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ΟΙ ΡΟΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΩΝ 

Η κυριαρχία του νερού ως πνευματικής ύλης 

 

Καλλιτεχνικός/Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιάννης Ζιώγας, επίκουρος καθηγητής ΤΕΕΤ 

 

 

 

Φλώρινα 16  Αυγούστου 2015 

 

Καταρράκτες Καϊμακτσαλαν (Το ρέμα του Φλώρου) 

 

Η 9
η
 Εικαστική Πορεία θα πραγματοποιηθεί το διάστημα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 

έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015. Δηλώστε τη συμμετοχή σας στην 

firstpaintingworkshop@uowm.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Αν και θα ήταν το καλύτερο, δεν 

είναι ανάγκη να βρίσκεστε όλο το διάστημα. Παρακαλώ δηλώστε: 1. Την περίοδο που 

μπορείτε να συμμετέχετε 2. Αν έχετε αυτοκίνητο διαθέσιμο 3. Τον αριθμό θέσεων στο 

αυτοκίνητό σας.  

mailto:firstpaintingworkshop@uowm.gr


 

 

ΟΙ ΡΟΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΩΝ 

 Η κυριαρχία του νερού ως πνευματικής ύλης. 

 

 

 

 

 

 

 

               

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ 

Η ιδέα  να προταθεί ως πεδίο καλλιτεχνικής αναζήτησης η θεματική  ΟΙ ΡΟΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΩΝ Η 

κυριαρχία του νερού ως πνευματικής ύλης. είχε να κάνει με το ότι, από το σύνολο των πεδίων 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. και τους ορεινούς όγκους που περιβάλουν τις λίμνες. αλλά και ευρύτερα του νερού του υδάτονου 

στοιχείου όπως το συναντάμε στην περιοχή της Φλώρινας και του Δενδροπόταμου. Το νερό αλλά και το ύδωρ 

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

ανθρώπινης σκέψης. 



 

 

ΣΤΟΧΟΙ/ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 

 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα έχουμε τους παρακάτω επιδιώξεις: 

 

1. Κατανόηση της φύσης του νερού και των πολλαπλώς υποστάσεών του: της υλικής, της φυσικής, της 

φιλοσοφικής, της οικολογικής, της πολιτισμικής.  

2. Αναζήτηση των συναφειών της σχέσης του υποστάσεων του νερού που αναφέραμε, με την περιοχή 

των Πρεσπών 

3. Βιωματική συναίσθηση της ιστορικής διάστασης της περιοχής  

4. Δημιουργία εικαστικών έργων που να εκκινούν και να ολοκληρώνονται με τα παραπάνω. 

 

      ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ/ΕΠΣΤΗΜΟΝΕΣ//ΦΟΡΕΙΣ 

 

Γιάννης Δαϊκόπουλος, ερευνητής των περιοχών της Φλώρινας 

Δανάη Νάγκελ, εικαστικός 

Ιάκωβος Ρήγος, επίκουρος καθηγητής, Τμημα Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνείου Κρήτης 

Δημήτρης Χριστόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

William Gilbert, καθηγητής, University of New Mexico 

Jeanette Hart, adjunct professor, University of New Mexico, LAAW project 

 

Λεωνίδας Γκέλος, εικαστικός 

Σταύρος Ζωγράφος , ερευνητής των περιοχών της Φλώρινας 

Χρήστος Ιωαννίδης, εικαστικός 

Φίλιππος Καλαμάρας, διδάσκων, Τμήμα Εικαστικών Τεχνών ,Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Κική Στούμπου, εικαστικός 

Ράνια Σχορετσανίτη, εικαστικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ 2015-16 

 ( ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Φώτο: Βασίλης Σακελαρίδης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

Ολοκληρώθηκε η έκθεση Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες 2007-2014 , Μια διαδικασία βίωσης του τοπίου στο 

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ( 10 Οκτωβρίου 2014 έως  22 Ιανουαρίου 2015). Με την ολοκλήρωση της 

έκθεσης πραγματοποιήθηκε το διήμερο επιστημονικό Συνέδριο: Τοπίο: ιστορίες, πολιτικές, αναπαραστάσεις (9 και 10 

Ιανουαρίου). Η τετράμηνη διαδικασία της έκθεσης οι παράλληλες διαδικασίες (Εικαστική Πορεία προς τον 

Δενδροπόταμο, εκπαιδευτικά προγράμματα) και το Διεπιστημονικό Συνέδριο / «Τοπίo: ιστορίες, πολιτικές, 

αναπαραστάσεις» που ολοκλήρωσε την έκθεση επέτρεψαν να υπάρξει μια αξιολόγηση της μέχρι τώρα διαδικασίας 

της Εικαστικής Πορείας και μια αποτίμηση των πιθανών προοπτικών της για τη συνέχεια. 

