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ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕIΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ 2015-16 

ΟΙ ΡΟΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΩΝ 

Η κυριαρχία του νερού ως πνευματικής ύλης 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2016 
 

 

Το Μαλιμάδι από το Λέσιτς 

Η διαδικασία της Εικαστικής Πορείας 2015-16 θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο 2016. Η κεντρική θεματική είναι 

ΟΙ ΡΟΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΩΝ Η κυριαρχία του νερού ως πνευματικής ύλης, ωστόσο  στην εξέλιξή της 

περιλαμβάνονται δράσεις που αναδεικνύουν την κοινωνική διάσταση  της καλλιτεχνικής πρακτικής (όπως 

ανακαίνιση του σταθμού των Ψαράδων), και άλλες που προετοιμάζουν την επόμενη θεματική της Πορείας που 

θα σχετίζεται με τον Εμφύλιο. Η ανάδειξη της θέσης του καλλιτέχνη ως ενός παρατηρητή/καταγραφέα της 

ανθρώπινης κατάστασης αποτελεί ένα από τα πλέον επαναλαμβανόμενα χαρακτηριστικά της Εικαστικής 

Πορείας. Αυτά αναδεικνύονται με ολοένα και πιο επιτακτικό τρόπο, τόσο εξ’ αιτίας της ιστορικής διάστασης 

που έχει η καλλιτεχνική πρακτική όσο, και κυρίως, εξ’ αιτίας της τρέχουσας πολιτικής και κοινωνικής 

συγκυρίας.  

Ο καλλιτέχνης και η θέση του μπορούν να ερμηνευτούν με πολλούς τρόπους, και έχει πολλές εκδοχές: μπορεί 

να είναι ο καλλιτέχνη που κυριαρχεί σήμερα, δηλαδή ο καλλιτέχνης του art world, μπορεί να είναι ένας 

αναβιωτής του χθες, μπορεί να είναι ένας μιμητής προτύπων μπορεί να είναι και αυτό που προτείνει η 

Εικαστική Πορεία: ένας νομάδας στοχαστής των εικόνων κα των καταστάσεων των καιρών του.  

Η τρέχουσα συγκυρία είναι μια σκληρή κατάσταση που την χαρακτηρίζει  μια απόλυτη ανασύνθεση δεδομένων 

που μέχρι τώρα θεωρούνταν αδιαμφισβήτητα: μετακινούνται πληθυσμοί, αλλάζει ο κοινωνικός ιστός της χώρας 



μας, οι τρόποι ανάγνωσης και ερμηνείας της Ιστορίας διαρκώς μετασχηματίζονται. Ο καλλιτέχνης σήμερα, 

συμμετέχει μέσα από τη δραστηριότητά του, στην προσπάθεια να υπάρξει ένα απόθεμα, τουλάχιστον, 

κοινωνικών διαδικασιών που θα επιτρέψουν σε αυτή τη γενιά να μην δει το σύνολο του ανθρωπιστικού της 

ιστού κατεστραμμένο τόσο σε επίπεδο ιδεών όσο και σε επίπεδο υποδομών 

 Στο διάστημα από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο 2016  θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω πέντε δράσεις 

(οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής θα ανακοινώνονται ένα μήνα πριν την κάθε υλοποίηση): 

 

1. Εικαστική Πορεία προς τον Δενδροπόταμο (4η Φάση), Απρίλιος 2016 

2. φύση/όρια/υλικά ΙΙ, Ιούλιος 2016 

3. Χάραξη διαδρομής στο ρέμα του Φλώρου, Ιούλιος 2016 

4. Γράμμος: Ο Μεγάλος Ελιγμός, Αύγουστος 2016 

5. Η σημασία της πλεύσης, Σεπτέμβριος 2016 

 

 
Το καλντερίμι της εισόδου στον Σταθμό των Ψαράδων χιονισμένο 



Εικαστική Πορεία προς τον Δενδροπόταμο (4η Φάση), Απρίλιος 2016 

Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί τρείς φάσεις διερεύνησης του Δενδροπόταμου: 

-1
η
 Φάση (13.12.2014): Πορεία μεταξύ του οικισμού των Ρωσοπόντιων και του Σουπερμάρκετ Καρφούρ.  

-2
η
 Φάση (22.3.2015): Πορεία μεταξύ του Σουπερμάρκετ Καρφούρ και του Σταθμού Μετασχηματιστών της 

ΔΕΗ  

-3
η
 Φάση (11.7.2015): Πορεία κατά μήκος του Λεωφόρου Δενδροπόταμου ως τις εκβολές του. 

