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Η  διαδικασία Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες ξεκίνησε  

Καλώς ήρθατε! 

Ξεκινάμε σε λίγες ώρες και κατευθυνόμαστε προς Καϊμακτσαλάν. 

Η Πορεία μετασχηματίζεται σε μια έντονη καλλιτεχνική/νομαδική διεργασία με συμμετέχοντες που έχουν 

να συμβάλουν με τη δημιουργικότητά τους σε αυτό που είναι οι Πρέσπες και η Δυτική Μακεδονία. Η τέχνη 

είναι πάνω από όλα ένα σημείο συνάντησης, ιδεών και ανθρώπων. Τα κείμενα θα παρουσιαστούν κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας. 



Σας αποστέλλω κάποια από τα βιογραφικά/περιλήψεις όσων συμμετέχουν και τους ευχαριστούμε ολόθερμα 

για τη συμβολή τους. 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ 

 

Πολιτικός Μηχανικός, ΔΠΘ, με μεταπτυχιακό στη Δημιουργική Γραφή από το Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας, θέμα πτυχιακής «Συγκριτική εξέταση της αφηγηματικής λειτουργίας στη λογοτεχνία και στον 

κινηματογράφο». Συντονιστής της μόνιμης επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΔΜ για θέματα πολιτισμού, διαχειριστής 

της online επικοινωνίας και προβολή των δράσεων του TEE/ΤΔΜ και εκτενή εμπειρία στη διοργάνωση 

πολιτιστικών εκδηλώσεων (υπεύθυνος συντονισμού επί χρόνια για τις Γιορτές της Γης στη Βλάστη). 

Συντάκτης και τακτικός συνεργάτης εντύπων σε θέματα κριτικής κινηματογράφου. Μέλος του Συλλόγου 

Ελλήνων Ορειβατών στην Κοζάνη. 

 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΟΛΛΑΣ  

Μουσικολόγος.  

Θα πραγματοποιήσει συναυλία με έργα των Χατζηδάκη, Βαμβακάρη κά  

NORA DEMJAHA 

Αρχιτεκτόνας Μηχανικός Πολυτεχνείου Πάτρας. Euromaster M2 «Τέχνη, εικονική πραγματικότητα και 

πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης», Aνωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνα και Universite 

Paris 8. Master ΔΜΠΣ του ΕΜΠ «Σχεδιασμός, Χώρος, Πολιτισμός». Υποψηφια διδάκτωρ Πανεπιστημιου 

Sarajevo. Έχει ποικίλη εικαστική δραστηριότητα στην περιοχή της ψηφιακής τέχνης. Έργα της έχουν 

εκτεθεί στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό. Έχει μεγάλη εμπειρία στην αρχιτεκτονική, με την οποία 

ασχολείται ενεργά, έχοντας μετάσχει στον σχεδιασμό δεκάδων δημόσιων και ιδιωτικών έργων.  

 

EMA ALIHODŽIĆ JAŠAROVIĆ 

Αρχιτέκτονας Πανεπιστημίου Podgorica, Μαυροβούνιο, 2009. ΜΑ Θεωρία Αρχιτεκτονικής και 

Πολεοδομίας, 2012. Υποψηφια διδάκτωρ Πανεπιστημιου Sarajevo. Βοηθός καθηγητή στην Αρχιτεκτονική 

Σχολή του Πανεπιστημίου της Podgorica. Ασκεί την αρχιτεκτονική, και έχει αποσπάσει βραβεία σε εθνικούς 

και διεθνείς διαγωνισμούς. Ήταν μέλος της ομάδας που εκπροσώπησε το το Μαυροβούνιο στην XII 

Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας το 2010. Έργα της ομάδας της έχουν δημοσιευτεί σε διεθνείς 

εκθέσεις αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας. 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

Εικαστικός 

 

Θα γίνει μια παρουσίαση με τίτλο: Φωτογραφία – Τimelapse Η αέναη κίνηση. 

Θα πραγματοποιηθεί μια παρουσίαση 30 λεπτών με τα εξής θέματα: 

Α) γενική ορολογία 6'  Β) τεχνική 12' Γ) αισθητική 12' 

Στο σημείο της αισθητικής θα κλείσει με ένα απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ του 

Ron Fricke  "Samsara". 

 

 

 

 



ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΦΑΣ 

Καθηγητής Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πανεπιστήμιο Πατρών.  

 

Έχει μεταφράσει και σχολιάσει το Περί Αρχιτεκτονικής του Βιτρουβίου, Πλέθρον, Αθήνα 1997-1998. Έχει 

γράψει και επιμεληθεί άρθρα και βιβλία, μεταξύ των οποίων το Αρχιτεκτονική και κατοίκηση: Από τον 

Heidegger στον Koolhaas, Πλέθρον, Αθήνα 2008 (αγγλική έκδοση Jovis, Berlin 2009), και Αρχιτεκτονική: 

Μια ιστορική θεώρηση (συγγραφή), Πλεθρον, Αθήνα 2013, Architecture: A Historical perspective, (αγγλική 

έκδοση Jovis, Berlin 2014). Ασχολείται ενεργά με την αρχιτεκτονική και έχει διακριθεί σε πανελλήνιους και 

ευρωπαϊκούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.  

