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Michel-Constant paints, draws, sculpts, writes. His works are in museums in
France: Bordeaux Museum of Fine Arts Saintes Museum of Fine Arts, Postal
Museum in Paris and in private collections all around the world.
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Κι αν δεν µπορείς να κάµεις την ζωή σου όπως την θέλεις,
τούτο προσπάθησε τουλάχιστον
όσο µπορείς: µην την εξευτελίζεις
µες στην πολλή συνάφεια του κόσµου,
µες στές πολλές κινήσεις κι οµιλίες.
Κωνσταντίνος Καβάφης
And if you can’t make your life as you want,
strive for this at least
as far as you can: don’t degrade it
through too much association with people,
though too many pursuits and conversations.
Constantine P. Cavafy
translation David Connolly,
AIORA Press

Στις 5 Ιουλίου, 2015, οι Έλληνες ψηφίσουν για το µέλλον τους
και γιατί όχι για ένα νέο πρόσωπο της Ευρώπης. 61.31%
ψηφίσουν ΟΧΙ και 36.69% ψηφίσουν ΝΑΙ. Η Ελλάδα πρέπει
να εγκαταλείψει την ευρωζώνη για να πείσει τους Ευρωπαίους
για τη µείωση του χρέους και να διευκολύνει τους κανόνες
λιτότητας; Ή συµφωνεί να συµµορφωθεί µε την πολύ
φιλελεύθερη πολιτική;

On July 5. 2015, the Greeks vote for their future and why not for a new face of
Europe. 61.31% voted NO (Oki) and 36.69% vote YES (nai). Will Greece leave
the euro zone, will she convince the Europeans to reduce debt and to soften
rules austerity? Or will she agree to comply with the common liberal policy?