Στην τελική, τέταρτη φάση, θα διερευνηθεί η περιοχή κάτω από τη Λεωφόρο Δενδροποτάμου, ένα γιγαντιαίος 

υπόνομος που έχει καλύψει τον Δενδροπόταμο.  Ο Δενδροπόταμος έχει μια φανερή πραγματικότητα, αυτή που 

διερευνήσαμε μέχρι τώρα: τις διαδρομές των γεφυρών στις συνοικίες των Ρωσοποντίων, τη μολυσμένη 

πραγματικότητας στις εκβολές, τη λεωφόρο του Δενδροπόταμου.  Ταυτόχρονα όμως έχει όλα εκείνα που θα 

ανακαλύψουμε κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαδικασίας.  

Με την ολοκλήρωση της τέταρτης  φάσης, θα έχει διερευνηθεί ο Δενδροπόταμος σε όλο του το μήκος και ο 

τρόπος που το νερό ενός χείμαρρου μεταμορφώνει και μεταμορφώνεται από την πόλη. Θα υπάρξει επεξεργασία 

του  υλικό και των τεσσάρων φάσεων και θα παρουσιαστεί. 

 

 

 

Εκεί όπου ο χείμαρρος μετατρέπεται σε υπόνομο 



φύση/όρια/υλικά ΙΙ, Ιούλιος 2016 

Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στο Σταθμό των Ψαράδων η διαδικασία 

φύση/όρια/υλικά ΙΙ.  

Η πρώτη εφαρμογή του φύση/όρια/υλικά είχε γίνει τον Μάιο 2011στην περιοχή της Δροσοπηγής και είχε 

υλοποιήσει σεμινάρια για τα πληθιά, το χειροποίητο χαρτί, τις φυτικές βαφές, την κατασκευή μουσικών 

οργάνων. Στη δεύτερη αυτή εφαρμογή θα εστιάσει στον τρόπο που τα υλικά της φύσης μπορούν να 

αποκαταστήσουν ένα παραδοσιακό κτίριο (το Σταθμό του ΤΕΕΤ στους Ψαράδες) και δημιουργήσουν 

κατασκευές χρήσιμε για τη λειτουργικότητά του (βρύση, πέργκολα, τζάκι).  Ταυτόχρονα θα διερευνηθούν 

τρόποι που χρησιμοποιούν τα υλικά αυτά σε εικαστικά έργα. Εκπαιδευτές θα διδάξουν διάφορες τεχνικές που 

είναι εφικτό με υλικά της φύσης να φτιαχτούν , τούβλα, να σοβατιστούν επιφάνειες, να γίνουν ξύλινες 

κατασκευές. Το πρωί θα υλοποιούνται οι εργασίες ενώ το απόγευμα θα πραγματοποιούνται θεωρητικά 

μαθήματα και προβολές.  Η πρόσκληση θα απευθύνεται σε φοιτητές και απόφοιτους του ΤΕΕΤ, στους 

εκπαιδευόμενους του Δια Βίου Προγράμματος του ΤΕΕΤ, σε φοιτητές, αποφοίτους Καλών Τεχνών και ΑΕΙ 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ευρύτερα σε όποιον θα ήθελε να εκπαιδευτεί πάνω σε αυτά τα αντικείμενα.  

Η διαδικασία θα πιστοποιείται με διδακτικές μονάδες και πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

 

 

Στιγμιότυπο από το φύση/όρια/υλικά του 2011. Η κατασκευή του πορτονιού 

 

 

 

 

 



Χάραξη διαδρομής στο ρέμα του Φλώρου, Ιούλιος 2016 

Το ρέμα του Φλώρου βρίσκεται στο Καϊμακτσαλαν. Ξεκινά σχεδόν από την κορυφή, στο εκκλησάκι του 

Προφήτη Ηλία,  και καταλήγει λίγο πιο πάνω από το στο φράγμα της Παραμυθιάς. Πρόκειται για μια διαδρομή 

ιδιαίτερου φυσικού κάλους που, όπως διαπιστώθηκε σε δύο επισκέψεις τον περασμένο Ιούλιο και Οκτώβριο 

είναι δύσβατο, ειδικά στο πρώτο τμήμα του. Θα οργανωθεί τετραήμερη κατασκήνωση στην περιοχή το δεύτερο 

δεκαήμερο του Ιουλίου κατά τη διάρκεια της οποίας θα εξερευνηθεί η περιοχή και θα γίνει προσπάθεια να 

χαραχθούν διαδρομές που θα καταστήσουν το ρέμα επισκέψιμο σε ολόκληρο το μήκος του.  

