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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡίΟΥ 

Έναρξη Εργασιών - Σύντομοι Χαιρετισμοί. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής, ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΕΝΟΣ, 
Αναπληρωτής Νομάρχης Αθήνας, £ΥΛ ΜΕΛΑ, Πρόεδρος 
Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. ΖΩΗ ΧΑΤΖΗ, Πρόεδρος 
Ένωσης Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων Ελλάδας. 
Εισηγήσεις. "Δημοτικό Σχολείο και Εικαστική Αγωγή" ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΣΑΛΑ - ΔΟΚΟγΜΕΤΖΙΔΗ, Ζωγράφος - Χαράκτρια, Διδάκτωρ της 
Α.Σ.Κ.Τ. στην Εικαστική Παιδεία. "Η σημερινή πραγματικότητα του 
μαθήματος της αισθητικής αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο" ΜΑΡΙΑ 
XANTE, Ζωγράφος, παιδαγωγός. "Σχολική Εκπαίδευση" ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟγ, Γλύπτης, εκπαιδευτικός Α'/βάθμιας εκπαίδευσης. 
"Πρόγραμμα Μελίνα" ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜγΤΑΡΑ, Ζωγράφος, 
εκπαιδευτικός. "Οι εικαστικές τέχνες και τα άλλα γνωστικά 
αντικείμενα" ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ, Γλύπτης - εκπαιδευτικός 
Α/βάθμιας εκπαίδευσης. 
Συζήτηση. 

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Εισηγήσεις. "Οι εικαστικές τέχνες στο Γυμνάσιο" ΜΑΧΗ 
ΔΗΜΟΠΟγΛΟγ, χαράκτρια, εκπαιδευτικός. "Η κατάσταση στο 
Γενικό Λύκειο" ΖΩΗ ΧΑΤΖΗ, Γλύπτρια, εκπαιδευτικός, "θεσμικό 
πλαίσιο και αναλυτικά προγράμματα" ΝΙΚΗ ΡΟΥΜΠΑΝΗ, 
Ζωγράφος, εκπαιδευτικός. "Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια" ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ, Ζωγράφος, εκπαιδευτικός. ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟγ, 
Ζωγράφος, εκπαιδευτικός. "Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια" 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΙΔΑΚΗΣ, Ζωγράφος, εκπαιδευτικός. "Τεχνικές 
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Επαγγελματικές σχολές". ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ, Γλύπτρια, 
εκπαιδευτικός. ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ, Χαράκτης, εκπαιδευτικός. 
"Μουσικό Γυμνάσιο" ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΡΤΣΩΝΗ, Ζωγράφος, 
εκπαιδευτικός. "Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο και Λύκειο" ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΛΑΒΕΡΑΣ, Ζωγράφος, εκπαιδευτικός. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΒΡΑΔΟΥ, 
Ζωγράφος, εκπαιδευτικός. 
Συζήτηση. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Εισηγήσεις. "Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα" ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΠΡΕΣΣΑΣ, Γλύπτης, εκπαιδευτικός Τ.Ε.Ι. Αθηνών. "Η καλλιτεχνική 
παιδεία σε πανεπιστημιακές σχολές και στην Αρχιτεκτονική" 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΚΑΛΑΣ, Γλύπτης, αναπληρωτής καθηγητής 
Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π. "Η καλλιτεχνική παιδεία σε πανεπιστημιακές 
σχολές (Αρχιτεκτονική)" ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΜΠΟΥΛΑΣ, Γλύπτης, επίκουρος 
καθηγητής Πλαστικής στο τμήμα Αρχιτεκτονικής του Α.Π.θ. 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Γλύπτης, εκπαιδευτικός. ΕΛΛΗ ΤΡΙΜΗ, 
Ζωγράφος, Λέκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Α.Π.Θ. 
ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ, Χαρακτρια, Ε.Ε.Π. Παιδαγωγικού Τμήματος 
Πανεπιστημίου Πατρών. "Ο ρόλος και η σημασία των Εικαστικών 
Τεχνών στα ΑΕΙ" Χ. ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ, γλύπτης - εκπαιδευτικός. 
Συζήτηση. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡ/ΟΥ 

Εισηγήσεις. "Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Αθήνα)" ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, Ζωγράφος, αναπληρωτής καθηγητής Α.Σ.Κ.Τ., 
Εκπρόσωπος Συλλόγου Καθηγητών Α.Σ.Κ.Τ. "Η Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών (Αθήνα)" Εκπρόσωπος φοιτητών Α.Σ.Κ.Τ. "Το τμήμα 
Εικαστικών Τεχνών του Α.Π.Θ." ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΕΑΣ, Ζωγράφος, 
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καθηγητής του τμήματος εικαστικών τεχνών Α.Π.Θ. Εκπρόσωπος 
συλλόγου καθηγητών τμήματος εικαστικών τεχνών Α.Π.Θ. "Το 
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών του Α.Π.Θ." Εκπρόσωπος συλλόγου 
σπουδαστών τμήματος εικαστικών τεχνών Α.Π.Θ. "Ανώτατη 
εικαστική παιδεία - Εισαγωγικές εξετάσεις" ΝΙΚΟΣ ΣΤΕΦΟΣ, 
Γλύπτης, δάσκαλος τέχνης. ΒΑΣΙΑΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΑΟΣ, Ζωγράφος, 
δάσκαλος τέχνης. 
Συζήτηση. 

ΤΡ/ΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Εισηγήσεις. "Εικαστικά εργαστήρια στην τοπική αυτοδιοίκηση" 
ΕΑΕΝΗ ΠΟΑΥΧΡΟΝΑΤΟΥ, Ζωγράφος, εκπαιδευτικός Τ.Α. "Δίκτυα 
εικαστικών εργαστηρίων Υπουργείου Πολιτισμού στην Τ. Α." 
ΕΥΤΥΧΙΑ ΡΟΔΟΠΟΥΑΟΥ, Ζωγράφος, εκπαιδευτικός. ΚΑΑΑΙΟΠΗ 
ΚΟΥΤΗΦΑΡΗ, Γλύπτρια, εκπαιδευτικός. "Θεσμικό καθεστώς 
εικαστικών εργαστηρίων τοπικής αυτοδιοίκησης". "Η Εικαστική 
Παιδεία", ΤΑΚΗΣ ΚΟΤΟΚΟΣ, γλύπτης. "Κέντρα Ελευθέρων 
Σπουδών" ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Ζωγράφος, εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ. 
Συζήτηση. 

"Το πρόγραμμα εικαστικής εκπαίδευσης στη Γερμανία" ΣΟΝ ΙΑ 
ΒΑΣΙΑΑΚΗ, Ζωγράφος, εκπαιδευτικός. "Προγράμματα Ευρωπαϊκής 
Ενωσης" ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ, Ζωγράφος, εκπαιδευτικός. 

Συζήτηση. 

ΤΕΤΑΡΤΗ ίΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Εισηγήσεις. "Τέχνη και άτομα με ειδικές ανάγκες" ΦΑΕΘΩΝ 
ΓΑΥΠΑΡΗΣ, Γλύπτης, εκπαιδευτικός στο Μαράσλειο Διδασκαλείο 
Πανεπιστημίου Αθηνών. "Η ευεργετική ιδιότητα της τέχνης στον 
άνθρωπο και ο θεραπευτικός της ρόλος" ΕΑΕΝΗ ΚΟΥΣΙΔΟΥ, 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 3-10/9/1997 Σελ.: 4 



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Κεραμίστρια, παιδαγωγός σε άτομα με ειδικές ανάγκες. "Η 
εικαστική Θεραπεία ως επάγγελμα" ΝΙΖΕΤΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, 
Μ.Α.Α.Τ., Ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια μέσω τέχνης. "Η τέχνη 
ξεπερνά όλους τους φυσικούς φραγμούς και είναι μια γλώσσα που 
όλοι μπορούμε να μιλήσουμε" ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΤΕΠΙΑΝ, Γραφίστρια -

χαράκτρια, παιδαγωγός. 
Συζήτηση. 
"Το σχολικό βιβλίο ως φορέας αισθητικής αγωγής" ΑΛΚΜΗΝΗ 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, Ζωγράφος, εκπαιδευτικός. ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, 
Ζωγράφος, εκπαιδευτικός. "Το βιβλίο - βοήθημα και ως εποπτικό 
μέσο" ΠΑΝΥ ΣΤΑΟΟΠΟΥΛΟΥ, Γλύπτρια, εκπαιδευτικός. 
Συζήτηση. 
Κλείσιμο Εργασιών. 
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ΕΝΑΡΞΗ 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: εγώ είχα αρκετά χρόνια να κάνω αλλά φέτος τελείως 
έτσι, έκανα και το ευχαριστηθηκανε πολύ τα παιδιά. Ήταν πολύ 
σημαντικό και αισθάνθηκαν τον εαυτό τους κάπου πιο ψηλά. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Λοιπόν σταματάμε για μια ώρα και ξαναγυρίζουμε 
μετά. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Αγαπητοί προσκαλεσμένοι του γπουργείου Παιδείας, 
της Νομαρχίας Αθηνών, εκπρόσωποι των συλλογικών φορέων των 
καλλιτεχνών, εννοώ της ένωσης και του επιμελητηρίου, συνάδελφοι 
και συναδέλφισες σας καλωσορίζω εκ μέρους της οργανωτικής 
επιτροπής του 2ου συνεδρίου Καλλιτεχνικής Παιδείας του οποίου 
σήμερα ξεκινάμε της εργασίες με τη μορφή του Προσυνεδρίου. 

Έχουν περάσει περίπου 14 χρόνια από το 1ο Συνέδριο 
Καλλιτεχνικής Παιδείας που οργάνωσε το Επιμελητήριο Εικαστικών 
Τεχνώ, το 1983, ένα μεγάλο συνέδριο του οποίου τα πορίσματα 
μέχρι και σήμερα παραμένουν επίκαιρα. Πολλά από αυτά 
υλοποιήθηκαν, ανεξάρτητα εάν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτή 
την υλοποίηση. Πολλά παραμένουν σαν φωτεινοί σηματοδότες για 
το σήμερα και για το αύριο. 

Υπάρχει γενικά μια αντίληψη, θα έλεγα συναισθηματικού 
χαρακτήρα, ότι στα χρόνια που πέρασαν δεν έχουν 
πραγματοποιηθεί και πολύ σημαντικά πράγματα και φοβερά 
πράγματα, δεν έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες τέτοιες που να μας 
αφήνουν ικανοποιημένους, τόσο στον δικό μας στο χώρο των 
εικαστικών τεχνών μέσα στην εκπαίδευση, όσο και γενικότερα στο 
χώρο της εκπαίδευσης. 

Επιτρέψτε μου παραθέτοντας πολύ λακωνικά ορισμένα 
στοιχεία να δείξω ότι αυτή η εικόνα, η εντύπωση, είναι λίγο 
λανθασμένη. 

Ξέρουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει σημαντικές 
προσπάθειες τόσο εκ μέρους των Συλλογικών μας Φορέων όσο και 
από ομάδες συναδέλφων στα πλαίσια της οργανωμένης 
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εκπαίδευσης ή στα πλαίσια της τοπικής αυτοδιοίκησης, στα 
πλαίσια συλλόγων, όπου έχουν συντελεστεί αλλαγές χωρίς όμως 
να παίρνουν και την ανάλογη λάμψη, από την μια μεριά, ή να 
κατατίθενται ως δάφνες σε εισαγωγικά βάλτε το, με την καλή 
έννοια, στους βασικούς συντελεστές έχουν λειτουργήσει να γίνουν 
αυτές οι αλλαγές, κάπου αποσιωπούνται. 

Το 1983 να θυμίσω δεν υπήρχε η Σχολή Καλών Τεχνών 
Θεσσαλονίκης σήμερα υπάρχει με πολλά προβλήματα, αλλά 
υπάρχει. Οι οργανικές θέσεις στην μέση εκπαίδευση, τότε ήταν 
λιγότερο από ένα τρίτο των σημερινών οργανικών θέσεων. Έχουν 
συντελεστεί σημαντικές αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα 
παρόλο που δεν είναι στο επίπεδο που μας χρειάζονται. 

Το 1983 θα μπορούσα να μετρήσω 1 ή 2 εργαστήρια σε 
δήμους που είχαν σαν βασική απασχόληση τα εικαστικά. Επίσης 
ήταν ελάχιστοι οι Δήμου που είχαν εκθεσιακούς χώρους για 
εικαστικές τέχνες. Το σύστημα της Νομαρχιακής Επιμόρφωσης ήταν 
σε μια κατάσταση άγρια θα έλεγα , ούτε καν ημιάγρια. Έτυχε να 
είμαι ένας από αυτούς που επεξεργάστηκαν την αλλαγή όλου του 
κανονισμού εκείνα τα χρόνια και ξέρω πολύ καλά τη γινόταν τότε. 

Υπάρχει μία κινητικότητα γύρω από τις Εικαστικές Τέχνες και 
σε επίπεδο Εκθέσεων και στους χώρους των σχολείων. Υπάρχει 
μια μεγαλύτερη αποδοχή εκ μέρους των συναδέλφων μας των 
άλλων ειδικοτήτων, μια κατανόηση ακόμα και εκ μέρους των 
γονέων σε σχέση με το αντικείμενο. Παρόλο και το επισημαίνω 
αυτό, είμαστε πολύ πιο κάτω - και δεν είναι σχήμα λόγου - του 
αναγκαίου. Δεν λέω του επιθυμητού, του αναγκαίου. 

Θα μπορούσα να σας απαριθμήσω και άλλες τέτοιες αλλαγές 
που έχουν συντελεστεί, δεν είναι της ώρας να κάνω έναν 
απολογισμό, εκτενέστατο από το πρώτο συνέδριο μέχρι σήμερα. 
Τα δίνω αυτά σαν μικρές σημάνσεις αλλαγών που έχουν 
συντελεστεί, άρα που μας θέτουν μπροστά σε νέες εικόνες, νέα 
δεδομένα για τον προβληματισμό μας και την δρομολόγηση νέων 
πράξεων, πρακτικών κτλ. 

Κλείνοντας αυτό το μικρό προλογισμό εκ μέρους της 
Οργανωτικής Επιτροπής θα ήθελα να επισημάνω, ότι η 
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συμπεριφορά, η αντιμετώπιση της Κεντρικής Εξουσίας, των 
Κυβερνήσεων του Υπουργείου Παιδείας, δεν ήταν μέχρι τώρα 
εκείνη που θα απαντούσε στις πραγματικές ανάγκες αυτού του 
χώρου, τις επιθυμίες και τις δυνατότητες του. Δε μπορούμε να 
πούμε δηλαδή ότι πάντοτε αυτά τα χρόνια υπήρχε μια αγαστή 
συνεργασία προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συγκεκριμένα 
προβλήματα κάθε φορά. Χρειαζόταν προσπάθεια, αγώνας για να 
κουνηθούν κάποια πράγματα, να πειστούν ορισμένοι άνθρωποι, 

Εμείς οι ίδιοι βέβαια πλουτιστήκαμε με επιχειρήματα πάνω σε 
αυτό που κάναμε. Θα σταματήσω όμως εδώ. Εύχομαι το 
Προσυνέδριο να παίξει το ρόλο του, να λειτουργήσει ως τόπος 
πρώτης συζήτησης, επεξεργασίας των θεμάτων, έτσι ώστε τον 
Μάιο ,την άνοιξη για να μην είμαι τόσο δεσμευτικός που θα έχουμε 
το συνέδριο, να πάμε πολύ πιο πλούσιοι και πολύ πιο οργανωμένοι 
και να αντιμετωπίσουμε και θέματα που ενώ υπάρχουν μέσα στο 
πρόγραμμα του συνεδρίου, δεν τα αντιμετωπίζουμε με ένα ειδικό 
τρόπο στο Προσυνέδριο. 

Ακολουθώντας το πρόγραμμα έτσι όπως το έχετε στα χέρια 
σας, το έντυπο πρόγραμμα, θα καλούσα τον εκπρόσωπο του 
Υπουργείου Παιδείας, κ. Σιγάλα, για ένα σύντομα χαιρετισμό στις 
εργασίες του Προσυνεδρίου. Δεν είναι εδώ. Δεν πειράζει. Ή 
πειράζει. Τα έχουμε πει πολλές φορές και τα ξέρετε . Ξέρετε ότι 
το προσυνέδριο συνδιοργανώνεται από τρεις φορείς, από την 
Νομαρχία Αθηνών, το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών και την 
Ένωση , καλώ λοιπόν τον κ. Βασίλη Ξένο, Αναπληρωτή Νομάρχη 
Αθήνας, για ένα σύντομο χαιρετισμό στις εργασίες του 
Προσυνεδρίου. 

ΞΕΝΟΣ: Φεύγοντας με ρώτησε ο Νομάρχης έχεις κάτι γραμμένο, 
όχι λέω, πάω σε δασκάλους και θα δώσω εξετάσεις χωρίς χαρτί. 

Από τις πρώτες συμβουλές του Νομάρχη όταν ανέλαβα τον 
Πολιτισμό στην Νομαρχία της Αθήνας , ήταν ότι πρέπει σε κάθε 
σου βήμα να μιλάς με τους φορείς τους αντίστοιχους και επειδή 
είχα και εγώ πολύχρονη εμπειρία ως Δήμαρχος σε έναν δήμο της 
Αθήνας, χτύπησα μεταξύ άλλων και από τους πρώτους το 
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τηλέφωνο σας και μας τίμησε με την παρουσία της η κ. Μελά και 
μας βοήθησε σε πάρα πολλά πράγματα. Κάποια στιγμή έρχεται 
και λέει ότι έχουμε αυτό το Συνέδριο, θέλουμε και εμείς τώρα να 
δούμε τις διαθέσεις σας. 

Εμείς πιστεύω ότι ανταποκριθήκαμε και θα είμαστε και στην 
συνέχεια μαζί σας. Και αυτό όχι για να πάρουμε το μπράβο, αλλά 
γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η κοινωνία και οι φορείς που έχουν την 
ευθύνη, μιλάει από το πρωί μέχρι το βράδυ, εάν ήταν δυνατόν 
σαράντα ώρες το εικοσιτετράωρο για ανάπτυξη. 

Αυτή η λέξη , από το πρωί μέχρι το βράδυ την ακούμε δεν 
ξέρω πόσες φορές. Και όταν μιλάμε για ανάπτυξη, στο μυαλό όλων 
μας είναι πως θα τα οικονομήσουμε, δεν νομίζουμε ότι χωράει 
τίποτα άλλο. Και όμως εμείς πιστεύουμε στην Νομαρχία της 
Αθήνας ότι η ανάπτυξη χωρίς τον άνθρωπο δεν μπορεί να γίνει και 
εάν θέλετε σήμερα φτιάχνουμε, ότι άλλο θέλετε εκτός από 
ανθρώπους. Φτιάχνουμε πιθανόν νούμερα μιας κοινωνίας όπου θα 
κληθεί να ανταποκριθεί στο Α, στο Β ή στο Γ αλλά νούμερα. 

Κάποτε ένας δικός σας άνθρωπος , πάλευε σε ένα χώρο της 
Κεντρικής Εξουσίας, για να ξεχωρίσουμε , λέγοντας ότι θέλω αυτό 
το ποσόν για να κάνω αυτές τ/ς εκδηλώσεις, κάτι σαν κι αυτό που 
έχετε εσείς στα χέρια σας και η απάντηση ήταν "μα να μην 
φτιάξουμε ένα δρόμο". Και η απάντηση του ανθρώπου του δικού 
σας ήταν "δεν πειράζει, φτιάξτε δρόμο και αφήστε εκεί να 
περπατάν τα δίποδα , τα τετράποδα, συγνώμη, τα τετράποδα". 
Κουνήθηκε φαίνεται αυτός με την κουβέντα αυτή , μπορεί να μην 
το κέρδισε ο άνθρωπος ο δικός σας όλο το ποσόν, αλλά κέρδισε 
κάτι. 

Σε μια πορεία λοιπόν που λέει ότι ναι μεν στην ανάπτυξη, 
αλλά σε μία ανάπτυξη που ο άνθρωπος θα είναι άνθρωπος θα 
μας βρείτε πάντα δίπλα σας, γιατί έχουμε τεράστιες αγωνίες και 
απ* ότι ξέρετε καλύτερα από εμάς και το εκπαιδευτικό σύστημα 
δεν ανταποκρίνεται. Και από κάποιες πρώτες ματιές που έχουμε 
ρίξει και σ' αυτό που ψηφίζετε και σε αυτές τις αλλαγές, μπορεί να 
μιλάμε για πολλές αλλαγές, μπορεί να μιλάμε για πολλά πράγματα, 
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αλλά εκεί μέσα παντού βλέπουμε ότι ο πολιτισμός δεν χωράει όπως 
πρέπει να χωρέσει. Δεν χωράει εκεί μέσα . 

Μιλάμε για ολοήμερα σχολεία, μιλάμε για τούτα, μιλάμε για 
εκείνα, μιλάμε για το Α για το Β αλλά κανείς δεν μας λέει τι Θα 
κάνει το παιδί σ' αυτό το σχολειό μέσα. Τα παιδιά μας σήμερα και 
εμείς οι γονείς είναι, για να μην μετρήσω πάμπολλες φορές, που 
ξέρουν που είναι τα φαγάδικα, τα σουβλατζίδικα και ότι άλλο 
Θέλετε αλλά δεν Θυμάμαι ποτέ, μάλλον δεν Θυμάμαι, δεν ξέρω 
πόσες φορές έστω και ελάχιστες, οι γονείς ή οι δάσκαλοι 
οδήγησαν τα παιδία σε χώρους εικαστικούς. Να δουν μια έκθεση, 
να παρακολουθήσουν μια συναυλία, να μιλήσουν λίγο για τον 
πολιτισμό αλλά κατά τα άλλα μιλάμε για μια κοινωνία που είναι 
καλά στρωμένη και πάμε καλά και όλα θα πάνε καλά. 

Εάν οι παρεμβάσεις οι δικές σας, με την βοήθεια και την δική 
μας δεν κατατείνουν στο να μπει ο πολιτισμός εκεί που πρέπει να 
μπει , γιατί πιστεύω ότι για μας ότι ήταν έγινε, στα παιδιά μας, 
από την μικρή ηλικία, νομίζω ότι και εμείς θα ευθυνόμαστε για ότι 
θα παραδώσουμε. 

Σας εύχομαι λοιπόν, καλή επιτυχία στις δουλείες σας και να 
έχετε την διαβεβαίωση της Νομαρχίας της Αθήνας και του 
Νομάρχη του Δημήτρη Ευσταθιάδη ότι θα είμαστε δίπλα σας και 
στο Συνέδριο και όποτε άλλοτε χτυπήσετε την πόρτα. Σας 
ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ξένο, παρακαλώ την 
συναδέλφισα Εύα Μελά Πρόεδρο τοϋ Επιμελητηρίου Εικαστικών 
Τεχνών για ένα μικρό χαιρετισμό. 

ΜΕΛΑ: Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Το Προσυνέδριο 
του 2ου Συνεδρίου Καλλιτεχνικής Παιδείας, έρχεται σε μία στιγμή 
που ο χώρος της εκπαίδευσης είναι αναστατωμένος, από τα νέα 
κυβερνητικά μέτρα για την παιδεία, φιλοδοξώντας σαν 
προσυνέδριο να φωτίσει πλευρές που έχουν μεγάλη σημασία για 
την ανάπτυξη του νέου ανθρώπου. Που έχουν μεγάλη σημασία για 
το σύνολο της παιδείας, στο σύνολο της, για το προσανατολισμό 
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της. Το προσυνέδριο αυτό έχει θέμα: " Η ελληνική πραγματικότητα 
και η Θέση των εικαστικών στην εκπαίδευση " 

Στόχος μας, είναι και μιλώ σαν Πρόεδρος μεν του 
Επιμελητηρίου που μετείχα στην Οργανωτική Επιτροπή, στόχος 
μας, γιατί είναι μια υπόθεση που δεν αφορά μόνο τους 
εκπαιδευτικούς η καλλιτεχνική, η παιδεία, αφορά το σύνολο των 
καλλιτεχνών και αφορά πάνω απ' όλα το σύνολο της κοινωνίας 
πιστεύουμε, στόχος μας λοιπόν είναι η κριτική προσέγγιση του 
εκπαιδευτικού συστήματος σ' αυτό το προσυνέδριο ώστε να 
αποσυμφορίσουμε το συνέδριο που θα γίνει την Άνοιξη από το 
βάρος της αναλυτικής εξέτασης και της κριτικής του εκπαιδευτικού 
συστήματος, καθώς και από το βάρος της θέσης του μαθήματος 
των εικαστικών και των εικαστικών σαν δασκάλων μέσα σ' αυτό. 

Ετσι ώστε το 2ο Συνέδριο που θα γίνει την Άνοιξη να αφεθεί 
στο να αντιμετωπίσει το θέμα της καλλιτεχνικής παιδείας από μια 
ευρύτερη σκοπιά, να επανεξετάσει όλα εκείνα τα σημεία που θα 
εκτιμήσει το προσυνέδριο και που θέλουν περισσότερο διάλογο 
και περισσότερη εκβάθυνση. 

Όπως σας έχουμε ήδη ανακοινώσει το 2ο Συνέδριο έχει θέμα 
"ο Δημιουργικός, Κοινωνικός , Ενεργητικός Άνθρωπος "Και όλος ο 
προβληματισμός μας στην προσέγγιση του θέματος Καλλιτεχνική 
Παιδεία έχει αυτό το στόχο, δηλαδή να μελετήσει την συμβολή των 
εικαστικών τεχνών της καλλιτεχνικής παιδείας στην διαμόρφωση 
αυτού του είδους ανθρώπου, του δημιουργικού, κοινωνικού, 
ενεργητικού ανθρώπου. Χωρίς να σας κουράζω με τα θέματα που 
θα αντιμετωπίσουμε στο συνέδριο και που πολύ σύντομα θα 
ανοίξουμε και μέσα από την εφημερίδα του επιμελητηρίου ένα 
διάλογο πάνω σ'αυτά, θέλω να πω ότι δεν φιλοδοξούμε τα θέματα 
της καλλιτεχνικής παιδείας να τα περιορίσουμε σε μια συζήτηση 
εσωτερική, στον κλάδο μας. 

Φιλοδοξούμε στο συνέδριο που θά'ρθει να τα συζητήσουμε 
γενικότερα με την εκπαιδευτική κοινότητα και με την κοινωνία 
ευρύτερα. Θέλουμε να βρούμε συμμάχους στην υποστήριξη των 
λύσεων σε εκείνους τους τομείς της καλλιτεχνικής παιδείας που 
έχουν πρόβλημα, έτσι ώστε να παλέψουμε για την βελτίωση της 
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καλλιτεχνικής παιδείας και παράλληλα επιδιώκουμε μια ειλικρινή 
και σε βάθος διερεόνιση του πώς εξελίσσεται ένας άνθρωπος σε 
δημιουργικό, κοινωνικό και ενεργητικό. 

Και το κυριότερο, αυτό που πέφτει σ' εμάς σαν ευθύνη, πια 
είναι η συμβολή της καλλιτεχνικής παιδείας σε αυτή την εξέλιξη 
του ανθρώπου, σ'αυτή την διαμόρφωση του ανθρώπου, μέσα από 
ποιους δρόμους, μέσα από ποιους τρόπους. Εδώ να πω ότι δεν 
αντιμετωπίζουμε το θέμα στενά ότι η καλλιτεχνική παιδεία είναι 
αυτή που παρέχετε οργανωμένα από το εκπαιδευτικό σύστημα, δεν 
είναι μόνο αυτή. Έχω την άποψη και νομίζω ότι την έχετε οι 
περισσότεροι, ότι ο καλλιτέχνης από την φύση του ασκεί διδακτικό 
έργο. Διδάσκει με το έργο του συνολικά, διδάσκει με την στάση 
ζωής του. 

Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι μπροστά σε ένα τέτοιο συνέδριο 
ο ρόλος αυτού του προσυνεδρίου είναι εξαιρετικά σημαντικός. Μια 
κριτική προσέγγιση του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλες τις 
βαθμίδες μέσα από καταγραφή του θεσμικού πλαισίου, κριτική 
εκτίμηση για το πρόγραμμα που εφαρμόζεται, επισήμανση των 
προβλημάτων και των ελλείψεων και το κυριότερο συζήτηση πάνω 
σε λύσεις και συγκεκριμένες προτάσεις, 

Θα πρέπει να πούμε ότι στην δυσκολία των ημερών άλλωστε 
είπε και ο κος Ξένος, είπε και ο Μπάμπης ο Δαραδήμος - μια 
τέτοιου είδους προσέγγιση φαντάζει σαν να είναι εκτός τόπου και 
χρόνου μέσα στην γενική αντίληψη, παρόλα αυτά επειδή 
πιστεύουμε ότι ασκούμε ένα λειτούργημα σαν άνθρωποι, πρέπει 
αυτό το λειτούργημα να το ασκούμε όσο καλύτερα μπορούμε και 
έτσι θα επιμένουμε πάντα και θα εμβαθύνουμε σε τέτοια θέματα. 

Το ερώτημα είναι πόσο ανοιχτή είναι ή πολιτεία σε 
ανησυχίες σαν κι αυτές. Πόσο έδαφος θα βρει αυτή μας η 
προσπάθεια. Αυτό είναι ένα ανοιχτό θέμα. Η εμπειρία μας δεν είναι 
ιδιαίτερα θετική, τα τελευταία χρόνια, για να ακριβολογούμε, και 
τα είπαμε και το πρωί αυτά, έχουμε αρκετά προβλήματα στη 
σχέση μας με το υπουργείο. Το κυριότερο πρόβλημα που νομίζω 
όλοι πια το ξέρουμε είναι το θέμα του διαλόγου. Μάλιστα η 
Νομαρχία Αθήνας, ο κος Ξένος προσωπικά μας έχει βοηθήσει με 
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κάποιες παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας. Παρόλα αυτά 
έχουμε δει για τα θέματα των Εικαστικών Τεχνών και της 
Εικαστικής Παιδείας και σαν Επιμελητήρια και θα σας πει και η κα 
Χατζή Ζωή σαν Ένωση δεκάδες συμβούλους μόνο που δεν έχουμε 
καταφέρει ένα χρόνο και δύο μήνες να δούμε την πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου ποτέ, παρά τις διαρκείς προσπάθειες. 

Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι είμαστε σε μια σημαντική 
καμπή. Τα νέα μέτρα μας αναγκάζουν να δούμε τα θέματα της 
καλλιτεχνικής παιδεία μέσα και από μια νέα σκοπιά . Γιατί θα 
πρέπει να πούμε ότι με το να έρθουν τα νέα μέτρα μέσα στο 
καλοκαίρι και μάλιστα πριν από λίγες μέρες πάρα πολλοί 
συνάδελφοι και από τους εισηγητές ακόμα που είχαν ετοιμάσει τις 
εισηγήσεις τους, πάνω στο υπάρχουν σύστημα θα βρεθούν στην 
δύσκολη θέση όχι μόνο να εκτιμήσουν την υπάρχουσα κατάσταση 
όπως την ξέραμε σαν σήμερα αλλά και τι μέλει γενέσθαι , μάλλον 
ποιες είναι οι προθέσεις της πολιτείας, δηλαδή θα αναγκαστούν να 
κάνουν και μια κριτική προσέγγιση των προθέσεων της πολιτείας 
πια. Το οποίο είναι ένα πολύ δύσκολο αλλά πολύ σημαντικό 
πράγμα, το να το εξετάσουμε. 

Λοιπόν ελπίζω ότι με το κλείσιμο των εργασιών του 
προσυνερδρίου θα μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε το συνέδριο 
πραγματικά με επεξεργασμένες λύσεις και απόψεις . Θα πρέπει να 
πω ότι έχουμε κάποιες ελλείψεις όσο αφορά την θεματολογία του 
προσυνεδρίου, 

Υπάρχει το θέμα των μεταπτυχιακών σπουδών για το οποίο 
δεν μπόρεσε να γίνει κάποια εισήγηση για το προσυνέδριο, Δεν 
είναι ότι δεν το είχαμε στο μυαλό μας, εκτιμούμε ότι είναι ένα 
θέμα που θα άξιζε και μια ημερίδα ακόμα να γίνει. 

Το πρόβλημα είναι ότι μέσα το χρόνο που υπήρχε δεν 
μπόρεσε, δεν μπορέσαμε να βρούμε τους κατάλληλους ανθρώπους 
σαν Οργανωτική Επιτροπή ώστε να αναλάβουν να επεξεργαστούν 
και να φέρουν εδώ μελετημένο αυτό το θέμα. Νομίζω ότι είναι ένα 
ανοιχτό ζήτημα, ένα κρατούμενο και πιστεύω ότι θα το 
ξανασυζητούμε όλοι μαζί στην πορεία προς το συνέδριο. 
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Επίσης δεν ασχοληθήκαμε επαρκώς για θέματα όπως η Σχολή 
Καλών Τεχνών της Τήνου για παράδειγμα. Είναι και αυτό. Νομίζω 
θα επισημάνουμε πολλές ελλείψεις στην διαδρομή και θα 
μπορέσουμε να τις μαζέψουμε και στο Συνέδριο να πάμε 
πανέτοιμοι και σ'ένα άλλο επίπεδο. 

Τώρα θα ήθελα να ευχαριστήσω, πρώτα απ'όλα την 
Νομαρχία Αθήνας και τον κ. Ξένο προσωπικά για την στήριξη της. 
Πραγματικά, σε μία περίοδο που τα οικονομικά του Επιμελητηρίου 
είναι γνωστά σε όλους σας, είναι τόσο δύσκολα, ήταν μια ανάσα 
αυτή η στήριξη και μας έδωσε την δυνατότητα με κάποιους 
καλύτερους όρους από αυτούς που θα μπορούσαμε σε συνεργασία 
με την Ένωση να πραγματοποιούμε αυτό το Προσυνέδριο. 

Ελπίζω και εγώ κ. Ξένε ότι θα μπορέσουμε να μιλήσουμε στο 
ίδιο πνεύμα και στην διαδικασία προς το συνέδριο το οποίο 
πραγματικά είναι ένας στόχος ενδεχόμενα και για σας. 

Ευχαριστούμε του φορείς που συνεργάστηκαν μαζί μας. 
Πάνω από όλα τους συναδέλφους που ανέλαβαν να εισηγηθούν τα 
θέματα στο Προσυνέδριο και ιδιαίτερα όλους εσάς που έρχεστε να 
το παρακολουθήσετε. Ευχαριστώ. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Ευχαριστούμε την Εύα Μελά. Καλώ την Ζωή Χατζή 
πρόεδρο της Ένωσης Καλλιτεχνικών Μαθημάτων για ένα 
χαιρετισμό. 

ΧΑΤΖΗ: Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ένωσης Καθηγητών Καλλιτεχνικών 
Μαθημάτων απευθύνω σε όσους παίρνουν μέρος στο Προσυνέδριο, 
θερμό και εγκάρδιο συναδελφικό χαιρετισμό. 
Η διοργάνωση του Προσυνεδρίου του Β Συνεδρίου Καλλιτεχνικής 
Παιδείας είναι καρπός επίπονης εργασίας. Πριν απ'όλα όμως είναι 
καρπός του πνεύματος της συνεργασίας. Της ειλικρινούς κοινής 
επιδίωξης της Ένωσης μας και του Επιμελητηρίου να 
εξασφαλίσουν μέσα από την ενεργητική σύμπραξη και τις 
αμοιβαίες προσπάθειες τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις 
μιας σοβαρής και υπεύθυνης δουλειάς που θα μας οδηγήσει στην 
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ουσιαστική προπαρασκευή του 2ου Συνεδρίου Καλλιτεχνικής 
Παιδείας. 

Το Προσυνέδριο για την Καλλιτεχνική Παιδεία γίνεται όπως 
όλοι γνωρίζουμε σε μια ιδιαίτερα άτυχη στιγμή για όλη την 
παιδεία. Γίνεται σε συνθήκες αυταρχικής επιβολής ενός ολόκληρου 
πλέγματος μέτρων που στο στόχαστρο τους έχουν τον 
εκπαιδευτικό, τον αδιόριστο και τον διορισμένο, το μαθητή την 
εκπαίδευση στο σύνολο της. Οι αντιεκπαιδευτικές αλλαγές στο 
σχολείο θίγουν αναπόφευκτα και την Καλλιτεχνική Εκπαίδευση. 
Σαν εργάτες της τέχνης και σαν μέλο, της εκπαιδευτικής 
κοινότητας που μόνιμος και αμεταθητος σκοπός μας είναι η 
ανύψωση των αξιών της τέχνης και η εμπέδωση και στερέωση της 
καλλιτεχνικής παιδείας σε όλες τις βαθμίδες και σε όλους τομείς 
της εκπαίδευσης , μέσα από της εργασίες του προσυνεδρίου ας 
αναζητήσουμε για την εκπλήρωση των σκοπών μας τις 
επιβαλλόμενες σε κάθε περίπτωση λύσεις. 

Ας ανοίξουμε έναν ουσιαστικό διάλογο για τα προβλήματα 
που έχουν τεθεί και ας μη διστάσουμε να ξεδιπλώσουμε 
συναδελφικά τις τυχόν διαφορετικές εκτιμήσεις και απόψεις που 
μπορεί στο ένα ή το άλλο θέμα να υπάρχουν. Είμαστε βέβαιοι πως 
οι εργασίες του προσυνεδρίου θα είναι ουσιαστικές και θα 
αποτελέσουν ένα σημαντικό βήμα στην πορεία για το 2ο Συνέδριο. 
Σ' αυτή την κατεύθυνση ας καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια. 

Η Ένωση μας θα δώσει σε κάθε περίπτωση την συμβολή της. 
Το Δ.Σ. της Ένωσης μας εύχεται κάθε επιτυχία στις εργασίες μας. 
Ευχαριστώ. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ Ζωή. Μπαίνουμε στις εργασίες 
του Προσυνεδρίου. Καλώ τους συναδέλφους που αποτελούν τους 
εισηγητές της 1ης ομάδας να έρθουν στο βήμα. Την συναδέλφισα 
Αικατερίνη Σάλα Δοκουμετζίδη, την Μαρία Χαντέ, τον Χρήστο 
Αάμπρου, την Χαρίκλεια Μυταρά, και εγώ που είμαι στο τέλος, δεν 
τον καλώ αυτόν. Εύα να σε ρωτήσω κάτι 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 
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Δ/ΑΚΟΠΗ 

'Έχουμε "φάει", όχι καλά το μεσημέρι, αλλά από το χρόνο 
μας 25 λεπτά με βάση το πρόγραμμα. Θα προσπαθήσω έτσι 
προεδρεύοντας σ'αυτή την συνεδρία, να κρατήσω τους χρόνους 
όσο γίνεται έτσι ώστε να μας μείνει και χρόνος για την συζήτηση. 
Οι εισηγήσεις έχουν προγραμματιστεί γύρω στο τέταρτο με βάση το 
χρονοδιάγραμμα, ελπίζω να το κρατήσουμε. 
Λοιπόν, ξεκινάμε σύμφωνα με το πρόγραμμα την πρώτη εισήγηση. 

ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. 
Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την 
τιμή που μου κάνει να μιλήσω από το βήμα του Προσυνεδρίου. Η 
εισήγηση μου αναφέρεται όχι τόσο στα άμεσα προβλήματα και τις 
ελλείψεις που αφορούν το μάθημα της Εικαστικής Αγωγής στο 
Δημοτικό σχολείο, γιατί και αυτό είναι το θέμα το δικό μου, το 
δημοτικό σχολείο, αλλά πιο γενικά σε θέσεις που 
διαπραγματεύονται τον τρόπο διαδικασίας κυρίως εκτός Ελλάδας. 

Ίσως είναι κοινότυπο να αναφέρει κανείς για μια φορά 
ακόμη, ότι η Καλλιτεχνική Παιδεία στο Δημοτικό Σχολείο στο τόπο 
μας είναι προβληματική. Η σχεδόν όμως παντελής έλλειψης της 
Εικαστικής Αγωγής στα περισσότερα Δημοτικά Σχολεία πρέπει αν 
προβληματίσει πραγματικά. Πρέπει να γίνει κατανοητή η ανάγκη 
ύπαρξης σωστά μεθοδευμένης αγωγής που να μην στηρίζεται 
στους αυτοσχέδιους ερασιτεχνισμούς ενός κάποιου ανειδίκευτου 
στο συγκεκριμένο γνωστικό αυτό αντικείμενο, δασκάλου. Το πώς 
πρέπει να διδάσκεται αυτό το μάθημα και από ποιόν μπορεί να 
διδαχθεί, είναι προβλήματα που έχουν απασχολήσει κατά καιρούς 
του μελετητές και τους υπεύθυνους προγραμμάτων, διεθνώς. 

Ιστορικά θα ήθελα να αναφέρω ότι το ενδιαφέρον για το 
παιδικό σχέδιο προς την κατεύθυνση των Καλλιτεχνικών 
Προγραμμάτων στα σχολεία πρωτοεμφανίζεται στα τέλη του 1800 
με δύο κύριες τάσεις. Η μια αφορά τις ανάγκες κάλυψης με σχέδιο 
ακριβείας στο χώρο της αρχιτεκτονικής, της τοπογραφίας , της 
μηχανολογίας κτλ από εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Η άλλη 
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τάση έχει να κάνει με την κουλτούρα και την αναβάθμιση του 
γούστου. Έτσι εισάγετε στο σχολείο το μάθημα της Τέχνης που 
εστιάζεται στην γνωριμία με την Ευρωπαϊκή Τέχνη. 

Ο Ουώλτερ Σμίθ το 1872 πρώτος κατήρτισε προγράμματα 
που αφορούσαν τις προαναφερθείσες κατευθύνσεις. Αργότερα ο 
Εμερυ, ο Ουίλσον και άλλοι εξέδωσαν βιβλία για παιδιά που 
σχετίζονται με την αισθητική αξιολόγηση και την ιστορία της 
τέχνης. Στην πραγματικότητα οι παιδικές εικόνες μέχρι το 1940 
δεν ενδιέφεραν αυτές καθ'αυτές. 

Στην συνέχεια όμως αναπτύχθηκε μεγάλο ενδιαφέρον και ένας 
ικανός αριθμός βιβλίων εστίασε τα θέματα του πάνω στην παιδική 
τέχνη, με επίκεντρο άλλοτε την αυτο-έκφραση και άλλοτε τι πρέπει 
να κάνουν οι ενήλικες προκειμένου να προάγουν το δημιουργικό 
πνεύμα των παιδιών. 

Η κοινωνία και το πολιτιστικό επίπεδο κάθε εποχής 
υποστηρίζει ο Βικτώρ Μπριτεϊν καθορίζουν αυτό που θα διδάξει η 
τέχνη στα παιδιά. Όταν στην Ηνωμένες Πολιτείες χρειάστηκε η 
ενίσχυση της βιομηχανίας ήταν ανάγκη να διδαχτούν ακριβείς 
σχεδιαστικές δεξιότητες. Όταν υπήρξε πολιτιστικό πρόβλημα, 
ξεκίνησε το πρόγραμμα να γνωρίσουν τα παιδιά του Ευρωπαίους 
καλλιτέχνες και τα έργα τους. Όταν η κοινωνία ενδιαφέρθηκε για 
τα ίδια τα παιδιά στράφηκε προς την αυτοέκφραση τους. Όταν οι 
επιστημονικές ανακαλύψεις ήταν υπέρτατης ανάγκης για τον 
ανταγωνισμό Αμερικανών και Σοβιετικών η τέχνη ήταν ο χώρος 
που θα ανέπτυσσε την δημιουργική σκέψη. Ακόμα μέσω της τέχνης 
η διδασκαλία δεξιοτήτων επιδίωξε την βελτίωση της αντιληπτικής 
εμπειρίας των παιδιών. 

Μια σχετικά πιο πρόσφατη θέση στο θέμα της διδασκαλίας 
συνιστά την πειθαρχία την Καλλιτεχνική Παιδεία. Ο Γκρίλ το 1984 
στο ίδρυμα Γκετι μελετά και εκπονεί προγράμματα που προτείνουν 
σειρά μαθημάτων τα οποία περιλαμβάνουν 4 ενότητες: Την 
ιστορία της τέχνης, τη κριτική και αισθητική αξιολόγηση και την 
παραγωγή έργου. 

Τα προγράμματα αυτά προτείνουν την συνεργασία διαφόρων 
ειδικοτήτων προκειμένου να αποκτήσουν τα παιδιά μια σφαιρική 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 3 - 10 / 9 / 1997 Σελ,: 17 



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

γνώση πάνω στο αντικείμενο του ενό/αφέροντος και της μελέτης 
τους. 

Από ορισμένους υποστηρίζεται επίσης ότι η διδασκαλία της 
τέχνης προδιαθέτει προς την παγκόσμια ειρήνη, αναπτύσσει το 
συλλογικό πνεύμα, διευρύνει την εμπειρία, καλλιεργεί την αντίληψη 
και προάγει ακόμα και την μαθηματική ικανότητα. 

Τα παιδιά γεννιούνται σίγουρα με δημιουργικές ικανότητες 
και υπάρχουν τεχνικές και τρόποι που μπορούν να βοηθήσουν στην 
καλλιέργεια των ικανοτήτων αυτών με στόχο να αναπτυχθούν 
πολίτες με αναβαθμισμένη αισθητική, με δημιουργική και κριτική 
σκέψη και φαντασία. 

Ο τρόπος που προσεγγίστηκαν κατά καιρούς οι παιδικές 
εικόνες και οι μέθοδοι ερμηνείας των παιδικών σχεδίων είναι 
ποικίλες. Ποικίλες είναι και οι μέθοδοι διδασκαλίες που 
υιοθετήθηκαν ανάλογα με τις προσεγγίσεις. 

Ψυχαναλυτές, ψυχολόγοι συμπεριφοράς, μελετητές της 
ανάπτυξης του παιδιού, ερευνητές παιδαγωγοί, προσπάθησαν να 
αναλύσουν, να ερμηνεύσουν και να προτείνουν διδακτικές 
μεθόδους και προγράμματα με στόχο να βοηθήσουν σε μια 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη των παιδιών μέσα από την σκοπιά των 
θέσεων τους. 

Έτσι οι ψυχαναλυτές προσπάθησαν να αναλύσουν και να 
κατανοήσουν κάθε γραμμή και σχήμα σε σχέση με το σύνολο της 
ζωγραφιάς. Εστίασαν το ενδιαφέρον τους στην ανθρώπινη 
φιγούρα, στον τρόπο που ήταν φτιαγμένη, στο μέγεθος των μελών 
του σώματος ή στις λεπτομέρειες του ρούχου. 

Η τέχνη θεωρήθηκε από αυτούς μέσο ανακάλυψης της 
εσωτερικής πάλης και των εμπειριών που επηρεάζουν την 
ανάπτυξη του παιδιού. Η υπάρχουσα μόνιμη διαμάχη μεταξύ του 
εαυτού μας και του περιβάλλοντος και ο τρόπος λύσεως της 
διαμάχης είναι εκείνο που θα καθορίσει τη προσωπικότητα του 
παιδιού. 

Η τέχνη δηλαδή λειτουργεί ως θεραπευτική πράξη. Γι αυτό 
ενθάρρυναν την ελεύθερη αυτοέκφρσση των παιδιών προς ότι τα 
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ενδιέφερε, ενώ παράλληλα τα προέτρεπαν προς την ρηματοποίηση 
των δραστηριοτήτων τους η οποία δρα ψυχοθεραπευτικά. 

Για τους ψυχολόγους της συμπεριφοράς, το ενδιαφέρον 
στρέφεται στις δραστηριότητες του παιδιού σε σχέση με το 
περιβάλλον. Εφόσον αλλάζει το περιβάλλον το παιδί αντιδρά στις 
εμπειρίες. Η αλλαγή στην διαδικασία της σκέψεις αλλάζει και το 
σχέδιο του παιδιού. Το σχέδιο γίνετε ένδειξη της αντίληψης και 
της άσκησης του χεριού του. Ο στόχος από αυτή την γωνία 
όρασης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση προκαθορισμένου 
προγράμματος. 

Τρίτος τρόπος προσέγγισης των παιδικών εικόνων είναι οι 
Αναπτυξιακές Φάσεις. Το παιδί είναι άτομο που αλλάζει 
ακολουθώντας κάποια σχήματα ανάπτυξης. Κάθε στάδιο 
ανάπτυξης ακολουθεί μια λογική σειρά και προαναγγέλλει το 
επόμενο. Οι εικόνες των παιδιών αντανακλούν το συγκεκριμένο 
στάδιο ανάπτυξης που έχουν φτάσει. Η λογική αυτή θέλει το παιδί 
να μην μπορεί να αλλάξει εάν δεν είναι έτοιμο. Γι'αυτό δεν 
επιτρέπει την οποιαδήποτε επέμβαση με κάποιες κατευθύνσεις 
αγνοώντας το περιβάλλον και το καταλυτικό ρόλο της πορείας της 
ανάπτυξης. 

Μια τέταρτη άποψη και είναι αυτή που θεωρεί την τέχνη ως 
πειθαρχία, η βασική θέση αυτής της σκοπιάς, είναι ότι το παιδί 
πρέπει να αναπτύσσει ένα αλφάβητο τόσο ρηματικό όσο και 
αναπαραστατικό μέσω του οποίου θα εκφραστεί. Ο ρόλος του 
δασκάλου είναι να παρέχει υλικά, να διδάσκει την χρήση τους και 
να οργανώνει ασκήσεις που θα βοηθήσουν το παιδί να εξειδικεύσει 
ορισμένες καλλιτεχνικές ικανότητες. 

Η καλλιτεχνική δραστηριότητα δομείται σταδιακά και με 
σκεπτικό το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Στην πραγματικότητα αυτοί 
που ασχολούνται με την διδασκαλία των παιδιών στον τομέα την 
τέχνης πρέπει να παίζουν όλους τους ρόλους σε διάφορους 
χρόνους. 

Η τέχνη είναι σίγουρα θεραπευτική. Επίσης υπάρχουν 
στιγμές που πρέπει να ενθαρρύνονται κάποιες μορφές 
συμπεριφοράς και η τέχνη είναι ένας καλός τρόπος ενθάρρυνσης. 
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Ακόμη ο δάσκαλος πρέπει να είναι ενήμερος για το επίπεδο 
ανάπτυξης των παιδιών ώστε να είναι σε Θέση να κάνει προτάσεις 
που Θα βοηθήσουν στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος τους και 
φυσικά υπάρχουν πράγματα στο χώρο της τέχνης που μπορούν να 
προκαλέσουν το ενδιαφέρον των παιδιών όταν είναι έτοιμα να τα 
καταλάβουν. Για να παίξει η τέχνη τον πολύπλευρο αυτό ρόλο, 
πρέπει παράλληλα με τα μελετημένα προγράμματα να έχει μια 
συνέχεια. 

Στο τόπο μας, πιθανώς και σ' άλλα μέρη, το πέρασμα του 
παιδιού από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό γίνεται με ένα απότομο 
σταμάτημα των δημιουργικών ενασχολήσεων και των 
καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων που είχε μέχρι εκείνη την στιγμή. 
Δραστηριοτήτων παιδοκεντρικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην 
ανάπτυξη, εναρμόνιση και ένταξη του παιδιού στο κοινωνικό 
περιβάλλον. Σε αντικατάσταση αυτών μπαίνουν άλλες τελείως 
διαφορετικής φύσεως, η γραφή, η ανάγνωση, η αριθμητική, 
αντικείμενα γνωστικού περιεχομένου στα οποία το παιδί δεν έχει 
ρόλο συμμέτοχου, αλλά παρατηρητή και ακροατή, που πρέπει να 
αποκωδικοποιεί και να κατανοεί κώδικες που έχουν φτιάξει άλλοι. 

Το παιδί που χθες έλυνε τα προβλήματα που αντιμετώπιζε , 
χρησιμοποιώντας πρώτα και κύρια το σώμα του, σήμερα 
"γυφώνετε" και πρέπει κυρίως να σκέφτεται. Το πέρασμα όμως 
στο δημοτικό πρέπει να είναι μια συνέχεια του νη πι αγωγέ ίο υ. Το 
πρόγραμμα του πρέπει να εμπλουτίζεται σταδιακά τόσο με υλικό 
γνωστικού περιεχομένου όσο και με καλλιτεχνικές και εκφραστικές 
δραστηριότητες. Στο δημοτικό, το σταδιακό αυτό πέρασμα όχι 
μόνο δεν υπάρχει αλλά σχεδόν έχει ελαχιστοποιηθεί και κάθε 
είδους δημιουργική δραστηριότητα. 

Το μάθημα της αισθητικής αγωγής σε ότι αφορά το ωρολόγιο 
πρόγραμμα, προβλέπει 3 διδακτικές ώρες την εβδομάδα για τις 
μικρές τάξεις και 2 για τις μεγαλύτερες. Οι ώρες αυτές 
αναλύονται σε ιχνογραφία, χειροτεχνία και μουσική για τις πρώτες 
τάξεις και σε ιχνογραφία και μουσική για τις υπόλοιπες. Σε ότι 
αφορά την οργάνωση του μαθήματος είναι θέμα δασκάλου ο 
οποίος πολλές φορές το αξιολογεί ως επουσιώδες και το 
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παρακάμπτει προς χάρη άλλων μαθημάτων π.χ. γραμματικής, 
μαθηματικών κ.λ.π. Ανάλογα με τις προτιμήσεις του αλλά συχνά 
επικαλούμενος και την αδυναμία του να αντεπεξέλθει στις ανάγκες 
ενός τέτοιου μαθήματος. 

Είναι σίγουρο ότι ο δάσκαλος, ο απόφοιτος των 
παιδαγωγικών τμημάτων, με όση καλή πρόθεση και διάθεση κι αν 
έχει, δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις πολλαπλής φύσεως 
ανάγκες του μαθήματος της εικαστικής αγωγής. Ο δάσκαλος 
πρέπει να είναι σε θέση μέσα από την παιδεία που ο ίδιος πρέπει 
να έχει, να δημιουργήσει τις συνθήκες καλλιέργειας, ανάπτυξης 
και άνθησης ενός τέτοιου μαθήματος. Ο δάσκαλος είναι ο 
σημαντικότερος συντελεστής μετάδοσης ερεθισμάτων και της 
καλλιέργειας των ενδιαφερόντων των παιδιών. 

Βέβαια η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης καλλιτεχνικής 
παιδείας, είναι κύρια υπόθεση του κράτους γι' αυτό πρέπει να 
γίνει και φροντίδα του. Η σωστή υλικοτεχνική υποδομή, ο 
επαναπροσδιορισμός του μαθήματος στο ωρολόγιο πρόγραμμα των 
σχολείων και εννοώ πάντα των δημοτικών, το πραγματικά 
ειδικευμένο διδακτικό δυναμικό, θα θέσουν τις βάσεις για ένα 
ολοκληρωμένο μάθημα προς όφελος των παιδιών και της 
κοινωνίας γενικότερα. Οι ευαίσθητοι και καλλιεργημένοι άνθρωποι 
γίνονται καλύτεροι πολίτες, δημιουργούν καλύτερες κοινωνίες, 
παράγουν πολιτισμό. 
Σας ευχαριστώ. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Ευχαριστώ την συναδέλφισα. Με θέμα η σημερινή 
πραγματικότητα του μαθήματος της Αισθητικής Αγωγής στο 
Δημοτικό Σχολείο, θα συνεχίσει η συνάδελφος Μαρία Χαντέ, 
ζωγράφος, παιδαγωγός. 

ΧΑΝΤΕ: Η Σημερινή Πραγματικότητα του Μαθήματος της 
Εικαστικής Αγωγής στα Δημοτικά Σχολεία. Στον όλο σχεδιασμό της 
εκπαίδευσης των δημοτικών σχολείων, είναι ο χώρος όπου το παιδί 
περνάει γρήγορα από την περιοχή του μύθου - φαντασίας στο 
χώρο της ιστορίας λογικής. Το ίχνος , δηλαδή η κίνηση του για να 
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καταλάβει τον κόσμο γίνεται γραφή ή μέθοδος για να τον 
αντιλαμβάνεται. 

Ο δάσκαλος της τάξης μοιραία περνάει από τον ρόλο του 
γονιού, μέχρι αυτόν της κοινωνίας. Μέσα στο διάστημα των 6 
χρόνων στοιχειώδους εκπαίδευσης η δημιουργική του φύση, η 
δημιουργική φύση του ανθρώπου εκτοπίζεται για να δώσει στην 
Θέση της στην λογική. Το διάστημα από τα έξι έως τα δώδεκα 
χρόνια μένει σαν μια εμπειρία προετοιμασίας μόνο για την 
εκπαίδευση που Θ' ακολουθήσει. Για τις ηλικίες των δώδεκα και 
άνω αυτό που μένει να γίνει, είναι η επιλογή τομέα γνώσης που Θα 
οδηγήσει επιτυχώς σε κάποιες εισαγωγικές εξετάσεις κ.λ.π. Ο 
κύκλος εκπαίδευσης κατά τα Δυτικά πρότυπα, είναι γνώση για την 
γνώση, τεχνοκρατία όσο το δυνατόν νωρίτερα και ειδικότερα για 
την καλύτερη διακίνηση στο χώρο της αγοράς, κόσμος. 

Τελικά τι θέση έχει το Δημοτικό Σχολείο στην όλη διαδικασία 
της εκπαίδευσης ενός νέου ανθρώπου. Η απάντηση δίνεται εάν 
όλη την διαδρομή από το Δημοτικό έως το Γυμνάσιο και το 
Πανεπιστήμιο την δούμε αντίστροφα, δηλαδή βλέποντας έναν νέο 
άνθρωπο έτοιμο να μπει στην παραγωγή όπως λέμε, εφοδιασμένο 
με διάφορα πιστοποιητικά στοιχεία μόρφωση ή κατάρτισης. Η 
εμπειρία ενός μαθήματος που αφορά την παρώθηση στην 
δημιουργία όπως είναι η Εικαστική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο, 
σε όλη την εκπαιδευτική εμπειρία ενός νέου ανθρώπου φαίνεται 
από ανύπαρκτη ως περιορισμένη στην καλύτερη περίπτωση. 

Έχουμε πιθανώς μετά από 14 με 20 χρόνια εκπαίδευσης έναν 
άνθρωπο στον οποίο δεν του δόθηκαν παρά ελάχιστες ώρες 
διδακτικής της Τέχνης. Έναν άνθρωπο που απέκτησε την γνώση 
δίχως να ανιχνεύσει, να ερευνήσει το περιβάλλον , δίχως να 
παρατηρήσει , ακουμπήσει τα πράγματα και τις μεταβολές τους, 
για να νιώσει την ενεργοποίηση των δημιουργικών του δυνάμεων 
και την καταξίωση των ατομικών του κλήσεων και βεβαίως δίχως 
την σύνδεση του με την Ιστορία της Τέχνης που είναι η Ιστορία του 
Πολιτισμού μας. 

Έχουμε εντέλει έναν άνθρωπο με μια στάση αμηχανίας, 
απέναντι στο περιβάλλον, την επιστήμη, την κοινωνία, την ύπαρξη 
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του ουσιαστικά. Στην όλη πορεία του, μέχρι την ενηλικίωση του 
ο νέος άνθρωπος χάνει την μοναδική του ευκαιρία να 
κατοχυρώσει τον φαντασιακό του χώρο, το χώρο του μύθου και 
αυτό αφορά το διάστημα των 6-12 χρόνων, το πέρασμα του 
δηλαδή από το Δημοτικό Σχολείο. 

Η σκέψη μου για την θέση της Εικαστικής Αγωγής στο 
Δημοτικό Σχολείο δεν θα ήθελα να είναι απογοήτευση για ότι δεν 
έγινε μέχρι στιγμής, ή έγινε ελλιπές. Έχοντας 20 περίπου χρόνια 
στην εκπαίδευση, αισθάνομαι συνυπεύθυνη για την εικόνα της και 
θα αρκεστώ να την περιγράφω. 

"Το ερώτημα ποιος μπορεί και θα πρέπει να διδάξει τέχνη 
μπορεί να απαντηθεί μόνο με ένα τρόπο. Κάτω από ιδανικές 
συνθήκες κάθε Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο θα πρέπει να 
διαθέτει εξειδικευμένους δασκάλους καλλιτεχνικών μαθημάτων. 
Στην πραγματικότητα όμως υπάρχουν ακόμα πολλές περιφέρειες 
όπου οι δάσκαλοι των άλλων μαθημάτων έχουν την πλήρη ευθύνη 
για την διδασκαλία της τέχνης". Τα παραπάνω είναι απόσπασμα 
από το βιβλίο Διδακτική της Τέχνης της Λάουρα Σάτμαν για το τι 
συμβαίνει στην Αμερική, σελίδα 411, εκδόσεις Νεφέλη. 

Σαφώς δεν είμαστε μόνοι στο κόσμο που αναθέτουμε σε έναν 
δάσκαλο που πέρα να υποκαθιστά τον γονιό, έχει και την ευθύνη 
όλη της γνώσης, που αντιστοιχεί στην ηλικία των μαθητών που 
ανέλαβε για κάποιο χρόνο. Ο ίδιος αυτός θα διδάξει μια άλλη 
τάξη την επόμενη χρονιά με τις ανάλογες άλλες απαιτήσεις , γιατί 
η ειδίκευση στο προσωπικό του δημοτικού σχολείου μοιάζει 
αφορισμός κυρίως για τους γονείς των παιδιών που ησυχάζουν να 
αισθάνονται έναν άλλον στην θέση τους. Αυτό προϋποθέτει έναν 
δάσκαλο σε ετοιμότητα να αναλάβει, που θα αναλάβει 25 με 30 
ιδιαιτερότητες και παίζοντας τον διπλό του ρόλο, αυτό τον γενικό 
που οδηγεί ιχνεύοντας τον κόσμο και αυτόν που διδάσκει 
εξειδίκευση και μάλιστα χωρίς να είναι ο ίδιος εξειδικευμένος, να 
ετοιμάσει ουσιαστικά για το γυμνάσιο αυτούς που ανέλαβε. 

Προϋποθέτει όμως και έναν δάσκαλο που θα δώσει γνώσεις 
φαινομενικά αντιφατικές γιατί στο Δημοτικό Σχολείο η εξειδίκευση 
της γνώσης, τεχνοκρατική αντίληψη, προϋπάρχει, αφού οι αλλαγές 
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στα μέσα αρχίζουν από εκεί. Μέθοδοι, βιβλία, πειραματικά 
προγράμματα κ.τ.λ. Έτσι λοιπόν χρεώνεται την τάξη αφενός και 
την ευθύνη ενός αναλυτικού προγράμματος 7 ή 9 διαφορετικών 
γνωστικών περιοχών μαθημάτων και εφόσον κάθε ένα απ' αυτά τα 
μαθήματα απαιτεί ολοένα και ειδικότερες γνώσεις, σύντομα 
έρχεται αντιμέτωπος με πρακτικά ζητήματα, συμπιέζοντας 
συνεχώς το χρόνο σε βάρος των λεγόμενων δευτερευόντων 
μαθημάτων, με αποτέλεσμα ένα απ' αυτά όπως η Εικαστική 
Αγωγή να λείπει τελείως από το πρόγραμμα ή στην καλύτερη 
περίπτωση να γίνεται σποραδικά, υποβαθμισμένα σαν λύση χρόνου 
σε άλλα διδακτικά προβλήματα που θα προκύψουν. 

Όλα τα παραπάνω μπορούν να συμβούν ακόμα κι αν 
υπάρχει προτεραιότητα από πλευράς ενδιαφέροντος του δασκάλου 
στο συγκεκριμένο μάθημα. Γιατί δεν είναι λίγοι οι δάσκαλοι που 
δείχνουν προτίμηση στα καλλιτεχνικά μαθήματα και πλαισιώνουν 
τα τμήματα επιμόρφωσης. 

Η μονομερής κατεύθυνση της παιδείας στην ολοένα και πιο 
εξειδικευμένη γνώση της γνώσης, από νωρίς στο Δημοτικό, 
συμπιέζει το χώρο της φαντασίας ανισόρροπα μέχρι να φτάσουμε 
στο Γυμνάσιο όπου το σώμα της γνώσης οριοθετείται και 
αξιολογείται έπ' ακριβώς. 

Με τα παραπάνω θα' θελα να πω ότι στο Δημοτικό Σχολείο 
χρειάζεται να δώσουμε χώρο και χρόνο στο μάθημα της Εικαστικής 
Αγωγής και μέσα απ' αυτό θα ενισχύσουμε και τα υπόλοιπα . Προς 
το παρόν δίνεται άλλη προτεραιότητα στο να ενισχύσουμε τα 
υπόλοιπα μαθήματα με βιβλία, χρόνο, αξιολογήσεις, συζητήσεις 
για την καλύτερη εφαρμογή τους και στο χρόνο που θα περισσέψει 
απ'όλα αυτά, για θέματα τάξης και αποενοχοποίησης όσον αφορά 
ένα μάθημα που δεν λειτουργεί , δίνεται εντολή στα παιδιά , 
ζωγραφίστε στο μπλοκ ζωγραφικής. 

Θα ήταν βέβαια πιο σωστό και για την φύση του μαθήματος 
των Εικαστικών να εκφράζονται στο τέλος κάθε μαθήματος μέσω 
αυτών .Αυτό θα τόνιζε και τον γενικό ρόλο του δασκάλου. Προς το 
παρόν η μόνη έκφραση που σίγουρα η οποία γίνεται αφού έχει δικό 
της χρόνο στο αναλυτικό πρόγραμμα, 5-10 λεπτά στο τέλος του 
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μαθήματος της γλώσσας, είναι η γραπτή και αυτό βέβαια γιατί στο 
απώτερο μέλλον είναι μέρος των εισαγωγικών εξετάσεων, την 
σημαντικότητα των οποίων δεν μπορούμε να εξετάσουμε τώρα. 

Αυτό το οποίο κατέχω ως εμπειρία και σαν αποτέλεσμα της 
δυσλειτουργίας του μαθήματος των Εικαστικών είναι ότι το 
τετράδιο της ζωγραφικής και άσχετα από την υπόλοιπη εικόνα του 
μαθητή είναι πεδίο ατέρμονων προσπαθειών . Γιατί ο χρόνος ή η 
αναμονή του διαλείμματος δεν επέτρεψαν την παραπέρα 
ολοκλήρωση η γεύση του μαθήματος πικρή, αφού πολλά παιδιά 
συναισθανόμενα το πρόβλημα απολογούνται συχνά για ότι δεν 
έγινε. 

Μια άλλη εμπειρία σαν δασκάλας των Εικαστικών είναι η 
απωθημένη επιθυμία, εκφρασμένη σαν ανυπομονησία να 
ζωγραφίσουν και μόνο σαν αποτέλεσμα των συνεχών αναβολών 
της δημιουργικής πράξης μέσα στο σχολικό πρόγραμμα κάτι που 
δεν επιτρέπει να προχωρήσουν τα Εικαστικά Προγράμματα. 

Παρακάμπτω διάφορα άλλα πρακτικά προβλήματα, όπως τα 
εργαστήρια που στην καλύτερη περίπτωση τους, απλά είναι 
ακατάλληλα των υλικών που λόγω στενότητας περιορίζουν τα 
Καλλιτεχνικά Προγράμματα. 

Συνήθως υπάρχει μια αισιόδοξη προοπτική στην αρχή κάθε 
προγράμματος, που γίνεται γρήγορα δυσάρεστη αποτίμηση των 
όσων δεν έγιναν λόγω ελλείψεων. Αν αναφερθώ όμως στα παιδιά 
της υπέροχης ηλικίας των 6 ως 12 χρόνων πρέπει να πω ότι αξίζει 
κάθε προσπάθεια στο να επιχειρήσει κανείς να μπει στο μυθικό 
αυτό χώρο. 

Αξίζει και για το μη ειδικευμένο δάσκαλο που θα θελήσει 
μέσα από τα πλεονεκτήματα που του παρέχει η συνεχής επαφή του 
και το ίδιο το μάθημα των Εικαστικών να βοηθήσει τα παιδιά να 
μάθουν τέχνη, όπως μαθαίνουν και τα άλλα μαθήματα. Με την 
ανάγνωση, τη δημιουργική γραφή, ερευνητικά προγράμματα και 
συζητήσεις. Αξίζει όμως και για τον εξειδικευμένο δάσκαλο της 
τέχνης, με τον ρόλο του ως καλλιτεχνικός σύμβουλος στην 
κοινότητα του σχολείου και ως εκπαιδευτικός της τέχνης να 
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κατακτήσει τον χώρο που του ανήκει και να συνεργαστεί με τον 
δάσκαλο της τάξης. 

Στα προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης τα πρότυπα είναι 
συνήθως όμοια με εκείνα των δυο τελευταίων τάξεων του 
Δημοτικού Σχολείου. Αυτά τα προγράμματα αντιστοιχούν στον 
ελάχιστο βαθμό διδασκαλίας της τέχνης. Αν συνεχίζουν να μένουν 
όπως έχουν και δεν προχωρούν σε εμβαθύνει στην κατανόηση του 
ρόλου της τέχνης είναι γιατί δεν έγιναν αυτά τα προγράμματα δύο 
χρόνια νωρίτερα, δηλαδή στην Πέμπτη και στην Έκτη Δημοτικού. 

Αν θέλουμε να προχωρήσει η Εικαστική Παιδεία, τότε πρέπει 
να προσέξουμε το πέρασμα του ανθρώπου από την στοιχειώδη 
εκπαίδευση και μια τέτοια εκτίμηση φαίνεται να έχει το πρόγραμμα 
"Μελίνα", το οποίο ως πρόταση για την αλλαγή της εκπαιδευτικής 
νοοτροπίας δια του πολιτισμού, πιστεύει ότι θα δημιουργηθεί μια 
άλλη κοινωνία, άλλη νοοτροπία, άλλη πολιτική, λόγια της ίδιας της 
Μελίνας Μερκούρη. Καθώς το πρόγραμμα με το όνομα 
"Εκπαίδευση και Πολιτισμός" από 1984 αγκαλιάστηκε από την 
Ευρώπη και είναι μια πρωτοβουλία που αναλαμβάνει η Ελλάδα 
χωρίς να στηρίζεται σε κοινοτικά κονδύλια αλλά αντίστοιχα του 
Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Παιδείας, αποκτά 
ιδιαίτερη εθνική σημασία για όποιον από εμάς ονειρεύτηκε έναν 
άλλο σχολικό χώρο. 

Καθ' όσον μάλιστα επιδιώκεται μέχρι το 2005 τάξη-τάξη η 
πειραματική εφαρμογή του να έχει εισαχθεί και στα Πανεπιστήμια. 

Δεν θα σταθώ περισσότερο στα προγράμματα "Μελίνα" αφού 
είναι θέμα στην συνέχεια του προσυνεδρίου. Απαντώ μόνο στο 
άρθρο της εφημερίδας Ελευθεροτυπία της 28ης Ιουλίου 1997 με 
θέμα, "Ψάχνοντας για Τρελούς για την Εκπαίδευση" από το οποίο 
κυρίως πήρα στοιχεία και εννοώντας όλους αυτούς τους 
εκπαιδευτικούς που εκστερνίζονται το πρόγραμμα, ότι οι τρελοί 
περιμένουν, μην τους κάνετε να περιμένουν για πολύ 

(ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΣΕΤΑΣ) 
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... να το εκτιμήσουμε αυτό που μας περιβάλλει και έτσι να το 
γνωρίσουμε. Όμως τότε ακριβώς σ' αυτές τις εκτιμήσεις φαίνεται 
και το αληθινά μεγάλο ανάστημα κάποιων μορφών, όπως υπήρξε η 
Μελίνα Μερκούρη, που φαντάστηκε την μετατροπή του μαθήματος 
σε συναρπαστική διαδικασία. 

Αγαπητοί φίλοι θα ήθελα να σας προσκαλέσω να πλαισιώσετε 
το Δημοτικό Σχολείο για να μην αισθάνομαι μοναξιά. Είναι ωραίος 
χώρος. 
Ευχαριστώ. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Ευχαριστούμε την συναδέλφισα Χαντέ. "Σχολική 
Εκπαίδευση" είναι το θέμα που θα μας αναπτύξει ο Χρήστος 
Αάμπρου, γλύπτης, εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Όχι καλλιτέχνης που δουλεύει στην Πρωτοβάθμια, δάσκαλος που 
είναι και καλλιτέχνης. Το αντίστροφο σχήμα. Έχει σημασία για τον 
χώρο μας. 

ΑΑΜΠΡΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. "Σχολική Εκπαίδευση" 
με ειδικότερο θέμα την πραγματικότητα του σήμερα για το 
μάθημα των Καλλιτεχνικών στα Δημοτικά Σχολειά και την ανάγκη 
εφαρμογής του προγράμματος διδασκαλίας του μαθήματος από 
δασκάλους ειδικότητας, άμεσα, μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα. 

Θα' θελα να ξεκινήσω τούτη την ομιλία μου με μια ευχή . Ας 
είμαι κάποτε ο άνθρωπος να μπορέσει να δει με τα μάτια της 
ψυχής του πως το χρήμα και η απόκτηση του δεν είναι το μοναδικό 
και ύψιστο αγαθό. 

