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Δ. Κολτσίδας • Ι. Κουτροζής

Η άλλη πλευρά 
είναι ακόμη πιο 
σκοτεινή, 
είναι η τιμωρία 
των συναισθημάτων 
και της 
πνευματικότητας... 



Πόσες γενιές πέρασαν και κάηκαν σε μία κοινωνία
που προσπάθησε κυρίως για τις βιολογικές  ανάγ-
κες, χωρίς να συνυπολογίσει τις ψυχονοητικές.

Η άλλη πλευρά είναι ακόμη πιο σκοτεινή, είναι η τι-
μωρία των συναισθημάτων και της πνευματικότητας
που επιτυγχάνεται με την απαξίωση, με την προ-
σφιλή μέθοδο της παράκαμψης και του εκφυλισμού
μέσω της σιωπής. Πολλά αληθινά έργα, σε όλες τις
τέχνες, θα περάσουν στην αφάνεια σκόπιμα ή από
άγνοια…

Πόσα ποιήματα δεν τυπώθηκαν, πόσες σκέψεις δεν
καταγράφηκαν, πόσοι πίνακες σβήστηκαν μέσα στα
εργαστήρια από κοινωνική αδιαφορία, πόσα γλυπτά
τρίφτηκαν από τη χοϊκή διάθεση της κοινωνίας… 

Όλα αυτά έχουν σχέση με τη μοναξιά, με το άχρωμο
των σχέσεων και με το  απρόσωπο που χρόνια χτίζε-
ται εν αγνοία μας.

Έτσι άνοιξε η κερκόπορτα του νέου Μεσαίωνα της
υποδούλωσης, με τα κλειδιά της άλωσης φυλαγ-
μένα σε θυρίδα και το δικαίωμα της εργασίας να παί-
ζεται στα ζάρια, παρακάμπτοντας τις ψυχές που μας
χρωστάνε.

Όταν τελειώσει η βαρβαρότητα η νέα πραγματικό-
τητα θα είναι διαφορετική, με την ιστορία να “εκδι-
κείται” αφού νόμισαν ότι ο Ερμής του Πραξιτέλη, η
Αφροδίτη της Μήλου και ο Δαβίδ του Michelangelo
δεν μίλησαν ποτέ…
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