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Φωτογραφίες αντί ποιημάτων



Προϊστορικοί αργαλειοί
( Για τον ίδιο τόπο συζητάμε )



Τοπικά παραδοσιακά αγαθά 
και μερικές σκέψεις που αναζητούν 

διέξοδο για
Κοινωνική επαλήθευση,

δηλαδή αγαθό προς σκέψη



Τα «τοπικά παραδοσιακά αγαθά» δεν μπορεί 
παρά να αναλύονται:

• Ιστορικά δεδομένα
• Κοινωνική επαλήθευση

4 σταθμούς σκέψης



1.    Ο Χρόνος 

• Εγκλιματισμός
• Ενσωμάτωση στην 

Παράδοση (έθιμα)
• Σχέση εργασίας
• Κοινωνική 

επαλήθευση



2.   Η Ποιότητα, ή αλλιώς
η Συμμετοχή στο γίγνεσθαι

• Είμαστε ότι τρώμε 
• Είμαστε ότι παράγουμε 
• Τρόπος καλλιέργειας
• Ειλικρίνεια- Εντιμότητα
• Τοπική Κατανάλωση
• Απώλεια γνώσης του 

ταξιδιού
• Κοινωνική επαλήθευση 



3.  Το παγκοσμοποιημένο περιβάλλον

• Ποσότητα 
• Διαφοροποίηση
• Τοπικότητα
• Κοινωνική επαλήθευση 



4.  Η σύγχρονη Ιθάκη
( Πόλεις )

• Σημεία Συσσώρευσης
• απόσταση από τους τόπους 

παραγωγής
• γνωσιακή απομάκρυνση 

από την πηγή
• κανόνας αγοράς: 

$ / inch Ραφιού
• Κοινωνική επαλήθευση



Σύνοψη

• Ποιοτικό Προϊόν
• Όνομα & ιστορία
• Πώληση &  Διανομή

• Προσωπική μας   
επαλήθευση

• Ο Χρόνος
• Η Ποιότητα
• Παγκοσμοιοποίηση
• Πόλεις

• Κοινωνική  
επαλήθευση  



Το Πεπραγμένα μας
ή αλλιώς:  οι τυχαίες μικρές ιστορίες 

που συνθέτουν τη μεγάλη εικόνα



Η αρχή



Οι μέλισσες



Η τομάτα



Οι Φακές
στον κήπο μας



Η χαρά του πρωτόγονου και το 
μαγείρεμα



Δοκιμή σε μεγάλη κλίμακα



Συσκευασία - Πώληση



Τα Πεπραγμένα και οι πηγές μας 
σε λίγες λέξεις

• Αγαθά
• Διαίσθηση
• Πάθος
• Όραμα
• Πίστη
• Γνώση
• Κόπο
• Παιχνίδι
• Χαρά



Αντί του ποιήματος λήξης: 
2 εικόνες



Ο Στοχαστής



Για το ίδιο χώμα συζητάμε



Οι Ευχαριστίες μου για την 
προσοχή σας και το χρόνο σας, με 

ένα ευφυέστατο σύνθημα, 
γραμμένο σε ένα ταπεινό τοίχο 

πολυκατοικίας των Αθηνών,
μιας και σήμερα αγγίξαμε τη

σύγχρονη Ιθάκη



Πώς να φτάσει κανείς 
στην Ιθάκη 

μετά από τόσα χρόνια 
Μύκονο;



Κοινωνικά επαληθευμένο
σύνθημα; 



Πώς να φτάσει κανείς στην Ιθάκη 
μετά από τόσα χρόνια Μύκονο;


