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Περίληψη 
Τον Σεπτέµβριο του 2014 ο εισηγητής βρέθηκε φιλοξενούµενος στο Sterna Nisyros 
Residencies για επτά ηµέρες, µαζί µε τέσσερεις ακόµα σχεδιαστές και δηµιουργούς, µέλη της 
πλατφόρµας “Its all, oh so souvenir to me”, στα πλαίσια του προγράµµατος Time Capsule Art 
Residency. Σκοπός των διοργανωτών του προγράµµατος ήταν οι συµµετέχοντες να έρθουν σε 
επαφή µε το νησί της Νισύρου και ενδεχοµένως από αυτή να προκύψουν νέα αντικείµενα – 
ενθύµια που να σχετίζονται µε το νησί. 

Ο εισηγητής έφτασε στο νησί µε µερικά πολύ βασικά εργαλεία αλλά µε σκεπτικό 
ανοιχτό ως προς το ποιο θα µπορούσε να είναι το αποτέλεσµα. Η επιτόπια έρευνα ανέδειξε τις 
πλούσιες πηγές θερµικής ενέργειας που χρησιµοποιούνταν ιστορικά από την τοπική κοινωνία, 
οι οποίες κατέληξαν να συνδιαµορφώσουν την εργασία που προέκυψε στην Νίσυρο, το video 
“Nisyros x Eggs: collaborative cooking with nature”. Εκεί καταγράφονται τρία πειράµατα του 
εισηγητή να προσπαθεί να χρησιµοποιήσει τις φυσικές πηγές ενέργειας προς όφελός του, 
κάνοντας χρήση υλικών που βρέθηκαν επιτόπου. 

Στο κείµενο παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους µια δηµιουργική δραστηριότητα 
µπορεί να αποτελεί ευκαρία για την ανάδειξη ενός τόπου, ενώ παρουσιάζονται λεπτοµέρειες 
για το πως οδηγήθηκε ο εισηγητής στην υλοποίηση του video. 

Υπεύθυνος για την κάµερα και την φωτογραφία ήταν ο σχεδιαστής ∆ηµοσθένης 
Σερκετζής, ενώ την µουσική επένδυση επιµελήθηκε η Αγγελική Τσοτσώνη. Το µοντάζ έγινε 
τον χειµώνα του 2014-2015 στην Αθήνα από τον εισηγητή. 
 
 
Εισαγωγή 
Η εικόνα 
Η έκφραση «µια εικόνα είναι χίλιες λέξεις» χρησιµοποιείται πολύ συχνά προκειµένου να 
εκφραστεί ο νοηµατικός πλούτος του περιεχοµένου της απεικόνισης. Η δύναµή της φαίνεται 
σε περιστάσεις όπου «οι λέξεις δεν αρκούν» για την περιγραφή της, µιας και ιεραρχικά, 
πρώτα βλέπουµε και έπειτα µεταφράζουµε το θέαµα σε λόγια (Berger, 1972).  

Η εικόνα αποτελεί ένα σύστηµα αποτυπωµένης πληροφορίας που µπορεί, από την µια 
να αναλυθεί και να επεξεργαστεί, δίνοντας ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες για 
προσωπική χρήση, και από την άλλη, ίσως πιο σηµαντικά, να χρησιµοποιηθεί επαγγελµατικά 
λειτουργώντας ως µελετητικό αρχείο  για πληθώρα επιστηµών, από την ιατρική ως την 
αστροφυσική (Sontag, 1977). Ταυτόχρονα, µπορεί να αποτελέσει µέσο αποτύπωσης 
ανθρώπινων και κοινωνικών συµπεριφορών, λειτουργώντας µεταξύ της τέχνης και της 
επιστήµης. Στον δυτικό κόσµο, η εικόνα ως πληροφορία ταυτίζεται µε την διαίσθηση, την 
τέχνη και την σιωπηλή γνώση, ενώ η λεκτική πληροφορία µε την λογική, τα δεδοµένα και την 
αντικειµενικότητα. Χρησιµοποιούµενη όµως µε συστηµατικό τρόπο, τέτοιο που να 
προκύπτουν δεδοµένα και λογικά στοιχεία, µπορεί να αποτελέσει ισχυρό µελετητικό και 
αναλυτικό εργαλείο (Collier, 1986). 

