
                     “Aristotelis Onassis” 

                     Β Ενότητα: “Εὐεργεςία” 

Το μεσογειακό τοπίο, ζνας ανθισμζνος κήπος με οσμζς από μνήμες  

που συνδζουν όλους εμάς…όσους τις αγγίηουν. 

Noli me tangere: Κακϊσ οι αναταραχζσ ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο 

δθμιουργοφν όλο και πιο ζντονεσ ανθςυχίεσ, με τισ προςφυγικζσ ροζσ 

να ςυνεχίηονται και τισ ςυγκροφςεισ για τα καλάςςια οικόπεδα και τα 

κοιτάςματα πετρελαίου να οξφνονται, θ δεφτερθ ενότθτα των 

εκδθλϊςεων γφρω από αυτι τθ κεματολογία, διαμορφϊνεται κάτω από 

το γενικό τίτλο: «Εὐεργεςία». Με φόντο, τθ ηωι και το ζργο του 

Αριςτοτζλθ Ωνάςθ, του Έλλθνα Μίδα, που με το “άγγιγμα” του 

μετζτρεπε εγκαταλελειμμζνα ςαπιοκάραβα ςε χρυςά πετρελαιοφόρα, 

εξετάηεται μια εκ διαμζτρου αντίκετθ περίοδοσ του ςφγχρονου 

Ελλθνιςμοφ, που ςυνταυτίςτθκε όςο καμιά άλλθ, με μια επίπλαςτθ 

ςυνκικθ προόδου και πολλζσ κεωρίεσ ευθμερίασ. Σο άγγιγμα, 

απαγορευμζνο ςτισ μζρεσ που διανφουμε, αποτελεί απαραίτθτο 

χαρακτθριςτικό του καλλιτεχνικοφ εργαςτθρίου με τον τίτλο: «Μη μου 

άπτου», που εντάςςεται ςτισ παράλλθλεσ δραςτθριότθτεσ τθσ ζκκεςθσ 

«Εὐεργεςία». Είχε αρχίςει ιδθ τισ εργαςίεσ του ςτθ διάρκεια των 

υγειονομικϊν μζτρων και του κατ' οίκον περιοριςμοφ, κακϊσ το 

κεραπευτικό άγγιγμα με τα φυτά και τα λουλοφδια, αλλά και το 

μφριςμα τουσ, δεν απαγορεφονταν, (αλλιϊσ θ ακάλυπτθ μφτθ και θ 

όςφρθςθ είχαν ενοχοποιθκεί). Έτςι, το ςυγκεκριμζνο εργαςτιριο είχε 

τθ δυνατότθτα να εξελιχκεί ςε κιπουσ, ιδιωτικοφσ και δθμόςιουσ, ςε 

βεράντεσ και αυλζσ, με ςυμμετζχοντεσ που δοφλευαν κατ’ ιδίαν ςτον 

κιπο του ςπιτιοφ ι τθσ πολυκατοικίασ τουσ, είτε ςε κάποιο 

παρακείμενο κιπο γειτονικισ πλατείασ, είτε ακόμθ και ζγκλειςτοι για 

14 μζρεσ ςε ξενοδοχεία, όπου χρειάςτθκε να τοποκετθκοφν γλάςτρεσ 

με λουλοφδια ςτο μπαλκόνι του δωματίου τουσ.  

Κάποτε, ςε μια ςυνομιλία με τουσ ςυντρόφουσ του, ο Λζνιν ρωτικθκε 

για τουσ κιπουσ και πϊσ πρζπει να τουσ μεταχειρίηεται θ αριςτερι 

αντίλθψθ. Σο πρόβλθμα με τουσ κιπουσ είναι πρόβλθμα ιδιοκτθςίασ, 



ανζφερε. ε ποιον ανικει ζνασ κιποσ; ε εκείνουσ που τον κατζχουν; ε 

όςουσ δουλεφουν ςτθν καλλιζργεια του; τα φυτά που αναπτφςςονται 

ςε αυτόν;  

Ο κιποσ ςτο αςτικό τοπίο, ενοποιεί ςυχνά δφο ι και περιςςότερεσ 

περιοχζσ,  μπορεί όμωσ και να διαχωρίηει, να ορίηει διαςτρωματϊςεισ 

και διαφορετικά επίπεδα ςτον δθμόςιο χϊρο, ακόμθ και ςφνορα, όπωσ 

για παράδειγμα, ςτθν Πράςινθ Γραμμι ςτθν Κφπρο. Σι γίνεται ωςτόςο, 

όταν ο κιποσ με τθ μορφι του φυτικοφ φράκτθ, δθμιουργεί ζνα 

διαχωριςτικό τείχοσ ανάμεςα ςε δφο ςπίτια, που ανικουν αντίςτοιχα ςε 

δφο ιδιοκτιτεσ με διαφορετικι αιςκθτικι και ιδεολογικι αντίλθψθ; 