 

 

Φώτο: Χρήστος Ιωαννίδης 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 

Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη φάση της διαδικασίας της Εικαστικής Πορείας προς τον Δενδροπόταμο στις 22 

Μαρτίου .  Η διαδικασία διερεύνησε την περιοχή από την Νικόπολη (όπου είχαμε φτάσε στην πρώτη φάση), μέχρι 

το σημείο όπου υπάρχουν οι μετασχηματιστές της ΔΕΗ και ο Δενδροπόταμος βρίσκεται σε μία σχεδόν αγροτική 

περιοχή. Καταγράφηκε ο μετασχηματισμός ενός χειμάρρου που ρέει στη φύση και η σταδιακή του ενσωμάτωση 

στον αστικό ιστό. 

 

 

 

 



 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 

Την Παρασκευή 27 έως Κυριακή 29 Μαρτίου βρεθήκαμε στις Πρέσπες και εργαστήκαμε για την προετοιμασία της 

διαδικασίας της Εικαστικής Πορείας 2015-16. Υλοποιήθηκε επίσης το σεμινάριο πριν το υλικό το οποίο συντόνισε η 

Δανάη Νάγκελ και αφορούσε την κατανόηση της σωματικής προσέγγισης κατασκευής του έργου τέχνης πριν την 

υλοποίησή του. Πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις και μια σειρά από διαδικασίες που σωματοποιούσαν τη 

συνειδητοποίηση των διαδικασιών πριν την κατασκευή. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2015 

Πραγματοποιήθηκε  την 11
η
 Ιουλίου η τρίτη φάση της Εικαστικής Πορείας προς τον Δενδροπόταμο. 

Κινηθήκαμε στο νότιο άκρο του χειμάρρου από την αρχή της Λεωφόρου Δενδροπόταμου έως τον Θερμαϊκού. 

Εκεί διαπιστώνεται η τεράστια ρύπανση του περιβάλλοντος, μόλις ένα χιλιόμετρο σε νοητή ευθεία από τον 

Λευκό Πύργο. Ολοκληρώνεται επίσης η συνολική αίσθηση της βίωσης του Δενδροπόταμου ως μιας ροής που 

διαμορφώνει πραγματικότητες μέσα σε ένα αστικό ιστό.   

 

Φώτο: Θωμάς Νεδελκος 



 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2015 

 

Την 20
η
 Ιουλίου καθαρίστηκε ο υπαίθριος χώρος του Σταθμού του ΤΕΕΤ στους Ψαράδες, αποκαλύφθηκε το 

καλντερίμι, στερεώθηκε το γλυπτό που βρίσκονταν στον αύλειο χώρο. κατασκευάστηκαν έπιπλα για τον φορητό 

υπολογιστή, και ένα τραπεζάκι για το καθιστικό καθώς και ένας γενικός καθαρισμός στα ντουλάπια. Το συντονισμό της 

κατασκευής είχε ο Κυριάκος Ηλιάδης, εκπαιδευόμενος στο Δια Βίου Πρόγραμμα του ΤΕΕΤ στην Πτολεμαίδα. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2015 

Την 26
η
 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε διερευνητική εξόρμηση για να καταγραφεί το ρέμα του Φλώρου και οι 

καταρράκτες της περιοχής. Μετά από τρεισήμισι ώρες εξαντλητικής πορείας μέσα στο νερό ανακαλύψαμε 

τους καταρράκτες που αποτελούν ένα ιδιαίτερο φυσικό φαινόμενο, και η συγκεκριμένη θέση, μια θέση με 

ελάχιστη επισκεψιμότητα. Με αυτό τον τρόπο δόθηκε η δυνατότητα να υπάρξει ένας αναστοχασμός για την 