Αν η φωτογραφία, ως εξειδικευµένη τεχνική µέθοδος δηµιουργίας εικόνας, αποτελεί 
ένα στιγµιαίο ίχνος που αποτυπώθηκε στη σκιά της πραγµατικότητας που εκτυλίχθηκε 
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µπροστά στον φακό, (Sontag, 1977), το βίντεο, νοούµενο ως κινούµενη εικόνα1, αποτελεί 
πολύ πιο πλούσιο υλικό προς ανάλυση και µελέτη (Collier, 1986), καθώς αποτυπώνει 
συσχετίσεις µεταξύ ανθρώπων και αντικειµένων µέσα στον χώρο και τον χρόνο. Το 
αυθόρµητο σινεµά µάλιστα αποτελεί µέθοδο αποτύπωσης ρεαλιστικών – µη σκηνοθετηµένων 
σκηνών, δηµιουργώντας νόηµα µέσα από συνειρµούς και υποβόσκοντα νοήµατα που διέπουν 
το έργο (Strickland, 2003). 
 
Το περιεχόµενο της εικόνας 
Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Peirce έθεσε τα θεµέλια της σύγχρονης πρακτικής του branding, 
της σηµειολογικής δηµιουργίας ενός σήµατος µε τρόπο που αυτό «αντιπροσωπεύει κάτι σε 
κάποιον», χωρίς βέβαια ποτέ η ερµηνεία να είναι απόλυτη. Η µορφή του σήµατος µπορεί να 
είναι µια απεικόνιση της πραγµατικότητας, µια ένδειξη για µελλοντικές επιπτώσεις ή ένα 
σύµβολο (Britannica, 2016). 

Σήµερα, το branding είναι όρος που χρησιµοποιείται στο marketing για την δηµιουργία 
συγκροτηµένης εικόνας και εντύπωσης για ένα προϊόν ή υπηρεσία στο µυαλό του 
καταναλωτή/χρήστη, που αποτυπώνεται συνεκτικά και µε ενιαίο τρόπο σε όλες τις εφαρµογές 
που απαιτούν οπτική επικοινωνία. Η δραστηριότητα αυτή είναι κοπιώδης πνευµατική εργασία 
και απαιτεί τους κατάλληλους και υπεύθυνους επαγγελµατίες για να προσδιοριστεί µε 
αποτελεσµατικότητα (Ένωση Γραφιστών Ελλάδας, 2016). 

Ιστορικά, το branding είχε πρακτικό λόγο ύπαρξης, µε το ‘µαρκάρισµα’ ζώων να 
γίνεται από τους κτηνοτρόφους προκειµένου κοντινά κοπάδια να διαχωρίζονται µεταξύ τους 
(The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, 1898 - 1931). Αργότερα, καθώς η 
βιοµηχανική επανάσταση διαµόρφωσε την δραστηριότητα επιχειρήσεων που παρήγαγαν ίδια 
σε χρήση προϊόντα, αυτά χρειαζόταν µε κάποιο τρόπο να διαχωρίζονται στο µυαλό των 
καταναλωτών. Στο σηµείο αυτό το ‘µαρκάρισµα’ των προϊόντων και η δηµιουργία ‘µάρκας’, 
έγινε ξεχωριστός κλάδος και υπηρεσία, απαραίτητη στην αγορά, ώστε κάθε προϊόν, αν και 
όµοιο µε το διπλανό του, να λογίζεται ως µοναδικό και επιλέξιµο από τον καταναλωτή. 

Σήµερα, µάρκες προϊόντων µαζικής κατανάλωσης πωλούνται εδώ και πολλά χρόνια, 
όντας ιδιαίτερα αναγνωρίσιµες ως ολοκληρωµένο αποτέλεσµα του branding, του marketing, 
της αφήγησης που τα συνοδεύει αλλά και της εµπειρίας που είχε και έχει ο καθένας µας µαζί 
τους. Το µήνυµα της µάρκας πρέπει να είναι απλό και σαφές, ξεκινώντας εσωτερικά, από 
τους εργαζόµενους της επιχείρησης-µάρκας να ευθυγραµµίζονται µαζί του, και έπειτα να 
ανοίγεται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό (Masten, 2003). Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι 
σύντοµα video που χρησιµοποιούνταν κυρίως για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης στην 
εταιρεία υψηλής τεχνολογίας Apple ήδη από το 1988 (Apple Computer, 1988), µε σκοπό την 
κοινοποίηση του οράµατός της στους εργαζόµενούς της. 

