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Ανθρώπινα Ερωτήματα
Γιατί δεν ψάχνουµε την
ουσία; Ποιοσ ξέρει; Οι φίλοι µασ δεν ζουν πια. Οι
εχθροί µασ έχουν στόχο
το εφήµερο τησ ζωήσ. Για
ποιο λόγο; Για την ασφάλεια τησ κοινωνίασ; Για
την ασφάλεια του συστήµατοσ ή τησ αδράνειασ;
Γιατί τα άτοµα είναι τόσο
πολλά αλλά και ταυτόχρονα τόσο λίγα; Γιατί
οι άνθρωποι είναι τόσο
σπάνιοι; Υπάρχει λόγοσ;
Ή τουλάχιστον αιτία;
Γιατί έχει τόσο κόστοσ
κάθε δηµιουργία; Πώσ το
αντέχει η µικρή µάγισσα;
Και πότε θα πεθάνει ο
µοναδικόσ αλήτησ; Γιατί
η λέξη εµπάθεια έγινε
αρνητική µε την πάροδο του χρόνου; Επειδή
η ανθρωπιά δεν είναι
τησ µόδασ; Έωσ πότε θα
κυριαρχεί στον κόσµο η
κοινωνία του τίποτα; Θα
υπάρχουν πάντα άνθρωποι να τησ αντιστέκονται;
Ή θα γίνουµε µία άµορφη
και ανώνυµη µάζα; Τι
περιµένουν τα άτοµα από
µία ζωή χωρίσ αθώουσ

και ηλίθιουσ; ∆εν ξέρουν
ακόµα τι σηµαίνει σκλαβιά; ∆εν καταλαβαίνουν
το νόηµα τησ γενοκτονίασ; Πρέπει να γίνουν κι
άλλεσ για ν’ αλλάξουν τα
πράγµατα; Πόσα εγκλήµατα µπορεί ν’ αντέξει η
ανθρωπότητα δίχωσ ν’
αυτοκτονήσει; Γιατί πιστεύουµε σ’ ένα θεό που
δεν ακούµε; Γιατί να µην
υπάρχει ο αλτρουισµόσ;
Γιατί τόσεσ χειραψίεσ ενώ
δεν ξέρουµε ν’ ανοίγουµε
την αγκαλιά µασ; Γιατί
να είναι τόσο µεγάλη η
ζωή αν είναι να κάνουµε τόσο λίγα πράγµατα;
Ζούµε ή πεθαίνουµε µε
τισ λεπτοµέρειεσ; Γιατί τα
άτοµα υπάρχουν δίχωσ να
ζουν; Ποιοσ είναι ο ρόλοσ
των δασκάλων σε µία
κοινωνία που δεν έχει
µαθητέσ; Ποιοσ είναι ο
ρόλοσ τησ ιστορίασ µασ αν
είναι να την ξεχάσουµε;
Πειράζει που θυµόµαστε
τα βάσανα; Γιατί να µην
σε περίοδο ειρήνησ, ο
έχουµε κι εµείσ άσπρεσ
άγνωστοσ στρατιώτησ να
µέρεσ; Πότε θα πάψει η
είναι άνθρωποσ; Γιατί να
κοινωνική κατοχή; Γιατί

Στο φουαγιέ του Διοικητηρίου

Σήµερα γίνονται τα εγκαίνια τησ
έκθεσησ τησ Στέλλασ Αµπαρτζή
Πραγµατοποιούνται σήµερα
στισ 7 ή ώρα το απόγευµα
στο Φουαγιέ τησ Νοµαρχίασ
∆ράµασ, τα εγκαίνια τησ έκθεσησ µε τον τίτλο «χειµωνιάτικο ταξίδι µέσα από την
τέχνη» τησ Στέλλασ Αµπαρτζή. Η έκθεση θα λειτουργεί από σήµερα µέχρι και
τισ 14 ∆εκεµβρίου στον ίδιο
χώρο, από τισ 10:30 έωσ
τισ 12:30 και από τισ 6µ.µ.
έωσ τισ 9.µ. καθηµερινά.