έννοια του Υπέροχου, της φύσης του Παρθένου. Το συντονισμό της εξερεύνησης είχαν οι; Γιάννης 

Δαϊκόπουλος και Σταύρος Ζωγράφος, ερευνητές της περιοχής της Φλώρινας  

 



 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 

Το διάστημα του πρώτου οκταμήνου, ολοκληρώθηκε διαδικασία: ΤΟ ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΓΛΥΠΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ/Νότιο 

Πεδίο 2014/Αμύνταιο 2015 (Τίτλος υπό διερεύνηση). Η διαδικασία διήρκεσε δύο χρόνια και ανέδειξε τις δυσκολίες, 

κυρίως όμως τη δυναμική. κατασκευής ενός έργου σε δημόσιο χώρο.  Η τοποθέτησή του θα πραγματοποιηθεί στην 

είσοδο του Ορυχείου Αμυνταίου τα τέλη Αυγούστου 2015. Το γλυπτό, μια συλλογική/εκπαιδευτική προσπάθεια που 

υλοποίησε μια ιδέα της φοιτήτριας του ΤΕΕΤ Γιώτας Καρβουνιάρη θα αποτελέσει ένα φόρο τιμής σε όσους έχασαν τη 

ζωή τους στα Ορυχεία και θα λειτουργήσει ως ένα παράδειγμα συλλογικής πρακτικής σε δύσκολους καιρούς. Το 

Οργανωτικό συντόνισε η Κική Στούμπου, ενώ την ομάδα καλλιτεχνικής εργασίας απετέλεσαν : Γιάννης Ζιώγας, 

Άγγελος Αντωνόπουλος, Georges Btehier, Έλενα Εφέογλου, Χρήστος Ιωαννίδης, Γιώτα Καρβουνιάρη, Βαρβάρα 

Μυστίλογλου, Αγνή Ρούσσου, Κική Στούμπου. 

 

 

 

Φώτο: Γιώτα Καρβουνιάρη 

 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ 25
ης

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έως 4
η
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής (το πρόγραμμα θα προσαρμοστεί στις καιρικές συνθήκες): 

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 

12:00: Συνάντηση στο Νέο Πάρκο απέναντι από τον υπεραστικό σταθμό των ΚΤΕΛ  

           (Φλώρινα)/Αναχώρηση 

14:00: Άφιξη στο χώρο κατασκήνωσης στο Ρέμα του Φλώρου 

14:00-16:00: Οργάνωση της κατασκήνωσης 

16:00-20:00: Διερεύνηση της περιοχής 

20:00-22:00: Ανασυγκρότηση/Δείπνο 

 

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 

09:00-15:00: Πορεία προς τους καταρράκτες 

16:00: Επιστροφή/άφιξη στην κατασκήνωση 

19:00-21:00: Ανασυγκρότηση/Δείπνο 

 

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 

09:00-14:00: Διερεύνηση της περιοχής 

14:00-16:00: Ανασυγκρότηση/Γεύμα 

16:00-18:00:  Καθαρισμός χώρου/Προετοιμασία για αναχώρηση 

18:00: Αναχώρηση για Φλώρινα 

 

    Δευτέρα  28 Σεπτεμβρίου 

9:00: Συνάντηση στο Νέο Πάρκο απέναντι από τον υπεραστικό σταθμό των ΚΤΕΛ  

           (Φλώρινα)/Αναχώρηση 

10:30: Άφιξη στην Πινερίτσα 

10:30 - 14:00: Βιωματική διερεύνηση της περιοχής: Γκολίνα/Μόρος/Λέσιτς 

14:00 – 17:00: Πορεία προς Τρίγωνο 

18:00: Άφιξη στους Ψαράδες 

 

Τρίτη   29 Σεπτεμβρίου 

  9:00-14:00:    Εργασίες στο σταθμό των Ψαράδων 

  14:00-16:00:   Ανάπαυλα 

  16:00-20:00:   Εργασίες στο σταθμό των Ψαράδων 

 



   

  Τετάρτη  30 Σεπτεμβρίου 

  Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 

  Παρασκευή 2 Οκτωβρίου  

  Τις ημέρες αυτές το ημερήσιο πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής: 