Νεότερη θεώρηση σχετικά µε το branding, από την πρωτοπόρα στον τοµέα αυτό 
εταιρεία Saatchi & Saatchi, δεν µιλάει πλέον για µάρκες, καθώς τις θεωρεί αναλώσιµες και η 
απώλειά τους σηµαίνει αντικατάστασή τους από κάποιον ανταγωνιστή.  Αντί αυτού, µιλάει 
για lovemarks – σηµάδια αγάπης, η απώλεια των οποίων «φέρνει τους καταναλωτές/χρήστες 
στα όρια της επανάστασης». Τα lovemarks περιγράφονται ως ένα συνολικό αφήγηµα, που 
πέραν της εικόνας, περιλαµβάνει και πρεσβεύει αξίες αναντικατάστατες για τους χρήστες 
(Saatchi & Saatchi, 2016). Κατά έναν τρόπο, τα σηµάδια αυτά είναι η δηµιουργία ενός 
µοναδικού και αναντικατάστατης αξίας αφηγήµατος το οποίο συνδέει τις ανάγκες του 
καταναλωτή µε το προϊόν ή την υπηρεσία που παρουσιάζεται.  

Σε µια προσπάθεια ανάδειξης τόπων ως ιδιαίτερα και διαφοροποιήσιµα σηµεία, έχει 
αναπτυχθεί στην βιβλιογραφία και την πρακτική ο όρος του ‘branding τόπου’. Σκοπός είναι 

                                                        
1 ένα κινηµατογραφικό καρέ νοείται ως µια φωτογραφία, ενώ σε ένα τυπικό βίντεο περιέχονται 25 
καρέ ανά δευτερόλεπτο κινούµενης εικόνας 
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να δηµιουργηθεί µια µοναδική ‘µάρκα’ για µια γεωγραφική περιοχή και να αναδείξει µε τον 
βέλτιστο τρόπο τα πιο ισχυρά της χαρακτηριστικά, µε στρατηγική στόχευση που θα 
µπορούσε να είναι από τουριστικό προορισµό µέχρι παράδεισο τεχνολογικής 
επιχειρηµατικότητας (Laws, 2015). Όπως και στο branding προϊόντων, η αφήγηση που 
ακολουθεί την ‘µάρκα’ ενός τόπου έχει να κάνει µε τις εικόνες και τις ιδέες που θέλει να 
δηµιουργήσει κανείς στον αποδέκτη της. Συνεπώς, η επιµέλεια της εικόνας αλλά και της 
ιστορίας που την περιβάλλει είναι εξαιρετικής σηµασίας για το κοινό που θα εισακούσει το 
µήνυµα (Καρυοφύλλης, 2012). 

Σε βάθος χρόνου µπορεί κανείς να εντοπίσει την εξέλιξη των µηνυµάτων που 
κοινωνούνται στις καµπάνιες του ΕΟΤ, όπου είναι συστηµατική η απουσία της παρουσίασης 
τοπικών ταυτοτήτων διαφορετικών περιοχών σε συνεργασία µε ΟΤΑ. Επίσης, 
παρουσιάζονται στερεοτυπικές εικόνες και απεικονίσεις εµπειριών που µπορεί να βιώσει 
κανείς στην Ελλάδα, καταλήγοντας να προσελκύουν ξένους επισκέπτες µεσαίας και 
κατώτερης εισοδηµατικής τάξης (Αντωνοπούλου, 2012) 

Συνεπώς, το περιεχόµενο της εικόνας που χρησιµοποιείται για να δηµιουργήσει 
νοήµατα και συνειρµούς είναι καταλυτικό στο αποτέλεσµα που θα φέρει η εικόνα ως 
αποτύπωση. Με τον τρόπο αυτό, καθίσταται σηµαντικός ο ρόλος της επιµέλειας του 
περιεχοµένου µε συστηµατικό και συγκροτηµένο τρόπο, εφαρµόσιµο οριζόντια σε όλες τις 
εκφάνσεις της οπτικής επικοινωνίας.  
 
