
η αγάπη για το αν-ανθρώπινο μέσα στην δυναμική του
συναισθηματικού πεδίου δεν έχει κάποια χρησιμότητα ή
στόχευση μπορεί να εννοηθεί ως ανιδιοτελής αγάπη. Το
άψυχο αντικείμενο “πέτρα” μπορεί να αγαπηθεί σαν κάτι που
δεν είναι δικό μας και δεν μπορεί με κανένα τρόπο να γίνει
δικό μας, είναι αδύνατον να ιδιοποιηθεί και να οικειοποιηθεί.

Timothy Morton, The Ecological Thought, Harvard University Press, 2010, p.92.
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Για την λακανική τοπολογία
της εκσωτερικότητας (extimacy),
ως
τοπολογία
αναζήτησης
του
επιθυμούμενου
υποκειμένου/
προσώπου στον χώρο, βλέπε:
Ζ. Κοτιώνης, “Τοπολογίες της
Εξεσωτερικότη-τας” στο Η
Διεκδίκηση της Υπαίθρου,
Ίνδικτος, 2009, σ. 207-235
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”…Το οστό… είναι το ζωντανό
υλικό που απολιθώνεται πολύ
εύκολα και που, επίσης πολύ
εύκολα, διασχίζει το κατώφλι
για να επιστρέψει στον κόσμο
των βράχων. Για τον λόγο αυτό,
ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας
της γεωολογίας είναι γραμμένο
με απολιθωμένα οστά. Ο
ανθρώπινος
ενδοσκελετός
ήταν ένα από το πολλά
παράγωγα αυτής της αρχαίας
οστεοποίησης. Κι όμως. δεν
είναι η μοναδική γεωλο-γική
διήθηση που έχει υποστεί το
ανθρώπινο είδος. Πριν από
οκτώ χιλιάδες χρόνια περίπου,
οι αν-θρώπινοι πληθυσμοί
γνώρισαν νέα οστεοποίηση,
όταν ανέπτυξαν έναν αστικό
εξωσκελετό: τούβλα από
ξεραμένο στον ήλιο πηλό
έγιναν το οικοδομικό υλικό
για τα σπίτια τους, τα
οποία, με τη σειρά τους,
περιέκλειαν πέτρινα μνημεία
ή περικλείονταν από αμυντικά
τείχη”
Manuel De Landa. Χίλια
Χρόνια μη Γραμμικής Ιστορίας,
εκδ. Κριτική, 2002, σ. 28
7

Σε αντίθεση με την κατοχή ή την ιδιοκτησία της γης, η
εμπάθεια (empathy) για το πετρώδες δεν προσφέρει κανένα
καταφύγιο οικειότητας, καμιά σιγουριά και ασφάλεια αλλά
αντίθετα είναι έκθετη μέσα στην ανοίκεια εξωτερικότητα
του αν-ανθρώπινου. Και δεν πρόκειται καν για την
προσχώρηση σε μια επικράτεια των κοινών (commons).
Αυτό που διαμοιράζεται εδώ δεν είναι ένα φυσικό απόθεμα,
ένας πόρος προς κεφαλαιοποίηση έστω από και προς την
ίδια την κοινότητα. Αυτό που διαμοιράζεται στην σχέση
του ανθρώπινου με το αν-ανθρώπινο είναι ό,τι δεν μπορεί
να ιδιοποιηθεί οιαδήποτε παραγωγι-κή δραστηριότητα ή
οιαδήποτε πράξη νομής και ιδιοκτησίας. Το πετρώδες είναι
ό,τι πραγματικά μπο-ρούμε να μοιραζόμαστε όλοι, είναι κάτι
αναπότρεπτο σαν την ίδια τη θνητότητα. Είναι το κατεξοχήν
δικαίωμα που μοιράζονται αμετάκλητα όλοι εξ ίσου.

Giorgio Agamben, “Η
Κοινότητα
που
Έρχεται”,
Ίνδικτος, σ. 68, στο μικρό
δοκίμιο με τίτλο “Οποιοδήποτε” (Quotlibet)
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9