Κατ’ οίκον μπιενάλε: Σο 2010, ςε μια κρίςιμθ περίοδο για το 

προςφυγικό ηιτθμα, αλλά και ζντονων διχαςτικϊν ιδεολογιϊν και 

αντιπαρακζςεων, τισ οποίεσ θ οικονομικι κρίςθ είχε εντείνει ςτο 

ζπακρο, οδθγϊντασ τουσ πολίτεσ όχι μόνο ςε διαδθλϊςεισ αλλά και 

αιματθρζσ ςυγκροφςεισ που κατζλθγαν ακόμθ και ςτο κάνατο πολιτϊν, 

θ White House Biennial (WHB) https://www.whitehousebiennial.com/about/ 

ςυλλαμβάνει τθν αναγκαιότθτα του εγκλειςμοφ ςτο ςπίτι ωσ μια μορφι 

κατ’ οίκον διαμαρτυρίασ, καταςκευάηοντασ μια ψθφιακι γζφυρα 

επικοινωνίασ  που ςυνενϊνει τισ κατοικίεσ των ςυμμετεχόντων τθσ από 

όλο τον κόςμο, με τθν κατοικία του Αμερικανοφ Προζδρου.  

Σο 2010 θ WHB μετζφερε οριςτικά τα ζδρανα τθσ ςτουσ κιπουσ του White House…”and 

simultaneously everywhere else”… 

https://www.whitehousebiennial.com/about/


Kακϊσ θ μεταφορά τθσ δθμόςιασ ςφαίρασ ςτισ διαδικτυακζσ πλατείεσ, 

αποτελεί όλο και πιο πολφ τθ νζα ψθφιακι μεταμόρφωςθ τθσ αρχαίασ 

Αγοράσ, θ WHB εδραιϊνεται ςε ζνα καλλιτεχνικό ζργο ςφμπραξθσ, 

ανοικτό ςτο δθμόςιο διάλογο, ακολουκϊντασ τθ μορφι μιασ 

ςυμμετοχικισ μπιενάλε, ςτθ βάςθ ωςτόςο πιο εκδθμοκρατιςμζνων 

ερμθνειϊν του παραδοςιακοφ κεςμοφ των εικαςτικϊν μπιενάλε. Ωσ 

βαςικόσ ςτόχοσ ζρευνασ τθσ WHB κακορίηεται εξαρχισ, θ ςφηευξθ τθσ 

καλλιτεχνικισ δράςθσ με τθ κεωρθτικι πρακτικι γφρω από τθν  

αναηιτθςθ νζων προτφπων και μοντζλων εφαρμογισ τθσ δθμοκρατίασ.  

Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαςίασ, ωσ μια ψθφιακι ανοικτι 

ακαδθμία, ςυμπεριλαμβάνει ςεμινάρια, διαλζξεισ, εργαςτιρια, 

οπτικοακουςτικζσ παρουςιάςεισ και εκκζςεισ με τίτλο: «Exercises on 

Democracy».Σο 2010 θ WHB παρουςιάςτθκε ςτο Palais de Tokyo 

(Παρίςι), ωσ θ πρϊτθ διεκνϊσ διαδικτυακι μπιενάλε, ωςτόςο οι 

δραςτθριότθτεσ τθσ δεν εξαντλοφνται μόνο ςε ψθφιακζσ αίκουςεσ και 

διαδραςτικζσ πλατφόρμεσ, αλλά και τθν παράλλθλθ ζκκεςθ τουσ ςε 

φυςικοφσ χϊρουσ επιςκζψιμουσ ςτο κοινό. www.whitehousebiennial.com 

Κάτω, λυόμενθ καταςκευι από τθν ζκκεςθ Τhe Kennedy Bunker, Bερολίνο 2013-14 

https://issuu.com/deface365/docs/neu_tymes_vol45/42?fbclid=IwAR1QRqdjLVfZKoNaYjmR

Edp4Btqd4v0X6e7xWaf96f7JJQ290blwaI2Tjmg                                                                                                                           

http://www.whitehousebiennial.com/
https://issuu.com/deface365/docs/neu_tymes_vol45/42?fbclid=IwAR1QRqdjLVfZKoNaYjmREdp4Btqd4v0X6e7xWaf96f7JJQ290blwaI2Tjmg
https://issuu.com/deface365/docs/neu_tymes_vol45/42?fbclid=IwAR1QRqdjLVfZKoNaYjmREdp4Btqd4v0X6e7xWaf96f7JJQ290blwaI2Tjmg