Μέσα από την εμπειρία μου θα προσπαθήσω να σας 
μεταφέρω γεγονότα, για να μπορέσω να ζωγραφίσω την εικόνα 
του σήμερα στο Δημοτικό Σχολειό , όσον αφορά την Αισθητική 
Αγωγή και ιδιαίτερα το μάθημα των Καλλιτεχνικών . 

Ας αρχίσω λοιπόν από το Νομικό Πλαίσιο που επικρατεί στο 
χώρο του μαθήματος. Το αναλυτικό πρόγραμμα για την Αισθητική 
Αγωγή στα σχολεία καλύπτεται από 2 προεδρικά διατάγματα το 
583/82 για τις Α και Β τάξεις και το 132/90 για τις Γ, Δ. Ε και ΣΤ 
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τάξεις. Για τις τέσσερις πρώτες τάξεις προβλέπονται 4 ώρες 
διδασκαλίας εβδομαδιαία και για τις δύο τελευταίες 2 ώρες 
εβδομαδιαία. Στο μάθημα της Αισθητικής Αγωγής 
συμπεριλαμβάνονται, η Εικαστική Αγωγή, η Μουσική και η 
Θεατρική Αγωγή. Έτσι μοιράζονται τις τέσσερις ή τις δύο ώρες, 
ανάλογα, της εβδομάδας. 

Ποιοι διδάσκουν το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής. 
Καταρχάς ο δάσκαλος της τάξης. Τώρα τελευταία διορίστηκαν για 
το μάθημα της Μουσικής, σ' ορισμένα σχολεία, δάσκαλοι 
ειδικότητας. Επίσης για την συμπλήρωση του ωραρίου τους, 
ανατίθεται το μάθημα σε καθηγητές Καλλιτεχνικών της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πιστεύω σε ελάχιστα σχολεία. 

Για την ιστορία θα αναφέρω τις προσπάθειες που έκανε το 
Υπουργείο να οργανώσει καλύτερα το μάθημα της Αισθητικής 
Αγωγής και να πειραματιστεί ταυτόχρονα για να βγάλει τα 
συμπεράσματα του. 

Καταρχάς, δημιουργεί τα Σ.Δ.Ε.Ν.Π., Σχολεία Δοκιμαστικής 
Εφαρμογής Νέων Προγραμμάτων, με την έναρξη εφαρμογής του 
νόμου 1566/85 και καλεί όσους δασκάλους επιθυμούν και έχουν 
την δυνατότητα να διδάξουν το μάθημα των Καλλιτεχνικών και της 
Μουσικής να το διδάξουν σαν μάθημα ειδικότητας της τετάρτης, 
πέμπτης και έκτης τάξης. 

Αργότερα 1994/95 και 1995/96 με τις εγκυκλίους εφαρμογής 
για την διαμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων που στέλνει το 
Υπουργείο, προτρέπει τους σχολικούς συμβούλους να ενθαρρύνουν 
εκπαιδευτικούς που διακρίνονται στους χώρους των Εικαστικών 
Τεχνών και της Μουσικής να αναλάβουν τα μαθήματα των 
Καλλιτεχνικών και Μουσικής ως μάθημα ειδικότητος εφόσον 
υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης των εν λόγω εκπαιδευτικών 
από τα κυρίως διδακτικά τους καθήκοντα. Στην ουσία δηλαδή 
ύπαρξη πιστώσεων για αναπληρωτές ή αποσπάσεις άλλων 
εκπαιδευτικών στις θέσεις τους. 

Το 1995 έρχεται το πρόγραμμα "Μελίνα" να εφαρμοστεί 
πειραματικά σ' ένα σχολείο περίπου κατά διεύθυνση , δηλαδή ένα 
σχολείο περίπου σε κάθε νομό. Ταυτόχρονα το Υπουργείο 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 3-10/9/1997 Σελ.: 28 



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

οργανώνει διάφορα προγράμματα που αναφέρονται στην 
περιβαλλοντική εκπαίδευση και στις διαφόρων τύπων πολιτιστικές 
δραστηριότητες. Έχει εκδώσει δυο βιβλία από καιρό, αξιόλογα 
κατά την άποψη μου, βοηθήματα για τον δάσκαλο, για την 
Εικαστική Αγωγή και την θεατρική αγωγή που καθιστούν 
εφαρμόσιμο το αναλυτικό πρόγραμμα από κάθε εκπαιδευτικό. 

Αυτά περιληπτικά και σύντομα για τις προσπάθειες του 
Υπουργείου και εάν έχω ξεχάσει κάποια , ας μου συγχωρεθεί, δεν 
θα έχει πέσει στην αντίληψη μου. 

Ας πάμε τώρα στο άλλο σκέλος στην βάση , στο αντικείμενο 
μας, στο σχολείο, με τη καθημερινή λειτουργία και 
πραγματικότητα. Είναι οφθαλμοφανές ότι το μάθημα της 
Αισθητικής Αγωγής σήμερα, παρ'όλες τις προσπάθειες και την 
καλή θέληση του Υπουργείου, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, 
έλλειψη προσωπικού, χώρων κ.τ.λ. γίνεται από τον δάσκαλο της 
τάξης. 

Πιστεύω λοιπόν μέσα από την προσωπική μου εμπειρία, 15 
χρόνια στο χώρο, ότι το μάθημα γίνεται κατά ποσοστό 70% 
περίπου με ελαφρούς υπολογισμούς, μόνο όταν ο δάσκαλος έχει 
αναλάβει κάποια σχολική γιορτή, θέλει να στολίσει κάποια 
αίθουσα ή όταν έχει ξεμπερδέψει έγκαιρα με την Γλώσσα, τα 
Μαθηματικά, την Ιστορία και τα άλλα μαθήματα. 

Το φαινόμενο αυτό, το αποτέλεσμα της καθημερινής αυτής 
πράξης, δεν πηγάζει από πουθενά αλλού παρά μόνο από την 
ιεράρχηση που καθόρισε η κοινωνία μας μέσα από την νοοτροπία, 
που το νομικό πλαίσιο της πολιτείας ανάγκασε τους γονείς να 
δημιουργήσουν. Στο ότι τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία πρέπει 
να μάθουν, να μπορούν ,να προσαρμοστούν, να γίνουν , να τους 
δώσουμε , να τα φορτώσουμε, να τα ξεκάνουμε, να τα 
προσανατολίσουμε, να τα δούμε , όλα αυτά και τόσα άλλα ρήματα 
που ξεχνούν το παιδί και την ηλικία του, το παιδί και τις ανάγκες 
του, το παιδί και το παιχνίδι του, το παιδί και την δημιουργία, το 
παιδί και την προσωπικότητα του. 

Ζητάει μια φορά το σύστημα, δέκα φορές ο γονιός, από την 
ηλικία των επτά χρόνων ή και μικρότερη ακόμα, φορτώνει το παιδί 
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με διάφορα πιάνα, κιθάρες, γυμναστήρια, χορούς, μπαλέτα, 
γλώσσες κ.τ.λ. και ο δάσκαλος στο σχολειό μαθηματικά, γλώσσες 
και ένα σωρό άλλες εργασίες. 

Δεν φτάνει φυσικά ο χρόνος της ώρας διδασκαλίας. Αν βάλεις 
το παιδί να γράφει και να μάθει, έξω απ' αυτά που προβλέπει, 
σωστά ή λάθος δεν το κρίνω τώρα, το αναλυτικό πρόγραμμα, 
ακόμη επιπλέον δέκα ασκήσεις μαθηματικά και να κλίνει επιπλέον 
2 ρήματα σε όλες τις πτώσεις, σε όλες της εγκλήσεις, τις φωνές και 
τους χρόνους τότε και του χρόνου. Ο χρόνος της διδακτικής ώρας 
δεν φτάνει με τίποτα και τα υπόλοιπα των ασκήσεων αυτών 
μετατίθενται για το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής που 
συμπληρώνει τα Μαθηματικά, τη Γλώσσα, την Ιστορία , τα 
Θρησκευτικά, τα Φυσικά και ότι άλλο ο δάσκαλος δεν πρόλαβε να 
κάνει ή να πει μέσα στο χρόνο που πρέπει, όχι μόνο επειδή δεν του 
φτάνει ο χρόνος, για τα άλλα μαθήματα, αλλά και γιατί η τέχνη 
του είναι ή τελείως άγνωστο αντικείμενο ή σχεδόν άγνωστο ή κάτι 
τέλος πάντων έχουμε ακούσει ρε παιδιά ή έχουμε δει και 5-6 
εκθέσεις στο πολιτιστικό κέντρο της πόλης. 

Πολλές φορές δεν ξέρει τι να διδάξει και πως σωστά να το 
διδάξει και ανατρέχει στις μνήμες της ιχνογραφίας που διδάχτηκε 
εκείνος από τον δάσκαλο του ως μαθητής, αγνοώντας έναν ωραίο 
μπούσουλα που του έδωσε το Υπουργείο και το ονομάζει 
""Εικαστική Αγωγή βιβλίο για το δάσκαλο". 

Επίσης του είναι δύσκολο άλλες φορές, αν και γνωρίζει το 
βιβλίο και το άνοιξε και το διάβασε, να κατανοήσει πως μπορεί να 
είναι η καρικατούρες που φτιάχνουν τα παιδιά, και δεν μοιάζουν 
με την πραγματικότητα, τέχνη. Οπότε βγάζει μερικές φωτοτυπίες 
από ένα μήλο σχεδιασμένο που βρήκε κάπου και το δίνει στους 
μαθητές τους για παραγέμισμα με σαφείς εντολές, κόκκινο το μήλο, 
πράσινο το φύλλο. 

Αυτή όμως είναι μια εικόνα ενός ποσοστού αρκετά μεγάλο 
όμως. Υπάρχουν κι άλλες πλευρές όπως αυτή του δάσκαλου ττοο 
αγαπά την τέχνη και που πιστεύει πως μέσα από τον πολιτισμό 
πλάθονται χαρακτήρες, και αναβαθμίζεται η ποιότητα του 
ανθρώπου και που την ώρα του μαθήματος κάνει το μάθημα του 
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σωστά. Κουβαλάει στην τάξη του κουβάδες με νερό, χρώματα, 
χαρτιά, εφημερίδες, πινέλα, γύψους, πυλούς , κόλλες. Κάνει το 
μάθημα του, συνήθως τελευταία ώρα και φεύγει έχοντας αναρτήσει 
τα έργα των μαθητών του στους τοίχους και τα πρεβάζια των 
παραθύρων , αφήνοντας κάτω όπως είναι φυσικό, υπολείμματα 
χρωμάτων, πυλού, γύψων, χαρτιών και όποιων άλλων υλικών 
χρησιμοποίησε. Την εικόνα συμπληρώνουν και κάποια βρομόνερα 
που έχυσε από απροσεξία ο Δημοσθένης επειδή τσακώθηκε με την 
Ελενίτσα και ούτω καθ' εξής. 

Βέβαια την επόμενη το πρωί τον περιμένει στην πόρτα η 
καθαρίστρια με ένα ύφος παραπονιάρικο με μικράν δόση 
αυστηρότητας. Ανακοινώνει ότι τη προηγούμενη την ξεθεώσανε με 
την τάξη που αφήσανε. Δύο ώρες έκανε να φέρει σε τάξη την 
αίθουσα και τα χρήματα που παίρνει είναι ελάχιστα, αυτό είναι 
αλήθεια. 

Λίγο πιο μέσα είναι ο Διευθυντής του σχολείου που σε ύφος 
συναδελφικό σου δίνει την συμβουλή "πρόσεχε ρε αδερφέ της 
βγάλαμε την Παναγία της γυναίκας" πάλι έχει δίκιο. "Ξέρεις 
υπάρχει το πρόβλημα των χώρων" κ.τ.λ. "Ε, κάνε πιο ανώδυνο, 
κάτι που να καθαρίζετε γρήγορα, εύκολα". 

Και έρχεται λοιπόν η ανάγκη να γίνει φιλότιμο και ο 
δάσκαλος να καταλήξει να ακούει κάθε βδομάδα το ίδιο τροπάριο, 
να πέφτει στους γνωστούς μαρκαδόρους, στο χαρτί Α4 και στα 
ανώδυνα γενικώς υλικά. Δίνει στα παιδιά ένα θέμα, τα παιδιά 
ζωγραφίζουν και αυτός διορθώνει τα γραπτά της ημέρας που δεν 
πρόλαβε, η ρεμβάζει απ' το παράθυρο τους οδηγούς που 
τσακώνονται για την προτεραιότητα, φιλοσοφούμενος και 
σκεφτόμενος μέχρι και βγει κι εκείνος στο δρόμο και να διεκδικήσει 
την δικιά του προτεραιότητα. 

Θα μπορούσα να επεκταθώ και να αναφερθώ σε δεκάδες 
περιπτώσεις που έχουν πέσει στην αντίληψη μου ή που μου έχουν 
συμβεί προσωπικά, αλλά νομίζω ότι από τα παραπάνω μπορούμε 
να έχουμε μια εικόνα για να βγάλουμε τα συμπεράσματα μας. Εγώ 
τι βλέπω, περιληπτικά και ομαδοποιώντας τις περιπτώσεις σε 
ποσοστά περίπου: Πρώτα, το όάσκαλο την ώρα των καλλιτεχνικών 
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να κάνει Μαθηματικά, ή Γλώσσα, ή όποιο άλλο μάθημα εκτός 
Καλλιτεχνικά σε ποσοστό 50% περίπου. Δεύτερο, το δάσκαλο που 
έχει βγάλει μια φωτοτυπία στο φωτοτυπικό του σχολείου και την 
έχει μοιράσει στα παιδιά για παραγέμισμα, σε ποσοστό 20% 
περίπου. Τρίτο , το δάσκαλο που παίρνοντας το βιβλίο του 
Υπουργείου ξεφυλλίζει βρίσκει ένα θέμα το λέει και τα παιδιά 
ζωγραφίζουν όπως τους αρέσει, επειδή δεν τους λέει τίποτα άλλο 
ο δάσκαλος, σε ποσοστό 20% περίπου. Τέταρτο, το δάσκαλο που 
έχει προγραμματίσει κάποια πράγματα μέσα από το βιβλίο της 
Εικαστικής Αγωγής, ανώδυνα για την καθαριότητα της αίθουσας 
και τα δουλεύει σωστά, σε ποσοστό 5% περίπου. Πέμπτο, το 
δάσκαλο που κάνει την δουλειά του σωστά, στο χώρο του, στην 
αίθουσα της τάξης, η σε κάποιο βοηθητικό χώρο με νερό και 
αποχέτευση , αν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια, ακούγοντας επίσης 
πάντα το τροπάριο του, σε ποσοστό 4% περίπου. Και έκτο, τον 
δάσκαλο ή την τάξη που είναι τυχερό να βρίσκονται σε μια από τις 
περιπτώσεις που το μάθημα γίνεται από δάσκαλο ειδικότητας, 
σωστά ενημερωμένο ή από το πρόγραμμα "Μελίνα" ή από 
καθηγητές Καλλιτεχνικών που συμπληρώνουν ωράριο στο ποσοστό, 
στο "μεγάλο" ποσοστό, του 1% περίπου. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι, το 5% των μαθητών να 
δέχεται σωστά την Εικαστική Αγωγή στο σχολείο. Το 5% να 
ενημερώνετε σ' αυτήν. Το 20% να υποφιάζεται ότι γίνετε, κάτι 
υπάρχει. Το 20% να βρίσκεται σε λάθος δρόμο και το 50% να 
αγνοεί το συναίσθημα της δημιουργίας εικαστικού φαινόμενου και 
να διερωτάται ή να βγάζει συμπεράσματα ότι τα καλλιτεχνικά και 
η τέχνη είναι παρακατιανά πράγματα και ο πολιτισμός υπόθεση 
κάποιων "φευγάτων". 

Τα αποτελέσματα απ' αυτή την πραγματικότητα τα βλέπουμε 
στην καθημερινή μας ζωή με την "ομορφιά" που μας "δέρνει" 
γύρω μας είτε από την πλευρά του εικαστικού προβληματισμού, 
είτε από τις μουσικές επιλογές της εποχής μας, είτε από τα 
καθημερινά δρώμενα της "αρχόντισσας" της εποχής μας και είναι 
και "πολύτεκνη" μάλιστα, της τηλεόρασης. 
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Είναι τα πράγματα λοιπόν τόσο μαύρα; Η αλήθεια είναι ότι 
δεν ξέρω. Πιθανόν, πιθανόν εγώ να τα βλέπω έτσι και πολύ θα* 
θελα να σφάλω εγώ. Η πραγματικότητα όμως της σχολικής 
καθημερινότητας δεν μου αφήνει πολλά περιθώρια 
αμφισβητήσεων. Είναι αυτή που σας περιέγραφα. 

Πάλι υποκειμενική απάντηση θα δώσω. Συγνώμη , αμέσως 
μετά μπαίνει το ερώτημα και τότε τι κάνουμε; Πως 
αντιμετωπίζουμε το θέμα με το καλύτερο δυνατόν τρόπο; Πάλι 
υποκειμενική απάντηση θα δώσω. Βλέπω μόνο άνθρωποι με 
μεράκι γι'αυτόν το χώρο μπορούν να δώσουν λύση στο πρόβλημα. 
Κι αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν και στον χώρο των δασκάλων και 
στον χώρο των καλλιτεχνών. 

Πιστεύω ότι το πρόβλημα πρέπει να έχει άμεση, 
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση. Για την άμεση 
και μεσοπρόθεσμη αντιμετώπιση χρονολογικά την οριοθετώ ότι 
μπορεί να γίνει περίπου μέσα σε επτά χρόνια. Το πρόβλημα 
πρέπει να λυθεί μέσα από το υπάρχον προσωπικό στην 
εκπαίδευση, της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και με την πρόσληψη 
προσωρινών αναπληρωτών από τους αποφοίτους της Α.Σ.Κ.Τ., 
επιμορφώνοντας τους μεν στις τεχνικές και την τέχνη, τους δε 
στην παιδαγωγική και ψυχολογία της ηλικίας των σχολείων. 

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί αναλαμβάνουν να διδάσκουν το 
μάθημα ως μάθημα ειδικότητας, δουλεύοντας σε 2 και 3 γειτονικά 
σχολεία για συμπλήρωση του ωραρίου τους. Για την εποπτεία και 
επίλυση των προβλημάτων μπορεί να υπάρχει ένας ειδικός 
σύμβουλος ανά διοικητική περιφέρεια και από ένα στα μεγάλα 
αστικά κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη. 

Για την μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση μπορεί να υπάρξουν 
δύο λύσεις. Από τα παιδαγωγικά τμήματα και από την Α.Σ.Κ.Τ. 
όπου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα ειδικοτήτων. Στα 
παιδαγωγικά τμήματα, παράδειγμα, να υπάρχει ένας αριθμός που 
να μπορεί να ακολουθεί την ειδικότητα της διδασκαλίας των 
καλλιτεχνικών, παρακολουθώντας ανάλογα μαθήματα και 
παίρνοντας τροφή από κάποιο έτος σπουδών για την εξειδίκευση 
του στο χώρο της τέχνης. Ανάλογα και οι φοιτητές της Α.Σ.Κ.Τ. να 
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παίρνουν περισσότερα μαθήματα παιδαγωγικής και ψυχολογίας, 
ιδιαίτερα για ηλικίες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι 
πτυχιούχοι αυτών των δύο κατευθύνσεων Θα στελεχώσουν το 
μάθημα της Καλλιτεχνικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Η επόμενη ερώτηση είναι : Και το κόστος όλης αυτής της 
ιστορίας δεν είναι μεγάλο; Θα αναφερθώ λίγο σε αριθμός αλλά 
πάρα πολύ λίγο. Πανελλαδικά οι οργανικές θέσεις σήμερα στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για τα Δημοτικά Σχολειά είναι 30,000 
περίπου. Το 20% αυτών των οργανικών θέσεων ανήκει σε σχολεία 
ολιγοθέσια και με μικρό αριθμό μαθητών, όπου με το "Πρόγραμμα 
Καποδίστριας" και την συνένωση των κοινοτήτων σε δήμους, θα 
συμπτυχθούν και θα οργανώσουν μεγαλύτερα σχολεία. Οι 
οργανικές θέσεις θα μειωθούν 26.500 και με την προϋπόθεση ότι η 
διδασκαλία του μαθήματος γίνετε στις Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και 
Έκτη τάξεις, οι ώρες του μαθήματος των καλλιτεχνικών θα είναι 
17.660 για τις δύο πρώτες και 8.830, σύνολο 26.500 περίπου 
διδακτικές ώρες την εβδομάδα. 

Εάν υπολογίσουμε λοιπόν ότι ένας εκπαιδευτικός της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάνει 21 διδακτικές ώρες , έχουμε την 
ανάγκη απασχόλησης περίπου 1.200 εκπαιδευτικών. Πανελλαδικά 
λοιπόν 1.200 με μέσω όρο 370.000 ακαθάριστες αποδοχές τον 
μήνα κοστίζουν 444.000.000 το μήνα ή 6.200.000.000 το χρόνο 
περίπου. 

Αν πιστέψουμε επίσης ότι, όπως λέγουν και οι πολιτικοί 
αυτού του τόπου, ότι εξάγουμε πολιτισμό, μπαίνει το ερώτημα. 
Είναι μεγάλο το κόστος αυτής της επένδυσης; Αξίζει άραγε τον 
κόπο να μπούμε σ* αυτό το έξοόο για να δούμε το λαό μας ν ' 
αγαπά το χώρο του, την ιστορία του, τον πολιτισμό του, και όχι 
μόνο; Ευχαριστώ. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Στην συνέχεια η συνάδελφος Χαρίκλεια Μυταρά θα 
μας μιλήσει για το πρόγραμμα "ΜΕΑΙΝΑ". 

ΜΥΤΑΡΑ: Φίλοι συνάδελφοι, Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από 
τότε που βρεθήκαμε όλοι μαζί και προσπαθήσαμε να λύσουμε τα 
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άπειρα προβλήματα του κλάδου μας. Μερικά από αυτά έχουν 
λυθεί άλλα όμως παραμένουν και κατ' ένα περίεργο τρόπο 
διογκώνονται εξαρτώμενα από την ταχύτητα και τις απαιτήσεις 
της εποχής μας. 

Ακόμα και το ότι αλλάζει ο βασικός στόχος του Συνεδρίου 
μας, είναι μια απόδειξη του πόσο εμείς που τόσα χρόνια 
παιδευόμαστε να μεταφέρουμε το μήνυμα της τέχνης στο λαό μας , 
ωριμάζουμε αισθητικά, συμπορευόμαστε με την υπόλοιπη Ευρώπη, 
ψάχνοντας για την Αισθητική και Πολιτιστική μας ταυτότητα, 
δηλαδή τη ταυτότητα του Ευρωπαίου Πολίτη. 

Όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι είμαι ζωγράφος, είμαι 
δηλαδή το αποτέλεσμα μιας Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών η 
οποία δεν αποφασίζει να ενεργοποιήσει ακόμα το τμήμα 
Διδακτικής της Τέχνης, το ήδη εγκεκριμένο από το αρμόδιο 
Υπουργείο. 

Εχω διδάξει σ'όλα τα επίπεδα της Καλλιτεχνικής Παιδείας 
και έχω ιδρύσει εδώ και 19 χρόνια το Εργαστήρι Τέχνης της 
Χαλκίδας. Χαίρομαι που με καλέσατε να συζητήσω με τους 
συναδέλφους μου στο τραπέζι με τη Δημοτική Εκπαίδευση. 
Χαίρομαι γιατί έπειτα από τόσα χρόνια δημιουργικής δουλειάς με 
τα παιδιά της Χαλκίδας, έχω πειστεί πως είναι χρέος μας να 
βοηθήσουμε τα μικρά παιδιά της χώρας μας. Τα παιδιά της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, του Δημοτικού Σχολείου και γιατί όχι 
και του Νηπιαγωγείου. 

Πιστεύω πως αν επιθυμούμε μια ουσιαστική αλλαγή της 
Παιδείας στην πατρίδα μας, πρέπει να σκύψουμε με άπειρο 
σεβασμό στις μικρές ηλικίες. Προσωπικά στο εργαστήρι της 
Χαλκίδας έχω δει τις ουσιαστικές αλλαγές του σε όλα τα επίπεδα. 
Έχω δει μαθητές να έρχονται μωρά στο Εργαστήρι, να μεγαλώνουν 
ευτυχισμένα μέσα σ' αυτό και αργότερα να διαπρέπουν σε 
Ανώτατα Ιδρύματα. 

Νομίζω πως μπορώ να βοηθήσω αρκετά το Συνέδριο και σαν 
Πρόεδρος Εικαστικού Εργαστηρίου που έχει πλήρη επίγνωση πόσο 
σημαντική είναι η Εικαστική Παιδεία όταν απευθύνεται σε παιδιά 
που θέλουν να εκφραστούν μέσα από αυτή , ακόμα και στον 
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ελεύθερο χρόνο τους, έχοντας την διακριτική συμπαράσταση 
δασκάλων καλλιτεχνών που ξέρουν , που αγαπούν, δουλεύοντας σε 
σωστούς χώρους και με τους ανάλογους χρόνους. 

Με καλέσετε όμως και για έναν ιδιαίτερο λόγο. Να σας 
μιλήσω για το πρόγραμμα "ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισμός". 
Θα σας μιλήσω χρησιμοποιώντας ένα μέρος από τα κείμενα που 
έχουν γραφτεί για την έκδοση της φιλοσοφίας του προγράμματος 
και θα καταλήξω στις ασκήσεις που δημιουργήσαμε η ομάδα των 
εικαστικών. 

Το πρόγραμμα "Μελίνα" είναι το αποτέλεσμα της κοινής 
προσπάθειας των Υπουργείων Πολιτισμού, Παιδείας και τις 
συνεργασίας τους με την Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, 
θεσμοθετημένο με κοινή απόφαση των τότε δύο Υπουργών. 
Αποβλέπει στην ανάδειξη της πολιτισμικής διάστασης στην 
εκπαίδευση και την αναζωογόνηση του πυρήνα της καθημερινής 
σχολικής δράσης, με την ακατάλυτη δύναμη της τέχνης και του 
πολιτισμού. 

Είναι ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα στρατηγικής, με πολλαπλά 
στάδια γενίκευσης των πειραματικών του εφαρμογών που αφορούν 
και τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Με μια προσπάθεια 
αποκατάστασης της αυθεντικής επικοινωνίας του παιδιού με το 
κοινωνικό, ιστορικό και πολιτισμικό του περιβάλλον, οδηγώντας το 
παιδί σε μια γνωστική και συναισθηματική σχέση με το 
αντικείμενο. 

Το διδακτικό παιδαγωγικό πλαίσιο, επομένως, που αποδίδει 
την φιλοσοφία του προγράμματος "Μελίνα", και υπηρετεί τους 
στόχους αναλύετε στο δίπτυχο "Επαφή - Γνώση, Έκφραση-

Επικοινωνία" . Κατά το "Μελίνα" είναι αναγκαία η προβολή μιας 
νέας αντίληψης στο τρόπο που προσεγγίζονται, παρουσιάζονται 
και αναλύονται τα γνωστικά αντικείμενα στην εκπαίδευση. Η 
αντίληψη αυτή πρέπει να αποζητά την ευχαρίστηση μέσα από την 
γνώση. Πρέπει να αξιοποιεί την φυσική περιέργεια του παιδιού, 
πρέπει να προβάλλει την δημιουργικότητα του. Πρέπει να αποζητά 
την βελτίωση της ικανότητας του για επικοινωνία σε όλα τα 
επίπεδα. 
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Ο μοναδικός πρωτότυπος και πολύμαντος τρόπος έκφρασης 
κάθε μορφής τέχνης συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα αυτής 
της επικοινωνίας, πλουτίζει το διδακτικό ρεπερτόριο του δασκάλου 
και στο επίπεδο διδακτικών στόχων είναι μια ακόμα ματιά στην 
επιστημονική γνώση , πιο ζεστή και οικεία αλλά εξίσου 
διερευνητική. 

Στο πρόγραμμα "Μελίνα" η πολιτιστική μας κληρονομιά, 
αναδεικνύεται ως προσωπική συγκίνηση που εμπνέει η ψιθυριστή 
συνομιλία με το παρελθόν και τις πολιτισμικές μας καταβολές. 
Ένα παιδί που θα αγαπήσει τον πολιτισμό του, θα αγαπήσει και θα 
εκτιμήσει τους πολιτισμούς των άλλων χωρών. Θα προσεγγίσει 
συναισθηματικά την παγκόσμια έννοια άνθρωπος. Η ενωμένη 
Ευρώπη σχεδιάζει και δρα δημιουργώντας την πολιτιστική της 
ταυτότητα μέσα από την ιδιαιτερότητα των χωρών που την 
αποτελούν. 

Είναι κοινό μυστικό ότι η Αισθητική Αγωγή είχε παραμεληθεί 
στην Ελληνική Εκπαίδευση. Η προσπάθειες αναβάθμισης των 
Καλλιτεχνικών Μαθημάτων κατευθύνονταν κυρίως στην ανάπτυξη 
δημιουργικών και εκφραστικών δεξιοτήτων. Σε μία εποχή που 
υστερούμε εκπαιδευτικά σε κάθε επίπεδο κεντρικό, ελεύθερο, 
δηλωτικό, συναισθηματικής ανεξαρτησίας και που η αυτενέργεια , 
η κριτική στάση, η δημιουργική απόκλιση καταπιέζονται από την 
σχολική πρακτική, ήταν φυσικό όλες οι ανανεωτικές φωνές να 
αναζητήσουν νέους τρόπους ατομικής έκφρασης και 
απελευθέρωσης του μαθητή. 

Το "Μελίνα" προσθέτει 2 στόχους με το ν' αναζητά και ν' 
αναδεικνύει μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία την ανθρώπινη 
επικοινωνία και την εξοικείωση με τις κοινωνικές παραμέτρους του 
έργου τέχνης. Προσπαθεί να το επιτύχει αναπτύσσοντας τις 
δεξιότητες του παιδιού στην καλλιτεχνική έκφραση, τις δεξιότητες 
διαπροσωπικής επικοινωνίας μέσα από αυτήν, την ανάπτυξη της 
πολιτισμικής συνείδησης με την συνειδητοποίηση κάποιων 
στοιχείων που τελικά θα καθορίσουν την στάση και την 
συμπεριφορά του αυριανού πολίτη απέναντι στην τέχνη. 
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Από το 1995 για την όλη αισθητική, παιδαγωγική, 
πολιτισμική προσπάθεια του προγράμματος "Μελίνα", έχει 
επιστρατευθεί ένας αρκετά μεγάλος αριθμός παιδαγωγών, 
επιστημόνων και καλλιτεχνών που σε λίγο διευρύνεται με Πρόεδρο 
τον Νίκο Παϊζη. Είναι η συντονιστική ομάδα του προγράμματος. 
Λειτουργούν ομάδες Μουσικής με συντονιστή τον Κώστα Μόσχο, 
Χορού - Κίνησης με την Ντέλλη Τσεκούρα Ευθυμίου, Θεάτρου με 
την Ξένια Καλογεροπούλου και στο Θεατρικό Παιχνίδι το Λάκη 
Κουρετζή, Οπτικοακουστικής Έκφρασης με τον Μέλη Θεοδωρίδη 
και Εικαστικών με την Χαρίκλεια Μυταρά. 

Όλα αυτά τα χρόνια δουλέψαμε σκληρά, με την πίστη ότι ο 
δάσκαλος είναι αναγκαίο να δέχεται ερεθίσματα και ιδέες που του 
ενισχύουν την πεποίθηση ότι δεν αγωνιά μόνος αλλά συστρατεύετε 
σε μια κοινή προσπάθεια. Οι δάσκαλοι ανακαλύψανε το 
δημιουργικό χαρακτήρα μιας επίσκεψης σε χώρο ιστορικής ή 
πολιτισμικής αναφοράς. Με τη πείρα του Ελληνικού τμήματος, του 
ΙΚΟΜ, στον εκπαιδευτικό χώρο και την παρέμβαση του "Μελίνα", 
τα 79 συνολικά Δημοτικά Σχολεία του "πιλότου" αποκτήσανε έναν 
θησαυρό από προγράμματα. Όπως, 57 προγράμματα για την 
παραδοσιακή τέχνη και το λαϊκό μας πολιτισμό. Σε λίγο θα έχουν 
στα χέρια τους 60 προγράμματα για το προϊστορικό και τον 
αρχαίο μας πολιτισμό. 

Έτσι τα παιδιά πηγαίνουν να συναντήσουν την τέχνη 
Μουσείο-Αρχαιολογικούς Χώρους, Μόνιμες Εκθέσεις, Θέατρα κ.τ.λ. 
με επισκέψεις δημιουργικού χαρακτήρα, που βοηθούν το παιδί να 
βιώσει το χώρο και να δεθεί συναισθηματικά μαζί του. 

Αλλά και η τέχνη πηγαίνει να συναντήσει τους μαθητές στο 
χώρο του σχολείου. Εδώ αναφέρομαι σε πυρήνες δραστηριότητας 
που έχουν χαρακτήρα έκτακτης εκπαιδευτικής γιορτής, εμβόλιμες 
στην υπόλοιπη σχολική δραστηριότητα. Ήδη για πρώτη φορά ένα 
θεατρικό κλιμάκιο έπαιξε θέατρο μέσα σε τάξη, προσέξτε το αυτό, 
και όχι στο πιθανό χώρο εκδηλώσεων του κάθε σχολείου. 

Συγκεκριμένα, τρεις ηθοποιοί του θεάτρου της Ξένιας 
Καλογεροπούλου έπαιξαν μέσα στις τάξεις της Πρώτης Δημοτικού 
των Σχολείων μας, μια διασκευή του Οδυσεβάχ συνοδευόμενη πριν 
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και μετά από Θεατρικά παιχνίδια και ετοιμάζονται από το 
"Μελίνα" τα κλιμάκια μουσικής και κίνησης, έπεται το εικαστικό. 

Αν και σποραδικά γίνεται, πιστεύουμε πως το ίδιο το σχολείο 
πρέπει να καλεί ανθρώπους των γραμμάτων, των τεχνών και όχι 
μόνο, κι ένα τσαγκάρη, καλό τσαγκάρη της κάθε περιοχής, για να 
συζητήσουν με τα παιδιά το έργο τους και το τρόπο που δουλεύουν 
. Έτσι τα παιδιά με οργανωμένο εκπαιδευτικό τρόπο και σύμφωνα 
με το πνεύμα του "Μελίνα" να ανακαλύπτουν τι σημαίνει 
υποδέχομαι στην τάξη μου μία προσωπικότητα. Σχηματικά Θα 
λέγαμε, δραστηριότητες προετοιμασίας, επίσκεψη, δραστηριότητες 
επεξεργασίας. 

Για όλα όσα σας ανέφερα, πέρα από τα 23 σεμινάρια, τους 
δασκάλους Πρώτης και Δευτέρας Δημοτικού, ενημερώσαμε με 
σεμινάρια και περιφερειακές ημερίδες τους Σχολικούς Συμβούλους, 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Γραφείων, τους Διευθυντές των 
Σχολείων του "Μελίνα" και το 1997 έγινε και το πρώτο σεμινάριο 
για τους δασκάλους ειδικότητας. Ο δάσκαλος είναι αναγκαίο να 
δέχεται ερεθίσματα και ιδέες που να του ενισχύουν την πεποίθηση 
ότι δεν αγωνιά μόνος αλλά συστρατεύεται σε μια κοινή 
προσπάθεια. 

Επειδή θεωρούμε ότι ο εξοπλισμός των σχολικών μονάδων 
είναι πολύ σημαντικός, όσοι δουλεύεται σε σχολεία το ξέρετε αυτό, 
για τη σωστή λειτουργία τους, στείλαμε επιταγή 300,000 δραχμών 
σε 46 σχολεία και 200,000 σε άλλα 33 σχολεία για να αγοράσουνε 
υλικά. Επίσης η υλικοτεχνική υποδομή που αποτελείται από ένα 
διπλό κασετόφωνο με CD, δημοσιογραφικό κασετόφωνο, 
φωτογραφική μηχανή, μηχάνημα προβολής φωτεινών διαφανειών, 
και Φαξ στα νέα σχολεία. 

Κατασκευάστηκε από την Κεντρική Επιτροπή Συντονισμού 
εκπαιδευτικό υλικό που αφορά, στα γλωσσικά και στα φυσικο

μαθηματικά μαθήματα "Βροχές κάθε λογής και μια μάγισσα στην 
τάξη μας". Η όλη επιμέλεια είναι του Μένη Θεοδωρίδη. Στο 
μάθημα της Μουσικής " Ο ήχος της Μουσικής" βασισμένο σε υλικό 
του Κουρουπού, Γρηγορίου, Μαραγκοπούλου, και την όλη 
επιμέλεια την ανέλαβε ο Μόσχος. Για το Χορό και Κίνηση 
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διανεμήθηκε το βιβλίο "Εκατό Παιχνίδια με Κίνηση", ετοιμάζεται το 
βιβλίο για την κίνηση από την Ντενη Τσεκούρα. Στο μάθημα των 
Εικαστικών " Η ματιά των Εικαστικών" με επιμέλεια της Χαρίκλειας 
Μυταρά, της Ελένης Μωραϊτη και της Αννας Πλαγιά. 

Το εκπαιδευτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε μια 
εκπαιδευτική βαλίτσα περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις 
δραστηριότητας, projects, σχέδια εργασίας, για πειραματική 
εφαρμογή στην διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Κάθε πρόταση 
δραστηριότητας συνοδεύεται από υποστηρικτικό οπτικοακουστικό 
υλικό και οδηγίες, δηλαδή βιβλίο του δασκάλου. Η εφαρμογή τους 
μέσα στην τάξη περιλαμβάνει: πολύτεχνη καλλιτεχνική 
δραστηριότητα για επεξεργασία από ομάδες μαθητών, σύνδεση με 
θεματικά στοιχεία της ύλης του αναλυτικού προγράμματος και 
ασκήσεις λόγου. 

Εγώ θα σας μιλήσω μόνο για την ματιά των εικαστικών. Ο 
φάκελος περιλαμβάνει, ο φάκελος, το κουτί, η μάλλον βαλίτσα του 
"Μελίνα" έχει μέσα τρία κουτιά στα βασικά χρώματα. Το κίτρινο 
είναι το δικό μας, το κόκκινο είναι της Μουσικής, το μπλε είναι για 
την μάγισσα και το "βροχές κάθε λογής". Ο φάκελος 
περιλαμβάνει σύνθεση πολύτεχνων δραστηριοτήτων με σέμφαση 
την εικαστική δημιουργία που ομαδοποιούνται σε τρεις θεματικές 
ενότητες. "May ει ρεύοντας, τα χρώυατα", "ασκήσεις στον όρο, 
της αντίθεσης,, ταυτόχρονη αντίθεση, αντίθεση 
συυπληρωυατικών", "Λαβύρινθος, ασκήσεις εξοικείωσης με τα 
στοιχεία , σημείο-γραμμή-σχήμα Ταξίδι του Ήλιου, άσκηση 
πολύτεχνη με έμφαση στην υφή". 

Στον εκπαιδευτικό φάκελο συμπεριλαμβάνονται, βιβλίο του 
δασκάλου, κάρτες επίδειξης, 40 επιφάνειας slides , μια κασέτα 
ήχου. Επίσης μια αφίσα που είναι ο χρωματικός κύκλος του 
Ήττον, το ξέρετε και από την Εικαστική Παιδεία και μια κασέτα 
μουσικής με ήχους. 

Αν και είχαμε δημιουργήσει πολύ περισσότερες ασκήσεις, 
επιλέξαμε τελικά αυτές τις τρεις γιατί έχουν σχέση με τρία από τα 
μεγάλα κεφάλαια της Εικαστικής Αγωγής, ελπίζοντας να 
μετατρέφουμε την δύσκολη καθημερινότητα του μαθήματος σε μια 
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εκπαιδευτική , εικαστική γιορτή. Μου επιτρέπετε να πω ότι το 
κάναμε, έγινε αυτό, το είδαμε. Πρώτη άσκηση η του χρώματος, με 
τίτλο "Μαγειρεύοντας τα Χρώματα", είναι μια εξ' απαλών ονύχων 
επαφή του παιδιού με τα βασικά, συμπληρωματικά χρώματα και 
τον νόμο της αντίθεσης. Ένα γνωστό πείραμα φυσικής πολύ 
εντυπωσιακό για τα παιδιά με τους έγχρωμους κύκλους των 
βασικών χρωμάτων, κι εσείς θα το κάνετε, και την μαγική 
εμφάνιση των συμπληρωματικών, δημιουργεί ένα κλίμα ευφορίας 
και επικοινωνίας μεταξύ παιδιών και δασκάλου.. 

Η επόμενη δραστηριότητα αναφέρετι στην υλική υπόσταση 
του χρώματος και διαιρείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο τα παιδιά 
με την βοήθεια χρωματισμένων νερών ανακαλύπτουν την μίξη και 
την εμφάνιση νέων χρωμάτων. Στο δεύτερο ανακατεύουν στις 
παλέτες τους βασικά χρώματα, δημιουργούν νέα και μ'συτά 
γεμίζουν με κηλίδες ένα μεγάλου μεγέθους χαρτί σε μια κατ'εξοχήν 
ομαδική δραστηριότητα. 

Με την επόμενη δραστηριότητα τα παιδιά ανακαλύπτουν τον 
νόμο της αντίθεσης και έρχονται σ' επαφή με την ψυχολογία του 
χρώματος. Το θέμα είναι δεικτικό, μια χαρούμενη μέρα, μια 
λυπημένη μέρα, ή μια ηλιόλουστη μέρα , μια βροχερή μέρα. Το 
κάθε παιδί πρέπει να κόψει με το ψαλίδι του από το ήδη 
ζωγραφισμένο πανώ μικρά και μεγάλα σχήματα , τα κατά την 
γνώμη του χαρούμενα ή λυπημένα. Θα τα κολλήσει σε δύο 
χαρτονένια τα χαρούμενα στο ένα και τα λυπημένα στο άλλα και 
θα τα τοποθετήσει δίπλα στα αντίστοιχα των συμμαθητών του. Η 
διαφορά του αισθήματος όταν όλα αυτά μαζί κολληθούν είναι 
εμφανής και τα παιδιά ενθουσιάζονται. Μαγνητοφωνημένοι ήχοι 
από τα όργανα που επιλέξαμε με τον Κώστα Μόσχο, είναι και η 
πρώτη επαφή των παιδιών στις εσωτερικές σχέσεις έκφρασης των 
τεχνών. 

Τέλος για να ενισχύσουμε τις γνώσεις και την αυτοπεποίθηση 
τους βλέπουν φωτεινές διαφάνειες με έργα ζωγραφικής με έργα 
Ελλήνων, Ευρωπαίων και Αμερικανών. Έχουμε φροντίσει τα έργα 
να είναι μονοχρωματικά, με συμπληρωματικά, η με μια πληθώρα 
βασικών χρωμάτων και να εκφράζουν κοινωνικές, αισθητικές 
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τάσεις του αιώνα μας και πιο το σημαντικό να φαίνεται καθαρά η 
αίσθηση της ελευθερίας του καλλιτέχνη. 

Η άσκηση του Λαβύρινθος ως βασική εικαστική αναφορά έχει 
το σημείο Γραμμή και Σχήμα. Ως παιδαγωγική την επανάληψη και 
εμπέδωση των αριθμών από το ένα έως και το είκοσι, μέσα στα 
πλαίσια τη ύλης της πρώτης δημοτικού. Και τέλος την ιστορική 
πληροφόρηση και έμπρακτη γνωριμία του αφηρημένου 
εξπρεσιονισμού, όσο κι αν φαίνεται περίεργο, σημαντικού 
κινήματος του 20ου αιώνα. 

Όλη η δραστηριότητα πραγματοποιείται μέσα απ'ένα 
παραμύθι, γνώριμο συγκινησιακό τρόπο αναφοράς για τα παιδιά. 
Το παραμύθι εξελίσσεται σε νοηματικές και χρωματικές συνέχειες 
με πρωταγωνιστές δύο μικρά παιδιά των οποίων οι χαρακτήρες 
επιτρέπουν στα παιδιά να ταυτιστούν μαζί τους. Η Μαρία γνωρίζει 
πολύ καλά να εκτιμά τις καταστάσεις και να τις αναλύει, είναι η 
Επιστήμη, και ο Δημητρός να εκτιμά και να δημιουργεί, είναι η 
Τέχνη. Ουσιαστικά ισότιμες αξίες για την εκπαίδευση. 

Όπως στις περισσότερες αφηγήσεις η πορεία είναι τέτοια, 
ώστε την αρχική κανονική κατάσταση διαδέχεται η στέρηση, ενώ 
όλες οι λειτουργίες που επακολουθούν τείνουν την επαναφορά της 
αρχικής ηρεμίας. Η πρώτη κανονική κατάσταση στο παραμύθι, 
είναι μια ευτυχισμένη πόλη που διατηρεί τις αξίες της, 
συμπεριλαμβανομένων και των αισθητικών. Κατά την διάρκεια της 
στέρησης οι αξίες διαταράσσονται σοβαρά, γίνεται και μια 
αναφορά στην Αρχιτεκτονική. Τα παιδιά καλούνται να προτείνουν 
τις εικαστικές απόψεις τους για την κανονική και τη διαταραγμένη 
αισθητική αξία, στην συγκεκριμένη περίπτωση αρχιτεκτονικής. 
Αυτή είναι η πρώτη δραστηριότητα της άσκησης. 

Η δεύτερη δραστηριότητα, αναφέρεται σε μια άσκηση 
μεγέθους και ανάπλασης σχεδόν εκ του φυσικού της εικόνας ενός 
βουνού ττου υπάρχει στο παραμύθι. Το βουνό με όεόομένο μεγάλο 
μέγεθος, αναπλάθεται με ποικίλα υλικά και συνειδητά και όχι τα 
παιδιά συγκρίνουν το δικό τους μέγεθος με ένα άλλο μεγαλύτερο 
που τελικά ελέγχουν. 
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Η τρίτη δραστηριότητα αναφέρεται στην παράλληλη πορεία 
των παιδιών της τάξης και των παιδιών του παραμυθιού, μέσα σ' 
ένα αριθμημένο με τυχαία σειρά αριθμών λαβυρίνθου. Η πορεία 
καταγράφεται με κόκκινη γραμμή ή σημεία και η λύση για την 
εντόπιση των δυσκολιών του λαβυρίνθου με μία σειρά 
αναπαραστατικών αντικειμένων με μαύρο παστέλ. 

Το αποτέλεσμα είναι μια φαινομενικά αφηρημένη χρήση της 
γραμμής και των σημείων και μια ηθελημένη αναπαράσταση με τη 
χρήση της γραμμής. Σκάλες, βάρκες, διάφορα κάνουνε. Τελικά τα 
παιδιά βλέποντας έγχρωμες διαφάνειες με έργα του αφηρημένου 
εξπρεσιονισμού και συγκρίνοντας τα αναγκαστικά με τα δικά τους 
διαπιστώνουν αυτό που φαίνεται τυχαίο δεν είναι και πως τελικά 
μέσω της γραμμής είτε αναπαραστατικά είτε όχι μπορούμε να 
δημιουργήσουμε. 

Σκοπός της άσκησης "Το Ταξίδι του Ήλιου", είναι η οπτική 
και απτική απόκριση του παιδιού μέσα απ' τη πληροφόρηση, 
γνώση και δραστηριότητα. Το παιδί να εκτεθεί στο προβληματισμό 
του φαινομένου Ηλιος. Να καταλάβει γιατί ο άνθρωπος λάτρεψε, 
θεοποίησε, έπλασε μύθους και θρύλους για τον ήλιο. Πώς 
αργότερα οι αρχαίοι φιλόσοφοι εξήγησαν την κίνηση του. Ποια 
είναι να αποτελέσματα των σύγχρονων ερευνών γύρω από τον 
Ήλιο; Και πώς μπορούμε να γνωρίσουμε , πότε είναι ωφέλιμος και 
πότε βλαβερός. 

Μετά από συζήτηση δασκάλων και παιδιών για τον ήλιο, τα 
παιδιά βλέπουν από φωτεινές διαφάνειες έργα τέχνης όλων των 
εποχών και διάφορων λαών, εισερχόμενα στην διαδικασία 
εξερεύνησης και ανακάλυψης του έργου τέχνης, που ανήκει αφενός 
το καθ' ένα ξεχωριστά, αφετέρου στο σύνολο της ομάδας . Επειδή 
η άσκηση είναι κατ' εξοχήν υφής, η πρώτη δραστηριότητα είναι η 
κατασκευή από κάθε παιδί ενός ήλιου με βασικό υλικό έναν 
χάρτινο δίσκο ζαχαροπλαστείου και διάφορα ανορθόδοξα υλικά, 
μανταλάκια, πούπουλα, καλαμάκια κ.τ.λ. 

Η δεύτερη δραστηριότητα είναι η εικαστική αποτύπωση του 
ταξιδιού του ήλιου από την ανατολή στη δύση. Θα 
πραγματοποιηθεί στον τοίχο της τάξης, στον οποίο ο δάσκαλος 
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έχει τοποθετήσει χαρτί του μέτρου και τα παιδιά έχουν αναρτήσει 
τους κατασκευασμένους από τα ίδια ήλιους σε σχήμα τόξου. Της 
εικαστικής αποτύπωσης προηγείται θεατρικό παιχνίδι, μια ιδέα του 
Λάκη Κουρετζή και μουσικινητικό ερέθισμα με μουσική που επέλεξε 
ο Κώστας Μόσχος. 

Συγκεκριμένα τα παιδία με την συνοδεία της μουσικής θα 
χορέψουν, κρατώντας στα χέρια τους χρωματιστές κορδέλες, τις 
ακτίνες του ήλιου. Μια κάποια στιγμή θα τις κολλήσουν σ' ένα 
μεγάλο κίτρινο κύκλο από καλσόν, τον ήλιο, τον οποίο έχει 
τοποθετήσει στο μέσον της τάξης ο δάσκαλος. Ένα φανταστικό θα 
αρχίσει. Το κάθε παιδί θα διηγηθεί τι βλέπει ο ήλιος όταν 
ανατέλλει μέχρι να δύσει και έτσι μέσα από μια αισθησιοκινητική 
δράση, με τις ελεύθερες φόρμες της κίνησης, με το μουσικό, 
ηχητικό ερέθισμα, με το παιχνίδι των ρόλων, τα παιδιά είναι 
έτοιμα να ζωγραφίσουν, όλα όσα είδαν, άκουσαν, βίωσαν. 

Μια πρόσθετη αισθησιοκινητική δράση με τίτλο η σκιά μας, 
γίνεται στην αυλή του σχολείου και στην πραγμάτωση της έχει 
παίξει ουσιαστικό ρόλο ο Κουρετζής. Προσδιορίζοντας την θέση 
του ήλιου στον ουρανό, ψάχνοντας να βρουν κάποιον που είναι 
κολλημένος, πάει και κάνει ότι κάθε παιδί και όταν ανακαλύπτουν 
πως είναι η σκιά, δημιουργείται ένα κινητικό παιχνίδι ρόλων, 
καθώς τα παιδιά προσπαθούν να πατήσουν το ένα την σκιά του 
άλλου. Τελικά το παιχνίδι μετατρέπεται σε εικαστικό, 
ζωγραφίζοντας με κιμωλία στο τσιμέντο, το περίγραμμα των σκιών 
και διασκεδάζοντας με την πρόσθεση λεπτομερειών όπως μάτια, 
μύτη, καρό πουκάμισο κ.τ.λ. 

Αν και οι δυσκολίες από την έλλειψη χώρου, χρόνου και 
πίεσης από την διδακτέα ύλη, έγιναν όλες οι ασκήσεις των 
εικαστικών και είχαμε και πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτά για τις 
ασκήσεις. 

Τελειώνω, σας κούρασα. Το "Μελίνα" στις 27,28,29 Ιουνίου, 
οργάνωσε και το πρώτο του συνέδριο του στην Θεσσαλονίκη με 
θέμα "Η Πολιτιστική Αγωγή στην Ευρώπη, Δυνατότητες Ανάπτυξης 
στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση". Συμμετείχαν ανώτατα στελέχη 
των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού με αρμοδιότητα σε 
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εθνικά προγράμματα δράσης, εμπειρογνώμονες Πολιτιστικής 
Εκπαίδευσης που αναπτύσσουν πιλοτικά προγράμματα ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος από τις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις 
χώρες των Βαλκανίων, την Κύπρο, τη Μάλτα καθώς και 
εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών Φορέων, Οργανισμών και Δικτύων που 
αναπτύσσουν δράσεις με αντικείμενο την Εκπαίδευση και τον 
Πολιτισμό. 

Οι γενικοί στόχοι και οι αντίστοιχες θεματικές τους ενότητες: 
Ένα, να αποσαφηνιστεί ο ρόλος της πολιτισμικής εκπαίδευσης στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση, στις έξι πρώτες τάξεις, μέσα από τις 
καινοτόμες δράσεις που έχουν αναπτυχθεί στον Ευρωπαϊκό χώρο. 
Δύο, να προσδιοριστεί ο ρόλος της διοίκησης και της τοπικής 
κοινωνίας στην ανάπτυξη της πολιτισμικής εκπαίδευσης. Τρία, να 
αποσαφηνιστεί μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα καλής 
πρακτικής, η έννοια του πολιτισμικού πλουραλισμού σε σχέση με 
την Ευρωπαϊκή ταυτότητα. Τέλος, τέσσερα, να αποσαφηνιστεί μέσα 
από συγκεκριμένα παραδείγματα καλής πρακτικής, η σημασία της 
πολιτισμικής εκπαίδευσης στην δια βίου εκπαίδευση. Πρέπει να 
σας πω , πως η παρουσία της Ελλάδας μέσα από το "Μελίνα" ήταν 
από τις πιο σοβαρές και πιο ενδιαφέρουσες. 

Τρία πανεπιστήμια ανέλαβαν την αξιολόγηση του 
προγράμματος "Μελίνα", της Πάτρας, των Ιωαννίνων και της 
Θεσσαλονίκης. Σας προσθέτω και την αξιόλογη προσέγγιση του 
Γαλλικού φορέα CALIOP. Μέσα από τα τέσσερα πράγματι υψηλού 
επιπέδου αξιολογικά πορίσματα των επιστημονικών ομάδων, 
βγαίνει το συμπέρασμα πως το πρόγραμμα "Μελίνα" μέχρι τώρα 
πέτυχε πλήρως τους κεντρικούς στόχους του. "Όσοι διαβάσετε τα 
κείμενα των αξιολογήσεων, έχω φέρει ένα τέτοιο κείμενο, θα 
καταλάβετε ότι το πρόγραμμα έγινε θεματικά αποδεκτό από όλους 
τους παράγοντες της σχολικής ζωής, ιδιαίτερα από τους μαθητές 
και τους δασκάλους. 

Κατά τους δασκάλους, οι αντιδράσεις των μαθητών ήταν από 
πολύ θετικές έως θετικές. Σχεδόν καμία αρνητική. Η ατμόσφαιρα 
στην τάξη ήταν ευχάριστη και τα παιδιά χαρούμενα. Έμαθαν πολύ 
πιο γρήγορα και ευχάριστα τα μαθήματα τους, κάτι που 
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επισήμαναν ακόμη και οι γονείς. Οι ίδιοι οι δάσκαλοι παρέκαμφαν 
τους αρχικούς φόβους τους, εμφανίσανε τις πολλές ικανότητες που 
διέθεταν και τις οποίες είχαν αποκρύψει μέσα σ* ένα σχολείο 
γνωσιοκρατικό, στερημένο από την χαρά της τέχνης και του 
πολιτισμού. 

θα είχα άπειρα στοιχεία να σας παρουσιάσω για το 
"Μελίνα". Προτιμώ να κλείσω την ομιλία μου με μια φράση που 
έγραφε ένας δάσκαλος στα φύλλα αξιολόγησης " Αύξησα την 
αυτοεκτίμηση μου επομένως είμαι ευτυχής και αυτό μετράει για 
μένα και για το παιδί" Αυτά. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Ευχαριστούμε την συνάδελφο Μυταρά για την 
εισήγηση της. Η παραχώρηση περισσότερου χρόνου έγινε 
συνειδητά, διότι είχε πλούσιο πληροφοριακό υλικό εκτός των 
άλλων και νομίζω ότι θα ήτανε και χρήσιμο για την συζήτηση. 

Ήρθε η σειρά μου . Το θέμα μου είναι "Οι Εικαστικές 
Τέχνες, και τα άλλα γνωστικά αντικείμενα στο Δημοτικό Σχολειό 
και γενικότερα αλλά στο Δημοτικό Σχολειό". Η λέξη "άλλα" είναι 
σε εισαγωγικά, δεν έχει μπει στο πρόγραμμα για κάποιο ειδικό 
λόγο. Θα σας διαβάσω τις μικρές φρασούλες που έχω στην 
περίληψη μου, που έχουν ένα αποφατικό χαρακτήρα και θα 
σχολιάσω την κάθε μια πολύ σύντομα. 

Ο ρόλος και η σημασία των Εικαστικών Τεχνών στο Δημοτικό 
Σχολείο και γενικότερα στην εκπαίδευση, διαμέσου αλλά και πέραν 
της καλλιτεχνικής έκφρασης και της αισθητικής αγωγής, 
Ιχνογραφία, Χειροτεχνία, Τεχνικά , Καλλιτεχνικά μαθήματα, 
Αισθητική Αγωγή, Εικαστική Αγωγή, είναι όροι που μέσα στα 
χρόνια επιχειρήθηκε και από εμάς αλλά και από τους κατέχοντες 
την εξουσία, να προσδιορίσουν το περιεχόμενο αυτής της 
δραστηριότητας μεσ' το σχολειό. 

Το γεγονός ότι έχουμε τέτοιες μεταβολές, πρώτα απ' όλα 
δείχνει, ότι, μετατοπίζετε το κύριο περιεχόμενο και ο κύριος 
σκοπός αυτής της δραστηριότητας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
υπάρχει μια έντονη διάθεση επιστημονικής συνέπειας για έναν όρο, 
όχι εκ μέρους μου, από αυτούς που θέτουν τους όρους, όμως όεν 
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μπορούμε να αποκρύψουμε τα γεγονότα, ότι κάθε φορά σε κάθε 
αλλαγή προβαλλότανε ένας διαφορετικός στόχος και κατά την 
γνώμη μου ουσιαστικότερος. Παρόλα αυτά, ο κάθε ένας απ' 
αυτούς τους όρους κρύβει ένα κομμάτι πραγματικότητας, 
αντικειμενικής αλήθειας και ταυτόχρονα και μια αντίθεση με τους 
υπόλοιπους. 

Αυτή η αντιφατικότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο, για 
παράδειγμα "είναι μάθημα ή Τέχνη ή δεν είναι μάθημα είναι Αγωγή 
ή δεν είναι Αγωγή η Αισθητική Αγωγή μπορεί να προσδιορίζει μόνο 
τα Εικαστικά ή και όλα τα υπόλοιπα, λέω ορισμένα ερωτήματα, 
που έχουν άμεση σχέση όχι μόνο με τους όρους, ως όρους, αλλά με 
το περιεχόμενο. Ακόμα και άλλες παράμετροι όπως τα ωράρια , 
που αναφέρθηκαν πιο πριν, η σύγχυση ανάμεσα σε επίπεδο 
ωραρίων, διαφορετικών αντικειμένων της καλλιτεχνικής γενικότερα 
δραστηριότητας μες το σχολειό, δημιουργεί την τάση 
διαφοροποίησης του όρου. 

Παρόλα αυτά όλη αυτή η αναζήτηση, κατατείνει πάντα σ'ένα 
πράγμα, το πώς θα προσδιορίσω ένα συγκεκριμένο αντικείμενο 
μέσα σ' ένα πρόγραμμα, εννοώ για τις Εικαστικές Τέχνες. 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΣΕΤΑΣ 

ΌΤΙ όλα αυτά που αναφέρονται στους σκοπούς, για κριτική 
σκέψη, για ανάπτυξη εννοώ, για ευαισθησία, για καλλιτεχνική 
έκφραση, για επικοινωνία και λοιπά και λοιπά και λοιπά., σε 
τελευταία ανάλυση δεν αποτελούν γνωστικά αντικείμενα για τους 
περισσότερους και στην κοινή αντίληψη, αλλά απολήγουν να είναι 
ιδιότητες του προσώπου, του παιδιού. Αέμε, ο άνθρωπος με την 
κριτική σκέψη, ο άνθρωπος με την ευαισθησία, ο άνθρωπος, ως 
ιδιότητα. 

Αυτό εντείνει την διαμάχη ανάμεσα στο τ/ εννοούμε γνωστικό 
αντικείμενο, στο τι εννοούμε έκφραση , στο τι εννοούμε αγωγή. 
Ακόμα και οι δικές μας παρεμβάσεις στην όλη διαδικασία, 
κατατείνουν στο να ενισχύσουν αυτό το καλλιτεχνικό, με οτιδήποτε 
περιεχόμενο του δίνουμε και δεν θα το επαναλάβω γιατί είναι 
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γνωστό, ανεξάρτητα από τις μικρές διαφορές.. Στην ουσία να 
εντείνουμε ένα ειδικό Θέμα μέσα σε άλλα ειδικά. 

Γιατί Θέτω αυτό το "πέραν" της καλλιτεχνικής έκφρασης και 
της αισθητικής αγωγής σχετικά με τον ρόλο των Εικαστικών 
Τεχνών και γενικότερα των Τεχνών. Γιατί και σήμερα μέσα στην 
πραγματικότητα που μας περιέγραφε ο Χρήστος ο Λάμπρου, οι 
εικαστικές τέχνες ξεπερνάνε τα όρια αυτής της ώρας και του 
αντικειμένου κατά την διάρκεια της σχολικής μέρας, της 
διαδικασίας της εκπαίδευσης μέσα στο σχολειό. 

Ήδη σήμερα, ανεξάρτητα από την ποιότητα και τον τρόπο 
που γίνεται και τον χαρακτήρα που γίνεται, οι εικαστικές τέχνες, 
όχι μόνο σήμερα , εδώ και πολλά χρόνια να μην πω και δεκάδες 
χρόνια, χρησιμοποιούνται ως εποπτικό μέσο από τους δασκάλους, 
όταν διδάσκουν Μαθηματικά, Γλώσσα, Περιβάλλον κ.τ.λ 

Ήδη οι Εικαστικές Τέχνες χρησιμοποιούνται ως διαγνωστικό 
μέσο, ως αξιολογικό μέσο και ως μέσο επικοινωνίας. Άσχετα με το 
βαθμό συνείδησης που μπορεί να έχει ο δάσκαλος για το ρόλο 
αυτό, ήδη υπάρχει σε πείσμα της όποιας εξειδίκευσης. Τα άλλα 
γνωστικά αντικείμενα, προϊόντα μιας εμμένουσας κατά πλάτος 
αφαίρεσης, εμφανίζονται ως στεγανοποιημένες περιοχές της 
γνώσης, η γνώση ως άθροισμα παρατεταγμένων μονομερών 
εξειδικεύσεων και η εξειδίκευση ως ο αναγκαστικός ιδανικός 
στόχος. Και οι Εικαστικές Τέχνες κατά συνέπεια ως ένα από αυτά 
τα "άλλα". 

Το γεγονός ότι όλη η φιλοσοφία του αναλυτικού 
προγράμματος, οικοδομείται με ομάδες που η μια με την άλλη δεν 
έχει καμία επικοινωνία, άλλο τα Μαθηματικά, άλλο η Φυσική , 
άλλο το Περιβάλλον, άλλο τα Καλλιτεχνικά, δημιουργεί και το 
οξύτατο πρόβλημα. Ενα πρόβλημα που εκφράζεται με ένα 
αντικειμενικό τρόπο, αλλά κατά την γνώμη μου πλασματικό και 
αδιέξοδο, στην ποσότητα των ωρών. 

Λες και το πρόβλημα θα λυθεί αν θα έχουμε μια ή δέκα ώρες. 
Και δεν λέω μόνο το πρόβλημα των Εικαστικών, εννοώ το 
πρόβλημα της εκπαίδευσης γενικότερα. Εμμένοντας λοιπόν, σε μια 
τέτοια στεγανοποιημένη αντίληψη, παρ' όλες τις προσπάθειες μας 
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για αύξηση των ωρών, στην ουσία δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά 
να ρίχνουμε νερό στο τροχό της ίδιας άμαξας, δηλαδή, μιας 
εξειδίκευσης που εμμένει να παρέχει την γνώση με στεγανά στο 
παιδί. Χωρίς να αναπτύσσονται λειτουργίες. Χωρίς να 
αναπτύσσονται ιδιότητες όπως είπα. Στην ουσία, χωρίς να 
διαμορφώνεται στην αντίληψη του παιδιού μια ολική άποψη για 
τον κόσμο, την σχέση των μερών με το σύνολο. 

Η καλλιτεχνική δημιουργία, ως "έργα-διαδικασία" και 
επιμένω ως "έργο -διαδικασία", έργο-αντικείμενο, προϊόν, έργο-

δρώμενο και έργο-επικοινωνία εμπεριέχει πολλά από τα άλλα 
γνωστικά αντικείμενα, αποκαλύπτει την διαλεκτική ενότητα της 
ύπαρξης των μερών και του συνόλου κόσμου, αποτελεί και 
τροφοδοτεί μια γνωστική διαδικασία ολικού χαρακτήρα, παρά το 
γεγονός ότι η δημιουργία της γνώσης είναι πάντα μερική. 

Εάν αναλογιστούμε, εμείς ως καλλιτέχνες και ας ξεχάσουμε 
το χώρο της εκπαίδευσης, πόσα από όλα τα υπόλοιπα γνωστικά 
αντικείμενα χρησιμοποιούμε στην διαδικασία της δημιουργικής 
έκφρασης - όχι μόνο κατά ττλάτος, όεν εννοώ ας πούμε την έννοια 
της γραμμής, του χρώματος που θα μπορούσε να είναι αντικείμενο, 
της γεωμετρίας, της φυσικής κ.τ.λ. αλλά σε ένα πολύ υψηλότερο 
επίπεδο, για παράδειγμα η σχέση του μέρους με το όλο που είναι 
αντικείμενο φιλοσοφικών απασχολήσεων μέσα στους αιώνες, το 
αντικείμενο της ολοκλήρωσης, της τελειοποίησης, της 
πραγμάτωσης, του αισθητού και του μη αισθητού, του νοητικού 
και ένα σωρό άλλα πράγματα - τα οποία αποτελούν και σε υψηλή 
βαθμίδα εκπαίδευσης, ας πούμε, αντικείμενα επιστημών, 
εμπεριέχονται μέσα σ' αυτή την διαδικασία. 

Αυτή τη σχέση λοιπόν που σε μας εμφανίζεται οργανικά, 
ανεξάρτητα από το βαθμό που ο καθένας μας το συνειδητοποιεί, 
το έχει αναπτύξει ή όχι, υπάρχει όμως στην πραγματικότητα, 
νομίζω ότι είναι και το κλειδί για να αναδείξουμε μια νέα αντίληψη 
μέσα στην διαδικασία της εκπαίδευσης. Πέρα από την ανάπτυξη 
τη δική μας, ως εξειδίκευση, πέρα από την ανάπτυξη τη δική μας 
ως εξειδίκευση μέσω των ωρών. 
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Εφόσον το αντικειμενικό πρόβλημα δεν είναι πως θα κάνουμε 
τους ανθρώπους καλλιτέχνες με την στενή έννοια, δεν είναι μόνο 
να τους κάνουμε ευαίσθητους, αλλά πως αυτοί οι άνθρωποι, τα 
νέα φύτρα θα αναδειχθούν ως δημιουργικοί άνθρωποι, δεν 
μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα στην εκπαίδευση μέσω των 
εξειδικεύσεων, ας είναι και η δικιά μας εξειδίκευση. Τίθεται 
λοιπόν ένα ζήτημα θεώρησης και αναθεώρησης μιας ματιάς που 
έχουμε για το πράγμα. 

Οι απόπειρες που γίνονται και νομίζω το πρόγραμμα 
"Μελίνα" έχει ακουμπήσει μια τέτοια κατεύθυνση, μια τέτοια 
θεώρηση και σε πολλά σημεία γίνεται προσπάθεια να εφαρμοστεί, 
είναι μια πρόταση, μακροπρόθεσμα, αλλά κάποτε ξεκινάς, 
αναθεώρησης της όλης δομής των αναλυτικών προγραμμάτων, όχι 
των δικών μας, του συνόλου της εκπαίδευσης. 

Αυτό ανατρέπει και την έννοια της εξειδίκευσης. Αυτό 
ανατρέπει και το ποιος διδάσκει τι. Διότι όλα αυτά, το ποιος 
διδάσκει τι, είναι απόρροια μιας στεγανοποιημένης εξειδίκευσης, 
ενώ εκ των πραγμάτων, τουλάχιστον εμείς έχουμε την ευτυχία να 
το γνωρίζουμε, αυτή η εξειδίκευση στο χώρο της τέχνης υπάρχει 
μόνο ως ένα αντικείμενο, γιατί όλα τ'άλλα εμπεριέχονται μέσα. 

Αυτές είναι οι αιτίες πολύ συνοπτικά, δεν έχω το χρόνο να το 
αναπτύξω περισσότερο, που με κάνει να λέω, το εκπαιδευτικό 
σύστημα που θα επέλεγε μια τέτοια κατεύθυνση μιας ολικής 
αντιμετώπισης της γνώσης, γενικότερα, θα στηριζόταν στην 
ανάπτυξη της δημιουργικότητας πρώτα απ' όλα και θα απαντούσε 
ουσιαστικά στις πραγματικές ανάγκες της σημερινής 
ανθρωπότητας, όχι αυτές τις επίπλαστες που δημιουργούν την 
εξειδίκευση, την στεγανοποίηση και όλα τα κοινωνικά επακόλουθα. 

Η καλλιτεχνική δημιουργία εκ των πραγμάτων μπορεί να 
αποτελέσει τον οδηγό και το μέσον. Δεν έχει μέσα αυτή η σκέψη 
τίποτα το "ιμπεριαλιστικό", επιτρέψτε μου τον όρο, εμείς οι 
καλλιτέχνες που θα κατακλύσουμε τα πάντα, δεν είναι καθόλου 
αυτό. Είναι μια σκέψη που εκ των πραγμάτων έχει ανάγκη την 
συνεργασία, την συν-λειτουργία, την συν-δημιουργία με όλους τους 
άλλους συναδέλφους. Εννοώ των άλλων ειδικοτήτων. Δεν μπορεί 
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να λειτουργήσει διαφορετικά, όπως και να το προσεγγίσουμε το 
ζήτημα, πάντα θα προσκρούουμε σ'αυτά τα "ντουβάρια". Θα 
προσκρούουμε στην εξειδίκευση με διάφορους τρόπους. Πρέπει 
αυτό λοιπόν να σπάσει και έχουμε την δυνατότητα να δώσουμε 
έναν τέτοιο οδηγό ως χώρος, που ξεπερνάει αν θέλετε και τα δικά 
μας τα όρια, ως εξειδίκευση. 

Παραμένει όμως πάντα ένα ερώτημα το οποίο έρχεται από 
την αντίθετη μεριά: "Και τι γίνεται με την γνώση που συνεχώς 
εξειδικεύεται" "Τι γίνεται που στην κοινωνία χρειαζόμαστε 
εξειδικευμένους ανθρώπους". Εάν δεν αντιμετωπίσουμε τον 
άνθρωπο με έναν άλλο τρόπο και όχι ως ένα εξάρτημα μιας 
μηχανής που θα λειτουργήσει επακριβώς στο συγκεκριμένο σημείο, 
χώρο, τόπο , μηχάνημα , παραγωγή, δεν θα μπορέσουμε να 
απαντήσουμε σ' αυτό, και θα μας βάζουν όλους στο τοίχο και θα 
παραμένει και η καλλιτεχνική δημιουργία, η πολυτέλεια ή το 
βυσσινάκι μιας διαδικασίας. 

