


Αποβιβαστήκαμε στη Νίσυρο την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 λίγο πριν την Ανατολή. Ο Γρηγόρης, 
εγώ και οι δυο του σκύλοι, ο Μπλίκος κι ο Κλου. Αργότερα την ίδια ημέρα απαγορεύτηκε η μετάβαση 
στα νησιά στους μη μόνιμους κάτοικους. Ο Γρηγόρης είναι επισήμως τα τελευταία χρόνια μόνιμος 
κάτοικος Νισύρου, εγώ πρόλαβα στο τσακ. Την Δευτέρα 23 Μαρτίου επιβλήθηκε γενικό lockdown. 
Η καθημερινότητά μου στο νησί δεν επηρεάστηκε, όμως, όταν μετά τη δεύτερη εβδομάδα άρχισα 
να κατεβαίνω στο Μανδράκι για προμήθειες, έστελνα επιμελώς το ανάλογο μήνυμα με το κινητό 
και ένιωθα κάθε φορά μεγάλη ικανοποίηση να γράφω Εμπορειός Νισύρου, χωρίς νούμερο. Έμεινα 
τις επόμενες 9 εβδομάδες στο Studio του Sterna Art Projects, ήμουν ευτυχισμένη, λειτουργική 
και παραγωγική. Ξύπναγα κάθε πρωί για να δω τον ήλιο να ανατέλλει πίσω απ’ τη χερσόνησο 
της Ντάτσα, να βγάλω φωτογραφίες με το κινητό και να ανεβάσω μερικές στο Instagram. Κάθε 
Ανατολή ήταν διαφορετική. Η Νίσυρος είναι μικρή και στρογγυλή και το σημείο στον ορίζοντα 
απ’ όπου πρόβαλλε ή όπου βυθιζόταν ο ήλιος μετακινιόταν αισθητά από μέρα σε μέρα. Άλλαζε ο 
καιρός, οι αέρηδες και ο ουρανός. Υπήρξαν ημέρες όπου και οι τέσσερεις εποχές είχαν ήδη κάνει 
από τουλάχιστον ένα πέρασμα πριν καλά καλά φωτίσει. Καναδυό φορές ήρθε απ’ το Ηφαίστειο 
ομίχλη. Τις τελευταίες μέρες είχε καύσωνα και υγρασία και ο ήλιος ήταν σαν φεγγάρι. Κάποιες ημέρες 
ξύπνησα νωρίτερα και παρακολούθησα με προσοχή όλη τη διαδικασία. Άλλες ημέρες ξύπνησα 
δύσκολα, έφτιαξα καφέ, έφτιαξα να φάω, έφτιαξα το κρεβάτι και έχασα στιγμές. Άρχισα σιγά σιγά να 
παίζω με τις ρυθμίσεις της κάμερας του κινητού, να πειράζω το ISO, το WB και το διάφραγμα. Όχι 
βέβαια ότι θεωρώ ότι έγιναν οι φωτογραφίες πιο αληθινές. Ίσως όμως έγιναν πιο προσωπικές. Είτε 
απ’ τη δικιά μου, είτε απ΄ τη δικιά του πλευρά. Τις τελευταίες ημέρες άρχισα να κατεβαίνω και στους 
Χοχλάκους για Ηλιοβασιλέματα. Δεν πρόλαβα πολλά, είχα όμως στο παρελθόν δει πολλές φορές το 
Ηλιοβασίλεμα. Ποτέ όμως δεν είχα δει αρκετές Ανατολές.

Είχα φέρει μαζί ό,τι υλικά βρήκα στο σπίτι ή μάζεψα εύκολα. Την κασετίνα με τους γιαπωνέζικους 
μαρκαδόρους, ρολό μελιμετρέ, χαρτί αφής και χρωματιστά καρμπόν. Καθότι ποτέ δεν προλάβαμε 
να κλείσουμε επισήμως την έκθεση στο Radio Athenes, τα Σλόγκαν και τα Παντογράμματα έμειναν 
μόνα τους στους τοίχους της οδού Πετράκη καθ’ όλην τη διάρκεια του lockdown και κατά κάποιον 
τρόπο συνέχιζα το ίδιο έργο. Είχα επίσης πάρει μαζί τη ραπτομηχανή. Ο Γρηγόρης είχε φέρει από τη 
Γουατεμάλα πολύ όμορφα υφάσματα με μοτίβα σε έντονα χρώματα, κυρίως επαναλαμβανόμενες 
γραμμές, μερικά απ΄ τα οποία ράψαμε. Το Studio ήταν γεμάτο με αυτά. Προφανώς επηρεασμένη, 
άρχισα να μεταφράζω τους ορίζοντες σε σχέδια με γραμμές, χρησιμοποιώντας τόσα χρώματα όσα 
διαφορετικά καρμπόν είχα, κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο, πράσινο, μπλε και μαύρο. Τελικά, πάτησα 
με τα καρμπόν δύο τοιχογραφίες, μία Ανατολή πάνω απ΄ τα παράθυρα στην κρεβατοκάμαρα απ΄ 
τα οποία έβλεπα την Ανατολή, και μία Δύση στον τοίχο της κουζίνας δίπλα απ΄ την πιατοθήκη ο 
οποίος κοίταζε περίπου προς τη Δύση. Κυρίως λόγω των διαστάσεων των δύο τοίχων, οι Ανατολές 
προέκυψαν παράλληλες ενώ οι Δύσεις κάθετες. Επίσης, τις Ανατολές τις έβλεπα αμφιθεατρικά από 
ψηλά, ενώ τις Δύσεις μετωπικά από την παραλία. 