Εςτιάηοντασ τθν ζρευνα τθσ ςτθν περίοδο του μοντερνιςμοφ ςτθν 

Ανατολικι Μεςόγειο και τισ ςτρατθγικζσ κυριαρχίασ που επζφεραν 

ςταδιακά τθν παρακμι του κεςμοφ τθσ δθμοκρατίασ, θ  επιμελθτικι 

ομάδα τθσ WΗΒ, αςχολικθκε ςτα χρόνια που πζραςαν με τθν τρζχουςα 

επικαιρότθτα, ςυνδζοντασ τθν με διαχρονικζσ προςωπικότθτεσ που 

ζχουν δράςει ςτθν περιοχι αυτι. Σον Μακάριο, τον Kεμάλ  Aτατοφρκ, 

τον Σςόρτςιλ, τουσ Κζνεντι, ακόμθ και τθν Σηάκι, φτάνοντασ βζβαια ςτον 

Α. Ωνάςθ, τον Έλλθνα πρόςφυγα που ςυνζδεςε όςο κανείσ το όνομα και 

τθν αμφιςβθτοφμενθ προςωπικότθτα του με τον Λευκό Οίκο. Η 

διοργάνωςθ τθσ WΗΒ, καταρτίηει ζνα ςχεδιαςμό δραςτθριοτιτων 

ςπονδυλωτισ κλιμάκωςθσ και περιοδεφοντα χαρακτιρα, ςε ςυνάφεια 

με τθν περιπετειϊδθ πορεία και τθν οικουμενικότθτα αυτοφ του 

ςφγχρονου Οδυςςζα, ςτοχεφοντασ ωςτόςο ςε χαμθλοφ προφίλ 

εκδθλϊςεισ, ςε πλιρθ αντιδιαςτολι με τθν υπερπαραγωγι που κα 

ανζμενε κανείσ. Σο 2017, υποβάλλεται ςε ςυνεργαςία με το ‘Κδρυμα 

φγχρονθσ Ελλθνικισ Σζχνθσ ( ISET) και με πρωτοβουλία του Β 

Εργαςτθρίου Γλυπτικισ τθσ  Ανϊτατθσ χολισ Καλϊν Σεχνϊν τθσ 

Ακινασ, μια ςχετικι αίτθςθ επιχοριγθςθσ τθσ πρόταςθσ, ςτο Τπουργείο 

Πολιτιςμοφ τθσ Κφπρου, το οποίο και τθν εγκρίνει άμεςα, λαμβάνοντασ 

υπόψθ το ςυνδεδεμζνο με τουσ πρόςφυγεσ ςκεπτικό, τθν γεωπολιτικι 

κρίςθ ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο και το παράλλθλο πρόγραμμα 

εργαςτθρίων «N.E.R.O.», που επικεντρϊνεται ςτισ φυλετικζσ διακρίςεισ, 

τθν περιβαλλοντικι διαταραχι και τα ακραία φαινόμενα. Ωςτόςο θ 

χορθγία ακυρϊνεται αναγκαςτικά, αφοφ ζνασ από τουσ κεςμικοφσ 

ςυντελεςτζσ, το Κδρυμα ISET, κζτει ηιτθμα εκ μζρουσ των νομικϊν του 

ςυμβοφλων, για τθ χριςθ του ονόματοσ Αριςτοτζλθσ Ωνάςθσ.   

 



Το Aρχείο: Παρόλα τα εμπόδια, που ιταν περιςςότερα από τα 

αναφερκζντα, θ πραγματοποίθςθ τθσ πρϊτθσ ενότθτασ των 

ςπονδυλωτϊν εκδθλϊςεων, “Aristotle Onassis”, με 

τίτλο:”Metamorphosis”, πραγματοποιικθκε με απρόςμενθ επιτυχία 

ςτθν Υδρα, Μφκονο και Ρόδο, ζχοντασ ωσ βαςικό άξονα εργαςίασ το 

αρχειακό υλικό. Οι ςυμμετζχοντεσ καλλιτζχνεσ δθμιοφργθςαν ζργα με 

βάςθ το πλοφςιο αρχείο που ςυνοδεφει το όνομα του γνωςτότερου 

Έλλθνα επιχειρθματία, που ςφράγιςε όςο κανείσ τθν εποχι του 

μοντερνιςμοφ ςτθν Ελλάδα, επιςτρατεφοντασ όχι μόνο γνωςτζσ 

φωτογραφίεσ και πλθροφορίεσ που ζχουν γίνει πλζον, με τθν πάροδο 

των χρόνων οικίεσ ςτο πλατφ κοινό, αλλά ακόμθ και άγνωςτο ι 

αμφιςβθτιςιμο υλικό που εξακολουκεί να διοχετεφεται ςτθ 

δθμοςιότθτα. Ωςτόςο, κφριο μζλθμα, ιταν θ ανοικτι ςφνδεςθ, 

ανάγνωςθ και ερμθνεία των ζργων με το ςκεπτικό τθσ ζκκεςθσ, κακϊσ 

και θ δυνατότθτα τουσ να λειτουργιςουν αυτόνομα από αυτό.   

