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ΤΑΞΙΔΙ

Η αναζήηηζη ηος «Άλλος»



“Η ηέρλε κπνξεί λα εξκελεπζεί κόλν βάζε ηνπ λόκνπ ηεο θίλεζήο ηεο, όρη 
βάζεη ζηαζεξώλ παξακέηξωλ. Καζνξίδεηαη ζε ζρέζε κε απηό πνπ ε ηέρλε 
δελ είλαη. Σν εηδηθό ζηνηρείν πνπ θάλεη ηελ ηέρλε πξέπεη λα ζπλαρζεί βάζεη 
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο: από ην Άιιν ηεο∙ κόλνλ απηό ζα ηθαλνπνηνύζε 
θάπωο ηελ απαίηεζε κηαο πιηζηηθήο δηαιεθηηθήο αηζζεηηθήο. 
Πξνζδηνξίδεηαη εηδηθόηεξα βάζεη απηνύ πνπ ηελ ρωξίδεη από απηό πνπ 
έγηλε∙ ν λόκνο ηεο θίλεζήο ηεο είλαη ν ίδηνο ν λόκνο ηεο κνξθήο ηεο. Η 
ηέρλε ππάξρεη κόλν ζε ζρέζε πξνο ην Άιιν ηεο, είλαη ε δηαδηθαζία πνπ ην 
ζπλδέεη κε απηό.”

Aληόξλν, (ADORNO, Theodor W.), Αισθητική Θεωρία (κηθ. Λεπηέξεο Αλαγλώζηνπ), Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2000. Η κεηάθξαζε είλαη 
ηεο έθδνζεο:  Ästhetische Theorie, Suhrkamp Verlag, Frangfurt am Main 1970. 16.
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Ταξίδια

-Δίσωρ Επιζηποθή

-Με επιζηποθή

-Δίσωρ Επιζηποθή παπά ηην 

πποζπάθεια



Δίρωο Επηζηξνθή



Αθεηηπία

Μεηάβαζη

Πποοπιζμόρ



Με Επηζηξνθή



Αθεηηπία = Πποοπιζμόρ

Μεηάβαζη



Δίρωο επηζηξνθή παξά ηελ 

πξνζπάζεηα



Αθεηηπία = Πποοπιζμόρ

Μεηάβαζη



Ο/ε  ΣΑΞΘΔΕΤΣΗ







ΟΥΗΜΑ









http://users.sch.gr/tamvakeras/sakoleva2.htm




ΤΝΣΡΟΦΟΘ





Γιώργος Σεφέρης - «Μυθιστόρημα»

Δ´ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ

Καὶ ψυχὴ
εἰ μέλλει γνώσεσθαι αὐτὴν
εἰς ψυχὴν
αὐτὴ βλεπτέον:
τὸν ξένο καὶ τὸν ἐχθρὸ τὸν εἴδαμε στὸν καθρέφτη

Ἤτανε καλὰ παιδιὰ οἱ σύντροφοι, δὲ φωνάζαν
οὔτε ἀπὸ τὸν κάματο οὔτε ἀπὸ τὴ δίψα οὔτε ἀπὸ τὴν παγωνιά,
εἴχανε τὸ φέρσιμο τῶν δέντρων καὶ τῶν κυμάτων
ποὺ δέχουνται τὸν ἄνεμο καὶ τὴ βροχὴ
δέχουνται τὴ νύχτα καὶ τὸν ἥλιο
χωρὶς ν᾿ ἀλλάζουν μέσα στὴν ἀλλαγή.
Ἤτανε καλὰ παιδιά, μέρες ὁλόκληρες
ἵδρωναν στὸ κουπὶ μὲ χαμηλωμένα μάτια
ἀνασαίνοντας μὲ ρυθμὸ
καὶ τὸ αἷμα τοὺς κοκκίνιζε ἕνα δέρμα ὑποταγμένο.
Κάποτε τραγούδησαν, μὲ χαμηλωμένα μάτια
ὅταν περάσαμε τὸ ἐρημόνησο μὲ τὶς ἀραποσυκιὲς
κατὰ τὴ δύση, πέρα ἀπὸ τὸν κάβο τῶν σκύλων
ποὺ γαβγίζουν.
Εἰ μέλλει γνώσεσθαι αὐτήν, ἔλεγαν
εἰς ψυχὴν βλεπτέον, ἔλεγαν
καὶ τὰ κουπιὰ χτυποῦσαν τὸ χρυσάφι τοῦ πελάγου
μέσα στὸ ἡλιόγερμα.



Περάσαμε κάβους πολλοὺς πολλὰ νησιὰ τὴ θάλασσα

ποὺ φέρνει τὴν ἄλλη θάλασσα, γλάρους καὶ φώκιες.

Δυστυχισμένες γυναῖκες κάποτε μὲ ὀλολυγμοὺς

κλαίγανε τὰ χαμένα τους παιδιὰ

κι ἄλλες ἀγριεμένες γύρευαν τὸ Μεγαλέξαντρο

καὶ δόξες βυθισμένες στὰ βάθη τῆς Ἀσίας.

Ἀράξαμε σ᾿ ἀκρογιαλιὲς γεμάτες ἀρώματα νυχτερινὰ

μὲ κελαηδίσματα πουλιῶν, νερὰ ποὺ ἀφήνανε στὰ χέρια

τὴ μνήμη μιᾶς μεγάλης εὐτυχίας.

Μὰ δὲν τελειῶναν τὰ ταξίδια.

Οἱ ψυχές τους ἔγιναν ἕνα με τὰ κουπιὰ καὶ τοὺς σκαρμοὺς

μὲ τὸ σοβαρὸ πρόσωπο τῆς πλώρης

μὲ τ᾿ αὐλάκι τοῦ τιμονιοῦ

μὲ τὸ νερὸ ποὺ ἔσπαζε τὴ μορφή τους.

Οἱ σύντροφοι τέλειωσαν μὲ τὴ σειρά,

μὲ χαμηλωμένα μάτια. Τὰ κουπιά τους

δείχνουν τὸ μέρος ποὺ κοιμοῦνται στ᾿ ἀκρογιάλι.

Κανεὶς δὲν τοὺς θυμᾶται. Δικαιοσύνη.



Σα επεηζόδηα



Αλαρώξεζε



Αίηηα αλαρώξεζεο

• Δηωγκόο

• Εθζηξαηεία Καηάθηεζεο

• Δηαδηθαζία Απηνγλωζίαο

• Εκπόξην

• Αλαδήηεζε ελόο πξνζώπνπ ή 

ελόο κύζνπ



πλαληήζεηο



πγθξνύζεηο 

-εζωηεξηθέο (πεηξαζκνί)

- κε ηνπο ζπληξόθνπο

-κε εμωηεξηθνύο παξάγνληεο 

(εκπόδηα) 

-κε  αλζξώπνπο (ερζξνί)



Δνθηκαζίεο

-πνπ επηβάιινληαη

-πνπ πξνθύπηνπλ απξόνπηα



ηαπξνδξόκη



Λεζκνληά



Ννζηαιγία



Καηαζηξνθή



Επηζηξνθή



Αλαγλώξηζε
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