Το έργο είναι αφιερωμένο στον Γρηγόρη Χατζηιωαννίδη ο οποίος με φιλοξενεί και μοιράζεται μαζί μου 
το νησί του, και στον πατέρα μου που έχει αδυναμία στις Ανατολές και τις Δύσεις, πράγμα το οποίο 
είχα στο παρελθόν παρεξηγήσει, καταλαβαίνω όμως τώρα ότι είναι απ΄ τα λίγα πράγματα τα οποία 
κάνουν πάντα νόημα. Για τον σχεδιασμό του εντύπου με τις 63 + 1 Ανατολές, αντέγραψα το layout 
του καταλόγου Visible World των Peter Fischli και David Weiss. Πρόκειται για ένα μακρύ οδοιπορικό, 
μόνο με γρήγορες φωτογραφίες, γύρω στον κόσμο, το οποίο ξεφυλλίζεται σαν ταινία. Τέλος, ιδανικά 
θα ήθελα το έντυπο με τα σχέδια των Ανατολών να ξεφυλλίζεται από το τέλος προς την αρχή, από 
δεξιά προς τ΄ αριστερά, σαν να πρόκειται για έντυπο που προέρχεται από εκείνην την μεριά του 
κόσμου. 

Ντόρα Οικονόμου
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2020



We arrived at Nisyros on March 20, 2020, before the crack of dawn. Greg, myself, and his two dogs, 
Blikos and Klou. Later on the same day, access to the islands was banned to non-residents. Greg is 
officially a resident, I made it on the nick of time. On March 23, a general lockdown was imposed. Life 
on the island was not disturbed. However, when I drove down to the main town on Friday mornings 
to go to the market, I would send the designated SMS and take pleasure in writing Emborios, Nisyros, 
no street number. I spent the nest 9 weeks at the Sterna Art Projects Studio, I was happy, functional, 
and productive. I woke up every morning to watch the sun rise behind the Datca Peninsula, took 
pictures with my smart phone and posted some on my instagram account. Every Sunrise was different. 
Nisyros is a volcano. Contained and round. The spot the sun rose from, or sunk into, moved 
considerably every day. The weather changed. Some days, all four seasons came out at the same time. 
A couple of times, a thick fog rose from the volcano. The last few days, it was humid and hot and the 
sun looked like a moon. Some days, I woke up earlier and watched the whole thing. Other days, I just 
got up in time for the grand finale. Some days, I was focused and patient. Other days, I was 
making coffee, making the bed, and missed part of the show. In time, I learned how to manipulate the 
S9 camera aperture, ISO and white balance features. Not that the pictures came out any realer, but they 
became more personal. When the lockdown measures eased, I started driving down to Hohlaki beach 
at Mandraki to watch and photograph the Sunsets too. Not that I couldn’t or shouldn’t have done it 
earlier. I suppose it was psychological. After all, I had seen lots of Sunsets, but never enough Sunrises. 

I had brought the color marker set from Japan, touch paper, graph paper, and color carbon paper. We 
never closed the show at Radio Athenes, the Slogans and the Pangrams stayed on the gallery walls 
throughout the lockdown, and I felt like I was working on the same piece. I had also brought the 
sewing machine. Greg had brought very beautiful fabrics from Guatemala, with colorful patterns, 
mostly lines. We made huipil shirts, shorts, a bed cover and headrest for the Studio. I started making 
line drawings of the horizon, choosing a palette similar to the colors of carbon paper. Then, I 
transferred the drawings on the wall using the carbon papers, a Sunrise drawing on the wall above the 
bedroom window which faced East, and a Sunset drawing on the kitchen wall which faced West. 
Because of the dimensions of the two walls, it made sense to draw the Sunrises landscape, and the 
Sunsets portrait. Also, I watched the sun rise from a panoramic view point high up, and the sun set 
face to face from the beach. 

The piece is dedicated to Greg Haji Joannides who puts me up, and shares his island with me, and to 
my father who has a thing for Sunrises and Sunsets. I used to think of them as cheesy, but now I 
understand that they’re among the very few things that always make some sense. On designing the 
63+1 SunRises booklet, I copied the layout of the catalog Visible World by Peter Fischli and David 
Weiss, a long travelogue around the world made up solely of fast images which reads like a film. Also, 
I would ideally like the SunRises booklet to be leafed through from back to front, from right to left, as 
if it had been produced on that side of the world. 

Dora Economou
Athens, 5 June 2020
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  Sun Sets

  Dora Economou

  Carbon paper on unsanded wall

  Spring 2020 @ Sterna Art Projects, Nisyros, Greece








































