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ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ 

ΠΡΕΣΠΕΣ 
 

Σκεπτικό 
 
   Η εικαστική πορεία προς τις Πρέσπες ενεργοποιεί πρωτογενείς εικαστικές δράσεις. 

Διερευνά την προσέγγιση που υποστηρίζει ότι η καλλιτεχνική εμπειρία υπάρχει εκεί 

όπου συναντώνται άνθρωποι, τόποι, ιδέες και εικόνες. Η πορεία στο φυσικό 

περιβάλλον των Πρεσπών είναι μια πορεία επικοινωνίας τόσο μεταξύ όσων θα 

συμμετάσχουν όσο και με το περιβάλλον που θα ανακαλύπτουν μήκος της διαδρομής. 

Η διαδικασία φαίνεται να συγγενεύει με τις διαδικασίες των flânneurs του 

ρομαντισμού ή των landscape καλλιτεχνών, ωστόσο  θα είναι διαφορετική· το φυσικό 

περιβάλλον αποτελεί τόπο συνάντησης σύγχρονων ανθρώπων και όχι τον χαμένο 

παράδεισο μιας απολεσθείσας αθωότητας ή την περιοχή όπου βιώνεται το υπέροχο. 

  

Περιγραφή διαδικασίας 

 

1. Πορεία 

 

  Όσοι δηλώσουν συμμετοχή συναντώνται στη Φλώρινα την Παρασκευή,  29 

Ιουνίου, στις 9:00 πμ. Από εκεί με ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ θα μεταβούν στη θέση 

Βίγλα (χιονοδρομικό κέντρο) στο όπου ξεκινήσουν την πορεία στις 10:30 πμ. Την 

πρώτη ημέρα θα υπάρξει μια πορεία  τριών έως τεσσάρων ωρών (μέτριας δυσκολίας) 



στο όρος Βαρνούντα με κατάληξη στη θέση Πινερίτσα (2111μ) όπου θα 

κατασκηνώσουν. Τη επόμενη ημέρα (Σάββατο 30 Ιουνίου) θα υπάρξει μια δεύτερη 

πορεία επίσης τριών ως τεσσάρων ωρών (μέτριας δυσκολίας) προς τον Άγιο 

Γερμανό, στις Πρέσπες. Κατά τη διάρκεια αυτής της κατάβασης θα υπάρχει  μια 

πανοραμική θέα των λιμνών μέχρι τον Άγιο Γερμανό όπου θα  πραγματοποιηθεί η 

δεύτερη διανυκτέρευση Την τρίτη και τελευταία ημέρα (Κυριακή 1 Ιουλίου) θα 

πραγματοποιηθούν διαδρομές μίας έως δύο ωρών  σε περιοχές των Πρεσπών. Το 

απόγευμα θα γίνει η επιστροφή στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο Μεσονήσι (5km 

από τη Φλώρινα) όπου θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των δράσεων και η 

αποχαιρετιστήρια γιορτή. Την επόμενη ημέρα (Δευτέρα 2 Ιουλίου) οι συμμετέχοντες 

θα αναχωρήσουν.  

 

2. Εικαστική διαδικασία 

 

  Η διαδικασία είναι ανοικτή σε οποιοδήποτε μέσο: ζωγραφική, γλυπτική, 

κατασκευές, ψηφιακή τεχνολογία, ενεργοποίηση ομαδικών δράσεων και όποιο άλλο 

τρόπο σχηματισμού της εικόνας. Οι συμμετέχοντες δεν θα επιλεγούν, αλλά θα 

συμπληρώσουν τον αριθμό της ομάδας με βάση τη σειρά προτεραιότητας με την 

οποία θα δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στη Γραμματεία. Οι συμμετέχοντες δεν είναι 

αναγκαίο να είναι εικαστικοί καλλιτέχνες ή σπουδαστές.  

  Οι εικαστική διαδικασία πραγματοποιείται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της 

πορείας ή στα διαστήματα που η ομάδα θα κατασκηνώνει. Η πορεία θα γίνει με 

σεβασμό στο περιβάλλον και ακολουθώντας τις υποδείξεις του ορειβάτη/επικεφαλής 

της πορείας σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια.. Την τρίτη ημέρα (Κυριακή 

1 Ιουλίου), στις Πρέσπες, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των διαδικασιών και 

ανταλλάσσονται απόψεις για τις εμπειρίες που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες.  

 

 

 

 

 

 



3. Οργανωτικό σχήμα 

 

  Την διαδικασία συντονίζει οργανωτική ομάδα η οποία αποτελείται από τους 

διδάσκοντες και φοιτητές  της Σχολής που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε όλα τα 

στάδια της διαδικασίας, τον ορειβάτη/επικεφαλής της πορείας και μία/ένα γραμματέα. 

