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ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕIΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ 2015-16 

ΟΙ ΡΟΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΩΝ 

Η κυριαρχία του νερού ως πνευματικής ύλης 

 

Θεματική της Εικαστικής Πορείας 2015-16 

 

ΟΙ ΡΟΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΩΝ Η κυριαρχία του νερού ως πνευματικής ύλης 

 

 

 

Με βάση τη δυναμική της Πορείας και τις θεματικές που έχουν καλυφθεί μέχρι τώρα, η επόμενη 

θεματική θα έχει τίτλο: ΟΙ ΡΟΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΩΝ Η κυριαρχία του νερού ως 

πνευματικής ύλης.  

 

 

               Κική Στούμπου, Μαρία Παπαλεξίου, Σύνορα+Σύνολο, Εικαστική Πορεία 2012 

 

Η σκέψη να προταθεί αυτό το πεδίο καλλιτεχνικής αναζήτησης  είχε να κάνει με το ότι, από το 

σύνολο των θεματικών που έχουν διερευνηθεί μέχρι τώρα, απουσιάζει η μελέτη του υδάτινου 

στοιχείου της περιοχής καθώς και η μελέτη της ανθρωπογεωγραφίας του τόπου. Ήδη οι διαδρομές 



έχουν καλύψει τους ορεινούς όγκους από άκρη σε άκρη. Περιπλανηθήκαμε στα μονοπάτια των 

μεταναστών, αναρριχηθήκαμε στις κορυφές των συνόρων, ιχνηλατήσαμε τα χαρακώματα του πόνου 

και της απώλειας. Ανταμώσαμε και τα ερείπια, τις εναπομείνασες μαρτυρίες μιας βουβής απώλειας, 

εκεί όπου η προσωρινή αναχώρηση μετατρέπεται σε παντοτινή φυγή. Εξερευνήσαμε τα κοιλώματα 

των δέντρων, των βράχων, των βουνών. …και τόσα άλλα που έχουν σχέση με το χώρο. 

 

Είδαμε πολλά, αλλά υπάρχουν πάντα περισσότερα. 

 

Από την ανασκόπηση που έγινε διαπιστώσαμε ότι δύο ήταν τα πεδία, εκείνα που δεν έχουμε 

καλύψει τουλάχιστον, που θεωρούμε τα πιο σημαντικά:  το υδάτινο στοιχείο που κυριαρχεί στην 

περιοχή και την ανθρωπογεωγραφία. Η μελέτη της ανθρωπογεωγραφίας αγγίζει πολυσύνθετα 

αιτήματα, που χρειάζεται χρόνος για να διερευνηθούν.  

 

Νοιώσαμε ότι η μελέτη/διερεύνηση του νερού είναι το πιο ουσιαστικό να καλυφθεί σε αυτή την 

περίοδο εργασίας/έρευνας.   Η μελέτη του υδάτινου στοιχείου της περιοχής ολοκληρώνει τις μέχρι 

τώρα θεματικές και επιτρέπει στην προσέγγιση του πιο κυρίαρχου στοιχείου της περιοχής, του 

νερού.  

 

Το ποτάμι στον Άγιο Γερμανό 

 

Η θεματική θα μελετά την έννοια της ροής ως μετάβασης έτσι όπως μπορεί να βιωθεί μέσα στην 

τεράστια υδάτινη λεκάνη των Πρεσπών (αλλά και ευρύτερα την περιοχή της Φλώρινας αλλά και του 

Δενδροπόταμου) και τους ορεινούς όγκους που περιβάλουν τις λίμνες. Το νερό αλλά και το ύδωρ 

σχηματίζουν διαδικασίες μετάβασης και μετασχηματισμού τόσο στο τοπίο αλλά και στην καθαυτό 

ανάπτυξη της ανθρώπινης σκέψης. 

 



Στην αναζήτηση του νερού, όπως κι όλων των θεματικών, η παρουσία (κυριολεκτική) του εμφύλιου 

επανέρχεται. Ο εμφύλιος είναι εδώ. Ταυτόχρονα/παράλληλα με τη διαδικασία θα 

πραγματοποιήσουμε 20 κ 21 Αυγούστου 2016 μα πορεία ακριβώς τις ίδιες ώρες και στον ίδιο χώρο 

που πραγματοποιήθηκε ο Μεγάλος Ελιγμός του ΔΣΕ από το Γράμμο στο Βίτσι (20 κ 21 Αυγούστου 

1948) 

 

Τα παραπάνω αποτελούν αρχικές προσεγγίσεις μιας διαδικασίας που θα εξελιχθεί από  τώρα 