Εκ των πραγμάτων λοιπόν το πρόβλημα που τίθεται και 
προβάλλεται μέσα από την δικιά μας δραστηριότητα, είναι ένα 
πρόβλημα βαθύτατα ιδεολογικό και φιλοσοφικό. Δεν εξαντλείται 
μόνο στο στενά καλλιτεχνικό. Από εκεί νομίζω ότι έχουμε ως 
χώρος τη δυνατότητα να κάνουμε τα ποιοτικά άλματα. Να το 
ψάξουμε σ* αυτές τις περιοχές και να λειτουργήσουμε προς άλλες 
κατευθύνσεις που θα απομπλέξουν και εμάς από τις στενές 
διεκδικήσεις που δεν οδηγούν σε διέξοδο, γιατί θα προσκρούουν 
πάντα στην κατά πλάτος παράθεση των γνωστικών αντικειμένων 
μέσα στο σχολειό, στις ώρες, τόσες είναι οι ώρες δεν μπορούμε να 
κάνουμε διαφορετικά. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια υπέρβαση σ' 
αυτόν τον τομέα... Πιστεύω ότι έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε τα 
φόντα, έχουμε συσσωρεύσει μεγάλη εμπειρία να οδηγηθούμε προς 
τέτοιες κατευθύνσεις και να βρούμε μια πραγματική ισορροπία 
δημιουργικού περιεχομένου ανάμεσα στο ειδικό και στο γενικό. 
Είναι σαν εκείνη την κόκκινη πινελίτσα μέσα στο πίνακα, που μόνη 
της δεν λέει τίποτα άλλα μέσα στο πίνακα με τα υπόλοιπα το κάνει 
αριστούργημα. Ευχαριστώ. 
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ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Συνάδελφοι Θέλω εκ μέρους της Οργανωτικής 
Επιτροπής να ζητήσω συγνώμη από ορισμένους συναδέλφους για 
ορισμένες παραλείψεις στο έντυπο πρόγραμμα που πήρατε. 
Συγκεκριμένα και στο τρίπτυχο πρόγραμμα που πήρατε 
ταχυδρομικά στο σπίτι σας και στο βιβλιαράκι που βρίσκεται μες 
το ντοσιέ, έχουμε παραλείψει να αναφέρουμε την συνάδελφο 
Λουίζα Κακίση ή οποία είναι αναπληρωτής καθηγήτρια στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Αισθητική Αγωγή, έχουμε παραλείψει 
να την αναφέρουμε σαν μέλος της Οργανωτική Επιτροπής. 

Το δεύτερο είναι ότι παραλείψαμε τον συνάδελφο Τάκη 
Κοζώκο που είναι γλύπτης και διδάσκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής, να τον αναφέρουμε στο 
πρόγραμμα, ότι θα παρουσιάσει την εισήγηση του, την ημέρα που 
θα μιλάμε για την Εικαστική Παιδεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Η τρίτη παράληψη είναι ότι παραλείψαμε το Μπάμπη το 
Δαραδήμο να τον αναφέρουμε στο τρίπτυχο έντυπο που τυπώσαμε 
στην πρόσκληση την ημέρα που μιλάει για τις Εικαστικές Τέχνες 
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

Οφείλω μια εξήγηση σ' αυτό. Βεβαίως δεν απαλύνει το 
πρόβλημα και θα προσπαθήσουμε με ένα συμπληρωματικό έντυπο 
υλικό, αύριο, φωτοτυπημένο να το βάλετε μες τα ντοσιέ σας για 
την ιστορία. Ο λόγος που έγιναν αυτά τα λάθη, δεν ήταν ότι δεν 
ξέραμε ότι οι συνάδελφοι θα κάνουν τις εισηγήσεις, είναι όπως 
θυμόσαστε τον μήνα Ιούλιο είχαμε στείλει κάποια γράμματα σε 
όλους σας που ήσασταν εισηγητές να δηλώσετε περιλήψεις και 
βιογραφικά κ.τ.λ. μόνο που από την ημέρα που άρχισαν να 
έρχονται αυτά τα στοιχεία ήταν από όλη την Οργανωτική Επιτροπή 
στην Αθήνα και για ενάμιση ολόκληρο μήνα, για έναν ολόκληρο 
μήνα, ίσως και παραπάνω, μόνο δύο άτομα, τα οποία βγάλανε όλη 
την "λάντζα" της δουλειάς με αποτέλεσμα να μην υπάρξει 
δυνατότητα από πλευράς χρόνου, σωστού ελέγχου, σε όλες τις 
φάσεις. Δηλαδή ήταν τα τυπογραφικά λάθη, αρκεί να σας πω ότι 
και η Ζωή Χατζή και εγώ τα διαβάζαμε, αλλά φαίνεται από την 
πολλή κούραση χόρευαν τα γράμματα, εγώ δεν πήρα είδηση ότι 
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κάναμε αυτά τα λάθη. Τα είδαμε όταν πια ήταν τυπωμένο και 
τελειωμένο χτες. 

Λοιπόν και πάλι ζητάμε χίλια συγνώμη, ήταν έξω από κάθε 
πρόθεση, νομίζω το καταλαβαίνουμε και είναι μια, πως να το πω, 
και ένα δίδαγμα αυτό, ότι, τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις θα 
πρέπει να γίνονται σε εποχές που να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη 
δυνατότητα συλλογικής επεξεργασίας των πραγμάτων, γιατί 
πραγματικά οι διακοπές ήταν ένας πολύ αντικειμενικός λόγος, που 
ήταν έξω από την θέληση όλων μας. Εντάξει; 

Το δεύτερο που θέλω να παρακαλέσω, είναι στο διάλειμμα, η 
Οργανωτική Επιτροπή του Προσυνεδρίου να έρθει στο Προεδρείο 
για μια μικρή συνεννόηση σε δυο - τρία πράγματα. Ευχαριστώ. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Ευχαριστούμε για τ/ς διευκρινήσεις. Εκ μέρους και 
των υπολοίπων μπορώ να σας πω ότι σας δίνουμε συγνώμη 
(γέλεια). Λοιπόν, ο συνάδελφος Σιγάλας μήπως επέστρεφε; Ε, 
τότε θα κάνει την ανακοίνωση του μετά το διάλειμμα, συνάδελφοι 
ας κάνουμε το διάλειμμα μας και μετά... 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

Σ/ΓΑΑΑΣ: Μια ενημέρωση εγώ θα κάνω. Η επίθεση που δεχόμαστε 
πολυμέτωπα, η παιδεία γενικά και ο κλάδος μας είναι σημαντική 
τώρα αυτό το καιρό. Υπάρχουν και πολλά θετικά όμως. Υπάρχει 
ένας πακτωλός χρημάτων και διάθεση και υποχρέωση να 
απορροφηθούν αυτά από το 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξη. 

Είναι υπό-διαμόρφωση μια σειρά από προγράμματα τα οποία 
μας αφορούν άμεσα και καλούμαστε σαν κλάδος να συμμετάσχουμε 
σε όλα αυτά για να μην χάσουμε αυτό το παιχνίδι. Το 
Προσυνέδριο ασχολείται να κάνει μια διαπίστωση των 
προβλημάτων που υπάρχουν. Πρέπει να λάβει υπ' όψιν ότι είναι 
υπό διαμόρφωση αυτή τη στιγμή η Μέση Εκπαίδευση κυρίως. Υπό 
διαμόρφωση γιατί ξέρουμε ας πούμε για το ενιαίο Λύκειο τι 
συμβαίνει, "θα μας πάρει και μας η μπάλα" και από εκεί και πέρα 
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όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία είναι 600 δις, έτσι από το 
δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης... 

Λοιπόν, σύντομη ενημέρωση, εμείς στο Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο ασχολούμαστε με ένα πρόγραμμα το οποίο θα φτιάξει 
νέα αναλυτικά προγράμματα των τελευταίων τάξεων του 
Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου και βάση αυτών των 
νέων αναλυτικών προγραμμάτων, τα οποία σε 6 μήνες θα έχουν 
ολοκληρωθεί, είναι εγκεκριμένο πρόγραμμα αυτό, θα αναλάβουν 
διάφορες ομάδες να φτιάξουν βιβλία δασκάλου, καθηγητού και 
μαθητή. Να φτιάξουν βίντεο, CD-ROM, δηλαδή για κομπιούτερ, 
δισκέτες οι οποίες θα είναι βοηθητικές για το μάθημα μας, διότι θα 
εφοδιαστούν βάση όλων αυτών των προγραμμάτων κ.τ.λ με τέτοιο 
υλικό στα σχολεία και να γίνει εποπτικό υλικό σε μεγάλη έκταση, 
δηλαδή slides, αφίσες κ.τ.λ. 

Πέρα από αυτό το πρόγραμμα που ανακοινώνουμε στο τύπο 
και στις ενώσεις και στους συλλόγους και στους ενδιαφερόμενους, 
γίνονται προκηρύξεις και βάση προκηρύξεων καλούνται οι ομάδες 
να συγκροτηθούνε και να συμμετάσχουνε σε αυτές τις προκηρύξεις 
και όλα αυτά είναι επί πληρωμή. 

Πέρα απ' αυτό υπάρχουν και μια σειρά από άλλα 
προγράμματα που θα σας πω ένα χαρακτηριστικό, με τις εξής 
λεπτομέρειες. Λοιπόν το πρόγραμμα "Σχολεία Εφαρμογής 
Πειραματικών Προγραμμάτων της Εκπαίδευσης", σχολεία τα οποία 
δεν είναι πειραματικά αλλά κάνουν πειραματικά προγράμματα. 
Τα γνωστά ΣΕΠΕ. Λοιπόν αυτά φέτος θα γίνουν, ένα σε κάθε νομό 
και θα αναδιαρθρώνουνε τις αίθουσες και θα γίνεται μια αίθουσα 
για το κάθε μάθημα. Λυτό σημαίνει ότι το σχολείο που θα δεχθεί 
να... 

ΕΚΤΟΣ Μ/ΚΡΟΦΩΝΟΥ 

...Τώρα θα γίνει σε έκταση ένα σε κάθε νομό. Θα γίνουνε, έτσι 
θα υπάρχει αίθουσα καλλιτεχνικών, όπου αυτή η αίθουσα θα 
δοθούν ειδικά κονδύλια για να διαμορφωθεί κατάλληλα. 
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Από εκεί και πέρα, σ' αυτό το πλαίσιο του προγράμματος Θα 
γίνουν επιμέρους προγράμματα τα οποία Θα αφορούν διάφορα 
projects, τα οποία μπορεί να είναι οτιδήποτε projects μπορεί να 
φανταστείτε, να το κοστολογήσετε και να το προτείνετε στο 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στην μονάδα ΣΕΠΕ. 

Δηλαδή να πείτε ότι εγώ Θέλω να κάνω ένα πρόγραμμα εντός 
και εκτός σχολείου που να έχει αυτούς τους στόχους, αυτούς τους 
μαθητές, να απευθύνεται σε αυτό το κοινό, να έχει αυτά τα 
αντικείμενα και χρειάζομαι, ξέρω εγώ, αυτά τα χρήματα είτε για 
αμοιβές δικές μου, ή όλου του προσωπικού που Θα ασχοληθεί με 
αυτό το πρόγραμμα, εξοπλισμού, οτιδήποτε. Εάν πείτε αυτά τα 
εκατομμύρια, θα το εγκρίνουνε. Περνάει αυτό και από την δικιά 
μου την άποψη, δηλαδή θα ρωτήσουν και την δικιά μου την 
άποψη, εγκρίνεται και παίρνετε τα εκατομμύρια, όλα αυτά που 
ζητάτε. 
Λοιπόν, ακούγεται περίεργο, Υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη, αυτό 
που δεν έχουμε... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Πέρα από το ύφος συνάδελφοι ας δούμε και την 
ουσία 

ΟΜΙΑΗΤΡΙΑ: Μα γιατί τέτοιες διαδηλώσεις όμως... 

ΣΙΓΑΑΑΣ: Τι γίνεται. Καλείστε να κατανοήσετε κάτι, ότι υπάρχουν 
αυτή την στιγμή 600 δις τα οποία καλούνται οι διάφοροι κλάδοι 
και φορείς να τα απορροφήσουν, υπάρχει πρόβλημα 
απορρόφησης. Καταλάβατε... 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Δεν πειράζει, δεν πειράζει... 

Σ/ΓΑΑΑΣ: Από την μια πλευρά σημαίνει αυτό, από την άλλη 
πλευρά σημαίνει μια υποτιθέμενη μεταρρύθμιση η οποία μας 
τσακίζει, έτερον εκάτερον, εγώ μιλάω για τα προγράμματα του 2ου 
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Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, τα οποία πρέπει να σταθούμε με 
Θάρρος σαν κλάδος και να κατανοήσουμε ότι αυτά τα 
προγράμματα πρέπει να είμαστε σε θέση να τα 
πραγματοποιήσουμε, να τα προτείνουμε και να τα 
πραγματοποιήσουμε. 

Έτσι, εγώ σας λέω πως είναι η κατάσταση, από εκεί και πέρα 
εάν μπορεί σαν ομάδες, σαν άτομα να τα διαχειριστείτε πέρα από 
την λογική που είχαμε μέχρι τώρα, που ήτανε η λογική του 
μίζερου, δηλαδή λεφτά δεν πρόκειται να δούμε, ωράρια άλλα δεν 
πρόκειται να δούμε, ενδιαφέρον από κανένα δεν πρόκειται να 
δούμε, άρα οτιδήποτε project και να κάναμε ήταν πολύ 
περιορισμένο... 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Και αυτό άλλαξε τώρα; 

Σ Ι ΓΑ Λ ΑΣ: Ναι, σ' αυτά τα σχολεία, το πρόγραμμα το οποίο θα 
προτείνουμε, το project μπορεί να περιλαμβάνει οτιδήποτε ιδέα 
θέλουμε. Αυτές οι ιδέες, η μονάδα του ΣΕΠΕ, ναι, Δημοτικό, 
Γυμνάσιο, Λύκειο, θα απευθυνθεί σε εμένα να γνωμοδοτήσω. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Έχουμε το μέσον δηλαδή, καταλάβατε... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Μια στιγμή παιδιά, μια στιγμή... 

ΣΙΓΑΑΑΣ: Αυτό που σας είπα, αυτό εδώ είναι ένα από τα δεκάδες 
προγράμματα που υπάρχουν αυτή την στιγμή. Κάθε μέρα 
ανακοινώνονται στις εφημερίδες , άμα δείτε, προγράμματα 
δισεκατομμυρίων τα οποίο θα σας πω ένα συγκεκριμένο. Προχθές 
στην Ελευθεροτυπία, προκήρυξη για την υποβολή προτάσεων 
επιμόρφωσης μέσης διάρκειας για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Για όλους τους εκπαιδευτικούς. Ποιος θα αναλάβει, 
ποιος φορέας θα αναλάβει να κάνει επιμόρφωση σε εμάς; Αυτή 
είναι διακόσιες ώρες επιμόρφωση, πληρωμένα, 10 δισεκατομμύρια 
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διατείθενται γι' αυτό το πρόγραμμα. Και είναι προκήρυξη να 
υπάρξουν project να πούνε ότι εμείς αναλαμβάνουμε την 
εκπαίδευση του κλάδου των Καλλιτεχνικών, για διακόσιες ώρες, 
για τόσα άτομα. Λέει για πόσα άτομα, θα είναι εκατό σεμινάρια, 
θα γίνουν. 

Κάθε μέρα γίνονται τέτοιες προκηρύξεις, ο κλάδος πρέπει να 
τις παρακολουθεί. Θα έρχονται μέσα στα σχολεία, αυτές που 
αφορούνε ειδικά τον δικό μας τον κλάδο και απλώς σας λέω ότι 
επειδή τα πράγματα είναι ρευστά αυτή την στιγμή και αλλάζουνε, 
να λάβουμε υπ' όψιν και αυτές τις συνθήκες. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Θα ήθελα να ζητήσω από τον Γιώργο, επειδή όλες 
αυτές οι διαδικασίες περί προγραμμάτων, όταν λέγονται 
προφορικά χάνονται και δεν έχεις σημείο αναφοράς και ούτε 
μπορεί ο καθένας να ψάχνει όλες τις εφημερίδες για τις 
προκηρύξεις, είπε βέβαια κάτι στο τέλος, από την θέση του, 
νομίζω ότι μπορεί να έχει μια καλή ενημέρωση για το τι 
προγράμματα θα κυκλοφορήσουν, με τι σκοπούς κ.τ.λ. 

Ένας τρόπος -προσέξτε- είναι να φτάσουν μέσω της 
υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας στα σχολεία. Δεν ξέρουμε τι 
ϋττοόοχ/] θα έχουν αυτά στα σχολεία με τους Διευθυντές και τα 
λοιπά, δεν είμαι καχύποπτος, αλλά ξέρουμε πως χάνονται. Θα 
πρότεινα λοιπόν στον Γιώργο να ενημερώσει γι αυτά τα πράγματα, 
για τις φόρμες των προγραμμάτων, για τους στόχους και τους 
όρους τους δύο φορείς, το Επιμελητήριο και την Ένωση, έτσι ώστε 
μέσω των οργάνων να υπάρχει ενημέρωση σε όλους, στα σπίτια, 
να μπορούν να μελετήσουν, να διαβάσουν, να γράψουν, 
ανεξάρτητα από το τι θα οργανώσει ο κάθε φορέας, ως φορέας, 
εννοώ σε προσωπική βάση και μέσω των σχολείων, σε ατομική 
βάση πρωτοβουλία. 

Έτσι θα έχουμε τουλάχιστον όλοι, ένα υλικό πολύ 
συγκεκριμένο για ανάγνωση, που είναι άλλο ανάγνωση, άλλο 
ακούω ή ψάχνω στις εφημερίδες. Νομίζω ότι αυτό με κάποια 
μεθόδευση Γιώργο μπορούμε να το δούμε, έτσι ώστε να υπάρχει 
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ένα πρακτικό αποτέλεσμα. Γιατί φοβάμαι ότι θα χαθούμε και θα 
υπάρχουν πολύ λίγες ανταποκρίσεις. 

ΣΙΓΑΑΑΣ: Ήδη έχω στείλει στο δικό μου τομέα , έχω στείλει στην 
Ένωση όλες τις προκηρύξεις και τώρα σας λέω απλώς ότι αυτή την 
στιγμή μέχρι της 15 Σεπτεμβρίου υπάρχει μια προκήρυξη που 
αφορά την συγγραφή των αναλυτικών προγραμμάτων, είναι 
ομάδες σύνταξης, όποιος ενδιαφέρεται να μπει σε ομάδες 
σύνταξης, επί πληρωμή όλα αυτά, προγραμμάτων σπουδών, 
δηλαδή για τα αναλυτικά προγράμματα τα οποία έχει ήδη γίνει 
προκήρυξη, έχει αναλάβει μια θεματική επιτροπή να τα 
επεξεργαστεί σε πρώτη φάση και η ομάδα σύνταξης να κάτσει να 
τα συντάξει. 

Αυτό μέχρι της δεκαπέντε του μηνός, μέχρι της 15 
Σεπτεμβρίου λήγει. Είναι μια προκήρυξη που αφορά ειδικά τα 
αναλυτικά προγράμματα. Θα την κολλήσω εγώ εκεί πέρα να την 
δείτε. Παρακολουθείτε όμως, εγώ στέλνω ότι περνάει από το χέρι 
μου, ενημερώνω το Επιμελητήριο και την Ένωση, δεν υπάρχει 
πρόβλημα συνεργασίας και για το δικό μας το έργο που είναι 
αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων και εκπόνηση του 
νέου εποπτικού υλικού, σ' αυτό το χρονοδιάγραμμα των 
προκηρύξεων , δηλαδή, θα διαρκέσει τρία χρόνια αυτό το έργο, το 
χρονοδιάγραμμα εντός του μηνός θα φτάσει και στην Ένωση. 

Να ξέρετε να προετοιμάζεστε πότε ακριβώς θα γίνουν, αλλά 
το δικό μας το έργο, είναι ένα έργο μικρό. Είναι ένα έργο που μας 
αφορά άμεσα, είναι 560 εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν 
πάρα πολλά προγράμματα που αφορούν έμμεσα και άμεσα το 
κλάδο μας, έτσι. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Ευχαριστούμε τον συνάδελφο τον Γιώργο... 

ΕΚΤΟΣ Μ/ΚΡΟΦΩΝΟΥ 

Σ/ΓΑΑΑΣ: Έχω στείλει για την θεματική επιτροπή, δεν έστειλα την 
προκήρυξη; 
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ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Παιδιά θα τα βρείτε αυτά. Μετά συνεννοηθείτε οι 
πρόεδροι, οι προεδρίνες μας εκεί πέρα με το Γιώργο, να το 
λύσουμε πρακτικά το ζήτημα. 

Τώρα να μπούμε στην διαδικασία των ερωτήσεων. Θα 
παρακαλούσα ο κάθε συνάδελφος που θα σηκώνει το χέρι του για 
να υποβάλλει μια ερώτηση, να λέει και το όνομα του , για να 
καταγράφεται για τα πρακτικά, γιατί η πρόθεση είναι και υπάρχει 
και μια οικονομική βάση να εκδοθούν τα πρακτικά, όχι πορίσματα, 
τα πρακτικά, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να ανατρέξει σε κείμενα 
γραπτά ας πούμε ανά πάσα στιγμή, όλου του προσυνεδρίου. 

ΟΜ/ΑΗΤΡ/Α: Μπάμπη να καταθέσουν οι εισηγητές τις εισηγήσεις 
παρόλο που τις ηχογραφούμε, όσοι τις έχουν γραπτές... 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Θα παρακαλούσα του εισηγητές να καταθέσουν τις 
εισηγήσεις, όπου υπάρχουν γραπτές εισηγήσεις, για να διευκολύνει 
την διαδικασία της απομαγνητοφώνησης. Μια στιγμή τώρα. 

Ερωτήσεις υπάρχουν πολλές; Σηκώνετε μερικά χέρια έτσι για 
να τα μαζέψω. Λοιπόν Εγνατίου, Δημοπούλου, πες μου το όνομα 
σου συναδέλφισα... Παπαθεοδώρου, άλλη ερώτηση; Σ' όλους τους 
εισηγητές συνάδελφο. Δεν υπάρχουνε προς το παρόν τουλάχιστον, 
συναδέλφισα Εγνατίου, ναι Μιχάλης Οικονόμου... Οικονομίδης είναι 
και ο Κώστας. Έλα συναδέλφισα ανέβα εκεί για να σε γράφει 
κιόλας. 

ΕΓΝΑΤ/ΟΥ: Πριν κύριε Δαραδήμο μιλήσαμε και ιδιαιτέρως και 
θέλω να πω πως αυτά που εσείς υποστηρίζετε, πρέπει εξάπαντος 
να μπούνε στα αναλυτικά προγράμματα. Εάν δηλαδή θέλουμε 
κάποια συνεργασία με τους άλλους συναδέλφους, που εγώ πιστεύω 
ότι οι περισσότεροι από εδώ, δεν λέω όλοι, αλλά οι περισσότεροι, 
θέλουμε να έχουμε συνεργασία με τους άλλους καθηγητές άλλων 
μαθημάτων, από εκεί και έπειτα πρέπει να υπάρχει μέσα στο 
αναλυτικό πρόγραμμα, σε κάποια μαθήματα ή και σε κάποια 
κομμάτια που μας αφορούν περισσότερο και γενικότερα όμως θα 
πρέπει εκεί μέσα να το πούμε. 
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Διαφορετικά μέσα στο σχολείο δεν βλέπω να υπάρχει αυτή η 
επικοινωνία που όλοι Θέλουμε και όλοι οι καθηγητές είναι τόσο 
πολύ συνεργάσιμοι. Μιλάω βέβαια περισσότερο για τα κρατικά 
σχολεία, που εκεί δεν τους ενδιαφέρουν και τα μαθήματα που είναι 
δεύτερα, δευτερεύοντα δηλαδή. Ίσως σε κάποια ιδιωτική 
εκπαίδευση φαίνονται και τα σχολεία και περισσότερο, με κάποιες 
εκδηλώσεις που κάνουμε κ.τ.λ. και ίσως να υπάρχουν σε καλύτερο 
πλάνο. Στα κρατικά όμως ξέρετε τι συμβαίνει; 

Έτσι λοιπόν, αν βάλουμε στα αναλυτικά προγράμματα 
κάποιες παραπομπές και το θέσουμε σαν αναλυτικό, πιστεύω ότι 
θα περπατήσουμε πολύ καλά. 

Τώρα και για τα προγράμματα συγνώμη της "Μελίνας"... 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Ναι μόνο δεν άκουσα την ερώτηση που απευθύνεται 
σε εμένα ακόμα; Είπαμε τώρα έχουμε ερωτήσεις. Ερωτήσεις, 
αυστηρά διευκρινιστικές, όχι τοποθετήσεις. Μετά θα πάρεις το 
λόγο να πεις την γνώμη σου. 

ΕΓΝΑΤΙΟΥ: Να πω και κάτι άλλο, για τα προγράμματα "Μελίνα" 
σαν σύμβουλος, ττοτέ δεν είχα ενημερωθεί, ποτέ, ότι υπάρχουν 
αυτά τα προγράμματα, ότι πρέπει να δώσουμε σαν σύμβουλοι 
εκπαιδευτικοί κάποια γνώμη, μια και ξέρουμε όλους τους 
εκπαιδευτικούς της περιφέρειας μας που είναι η μισή Ελλάδα. Δύο 
είμαστε, στην μισή Ελλάδα ξέραμε ο καθένας τα προβλήματα. 

Ποτέ, από το Υπουργείο Παιδείας δεν πήραμε κάποια 
πρόσκληση, να πει , εσείς οι Σύμβουλοι που έρχεστε σε επαφή κάθε 
μέρα, να δώσετε και εσείς μια ιδέα το τι γίνεται με τους 
εκπαιδευτικούς της Ελλάδας. Αυτά. Ευχαριστώ. 

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Λοιπόν δύο ερωτήσεις, η μία είναι: Εάν 
μπορούμε να δούμε, εδώ πέρα από αύριο τα βιβλία που υπάρχουνε 
στο Δημοτικό, για το Δάσκαλο, για το Μαθητή κ.τ.λ. να πάρουμε 
μια ιδέα τι έχουν αυτά και επίσης για όλα τα βιβλία που υπάρχουν 
ή τις κασέτες ή κάποια ντοκουμέντα, πώς λειτούργησε το 
πρόγραμμα "Μελίνα" στα σχολεία εδώ; 
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Και η δεύτερη ερώτηση είναι: Εάν σ' αυτό το συνέδριο που 
έγινε στην Θεσσαλονίκη, οι άλλες χώρες τι προγράμματα 
παρουσίασαν; Για το Δημοτικό; Για όλο τα φάσμα; Λίγα 
περισσότερα πράγματα γι' αυτό. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Ευχαριστώ Μάχη. Η συναδέλφισα Παπαθεοδώρου θα 
τις απαντήσουμε συνολικά έτσι. 0 συνάδελφος Οικονομίδης, έλα 
Μιχαλάκη, πες το εκεί για να γράφετε... 

ΟΙΚΟΝΟΜ/ΔΗΣ: Σχετικά με το πρόγραμμα "Μελίνα", που είπατε 
και που ήρθε στα Γιάννενα. Δυστυχώς έχουμε την ατυχία την 
μεγάλη, να είμαστε σε ένα χώρο βαρβαρότητας και παρακμής 
στους τομείς των Εικαστικών. Διαμαρτυρηθήκαμε και η 
διαμαρτυρία μας έχει καταγραφεί στο περιοδικό αυτό, δεν ξέρω 
πως τα πανεπιστήμια τα οποία είναι και καθ' αυτό φορείς 
βαρβαρότητας χειρίστηκαν το πρόγραμμα "Μελίνα". Που και πώς 
εάν έχετε την καλοσύνη να με ενημερώσετε; 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Για τα Γιάννενα ειδικά έτσι; Η συναδέλφισα η Γρίβα 
η Καραχάλιου. 

ΚΑΡΑΧΑΛ/ΟΥ: Θα ' θελα να ρωτήσω πως έχετε οραματιστεί το 
μέλλον του προγράμματος "Μελίνα" και ποια η συνεργασία με το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, δεδομένης της προηγούμενης 
ανακοίνωσης του κ. Σιγάλα για εκπόνηση αναλυτικών 
προγραμμάτων; Δηλαδή όλος αυτός ο κόπος, όλη αυτή η δουλειά 
που μας ανακοινώθηκε και προηγουμένως, τι θα γίνει; Θα βγουν 
κάποια άλλα αναλυτικά προγράμματα τα οποία κάποιοι θα 
κληθούν να εκπονήσουν μέσα σε έξι μήνες, απ' ότι ειπώθηκε και 
φαντάζομαι πως δεν θα έχουν ίσως, δεν ξέρουμε πόσο θα έχουν 
δοκιμαστεί και πόσο θα έχουν δουλευτεί. Και υπάρχει και ένα άλλο 
πρόγραμμα που ήδη είναι σε ανάπτυξη, ήδη υπάρχουν κάποια 
στοιχεία και εμείς δεν ξέρουμε γιατί γίνονται όλες αυτές οι 
κινήσεις. Ευχαριστώ. 
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ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Άλλες ερωτήσεις υπάρχουν προς τους εισηγητές 
συνάδελφοι; Όχι. Κλείνει λοιπόν η φάση των ερωτήσεων. Απ' ότι 
βλέπω οι περισσότερες, όλες, αφορούν στη συναδέλψισσα την 
Μυταρά, Θα σας απαντήσει και μετά θα μπούμε στις τοποθετήσεις. 

ΜΥΤΑΡΑ: Να μου τις λες τώρα μία, μία. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Η δυνατότητα πρόσβασης του σώματος στα υλικά 
του προγράμματος "Μελίνα". Σε όλη την διάρκεια , δεν εννοώ 
σήμερα. Μια επίδειξη , μια παρουσίαση... 

ΜΥΤΑΡΑ: Αοιπόν σας ξαναλέω το πρόγραμμα "Μελίνα" είναι 
"πιλότος". Αυτό σημαίνει ότι ήδη έχει πιο πολλά σχολεία απ' ότι 
μπορούσανε οι πλάτες μας να σηκώσουνε. Εκ των άνω ήρθε αυτό. 
Από τα λεφτά που είχαμε, τα οποία φαίνονται πολλά, αλλά πολλά 
δεν είναι, από τα λεφτά που είχαμε κάναμε κάποιο υλικό. 
Ευπρεπές, γιατί πιστεύουμε ότι η αισθητική πρέπει να πηγαίνει και 
στην ευπρεπή παρουσίαση ενός υλικού. Θα μπορούσαμε να το 
κάνουμε φωτοτυπίες. Ήμουν ένας απ' αυτούς που έλεγα, όχι 
φωτοτυπίες, όχι φωτοτυπίες, να γίνει ευπρεπές το υλικό. Να το 
σέβεσαι το υλικό. 

Δόθηκαν οι βαλίτσες σε όλα τα σχολεία του προγράμματος. 
Δεν έχουμε βαλίτσες. Μερικά των Εικαστικών, κακέκτυπα, που 
βρήκα εγώ πέντε έξι και ίσως μπορώ να βρω και κάποια άλλα, 
μπορώ να τα βρω. Όμως, έχουμε κάνει στο "Μελίνα" ένα 
εκθετήριο. Το "Μελίνα" είναι στην Ερμού μέσα σε μια στοά, στον 
4ο όροφο, εκεί που ήταν και η ΝΕΑΕ, είναι νομίζω ακόμα η ΝΕΑΕ, 
τώρα είναι Ερμού 56 εκεί υπάρχει ένα εκθετήριο. 

Εγώ προσφέρομαι για όσους έχετε διάθεση να ορίσουμε μια 
μέρα, να κάνετε ένα κάποιο κατάλογο, να ορίσουμε μια μέρα, 
ακόμα και τώρα κοντά που είμαι κουτσή, θα πάρω ένα ταξί και θα 
κατέβω, να έρθετε να δείτε αυτό το εκθετήριο, που είναι πολύ 
συμπαθητικό και να σας εξηγήσω ότι θέλετε. 

Από εκεί και πέρα, όσοι έχετε κάποιους δασκάλους που είναι 
στο "Μελίνα" και μπορείτε να σας δώσουν να φωτοτυπήσετε αν 
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Θέλετε τουλάχιστον το βιβλίο του δασκάλου, μακάρι να το κάνετε. 
Δυστυχώς δεν μπορώ να σας προσφέρω τίποτα άλλο. Υπάρχει μια 
αφίσα, υπάρχουν οι καρτέλες επίδειξης, υπάρχει η κασέτα, 
υπάρχουν τα slides, δυστυχώς δεν μπορώ να σας προσφέρω τίποτα 
άλλο. Ευχαρίστως, αν Θέλετε κάνετε έναν κατάλογο, και 
ευχαρίστως όλα αυτά σας τα δείχνω και να καθίσουμε και 
αναλυτικά κάπου εκεί και να τα πούμε όσο μπορούμε πιο 
αναλυτικά. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Έχεις απαντήσει στις δύο ερωτήσεις. Υπάρχει άλλη 
ερώτηση που είναι πιο ειδική για τα Ιωάννινα. Δηλαδή τι σχέση 
είχε το πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων με την εφαρμογή του 
προγράμματος "Μελίνα". 

ΜΥΤΑΡΑ: Δεν έχει σχέση. Κανένα πανεπιστήμιο... 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Μια στιγμή, υπάρχει ένα πρόβλημα με το 
Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων και γι' αυτό το βάζει... ο Μιχάλης. 
Επειδή υπάρχει μια αρνητική στάση του πανεπιστημίου ή μια 
στρεβλή αντιμετώπιση στο παιδαγωγικό τμήμα για τα εικαστικά, 
στα παιδαγωγικά τμήματα. Από εκεί εφορμάτε για να σου βάλει το 
ερώτημα. 

ΜΥΤΑΡΑ: Κοίτα, στα Γιάννενα υπάρχει αρνητική, σε άλλα 
Παιδαγωγικά υπάρχει κακή Κακή με την έννοια, κατά την γνώμη 
μου βέβαια σαν καλλιτέχνης το λέω, κατά την γνώμη μου κακή 
σαν παιδεία που δίδεται. Δεν είμαι σίγουρη σ' αυτό που δίδεται, 
αυτά είναι η γνώμη μου όμως. 
Λοιπόν, δεν έχουμε πρόσβαση. Είμαστε ένα πρόγραμμα πιλότος. 

Ο/ΚΟΝΟΜ/ΔΗΣ: Επειδή είπατε προηγουμένως ότι στείλατε για να 
το μελετήσουνε το πρόγραμμα "Μελίνα". 

ΜΥΤΑΡΑ: Α όχι, εδώ, ναι ναι αυτό είναι σωστό. Όντως τρία από 
τα πανεπιστήμια και μάλιστα, ποιος ήταν στο Ιωαννίνων, στείλανε 
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αξιολογητές και κάνανε μεγάλη αξιολόγηση και μεγάλη 
αξιολόγηση. Εδώ είναι μια περιληπτική αξιολόγηση, θα την αφήσω 
στο Προεδρείο εδώ. Στείλανε όντως, οι άνθρωποι, δεν έχουν καμία 
ευθύνη, αυτοί που ήρθαν ως αξιολογητές, καμία ευθύνη για το πως 
αντιμετωπίζει το ίδιο το πανεπιστήμιο το "Μελίνα", ή τα 
Εικαστικά. Αυτοί, η δουλειά τους είναι να είναι Παιδαγωγοί και 
Αξιολογητές είναι μια ολόκληρη σπουδή αυτό. 

ΟΙΚΟΝΟΜ/ΔΗΣ: Στείλατε από την Αθήνα σξιολογητές στο 
πανεπιστήμιο Ιωαννίνων; 

ΜΥΤΑΡΑ: Οχι προς Θεού 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Κλήθηκαν αξιολογητές από το πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων 

ΜΥΤΑΡΑ: Ζητήσαμε από τρία πανεπιστήμια, Πατρών, Ιωαννίνων 
και Θεσσαλονίκης να αναλάβουν την αξιολόγηση του "Μελίνα". 

ΟΙΚΟΝΟΜ/ΔΗΣ: Με ποια εφόδια; 

ΜΥΤΑΡΑ: Υπάρχουν ορισμένοι απ' αυτούς, ας πούμε εδώ του 
Πανεπιστημίου της Πάτρας, όχι , όχι... 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Δείκτης αξιολόγησης... 

ΜΥΤΑΡΑ: Υπάρχει μια ολόκληρη επιστήμη που αξιολογεί, ας 
πούμε αλλαγή του πνεύματος μέσα από το "Μελίνα". Σου λέω 
"χοντρό" τώρα παράδειγμα . Περνάνε ευχάριστα τα παιδιά; Ένα 
απλό παράδειγμα. Οι δάσκαλοι πώς αισθάνονται ψυχολογικά. Πώς 
αισθάνονται τα παιδιά; Τα παιδιά που είχανε μαθησιακές 
δυσκολίες, ξεπεράσανε, παιδιά που κεκεδίζανε και στα εικαστικά 
σταματήσανε να κεκεδίζουνε. Υπήρχαν παιδιά που ήταν αρνητικά 
και δεν έπαιρναν μέρος στην τάξη και μέσα από το τρόπου που 
δουλεύτηκαν τα Εικαστικά τα παιδιά, ή η μουσική, η το θέατρο ή 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 3 - 10 / 9 / 1997 Σελ.: 64 



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

το θεατρικό παιχνίδι, ξαφνικά συμμετείχαν. Αυτά είναι μια 
αλλαγή, εγώ αυτό είναι που θεωρώ πολύ σημαντικό στο "Μελίνα", 
σαν καλλιτέχνης αυτό θεωρώ σημαντικό, την αλλαγή πνεύματος 
που υπάρχει. Δηλαδή, η καθημερινή διαδικασία, η παιδαγωγική 
διαδικασία ενός σχολείου να γίνει ευχάριστη και όχι αυτό το 
σταυρώστε τα χεράκια, να είμαστε ήσυχα, πολλά πράγματα είναι 
στην μέση. Τέτοια πράγματα αναλάβανε, υπάρχουν μέθοδοι 
αξιολόγησης... 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ: Εννοώ εάν υπήρχαν στην επιτροπή Εικαστικοί. 

ΜΥΤΑΡΑ: Των αξιολογητών, 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Οχ 

Ο/ΚΟΝΟΜΙΔΗΣ: Ναι 

ΜΥΤΑΡΑ: Οχι, είναι... 

Ο/ΚΟΝΟΜΙΔΗΣ: Δηλαδή πέφτει όλο το βάρος στους παιδαγωγούς 
που δεν έχουν ιδέα από την δραστηριότητα... 

ΜΥΤΑΡΑ: Η μεθοδολογία, είναι άλλο θέμα 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Είναι θέμα του πανεπιστημίου 

Ο/ΚΟΝΟΜΙΔΗΣ: Δηλαδή κάθε πανεπιστήμιο κάνει ότι θέλει; 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Οχι, όχι, όχι, το σχήμα πιο ήταν από ότι κατάλαβα, 
Μιχάλη, ότι το πρόγραμμα "Μελίνα", οι οργανωτές ας πούμε, 
ζήτησαν από το κάθε πανεπιστήμιο, με ευθύνη του πανεπιστημίου 
να στείλει τρεις επιστήμονες του... 

ΜΥΤΑΡΑ: Ομάδα ήτανε... 
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ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Για να αξιολογηθούνε... 

ΜΥΤΑΡΑ: Ας πούμε την ψυχολογική πλευρά την είχε αναλάβει η 
Θεσσαλονίκη με την Φατούρου. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Ήταν ευθύνη του πανεπιστημίου ποιους θα στείλει 

ΜΥΤΑΡΑ: Η Φατούρου, βιντεοσκοπούσαν τα παιδιά, 
βιντεοσκοπούσαν τα παιδιά στα σχολεία του "Μελίνα", τη 
συμπεριφορά τους και βγάλανε κάποια συμπεράσματα. Εδώ έχω, 
θα σας τα δώσω, υπάρχουν κάποια συμπεράσματα που είναι παρά 
πολύ θετικά. Υπάρχουν κάποια συμπεράσματα από καρτέλες που 
πήραν οι δάσκαλοι, οι διευθυντές, οι σύμβουλοι που απαντήσανε 
σε αυτές και μέσα απ' αυτές βγάλανε μια στατιστική ας πούμε και 
φάνηκε εκεί ότι το "Μελίνα" το δεχθήκανε θετικά μέχρι πολύ 
θετικά. Παρόλο που τραβήξανε τα βάσανα τους, με αυτά που 
έλεγε ο Λάμπρου δηλαδή, πολλές φορές. Που λέρωναν, που 
φώναζε η καθαρίστρια, τα γνωστά, τα ξέρουν αυτά. Αλλά κι εάν 
κάποιος δεν λερώσει, δεν περάσει τον μαρκαδόρο, αν και κάποιος 
δεν κάνει κάτι παραπέρα, θα μείνουμε στα γνωστά μίζερα 
πρότυπα που έχουμε μέχρι τώρα. Το θετικό είναι αυτό που σου 
λέω, η αλλαγή πνεύματος που το είδανε ακόμα και οι γονείς και 
αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση είναι: "Πια είναι η 
προοπτική του προγράμματος "Μελίνα", θυμίζουμε ότι έχει 
εφαρμοστεί για την Πρώτη Δημοτικού."... 

ΜΥΤΑΡΑ: Οχι , Πρώτη, Δεύτερη μπαίνουμε στην Τρίτη. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Ναι Πρώτη, Δευτέρα, συγνώμη. "Ποια είναι η 
προοπτική του προγράμματος "Μελίνα" γενικά και σε σχέση με τις 
παράλληλες ενέργειες όπως εμφανίζονται από τις ανακοινώσεις 
του συνάδελφου Σιγάλα για τα αναλυτικά προγράμματα". 
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ΜΥΤΑΡΑ: Ναι, αυτές τις ενέργειες εγώ σήμερα τις ακούω, ότι σε 
ένα εξάμηνο βγαίνουν αναλυτικά προγράμματα. Νομίζω ότι το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτου του οποίου εκπρόσωπο έχουμε πάντα 
μέσα στο "Μελίνα", του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τώρα ο 
άνθρωπος πήρε σύνταξη, νομίζω όμως ότι καλείτε αυτή την 
στιγμή ο κος Σιγάλας, εάν δεν κάνω λάθος, ή όποιος άλλος 
αντιπρόσωπος, νομίζω ότι είναι ο Σιγάλας, που είναι καλλιτέχνης 
να είναι στο "Μελίνα" και να μπορέσουμε έτσι ενωμένοι να 
κάνουμε κάτι. Νομίζω ότι και εκείνον μπορούμε να βοηθήσουμε και 
εκείνος μπορεί να μας βοηθήσει. Εγώ του έχω εμπιστοσύνη του 
Σιγάλα, έχω διαβάσει τα άρθρα του στην "Εικαστική Παιδεία" και 
ξέρω ότι ξέρει. Λοιπόν νομίζω ότι άμα ενώσουμε τις δυνάμεις μας 
μπορούμε να κάνουμε κάτι θετικό. 

Τώρα, απ' ότι φαίνεται μέχρι τώρα, πρώτα απ' όλα είναι 
έτοιμα προς εξακτίνωση τα των μουσείων που είναι πάρα πολύ 
ενδιαφέρον, είναι έτοιμα. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς τι 
δουλειά έχουνε κάνει αυτοί οι άνθρωποι και πως την έχουνε δεχθεί 
οι δάσκαλοι και πως την έχουν εφαρμόσει, όχι πια το μπουλούκι 
που πάει στο μουσείο , το μπουλούκι που πάει από δω και από 
εκεί. Η τάξη που πάει και που αγαπάει και εάν θέλεις πολλές 
φορές και υιοθετεί και το μνημείο και την πέτρα και εκείνο και τ' 
άλλο. Λυτό είναι καταπληκτικό. Λυτά είναι έτοιμα για εξακτίνωση. 

Απ' εδώ και πέρα ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά με την συμφωνία 
βέβαια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εμείς ήμαστε ένας πιλότος, 
πιλότος, άλλο αν έχουμε "σκιστεί" στην δουλειά. Αν το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, αν το κράτος πιστεύει ότι αυτά τα 
πράγματα μπορούνε να μπουν μέσα στην παιδεία, που πιστεύω ότι 
πρέπει να το πιστεύει, τότε νομίζω ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά 
πράγματα στην παιδεία. Με ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι απ' αυτούς 
που πολύ μιλάνε, τώρα για να μιλάω έτσι ξέρω τι έχει γίνει, ξέρω 
τι έχει γίνει τα έχω δει μέσα στις τάξεις. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Εκλεισε ο κύκλος... 
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ΟΜ/ΑΗΤΡ/Α: Έχουμε δύο ερωτήσεις ακόμη, η μια εάν μπορούμε το 
βιβλίο το οποίο υπάρχει στο Δημοτικό να το δούμε εδώ και η άλλη 
είναι 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Για πιο βιβλίο λες ... 

ΟΜ/ΑΗΤΡ/Α: Αυτό που είπε ο κ. Ντάκος. 

ΜΥΤΑΡΑ: Α την Εικαστική Αγωγή 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Ποιο αυτό το πράσινο; το μακρόστενο; Είναι παλιό 
αυτό. Το βιβλίο που λέει ο Χρήστος για να μην κάνουμε σύγχυση, 
δεν έχει σχέση με το πρόγραμμα "Μελίνα"... 

ΜΥΤΑΡΑ: Καμία 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Είναι ανεξάρτητο βιβλίο για το δημοτικό και έχει 
κυκλοφορήσει εδώ και τέσσερα, πέντε χρόνια. 

ΜΥΤΑΡΑ: Έχει εξαντληθεί 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Μπορεί να προσκομιστεί. Το έχω και εγώ το έχει και 
ο Χρήστος, Θα το φέρουμε εδώ για να το δείτε. Έληξε αυτό. 

ΜΥΤΑΡΑ: Να απαντήσω σ' αυτό. "Οχι δεν έληξε. Της Εικαστικής 
Αγωγής είναι αρκετά ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι είναι σ* αυτή τη 
γνωστή Εικαστική Παιδεία που ξέρουμε. Θα μπορούσε να 
εμπλουτιστεί με πολλά πράγματα, ειδικά για το σχέδιο, Θα 
μπορούσε να εμπλουτιστεί, είναι αρκετά ενδιαφέρον, εγώ το βρήκα 
από δάσκαλο. Τώρα εάν μπορείτε να το βρείτε από το Υπουργείο, 
μακάρι, νομίζω ότι έχει εξαντληθεί όμως και δεν Θα το βρείτε. 

ΟΜ/ΑΗΤΡ/Α: Μήπως μπορούμε να το δούμε εδώ πέρα... 

ΜΥΤΑΡΑ: Αν το ήξερα Θα σας το είχα φέρει. 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 3-10/9/1997 Σελ.: 68 



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Αυτό είπα έληξε γιατί θα έρθει είτε από εμένα είτε 
από τον Χρήστο... 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Για το τι είπαν οι άλλες χώρες στην Θεσσαλονίκη; 

ΜΥΤΑΡΑ: Τώρα για τις άλλες χώρες θα προτιμούσα να μην μιλήσω 
παρόλο που ήμουνα παρούσα βέβαια σε όλα, υπήρχαν πολλές που 
είχαν ενδιαφέροντα. Μερικές όπως το ας πούμε το ΠΑΧΟΥΤΙ 
ΜΕΝΟΥΧΙΝ που είχε έρθει από μόνο του, έδωσε τα λεφτά και ήρθε 
μόνο του. Είχε μια σχέση παράλληλη με το "Μελίνα", ποιο ήτανε ο 
κοινός παρανομαστής; Όλοι πιστεύουνε ότι μέσα από τον 
πολιτισμένο άνθρωπο, το πολιτισμένο άνθρωπο μπορεί να γίνει 
κάτι και ότι αυτός ο πολιτισμένος άνθρωπος κατά πολύ γίνεται 
πολιτισμένος μέσα από τις τέχνες, μέσα από την ικανότητα που 
έχουνε οι τέχνες να φτιάχνουν πολιτισμένο άνθρωπο και τώρα πια 
σταματάμε να είμαστε κερασάκι της τούρτας. Τώρα γινόμαστε η 
ίδια η τούρτα και αυτό πρέπει να το προσέξουμε και να το 
πολεμήσουμε. 

Δεν θα μιλήσω παραπάνω σ'αυτό προτιμώ να βγουν τα 
πρακτικά, δεν θέλω να είμαι αόριστη, να βγουν τα πρακτικά και 
βεβαίως να σας στείλουμε να τα δείτε και εσείς. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Ωραία, Αοιπόν... 

ΜΥΤΑΡΑ: Θέλει ο Σιγάλας κάτι να πει... 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Επί του θέματος ή να τοποθετηθείς; Ελα τώρα 
πρώτος, ανοίγω και κατάλογο ομιλητών παράλληλα. Ποιοι 
συνάδελφοι θέλουν να τοποθετηθούν, συνολικά πάνω στο ζήτημα, 
αυτό που αναπτύχθηκε από πολλές εισηγήσεις; Πες μου το όνομα 
σου; Παπαδοπούλου. 

Σ/ΓΑΑΑΣ: Μια διευκρίνηση θέλω να κάνω. Αυτά τα προγράμματα, 
αυτό το πρόγραμμα "Μελίνα" είναι ένα πρόγραμμα που καλώς 
υπάρχει και μακάρι να υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια 
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προγράμματα. Το κατά πόσο θα εφαρμοστούν μαζικά μες τα 
σχολεία είναι θέμα πολιτικής ηγεσίας κάθε φορά. Δηλαδή εμείς 
ασχολούμασταν με ένα πρόγραμμα, όπως σας είπα Διαμόρφωση, 
Αναμόρφωση Αναλυτικών Προγραμμάτων και μετά έκδοση του 
εποπτικού υλικού. Αυτό θα πάρει 3 χρόνια, σε έξι μήνες τελειώνει 
το αναλυτικό πρόγραμμα μετά θα γραφτούνε τα βιβλία και όλο το 
υπόλοιπο εποπτικό υλικό. Μετά θα μπούνε πειραματικά σε έναν 
αριθμό σχολείων και αφού αξιολογηθεί το όλο πρόγραμμα, θα 
προταθεί για το πόσο θα εφαρμοστεί μαζικά. 

Το ίδιο πράγμα είναι το πιλοτικό πρόγραμμα "Μελίνα". 
Δηλαδή γίνεται ένα πρόγραμμα, θα αξιολογηθεί, θα βγουν τα 
αποτελέσματα του και η πολιτική ηγεσία μπορεί κάλλιστα του 
Υπουργείου να απευθυνθεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο να 
γνωμοδοτήσει, γνωμοδοτεί πάντα το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ναι 
ή όχι, αλλά την τελική απόφαση την παίρνει πάντα η Πολιτική 
Ηγεσία. 

Δηλαδή, δεν ήμαστε ενάντια σε κανένα από αυτά τα 
προγράμματα, πειραματικά, όσο πιο πρωτότυπα, όσο πιο μαζικά, 
όσο πιο πολύ με καινούργιες ιδέες, είναι θετικά να γίνονται όλα 
αυτά τα πράγματα. Δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς το εάν 
θα εφαρμοστούν μετά μαζικά. Δηλαδή αυτό που είπα εγώ μετά 
από έξι μήνες, τα αναλυτικά προγράμματα, είναι η πρώτη φάση 
ενός προγράμματος, το εάν θα εφαρμοστούν, τα καινούργια αυτά 
αναλυτικά προγράμματα, που προτείνουμε εμείς στα σχολεία, είναι 
"άλλου παπά ευαγγέλιο". 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Ευχαριστώ Γιώργο. Εκτός από την συναδέλφισα 
Παπαδοπούλου θέλει κανείς άλλος να τοποθετηθεί. Δεν σε βλέπω 
καλά. Ναι εντάξει, εντάξει. Σε είδα . Με τα γυαλιά μου παθαίνω 
την αυτή, μια μακριά μια κοντά και... Μελά. Άλλος; Αοιπόν 
ξεκινάμε και στην συνέχεια σηκώνετε το χέρι σας όποιος θέλει, 
παρακαλώ όσο μπορούμε σύντομοι και περιεκτικοί. Δεν σημαίνει 
ασφυξία και καταπίεση αυτό, η συναδέλφισα Παπαδοπούλου να 
έρθει στο βήμα. 
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: Ήθελα να καταθέσω μια εμπειρία που είχα 
πέρσι, που θέλησα να χρησιμοποιήσω τέλος πάντων όλα αυτά που 
ακούγονται για το πρόγραμμα "Μελίνα", με έναν πρακτικό τρόπο, 
δηλαδή να πάω να διδάξω σε ένα Δημοτικό και εγώ, κάποιες ώρες 
που μου περισσεύανε , όπως όλοι θα' χετε το πρόβλημα, σας λένε 
κάντε Γεωγραφία, κάντε ΣΕΠ, κάντε Στοιχεία, έτσι δεν είναι; 

Λοιπόν εγώ αρνήθηκα συγκεκριμένα με την Γεωγραφία ενώ 
είχα δεχτεί παλαιότερα μαθήματα, γιατί ήμουν αγεωγράφητη 
πάντα και δεν ήξερα Γεωγραφία και ούτε μπορώ να μάθω. Μου 
λέει ο διευθυντής μου θα μάθεις Γεωγραφία, λέει, να διαβάσεις, 
λέω δεν διαβάζω, όποτε προσπάθησα δεν έμαθα Γεωγραφία. Δεν 
ξέρω που πέφτει η Λαμία, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ ττοτέ, δεν 
ξέρω, ούτε, να μου πείτε που είναι οι Σέρρες, μπορεί να 
μπερδευτώ. 

Είναι στον άνθρωπο αυτό. Εχω τις ικανότητες αυτές, 
εκείνες, άλλες, έχω πάρει μαθήματα φιλολογικά, έχω κάνει μέχρι 
και το πρόγραμμα που το κάνουν μαθηματικοί με μεγάλη επιτυχία , 
ποτέ δεν αρνήθηκα υπηρεσία, αρνούμαι να κάνω Γεωγραφία. 

Λοιπόν, ο διευθυντής μου είπε θα κάνεις Γεωγραφία και εγώ 
πήγα στον Προϊστάμενο και ρώτησα εάν είναι νόμος του κράτους 
τελικά, οι καθηγητές των Καλλιτεχνικών να μπορούν να διδάξουν 
στα Δημοτικά το μάθημα των Καλλιτεχνικών. Και μου είπαν ναι. 
Λέω και γιατί δεν μας βάζετε, γιατί δεν με βάζετε εμένα 
προσωπικά που θέλω να κάνω την ειδικότητα μου και να 
προσφέρω τις γνώσεις μου και έχω όρεξη να πάω στο Δημοτικό. Α 
, λέει πρέπει να βρείτε Δημοτικό. Βρήκα Δημοτικό να μην σας τα 
πολυλογώ, μια διευθύντρια που ενδιαφερότανε για τα παιδιά, να 
μην χάνεται το μάθημα αυτό, όπως είπαν πριν και οι συνάδελφοι 
της Αισθητικής Αγωγής, με δέχθηκε με αγάπη, μου έδωσε το όνομα 
της , τα πήγα τα στοιχεία. Πρέπει λέει να δεχθούν οι της 
Δημοτικής Εκπαίδευσης, ποιος το γραφείο τάδε που υπάγεται το 
τάδε Δημοτικό, πήγα. Μέχρι να βρω τον κύριο αυτόν είχε φύγει 
για τριήμερο. Ξαναπροσπάθησα έτρεχα άλλα πρωινά, έτρεχα 
όμως είχα επιμονή, λέω θα πάω. 
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Με τα πολλά να μην σας τα πολυλογώ έφτασα μέχρι τον 
υπεύθυνο και Πρόεδρο της Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σύμβουλο της 
Δημοτικής Εκπαίδευσης, ο ένας μ' έστελνε στον άλλον, σας λέω 
ποια είναι τα προβλήματα ανθρώπων που θέλουνε να το κάνουνε 
αυτό, γιατί εμένα μ' ενδιαφέρει, δεν είναι απλώς ότι δεν θέλω να 
κάνω Γεωγραφία, με ενδιαφέρει και από τα πράγματα που είπε 
προηγούμενα η Κα. Μυταρά, εγώ από μόνη μου το ένα απ' αυτό το 
έκανα έτσι ακριβώς. Το είχα βρει μόνη μου, έχω ένστικτο και 
αγάπη μεγάλη για τα μικρά παιδιά. Έτρεχα δέκα μέρες στην 
Δημοτική Εκπαίδευση να πάρω εγκρίσεις για να επιστρέφω και να 
πω παιδιά ντροπή, γιατί δεν μου είπατε στην αρχή ότι αρκεί μια 
αίτηση σε εσάς. Έκανα την αίτηση, το συμβούλιο τους έγινε και 
βέβαια μου έστειλαν στο σχολείο μου ένα χαρτί που έλεγε με 
διαθέτουν, λέγεται διάθεση αυτό, στο τάδε Δημοτικό για τέσσερις 
ώρες και έτσι πήγα και έκανα το μάθημα μου στο Δημοτικό. Δεν 
είχα κανένα άλλο πρόβλημα, συνεργάστηκα υπέροχα με τους 
δασκάλους, πέρασα παρά πολύ ωραία. Βρήκα και μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον και από τα παιδιά του Γυμνασίου με τα οποία επίσης 
τα πηγαίνω καλά και κάνω πολύ καλή δουλειά , νομίζω απ' ότι 
έχει πει και ο Σύμβουλος και ήθελα και να πω και κάτι ακόμα. 

Για το προηγούμενο Σύμβουλο τον κ. Μουζάκη, όταν έκανε 
ένα βιβλίο για το δάσκαλο το οποίο δεν βρίσκεται πουθενά, εγώ η 
οποία έκανε την περισσότερη δουλειά, αυτή μέσα, δηλαδή εικόνες 
που έχει το βιβλίο μέσα αυτό, είναι από δουλειά των δικών μου 
παιδιών. Επειδή είχε ενθουσιαστεί και πίστευε ότι τα παιδιά μου 
είναι σε ένα τέτοιο επίπεδο, ερχότανε εκεί σε εμένα και κάναμε 
αυτή την δουλειά. Πολλές ώρες πριν χρόνια. Αυτά μπήκανε στο 
βιβλίο και ο ίδιος μου είπε ότι θέλει να το πάρω αυτό το βιβλίο, 
Τρέχαμε στα Υπουργεία, κάναμε αιτήσεις, πέρασαν μέρες για να 
βρεθεί το βιβλίο για να το πάρω εγώ, που έπρεπε δικαιωματικά να 
το πάρω και τελικά μου το κλέφανε από το σχολείο και πέρσι που 
το χρειάστηκα δεν το είχα. Θέλω να πω, ότι τα προβλήματα είναι 
μεγάλα και ούτε ακόμη ένα βιβλίο στο οποίο εγώ είχα συνεργαστεί 
για να γίνει, δεν το έχω στα χέρια μου. Αυτά. 
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ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Η συνάδελφος... 

ΜΥΤΑΡΑ: Να πω κάτι. Να πω κάτι στην Παπαδοπούλου. Εγώ 
χαίρομαι πάρα πολύ που σ'αρέσει να δουλεύεις με μικρά παιδιά 
και είναι και ένα από τα Θέματα που Θα Θίξω μια κάποια άλλη 
μέρα. Καλό είναι να φτάσουμε στα μικρά παιδιά. Είναι πάρα πολύ 
σημαντικό, το λιγότερο για να φτιάξουμε καλό κοινό αργότερα. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Η συναδέλφισα η ΚΟΥΤΗΦΑΡΗ 

ΚΟΥΤΗΦΑΡΗ: Ήθελα να ρωτήσω την κα Μυταρά, είπε 
προηγουμένως για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και κάποιου 
είδους συνεργασία με το πρόγραμμα "Μελίνα", εάν δεν κάνω 
λάθος. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχουν σχετικά στοιχεία και 
πληροφορίες που μπορούμε να τις έχουμε για ενημέρωση μας. 

ΜΥΤΑΡΑ: Δεν είμαι, εάν κατάλαβα την ερώτηση, αλλά σας είπα 
για να μην λέω αοριστολογίες, θέλω να βγουν τα πρακτικά και 
τότε ευχαρίστως θα τα φέρω στο Καλλιτεχνικό Επιμελητήριο και 
στο Σύλλογο των Εικαστικών και από εκεί μπορείτε να τα πάρετε. 
Απλώς ανέφερα ότι παράλληλες δραστηριότητες, που μερικές 
μοιάζουν με το Μελίνα , γίνονται απ' όλα τα Υπουργεία Πολιτισμού 
και Παιδείας σε όλη την ενωμένη Ευρώπη. Αυτό είπα. 

ΚΟΥΤΗΦΑΡΗ: Επομένως έχετε κάποια στοιχεία. 

ΜΥΤΑΡΑ: Αυτή την στιγμή δεν έχουμε γιατί τώρα βγάζουμε τα 
πρακτικά και τώρα βγάζουμε τα στοιχεία. 

ΚΟΥΤΗΦΑΡΗ: Είπατε για Γαλλία, συγκεκριμένα, γι' αυτό 

ΜΥΤΑΡΑ: Μόνο Γαλλία, πολλές χώρες 
Όταν ολοκληρωθεί το υλικό αυτό Θα κατατεθεί και θα μπορέσουμε 
να το κοινοποιήσουμε. 
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ΚΟΥΤΗΦΑΡΗ: Εντάξει, και κάτι άλλο σχετικά με αυτά τα 
προγράμματα και με τη διδασκαλία στα σχολεία . Όσοι 
ενδιαφέρονται να διδάξουνε πρέπει να είναι διορισμένοι στο 
Δημόσιο ή μπορούν να πάνε και αδιόριστοι έτσι σαν ωρομίσθιοι. 

ΜΥΤΑΡΑ: Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το ξέρω. Είναι θέμα 
Υπουργείου. 

ΚΟΥΤΗΦΑΡΗ: Είναι θέμα Υπουργείου. Οχι 

ΜΥΤΑΡΑ: Εγώ είμαι ένας ιδιώτης που με κάλεσε το πρόγραμμα 
Μελίνα και ανέλαβα κάτι που παραβάρυνε στους ώμους μου. Δεν 
μπορώ να το ξέρω, θέμα Υπουργείου. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Είναι καθαρό αυτό από την εμπειρία μας. Υπάρχουν 
οργανικές θέσεις που προβλέπονται από το Υπουργείο, που 
προκύπτουν με έναν τρόπο μαθηματικώς αυστηρό αλλά πρακτικώς 
μη ανταποδοτικό και θα εξηγήσω γιατί, όπου καταθέτεις αιτήσεις 
στο Υπουργείο για να διοριστείς στην Μέση Εκπαίδευση ή στην 
Δημοτική Εκπαίδευση σε ιδιωτικά ή δημόσια, δεν υπάρχει άλλος 
τρόπος. 

ΚΟΥΤΗΦΑΡΗ: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος; 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Εκτός αν οι Σύλλογοι Γονέων έξω από το 
πρόγραμμα, έξω από το τακτικό πρόγραμμα του σχολείου, με την 
φροντίδα των Συλλόγων Γονέων ή και μέσα ανάλογα πως θα τα 
βρείτε σε κάθε σχολείο, δεν είναι γενική ρήτρα , γι' αυτό το λέω 
έτσι, μπορεί να πληρώσει κάποιο καλλιτέχνη να τους κάνει κάποια 
μαθήματα. Αυτές είναι οι φόρμες που κυκλοφορούν, λίγο ή πολύ. 
Αοιπόν. Η Εύα η Μελά. 

ΜΕΑΑ: Εχοντας επίγνωση ότι δεν ξέρω αρκετά πράγματα για το 
χώρο της παιδείας στο Δημοτικό Σχολείο, για τον τομέα αυτό, έχω 
μερικά ερωτηματικά, τα οποία προκύπτουν από την συνεχή επαφή 
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με συναδέλφους, τη συνεχή επαφή με παιδιά μέσω των Δήμων 
κ.τ.λ. που προσλαμβάνεις μέσω τρίτων, δηλαδή την εμπειρία του 
σχολείου και από τους εισηγητές. 

Νομίζω πως έχω προσωπικά ερωτηματικά που δεν 
απαντιώνται από τους εισηγητές, ερωτηματικά με την ρητορική 
έννοια. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να μάθει ένα παιδί να 
βλέπει; Αν αυτό είναι το ζητούμενο, ένα από ζητούμενα, τα 
βασικά ζητούμενα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μέχρι σήμερα 
έχουμε μάθει ότι ένα παιδί το πλησιάζει ο Εικαστικός Καλλιτέχνης 
βασικά στο Γυμνάσιο. Στο Δημοτικό τι γίνετε; Μπορεί ένας 
δάσκαλος να κάνει το παιδί να βλέπει μέσα από οποιαδήποτε 
πρόγραμμα, είτε Μελίνα είναι αυτό, είτε κάποια άλλα 
προγράμματα που στο μέλλον υπάρχει περίπτωση να 
διαμορφωθούν; Κατά την γνώμη μου σ* αυτό το ερώτημα πρέπει 
να απαντήσουμε με μεγάλη σαφήνεια. 

Πιστεύω ότι έχουν προκύψει πολλών ειδών συγχύσεις γύρω 
από την εκπαίδευση, την Εικαστική, στο Δημοτικό Σχολείο και από 
τον τρόπο που τα Παιδαγωγικά Τμήματα χειρίζονται το όλο θέμα. 
Θα πω ένα παράδειγμα, μας έλεγε η Λουίζα η Κακίση, δεν ξέρω αν 
είναι εδώ, ότι μπορεί να δώσει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών για 
την Αισθητική Αγωγή σε άνθρωπο που δεν έχει πρώτο πτυχίο τα 
Εικαστικά. Αυτό είναι νόμιμο μπορεί να γίνει. Τώρα από εκεί και 
πέρα έχουμε το φαινόμενο στα Γιάννενα. 

Μ/ΧΑΛΗΣ: Πως είναι νόμιμο αυτό; 

ΜΕΛΑ: Μπορεί να γίνει αυτό. Εκείνο που δεν μπορεί Μιχάλη, 
είναι... 

Μ/ΧΑΛΗΣ: Πως είναι νόμιμο, μη κάτοχος της ύλης και μη κάτοχος 
πτυχίων... 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Μιχάλη μην διακόπτεις, μην διακόπτεις. 

ΜΕΛΑ: Θα σου απαντήσω Μιχάλη 
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ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Μην το κάνουμε έτσι γιατί θα γίνει πηγαδάκι μετά. 
Θα μιλήσεις μετά, μπορείς να τοποθετηθείς. 

ΜΕΑΑ: Τι εννοώ, εννοώ Μιχάλη ότι ψάχνοντας το θέμα, 
τουλάχιστον από πλευράς καθαρά τυπικής, γιατί ο τόπος δεν 
σημαίνει ότι είναι και σωστό, το τυπικό δεν σημαίνει ότι είναι και 
σωστό, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε,από πλευράς τυπικής μπορεί ένα 
πανεπιστήμιο, δηλαδή η Λουίζα η Κακίση μπορεί να δώσει, τυπικά 
έχει το δικαίωμα. Ένας δάσκαλος με μια εκπαίδευση στα 
εικαστικά ενός χρόνου είναι σε θέση. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Να κάνει τ ι ; 

ΜΕΑΑ: Να διδάξει Αισθητική Αγωγή; 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Στο πανεπιστήμιο; Η στο σχολείο; 

ΜΕΑΑ: Και στο πανεπιστήμιο, που είναι ένα ερώτημα; γιατί έχουμε 
τέτοια φαινόμενα όπως έχουμε στα Γιάννενα για παράδειγμα και 
έχει γίνει καταγγελία από τους γλύπτες, αλλά κατά την γνώμη μου 
και στο δημοτικό σχολειό. Εγώ πιστεύω ότι ο ρόλος του 
καλλιτέχνη στην εκπαίδευση είναι αναντικατάστατος. Προσωπική 
μου εκτίμηση. 

Πιστεύω ότι κανείς δάσκαλος δεν μπορεί να διδάξει τέχνη, 
εάν έχει κάνει προγράμματα που να μην έχει ο ίδιος περάσει μέσα 
από την διαδικασία της δημιουργίας με έναν σοβαρό τρόπο και όχι 
με έναν δευτερεύοντα. Δεν λέω ότι δεν είναι σοβαρό αυτό που 
πειραματικά μπορεί να γίνεται, λέω όμως ότι είναι διαφορετικό να 
είναι υπόθεση ζωής η δημιουργία και να διδάξεις τέχνη. Είναι για 
μένα διαφορετικό. 

Πιστεύω ότι κανένα πρόγραμμα δεν θα λύσει το πρόβλημα 
εάν δεν προσπαθήσουμε να αυξηθεί ο αριθμός των καλλιτεχνών 
ώστε να είμαστε κάποια στιγμή σαν κλάδος σε επάρκεια να 
δουλεύουμε και στα δημοτικά σχολειά, με έναν παράλληλο αγώνα 
και να βγαίνουν πιο πολλοί καλλιτέχνες, γιατί είναι λίγοι οι 
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καλλιτέχνες που βγαίνουν με βάση την ανάγκη της κοινωνίας, αν 
Θέλουμε να μιλάμε με ψυχρή λογική. Σήμερα λέμε, δεν επαρκούμε 
να πάμε, δεν επαρκείτε να διδάξετε στα Δημοτικά Σχολειά. Μα 
βεβαίως δεν επαρκείτε αλλά δεν διορίζουνε, Θέλει έναν παράλληλο 
αγώνα κατά την γνώμη μου. Θέλει ένα παράλληλο αγώνα, αλλά το 
σωστό Θα ήτανε και να ήμασταν περισσότεροι και να μπορούσαμε 
να δουλέψουμε εκεί. 

Αυτό είναι όσον αφορά πως βλέπω εγώ την λύση, εγώ 
πιστεύω ότι το πρόγραμμα Μελίνα, τουλάχιστον όσο το έχω 
διαβάσει και όπως το παρουσίασε η κα. Μυταρά, που εκτιμώ και 
σέβομαι πάρα πολύ, το πρόγραμμα σαν προσπάθεια, σαφώς δεν 
μπορεί από την φύση του, μιας και είναι ένα πρόγραμμα πιλότος, 
να απαντήσει στο τεράστιο ερώτημα, τι γίνεται με το σύνολο της 
Εικαστικής Εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολειό. Δεν είναι ένας 
αριθμός σχολείων και μάλιστα κατ' επιλογήν, εβδομήντα σχολεία, 
τίποτα σ* όλη την επικράτεια. 

Ακόμα με τρόμαξε και ο Γιώργος ο Σιγάλας, ο οποίος πιστεύω 
ότι με την δουλειά που φιλοδοξούν να κάνουν στο Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, είπε Θα κάνουμε κάποια προγράμματα πιλότους. Εγώ 
ακούω αυτή την λέξη λιγάκι και την φοβάμαι. Δηλαδή, συνήθως 
κάνουμε κάποιο πρόγραμμα, απορροφάει ένα μεγάλο κονδύλι, 
καλά κάνει, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι πάρα 
πολλά πράγματα και αυτή την στιγμή έχουμε, δεν θυμάμαι ποιος 
συνάδελφος σήμερα έλεγε, δουλεύει, έχει δύο χρόνια εκπαιδευτική 
άδεια και στο Γυμνάσιο του Ζωγράφου δεν πήγε αναπληρωτής 
καθηγητής, να τον αντικαταστήσει. Αυτά είναι τρομερά 
προβλήματα ελλείψεων στο συνολικό Ελλαδικό χώρο που νομίζω 
σαν τέτοια οφείλουμε να μας απασχολήσουν. 

Δηλαδή, σέβομαι όσο τίποτα ένα πρόγραμμα πιλότο, 
αναρωτιέμαι γιατί να υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση. Εγώ θα 
ήθελα εάν ένα πρόγραμμα σαν το Μελίνα έχει την σοβαρότητα 
στην εκπόνηση που έχει γίνει, να υπήρχε ένα τρόπος σε συνδυασμό 
με τη δουλειά που θα γίνει στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, να 
υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια. Δεν καταλαβαίνω γιατί 
κάθε φορά πρέπει μια ομάδα να εκπονεί κάτι και μετά να έρχεται 
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και μια άλλη και να εκπονεί κάτι άλλο. Πιστεύω ότι πρέπει να 
υπάρξει κάποια μέρα ένας συγκερασμός, ένας συντονισμός, 
αλλιώς είναι μια σπατάλη δυνάμεων και χρημάτων την στιγμή που 
έχεις τεράστια κενά. Γιατί υπάρχουν τεράστια κενά. 

Επίσης Θέλω να βάλω και ένα τελευταίο ζήτημα. Πιστεύω ότι 
είναι πάρα πολύ σημαντικό το να εξασφαλίσουμε στην εκπόνηση 
προγραμμάτων, και ευτυχώς για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αυτή 
την στιγμή ακούμε ότι Θα γίνουν κάποιες προκηρύξεις, το να 
συμμετέχει ο καλλιτεχνικός κόσμος μέσα από διαδικασίες που να 
είναι προσβάσιμες, δηλαδή όχι με διαλέξανε εμένα την Εύα επειδή 
τυχαίνει να φωνάζω και με ξέρουνε, αλλά επειδή μου δώσανε την 
δυνατότητα να διαγωνιστώ δίπλα σ' έναν άλλον, στο να εκπονηθεί 
ένα πρόγραμμα. Το Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το 
παλέψουμε. 

Τελειώνοντας μόνο μια παρατήρηση. Πιστεύω ότι απ' αυτά 
που άκουσα , πιστεύω ότι, υπάρχουν πράγματα σε δύο 
κατευθύνσεις και στο ποιοι διδάσκουν και στο με ποια διαδικασία 
γίνονται προγράμματα και στο πώς εξοπλίζονται οι δάσκαλοι, 
γιατί έχουν έναν άλλο ρόλο μες το σχολειό, πάλι σε σχέση με την 
Εικαστική Παιδεία, διαφορετικό από αυτή που παίζει ένας 
καλλιτέχνης μέσα στο σχολειό, το Δημοτικό, για την Εικαστική 
Παιδεία. 