Εὐεργεςία: Μια λζξθ από τθν αρχαία Ελλθνικι γλϊςςα που παρζμεινε 

αναλλοίωτθ μζχρι ςιμερα, αποτελεί τον τίτλο τθσ δεφτερθσ ενότθτασ, 

δίνοντασ το ςτίγμα τθσ κεματολογίασ τόςο τθσ ζκκεςθσ, όςο και των 

παράλλθλων εκδθλϊςεων  και εργαςτθρίων. Η “ευεργεςία” 

καταδεικνφει και μία από τα βαςικότερα χαρακτθριςτικά με τα οποία ο 



Αριςτοτζλθσ Ωνάςθσ ζχει παραμείνει ςτθ ςυνείδθςθ μασ. τισ μζρεσ μασ 

ωςτόςο, θ κεματογραφία αυτι απζκτθςε με τθν πανδθμία ιδιαίτερθ 

βαρφτθτα, ενϊ θ ευεργεςία αναδείχκθκε δυςτυχϊσ ςε επιτακτικι 

ανάγκθ με τθν μορφι του κατεπείγοντοσ. Σο όνομα του Ωνάςθ ωσ 

ευεργζτθ επανιλκε ζντονα και πάλι ςτθν επικαιρότθτα, κακϊσ 

ζγκλειςτοι ςτα ςπίτια μασ, παρακολουκοφςαμε ςτισ οκόνεσ των 

τθλεοράςεων μασ, το αεροπλάνο που είχε ναυλωκεί για να μεταφζρει 

από τθν Κίνα πάνω από 13 εκατομμφρια ιατρικζσ μάςκεσ, 

αναπνευςτιρεσ και διαγνωςτικά τεςτ, με κόςτοσ αγοράσ που κάλυψε το 

Κδρυμα Ωνάςθ. 

Πζρα όμωσ από τουσ εκνικοφσ ευεργζτεσ και τισ δωρεζσ από ιδρφματα, 

επιχειριςεισ και εταιρείεσ, για πρϊτθ φορά ςτθ ςφγχρονθ ιςτορία, 

απλοί άνκρωποι τθσ κακθμερινότθτασ, ςυνδζκθκαν ςε παγκόςμια 

κλίμακα με τθν ζννοια τθσ ευεργεςίασ και  αναδείχκθκαν ωσ οι νζοι 

ιρωεσ των πόλεων, μικρϊν και μεγάλων, αφοφ διακινδυνεφοντασ τθν 

υγεία τουσ, πρόςφεραν με αυτοκυςία τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτο κοινωνικό 

ςφνολο. Γιατροί, νοςθλευτζσ και νοςοκομειακό προςωπικό, 

οδοκακαριςτζσ και υπάλλθλοι ςτα ςοφπερ μάρκετ, κατζκτθςαν για 

πρϊτθ φορά, χωρίσ να το επιδιϊκουν, το προςκινιο τθσ παγκόςμιασ 

δθμοςιότθτασ και επευφθμικθκαν με μαηικά χειροκροτιματα από τθ 

μια άκρθ τθσ γθσ ςτθν άλλθ. Σζλοσ, ζνα εςωτερικό κάλεςμα ίςωσ να 

ζφερε τον κακζνα από μασ ςε μια αναμζτρθςθ με τον ίδιο μασ τον 

εαυτό και τισ δυνατότθτεσ μασ να προςφζρουμε. ε ποιο βακμό μασ 

χαρακτθρίηει αλικεια, θ γενναιοδωρία; Πόςο θρωιςμό και αυτοκυςία 

μπορεί να κρφβουμε μζςα μασ; Ποιά να ιταν ίςωσ, ι πρόκλθςθ εκείνθ 

που κα ξυπνοφςε και κα αναδείκνυε τισ αρετζσ αυτζσ ςε εμάσ τουσ 

ίδιουσ πρϊτα και κατ’ επζκταςθ ςτουσ γφρω μασ;  

«Το νοςοκομείο των λεπρών και η ιεραπευτικθ αρχιτεκτονικθ του 

νεροφ»  