Η επιµέλεια του περιεχοµένου της εικόνας 
Η επιµέλεια του περιεχοµένου της εικόνας είναι εργασία που πρέπει να συνδυάσει 
µακροπρόθεσµους στρατηγικούς στόχους, αποκλίνουσα σκέψη, τεχνική και καλλιτεχνική 
αρτιότητα και πάνω από όλα πολιτιστική εγρήγορση, για αποτέλεσµα σύγχρονο και 
συµβαδίζον µε το πνεύµα της εποχής. Σήµερα, µε την ταχύτητα της µετάδοσης της 
πληροφορίας και της έξυπνης και ενδιαφέρουσας εικόνας, το προσεκτικά και ευφυώς 
επιλεγµένο περιεχόµενο µπορεί να πολλαπλασιάσει το αντίκτυπο µιας ‘µάρκας’ µε 
συγκριτικά µικρή προσπάθεια (Wikipedia, 2016). Στην ουσία, οι ψηφιακοί, ως επί τω 
πλείστον, αποδέκτες του µηνύµατος, κρίνοντάς το ενδιαφέρον και αξιόλογο, λειτουργούν ως 
αναµεταδότες του. Αν, αντίστοιχα, µπορούσε να παρουσιαστεί ένας τόπος µέσα από ευφυείς 
αποτυπώσεις, οι πιθανότητες να µεταδοθεί το περιεχόµενό τους σε περισσότερους 
παραλήπτες της εικόνας αυξάνεται.  

Σε µια συγκυρία που παγκοσµίως σηµειώνεται αδυναµία των επιχειρήσεων να βρουν το 
ανθρώπινο δυναµικό που αναζητούν, παρόλο που αυτό καταγράφεται άφθονο, και 
προδιαγράφεται η αλλαγή της στάσης τους από «καταναλωτές έτοιµου ανθρώπινου 
δυναµικού» σε «ενεργό παράγοντα εξέλιξης ανθρώπινου δυναµικού» (World Economic 
Forum, 2015), δεν είναι παράλογο να αναλογιστεί κανείς πως παρόµοιο δρόµο µπορούν να 
εξετάσουν και οι τόποι. Συνεπώς, αντί να ‘καταναλώνουν’ και να αναδεικνύουν 
προϋπάρχουσες υλικοκεντρικές δοµές και πολιτιστικό πλούτο, να φροντίσουν να εξελίξουν 
και να απελευθερώσουν τον τοπικό ανθρώπινο παράγοντα ως το ειδοποιό στοιχείο 
διαφοροποίησής τους. Οι τοπικές ανθρώπινες δραστηριότητες, η ανθρώπινη καινοτοµία, η 
εναλλακτική χρήση και εµπειρία όσων ήδη γνωρίζουµε, µπορούν να αποτελέσουν πεδίο 
προβολής και αποτύπωσης µιας γεωγραφικής περιοχής, δίνοντας προτεραιότητα σε όσα 
συµβαίνουν χάρη σε εµφανή και αφανή δράση. Έτσι, το lovemark ενός τόπου θα είναι οι 
άνθρωποί του, η δράση των οποίων δηµιουργεί αποτελέσµατα και µια νέα πραγµατικότητα, 
µεταλλάσσοντας συµπεριφορές σε πολλαπλά επίπεδα λόγω της εκ του σύνεγγυς ενασχόλησης 
και λήψης αποφάσεων (Kelman, 1980). 