έως το Σεπτέμβριο του 2016. Θα υπάρξουν πέντε σταθμοί/συναντήσεις:   

 

1.  Ιούλιος 2015, Ψαράδες 

2. Σεπτέμβριος 2015, περιοχή Πρεσπών 

3. Ιούνιο/Ιούλιο 2016 περιοχή Πρεσπών 

4. Αύγουστος 2016, Γράμμος-Βίτσι  

5. Σεπτέμβριος 2016, ευρύτερη περιοχή Δυτικής Μακεδονίας 

 

 

 

Σε κάθε μία από αυτές θα κλιμακώνεται η αναζήτηση και θα διευρύνεται το πεδίο έρευνας. 

 

 

 

 

 

 

 



Χρονικός προγραμματισμός για το διάστημα μέχρι το Σεπτέμβριο 2016: 

 

 

                 Δενδροπόταμος, 6Δεκεμβρίου 2014, φώτο Χρήστος Ιωαννίδης 

 

Σάββατο 25 Απριλίου         Ολοκληρώθηκε η δημιουργία αποθηκευτικού αρχειακού χώρου για την  

                                              Εικαστική Πορεία  στο Μεσονήσι 

 

Ιούνιος-Σεπτέμβριος             Δημιουργία στη Λέσχη Πολιτισμού χώρου εργασίας/ενημέρωσης για  

                                                την Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες, διοργάνωση Αρχείου  

                                                Εικαστικής Πορείας προς τις Πρέσπες 

 

Ιούνιος- Ιούλιος                   Εγκατάσταση/τοποθέτηση στην είσοδο του Ορυχείου Αμύνταιου της  

                                              ΔΕΗ   της Γλυπτικής Κατασκευής ΤΟ ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΓΛΥΠΤΟ ΣΤΗΝ 

                                                ΕΛΛΑΔΑ/Νότιο Πεδίο 2014 (Τίτλος υπό διερεύνηση). 

                                               Η Γλυπτική Κατασκευή είναι μια συλλογική διαδικασία πάνω σε μια  

                                               πρόταση  της Γιώτας Καρβουνιάρη και αποτελεί  μέρος της  

                                                διερεύνησης της Εικαστικής Πορείας στους  χώρους των ορυχείων της  

                                               Πτολεμαΐδας. 

  

Πέμπτη  έως Κυριακή 12 Ιουλίου    Ανακαίνιση/συντήρηση του σταθμού στους Ψαράδες  

                                                 (ακολουθεί   ενημέρωση) 

 

Παρασκευή 10 έως Κυριακή 12 Ιουλίου    Πρώτη συνάντηση/διεργασία διαλόγου για την  

                                              Εικαστική Πορεία 2015-16 

 

Τετάρτη 8  Ιουλίου            Εικαστική Πορεία προς τον Δενδροπόταμο, Τρίτο Μέρος της  

                                         Διαδικασίας,  Πορεία προς το Θερμαϊκό 

 

 

 

 



Δευτέρα 21 έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου  Διαδικασία Εικαστική Πορεία 2015-16: 

                                        ΟΙ ΡΟΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΩΝ  

                                  Η κυριαρχία του νερού ως πνευματικής ύλης 

                                           (Θα σταλεί τον Ιούλιο ακριβές χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων,  

                                           ωστόσο, οι ημερομηνίες δεν θα αλλάξουν για να μπορούν να 

                                           προγραμματίσουν όσοι ενδιαφερθούν. Οι δραστηριότητες θα 

                                           διεξαχθούν στην περιοχή Πρεσπών) 

 

 Σάββατο 20 έως Κυριακή 21 Αυγούστου 2016  :  

                                                Γράμμος: Ο Μεγάλος Ελιγμός 

                                           (Θα σταλεί  τον Αύγουστο ακριβές χρονοδιάγραμμα και πορεία της  

                                                 ετήσιας διαδικασίας προετοιμασίας, ωστόσο, οι ημερομηνίες δεν θα  

                                            αλλάξουν για να μπορούν να προγραμματίσουν όσοι  

                                                ενδιαφερθούν. Η προετοιμασία είναι καλλιτεχνική και επιστημονική 

                                           θα έχει ετήσια διάρκεια και  όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να  

                                           συμμετέχουν εξαρχής και  

                                           άμεσα να δηλώσουν ενδιαφέρον.  