Ο ταυτόχρονοσ  χρόνοσ με τον οποίον εκατομμφρια άνκρωποι από όλα 

τα μικθ και πλάτθ του πλανιτθ, ζνοιωςαν ςτθν ζξαρςθ κυρίωσ τθσ 

πανδθμίασ, το ίδιο ακριβϊσ αίςκθμα φόβου να τουσ κακθλϊνει, είναι 

ζνα φαινόμενο πρωτοφανζσ ςτθν ιςτορία. Ποτζ ξανά δεν κρίκθκε 

αναγκαίοσ ζνασ εγκλειςμόσ ςε παγκόςμια κλίμακα, κακορίηοντασ τθν 



κακθμερινότθτα τόςων ανκρϊπων και 

επιφζροντασ κεαματικι άνοδο τθσ ανεργίασ και 

κατάρρευςθ του οικονομικο-πολιτικοφ status των 

κρατϊν. Η Ιταλία, αποκλειςμζνθ από τον 

τουριςτικό Ευρωπαϊκό χάρτθ, μαηί με τθν Βρετανία 

και τθ Γαλλία, διεκδικεί «μερίδιο ςτον τουριςμό», 

τθν κυριότερθ πθγι πλοφτου τθσ και ο 

πρωκυπουργόσ διακθρφττει ότι θ χϊρα του δεν 

πρζπει να αντιμετωπίηεται ςαν ζνα απζραντο 

νοςοκομείο λεπρϊν. Ωςτόςο, αυτό που 

ειςπράξαμε ςαν πραγματικι εικόνα από τα μζςα 

μαηικισ επικοινωνίασ και εφλογα απζφυγε να 

μεταφζρει ο Σηουηζπε Κόντε, ιταν εκείνθν ενόσ 

απζραντου νεκροταφείου και όχι νοςοκομείου, 

που ςυνδζεται με τθν ζννοια τθσ νοςθλείασ και τθσ 

Θεραπείασ. Οι εικόνεσ με τισ πρϊτεσ παρελάςεισ 

φζρετρων και τουσ μαηικοφσ ενταφιαςμοφσ  χωρίσ καν τον, από τθν 

αρχαιότθτα, απαραίτθτο αποχαιρετιςμό των ςυγγενϊν, αναπόφευκτα 

εντυπϊκθκαν ανεξίτθλα ςτο μυαλό μασ και καταγράφθκαν βακειά ςτο 

υποςυνείδθτο μασ. Η αγωνία εντοφτοισ,  για τθν εφρεςθ κεραπειϊν, 

τόςο ςτισ πλθγζσ τθσ κακθμερινότθτασ μασ, όςο και για τθν εφρεςθ 

κεραπειϊν τθσ ίδιασ τθσ νόςου,  ζλκουν βακφτερεσ υπαρξιακζσ αγωνίεσ,  

δθμιουργϊντασ μια προςκετικι διαδικαςία αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων.  

Ο Θάνατοσ ςτθν αρχαία Ελλάδα υπιρξε μαηί με τα αδζρφια 

του, τον Υπνο και τον Χάρων, τρείσ ςθμαντικζσ Θεότθτεσ που 

τιμϊνται με ιδιαίτερα τελετουργικά και ιεροτελεςτίεσ, ενϊ 

αναπαριςτάνονται ςε αγάλματα, αγγεία, και επιτφμβιεσ 

ςτιλεσ.  Σα ευριματα αυτά  κα αποτελζςουν αντικείμενα 

μελζτθσ ςε ςυνεργαςία με φοιτθτζσ αρχαιολογίασ, ςτο 

πρόγραμμα των καλλιτεχνικϊν εργαςτθρίων «Μθ μου άπτου», 

που όρχθςε ςτθν καραντίνα και ςυνεχίηει να εξελίςςεται. τθ 

φϊτο πάνω, ο Θάνατοσ ςε ςτιλθ από τθν Έφεςο. τθν φϊτο 

δεξιά, αρχιτεκτονικά δομθμζνοσ κιποσ ςυμβολικισ ςθμαςίασ 

που ζχει βρεκεί ςε τάφο ςτθν αρχαία πόλθ των Θθβϊν. Η 

φπαρξθ αυτϊν των μικρϊν "περιβολιϊν" που φυτεφονταν ςτθν 

είςοδο των υπόγειων τάφων, είναι γνωςτι και από 

απεικονίςεισ και τοιχογραφίεσ και ςε ανάγλυφα. 



Εργαςτθριο αρνητικών ςυναιςιημάτων.  

