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ΔΗΚΑΣΗΚΖ ΠΟΡΔIΑ ΠΡΟ ΣΗ ΠΡΔΠΔ 2015-16 

ΟΙ ΡΟΕ ΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΩΝ 

Η κσριαρτία τοσ νερού ως πνεσματικής ύλης 

 
 

 

Σν πιενύκελν ηνπ θέδξνπ κηα πινπνίεζε ηδέαο θαη ζπληνληζκόο ηνπ Ιάθσβνπ Ρήγνπ,  
ζπληνληζκόο θαηαζθεπήο Κπξηάθνο Ηιηάδεο, Πξέζπεο Οθηώβξηνο 2015-16 

 

Γηαδηθαζία Γεθεκβξίνπ 2015 

26 έωο 30 Γεθεκβξίνπ 2016 

 

 

Η δηαδηθαζία ηεο ΕΙΚΑΣΙΚΗ ΠΟΡΕIΑ  ΠΡΟ ΣΙ ΠΡΕΠΕ 2015-16 ζα ζπλερίζεη ην Γεθέκβξην 2015 

κε κηα ζπλάληεζε ηεζζάξσλ  εκεξώλ πνπ ζα δώζεη ηε δπλαηόηεηα λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κηα ζεηξά εηθαζηηθώλ 

δξάζεσλ πνπ ζα δηεξεπλνύλ πεξεηαίξσ ηε δπλακηθή ηεο ΠΟΡΕIΑ, θαη ζα πξνεηνηκάδνπλ ηελ επόκελε θάζε 

ηεο ΕΙΚΑΣΙΚΗ ΠΟΡΕIΑ  κέρξη ηνλ εξρόκελν Οθηώβξην 2016 νπόηε θαη ζα νινθιεξσζεί ε ησξηλή ελόηεηα.  

 

Σνπο πξνεγνύκελνπο κήλεο έρεη δηεξεπλεζεί ε δηάζηαζε ηνπ πδάηηλνπ ζηνηρείνπ ηόζν ζε αζηηθέο πεξηνρέο 

(Γελδξνπόηακνο) όζν θαη ζηελ ύπαηζξν (Κατκαθηζαιάλ, Βέξλνλ, Πξέζπεο). Μέζα από ηηο ξνέο ηνπ λεξνύ ζε 

κέξε αζηηθά θαη ζηα βνπλά θαη ηεο ιίκλεο ηεο πεξηνρήο ηεο Φιώξηλαο έρεη κεηαζρεκαηηζηεί ε θίλεζε ηνπ 

ζώκαηνο κέζα ζηε θύζε.  Σν ζώκα αλαδεηεί νρήκαηα πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο 

επηζπκεηέο κεηαβάζεηο. Έλα ηέηνην όρεκα θαηαζθεπάζηεθε από έλα θιαδί θέδξνπ ηεο πεξηνρήο κεηά από κηα 



ηδέα/ζπληνληζκό ηνπ αξρηηέθηνλα Ιάθσβνπ Ρήγνπ, ππό ηνλ ζπληνληζκό ηεο πινπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ 

Κπξηάθνπ Ηιηάδε θαη νκάδαο θνηηεηώλ/ηξησλ ηνπ ΣΔΔΣ. 

Η δηαδηθαζία ηνπ Γεθεκβξίνπ έρεη σο ζθνπό: 

- Σε δεκηνπξγία εηθαζηηθώλ έξγσλ από ηνπ ζπκκεηέρνληεο κε ηε ζεκαηηθή ηνπ λεξνύ κέζα ζην ηδηαίηεξν 

πεξηβάιινλ ησλ ιηκλώλ ησλ Πξεζπώλ ηελ πεξίνδν ηνπ ρεηκώλα 

- Σν ζηνραζκό πάλσ ζηα έξγα πνπ πινπνηήζεθα, ηηο ηδέεο πνπ αληειιάγεζαλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πινπνηήζεθαλ ηελ πεξίνδν από ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ΕΙΚΑΣΙΚΗ ΠΟΡΕIΑ  ΠΡΟ ΣΙ 

ΠΡΕΠΕ 2015-16  έσο ηώξα (Φεβξνπάξηνο έσο Γεθέκβξηνο 2015) 

- Σελ παξαθνινύζεζε δηαιέμεσλ θαη δξάζεσλ από ηνπο θηινμελνύκελνπο θαιιηηέρλεο θαη ζεσξεηηθνύο 

κε βάζε ηε ζεκαηηθή ηνπ λεξνύ 

- Σν ζρεδηαζκό ηεο επόκελεο πεξηόδνπ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο Πορείας 2015-16 ηνλ Οθηώβξην 2016. 