                                            Οι δραστηριότητες θα διεξαχθούν στην περιοχή 

                                           Γράμμου/Βιτσίου) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τετάρτη 8  Ιουλίου 

 Εικαστική Πορεία προς τον Δενδροπόταμο (3
η
 Φάση) 

Πορεία προς το Θερμαϊκό 

 
 

Ο Δενδροπόταμος το 1879 (καταγραφή αρχειακού υλικού: Σταμάτης Ζουμπουρτκούδης) 

 

Η Διαδικασία Εικαστική Πορεία προς τον Δενδροπόταμο θα ολοκληρωθεί με το τρίτο μέρος 

της διερεύνησης του πεδίου από την (Σταυρούπολη)  μέχρι τις εκβολές του Δενδροπόταμου 

στο Θερμαϊκό (μέσω της JetOil). 

 

Σημείο συνάντησης   

Τετάρτη 8 Ιουλίου 

10:00 το πρωί: Σταυρούπολη, Καραολή κα Δημητρίου 257 και Μπουμπουλίνας, αρχή 

λεωφ. Δενδροποτάμου, ταβέρνα Μπουκαδούρα 

 

Διάρκεια  

2 ώρες πορεία και μετά όση ώρα χρειαστεί συζήτηση/απολογισμός 

Όσοι μπορούν και ενδιαφέρονται παρακαλώ να δηλώσουν συμμετοχή αναφέροντα τα παρακάτω: 

 

1. Oνοματεπώνυμο 

2.  E-mail  

3. Τηλέφωνο 

 

Έχει εκτυπωθεί επίσης ο κατάλογος της έκθεσης της Εικαστικής Πορείας. Θα υπάρχουν 

διαθέσιμα αντίτυπα στις συναντήσεις μας. 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΧΡΙ ΣΤΗΝ : 

firstpaintingworkshop@uowm.gr 

mailto:firstpaintingworkshop@uowm.gr


Παρασκευή  10 έως Τετάρτη 15 Ιουλίου 

Ανακαίνιση/συντήρηση του σταθμού στους Ψαράδες 

1
η
 Συνάντηση Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες 2015-16 

 

ΟΙ ΡΟΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΩΝ 

Η κυριαρχία του νερού ως πνευματικής ύλης 

(Συνάντηση 1
η
, Σεπτέμβριος 2015) 

 

Η ανακαίνιση θα πραγματοποιηθεί με εντατική εργασία εκείνες τις ημέρες. Θα εργαζόμαστε από τις 

9 το πρωί ως τις 1 και με ένα μισάωρο διάλειμμα θα συνεχίζουμε μέχρι τις 5.  

Να μην έρθει κανείς/μια αν δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα.  

 

Γνωρίζουμε ότι όλοι/ες έχουμε υποχρεώσεις αλλά προσπαθήστε να παραμείνετε όλη τη 

βδομάδα. 

Θα γίνουν σοβαντίσματα, κτίσιμο πλίθινων τοίχων , διαμόρφωση κήπου, διαμόρφωση 

εσωτερικών χώρων, επιδιόρθωση υδραυλικών, αποκατάσταση λουκιών, βερνικώματα ξύλινων 

επιφανειών, στερέωση γλυπτού, ηλεκτρολογικά, και όποιες άλλες δουλειές προλάβουμε ή 

σκεφθεί κάποιος/α. 

Όσοι μπορούν και ενδιαφέρονται παρακαλώ να δηλώσουν συμμετοχή αναφέροντα τα παρακάτω: 

 

4. Oνοματεπώνυμο 

5.  E-mail  

6. Τηλέφωνο 

7. Ημερομηνία άφιξης (η αναχώρηση πρέπει να είναι η 12
η
 Ιουλίου). 

8. Διαθεσιμότητα αυτοκινήτου/επιπλέον θέσεων 

9. Δεξιότητες  

10. Πιθανά υλικά/εργαλεία που μπορεί να διαθέσει 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΧΡΙ ΣΤΗΝ : 

firstpaintingworkshop@uowm.gr 

 

Ταυτόχρονα με την ανακαίνιση, το Παρασκευοσαββατοκύριακο θα 

πραγματοποιηθεί εκτεταμένη συζήτηση/διεργασία για την Εικαστική 

Πορεία 2015-16. 

Πιθανόν να πραγματοποιηθεί και η Πορεία Σφήκα/Μοσχοχώρι 

 

Πληροφορίες 

http://visualmarch.eetf.uowm.gr/ 

http://vm-2013.blogspot.gr/ 

mailto:firstpaintingworkshop@uowm.gr
http://visualmarch.eetf.uowm.gr/
http://vm-2013.blogspot.gr/

