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[H εικαστική ποιητικότητα της Παλίμψηστης Πατρίδας] 
 
Η Παλίμψηστη Πατρίδα του Γιάννη Ευθυμιάδη λειτουργεί ως μια ενιαία εικαστική σύνθεση 
στην οποία αποκρυσταλλώνεται μια επιγραφική ποιητικότητα. Η ποιητικότητα αυτή 
γεννιέται μέσα από ένα παίγνιο ανάμεσα σε μήτρες, από το σώμα στο μέταλλο και πάλι πίσω. 
Η αποτύπωση στο χαρτί φανερώνει μια διάδραση πολυφασματική. Η τεχνική της 
λιθογραφίας λειτουργεί ως το πεδίο δυνητικής απελευθέρωσης για τον Ευθυμιάδη —γιατί 
είναι πάντα αυτή η φαντασιακή δυνατότητα που ενεργοποιεί και την καλλιτεχνική πρακτική 
ως πρόταγμα.  
 
 
Ανάμεσα στις τεχνικές που χρησιμοποιεί, ήτοι τη λιθογραφική μέθοδο και τη μονοτυπική 
εκτύπωση, απελευθερώνεται μια δυναμική χρονικοτήτων μέσα από πειραματικές 
αλληλοεπανατοποθετήσεις μορφών. Μέσα από την εξαφάνιση του αρχικού σχεδίου, μιας 
πρώτης αποτύπωσης αντικειμενικής με όρους μιμητικής αναπαράστασης, αρχίζουν και 
τονίζονται τα στοιχεία που αναδεικνύουν την υποκειμενική στάση και θέασή του. Μια 
υποκειμενικότητα όμως που δεν εγκλωβίζεται επ’ ουδενί σε μια εγωκεντρική 
αυτοαναφορικότητα που στερείται σχεσιακών χαρακτηριστικών όπως τόσο συχνά 
παρατηρείται στις μέρες μας.  
 
 
Αντιθέτως κατοικεί εκεί που το υποκειμενικό δεν ηγεμονεύει, αλλά βρίσκει τη θέση του 
εντός μιας διαδραστικής διυποκειμενικότητας. Μια διυποκειμενικότητα που τόσο έχουμε 
ανάγκη εν μέσω των αδιεξόδων του μεταμοντερνισμού ή ίσως καλύτερα — μακριά από 
όρους που ήδη μοιάζουν παρωχημένοι — του όψιμου σταδίου της ύστερης νεωτερικότητας 
που βιώνουμε.  
 
 
Τα (ε)αυτο-πορτρέτα δεν είναι πότε αμιγώς αυτοαναφορικές ναρκισσιστικές προεκτάσεις, 
αλλά αποκρυσταλλώνουν έναν ψυχισμό σχεσιακό, έναν ψυχισμό που εδράζεται και 
εξελίσσεται μέσα και από την ετερότητα. Αναπτύσσεται μια διαλεκτική ανάμεσα στο σώμα 
και τον ψυχισμό, ανάμεσα στην ίδια μορφή και στη μορφή του Άλλου, μια διαλεκτική με 
όρους δυναμικής ανάμεσα στην εαυτότητα και τη συνομιλία της με την ετερότητα που 
γεννάει το πρωτόγνωρο. Άλλωστε, όπως έχουμε υποστηρίξει και άλλου, η ελευθερία περνάει 
μέσα από την ηθικότητα και η αυθεντικότητα μέσα από την ετερότητα.  
 
 
Ένας εκφραστικός πειραματισμός που δεν έρχεται να ασκήσει κριτική ή ειρωνεία, όπως 
συνηθίζεται στην μετανεωτερική εποχή μας, αλλά να αναδείξει τις συζεύξεις των 
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χρονικοτήτων ανάμεσα σε παρελθόν και μέλλον σε μια διαρκή δυναμική του γίγνεσθαι. 
Επιτρέπει στα σύμβολα να αποκρυπτογραφηθούν κατά τη στιγμή της προβολής, ή μάλλον να 
παραμείνουν λανθάνοντα σε ένα πολυεπίπεδο παίγνιο κατανόησης.  
 
 
Οι επιστρωματώσεις στην Παλίμψηστη Πατρίδα λειτουργούν ως επιγραφές που θυμίζουν 
γραφή σε καμβά. Η μνήμη μάς καλεί από το μέλλον, προηγείται κυκλικά όσων θα 
ακολουθήσουν. Και τα χρώματα χορεύουν σε μια παλίμψηστη εικόνα που θυμίζει πατρίδα. 
Μια ζωγραφικότητα που αναδεικνύει την αρχετυπική λειτουργία της «γραφής» συναιρεί την 
πρωτόγονη εικονιστική αποτύπωση με τη σύγχρονη αφαίρεση, έχοντας ως συνδετικό 
στοιχείο την επιτελεστική λειτουργία της γραμμής. 
 
 
Μια σύνθεση της διαφορετικότητας που συμπίπτει με τη μεταβλητότητα του φυσικού 
φαινομένου. Η παλίμψηστη διάσταση της διάδρασης ανάμεσα σε σκέψη και συναίσθημα 
στην κενή σελίδα της «ακάθαρτης» αφαίρεσης —ως το ίχνος της οργανικής ζωής που 
περιβάλλει τη διαφάνεια της εξαφάνισης. Το παίγνιο με το εντός και το εκτός της ανθρώπινης 
φιγούρας προσφέρει το έδαφος για αδέσμευτες ερμηνείες. Αποτελεί έναν ιδιαίτερο 
ανθρωπισμό τόσο σε επίπεδο εννοιολογικών προεκτάσεων όσο και σε επίπεδο ύλης —από 
τα έξω προς τα μέσα και αντιστρόφως. 
 
 
Οι ανατροπές γεννούν μια αγωνία, όχι μόνο υπαρξιακής φύσης αλλά και μετα-υπαρξιακής, 
μια αγωνία που πλέον έρχεται να υπενθυμίσει τη δυνατότητα ελευθερίας προς τα μέσα και 
τα έξω ταυτοχρόνως.  Όχι με αρνητικούς, αλλά με θετικούς όρους που μας υπενθυμίζουν ότι 
όσο βιώνουμε την αγωνία οφείλουμε να κινητοποιηθούμε προς κατευθύνσεις που θα 
μετασχηματίσουν την πραγματικότητά μας με τέτοιον τρόπο ώστε να μην τη νιώθουμε πια, 
ώστε το κάλεσμα της ελευθερίας να μην μας προκαλεί ίλιγγο αλλά ηδονή.  
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