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Εκοοτικό Σημείωμα 

Το Έρμα πάλι εδώ. Η βασική παράμετρος της 

δημωυργίας και έκδοσης του περωδικού είναι η 

επιθυμία για την τροφοδότηση ενός ευρύτερου 

,διαλόγου αναφορικά με τον τρόπο που η κριτική 

σκέψη σήμερα μπορεί να αφουγκραστεί τις δυνα

τότητες για απαντήσεις σε μια ζοφερή πραγμα

τικότητα. Μια πραγματικότητα η οποία, έχοντας 

διαρρήξει τις ευκολίες του παρελθόντος, δομείται 

πάνω στον φόβο. τον πόλεμο, τους φράχτες, τους 

υγρούς τάφους, τους αδυσώπητους εμφυλίους, το 

ξαναμοίρασμα της τράπουλας. την αδιαφορία για 

τη ζωή, την ανάθεση. το πέρασμα σε πω απολυ

ταρχικές λογικές άσκησης της εξουσίας. Το Έρμα 

δεν βρίσκεται εδώ για να καταθέσει πολιτικά μα

νιφέστα. δεν είναι εδώ για να ιδεολογικοποιήσει 

τους όρους άρνησης αυτής της πραγματικότητας. 

η' αυτό και επιθυμούμε τη διεύρυνση της συ

ζήτησης σε πολλές πτυχές της συγκρότησης του 

βίου: την τέχνη, τη φιλοσοφία, τον πολιτικό στο

χασμό. με σκοπό όχι την παγίωση αλλά την ανα

ζήτηση των όρων για την υπέρβαση του σημερι

νού αδιεξόδου. 

Το ανθρώπινο πλάσμα δεν κινείται πλέον μόνο 

με γνώμονα το κενό που δημωυργεί η καταδί

κη σε θάνατο, αλλά πορεύεται με τη γνώση ότι 

και όλοι οι μηχανισμοί που επιδίωξαν να παρα

κάμψουν αυτό το κενό έχουν συντριβεΙ Η ποίηση 

στα τεύχη μας είναι μέρος μιας ευρύτερης ανα
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ζήτησης που οδηγεί στη δυνατότητα η αφήγrιση 

να προσδιορίσει η ίδια ΤLς αναγνώσεις της ρή

ξης. Να προκρίνει τον φωτισμό των ρηγμάτων, 

τη διαλογική υπέρβαση των αδιεξόδων. Θέλοντας 

να πορευτούμε μακριά από τις ατραποι>ς των βε

βαιοτήτων, της ματαιότητας και του φόβου, στε

κόμαστε μπροστά σε μια προσπάθεια ανάγνω

σης των φιλοσοφικών ορισμών, των υπαρξιακών 

καταθέσεων, των λογοτεχνικών αφηγήσεων, των 

ποιητικών πράξεων, των πολιτικών αμφισβητή

σεων που προσπαθούν να βρουν έκφραση στη ση

μερινή πραγματικότητα. 

Αν ένα περιοδικό θέλει να συμβάλει με κάποιον 

τρόπο σε μια ουσιαστική επανεξέταση του τρό

που που συγκροτούνται τα άτομα και οι κοινω

νίες σήμερα, αυτός είναι η αναζήτηση των όρων 

να ενδυθεί εκ νέου η κριτική σκέψη το πολύτι

μο δέρμα της ανατροπής. Το περιοδικό Έρμα θέ

λει να τοποθετήσει τον εαυτό του σε αυτές τις 

μικρές κοινότητες ανθρώπων που δεν επανα

παύονται από τις σειρήνες της «λογικής», αλλά 

αντίθετα επαναοικειοποιούνται και δημιουργούν 

μικρούς χώρους όπου η αυθεντία της εξουσίας 

(σε οποιαδήποτε μορφή) δεν μπορεί να βρει έκ

φραση. Μέσα από τη γραφή, την τέχνη, το θέα

τρο, τον χορό, Τψ κριτική σκέψη, ένα πλήθος πολ

λών και διάσπαρτων τέτοιων κοινοτήτων σήμερα 

αποτελεί ίσως έναν φάρο ελπίδας ότι η ασημα

ντότητα και η βαρβαρότητα δεν αποτελούν μονό

δρομο. Σε αυτή την προσπάθεια θέλει να συμβά

λει και να συν-δημιουργήσει το Έρμα, έστω και 

με τις ελάχιστες δυνάμεις του... Και σε αυτή Τψ 

προσπάθεια καλούμε ως συνομιλητές και συν-δη

μιουργούς τους αναγνώστες μας ... 
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