Σο «Παυςίλυπον», είναι ζνα «αρχείο αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων», μία από τισ 

ευεργετικζσ διαδικαςίεσ που κακιερϊνει ο εργαςτθριακόσ κφκλοσ τθσ ζκκεςθσ, ζνα 

εργαςτιριο  εντοπιςμοφ, ςυνειδθτοποίθςθσ και καταγραφισ των ςυναιςκθμάτων 

που προκάλεςαν μια κακολικι λφπθ ςτθν κορφφωςθ κυρίωσ τθσ πανδθμίασ. Η 

ςυγκρότθςθ του αρχείου ςυνοδεφεται και από μια ςυγκροτθμζνθ αρχιτεκτονικι 

κεραπείασ, μια δομι κεραπευτικϊν προςεγγίςεων που προγραμματίηονται ςε 

ςφμπραξθ με εξειδικευμζνουσ, ςε ςυγκεκριμζνεσ μεκόδουσ, ψυχολόγουσ και τθ 

ςυμμετοχι φοιτθτϊν και κακθγθτϊν από τισ ςχολζσ ψυχολογίασ τθσ Παντείου και 

τθσ Κριτθσ, με τισ οποίεσ ζχει αναπτυχκεί ζνασ διαρκισ δίαυλοσ ςυνεργαςίασ. Η 

τζχνθ επιςτρατεφεται πάντα ωσ κλαςςικι μζκοδοσ ψυχικισ κεραπείασ και θ 

διερεφνθςθ των δυνατοτιτων αυτισ τθσ βαςικισ μορφισ ίαςθσ, αποτελεί τον 

βαςικό κεωρθτικό κορμό γφρω από τον οποίον αναπτφςςονται τα παράλλθλα 

πρότηεκτ που πλαιςιϊνουν τθν ζκκεςθ, και τα καλλιτεχνικά εργαςτιρια με τον 

γενικό τίτλο Ν. Ε. R. O. Οι κεραπευτικζσ δραςτθριότθτεσ αυτοφ του κφκλου, καλοφν 

τον κακζνα από μασ να κατανοιςει βακφτερα τθν απρόςμενθ εμπειρία των 

πολλαπλϊν ανατροπϊν που επζφερε θ πανδθμία αλλά και άλλα περιβαλλοντικά 

φαινόμενα, ανευρίςκοντασ κετικζσ διόδουσ αποδοχισ αλλά και αντιμετϊπιςθ τουσ. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220600366574908&set=a.10203650385035963&type=3&t

heate 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220600366574908&set=a.10203650385035963&type=3&theate
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220600366574908&set=a.10203650385035963&type=3&theate


 

«Ι can’t breath» …..«Θα ζοφςε ςθμερα αν θταν λευκόσ» 

Tθν αίςκθςθ τθσ δυςφορίασ και τθσ αςφυξίασ, βαςικό 
ςφμπτωμα  που προκαλεί ο ιόσ, ζρχεται ςτισ μζρεσ μασ 

να επιδεινϊςει θ κυνικι δολοφονία με αςφυξία του 
Αφροαμερικανοφ Σηωρτη Φλόϊντ και οι ςφοδρζσ ςυγκροφςεισ και 
βιαιότθτεσ που υποδαφλιςαν τισ διαδθλϊςεισ και το κίνθμα 
διαμαρτυρίασ «Ι can’t breath».Σο ςκθνικό αυτό πολζμου ςε δεκάδεσ 
Αμερικανικζσ μεγαλουπόλεισ, οδιγθςε τθν κυβζρνθςθ Σράμπ ςτθν 
απόφαςθ για επιςτράτευςθ τθσ εκνοφρουράσ για τθν καταςτολι των 
επειςοδίων, για πρϊτθ φορά μετά τον δεφτερο Παγκόςμιο πόλεμο. Η 
διλωςθ του δθμάρχου τθσ Μινεάπολθσ, Σηζικομπ Φρζι, ότι το κφμα 
«κα ηοφςε ςιμερα αν ιταν λευκόσ», φζρνει  ςτθν επιφάνεια τθν ζξαρςθ 
του ρατςιςμοφ και τθν φπαρξθ όλο και πιο μεγάλου αρικμοφ πολιτϊν 
που κζλει τουσ ζγχρωμουσ να κεωροφνται πολίτεσ δεφτερθσ 
κατθγορίασ. Ένα νοςθρό ηιτθμα που αφυπνίςτθκε από το παρελκόν και 
υπζβοςκε τα τελευταία χρόνια, κυρίωσ ςτθν Αμερικι. Μζςα ς ‘αυτό το 
φλεγόμενο κλίμα και τισ μαηικζσ απαγορεφςεισ κυκλοφορίασ, είτε λόγω 
των πρωτοφανϊν βιαιοπραγιϊν, είτε λόγω των υγειονομικϊν μζτρων, ο 
Αμερικανόσ Πρόεδροσ απακανατίηεται να παρακολουκεί με καυμαςμό 
και περθφάνια, επανδρωμζνο ςκάφοσ να εκτοξεφεται κριαμβευτικά ςτο 
διάςτθμα, υπενκυμίηοντασ μασ ακοφςια και ζςτω με τθ μορφι 
ςυμβολικοφ πυροτεχνιματοσ, τθν εγκατάλειψθ του πλανιτθ γθ.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220600366574908&set=
a.10203650385035963&type=3&theate 