ο.π. σ. 68

Όταν επικαλούμαστε την αγάπη για το αν-ανθρώπινο, πού
ακριβώς στρέφεται το συναισθηματικό φορτίο της επιθυμίας,
προς ποιό ακριβώς πράγμα; Έστω και για ένα μικρό
διάστημα του χρόνου —όσο κρατάει μια βαθιά εισπνοή
στον διαλογισμό— η απεύθυνση γίνεται προς την πέτρα, το
μοναδικό αντικείμενο της πρόσληψης και ταυτόχρονα της
επιθυμίας. Καθώς οι ψυχικές και διανοητικές δυνά-μεις του
απευθυνόμενου στρέφονται για να εποικήσουν την πέτρα, η
πέτρα αυτή και όχι κάποια άλλη γίνεται μοναδική. Την καθιστά
μοναδική η συγκέντρωση της προσοχής, ο προσωρινός
συναισθηματι-κός εποικισμός της, και οι αόριστοι συνειρμοί
που την φέρνουν στην επικράτεια του ρεμβασμού και
του ονείρου. Τότε αρχίζει το απευθυνόμενο υποκείμενο
να την καταλαβαίνει ως τέτοια, ως αυτήν που είναι μέσα
στην μοναδικότητά της. Τότε ακριβώς η πέτρα αρχίζει να
μεγαλώνει και να παίρνει τις δια-στάσεις ενός πλανήτη για να
εποικισθεί καθολικά, με όλα τα μέρη, τα τοπία, τα βουνά, τα
φαράγγια τις κοιλάδες που του ανήκουν και γίνονται ορατά
στο φως. Η μοναδικότητα του οιουδήποτε πλανήτη και “που
αποκαλύπτεται ως τέτοια είναι οτιδήποτε θελήσεις, δηλαδή,
είναι αγαπήσιμη (amabile)”. 8 Ο Αγκάμπεν μας εξηγεί ότι
η αγάπη καθιστά τον οιονδήποτε αγαπήσιμο επειδή είναι
αυτός/ αυτή έτσι ακριβώς όπως είναι, με τα προικίσματα και
τα ελαττώματά του. Κάθε ελάττωμα του αγαπώμενου, κάθε
κουσούρι μετατρέπεται σε απαραίτητο και αναγκαίο μέρος
της ιδιαιτερότητάς του, που ακριβώς τον καθιστά αγαπήσιμο.
Και οι πέτρες είναι γεμάτες τραύματα, ουλές, σχισίματα,
πολύμορφα κουσούρια. “Εκείνος που αγαπά επιθυμεί το
ως-είναι μόνο στο βαθμό που είναι τέτοιο — αυτός είναι ο
ιδιότυπος φετιχισμός του ανθρώπου που αγαπά”.9 Αφού
λοιπόν η αγάπη δεν μπορεί παρά να μετέλθει ενός ιδιότυπου
φετιχισμού κι αφού ο φετιχισμός περισσότερο αφορά τη

σχέση μας με τα πράγματα, παρά με τα πρόσωπα, θα
τολμούσαμε να υποθέσουμε ότι η αγάπη ξεκινά ως
ανιδιοτελής σχέση με τα πράγματα, ένας φετιχισμός που
εκβάλει εν τέλει και στο αγαπώμενο πρόσωπο. Να μια
πρόχειρη αρ-χαιολογία της αγάπης, που πατάει επάνω στην
αρχαϊκότητα της φετιχιστικής εμπειρίας του πετρώδους
κόσμου των πραγμάτων. Στη μακρά ιστορία της αγάπης,
ο θεός προηγείται του ερώμενου, η πέτρα προηγείται της
σάρκας.
Η υπόθεση της αγαπησιμότητας του αν-ανθρώπινου είναι
σαν μια προσπάθεια να βρεις την πόρτα προς το πουθενά.
Η απεύθυνση πρός την πέτρα που γίνεται αντικείμενο της
πρόσληψης και ταυτό-χρονα της επιθυμίας δεν λαμβάνει
απαντήσεις ίσως μόνο, με την βοήθεια της εικαστικής
φαντασίας εισπράτει νεύματα και υπαινιγμούς. Ο μυστικιστής
μοναχός του Μεσαίωνα Meister Eckhart έγραψε ότι “η πέτρα
είναι θεός αλλά η ίδια δεν το γνωρίζει και ακριβώς αυτό το
μη γνωρίζειν την καθιστά πέτρα”.10 Κατά προέκταση η πέτρα
δεν γνωρίζει την δική μας απεύθυνση. Και όχι μόνον αυτό.
Στις επί-μονες επικλήσεις της ποιήτριας Wislawa Szymborska πρός την πέτρα να ανοίξει την πόρτα της πρός την
γοητευμένη της ύπαρξη, η πέτρα όχι μόνον δεν ανοίγει,
αλλά την αποδιώχνει κάποια στιγμή: “Φύ-γε μακρυά” την
προστάζει. Ώστε στο τέλος καθώς η προσερχόμενη επιμένει
— “είμαι μόνο εγώ, άσε με να μπω” να ακούσει την οριστική
απάντηση: “Δεν έχω πόρτα”. 11
Είναι η πέτρα επισκέψιμη; Έχει πόρτα η πέτρα;

ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΛΙΘΩΝ
Ας ανατρέξουμε στην ίδια σχέση του ανθρώπινου με το
πετρώδες αν-ανθρώπινο, όπως αναπτύσσε-ται στον αρχαίο
μύθο του Κατακλυσμού. Αφού προσάραξαν, μετά την
κόπαση του κατακλυσμού στις πλαγιές του Παρνασσού ή
της Όρθριδος, ο Δευκαλίων και η Πύρρα προχωρούν στο
στεγνό έδαφος. Ας ονομάσουμε τον έναν του ζευγαριού
Λίθο και την άλλην Πέτρα. Και οι δύο βηματίζοντας παίρνουν
λίθους και πέτρες από κάτω, και τους/τις πετούν από πίσω
τους. Από τους λίθους που πετάει ο Λίθος γεννιούνται (ή
φύονται) αρσενικοί άνθρωποι (λίθοι) και από τις πέτρες που
πετάει πίσω της η Πύρρα γεννιούνται (ή φύονται) θηλυκές
(πέτρες). Έτσι παράγεται και πληθύνεται το ανθρώπινο γένος.