Η ανίχνευση της περιοχής θα δώσει τη δυνατότητα να βιωθεί η έννοια του Υπέροχου στη Φύση στην 

πραγματική της διάσταση.  Αν το Υπέροχο αποτελεί μα από τις πλέον ιδεαλιστικές ανθρώπινες προσλήψεις το 

ρέμα του Φλώρου είναι μια θέση όπου αυτή η πρόσληψη αντικειμενοποιείται σε όλη της τη διάσταση. Το 

Ανθρώπινο Σώμα κινείται στο χώρο και μετασχηματίζεται σε οπτικό μετρητή εμπειριών, του Υπέροχου 

συμπεριλαμβανόμενου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γράμμος: Ο Μεγάλος Ελιγμός, Αύγουστος 2016 

 

 

 

Στις 20 και 21 Αυγούστου 1948, ο Δημοκρατικός Στρατός είχε εγκλωβιστεί στην περιοχή κοντά στο Νεστόριο 

από τον Εθνικό Στρατό και φαινόταν ότι ο πόλεμος είχε τελειώσει, αφού η μόνη διέξοδος ήταν προς την 

Αλβανία. Σε μια απρόσμενη ωστόσο ανασυγκρότηση κατά τη διάρκεια μίας και μόνο νύχτας ο Δημοκρατικός 

Στρατός πέρασε μέσα από τις γραμμές του Εθνικού Στρατού και βρέθηκε στο Βίτσι. Αυτή η πορεία έχει 

ονομαστεί Μεγάλη Πορεία και αποτελεί, εκτός από στρατιωτικό επίτευγμα, μια αποτύπωση των ορίων στα 

οποία μπορεί να φτάσει η πίστη σε μια ιδέα.  

Η Εικαστική Πορεία στην προσπάθεια της να διερευνήσει τα ίχνη του εμφυλίου στην περιοχή, θα 

πραγματοποιήσει μια πορεία την ίδια ακριβώς ημέρα στα ίχνη του Μεγάλου Ελιγμού. Η διαδικασία αποτελεί 

ένα φόρος τιμής σε όσους χαθήκαν εκείνη την περίοδο. 

Η προετοιμασία είναι καλλιτεχνική και επιστημονική θα έχει ετήσια διάρκεια και  όσοι ενδιαφέρονται θα 

πρέπει να συμμετέχουν εξαρχής και να δηλώσουν ενδιαφέρον  τον Μάρτιο οπότε θα υπάρξει και η αρχική 

ανακοίνωση. 

Οι δραστηριότητες θα διεξαχθούν στην περιοχή Γράμμου/Βιτσίου.  

 

Μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού στην περιοχή του Βιτσίου, 1947 

 



Η σημασία της πλεύσης, Σεπτέμβριος 2016 

Η θεματική της Εικαστικής Πορείας ΟΙ ΡΟΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΩΝ θα ολοκληρωθεί στους Ψαράδες  

με την κατασκευή πλεούμενων.  

Θα υπάρξει μέχρι τα τέλη Μαρτίου μια πρόσκληση για όσους θα ήθελαν να εργαστούν στην κατασκευή ενός 

πλεούμενου. Όσοι ενδιαφέρονται θα καταθέσουν πρόταση και εκείνες που θα θεωρηθούν υλοποιήσιμες θα 

πραγματοποιηθούν το τέλη Σεπτεμβρίου/αρχές Οκτωβρίου. Στο τέλος της περιόδου παραμονής στους Ψαράδες  

τα σκάφη θα καθελκυστούν και μετά από μια πορεία στη λίμνη θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία της 

περιοχής. Θα υπάρξει αποδοχή για υλοποίηση και προτάσεων που διερευνούν την έννοια του πλεούμενου με 

έναν τρόπο ευρύτερο από εκείνο που σχετίζει το πλεούμενο με το αντικείμενο. Με αυτό τον τρόπο θα  

πραγματοποιηθεί μια ολιστική προσέγγιση της θεματολογίας αυτής.  

Το πλεούμενο αποτελεί ένα σύμβολο αναχώρησης, φυγής, νομαδισμού, προσφυγιάς, εμπορίου. Οι φόρμες που 

θα σχηματιστούν θα επιτρέψουν τη μελέτη της κατασκευής εκείνης που, περισσότερο από κάθε άλλη, 

συνδέεται με το νερό και όλα όσα το νερό εκφράζει ως ροή, μετάβαση, μετασχηματισμός. Στις Πρέσπες 

συναντά κανείς διάφορα πλεούμενα και τρόπους κατασκευής τους. Τα πλεούμενα της διαδικασίας θα 

προστεθούν σε αυτά και να σχηματίσουν καινούργιες προσεγγίσεις της φόρμας της πλεύσης τόσο ως έννοια 

όσο και ως αντικείμενο. 

 

 

Κατασκευάζοντας από κορμό κέδρου το πρώτο πλεούμενο τον Οκτώβριο 2015 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jyAn2DTdETs 

https://www.youtube.com/watch?v=bX-eA65Iedk 

Πληροφορίες 

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

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