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Ας φτιάξουμε λοιπόν ένα περιοδικό,
στο διάολο με τη λογοτεχνία
επιθυμούμε κάτι που στις φλέβες του
να τρέχει αίμα καυτό
εξαιρετικά κακό από αγνότητα
να βρωμάει πληρότητα
και να ναι άφοβα ανάρμοστο και επιθετικό
αλλά στ΄αλήθεια καθαρό
καταλάβετέ με
ας μην το χαλάσουμε
ας το φτιάξουμε σοβαρό
κάτι αυθεντικό και παραληρηματικό
ξέρετε τώρα,
μοναδικό όπως ένας λεκές σε τουαλέτα
ευλόγημένο με δύναμη
δυναμωμένο με χάρη
στύψε το μυαλό σου και άνοιξε το πρόσωπό σου
e.e cummings
Το e-misSOS.gr είναι μια ερασιτεχνική προσπάθεια που ευελπιστεί να φανεί χρήσιμη σε
όλους όσους μπορούν και θέλουν να ανησυχούν...
Στόχος να μπορέσουν όλοι να δείξουν τις δημιουργίες τους σε όσο το δυνατόν
περισσότερους!
μανιφέστο
Το e-misSOS.gr είναι μια ερασιτεχνική προσπάθεια που ευελπιστεί να φανεί χρήσιμη σε
όλους όσους μπορούν και θέλουν να ανησυχούν...
Στόχος να μπορέσουν όλοι να δείξουν τις δημιουργίες τους σε όσο το δυνατόν
περισσότερους!
Σαν έτος γέννησης δηλώνουμε το 2001 [αρχές] αλλά στην πραγματικότητα..
Υλικό σας [ποίηση , παρουσίαση μουσικών σχημάτων (demos), δημιουργίες με προγ/τα
επεξεργασίας εικόνας, φωτογραφίες, λογοτεχνικά κείμενα , άρθρα, κ.τ.λ.] το οποίο μπορεί
και κυρίως επιθυμεί να υπάρχει σε μια από τις υπάρχουσες κατηγόριες - σελίδες είναι
ευπρόσδεκτο για παρουσίαση από το e-misSOS.
~|~|~|
Γιατί "e-misSOS";
Καταρχήν η ιστοσελίδα δε λέγεται απλά και μόνο "e-misSOS". Το πλήρες όνομά της είναι "
e-misSOS - το υπόστεγο της ανησυχίας"
και αυτό θα ήταν καλό να υπογραμμισθεί προς αποφυγή τυχόν παρεξηγήσεων.
Το "e-misSOS.gr" (για συντομία) ξεκίνησε και συνεχίζει ως μια καθαρά ερασιτεχνική
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προσπάθεια (ερασιτέχνης = εραστής της τέχνης). Στην αρχή της λοιπόν, περίπου στις
αρχές του 2001, και μάλλον αυθόρμητα βαφτίστηκε ως έχει με νονό κάποιους στίχους από
ένα ποίημα που κάποτε είχα γράψει (και πλέον έχει χαθεί). Σε αυτό το ποίημα λοιπόν
εκτυλισσόταν μια "μάχη" ανάμεσα στο μίσος και την αγάπη κατά την οποία το πρώτο
ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια (εξ ου και το "SOS") καθώς έβλεπε να χάνει...να υστερεί
έναντι της αγάπης. Η τιμωρία, αν μπορεί να ειπωθεί αυτό, για την ήττα αυτή ήταν να
φυλακιστεί αιώνια μέσα στα ηλεκτρονικά μέσα (εξ ου και το "e") και να αφήσει την αγάπη
να κυριαρχήσει πάνω στη γη...
Σύμφωνα με αυτήν την παιδική ιστοριούλα το ηλεκτρονικό πλέον μίσος θα έπρεπε να
συναστρέφεται καθημερινά με ανθρώπους για να μπορέσει να μάθει να ανησυχεί για τους
"άλλους" και να πλησιάσει πιο κοντά στην αγάπη που ζούσε στον πλανήτη μας... Κάπως
έτσι λοιπόν γεννήθηκε και το δεύτερο συνθετικό του ονόματος δηλ. "το υπόστεγο της
ανησυχίας".
Ίσως φαντάζει αστείος ή εντελώς παιδικός ο τρόπος που πήραμε το όνομά μας. Οι
ερμηνείες δικές σας.
Η αναφορά των παραπάνω γίνεται απλά και μόνο για δυο λόγους α)γιατί πολλοί νέοι φίλοι
και φίλες της σελίδας αναρωτιούνται γιατί πήραμε αυτό το περίεργο ίσως όνομα και β)γιατί
πρέπει να γίνει σαφές ότι αυτή η προσπάθεια δε λέγεται απλά "μίσος" και σε καμμία
περίπτωση δεν προωθεί το μίσος (αν είναι δυνατόν) και άλλα τέτοια που θέλουν κατά
καιρούς να μας προσδώσουν οι γρήγορες ματιές κάποιων περαστικών...
~|~|~|
...σύνθημά μας..."δημιούργησε ακόμα κι αν σε κυνηγούν!
~|~|~|
Με εκτίμηση,
Θανάσης Σακελλαρόπουλος
than sigma
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