Meister Eckhart, Selected
Writings
10

I knock at the stone’s front
door.
“It’s only me, let me come in.”
“I don’t have a door, ” says the
stone.
Wislawa Szymborska, Conversation with a Stone, p 62-64
11

“ἵν᾽ αἰολοβρέντα Διὸς αἴσᾳ
Πύρρα
Δευκαλίων
τε
Παρνασσοῦ καταβάντε
δόμον ἔθεντο πρῶτον, ἄτερ
δ᾽ εὐνᾶς ὁμόδαμον
κτισσάσθαν λίθινον γόνον·
λαοὶ δ᾽ ὀνύμασθεν.”
12

“ο Δευκαλίων κι η Πύρρα
κατέβηκαν από τον Παρνασσό
και ιδρύσανε την πρώτη
κατοικία, και δίχως να σμίξουνε
σε κλίνη
δημιούργησαν έναν λαό που
από την πέτρα καταγόταν·
και από αυτή το όνομά του
πήρε”.
Πίνδαρος, Ολυμπιονίκαις 9,
42-50 (μτφ. Ι. Οικονομίδης)

Εκεί ίσως να βρίσκεται
μια αρχική πρόσληψη της
δημοκρατίας ως συστατικού
στοιχείου μιας κοινότη-τας
διαφορετικοτήτων όπως το
επισημαίνει ο Αριστοτέλης για
τους πολίτες της πόλης στα
“Πολιτικά”. “Από τη φύση της η
πόλη είναι οι πολλοί…Η πόλη
δεν απαρτίζεται μόνο από
πολλούς ανθρώπους, αλλά κι
από διαφορετικούς”.
Αριστοτέλους, Πολιτικά, βιβλίο
Β’
13

Η ε-μπλοκή του πετρώδους στην οργανική διαδικασία
αναπαραγωγής του ανθρώπινου γένους μοιάζει να κλείνει
αρμονικά ένα κύκλο σαν αυτόν της αγροτικής καλλιέργειας
με την σπορά. Από την άλλη μεριά παρουσιάζεται ένα
σημαίνον γεγονός, βίαιο και ξαφνιαστικό. Είναι η τυχαία
πρόσπτωση της κάθε πέ-τρας και και του κάθε λίθου στο
έδαφος. Αυτό το ιδιαίτερο γεγονός της πρόσπτωσης του
πετρώδους που προκαλεί τη γένεση του ένσαρκου εμπεριέχει
έναν ασυμβίβαστο παραλογισμό. Το παράλογο ζεύγος
πρόσπτωση-γέννηση είναι το σκοτεινό σημείο, ο αξεδιάλυτος
κόμβος του μύθου από όπου αντλεί όλη του τη δύναμη το
παράδειγμα. Η πράξη της γέννησης διαφυλάσσεται σε ένα
σκοτάδι του λόγου. Πώς από μια πέτρα που χτυπάει στο
έδαφος προκύπτει ένα ζωντανό σώμα; Είναι μια τελείως
διαφορετική σκηνή από αυτήν της Γενέσεως, όπου ο βιβλικός
θεός σκύβει στο έδαφος, μαζεύει χώμα και φυσώντας το,
το μετατρέπει σε ανθρώπινο, ζωντανό σώμα. Ο υπέροχος
παραλογισμός της πρόσπτωσης της πέτρας παραμένει
ριζικά ξένος προς την λογική άρθρωση της μεταφοράς της
αν-θρώπινης γενέσεως, όπως την προοικονομεί το οικείο
παράδειγμα της εργασίας του αγγειοπλάστη. Είναι κρίσιμη
η σύγκριση των δύο γενεαλογιών. Η βιβλική γενεαλογία,
που κρέμεται σαν πυραμίδα κάτω από τους γενάρχες Αδάμ
και Εύα περιγράφει την πατριαρχική οικογένεια, μηχανή
αναπαραγωγής απογόνων. Οι σχέσεις μεταξύ των “λίθων”
είναι πατριαρχική, σχέσεις μεταξύ γιών, αδελφών, και
πατεράδων. Στην περίπτωση του ελληνικού μύθου, έτσι
όπως τουλάχιστον τον διηγείται ο Πίνδαρος το γενόμενο
είδος από την πετρώδη αναπαραγωγή είναι ένα εντροπικό,
συλλογικό δυναμικό που έχει το όνομα “λαός”. Στην ποιητική
ανάπτυξη της Πινδάρειας αφήγησης οφείλεται αυτή η (παρ)
ετυμολόγηση την λέξης “λαός” από την ρίζα “λας” (δηλαδή
πέτρα), από την οποία προέρχεται και η λέξη “λίθος” . 12
Στον ελληνικό μύθο, το υποκείμενο της αναπαραγωγής
δεν είναι η ομοιογενής οικογένεια αλλά η ανομοιογενής
κοινότητα, ο λαός. Εδώ ας σκεφτούμε μια διάκριση που
διαπερνά αδιόρατα αυτές τις δύο θεσμίσεις του συλλογικού
υποκειμένου. Πίσω από την εικόνα της οικογενεια-κής
γενεαλογίας υπάρχει ένας πατέρας θεός που παράγει
ομοιογενείς οντότητες όπως είναι τα πιθά-ρια στην γραμμή
παραγωγής του αγγειοπλάστη. Αντιθέτως, πίσω από το
συμβάν της γενέσεως της γεναλογίας των λίθων υπάρχει
το ανομοιογενές και η αυθαίρετη μοναδικότητα του
καθενός χωριστά. Τα πιθάρια πειθαρχούν στο καλούπι της
ανθρώπινης κατασκευαστικότητας και μοιάζουν όλα μεταξύ
τους, αδελφοποιούνται μέσα από την παραγωγική εργασία.
Αντιθέτως, οι πέτρες κρατούν η καθεμία την αυθαιρεσία
της μοναδικής μορφής της. Τίποτα πέραν της πετρώδους
ιδιοσυστασίας δεν συνδέει την μια πέτρα με την άλλη πέτρα.13