Το μόνο έτσι , σαν παρατήρηση Θα ήθελα, άκουσα κα. 
Μυταρά και πολύ σωστά, ότι προσπαθήσατε να φέρετε σε επαφή 
τα παιδιά με την τέχνη άλλων χωρών, μέσω του προγράμματος, 
εάν κατάλαβα καλά, και ιδιαίτερα με Ευρώπη και Αμερική. Αυτό 
το ερώτημα μου γεννήθηκε από εσάς. Εντάξει η Ευρώπη, που αν 
θέλετε η Ευρώπη είναι ένα Πανευρωπαϊκό πρόγραμμα στα πλαίσια 
ενός Ευρωπαϊκού μεγαλοϊδεατισμού, μας υποχρεώνει στο να 
γεννήσουμε υποχρεωτικά το Ευρωπαϊκό πνεύμα, ας υποθέσουμε. Η 
τεραστίου πλούτου λαϊκή τέχνη όλων των χωρών της γης θα 
περάσει κάποια στιγμή μέσα στο πρόγραμμα Μελίνα, που είναι 
τεράστιο σε πλούτο κομμάτι και νομίζω θα ήταν εξαιρετική η 
έλλειψη στο να μην ήταν; 
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ΜΥΤΑΡΑ: Το είπα αυτό. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Λοιπόν υπάρχουν κάποιες απαντήσεις, μια που το 
κρατήσαμε έτσι. Μια που τοποθετείται ένας ομιλητής, να υπάρχει 
μια πρόκληση από την μεριά των εισηγητών. Δηλαδή γίνεται άμεση 
η απάντηση για να μην χαθεί στο τέλος ένα κλείσιμο του κάθε 
εισηγητή. Έχουμε κάποιο χρόνο μπορούμε να το κάνουμε. Εγώ 
έχω κάποια πράγματα, θέλω να πω σχετικά με αυτά που είπε η 
Εύα, θέλει και η Χαρίκλεια, ας πει εκείνη πρώτη και μετά θα πω 
και εγώ δύο πραγματάκια. 

XAPJKAE/A: Το ένα που είπες, ποιος μπορεί να κάνει ένα παιδί να 
βλέπει. Καλά βεβαίως ο καλλιτέχνης της ειδικότητας μπορεί να 
κάνει ένα παιδί να βλέπει. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα σε ένα 
Συνέδριο ένας Σουηδός έδωσε θέμα σε δύο ομάδες παιδιών, το 
ποδήλατο μου. Στην μια ομάδα τα έβαλε επί ορισμένες μέρες και 
απλώς το σχεδιάζανε, στην άλλη ομάδα όχι μόνο το σχεδιάσανε, 
όχι μόνο εξηγήσανε τη λειτουργία του, όχι μόνο βγήκαν βόλτα με 
το ποδήλατο τους, δηλαδή αντιμετωπίσανε την έννοια ποδήλατο 
απ' όλες τις πλευρές, βγαίνοντας και βόλτα ακόμα. Τα σχέδια των 
παιδιών της πρώτης ομάδας, κάπως καλύτερα μέχρι τη τέταρτη, 
πέμπτη μέρα. Τα σχέδια των παιδιών της δεύτερης που τα είχε 
κάνει ο δάσκαλος να παρατηρήσουν, μα το πεντάλ, μα εκείνο, μα 
τ' άλλο, να βγούνε βόλτα, να, να, να, ήταν πάρα πολύ καλά, που 
σημαίνει ότι τα έκανε να παρατηρηθούνε. Γι ' αυτό εγώ στην 
Χαλκίδα τουλάχιστον, δεν διστάζω και σε πολύ μικρά παιδιά, να 
τα βάλω να κάνουν το πορτραίτο όπως το κάνουν, δεν περιμένω 
αποτέλεσμα αισθητικό. 

Περιμένω να αρχίσουν να παρατηρούνε και βεβαίως εμείς 
ήμαστε αυτοί που θα τα οδηγήσουμε να παρατηρούνε. Βεβαίως 
μπορεί να τα οδηγήσει ο δάσκαλος να παρατηρήσει. Ποιος 
δάσκαλος όμως; Ο δάσκαλος που έχει μια βαθύτερη μόρφωση απ' 
αυτή , συγνώμη που το λέω, απ' αυτή που πιστεύω ότι πολύ συχνά 
έχει. Το έχω δει αυτό. Δηλαδή χρειάζεται ίσως περισσότερη 
επιμόρφωση ο δάσκαλος, αλλά βεβαίως μπορεί να το κάνει. Ειδικά 
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στις μικρές τάξεις που η δασκάλα ή ο δάσκαλος είναι η μαμά-

κλώσα και που εκεί αρχίζει και μεγάλο πρόβλημα, ποιος διδάσκει 
στα πολύ μικρά παιδιά τα Εικαστικά; Ο δάσκαλος-κλώσα ή ο 
Εικαστικός που πρέπει να έχει τις γνώσεις. Ποιες γνώσεις; Αυτές 
που δεν μας έδωσε η Σχολή Καλών Τεχνών; Να δεις πόσο δύσκολο 
είναι δηλαδή το πρόβλημα. 

Εμείς τώρα προσπαθήσαμε στα δικά μας τα σεμινάρια, με 
τους δασκάλους και να τους μιλήσουμε καθαρά για τα πλαστικά 
στοιχεία και να τους ενημερώσουμε όσο μπορούσαμε και για τις 
εποχές και για τις τέχνες άλλων χωρών και με τα προγράμματα 
που κάνουν τα μουσεία όταν τα βάζουμε όσο μπορούμε στην λαϊκή 
τέχνη, εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, πιστεύουμε ότι ένα παιδί 
που θα μάθει να σκέφτεται, να κρίνει, να συγκρίνει θα μπορέσει 
σιγά σιγά να μπει και στις υπόλοιπες χώρες με τις λαϊκές τους 
τέχνες. Ο Μόσχος θυμάμαι ότι έχει βάλει Ελληνικό μοιρολόι κάπου 
και μοιρολόι από Ινδιάνους. Κατάλαβε, δηλαδή, προσπαθούμε να 
κάνουμε έναν άνθρωπο που να είναι κατ' αρχήν Έλληνας και στην 
συνέχεια Ευρωπαίος και από Ευρωπαίος και Οικουμενικός. Δεν 
είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο, οι δάσκαλοι είναι πολύ φιλότιμοι. 
Δεν είμαι σίγουρη ότι έχουν τις ανάλογες γνώσεις, εκεί είναι που 
πρέπει να σκάψουμε βαθιά. Αυτό που προσπαθούμε ας ελπίσουμε 
ότι θα το καταφέρουμε. Απήντησα; απήντησα; Οχι 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Δεν ήταν ερωτήσεις, ήταν μια τοποθέτηση. 

ΧΑΡ/ΚΑΕ/Α: Και εγώ σου απαντώ σ' αυτά που έλεγες, 
θέλεις να προηγηθείς, εντάξει. 

ΟΜΙΑΗΤΡ/Α: Επειδή αγγίξατε λίγο τον χώρο μου. Αοιπόν, ποιος 
μπορεί να κάνει ένα παιδί να βλέπει; Το παιδί για καλή ή κακή 
μας τύχη βλέπει. Βλέπει, και εμείς ουσιαστικά το κάνουμε να μην 
βλέπει, ακόμα και εμείς οι καλλιτέχνες. Αοιπόν, όχι χειροκρότημα, 
περάσαμε όλοι μας αυτή την φάση από παιδιά και εγώ το είπα, εξ 
απαλών ονύχων, στην ομιλία μου, ότι ουσιαστικά υπάρχει ένας 
χώρος, ένας μυθικός χώρος που όταν κατεβείτε στο Δημοτικό θα 
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τον αντιμετωπίσετε και Θα τον ζήσετε όλοι. Εγώ σας καλώ πάλι 
και αυτό είναι και το κλείσιμο μου. Σας καλώ στο Δημοτικό, Θα 
νοιώσετε αλλιώς. 

Το πρόβλημα είναι, το ίχνος και η γραφή. Το ίχνος είναι να 
ακουμπάω τον κόσμο με τις αισθήσεις μου, έτσι γεννιόμαστε, έτσι 
ξεκίνησε η ανθρωπότητα. Η γραφή είναι αυτό που ανάπτυξε ο 
άνθρωπος, είναι η τεχνολογία μας, είναι αυτό που μας έφερε 
σήμερα, καλώς ή κακώς εγώ δεν κάνω κριτική απλά διαπιστώνω, 
λοιπόν η γραφή, η γραφή για όλα τα πράγματα, στο πώς να 
αισθάνεσαι το κόσμο δηλαδή, αφορά όλα όσα πρέπει να μάθει ένα 
παιδί για να αντιλαμβάνεται το κόσμο και όλο αυτό ξεκινάει 
τουλάχιστον από την Τρίτη Δημοτικού και γι' αυτό και η κα. 
Μυταρά πολύ καλά είπε ότι θα μπορούσαν, τα τμήματα αυτά 
τουλάχιστον να διαχωρίζονται στις δύο πρώτες τάξεις και στις 
τέσσερις μετά. Έκλεισα, ευχαριστώ πολύ. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Λοιπόν, θέλω και εγώ δυο λόγια να πω. Για να 
είμαι συνεπής με αυτά που είπα στην εισήγηση μου, εάν θέλουμε 
να κάνουμε υπερβάσεις και να δούμε μια σειρά ζητήματα 
συνολικότερα, θα πρέπει να δεχθούμε ότι θα εγκαταλείψουμε 
ορισμένες πλευρές του ρόλου μας έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μες 
στο μυαλό μας. Λέμε αυτός που θα διδάσκει τα καλλιτεχνικά 
πρέπει να είναι καλλιτέχνης. Εγώ συμφωνώ. Λλλά ποιος είναι 
αυτός ο καλλιτέχνης; Είμαι εγώ που έχω βγάλει την Σχολή Καλλών 
Τεχνών και μόνο; 

Εάν δεχθώ αυτή την εξειδίκευση, θα αρνηθώ ότι είκοσι τρία 
χρόνια που είμαι στο Δημοτικό τα παιδάκια μου ζωγραφίζουν. Δεν 
έχω βρει ένα παιδί που να μη ζωγραφίζει. Εάν δεχθώ από την 
άλλη ότι ο κάθε άνθρωπος είναι δυνάμει καλλιτέχνης, και δεν είναι 
φιλοσοφικό σχήμα αυτό, έχουμε σήμερα τα αντικειμενικά κριτήρια 
και επιχειρήματα να το τεκμηριώσουμε, τότε θα πρέπει να δω 
αυτός ο δυνάμει καλλιτέχνης πως θα γίνει πραγματικά 
καλλιτέχνης, στην ολότητα του όχι ως εξειδίκευση και από εκεί και 
πέρα το πρόβλημα "ποιος διδάσκει" εξαφανίζεται. 
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Ο δάσκαλος , όπως τον βλέπουμε σήμερα, έτσι ή αλλιώς 
χρησιμοποιεί τα Εικαστικά, το είπα και πριν. Έτσι ή αλλιώς 
εμπλέκεται σε αυτή την διαδικασία της ανάπτυξης των αισθήσεων 
του παιδιού, της εμπειρίας του, της κινητικότητας του, ανεξάρτητα 
πως γίνεται, δεν το κρίνω, εμπλέκεται, θέλουμε δεν θέλουμε. Στην 
επικοινωνία του, στα πάντα του. Αυτός ο άνθρωπος, εάν 
πραγματικά περάσει τη διαδικασία μιας μόρφωσης με την 
ευρύτερη έννοια από τα πρώτα του χρόνια στο Νηπιαγωγείο μέχρι 
το Πανεπιστήμιο, που θα έχει ισχυρό το κομμάτι της Εικαστικής 
Παιδείας, δεν θα έχει πρόβλημα να διδάξει με την έννοια που λέμε 
, διότι ήδη θα έχει κατακτήσει ένα μεγάλο κομμάτι του να 
θεωρείται καλλιτέχνης με την ευρεία έννοια και δημιουργός. 

Αυτό είναι δύσκολο να το ξεπεράσουμε εμείς ως ειδικότητα, 
αλλά ελάτε που η πραγματικότητα μας το βάζει μπροστά μας. 
Θέλουμε, δε θέλουμε κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε αυτό το 
και να απεμπλακούμε από αυτή την αντιμετώπιση ενός 
προβλήματος που εμφανίζεται στιγμιαία, δηλαδή σήμερα ή και 
χθες. Το κάθε πρόβλημα έχει το παρελθόν του, την σημερινή του 
μορφή και την προοπτική του. Λοιπόν δεν μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο πρόβλημα αρνούμενοι αυτό που 
κάνουμε μες στα σχολειά, -που θέλουμε να κάνουμε μες στα 
σχολειά. Και καταλαβαίνετε ότι δεν εννοώ ότι όλοι θα γίνουν με 
την στενή έννοια καλλιτέχνες στο τέλος των σπουδών τους. 
Προφανώς. 

Αλλά όταν θέλουμε να αναπτύξουμε τις δημιουργικές 
δυνάμεις μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία, αυτός ο 
άνθρωπος που θα έχει περάσει δώδεκα χρόνια σπουδές, βάλτε και 
το Νηπιαγωγείο, βάλτε και τα χρόνια μες το πανεπιστήμιο, αυτός 
είναι εφοδιασμένος με πολλά πράγματα. Ξέρετε με πόσα; Πολύ 
περισσότερα απ' ό,τι διαθέτουμε και εμείς σήμερα, στην ολότητα 
εννοώ, δεν εννοώ στο αντικείμενο το συγκεκριμένο. 

Νομίζω λοιπόν ότι αυτού του τύττου οι αποφάνσεις που 
προκύπτουν κάτω από την πίεση των συγκυριών των 
συγκεκριμένων πρέπει να αντιμετωπίζονται με μια γενικότερη 
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θεώρηση και μακροπρόθεσμα, όχι τώρα. Το τώρα πρέπει να έχει 
κάποιες απαντήσεις, 

Για παράδειγμα, μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, 
εφόσον είναι αποδεκτό ότι ο δάσκαλος έχει να παίξει ένα ρόλο 
μέσα στην διαδικασία του σχολειού και στον δικό μας τον χώρο, 
όπως εμφανίζεται εξειδικευμένος. Πρέπει να τον στηρίξω, πρέπει 
να τον αναπτύξω, πρέπει να παλέψω ταυτόχρονα για τα 
Παιδαγωγικά Τμήματα, πρέπει να παλέψω για σεμινάρια, πρέπει 
να παλέψω για κείνα, για το τώρα όπως τρέχει. 

Ταυτόχρονα όμως πρέπει να βλέπω και μακριά. Γιατί; Γιατί 
στο τέλος αναιρούμε αυτό που θέλουμε να αναπτύξουμε στα ίδια 
τα παιδιά. Αναιρούμε αυτή τη δυνατότητα που να την κάνουμε 
ιδιότητα, το να είναι δημιουργός μέσα από την Αισθητική 
διαδικασία, την Καλλιτεχνική. Είναι μια αντίφαση, πρέπει να την 
ξεπεράσουμε ως αντίφαση. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα κομβικό 
σημείο που προσδιορίζει και με έναν άλλο τρόπο τα αιτήματα προς 
την Κυβέρνηση, προς το Υπουργείο. Δεν τ' αφήνει αμετάλλακτα ας 
πούμε και που μπορούνε να προσλαμβάνονται και με μια 
στενότητα εκ μέρους εκείνων, ενώ εμείς έχουμε μια ευρύτητα ας 
πούμε. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

Στο πρόγραμμα Μελίνα αν παραμείνει πιλότος και δεν επεκταθεί, 
για παράδειγμα το λέω μέσα σ' όλα τα σχολειά, δεν θα' χει κανένα 
νόημα. Για να γίνει αυτό πρέπει να εμπλακεί όλος ο ανθρώπινος 
δυναμισμός, η δυναμική, οι δυνάμεις που έχουμε, ειδάλλως δεν 
γίνεται. Εκ των πραγμάτων θα φτάσει και αυτό στα όρια του, θα 
είναι ένα ωραίο εκθεματάκι κάποια ώρα και θα το έχουμε να το 
καμαρώνουμε ως αντικείμενο έκθεσης και όχι ως ζωή, ως 
συνέχεια. Μπαίνει λοιπόν εκ των πραγμάτων ένα ζήτημα 
εφαρμογής και διαμόρφωσης πολιτικής του πώς μέσα σ' αυτές τις 
διαδικασίες θα εμπλακεί όσο γίνεται και περισσότερος κόσμος, με 
τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ειδάλλως δεν γίνεται τίποτα. Κάπου 
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θα σταματήσουν όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά τα δύο 
πραγματάκια θα ήθελα να επισημάνω. 

ΑΓΝΩΣΤΗ: Αμα σταματήσετε την διαδικασία μπορώ να ρωτήσω 
κάτι. Θα απαντάει το προεδρείο σε κάθε ερώτηση; 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Όχι το προεδρείο , οι εισηγητές. 

ΑΓΝΩΣΤΗ: Όλοι, σε όσα... 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Εφόσον υπάρχουν, την προηγούμενη φορά υπήρχε 
μόνο ένας 

ΑΓΝΩΣΤΗ: Προτείνω να γίνουν όλες οι τοποθετήσεις και μετά να 
γίνουν όλες οι ερωτήσεις 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Ξέρεις ότι έχω δύο τοποθετήσεις μόνο ακόμα; Είναι 
δυνατόν, γιατί εγώ έχω μόνο δύο και βλέποντας τον χρόνο μου 
εδώ, είπα να το κάνουμε έτσι για να είναι άμεσο. 

ΑΓΝΩΣΤΗ: Νόμιζα ότι είναι κλείσιμο. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Όχι, δεν είναι κλείσιμο. Δεν θα γίνει κλείσιμο από 
τους εισηγητές στο τέλος μ' αυτό τον τρόπο. Απλώς σας το είπα 
πριν. Λοιπόν ο συνάδελφος Οικονομιδης. 

Ο/ΚΟΝΟΜ/ΔΗΣ: Τίθεται αν αμφιβόλως σπουδή πενταετούς 
χρονικού διαστήματος στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου 
καταντήσαμε να βλέπουμε δύο μοντέλα στα μάτια μας , είχαμε την 
Εφη τότε και βλέπαμε δύο μοντέλα από ανθρώπους που έμαθαν να 
φτιάχνουν μια φευτο-τεχνική και με την μεγαλύτερη ευκολία 
κάποιων ανωτέρων δυνάμεων να εντάσσονται σε έναν χώρο που 
είναι ξένος για αυτούς. 

Πολύ φοβάμαι, όμως, έχοντας την εμπειρία απ' όλα τα 
τμήματα της διδακτικής σκέψης, και πριν δάσκαλος στο 
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επάγγελμα, σας λέω πως ένας δάσκαλος έχει αυξημένες 
δυνατότητες γι

1 αυτό, αλλά κυρίως της Σχολής Καλών Τεχνών, 
όταν υποστεί την κατάλληλη παιδαγωγική και ψυχολογική 
εκπαίδευση στο χώρο της Σχολής Καλών Τεχνών, είναι πάρα πολύ 
έτοιμος γι' αυτή την δουλειά. 

Άλλωστε, πρέπει να πούμε και εδώ, αν αντιληφθούμε ότι δεν 
κάνουμε για το άλφα επίπεδο παιδιών να ζητήσουμε να πάμε στο 
Βήτα επίπεδο παιδιών και εάν και γι' αυτό δεν κάνουμε να πάμε 
στο Γάμα επίπεδο παιδιών. Αυτό θα πει αξιοπρέπεια του 
διδάσκοντος, δεν μπορώ στο Δημοτικό, μπορώ στο Γυμνάσιο. Δεν 
μπορώ ούτε στο Γυμνάσιο, πάω εκεί και τελικά μπορεί να μην 
διδάξω καθόλου, αλλά θα πάω κάπου αλλού σε μια θέση , όπως 
είναι στο εξωτερικό. Δεν πάει να πει ότι σώνει και καλά θα 
διδάξω οπωσδήποτε, έχω δεν έχω , αυτό εξυπακούεται την 
αξιοπρέπεια εκ μέρους μας. 

Κα. Μελά μια εκπληκτική ερώτηση , ένα θέμα τεράστιο για το 
παιδί που βλέπει και ελέχθησαν εδώ θαυμάσιες απαντήσεις. Ποιος 
από εμάς είναι ικανός να μάθει ένα παιδί να βλέπει; Ο Πικάσο στο 
τέλος της ζωής του έλεγε, τώρα έμαθα να σχεδιάζω, όπως ένα 
παιδί, ένα φύλλο ενός δένδρου. Αφήστε τον Πικάσο, αυτή η ρέουσα 
παιδική ευαισθησία πέφτει στα χέρια μας ως εύπλαστο υλικό, 
έρχεται όχι "tabula rasa" άγραφος χάρτης, έχει κληρονομικότητα, 
όπως κληρονομεί τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, κύριοι 
συνάδελφοι, έτσι κληρονομεί και τα εσωτερικά. 

Ποιος είμαι εγώ αυτός που θα πάω να του δείξω; Κάτι άλλο 
όμως θα κάνω, θα δω μέσα από τα ατομικά μάτια του παιδιού. 
Πρέπει λοιπόν να πάω έτσι, να δω μέσα του πώς το βλέπει το 
αντικείμενο και από εκεί να κατακτήσω μια μέθοδο προκειμένου να 
το καθοδηγήσω, σε παρένθεση και εν πάση περιπτώσει κύριοι 
συνάδελφοι, σε όλη μας την ζωή είμαστε δάσκαλοι και καθηγητές 
όπως έλεγε ο Κομφούκιος και οι Αρχαίοι Έλληνες" "Έτερος εξ 
ετέρου σοφός" και διδασκόμεθα συγχρόνως και διδάσκουμε. 

Λοιπόν το ζήτημα δεν λύνεται με το ποιος πρέπει να μάθει 
ένα παιδί να βλέπει; Ξέρει και πάρα πολύ καλά, σε μας 
εναπόκειται και στην δική μας ευαισθησία, γιατί του παιδιού η 
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ευαισθησία είναι δεδομένη, να βρούμε όλους τους τρόπους και 
όλους τους παραμέτρους που θα μας οδηγήσουν στο δικό του 
στάδιο, στο δικό του χώρο. Αυτό πιστεύω πως είναι το σωστό. 

Για τα μουσεία που είπατε προηγουμένως, άλλο ένα τραγικό 
περιστατικό στον Ελληνικό χώρο, μοναδικό στα χρονικά. Ήρθε 
μια διαταγή στα πανεπιστήμια, σπουδές Μουσειολογίας, κύριοι 
συνάδελφοι, με υποτροφία. Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν 
δικαιολογητικά μόνο οι απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων 
των πανεπιστημίων και ΦΠΨ . Αποκλείονται της Σχολής Καλών 
Τεχνών. 

Συνάδελφος, η Πηνελόπη Παππά υπέβαλε, τα χαρτιά της από 
τα Γιάννενα στο ΙΚΥ και της ήρθε απάντηση "δεν έχετε το 
δικαίωμα". Μάζεψε όλους τους καλλιτέχνες, υπογράφαμε και 
στείλαμε ένα υπόμνημα. Απάντηση από κάτω: έτσι όρισε ο 
διαθέτης των χρημάτων και εμείς υποχρεούμεθα να σεβαστούμε 
την βούληση του διαθέτη. 

Ο καθένας δηλαδή στον Ελληνικό χώρο, μπορεί να δίνει 
χρήματα για τέτοιου είδους σπουδές και να λέει: εγώ στη διαθήκη 
μου θέλω τα χρήματα που δίνω, το τάδε είδος εκπαιδευτικών να 
πάει να σπουδάσει το τάδε είδος. Αες και είναι υπόθεση ιδιωτική 
η εκπαίδευση εντελώς και μου είπαν μάλιστα μην επιμένεις πάρα 
πολύ, γιατί η διαθήκη του διαθέτει και τους είπα παρακαλώ πάρα 
πολύ φέρτε μου τα αποδεικτικά στοιχεία της συνεδριάσεως η οττοία 
έγινε, ποιοι έλαβαν μέρος στο συμβούλιο και ενέκριναν αυτού του 
είδους το πρακτικό. Δεν μου απεστάλη τίποτα. Εγώ παράδειγμα, 
ή εσείς που μαθαίνετε τα παιδιά στα Παιδαγωγικά Τμήματα ή και 
αλλού, Καλλιτεχνικά, δεν έχω δικαίωμα να υποβάλλω τα χαρτιά 
μου για μετεκπαίδευση ή για Μουσειακή Αγωγή, έχει ο μαθητής 
μου. Εδώ βρισκόμαστε. 

Κύριοι συνάδελφοι, δεν θέλω να μακρηγορήσω, επειδή 
πιστεύω ότι όταν το παιδί έρχεται στην κοινωνία, και είπα 
προηγουμένως δεν έρχεται άγραφος χάρτης, υπάρχει οικογένεια , 
υπάρχει ο περιρρέων χώρος, με τις αξίες που εκπέμπει, αυτά 
αποτελούν το πρώτο εκπαιδευτήριο των παιδιών, είναι το πεδίο 
συλλογής των πρώτων μορφών και η εκδήλωση των προτιμήσεων 
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του. Η πλειονότητα των μαθητών μας είναι περισσότερο 
εξοικειωμένοι με τα τουριστικά αγαλματίδια του Χογκ Κογκ, παρά 
με τα μεγάλα... Χογκ Κογκ παρακαλώ είναι και οι κούκλες με τις 
εθνικές ενδυμασίες, το έχετε υπ' όψιν σας. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Τα τσολιαδάκια. 

ΟΙΚΟΝΟΜ/ΔΗΣ: Ναι, ναι , παρά με τα γλυπτά των μεγάλων 
πολιτισμών και καλλιτεχνών. Με τα αποστειρωμένα διαμερίσματα 
των πολυκατοικιών και με τα άθλια καταλύματα, παρά με τα λαϊκά 
κτίσματα της υπαίθρου ή οικήματα σχεδιασμένα από έμπειρους 
αρχιτέκτονες. Με την αποστράπτουσα συσκευασία και τα 
πλαστικά, παρά με την άμεση φυσιογνωμία των αντικειμένων και 
των φυσικών μορφών. Πλην όμως το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ο 
περίγυρος αυτός δεν δίνει καμία ευκαιρία αυτοέκφρασης, διότι 
κατακλύζεται από τους ρυθμούς της ζωής και την επήρεια των 
μέσων ενημέρωσης. Αυτό ισχύει και για τον μαθητή και για τον 
δάσκαλο. 

Έτσι ο δάσκαλος τέχνης αναπόδραστα συνυπάρχει με 
πλειάδα ανωνύμων, εμψύχων και αψύχων διδασκάλων. Η 
τηλεόραση είναι άψυχος δάσκαλος, το αγαλματίδιο του Χογκ Κόγκ 
, άψυχος δάσκαλος είναι. Φέρει τις επήρειες και την εμπειρία και 
την γνώση των σπουδών τοϋ ώστε να γνωρίζει τις ανάγκες των 
μαθητών, το αντικείμενο διδασκαλίας και τον τρόπο διδαχής. 

Επειδή το έργο τέχνης, κύριοι συνάδελφοι, δημιούργημα του 
παιδιού σε οποιαδήποτε μορφή, περιέχει το σύνολο των 
διεργασιών αυτών, που τα όρια τους είναι δυσδιάκριτα. (Ποιο 
είναι το συναίσθημα; Ποια είναι η λογική; Ποιο είναι το επιθυμητό; 
Ποια είναι η διάκριση μεταξύ εκφραστικού και χημικού χρώματος; 
Ποια είναι τα όρια αυτά;) γι' αυτό τίθεμαι υπέρ της άποψης του κ. 
Δαραδήμου, ότι η τέχνη εναγκαλίζεται όλες αυτές τις μορφές και 
δεν είναι ξένη προς τα άλλα μαθήματα. Διαβάζουμε μια περικοπή 
του Ασώτου και λέμε σε ένα παιδί χώρισε στην μέση, σε τέσσερα 
κομμάτια την κόλλα και ζωγράφισε μου τις τέσσερις φάσεις, αυτής 
όλης της διεργασίας, της θαυμάσιας ευαγγελικής περικοπής. 
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Για το λόγο αυτό Θεωρώ τέχνη, Θεωρώ, προσέξτε, τέχνη την 
διδακτική της τέχνης. Και έργο τέχνης Θεωρώ την διδακτική ώρα. 
Άρα δεν διδάσκω με το σύστημα σκέψης, εντάξει, εντάξει, άρα δε 
διδάσκω με το σύστημα σκέψης και διδασκαλίας των άλλων 
μαθημάτων, τον οποίων σέβομαι την ιδιαιτερότητα, αλλά μυώ 
έντεχνα, υποβάλλω επιδέξια και βαθμιαία τον αναμένοντα και 
ανυποψίαστο μαθητή σε διαδικασία δημιουργίας. Όχι μόνο ως 
σύνολο τάξης ή μέρος του όλου, αλλά ως ιδιωτική μονάδα 
προορισμένη να ανελιχθεί στο ανθρωπογενές ή το φυσικό 
περιβάλλον. 

Και έρχονται οι ερωτήσεις, καίριες και θεμελιώδεις και 
ακατάπαυστες: Ποιος διδάσκει; Ποιον διδάσκει; Τι διδάσκει; Γιατί 
διδάσκει; Που διδάσκει; Μάλιστα κύριε συνάδελφε δίκιο έχετε. 
Πως διδάσκει; Πότε διδάσκει; Πώς αξιολογεί; και τι μέσα 
χρησιμοποιεί και πώς αξιολογείται; Αυτό κατά την γνώμη μου είναι 
το πλάνο στο οποίο πρέπει να στηρίζεται το διδακτικό οικοδόμημα 
της τέχνης. Όχι με τον λογιοτατισμό και τις λεπτομέρειες αλλά 
οδηγώντας σ' ένα σύστημα σκέψης διαφορετικό από τ' άλλα και 
κυρίως επηρεάζοντας τα λεγόμενα προγράμματα που έρχονται, 
γιατί σ'αυτά υπονοείται ο διδάσκων, ο διδασκόμενος, η διδακτέα 
ύλη, ο λόγος και αναγκαιότητα διδαχής διδασκαλίας, ο τόπος, ο 
χώρος, οι περιρρέουσες συνθήκες, ο τρόπος διδασκαλίας, δηλαδή 
η μέθοδος, που δεν είναι. 

Κανένας δεν μπορεί να μας πει κύριοι συνάδελφοι ότι έχω μια 
μέθοδο διδασκαλίας, κανένας απολύτως. Στο μάθημα το δικό μας 
ιδιαίτερα, επισυμβαίνει αυτό που λέμε microteaching δηλαδή 
μικροδιδασκαλία. Στο γενικό πλαίσιο της οικολογικής 
διδασκαλίας, δηλαδή εξατομικευμένη διδασκαλία. Κάθε στοματάκι 
παιδιού θέλει και διαφορετικό φαγητό, πράγμα που δεν μπορεί να 
γίνει εύκολα στα άλλα τα μαθήματα. Πολύ απλά ποιος από εσάς ή 
από εμάς ή εγώ θα υπαινιχθώ ότι έχω ένα σύστημα διδασκαλίας. 

Από την μια στιγμή στην άλλη, από την μία ώρα στην άλλη το 
παιδί μού έρχεται από την Φυσική, στο άλλο τμήμα στην ίδια τάξη 
το άλλο το παιδί μού έρχεται από την Χημεία, στην ίδια τάξη μού 
έρχεται από τα Φιλολογικά Μαθήματα, είναι λίγο σκορπισμένα. 
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Αλλάζω λοιπόν άρδην ό,τι έχω προκατασκευάσει σπίτι μου. Δεν 
υπάρχει πιο ρευστή διδασκαλία, δεν υπάρχει πιο ρευστό σύστημα 
σκέψης από το να διδάξεις τέχνη. Ο χρόνος λοιπόν και η 
κατάλληλη στιγμή και η αξιολόγηση των προσπαθειών, μέσα στις 
οποίες βέβαια αξιολογείται, μέσα στην αξιολόγηση βάζω βεβαίως 
και την αξιολόγηση, την αυτό αξιολόγηση του ίδιου του 
διδασκάλου. 

Τελειώνοντας, επειδή έφαγα πάρα πολύ χρόνο, Θεωρώ ότι αν 
η γραμμή είναι για την έκφραση η πλαστική αντιστοιχία της λέξης, 
το σχέδιο είναι αντίστοιχο της φράσης και Θα έχει αποτύχει μια 
διδασκαλία σαν την δική μας, εάν δεν ενισχύει την πρωτοβουλία, 
δεν καλλιεργεί την ιδιαιτερότητα, δεν επιδιώκει την εκδοχή, δεν 
επαινεί την προσπάθεια και δεν εμπεδώνει την παγκοσμιότητα. 
Όσο για τα πρόγραμμα χρειάζεται μια ριζική επανεξέταση των 
σκοπών της Καλλιτεχνικής Αγωγής. 

Η Καλλιτεχνική Αγωγή πρέπει να αναγνωριστεί ως ουσιαστικό 
μάθημα στο σχολικό πρόγραμμα και όχι ως εκπαιδευτική 
διακόσμηση. Η Καλλιτεχνική Αγωγή πρέπει να καλλιεργήσει μια 
περιεκτικότερη κατανόηση της σημασίας της τέχνης στην ζωή των 
παιδιών. Δεν συνιστά Καλλιτεχνική Εκπαίδευση το να 
χορηγήσουμε απλώς υλικά για την τέχνη στα παιδιά, ώστε να τα 
απασχολήσουμε μια βροχερή μέρα, ούτε το να ανακαλύψουμε και 
να εκπαιδεύουμε τα λίγα εκείνα παιδιά που φαίνονται να είναι 
καλλιτεχνικά προικισμένα. Σας ευχαριστώ πολύ 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Νά 'σε καλά. Ο συνάδελφος Ζερβός. Υπάρχει 
άλλος συνάδελφος που θέλει να τοποθετηθεί; Είναι ο τελευταίος ο 
συνάδελφος Ζερβός, που έχω εδώ στην λίστα μου, έτσι; Αν θέλετε 
δηλώστε μου τώρα για να κλείσουμε και τον κατάλογο. Επειδή ο 
χρόνος περνάει, δεν υπάρχει άλλος εκτός από την Ζωή την Χατζή. 
ΟΚ .νεοελληνιστί. 

ΖΕΡΒΟΣ: Μέσα στα πλαίσια του τι είναι ιερό, νομίζω ότι ο Χέγκελ 
είχε πει " Ιερό είναι ό,τι μας ενώνει " ό,τι μας φέρνει κοντά. 
Επειδή είχα πάντα την αίσθηση ότι η τέχνη ήταν κάτι ιερό, όπως 
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είναι ας πούμε ένας ναός που θα μαζευτείς εσύ, ο μπαμπάς σου , 
η μαμά σου, οι συγγενείς σου και κάποιος άσχετος να είναι πάλι 
κάτι θα σας συνδέει. Είναι ένας κοινός τόπος δηλαδή, που είναι 
ένα σημείο αναφοράς πολλών ανθρώπων. 

Έχει περάσει καθόλου από την σκέψη της επιτροπής για το 
πρόγραμμα Μελίνα, να χρησιμοποιηθεί ο παράγων γονιός στην 
καλύτερη προσέγγιση του παιδιού με την τέχνη και μάλλον 
αναφέρομαι περισσότερο στην εξωσχολική δραστηριότητα, που 
είναι οι μουσειακοί χώροι κ.τ.λ.; Δηλαδή, οπωσδήποτε ο δάσκαλος 
είναι πολύ κοντά στο παιδί, αλλά νομίζω ότι ο γονιός είναι ακόμα 
πιο πολύ και η επιρροή του είναι καθοριστική για το τι το παιδί 
αργότερα θα μάθει να αγαπάει και να συνδέει με την ίδια του την 
ζωή πλέον. 

Δεν χρειάζεται να κάνεις ανάλυση από την στιγμή που εμένα 
ο πατέρας μου πήγαινε στα μουσεία εγώ δεν είχα λόγους να μην 
αγαπήσω τα μουσεία. Με πήγαινε από τριών χρονών. Νομίζω πως 
ήταν πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός ότι πήγα με τον γονιό μου 
και όχι με τον δάσκαλο μου. Πήγα με όλη μου την οικογένεια. Είχα 
την τύχη να μπω και να βγω από πολλά μουσεία σε μια πολλή 
τρυφερή ηλικία και μάλιστα πολλές από αυτές τις εικόνες που είχα 
με έχουν καθορίσει και σαν ζωγράφο. Από εκείνη την ηλικία έχω 
συγκεκριμένες εμπειρίες. Υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη να μπούνε 
οι γονείς στο πρόγραμμα, με κάποιο τρόπο; 

ΜΥΤΑΡΑ: Να απαντήσω; 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Θα συνεχίσεις μετά; 

ΖΕΡΒΟΣ: Και μια άλλη τελευταία ερώτηση; 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Ε, ολοκλήρωσε εσύ 

ΖΕΡΒΟΣ: Να το πω όλο μαζί; 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Ναι, ναι , ολοκλήρωσε το. 
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ΖΕΡΒΟΣ: Ήθελα να αναφέρω ένα πολύ συγκεκριμένο απόσπασμα 
από το βιβλίο που τύπωσε το πρόγραμμα "Μελίνα" το '95 . "Στα 
χέρια του δασκάλου η Καλλιτεχνική δραστηριότητα ξεφεύγει από 
το πλαίσιο της προσωπικής έκφρασης του μαθητή και γίνεται 
τρόπος διερεύνησης ενός θέματος" όπως και παραπάνω επίσης μια 
άλλη φράση που είναι λιγότερο έντονη "Η αισθητική διάσταση της 
διδακτέας ύλης και η συναφής καλλιτεχνική δραστηριότητα." 
Αυτές οι φράσεις σε μια πρωινή μου ομιλία στα σεμινάρια, 
εξέφρασα μια επιφυλακτικότητα, ίσως γιατί δεν μπορώ να 
καταλάβω το νόημα. Αν μπορείτε να με διαφωτίσετε πάνω στο αν 
πραγματικά αυτό που λέει η τοποθέτηση, που θεωρείται θετικό του 
προγράμματος Μελίνα, ότι η καλλιτεχνική δραστηριότητα ξεφεύγει 
από το πλαίσιο της προσωπικής έκφρασης και γίνεται κάτι άλλο. 
Μήπως είναι μια παρέκκλιση; 

ΜΥΤΑΡΑ: Πως θα γίνει βρε παιδί μου; Δεν μπορεί να ξεφύγει, δεν 
ξεφεύγει, πηγαίνει ακόμα πιο πέρα. Δεν είναι μόνο προσωπική 
έκφραση, είναι και πολλά άλλα πράγματα. 

ΖΕΡΒΟΣ: Η προσωπική έκφραση δεν έχει ενσωματώσει την 
διερεύνηση ενός οποιουδήποτε θέματος. Χωρίς διερεύνηση θέματος 
δεν υπάρχει προσωπική έκφραση. 

ΜΥΤΑΡΑ: Μα αυτό λέει ακριβώς. 

ΖΕΡΒΟΣ: Ναι αλλά έτσι όπως είναι διαμορφωμένο, δίνει την 
εντύπωση ότι το βάρος είναι στα άλλα αντικείμενα, τα οποία θα 
πραγματώσει μέσω της τέχνης και όχι στην ίδια την διαδικασία της 
καλλιτεχνικής δημιουργίας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο στίγμα 
τέτοιας κατεύθυνσης η οποία σήμερα μπορεί να μην φαίνεται ή 
μπορεί να κάνω εγώ μια παρερμηνεία. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Ολοκλήρωσες; 

ΖΕΡΒΟΣ: Ναι 
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ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Θέλει να απαντήσει κάποιος, να τοποθετηθεί; 
Θέλεις να πεις κάτι πάνω σ* αυτό; 

ΜΥΤΑΡΑ: Το ένα που είπε για τον γονιό, θα ήθελα να πω ότι 
φυσικά χωρίς τον γονιό δεν γίνεται τίποτα και πολλά υπέρ του 
Μελίνα ήταν μέσα από τους γονείς και πολλά κατά του "Μελίνα" 
ήταν πάλι από τους γονείς. Εξαρτάται πολλές φορές από το 
σχολείο, από την περιοχή το "Μελίνα", από το πόσο οι ίδιοι οι 
γονείς, δεν είναι όλοι οι γονείς σαν τους γονείς σου, ούτε σαν τους 
γονείς μου. 

Πολλά πράγματα στο "Μελίνα" στους γονείς φαίνονται 
περίεργα και σε άλλους φαίνονται πολύ καλά. Οπότε και για το 
μουσείο πολλοί γονείς δέχονται ακόμα και να βοήσουνε στο να 
πάνε τα παιδιά στον τάδε και τάδε και τάδε χώρο και άλλοι δεν 
δέχονται. Δηλαδή αυτά είναι θέματα πολύ πιο μεγάλα απ' ό,τι 
φαίνονται, αλλά πολλοί Σύλλογοι Γονέων σ' αυτά τα 79 σχολεία 
έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και για την αισθητική της τάξης και για 
να συνοδέψουν τα παιδιά και, και , και. Από εκεί και πέρα το λαό 
μας τον ξέρεις όσο τον ξέρω. 

ΖΕΡΒΟΣ: Όταν εννοούσα την συμμετοχή των γονιών, εννοούσα μια 
πιο ενεργό συμμετοχή του προγράμματος "Μελίνα", σαν ένα είδος 
επιμόρφωσης των γονιών ώστε να είναι, να συμμετέχουν και όχι , ο 
Σύλλογος Γονέων δεν είναι τίποτα, είναι πέντε άτομα τα οποία 
απλώς ενισχύουν με χρηματικά ποσά ή και με προτάσεις. 

ΜΥΤΑΡΑ: Επειδή το έχω δει στην Χαλκίδα, υπάρχει ένα σχολείο σε 
όλη την Εύβοια, υπάρχει είτε ο Διευθυντής, είτε ο Σύμβουλος που 
πολύ συχνά καλούν τους γονείς και τους ενημερώνουνε ως προς το 
Μελίνα. Τώρα, απ' εκεί και πέρα καταλαβαίνεις ότι αυτό μια 
πολλή βαθύτερη επιμόρφωση, που μακάρι να την είχανε οι γονείς 
μας και οι γονείς γενικά. Πάλι όπως πάνε όλα τα πράματα εδώ. 

ΖΕΡΒΟΣ: Δεν υπάρχει συγκεκριμένη σκέψη, ώστε να ενσωματωθεί 
ο γονιός 
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ΜΥΤΑΡΑ: Όχι, είναι πάντως μια πρόταση , την οποία εγώ Θα την 
πω στο Μελίνα, μέσα σ' όλα τα άλλα τα χιλιάδες πράγματα που 
πρέπει να κάνει το Μελίνα. Θα το πω, Θα το αναφέρω, γιατί το 
βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον. 

ΖΕΡΒΟΣ: Επειδή, μια και αγκαλιάσαμε τον δάσκαλο , ο οποίος είναι 
η μια κορυφή του τριγώνου, Παιδί, Δάσκαλος, Γονιός. 

ΜΥΤΑΡΑ: Όχι την βρίσκω πάρα πολύ καλή πρόταση και βεβαίως 
Θα το αναφέρω. Πολύ καλή πρόταση. Ξέρω τι έχει γίνει, ξέρω τα 
υπέρ και τα κατά. Είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση και Θα 
κάνω. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Θέλεις να μιλήσεις Ζωή; 

ΧΑΤΖΗ: Αν και είμαι Θολωμένη απ' όλη την ημέρα, Θα ήθελα έτσι 
να εκφράσω έτσι κάποιες σκέψεις μου, για το πρόγραμμα Μελίνα 
και γενικότερα να εκφράσω κυρίως τις ανησυχίες μου για όλη την 
κατάσταση έτσι όπως πάει να διαμορφωθεί. 

Δηλαδή, Θυμάμαι πέρσι που κατεβαίναμε στο Υπουργείο με 
την Εύα την Μελά, ανεβοκατεβαίναμε τις σκάλες και ζητάγαμε για 
τα εκπαιδευτικά, για τις εκπαιδευτικές άδειες. Υπήρξε κίνδυνος 
κατάργησης, να φύγει το μάθημα εντελώς από τα Λύκεια που ήδη 
φαίνεται τώρα φεύγει από τα Λύκεια. Το μάθημα στο Γυμνάσιο 
συΜβαθμολογείται με την Μουσική και το ζητάμε από τότε που 
έχει γίνει έως τώρα και δεν γίνεται τίποτα. 

Δηλαδή, έχουνε λιώσει τα παπούτσια να τρέχουμε να 
ανεβοκατεβαίνουμε στο Υπουργείο και είχε δώσει εκείνη την 
περίοδο, μια συνέντευξη , ο Παπανδρέου και του μιλήσανε πως τα 
βλέπεται τα πράγματα με την παιδεία και αυτό που 
χρησιμοποίησε και είπε, είναι ότι εμείς θα αναπτύξουμε την 
Αισθητική Αγωγή και φέρνουμε το πρόγραμμα Μελίνα. 

Δηλαδή εκείνη την ώρα, έχω πολλή καλή διάθεση απέναντι 
στα πρόσωπα και της κ. Μυταρά, που κάνει το πρόγραμμα και 
που δίνει όλο της το πάθος και την αγάπη γι' αυτό και δίνει δεν 
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υπάρχει καμία αντίρρηση σ' αυτό, όμως βλέπω ότι κάποιες στιγμές 
όταν τα μαζικά όργανα, στα μαζικά όργανα, στην Ένωση που 
χτυπιέται για τα προβλήματα που έχει ο κλάδος ή το Επιμελητήριο 
που τρέχουμε και δεν μας ανοίγουν καν την πόρτα να μας 
ακούσουνε και από την άλλη πλευρά, βγαίνουμε και λέμε, ότι εμείς 
το γπουργείο Παιδείας κάνουμε Αισθητική Αγωγή μέσω του 
προγράμματος "Μελίνα", που πάλι ακούω και αυτήν την Μελίνα, 
χρησιμοποιείται αυτό το όνομα και μου καίεται κι ή καρδιά, 
δηλαδή. Όχι ότι εν πάση περίπτωση έχουν πάρει ένα όνομα και το 
χρησιμοποιούνε, λες και ας πούμε κατακτήσαμε όλον τον κόσμο 
μέσω της Μελίνα. Εν πάση περιπτώσει , είχε κάποιες απόψεις η 
Μελίνα, παίρνουμε το όνομα της, το ανεβοκατεβάζουμε ότι κάναμε 
μέσω αυτού Αισθητική Αγωγή. 

Κάπου δηλαδή, βρίσκω ότι είναι και λίγο ιεροσυλία αυτό που 
γίνεται. Πρώτο στο όνομα της Μελίνας και δεύτερον στα μαζικά 
όργανα, στα συνδικαλιστικά , εδώ σ' εμάς. Ποτέ δεν μας 
ρωτήσανε σαν Ένωση, σαν Επιμελητήριο κάποια προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν όλοι οι συνάδελφοι μέσα στα σχολεία και γίνονται 
τα πρόγραμμα, όπως είπα κσθ'όλα σεβαστά και την προσπάθεια 
των συναδέλφων σαν άτομα και είναι μεμονωμένα, είναι μικρά 
προγραμματάκια. 

Παραδείγματος χάριν, αυτοί οι δάσκαλοι στα Παιδαγωγικά 
Τμήματα δεν επιμορφώνονται καθόλου σε σχέση με τα Εικαστικά 
και πάμε να επιμορφώσουμε από τα κάτω κάποιους δασκάλους 
που είναι σε μερικά σχολεία. Αυτό το σχήμα μου φαίνεται λίγο 
οξύμωρο. Δηλαδή έχω κάποιες, δεν μπορώ, δεν μπορώ ούτε να 
κατηγορήσω αυτό που γίνεται σαν πρόγραμμα "Μελίνα" από τους 
συναδέλφους που τους θεωρώ άξιους και αξιέπαινους, αλλά από 
την άλλη μεριά με ανησυχεί όλη αυτή η κατάσταση. Έρχεται ας 
πούμε ο Σιγάλας προηγουμένως εδώ, και σε τρόμαξε 

Με τρόμαξε, πραγματικά, γιατί λέει κάποια στιγμή, 
εκατομμύρια, μισό λεπτό, εκατομμύρια και τα δίνει τα εκατομμύρια 
και του λέω του πετάω εγώ , το πρόγραμμα στο Αύκειο. Εδώ πέρα 
κάνουμε πορείες κάτω, διαδηλώσεις , γίνεται της τρελής ας πούμε 
και από την άλλη πλευρά μας πετάνε εκατομμύρια. Δεν είναι 
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εντελώς τρελή όλη αυτή η κατάσταση; Δεν ξέρω δηλαδή, σηκώνω 
τα χέρια ψηλά αυτή την στιγμή, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή από 
τη μια, εγώ πιστεύω ότι είναι η διάλυση του συνδικαλιστικού 
κινήματος. Δηλαδή από την μια μας δείχνουν φάτε λεφτά σαν 
άτομα, Θα πληρώνεστε ελάτε στα προγράμματα μέσα, είπε ο 
Σιγάλας. Θα φτιάξουμε, ωραία μπάτε, ωραία αλλά όλοι μαζί να 
πάμε εκεί να πιάσουμε και λεφτά να, να, να. Θα γίνουν όλα αυτά, 
τι Θα γίνει απ' όλα αυτά; Και από την άλλη πλευρά καταργούν την 
επετηρίδα, φεύγει από το Λύκειο, γίνεται όλη αυτή η κατάσταση 
στα Λύκεια, χτυπιόμαστε κάτω στους δρόμους εμείς οι 
εκπαιδευτικοί. Δεν ξέρω εδώ πέρα κάτι δεν πάει καλά, ίσως 
πρέπει να το ξανασκεφτούμε το ζήτημα. Με όλο το σεβασμό για το 
πρόγραμμα "Μελίνα", έχω πάρα πολλούς ενδοιασμούς ότι έχουμε 
πέσει σε κάποιες λούμπες, Θα πρέπει ίσως να ρίξουμε περισσότερο 
βάρος στα μαζικά, τα συνδικαλιστικά και όλοι μαζί να 
αποφασίζουμε. Γιατί το Υπουργείο Θα μπορούσε να ρωτήσει και 
λίγο τι Θέλουμε εμείς σαν Ένωση. Τι Θέλει το Επιμελητήριο σαν 
Επιμελητήριο. Που είναι; Γιατί δεν μας ... 

(ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΣΕΤΑΣ) 

Κασέτα 3 α 

ΧΑΤΖΗ: ... τόσο για το σύλλογο μας και οι πρώτες σκέψεις που 
κάναμε ήτανε αφού Θα μας δώσουν αυτά τα εκατομμύρια τα 
πολλά, να φέρουμε τους συναδέλφους από την επαρχία να 
παρακολουθήσουν το σεμινάριο, γιατί να πληρώνουν οι άνθρωποι; 
Το πρώτο λοιπόν που κάναμε, για τους συνάδελφους της επαρχίας 
να πληρωθούν τα έξοδα κίνησης - διαμονής. Δεν εγκρίνεται βέβαια 
για όλους. Εγκρίνουν να γίνει πρόγραμμα μόνο για είκοσι άτομα κι 
αν θέλετε να ξέρετε τα προγράμματα κινητικότητας απευθύνονται 
κυρίως σε άτομα. Δηλαδή φτιάχνω εγώ το πρόγραμμα 
κινητικότητας αυτή τη στιγμή, η κυρία Ζωή Χατζή, θα έπρεπε να 
πάρω πεντακόσιες χιλιάδες από αυτό το πρόγραμμα. Οι 
επιμορφωτές που θα έρθουν να επιμορφώσουν τους είκοσι 
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επιμορφώμενους Θα πληρωθούν. Θα πληρωθούν και οι 
επιμορφωνόμενοι. 

Δηλαδή αρχίζει να με βάζει εμένα σε μια διαδικασία 
επιχειρηματία, ενός ανθρώπου δηλαδή που θα αρχίζω να παίζω 
ένα ρόλο δώσε-πάρε χρήματα, άσε που είναι ένας μεγάλος 
κίνδυνος αυτός να σπάσει τη συλλογικότητα που υπήρχε μέχρι 
τώρα σ' εμάς. Πολύ σοβαρό ζήτημα γιατί θ' αρχίσει ο άλλος να 
λέει, "γιατί διάλεξε εκείνον κι όχι εμένα", "α, η Χατζή τα παίρνει 
τα λεφτά". Άμεσα λοιπόν αρχίζει να μπαίνει το πρώτο ζιζάνιο στο 
συλλογικό, στο ομαδικό και εδώ διαλύεται ολόκληρο 
συνδικαλιστικό κίνημα, αυτό φοβηθήκαμε εμείς. Δεν είναι κίνδυνος 
να διαλυθεί και η Ένωση; 

Από τη μια μεριά είναι και τα εκατομμύρια βλέπεις, θα 
μπορούσαμε να κάνουμε τόσα πράγματα με το σύλλογο. Έχουμε τα 
περιοδικά μας, έχουμε χίλια δυο πράγματα που έχουν ανάγκες. 
Οπότε μαζευτήκαμε με το Σύλλογο, σαν Ένωση, το Συμβούλιο και 
είπαμε, εμείς θα κρατήσουμε "πόζα", γραμμή, θα κρατήσουμε 
στάση δηλαδή. 

Πρώτον, θα πάρουμε το πρόγραμμα κινητικότητας, αφού 
θέλουν είκοσι άτομα, είκοσι άτομα. Θα φέρουμε είκοσι 
συναδέλφους από επαρχία, φτιάχνουμε το πρόγραμμα γι' αυτά τα 
είκοσι μέλη μόνο, αλλά δεν πληρώνεται κανένας. Ούτε ο 
προγραμματιστής, ούτε οι εκπαιδευτές, ούτε οι εκπαιδευόμενοι, 
είμαστε Σύλλογος. 

Έτσι το κρατήσαμε αυτό το πρόγραμμα κινητικότητας που 
έχουμε βάλει φέτος. Ήδη έχουμε επιχορηγηθεί με οχτώ 
εκατομμύρια, αλλά πάντοτε, όττως είπαμε -το κάνουμε δοκιμαστικά 
καταρχήν αυτή τη φορά- αλλά πάντοτε έχω αυτούς τους φόβους 
που σας εξέφρασα πριν, δηλαδή πώς δίνονται αυτά τα χρήματα, 
σε ποιους δίνονται. Είναι γλυκό το χρήμα άμα δίνεται σε άτομα 
μόνο, ελάτε σας πληρώνουμε να φτιάξετε προγράμματα. Και τί 
γίνεται με τα συλλογικά; Γιατί κατεβαίνει κάτω όλος ο κόσμος και 
φωνάζει και μόνο τα ΜΑΤ δεν κατεβαίνουν; Για να το σκεφτούμε 
λίγο. 
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Δεν ξέρω, εγώ έχω όλους αυτούς τους προβληματισμούς που 
με έχουν ανησυχήσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει κλείσει ο κατάλογος των ομιλητών, δεν ξέρω από 
πλευράς εισηγητών αν θέλει κάποιος να πει κάτι. Έλα Χρήστο. 

Χ. ΛΑΜΠΡΟΥ: Εγώ θα ήθελα να πω δυο πρακτικά πράγματα. Τα 
μακροπρόθεσμα προγράμματα καλά είναι και πρέπει να γίνουν 
οπωσδήποτε. Τα άμεσα και μεσοπρόθεσμα πρέπει να τα δούμε κι 
αυτά και να μην τα ξεχνάμε. Για παράδειγμα το "Μελίνα" καλύπτει 
το 1,2 των σχολικών μονάδες. Οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης είναι έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα και τα σχολεία 
του προγράμματος "Μελίνα" είναι ογδόντα. 

Η πρόσκληση που έκανε η Μαρία Χαντέ, "ελάτε στα δημοτικά 
σχολειά" είναι πολύ καλή, πάρα πολύ καλή, σκοντάφτει όμως στο 
νομικό πλαίσιο. Δεν μπορεί να διοριστεί ο απόφοιτος της σχολής 
Καλών Τεχνών στο δημοτικό σχολειό κατευθείαν, στο δημόσιο 
δημοτικό σχολειό. Στο ιδιωτικό μπορεί. 

Πρέπει να δούμε και να προγραμματίσουμε τους αγώνες μας 
και σ' αυτές τις κατευθύνσεις, πρέπει να μπει όπως μπήκε ο 
μουσικός και ο εικαστικός στο χώρο του δημοτικού σχολειού. 
Βοηθός, αρωγός, δεν ξέρω πως θα μπει, πρέπει να μπει. 

ΧΑΝΤΕ: Να απαντήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έλα. 

ΧΑΝΤΕ: Λοιπόν, λέγομαι Μαρία Χαντέ καταρχήν. Μπορεί να μπει ο 
απόφοιτος -πως λέγεται- της Σχολής Καλών Τεχνών, μπορεί να μπει 
και δεν τον συμφέρει να διοριστεί εδώ που τα λέμε, γιατί δεν θέλει 
να εμπλακεί στο πρόγραμμα και στο μισθολόγιο, που είναι και 
κλιμάκιο πιο κάτω. Αμελητέα χρήματα, αλλά κάποιοι τα 
υπολογίζουν κι αυτά. 

Έχουν όμως κάποιους άλλους τρόπους. Δηλώνουν μια αίτηση 
τους στην υπηρεσία τους και μας το είπε η φίλη πρωτύτερα. Είχαμε 
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μέχρι στιγμής εδώ πέρα δύο-τρεις εμπειρίες κι εγώ προσωπικά είχα 
στο διάλειμμα από ανθρώπους που το ζήτησαν, αίτηση για 
μετάταξη και έγινε, σχετικά εύκολα, όπως είναι. Δεν μου αρέσουν 
αυτοί οι όροι, δεν τους χρησιμοποιώ και είμαι λίγο αστοιχείωτη σε 
αυτά. 

Εγώ σας προσκαλώ, είναι καλός χώρος, ελάτε. Αν νομίζετε 
ότι είναι πιο εύκολο να βγείτε μέσα από το συνδικαλιστικό κίνημα, 
βγείτε, αν αυτό σας δίδαξε ότι κερδίζετε πιο πολλά. Ήδη πάντως 
εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα και άλλα τόσα άτομα που γνωρίζω 
από το περιβάλλον μου, δουλεύουν στο δημοτικό σχολείο. Εγώ 
νομίζω ότι ο Σύλλογος δεν το έχει ψάξει αυτό το πράγμα. 
Ευχαριστώ. 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: Πολύ γρήγορα πρέπει να σας πω ότι υπουργοί 
μπαίνουν, υπουργοί βγαίνουν, μην μπλέκουμε κάθε φορά τι λέει ο 
κάθε υπουργός. Υπάρχει η ουσία, ότι κάτι γίνεται, προσπαθούμε 
κάτι να κάνουμε. Σε αυτό σας ζητάμε μια βοήθεια, εμείς οι του 
"Μελίνα", οι άνθρωποι που είμαστε φίλοι σας, Ζωή Χατζή και 
οποιοσδήποτε άλλος, ελάτε να μας βοηθήσετε, είναι ώρα που 
χρειαζόμαστε βοήθεια. Μέχρι τώρα ήμασταν μικροί και 
προσπαθούσαμε να σταθούμε στα πόδια μας. Μην μπλέκουμε τους 
υπουργούς. 

Ως προς το ιεροσυλία για τη Μελίνα, προς Θεού καμία 
ιεροσυλία. Η Μελίνα πριν πεθάνει είχε μαζέφει κάποιο κόσμο, 
ζήτησε να μπει ο πολιτισμός, προσέξτε, γι' αυτό είναι η ονομασία 
έτσι, "Πολιτισμός στην Τέχνη". Ονομασία δεν ήταν να δοθεί η 
ονομασία του μικρού αυτού πιλότου "Μελίνα", έγινε "Μελίνα" 
αφού πέθανε. Ο πιο θερμός υποστηρικτής του "Μελίνα" αυτή τη 
στιγμή είναι ο Ντασέν, ακριβώς διότι έχει δει πόσο πολύ 
δουλέψαμε. Από κει και πέρα, σ' αγαπάω, μ' αγαπάς, δεν υπάρχει 
κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν είναι ιεροσυλία για τη Μελίνα, δεν μου 
αρέσει να το ακούω. Εγώ δεν είμαι καν στο χώρο αυτό, πολιτικά. 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: Είναι εκμετάλλευση του ονόματος. 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 3 - 10 / 9 / 1997 Σελ.: 98 



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Όχι δεν είναι, δεν είναι, μην το λέμε έτσι, είναι κρίμα 
να το λέμε. Δεν Θέλω από σένα να το ακούω, δεν είναι έτσι. Αυτό 
το όνομα δόθηκε μόλις πέθανε η Μελίνα, προς τιμήν της Μελίνας. 
Έχει μείνει, τώρα να του αλλάξουμε του παιδιού πάλι όνομα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ θα ήθελα να πω δυο πράγματα μόνο. Το ένα είναι 
που αφορά στη συγκρότηση προγραμμάτων γενικά, όχι μόνο για το 
"Μελίνα", ή γι' αυτά που μας είπε ο Σιγάλας, ή γι' αυτά που 
επεξεργαζόμαστε εμείς, όπου πρέπει να παίρνεται υπόψη η 
ιδιαιτερότητα (δεν θα το αναπτύξω), όπως το είπε ο Μιχάλης λίγο 
πριν, του καθενός ανθρώπου εννοώ και της κάθε ομάδας, όπου 
δημιουργεί και έναν άλλο τόπο για τη δική μας τη δημιουργία μέσα 
στα σχολειά. Όχι των προσώπων, εννοώ των τεχνών μέσα στα 
σχολειά. 

Και θα σας πω ένα πολύ ενδεικτικό μικρό παράδειγμα από το 
δικό μου το χώρο, που είναι ένα σχολειό πολυσυλλεκτικό, δηλαδή 
δεν είναι σχολειό της γειτονιάς, είναι σχολειό της Αττικής. Κάποια 
δασκάλα κάποτε, κάποια στιγμή και το έκαναν και άλλες δασκάλες 
μετά, πήραν τα παιδιά με ζυμαράκια, πράματα ας πούμε, και 
πήγαν και μαγείρεψαν, έφτιαξαν κουλουράκια, πριν από το Πάσχα. 
Θυμόμουν τα δικά μου τα χρόνια, δεν κάναμε τέτοια πράγματα στο 
σχολειό και φαντάζομαι και σ' ένα χωριό δεν υπάρχει κανένας 
λόγος να γίνεται. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Το "Μελίνα" το κάνει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μια στιγμή. Δεν το θεωρώ προοδευτικό αυτό 
σώνει και καλά. Ξέρετε γιατί; Αυτό πάει να απαντήσει σε μία 
αλλαγή της ζωής των παιδιών. Δηλαδή πράγματα που γινόντουσαν 
φυσιολογικά μέσα στα σπίτια κάποτε πριν από τις γιορτές, όπου η 
μάνα και η γιαγιά έφτιαχναν τα κουλουράκια, τα τσουρεκάκια και 
το παιδί μετείχε σε αυτή τη διαδικασία, δεν υπήρχε κανένας λόγος 
να επαναληφθεί από το δάσκαλο μέσα στο σχολείο. 

Σήμερα, ιδιαίτερα στις μεγαλουπόλεις, όπου αυτές οι 
λειτουργίες σε επίπεδο σπιτιού έχουν κοπεί τελείως, αρχίζουν να 
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περνάνε με τη μορφή των μαθημάτων. Θα μπορούσα να σας 
αναφέρω πολλά τέτοια παραδείγματα που στοιχεία ζωής, 
εξωτερικά ως λειτουργίες, διαδικασίες, προσπαθούν να περάσουν 
μέσα από τη διαδικασία της εκπαίδευσης γιατί απουσιάζουν από 
τη ζωή. 

Αυτό το φέρνω σαν ένα παράδειγμα για να δούμε πόσο οι 
μεταβλητές είναι πάρα πολύ ισχυρές στην οικοδόμηση 
προγραμμάτων και πόσο προσπαθούν να απαντήσουν στις 
πραγματικές ανάγκες που εξελίσσονται. Αυτό σαν μία παρατήρηση 
μικρή. 

Το δεύτερο που θέλω να θέσω είναι ευρύτερης σημασίας. 
Όντως, αντιμετωπίζουμε μία πολιτική γενικότερα που εμφανίζει 
αντιφάσεις. Από τη μια ας πούμε κόβονται οι ώρες από το λύκειο 
και από την άλλη, ο Παπανδρέου διατυμπανίζει το πρόγραμμα 
"Μελίνα". Δεν με ενδιαφέρει το πρόγραμμα "Μελίνα" σ' αυτή την 
περίπτωση γιατί το χρησιμοποιεί ως άλλοθι, από τη στιγμή που 
από τη μια γκρεμίζει και από την άλλη εμφανίζει ένα πρόγραμμα. 

Η αντίφαση είναι περισσότερο προς εμάς, δεν υπάρχει 
αντίφαση κατά βάθος. Όμως, μέσα σ' αυτές τις αντιφάσεις του 
ίδιου συστήματος, όπως εκδηλώνονται, υπάρχουν δυνατότητες 
αξιοποίησης τους, των ίδιων των αντιφάσεων. Δηλαδή εάν μας 
δίδεται η δυνατότητα σε συλλογικό επίπεδο ή σε ομαδικό επίπεδο -

σύμφωνα με τις αρχές που έχουμε κατακτήσει τόσα χρόνια να 
λειτουργούμε συλλογικά- μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις 
αντιφάσεις και να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, νομίζω ότι δεν 
πρέπει να είμαστε διστακτικοί. 

Και αυτό το λέω για να ξεφύγουμε και από τις δικές μας τις 
καχυποψίες τις εσωτερικές σε σχέση με χρηματοδοτήσεις κ.λπ. 
Χρειάζεται μεγαλύτερη εσωτερική συσπείρωση δική μας, 
προκειμένου να αντιμετωπίζουμε ζητήματα που πραγματικά 
μπορούν να λειτουργήσουν διαλυτικά μέσα στις συλλογικές 
διαδικασίες, όπως παραδείγματος χάριν οι χρηματοδοτήσεις. 

Από την άλλη μεριά, όμως, επειδή δεν υπάρχουν και πολλοί 
άλλοι δρόμοι -γιατί το χρήμα είναι αναγκαίο δυστυχώς- εμείς 
διαμορφώνοντας μια συνείδηση άλλου χαρακτήρα, πρέπει να 
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αντιμετωπίζουμε και να εκμεταλλευόμαστε στην κυριολεξία αυτές 
τις αντιφάσεις και να μπορούμε να κάνουμε βήματα, να 
προχωράμε. Δεν με τρομάζουν οι αντιφάσεις, δεν με τρομάζουν 
στο βαθμό που μπορώ να τις αξιοποιήσω. Αρχίζουν να με 
τρομάζουν όταν τις αφήνω να λειτουργούν διαλυτικά και να μην 
παρεμβαίνω μέσα σε αυτές τις διαδικασίες καθόλου. 

Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται και από τη δική μας τη μεριά μια 
άλλη συσπείρωση, μια άλλη εγρήγορση και άλλη συνείδηση κιόλας. 

Λοιπόν, το θέμα του δημοτικού είναι -θα 'λεγα- από τα 
θέματα πυρήνα στην όλη διαδικασία και το ξέρετε. Ξέρετε πολύ 
καλά οι συνάδελφοι που δουλεύουν στη μέση εκπαίδευση τι 
σημασία έχει όταν τα παιδιά που συναντώνται μαζί τους έχουν 
περάσει κάποια αισθητική αγωγή -το λέω έτσι τώρα εγώ, βάλτε 
ό,τι περιεχόμενο θέλετε- και παιδιά που δεν έχουν αγγίξει μολύβι 
ποτέ, παιδιά που έχουν υποστεί μια συγκεκριμένη τυποποιημένη 
διδασκαλία ή παιδιά που είχαν ένα πεδίο μεγαλύτερης ελευθερίας. 

Είναι οι ηλικίες που τις ξέρω αρκετά γιατί δουλεύω είκοσι 
τρία χρόνια με τέτοιες ηλικίες, αρκετά εύπλαστες, γοητεύονται 
εύκολα. Δεν είναι παρθένα τα παιδιά, βομβαρδίζονται από 
χιλιάδες πράγματα, που όμως προσανατολίζουν τη ζωή τους μέσα 
απ* αυτό. 

Δεν ξέρω αν θα κάνω ένα κήρυγμα για να πάμε όλοι στα 
δημοτικά, όμως με κάθε μέσο πρέπει να δούμε όχι μόνο τα 
δημοτικά και το χώρο των νηπιαγωγείων επίσης, διότι από εκεί 
ξεκινάει η όλη ιστορία και έχω προσωπική εμπειρία. Δεν έχω 
διδάξει σε νηπιαγωγείο, αλλά έχω εμπειρία από νηπιαγωγεία της 
χώρας, που με έχουν καλέσει για σεμινάρια για τα δικά μας τα 
θέματα, το πως διαμορφώνονται οι στάσεις των παιδιών, από το 
μηδέν. 

Είναι ένα ζήτημα αρκετά μεγάλο και θα σας πω μια κουβέντα 
που θα ηχήσει ως μεγάλη, όμως το πιστεύω και θα σας το πω. 
Πρέπει να σκεφτόμαστε επαναστατικά. Αυτό που πάμε να κάνουμε 
και κάνουμε μέσα στα σχολειά έχει στοιχεία επανάστασης, δεν έχει 
στοιχεία συμβιβασμών, μιζέριας, συντήρησης κ.λπ. Μιλάμε για 
ανατροπές. Στην ουσία μιλάμε για ανατροπές και γι' αυτό τα 
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συστήματα που μας κυβερνούν αντιστέκονται. Ένα σύστημα που 
Θέλει έναν άνθρωπο να τον βάλει στην παραγωγή για να του 
βγάζει κάτι συγκεκριμένο, δεν τον θέλει δημιουργικό να σκέφτεται, 
πώς να το κάνουμε! 

Λοιπόν, αναλαμβάνω κι έχουμε αναλάβει ένα αγώνα αρκετά 
μεγάλο, άσχετα αν μέσα στην καθημερινότητα μας όλο αυτό 
υποβαθμίζεται, μικραίνει, μεγαλώνει, στις στιγμές της πικρίας, της 
αγωνίας. Ο καθένας μας έχει τέτοιες εμπειρίες 

Ελπίζω και οι υπόλοιπες μέρες να προχωρήσουν έτσι 
παραγωγικά. Υπάρχει ένα τελευταίο σημείο. Αύριο το μεσημέρι 
στις 12.00 η ώρα γίνεται το μεγάλο συλλαλητήριο, το 
πανεκπαιδευτικό για τα νομοσχέδια που έχει κατεβάσει ο Αρσένης 
και τις αλλαγές που γίνονται, όχι τις επιμέρους αλλαγές -γιατί 
μπορεί να δει κανείς και θετικά στοιχεία άμα τις δει επιμέρους- στο 
σύνολο. Η Οργανωτική Επιτροπή σκέφτηκε ότι ως Σώμα εδώ θα 
μπορούσαμε να δηλώσουμε μία συμπαράσταση ή συμμετοχή σ' 
αυτή την κινητοποίηση όλων των εκπαιδευτικών της χώρας και έχει 
συντάξει ένα μικρό κείμενο να το προτείνει και να βγει σαν ένα 
ψήφισμα και να δοθεί αύριο. 

Παράλληλα, σας ενημερώνω ότι τα διοικητικά συμβούλια του 
Επιμελητηρίου και της Ένωσης αντίστοιχα θα βγάλουν ψηφίσματα 
συμμετοχής στην όλη διαδικασία κι επειδή και εμείς συλλαλητήριο 
έχουμε εδώ, αλλά μιας άλλης μορφής και θα ήταν κρίμα να το 
διαλύσουμε αύριο για μία ή δύο ώρες που θα κρατήσει το 
συλλαλητήριο, μπορεί να πάει μια μικρή αντιπροσωπεία να 
συμμετέχει εκεί κι εμείς να συνεχίσουμε τις εργασίες μας εδώ. Αυτό 
είναι μια πρόταση που έχουμε. 

Θα παρακαλούσα την Εύα τη Μελά που έχει το κειμενάκι με 
τα γράμματα της και τα βγάζει και καλύτερα, να σας το διαβάσει 
και εφόσον εγκριθεί να κοινοποιηθεί και προς τα έξω. 

