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Είναι γνωστό ότι σε περιοχές με μεγάλη τουριστική περίοδο και με δεδομένο το πλήθος 
των επισκεπτών που δέχονται κάθε χρόνο, προκύπτει έντονο περιβαλλοντικό πρόβλημα με 
τα απορρίμματα. Περισσότερο δε, στις περιοχές που η τουριστική σεζόν διαρκεί μεγάλο 
χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να βρίσκει δύσκολα λύση! 

Αρκετά χρόνια στο σχολείο μας μέσω Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων, ασχοληθήκαμε με 
δράσεις που αφορούσαν στη διαχείριση των οικιακών και μη απορριμμάτων. 
Πραγματοποιήσαμε διάφορες εκδηλώσεις όπως: καθαρισμός πάρκων και παραλιών, 
ραδιοφωνικές εκπομπές, άρθρα στην τοπική εφημερίδα, αποστολή επιστολών στο 
Δήμαρχο και στους Αντιδημάρχους, αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου.  

Βλέποντας τους αργούς ρυθμούς στη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, μας γεννήθηκε 
ένα ερώτημα: «Αφού ένα μικρό και ασήμαντο σκουπίδι για κάποιον άνθρωπο, είναι η αρχή 
ενός μεγάλου έργου τέχνης για έναν καλλιτέχνη, θα μπορούσαν άραγε και τα δικά μας 
απορρίμματα να μετατραπούν σε έργα τέχνης; Θα μπορούσαν αυτά που εμείς αποκαλούμε 
«σκουπίδια», να μεταμορφωθούν; να γίνουν «όμορφα» ή «χρηστικά» ή ακόμα να γίνουν 
«πόλοι έλξης» και «θαυμασμού» από τους κατοίκους του Αγίου Νικολάου και τους 
επισκέπτες του, όπως συμβαίνει σε πολλά μέρη του κόσμου»;  

Απάντηση στο ερώτημα μας έδωσε το ξενοδοχείο Minos Beach Art Hotel μέσω της 
Εικαστικού κ. Γεωργίας Κοτρέτσος, δημιουργώντας ένα έργο τέχνης από «σκουπίδια», το 
οποίο τοποθετήθηκε στο Ξενοδοχείο.  
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Αφορμή για τη δημιουργία και την εγκατάσταση αυτού του έργου τέχνης στο Minos Beach 
Art Hotel, ήταν μια δράση καθαρισμού στο λιμάνι και στη λίμνη του Αγίου Νικολάου, από 
την εθελοντική ομάδα: We Dive We Clean. Σκοπός της δράσης ήταν να απομακρυνθούν 
ξένα και ρυπογόνα αντικείμενα που βλάπτουν τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα από το 
λιμάνι και τη λίμνη. Το εικαστικό έργο με τίτλο: «4 Cents: On Show for 500 Years», 
βρίσκεται κυριολεκτικά και δίπλα και μέσα στη θάλασσα του κόλπου του Μεραμπέλλου! 

«Πιο δύσκολες περιπτώσεις είναι οι τουριστικές περιοχές, που επιβαρύνονται περισσότερο 
από τους επισκέπτες τους. Στον Άγιο  Νικόλαο μέσα σε μία ώρα, η ομάδα μάζεψε 100 κιλά 
σκουπίδια και μάλιστα πολλές πλαστικές σακούλες», μας ανέφερε ο κ. Χρύσανθος 
Χόρμπας, δύτης και μέλος της ομάδας.  

Αρκετές απ’ αυτές τις σακούλες, τις παρέλαβε η εικαστικός  κ. Γεωρτία Κοτρέτσος και μέσα 
σε λίγο χρόνο, τις μεταμόρφωσε σε ένα μοναδικό έργο τέχνης, το οποίο τοποθετήθηκε στον 
εκθεσιακό χώρο του ξενοδοχείου. 

Με μεγάλη χαρά, επισκεφτήκαμε το χώρο και θαυμάσαμε το εικαστικό έργο το οποίο 
αποτελεί κόσμημα για το ξενοδοχείο, με σκοπό να το δούμε από κοντά και να διδαχτούμε 
απ’ αυτό!    

Η ξενάγηση της Περιβαλλοντικής Ομάδας του σχολείου μας, έγινε από το Διευθυντή του 
ξενοδοχείου κ. Στράτο Πατσάκη, ο οποίος μεταξύ άλλων μας είπε πως: «Το έργο 
αποτελείται από 21 ειδικά επεξεργασμένες πλαστικές σακούλες που ανασύρθηκαν από τη 
Λίμνη Αγίου Νικολάου. Οι μισές είναι τοποθετημένες πάνω στα βράχια και οι υπόλοιπες, 
μέσα στη θάλασσα. Με τη χρήση υγρού γυαλιού, υαλοβάμβακα και ρητίνης, οι σακούλες 
μετατράπηκαν σε συμπαγή αντικείμενα. Στη συνέχεια πέρασαν μέσα από μια διαδικασία 
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γαλβανοπλαστικής χαλκού, βαφής και στιλβώματος με μαύρο και χρυσό βερνίκι. Οι μαύρες 
πλαστικές σακούλες τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένο μέρος στην βραχώδη παραλία του 
ξενοδοχείου και προσομοιάζουν έτσι με απορρίμματα από πλαστικές σακούλες στη 
θάλασσα και στις ακτές. Οι χρυσές τοποθετήθηκαν μέσα στη θάλασσα, προσομοιάζοντας 
έτσι τα απορρίμματα του βυθού και οι οποίες πλέον, αποτελούν χώρο φιλοξενίας και 
καταφυγίου των θαλάσσιων οργανισμών». 