ΔΙΑΜΟΝΕΣ
Την εμπειρία της μοναδικότητας της κάθε πέτρας χωριστά
αποκτάμε όταν εκστρατεύουμε φορτωμένοι με τις αποσκευές
και τις προκαταλήψεις μας προς τα νησιά. Η μοναδικότητα κάθε
νησιού, έτσι όπως μπορεί κανείς να την γευτεί στην περιήγηση
του Αιγαίου Πελάγους επαναφέρει στην γεωγραφική κλίμακα αυτό που συμβαίνει στην μικροκλίμακα της γεωλογίας.
Ό,τι αντιπροσωπεύει μια πέτρα για ένα έμψυχο πλάσμα στο
μέγεθος του μερμηγκιού είναι αντίστοιχο με ένα νησί για ένα
πλάσμα στο αν-θρώπινο μέγεθος. Η ορατή αυτοτέλεια μιας
πέτρας επαναλαμβάνεται στην ορατή και βιωμένη αυτοτέλεια ενός νησιού. Μια ριζική ασυνέχεια χωρίζει την πέτρα
από τον κόσμο όπως η θάλασσα ορίζει τα όρια και χωρίζει το
ένα από το άλλο νησί. Η γεωγραφική εμπειρία του αιγαιακού
αρχιπελάγους βοη-θάει στην παραπάνω πρόσληψη: συχνά
τα νησιά είναι μονόλιθοι υψούμενοι στον αέρα από το υγρό΄,
επίπεδο έδαφος της θάλασσας. Η μεταφορά των πλεουμένων
νησιών, συνήθης στην λογοτεχνική περιγραφή14 , είναι
συναφής με το ανακλαστικό της πρόσληψης των νησιών ως
ανεξάρτητωνγεωλογικών οντοτήτων, ως λίθων, ριγμένων
στην θάλασσα. Έτσι λοιπόν η εμπειρία της προσέγγισης σε ένα
νησί, της επιβίβασης, της διαμονής και της περιπλάνησης σε
αυτό, είναι εκ μεταφοράς η εμπειρία της περιπλάνησης στην
πλούσια γεωμορφολογία μιας πέτρας. Και είναι φυσικό να
σκεφτόμαστε, όσο διαρκή η επιρροή του πεδίου της ως άνω
μεταφοράς, ότι η μοναδικότητα της πέτρας και η μοναδικότητα του νησιού οφείλονται στην αφανή προσωπικότητα
που διαφεντεύει την επικράτεια της μιας ή του άλλου. Αν
πίσω από την μοναδικότητα της πέτρας βρίσκεται η σκιά
του αγαπώμενου προσώπου, πόσο μάλλον αυτό συμβαίνει
με τα νησιά.Κάθε γειτνιάζον νησί είναι ένας ισχυρά δικός του
κόσμος. Κάθε νησιού το πρόσωπο, ως αυτοτελής κόσμος, με
τον δικό του πολιτισμό, με την δική του ατμό-σφαιρα, τη δική
του ιδιόλεκτο, τη δική του πολιτισμική επιτελεστικότητα είναι
ένα μοναδικό πρόσωπο.
Ζήσαμε την εμπειρία της πέτρας στα νησιά και ζήσαμε την
εμπειρία της μοναδικότητας κάθε νησιού εκλαμβάνοντας
την ευγενή όψη της προσωπικότητας του καθενός χωριστά..
Όμως κάθε πρόσωπο, όπως του φεγγαριού, έχει την σκοτεινή
του πλευρά. Η αυθεντική και ιστορική εκδοχή της ζωής
επάνω σε- η με- την πέτρα δεν είναι η εκδοχή της ευζωίας,
Αντιθέτως η ζωή επάνω στην πέτρα είναι η ζωή στο κάτεργο.
Δεν χρειάζεται να αναδράμει κανείς τις τραχιές επιφάνειες
των Κυκλάδων για να μαρτυ-ρήσει παντού τα προαιώνια ίχνη
του κάτεργου. Εδώ, εκεί, παρακεί. Σε μια τρύπα στην κορυφή
ή σε μια σκουριασμένη εξέδρα στην βάση του ενός ή του
άλλου νησιού.