Οι άνθρωποι της πράξης κοµίζουν ενδιαφέρουσες προοπτικές στην δραστηριότητά τους 
και στον τρόπο µε τον οποίο αντιπαρέρχονται προβλήµατα, καθώς λειτουργούν µε ‘ενσώµατη 
σκέψη’, δηλαδή αντί να θεωρητικοποιήσουν προτού δράσουν, σκέφτονται, µελετούν και 
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επιλύουν την στιγµή που δρουν, οδηγούµενοι σε χειροπιαστά και εφαρµόσιµα αποτελέσµατα, 
εξελικτικά, µέσα από πρακτικές αποδείξεις (Norman, 2015). Υπο αυτό το πρίσµα, οι 
δηµιουργικοί άνθρωποι της πράξης, δεν ενδιαφέρονται για τη δηµιουργία αποκλειστικά 
οπτικών τεχνηµάτων που µπορούν µόνο να αναγνωστούν, αλλά δοµούν συστήµατα όπου ο 
οπτικός και ο υλικός κόσµος συναντώνται (Julier, 2006). Τα δηµιουργικά επαγγέλµατα είναι 
εκείνα που σε µεγάλο βαθµό µπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισµό και την υλοποίηση 
νέων, διαφορετικών και καινοτόµων ιδεών (Μπίσας, 2014), και εφ΄ όσον οι δράσεις τους 
εντάσσονται µέσα σε στρατηγικά επιλεγµένες γενικές θεµατικές, µπορούν να προσφέρουν 
πολύ πιο συγκεκριµένα αποτελέσµατα. ∆εν είναι τυχαίο πως οι σπουδές εφαρµοσµένων 
τεχνών σε παγκόσµιο επίπεδο κινούνται γύρω από θεµατικές που απασχολούν την κοινωνία, 
την καινοτοµία και την ευηµερία (Glasgow School of Art, 2015) (Royal College of Art, 
2016), χρησιµοποιώντας και ευθυγραµµίζοντας τα τεχνικά και καλλιτεχνικά ταλέντα των 
αποφοίτων τους µε υψηλής κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής σηµασίας θέµατα της 
καθηµερινότητας. Από τη δηµιουργία εξειδικευµένων για έναν τόπο µουσείων (Ιωαννίδης, 
2012), αρχιτεκτονικών έργων που προσφέρουν νέες εµπειρίες, όπως το Grand Canyon 
Skywalk (Grand Canyon Resort, 2015), καλλιτεχνικών έργων, όπως το Seven Magic 
Mountains στην έρηµο της Νεβάδα (Rondinone, 2016), µέχρι και συµµετοχικών εργαστηρίων 
παραγωγής ιδεών προς υλοποίηση, όπως το Ideas City (Ideas City, 2015), κοινός τόπος των 
δράσεων προς αλλαγή είναι η ύπαρξη οργανισµών και πρωτοβουλιών οι οποίες τις 
υποστηρίζουν άµεσα και έµµεσα. 
 
“Nisyros X Eggs”: δηµιουργώντας ένα γεωγραφικά προσδιορισµένο video  
Εισαγωγικά στοιχεία 
Το καλοκαίρι του 2014 διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά η έκθεση σχεδιασµού 
ενθυµίων “Its all, oh so souvenir to me”, όπου η διοργανώτρια κα. Αννα Πολυδώρου 
προσκάλεσε Έλληνες σχεδιαστές να επαναπροσδιορίσουν την έννοια του αναµνηστικού 
δώρου. Η συλλογή των 50 συµµετεχόντων απευθυνόταν τόσο σε Έλληνες όσο και σε ξένους 
καταναλωτές. 

Στο πλαίσιο της εξέλιξης και ανάπτυξης της έκθεσης, ο κος Γρηγόρης Χατζηιωαννίδης 
ενδιαφέρθηκε να µεταφερθούν, ως εκθέµατα, αντικείµενα της έκθεσης στον νέο χώρο 
πολιτισµού µε έδρα την Νίσυρο, το Sterna Nisyros Residencies στα πλαίσια του Time 
Capsule Art Project. Καθώς όµως ο χώρος αυτός έχει στόχο να εµπλέξει δηµιουργούς 
εξωτερικούς του νησιού, µε το ίδιο το νησί, προτάθηκε να φιλοξενηθούν στην Νίσυρο όσοι 
σχεδιαστές από την πλατφόρµα επιθυµούσαν, µε σκοπό – όχι όµως υποχρέωση – να 
εµπνευστούν από το νησί και να αφήσουν κάτι πίσω µετά την αποχώρησή τους. 

Οι σχεδιαστές που φιλοξενήθηκαν στο πρόγραµµα για 7-14 ηµέρες ήταν η Νίκη 
∆ηµοπούλου, η Σοφία Λαµπροπούλου, η Αγγελική Τσοτσώνη, ο ∆ηµοσθένης Σερκετζής 
καθώς και ο εισηγητής. Όλοι ήρθαν σε επαφή µε το νησί, αλλά και αλληλοβοηθήθηκαν στις 
επιµέρους αναζητήσεις τους.  

Η µεθοδολογία µε την οποία υλοποιήθηκε η εργασία του εισηγητή ήταν αρχικά να 
χρησιµοποιήσει τις πρώτες ηµέρες για να του συστηθεί το νησί – χωρίς να έχει κατά νου 
συγκεκριµένα αποτελέσµατα, και έπειτα να οργανώσει το σκεπτικό του βασισµένο στην 
αρχική αυτή έρευνα. 
 