  9:00-14:00:    Εργασία σε κατασκευές και έργα που σχετίζονται με τη θεματική της  

  χρονιάς 

  14:00-16:00:   Ανάπαυλα 

  16:00-19:00:   Εργασία σε κατασκευές και έργα που σχετίζονται με τη θεματική της  

  χρονιάς 

  19:00-21:00:   Ανασυγκρότηση/Ομαδική κριτική 

*Κάποιες από αυτές τις περιόδους θα εργαστούμε για το βάψιμο των κάγκελων του 

Σταθμού 

 

  Σάββατο 3 Οκτωβρίου 

   9:00-14:00:    Εργασία σε κατασκευές και έργα που σχετίζονται με τη θεματική της  

  χρονιάς 

  14:00-16:00:   Ανάπαυλα 

  16:00-19:00:   -Θα υπάρξουν διαλέξεις/συζητήσεις με τους επισκέπτες καλλιτέχνες 

                        -Παρουσίαση των έργων που δημιουργήθηκαν, των ιδεών που 

                         αναπτύχθηκαν 

   

  Κυριακή 4 Οκτωβρίου 

    9:00-14:00:     Ανασυγκρότηση, καθαρισμός του χώρου, αναχώρηση μετά τις 14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φώτο: Χρήστος Ιωαννίδης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Ο καθένας/μια θα φέρει τη υπνόσακο, υπόστρωμα ή στρώμα θαλάσσης, θα προμηθευτεί το δικό του φαγητό 

με ξηρά τροφή (κονσέρβες, ξηρούς καρπούς, παξιμάδια), φρούτα ή ότι άλλο επιθυμεί. Για τα κοινά φαγητά 

που θα μαγειρέψουμε (όπως φασολάδα, μανιταρόσουπα) θα προμηθευθούμε τα υλικά από κοινού. 

- Το πρόγραμμα της κάθε μέρας θα διαμορφώνεται κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες της περίστασης, 

είτε ατομικά είτε συλλογικά 

- Θα γίνει προσπάθεια η καθημερινή δραστηριότητα να αναρτάται στο blog της Πορείας  

- Η διαδικασία έχει πλήρες φαρμακείο  

- Για όποια κοινά έξοδα υπάρξουν κρατάτε αποδείξεις στο τέλος θα τα μοιραστούμε 

-Για τους εκτός ΤΕΕΤ θα υπάρξει μια εφάπαξ συμβολή 10 ευρώ για το κόστος χρήσης 

του        Σταθμού στους Ψαράδες 

Γενικότερα τα παρακάτω κρίνονται ως απαραίτητα για τον καθένα/μια ως εξοπλισμός: 

 

 

Σακίδια (ένα μεγάλο και ένα μικρό) 

Παγούρι 

Σκηνή παντός καιρού (μία ανά τέσσερα 

άτομα)* 

Ορειβατικά μπαστούνια (batton) τουλάχιστον 

ένα 

Καπέλο 

Άνετα ανοιχτόχρωμα ρούχα (μακριά 

παντελόνια, μακρυμάνικες μπλούζες, έξι 

ζευγάρια κάλτσες) 

Υπνόσακος (sleeping bag) 

Φακός 

Μαγιώ 

Αδιάβροχο (νιτσεράδα) 

Ξηρά τροφή 

Ξηρoί καρποί  

Χαρτί τουαλέτας ή και μωρομάντηλα 

Αναπτήρας ή σπίρτα 

Αντικουνουπικό 

Αντιηλιακό 

Ορειβατικές αρβύλες για πορεία (trekking 

shoes) 

Γαλότσες 

Σαγιονάρες 

 

 Σκηνές υπάρχουν διαθέσιμες αλλά όποιος/α έχει καλό θα είναι να την φέρει. Τα αντικείμενα θα     

μεταφορτώνονται στις θέσεις κατασκήνωσης με τα αναγκαίο και ένα μικρό σακίδιο. 

 

 

 

 

 



Ο άξονας Καϊμακτσαλάν/Βαρνούντας/Πρέσπες είναι το πεδίο μας 

για το Σεπτέμβριο/Οκτώβριο 

 

 
 

 

 

 

ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ!!! Για την καλύτερη Πορεία που έχει γίνει ποτέ. 
 

  

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ : 

firstpaintingworkshop@uowm.gr  

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ: μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 

 

 

 

 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

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

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

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