“Γιατί οι περισσότερες από
τούτες της πάπιες του πελάγου
(ενν. τα νησιά των Κυκλάδων)
είναι βράχια θαλασσοδαρμένα
και χώματα χέρσαα και ξερά”
Φώτη Κόντογλου, “Ταξείδια”,
κεφ. “Τα Νησιά του Αρχιπελάγου”, σ.123
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Θα ήθελα να δώσω ένα τέλος σε αυτή την αναπεριγραφή της
ερωτικής απεύθυνσης στο αν-ανθρώπινο, με την εικόνα από
έναν ακόμα μύθο, αυτόν του Σίσυφου. Ας μη συγκεντρώσουμε
την προσοχή στον ίδιο τον Σίσυφο, που κουβαλά κι αφήνει
την πέτρα να κυλά, αλλά στην ίδια την πέτρα του. Τι σημαίνει
αυτή η καθημερινή συντρόφευση του ανθρώπινου με το ανανθρώπινο στον αιώνιο καταναγκασμό, το άχθος της ζωής;
Πώς να δούμε το άχθος αλλά και την ελευθερία αυτής της
αλυσό-δετης συζυγίας “άνθρωπος-πέτρα” από την πλευρά
της πέτρας; Πώς σκέφτεται και πώς το καταλα-βαίνει η πέτρα
αυτή; Μήπως ο καταναγκασμός του εταίρου και συμβίου της
είναι για αυτήν ένα καθη-μερινό παιχνίδι χαράς, η ανύψωση,
η διολίσθηση και η πτώση και ύστερα η ανάβαση, όπως
του χιο-νοδρόμου η ανάβαση με το λίφτ στο βουνό και η
ενεργητική απόλαυση της κατάβασης στην χιονι-σμένη
πλαγιά… Το ξέρουμε ότι η ανέμελη, παιγνιώδης, κυλιόμενη
πέτρα διαφεντεύει τόσο τον ανέμε-λο τουρίστα της γεωλογίας
όσο και τον βασανισμένο κουβαλητή της. Αυτή η τελεσίδικη
υπεροχή της αδιάφορης πέτρας έναντι της βούλιμης σάρκας
ίσως ώθησε τον μυστικιστή Eckhart να υποθέσει ότι “αν η
πέτρα μπορούσε να καταλάβει ότι είναι πέτρα θα ήταν θεός”.

The book “Every Stone is You” is the first part of a diptych, a
two-fold project with the general title Lithology; the second
part is titled “Every Stone is the Earth”. The two parts were
produced in chronological sequence. The part “Every Stone is
You” treats every stone as both a contingent and unique experiential datum. It consists of poetic texts addressing twelve
different stones. These are the “Odes to Twelve Stones”. The
second section of the project, “Every Stone is the Earth”, takes
the form of a collection of two- and three-dimensional works
and treats the stone in its generality, as a representative of
the stone species, whether as a rock formation or a planet, as
the ground or as a bright point in a constellation. Insofar as
every stone contains the essence of every other stone, then
why should not this stone, in its general meaning, be the
earth itself? Beyond any kind of essentialism, the immeasurable complexity of a stone that fits in the palm of our hand
is no less than the immeasurable complexity of the earth,
which is itself an all-containing stone in motion.

The project “Every Stone is You” addresses the issue of the
lithic in particular terms. It dwells upon one distinctive stone
every time, twelve times by two, for twelve different stones.
These stones neither represent a particular category each nor
do they all to-gether comprise a corpus, a composite atlas of
the lithic universe. They are selected at random, each bearing
the weight of its particularity and uniqueness. The specificity of every stone emerges from its material composition and
history, the mnemonic inci-dents which constantly reform it
in the flow of geological time. The uniqueness of each stone
is due to the complexity of the factors that enter in its formation. The incalculable number of such factors at the specific
moment of its appearance, makes for the stone’s uniqueness.
This, in turn, does not mean in the least that one’s approach,
the attempt to understand and emotionally engage, need to
be pitted against the incalculable in order for the search for
every separate stone’s specificity and uniqueness to bear results.
In the section “Every Stone is the Earth” the approach to the
lithic takes place through writing and descriptive drawing.
The writing work is a poetic narrative in the form of Odes
to the twelve stones. In counterpoint, and as an extension
of writing, the drawing work describes the twelve stones,
each one in its uniqueness which emerges out of the multiple snapshots/frames/instances of the stone as its position
changes in relation to the observer. Within geological time,
the stone constantly changes form. However, this change
usually cannot be perceived within the scale of human time,
even were the stone to break by our feet or crash down on
our head. Though the stone takes long to transform inside
the eons of its geological timeframe, it manages, nevertheless, to change within a moment if the observer moves, even
very little, in relation to it. Every unique stone is a thousand
stones at every moment.

ADDRESS TO THE STONE
The text produced for every stone assumes the form of a conversation. The speaking subject addresses the stone in the
second person, enters into association with it while attempting to describe it. In this dialogic process, language takes on
a thoroughly an-thropomorphic tone. As it is uncustomary
to address lifeless objects in the second person – by contrast
to animate persons – it is feasible to say that objects are animated through language. As it is not possible for them to
sustain and receive the direct address of their interlocutor,
they assume the position of being animated. The structure
of language imbues the advent of an “I” addressing a “You”
with an added, deeper layer; it is impossible for there not to
be an emotional charge in this form of address. There is a difference in emotional tone between the cold use of the third
person and the warm invocation in the second person. Let
us think for example, of the action of “burning” in the third
person, “is burning”, by comparison to the second person,
“you are burning”. Or, let us think of the generality of “is impenetrable” by contrast to the intensity of the second person
address, “you are impenetrable!” Through the second person,
language itself humanizes the subject-object relationship,
turning it into a subject-to-subject one. When a conversation
with someone you are facing starts with “you” one expects
that there will follow either an accusation, the outcome of
anger, or praise, indicative of erotic desire for the other. (Then
again, anger can be the product of erotic envy, can it not?)
In any case, when “It” becomes “You”, the “you” returns to the
subject an inherent demand for emotional engagement.
Moreover, once the description on which the “I” embarks, becomes detailed and specific, then, this “You” acquires a body,
it becomes embodied. The stone has no speech but it has a
body. Thus, the matter of the stone becomes the body of the
stone: I am addressing you face to face, and I am talking to
you about your body that stands before me, do you understand my meaning?