Οι διδάσκοντες και οι φοιτητές συντονίζουν την εικαστική διαδικασία. Ο  

ορειβάτης/επικεφαλής της πορείας  εξασφαλίζει την ασφαλή διεξαγωγή της πορείας 

και αποτελεί υποχρέωση όλων να ακολουθούν τις υποδείξεις του. Ο/η γραμματέας 

συγκεντρώνει τα ονόματα όσων δηλώσουν συμμετοχή και απάντα σε τυχόν 

ερωτήσεις. Οι προμήθειες φαγητού, το κόστος μετάβασης από τον τόπο προέλευσης 

στη Φλώρινα, ο εξοπλισμός για κατασκήνωση στο ύπαιθρο αφορά τον κάθε 

συμμετέχοντα. Η οργανωτική ομάδα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για θέματα που 

αφορούν εξοπλισμό και σίτιση. Το κόστος της μετάβασης του ΚΤΕΛ προς Βίγλα και 

από Πρέσπες προς Φλώρινα (περίπου  10 ευρώ) επιβαρύνει τους συμμετέχοντες. Οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν φυσική κατάσταση που θα τους επιτρέψει να 

πραγματοποιήσουν τη διαδικασία.  

 

4. Οργανωτική διαδικασία 

 

 

15 Μαίου 2007 

 
Εκδίδεται ανακοίνωση/πρόσκληση συμμετοχής. Οι 
συμμετέχοντες δεν μπορούν να ξεπερνούν τους 40 και θα 
συμπληρώσουν τον κατάλογο με βάση τη σειρά  
προτεραιότητας. Η ανακοίνωση αναρτάται στη Σχολή, 
αποστέλλεται σε αντίστοιχα ιδρύματα, και κοινοποιείται 
στην ιστοσελίδα της Σχολής. 
 

 

25  Ιουνίου 2007 

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής συμμετοχής 

 

29 Ιουνίου  

έως  

2 Ιουλίου 2007 

 

 

Πραγματοποίηση της δράσης 

 

 



5. Χρονοδιάγραμμα Πορείας 

 

Παρασκευή 29 Ιουνίου 2007 

 
9:00 Συνάντηση στα ΚΤΕΛ Φλώρινας 

9:30 Αναχώρηση για Βίγλα 

10:00 Άφιξη στη Βίγλα 

10:30 Αναχώρηση από Βίγλα για θέση Πινερίτσα του όρους Βαρνούντα 

14:00 Άφιξη στη θέση Πινερίτσα 

14:00 έως 

15:00 

Προετοιμασία κατασκήνωσης 

 

Σάββατο 30 Ιουνίου 2007 

 
11:00 Αναχώρηση για Άγιο Γερμανό (Πρέσπες) 

14:30 Άφιξη στον Άγιο Γερμανό 

14:30 έως 15:30 Προετοιμασία κατασκήνωσης 

 

Κυριακή  1 Ιουλίου 2007 

 
11:00 Αναχώρηση από Άγιο Γερμανό, πεζοπορία κατά μήκος των λιμνών 

16:30 Επιστροφή στο Μεσονήσι, Φλώρινα  

17:00 έως 20:00 Ανταλλαγή απόψεων, παρουσίαση των δράσεων και έργων,  

20:00 Αποχαιρετιστήρια γιορτή 

 

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2007 

Αναχώρηση για τους τόπους προέλευσης 

 

 



6. Απαραίτητος εξοπλισμός-προμήθειες 

Οι συμμετέχοντες έχουν απόλυτη ευθύνη για να προσκομίσουν 

τον απαραίτητο εξοπλισμό που θα τους εξασφαλίσει μια 

ευχάριστη και ασφαλή πεζοπορία. Οι διοργανωτές δεν φέρουν 

καμιά ευθύνη για οτιδήποτε αφορά εξοπλισμό-προμήθειες 

φαγητού.  
             Απαραίτητα θεωρούνται τα παρακάτω: 
 

Σακίδιο 

Παγούρι 

Σκηνή (μία ανά τέσσερα άτομα) 

Καπέλο 

Άνετα ανοιχτόχρωμα ρούχα (μακριά 

παντελόνια, μακρυμάνικες μπλούζες, τέσσερα 

ζευγάρια κάλτσες) 

Υπνόσακκος (sleeping bag) 

Φακός 

Αδιάβροχο (νιτσεράδα) 

Φαγητό για την Παρασκευή 

Ξηρoύς καρπούς  

Αντιηλιακό 

Ορειβατικές αρβύλες για πορεία (trekking 

shoes) 

 

6. Χρήσιμες Πληροφορίες (ξενοδοχεία, υπηρεσίες, δρομολόγια, καιρός): 

 

http://www.florina.gr/ 
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