Επιτόπια έρευνα 
Ο εισηγητής έφερε στις αποσκευές του µόνο µερικά βασικά εργαλεία και εξερευνητική 
διάθεση, καθώς ήταν η πρώτη του επαφή µε το νησί και την κοινωνία της Νισύρου. 

Από τις πρώτες αποτυπώσεις ήταν η συµβίωση των κατοίκων µε την θάλασσα, τις 
φυσικές πηγές θερµότητας αλλά και η αξιοποίηση του τοπικού ορυκτού πλούτου. 
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Εικόνα 1. Άφιξη στο νησί της Νισύρου 

 
Εικόνα 2. Εξόρυξη ελαφρόπετρας στο νησί Γυαλί 

 
Εικόνα 3. Άποψη του κρατήρα του ηφαιστείου της Νισύρου / τόπος τουριστικής ανάδειξης και επιστηµονικής µελέτης 
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Ταυτόχρονα, η διαµόρφωση του περιβάλλοντος από τους ντόπιους κατοίκους, σε 
συνδυασµό µε τον υπάρχοντα φυσικό πλούτο ήταν εµφανής σε όλο το νησί, µε αποκορύφωµα 
την ‘φυσική σάουνα’ – µια λιθόκτιστη δοµή κατασκευασµένη γύρω από µια ‘πυργιά’, όπως 
αποκαλείται στο νησί µια φυσική διέξοδος θερµού αέρα µέσα από το έδαφος (εικόνες 4 & 5). 
 

 
Εικόνα 4. Επιγραφή στην είσοδο της φυσικής σάουνας 

 

 
Εικόνα 5. Η φυσική σάουνα 

 
Εικόνα 6. Οριοθέτηση ‘πεζοδροµίου’ σε όλα τα 

επίπεδα 

 
Εικόνα 7. Οριοθέτηση ‘πεζοδροµίου’  

 
Εικόνα 8. Αυτοσχέδια κατασκευή για ρίψη 

οικοδοµικών απορριµάτων σε χαµηλότερο ύψος  

 

 
Εικόνα 9. Ακατάστατη χρήση πρώτων υλών 
(υαλοπίνακα) ελλείψει πόρων ή πρόσβασης 

 
Εικόνα 10. Αντίληψη χρονικής αµεσότητας των 

κατοίκων 

 
Εικόνα 11. Ανεπνέον ηφαίστειο 
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Ελλείψει πόρων ή πρόσβασης σε πρώτες ύλες, συχνά εργασίες και ανάγκες 
καλύπτονται µε τον πιο άµεσο και διαθέσιµο τρόπο, χρησιµοποιώντας διαφορετικά υλικά από 
τα προδιαγραφόµενα (εικόνα 9) ή µεταποιώντας και µεταµορφώνοντας ευφυώς υπάρχοντα 
υλικά (εικόνα 8). 

Η σχέση των κατοίκων µε τον χρόνο ήταν εµφανής µέσα από τα περιορισµένα ωράρια 
των καταστηµάτων2, αλλά και από επιγραφές σε κοινή θέα, όπου ενηµερώνεται ο υποψήφιος 
καταναλωτής (εικόνα 10). 
 
Η πρακτική υλοποίηση 
Σε συνέχεια των αρχικών παρατηρήσεων στο περιβάλλον του νησιού αλλά και στις συνήθειες 
των κατοίκων, ο εισηγητής αποτύπωσε σε video τρία πειράµατα χρήσης των θερµικών πηγών 
του νησιού για την προετοιµασία ενός αυγού, µιας απλής και τετριµένης για τον τρόπο ζωής 
µας διαδικασίας. Τα γυρίσµατα έγιναν προγραµµατισµένα αλλά αυθόρµητα, χωρίς 
επαναλαµβανόµενες λήψεις, µε φωτογραφική µηχανή χειρός, στην προσπάθεια να 
αποτυπωθούν τα αυθεντικά δεδοµένα και αποτελέσµατα του κάθε πειράµατος. Τα 
αντικείµενα που χρησιµοποιούνται στα πειράµατα βρέθηκαν επιτόπου, στον χώρο του Sterna 
Nisyros Residencies, στο περιβάλλον του χωριού του Εµποριού και σε εγκαταλειµµένα 
κτήρια. Αποτελούνται από µια κατσαρόλα, µια ηφαιστειογενή πέτρα, σχοινί, σύρµα, µια 
κεραία τηλεόρασης και βασικά αντικείµενα κουζίνας (εικόνα 12). 
 