“Anthropologists have long
argued that things can, in
certain conditions, be or act
like persons: they can be said
to have a personality, to show
volition, to accept cer-tain locations and reject others, and
thus to have agency. Often,
these attributes of agency
are linked to the anthropomorphizing process by which
things are said to have social
lives like persons and thus to
be appropriate subjects for
biographies.” Janet Hoskins,
Agency, Biography and Objects, in the “Handbook of Material Cul-ture”, SAGE, p. 48
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Certainly, the stone masons
who actualize this apparently
utilitarian relationship would
bring additional testimony
about the stones which they
caress, as the architect Pikionis used to say, in the course of
construction. Correspondingly, the life-long relationship of
breeders to their free-grazing
animals, although it appears
utilitarian on the outside, also
encompasses empathy and
feelings of care.
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Cf. Z. Kotionis, “The Flight of
the Stone in Multidomes, University of Thessaly Press and
Benaki Museum, 2012, pp.252263. Here, the discussion
about the soul’s animation
takes place on the occasion of
construction materials being
turned into “weapons” by the
Athenian demonstrators on
the eve of the 2008-2010 crisis.
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The loving aspect of the address is now a given. Through the
two words available in Greek, “Petra”(stone) and “Rock” (lithos), there is the option of understanding this anthropomorphic process happening in relation to something either feminine (petra) or masculine (lithos). The stone and the rock are
reflections of the multiple perception of the lithic. This goes
beyond masculine and feminine, involving a limitless array of
expressions of gender. It is the business of the one initiating
the address to the stone, to imbue it with the erotic fantasy of
their choice. As the dialogic relationship transforms the stone
from cold matter to a subject of emotional engagement or
even eroticism, we enter a world where the sub-jects and the
ob-jects are shorn of their prefixes, and switch roles, at one
time possessing the prefix “sub-” and, at another, the prefix
“ob-”, in the manner of switching heads on and off headless
dolls. It is a relational exchange between object and subject
—seen from an anthropological view— where the object becomes a subject and thus objects claim their own histories
and biographies in the material world that includes both the
human and the in-human.1
The expectation of striking a relationship with the lithic is
about as old as human history. The worship of idols entailed
quite a different perception of matter and a relationship
to the stone which is unknown to us today. JJ Cohen in his
book Stone, An Ecology of the Inhuman attempts to describe
in the chapter “Gaiophilia”2 this other ensouled relationship
with the stone’s matter as we encounter it, for example, in
the European Middle Ages. It is a practical, semantic and
religious interchange, different in every way to the modern
one which is, on the one hand, thoroughly indifferent and,
on the other, clearly utilitarian.3 That unknown possibility of
an emotional relationship with inanimate objects is offered
us by language itself. The ensouled or animated stone is
other than the objectified stone.4 Thus, the addressing of objects animates them despite themselves and this animation
becomes, through language, a process of questioning and,
also, of erotic intent.