Είναι προφανές, ότι το έργο: «4 Cents: On Show for 500 Years» ζητάει να σκεφτούμε τι 
σημαίνει προσωπική φροντίδα στο πλαίσιο ενός «κοινωνικού συμβολαίου», που προωθεί 
το αδιαπέραστο, απρόσωπο και εφήμερο. Με τον τρόπο αυτό η καλλιτέχνης, διερεύνησε τη 
σχέση με τον υλικό πολιτισμό, καθώς και τη θέση της γλυπτικής σήμερα.   

 «Η κύρια πρόκληση του έργου ήταν να δημιουργηθεί κάτι το οποίο υφίσταται χωρίς να 
είναι πρόδηλο. Το έργο, δεν «κλέβει» το βλέμμα του επισκέπτη από το μαγευτικό φυσικό 
τοπίο. Το έργο προορίζεται στο να ανακαλύπτεται σταδιακά, έτσι ώστε να μην το 
αντιλαμβάνεται κανείς με την πρώτη ματιά. Το πρωί τα αντικείμενα λαμπυρίζουν και 
ακτινοβολούν σαν υγρές οργανικές μορφές πάνω στα βράχια της παραλίας, όμως, καθώς ο 
ήλιος αρχίζει να δύει, γίνονται ένα με αυτά», μας ανέφερε η καλλιτέχνης, κ. Γ. Κοτρέτσος 
και συμπλήρωσε: «Η ευαισθησία μου για το περιβάλλον με οδήγησε σε αυτήν την ιδέα. 
Σύμφωνα με τη Greenpeace, το 96% των σκουπιδιών στη Μεσόγειο Θάλασσα είναι 
πλαστικά. Οι λέξεις «4 λεπτά» στον τίτλο του έργου αναφέρονται στο λεγόμενο 
«περιβαλλοντικό τέλος» το οποίο χρεώνονταν ανά τεμάχιο πλαστικής σακούλας πριν τρία 
χρόνια, ενώ τα «500 έτη» αναφέρονται στον χρόνο που χρειάζεται για να αποσυντεθεί το 
πλαστικό ακόμα και στην περίπτωση που θα σταματούσε η ρύπανση της θάλασσας, 
σήμερα. Γενικά με το έργο μου, προσπαθώ να έχω κριτική στάση απέναντι στο συμβατικό 
χαρακτήρα της διαδικασίας της θέασης» 
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«Ελπίζουμε με το έργο της κ. Κοτρέτσος, αλλά και την ευαισθησία του Ιδρύματος Γ. και Α. 
Μαμιδάκη, να γίνουμε όλοι πιο προσεκτικοί με τη ρύπανση του περιβάλλοντος» ακούμε να 
λένε τόσο οι τουρίστες όσο και οι κάτοικοι του Αγίου Νικολάου που επισκέπτονται τον 
χώρο που εκτίθεται το έργο τέχνης.  

Άλλωστε, στόχος του Ιδρύματος, καθώς και της υπαίθριας συλλογής του Minos Beach Art 
Hotel, είναι να αλλάξει την νοοτροπία των μαθητών και των πολιτών που επισκέπτονται τη 
συλλογή του μέσω της μουσειακής εκπαίδευσης, καλλιεργώντας παράλληλα την 
περιβαλλοντική συνείδηση που μπορεί να συμβάλει προς ένα καθαρό περιβάλλον! 

Όπως διαπιστώσαμε, με την «αξιοποίηση» και τη «μεταμόρφωση» των απορριμμάτων, 
όλοι βγήκαμε κερδισμένοι: το περιβάλλον, το οικοσύστημα, τα ζώα που φιλοξενεί ο 
κόλπος του Μεραμπέλλου όπως: οι φώκιες Monachous Monachous, οι θαλάσσιες  χελώνες 
Caretta Caretta, καθώς και τα ψάρια που ζουν στο νησάκι των Αγίων Πάντων, οι πολίτες, η 
Κοινότητα, οι επισκέπτες, οι καλλιτέχνες και φυσικά,  η ίδια η τέχνη. 

Ευχή όλων μας, να αλλάξουμε στάση και συμπεριφορά όσον αφορά στη σωστή διαχείριση 

των οικιακών απορριμμάτων, διαφορετικά η συνεχιζόμενη ρύπανση  θα καταστήσουν τόσο 

την ξηρά όσο και τον υδάτινο κόσμο, «υπαίθρια και θαλάσσια μουσεία του μέλλοντος», 

των οποίων τα εκθέματα θα αποτελούνται από τα απορρίμματα που θα ανήκουν σε όλους 

μας!  
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Για το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου Νικολάου 

Η περιβαλλοντική ομάδα του, που αποτελείται από τους μαθητές: Βασίλη Πέτρου, Νικόλα 

Χαν, Λανς Λάουρα, Νίκη Σγουρού, Μαριλλένα Στεφανάκη, Έφη Γκουργκούνη και τους 

Εκπαιδευτικούς: Γιώργο Μαυροειδή, Ζήνα Δεμέτζου, Ελένη Πλεξουσάκη.  

 