ΜΕΛΑ: Λοιπόν, "Ψήφισμα: Εμείς οι εικαστικοί καλλιτέχνες που 
συμμετέχουμε στο Προσυνέδριο του Β' Συνεδρίου Καλλιτεχνικής 
Παιδείας που διοργανώνεται από το Επιμελητήριο Εικαστικών 
Τεχνών και την Ένωση Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων 
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Μέσης Εκπαίδευσης, συμμετέχουμε στην κινητοποίηση της 
εκπαιδευτικής κοινότητας ενάντια στο νέο νομοσχέδιο του 
υπουργείου Παιδείας για την εκπαίδευση. Πιστεύουμε πως πρέπει 
να διαμορφωθεί ένα ευρύ μέτωπο παιδείας με στόχο την 
αναβάθμιση της παιδείας, την εξύψωση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και την περιφρούρηση της από την άλωση από τα 
μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα που επιχειρείται, με στόχο την 
περιφρούρηση της αξιοπρέπειας του εκπαιδευτικού. 

Θα αγωνιστούμε ώστε να μην περάσουν τα νέα μέτρα, τα 
μέτρα εκείνα που διαμορφώνουν μια ασφυκτικά ανταγωνιστική 
κατάσταση για τους μαθητές, που διαμορφώνουν παιδεία δύο 
ταχυτήτων, που καταλύουν την επετηρίδα και ωθούν τους 
αδιόριστους εκπαιδευτικούς στην εξάρτηση και τις πελατειακές 
σχέσεις, που αντιμετωπίζουν το μαθητή σαν άθροισμα 
εξειδικευμένων γνώσεων και εξειδικεύσεων. 

Οραματιζόμαστε μια παιδεία ανθρωποκεντρική και 
ουσιαστική για όλα τα ελληνόπουλα και οραματιζόμαστε την 
αναβάθμιση του μαθήματος των εικαστικών τεχνών μέσα σ' 
αυτήν". 

Φραστικά έχει, οπωσδήποτε, αδυναμίες και λάθη γιατί το 
συντάξαμε τώρα, θα ήθελα αν το δεχτούμε να το δεχτούμε ως 
γενικό πλαίσιο και θα κοιτάξουμε να το κάνουμε με σωστά 
ελληνικά να μην πάει έτσι. Θέλει ένα χτένισμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι , εντάξει, μια επανάληψη ρημάτων και τέτοια, 
μπορεί να μαζευτεί. 

ΜΕΛΑ: Ναι, θέλει ένα χτένισμα γλωσσικό. Αν συμφωνείτε επί της 
ουσίας. 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: Την αποστήθιση βγάλε. 

ΜΕΛΑ: Καλά, εντάξει, θα δούμε πως δεν θα υπάρχει. Λοιπόν, να 
ψηφίσουμε; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

ΜΕΛΑ: Λοιπόν, ποιοί είναι υπέρ; Ποιοί είναι κατά; Λευκά 
υπάρχουν; Εγκρίνεται. Οπότε αύριο Θα κοιτάξουμε μια 
αντιπροσωπεία από πλευράς του Προσυνεδρίου, λίγοι άνθρωποι 
αλλά ορισμένοι αν κάποιος δηλαδή Θέλει και να συμμετέχει να μας 
το πει. Όλοι Θα Θέλαμε να ήμασταν στο Συλλαλητήριο, αλλά είναι 
επίσης σημαντικό να είμαστε κι εδώ. Γι' αυτό είπαμε να πάμε η 
Ζωή, εγώ, η κυρία Ανοόση και αν Θέλουν άλλοι δυο-τρεις 
συνάδελφοι, όποιοι άλλοι νομίζουν, συμβολικά Θα πάμε δηλαδή για 
να δώσουμε το φήφισμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φτάνει νομίζω γιατί είναι συμβολική η κίνηση, 
παίζουμε το ρόλο μας έτσι. 

ΜΕΛΑ: Αν Θέλετε δηλώστε το σε μας. Ευχαριστώ. 

Διακοπή 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μπούμε στις εισηγήσεις που Θα γίνουν με τη σειρά 
που είναι στο πρόγραμμα. Θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι 
όπως είχαμε αποφασίσει χθες το βράδυ μια αντιπροσωπεία από το 
Προσυνέδριο πήγε σήμερα στη συγκέντρωση της ΟΛΜΕ και έδωσε 
το ψήφισμα που χθες το βράδυ είχαμε ομόφωνα εγκρίνει για τα νέα 
μέτρα για την παιδεία. Το ψήφισμα δεν θα σας το διαβάσω γιατί το 
είχαμε διαβάσει χθες το βράδυ, να μην χάνουμε το χρόνο μας γι' 
αυτό. 

Λοιπόν, η πρώτη εισηγήτρια θα είναι η Μάχη Δημοπούλου, 
χαράκτρια και εκπαιδευτικός, που θα μιλήσει με θέμα: "Οι 
εικαστικές τέχνες στο γυμνάσιο". 

ΔΗΜΟΠΟΥΑΟΥ: Επειδή και το πρωί είπαμε αρκετά πράγματα που 
μπορεί να είναι κάπως κοινά, επειδή όμως το κοινό, εσείς, δεν 
είσαστε όλοι εκπαιδευτικοί καλλιτέχνες γι' αυτό θα πω μερικά 
πράγματα. 
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Πολλά έχουν ειπωθεί για την εικαστική παιδεία στο 
νευραλγικό πεδίο της γυμνασιακής περιόδου. Ακόμα πιο πολλά για 
την έμφαση που πρέπει να δοθεί στις πολιτιστικές-καλλιτεχνικές 
πλευρές της παιδείας, γιατί είναι οι μόνες που βοηθούν το παιδί να 
ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο όχι σαν πρόβατο στο κοπάδι, αλλά 
σαν ελεύθερο-δημιουργικό άτομο που η προσαρμογή του γίνεται με 
βελτίωση του εαυτού του και του περίγυρου. Με αυτούς τους 
στόχους ελπίζω να ξεκίνησε και το πρόγραμμα "Μελίνα" που 
αναφέρθηκε χθες. 

Δύο βασικές ανάγκες έχουν τα παιδιά που έρχονται στο 
γυμνάσιο. Να ολοκληρώσουν την αποσπασματική εικόνα που έχουν 
ως τότε για τον έξω κόσμο και παράλληλα, να ψάξουν τη δική τους 
οντότητα μέσα από τις ραγδαίες προσωπικές αλλαγές της 
αρχόμενης εφηβείας τους. 

Οι εντάσεις που τα δονούν είναι τέτοιες που είναι απόλυτη 
ανάγκη να εκφραστούν. Να μετουσιωθούν σε κάποια μορφή τέχνης 
με τη γνώση και τη συμμετοχή τους στην πειθαρχία κάποιας 
καλλιτεχνικής διαδικασίας. Έτσί, διασφαλίζουν τα παιδιά την 
ισορροπία τους και κατακτούν τη ζητούμενη αυτογνωσία. 
Έκφραση, γνώση, αυτογνωσία, είναι οι επιθυμητοί στόχοι. 

Εδώ παρεμβαίνει ο καλλιτέχνης-εκπαιδευτικός. Ο ρόλος του 
είναι κυρίως εμψυχωτικός στην αρχή και πάντα χρειάζεται να 
ενεργεί σαν καταλύτης για ερεθίσματα που ανοίγουν την καρδιά 
και το μυαλό. 

Στο γυμνάσιο ο εικαστικός καλλιτέχνης-εκπαιδευτικός ανοίγει 
στα παιδιά τέσσερις πόρτες. Πρώτον, βοηθά το παιδί να ψάξει και 
να εκφράσει τον εαυτό του, είναι το κύριο αυτό κατά τη δική μου 
γνώμη. Φέρνοντας στην επιφάνεια σκέψεις και εμπειρίες του και 
δίνοντας μορφή με την εικαστική γλώσσα στα συναισθήματα του. 
Είναι η πόρτα της εικαστικής έκφρασης. 

Δεύτερον, βοηθά το παιδί να ανακαλύπτει παρόμοια 
συναισθήματα στην έκφραση άλλων ατόμων -των συμμαθητών του 
ας πούμε- άλλων εποχών και άλλων πολιτισμών, με το να νοιώθει 
και να προσεγγίζει κριτικά περιεχόμενο και εκφραστικούς τρόπους. 
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Και αυτή είναι η πόρτα της επαφής με την έκφραση των άλλων, 
τοπικά, αλλά και παγκόσμια. 

Η τρίτη πόρτα είναι, βοηθά το παιδί να αναπτύξει τη 
φαντασία και τη δημιουργικότητα του, μαθαίνοντας βήμα-βήμα να 
συνθέτει με δημιουργική διάθεση, όχι ανακυκλώνοντας, μιμούμενο 
έτοιμα πρότυπα. Αυτή είναι η πόρτα της έρευνας. 

Η τέταρτη και τελευταία είναι. Βοηθά το παιδί να 
καλλιεργήσει ικανότητες και δεξιότητες που του δίνουν τη χαρά 
της διάκρισης, που είναι πολύ σημαντική σε αυτή την ηλικία και το 
βοηθούν στη μετέπειτα επαγγελματική του πιθανόν κατάρτιση. 
Είναι η πόρτα της άσκησης των ικανοτήτων και της ενίσχυσης της 
αυτοπεποίθησης του. 

Τελικά, ο εικαστικός εκπαιδευτικός βοηθά σε αυτή την 
καθοριστική καμπή το παιδί -όλα τα παιδιά, όχι μόνο τα 
ταλαντούχα, όλα τα παιδιά- να ελευθερώσουν το μάτι και την 
καρδιά τους, να εκφράσουν τον εαυτό τους με σεβασμό στο 
διαφορετικό του άλλου, να γίνουν κοινωνοί του παγκόσμιου 
πολιτισμού. Να δομήσουν δηλαδή μια προσωπικότητα ανοιχτή, 
δημιουργική και αισθητικά καλλιεργημένη που θα ωφελήσει ότι κι 
αν ακολουθήσουν, ότι κι αν κάνουν αργότερα. 

Η απαραίτητη υττοόομ/} για την πραγμάτωση όλων αυτών των 
στόχων είναι ο επαρκής χρόνος και το μόνιμο εργαστήριο. Θα τα 
αναπτύξω παρακάτω λεπτομερώς. Επίσης, είναι από όλους 
κατανοητή η ιδιαιτερότητα του μαθήματος μας που είναι 
θεωρητικό και εργαστηριακό μαζί, ταυτόχρονα-την ίδια ώρα. Η 
θεωρία βαθαίνει τις γνώσεις και δίνει φιλοσοφικές και αισθητικές 
προεκτάσεις και η καλλιτεχνική πράξη ολοκληρώνει τη λειτουργία 
του μαθήματος. 

Έτσι μόνο η εικαστική παιδεία μπορεί να παίξει το ρόλο της 
που είναι στο σχολείο αυτός: να θωρακίσει με βιωμένη γνώση το 
άτομο και να αποδεσμεύσει τις φανερές και κρυφές του δυνάμεις 
με δημιουργικό τρόπο. 

Και τώρα ερχόμαστε στην πραγματικότητα του γυμνασίου 
σήμερα. Ο χρόνος τώρα. Με ένα -το ξέρουμε όλοι- ανεπαρκέστατο 
σαρανταπεντάλεπτο- που στην πράξη είναι μισή ώρα αν 
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αφαιρέσουμε μάζεμα υλικών, μπλοκ, χρώματα, κ.λπ., μία φορά την 
εβδομάδα σε κάθε τάξη του γυμνασίου, το εικαστικό μάθημα 
συμπληρώνει ένα κύκλο είκοσι τεσσάρων ωρών όλο το χρόνο. 
Δηλαδή, αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, καταλαβαίνουμε τη βάση 
του προβλήματος. 

Σε αυτό το εικοσιτετράωρο όλο το χρόνο (είκοσι τέσσερις 
εβδομάδες αν αφαιρέσουμε δύο-τρεις γιορτές κ.λπ.) καλείται ο 
εικαστικός εκπαιδευτικός να εφαρμόσει το πλούσιο αναλυτικό 
πρόγραμμα, ανοίγοντας τις τέσσερις πόρτες που είπαμε., της 
προσωπικής έκφρασης, της προσέγγισης στην τοπική και 
παγκόσμια έκφραση, της έρευνας και της καλλιέργειας των 
ικανοτήτων. Τί να πρωτοκάνει; 

Σε αυτό επίσης το εικοσιτετράωρο καλείται να δώσει 
θεωρητικές προεκτάσεις σε κάθε ενότητα που δίδαξε και να 
καλλιεργήσει τις απαραίτητες γνώσεις και τις δεξιότητες. Σε αυτό 
πρέπει να εντάξει και τις επίκαιρες εορταστικές εκδηλώσεις του 
σχολείου, με τα σκηνικά τους και ό,τι άλλο χρειάζονται, τους 
αναρίθμητους διαγωνισμούς τέχνης -που μας έρχονται εγκύκλιοι 
και μας βομβαρδίζουν εδώ, εκεί, παραπέρα- τις υποχρεωτικές 
βαθμολογικές διαδικασίες, για να είμαστε κατοχυρωμένοι και όσα 
άλλα προκύψουν με τις νέες ρυθμίσεις. 

Το ανολοκλήρωτο της προσπάθειας ωθεί το μάθημα στην 
επιφάνεια και την προχειρότητα, bic, μαρκαδόροι, 
μολυβοχρώματα κι ένα χαρτί στο γόνατο. Και αποσυνδέει κάθε 
συνέχεια της μίας διδακτικής ώρας με την άλλη, με την επόμενη 
ώρα της άλλης εβδομάδας. 

Αυτό το μετέωρο βήμα της καλλιτεχνικής έκφρασης εκτός από 
την προχειρότητα οδηγεί στην περιφρονητική στάση απέναντι στην 
τέχνη συλλήβδην, που καταντάει ήσσονος σημασίας πάρεργο και 
περιττή χειροτεχνία. Μυαλά και συνειδήσεις παιδιών, γονέων και 
συναδέλφων άλλων ειδικοτήτων ανακυκλώνουν τη δική τους 
έλλειψη αισθητικής καλλιέργειας. Πού καιρός για επαφή με υλικά, 
βαθύτερη σκέψη, έρευνα και έκφραση... Υπάρχουν πολύ 
σπουδαιότερα πράγματα και εφόδια που πρέπει να πάρει από τα 
άλλα μαθήματα το παιδί. Έτσι λένε οι μεγάλοι. 
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Επιπλέον, δεν προλαβαίνουμε ν' αρχίσουμε κάτι και χτυπάει 
το κουδούνι, λένε τα παιδιά. Δίκιο έχουν από τη μεριά τους. Πώς 
να ψελλίσεις, λοιπόν, δυο λόγια στην εικαστική γλώσσα, την τόσο 
άγνωστη στους περισσότερους, όταν όλα είναι τόσο 
αποκαρδιωτικά και ο χρόνος φτάνει μόνο στους όεξίοτέχνες 
παπαγάλους της οπτικής αποστήθισης εικόνων. 

Αφού δεν προλαβαίνει κάποιος να ολοκληρώσει το έργο 
σχεδόν ποτέ, δεν επιχειρεί στο σχολείο. Αν τώρα η δουλειά γίνεται 
μόνο στο σπίτι, χάνει το άμεσο ερέθισμα του καθηγητή και με την 
ιδιαιτερότητα που υπάρχει σε κάθε περιβάλλον, καθώς και με τις 
αμφίβολες επεμβάσεις συγγενών και φίλων, αλλοιώνεται η 
εικαστική διαδικασία. Η αντιγραφή έτοιμων προτύπων οργιάζει και 
δημιουργούνται πολλά παρατράγουδα σε πολλά επίπεδα. 
Παραδείγματα: δεν προσέχω εδώ, αλλά θα κάνω έργο στο σπίτι. 
Αυτός τίποτα δεν κάνει μόνος τους, όλα τα κάνουν οι άλλοι κ.λπ. 

Οι δύο λοιπόν συνεχόμενες ώρες -δύο συνεχόμενες ώρες, το 
ακούσαμε και από το συνάδελφο της Κύπρου- και υπήρχε παλιά, οι 
ώρες σαν το λάστιχο μεγαλώνουν-μικραίνουν, ανάλογα με τις 
διάφορες οικονομικές και άλλες σκέψεις των αρμοδίων. Οι δυο 
συνεχόμενες ώρες για ολοκλήρωση του έργου και για να μπορεί να 
εμπεδώσει το παιδί μια τεχνική, να ερευνήσει κάποια ενότητα ή μια 
θεωρητική προσέγγιση κ.λπ., είναι απαραίτητες για τη θετική 
λειτουργία της εικαστικής διδασκαλίας στο σχολείο. Είναι επιταγή 
των καιρών να γίνει τώρα αυτή η επανόρθωση. 

Άλλωστε, από το '98-'99 εξαγγέλλεται ότι θα υπάρξει ενιαίο 
πρόγραμμα σπουδών δημοτικό-γυμνάσιο-λύκειο. Και ακόμα, το 
πρόγραμμα "Μελίνα" που από το '95 έχει ξεκινήσει θα έχει φτάσει 
στη φάση 3 δηλαδή στο γυμνάσιο. Από το 1983, από το πρώτο 
Συνέδριο της Καλλιτεχνικής Παιδείας που είχε βγάλει τα πορίσματα 
του, αλλά και νωρίτερα, ήταν και είναι αίτημα βασικό των 
εικαστικών εκπαιδευτικών το δίωρο -τουλάχιστον- για την 
ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους του καλλιτεχνικού έργου στο 
σχολείο. 

Πάει ο χρόνος, το μόνιμο εργαστήριο τώρα (είναι αυτά που 
θεωρώ πολύ βασικά. Αέμε πολλά πράγματα, έχουμε ιδέες, έχουμε 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 3 - 10 / 9 / 1997 Σελ.: 108 



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

όλη την καλή διάθεση, είμαστε πολύ προχωρημένος κλάδος σε 
σχέση με τις άλλες ειδικότητες, γιατί αγωνιζόμαστε και το 
φάχνουμε, αλλά είναι βασικά πράγματα αυτά. Αν δεν τα έχουμε 
κάπου σκοντάφτουμε συνέχεια στα ίδια και στα ίδια). 

Το μόνιμο λοιπόν εργαστήριο. Μπορεί στο σαλόνι να συζητείς 
για τις γεύσεις, αλλά στην κουζίνα μαγειρεύεις. Μπορείς όπου θες 
να μιλάς για κολύμπι, αλλά στη θάλασσα κολυμπάς. Μπορείς να 
αναφέρεσαι για τον αθλητισμό, αλλά στο γυμναστήριο αθλείσαι. Οι 
εικαστικές τέχνες έχουν υλικά, χρειάζονται κάποιους πάγκους και 
εργαλεία, χρειάζονται εργαστήρια. 

Σε όποια σχολεία έχουμε καταλάβει πρώην αποθήκες και 
άλλους χώρους διάφορους και τους κάναμε εργαστήρια εικαστικής 
δημιουργίας, υπάρχει τεράστια διαφορά στην απόδοση των 
παιδιών και στο ενδιαφέρον τους για την καλλιτεχνική διαδικασία. 

Στο εργαστήριο με το νεροχύτη και τους πάγκους του, αντί να 
κουβαλάμε κουβάδες με νερό, εκτός από τα χρώματα -που μπορείς 
μια ολόκληρη γκάμα χρωμάτων να δοκιμάσεις και να χειριστείς-

μπορούν να δοκιμάσουν και άλλα υλικά ξύλα, πηλό, μέταλλα, 
γύψο, φελιζόλ. Μπορούν να κάνουν χαρακτική ή και φωτογραφία 
ακόμα έχουμε κάνει. Έχουν κάποιες ευκολίες σε εργαλεία και 
τραπέζια ή ακόμα υπάρχει δυνατότητα να δουν κάποιες διαφάνειες 
και χωρίς να προγραμματίζονται μετακινήσεις πληθυσμών σε άλλες 
αίθουσες. 

Μόνο σε περιβάλλον ανάλογο κινούνται ενδιαφέροντα. Εδώ 
το εναγώνιο στήσιμο-ξεστήσιμο στην κοινή αίθουσα όλων των 
μαθημάτων καταδικάζει παιδιά και τέχνη σε παρείσακτους στο 
σχολείο. Μια αίσθηση ματαιότητας και αρνητική προδιάθεση 
χρωματίζουν την προσπάθεια, που γίνεται ακόμη πιο βαριά για 
εκείνα τα παιδιά που πρέπει να υπερνικήσουν και το φόβο τους ότι 
τίποτα δεν θα καταφέρουν. Έτσι, το μάθημα παίρνει τη θέση 
προέκτασης του διαλείμματος για χαλάρωση και κουβεντούλα τις 
πιο πολλές φορές. 

Το μόνιμο εργαστήριο είναι ο μόνιμος τόπος ενός κατεξοχήν 
εργαστηριακού μαθήματος. Τί μπορεί να γίνει γι' αοτά τα 
πράγματα; Με παρέμβαση στον ΟΣΚ και στο Τεχνικό Επιμελητήριο 
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κανένα σχέδιο σχολικού κτιρίου δεν πρέπει να εγκρίνεται πια αν 
δεν έχει χώρο χωριστό για εικαστικό εργαστήριο, όχι πολλαπλών 
χρήσεων μόνο που γίνονται πολλά και τίποτα. 

Τα σχολεία που λειτουργούν τώρα. Είπαμε γι' αυτά που θα 
γίνουν να μην εγκρίνονται τα σχέδια αν δεν έχουν εικαστικό 
εργαστήριο. Στα σχολεία που λειτουργούν να προστεθούν 
τσιμεντένιες προκάτ -όχι τις άλλες που πήρε ο αέρας στην 
Παλλήνη- αίθουσες για να λειτουργήσουν σαν εικαστικά 
εργαστήρια ή να γίνουν οι απαραίτητες διευκολύνσεις ώστε να 
βρεθεί ο κατάλληλος χώρος. 

'Οπως βρέθηκαν αίθουσες για το μάθημα της τεχνολογίας και 
της πληροφορικής στα περισσότερα σχολεία, έτσι πρέπει να 
πιεστούν για το χώρο εικαστικής δημιουργίας όλοι οι Διευθυντές 
σχολείων. Πρώτα πιέζεται ο ΟΣΚ και το Τεχνικό Επιμελητήριο για 
το μέλλον. Τώρα πρέπει να πιεστούν από μας οι διευθυντές των 
σχολείων και άλλοι -παρακάτω θα σας πω ποιοι- να πιεστούν να 
βρουν λύσεις και χώρους. Και ο Σύλλογος Γονέων. 

Μια ακόμα λύση θα ήταν, να μοιράζονται τα τμήματα -για να 
λιγοστέψει και ο αριθμός των παιδιών- όπως μοιράζονται στην 
τεχνολογία και στην πληροφορική την ίδια ώρα κι έτσι είναι 
δεκαπενταμελή στα εργαστηριακά αυτά τμήματα και γίνεται μια 
καλύτερη προσέγγιση. Να μοιράζονται, λοιπόν, μεταξύ τεχνολογίας 
και εικαστικών, όχι μεταξύ τεχνολογίας και πληροφορικής όπως 
ισχύει τώρα. 

Αν υπάρχουν δύο αίθουσες κοντινές εικαστικών και 
τεχνολογίας, μπορούν να μοιράζονται εργαλεία και πάγκους. Και 
τα εικαστικά και η τεχνολογική προσέγγιση του παιδιού στο 
γυμνάσιο θα άνθιζαν στο σχολείο. Και μη θεωρήσει κανείς 
υπερπολυτέλειες αυτές τις προτάσεις ή ανέφικτα τα λεγόμενα. Η 
τέχνη και η τεχνολογία -που έχει πολύ μεγάλη σημασία στα μυαλά 
μερικών- είναι η υποδομή για την αρμονική συνεργασία μυαλού και 
χεριού. 

Και ας μην ξεχνούν οι διάφοροι αρμόδιοι ότι η τέχνη και οι 
καλλιτεχνικές εφαρμογές είναι το πεδίο στο οποίο πάντα 
διακρινόταν η Ελλάδα, όταν άφηναν το λαό της να καλλιεργεί την 
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παράδοση και την ευαισθησία του. Και να θυμούνται ότι 
θεωρητική ή χειρονακτική μονομέρεια, η έλλειφη δηλαδή της 
συνεργασίας μυαλού-χεριού- αφήνει ελλειμματικό και τον 
ανθρώπινο ψυχισμό, εκτός από τις αρνητικές πολιτιστικές και 
οικονομικές παραμέτρους που έχουν. 

Εργαστήρια, λοιπόν, χωριστά για το εικαστικό μάθημα, όπως 
προωθείται να γίνεται για την τεχνολογία, την πληροφορική και τη 
φυσικο-χημεία. Τέσσερα μαζί εργαστήρια μπορούν να γίνουν με 
προκάτ αίθουσες. Για να γίνει μόνο το δικό μας δεν το βλέπω ούτε 
στον αιώνα τον άπαντα. Αλλά όλα τα εργαστηριακά να έχουν την 
αίθουσα τους είναι πιο εφικτό. 

Η θεωρία και η πράξη τώρα. Καθώς είπαμε, η εικαστική 
αγωγή έχει ταυτόχρονα θεωρητική και εργαστηριακή προσέγγιση. 
Δεν μπορεί να τεμαχίζεται σε τόσες ώρες θεωρία -ιστορία τέχνης, 
αισθητική ανάλυση- και τόσες ώρες εργαστηριακή έκφραση 
ασκήσεων. Και τα δύο αυτά πρέπει να συσχετίζονται και να 
καλύπτουν από το βάθος ως την επιφάνεια τις απορίες, τα 
ερωτήματα και τους προβληματισμούς του νέου ανθρώπου 
απέναντι στην τέχνη και τη ζωή. Μαζί πάνε η θεωρία και η πράξη, 
όπως στη βάρκα και τα δύο κουπιά μαζί. Το ένα τη στριφογυρίζει 
απλώς στο ίδιο μέρος. 

Αυτός είναι και ένας πρόσθετος λόγος να είναι συνεχόμενες οι 
δύο ώρες καλλιτεχνικών και όχι κατακερματισμένες που καλό θα 
ήταν να λέγονται εικαστικά για να μην μπερδεύουμε κιόλας με ό,τι 
άλλο θέλουμε να βάλουμε μέσα. 

Πώς μπορεί να γίνει αυτή η σύζευξη; Κάθε κίνημα τέχνης, 
κάθε φάση της, κάθε ανθρώπινη έκφραση έχει τη φιλοσοφία, τα 
εκφραστικά μέσα και τα κίνητρα της. Αν από το πλούσιο αναλυτικό 
πρόγραμμα κάθε εικαστικός εκπαιδευτικός κάνει μια ραχοκοκαλιά 
για κάθε έτος, μια πλήρη σειρά 1η-2α-3η τι θα κάνω και τι θα 
αλλάζει σε κύκλους ίσως σε αυτά τα τρία χρόνια, μπορεί να 
διαμορφώσει έτσι το πρόγραμμα των τάξεων του γυμνασίου ώστε 
να υπάρχουν ενότητα και ποικιλία, φιλοσοφία και αισθητικό 
αποτέλεσμα, εκφραστική δυνατότητα και διαφορετικά εκφραστικά 
μέσα. 
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Τέτοιοι κύκλοι μπορούν να συγκροτήσουν τετράδια των 
εικαστικών εκπαιδευτικών και να αποτελούν και Θέματα ή 
φυλλάδια του σεμιναρίου που κάνουμε κάθε χρόνο. Έτσι, και 
συζήτηση γίνεται που είναι αναγκαία και απαραίτητη στα παιδιά, 
και ο δημιουργικός χρόνος επαρκεί, και δυνατότητα εμβάθυνσης 
υπάρχει, αφού κάθε τι προσεγγίζεται σφαιρικά σαν τέχνη, όχι σαν 
απλή χειροτεχνία ή δεξιοτεχνία. 

ΛΓ αυτό τον τρόπο, και στο χρόνο κινούνται τα παιδιά, 
βλέποντας πως και στο παρελθόν εκφράστηκαν παρόμοια οι 
άνθρωποι και στο χώρο ταξιδεύουν, νοιώθοντας άλλους 
πολιτισμούς και εμπεδώνοντας στην πράξη το σεβασμό του 
διαφορετικού. 

Συνοψίζοντας, η υπάρχουσα κατάσταση στο γυμνάσιο με τα 
σαράντα πέντε λεπτά την εβδομάδα, που είναι ένα εικοσιτετράωρο 
όλο το χρόνο, σε αίθουσες κοινές με τα άλλα μαθήματα, δεν 
αφήνουν περιθώρια, παρά σε δουλειές του γόνατου στο σχολείο 
και πιθανή δουλειά στο σπίτι από τους επιμελείς μαθητές ή το 
οικογενειακό τους περιβάλλον. 

Παρότι είναι αμφίβολο να λειτουργήσει σε αυτό το τοπίο η 
τέχνη, γίνεται από πολλούς συναδέλφους αυτό το ακατόρθωτο. 
Συνήθως, όμως, το μεγάλο μέρος των παιδιών για να εκφραστεί 
στρέφεται σε εκτός σχολείου καλλιτεχνικές δραστηριότητες, μια και 
το σχολείο είναι συνυφασμένο με τη ρουτίνα, την πλήξη και την 
αλληλο αν αίρεση. Μεγάλα λόγια για την τέχνη, την καλλιτεχνική 
παράδοση, το μεγαλείο της Ελλάδας από τους αρμόδιους, 
υποβάθμιση στο σχολείο μέχρι διωγμού από τους ίδιους. 

Το 2000 πρέπει να μας βρει με εικαστικά εργαστήρια σε κάθε 
σχολείο, με δύο συνεχόμενες ώρες εικαστικών σε κάθε τάξη του 
γυμνασίου για όλα τα παιδιά και με όλα τα σχολεία πλήρη σε 
εικαστικούς συναδέλφους. Όχι γιατί η υπόλοιπη Ευρώπη διαθέτει ή 
κάνει τέτοια πράγματα, αλλά γιατί εμείς με την πλούσια 
καλλιτεχνική παράδοση αυτή την υποχρέωση έχουμε, απέναντι στα 
παιδιά μας και στην τέχνη που υπηρετούμε. 

Τα κονδύλια, τώρα, για όλα αυτά, ασφαλώς πρέπει να 
προκύψουν από το Υπουργείο Παιδείας, που βλέπουμε ότι 
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επείγεται να κάνει μεταρρυθμίσεις γιατί έχει αυτά τα κονδύλια και 
τρέχει να τα κάνει τώρα. Εκεί κακίζω την ΟΛΜΕ και είμαστε πολύ 
προχωρημένοι σαν κλάδος γιατί θα έπρεπε ήδη να έχουμε 
προτείνει εμείς -ξέροντας τι γίνεται- τις λύσεις μας. Όχι να 
σερνόμαστε σε όχι, όχι, όχι. Να πούμε όμως, εμείς προτείνουμε 
αυτό, κι αυτό, κι αυτό. 

Και σε όλες τις ΕΛΜΕ κάθε φορά γίνονται προτάσεις που 
ψηφίζονται, που δεν υλοποιούνται όμως. Ένα Συνέδριο Παιδείας. 
Αυτό είναι δύσκολο βέβαια αλλά κάποια ραχοκοκαλιά θα βρούμε, 
κάπου θα συμφωνήσουμε όλοι. 

Λοιπόν, αν αδυνατεί το υπουργείο Παιδείας να δώσει τα 
κονδύλια, τότε κάποιο μέρος από τη χρηματοδότηση 
προγραμμάτων λαϊκής επιμόρφωσης, που κατά τη δική μου 
ταπεινή γνώμη, μου φαίνεται ότι έχει καταντήσει σε πολλές μεριές 
φτηνή χειροτεχνία, ας δοθούν λοιπόν μερικά κονδύλια από τη 
λαϊκή επιμόρφωση στα δημόσια σχολεία για τη δημιουργία χώρων 
υποδομής, εργαστηριακών και λοιπών πολιτιστικών καταστάσεων, 
ώστε να επιτελέσουν τον παιδευτικό τους στόχο. 

Επίσης, υπάρχουν νομαρχιακά κονδύλια, κάπου μας μίλησε ο 
Νομάρχης της Αθήνας και όλοι οι Νομάρχες πρέπει να δεσμευτούν. 
Δημοτικά κονδύλια, σπόνσορες πιθανοί αλλά με πολύ προσοχή, για 
την προώθηση του πολιτισμού και την υποδομή του. Υπουργείο, 
Νομαρχίες, Δήμοι, ΟΠΑΠ -στην υπηρεσία του ελληνικού αθλητισμού 
και του πολιτισμού- ας δώσει κάτι λοιπόν. Ας πιεστούν να 
διαθέσουν κάποια χρήματα ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει έτσι 
όπως πρέπει το μάθημα μας. 

Τώρα, η βαθμολογία και η αξιολόγηση του μαθήματος. Θα 
'πρεπε -λίγα λόγια γι' αυτό- να καλλιεργεί την αγάπη για την 
καλλιτεχνική διαδικασία. Κι επίσης, θα 'πρεπε να βοηθάει το παιδί 
να βλέπει το βαθμό εμβάθυνσης που έχει στην εικαστική γλώσσα 
και έκφραση. Γι* αυτό, καλό θα ήταν να επιβραβεύεται η 
προσπάθεια και η συμμετοχή του σε κλιμάκωση από 10 έως και 17 
και να ανεβαίνει στο 18, 19 και 20 η ιδιαίτερη ικανότητα και η 
πρωτότυπη σκέψη. Έτσι και όλοι θα είναι ευχαριστημένοι, και 
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εμείς Θα κάνουμε τη δουλειά μας, και δεν θα έχουμε αυτό το 
"κόλλημα" του βαθμού. 

Τι καλύπτει το κενό της τέχνης, γιατί σε πάρα πολλά 
γυμνάσια δεν έχουν διοριστεί συνάδελφοι. Η τηλεόραση με τα 
εικαστικά της προγράμματα δίνει ερεθίσματα και ιδέες και δείχνει 
κυρίως τεχνικές. Της λείπει η προσωπική σχέση που υπάρχει στο 
σχολείο και, μια και μόνο εκπέμπει, δεν μπορεί να ακούσει και να 
συζητήσει. Ελαχιστοποιεί τις αποστάσεις, αλλά δεν διατηρεί τη 
διαφορετικότητα με τη μαζική της εκπομπή προγραμμάτων, κυρίως 
από τη Δύση. Προγράμματα κυρίως δυτικού πολιτισμού. 

Προγράμματα όπως η δουλειά σε καλλιτεχνικά εργαστήρια ή 
σπουδαστήρια, σε διάφορες χώρες Ανατολής και Δύσης και η 
καλλιτεχνική δουλειά σε εργαστήρια αρκετών καλλιτεχνών -

Ελλήνων και ξένων- θα έδινε τη δυνατότητα μιας ευρύτερης και 
πιο βαθιάς προσέγγισης της τέχνης σε όλους. 

Διαφημίσεις που ισοπεδώνουν την καλλιτεχνική έκφραση του 
παιδιού με τα συστήματα ταχείας εκμάθησης, τα βλέπουμε στις 
μέρες μας. Ζωγραφική σαν τους μεγάλους, να μην ζωγραφίζει έτσι 
το παιδάκι, να ζωγραφίζει έτσι όπως του λέει, το συνδυασμό των 
σχημάτων τον βλέπουμε στην τηλεόραση. Πρέπει να χτυπιόνται με 
ένδικα μέσα -ξέρω 'γω- ή καλύτερα με μικρά έξυπνα σατιρικά 
σποτάκια με χορηγό το υπουργείο Πολιτισμού πιθανόν ή τα 
προγράμματα κινητικότητας μυαλών. Κάτι πρέπει να κάνουμε σ' 
αυτό. Γιατί λέει έχει και ένα βαλιτσάκι έτοιμο και ζωγραφίζει πια 
σαν μεγάλος το παιδί. Τρελαθήκαμε. 

Άλλο που καλύπτει το κενό εκτός από την τηλεόραση -που 
έχει πολλά ενδιαφέροντα προγράμματα- είναι μόνο οι τεχνικές. Τα 
δημοτικά εργαστήρια τέχνης αρχίζουν και αυξάνουν σε αριθμό και 
εικαστικούς κλάδους, λίγα όμως παιδιά του γυμνασίου τα 
παρακολουθούν ακόμα. Κυρίως καλύπτουν τους μεγαλύτερους και 
ίσως μερικά παιδιά του λυκείου. 

Άλλο, τα προγράμματα λαϊκής επιμόρφωσης. Κατά την 
αντίληψη μου, ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με καλλιτεχνικές 
εφαρμογές, πολλές φορές με εμπορικές εφαρμογές. Οι άνθρωποι 
θέλουν να κάνουν κάτι, να ευχαριστηθούν και μετά να το 
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πουλήσουν κιόλας. Και αυτά όμως ελάχιστα παιδιά του γυμνασίου 
έλκουν. 

Τα εικαστικά προγράμματα μουσείων -διαφόρων μουσείων-

είναι πολύ ενδιαφέροντα και κεντρίζουν τη φαντασία και 
δημιουργικότητα του παιδιού, αλλά δεν μπορεί κανείς να τα 
επισκέπτεται συνέχεια και τα μακρινά από την Αθήνα σχολεία 
αδυνατούν να παρακολουθήσουν έστω κι ένα τους πρόγραμμα. 

Η Πινακοθήκη, θα έπρεπε να οργανώσει κι αυτή, σαν τα 
μουσεία, κύκλους για επισκέψεις, με εικαστικά ερεθίσματα και 
δουλειά επί τόπου και να διευκολύνει τα σχολεία να την 
επισκέπτονται, στέλνοντας το πρόγραμμα της επί τόπου και 
φροντίζοντας να μην κλείνει ραντεβού ταυτόχρονα σε μεγάλο 
αριθμό σχολείων, όπως είδαμε στην έκθεση του Θεοτοκόπουλου 
που έγινε μια κατάσταση τραγική. 

Τα ιδιωτικά σχολεία, τέλος, να εξασφαλίζουν εργαστήρια 
κάποιες ώρες και ολιγάριθμα τμήματα στο μάθημα της τέχνης, 
αρκετά από τα καλά ιδιωτικά σχολεία δείχνουν ότι είναι γενικά 
αντιληπτή από τους γονείς που θέλουν να προσφέρουν στα παιδιά 
τους κάτι καλύτερο, η αναγκαιότητα της καλλιτεχνικής έκφρασης 
στο παιδί του γυμνασίου. 

Το κενό, όμως, της μαζικής σχολικής ζωής στο γυμνάσιο, που 
θα ήταν παντελώς άτεχνη αυτή η σχολική ζωή και στείρα, αν δεν 
υπήρχε ο πατριωτισμός των συναδέλφων και των εκπαιδευτικών 
που έχουν καλλιτεχνική ευαισθησία, δεν καλύπτεται παρά ελάχιστα 
από τα εξωσχολικά προγράμματα που προαναφέραμε. Η άμεση 
ανάγκη για έκφραση στο γυμνάσιο ωθεί το παιδί στην άναρχη 
επιθετικότητα, η ανάγκη για διάκριση καλύπτεται με αρνητικό 
τρόπο και καμώματα, και η πατροπαράδοτη ελληνική φιλοκαλία 
θάβεται στους παφλασμούς του φευτίσματος της δουλειάς, της 
λούφας, του ωχαδελφισμού και της άγνοιας. 

Υπάρχουν, όμως, παιδιά και συνάδελφοι που σμιλεύουν, 
παρά τις αντιξοότητες, το πολιτιστικό μας μέλλον. Είναι απαίτηση 
των καιρών να γίνουν περισσότεροι. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ίο λόγο τώρα Θα πάρει η συνάδελφος Ζωή Χατζή, 
γλύπτρια και εκπαιδευτικός -την ξέρετε όλοι- με Θέμα "Η 
κατάσταση στο γενικό λύκειο", 

ΧΑΤΖΗ: Μιλώντας για το λύκειο, εννοούμε το γενικό λύκειο που 
αφορά και τον κύριο όγκο της δευτεροβάθμιας μετα-υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης. Γνωρίζουμε την κατάσταση, τις ανάγκες, όσο και τις 
αναξιοποίητες δυνατότητες άσκησης της καλλιτεχνικής 
εκπαίδευσης στο λύκειο. Αυτό για το οποίο τίποτα δεν ξέρουμε ή 
για την ακρίβεια δεν μας έχουν πει -επίσημα τουλάχιστον μέχρι 
στιγμής- είναι για την τύχη της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στη νέα 
κατάσταση η οποία δημιουργείται τώρα. Στη βάση των αλλαγών 
που παρά τη γενικευμένη αντίθεση του εκπαιδευτικού κόσμου θέλει 
να επιβάλει το υπουργείο Παιδείας. 

Ως τη στιγμή αυτή που αρχίζει η σχολική χρονιά, κανένα 
απολύτως στοιχείο και καμία συγκεκριμένη επίσημη πληροφόρηση 
για την τύχη των καλλιτεχνικών στο λεγόμενο ενιαίο λύκειο που 
υποτίθεται ότι εγκαθιδρύεται δεν έχει δοθεί από τους ιθύνοντες, οι 
οποίοι -όπως φαίνεται- προτίθενται να γνωστοποιήσουν τις 
ειλημμένες αποφάσεις τους σε δόσεις, με τη μέθοδο της έκδοσης 
υπουργικών αποφάσεων, υπολογίζοντας έτσι στη "σαλαμοποίηση" 
των αντιδράσεων. 

Στο λύκειο -όπως λειτουργούσε ως τώρα- η καλλιτεχνική 
εκπαίδευση έτεινε να εξαλειφθεί, αφού όπως είναι γνωστό τα 
καλλιτεχνικά είχαν ήδη αποβληθεί βαθμιαία τα τελευταία χρόνια 
από τις Β' και Γ' τάξεις του και είχε περιοριστεί η διδασκαλία τους 
μόνο στην 1η τάξη και αυτή εναλλάξ με τη μουσική. 

βασικό αίτημα το οποίο διατύπωναν στις συνθήκες αυτές οι 
εκπαιδευτικοί τέχνης, ήταν η αποκατάσταση της διδασκαλίας των 
καλλιτεχνικών σ' όλες τις τάξεις του λυκείου. Αυτό παραμένει 
αναμφίβολα σε πλήρη ισχύ και τώρα. Μάλιστα τώρα προβάλλει η 
απειλή πλήρους εξοστρακισμού θεσμοθετημένης και οριστικής 
πλέον έξωσης των καλλιτεχνικών από το λύκειο. 

Αυτήν ακριβώς την προοπτική καθόριζε το λεγόμενο εθνικό 
απολυτήριο που ο προκάτοχος του σημερινού υπουργού Παιδείας 
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είχε εξαγγείλει πριν ένα χρόνο και που κατεβήκαμε πέρυσι σε 
πορεία. Το εθνικό απολυτήριο δεν προέβλεπε και δεν περιελάμβανε 
τα καλλιτεχνικά στο λύκειο, ούτε στα γενικά μαθήματα, ούτε στα 
μαθήματα επιλογής, ούτε πουθενά. 

ΣΤΟ τωρινό σχέδιο νόμου ο συγκεκριμένος προσδιορισμός των 
διδακτέων μαθημάτων αποφεύγεται σαν να πρόκειται για 
ασήμαντη λεπτομέρεια. Δεν κατονομάζονται τα μαθήματα και το τι 
μέλλει γενέσθαι, παραμένει ακόμα επτασφράγιστο μυστικό. 

Καθώς, όμως, το εθνικό απολυτήριο μετονομάστηκε απλώς 
από την τωρινή πολιτική ηγεσία του υπουργείου, αλλά παρέμεινε 
και επαυξήθηκε όλη η αντιεκπαιδευτική ουσία και φιλοσοφία του, 
έχουμε κάθε λόγο να ανησυχούμε και για το ζήτημα που ξεχωριστά 
μας αφορά, για την τύχη δηλαδή των καλλιτεχνικών στο λύκειο. 

Σε κάθε περίπτωση, το αίτημα των εκπαιδευτικών τέχνης 
διατηρεί ακέραιη τη σημασία του και δεν θα πρέπει να πάψουμε να 
επιμένουμε για την προώθηση του και να διακηρύσσουμε την 
αναγκαιότητα της εκπλήρωσης του. 

Στην πραγματικότητα, το αίτημα της αποκατάστασης της 
καλλιτεχνικής διδασκαλίας στο λύκειο, σε όλες τις τάξεις, είναι 
από τα ουσιαστικότερα και κρισιμότερα και από την εκπλήρωση ή 
μη εκπλήρωση του θα κριθεί σε σημαντικό βαθμό στην πορεία του 
χρόνου η δυνατότητα πραγματικής στερέωσης και ανάπτυξης της 
καλλιτεχνικής παιδείας. Αυτό δεν αποτελεί συντεχνιακή επινόηση 
των καλλιτεχνών-εκπαιδευτικών, αλλά υπαγορεύεται από τις 
πραγματικές αυξανόμενες μορφωτικές και πολιτιστικές ανάγκες 
της νεολαίας και γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας. 

Η σημασία της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στο λύκειο 
προσδιορίζεται από τα παρακάτω: 

Πρώτον, μεγαλύτερη ωρίμανση του μαθητικού δυναμικού και 
συνεπώς, μεγαλύτερη ικανότητα πρόσληψης, επεξεργασίας και 
αφομοίωσης των καλλιτεχνικών ιδεών. 

Δεύτερον, αν η εκπαίδευση τέχνης στο γυμνάσιο θεμελιώνει 
τις βάσεις, όπως τις θεμελιώνει με το ωράριο που μας είπε η 
Μάχη, για την προσέγγιση και ενασχόληση του μαθητή με 
προβλήματα της τέχνης, στο λύκειο αναζητά τη φυσική και λογική 
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τους αξιοποίηση. Πάνω στο γυμνασιακό υπόβαθρο που 
διαμορφώθηκε, θα μπορούσε πλέον να αρχίσει στο λύκειο να 
ανυψώνεται πιο πλήρες, πιο στέρεο και πιο συστηματικά δομημένο 
το οικοδόμημα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. 

Χωρίς την καλλιτεχνική διδασκαλία στο λύκειο, το νήμα της 
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης κόβεται απότομα. Η επαφή με τα 
προβλήματα της τέχνης μηδενίζεται, σε μια ηλικία που χρειάζεται, 
προβληματίζεται και ζητά την τέχνη και το αποτέλεσμα μιας 
τέτοιας εξέλιξης δεν θα ήταν άλλο παρά να καταστεί έτσι στο 
σύνολο της η εκπαιδευτική διαδικασία στο λύκειο ανάπηρη. 

Κασέτα 3β 

ΧΑΤΖΗ: ... όχι μόνο αφήνει ακάλυπτες τις γενικές μορφωτικές και 
εκπολιτιστικές ανάγκες του συνόλου των μαθητών, αλλά και 
επιφέρει καθόλου ευκαταφρόνητες πρακτικές συνέπειες για ένα 
ορισμένο τμήμα του μαθητικού δυναμικού, το οποίο 
προσανατολίζεται σε μεταλυκειακές σπουδές σχετικές με την τέχνη. 
Το μαθητικό αυτό δυναμικό υφίσταται σήμερα το παράλογο 
καθεστώς να εξετάζεται για την εισαγωγή στις σχολές που επιλέγει 
μαθήματα που καθόλου δεν διδάχτηκε στο λύκειο. 

Το παράλογο -και ίσως και παράνομο αφού καθιστά 
υποχρεωτική την παραπαιδεία- καθεστώς αυτό θα εξακολουθήσει 
αδιατάρακτα να ισχύει όσο τα καλλιτεχνικά θα απουσιάζουν από 
το λύκειο. Και θα ισχύει και όταν ακόμα καταργηθούν οι γενικές 
εξετάσεις για τα ΑΕΙ, αφού το σχέδιο του νέου νόμου για την 
πρόσβαση των κατόχων του απολυτηρίου ενιαίου λυκείου στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση προβλέπει ότι, "όπου για την εισαγωγή σε 
συγκεκριμένες σχολές και τμήματα απαιτούνται επιδόσεις σε ειδικά 
μαθήματα ή δεξιότητες διενεργούνται χωριστές εξετάσεις και 
δοκιμασίες κατά τα ισχύοντα για τη διεξαγωγή των γενικών 
εξετάσεων". Έτσι λέει ο νόμος. 

Όλα τα παραπάνω θεμελιώνουν και επιβεβαιώνουν σαν 
απολύτως βάσιμη τη διεκδίκηση των εκπαιδευτικών τέχνης. Η 
καλλιτεχνική εκπαίδευση, πρέπει συνεπώς, να πάρει τη θέση που 
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της αναλογεί στο λύκειο χωρίς να μπορεί να ενταχθεί περιοριστικά, 
είτε στις λεγόμενες θεωρητικές, είτε στις θετικές, είτε στις 
τεχνολογικές κατευθύνσεις σπουδών, εμπεριέχει διαστάσεις και των 
τριών αυτών κατευθύνσεων εξισορροπώντας και 
αλληλοσυνδέοντας μαθησιακές λειτουργίες οι οποίες αντιστοιχούν 
σε αυτές. 

Η καλλιτεχνική εκπαίδευση, ενώ υττο/3ο/]θά την ειδίκευση 
αντιτίθεται στη διανοητική μονομέρεια, ενσωματώνοντας σε μια 
ενιαία διαδικασία θεωρητική και πρακτική δραστηριότητα, 
ενεργοποιεί λανθάνουσες ικανότητες, αναπτύσσει δεξιότητες και 
συμβάλλει παιδαγωγικά εκφράζοντας από την ίδια τη φύση της την 
απόρριψη της διχοστασίας πνευματικής και χειρονακτικής 
εργασίας. 

Από τις ιδιότητες και το περιεχόμενο της, η εκπαίδευση 
τέχνης στο πλαίσιο του υπάρχοντος κατακερματισμού, θα έπρεπε 
να εντάσσεται στο λύκειο, τόσο στα καλούμενα μαθήματα 
επιλογής, όσο και στα προγράμματα μαθημάτων γενικής παιδείας 
που είναι κοινά για όλους τους μαθητές. 

Στο σημείο αυτό, απαραίτητο είναι να παρατηρήσουμε τα 
εξής: Ξεκινώντας ασφαλώς με την πρόθεση να συμβάλουν στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, 
ορισμένοι καταγίνονται στην επινόηση λύσεων που δείχνουν 
απόσπαση από την εκπαιδευτική πραγματικότητα, καταλήγοντας 
να υποβάλουν ανεπεξέργαστες προτάσεις που αντί να 
διευκολύνουν δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Τέτοια, παραδείγματος χάρη, είναι η πρόταση της ομάδας 
εργασίας για τη χάραξη εθνικής πολιτικής για τις εικαστικές 
τέχνες, που συγκροτήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το μόνο 
που προτείνεται από αυτήν για το λύκειο, είναι να διδάσκεται το 
μάθημα της ιστορίας της τέχνης και μάλιστα από ειδικό καθηγητή -

ιστορικό τέχνης. Μια τέτοια πρόταση έχει σαν αποτέλεσμα τη 
συσκότιση του προβλήματος, την αποδοχή και τη δικαιολόγηση 
στην πράξη των τετελεσμένων, δηλαδή του εξοβελισμού της 
καλλιτεχνικής παιδείας από το λύκειο. 
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Συγχύσεις στην ορθή αντιμετώπιση του προβλήματος θα 
μπορούσε επίσης να επιφέρει και η κατά τα άλλα ελκυστική ιδέα 
πως θα ήταν σκόπιμο να δοκιμαστεί και στην Ελλάδα ο θεσμός του 
καλλιτεχνικού λυκείου. Αν η ιδέα αυτή προβάλλονταν όπως 
προβάλλεται από ορισμένους, κατ' αντιπαράθεση ή με 
αποσιώπηση του αιτήματος αποκατάστασης και ανάπτυξης της 
καλλιτεχνικής διδασκαλίας στο γενικό λύκειο βέβαια. 

Είναι ξεκάθαρο ότι το καλλιτεχνικό λύκειο δεν αποτελεί την 
απάντηση στο πρόβλημα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης των 
μαθητών της δευτεροβάθμιας μετα-υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
αλλά ένα διαφορετικό πρόβλημα. Πρόκειται στην πραγματικότητα 
για ειδικό σχολείο, μία παραλλαγή του μουσικού λυκείου, που είναι 
ήδη ένας δοκιμασμένος ειδικός τύπος σχολείου και του οποίου 
μάλιστα προβλέπεται από το σχέδιο του νέου νόμου η βαθμιαία 
συγχώνευση στο υπό εγκαθίδρυση ενιαίο λύκειο. 

Το μουσικό λύκειο, παρά την αναμφισβήτητη χρησιμότητα και 
συνεισφορά του, δεν αποτελεί ωστόσο παρά μια σταγόνα στο 
πέλαγος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αφορά συγκριτικά πολύ 
λίγους και δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση, ούτε φυσικά κι έχει σαν 
σκοπό να καλύψει την εκπαίδευση του συνόλου των μαθητών αυτής 
της βαθμίδας. 

* Αυτό όμως είναι το ζητούμενο και αυτό οφείλουμε να 
απαντήσουμε και σ' αυτό ακριβώς απαντά το αίτημα μας. 

Συνοψίζοντας, αμετάθετο αίτημα μας είναι όχι στον 
εξοστρακισμό της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης από το λύκειο, 
αποκατάσταση της εκπαίδευσης τέχνης σε όλες τις τάξεις του 
λυκείου, ένταξη των καλλιτεχνικών στα μαθήματα γενικής παιδείας 
και στα μαθήματα επιλογής. 

Κλείνοντας, χρειάζεται να αναφερθούμε επιγραμματικά -

άλλωστε θα το αναπτύξουν παρακάτω οι συνάδελφοι- και στο 
εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα που αφορά στην υπόθεση των 
τεχνικών λυκείων ΕΠΑ κ.λπ. και στις συνθήκες που προκαλούν από 
την προβλεπόμενη από το νέο νόμο συγχώνευση τους στο ενιαίο 
λύκειο εντός πενταετίας. Η "συγχώνευση" αυτή σ' όποιο βαθμό 
πραγματοποιηθεί θα έχει αδιευκρίνιστες αυτή τη στιγμή έως ίσως 
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και ανυπολόγιστες συνέπειες για διάφορες ειδικότητες της τεχνικής 
εκπαίδευσης για την αναπροσαρμογή, περιορισμό ή και κατάργηση 
των μαθημάτων τους. 

Πιθανότατα, θα υπάρξουν επιπτώσεις και για διάφορα 
μαθήματα σχετικά με την τέχνη, που διδάσκονται σήμερα από 
καλλιτέχνες - εκπαιδευτικούς. Αλλά το ζήτημα αυτό πρέπει να 
αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής συζήτησης. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα το λόγο θα πάρει η Νίκη Ρουμπάνη, ζωγράφος -

εκπαιδευτικός, με θέμα "Θεσμικό πλαίσιο και αναλυτικά 
προγράμματα". 

ΡΟΥΜΠΑΝΗ: Εγώ θ' ανοίξω λίγο το θέμα πάνω στα αναλυτικά 
προγράμματα τα συνολικά του σχολείου. Σήμερα, στη λαίλαπα που 
αντιμετωπίζουμε με τις αλλαγές, τα νομοσχέδια, τις ρυθμίσεις που 
προτείνονται, έχουμε βρεθεί να έχουμε στα χέρια μας την κατάληξη 
των εργασιών του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ, 
μιας δουλειάς που ξεκίνησε πριν από πέντε περίπου χρόνια. 
Μεσολάβησαν τρία Προσυνέδρια, ένα στη Βέροια, ένα στο 
Ναύπλιο, ένα στην Κρήτη κι ένα Συνέδριο στην Καλαμπάκα το '93. 

Από την αρχή της δουλειάς αυτής, της μελέτης δηλαδή των 
αναλυτικών προγραμμάτων, κριτικής αυτών που υπάρχουν σήμερα 
και ενός οραματισμού για το μέλλον -η Ένωση Καθηγητών 
Καλλιτεχνικών συμμετείχε και δουλέψαμε και ομαδικά και με 
εκπροσώπους- και σήμερα υπάρχει αυτό το κείμενο, το οποίο 
μπορείτε να βρείτε, να σας το παρουσιάσω έτσι από την αρχή, 
μπορείτε να βρείτε από την ΟΛΜΕ, να ζητήσετε να το πάρετε. 
Λέγεται: "Πλαίσιο αρχών και θέσεων για την αναμόρφωση των 
αναλυτικών προγραμμάτων" και θα προσπαθήσω στην πολύ λίγη 
ώρα που έχω να σας κάνω μία περιγραφή περίπου του πνεύματος -

γιατί όλο είναι μεγάλο- της δουλειάς. 
ΣΤΟ συνέδριο που έγινε πριν από μερικά χρόνια, το '93 και 

που έγινε κάποια ζύμωση με όλους τους κλάδους, παρουσιάσαμε 
τις πρώτες θέσεις. Οι συνάδελφοι τα συζητήσανε, τα πήραμε πίσω, 
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μετά ιδρύθηκε το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης και 
ξανασυνεχίσαμε τη δουλειά μέσα στο Κέντρο αυτό. 

Έπρεπε να έχουμε κάποια πρόταση, δεν φτάνει κάθε φορά 
που μας έρχονται νομοσχέδια ή που μας έρχονται ρυθμίσεις και 
που συνήθως μας έρχονται έτσι, δηλαδή ξαφνικά, να έχουμε 
διαμαρτυρίες ή να λέμε δεν μας αρέσουν. Έπρεπε να έχουμε να 
φτάσουμε σε μία πρόταση. Τί έγινε με αυτή την πρόταση; 
Καταρχήν, δεν μας ρώτησε κανείς γι' αυτή την πρόταση, δηλαδή 
επισήμως τουλάχιστον το υπουργείο δεν ρώτησε το Κέντρο 
Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ να πει τη γνώμη του για το 
προτεινόμενο νομοσχέδιο. Αυτό για τους ανθρώπους που 
δουλέψαμε όλα αυτά τα χρόνια είναι ένα πλήγμα. 

Άσχετα, δηλαδή, από την πραγματικότητα η οποία είναι 
σκληρή, καμία κυβέρνηση δεν παίρνει υπόφη τις ιδέες του κλάδου 
επισήμως και δεν ανοίγει επίσημο διάλογο. Αυτό το Κέντρο υπήρξε, 
δούλεψε και τα πορίσματα του έγιναν από εμάς για μας και θα 
δούμε αν θα μπορέσουμε στο μέλλον να τα αξιοποιήσουμε και να 
σπρώξουμε για να γίνουν κάποια απ' αυτά τα πράγματα. 

Ποιοί ήμασταν εκεί; Ήμασταν κάποια άτομα τα οποία 
προσπαθήσαμε να ξεπεράσουμε και τις στενές μας προελεύσεις -

δηλαδή ποιος είναι μαθηματικός, ποιος είναι από τα καλλιτεχνικά, 
ποιος είναι φιλόλογος- και να δούμε όλοι μαζί τι σχολειό θέλουμε 
και σε ποιο κόσμο θα ζήσουν τα παιδιά αυτά που θα βγάλει το 
σχολειό. Δηλαδή να δουλέψουμε μ' ένα όραμα για μετά από δέκα 
χρόνια, όχι για σήμερα. Γιατί αναλυτικά προγράμματα δεν γίνονται 
κάθε μέρα και έχοντας υπόψη πως γινόντουσαν τα αναλυτικά 
προγράμματα, βάλαμε μια τέτοια οπτική. 

Το πρώτο, λοιπόν, θέμα που πιάσαμε ήταν ποιες είναι οι 
οικονομικές και οι κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώνονται και 
μέσα στις οποίες θα υπάρχει το σύγχρονο σχολείο και θα κληθούν 
να ζήσουν τα παιδιά που θα βγουν από αυτό το σχολείο, ζουν και 
θα ζήσουν. 

Για να πω πάρα πολύ επιγραμματικά τα πράγματα που 
θίξαμε εκεί πέρα, το ένα ήταν ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 
τεράστια οικονομικά και οικολογικά προβλήματα και κοινωνικά, τα 
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οποία δεν μπορούμε να τα προσεγγίσουμε αποσπασματικά. Δηλαδή 
έχει τελειώσει πια ο καιρός που τα κοινωνικά προβλήματα τα 
βλέπαμε ξέχωρα, τα οικονομικά προβλήματα τα βλέπαμε ξέχωρα. 

Είναι αναχρονισμός, κάπου πρέπει να υπάρχει μία ολόπλευρη 
προσέγγιση και σε μας -σαν εργαζόμενοι που είμαστε- αλλά και 
μέσα από το σχολείο στη γνώση που επιλέγουμε να δώσουμε στα 
παιδιά, στη μεθοδολογία που επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε, μια 
πιο ολιστική προσέγγιση του κόσμου στον οποίο ζούμε. 

Και το να περιορίζεται να μιλάει κανείς μόνο για μία 
κοινωνική διάσταση πολλές φορές οδηγεί σε παραίτηση, γιατί 
καταλήγουμε με καταλόγους αιτημάτων -Θέλουμε αυτό, Θέλουμε 
εκείνο, Θέλουμε τ' άλλο- προς τις δημόσιες αρχές, οι οποίοι 
κατάλογοι κανένας δεν τους ακούει και πουθενά δεν συναντώνται 
με τις συνθήκες που θέλουμε να δημιουργήσουμε. 

Μια άλλη πραγματικότητα είναι ότι οι οικονομικές αποτυχίες 
και η παγκοσμιοποίηση του καπιταλισμού αυτή τη στιγμή, 
διοχετεύεται σαν κόστος στον προϋπολογισμό των κοινωνικών 
υπηρεσιών. Δηλαδή, "την πληρώνουν" τα κατώτερα κοινωνικά 
στρώματα, "την πληρώνουν" οι κοινωνικές υπηρεσίες, "την 
πληρώνει" και η παιδεία. 

Από την άλλη μεριά, έχουμε ένα αίτημα για αλλαγή των 
ανθρώπων, αλλαγή της γνώσης και του τρόπου δουλειάς των 
ανθρώπων που βγαίνουν στην παραγωγή. Είμαστε σε μία εποχή 
όπου είναι το τέλος της μηχανικής εργασίας. Νομίζω ότι εμείς οι 
καλλιτέχνες θα είμαστε οι τελευταίοι χειρώνακτες σε λίγο καιρό. 
Δηλαδή, δεν ξέρω αν θυμόσαστε αυτή την περίφημη ταινία του 
Σαρλό που βίδωνε μια βίδα σ' ένα εργοστάσιο. Αυτός ο άνθρωπος 
καταργείται πλέον. Ένα ολόκληρο εργοστάσιο, ας πούμε στην 
Ολλανδία, που είχε τριακόσιους εργαζόμενους να φτιάχνουν τυρί 
έχει τρεις αυτή τη στιγμή που πατάνε κουμπιά και δεν υπάρχει 
χειρωνακτική εργασία. 

Αρα, ο μαθητής ο οποίος θα βγει στην παραγωγή πρέπει να 
είναι έτοιμος. Να προσαρμόζεται και να αλλάζει συνθήκες 
εργασίας. Να μπορεί να αντιλαμβάνεται πάρα πολλά πράγματα 
και να μπορεί ν* αλλάζει τρία-τέσσερα-πέντε επαγγέλματα κατά 
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πάσα πιθανότητα στη διάρκεια της ζωής του. Ενώ ο ίδιος μαθητής, 
μπορεί ο παππούς του, ο προπάππους του, ο πατέρας του, να 
είχαν το ίδιο επάγγελμα. Αυτό τελείωσε πια. 

Λοιπόν, αυτές τις συνθήκες έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και 
ξεκινώντας από την παιδεία πρέπει να δούμε τη φύση και τον 
χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση είναι θεσμός με 
κοινωνική και μορφωτική λειτουργία. Έχει σχέση με την κεντρική 
εξουσία αλλά έχει και μία αυτονομία. Σαν θεσμός προωθεί ή 
πρέπει να προωθεί τη συνεργασία, τη συλλογικότητα, την 
κοινωνικοποίηση. Πρέπει να προωθεί τη γνώση αλλά μέσα σ' ένα 
πλαίσιο ανθρωπίνων σχέσεων, πρέπει να προωθεί την ψυχολογική 
στήριξη του μαθητή με διαμόρφωση παράλληλα ατομικής και 
κοινωνικής συνείδησης. 

Αυτό που βάλαμε σαν στόχο μέσα στην ανάλυση μας εδώ, 
είναι να έχουμε μια αποκέντρωση της εκπαίδευσης σε επίπεδο 
περιφέρειας και σε επίπεδο σχολικής μονάδας, έτσι ώστε να 
καταλήξουμε σ* ένα σχολείο που να μην είναι απλά κρατικό αλλά 
να είναι ένα σχολείο δημόσιο, κοινωνικό, συμμετοχικό. 

Και μέσα απ' αυτό κάνουμε και την κριτική των σημερινών 
αναλυτικών προγραμμάτων, για τα οποία -μίλησαν κι άλλοι 
συνάδελφοι χθες, ο Μπάμπης ο Δαραδήμος έδωσε αρκετά 
παραδείγματα- είναι αποσπασματικά. Πολλές φορές μαθαίναμε ότι 
πρώτα γράφονταν το βιβλίο ενός επιστήμονα, κολλητού των 
κολλητών για ένα μάθημα και μετά έβγαινε το αναλυτικό 
πρόγραμμα βάσει του βιβλίου που γράφτηκε. Τέτοιο χάλι υπήρχε 
δηλαδή. Δεν υπήρχαν αναλυτικά προγράμματα, τα οποία να 
προκηρύσσονται, να μελετώνται, να βγαίνουν κάποια βιβλία, αλλά 
έβγαινε πρώτα το βιβλίο και μετά γινόταν το αναλυτικό 
πρόγραμμα. 

Δηλαδή υπήρχε μια φοβερή προχειρότητα πάρα πολλά χρόνια 
και αυτό που απουσίαζε τελείως ήταν η διεπιστημονική 
προσέγγιση. Το παιδί κινδύνευε και κινδυνεύει να γίνει αυτιστικό. 
Να μπαίνει ο ένας καθηγητής τη μία ώρα να του λέει άλλα, να έχει 
τελείως άλλη μεθοδολογία από τον επόμενο που θα μπει, που θα 
έχει άλλη μεθοδολογία και θα του έλεγε άλλα πράγματα. Δεν 
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φαινόταν να έχουν καμία σχέση τα μαθηματικά με τη φυσική, με 
την κοινωνιολογία, η τέχνη με τα μαθηματικά. Δηλαδή, η 
διεπιστημονική προσέγγιση απουσίαζε τελείως, μέχρι που ήταν και 
ανταγωνιστική, δηλαδή ο ένας προσπαθούσε να καταργεί τον άλλο 
και προσπαθεί, το ζείτε αυτό στο σχολείο. Εμείς δε σαν καλλιτέχνες 
είμαστε τα περίεργα όντα στο σχολείο και ένας από μας σε καθένα. 

Λοιπόν, ήταν αποσπασματική και αυτό τί έκλεβε από το 
παιδί; Καταρχήν έκλεβε την κατανόηση του ότι η μάθηση είναι για 
τη ζωή. Οτι δεν ζει για να μαθαίνει, αλλά μαθαίνει για να ζει 
καλύτερα. Ότι υπάρχει ενότητα της ζωής, ενότητα του κόσμου και 
ότι αυτά που μαθαίνει θα του χρησιμεύσουν στην καθημερινότητα 
του, έχουν σχέση με την καθημερινότητα του. 

Θα σας διαβάσω μία σύντομη περίληψη που είχαμε δώσει το 
'93 στο Συνέδριο στην Καλαμπάκα σαν θέση πάνω σ' αυτό. Είναι 
πολύ πάνω στη βάση κι' αυτό που είπε ο Μπάμπης χθες. Ότι 
γνώση δεν είναι απλή συσσώρευση πληροφοριών, ότι η μόρφωση 
πρέπει να αποτελεί απελευθερωτική δύναμη και αφετηρία 
δημιουργίας, να υπηρετεί την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Οι 
νέοι αντιδρούν όταν τους προσφέρεται αποσπασματική γνώση σαν 
βομβαρδισμός πληροφόρησης, που τους βάζει να υπηρετούν 
στόχους κατευθυνόμενους από κέντρα εξουσίας. Αυτά τα κέντρα 
εξουσίας στηρίζουν την επικράτηση τους στην αποθησαύριση 
αποσπασματικής γνώσης. 

Χρειάζεται ένας ολιστικός τρόπος προσφοράς της γνώσης 
στο σχολείο που να συνδέει τη βαθύτερη γνώση κάθε επιστήμης με 
τις άλλες επιστήμες, με την ιστορία των επιστημών και με την 
πραγματικότητα, όπως την αντιλαμβανόμαστε στην καθημερινή 
μας ζωή. 

Ο μαθητής περνάει από τα διάφορα στάδια προσέγγισης της 
γνώσης με την προσέγγιση της ιστορίας. Όταν λέμε την προσέγγιση 
της ιστορίας πρέπει να βάζει ερωτηματικά ο μαθητής σε κάθε τι 
που του δίνεται σαν αρχές και κανόνες. Δεν ήταν όλοι οι κανόνες 
της φυσικής πάντα οι ίδιοι, δεν ήταν όλοι οι κανόνες των 
μαθηματικών οι ίδιοι, ούτε της τέχνης βεβαίως. Πώς αλλάζουν 
αυτοί οι κανόνες; Πώς αλλάζουν οι αρχές; Κάτι παρακάτω 
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παραμένει το ίδιο. Τί είναι αυτό που παραμένει το ίδιο; Τί είναι 
αυτό που τα συνδέει όλα; Και τί είναι αυτό που αλλάζει; Πώς 
οδηγείται η θεωρία σε μια πορεία εξέλιξης; 

Μόνο έτσι θα συνδεθεί η μόρφωση με την ευθύνη που έχουμε 
όλοι απέναντι στο περιβάλλον και τη μελλοντική πορεία της ζωής 
του ανθρώπου στον πλανήτη. Είναι απαραίτητο να περνάμε στην 
ειδικότερη έρευνα. Είπε ο Μπάμπης χθες, και τί θα γίνει που 
θέλουμε και ειδικούς; Αλλά για να περάσουμε στην ειδικότερη 
έρευνα, είτε πρόκειται για τα καλλιτεχνικά, είτε για τα 
μαθηματικά, πρέπει να καταλάβουμε το σύστημα αναφοράς μέσα 
στο οποίο κινείται αυτή η ειδικότερη έρευνα. Δηλαδή να 
καταλάβουμε τί σημαίνει σήμερα να ζεις στην Ελλάδα, να έχεις τις 
επιδράσεις του δυτικού κόσμου και μία κληρονομιά του ανατολικού 
κόσμου και να έχεις αυτές τις καταβολές και αυτά τα ερεθίσματα. 

Να καταλαβαίνουν, δηλαδή, το σημείο αναφοράς τους τα 
παιδιά. Ότι η κοινωνία, η ιστορία ενός τόπου, η οικονομική 
κατάσταση, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Δεν είναι οι αρχές 
αποσπασμένες απ' όλα αυτά. Στο διδακτικό επίπεδο η γνώση 
προσφέρεται σαν εξοικείωση, μέσω εικονικών παραστάσεων. Λέμε 
στα μικρά παιδάκια ένα μήλο, ανάγεται σε γνώση μέσω της 
αφαίρεσης. Να φτάσει μια στιγμή το παιδί να καταλαβαίνει ένα, 
την αφηρημένη έννοια ένα, μπορεί να σημαίνει ένα μήλο, ένα 
πορτοκάλι, μια καρέκλα, αλλά είναι ένα. Είναι αφηρημένη γνώση. 
Συμβολική μορφή, γενίκευση. Και από κει και πέρα να προχωρήσει 
στην έρευνα, ιδιαίτερα στις επιλογές που γίνονται σήμερα. 

Στη λογοτεχνία, στις εικαστικές τέχνες και γενικά στο χώρο 
της τέχνης το επεξεργασμένο αντικείμενο μας απασχολεί ως 
πολυμορφία έκφρασης και ενόρασης. Εδώ δεν αρκεί η ανάλυση 
μιας δημιουργικής διεργασίας υπό μορφή ιστορικής αναδρομής, 
χωρίς την εμπειρία της παρουσίασης του έργου. Ούτε η εμπειρία 
της παρουσίασης του έργου χωρίς μία αναπαράσταση των 
συνθηκών που το γέννησαν, γιατί τότε κινδυνεύει η προσέγγιση της 
τέχνης από τον ακαδημαϊσμό ή τον εμπειρισμό. 

Γι' αυτό λέμε και 'μεις, πρέπει να συνδέεται η ιστορία της 
τέχνης με το εργαστήριο και το εργαστήριο με την ιστορία της 
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τέχνης. Επιπλέον, το παιδί είναι δημιουργός πολύ πριν αναλύσει τη 
δημιουργία, ζωγραφίζοντας, γράφοντας, τραγουδώντας. Και αυτή 
η διαδικασία είναι διαφορετική από εκείνη των επιστημών που η 
εξοικείωση και η ανάλυση προηγείται της δημιουργικής έρευνας. Η 
δημιουργικότητα του παιδιού στο χώρο της τέχνης πρέπει να 
ενισχύεται από την ανάλυση στο πεδίο της ιστορίας και από την 
εμπειρία σαν συνοργανωτικό παράγοντα της προσωπικής του 
ανάπτυξης. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να στοχεύει σε γνώση και 
μόρφωση και κατά δεύτερο λόγο στη διαμόρφωση ειδικών, 
αργότερα. Παίρνοντας υπόψη τις προσδοκίες των νέων, που 
υπερβαίνουν τα κοινωνικά δεδομένα, Θα πρέπει να δομήσει νέα 
ποιότητα σχέσεων και επικοινωνίας μεταξύ των μελών της 
σχολικής κοινότητας, των καθηγητών μεταξύ τους, των παιδιών με 
τους καθηγητές και μεταξύ όλων των άλλων παραγόντων που 
επηρεάζουν και επηρεάζονται από το σχολείο. 