LOVE FOR THE IN-HUMAN
Timothy Morton in The Ecological Thought sets a challenge
for finding ways to love the In-human.5 The interpretation of
the term ‘inhuman’ by Cohen provides a dual aspect to the
semantic function of the prefix ‘in-’. The prefix simultaneously denotes the ‘outside of’, the ‘beyond’, i.e., what is not
(human) and the ‘within’ that which is (human), i.e. what is
exemplarily human. This is a topological conjecture, a Lacanian manifestation of “extimacy”. The more you infiltrate the
depth of the psyche, the more the unfamiliar face of love is
revealed to you, the thing eminently desired which is also the
thing eminently unfamiliar and foreign.6 Let us think about
how the human body contains within itself the inhuman.
What is found in the depths of human flesh but the skeleton with its bones? In the depths of the body is found what
in life is an organ (the bones) and afterwards becomes the
inorganic element (the human skeleton) which is added to
the fossilization process of the earth’s lithic layer. Thus, the
in-human is the thing out there, the rock and the castle, as it
is also the thing in (t)here, the lithic remnant deep inside embodied life, the bone. The concept of civilization as the process of producing an exoskeleton for the human body7 (the
house, the castle) expands and enfolds (in the manner of an
exoskeleton) the sum total of geographical formation. The
house (or castle),in the anthropocene era, is the great stone,
the earth itself.
EMOTIONAL COLONIZATION
In looking for ways to love the in-human, the following possibility presents itself: in terms of emotional dynamics, love for
the in-human cannot be useful in any way, hence, the investment can be defined as selfless love. The inanimate object
“stone” may be loved as something that is not our own and
cannot in any way become ours, something which it is impossible to appropriate and possess.
By contrast to the appropriation or possession of land, empathy for the lithic offers no kind of safety or security but, on the
contrary, is exposed to the unfamiliar exteriority of the in-human. Nor is it even access to the realm of the commons. What
is distributed here is not a natural resource, a fund for capitalization, not even by and for the community itself. What
is distributed in the relationship of human with in-human, is
the fact that it cannot partake of any productive activity or
any act of occupancy and ownership. The lithic is what we
can all share, as inexorably as we share mortality itself. It is
the paramount right irrevocably shared equally by all.
When we invoke love for the in-human, what does the emo-
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of extimacy as the topology
of the search for the desired
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“…The bone… is the living
matter which is quite easily
fossilized and just as easily
crosses the threshold back
into the realm of the rocks. For
this reason, a large part of the
history of geology is writ in fossilized bones. The human endoskeleton is one of the many
byproducts of the ancient
ossification. Yet, this is not the
only geological filtration the
human species has sustained.
Approximately eight thousand
years ago, human populations
came to know a new ossification when they developed
an urban exoskeleton: bricks
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construction material of their
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II knock at the stone’s front
door.
“It’s only me, let me come in.”
“I don’t have a door, ” says the
stone.
Wislawa Szymborska, Conversation with a Stone, p 62-64
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tional charge of desire turns to, what object exactly?
Even for a short space of time – the duration in meditation of
a long inhalation – the address is to the stone, the singular
object of perception and sim-ultaneously of desire. As the
emotive and mental powers of the person addressing the
stone turn to the stone to colonize it, that stone and no other, becomes unique. It is made unique by the concentration
of attention, its temporary emotional colonization and the
vague associations which usher it into the realm of reverie
and dreams. The addressing subject starts then to understand it as such, as the one it is in its uniqueness. It is then
that the stone begins to grow in size and assume the dimensions of a planet to be fully colonized with all the places,
landscapes, mountains, ravines and valleys which belong to
it and which now emerge into visibility. The uniqueness of
any planet “which is revealed as such, is anything you desire,
which is to say, it is loveable (amabile).”8 Agamben explains
that love renders anyone loveable because they are exactly
who they are, with all their assets and defects. Every defect
of the loved one, every blemish is turned into a necessary
and indispensible part of their particularity, rendering them,
precisely, loveable. And the stones are full of wounds, scars,
tears, multiform defects. “The lover desires the as only insofar
as it is such–this is the lover’s particular fetishism” 9 If then,
love, has no choice but to partake of a peculiar fetishism and
if fetishism concerns more our relationship with things than
with persons, we would venture to surmise that love begins
as a selfless relationship with things, a fetishism which eventually comes to include the loved person.
Here is a sketchy archaeology of love, launched on the archaic fetishism towards the world of lithic things. In the long
history of love, the god is prior to the beloved, the stone is
prior to the flesh.
The conjecture of the lovability of the in-human is like trying
to find a door to nowhere. The address to the stone as an object of perception and desire, receives no answer although it
might, with the help of visual imagination, receive hints and
insinuations. The mystic monk of the Middle Ages, Meister
Eckhart writes that “the stone is god but does not know it
and precisely this not knowing makes it into a stone.” 10 By
extension, the stone is not cognizant of our address to it. To
the persistent invocations of the poet Wislawa Szymborska
for the stone to open the door into its enchanted being, not
only does the door not answer but, at some point, it banishes her: “Go away” it commands. Until in the end, as the supplicant persists, “It’s only me let me in”, she receives the final
answer, “I have no door.” 11
Does the stone admit visitors? Does the stone have a door?

DESCENDANTS AND PREDECESSORS OF STONES
Let us revisit that same relationship of the human with the
lithic in-human as it is elaborated in the ancient myth of
the Flood. Once the flood had ended and they were driven
ashore to the slopes of Mt. Parnassus, Deukalion and Pyrra
are walking on the dry ground.
Following the Greek assignation of gender let us designate
Deukalion, the male of the couple, as Rock and the female,
Pyrra, as Stone. As they tread, they both pick up rocks and
stones from the ground and throw them over their back. Out
of the rocks thrown by Rock males are born (or grow) and
out of the stones thrown by Stone, females. Thus, the human
species is born and multiplies. The engagement of the lithic
in the organic process of the reproduction of the human species appears to appropriately conclude a cycle like the one in
rural agriculture which is concluded with sowing. On the other hand, a signifying event appears, violent and unexpected.
This is the random fall of every rock and every stone to the
ground. This particular event of the fall of the lithic causing
the generation of the embodied, contains an irreconcilable
irrationality. The irrational pair fall-birth is the dark feature,
the unsolvable knot of the myth whence the whole paradigm
draws its vitality. The act of generation is preserved within
a darkness of discourse. How can a living body arise from a
stone hitting the ground? This is a radically different scene
from the one in Genesis where the Biblical God bends to the
ground, gathers up soil and, by blowing on it, transforms it
into a breath-ing, human body. The wondrous irrationality
of the stone’s fall remains radically foreign to the analogy of
human birth, drawn from the familiar instance of the potter’s
work. The comparison of the two genealogies is of critical
importance. The Biblical genealogy, growing like a pyramid
under the founding couple of Adam and Eve, describes the
patriarchal family, the mechanism for the reproduction of descendants. In the case of the Greek myth, at least according
to Pindar, the emergent species born of lithic reproduction
is a collective, entropic potentiality by the name of ‘people’:
λαός. In Pindar’s poetic narrative, the etymology of the world
for ‘people’: λαός, is traceable to the word for ‘stone’: λας,
from which the word for ‘rock’: λίθος, also derives.12
In the Greek myth, the subject of reproduction is not the
uniform family but the heterogeneous community, the ‘people’. There is a fundamental difference between these two
cases of coining the collective subject. Behind the image of
genealogical reproduction is a paternal god who produces
uniform entities, like the pots in a potter’s production line.
By contrast, in the lithic genealogy, there is heterogeneity

