
 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΥΟΛΖ ΚΑΛΩΝ ΣΔΥΝΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΔΗΚΑΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΣΔΥΝΩΝ 
 

 

1
ο  

Δπγαζηήπιο                                                                                                                     

Ευγπαθικήρ  

Τπεύθςνορ: Γιάννηρ Ειώγαρ, Ευγπάθορ, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ  

  

ΛΟΓΩ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΓΔΓΟΝΟΣΟ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΘΑ 

ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΔΗ  ΣΖΝ ΣΔΣΑΡΣΖ 4 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 

ΣΑ ΚΔΝΣΡΗΚΑ 

ΑΗΘΟΤΑ ΜΔΓΑΛΔΞΑΝΣΡΟ 
 

Σπίηη 3 Γεκεμβπίος 

 

8:30-22:30: 

 

Δξέηαζη επγαζιών ζηο Μεζονήζι 

ΚΑΝΔΙ/ΜΙΑ ΓΔΝ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΙ ΑΝ ΓΔΝ ΔΥΔΙ ΣΔΙΛΔΙ ΚΔΙΜΔΝΟ.  

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΦΔΡΣΔ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΘΔΗ ‘ΠΛΑΚΑΣΟ’. Σόζν κηθξά όζν θαη κεγάια 

αιιά θαη έπηπια λα είλαη δπλαηόλ. 

 

 

 

Σεηάπηη 4 Γεκεμβπίος (Κενηπικά, Μεγαλέξανηπορ) 

 

 

9:30-11:30 (η πόπηα θα κλείζει ζηιρ 9:45 και παίπνοςμε αποςζίερ):  
Πξνβνιή/ζπδήηεζε ηεο ηαηλίαο House of Games (1987) ηνπ David Mammet 

 

11:30-12:30: 

 

Διζήγηζη πάνυ ζηην έννοια ηος πλακάηος πος θα αποηελέζει ηην επόμενη ενόηηηα επγαζίαρ πάνυ 

ζε έννοιερ ηος σώπος 

   

12:30- 13:30:  
Η επζύλε ηνπ θαιιηηέρλε: ζπδήηεζε πάλσ ζην πιηθό πνπ είρε ζπγθεληξσζεί ηελ πξνεγνύκελε βδνκάδα 

 

13:30-14:30: 

Παξνπζίαζε ησλ κέρξη ηώξα εθζέζεσλ: 6/12, πλαηζζεζία. Θα ππάξμεη παξνπζίαζε κε power point 13 

ιεπηώλ ΑΚΡΙΒΩ. Θα παξνπζηαζηνύλ/θαηαηεζνύλ όιν ην ζπλνδεπηηθό πιηθό: δειηίν ηύπνπ, αθίζα, 

ηακπειάθηα θαη όηη άιιν ζε θάθειν αξρείνπ κε ηνλ ηίηιν ηεο έθζεζεο, ηα νλόκαηα θαη ηελ ρξνλνινγία θαη 

DVD κε όιν ην πιηθό ςεθηνπνηεκέλν. 

 

19:30: 

Δγθαίληα ηνπ έξγνπ ηνπ Ιάζνλα Παιπβνύ ζηα Τπεξαζηηθά ΚΣΔΛ Φιώξηλαο 

 

 

 

 

 

 



Πέμπηη 5 Γεκεμβπίος 

 

 

9:30-11:30 

Δπραξηζηνύκε όινπο όζνπο/εο εξγάζηεθαλ ζηηο νκάδεο θαζαξηζκνύ. Κάζε βδνκάδα ε νκάδα θαζαξηζκνύ 

ζα αδεηάδεη ηνπο θάδνπο, ζα βάδεη θαηλνύξγηεο ζαθνύιεο θαη ζα νινθιεξώλεη κηα εξγαζία. Σηο 

πξνεγνύκελεο βδνκάδεο θαζαξίζηεθε ν θαπζηήξαο θαη ην White Room, νη νδεγνί ησλ θνπθσκάησλ.  

Απηή ηε βδνκάδα λα ηνπνζεηεζνύλ όζα έξγα βξίζθνληαη ζηελ θνπδίλα κε θαξθηά. Καλέλα έξγν λα κελ 

κείλεη «ρύκα».  

Όινη κπνξνύκε λα ζπκβάινπκε ζε έλα πεξηβάιινλ θαζαξό, πγηεηλό θαη κε επηαμία.  

Απηή ηελ βδνκάδα Οκαδα Δξγαζίαο είλαη νη: Γεκνζζέλεο Σδαλάθνο, Κώζηαο Γθξάηζαο, Γηνύιε 

Παπαδεκεηξίνπ, Βελεηία Σέληε.  

 

Να δηεπθξηληζηεί κε mail ζηελ yziogas@uowm.gr αλ εξγάζηεθαλ από ηηο πξνεγνύκελεο νκάδεο νη: 

Υξηζηίλα αββάθε, ηέιια Καηζακπέθε, Βαξβάξα Μπζηίινγινπ, Ράληα ρνξεηζαλίηε.   

 

 

 

ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ 
 

 

 

 

1. Ωρ ππορ ηοςρ σώποςρ, . Καηέθεζαν αίηηζη οι Ανώ Θεοδώπογλος και Ναηαλία Ζπαιώηη-

Γκεμπιάος . Ο Φοίβορ Θάνορ ανακοίνυζε ζηον ςπεύθςνο ηος Δπγαζηηπίος όηι καηέλαβε ηη 

θέζη ηηρ Γιώηαρ Μακπή και η Φοίβη Κούηζελος θέζη ζηο ςπόγειο. 

     Ζ διαδικαζία όπυρ έσει γίνει ζαθέρ και επαναλαμβάνυ είναι η εξήρ: 

 

Α. Κανείρ σώπορ δεν καηαλαμβάνεηαι αςθαίπεηα και αν καηαληθθεί ο/η καηαλητίαρ ηον 

εκκενώνει πάπαςηα. 

Β. Καηαηίθεηαι αίηηζη 

3. Γιαηίθεηαι σώπορ 

 

Οςδείρ εκ ηούηος «μποςκάπει» αςθαίπεηα ζηον δημόζιο σώπο πεπιθπονώνηαρ ηιρ διαδικαζίερ 

και ηην εςθύνη ππορ ηον ςνηονιζηή ηος Δπγαζηηπίος, πποηάζζονηαρ με βία ηον εαςηό ηος/ηρ 

ένανηι ηυν ζςμθοιηήηπιών ηος/ηρ αλλά και ηην Πποζυπινή Γενική ςνέλεςζη.  

 

Τπάπσοςν δύο αιηήζειρ για δύο σώποςρ (Ανώ, Ναηαλία): ηο σώπο ηος 1
ος

 οπόθος 

καηαλαμβάνει η Ανώ και ηο σώπο ηος ςπογείος η Ναηαλία. 

 

 

2. Θα ςπογπάθεηε ζηο παποςζιολόγιο δύο θοπέρ: μία μέσπι ηιρ 9:30 και ηην επόμενη ζηιρ 2 ηο 

μεζημέπι, κάθε Πέμπηη ππυί. Έσεηε παποςζία μόνο αν ςπάπσοςν και οι δςο ςπογπαθέρ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ Ζ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΟ 1
ο
 ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΣΑΗ 

ΣΖΝ: firstpaintingworkshop@uowm.gr  
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