Δεν πρέπει να τυποποιούνται γνώσεις αλλά να ανοίγονται 
ορίζοντες με συστηματικό κριτικό τρόπο, όπου η πολυπλοκότητα 
της αντιμετώπισης ενός αντικειμένου να γίνεται αντικείμενο 
επεξεργασίας και συνεργασίας. 

Στα πλαίσια αυτής της λογικής, περνάμε στους σκοπούς του 
αναλυτικού προγράμματος, στις αρχές μάλλον πρώτα, όπου πρέπει 
να υπάρχει ενότητα στα ιστορικά και θεωρητικά θεμέλια της 
επιστήμης και της αισθητικής, αυτό να φαίνεται στα στάδια 
διαίρεσης και ταξινόμησης των γνωστικών αντικειμένων, των 
μαθημάτων δηλαδή. 

Πρέπει να υπάρχει όσο είναι δυνατόν μια ενιαία μεθοδολογία 
που να απελευθερώνει τη σκέψη και τη δράση και ταυτόχρονα, να 
οδηγεί στην αναζήτηση του νέου, του καινούργιου. Δεν εννοούμε τη 
ειδικότερη μεθοδολογία των μαθηματικών, την ειδικότερη 
μεθοδολογία της τέχνης, αλλά εννοούμε κάτω απ* όλα αυτά να 
επιδιώκεται να βλέπει το παιδί ότι δεν είναι ξεχωρισμένα 
πράγματα, ότι υπάρχει μία ενότητα. Να βλέπει δηλαδή το μέρος 
και το όλο. 
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Πρέπει να ανιχνεύεται η συνέχεια και η ασυνέχεια των 
γνώσεων, οι παράλληλες και οι επάλληλες συνδέσεις. Πρέπει να 
μπορούμε να επιλέξουμε γενικές μορφωτικές γνώσεις και αυτές να 
συνδεθούν με τις ειδικές γνώσεις. 

Στους σκοπούς του αναλυτικού προγράμματος, τα παιδιά να 
μορφωθούν, μ' όλη την ευρύτητα της λέξεως αυτής και να θέλουν 
να μορφώνονται. Να πάρουν γνώσεις αλλά και να 
συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες αξιοποίησης αυτών των 
γνώσεων. Αν δεν υπάρχει ανάγκη να μάθεις κάτι βαριέσαι να το 
μάθεις. Αν δεν κατανοήσεις την ανάγκη να το μάθεις, δεν θέλεις να 
το μάθεις. 

Να υπάρχει προοπτική, να μαθαίνουν σήμερα κοιτάζοντας το 
αύριο, αλλά να παίρνουν υπόψη και το σήμερα. Να αποκτήσουν 
κριτικά, εξηγητικά και αισθητικά εργαλεία σκέψης. Να αποκτήσουν 
μια οραματική, ρεαλιστική και εναλλακτική προοπτική της 
κατάστασης. Να μπορούν να βλέπουν δηλαδή όχι μαύρο-άσπρο, 
αλλά τις πολλές αποχρώσεις του γκρίζου. 

Να υπάρχει μια ενιαία θεώρηση. Δηλαδή να υπάρχουν 
κάποια πεδία, ο κόσμος της φύσης, της κοινωνίας, της γλώσσας, 
της επικοινωνίας. Η σύνδεση του γενικού με το μερικό και 
αντίστροφα να γίνεται μέσα από εισαγωγές. Εδώ ερχόμαστε στα 
πιο συγκεκριμένα. Να υπάρχουν εισαγωγές στα μαθήματα 
γυμνασίου και λυκείου, ώστε η αισθητική παραδείγματος χάρη των 
μαθηματικών ή τα μαθηματικά της αισθητικής να γίνονται 
κατανοητά από το παιδί, έτσι που το όλο να εντάσσεται στο 
σύνολο μέσα από την αξία και όχι από την αταξία ή την 
εξουδετέρωση της. 

Δομή και περιεχόμενο της εκπαίδευσης: Αναζητώντας μια 
μόρφωση ολοκληρωμένη, δηλαδή διεπιστημονική, πολλαπλή και 
εναλλακτική, αναζητάμε μια στερεή μορφωτική υποδομή, να μην 
κυριαρχεί η γραφειοκρατία και δεύτερον, βασικές 
προεπαγγελματικές γνώσεις. Να μη στοχεύουμε μέσα από την 
υποχρεωτική εκπαίδευση και το λύκειο να βγάλουμε 
επαγγελματίες, αλλά να είναι προεπαγγελματικό. Να μην πιέζουμε 
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δηλαδή τα παιδιά να βγουν στην αγορά όσο γίνεται γρηγορότερα 
και με όσο γίνεται λιγότερα έξοδα από την πολιτεία. 

Στις προτάσεις για τη δομή της εκπαίδευσης -πηγαίνω 
επιγραμματικά σε πράγματα που είναι καινούργιες προτάσεις- να 
εισαχθούν δραστηριότητες εξάμηνης διάρκειας στο πλαίσιο ενός 
ολοήμερου σχολείου. Δραστηριότητες εξάμηνης διάρκειας ένα 
δίωρο εβδομαδιαία και στις τρεις τάξεις του γυμνασίου, 
εντεταγμένες υποχρεωτικά στο πρόγραμμα. Παραδείγματος χάρη, 
αγωγή υγείας, αγωγή καταναλωτή, περιβαλλοντική εκπαίδευση, 
θεατρική αγωγή, κυκλοφοριακή αγωγή και ότι άλλο έχει ανάγκη ο 
σύγχρονος άνθρωπος. 

Δεύτερον, να υπάρχουν τρία βιβλία θεμελιωδών γνώσεων 
στην τρίτη τάξη. Τα βιβλία αυτά θα είναι τα εξής: α) "Αρχές, 
αντικείμενο και ιστορία των φυσικών επιστημών", β) "Αρχές, 
αντικείμενο, μεθοδολογία και ιστορία των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών", γ) "Αρχές, αντικείμενο, δομή και 
λειτουργία της γλώσσας, της επικοινωνίας, της αισθητικής και της 
αισθησιοκινητικής". 

Προτείνεται μια παρόμοια συνθήκη με εμβάθυνση για το 
λύκειο. Καταρχήν το λύκειο προτείνεται να είναι ενιαίο, είναι 
γνωστό το αίτημα του κλάδου εδώ και χρόνια. Ενιαίο λύκειο με τα 
θετικά χαρακτηριστικά του σημερινού πολυκλαδικού λυκείου και να 
υπάρχουν για την Α' Αυκείου δραστηριότητες, όπως και στο 
γυμνάσιο, εξάμηνης διάρκειας, να αλλάζουν το επόμενο εξάμηνο. 
Δηλαδή να διαλέγει το παιδί μια δραστηριότητα το 1ο εξάμηνο, 
μια άλλη το 2ο εξάμηνο από μία πληθώρα πέντε-έξι 
δραστηριοτήτων. 

Για τη Β' Αυκείου προτείνεται το πρόγραμμα γενικής παιδείας 
και επιλογές. Στις επιλογές της Β' Αυκείου προτείνονται μια σειρά 
μαθημάτων -δεν θα μπω τώρα σ' αυτά γιατί θα πάμε σε μεγάλες 
λεπτομέρειες, μπορείτε να τα δείτε αυτά στα κείμενα- και σε 
δεύτερο επίπεδο θα γίνεται διεύρυνση και εμβάθυνση στο 
αντικείμενο και στη μεθοδολογία. Εδώ πέρα η ελεύθερη επιλογή 
των μαθητών δεν μπορεί να είναι σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας 
το ίδιο, αλλά έχουμε πει ότι κατά περιοχές τουλάχιστον να 
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μπορούν να προσφέρονται και τα αρχαία από μετάφραση, και το 
δίκαιο, και οι δραστηριότητες, και η ιστορία τέχνης, και η 
οργάνωση, και διάφορα άλλα θέματα. 

Για την Γ' τάξη του Λυκείου, προτείνεται τα 3/5 του 
προγράμματος να είναι γενική παιδεία. Να μην υπάρχει δηλαδή το 
πολύ μεγάλο βάρος στο τι θα κάνει το παιδί επαγγελματικά. Να 
είναι τα 3/5 γενική παιδεία και τα 2/5 να είναι επιλογές. Να 
υπάρχουν τα τρία βιβλία των θεμελιωδών γνώσεων που υπήρχαν 
και στην 3η γυμνασίου, αλλά με κάποια εμβάθυνση. Και από κει 
και πέρα, στις επιλογές έχουμε βάλει έξι κύκλους. Ανθρωπιστικών 
σπουδών, κοινωνικών, σπουδών, φυσικών και μαθηματικών 
σπουδών, οικονομικών σπουδών, αισθητικών  αθλητικών και 
εφαρμοσμένων τεχνών και τεχνολογικών. Και διάφορες υπο

ομάδες. 
Αυτά, βέβαια, δεν είναι απόλυτα, είναι για επεξεργασία του 

κλάδου. 
Και μετά το λύκειο κάτι που προτείναμε ήταν τα τμήματα 

ειδίκευσης, τα οποία τμήματα ειδίκευσης θα πρέπει να εντάσσονται 
στο εκπαιδευτικό σύστημα και να προετοιμάζουν πια τα παιδιά 
επαγγελματικά με διάρκεια ένα έως τρία εξάμηνα, ανάλογα το 
θέμα. Και προτείνεται σε αυτά τα τμήματα ειδίκευσης να μπορούν 
να πηγαίνουν και παιδιά από το γυμνάσιο ή από τις τεχνικές 
σχολές εάν έχουν διετή επαγγελματική εμπειρία, για να καλύπτεται 
το κενό το γνωστικό. Ή με κάποια επιμορφωτική διαδικασία που 
θα τα προετοιμάζει, ώστε βγαίνοντας από αυτή την ειδίκευση να 
μπορούν να στοχεύουν σε ΤΕ! ή σε ΑΕΙ. 

Για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μία 
πρόταση στην οποία είχαμε καταλήξει ήταν να συνεκτιμάται εάν 
συνεκτιμάται η επίδοση μόνο της Γ' Λυκείου, τόσο στα μαθήματα 
γενικής παιδείας, όσο και στα μαθήματα του κύκλου σπουδών με 
διαφορετικούς συντελεστές. Θα πρέπει να σας πω εδώ ότι, τα 
προβλήματα ο κλάδος μας δεν τα αντιμετωπίζει σε επίπεδο 
υπουργείου, τα αντιμετωπίζει σ' όλο το χώρο της εκπαίδευσης. 

Δηλαδή γενικά όταν φτάσαμε στο δια ταύτα να συζητάμε τι 
μαθήματα θα γίνουν, ποια θα είναι τα υποχρεωτικά και ποια τα 
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επιλογής, αρχίσαμε να τρώμε τις αγκωνιές. Αγκωνιά από 'δω, 
αγκωνιά από 'κει. Γενικά οι συνάδελφοι παρότι είχαμε πάρα πολύ 
μιλήσει για την ανάγκη να μην είναι ένα γνωσιοκεντρικό σχολείο, 
να υπάρχει εμπειρία, να υπάρχουν εργαστήρια, να συνδεθεί η 
γνώση με τη ζωή. Και ποια μαθήματα το κάνουν αυτό; Κατεξοχήν 
τα καλλιτεχνικά και η εκπαίδευση η περιβαλλοντική και κάποια 
άλλα, ελάχιστα πράγματα που γίνονται σήμερα. 

Όταν φτάσαμε στο δια ταύτα, επειδή εμείς δεν έχουμε 
πρόβλημα αδιόριστων, είμαστε ο κλάδος που κατεξοχήν δεν έχει 
πρόβλημα αδιοριστίας και όλοι οι άλλοι έχουν, άρχισε μια πολύ 
μεγάλη πίεση, αυτό θα μπει επιλογή, εκείνο θα μπει επιλογή και 
πέσαμε στην επιλογή. Σας το λέω να το λάβετε υπόφη σας, γιατί 
στη συνέχεια εάν θέλουμε να έχουμε δίωρο πρόγραμμα, σοβαρό 
πρόγραμμα στα λύκεια θα πρέπει να πιέσουμε σαν κλάδος και δεν 
επαρκούμε. Δηλαδή δεν έχουμε υποκειμενικά ο καθένας την ανάγκη 
να πιέσει για περισσότερους διορισμούς γιατί είμαστε διορισμένοι, 
αλλά σαν κλάδος κινδυνεύουμε. 

Είμαστε ο μόνος κλάδος που διεκδικεί αυτά τα πράγματα, 
διότι έτσι χρειάζονται στο παιδί, όχι ότι έτσι χρειάζονται σε μας. 
Εμείς δεν φτάνουμε, αν πάμε στα δημοτικά, πάμε και στα λύκεια 
δεν φτάνουμε. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για να έρθουν κι 
άλλοι στην εκπαίδευση, είμαστε πολύ λίγοι. Είμαστε 412, 
χρειάζονται μερικές χιλιάδες αν μπουν στα δημοτικά και αν μπουν 
και στα λύκεια. 

Αλλά από την άλλη μεριά, το μάθημα μας είναι τελείως 
απαραίτητο στα παιδιά, υπάρχει ένα κείμενο το οποίο στάλθηκε 
στην ΟΛΜΕ, δεν προλαβαίνω να το κάνω στη σημερινή 
παρουσίαση, αλλά το ξέρετε, το έχετε στην ψυχή σας, για την 
αναγκαιότητα του μαθήματος μας για το παιδί και θα πρέπει για 
παιδαγωγικούς λόγους και επειδή πιστεύουμε στην τέχνη και 
πιστεύουμε στην ανάγκη του παιδιού να έρθει σε επαφή με την 
τέχνη να πιέσουμε για μία αξιοπρεπή υπόσταση των καλλιτεχνικών 
στα σχολεία. 

Θα τελειώσω αγγίζοντας το θέμα της αξιολόγησης. Δεν το 
έχουμε πιάσει, τουλάχιστον από το Κέντρο Μελετών και 
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Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ, αλλά και σαν εκπαιδευτικοί, δεν έχουμε 
πιάσει την αξιολόγηση τη δική μας. Στην Καλαμπάκα πήγαμε να το 
πιάσουμε, έγινε ένας χαμός και το σταματήσαμε. 

Εγώ θα σας ρωτήσω, δεν θέλουμε την αξιολόγηση; Εγώ 
προσωπικά θα την ήθελα από τα παιδιά την αξιολόγηση. Πιστεύω 
ότι η αξιολόγηση πρέπει να αρχίζει από κάτω προς τα πάνω. Ή αν 
πρέπει να με αξιολογήσει και κάποιος διευθυντής και κάποιος 
παραπάνω, θα ήθελα να με αξιολογούν και τα παιδιά. Και σας 
βεβαιώνω ότι αν μπει κάποιος Επιθεωρητής μέσα στην τάξη τη 
δικιά μου και δεν κάτσει πολύ φρόνιμα θα τον πετάξω έξω. Εάν τα 
παιδιά μου κάνουν κάποια παρατήρηση και μου πουν δεν πάει 
πολύ καλά το μάθημα θα τα ακούσω πολύ προσεκτικά. 

Δηλαδή των παιδιών τη γνώμη πρέπει κάπου να τη 
λαμβάνουμε υπόφη μας, σε καμία πρόταση δεν έχει μπει αυτό. 
Είναι δική μου πρόταση, προσωπική πρόταση, κάπου στις 
αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών -κι εμάς και των άλλων- πρέπει 
να μπαίνει και η γνώμη των παιδιών. Με ερωτηματολόγια ειδικά 
διαμορφωμένα, στο τέλος της χρονιάς, δεν ξέρω πως, αλλά η 
γνώμη των παιδιών πρέπει να μετράει. Δεν μπορούμε να τα 
καθηλώνουμε σ' ένα σχολειό με τις ώρες, να παθαίνουν αγκύλωση 
και να μην έχουν γνώμη για το έργο μας. 

Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι, το θέμα της αξιολόγησης -

επειδή δεν έχει πιαστεί από την εκπαίδευση- θα αποτελέσει και το 
δυσκολότερο κομμάτι στη μάχη που θα δώσουμε για να 
αντιμετωπίσουμε τις προτάσεις που μας έρχονται και ότι κάποτε 
πρέπει να πιαστεί. 

Και τέλος, επειδή το δικό μας το μάθημα των καλλιτεχνικών 
θα πρέπει να προχωρήσει σε προτάσεις για τα αναλυτικά 
προγράμματα των καλλιτεχνικών και για τα βιβλία -και γιατί εγώ 
δεν πιστεύω στο ένα βιβλίο, το θεωρώ μεγάλο αγκάθι για όλα τα 
μαθήματα, πολύ περισσότερο για τα καλλιτεχνικά- αλλά των 
βιβλίων που θα μπορούσαν να είναι βοηθήματα δασκάλου ή 
βοηθήματα μαθητών, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να σκεφτείτε 
πολύ σοβαρά τι ομάδες εργασίας θα γίνουν πάνω σ' αυτά. 
Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα το λόγο θα πάρει ο Πέτρος ο Καρυστινός. Το 
θέμα είναι "Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια" και νομίζω ότι έχει 
δουλευτεί μαζί και με τη Μαρία την Παπαχρήστου, έτσι δεν είναι; 

ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ: Μια διόρθωση καταρχάς. Το θέμα είναι όπως το 
είπες "Ενιαία Πολυκλαδικά" και όχι επαγγελματικά όπως γράφεται 
στο πρόγραμμα. ΕΠΑ είναι Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια. 

Ήθελα να ρωτήσω τη Νίκη τη Ρουμπάνη για τον 6ο κύκλο της 
πρότασης που είπες, να μου πεις ακριβώς πως είναι αυτός ο 
κύκλος, τι περιλαμβάνει. 

ΡΟΥΜΠΑΝΗ: Εννοείς το μετά το λύκειο; 

ΚΑΡΥΣΤ/ΝΟΣ: Τα τελευταία σχεδόν που διάβασες. Ανέφερες μια 
πρόταση για έξι κύκλους στο λύκειο. Τον έκτο. 

ΡΟΥΜΠΑΝΗ: Ναι, τον έκτο. Τεχνολογικών σπουδών, που θα 
μπορεί ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και ιδιομορφίες -

γεωγραφικές, πληθυσμιακές, κοινωνικές, οικονομικές- και τις 
προτιμήσεις των μαθητών να διαιρείται σε υποομάδες. 
Παραδείγματος χάρη, μηχανικής, ηλεκτρολογίας, δομικών έργων, 
πρωτογενούς παραγωγής. 

ΚΑΡΥΣΤ/ΝΟΣ: Συγνώμη, όχι αυτό. Αυτό που αναφέρεται στην 
αισθητική. 

ΡΟΥΜΠΑΝΗ: Είναι το πέντε. Αισθητικών και αθλητικών σπουδών 
και εφαρμοσμένων τεχνών, πάει όλο μαζί. 

ΚΑΡΥΣΤ/ΝΟΣ: Είναι τρεις μαζί. Εντάξει, ευχαριστώ. 
Λοιπόν, το θέμα αυτής της εισήγησης αφορά στα 

καλλιτεχνικά μαθήματα των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων. Και 
αυτά στην πλειονότητα τους αποτελούν τα ειδικά μαθήματα του 
κλάδου εφαρμοσμένων τεχνών των ΕΠΑ. 
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Πιστεύω όμως ότι η ανάπτυξη του θέματος θα ήταν άκαιρη 
χωρίς να έχει προηγηθεί μια σύντομη παρουσίαση της δομής και 
λειτουργίας των ΕΠΑ. Θα επιχειρήσω, λοιπόν, αυτό πριν απ' όλα. 

Το ΕΠΑ είναι τριτάξιο. Στην Α' Αυκείου δέχεται αποφοίτους 
του γυμνασίου. Η Β' Αυκείου αποτελείται από έξι κύκλους σπουδών 
και ο μαθητής επιλέγει τον κύκλο της προτίμησης του. Οι έξι αυτοί 
κύκλοι είναι: πρώτον, άνθρωπος και κοινωνία, δεύτερον, υγεία, 
φυσικές επιστήμες και κοινωνική πρόνοια, τρίτον, οικονομία και 
διοίκηση, τέταρτον, μηχανική-τεχνολογία, πέμπτον ηλεκτρολογία 
και ηλεκτρονική τεχνολογία και έκτον χημική τεχνολογία και 
τεχνολογία πρωτογενούς παραγωγής. 

Ο κάθε ένας από αυτούς τους κύκλους δίνει τις βάσεις για 
μια κατηγορία παρεμφερών επαγγελμάτων για τα οποία επαρκεί η 
φοίτηση στο ΕΠΑ ή απαιτείται η φοίτηση σε ΤΕΙ ή ΑΕΙ. Ορισμένα 
μαθήματα είναι κοινά για όλους τους μαθητές, είναι τα μαθήματα 
γενικής παιδείας. Παράλληλα, εισάγεται στην Α' και Β' τάξη ο 
θεσμός των επιλεγομένων μαθημάτων. Ο μαθητής επιλέγει εκείνα 
που ανταποκρίνονται περισσότερο στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του 
ή εναρμονίζονται με τις απώτερες επαγγελματικές επιδιώξεις του. 
Η επιλογή τους είναι υποχρεωτική. 

Εκτός από τα κοινά και τα επιλεγόμενα, υπάρχουν και τα 
ειδικά μαθήματα. Αυτά τα τελευταία σχετίζονται με την 
κατεύθυνση σπουδών, την οποία θα αποφασίσει να ακολουθήσει ο 
μαθητής της τάξης Β' και Γ', Αποτελούν τα προγράμματα σπουδών 
κατά κύκλους και κλάδους. 

Στην Γ' τάξη ακολουθεί η διδακτική εργασία σε κλάδους. 
Αυτοί είναι δεκαεφτά, τους οποίους μπορούν να παρακολουθήσουν 
μαθητές που προέρχονται άλλους από έναν από τους παραπάνω 
κύκλους, άλλους από περισσότερους και άλλους από όλους τους 
κλάδους της Β' τάξης. Οι κλάδοι 1ος, 5ος, 8ος και 11ος αποτελούν 
αντίστοιχα τις τέσσερις δέσμες του γενικού λυκείου και οδηγούν σε 
ΤΕΙ και ΑΕΙ. Οι υπόλοιποι δεκατρείς κλάδοι οδηγούν μόνο σε ΤΕΙ με 
ή χωρίς εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Και στις δύο περιπτώσεις 
όμως, η υψηλή βαθμολογία αποτελεί το βασικό κριτήριο για την 
εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στη δεύτερη μάλιστα 
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περίπτωση που η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στα ΤΕΙ, 
που εξαρτάται μόνο από τη συνολική βαθμολογία, αποτελεί και το 
μοναδικό κριτήριο. 

Ο υπολογισμός της βαθμολογίας γίνεται ως εξής: 87% του 
απολυτηρίου βαθμού της Γ' Λυκείου συν 8% του απολυτηρίου 
βαθμού της Β' Λυκείου, συν 5% του απολυτηρίου βαθμού της Α* 
Λυκείου. Όμως μόνο το 5% του συνολικού αριθμού των αποφοίτων 
οι οποίοι είναι περίπου ενενήντα χιλιάδες κάθε χρόνο, απ' όλους 
τους τόπους λυκείων της μέσης εκπαίδευσης και που προέρχεται 
από τους κλάδους των ΕΠΛ, έχει αυτό το πλεονέκτημα. Κάθε άλλο 
παρά πλεονέκτημα τελικά είναι. 

Μετά την Γ' Λυκείου ο μαθητής ανάλογα με τον κλάδο 
προεπαγγελματικής εκπαίδευσης που παρακολούθησε μπορεί να 
εισαχθεί στα ΤΕΙ, με το ειδικό ποσοστό 5%, ή να ασκήσει αμέσως 
ένα επάγγελμα, ή να χρειάζεται περισσότερη ειδίκευση και 
κατάρτιση, οπότε φοιτά σε ειδικά τμήματα του ΕΠΛ, τα τμήματα 
ειδίκευσης. Η διάρκεια φοίτησης σε αυτά είναι ένα έτος. Οι 
απόφοιτοι του τμήματος ειδίκευσης παίρνουν πτυχίο που τους δίνει 
επαγγελματικά εφόδια. Αυτά είναι λόγια που αναφέρονται μέσα 
στο ενημερωτικό. Κατά πόσο τους δίνει επαγγελματικά εφόδια 
είναι σχετικό. 

Τέλος, υπάρχουν και τα προαιρετικά μαθήματα, αυτά μπορεί 
να τα παρακολουθήσει όποιος μαθητής θέλει τις απογευματινές 
ώρες. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιεί δημιουργικά τον ελεύθερο 
χρόνο του, καλλιεργώντας τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα 
ενδιαφέροντα του. Τα μαθήματα αυτά χωρίζονται σε τομείς. Ο 
πρώτος τομέας είναι ο τομέας μουσικής και χορού. Τομέας δύο, 
εικαστικών τεχνών, τομέας τρία, θεάτρου-κινηματογράφου, 
τέσσερα δημοσιογραφίας, πέντε κοινωνικών - οικονομικών -

συνεργατικών θεμάτων και υγείας και έξι, τομέας ξένων γλωσσών. 
Οι πίνακες που ακολουθούν θα βοηθήσουν καλύτερα στην 

κατανόηση όλων όσων ειπώθηκαν, θα τους δούμε πολύ γρήγορα, 
δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Απλώς θέλω να δείτε εδώ που 
φαίνεται ότι ο μαθητής όσο προχωράει στην εκπαιδευτική 
διαδικασία τόσο η πορεία του δυσκολεύει, γίνεται μετ' εμποδίων, 
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για να καταλήξει αργά ή γρήγορα -με θεωρητικές ή πρακτικές 
γνώσεις με πτυχία Α', Β' ή Γ κατηγορίας στην αγορά εργασίας. 

Στον πίνακα δύο φαίνεται η δομή του ΕΠΑ, οι κύκλοι 
σπουδών της Β' τάξης και οι κλάδοι της Γ τάξης, καθώς επίσης τα 
κοινά επιλεγόμενα ειδικά και προαιρετικά μαθήματα. Νομίζω 
φαίνεται αρκετά καθαρά. Κάτω-κάτω είναι η Α' τάξη, το 
περισσότερο μέρος είναι τα κοινά μαθήματα, τα προαιρετικά 
κάτω-κάτω. Μετά στη 2α τάξη οι έξι κύκλοι, τα κοινά μαθήματα 
και παραπάνω, οι δεκαεφτά κλάδοι και ακόμα πιο πάνω τα 
τμήματα ειδίκευσης. 

Στον τρίτο πίνακα φαίνεται η κατανομή των ωρών στα κοινά 
επιλεγόμενα και ειδικά μαθήματα. Είμαι λίγο μακριά και δεν τα 
βλέπω καθαρά. Πάντως, στην πρώτη στήλη μπορείτε να δείτε ότι 
είναι περισσότερα τα κοινά μαθήματα. Γράφει από πάνω τις 
τάξεις, τα κοινά μαθήματα. Το σύνολο των ωρών είναι πολύ 
περισσότερα στην πρώτη τάξη, λιγότερα στη Β' και ελάχιστα στην 
Γ'. Ενώ είναι περισσότερα όσο μεγαλώνει η τάξη στα μαθήματα 
των κύκλων και στην Γ' μόνο τάξη στα μαθήματα κλάδων. 

Εδώ φαίνονται τα προαιρετικά μαθήματα των έξι τομέων που 
σας είπα. Δηλαδή σε κάθε τομέα τί περιλαμβάνει ο κάθε τομέας. 
Και τέλος, στον πέμπτο πίνακα φαίνεται ποιοι κύκλοι οδηγούν σε 
ποιους κλάδους, δέσμες και τμήματα ειδίκευσης. Αυτό που σας 
έλεγα. Από ορισμένους κλάδους, μάλλον από κάποιους κύκλους της 
Β' τάξης μπορεί να πας σε ορισμένους κλάδους, τα παιδιά της 
τρίτης τάξης. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορούν από όλους 
τους κύκλους να πάνε σε όποιο κλάδο θέλουν. 

Παραδείγματος χάρη, στη δική μας την περίπτωση, μπορούν 
οι μαθητές της Β' λυκείου από όλους τους κύκλους να πάνε στον 
κλάδο εφαρμοσμένων τεχνών. Αυτό προσέξτε το, έχει ενδιαφέρον. 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από το ενημερωτικό 
έντυπο για τα ΕΠΑ που εξέδωσε το ΥΠΕΠΘ τον Οκτώβριο του 1995. 
Εκεί λοιπόν αναφέρονται μεταξύ πολλών άλλων, που εκθειάζουν το 
θεσμό και τα εξής: "Το γενικό τεχνικό-επαγγελματικό λύκειο 
διασπά την ανθρώπινη προσωπικότητα, αντί να την αναπτύσσει 
απ' όλες τις πλευρές της. Το γενικό αποβλέπει κυρίως στη 
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διαμόρφωση του Θεωρητικού, το τεχνικό λύκειο στη διαμόρφωση 
κυρίως του πρακτικού ανθρώπου και συμβαίνει αυτό σήμερα σε 
μια στιγμή που περισσότερο από κάθε άλλη φορά η κοινωνία μας 
έχει ανάγκη από συνολική ανάπτυξη". 

Και παρακάτω στο ίδιο έντυπο συμπληρώνει: "Στο λύκειο Θα 
συνειδητοποιεί ο νέος ότι στην ανθρώπινη προσωπικότητα Θα 
συνυπάρχουν δύο βασικές περιοχές ανθρώπινης γνώσης και 
ανθρωπίνων δεξιοτήτων, η γενική και η ειδική. Αυτό το κενό στο 
εκπαιδευτικό μας σύστημα καλύπτει το ΕΠΑ". 

Αυτή η παραδοχή και μόνο από επίσημες πένες από το ίδίο 
το ΥΠΕΠΘ, έτσι όπως εκφράζεται μέσα στο ενημερωτικό έντυπο, 
λειτουργεί αφοπλιστικά σε όποιον θα επιχειρούσε μια γενική 
κριτική στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Θα τον έκανε όμως να σκεφτεί χωρίς καμιά 
αμφιβολία για το πως είναι δυνατόν να διαφημίζεται τόσο ο νέος 
αυτός τύπος λυκείου εις βάρος των δύο παλαιοτέρων, όταν αυτοί 
οι δύο πρώτοι εξακολουθούν να λειτουργούν. Ακόμα και μεγάλες 
βιομηχανίες όταν διαφημίζουν τα καινούργια τους μοντέλα 

αυτοκίνητα, οικιακές συσκευές κ.λπ. εις βάρος των παλαιοτέρων 
αντίστοιχων προϊόντων τους, έχουν αποσύρει αυτά τα δεύτερα από 
την αγορά. 

Έτσι, λοιπόν, ανακύπτουν οι παρακάτω εύλογες απορίες: 
Γιατί οι πεπαλαιωμένοι και αναποτελεσματικοί τύπου του ΓΕΑ και 
του TEA συνυπάρχουν με το νέο τύπο του ΕΠΑ δεκατρία χρόνια 
μετά τη σύσταση του τελευταίου και γιατί αυτός ο επαναστατικός 
τύπος λυκείου όπως χαρακτηρίζεται στο ενημερωτικό έντυπο δεν 
στηρίχθηκε, δεν εξελίχθηκε και δεν καθιερώθηκε, ώστε να 
αποτελέσει το μοναδικό τύπο λυκείου στη μέση εκπαίδευση; 

Τα καλλιτεχνικά μαθήματα του ΕΠΑ. Όπως ανέφερα και στην 
α
ΡΧΠ»

 τα καλλιτεχνικά μαθήματα στο ΕΠΑ αποτελούν το σύνολο 
σχεδόν των ειδικών μαθημάτων του κλάδου εφαρμοσμένων τεχνών 
της Γ' λυκείου. Αυτά είναι το ελεύθερο σχέδιο που διδάσκεται 
τέσσερις ώρες την εβδομάδα, η διακοσμητική σύνθεση  πέντε ώρες 
τη βδομάδα, το σχέδιο εφαρμογών  τέσσερις ώρες, τα 
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γράμματα/αριθμοί - τρεις ώρες, τεχνολογία υλικών - δύο και 
ιστορία τέχνης - επίσης δύο. 

Επίσης, στον κλάδο κοινωνικής πρόνοιας διδάσκεται το 
μάθημα εικαστικά - τρεις ώρες την εβδομάδα και στον πρώτο 
κύκλο της 2ας λυκείου -που λέγεται άνθρωπος και κοινωνία- το 
μάθημα σταθμοί στην ιστορία της ελληνικής τέχνης. 

Αλλά, ας τα δούμε το καθένα ξεχωριστά. 
Το ελεύθερο σχέδιο διδάσκεται από καθηγητές καλλιτεχνικών 

ΠΕ8, αλλά και αρχιτέκτονες ΠΕΙ7, σε πρώτη ανάθεση. Οι βασικές 
κατευθύνσεις για το συγκεκριμένο μάθημα υπάρχουν στο αναλυτικό 
πρόγραμμα που σχεδίασε για τον κλάδο ο κύριος Βασίλης 
Παντελάκης και στο οποίο περιέχεται επίσης η ύλη των υπολοίπων 
πέντε ειδικών μαθημάτων. Το τετράωρο διδασκαλίας του 
μαθήματος την εβδομάδα ίσως να μην είναι αρκετό, αλλά θα 
πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι πουθενά αλλού στη μέση εκπαίδευση -

εκτός από τα ΕΠΑ και τα TEA- δεν διδάσκεται, ενώ περιλαμβάνεται 
στα εξεταζόμενα μαθήματα για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα ΤΕΙ 
Διακοσμητών, Γραφιστών, Γραφικών Τεχνών, αλλά και ΑΕΙ 
Αρχιτεκτονική. 

Εφόσον στον κλάδο φοιτούν περισσότεροι από δεκαεφτά 
μαθητές, οι καθηγητές είναι δύο και τρεις αν ξεπερνούν τους 
είκοσι πέντε. Η συνδιδασκαλία αυτή είναι απαραίτητη γιατί το 
μάθημα αυτό απαιτεί εξατομικευμένη διδασκαλία. 

Μέσα από τη δεκάχρονη προσωπική μου εμπειρία στον 
κλάδο, έχω διαπιστώσει ότι "άσχετοι" μαθητές, που δεν είχαν 
δηλαδή καμία σχέση με το αντικείμενο του μαθήματος σε 
προηγούμενες τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου, όχι απλώς 
έμαθαν να σχεδιάζουν στοιχειωδώς αλλά κατάφεραν να περάσουν 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Το ελεύθερο σχέδιο είναι μάθημα υποδομής για τις σχολές 
εφαρμοσμένων τεχνών των ΤΕΙ. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι το 
βασικότερο στον κλάδο. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να 
προϋπάρχει το ελεύθερο σχέδιο, όχι μόνο στη Β' Αυκείου σε κάποιο 
κύκλο σπουδών σχετικό με τον κλάδο εφαρμοσμένων τεχνών, κάτι 
που για την ώρα δεν υφίσταται, αλλά και σαν μάθημα επιλογής 
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στην 1η λυκείου. Ετσι, οι μαθητές θα είναι περισσότερο 
καταρτισμένοι αλλά και ενημερωμένοι για την επιλογή του κλάδου 
της 3ης λυκείου. 

Η διακοσμητική σύνθεση διδάσκεται πέντε ώρες την 
εβδομάδα. Το αναλυτικό πρόγραμμα δίνει κατευθύνσεις που όπως 
είναι φυσικό οδηγούν στους τομείς της γραφίστικης και της 
διακόσμησης. Όμως εδώ η έλλειψη ενός η περισσοτέρων ειδικών 
μαθημάτων για τον καθηγητή και τους μαθητές, δεν εξασφαλίζει 
την κοινή ύλη ως προς το ακριβές περιεχόμενο της από ΕΠΑ σε 
ΕΠΑ. Και στο μάθημα αυτό, από τον αριθμό των μαθητών 
εξαρτάται το σύνολο των διδασκόντων ή το ανάποδο, ο αριθμός 
των διδασκόντων από το σύνολο. 

Το σχέδιο εφαρμογών διδάσκεται συνήθως από αρχιτέκτονες 
σε πρώτη ανάθεση και σε δεύτερη από καθηγητές καλλιτεχνικών 
ΠΕ8. Ο χρόνος διδασκαλίας του, όμως, τέσσερις ώρες την 
εβδομάδα, είναι ελάχιστος για τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας 
ή τις εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ελάχιστα 
προνομιούχοι ίσως θα μπορούσαν να θεωρηθούν οι μαθητές που 
προέρχονται από τον κύκλο της Β' Αυκείου, τον κύκλο μηχανική-

τεχνολογία, όπου διδάσκεται το μάθημα σχέδιο και είναι 
μηχανολογικό σχέδιο βέβαια, για δυο ώρες την εβδομάδα. Είναι 
πιο σχετικοί αυτοί. 

Τα γράμματα και οι αριθμοί διδάσκονται τρεις ώρες την 
εβδομάδα. Και αυτό το μάθημα θα έπρεπε να υποστηρίζεται από 
ειδικά διδακτικά βοηθήματα. 

Η ιστορία της τέχνης και η τεχνολογία υλικών είναι 
θεωρητικά μαθήματα. Και τα δύο όμως πολλές φορές 
συνδυάζονται στη διδακτική διαδικασία με τα άλλα εργαστηριακά 
μαθήματα. Με το ελεύθερο σχέδιο, διακοσμητική και το σχέδιο 
εφαρμογών, εκεί ας πούμε όπου εξυπηρετείται η κατανόηση της 
θεωρίας με πρακτικά εργαστηριακά παραδείγματα. Παραδείγματος 
χάρη, ανάλυση της προοπτικής των συγκλινουσών με τη βοήθεια 
του ελεύθερου σχεδίου και του σχεδίου εφαρμογών ή τεχνικές της 
χαρακτικής στο μάθημα της τεχνολογίας υλικών, μέσα από το 
μάθημα της διακοσμητικής. 
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Και στα δύο παραπάνω μαθήματα είναι απαραίτητα τα 
ειδικά βοηθήματα, τόσο για τον καθηγητή, όσο και για τον μαθητή, 
ώστε η ύλη τους να είναι κοινή σε όλους τους κλάδους των ΕΠΛ. Το 
δίωρο την εβδομάδα δεν επαρκεί για την ιστορία τέχνης, εξήντα 
ώρες συνολικά περίπου το χρόνο, όταν ο χρόνος διδασκαλίας 
μοιράζεται με προβολές διαφανειών και ταινίες VIDEO σχετικών με 
το μάθημα θεμάτων, εφόσον βέβαια υπάρχει η δυνατότητα αυτή. 

Λλλά και για τα εικαστικά του κλάδου κοινωνικής πρόνοιας 
ισχύει το ίδιο σύστημα συνδιδασκαλίας δύο ή τριών διδασκόντων, 
εφόσον ο αριθμός των μαθητών το απαιτεί. Εδώ όμως κι αυτό 
πιστεύω είναι πολύ θετικό υπάρχει βιβλίο-βοήθημα για τον 
καθηγητή με τον ομώνυμο με το μάθημα τίτλο, που καλύπτει σε 
θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο με ασκήσεις τις ανάγκες του 
μαθήματος. Συγγραφέας του συγκεκριμένου βιβλίου είναι η κυρία 
Μάχη Κάνιστρα. 

Ένα επίσης πολύ αξιόλογο βιβλίο-βοήθημα του μαθητή 
υπάρχει για το μάθημα "Σταθμοί στην ιστορία της ελληνικής 
τέχνης", της κυρίας Πέππης Ρηγόπουλου, του οποίου η ύλη όμως 
ολοκληρώνεται στους ελληνιστικούς χρόνους. Το μάθημα αυτό του 
κύκλου "Άνθρωπος και Κοινωνία" της Β' Λυκείου διδάσκεται 
συνήθως από φιλόλογους. 

Τελειώνοντας, θα ήθελα να παρατηρήσω: πρώτον, θεωρώ ότι 
είναι απαραίτητη η αναπροσαρμογή όλου του αναλυτικού 
προγράμματος του ΕΠΛ, ώστε να προστεθούν ώρες επιλεγομένων 
μαθημάτων και μαθημάτων κύκλων... 

Κασέτα 4α 

ΚΑΡΥΣΤ/ΝΟΣ: Βέβαια, όλα τα παραπάνω αποτελούν προτάσεις για 
τη βελτίωση και εξέλιξη του θεσμού στο ειδικό μέρος του όπου και 
αναφέρεται η εισήγηση. Δεν είναι δυνατόν δεκατρία ολόκληρα 
χρόνια οι μαθητές των ΕΠΛ να διδάσκονται στον κλάδο 
εφαρμοσμένων τεχνών από τις προσωπικές σημειώσεις των 
καθηγητών τους. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν κατάλαβα ποτέ 
τη σκοπιμότητα αυτή και ακόμη περισσότερο την παράλειψη. Και 
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επειδή ο χρόνος αναμονής βοηθημάτων και εποπτικών μέσων από 
το υπουργείο είναι υπερβολικά πολύς πια, πιστεύω ότι πρόκειται 
για εγκατάλειψη. 

Το πρόβλημα όμως είναι γενικότερο, η ελληνική παιδεία είναι 
γενικότερα προβληματική. Η ελληνική παιδεία βιώνει μια διαρκή 
κρίση. Ελπίζει χρόνια τώρα στην εκπαιδευτική της μεταρρύθμιση. 
Τους παλαιούς όμως τύπους λυκείων διαδέχονται συνέχεια νέα 
ελπιδοφόρα μοντέλα που διαφημίζονται, κάνουν τον κύκλο τους 
και καταργούνται. Πρακτικό, κλασσικό, οικονομικό γυμνάσιο 
πρώτα, γενικό, τεχνικό, πολυκλαδικό λύκειο στη συνέχεια. Και 
αυτό το τελευταίο, το πολυκλαδικό, το πιο τελευταίο μοντέλο απ' 
όλα σύμφωνα με τις πρόσφατες εξαγγελίες για τη νέα εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση, θα οδηγηθεί στην απόσυρση. 

Για άλλη μια φορά οι εξαγγελίες του ΥΠΕΠΘ είναι 
θριαμβευτικές για ένα νέο τύπο λυκείου που καταργεί τον 
παλιότερο. Για άλλη μια φορά η δυνατότητα βελτίωσης και 
εξέλιξης του δοκιμασμένου μοντέλου μέσα από την εμπειρία αυτών 
που το υπηρέτησαν αποκλείεται. Κι όμως μόλις δυο χρόνια πριν 
στο φρεσκοτυπωμένο ενημερωτικό έντυπο του ΥΠΕΠΘ για τα ΕΠΑ 
διαβάζαμε: "πιστεύεται πάντως ότι ένα τέτοιου είδους σχολείο 
προετοιμάζει καλύτερα τη γενιά που έρχεται για το σύνθετο ρόλο 
του σύγχρονου ανθρώπου-πολίτη με αποτέλεσμα να 
ανταποκρίνεται συνειδητά, θετικά και δημιουργικά στις συνεχώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας". 

Μήπως παρόμοια λόγια-εξαγγελίες δεν ηχούν αυτή ακριβώς 
την εποχή στ' αφτιά μας; Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Ρόη Μπρισκόλα είναι εδώ; Λοιπόν, το λόγο θα πάρει 
ο συνάδελφος Θανάσης Βιδάκης, ζωγράφος και εκπαιδευτικός με 
θέμα "Τεχνικά - Επαγγελματικά Λύκεια". 

ΒΙΔΑΚΗΣ: Θα είναι λίγο περίεργη η εισήγηση, είχαμε συμφωνήσει 
με τις δύο τις συναδέλφισσες ειδικά την Ηρώ να πει μερικά 
πράγματα για τα τεχνικά λύκεια, αλλά νομίζω ότι δεν έχει και πολύ 
νόημα διότι με τις καινούργιες ρυθμίσεις -και τουλάχιστον οι 
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πληροφορίες οι δικές μου είναι ότι τα τεχνικά λύκεια καταργούνται 
μαζί με τα πολυκλαδικά και τουλάχιστον στο σχολείο μου στο 
Ηράκλειο της Κρήτης ο διευθυντής, τώρα προχθές, ο λυκειάρχης, 
είπε ότι οι καινούργιες εγγραφές θα γίνουν με το καινούργιο 
σύστημα. Οπότε δεν ξέρω, μπορεί οι πληροφορίες που θα δώσουμε 
να είναι λίγο αλληλοσυγκρουόμενες. Δηλαδή ο συνάδελφος ο 
Πέτρος ο Καρυστινός μίλαγε σαν τα πολυκλαδικά να συνεχίσουν να 
υπάρχουν, εμένα οι πληροφορίες μου είναι ότι θα σταματήσουν να 
υπάρχουν, όπως και τα τεχνικά. 

Εξάλλου έχουμε συνηθίσει, ο υπουργός διαψεύδει τον 
υφυπουργό και το αντίθετο κ.λπ. 

Λοιπόν, μετά τις εξαγγελίες του υπουργείου Παιδείας για την 
κατάργηση των παλιών τύπων λυκείου, οι τομείς των 
εφαρμοσμένων τεχνών στα τεχνικά - επαγγελματικά λύκεια 
καταργούνται, μαζί με όλους τους άλλους τύπους λυκείου που 
πρόσφεραν μια στοιχειώδη επαγγελματική κατάρτιση. 

Η κατάργηση των τομέων εφαρμοσμένων τεχνών στα τεχνικά 
λύκεια, αλλά και των πολυκλαδικών -τουλάχιστον σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που έχω εγώ- στερεί από τη δευτεροβάθμια ένα 
προνομιακό κομμάτι στο οποίο τα παιδιά του λυκείου είχαν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν για πολλές ώρες κάθε εβδομάδα 
μαθήματα γύρω από τη θεωρία και την πρακτική των 
εφαρμοσμένων τεχνών. 

Δηλαδή και στα τεχνικά λύκεια όπως και στα πολυκλαδικά, οι 
μαθητές είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν για περίπου 
δεκαπέντε ώρες τη βδομάδα μαθήματα πολύ παρόμοια με τα 
μαθήματα των πολυκλαδικών σε δύο τομείς εφαρμοσμένων τεχνών 
που είχαν δύο ειδικότητες τουλάχιστον, τουλάχιστον στο δικό μου 
το λύκειο, διακόσμησης και γραφίστικης. 

Και λέω ότι τα παιδιά ήταν προνομιακά γιατί σε κανένα άλλο 
τύπο λυκείου δεν είχαμε τόσες πολλές ώρες στις οποίες τα παιδιά 
να 'καναν ελεύθερο, γραμμικό, ή αρχιτεκτονικό, ή σχέδιο 
εφαρμογών, ιστορία της τέχνης, φωτογραφία, γραφίστικη σύνθεση, 
μαθήματα που είχαν σχέση με τις εφαρμοσμένες τέχνες. 
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Τα τεχνικά λύκεια βέβαια είχαν μια τελείως επαγγελματική 
κατεύθυνση, δηλαδή έδιναν μια παιδεία η οποία ήταν εντοπισμένη 
σε καθαρά επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών και όχι 
γενική παιδεία, αν και πολλά από τα μαθήματα θα μπορούσαν να 
ήταν και στοιχειώδη μαθήματα αισθητικής. 

Λοιπόν, με τις νέες κατευθύνσεις που παίρνει το λύκειο -και 
πάντοτε σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω εγώ- την 
επαγγελματική κατάρτιση αναλαμβάνουν τα ΙΕΚ και η τριτοβάθμια, 
δηλαδή μετά το λύκειο, αφήνοντας σε αυτό τη θεωρητική παιδεία 
που χωρίζεται σε τρεις κατευθύνσεις. Με το νέο τύπο λυκείου και 
απ' όσο πληροφορηθήκαμε από τις εφημερίδες, αυτό που μένει ή 
προστίθεται για την καλλιτεχνική παιδεία είναι μια ώρα αισθητικής 
αγωγής για την πρώτη τάξη και στους τρεις τύπους ενιαίου 
λυκείου και κατ' επιλογή σχέδια -τουλάχιστον έτσι έγραφαν οι 
ανακοινώσεις της εφημερίδας- προφανώς γραμμικό και ελεύθερο, 
καθώς και ιστορία της τέχνης για την τρίτη τάξη μόνο στην 
τεχνολογική κατεύθυνση, δηλαδή τη μία από τις τρεις του ενιαίου 
λυκείου. 

Για άλλη μια φορά η άγνοια και η αμηχανία των ανθρώπων 
του υπουργείου τοποθετεί -ποιος ξέρει με ποιο σκεπτικό- τα 
μαθήματα της καλλιτεχνικής παιδείας μόνο στην "τεχνολογική" 
κατεύθυνση, προφανώς γιατί ταιριάζουν καλύτερα με την 
τεχνολογία παρά με τα αρχαία και τα λατινικά ή τα μαθηματικά 
και τη φυσική των άλλων δύο κατευθύνσεων. 

Η όποια θετική εντύπωση που μένει από τις νέες εξαγγελίες 
θα εξανεμιστεί αν κανείς αναλογιστεί τον τρόπο που θα 
εφαρμοστεί το νέο πρόγραμμα. Τα μαθήματα του σχεδίου θα 
λειτουργήσουν σίγουρα σε μια κατεύθυνση προετοιμασίας για τις 
εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για την αρχιτεκτονική, αφού 
σίγουρα τα παιδιά που θα διαλέγουν την τεχνολογική κατεύθυνση 
θα το κάνουν για να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις στην 
Αρχιτεκτονική, ή στα ΤΕΙ, ή ακόμα και στη Σχολή Καλών Τεχνών 
και από μας θα ζητείται όχι να διδάξουμε ελεύθερο σχέδιο, αλλά 
σχέδιο εισαγωγής σε σχολές της τριτοβάθμιας. 
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Όσο για τη διδασκαλία της ιστορίας της τέχνης και της 
αισθητικής αν δεν αλλάξει η αντίληψη της διδασκαλίας τους και 
δεν στηριχθεί με τα κατάλληλα βιβλία και το εποπτικό υλικό, θα 
συνεχίσει να εξαρτάται από τις γνώσεις και την καλή μας διάθεση. 
Εξάλλου, είναι άγνωστο σε ποιους άλλους θα ανατεθεί η 
διδασκαλία των μαθημάτων αυτών, μιας και υπάρχουν στα τεχνικά 
- επαγγελματικά και στα πολυκλαδικά διορισμένοι μόνιμοι 
αρχιτέκτονες, γραφίστες και διακοσμητές, οι οποίοι θα δουν τώρα 
με τις καινούργιες ρυθμίσεις το ωράριο τους να συρρικνώνεται και 
να εξαφανίζεται, οπότε θα υπάρξει ένα πρόβλημα στο που θα 
διοριστούν αυτοί οι άνθρωποι, τι θα γίνουν δηλαδή. 

Οπότε, από τη στιγμή που ήδη δίδασκαν τα μαθήματα τα ίδια 
με μας σε δεύτερη ή σε πρώτη ανάθεση, δηλαδή οι αρχιτέκτονες 
έχουν το ελεύθερο σχέδιο σε πρώτη ανάθεση μαζί μας, κατά πάσα 
πιθανότητα Θα δικαιούνται να έχουν ώρες από τη διδασκαλία -αν 
υπάρξει- στο νέο τύπο λυκείου των μαθημάτων του σχεδίου, της 
ιστορίας της τέχνης ίσως, εφόσον θα είναι και πολύ λιγότερες. 

Αυτό θα δημιουργήσει κι ένα κακό προηγούμενο ίσως, που θα 
πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Αν αυτοί οι 
άνθρωποι δηλαδή που θα μείνουν -αν κλείσουν οι παλιοί τύποι 
λυκείων- θα δικαιούνται να διδάσκουν τα μαθήματα που 
διδάσκουμε κι εμείς. 

Αυτό που μένει σαν αίσθηση από τις νέες εξελίξεις είναι η 
αδυναμία του κλάδου μας να παρέμβει και να πείσει για την 
ανάγκη και της ιδιαιτερότητες της καλλιτεχνικής παιδείας στη 
δευτεροβάθμια. 

Εν μέρει συμφωνώ με τη συναδέλφισσα τη Ζωή για τις 
διαπιστώσεις για την ανυπαρξία βέβαια ουσιαστικού 
προγράμματος διδασκαλίας και στα γυμνάσια, αλλά πόσο 
περισσότερο στα λύκεια που θα 'πρεπε η διδασκαλία να είναι πιο 
εξειδικευμένη, πιο πλούσια -γιατί το παιδί στο λύκειο έχει πια 
δυνατότητα να εμπεδώσει και να καταλάβει πολύ περισσότερα 
πράγματα. 

Αλλά η προσωπική μου εντύπωση, έχοντας διδάξει σε 
γυμνάσιο, αλλά και σε TEA, είναι πως η καλλιτεχνική παιδεία και η 
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αισθητική αγωγή αντιμετωπίζονται από τους προγραμματιστές του 
υπουργείου, στο μεν γυμνάσιο σαν αναγκαίο κακό, δηλαδή μας 
δίνουν μια ώρα για να ξεμπερδεύουν και στο δε λύκειο, μόνο σαν 
εφόδιο για επαγγελματική κατάρτιση. 

Μπροστά στην κατάσταση που διαμορφώνεται σήμερα, 
νομίζω ότι ο κλάδος μας πρέπει να αναδιπλωθεί διεκδικώντας ένα 
ελάχιστο ζωτικό χώρο και αυτό σαν τρόπος για να φανεί η δουλειά 
μας και για να δημιουργήσουμε ίσως κάποιες εστίες οι οποίες θα 
δώσουν το καλό παράδειγμα. 

Η τακτική του να ζητάμε περισσότερα φίχουλα νομίζω ότι 
έχει αποτύχει. Ο κλάδος μας κρατώντας ότι έχει κατακτήσει, 
δηλαδή αν τυχόν οι ώρες στο νέο ενιαίο τύπο λυκείου πραγματικά 
υπάρχουν, θα πρέπει να τις κρατήσουμε, να φροντίσουμε να 
αυξηθούν ή να γίνονται πιο ουσιαστικά και για τους τρεις τύπους 
λυκείων. Δεν μπορεί δηλαδή οι μαθητές που θα κάνουν αρχαία και 
λατινικά να μην χρειάζονται το σχέδιο ή την ιστορία της τέχνης και 
να τα χρειάζονται αυτοί που θα κάνουν τα τεχνολογικά μαθήματα. 
Είναι τελείως παράλογο. Και να απαιτήσουμε την αισθητική και 
καλλιτεχνική παιδεία τουλάχιστον σε ένα τύπο λυκείου τον οποίο 
θα προσπαθήσω έτσι με πολύ γρήγορο τρόπο να περιγράφω, όχι 
για να κάνουμε ένα σχολείο ταλέντων αλλά για να κάνουμε ένα 
σχολείο το οποίο Θα είναι ίσως πρότυπο και πειραματικό. 

Λοιπόν, ένα λύκειο καλλιτεχνικής ή πολιτιστικής κατεύθυνσης 
είναι μια πρόταση που ο κλάδος μας μαζί με τους ανθρώπους που 
τρέφονται από την ίδια ρίζα με μας θα πρέπει να επεξεργαστεί και 
να απαιτήσει τη λειτουργία του. Μια τέτοια κατεύθυνση στο χώρο 
του λυκείου θα μπορούσε κρατώντας τα μαθήματα του κορμού να 
προσφέρει καλλιτεχνική παιδεία, θεωρητική και εργαστηριακή, με 
μια ποικιλία από κατ' επιλογή μαθήματα που θα αγκάλιαζαν όλο 
το χώρο των εικαστικών τεχνών -σχέδια, χρωματολογία, γλυπτική, 
ιστορία της τέχνης και του πολιτισμού, οπτική αντίληψη κ.λπ.~ 
δηλαδή μαθήματα που είναι καθαρά δικά μας, αλλά και τη θεωρία 
και την πρακτική των μέσων δημιουργίας που οφείλουν την ύπαρξη 
τους στην εικαστική σκέφη (φωτογραφία, κινηματογράφος). Μην 
ξεχνάμε ότι η φωτογραφία βγήκε μέσα από τις έρευνες που έκαναν 
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ο/ ζωγράφοι από την αναγέννηση και μετά και ο κινηματογράφος 
σαν συνέχεια ήρθε να προστεθεί στην εξέλιξη της φωτογραφίας. 

Αλλά και το θέατρο, τη μουσική και το χορό, για να μην 
ξεχνάμε παρεμφερείς με μας τομείς, οι οποίοι δεν υπάρχουν στην 
ελληνική εκπαίδευση και όταν υπάρχουν δεν έχουμε μάθει να 
συζούμε μαζί τους, να συνυπάρχουμε και να επαυξάνουμε ο ένας 
τον άλλο. 

Λοιπόν, πρέπει να διεκδικήσουμε ένα κομμάτι της 
εκπαίδευσης μέσα στο οποίο θα μπορούμε να συνυπάρξουμε, όχι 
μόνο σαν παιδαγωγοί αλλά και σαν καλλιτέχνες, ψάχνοντας να 
βρούμε τους συμμάχους μας στο χώρο της δημιουργίας και του 
πολιτισμού. Η πειραματική ίσως λειτουργία ενός τέτοιου τύπου 
λυκείου σε κάποιες πόλεις που αυτό θα ήταν βιώσιμο -μεγάλες 
γιατί θα ήταν ίσως δύσκολο να γίνει σε πολλές πόλεις- είναι 
σίγουρο πως θα απελευθέρωνε τεράστιες δημιουργικές δυνάμεις 
και θα προετοίμαζε ουσιαστικά ένα μαθητικό δυναμικό για 
μελλοντικές σπουδές σ' όλους τους καλλιτεχνικούς χώρους. 

Ένα πλαίσιο λειτουργίας που Θα καταργούσε τα στεγανά 
μέσα στις καλές και τις άλλες τέχνες, ψάχνοντας να βρει τις κοινές 
θεωρητικές καταβολές και τα σημεία σύγκλισης, θα ήταν 
απαραίτητο. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο προφανώς θα 'πρεπε να 
επεξεργαστεί ένα πρόγραμμα βάσης, γιατί δεν μπορεί η ιστορία 
της τέχνης να διδάσκεται μόνο μέσα από τα γλυπτά ή μόνο μέσα 
από τη ζωγραφική ή την αρχιτεκτονική. Η ιστορία της τέχνης θα 
πρέπει να διδάσκεται σαν ιστορία του πολιτισμού και τα βιβλία 
τουλάχιστον που έχουμε εμείς που κάνουμε ιστορία της τέχνης στο 
τεχνικό λύκειο είναι απαράδεκτα. Δηλαδή απορώ με το συνάδελφο, 
πως είπε το βιβλίο της Ρηγόπουλου καλό βοήθημα. Είναι ένα 
απαράδεκτο βιβλίο, το οποίο τα παιδιά δεν μπορούν να 
παρακολουθήσουν κι εμείς δεν μπορούμε να διδάξουμε την ύλη 
του. 

Θα πρέπει να απεμπλακούμε από τη λογική της 
επαγγελματικής εξειδίκευσης και να τονίσουμε το θεωρητικό και 
δημιουργικό μέρος σαν ποιοτική διαφορά στη λειτουργία ενός 
τέτοιου λυκείου. Δηλαδή η λογική του υπουργείου είναι να βάζει 
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κάποια μαθήματα τα οποία θα βοηθήσουν σαν εξειδίκευση, στο 
καινούργιο πρόγραμμα τουλάχιστον στα καινούργια λύκεια, σαν 
μαθήματα εξειδίκευσης. Το σχέδιο αντιμετωπίζεται σαν τέτοιο. Δεν 
αναγνωρίζεται δηλαδή στην αισθητική παιδεία το θεωρητικό της 
μέρος. Και αυτό είναι μία θεμελιώδης διαφορά μεταξύ εμάς όπως 
τα σκεφτόμαστε και του τρόπου με τον οποίον τα αντιλαμβάνεται 
το υπουργείο, αν αντιλαμβάνεται τίποτα πάνω σ' αυτά. 

Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε πρακτικές λεπτομέρειες, θα 
ήθελα να αφήσω λίγο τη φαντασία σας να λειτουργήσει πως θα 
μπορούσε να είναι ένα τέτοιο καλλιτεχνικό ή πολιτιστικό λύκειο. 
Αυτό που θα ήθελα να δω να βγαίνει από το συνέδριο που έρχεται, 
ανάμεσα στ* άλλα, θα ήταν μια ολοκληρωμένη πρόταση, 
τουλάχιστον στο χώρο του λυκείου, που είναι ένας χώρος 
διαφορετικός από του γυμνασίου - εμείς που διδάσκουμε στο 
λύκειο έχουμε δει λίγο τις διαφορές του - θα απευθυνόταν στα 
υπουργεία Παιδείας αλλά και Πολιτισμού. Την οποία πρόταση θα 
υποστήριζαν -εκτός από εμάς- και όλοι όσοι εμπλέκονται στην 
υπόθεση της καλλιτεχνικής παιδείας και δεν είμαστε μόνο εμείς, 
μερικές φορές περιχαρακώνουμε την παρουσία μας και 
απομονωνόμαστε από δυνάμεις ανθρώπων οι οποίοι δρουν 
παράλληλα με μας ή μαζί με μας και θα 'πρεπε να 'ναι μαζί μας. 

Και να ολοκληρώσω με μία πρόταση η οποία θα είχε κάθε 
λόγο να μην απορριφθεί από κανένα, τουλάχιστον αν δεν είμαστε 
και μόνοι μας έτσι; Έτσι θα μπορούσαμε ίσως να ξεπεράσουμε κι 
ένα αίσθημα μοναξιάς που μας βασανίζει. 

Εγώ αυτά τα πράγματα είχα να πω. Αν και η εισήγηση μου 
ήταν για τα τεχνικά λύκεια, πήγε κάπου αλλού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα το λόγο θα πάρει η Ρούλα η Ααζάρου που είναι 
γλύπτρια και εκπαιδευτικός και θα μιλήσει για τις τεχνικές -

επαγγελματικές σχολές και τον ΟΑΕΔ. 

ΛΑΖΑΡΟΥ: Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι στην εισήγηση μου θα 
αναφερθώ σε μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία της τεχνικής -

επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Θα αναφερθώ στις 
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αναθέσεις των μαθημάτων ειδικότητας, θα αναφερθώ στα ΣΕΚ και 
στα σχολικά εργαστήρια και τέλος, θα σας καταθέσω τη γνώμη μου 
για τα αναλυτικά προγράμματα από την εμπειρία μου στην τεχνική 
- επαγγελματική σχολή αργυροχρυσοχοϊας. 

Επειδή η εισήγηση μου θα στηρίζεται πάνω σε νομοθετικά 
διατάγματα και εγκυκλίους, ζητώ την υπομονή σας. 

Η ιστορία της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα αρχίζει από το 1829, με την ίδρυση ενός στρατιωτικού 
σχολείου όπου διδάσκονται μαθήματα για την εκτέλεση κυρίως 
δημοσίων έργων. 

Το 1836 ιδρύθηκε το πολυτεχνικό σχολείο ή σχολείο των 
τεχνών, δημόσιο, το οποίο εντάχθηκε στη μέση εκπαίδευση με 
σκοπό την ανοικοδόμηση της Αθήνας. Ιδρύθηκε με βασιλικό 
διάταγμα στις 31/12/1836. Στην αρχή ήταν μια σχολή για 
στοιχειώδη τεχνική εκπαίδευση που σκοπό είχε να συμβάλει στην 
κατάρτιση των τεχνιτών που θα δούλευαν στα μεγάλα νεοκλασικά 
κτίρια και στις καινούργιες πλατείες των Αθηνών. 

Ως το 1840 λειτουργούσαν μόνο κυριακάτικα τμήματα. 
Πρώτος διευθυντής της σχολής ήταν ο Βαυαρός λοχαγός Ζάτνερ 
και οι περισσότεροι καθηγητές ήταν ξένοι. Από το 1840 άρχισε η 
καθημερινή λειτουργία του σχολείου. Συγχρόνως, ιδρύθηκαν και 
καλλιτεχνικά τμήματα, χάρη στη βοήθεια που προσέφερε η 
Δούκισσα της Πλακεντίας Σοφί Ντε Μαρμπουά. Η Δούκισσα δώρισε 
στη σχολή το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό και προσκάλεσε με 
δικά της έξοδα από τη Γαλλία το ζωγράφο Πιέρ Μπονιρότε για να 
διδάξει. 

Ο δεύτερος μεγάλος σταθμός στην ιστορία της σχολής είναι η 
επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843, μετά από την οποία 
αποφασίστηκε να διευθύνεται η σχολή από Έλληνα και να 
χρησιμοποιούνται -όσο είναι δυνατόν- Έλληνες καθηγητές. Πρώτος 
Έλληνας διευθυντής ήταν ο αρχιτέκτονας Λύσανδρος 
Καυτατζόγλου. Έτσι αρχίζει το νέο καθαρά καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα του σχολείου των ωραίων τεχνών. 

Μέχρι το 1858 η κατώτερη και η μέση τεχνική επαγγελματική 
εκπαίδευση ήταν σχεδόν στο σύνολο της ιδιωτική ή ημι-ιδιωτική. 
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Το κράτος όμως ασκούσε έλεγχο σε αυτές τις σχολές. Ο έλεγχος 
είχε κατανεμηθεί στα διάφορα υπουργεία ανάλογα με τους 
επαγγελματικούς τομείς. 

Το 1959 έγινε μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και το Μάρτη 
του ίδιου έτους εξαγγέλθηκαν τα πρώτα μέτρα στα οποία 
περιλαμβάνονταν και η ίδρυση δημόσιων τεχνικών σχολών. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε το υπουργείο Παιδείας, κατά 
τη σχολική χρονιά 1961-62 υπήρχαν 95 τεχνικές σχολές με 35.891 
μαθητές. Από αυτές οι 76 ήταν ιδιωτικές και μόνο οι 19 ήταν 
δημόσιες και είχαν λιγότερους από 5.000 μαθητές. Αυτές οι σχολές 
ήταν η Σιβιτανίδειος, η Παπαστράτειος, δύο σχολές υπομηχανικών 
δώδεκα δημόσιες σχολές που ιδρύθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 
3971/1959 και τρεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Ξάνθη, στη 
Χρυσούπολη και στη Σιάτιστα. 

Η ιστορία της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης 
συνεχίζεται και φτάνουμε στην επόμενη ουσιαστική μεταρρύθμιση 
που έγινε ύστερα από τη μεταπολίτευση με το νόμο 576/1977. 
Σύμφωνα με το νόμο αυτό, η τεχνική και επαγγελματική 
εκπαίδευση διακρίνεται σε μέση και ανώτερη. Η κατώτερη τεχνική 
και επαγγελματική εκπαίδευση καταργήθηκε. 

Η μέση τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται σε 
δύο τύπους σχολείων. Πρώτον, στις τεχνικές και επαγγελματικές 
σχολές, δεύτερον στα τεχνικά και επαγγελματικά λύκεια, τα οποία 
υπάγονται σε μία ευρύτερη οργανική μονάδα, τα ΚΕΤΕ. 

Για την εισαγωγή των μαθητών στις παραπάνω σχολές και 
λύκεια, απαιτείται απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου. Έτσι 
φτάνουμε στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του νόμου 1566/1985, 
με τον οποίον πρώτον ολοκληρώνεται η εννιάχρονη υποχρεωτική 
εκπαίδευση, δεύτερον ενοποιούνται το τεχνικό και επαγγελματικό 
λύκειο σε TEA, με την επιδίωξη μετάδοσης στους μαθητές τεχνικών 
και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να 
απασχοληθούν με επιτυχία σε τεχνικό ή επαγγελματικό κλάδο. 
Τρίτον, ενοποιούνται η τεχνική - επαγγελματική σχολή σε ΤΕΣ με 
επιδίωξη ανάπτυξης δεξιοτήτων στους μαθητές, ώστε να ασκούν 
αποτελεσματικά ορισμένο επάγγελμα. Και τέταρτον, ιδρύεται το 
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ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο με το οποίο γίνεται οργανική σύνδεση 
γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Και έπεται το 
νομοσχέδιο που Θα ακολουθήσει. 

Για τις ΤΕΣ, το άρθρο 9 του νόμου 1566/1985 αναφέρει ότι: 
"εκτός από τους γενικούς σκοπούς της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότερος σκοπός της τεχνικής -

επαγγελματικής σχολής είναι η μετάδοση τεχνικών και 
επαγγελματικών γνώσεων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων ώστε ο 
απόφοιτος να μπορεί να ασκήσει με επιτυχία ορισμένο επάγγελμα. 
Παράλληλα, επιδιώκεται η εμπέδωση και ο εμπλουτισμός των 
γενικών γνώσεων. 

Η φοίτηση διαρκεί δύο χρόνια για τις ημερήσιες και για τις 
εσπερινές τρία χρόνια. Αν εφαρμόζονται προγράμματα άσκησης 
στο επάγγελμα η φοίτηση επιμηκύνεται έως ένα έτος ακόμα, 
ανεξάρτητα από τη λειτουργία της σχολής ως ημερήσιας ή 
εσπερινής. Στο πρώτο έτος εγγράφονται χωρίς εξετάσεις όσοι 
έχουν απολυτήριο γυμνασίου. Ο τίτλος της σχολής τους 
εξασφαλίζει κατοχύρωση επαγγέλματος. 

Σήμερα οι ΤΕΣ που λειτουργούν είναι: 
■ ΤΕΣ Αργυροχρυσοχοϊας: Ιδιωτικές: Γαλιλαίος. Δημόσιες ΤΕΣ 

Στρεμνίτσας, 1η ΤΕΣ Χαλανδρίου, 4η ΤΕΣ Αθηνών. 
■ ΤΕΣ Κοπτικής - Ραπτικής: Ιδιωτικές Α.Β. ΣΙΤΑΜ. Δημόσιες 

1η ΤΕΣ Αχαρνών, 1η ΤΕΣ Πειραιά. 
■ ΤΕΣ Κομμωτικής: Ιδιωτικές Αμαράντιος , ΚΑΜΕΡ. Δημόσιες 

2η ΤΕΣ Ταύρου. 
■ Επιπλοποιίας - Ξυλογλυπτικής: Ιδιωτικές Διπλάριος, 

Δημόσιες ΤΕΣ Καλαμπάκας. Η ΤΕΣ Καλαμπάκας υπάγεται στο 
υπουργείο Γεωργίας, ο τίτλος της όμως είναι τίτλος ΤΕΣ. 

Τώρα, τα μαθήματα ειδικότητας των ΤΕΣ: 
■ ΤΕΣ Αργυροχρυσοχοϊας: ελεύθερο σχέδιο, 1η τάξη τρεις 

ώρες - 2η τάξη τρεις ώρες, ιστορία τέχνης 1η τάξη δύο ώρες -

δεύτερη τάξη δύο ώρες, πλαστική 1η τάξη τρεις ώρες - δεύτερη 
τάξη τρεις ώρες, χαρακτική 1η τάξη τρεις ώρες - η 2η τάξη δεν 
κάνει χαρακτική. 
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■ ΤΕΣ Κοπτικής - Ραπτικής: 1η τάξη βασικές αρχές σχεδίου 
μόδας πέντε ώρες την εβδομάδα, δεύτερη τάξη έξι ώρες την 
εβδομάδα. Ελεύθερο σχέδιο - χρώμα τρεις ώρες η πρώτη τάξη, 
τρεις ώρες η δεύτερη τάξη. Ιστορία μόδας δύο ώρες η δεύτερη 
τάξη. 

■ ΤΕΣ Κομμωτικής: Ελεύτερο σχέδιο 1η τάξη δύο ώρες -

δεύτερη τάξη δύο ώρες. 
■ ΤΕΣ Επιπλοποιίας: 1η τάξη ελεύθερο σχέδιο τρεις ώρες, 

ρυθμολογία επίπλου 2η τάξη δύο ώρες, ξυλογλυπτική 2η τάξη δύο 
ώρες, χρωματολογία - επεξεργασία επιφανειών 2η τάξη μία ώρα. 

Ένα άλλο κεφάλαιο τώρα: καθορισμός αντιστοιχίας 
ειδικοτήτων εκπαιδευτικών και διδασκομένων μαθημάτων. 
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 1566, το 
εκπαιδευτικό προσωπικό κατατάσσεται σε τρεις κατηγορίες που 
εξειδικεύονται στην παράγραφο 4 ως εξής: 

■ 1η κατηγορία: Καθηγητές του Κλάδου ΠΕ1 έως ΠΕΙ8. 
■ 2η κατηγορία: Καθηγητές εργαστηρίων του Κλάδου ΤΕ1. 
■ 3η κατηγορία: Αρχιτεχνίτες και τεχνίτες του Κλάδου ΔΕΙ. 
Οι Κλάδοι ΠΕ1 έως ΠΕ16 (ΠΕ16 είναι η μουσική) είναι με 

πτυχίο ΑΕΙ. Ο Κλάδος ΠΕΙ8 είναι με πτυχίο ΤΕΙ ή KATE και πτυχίο 
παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕ ΑΕΤΕ. Οι ΠΕ17 είναι τεχνολόγοι και 
προέρχονται από ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΑΕΤΕ ή ΤΕΙ συν ΣΕΑΕΤΕ. 