“ἵν᾽ αἰολοβρέντα Διὸς αἴσᾳ
Πύρρα
Δευκαλίων
τε
Παρνασσοῦ καταβάντε
δόμον ἔθεντο πρῶτον, ἄτερ
δ᾽ εὐνᾶς ὁμόδαμον
κτισσάσθαν λίθινον γόνον·
λαοὶ δ᾽ ὀνύμασθεν.”
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“Deukalion and Pyrra came
down from Parnassus
and founded the first home,
and without lying together
created a race that descended
from the stone
and was named after it”.
Pindar, Victory Odes 9, 42-50.

Therein, perhaps, is to be
found an initial conception
of democracy as a constitution-al element of a community of differences, as Aristotle
points out for the city members in his Politics. “By its nature the city is the many… The
city is not constituted merely
by many people but, also, by
different ones.”
Aristotle, Politics, book II.
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and the arbitrary uniqueness of each distinctive offspring.
The pots conform to the mould of human con-structiveness
and are all alike, they become fraternal through the labour of
production. On the contrary, the stones each preserve the arbitrariness of their unique form. Noth-ing beyond their lithic
composition, connects one stone to another. 13

RESIDENCIES IN STONES AND ISLANDS

”Because most of these
ducks of the archipelago
(i.e. the Cycladic islands) are
sea-beaten rocks and barren,
dry lands.” Photis Kondoglou,
Travels, Athens, 1928, p.123.
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We have the experience of the uniqueness of every distinct
stone when we set out for the islands, loaded with our luggage and our preconceptions. The uniqueness of every island
as this can be savored on a tour of the Aegean, returns to a
geographic scale what occurs in the micro-scale of geology.
For an animate creature the size of an ant, the stone is what
an island is for a human-sized creature. The visible autonomy
of a stone is reiterated in the visible, tangible autonomy of an
island. A radical discontinuity separates the stone from the
rest of the world, just as the sea defines the boundary separating one island from another. The geographical experience
of the Aegean archipelago helps with this perception: often,
the islands are monoliths lifted in the air from the liquid, level
ground of the sea. The metaphor of the floating islands, common in literature14 , is consistent with the perception of the
islands as independent geological entities, as stone thrown
in the sea. Thus, the experience of approaching an island,
disembarking, residing and wandering through it, are metaphorical equivalents to the rich geomorphology of a stone.
For as long as the field of influence of this metaphor is active,
it’s natural to think that the uniqueness of the stone and the
uniqueness of the island are due to the unseen personality
that presides over the realm of each of these. If behind the
stone’s uniqueness resides the shadow of the beloved person, this is all the more so with the islands. Every adjacent
island is very much a world of its own. The countenance of
every island, as an independent realm with its own culture,
at-mosphere, idiolect, its own cultural performativity, is a
unique face.

We had the experience of the stone on the islands and the
experience of each island’s uniqueness, taking in the noble
visage of each separate one. Every face, however, like that of
the moon, has its dark aspect. The authentic, historical rendition of life on – or with – a stone, is not that of the good life.
On the contrary, life on the stone is a life of forced labour. No
arduous search is needed to locate the timeless traces of this
on the rough surfaces of the Cyclades; they are here, there
and everywhere, in a hole at a mountaintop or on the rusty,
mining platform at the base of one or another of the islands.
I would conclude this elaboration of the erotic address to the
inhuman with an image from yet another myth, that of Sisyphus. Let us not concentrate our attention on Sisyphus himself, pushing his rock and letting it roll down, but on the rock
itself. What does this daily companionship of the human and
the in-human signify in terms of the perpet-ual compulsion,
the burden of living? How to view this burden (but also the
freedom) of this enchained conjugation of human and stone,
from the point of view of the stone? How does the stone
perceive and understand this? Might the compulsion of its
partner and other half, be for the stone a daily joyful game?
The lifting, the sliding and fall, then the ascent, like the skier’s
up the mountain on the lift and the active enjoyment of the
descent down the snowy slope... We know that the carefree,
playful roaming stone rules over both its tortured carrier as
it does over the carefree tourist of geology. This unremitting
supremacy of the indifferent stone in relation to the wilfull
flesh is, perhaps, what prompted the mystic Eckhart to speculate that “if the stone could realize it is a stone, it would be
god.”

*Translation from Greek to English: Konstantine Matsoukas

Η έκδοση κυκλοφόρησε με την ευκαιρία της έκθεσης
“Λιθολογία: Κάθε πέτρα είναι η γη”,
η οποία πραγματοποιήθηκε το 2021 στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων,
σε διοργάνωση του ΟΠΑΝΔΑ και σε επιμέλεια του Χριστόφορου Μαρίνου.