 

Σν πξόγξακκα ζα έρεη ωο εμήο: 

 

άββαην  26 Γεθεκβξίνπ (άθημε) 

 

15:00-19:00: Αλαζπγθξόηεζε 

19:00-21:00: Οκαδηθή θξηηηθή/δηαιέμεηο  

 

Κπξηαθή  27 Γεθεκβξίνπ  

Γεπηέξα 28 Γεθεκβξίνπ 

Σξίηε 29 Γεθεκβξίνπ 

 

Σηο εκέξεο απηέο ην εκεξήζην πξόγξακκα δηακνξθώλεηαη σο εμήο:  

 

9:00-14:00: Δξγαζία ζε θαηαζθεπέο θαη έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεκαηηθή ηεο  

ρξνληάο 

14:00-16:00: Αλάπαπια  

16:00-19:00: Δξγαζία ζε θαηαζθεπέο θαη έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεκαηηθή ηεο  

ρξνληάο  

19:00-21:00: Αλαζπγθξόηεζε/Οκαδηθή θξηηηθή/δηαιέμεηο  

 

Σεηάξηε 30 Γεθεκβξίνπ 

 

9:00-14:00: Αλαζπγθξόηεζε, θαζαξηζκόο ηνπ ρώξνπ, αλαρώξεζε κεηά ηηο 14:00 

 

πκκεηέρνληεο επηζθέπηεο θαιιηηέρλεο/ζεωξεηηθνί (ν νξηζηηθόο θαηάινγνο θαζώο θαη ην πιαίζην ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζα αλαθνηλωζεί αξγόηεξα) 

 

Βαζίιεο Φηνξαβάληεο, θαζεγεηήο, ΣΠΓΔ Ρόδνπ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 

Φίιηππνο Καιακάξαο, γιύπηεο, ΣΔΔΣ 

Λεωλίδαο Γθέινο, εηθαζηηθόο θαιιηηέρλεο 

Γηάλλεο Γαϊθόπνπινο, πεξηεγεηήο ηεο θύζεο 

Υξήζηνο Ηωαλλίδεο, θσηνγξάθνο 

νθία Κπξηαθνύ, εηθαζηηθή θαιιηηέρλεο 

Κηθή ηνύκπνπ, εηθαζηηθή θαιιηηέρλεο 

Νάληηα Υαηδεκεηξάγθα, εηθαζηηθή θαιιηηέρλεο 



 

Η 9η Εικαστική Πορεία/Δεκέμβριος 2015 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην δηάζηεκα άββαην 26 Γεθεκβξίνπ έωο ηελ 

Σεηάξηε 30 Γεθεκβξίνπ 2015 (όζνη/εο επηζπκνύλ κπνξνύλ λα παξακείλνπλ ζην ηαζκό κέρξη ηηο 3 

Ηαλνπαξίνπ).  

 

Γειώζηε ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ firstpaintingworkshop@uowm.gr κέρξη ηηο 17 

Γεθεκβξίνπ. 

 

 Αλ θαη ζα ήηαλ ην θαιύηεξν, δελ είλαη αλάγθε λα βξίζθεζηε όιν ην δηάζηεκα. Παξαθαιώ δειώζηε:  

 

1. Σελ πεξίνδν πνπ κπνξείηε λα ζπκκεηέρεηε  

2. Αλ έρεηε απηνθίλεην δηαζέζηκν  

3. Σνλ αξηζκό ζέζεσλ ζην απηνθίλεηό ζαο. 

 

 

 

 

ρεκαηίδνληαο ην έξγν ηνπ Αιέμαλδξνπ Σζαληίδε, 

 Οθηώβξηνο 2015-16, Πξέζπεο 

 

 

 

 

 