Ποιο είναι
η Στέλλα Αµπαρτζή
Γεννήθηκε στη ∆ράµα το

1959, όπου και ζει οήµερα. Έχει κάνει ελεύθερεσ
σπουδέσ σε καταξιωµένουσ
δασκάλουσ στην Αµερική
και Ελλάδα. Επίσησ έµαθε
να κατασκευάζει καλλιτεχνικό χαρτί σε σεµινάριο του
Fine Arts center, Colorado
Springs, Τεχνική Μαρµπρέ
κ.α. ∆ίδαξε Ζωγραφική,
Βυζαντινή Αγιογραφία,
Κεραµι¬κή, Χαρακτική, διάφορεσ κατασκευέσ σε παιδιά, εφήβουσ και ενήλικουσ
για πολλά χρόνια. Επίσησ
για ένα διάστηµα δίδαξε
ζωγραφική σε ∆ηµοτικό

Σχολείο τησ πόλησ. Ασχολήθηκε µε τα παιδιά τησ Σερβίασ, τησ πόλησ Cragujevac,
οργάνωσε µια µεγάλη
έκθεση µε τισ Ζωγραφιέσ
τουσ και έκανε βιβλίο 300
σελίδων µε ζωγραφι¬έσ,
ποίηση, σχόλια κ.α., και το
µετέφρασε στην Αγγλική
Γλώσσα. Έχει πραγµατοποιήσει 40 εκθέσεισ ατοµικέσ
και οµαδικέσ, στην Ελλάδα,
Αµερική και Γερµανία. Έργα
τησ βρίσκονται σε ιδιωτικέσ
και δηµόσιεσ συλλογέσ στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό,
διδάσκει.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Νοµάρχησ ∆ράµασ
κ. Κωνσταντίνοσ Eυµοιρΐδησ.
Σασ προσκαλεί στα εγκαίνια τησ έκθεσησ
Ζωγραφικήσ, Βυζαντινήσ αγιογραφίασ, χαρακτικήσ,
γκραβούρεσ, κοσµηµάτων, ξυλογλυπτικήσ,
συλλεκτικών χειροποίητων βιβλίων
µε χειρόγραφα ποιήµατα, ζωγραφιστέσ κάρτεσ,
Avant guard κατασκευέσ, art nouveau & art deco
φωτογραφίασ, ζωγραφικήσ & αγιογραφίασ σε
µάρµαρο.
Την Τετάρτη 3 ∆εκεµβρίου 2008 στισ 7 µ.µ.
στο Φουαγιέ τησ Νοµαρχίασ ∆ιάρκεια έκθεσησ: 3-14 ∆εκεµβρίου 2008
Ώρεσ λειτουργίασ:
Καθηµερινά, 10:30 π.µ. - 1,30 µ.µ. & 6:00

καταδικάζουµε τα εγκλήµατα πολέµου και όχι τα
εγκλήµατα ειρήνησ; Γιατί

να κυριαρχούν οι απόψεισ ενώ δεν υπάρχουν
γνώµεσ; Γιατί ο γαλάζιοσ
γίγαντασ να είναι µόνο
και µόνο µια πληγή; Για
τουσ νεκρούσ ή για τουσ
αγέννητουσ; Γιατί οι
ελεύθεροι να είναι πάντα
δεύτεροι; Γιατί οι αγνοί
να είναι καταδικασµένοι; Γιατί τα σπίτια να
είναι τόσο µεγάλα; Για να
κυριαρχεί το κενό; Γιατί
τα παγκάκια να είναι µόνο
για τη µοναξιά; Πρέπει
ή δεν πρέπει να µιλάµε
στουσ άλλουσ όταν γνωρίζουµε ότι είναι µάταιο;
Γιατί δεν νιώθουµε την
ανάγκη και επιβιώνουµε
µέσα στη µαταιότητα;
Πώσ αντέχουν τα λουλούδια το βάροσ του ουρανού; Όπωσ αντέχουµε την
ελαφρότητα των ατόµων;
Πόσουσ νεκρούσ πρέπει
να διαβάσουµε για να
ζήσουµε; Για πόσουσ
αγέννητουσ πρέπει να
γράψουµε για να πεθάνουµε; Γιατί η νοηµοσύνη
φοβίζει ενώ είναι κοντά
µασ για την ανθρωπό-

Γράφει ο ∆ρ.
Νίκοσ Λυγερόσ
τητα; Γιατί η κοινωνία
θεωρεί τισ ιδιοφυίεσ επικίνδυνεσ; Ενώ ο κίνδυνοσ
παρέχει ασφάλεια γιατί
προτιµούµε την ασφάλεια
που προκαλεί κινδύνουσ;
Γιατί φοβόµαστε το τέλοσ
όταν έχουµε αρχέσ και
τη γέννηση όταν έχουµε
αξίεσ; Αφού δεν αλλάζει
το σύστηµα γιατί να µην
πεθάνει για να ζήσουµε
την αλλαγή; Και γιατί η
ανθρωπιά δεν είναι µία
αξία για τα άτοµα;