Οι ΤΕΙ έχουν πτυχίο τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή 
μέσης τεχνικής ή επαγγελματικής σχολής και πτυχίο παιδαγωγικών 
σπουδών της ΣΕΑΕΤΕ. 

Οι ΑΕΙ έχουν πτυχίο κατώτερων τεχνικών και 
επαγγελματικών σχολών ή πτυχίο τεχνικής και επαγγελματικής 
σχολής και τριετή επαγγελματική πείρα από τη χρήση του πτυχίου. 

Με την αριθμό πρωτοκόλλου Γ2/5502/14.10.94 εγκύκλιο 
τροποποιείται η Γ2/3325/4.9.89 εγκύκλιος και ορίζει όταν οι 
μαθητές που παρακολουθούν σε ένα τμήμα είναι μέχρι και 
δεκαεφτά, η διδασκαλία του σχεδίου γίνεται από έναν εκπαιδευτικό 
και από δύο εκπαιδευτικούς θα γίνεται μόνο όταν ο αριθμός των 
παρακολουθουντων μαθητών είναι δεκαοχτώ και άνω. 
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Η διδασκαλία, τώρα, των εργαστηριακών μαθημάτων, με 
δώδεκα μαθητές γίνεται από έναν εκπαιδευτικό, με είκοσι τέσσερις 
μαθητές γίνεται από δύο εκπαιδευτικούς, από είκοσι τέσσερις και 
πάνω γίνεται από τρεις εκπαιδευτικούς. 

Στη διδασκαλία των μαθημάτων σχέδιο - εργαστήριο που 
αναφέρονται σε πρώτη ανάθεση σε εκπαιδευτικούς περισσοτέρων 
του ενός Κλάδου και που διδάσκονται από δύο ή από τρεις 
εκπαιδευτικούς ταυτόχρονα, η εκλογή του δεύτερου και τρίτου 
εκπαιδευτικού γίνεται κατά προτίμηση από τον Κλάδο ΤΕ1, εφόσον 
ο πρώτος εκπαιδευτικός είναι Κλάδου με ανώτερο πτυχίο. 

ΣΤΟ εργαστήριο για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των 
εργαστηριακών ασκήσεων, θα διατίθεται ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των μαθητών κάθε τμήματος και ένας εκπαιδευτικός του 
Κλάδου ΔΕ1 αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας. Επίσης, οι ΔΕΙ 
συντηρούν και επισκευάζουν τον εργαστηριακό εξοπλισμό και 
φροντίζουν για την αποθήκευση και φύλαξη του εξοπλισμού. 
Συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία ως βοηθοί των 
εργαστηριακών καθηγητών, χωρίς δικαίωμα βαθμολογίας (άρθρο 6 
της Γ2/4321/26.10.88). 

Σύμφωνα με τη Γ2/1047/22.2.96 εγκύκλιο, Γ2/3325/89 και η 
Γ2/3644/90 τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως ακολούθως: 

■ Για τα μαθήματα που διδάσκονται στην ΤΕΣ 
Αργυροχρυσοχοϊας κατά σειρά προτεραιότητας οι αναθέσεις 
γίνονται ως εξής: ελεύθερο σχέδιο, πλαστική, χαρακτική, εκτός 
από ιστορία τέχνης και σε δεύτερη ανάθεση ιστορία τέχνης, από 
τους ΠΕΙ8 Αργυροχρυσοχοϊας. Αυτή είναι μια ειδικότητα η οποία 
μελλοντικά θα την έχουμε από τα ΤΕΙ. Αυτή τη στιγμή τα μαθήματα 
αυτά διδάσκονται από τους ΠΕ8. 

■ ΤΕΣ Κοπτικής - Ραπτικής ετοίμων ενδυμάτων: Τα 
μαθήματα βασικές αρχές σχεδίου μόδας, ελεύθερο σχέδιο, χρώμα, 
ιστορία μόδας κατά σειρά προτεραιότητας από τους ΠΕ8, ΠΕ12 
αρχιτέκτονες. 

■ ΤΕΣ Κομμωτικής: Ελεύθερο σχέδιο κατά σειρά 
προτεραιότητας ΠΕ8, ΠΕΙ2. 
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■ ΤΕΣ Επιπλοποιίας: Ελεύθερο σχέδιο και ρυθμολογία 
επίπλου από τους ΠΕ8 κατά προτεραιότητα και ακολούθως ΠΕ12, 
ξυλογλυπτική ΠΕ8 μόνο, χρωματολογία και επεξεργασία 
επιφανειών ΠΕ8 μόνο. 

Σχολικά εργαστηριακά κέντρα και σχολικά εργαστήρια (αυτά 
είναι η ψυχή των τεχνικών επαγγελματικών σχολών γιατί είναι 
εργαστηριακές σχολές. Άρθρο 10 νόμος 1566/85. Προβλέπει: για 
την πρακτική άσκηση των μαθητών των τεχνικών επαγγελματικών 
λυκείων, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και των ΤΕΣ, να 
λειτουργούν ανάλογα με τις ανάγκες σχολικά εργαστήρια στα 
οποία οι ασκούμενοι μαθητές προέρχονται από τρεις τουλάχιστον 
σχολικές μονάδες. Όταν ο/ μαθητές που ασκούνται στα εργαστήρια 
προέρχονται από λιγότερες σχολικές μονάδες, η πρακτική τους 
άσκηση γίνεται σε σχολικό εργαστήριο που υπάγεται διοικητικά 
στο τεχνικό επαγγελματικό ή ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο. 

Το ΤΕΣ διακρίνεται σε τομείς εργαστηρίων. Κάθε τομέας 
εργαστηρίων περιλαμβάνει τρία μέχρι πέντε εργαστήρια της ίδιας 
ή γενικότερης κατεύθυνσης. Την ίδια συγκρότηση παρουσιάζει και 
το σχολικό εργαστήριο. 

Με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου 
Περιφερειακού Συμβουλίου, ορίζονται πρώτον οι σχολικές μονάδες 
της ίδιας πόλης ή περιοχής, δεύτερον οι διευθυντές των παραπάνω 
σχολικών μονάδων που διατίθενται στα ΣΕΚ και οι ώρες 
απασχόλησης τους. 

Διευθυντές των ΣΕΚ ορίζονται εκπαιδευτικοί των Κλάδων 
ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18 και ΔΕΙ με βαθμό Α. Και αντίστοιχα 
ορίζονται υποδιευθυντές (από 'δω απουσιάζουμε εμείς). Υπεύθυνοι 
τομέων των ΣΕΚ ορίζονται εκπαιδευτικοί των Κλάδων ΠΕΙ2, ΠΕ14, 
ΠΕ17, ΠΕ18 και ΤΕ1 με βαθμό Α. 

Σε κάθε εργαστήριο κατεύθυνσης ΣΕΚ ή σχολικό εργαστήριο 
ορίζεται ως υπεύθυνος εκπαιδευτικός από τους Κλάδους ΠΕ17, 
ΠΕ18 ή ΤΕ1 αντίστοιχης προς το εργαστήριο ειδικότητας. Οι 
διδάσκοντες στα εργαστήρια του ΣΕΚ συγκροτούν το Σύλλογο 
Διδασκόντων του οποίου προεδρεύει ο Διευθυντής του ΣΕΚ κ.λπ. Το 
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διδακτικό προσωπικό του ΣΕΚ συμμετέχει στους Συλλόγους 
Διδασκόντων των σχολικών μονάδων. 

Το σχολικό εργαστήριο, τώρα, έχει την ίδια συγκρότηση με το 
ΣΕΚ. Ο υπεύθυνος τομέας του σχολικού εργαστηρίου ορίζεται με 
απόφαση του Προϊσταμένου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
προέρχεται από τους Κλάδους ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕΙ7, ΠΕΙ8, ΔΕΙ με 
ειδικότητα αντίστοιχη προς τον τομέα του εργαστηρίου. Ο 
υπεύθυνος εργαστηρίου είναι πτυχιούχος ΤΕ1 ή μέσης σχολής 
ειδικότητας αντίστοιχης προς το εργαστήριο και είναι αρμόδιος για 
τη συντήρηση, λειτουργία και αντικατάσταση του εξοπλισμού. 

Από την εμπειρία μου, λοιπόν, στην 4η ΤΕΣ 
Αργυροχρυσοχοϊας, θα έλεγα ότι η διαδικασία της εκπαιδευτικής 
πράξης σε πρώτη φάση θα ήταν σκόπιμο να ξεκινάει από το 
σχέδιο, το οποίο σε δεύτερη φάση να δουλεύεται στο υλικό στα 
εργαστήρια. Κατ' αυτό τον τρόπο θα πετυχαίναμε ενότητα γνώσης. 

Τα μαθήματα που παίρνουν τα παιδιά στη σχολή αυτή είναι 
μια εισαγωγή στις τεχνικές της κοσμηματοποιίας. Η εμπειρία τους 
αργότερα είναι εκείνη που θα τους αναδείξει σε καλούς και 
ικανούς τεχνίτες. Τα μαθήματα που δίδονται ίσως θα ήταν σκόπιμο 
να προσανατολίζονται και προς αναζήτηση καινούργιων υλικών. 

Επειδή ο Κλάδος της Αργυροχρυσοχοϊας είναι ένας από τους 
σημαντικότερους της ελληνικής παραγωγής, με εξαγωγές προς όλο 
τον κόσμο, από τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για 
το έτος '94, οι εξαγωγές μας ήταν τέσσερα δις οκτακόσια ογδόντα 
έξι εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες εφτά 
δραχμές (4.886.351.807) σε είδη της αργυροχρυσοχοϊας από τα 
οποία το 25,19% των εξαγωγών μας το απορρόφησε η Αμερική, το 
13,28% η Γερμανία, το 11,28% η Ιταλία, το 7,36% η Ελβετία κ.λπ., 
κ.λπ. Για το έτος 1995 οι εξαγωγές μας σε είδη αργυροχρυσοχοϊας 
ήταν τέσσερα δις τετρακόσια εβδομήντα δύο εκατομμύρια εκατόν 
πενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες δύο δραχμές (4.472.154.602) 
και απορροφήθηκαν από Γερμανία το 15,32%, από το ΗΠΑ το 
19,14%, από την Ιταλία το 11,02%, από τη Βρετανία το 9,95, από 
την Ιαπωνία το 9,09 κ.λπ. 
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Επειδή ακόμα έχουμε στον τόπο μας στον Κλάδο αυτό μια 
πλούσια διαδρομή, μέσα στο χώρο και στο χρόνο -μια επίσκεψη 
στα μουσεία θα μας εκπλήξει για την ποιότητα και την ομορφιά 
των κοσμημάτων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ακόμη, με τη 
συμβολή στις μέρες μας των Ααλαούνη, Ζολώτα, Φανουράκη, 
Μαραθιανάκη, Κουζοόπη, Μαραμένου Πατέρα και άλλων 
δημιουργών, οι οποίοι κατάφεραν να ανεβάσουν την ελληνική 
αργυροχρυσοχοϊκή τέχνη στο διεθνές προσκήνιο και να την 
επιβάλλουν ως υψηλή τέχνη η οποία συνδυάζει τις παραδοσιακές 
βάσεις της εργαστηριακής χειροτεχνίας με τις προϋποθέσεις της 
καλλιτεχνικής δημιουργίας, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα βέβαια 
και τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας, για τους ανωτέρω 
λόγους θα πρότεινα το υπουργείο Παιδείας να δώσει βαρύτητα 
στην εκπαίδευση των αυριανών αργυροχρυσοχόων και να 
προστεθεί στη σχολή και ένας τρίτος χρόνος, χρόνος ειδίκευσης. 
Ειδίκευση στο σχεδιασμό, στην καρφωτική ή αδαμαντοδεσία, στο 
χειροποίητο κόσμημα, στο σμάλτο ή στη χυτόπρεσσα, στο 
αναπαραγωγικό κόσμημα, στη χαρακτική χρυσοχοΐας, στη 
μεταλλοπλαστική. 

Για τις άλλες σχολές δεν έχω πληροφορίες να σας πω. Θα 
αναφέρω τώρα λίγα πράγματα για τις σχολές ΟΑΕΔ. Σχολές 
μαθητείας ΟΑΕΔ οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
υπουργείου Εργασίας σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας. Με 
το νόμο 1346/1983 ΦΕΚ 46, ανήκουν στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Τα πτυχία είναι ισότιμα με τα πτυχία των ΤΕΣ. 
Δικαίωμα εγγραφής έχουν νέοι και νέες από δεκαπέντε έως 
δεκαοχτώ χρονών, απόφοιτοι γυμνασίου, αφού περάσουν τεστ 
δεξιότητας. Η διάρκεια της φοίτησης είναι τέσσερα μέχρι έξι 
εξάμηνα, ανάλογα με την ειδικότητα. 

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε δύο φάσεις, της 
εκπαίδευσης στο σχολείο και της πρακτικής άσκησης κοντά στον 
εργοδότη. Κατά την πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις, κοντά 
στον εργοδότη δηλαδή, ο μαθητής είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και 
αμείβεται από τον εργοδότη. 
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Εκτός των άλλων ειδικοτήτων που λειτουργούν, είναι και οι 
ειδικότητες αργυροχρυσοχόου, κομμωτή, τεχνίτη γραφικών τεχνών, 
ξυλουργού - επιπλοποιού, αγγειοπλάστη, κόπτριας, ράπτριας κ.λπ. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα συνεχίσουμε. Πριν να δώσω το λόγο στην Αγγελική 
τη Βερτσώνη, έχει έρθει η Ηρώ η Μπρισκόλα η οποία ήταν στους 
εισηγητές και νομίζω ότι για πολύ λίγα λεπτά θα δώσει κάποια 
στοιχεία. Θα έρθεις Ηρώ; Δεν θέλεις να μιλήσεις; 

ΜΠΡ/ΣΚΟΛΑ: Δεν έχω κάτι να πω. Οι συνάδελφοι οι προηγούμενοι 
με κάλυψαν σε ένα μεγάλο βαθμό. Απλώς, έχω να φέρω κάποια 
καινούργια πληροφορία για το τι προβλέπεται για τα μαθήματα 
μας στο ενιαίο λύκειο. Απ' ότι συζητείται, στο ενιαίο λύκειο και 
στην τεχνολογική κατεύθυνση δεν θα υπάρχουν καθόλου τα 
μαθήματα των γραφιστών, των διακοσμητών κ.λπ. Θα υπάρχουν 
μόνο οι παραδοσιακές ειδικότητες, δηλαδή δομική, μηχανολογικά 
κ.λπ. Αοιπόν, βγαίνει εντελώς, μην ελπίζουμε ότι θα καλυφθούν οι 
ειδικότητες των τεχνικών λυκείων που καταργούνται από αυτό. 

Αυτό είναι το μόνο που θέλω να πω. Δηλαδή εκτός από τα 
μαθήματα επιλογής που θα έχουμε στην 3η, που θα είναι 
προφανώς γραμμικό και ελεύθερο για να προετοιμάζει για την 
Αρχιτεκτονική στη 2α δεν θα είμαστε και στην πρώτη το γνωστό 
μονόωρο μάθημα. Αυτό συζητείται, αυτό τον καιρό γίνεται μια 
επιμόρφωση καθηγητών που θα επιμορφώσουν κι εμάς σε σχέση με 
το ί ο λύκειο. Γίνεται στο Ευγενίδειο και από κει έφυγε αυτή η 
πληροφορία. 

Ήρθε αυτή η πληροφορία στο 4ο TEA. Εγώ το μόνο που θα 
ήθελα να πω είναι να φροντίσουμε να ενημερωθούμε όχι μόνο για 
τον Κλάδο μας αλλά για το τι είναι όλα αυτά τα πράγματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι τώρα συναδέλφισσα γιατί δεν έχουμε 
ολοκληρώσει, η Ηρώ ήταν εισηγήτρια. Μια στιγμή θα σου δώσω το 
λόγο. 
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Μ Π ΡΙΣ ΚΟΛΑ: Μετά τα συζητάμε τότε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι Θα τα συζητήσουμε, έχουμε χρόνο να τα 
συζητήσουμε. Άλλωστε είναι εδώ και ο Γιώργος ο Σιγάλας, Θέλει να 
κάνει και μια παρέμβαση μετά τις εισηγήσεις για το Θέμα, πριν τη 
συζήτηση. 

Λοιπόν, το λόγο Θα δώσω στην Αγγελική τη Βερτσώνη, η 
οποία είναι ζωγράφος και εκπαιδευτικός, με Θέμα το μουσικό 
γυμνάσιο. 

ΒΕΡΤΣΩΝΗ: Δεν Θα σας κουράσω πάρα πολύ, διότι τα έχουμε πει 
και ξαναπεί και η ιστορία είναι γνωστή από τα σεμινάρια, από 
πέρυσι, πρόπερσι, έχουμε γράφει και τα ανάλογα άρΘρα στο 
περιοδικό. Θα κάνω μόνο μία πολύ σύντομη αναδρομή, το πως 
ξεκίνησε το πειραματικό μουσικό γυμνάσιο Παλλήνης, το οποίο 
υποτίθεται ότι Θα αποτελούσε και το πρότυπο για τα υπόλοιπα 
μουσικά γυμνάσια που ιδρύθηκαν με τη σειρά στην υπόλοιπη 
Ελλάδα. 

Αναφέρομαι στο περυσινό περιοδικό που μπορείτε μετά κι 
εσείς να το τσεκάρετε. 

Το ιδρυτικό του σχολείου το οποίο ξεκίνησε σαν σχολείο 
γενικής αισθητικής παιδείας, ήταν όραμα του Τρίτση και του 
μουσικοπαιδαγωγού Βασιλειάδη. Το ιδρυτικό ερμηνεύτηκε -όσον 
αφορά βέβαια στα μαθήματα μας, τα μουσικά δεν τα εξετάζω 
καθόλου, μπορείτε να τα δείτε- με δίωρο στα εικαστικά 
συνεχόμενο. Τα τμήματα των τάξεων έσπαγαν στη μέση, που 
σήμαινε αυτό ότι μπορούσε το μάθημα να γίνεται ευκολότερο 
πειραματικότερο και εργαστηριακό. Επιπλέον, υπήρχαν 
εργαστήρια έκφρασης τα οποία επέλεγαν οι μαθητές, δίωρο -μια 
φορά την εβδομάδα και δίωρο ιστορίας τέχνης. 

Σκοπός του σχολείου αυτού βέβαια όπως αναφέρθηκε και στο 
ιδρυτικό και ήταν και το όραμα του Τρίτση ήταν να βγάλει μαθητές 
οι οποίοι θα είχαν μία γενική άποψη επί των τεχνών, αν όχι να 
ήταν πολύτεχνοι καλλιτέχνες, θα ήταν ιδιαίτερα 
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ευαισθητοποιημένοι πολίτες και θα είχαν μια γενική άποφη των 
τεχνών. 

Το σχολείο λειτούργησε έτσι για πολλά χρόνια, 
προκηρύχθηκαν και πέντε οργανικές θέσεις εικαστικών 
καλλιτεχνών. Πήγαμε εκεί με πολύ όρεξη να δουλέψουμε, παρά τα 
προβλήματα, το κτιριακό κ.λπ. 

Το σχολείο αυτό, ξέχασα να πω, επιτροπεύετο από μία 
επιτροπή η οποία λεγόταν καλλιτεχνική επιτροπή, κατοικοεδρεύει 
πάντα στο υπουργείο Παιδείας, σπάνια έρχεται στο σχολείο και 
αυτοί έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν ή να αλλάζουν τα 
προγράμματα του σχολείου, ανάλογα με τις προτάσεις ή τα 
διάφορα εμπόδια που θα παρουσιάζονταν κατά καιρούς. 

Ι' αυτή την καλλιτεχνική επιτροπή όμως, δεν υπήρχε κανένας 
εικαστικός καλλιτέχνης, αποτελείτο -εξ αρχής νομίζω- πάντα από 
μουσικούς. Αυτή η καλλιτεχνική επιτροπή με κάποιο μηχανισμό τον 
οποίο κανένας δεν κατάλαβε ποτέ, συζητείται ότι υπάρχουν 
συμφέροντα μεγάλα των ωδείων και δεν ξέρω τι άλλο, κάποια 
στιγμή άλλαξαν το πρόγραμμα του σχολείου, πολύ ύπουλα και 
πολύ μεθοδικά. Έκαναν δεν και κάποιο συνέδριο στην Κέρκυρα για 
να το επιβεβαιώσουν αυτό το πρόγραμμα. 

Το σχολείο έτσι, από γενικής αισθητικής παιδείας, αλλάζει 
πρόσωπο και γίνεται καθαρά μουσικό. Οι επιπτώσεις βέβαια 
πρώτα απ' όλα αφορούν τα εικαστικά. Κόβεται το δίωρο των 
καλλιτεχνικών στην 1η τάξη, αφαιρείται τελείως από το Λύκειο. 
Επίσης κόβεται το δίωρο της ιστορίας τέχνης που υπήρχε. Και για 
να περάσουν αυτό το πρόγραμμα βέβαια και να μην αντιδράσουν 
οι γονείς, οι οποίοι γονείς έφερναν τα παιδιά γιατί αυτά 
διδάσκονταν περισσότερο εικαστικά και ιστορία τέχνης, 
παρουσίασαν το δέλεαρ ότι τα παιδιά θα μπορούσαν να μπουν στις 
μουσικές σχολές με κάποια μόρια, στα τμήματα μουσικολογίας. 

Το σχολείο βέβαια δεν πάει καλά, δεν πήγε καλά. Ιδρύθηκαν 
και άλλα σχολεία μουσικά σε όλη την Ελλάδα τα οποία φυτοζωούν, 
μ' ένα καθηγητή σε πολλά σημεία της Ελλάδας που παίζει ένα 
όργανο, ένα μπουζούκι ή δεν ξέρω τι άλλο. Έγινε μάλλον ένα κακό 
ωδείο, έτσι λένε αυτοί που είναι μέσα. 
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Αποτέλεσμα όλων αυτών, εμείς τρέξαμε, κάναμε τις 
προτάσεις μας, ξανά και ξανά, υπομνήματα στο υπουργείο κ.λπ., 
γιατί υπήρχε βέβαια και το άμεσο ενδιαφέρον ότι χάναμε και τις 
οργανικές θέσεις τις οποίες τελικά και τις χάσαμε. Και με ένα 
τρόπο πολύ περίεργο μάθαμε ότι μετατεθήκαμε και πέρασε τελικά 
το δικό τους. Και έτσι, εγώ δεν ξέρω αν μπορώ να μιλάω πια για 
το μουσικό γυμνάσιο. Τη σκυτάλη θα πάρει αν θέλετε ο Νίκος ο 
Γιαννάκης που εξακολουθεί να παραμένει εκεί. 

Έγινε αυτό που έγινε. Βέβαια, οι προτάσεις μας πάντα 
υπάρχουν, παρόλο ότι έχω πάψει να υπάρχω σε αυτό το σχολείο 
και ανοίγω την πόρτα για να πάρει κάποιος άλλος την οργανική 
μου θέση την οποία προσπάθησα και εγώ και άλλοι συνάδελφοι να 
κρατήσουμε. Οι προτάσεις μας είναι πάντα το δίωρο στα εικαστικά 
να επιστρέψει, να ερμηνευτεί δηλαδή ο αρχικός θεσμός έτσι όπως 
ξεκίνησε, ως σχολείο γενικής αισθητικής παιδείας, διότι είδαμε 
παρόλες τις δυσκολίες ότι επιβεβαιωθήκαμε και βγάλαμε κάποιους 
μαθητές οι οποίοι είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι. Έχουμε εδώ 
ένα πολύ καλό παιδί που πέρασε και χωρίς εξετάσεις στη σχολή. 
Βέβαια ήταν και πολύ τυχερό και ήταν και πολύ άξιο κι έτσι, μας 
επιβεβαίωσε κάπως σαν καθηγητές. 

Και γι' αυτό ζητάμε οι προτάσεις μας να εισακουσθούν, ίσως 
με κάποια άλλη μορφή γιατί το σχολείο αυτό τώρα έχει διαβρωθεί 
και πολλοί λένε εκ των έξω και ίσως έχουν και δίκιο, γιατί πάντα 
τα πράγματα τα βλέπαμε από μέσα, ότι ίσως θα έπρεπε να 
διαλυθεί και να ξαναδημιουργηθεί με μία νέα φόρμουλα. Αλλά ήταν 
πολύ θετικό το ξεκίνημα του και πολύ μοντέρνο για τη χώρα μας. 
Ίσως ξέφυγε και γι' αυτό μπορέσαμε και κάναμε κάποια 
πράγματα, μερικοί άνθρωποι όχι όλοι, γιατί οι πιο πολλοί πήγαν 
εκεί πέρα για να τεμπελιάσουν καλύτερα. Μπορέσαμε έτσι και 
δώσαμε ένα εύνασμα το οποίο θα μπορούσε να ξαναεφαρμοστεί 
μετά από πενήντα χρόνια, έτσι όπως το ονειρευτήκαμε. Ευχαριστώ. 

Κασέτα 4β 
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ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Από τους εκπροσώπους των ειδικοτήτων και θέατρο 
υπήρχε στο σχολείο και εικαστικά, απ' αυτούς δεν ήταν κανένας 
εκπρόσωπος ποτέ. Βέβαια, οι μουσικοί είχαν και το μαχαίρι και το 
πεπόνι. Ενώ είχαν πάει σ' αυτή τη θέση για να εκπληρώσουν τα 
προγράμματα, να φτιάξουν τα προγράμματα τέτοια προγράμματα, 
να εκπληρωθούν οι στόχοι του σχολείου, αυτοί που ήταν -γενικής 
αισθητικής, παιδείας με ειδίκευση στη μουσική- ε, αυτοί έκαναν το 
δικό τους. Δηλαδή, εμείς είμαστε καλλιτέχνες, εμείς κάνουμε, κι 
έτσι έγινε. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Δεν τα καταγγείλατε αυτά; 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Πολλές φορές και γραπτά και κινήθηκαν οι 
περισσότεροι συνάδελφοι. Μαζί μ' αυτούς κι εγώ, ασχέτως αν 
παρέμεινα, του χρόνου θα με διώξουν κι εμένα. 

Η μεθόδευση έγινε πολύ επιστημονικά από τους κυρίους 
αυτούς, μας πλησίασαν στην αρχή να συμβάλουμε στην αλλαγή του 
προγράμματος, δηλαδή να κάνουμε την ιστορία της τέχνης πρώτα 
απ' όλα, να βάλουμε και την ιστορία της μουσικής. Και όταν τους 
είπαμε ότι εδώ υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν αιώνες που δεν 
υπήρχε η μουσική και πως θα συγχωνευθούν αυτά τα πράγματα, 
θα τους παραλείψουμε, μας άφησαν στην άκρη, θα σας φωνάξουμε 
μας είπαν, θα σας κάνουμε τις προτάσεις και θα κάνετε κι εσείς. 

Ε, έμεινε αυτό που έμεινε γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν 
τίποτε, είδαν ότι είχαμε και άποψη και κάποια στιγμή αναγγέλλεται 
ένα συνέδριο στην Κέρκυρα για τα μουσικά γυμνάσια με τίτλο: 
"Στόχοι και σκοποί των μουσικών σχολείων". Πήγαμε κι εκεί με 
προτάσεις. Εκεί μάθαμε ότι τελικά είχε γίνει το πρόγραμμα, είχε 
περάσει από τη Βουλή, είχε ψηφιστεί και είχε δημοσιευτεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κι εμείς πήγαμε ως κομπάρσοι για ένα 
έργο που είχε ήδη τελειώσει. 

Δεν το ανακοίνωσαν ούτε εκεί, τυχαία βγήκε η ανακοίνωση. 
Υποσχέθηκαν αυτοί οι κύριοι στους Διευθυντές των σχολείων που 
όταν έμαθαν ότι δεν πρόκειται ν' αλλάξει, ξέρω 'γω, γι' αυτό το 
σχολείο. Τελικά έγινε αυτό που έγινε. 
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Από τις εξήντα τέσσερις ώρες την εβδομάδα των εικαστικών, 
δηλαδή με τις δυο ώρες και τα τμήματα κομμένα και την ιστορία 
τ ί

Κ
 τ

έχ
νη<

ϊ
 και ^α δίωρο που υπήρχε, την ελεύθερη έκφραση που 

γινόταν εργαστήρια που δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο 
χώρο μέσα, μείνανε είκοσι τρεις. Είκοσι τρεις και στα κακά του 
χάλια, γιατί αυτό το σχολείο, οι μαθητές είναι από τις 08.30 το 
πρωί μέχρι τις 16.00 μάθημα. Δεν μπορείς να τους βάζεις καμία 
άσκηση στο σπίτι. Έγινε και η ώρα είναι σαραντάλεπτη με 
πεντάλεπτο διάλειμμα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ολοι 
μπαίναμε σε τάξη, στην ουσία λιγότερο από μισή ώρα μάθημα. 

Σχολείο γενικής αισθητικής παιδείας σε χειρότερη μοίρα, σε 
χειρότερα χάλια από τα άλλα τα κοινά σχολεία. Βέβαια, ήταν ένα 
όραμα πραγματικά για το χώρο του ελληνικού σχολείου. Μακάρι 
να κρατούσε γιατί ήταν η ποιότητα μέσα από κει. 

Για μας, αυτό το δίωρο της εβδομάδος που υπήρχε για τα 
εικαστικά και στο δίωρο της ιστορίας της τέχνης είχαμε 
κατορθώσει να κάνουμε πολλά πράγματα. Και μπορεί κανένας 
όταν βάλει ένα πρόγραμμα μπροστά και συνεργάζεται με τους 
συναδέλφους του να κάνει πραγματικά σπουδαία πράγματα. 

Ε, σήμερα είναι στα κακά του χάλια. Η πρόταση μας πια, αν 
και είναι στα χαρτιά, δεν πιστεύω να εισακουσθεί πλέον, γιατί δεν 
πιστεύω αυτό το σχολείο να ανορθωθεί ποτέ. 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: Θα καταργηθεί, το λέει ο νέος νόμος. 

ΠΑΝΝΑΚΗΣ: Ίο λέει; Ε, καλύτερα ακόμα. Να σταματήσουμε να 
μιλάμε δηλαδή. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, στη διαδικασία θα γίνει το εξής: θα μιλήσουν 
ο Χρήστος ο Αλαβέρας (ζωγράφος-εκπαιδευτικός) και η Βάλια η 
Δαβράδου (ζωγράφος-εκπαιδευτικός) με θέμα "Το καλλιτεχνικό 
γυμνάσιο και λύκειο". Και οι δύο θα μιλήσουν. Θέλω απλώς να σας 
πω ότι μόλις τελειώσουν αυτές οι δύο ομιλίες, πιστεύω ότι είναι 
απαραίτητο, πριν το διάλειμμα, να σας διαβάσω τις σελίδες τις 
δύο από το σχέδιο νόμου το καινούργιο, που αφορούν το λύκειο. 
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Δεν θα σας το διαβάσω από τώρα για να μην κόψουμε τη 
συζήτηση, πριν το διάλειμμα θα σας το διαβάσω, έτσι ώστε μετά 
στη συζήτηση να μπορέσουμε να συνδυάσουμε τα στοιχεία που 
έχουμε με τις προθέσεις της κυβέρνησης. Μου κάνει εντύπωση 
γιατί το θεωρείτε τετελεσμένο όλοι, δεν είναι και τόσο τετελεσμένα 
τα πράγματα. 

Θα το διαβάσω για ξέρουμε τι έχει γραφτεί επισήμως, τι 
κατατέθηκε στη Βουλή, να μη μιλάμε με εικασίες, τι κατατέθηκε 
στη Βουλή. Το έχουμε πάρει στα χέρια μας. Και θα σας 
παρακαλούσα πριν το διάλειμμα να καταθέσουμε και τις 
ερωτήσεις. Δεν λέω να γίνουν και οι απαντήσεις, γιατί ήταν πολλές 
ο/ εισηγήσεις και είναι κουραστικό. Θα κάνουμε το διάλειμμα, οι 
απαντήσεις θα δοθούν αμέσως μετά το διάλειμμα και θα γίνει η 
συζήτηση. Συμφωνείτε με αυτή τη διαδικασία; Ωραία. Λοιπόν, το 
λόγο έχει ο Χρήστος ο Αλαβέρας. 

ΑΛΑΒΕΡΑΣ: Οφείλω πρώτα - πρώτα να ευχαριστήσω το 
Επιμελητήριο και την Ενωση Καθηγητών που μας έδωσε τη 
δυνατότητα να αναπτύξουμε μία πρόταση που πιστεύουμε ότι αν 
υλοποιηθεί μπορεί να ανοίξει τους ορίζοντες στην εικαστική 
εκπαίδευση. Θα σας αναπτύξω πρώτα το σκεπτικό της πρότασης 
και στη συνέχεια η Βάλια Δαβράδου θα σας μιλήσει πιο πολύ για 
ζητήματα καταστατικού. 

Η κοινά παραδεκτή έλλειψη πνευματικότητας στη ζωή του 
σύγχρονου ανθρώπου, οδηγεί σε μια ολοένα και περισσότερο 
άχαρη και άμορφη καθημερινότητα, με τις ατομικές 
δραστηριότητες να περιορίζονται στο ελάχιστο. Την έλλειψη αυτή 
καλείται να καλύψει η καλλιτεχνική παιδεία. Η εικόνα που υπάρχει 
από την επαφή μαθητών μέσης εκπαίδευσης με τα καλλιτεχνικά 
είναι ενθαρρυντική, καθώς οι μαθητές ανακαλύπτουν τη 
δημιουργική τους φαντασία, πράγμα που μεταφέρεται και στις 
άλλες δραστηριότητες τους. 

Η συμμετοχή όμως των καλλιτεχνικών στην εκπαίδευση 
εξακολουθεί να είναι περιορισμένη και υποτιμημένη από την κοινή 
γνώμη. 
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Μια κοινωνική πρωτοβουλία που πιστεύουμε ότι Θα συμβάλει 
καθοριστικά στην αναβάθμιση της εικαστικής παιδείας, είναι η 
δημιουργία εικαστικού γυμνασίου και λυκείου. Ένα τέτοιο σχολείο 
μπορεί να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για τη γενικότερη άνθηση 
της καλλιτεχνικής παιδείας και θα προσφέρει αισιόδοξες ανάσες σε 
όσους συμμετέχουν στο εικαστικό εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. 

Και πρώτ' απ' όλους, στους μαθητές που έχουν την επιθυμία 
να επιδοθούν περισσότερο στα εικαστικά, που δίνοντας τους το 
κίνητρο για επίσημη κρατική εικαστική εκπαίδευση, τους 
παρέχουμε και την ευκαιρία να αναπτύξουν την πνευματική 
πλευρά της προσωπικότητας τους. Κι αυτοί με τη σειρά τους θα 
αποτελέσουν, με το δυνατά πλέον ριζωμένο εικαστικό τους 
υπόβαθρο τους δασκάλους των επόμενων γενεών, που όλο και 
περισσότερο θα έχουν την ανάγκη από την αναζωογονητική 
ανθρώπινη παρουσία και δημιουργικότητα. 

Και γιατί όχι, κάποιοι από αυτούς να εξελιχθούν σε 
εμπνευσμένους δημιουργούς, που έχοντας ουσιαστικές βάσεις, να 
φωτίσουν τις ψυχές των ανθρώπων που έρχονται μετά από μας. 

Εκτός, όμως, από τους μαθητές με το άμεσο ενδιαφέρον, η 
ύπαρξη εικαστικού γυμνασίου και λυκείου θα επιδράσει έμμεσα 
θετικά και στο σύνολο των μαθητών, αφού καθόσον όλοι οι 
εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε από τη σχολική εμπειρία, το ατομικό 
ενδιαφέρον και η δραστηριότητα ορισμένων μαθητών είναι ικανό 
να συμπαρασύρει σε μια ζωντανή άμιλλα ολόκληρη την τάξη. 

Και ας μην ξεχνάμε και τους εικαστικούς εκπαιδευτικούς, που 
μ' ένα τέτοιο θεσμό θα έχουν τη δυνατότητα να διοχετεύσουν 
επιτέλους τη δημιουργικότητα τους και τη γνώση τους στην 
εκπαίδευση μαθητών με ειδικό ενδιαφέρον για τα εικαστικά. 
Άλλωστε, η ίδια η παρουσία των εικαστικών εκπαιδευτικών 
επιβάλλει την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση τους. 

Βέβαια, δικαίως μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί, πως είναι 
δυνατόν σε μια πραγματικότητα σαν τη σημερινή να αναφέρονται 
όλα τόσο ουτοπιστικά. Άλλωστε, έχουμε και το παράδειγμα του 
μουσικού γυμνασίου που μόλις αναφέρθηκε. Γι' αυτό το λόγο 
οφείλουμε να αποδεχτούμε και τις δυσκολίες που έχει ένα τέτοιο 
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εγχείρημα. Άλλωστε, για να νικήσεις ένα εμπόδιο πρέπει πρώτα να 
το γνωρίσεις. 

Η εμπειρία αυτή του μουσικού, αλλά και του αθλητικού 
γυμνασίου και λυκείου, μπορεί να μας δώσει πολύτιμες 
πληροφορίες γι' αυτά τα προβλήματα. Βασικότερη δυσκολία 
αποτελεί η επιβάρυνση των μαθητών με πολλές ώρες μαθημάτων. 
Λύση σ' αυτό το πρόβλημα μπορεί να δώσει ένα ελαφρύτερο 
πρόγραμμα εικαστικών μαθημάτων στο γυμνάσιο, όπου τα 
μαθήματα γενικής παιδείας έχουν βασική προτεραιότητα και στη 
συνέχεια, στο λύκειο το πρόγραμμα των εικαστικών μπορεί να γίνει 
εντατικότερο, καθώς οι εισαγωγικές εξετάσεις στη Σχολή Καλών 
Τεχνών είναι ανεξάρτητες και η παρακολούθηση μαθημάτων 
δέσμης δεν είναι απαραίτητη. 

Βλέπουμε, λοιπόν, μια βασική διαφορά ανάμεσα στο 
επιδιωκόμενο εικαστικό γυμνάσιο και λύκειο και στο αποτυχημένο -

προς το παρόν, ελπίζουμε να αλλάξουν τα πράγματα- μουσικό 
γυμνάσιο και λύκειο, που οπωσδήποτε δεν θα είναι καλό όσες 
δυσκολίες και να υπάρχουν να σταματήσει να λειτουργεί. 

Ο έλεγχος της λειτουργίας του εικαστικού γυμνασίου και 
λυκείου μπορεί να γίνεται από μια ολιγομελή επιτροπή 
ειδικευμένων εικαστικών εκπαιδευτικών και το έργο τους θα 
μπορούσε να είναι αξιολόγηση και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών 
που ασκούν το διδακτικό έργο. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα 
που έχει να κάνει με γνωστά ζητήματα που προκύπτουν από 
τέτοιες επιτροπές. Γι' αυτό ίσως μια πρόταση που θα μπορούσε να 
υπάρξει, είναι αυτή η επιτροπή να αλλάζει σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. 

Είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα στο 
μάθημα του ελευθέρου σχεδίου, που αποτελεί και τη βάση για την 
εικαστική πράξη. Στο γυμνάσιο μπορούν να υπερισχύσουν τα 
ερευνητικά-ψυχαγωγικά μαθήματα αυτοσχεδιαστικού χαρακτήρα, 
για τη γνώση των χρωμάτων, των σχημάτων, της προοπτικής και 
της ανατομίας και στο Λύκειο, τα μαθήματα αυτά μπορούν να 
έχουν πιο εξειδικευτικό χαρακτήρα. 
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Γι' αυτό το Θέμα είχαμε μια ωραία συζήτηση το πρωί για το 
κατά πόσο πρέπει να δίνουμε πληροφορίες στα παιδιά, να δίνουμε 
κανόνες. Ίσως μπορούμε να τα αφήσουμε στην αρχή να 
αυτοσχεδιάσουν και στη συνέχεια, ίσως Θα είναι πιο έτοιμα να 
κρίνουν τα ίδια τι πρέπει να πάρουν και τι όχι. 

Το μάθημα ιστορίας της τέχνης είναι απαραίτητο για όλες τις 
τάξεις του γυμνασίου και λυκείου και Θα μπορούσε να προστεθεί 
σε αυτό -κατά τη διάρκεια του λυκείου- και η αισθητική φιλοσοφία. 
Άλλα προτεινόμενα μαθήματα, είναι η γλυπτική, η χαρακτική, η 
σκηνογραφία. Θα σας μιλήσει περισσότερο η Βάλια. 

Θεωρούμε, επίσης, πολύ σημαντική την παρουσία και άλλων 
καλλιτεχνικών μαθημάτων εκτός της μουσικής, όπως η 
φωτογραφία, το θέατρο, ο χορός (ο υποτιμημένος χορός) και ο 
κινηματογράφος και η κεραμική, που θα μπορούσαν να 
λειτουργήσουν ως μαθήματα επιλογής. 

Για τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν από την έλλειψη θεσμικού 
πλαισίου, μπορούμε να ανατρέξουμε συμβουλευτικά στο θεσμικό 
πλαίσιο του μουσικού γυμνασίου, όχι να το ακολουθήσουμε πιστά 
βέβαια, και πρέπει να σημειώσουμε το γεγονός ότι το έδαφος είναι 
ελεύθερο από νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα 
να προχωρήσουμε σε ένα ευρύ πεδίο δυνατοτήτων και να 
αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος. 

Σ' αυτό το ευρύ πεδίο μπορούμε να εφαρμόσουμε νέες και 
αποτελεσματικότερες μεθόδους. Ας σημειώσουμε, άλλωστε, ότι και 
η ίδια η διαδικασία για την υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού 
θεσμού μπορεί να ενεργοποιήσει πολλά τη δημιουργική διάθεση 
όλων μας. 

ΔΑΒΡΑΔΟΥ: Μετά από τον προβληματισμό όλων των συναδέλφων 
που έβλεπα στα σεμινάρια της Ένωσης και τις χρήσιμες ιδέες τους 
για τα εικαστικά, κατάλαβα ότι είναι απαραίτητη η ίδρυση ενός 
εικαστικού γυμνασίου και λυκείου. Η συνεργασία μου με το Χρήστο 
τον Αλαβέρα με έκανε να πιστεύω ότι πράγματι αυτό το όραμα 
μπορεί να γίνει πραγματικότητα αν βοηθήσετε εσείς οι συνάδελφοι. 
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Αναφέρθηκα στο νομοθετικό πλαίσιο του μουσικού γυμνασίου 
για να μελετήσω τα προγράμματα της γενικής παιδείας, για τα 
παιδιά δηλαδή πως μπορούν να έχουν μαθήματα μουσικής και 
γενικής παιδείας μαζί. 

Για τα μαθήματα της εικαστικής παιδείας συζητήσαμε πολύ 
με το Χρήστο τον Αλαβέρα και είδα και τα προγράμματα της 
Σχολής Καλών Τεχνών, Έχοντας υπόψη, λοιπόν, τις διατάξεις της 
αριθμού 3345 στις 2.9,88 υπουργικής απόφασης που αφορά την 
ίδρυση και λειτουργία των μουσικών σχολείων, όπως αυτή 
κυρώθηκε με το νόμο 1824 του 88, το ΦΕΚ 296 στις 30.12.98, 
απώτερος στόχος των εμπνευστών του σχολείου όπως ήταν πριν -

δηλαδή όπως ήταν πριν το μουσικό γυμνάσιο- ήταν η δημιουργία 
σχολείων γενικής αισθητικής καλλιέργειας που θα συνδύαζαν 
γενική παιδεία, γενική αισθητική παιδεία και εξειδίκευση σε μία 
από τις τέχνες. Αλλα στη μουσική -γι' αυτό έγινε το μουσικό 
γυμνάσιο- άλλα στα εικαστικά -δεν έγινε όμως εικαστικό γυμνάσιο-

και άλλα στο θέατρο -και ούτε έγινε θεατρικό γυμνάσιο. 
Προσδιορισμός του σκοπού των εικαστικών σχολείων, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, δηλαδή βασίστηκαν στην 
υπουργική απόφαση που τότε ήταν στα πράγματα, του Γεωργίου 
Παπανδρέου που αφορούσε τα μουσικά σχολεία, σύμφωνα με το 
αριθμό 3345 στις 2.9.88 στο ΦΕΚ 649 στις 7.9.88. Σύμφωνα με 
αυτό, έκανα το ακόλουθο πρόγραμμα: σκοπός των εικαστικών 
σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γυμνασίων και 
λυκείων, είναι η προετοιμασία και η κατάρτιση των νέων που 
επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση των 
εικαστικών χωρίς να υστερούν όμως σε γενική παιδεία, αν τελικά 
επιλέξουν άλλο τομέα επιστημονικής ή επαγγελματικής έκφρασης. 

Δεύτερον, το αναλυτικό πρόγραμμα των εικαστικών σχολείων 
περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα αισθητικής 
παιδείας, άσκηση στα εργαστήρια ειδικότητα για τα μαθήματα 
εικαστικής παιδείας, καθώς και απογευματινή μελέτη. 

Τρίτον, στα εικαστικά γυμνάσια μπορεί να οργανώνονται 
μαθήματα εικαστικής παιδείας, προαιρετικά, παρακολούθησης για 
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μαθητές δημοτικών σχολείων για την ανίχνευση των κλίσεων και 
ενδιαφερόντων στα εικαστικά. 

Τέταρτον, σύμφωνα με την τότε απόφαση του υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, να συγκροτείται όπως και 
στο μουσικό γυμνάσιο μια πενταμελής καλλιτεχνική επιτροπή από 
ειδικούς στους τομείς λειτουργίας των εικαστικών σχολείων και 
αναγνωρισμένου κύρους παιδαγωγούς στα εικαστικά. 

Έργο της επιτροπής αυτής είναι η μελέτη των προγραμμάτων 
διδασκαλίας στα εικαστικά σχολεία, η διατύπωση γνώμης για τα 
γενικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων 
αυτών (εξοπλισμού, στελέχωσης), τρόπου αξιολόγησης της 
επίδοσης των μαθητών στα εικαστικά μαθήματα, καθώς και η 
γενικότερη εποπτεία και αξιολόγηση στις λειτουργίες των σχολείων 
αυτών. 

Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο 
Γραμματέας αυτής, ο τρόπος λειτουργίας της, η διάρκεια της 
θητείας του Προέδρου και των μελών της, καθώς και ο τρόπος της 
διοίκησης στήριξης του έργου της. 

Πρόταση: αφού το σχολείο (για το εικαστικό μιλάμε), το 
γυμνάσιο και το λύκειο, περιλαμβάνει μαθήματα αισθητικής 
παιδείας για να δίνει ερεθίσματα στο μαθητή και αυτός να 
αποφασίζει ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του και την ωριμότητα 
του το τι θα ακολουθήσει, πρέπει στη σύνθεση της καλλιτεχνικής 
επιτροπής -κάτι που δεν υπάρχει πλέον στο μουσικό γυμνάσιο, ενώ 
ήταν στο πρόγραμμα να υπάρχει, εγώ βασίζομαι στο πρόγραμμα 
το πρώτο το οραματικό του μουσικού γυμνασίου όπου ήταν να 
υπάρχει μια καλλιτεχνική επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτή την 
καλλιτεχνική επιτροπή να μετέχουν και εκπρόσωποι των μουσικών, 
του θεάτρου και της χοροκίνησης για το εικαστικό γυμνάσιο. 

Πέμπτον, το διδακτικό προσωπικό των εικαστικών σχολείων, 
διακρίνεται σε καθηγητές των γενικών μαθημάτων που έχουν σχέση 
με τις τέχνες, δηλαδή να καταλαβαίνουν ότι τα παιδιά είναι 
ευαισθητοποιημένα στα εικαστικά μαθήματα και μπορούν να έχουν 
και κάποιο καλλιτεχνικό έργο. Επίσης, το σπουδαιότερο, σε 
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καθηγητές εικαστικών απόλυτα εξειδικευμένους στους τομείς των 
εικαστικών. 

Έκτον, πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια, προσόντα ή 
προϋποθέσεις για τη διαδικασία μετάθεσης μόνιμων εκπαιδευτικών 
στα εικαστικά σχολεία, όπως ήταν τότε και στα μουσικά 
(παράγραφος του κεφαλαίου Β του άρθρου 16 του νόμου 
1566/1985, ΦΕΚ 167). 

Έβδομον, συγκρότηση εργαστηρίων σύγχρονης τεχνολογίας. 
Πρόταση: δημιουργική χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
μηχανήματα προβολών, οθόνη, τηλεόραση, βίντεο, φωτιστικά σττοτ 
μετακ/νούμενα, κουρτίνες μαύρες για συσκότιση και ελεγκτές για 
σταθερό φως βορινή αίθουσα. Επίσης, ειδικούς πάγκους, θρανία, 
σχεδιαστήρια, καβαλέτα, βιβλιοθήκες, ντουλάπια, συρτάρια, 
ράφια, νεροχύτες, επιφάνειες στους το/χους για έκθεση έργων και 
αποθήκη υλικών. 

Τα διδασκόμενα μαθήματα και ώρες εβδομαδιαίας 
διδασκαλίας στα εικαστικά γυμνάσια: ο ίδιος αριθμός ωρών 
υπάρχει και στα μουσικά γυμνάσια. Για τα μαθήματα γενικής 
παιδείας εφαρμόζονται τα οικεία αναλυτικά προγράμματα των 
τάξεων του ημερησίου γυμνασίου. 

Προτάσεις: τα μαθήματα της μουσικής και της χοροκίνησης 
να διδάσκονται από μία ώρα την εβδομάδα και στις τρεις τάξεις 
του γυμνασίου. Χρήση αυτών των γνώσεων για το σκοπό του 
δημιουργικού εικαστικού σχολείου. Το μάθημα της ιστορίας της 
τέχνης να διδάσκεται στα μαθήματα της εικαστικής παιδείας δύο 
ώρες την εβδομάδα και στις τρεις τάξεις του γυμνασίου. Να 
προστεθεί στην 1η γυμνασίου το μάθημα της πολύτεχνης 
έκφρασης, μία ώρα την εβδομάδα, όπως το είχε σκεφτεί ο 
εμπνευστής του μουσικού γυμνασίου ο κ. Στέφανος Βασιλειάδης. 

ΛΓ αυτές τις προτάσεις, τα μαθήματα γενικής παιδείας του 
εικαστικού γυμνασίου θα είναι είκοσι επτά ώρες την εβδομάδα 
όπως ισχύει και στο μουσικό γυμνάσιο. 

Εικαστικό γυμνάσιο, μαθήματα γενικής παιδείας: θα σας τα 
πω λίγο γρήγορα αυτά γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Στην 1η 
γυμνασίου θρησκευτικά από μία ώρα για τα μαθήματα γενικής 
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παιδείας, αρχαία ελληνική γραμματεία τέσσερις ώρες σε όλες τις 
τάξεις του γυμνασίου, νεοελληνική γλώσσα και γραμματεία από 
πέντε στην 1η, τέσσερις στη δα, τρεις στην 3η γυμνασίου. Ιστορία 
από δυο ώρες σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου, μαθηματικά από 
τέσσερις ώρες σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου. Γεωγραφία από 
δυο ώρες στην 1η και στη 2α γυμνασίου, βιολογία στον πρώτο 
τομέα μία ώρα στην 1η γυμνασίου, στο δεύτερο τομέα μία ώρα 
στην 3η γυμνασίου. Στοιχεία δημοκρατικού πολιτεύματος μία ώρα 
στην 3η γυμνασίου. Ξένη γλώσσα από δύο ώρες αγγλικά, από δύο 
ώρες γερμανικά ή γαλλικά. Φυσική από δύο ώρες στη 2α και στην 
3η γυμνασίου, χημεία από μία ώρα στη 2α και στην 3η γυμνασίου, 
φυσική αγωγή από δύο ώρες σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου. 

Μαθήματα αισθητικής παιδείας: μουσική από μία ώρα σε 
όλες τις τάξεις του γυμνασίου, πολύτεχνη έκφραση μία ώρα στην 
1η γυμνασίου και χοροκίνηση μία ώρα σε όλες τις τάξεις του 
γυμνασίου. Έχουμε σύνολο είκοσι επτά ώρες μαθήματα γενικής 
παιδείας. 

Οι προτάσεις τώρα για τα μαθήματα της εικαστικής παιδείας. 
Υποχρεωτικά σχέδιο από πέντε ώρες στην 1η, στη 2α και στην 3η 
γυμνασίου. Ζωγραφική -κάτι που δεν υπάρχει γενικά ούτε στα 
τεχνικά, ούτε στα πολυκλαδικά, για τα λύκεια, τώρα φυσικά στο 
γυμνάσιο μας πιέζει ο χρόνος σε μία ώρα τί να πρωτοκάνουμε, απ' 
όλα κάνουμε αλλά τί μπορούμε- από δύο ώρες σε όλες τις τάξεις 
του γυμνασίου. Θεωρία χρώματος, χρωματικές ασκήσεις από μία 
ώρα σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου. Ιστορία τέχνης από δύο 
ώρες σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου. Χαρακτική από δύο ώρες 
σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου, γλυπτική, πλαστική, κατασκευές 
από δύο ώρες σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου και θέατρο από μία 
ώρα σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου. 

Επίσης, να υπάρχουν τα θέματα επιλογής, δύο ώρες 
υποχρεωτικά, αλλά διαλέγεις πολλές ειδικότητες. Διακοσμητική 
από μία ώρα να γίνεται, αλλά μπορείς να πάρεις ή διακοσμητική ή 
κάποιο άλλο μάθημα, όπως είναι ακολούθως. Γραφίστικη από μία 
ώρα, σκηνογραφία από μία ώρα, ψηφιδωτό από μία ώρα, 
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φωτογραφία από μία ώρα, κεραμική από μία ώρα, υφαντουργική 
από μία ώρα, αγιογραφία από μία ώρα. 

Επίσης, μπορεί να είναι και ο κινηματογράφος. Και άλλα 
μπορεί να είναι κατ' επιλογή, αυτό θα το αποφασίσουν άλλοι, όχι 
εγώ. Απλώς εγώ δίνω το ερέθισμα για να σκεφτούμε ότι πρέπει να 
γίνει ένα εικαστικό γυμνάσιο και βοηθάει πολύ τον κλάδο μας. 

Έτσι, απ' όλα αυτά που έχω πει, τα μαθήματα εικαστικής 
παιδείας θα είναι δεκαεφτά ώρες την εβδομάδα και μαζί με τα 
μαθήματα γενικής παιδείας θα έχουμε σαράντα τέσσερις ώρες την 
εβδομάδα, κάτι που υπάρχει, που έχει δοκιμαστεί -σαράντα 
τέσσερις ώρες την εβδομάδα- στο μουσικό γυμνάσιο. 

Σκοπός και διδακτέα ύλη των προτεινόμενων μαθημάτων 
εικαστικής παιδείας: Σχέδιο. Γιατί λέω ότι πέντε ώρες πρέπει να 
έχουν σχέδιο τα παιδιά την εβδομάδα; Βασίστηκα στο σκοπό που 
είχε πει ο Ριβ Αντίς για το σχέδιο: "αν το σχέδιο αποτελεί το 
πνευματικό μέρος και το χρώμα το αισθησιακό, πρέπει πρώτα να 
σχεδιάσουμε για να καλλιεργήσουμε το πνεύμα και να το 
καταστήσουμε ικανό να οδηγήσει το χρώμα σε πνευματικά 
μονοπάτια". 

Κατά τη γνώμη μου, ο μαθητής του εικαστικού γυμνασίου 
πρέπει πρώτα να μάθει να βλέπει, να ακούει, να αισθάνεται και 
μετά να εκφράζεται μέσα από τρόπους που ο ίδιος έχει 
εξερευνήσει. 

Προσωπική δημιουργία: Τα θέματα από τη ζωή και το 
περιβάλλον δίνουν αφορμή για αναφορά στη σημασία του σημείου, 
της γραμμής, του επιπέδου, το συσχετισμό των τόνων και της 
σύνθεσης. Γραφισμοί, κολάζ, ομαδικές εργασίες. Το σχέδιο από τη 
φύση είναι το επόμενο στάδιο και μετά η προσωπογραφίες των 
παιδιών και οι φιγούρες τους προσφέρονται για μελέτη, όπως 
επίσης σπουδή αγγείων, σπουδή γλυπτών εκμαγείων από 
αρχαιολογικό μουσείο. 

Στην 1η και στη 2α γυμνασίου -γιατί μιλάμε πάντα για το 
εικαστικό γυμνάσιο- οι μαθητές μπορούν να αντλήσουν την 
καλλιτεχνική τους δημιουργία από μορφές από τον ορατό κόσμο, 
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αλλά και από τη φαντασία. Εξοικειώνονται με τις έννοιες της 
σύνθεσης και της αφαίρεσης. 

Στη 2α και στην 3η γυμνασίου είναι καλό να έχουν και 
γνώσεις γραμμικού σχεδίου για μετρική σχεδίαση, εφαρμογή απλών 
γεωμετρικών ασκήσεων, διακοσμητικό σχέδιο, αναζήτηση του 
ρυθμού. Να δοθούν μερικά γενικά στοιχεία με βάση τα οποία ο 
μαθητής θα διευκολυνθεί να αφομοιώσει νωρίτερα τη σημασία 
ορισμένων πραγμάτων στο χώρο της τέχνης. 

Ειδικά στο μάθημα του σχεδίου και της ζωγραφικής: μολύβια 
σχεδίου τα γνωστά, παραδείγματος χάριν 4ΒΗ ή Β8Β, 
μολυβοκάρβουνο, στυλό διαρκείας, σινική μελάνη, παστέλ, 
μαρκαδόρους, κόλλες με σκόνες, πλαστικά, τέμπερες, λάδι. 

Στη ζωγραφική πρώτη γυμνασίου ένα προτεινόμενο θέμα: 
νεκρή φύση εκ φυσικού στην αρχή, σε συνδυασμό με ελεύθερη 
απόδοση του θέματος, αν θέλουμε να συνυπάρχει μαζί με την 
παρατήρηση και το δημιουργικό στοιχείο του παιδιού. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως τα λόγια του Χένρι Μουρ που 
λέει ότι: "πιστεύω ότι το σχέδιο πρέπει να διδάσκεται με 
σοβαρότητα ακόμη και στα δημοτικά σχολεία, σαν ένα μέρος της 
γενικής εκπαίδευσης, όχι με σκοπό να παράγει μεγάλο αριθμό 
ζωγράφων και γλυπτών, αλλά για να μάθουν τα παιδιά να κοιτούν 
και να χρησιμοποιούν τα μάτια τους". 

3η γυμνασίου σχέδιο και ζωγραφική με σκοπό τη σύνθεση, τη 
σωστή τοποθέτηση των αντικειμένων ή της φιγούρας στο 
σχεδιαστικό τους χώρο (χαρτί, πανί, μουσαμά), σωστή 
παρατήρηση και σχεδίαση, αναλογίες, άξονες, φωτοσκίαση, όλοι οι 
τόνοι της κλίμακας, γραφή, υφή, χρώμα, χρωματικοί τόνοι. 

Κατασκευές: στην σρχή για να καλλιεργηθεί η 
κατασκευαστική επινοητικότητα των παιδιών μπορούν να 
χρησιμοποιούν βιτρό κατασκευασμένο από χαρτί κανσόν και 
ριζόχαρτο χρωματισμένο, κατασκευές με νήματα και καρφάκια. 

Τα υλικά στο μάθημα της γλυπτικής είναι γνωστά. Η 
χαρακτική και η γλυπτική να γίνεται ώστε το παιδί να μπορεί να 
εφαρμόσει το σχέδιο και το χρώμα, αυτά που έχει μάθε δηλαδή στα 
άλλα μαθήματα. Να τα εφαρμόσει στη γλυπτική και στη χαρακτική. 
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Θέατρο: ανάπτυξη της αισθητικής αντίληψης, κουκλοθέατρο, 
καραγκιόζης. Συμμετέχουν τα παιδιά με τις μάσκες, κούκλες, 
φιγούρες που έφτιαξαν στο μάθημα της πλαστικής/γλυπτικής. 
Επίσης, οι μαθητές μαθαίνουν να ανεβάζουν από την αρχή μέχρι το 
τέλος μια θεατρική παράσταση. Μπορεί να είναι σχετική με την ύλη 
που διδάσκονται στα μαθήματα γενικής παιδείας του εικαστικού 
γυμνασίου. Το μάθημα της σκηνογραφίας τους βοηθάει πολύ. 

Ψηφιδωτό: Τα θέματα παρμένα από την ελληνιστική, 
βυζαντινή και λαϊκή μας τέχνη, με στόχο ο μαθητής να διαφυλάξει 
την εθνική - θρησκευτική του κληρονομιά και παράδοση. 

Ιστορία τέχνης από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι 
σήμερα. Ανάλυση των έργων τέχνης με στόχο να καθοδηγηθεί ο 
μαθητής κατά την απασχόληση του με την τέχνη. Οι μαθητές 
πρέπει να δουν, να συγκρίνουν, να αντιπαραθέσουν αυτό που 
βλέπουν. Είναι σημαντικό, επίσης, να κατανοούν οι μαθητές τις 
αντιδράσεις και μεταβολές στην τέχνη που οφείλονται στην 
επιρροή της κοινωνίας της εποχής, καθώς και το ρόλο που παίζουν 
οι καλλιτέχνες σε μια κοινωνία συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των 
ιδεών και των αξιών. 

Υποχρεωτική η παρακολούθηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στα μουσεία, ενταγμένη στο σχολικό πρόγραμμα 
του εικαστικού γυμνασίου όπου τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά, 
παραδείγματος χάριν σχεδιάζουν, φτιάχνουν με πηλό ειδώλια και 
κεραμικά. 

Επίσης, εκπαιδευτικές εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους, 
σε εκθέσεις τέχνης και σε εργαστήρια καλλιτεχνών. Φυσικά στους 
τοίχους του γυμνασίου θα υπάρχει εικαστική επέμβαση των 
μαθητών του. 

Μπορεί να γίνεται, επίσης, σε αυτά τα σχολεία και πρακτική 
εξάσκηση των φοιτητών της Σχολή Καλών Τεχνών, όσοι από αυτούς 
ενδιαφέρονται να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στη μέση 
εκπαίδευση. 

Επίσης, επιμορφωτικές συναντήσεις για διάφορα προβλήματα 
πρακτικής και παιδαγωγικής φύσεως. 
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Ο παράγοντας χρόνος διδασκαλίας που όλοι γνωρίζουμε 
πόσο ασφυκτικά κάνει περιθώρια της διδασκαλίας μας στο 
γυμνάσιο, αποτελεί κίνητρο για την ίδρυση εικαστικού γυμνασίου. 

Θα πω δυο κουβέντες για το εικαστικό λύκειο γιατί μας πιέζει 
ο χρόνος. Θα πω μόνο ότι είναι καλό να υπάρχει και εικαστικό 
λύκειο, γιατί μέσα στα μαθήματα της εικαστικής παιδείας θα 
υπάρχουν τα μαθήματα της ζωγραφικής, της θεωρίας της τέχνης, 
της χαρακτικής/γλυπτικής, δηλαδή τις γνώσεις που θα παίρνει στο 
εικαστικό γυμνάσιο, θα μπορεί μετά να είναι πιο καταρτισμένος 
στο εικαστικό λύκειο και μετά να μπορεί να μπει καταρτισμένος σε 
μια Σχολή Καλών Τεχνών ή ακόμα κι αν δεν μπει, να είναι πιο πολύ 
εφοδιασμένος από τα μαθήματα εικαστικής παιδείας. Ευχαριστώ 
πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η αλήθεια είναι ότι κάπου τη ζόρισα τη Βάλια προς το 
τέλος, αλλά έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο. Δεν φταίει η 
Βάλια βέβαια, όλοι οι εισηγητές μακρύνανε πιο πολύ από το χρόνο 
που τους είχε δοθεί και δεν εκτίμησα ότι έπρεπε να τους κόψω 
γιατί ο καθένας θέλει να ολοκληρώσει και τη σκέψη του. 

Λοιπόν, να σας διαβάσω το σχέδιο νόμου ή θέλετε να το 
αφήσουμε; Είναι ένα άρθρο που αφορά το ενιαίο λύκειο -που 
νομίζω αυτό είναι που μας ενδιαφέρει στη σημερινή ημέρα- στη 
συνέχεια πηγαίνει σε κάποιες ρυθμίσεις σε σχέση με την πρόσβαση 
-στο ανοιχτό πανεπιστήμιο που λέει, το οποίο δεν νομίζω ότι 
πρέπει να σας το διαβάσω, το έχετε ακούσει ήδη από τις 
εφημερίδες πως είναι- μετά μιλάει για το ολοήμερο δημοτικό και το 
ολοήμερο νηπιαγωγείο, για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Και στη 
συνέχεια έχει πέντε - έξι σελίδες που μιλάει για την αξιολόγηση 
των καθηγητών και το διορισμό τους. 

Λοιπόν, αυτά θα τα αφήσουμε για άλλη μέρα. Θα το 
προσπαθήσουμε, δεν σας το υπόσχομαι γιατί ξέρετε ότι από το 
πρωί ως το βράδυ είμαστε εδώ, δεν είναι εύκολο αυτό, αλλά θα το 
προσπαθήσουμε. Πάντως, νομίζω ότι για τη συζήτηση που θα 
ακολουθήσει τουλάχιστον τις δύο σελίδες που αφορούν το ενιαίο 
λύκειο θα πρέπει να τις ακούσουμε, έτσι δεν είναι; 
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Λοιπόν, δεν κάνω επιλογή, το διαβάζω ως έχει. "Από το 
σχολικό έτος 97-98 καθιερώνεται ο θεσμός του ενιαίου λυκείου και 
αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του από την 1η λυκείου. Σκοπός του 
ενιαίου λυκείου είναι η παροχή γενικής παιδεία υψηλού επιπέδου 
και η υποβοήθηση των μαθητών στην ανάπτυξη των ικανοτήτων 
τους, ώστε να παίρνουν πρωτοβουλίες στην ενίσχυση της 
επινοητικότητας τους και στην απόκτηση κριτικής σκέψης, β) Η 
προσφορά στους μαθητές των απαραιτήτων γνώσεων για να 
αποκτήσουν όλα τα εφόδια που απαιτούνται για τη συνέχιση των 
σπουδών τους στην επόμενη βαθμίδα, γ) Η παροχή στους μαθητές 
δεξιοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς να έχουν πρόσβαση 
ύστερα από εξειδίκευση ή κατάρτιση στην αγορά εργασίας. 

2. Στην 1η τάξη του ενιαίου λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα 
μαθημάτων γενικής παιδείας κοινό για όλους τους μαθητές. Η Β 
τάξη περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις: θεωρητική, θετική και 
τεχνολογική. Στην τάξη αυτή διδάσκονται μαθήματα γενικής 
παιδείας κοινά για όλους τους μαθητές σε ποσοστό 60-65% επί του 
συνόλου του προγράμματος και μαθήματα κατεύθυνσης σε 
ποσοστό 35-40%. 

Στην 3η τάξη κάθε μια από τις τρεις κατευθύνσεις μπορεί να 
περιλαμβάνει κύκλους σπουδών για τη διδασκαλία των μαθημάτων 
επιλογής. Στην τάξη αυτή διδάσκονται τα μαθήματα γενικής 
παιδείας σε ποσοστό 50-55% επί του συνόλου του προγράμματος 
και μαθήματα επιλογής ανά κύκλο σπουδών σε ποσοστό 45-50%. 

3. Στα εσπερινά ενιαία λύκεια τετραετούς φοίτησης η 
κατανομή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των 
διδασκομένων μαθημάτων κατά τάξη γίνεται με απόφαση του 
υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ύστερα από 
εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

4. Για την ίδρυση, συγχώνευση ή κατάργηση ενιαίων λυκείων, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 8, 49 και 50 του νόμου 
1566 ΦΕΚ 167. 

5. Στους αποφοίτους ενιαίου λυκείου χορηγείται απολυτήριο 
ενιαίου λυκείου, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής στης 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, απόκτησης επαγγελματικής εξειδίκευσης 
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μετά τη φοίτηση σε μεταλυκειακά ιδρύματα επαγγελματικής 
κατάρτισης. 

6. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας κατευθύνσεων σε κάθε ενιαίο 
λύκειο καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων. 

7. Κατά τα σχολικά έτη 97-98 και 98-99 η 2η και η 3η τάξη 
των λυκείων αντίστοιχα θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τις 
διατάξεις του νόμου 1566/85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

8. Τα λειτουργούνται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου γενικά, κλασσικά, μουσικά, τεχνικά, επαγγελματικά και 
ενιαία πολυκλαδικά λύκεια μετατρέπονται σε ενιαία λύκεια εντός 
πενταετίας. Εφόσον δεν εξασφαλίζονται οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις λειτουργίας τα ως άνω λύκεια λειτουργούν μέχρι τη 
μετατροπή τους ως εξής: α) σε ενιαία πολυκλαδικά λύκεια με 
θεωρητική, τεχνική και τεχνολογική κατεύθυνση, β) γενικά λύκεια 
και μουσικά λύκεια με θεωρητική και θετική κατεύθυνση, γ) 
κλασσικά λύκεια με θεωρητική και δ) τεχνικά-επαγγελματικά 
λύκεια με τεχνολογική κατεύθυνση. 

9. Η αξιολόγηση των μαθητών του λυκείου είναι 
αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής διαδικασίας, έχει ως στόχο να 
ελέγξει το βαθμό συγκράτησης πληροφοριών και γνώσεων, αλλά 
κυρίως να υιοθετήσει μεθόδους και πρακτικές που αξιολογούν το 
βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων που έχουν τεθεί και των 
βασικών δεξιοτήτων και συνδυάζει ποικίλες μορφές και τεχνικές 
για την επίτευξη έγκυρης, αξιόπιστης, αντικειμενικής και 
αδιάβλητης αποτίμησης των γνώσεων και δεξιοτήτων χωρίς 
πρόσθετη εξεταστική επιβάρυνση. Ταυτόχρονα, προωθεί το θεσμό 
των συνθετικών δημιουργικών εργασιών με στόχο οι μαθητές να 
αναπτύσσουν τη δημιουργική συνθετική τους ικανότητα και δίδει 
τη δυνατότητα ανατροφοδότησης της διδακτικής διαδικασίας. Με 
Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία 
αξιολόγησης των μαθητών του ενιαίου λυκείου. 
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10. Στο ενιαίο λύκειο εφαρμόζονται προγράμματα ενισχυτικής 
διδασκαλίας για μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές 
δυσκολίες. Για τη λειτουργία των προγραμμάτων ενισχυτικής 
διδασκαλίας σ' όλες τις τάξεις του ενιαίου λυκείου εφαρμόζονται 
κατά τα λοιπά οι διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 1304 (δεν 
είναι ευδιάκριτο) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

11. Όττου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται λύκειο παντός 
τύπου εννοείται το ενιαίο λύκειο. 

12. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του 
υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζεται ο 
τρόπος λειτουργίας των εκκλησιαστικών λυκείων και οι 
προϋποθέσεις πρόσβασης των αποφοίτων τους στα τμήματα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ορίζονται με το ίδιο Προεδρικό 
Διάταγμα. 

Στη συνέχεια, στην πρόσβαση των κατόχων του απολυτηρίου 
ενιαίου λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (είναι αρκετά 
μεγάλο, δεν θέλω να σας κουράσω, απλά σας λέω ότι απαιτούνται 
επιδόσεις στα ειδικά μαθήματα -σε κάποιο σημείο αναφέρει). 

Λοιπόν, πριν να περάσουμε στο διάλειμμα θα ήθελα να δούμε 
ποιοι συνάδελφοι έχουν ερωτήσεις, να σημειωθούν οι ερωτήσεις. 
Ειδικά η συνάδελφος η Νίκη η Ρουμπάνη επειδή είναι απόλυτη 
ανάγκη για πολύ σοβαρό λόγο να φύγει θα απαντήσει -αν 
υπάρχουν ερωτήσεις στην εισήγηση της- πριν το διάλειμμα. 