 

ΙΑΚΩΒΟΣ ΡΗΓΟΣ 

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης 

 

Η διάλεξή θα έχει τον τίτλο: Μορφές και υδάτινο στοιχείο. Θα είναι μία περιήγηση στον θαυμαστό κόσμο 

εκείνων των μορφών που έχουν σχέση με το νερό. 

Όσον αφορά στις κατασκευές θα χρησιμοποιηθούν ξύλινες πήχεις εύκαμπτες, πλανισμένες, χωρίς ρόζους 

(ώστε να μην σπάνε όταν τις λυγίζει κανείς). 

Διατομή 10 έως 15χ30, ή 35, ή 40 χιλιοστά – ανάλογα με τι είναι διαθέσιμο. Μήκη από τρία μέτρα και άνω. 

Σύρμα, σπάγγος σχοινάκι Φ4 χιλιοστά είναι από αυτά που θα μας χρησιμοποιηθούν. Θα γίνει μία κατασκευή 

όπου είτε  θα συμμετέχουν πολλοί ή ο καθένας θα κάνει κάτι δικό του. 

Επίσης: μπορούν τα εν λόγω πηχάκια να προέλθουν από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 5 χιλιοστών που 

θα κοπεί σε λουρίδες των 30 έως 35 χιλιοστών. 

 

NANTIA XATZHΜΗΤΡΑΓΚΑ 

Εικαστική καλλιτέχνης  

 

Πολεοδόμος, (Smith College, USA & Erasmus University Rotterdam, NL) με ενδιαφέρον στη θεωρία της 

σύγχρονης αρχιτεκτονικής και του χωρικού σχεδιασμού. Υπεύθυνη για την προετοιμασία δυο πανελληνίων 

αρχιτεκτονικών διαγωνισμών στις θεματικές του τοπίου και των ‘πράσινων’ υποδομών. Φέτος (2015) 

συμμετείχε με έργα της στη διεθνή έκθεση «Adhocracy, από την κατασκευή αντικειμένων στη δημιουργία 

των κοινών», Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, 2015 και στην έκθεση Art Meets Science, του εργαστηρίου MDI 

στο Maine, ΗΠΑ. Αναπτύσσει επαγγελματική δραστηριότητα στην προετοιμασία και διαχείριση 

διακρατικών συγχρηματοδοτούμενων προτάσεων. 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

 

Απόσπασμα από το κείμενο του Ανακατασκευάζοντας επικράτειες αποκλεισμού και συσσωμάτωσης: η 

Πρέσπα ως όριο που θα αποτελέσει την εισήγησή του στη διαδικασία,  

: 

Το σύνορο μετατοπίζεται. Μεταφέρεται από την περιφέρεια πλέον στις μητροπόλεις. Το   νέο σύνορο δεν είναι 

εθνικό, ούτε εθνοτικό. Είναι ωμά ταξικό. Η νέα επικράτεια ενσωμάτωσης και αποκλεισμού δεν θυμίζει σε 

τίποτε  το παρελθόν. Αλλά φέρνει στο νου εικόνες από το ζοφερό μας μέλλον. Ένα τμήμα από το πιο ενταγμένο 

κομμάτι των μεταναστών που είχαν εγκατασταθεί στην Ελλάδα φεύγει.  Για να φύγει, δεν χρειάζονται φυλάκια. 



Αρκεί η Κρυσταλλοπηγή. Οι Έλληνες αμήχανοι παρακολουθούν Αλβανούς να φεύγουν, όπως αμήχανοι τους 

παρακολουθούσαν να έρχονται στις αρχές της δεκαετίας του 90. Έτσι είναι η ζωή. Αδιάγνωστη… Μετά από 

κάμποσα χρόνια, εκεί που νομίζεις ότι ο ξένος «έδεσε» σε ένα αρχικά εχθρικό περιβάλλον και αρχίζεις να τον 

συνηθίζεις, ξαναβρίσκεται ξέμπαρκος σε ένα περιβάλλον που, παρά τις πολλές δυσκολίες, τον οικειοποιήθηκε. 

Και ο ντόπιος, βλέπει στο  νέο φευγιό του ξένου, το δυσοίωνο μέλλον της δικής του αποδημίας.  

 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΤΟΥΡΗΣ 

Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

 

Το κείμενο που θα παρουσιαστεί είναι το:  Σημειώσεις για το Νερό, τα φυσικά και πολιτισμικά μνημεία νερού 

και το Κοινωνικό- Πολιτισμικό κεφάλαιο    

Ακολουθεί η περίληψη:  

Το μοντέλο της πολιτισμικής αειφορίας αποτελεί ένα νέο σημαντικό πεδίο περαιτέρω ανάπτυξης των βασικών 

απόψεων και εξειδίκευσης της γενικής έννοιας της αειφορίας. Σε αυτό το πεδίο είναι ενδιαφέρον να 

αναπτυχθεί η άμεση διάδραση της έννοιας του φυσικού κεφαλαίου και του πολιτισμικού κεφαλαίου. Σε αυτή 

την σύνθεση είναι φαίνεται επίσης αναγκαία η μελέτη της συμπληρωματικότητας που παρουσιάζουν οι έννοιες 

της οικολογικής –οικονομικής της πολιτισμικής και της κοινωνικής αειφορίας. Αυτά τα σημεία συζητούνται στο 

κείμενο με κύριο παράδειγμα και σημείο αναφοράς το νερό τα φυσικά μνημεία και τα μνημεία του πολιτισμού 

στη Μεσόγειο. 

 

 

 

 