Σα ακραία αυτά επειςόδια, ζκαναν δυςάρεςτα επίκαιρo το πρόγραμμα Ν. Ε. 
R. O. και τθν ανάρτθςθ του ςτο διαδίκτυο, που ζγινε για τθν Ευρωπαϊκι μζρα 
Natura, δζκα μζρεσ πριν τθ δολοφονία. Σο ςφνκθμα τθσ αφίςασ μασ καλεί να 
εξαςκιςουμε τθν ικανότθτα τθσ ειςπνοισ μασ, ϊςτε να οςφραινόμαςτε το 
νερό, ενϊ ςτθν εικόνα, ζνα ςτόμα και μία μφτθ, τα δφο ςθμεία που καλείται 
να καλφπτει, λόγω του ιοφ όλθ θ ανκρωπότθτα, εδϊ παρουςιάηονται και 
μάλιςτα υπερτονιςμζνα, αφοφ ανικουν ςτθν αφρικάνικθ φυλι. Σο Ν. Ε. R. O, 
το χρϊμα του πζνκουσ, (nero ςθμαίνει μαφρο ςτα Ιταλικά) αναφζρεται 
πρωτίςτωσ ςτα ηθτιματα του ρατςιςμοφ, τθσ ταυτότθτασ και τθσ 
μετανάςτευςθσ αλλά και τθσ πείνασ και των περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων 
και φαινομζνων που ταλανίηουν τον πλανιτθ μασ. Σο μαφρο, ζμελλε δζκα 
μζρεσ μετά να αποτελεί παγκόςμια χειρονομία διαμαρτυρίασ, κακϊσ χιλιάδεσ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220600366574908&set=a.10203650385035963&type=3&theate
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220600366574908&set=a.10203650385035963&type=3&theate


προφίλ ςτα μζςα μαηικισ δικτφωςθσ ζχουν μαυρίςει, τονίηοντασ ότι «είμαςτε 
όλοι μαφροι». Ωςτόςο, θ ίδια λζξθ που ςτα Ιταλικά ςθμαίνει μαφροσ, ςτθν 
πιο διαδεδομζνθ γλϊςςα τθσ γθσ, τα Ιςπανικά, ςθμαίνει αγριάνκρωποσ, 
δθλαδι ο «μαφροσ», που επινοοφςαν παλιότερα οι μαμάδεσ ωσ απειλι για 
να επιβάλει τθν τάξθ ςτα άτακτα παιδιά και που και πάλι ιταν ςυνδεδεμζνοσ 
με τουσ Αφρικανοφσ, τισ άγριεσ φυλζσ και τουσ ανκρωποφάγουσ. Ο γενικόσ 
τίτλοσ, αναφζρεται φυςικά και ςτο νερό, αυτό ζξαλλου ηιτθςε και ο Φλόϊντ 
ξεψυχϊντασ. Ήταν, όχι βζβαια τυχαία, θ τελευταία του λζξθ. Η λζξθ νερό, 
είναι και θ βαςικότερθ λζξθ που μακαίνουν, ςφμφωνα με ζρευνεσ, οι 
τουρίςτεσ όταν επιςκζπτονται τθν Ελλάδα, μαηί με το καλθμζρα και το γεια 
ςου, αφοφ αποτελεί το πλζον βαςικό ςυςτατικό τθσ ηωισ, το οποίο ωςτόςο 
δεν εκλείπει μόνο από τισ περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ Αφρικισ, αλλά κα εκλείπει 
ςτο εγγφσ μζλλον και από πολλζσ χϊρεσ ςτον πλανιτθ, λόγω τθσ εξάπλωςθσ 
του φαινομζνου τθσ ξθραςίασ. Από τθν άλλθ, το υβριδικό πρόγραμμα 
N.E.R.O. (New Environmental Routes & Orientations) εκφράηει και τθ 
ρευςτότθτα που αποτελεί το βαςικότερο χαρακτθριςτικό τθσ αβεβαιότθτασ 
των θμερϊν μασ, όπωσ προκφπτει από τισ κοινωνικοπολιτικζσ και οικονομικζσ 
ςυνκικεσ που επζφερε θ πανδθμία. Ακολουκϊντασ αναγκαςτικά αυτι τθν 
τάςθ μεταβλθτότθτασ, το ίδιο το πρόγραμμα των εργαςτθρίων, δεν μπορεί 
παρά να είναι ευζλικτο ςε αλλαγζσ και ανοικτό ςτο παρόν και ςτισ ανατροπζσ 
του από απρόβλεπτα γεγονότα.  