 
Εικόνα 12. Τα υλικά-πρωταγωνιστές του βίντεο βρέθηκαν επιτόπου 

Τα πειράµατα του video εµπεριέχουν τα στοιχεία του χρόνου, της ενέργειας, του 
πιθανού σφάλµατος & της αβεβαιότητας αλλά και της πίστης στο τελικό αποτέλεσµα. Η 
επιτυχής ή όχι διεξαγωγή του πειράµατος δεν έχει παρά µόνο εγκυκλοπαιδικό ενδιαφέρον, 
καθώς πρωτεύουσα σηµασία έχει η διαδικασία, η επιµονή στην προσπάθεια ανεξαρτήτως 
κόστους και ο τόπος διεξαγωγής. Τα παρουσιαζόµενα πειράµατα σίγουρα µπορούν να 
βελτιστοποιηθούν. 

Χειριστής της κάµερας ήταν ο σχεδιαστής ∆ηµοσθένης Σερκετζής, ενώ σε µετέπειτα 
χρόνο, η καλλιτέχνης Αγγελική Τσοτσώνη επιµελήθηκε την µουσική επένδυση του video 
µετά από επικοινωνία της έννοιάς του µε τον εισηγητή. 
 
 
Πείραµα 01 – Η φυσική σάουνα 
Το αρχικό πείραµα εκτελέστηκε στην φυσική σάουνα, όπου το αυγό τοποθετήθηκε σε 
κατσαρόλα µε νερό και παρέµεινε για 15 ώρες κοντά στην πηγή θερµότητας.  Τα πλάνα του 
πειράµατος περιλαµβάνουν µια διαδροµή µέσα στο χωριό του Εµποριού, για λόγους 
γνωριµίας του θεατή µε το περιβάλλον του χωριού. 

                                                        
2 σε αυτό συνέβαλαν και οι λίγες ώρες όπου επισκέπτες από την γειτονική Κω βρίσκονταν σε 
συγκεκριµένα σηµεία του νησιού 
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Εικόνα 13. Παραλαβή αυγού από  
την σάουνα έπειτα από 15 ώρες 

 

 
Εικόνα 14. Μεταφορά µέσα από το χωριό 

του Εµποριού 

 
Εικόνα 15. Έχοντας διασχίσει το χωριό 

του Εµποριού 

 
Εικόνα 16. ∆ευτερόλεπτα πριν τα αποτελέσµατα του 

πειράµατος 
 
Πείραµα 02 – Η πυρωµένη πέτρα 
Το δεύτερο πείραµα υλοποιείται µε φόντο τον κρατήρα του ηφαιστείου της Νισύρου τις 
µεσηµεριανές ώρες, και παρουσιάζει την προσπάθεια προετοιµασίας του αυγού πάνω σε 
πυρωµένη από τον ήλιο ηφαιστειακή πέτρα.  
 

 
Εικόνα 17. Με θέα τον κρατήρα του ηφαιστείου 

 
Εικόνα 18. Η στιγµή της αλήθειας 

 
 
Πείραµα 03 – Ο κρατήρας του ηφαιστείου 
Το τελευταίο πείραµα χρησιµοποιεί την θερµική ενέργεια που εκλύεται από τον κρατήρα του 
ηφαιστείου. Για το συγκεκριµένο πείραµα τηρήθηκαν αποστάσεις ασφαλείας. ∆εν 
προτείνεται επανάληψή του από το κοινό. 