 

Φϊτο από το ςυμμετοχικό 

καλλιτεχνικό εργαςτιριο 

«Noli me tangere», που 

πραγματοποιικθκε ςτθ 

διάρκεια των περιοριςτικϊν 

μζτρων, με ζργα που 

εξελίςςονται ςε βεράντεσ, 

αυλζσ και κιπουσ. Έργο τθσ 

Αλίκθσ Παλάςκα ςε κιπο 

μικρισ πλατείασ κοντά ςτο 

ςπίτι τθσ, που ζχει ςχεδιάςει 

ο πατζρασ τθσ. αρχιτζκτονασ 

κιπων. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          κθνι από παλαιότερεσ δραςτθριότθτεσ του N.E.R.O. ςτον Πεδίον του Άρεωσ ςτθν Ακινα  

Σο χειρωνομιακό ζργο του Νίκου 

Σρανοφ, φτιαγμζνο με το πιο απλό και 

πρωταρχικό υλικό του πθλοφ, 

αποτελεί πρότυπο “ζργο-παλάμθσ”, 

εμπνζοντασ τουσ ςυμμετζχοντεσ  που 

παίρνουν μζροσ ςτα εργαςτιρια του 

κφκλου: N.E.R.O., όχι μόνο με το 

μζγεκοσ του, αλλά και λόγω τθσ 

ουςιαςτικισ ςχζςθσ του με το νερό. 

Σο κφπελλο-κρατιρασ ςτθν 

αρχαιότθτα ιταν το αγγείο που 

αναμιγνυόταν το νερό με το κραςί. 

τον πάτο αυτισ τθσ κοφπασ κραςιοφ, 

ςυνικωσ υπιρχαν ερωτικζσ 

παραςτάςεισ που είχαν να κάνουν με 

τον μφκο του νάρκιςςου. Μόνο θ 

γυναίκα είχε δικαίωμα κζαςθσ ςτο 

είδωλο τθσ ςτο νερωμζνου κραςιοφ. 

Ο άνδρασ ζπρεπε να βλζπει τισ 

ερωτικζσ παραςτάςεισ ϊςτε να μθν 

παραςφρεται από το είδωλο του 

εαυτοφ του. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218181979476742&set=pcb.102181818939

94605&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218181979476742&set=pcb.10218181893994605&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218181979476742&set=pcb.10218181893994605&type=3&theater


 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217489853974037&set=pcb.10217489945696330&type=3&thea

ter    τισ προθγοφμενεσ ςελίδεσ, φϊτο από εργαςία με πλζξιμο, ςε πλατεία επαρχιακισ, μικρισ πόλθσ, που 

πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια του εργαςτθρίου «Noli me tengere», κατά τθ διάρκεια τθσ καραντίνασ. 

Ακολουκοφν ςκθνζσ από τισ περφόρμανσ ςτθν Υδρα, με φοιτθτζσ τθσ ΑΚΣ, ςτο πλαίςιο τθσ ενότθτασ 

εργαςτθριϊν: «NERO». 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217489853974037&set=pcb.10217489945696330&type=3&theater


 



 

 

 

Βάηα του Barthélémy Toguo με απεικονίςεισ του κορωναϊοφ , που πραγματοποιικθκαν τθν 

περίοδο τθσ   καραντίνασ, ςτα πλαίςια των εργαςτθρίων: N.E.R.O. 

τισ επόμενεσ ςελίδεσ, ακολουκοφν ςτιγμιότυπα από εικαςτικι εγκατάςταςθ ςτο Oval 

γραφείο. Οι επιςκζπτεσ των διαδικτυακϊν αικουςϊν τθσ WHB, ζχουν τθ δυνατότθτα να 

περιθγοφνται τισ εκκζςεισ, μζςα από τριςδιάςτατεσ επιςκζψεισ ςτα δωμάτια του White 

House, αλλά και τθν ευκαιρία να δουν και τθν «εκ του φυςικοφ» διάςταςθ των ζργων ςε 

παράλλθλεσ εκκζςεισ ςε φυςικοφσ χϊρουσ. 
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