Στα πλάνα ξεδιπλώνεται η λεπτοµέρεια της µοναδικότητας, το µεγαλείο του τοπίου και 
της δραστηριότητας του ηφαιστείου, η λειτουργία του ως τουριστικό αξιοθέατο, ενώ 
εικαστικά τονίζεται πως δεν έµεινε κανένα απόρριµµα στον χώρο µετά την ολοκλήρωση της 
δράσης. 
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Εικόνα 19. Ετοιµάζοντας το πείραµα   

 

 
Εικόνα 20. Στιγµές πριν την έναρξη του πειράµατος 

 
Εικόνα 21. Περιµένοντας το πέρασµα του χρόνου 

 
Εικόνα 22. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του 

πειράµατος 

 

 
Εικόνα 23. Τουρίστες ενδιαφέρθηκαν για την 

δραστηριότητα 

 
Εικόνα 24. Μετά την ολοκλήρωση του πειράµατος 

 
Επίλογος 
Το video “Nisyros X Eggs: collaborative cooking with nature” υλοποιήθηκε στα πλαίσια της 
επταήµερης συµµετοχής του εισηγητή στο Sterna Nisyros Residencies και το Time Capsule 
Art Project τον Σεπτέµβριο του 2014. 

Η ελεύθερη επαφή µε το νησί, τους ήχους, τις εικόνες, τα τοπία, τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και τους ανθρώπους του υπήρξε η αφετηρία για την εξερεύνηση της 
γεωγραφικής περιοχής, κάτι που διαµόρφωσε την αίσθηση του τόπου και συνέβαλε στην 
αποτύπωση της µε τρεις πειραµατισµούς και µουσική που παρουσιάζονται στο video. 

Εκεί εκθέτονται δηµιουργικοί συσχετισµοί του εισηγητή µε το περιβάλλον, την 
γεωθερµία αλλά και το τοπίο, µέσω µιας καθηµερινής δραστηριότητας: της προετοιµασίας 
ενός αυγού.  

Η παραγωγή του video προγραµµατίστηκε κατά το δυνατόν καλύτερα δεδοµένου του 
χρονικού περιορισµού και του περιορισµού των πρώτων υλών, αλλά η µαγνητοσκόπισή του 
έγινε αυθόρµητα, ώστε να συγκρατήσει το στοιχείο της έκπληξης ακόµα και για τον 
πρωταγωνιστή. 
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Αφορµή για την δηµιουργία του ήταν η συνεργασία δυο πολιτιστικών πρωτοβουλιών 
και τώρα, στα πέντε λεπτά της διάρκειά του, αποτελεί συµπυκνωµένη παρουσίαση του 
νησιού της Νισύρου υπό το φίλτρο της σκέψης του δηµιουργού του. 

Τέτοιες προσπάθειες δεν είναι σπάνιες από διεθνείς οργανισµούς που επιθυµούν την 
ανάδειξη του τόπου τους πέραν των παραδοσιακών τεχνικών του marketing. Εµπιστευόµενοι 
δηµιουργικούς ανθρώπους, µπορούν να εκπλαγούν θετικά µε το αποτέλεσµα και τα 
πλεονεκτήµατα να λειτουργήσουν µε δύο τρόπους: 1) να βοηθηθούν τις δηµιουργικές 
δυνάµεις του τόπου τους να αποδώσουν τα µέγιστα και 2) να δηµιουργηθεί περιεχόµενο 
µοναδικό, που µπορεί να εµπλουτίσει άµεσα ή έµµεσα το αφήγηµα και την φήµη ενός τόπου. 
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Making of the video  
“Nisyros x Eggs: collaborative cooking with nature” 

 
 

C. Bissas, industial designer, mechanical engineer 
 
 
Abstract 
In September 2014, the author was hosted at Sterna Nisyros Residencies for a duration of 
seven days, along with four more designers, participants of the “Its all, oh so souvenir to me” 
platform, as part of the Time Capsule Art Residency program. The aim of this program was to 
bring participants in contact with the island of Nisyros, and possibly encouraging the design 
of new objects as mementos from the island. 

The author arrived on the island with very few basic tools, as well as plenty of curiosity 
as to what the outcome could be. On-site investigation brought attention to the use of 
geothermal energy that has been used historically on the island by the local community, which 
led to the development of the video “Nisyros x Eggs: collaborative cooking with nature”. In it, 
one can view three experiments carried out by the author, using natural available energy 
sources to his advantage and making use of locally available materials. 

This text argues on the reasons why such creative initiatives can be an opportunity for 
the development of a place and showcases details of the method used that lead to the 
conception of the video. 

Designer Dimosthenis Serketzis was responsible for the camera and photography of the 
video, and the music was created by artist Angeliki Tsotsoni. Editing was done during the 
winter 2014-2015 in Athens by the author. 