Θα κάνουμε ένα διάλειμμα ενός τετάρτου, θα έλεγα, και όχι 
μισής ώρας, ίσα-ίσα να ξεμουδιάσουμε. Δεν είναι πολύ, γιατί 
μπορεί κάποιοι να θέλουν κάτι να πιουν κάπως να ξεμουδιάσουν. 
Ένα τέταρτο, το πολύ όμως, σ' ένα τέταρτο θα ξαναρχίσουμε. 
Μόνο ερωτήσεις τώρα, να τις μαζέψουμε, να καταγραφούν. Οι 
τοποθετήσεις θα γίνουν μετά και θα ξεκινήσουμε με μία 
τοποθέτηση που έχει ήδη έρθει από το Γιώργο το Σιγάλα, που θα 
αναφερθεί στα αναλυτικά προγράμματα. Και στη συνέχεια και όλοι 
οι άλλοι. 

Λοιπόν, ερωτήσεις. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ: Σε αυτό το σχέδιο νόμου δεν υπάρχουν τα μαθήματα; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σ' αυτό το σχέδιο νόμου δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω 
από αυτό που σας διάβασα και τα αφήνει όλα σε υπουργικές 
αποφάσεις, αν το είδατε. Υπάρχουν τέσσερα νομοσχέδια του 
υπουργείου Παιδείας τα οποία έχουν ετοιμαστεί και δεν έχουν 
κατατεθεί ακόμα στη Βουλή. Ένα από όλα αυτά είναι και το 
περίφημο "νομοσχέδιο-σκούπα" που έχει περάσει η ρύθμιση για τις 
εκπαιδευτικές άδειες, αν τελικά περάσει. 

Αυτά τα νομοσχέδια, απ' όσο τουλάχιστον ξέρουμε, είναι μεν 
διαμορφωμένα αλλά δεν έχουν κατατεθεί στη Βουλή και δεν είναι 
οριστικά. Εμείς αυτό το πήραμε από τη Βουλή, από τη Βουλή έχει 
κατατεθεί αυτό, που σημαίνει αυτό συζητιέται αυτή τη στιγμή. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ: Εγώ αύριο το πρωί θα σας το φέρω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το φέρετε και να συζητήσουμε, γιατί άλλα δεν 
έχουν φτάσει στα χέρια μας. 

ΦΕΡΕΝΤ/ΝΟΥ: Εγώ πάντως έχω τα μαθήματα που θα διδαχτούν του 
χρόνου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πιθανότατα, επειδή έχουν γίνει επιτροπές στήριξης και 
συμβουλής σε γονείς, μαθητές και καθηγητές για το τι θα γίνει, 
ίσως σε αυτούς να έχει πάει αυτό που λες. Όχι; 

ΦΕΡΕΝΤ/ΝΟΥ: Η πληροφορία έφτασε στα χέρια κάποιων 
συνδικαλιστών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, θα σου ζητούσαμε τότε το εξής, στις 
παρεμβάσεις -αμέσως μετά το Γιώργο το Σιγάλα που έχει ζητήσει-

να έρθεις και να μας τα πεις αυτά, να μην τα λέμε έτσι για να 
γραφτούν και στα πρακτικά. 

Ωραία έλα να τα πεις τώρα. Έλα στο μικρόφωνο και αν θες 
πες μας και το όνομα σου. 
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ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ: Φερεντίνου λέγομαι από το πολυκλαδικό 
Κορυδαλλού. Λοιπόν, για την 1η τάξη η οποία είναι γενικής 
κατεύθυνσης, δεν υπάρχει ειδική κατεύθυνση, μέσα στα άλλα 
μαθήματα (αρχαία, μαθηματικά, βιολογία, τεχνολογία), έχει και 
την αισθητική αγωγή μέσα σε παρένθεση, καλλιτεχνικά, μουσική, 
θέατρο. Δηλαδή προφανώς είναι αυτό το δίωρο αισθητικής αγωγής 
που ισχύει μέχρι τώρα για την 1η λυκείου. 

Η 2α λυκείου χωρίζεται βέβαια πάλι σε τρεις κατευθύνσεις -

θεωρητική, τεχνική και τεχνολογική- όπου εκεί δεν υπάρχει 
καθόλου μάθημα σχεδίου ή αισθητικής αγωγής, καθόλου. Και στην 
3η τάξη, που έχει τρεις κατευθύνσεις πάλι -θεωρητική, τεχνική και 
τεχνολογική, επικοινωνίας ή κάπως έτσι τη λέει- έχει στα μαθήματα 
επιλογής ιστορία τέχνης (δεν λέει βέβαια πόσες ώρες), μουσική 
(επειδή είναι παρεμφερές ας πούμε) και σχέδιο. Αυτά τα τρία, 
αυτά τα δύο μάλλον, ιστορία τέχνης και σχέδιο για την τρίτη τάξη, 
του τύπου αυτού που θέλουμε εμείς. Ώρες διδασκαλίες δεν έχει 
καθόλου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, θα θέλαμε να σε παρακαλέσουμε αύριο να 
φέρεις και να καταθέσεις και αυτό, ώστε να δούμε σε τι στάδιο 
είναι. 

ΦΕΡΕΝΤ/ΝΟΥ: Αυτό έγραφε στο εξώφυλλο ''Εκπαίδευση 2000, 
Αύγουστος '97, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων". 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το φέρεις και αύριο θα τηλεφωνήσουμε από 'δω 
στη Βουλή να δούμε σε τί φάση είναι. 

Λοιπόν, ερωτήσεις. Καταρχήν αν υπάρχουν ερωτήσεις προς 
τη Νίκη τη Ρουμπάνη πριν να μπούμε στις άλλες ερωτήσεις, για να 
την αποδεσμεύσουμε. Υπάρχουν ερωτήσεις προς τη Νίκη τη 
Ρουμπάνη; Για τη Νίκη δεν υπάρχει ερώτηση, οπότε μπορεί να 
φύγει αν θέλει, την ευχαριστούμε. 

Λοιπόν, ερωτήσεις γενικώς, ποιοί έχουν να κάνουν; Ο Νίκος ο 
Γιαννάκης, έλα Νίκο, πέστην. 
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ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ήθελα να ρωτήσω τους συναδέλφους για το 
εικαστικό γυμνάσιο και λύκειο. Απ' ό,τι κατάλαβα αντέγραφαν ένα 
πρόγραμμα, απλώς μετακίνησαν τα μαθήματα από τη μουσική στα 
εικαστικά και το σκεπτικό. Αν έχετε ρωτήσει αν αυτό το 
πρόγραμμα δούλεφε, αν το πρόγραμμα της μουσικής που είναι 
μεγάλο περισσότερο από τα άλλα, αν δούλεφε μέσα στα γυμνάσια. 
Αν έχετε την εμπειρία δηλαδή το πως δούλεφε, σε σχέση με τα 
παιδιά και σε σχέση με τα μαθήματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας μην κάνουμε διάλογο με έναν-έναν τώρα, 
μαζεύουμε τις ερωτήσεις, θα τις απαντήσουν όλοι οι εισηγητές 
αμέσως μετά. Χρήστο για τη συζήτηση την ίδια, για να έχουμε 
πρόσφατη και την απάντηση. 

Αοιπόν, ποιος άλλος; Ερώτηση άλλος; Αοιπόν, επειδή δεν 
υπάρχουν ερωτήσεις απ' ότι βλέπω, μπορούμε να κάνουμε ένα 
τέταρτο διάλειμμα και μετά, θα απαντήσει ο Χρήστος και η Βάλια 
στη μοναδική ερώτηση που υπάρχει και θα μπούμε στη συζήτηση. 

Κασέτα 5α 

ΣΙΓΑΛΑΣ: ...που και πως βλέπουμε να είναι τα νέα αναλυτικά 
προγράμματα για να έχουμε μια συνολική εικόνα. 

Αοιπόν, στο γυμνάσιο υπήρχε αναλυτικό πρόγραμμα. Ερχόταν 
μάλιστα με ένα μπλε τευχάκι αν το είχατε δει, που έλεγε απ' έξω 
"Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη" και μάλιστα είχε ορισμένα 
μαθήματα μαζί. Αοιπόν, αυτό ήταν ελλιπέστατο, ξεπερασμένο, οι 
οδηγίες που το συνόδευαν ήταν απλοϊκές, είχε αντιφάσεις. Θα σας 
πω μία για να καταλάβετε. Στην τρίτη οδηγία που ακολουθούσε το 
αναλυτικό πρόγραμμα, γράφει: "οι μαθητές να σχεδιάζουν χωρίς 
προσχέδιο". Αυτό είναι λάθος, διότι αν τα παιδιά διευκολύνονται 
VOf χρησιμοποιούν προσχέδιο γιατί να τους εμποδίσουμε εμείς; 
Είναι καλό να το κάνουν. Ένας επιθεωρητής ή ένας αξιολογητής 
μπορεί να σου πει γιατί βάζεις τα παιδιά να κάνουν προσχέδιο τη 
στιγμή που οι οδηγίες είναι σαφείς και σου λένε οι μαθητές να 
σχεδιάζουν χωρίς προσχέδιο. 
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Η άποψη, όμως, αυτή των συντακτών του αναλυτικού 
προγράμματος αναιρείται από τους ίδιους στην έκτη οδηγία. Εκεί 
γράφει: "έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα εάν δοκιμάσουν το 
θέμα σε ένα πολύ μικρό χαρτάκι", δηλαδή συμβουλεύουν να 
κάνουν προσχέδιο. Αυτά είναι τα επίσημα που μας έρχονται, έτσι; 

Στη δεύτερη οδηγία γράφει: "η εργασία να ολοκληρώνεται 
αποκλειστικά στο σχολείο". Αυτό θα μπορούσε να είναι σωστό 
μόνο στο ολοήμερο σχολείο, γιατί αντιθέτως τα παιδιά πρέπει να 
αντιληφθούν τις καλές τέχνες όχι μόνο σαν υποχρεωτικό μάθημα 
αλλά σαν μια ευχάριστη και δημιουργική απασχόληση έτσι που να 
αφιερώνουν σε αυτές πολύ από τον ελεύθερο χρόνο τους. Δηλαδή 
το να λες η εργασία ολοκληρώνεται αποκλειστικά στο σχολείο, σου 
απαγορεύει να βάλεις εργασία στα παιδιά, ή να πεις συνεχίστε την 
ολοκλήρωση στο σπίτι. Τέτοια πράγματα κι άλλα πολλά έλεγαν 
μέσα οι οδηγίες. 

Βεβαίως και το λύκειο ακολουθούσε αυτό το πρόγραμμα -

γυμνάσιο και λύκειο- και έβαζε με κλειστό τρόπο, αυθαίρετα 
προσέθετε ύλη. Δεν αναφερόταν ουσιαστικά καθόλου στη σύγχρονη 
τέχνη, στη θεωρία της τέχνης, δεν είχε τη δυνατότητα να 
αγκαλιάσει ποικίλες διαστάσεις του φαινομένου της τέχνης και της 
διδασκαλίας στο γυμνάσιο και το λύκειο. Πρέπει να σημειώσουμε, 
βεβαίως, ότι δεν το ακολουθούσε κανείς, έτσι; Ούτε καν ήξεραν την 
ύπαρξη του. 

Το ίδιο και οι δάσκαλοι εκτός εκείνων που είχαν 
επιμορφωθεί, το δικό τους αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο ήταν 
άρτιο, αρκετά άρτιο δηλαδή, δεν το ακολουθούσαν λόγω έλλειψης 
γνώσης και επιμόρφωσης. Δεν μπορούσαν να το εφαρμόσουν. 

Αοιπόν, τα νέα αναλυτικά προγράμματα (αυτό ήταν μια 
μικρή κριτική στα υπάρχοντα) που σκοπεύουμε να φτιάξουμε ή 
πως πρέπει να φτιαχτούν τελικά θεωρητικά, ξεκινάνε με ένα 
σκεπτικό, ότι με την εμφάνιση της μοντέρνας και την αναζήτηση 
της πρωτοτυπίας και της εμφάνισης δεν υπάρχει διάσταση μεταξύ 
τέχνης και κοινού και υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των καλλιτεχνών 
και της σύγχρονης πρωτοπορίας. Δηλαδή, το σύγχρονο γίγνεσθαι 
δεν μπορούν να το ακολουθήσουν οι πιο πολλοί καλλιτέχνες, δεν 
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μπορούν να αντιληφθούν τι γίνεται σήμερα. Όσοι πήγατε στο 
Κάσελ φέτος ή στη Μπιενάλε Θα καταλάβατε τι λέω. 

Παραδοσιακές, δηλαδή, μορφές τέχνης (ζωγραφική, γλυπτική 
κ.λπ.) έχουν δώσει τη Θέση τους σε κατασκευές, περιβάλλοντα 
video art κ.λπ. Η διδασκαλία της τέχνης πρέπει να επιδιώξει να 
γεφυρώσει και αυτό το χάσμα. Είπαμε ότι γενικά δεν πρέπει να 
είναι στενό, κλειστό και κανονιστικό, αλλά ακολουθώντας τη φύση 
της ελευθερίας και πρωτοτυπίας της τέχνης να είναι ανοιχτό, να 
σέβεται την αυτονομία του διδάσκοντα και να του αφήνει 
περιθώρια να παίρνει τις δικές του ιδιωτικές πρωτοβουλίες. 

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι σημερινές διδακτικές 
δυνατότητες που έχουμε εμείς και που έχουν και οι δάσκαλοι, αλλά 
κυρίως να στραφεί και να απευθύνεται σ' εκείνο το επίπεδο 
κατάρτισης που πρέπει να επιτύχουν οι διδάσκοντες μετά από 
επιμόρφωση, για την εφαρμογή τέτοιων αναλυτικών 
προγραμμάτων, αλλά και με τη δια βίου επιμόρφωση τους. 

Αυτό δεν εννοώ τώρα τον όρο που ακούγεται συχνά και είναι 
ένας όρος με παγίδα. Η δια βίου μόρφωση ακολουθεί το διεθνή 
τώρα κανόνα που έρχεται ότι κάθε πέντε χρόνια θα αλλάζεις 
δουλειά και για να αλλάζεις δουλειά θα επιμορφώνεσαι κιόλας για 
να βρεις καινούργια. Αυτό είναι η καινούργια συνταγή. 

Εγώ όταν μιλάω για δια βίου επιμόρφωση εννοώ, ότι εσύ θα 
είσαι στη δουλειά σου και θα πρέπει να επιμορφώνεσαι για να 
βελτιώνεσαι. Αυτό είναι καθήκον ναι μεν, να επιμορφωνόμαστε 
συνέχεια, αλλά και αφετέρου είναι ιδιαίτερο μέλημα της κοινωνίας 
ώστε να δημιουργεί συνθήκες κατάλληλες (αίθουσες, εργαστήρια, 
βοηθήματα κ.λπ.). 

Τα αναλυτικά προγράμματα πρέπει να ακολουθούν τις 
γενικές αρχές της εκπαίδευσης, τις γενικές αρχές και τους σκοπούς 
των αναλυτικών προγραμμάτων γενικά, όλων των αναλυτικών 
προγραμμάτων για τα οποία υπάρχουν ορισμένες αρχές, δεν σας 
τις διαβάζω γενικά τις ξέρουμε. 

Αλλά το αναλυτικό πρόγραμμα της αισθητικής αγωγής γενικά 
δηλαδή κάθε τέχνη στο σχολειό, πρέπει να ακολουθήσει ορισμένους 
μπούσουλες. Σ' αυτούς θα μείνω, εδώ είναι το ζουμί. Οποιαδήποτε 
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τέχνη και να διδάσκεται, Θα πρέπει να διδάσκεται ως εξής μέσα 
στα σχολειά και αυτό Θα πρέπει να είναι καθοριστικό, να φαίνεται 
στο αναλυτικό πρόγραμμα. Να καλλιεργεί καταρχήν τρεις φυσικές 
λειτουργίες. Πρώτα απ' όλα τις αισθήσεις, δηλαδή βλέπω, ακούω, 
αγγίζω, κινούμαι, αισθάνομαι και άλλες. Προσλαμβάνω, δηλαδή, 
με αισθήσεις. Αυτό είναι το ένα που πρέπει να το καλλιεργεί. 

Δεύτερον, να καλλιεργεί την αντίληψη. Δηλαδή εγώ 
ανταποκρίνομαι, αποκρίνομαι στην τέχνη ή σε οτιδήποτε 
φαινόμενο, επεξεργάζομαι νοητικά, ερευνώ, επικοινωνώ κ.λπ. Και 
τρίτο την πραξιακή εργασία, την πράξη. Πράττω, δημιουργώ, 
παράγω και άλλα. Αυτούς τους άξονες θέλω να τους συμπληρώνει 
και τους τρεις. 

Στη σχολική παιδευτική διαδικασία στα εικαστικά ειδικά, ο 
προγραμματισμός πρέπει να καλύπτει ισόρροπα αυτές τις φυσικές 
λειτουργίες, με τις αντίστοιχες μεθοδολογικές αρχές, οι οποίες 
πρέπει να αναπτύσσονται σε κάθε ενότητα. Δηλαδή όποια ενότητα 
και να διδάσκουμε θα πρέπει να ακολουθούμε και τις τρεις αυτές 
αρχές. Να μην λέμε σε αυτή την ενότητα κάνω μόνο πρακτική, σε 
αυτή την ενότητα μόνο θεωρία. 

Τί πρέπει να κάνει: Να φέρνει το παιδί σε επαφή με τα έργα 
της τέχνης και το φαινόμενο της τέχνης γενικότερα. Αντίστοιχα, 
δηλαδή, λαμβάνω με τις αισθήσεις μου. Δεύτερον, να γίνεται 
αισθητική και θεωρητική επεξεργασία και έρευνα. Η θεωρία 
δηλαδή. Τρίτον, να παράγονται έργα. Πρακτική. Και τέταρτον, το 
παιδί να συμμετέχει σε σχετικές παράλληλες δραστηριότητες εντός 
και εκτός σχολείου. 

Τι εννοώ με τη θεωρία της τέχνης για το σχολείο. Εννοούμε 
ιστορία της τέχνης, μορφολογία, αισθητική, ανάλυση, κριτική, 
ερμηνεία, σημειολογία, κοινωνιολογία κ.ά. Μην σας τρομάζουν οι 
λέξεις, γιατί πολλές φορές λέμε, είναι δυνατόν να κάνουμε 
αισθητική στο σχολείο, να κάνουμε αισθητική ανάλυση, να κάνουμε 
κριτική, να κάνουμε ερμηνεία; Τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, 
αλλά απλώς δεν τα έχουμε μεθοδεύσει σωστά. 

Όταν μιλάω για μήνυμα στο έργο τέχνης και λέω, τί μήνυμα 
δίνει αυτός ο πίνακας ή τί μήνυμα θέλεις να δώσεις παιδί μου, ή τί 
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Θέλεις, αυτό τι είναι, σημειολογία δεν είναι; Δηλαδή όταν λες σε 
ποιον το απευθύνεις, τί Θέλεις να καταλάβει ο Θεατής είναι 
σημειολογία. Όταν εξετάζω ένα Θέμα, το πως έδρασε ο 
καλλιτέχνης αυτός, γιατί το έκανε, το Θέμα του ουσιαστικά, πως 
επέδρασε στην κοινωνία κ.λπ., που έχει ένα κοινωνικό Θέμα το 
έργο, δεν είναι μόνο νεκρές φύσεις κ.λπ., είναι κοινωνιολογία της 
τέχνης. 

Πάμε παρακάτω, πρακτική της τέχνης. Τί εννοούμε; Εννοούμε 
παραγωγή έργων, μέσα, τεχνικές, υλικά έρευνες κ.λπ. Ένας τομέας 
που πρέπει να γίνεται. Παράλληλες σχετικές δραστηριότητες, τί 
εννοούμε; Ότ ι πρέπει να γίνονται και αυτές, όχι μόνο κλεισμένοι 
μέσα στην τάξη. Επισκέψεις σε εκθέσεις, μουσεία, γκαλερί, 
εργαστήρια, επισκέπτες-καλλιτέχνες στην τάξη, διοργάνωση και 
συμμετοχή σ' εκθέσεις παιδικών έργων, τα projects, σχολικές 
γιορτές ν' αποκτήσουν ποιότητα κ.λπ., έτσι; 

Αυτοί είναι οι τομείς, που ότι και να επιλέξουμε εμείς, δηλαδή 
επιλέγουμε γλυπτική, πρέπει να ακολουθήσουμε αυτούς τους 
τέσσερις τομείς για να διδάξουμε για ένα δίμηνο για πέντε 
μαθήματα γλυπτική. 

Θα σας πω σε ορισμένες χώρες αντίστοιχα αναλυτικά 
προγράμματα. Στην Αγγλία ακολουθούν αυτούς τους τομείς. 
Συγκεκριμένα, θεωρία και πρακτική. Στην Αγγλία λένε λοιπόν: Key 
stage 3". Δηλαδή 11-13 χρόνων. "Investigating and making" 
Δηλαδή έρευνα και πράξη και φτιάχνω. "Knowledge and 
Understanding" το δεύτερο, δηλαδή γνώση και κατανόηση. Έχουμε 
δηλαδή την έρευνα και την παραγωγή κι έχουμε το δεύτερο τομέα, 
που είναι η διδασκαλία, που είναι η γνώση και η κατανόηση. 
Δηλαδή πρακτική και θεωρία, σαφέστατα. Είναι σαφής 
διαχωρισμός και σου λέει θα ακολουθείς και τους δύο αυτούς 
τομείς. Ισόρροπα, αυτό λέμε. Γιατί λες, κι εγώ κάνω θεωρία. Κι 
εγώ ασχολούμαι με την κατανόηση της τέχνης. Μιλάμε ισόρροπα, 
ότι μοιράζω το χρόνο μου βάσει αναλυτικού προγράμματος. 

Στην Αμερική έχουμε Art production, δηλαδή παραγωγή, Art 
criticism δηλαδή κριτική. Τρίτο τομέα έχουν Art History, δηλαδή 
ιστορία και Aesthetics, που είναι η θεωρία η αισθητική. Εδώ το 
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έχουν σε τέσσερις τομείς με βάρος ιδιαίτερο στη Θεωρία στην 
Αμερική. Έχουν το Art production 1/4 και τους άλλους τρεις τομείς 
από 1/4 ο καθένας. Δηλαδή έχουνε Ό παραγωγή και τα άλλα τρία 
θεωρία. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, τέλος πάντων, σας το λέω 
όπως είναι. 

Στην Ιταλία το ίδιο. Να μην σας κουράζω άλλο. 
Και δυο αρχές για να εφαρμοστεί αυτό. Θα πρέπει να έχουμε 

τους εξής στόχους, συγκεκριμένους: Το παιδί να είναι ικανό στην 
έρευνα, στον πειραματισμό, να αναπτύξει την ικανότητα να 
αντιλαμβάνεται οπτικά, απτικά και χωρικά. Εμείς ασχολούμαστε 
συνήθως με το οπτικό μόνο. Πρέπει να ασχοληθούμε με το οπτικό, 
απτικό και χωρικό. Το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να 
αναπτύξει τη δημιουργικότητα κ.λπ., να ερευνήσει και να γνωρίσει 
την εικαστική γλώσσα, να νοιώθει και να εκλεπτύνει την αισθητική 
συγκίνηση. Όλα αυτά ττου λέμε γενικώς στα προγράμματα αλλά 
δεν εφαρμόζονται με τα πρακτικά μέσα στην πράξη. Αοιπόν αυτά 
είχα να πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Νίκος ο Γιαννάκης. 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Εγώ θα ήθελα να σταθώ λίγο στο εικαστικό σχολείο, 
στο εικαστικό γυμνάσιο και λύκειο, έτσι όπως το ανέπτυξαν οι 
συνάδελφοι. Βέβαια, είναι καλό με ένα τόσο ανεπτυγμένο 
πρόγραμμα για εμάς τους ίδιους, διότι θα έχουμε δουλειά 
περισσότεροι άνθρωποι. Αλλά, από την πείρα μας στο μουσικό 
γυμνάσιο με τόσες ώρες μουσικής, είναι απάνθρωπο για τα παιδιά. 
Για το σχέδιο για παράδειγμα, ένα παιδί του γυμνασίου δεν μπορεί 
να καθίσει περισσότερο από ένα δίωρο μέσα. Φέτος έκανα στο 
σχολείο πλαγίως ένα εργαστήριο με τρεις ώρες διδακτικές. Στην 
τρίτη ώρα με το ζόρι τα κρατούσα. Παρότι είχε ενδιαφέρον, 
κουράζονταν. 

Τα μαθήματα της μουσικής, οι τόσες ώρες, οι δεκαεφτά ώρες 
που υπάρχουν παραπάνω, λέω για να κάνω παραλληλισμό με τα 
δικά μας μαθήματα, είναι πολλές για το παιδί. Τα θέτω όμως για 
καταγραφή γιατί αυτά θέλουν περισσότερο μελέτη και ανάλυση. 
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Και συγκεκριμένα στοιχεία. Πιστεύω κι εγώ και άλλοι συνάδελφοι 
που το έχουμε συζητήσει παλιότερα, γιατί προτάσεις για να γίνει 
εικαστικό σχολείο μας γίνονταν συνέχεια, για να καλύψουν τα 
προβλήματα που υπήρχαν στα μουσικά σχολεία. Να κάνουμε 
προτάσεις και να γίνουν εικαστικά σχολεία, για να τους φύγει ο 
βραχνάς από πάνω, να φύγουμε δηλαδή εμείς από πάνω τους. 

Πιστεύουμε ότι περισσότερο από επτά ώρες, το πολύ οκτώ, 
δεν πρέπει να μπούνε, της ειδικότητας μας. Για τα άλλα, τα 
μουσικά, το θέατρο, εκεί πρέπει να υπάρχει συζήτηση. Αυτά είχα 
να καταθέσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο συνάδελφος Αάμπρου. 

ΛΑΜΠΡΟΥ: Είμαι ζωγράφος-καθηγητής μέσης εκπαίδευσης. Πρώτη 
φορά παρακολουθώ το Συνέδριο σας και να με συγχωρήσετε αν 
φανεί πως παραβιάζω ανοιχτές θύρες. 

Από τις εισηγήσεις που άκουσα, γίνεται φανερό ότι η 
εικαστική εκπαίδευση θεωρείται κάτι σαν μαϊντανός σε μια σαλάτα 
που με βάση το νέο νομοσχέδιο ο μαθητής πρέπει να τσιμπολογήσει 
δεξιότητες για να πάει μετά σε κάποιο ανοικτό πανεπιστήμιο να 
πάρει επίσης δεξιότητες ή σε κάποιο ΠΣΕ, προγράμματα ελευθέρων 
σπουδών, να πάρει επίσης δεξιότητες από κει, με μια καρτέλα 
όπου θα καταγράφονται οι δεξιότητες αυτές και με βάση την οποία 
θα βγαίνει στην αγορά εργασίας κ.λπ. 

Αυτή είναι η υπάρχουσα πραγματικότητα. Τώρα, εμείς 
βγαίνουμε απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα με ένα τρόπο που 
φοβούμαι πως ίσως να μην γίνεται κατανοητός από τον πλατύ 
κόσμο. Δεν μιλάω για το υπουργείο, μιλάω για τον πολύ κόσμο. 0 
πολύς κόσμος διαισθάνεται αυτή την ανάγκη μιας φρενήρους 
αναζήτησης εργασίας για το παιδί του, διαισθάνεται ότι δεν θα 
έχει μέλλον και πρέπει κάπου διαρκώς να δοκιμάζει κι εμείς 
ερχόμαστε να του μιλήσουμε για τα ανθρωπιστικά ιδεώδη της 
εικαστικής εκπαίδευσης, για την ανάπτυξη του ολόκληρου 
ανθρώπου κ.λπ. 
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Φοβούμαι ότι αυτή η προσέγγιση θα είναι δυσνόητη για τον 
πολύ κόσμο και νομίζω ότι, αν θέλουμε να είμαστε επιτυχείς, 
απέναντι στην κοινωνία πάντα, όχι απέναντι στο υπουργείο, θα 
έπρεπε πάντοτε να συνδυάζουμε τις προτάσεις μας -όποιες θα 
έχουμε- με το εξής, με ποιους κοινωνικοοικονομικούς όρους ζητάμε 
να επιτευχθεί αυτή ή η άλλη καλλιτεχνική εκπαίδευση. Νομίζω ότι 
μόνο τότε μπορούμε να γίνουμε κατανοητοί. 

Και συνάδελφοι νομίζω ότι αυτό σήμερα γίνεται, όχι από 
εμάς όμως. Αν παραδείγματος χάρη δείτε το πρόγραμμα 
"LEONARDO", που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δείτε ότι 
χρηματοδοτεί τη δημιουργία καλλιτεχνικού έργου στο βαθμό που οι 
καλλιτέχνες θα πρέπει να φτιάξουν μια εταιρία η οποία εταιρία θα 
συνεργάζεται με εταιρίες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και οι οττο/£ς εταιρίες θα πρέπει να μπορούν να διαθέσουν ένα 
αρχικό κεφάλαιο τρομακτικό για τα δεδομένα τα δικά μας και τότε 
μπορούν να ζητήσουν συγχρηματοδότηση κ.λπ. 

Δηλαδή τί βλέπει κανείς μέσα από κει; Βλέπει μια 
προσπάθεια να μπει ακόμα και η εικαστική παιδεία -να το πω έτσι 
γενικότερα- κάτω από την ομπρέλα κάποιων οργανισμών τύπου 
Ααμπράκη. Όπως ακριβώς δημιουργούνται τέτοιοι οργανισμοί στη 
μουσική, έτσι να δημιουργηθούν και στα εικαστικά πράγματα. 

Επομένως, συνάδελφοι, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούμε να 
συζητούμε για οποιοδήποτε, παραδείγματος χάρη εικαστικό 
γυμνάσιο και λύκειο χωρίς αυτή η πρόταση μας να ακουμπάει σε 
ένα συγκεκριμένο κοινωνικοοικονομικό μοντέλο 
κοινωνικοοικονομικό λέω, αν και θα έπρεπε να πω πολιτισμικό, 
αλλά για να γίνει πιο κατανοητό στους γραφειοκράτες πιθανόν να 
πρέπει να το ονομάσουμε έτσι. Κοινωνικοοικονομικό μοντέλο 
ανάπτυξης της χώρας. Δεν μπορούμε αλλιώς. 

Και, να, παραδείγματος χάρη, έχουμε μια πρόταση εδώ από 
τους συναδέλφους για ένα εικαστικό γυμνάσιο και λύκειο, τη 
στιγμή που ακόμα και αυτά που υπάρχουν τα ρουφάει και τα 
αφομοιώνει μέσα στο πλαίσιο του εξεταστικού κέντρου που λέγεται 
ενιαίο λύκειο. 
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Και ξέρετε συνάδελφοι, φοβούμαι ότι με αυτή την προσέγγιση 
τη θεωρητική, θα γίνουμε ενοχλητικοί και για τους μαθητές, οι 
οποίοι θα βρεθούν ξαφνικά να έχουν την ανάγκη να δώσουν εφτά 
μαθήματα στη 2α λυκείου, άλλα εφτά στην 3η λυκείου για να 
πάρουν ένα χαρτί, ένα απολυτήριο κι εμείς τους, λέμε βάλτε και 
εικαστικά. Μα που θα τα βάλουν τα εικαστικά, είμαστε 
φορτωμένοι. 

Αν δεν προτείνουμε συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης της 
χώρας μας, οι προτάσεις μας θα φαίνονται μη ρεαλιστικές. 

Ένα αυτό. Ένα δεύτερο που θα ήθελα να πω, πάλι για τη 
στάση μας και για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την κοινωνία, 
είναι το εξής: ο yov/ός έχει την αίσθηση ότι, εντάξει και άμα δεν 
πάρει εικαστική παιδεία το παιδί μου τί έγινε, στην πορεία θα 
δούμε και άμα θελήσει θα το στ£ίλω στην ΑΚΤΟ, να βγάλει εκεί ένα 
πτυχίο να δουλέψει κάπου σαν designer. 

Αυτό που πρέπει να του πούμε είναι ότι το παιδί του παίρνει 
αυτή τη στιγμή, καλλιεργείται αυτή τη στιγμή εικαστικά, αποκτά 
άποψη για την τέχνη. Μόνο που βέβαια την αποκτά μέσα από τα 
κόμικς, μέσα από τη σαπουνόπερα, μέσα από τα σίριαλ, μέσα από 
τα συγκεκριμένα έργα που βλέπει το παιδί. Αυτή τη στιγμή δέχεται 
τέτοια επίδραση το παιδί, παίρνει εικαστική παιδεία. 

Και πραγματικά, εκπόνησα μια διατριβή στο παιδαγωγικό 
τμήμα και καταφέραμε εκεί με συγκεκριμένες έρευνες 
κοινωνιομετρικού περιεχομένου -το κατά δύναμη αντικειμενικές- να 
μετρήσουμε την επίδραση που έχουν τα κόμικς και τα έργα με 
υπεράνθρωπους (superman, batman, όλα αυτά) σε παιδιά ηλικίας 
γυμνασίου. Με πολλαπλές έρευνες, βοηθητικό υλικό, στατιστική 
στάθμιση των συμπερασμάτων και αξιολόγηση της στατιστικής 
σημαντικότητας, κανονικά δηλαδή σαν να επρόκειτο για μια 
κοινωνιολογική έρευνα. 

Τα αποτελέσματα είναι υπολογίσιμα, πολύ υπολογίσιμα. Ίσως 
να μου δοθεί κάποια φορά η ευκαιρία να σας τα παρουσιάσω, θα 
δείτε. Και όταν λέω υπολογίσιμα εννοώ με τις δύο έννοιες. Και ότι 
είναι σημαντικά και ότι είναι μετρήσιμα. Πραγματικά ήταν 
απροσδόκητο για μας το πως κάποια τέτοια έργα του πολιτισμού 
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μας -να το πω έτσι- ωθούν και καλλιεργούν τη βαρβαρότητα (τη 
βαρβαρότητα τη λέω ως λέξη αντίθετη στον πολιτισμό), την 
περιφρόνηση στο άλλο φύλο, την περιφρόνηση σε κάθε είδους 
δημιουργικότητα κ.λπ. 

Διαπιστώσαμε ακόμα και με την ανάγνωση ενός εντύπου 
κόμικς τέτοιου περιεχομένου μία σαφή και μετρήσιμη μεταστροφή 
των υποκειμένων της έρευνας σε πολύ βασικά και καθοριστικά 
κοινωνιολογικά ζητήματα, στη θέση τους ας πούμε για τη 
δημοκρατία. Μιλάμε για τη δημιουργία του αυριανού πολίτη. 

Επομένως, ένα δεύτερο επιχείρημα που θα έπρεπε και θα 
μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, φυσικά στρέφοντας και την 
έρευνα μας σε αυτή την κατεύθυνση, είναι το εξής, ότι τα παιδιά 
σας αυτή τη στιγμή διαμορφώνουν αντιλήψεις, θέλετε να 
διαμορφώνουν αυτές ή θέλετε να διαμορφώνουν εκείνες που θα 
έχουν ανθρωπιστικό περιεχόμενο, θα καλλιεργούν τη φαντασία 
του, θα το αναπτύσσουν σαν ολόπλευρο άνθρωπο. 

Αυτά ήθελα να πω με τον κίνδυνο να σας κουράσω. 
Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ποιοι άλλοι συνάδελφοι θέλουν να 
μιλήσουν, εκτός από τη Μάχη τη Δημοπούλου που θα κάνεις και 
κλείσιμο έτσι κι αλλιώς. Κανείς; Πώς λέγεσαι συνάδελφε; Έλα στο 
μικρόφωνο για να γραφτεί στα πρακτικά. Πριν μιλήσει ο 
συνάδελφος ο Γιαννακού, θέλει κανείς άλλος το λόγο, γιατί 
διαφορετικά μετά θα κλείσουμε. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ: Απλώς είναι μια σύντομη απάντηση στο συνάδελφο. 
Σωστές οι διαπιστώσεις, σωστή η περιγραφή του για το τί γίνεται, 
διότι κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στην Κύπρο, αλλά η δημιουργία 
ενός λυκείου, διαφωνώ γιατί πάντοτε οι μοντέρνες ιδέες είναι 
ρομαντικές. Αλλά η πρόοδος γίνεται πάντα όταν οι άνθρωποι 
προωθούν, έστω ακόμα ο ρομαντισμός κάποτε γίνεται ρεαλισμός, 
γίνεται δεδομένο. Δεν πιστεύω ότι θα έρθουν ποτέ οι συνθήκες και 
θα ζητήσουν ένα νέο στοιχείο. Ποτέ. Ένα νέο στοιχείο πάντα 
ξεκινά ως ρομαντική άποψη, σιγά-σιγά υλοποιείται, γίνεται 
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δεδομένο και καταγράφεται. Γίνεται στοιχείο και τρόπος ζωής. 
Εδώ να μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο συνάδελφος ο Μήτσης. 

ΜΗΤΣΗΣ: Μήτσης Γιώργος λέγομαι. Έρχομαι από ένα τέτοιο 
γυμνάσιο-λυκειο καλλιτεχνικό που είχαμε στήσει στο 
Αργυρόκαστρο. Δεν θα σας κουράσω, λίγα πράγματα. Το θεωρώ 
πολύ σημαντικό βήμα ότι θα γίνει εδώ αυτό το πράγμα. Το νοιώθω 
από μέσα μου αυτό γιατί το έχω ζήσει κι εκεί, το βλέπω δηλαδή ότι 
θα είναι μια μεγάλη λύτρωση, όχι μόνο για τα παιδιά, για τα 
ταλέντα, για τη νεολαία, αλλά και για μας τους καλλιτέχνες που 
είμαστε σε αυτό το χώρο, και ως καθηγητές, και ως καλλιτέχνες, 
για τους γονείς που θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. 

Όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε στα Γιάννενα κάτι τέτοιο και 
περίπου το έχουμε φτιάξει αλλά λόγω αλλαγών υπουργών κάπου 
κόλλησε αυτή η ιστορία κι έμεινε στα συρτάρια, πριν τρία χρόνια, 
με κάποιους ανθρώπους που εκεί προσπαθούν δηλαδή, που έχουν 
φτιάξει και το μουσικό γυμνάσιο εκεί στα Δολιανά και πέρα από 
την ατυχία που βρίσκεται στα Δολιανά και είναι λίγο μακριά από 
τα Γιάννενα, θεωρώ ότι είναι ένα επιτυχημένο σχολείο. Και αν κάτι 
άλλα σχολεία δεν πετυχαίνουν ας πούμε το σκοπό τους δεν είναι 
ότι φταίει ο όρος μουσικό γυμνάσιο. Κάπου φταίνε και οι άνθρωποι 
από πίσω ας πούμε που δεν πάνε καλά κάποιες σχολές. Νομίζω ότι 
πολύ καλό το σχολείο αυτό στα Δολιανά. 

Ξεφεύγω λίγο από τα πράγματα γιατί δεν είμαι και 
προετοιμασμένος. Κι εγώ έδινα καλλιτεχνικά σε αυτό το σχολείο. 
Ήταν πολύ δύσκολο να κάνεις καλλιτεχνικά σε αυτό το σχολείο 
όταν είχε άλλη κατεύθυνση, μουσικό σχολείο ήταν. Τα παιδιά αυτά 
σπουδάζουν για μουσική, δεν μπορείς να τους φορτώσεις και άλλες 
δύο ώρες καλλιτεχνικά. Θα συνέβαινε το ίδιο αν υπήρχε ένα 
καλλιτεχνικό σχολείο και έλεγε ο μουσικός θα κάνω εγώ τρεις ώρες 
μουσική. Το ίδιο πράγμα θα συνέβαινε και μ' εμάς. Εγώ 
τουλάχιστον τα εικαστικά σε αυτό το σχολείο τα έκανα σαν ένα 
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συμπλήρωμα, σαν μια κορνίζα αυτής της υπόθεσης. Απλώς για 
γενική εκπαίδευση. 

Δεν μπορούσαμε να τολμήσουμε μέσα στο φορτωμένο πλαίσιο 
που είχαν αυτά τα παιδιά, να τους κάνουμε ζωγράφους. Είναι μια 
γενική παιδεία. Βέβαια τα θέματα αυτά του εικαστικού γυμνασίου-

λυκείου είναι πολλά, είναι μεγάλα και θα μπορούσαμε ένα Συνέδριο 
ολόκληρο αν κάναμε να μην τα λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Θα 
ήθελα όμως να γίνει μια αρχή τέτοια, θα ήταν ευχή δηλαδή αν στην 
Ελλάδα πετύχαινε αυτό το πείραμα και θέλω να συγχαρώ τα 
παιδιά εδώ και να συγχαρώ και την ευκαιρία που μας δίνετε εμάς 
από την περιφέρεια να συμμετέχουμε σε αυτά τα σεμινάρια που 
είναι τόσο ωραία. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Μιχάλης ο Οικονομίδης. 

Ο/ΚΟΝΟΜ/ΔΗΣ: Δυο λόγια θα πω μόνο, όχι πολλά. Δεν συμφωνώ 
με την άποψη ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες αυτές που υπάρχουν τώρα για να 
διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα σπουδών, οποιοδήποτε είναι αυτό. 
το σχολείο πρέπει να είναι αντιστασιακό και αντιδραστικό εκ 
προοιμίου. Πρέπει οπωσδήποτε ειδικοί άνθρωποι, άνθρωποι με 
πείρα, να σκύψουν κάτω να δουν το παρόν, το παρελθόν και το 
μέλλον και να εκπονήσουν προγράμματα. Τελείωσε. 

Από κει και πέρα, το σχολείο θα αλλάξει την κοινωνία. Μέχρι 
τώρα έχουμε καθίσει σαν υπάκουα σκυλάκια να τρώμε μπάτσες. 
Ήρθε η στιγμή λοιπόν να αλλάξουμε. Αλλά δεν θα στείλω το 
ανήλικο να συγκρουστεί, το βάρος ανήκει σε εμένα τον ενήλικο. 
Και ούτε εδώ θα του δώσω την ευκαιρία να έχει σκέψεις οι οποίες 
είναι έξω από κάθε πραγματικότητα όσο στην πραγματικότητα της 
ζωής. 

Η τέχνη αν μη τι άλλο συνδυάζει όλες τις διάσπαρτες 
ευαισθησίες, τις βάζει σε μια χοάνη δημιουργική και καθιστά τον 
άνθρωπο ικανό να βλέπει και να διαβλέπει. Βέβαια, το πρόβλημα 
υπάρχει. Τί θα γίνει ένα παιδί από το μουσικό γυμνάσιο κύριε 
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Μήτση; Πού θα πάει; Ένα από το καλλιτεχνικό γυμνάσιο τι θα γίνει 
από και πέρα; Έχει άλλες διόδους; Και από το καλλιτεχνικό λύκειο. 

Εγώ είχα την τύχη να διδάξω πριν έρθει ο κύριος Μήτσης στο 
μουσικό γυμνάσιο των Δολιανά. Έχω αντίθετη άποφη από το να 
φύγει το γυμνάσιο αυτό και να πάει στα Γιάννενα. Εντελώς 
αντίθετη άποφη. Αυτό επιδιώκουν τα ωδεία των Ιωαννίνων που 
είναι ιδιωτικά. Όχι, θα μείνει εκεί στην παραμεθόριο, όπου 
υπάρχουν ένα σωρό ταλέντα και ένα σωρό παιδιά τα οποία δεν 
τολμούν να περάσουν το δρόμο για να έρθουν στα Γιάννενα. Και 
ένας άλλος λόγος εθνικότατος ακόμη, τα παιδιά που έρχονται από 
τη Βόρειο Ήπειρο και είναι προικισμένα με τη μουσική του τόπου 
τους. Γιατί όλα στο κέντρο δηλαδή και τίποτα στην περιφέρεια; 
Αυτό με πειράζει πάρα πολύ. 

Ένα τελευταίο στοιχείο, επειδή πιστεύω πως η 
δημιουργικότητα του παιδιού εξαρτάται από τη δυνατότητα του να 
φαντάζεται, την επιθυμία του να εκφράζει πραγματικότητες και 
την ικανότητα του παιχνιδιού, καταλήγω στο να είμαι υπέρ της 
δημιουργίας ενός σχολείου και ενός προγράμματος που θα 
επιδιώκει να δημιουργήσει ένα παιδί που θα είναι δημιουργός, 
συνδημιουργός, κριτής, θαυμαστής και συνθαυμαστής. 

Όσο για το χάσμα, για το κενό που υπάρχει πάντα ανάμεσα 
στην επικοινωνία του καλλιτέχνη, παιδιού, μαθητού ή οτιδήποτε 
άλλο και της κοινωνίας, το καλύτερο μέσο είναι η καλλιέργεια των 
αισθητικών του ιδιοτήτων -και όλοι τις έχουν, απλώς τις έχουν 
σκεπασμένες- από την πιο καθαρή και μεγάλη ευαισθησία 
ορισμένων ετών. Και τα έτη αυτά δεν είναι άλλα από τα παιδικά 
χρόνια. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος άλλος συνάδελφος; Αοιπόν, θα μιλήσει ο 
Μπάμπης, θα μιλήσει ο Νίκος ο Γιαννάκης, κι εγώ θέλω μετά να 
μιλήσω και μετά θα κάνουν κλείσιμο οι εισηγητές, αν δεν υπάρχει 
άλλος ομιλητής. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Συνάδελφοι νομίζω ότι βρισκόμαστε συνέχεια μέσα 
στο ίδιο πρόβλημα που θα το οριοθετήσω ως η σχέση του ειδικού 
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με το Θετικό. Η ειδική δραστηριότητα των εικαστικών τεχνών μέσα 
στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό σύστημα με τα άλλα μαθήματα και μ' 
ότι απόρροιες -επαγγελματικές, αποκατάστασης- μπορεί να πάρει 
αυτό, ειδίκευση και γενική μόρφωση, η σχέση με τα άλλα 
αντικείμενα. Αλλά το ίδιο πρόβλημα εμφανίζεται και εσωτερικά στο 
χώρο που οριοθετούμε χώρο τεχνών -εικαστικά, μουσική, θέατρο-

αλλά πάλι το ίδιο πρόβλημα εμφανίζεται -ειδικό και γενικό- μέσα 
στο χώρο των εικαστικών. 

Εάν θυμηθούμε τι σκοπούς βάζουμε, τι ζητάμε, οι 
διεκδικήσεις μας, μιλάμε για γενική καλλιτεχνική παιδεία, όπως 
μιλάμε τη γλώσσα, τα ελληνικά. Αυτό δεν έχει ειδίκευση. Όταν 
μιλάμε για τα ελληνικά για παράδειγμα, το γλωσσικό μάθημα στο 
σχολειό, δεν έχουμε στο μυαλό μας ειδικούς, καμία εξειδίκευση, το 
λέμε σαν κάτι που πρέπει να το έχουν κατακτημένο όλα τα παιδιά 
για να μπορούν να λειτουργήσουν στη ζωή τους. 

Όταν λοιπόν, βάζουμε για γενική καλλιτεχνική παιδεία, 
εικαστικά ή βάλτε και τα άλλα -εγώ περιορίζομαι στα εικαστικά-

μιλάμε όμως για γενική, για όλους, όπως για τη γλώσσα, όπως η 
σωματική αγωγή. Εδώ δεν υπάρχει ειδίκευση. Δεν με απασχολεί 
αυτός που θα γεύεται και θα ζει και θα αναπτύσσει όλα αυτά που 
έλεγε και ο Μιχάλης, είπαμε και χθες και είπαμε και σήμερα, 
ιδιότητες, προσόντα, ικανότητες κ.λπ. Αυτό δεν έχει ειδίκευση. Αν 
θέλετε ειδικεύεται σε μία ολότητα. Δηλαδή σε ένα πλούτο 
ιδιοτήτων αυτός ο άνθρωπος, μέσα απ' όλες αυτές τις 
παραμέτρους. Και ταυτόχρονα βγαίνει και ο ειδικός. Δηλαδή 
κάποιος θα γίνει και ζωγράφος, κάποιος θα γίνει και γλύπτης, για 
να πω απλά. 

Δεν μπορώ, λοιπόν, να ακούω από τη μία μεριά την 
ανάπτυξη αυτού του πράγματος (το γενικό εννοώ) και από την 
άλλη, να μιλάμε για το καλλιτεχνικό λύκειο (δε μιλάω αν είμαι 
υπέρ ή κατά) ότι θα λύσει το πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα, της 
γενικής καλλιτεχνικής παιδείας; Δηλαδή, ας το οριοθετήσουμε. 
Όταν μιλάμε για ένα εξειδικευμένο λύκειο-γυμνάσιο, μιλάμε ας 
πούμε για πόσους στην Ελλάδα; Θέλετε εκατόν πενήντα, όσους 
μπαίνουν δηλαδή σε δύο Σχολές Καλών Τεχνών, θέλετε άλλους 
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εκατόν πενήντα, τριακόσιους, που μπαίνουν και στα ΤΕΙ, Θέλετε 
και άλλους εκατόν πενήντα που πάνε και σε διάφορες σχολές, 
Θέλετε και άλλους πεντακόσιους να τους κάνουμε χίλιους; Τόσα 
είναι τα παιδιά της Ελλάδας που έχουν ανάγκη αυτό το γενικό της 
καλλιτεχνικής παιδείας; 

Θέλω να πω δεν λύνουμε κανένα πρόβλημα, ούτε του κλάδου 
ειδικά, ούτε του κόσμου, ούτε της κοινωνίας γενικότερα. Είναι μία 
ειδική παράμετρος που μπορεί να έχει το δικό της χαρακτήρα και 
τη δική της δυναμική, δεν απαντάει όμως στο γενικό πρόβλημα και 
στο γενικό αίτημα που βάζουμε εμείς, που έχει γενικό στόχο 
γενικότερο για όλα τα παιδιά κ.λπ. 

Αυτά τα δύο πράγματα, όπως τα λέω το γενικό και το ειδικό, 
που βλέπετε ότι σε όλα τα επίπεδα εμφανίζεται, δεν μπορούμε να 
το αποφύγουμε αυτό, υπάρχει μέσα στη ζωή. Δεν μπορεί να βγαίνει 
έξω από την προβληματική μας όταν σκεφτόμαστε αναλυτικά 
προγράμματα. Αναλυτικό πρόγραμμα για τί; Για τη γενική 
καλλιτεχνική παιδεία, για τον ειδικό ή για το μελλοντικό που Θα 
τον εφοδιάσω να έχει εφόδια για να μπορεί να δώσει στη Σχολή 
Καλών Τεχνών; 

Υπάρχει μία και εκ των πραγμάτων νομίζω, δεν φταίμε εμείς 
επειδή είμαστε διανοητικά χαμηλά, εκ των πραγμάτων, η πληθώρα 
των μορφών που εμφανίζονται, οι συνθήκες οι στρεβλές που 
υπάρχουν διαμορφώνουν μια κατάσταση ελαφρώς χαοτική, όπου 
πάμε να ακουμπήσουμε ορισμένα πράγματα χωρίς να έχουμε 
ξεκαθαρίσει από τη βάση τί ζητάμε ακριβώς. 

Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ μεθοδολογίες αναλυτικών 
προγραμμάτων αν δεν ξέρω τι σκοπεύω. Και ξέρετε ποιοί είναι οι 
σκοποί που έχω ακούσει μέχρι τώρα; Δεν έχω ακούσει -εδώ μέσα 
τουλάχιστον- για να βγάλουμε ένα καλλιτέχνη αυριανό, κανένας 
δεν το είπε εδώ μέσα. Όχι ότι δεν το σκεφτόμαστε, είμαστε 
προσανατολισμένοι αλλού. 

Ξέρετε τί ήταν οι σκοποί -το είπα και χθες- καταλήγουμε στο 
τέλος να μιλάμε αυτοί οι σκοποί να γίνονται ιδιότητες των 
προσώπων. Και ο Μιχάλης έλεγε, δημιουργικότητα, φαντασία, 
ελεύθερο πνεύμα, κριτική στάση, επεξεργασία, έρευνα έλεγε ο 
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Σιγάλας λίγο πριν, ερευνητικό μυαλό δηλαδή, όχι το συγκεκριμένο 
αντικείμενο που Θα το ερευνήσω, και θα τελειώσω, και Θα το βάλω 
στην τσέπη, και Θα φύγω, και έγινα ερευνητής. Δεν έγινα 
ερευνητής. 

Όλα αυτά που κατατείνουν; Κατατείνουν σε μία απαίτηση, 
απαίτηση που απαντάει και στο ζήτημα που έβαλε ο συνάδελφος ο 
Λάμπρου πριν, με έναν έμμεσο τρόπο, τί άνθρωπο θέλουμε; Αυτό 
το τί άνθρωπο θέλουμε έρχεται αντιμέτωπο με 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες σημερινές και με 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που προσβλέπουμε για να τον 
έχουμε αυτό τον άνθρωπο ή που θα τις δημιουργήσει αυτός ο 
άνθρωπος. Αυτό είναι το ψαχνό και δεν λέω τίποτα καινούργιο 
συνάδελφοι, απλώς μαζεύω το από κάτω που έχουμε πει και 
φέτος, και χθες, και προχθές, και όλα τα χρόνια, και στα συνέδρια 
μας. 

Όμως τί γίνεται; Όταν πάμε να δούμε το πως αυτό θα μπει 
μέσα στην πράξη, μες τη διαδικασία, αυτά κάπου παραμερίζονται 
και βλέπουμε μόνο κάθε φορά τα ειδικά που αντιμετωπίζουμε και 
χάνουμε τη θεώρηση. Εγώ έτσι θα απαντήσω ας πούμε, στην 
ανεργία σήμερα θα απαντήσω με αυτόν τον τρόπο, με τις ιδιότητες 
γιατί αυτό είναι το όπλο μου, σε πρώτο επίπεδο εννοώ από το 
χώρο μας έτσι; Θα απαντήσω με αυτό, δεν θα απαντήσω με τον 
άλλο τρόπο, γιατί οποιεσδήποτε μεθοδολογίες μπορεί να 
εφαρμοστούν στα αναλυτικά προγράμματα, τάξεις, πράγματα, εάν 
δεν αποβλέπουν στην ανάπτυξη αυτών των ιδιοτήτων των 
προσώπων, που μόνο μέσα από την τέχνη, δυστυχώς, στα χρόνια 
μας μπορεί να αναπτυχθούν ας πούμε, έχουμε χάσει το παιχνίδι. 
Θέλουμε-δεν θέλουμε, θα γίνουμε κι εμείς μία εξειδίκευση. 

Και αφού οριοθετηθούμε ως μία εξειδίκευση, θα πάρουμε το 
ανάλογο ποσοστό που αναλογεί σε μία κοινωνία που χρειάζεται 
συγκεκριμένους εξειδικευμένους. Για το Θεό, αν οχτώ εκατομμύρια 
Έλληνες χρειάζονται δέκα χιλιάδες γιατρούς, χρειάζονται και 
πέντε χιλιάδες δικηγόρους και είκοσι χιλιάδες εφοριακούς με τα 
συγκεκριμένα δεδομένα, θα θέλουμε και πενήντα χιλιάδες 
αστυνομικούς άμα ξεσηκώσουμε τα μυαλά μας -έτσι και παίξουμε 
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το ρόλο μας σωστά- ε, χρειαζόμαστε ας πούμε και πέντε χιλιάδες 
καλλιτέχνες. Τελείωσε, αυτά είναι τα ποσοστά μας δηλαδή. 

Και άμα Θέλετε να το δούμε μέσα από τη διαδικασία της 
εξειδίκευσης και να περιοριστούμε εκεί ασυνείδητα, εγώ δεν λέω 
ότι το κάνουμε από σκοπού, κάπου όμως μας σέρνει το πράγμα 
προς τα εκεί. Από τα παιδιά που έχουμε στο σχολειό, Θα σας το 
βάλω ευθέως τώρα, έχετε ο καθένας διακόσιους μαθητές, εκατό, 
τριακόσιους, ανάλογα με τις μονάδες, τετρακόσιους. Από αυτούς 
πόσους πιθανολογείτε ότι θα πάνε στη Σχολή Καλών Τεχνών, έτσι, 
χωρίς να το καλοσκεφτείτε και να το ψάξετε. Θα μου πείτε τρεις, 
πέντε δέκα, παραπάνω δεν θα πείτε. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Γιατί αν δεν μπουν στη Σχολή Καλών Τεχνών δεν 
μπορούν να γίνουν καλλιτέχνες; 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Όχι, όχι, δεν εννοώ αυτό Μιχάλη, δεν εννοώ αυτό. 
Είναι μια άλλη ιστορία. Όταν λέω για Σχολή Καλών Τεχνών εννοώ 
σαν παραπέρα σπουδή αυτού του πράγματος που καλλιεργείται 
εκεί. Να μην πάει στη Σχολή Καλών Τεχνών, να γίνει καλλιτέχνης, 
δεν με ενδιαφέρει. Αλλά σας λέω έτσι στατιστικά, μέσα στις ομάδες 
αυτές μπορείτε να πείτε ότι όλοι αυτοί θα πάνε να γίνουν 
καλλιτέχνες είτε σπουδάσουν είτε όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα να 
μην το παρεξηγήσουμε. Στατιστικά, λοιπόν, μιλάμε για ένα μικρό 
αριθμό. 

Ωραία, και η Πολιτεία γι' αυτό το μικρό αριθμό θα μιλήσει, 
θα φτιάξει και ένα ειδικό σχολειό να τα μαζέψει όλα στη μάντρα τα 
παιδιά, θα τη βολέψει ας πούμε και θα καλυφθεί απέναντι μας και 
θα πει, "τί είναι αυτά που λέτε, τα παιδιά μαθαίνουν, κάνουν, 
δείχνουν κ.λπ., εγώ τα ταλέντα τα φροντίζω" και τα ταλέντα θα 
φωτίσουν τον κόσμο αύριο, αφού θα τα έχουν αλυσοδέσει τα 
ταλέντα. 

Θέλω να πω, λοιπόν, ότι αυτό το πράγμα, σε οποιεσδήποτε 
επεξεργασίες κάνουμε στην οργάνωση της δουλειάς σε όλα τα 
επίπεδα με τις διαφοροποιήσεις -και στο δημοτικό, και στο 
γυμνάσιο, και στο λύκειο, και στα εξειδικευμένα, δεν πρέπει να το 
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χάνουμε αυτό το από κάτω που αναζητάμε. Δεν μπορούμε να το 
χάνουμε αυτό, να το ξεχνάμε, στο όνομα μιας μεθοδολογίας ή μιας 
υποστήριξης. Αυτό είναι το ένα που θέλω να θέσω. 

Από την άλλη μεριά, εγώ θέλω να θέσω ένα πρόβλημα δικό 
μας εσωτερικό. Πόσο είμαστε έτοιμοι να ανοιχτούμε προς τις άλλες 
κατευθύνσεις; Πόσο έχουμε εμείς νοιώσει την ανάγκη -μιλάω 
καθολικά, δεν λέω ο καθένας, ο καθένας μπορεί σε ποσοστά σε 
διάφορες περιοχές να έχει φαγωθεί- προς τη γλώσσα, προς τη 
φιλολογία, στη λογοτεχνία, τη μουσική, στα μαθηματικά, στη 
φυσική. Δηλαδή, πραγματικά αισθανόμαστε ότι έχουμε συνάφειες 
με αυτά τα πράγματα ή το λέμε επειδή μας αρέσει ή κάπου έτσι 
σαν ψήγματα τα βλέπουμε; Και βγαίνει εδώ ένας λόγος ολιστικός, 
αλλά στην ουσία δεν πηγάζει σαν ανάγκη μας συνειδητοποιημένη. 
Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη σε όλους μας, αλλά λέω 
σαν συνειδητοποιημένη ανάγκη και σαν μία στοχοθετημένη πια 
ανάγκη για εκπλήρωση. 

Το έχουμε αυτό; Αν δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει και χρειάζεται 
να το βγάλουμε από μέσα μας αυτό, να του δώσουμε σχήμα, να το 
εμπλουτίσουμε με επιχειρήματα, πρέπει να κάνουμε αυτή τη 
δουλειά γιατί δεν θα πείσουμε κανένα. Πολύ δε περισσότερο που 
ένας πλουραλισμός δραστηριοτήτων, ιδιοτήτων, πραγμάτων, 
περνάει παντού και έρχεται το κοινωνικοοικονομικό σύστημα -για 
να χρησιμοποιήσω τον ίδιο όρο που είπε ο Λάμπρου λίγο πριν- να 
εφαρμόσει ένα σύστημα παραγωγής, απασχόλησης. Κάνε αυτό, 
κάνε αυτό, πήγαινε κι από κει, θα έχεις μια κάρτα ας πούμε, χτύπα 
ένα μεροκάματο, μεθαύριο τόσο, δεν είσαι έτσι κ.λπ. 

Η αντίδραση σε όλη αυτή τη διαδικασία διάλυσης της 
κοινωνίας -γιατί εκεί οδηγούμαστε- και της ισοπέδωσης των 
δυνατοτήτων της κοινωνίας, μόνο από το πλάσιμο άλλου τύπου 
ανθρώπων -σαν στόχου, δεν μπορεί να πλαστεί 100%- μόνο με 
τέτοιες δυναμικές μπορούμε, γι' αυτό είπα χθες για επανάσταση, 
δεν ήταν τυχαίο που το είπα. 

Αυτό είναι το ένα που ήθελα να θέσω. Το δεύτερο που θέλω 
να θέσω είναι το ζήτημα μερικών γενικότερων χαρακτηριστικών 
που εμφανίζονται συνολικά στην εξέλιξη της ιστορίας και σε σχέση 
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με την εκπαίδευση. Κάποτε ποιοι σπούδαζαν; Και όταν λέω κάποτε 
εννοώ τον περασμένο αιώνα για να μην πάω παλιότερα ας πούμε. 
Η εκπαίδευση είχε αριστοκρατικό χαρακτήρα, από την άποψη 
εννοώ της δυνατότητας που είχε κάποιος να πάει να σπουδάσει. 
Ελάχιστοι και βέβαια οικονομικά ισχυροί μπορούσαν να το κάνουν 
και κάποιοι άλλοι αν είχαν κάποιο χορηγό-ευεργέτη, όπως λέμε. Οι 
υπόλοιποι δεν μπορούσαν να το κάνουν. 

Η εκπαίδευση τότε δεν είχε μαζικό χαρακτήρα. Είχε 
χαρακτήρα επιλεκτικό, επιλεκτικό σύμφωνα με τις δομές μιας 
κοινωνίας και τις δυνατότητες. Να μην το αναλύσω περισσότερο, 
νομίζω είναι σαφές το σχήμα. Εκείνα τα χρόνια η διαδικασία της 
παραγωγής της κοινωνίας, των προϊόντων βολευόταν με αυτό το 
σχήμα. Δεν ήθελε πολλούς μορφωμένους, ήθελε άνθρωπο να ξέρει 
να σκάβει, να κάνει μια δουλειά χειρωνακτική, άντε και να 'χει και 
λίγο μεράκι για να ξεγελάει τα υπόλοιπα. Βολευόταν και ο 
χαρακτήρας ήταν εκεί. 

Αλλες ανάγκες ήρθαν αργότερα, όπου μαζικοποιήθηκε η 
παραγωγή και η ίδια η διαδικασία της παραγωγή απαίτησε κάπως 
πιο εξειδικευμένους, λίγο περισσότερο μορφωμένους ανθρώπους ή 
τουλάχιστον να ξέρουν ανάγνωση και γραφή. Και ο χαρακτήρας 
της εκπαίδευσης γίνεται μαζικός σιγά-σιγά, όχι επειδή το ήθελε το 
σύστημα, αλλά επειδή πίεζε κι ο λαός από κάτω. Αυτά είναι σε μία 
διαλεκτική σχέση, αλλά όμως υπάρχει μια αντιστοιχία. Και όταν 
λέω μαζική τί εννοώ; Και όσον αφορά στον αριθμό των ανθρώπων 
που μετέχουν στη διαδικασία, αλλά και στον τρόπο. Αυτό που πάμε 
να αντισταθούμε εμείς σήμερα και λίγο σκορπιζόμαστε. 

Τί εννοώ; Όλα τα παιδιά να μαθαίνουν γράμματα. Πώς; 
Μέσα σε αίθουσες των σαράντα και των πενήντα ατόμων. Τί; 
Ανάγνωση και γραφή και πέντε άλλα πραγματάκια. Δεν μιλάμε για 
δημιουργικότητα, δεν μιλάμε για προσωπικότητα. Μιλάμε για 
κατάκτηση κάποιων γνώσεων, πέντε πραγμάτων ας πούμε που 
χρειαζόταν η διαδικασία η υπόλοιπη. Μαζικός ο χαρακτήρας. 

Εμείς σήμερα μιλάμε για πρόσωπο, για χαρακτήρα, για 
ατομικότητα, για προσωπικότητα, για συνεργασία, για 
συλλογικότητα. Είναι άλλα χαρακτηριστικά αυτά. Η σημερινή δομή 
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της κοινωνίας πού μας οδήγησε, ποια εκπαίδευση; Σε μαζική; Με 
άλλους όρους. Δηλαδή θέλουμε όλοι να είναι μέσα στην εκπαίδευση 
και αυτές είναι οι εξαγγελίες της κυβέρνησης. Το μετατρέπει σε 
μόρφωση, μορφωμένους ανθρώπους, δεν το συνδέει με την 
απασχόληση καθόλου, αλλά ο τρόπος αλλάζει και με τις νέες 
τεχνολογίες. Τί γίνεται; Λιγότερος αριθμός παιδιών στα τμήματα, 
αυτή είναι η τάση και αυτές είναι οι επαγγελίες και μέσω των νέων 
τεχνολογιών φτάνουμε στην κατ' οίκον εκπαίδευση δια του 
κομπιούτερ με το Internet. 

Δηλαδή προσωποποιείται η εκπαίδευση, Ενώ έχει μαζικό 
χαρακτήρα όσον αφορά στον αριθμό, ο τρόπος ατομικοποίείται με 
άλλα χαρακτηριστικά, κάθε άλλο από αυτά που θα μπορούσαμε 
ίσως να επιθυμήσουμε. 

Αυτά γιατί τα λέω; Αυτά τα λέω διότι είναι κάποια δεδομένα 
που πρέπει κανείς να τα πάρει υπόψη του όταν πάει να κτίσει 
σύστημα εκπαιδευτικό και μετά αναλυτικό πρόγραμμα. Δεν είναι 
γενικολογίες, τα βρίσκουμε μπροστά μας. Κάθε φορά που 
βρίσκουμε ένα πρόβλημα ανάγεται σε αυτά που σας λέω και θα το 
δείτε αν το σκεφτείτε λιγάκι έτσι πιο νηφάλια, επειδή σας 
βομβαρδίζω τώρα με λέξεις. Θα το βρείτε μπροστά. Γιατί δεν 
μπορεί να γίνει ιστορία της τέχνης; Θα είμαστε εμείς 
προβληματισμένοι για την ιστορία της τέχνης; Ως ένα επίπεδο 
είμαστε. Αλλά το βάζουμε αντιπαραθετικά με τους άλλους ττου δεν 
είναι καθόλου. Δεν είναι το πρόβλημα εκεί, δεν λύνεται έτσι το 
πρόβλημα. 

Λοιπόν, νομίζω ότι θα χρειαστεί μια αρκετά προωθημένη 
δουλειά σε βάθος, μέχρι το Συνέδριο, παίρνοντας την εμπειρία, τις 
εισηγήσεις και τα υλικά που έχουμε, σε ομάδες δουλειάς, να 
εντοπίσουμε τις αντιφάσεις όλου του συστήματος ττου υπάρχει 
σήμερα και να δούμε τι είναι αυτή η φόρμα συστήματος και 
αναλυτικού προγράμματος, που ξεπερνάει τα όρια των εικαστικών 
-αναγκαστικά τα ξεπερνάει- που θα υπηρετήσει τους στόχους μας, 
δηλαδή τον άνθρωπο. Με ποιους όρους θα γίνει αυτό. 

Έτσι νομίζω ότι μπορούμε να μεθοδεύσουμε κάποιες 
προτάσεις προς μία κατεύθυνση που τουλάχιστον αντανακλά τις 
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ανάγκες μας. Δεν λέω επιθυμίες, λέω τις ανάγκες, όπως 
εκδηλώνονται σαν ανάγκες. 

Και επειδή οι διαδικασίες των Συνεδρίων είναι διαδικασίες -

και τελειώνω εδώ- όπου πραγματικά δεν κάνουμε διάλογο, διάλογο 
με την έννοια της έρευνας, ερχόμαστε, λέμε κάποια πράγματα, 
γίνεται ένα συμμάζεμα πραγμάτων, δεν είναι ο χώρος των μεγάλων 
αναλύσεων. Εκεί που μπορεί να γίνει αυτό είναι μετά το Συνέδριο, 
αφού τα πούμε, αφού ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις εδώ πέρα, 
να δουλέψουν ομάδες και να τα βάλουν κάτω, να τα φέρουν στο 
επόμενο το Συνέδριο πολύ πιο ώριμα, πολύ πιο ξεκαθαρισμένα, 
πολύ πιο ξεσκαρταρισμένα και ας μην έχουμε καταλήξει στην 
τελική μορφή ας πούμε. 

Και ας παραμείνουμε ακόμα με το αίτημα δύο ώρες το λύκειο 
γιατί ξέρουμε ότι θέλει και κάποιο χρόνο να γίνει αυτό. Δεν μπορεί 
-αυτό που έλεγε η Μάχη Δημοπούλου- όλο το πρόγραμμα να γίνει 
σε μια ώρα τη βδομάδα. Αυτό είναι εξ αντικειμένου, αλλά δεν 
εξαντλείς το αίτημα μέσα στο δίωρο ας πούμε. 

Νομίζω, λοιπόν, ότι μπορούμε να μεθοδεύσουμε τη δουλειά 
προς αυτή την κατεύθυνση. Και ειλικρινά, τα πράγματα στη μέση 
εκπαίδευση είναι πολύ πιο δύσκολα απ' ό,τι στο δημοτικό. Και 
ξέρετε γιατί; Γιατί φεύγοντας το παιδί από το δημοτικό και για τα 
μυαλά των κρατούντων, αρχίζει η διαδικασία της εξειδίκευσης. 
Άντε να κρατιέται λίγο στο γυμνάσιο, ήδη το μουσικό γυμνάσιο 
αυτό ήταν σαν εκδήλωση, ανεξάρτητα αν ήταν καλό, λειτούργησε, 
ήταν ανάγκη, δεν το κρίνω, λέω από την άποψη αυτή. Και 
προχωρώντας προς το λύκειο αρχίζει η εξειδίκευση περισσότερο. 
Και μετά προς τα ΑΕΙ ακόμα περισσότερη εξειδίκευση. 

Τα προβλήματα, λοιπόν, ανάμεσα στο ειδικό και στο γενικό 
γίνονται ακόμα πιο σύνθετα, όσο η διαδρομή γίνεται προς το 
εξειδικευμένο γιατί διογκώνεται αυτό. Ενώ στο δημοτικό είναι λίγο 
πιο ισόρροπα τα πράγματα, με όλα τα προβλήματα που κουβαλάει 
το δημοτικό, σαν θεώρηση και λόγω ηλικίας των παιδιών κ.λπ. 

Εδώ θα σταματήσω. Νομίζω και το βγάζω από μέσα μου, 
κάνω μια έκκληση δουλειάς, γιατί θα χρειαστούμε πολύ δουλειά 
για να το προχωρήσουμε αυτό το πράγμα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Νίκος ο Γιαννάκης. 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Θα αρχίσω λίγο από τον επαγγελματισμό. Λίγα χρόνια 
πριν όταν εγώ τελείωνα το γυμνάσιο και πήγαινα για να δώσω στη 
Σχολή Καλών Τεχνών και άλλοι θα ήταν τότε, μου είπε ο πατέρας 
μου, "που θα πας μωρέ παιδάκι μου, θα πεινάσεις, δεν πας για 
δάσκαλος να μπεις στον κορβανά γρήγορα, τελειώνουμε και 
γρήγορα". Σήμερα μπορούν να το πουν για τον μαθηματικό και δεν 
ξέρω ποιους άλλους. 

Δεν είναι ο στόχος μας αυτός με την εικαστική παιδεία. 
Περισσότερο είναι για τη μόρφωση. Θα πάρω... 

Κασέτα 5β (ΑΑΑΑΓΗ ΚΑΣΕΤΑΣ) 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Μόνο σ' αυτή την αίσθηση που μου δόθηκε εμένα ότι ο 
κόσμος διχάστηκε. Στην αίσθηση τη μουσική, οι Μούσες 
απευθύνονταν σε όλους μας. Δηλώνω σαν δασκάλα εγώ 
προσωπικά ότι ο κόσμος είναι ενιαίος, ένας. Στην ελληνική γλώσσα 
είναι τόσο ωραία, το κόσμημα, το κοσμώ, διάκοσμο, βυζαντινά. 
Αναφέρεται στις δύο διαστάσεις αυτού του χώρου. Κι εμείς εδώ, 
στον ελλαδικό χώρο, με το ένα πόδι στην Ανατολή και το άλλο στη 
Δύση, έχουμε την υποχρέωση να καλύψουμε όλες αυτές τις 
τεράστιες διαφορές που υπάρχουν στη σύγχρονη τεχνολογία και 
περάσουμε από τον Τίμαιο του Πλάτωνα, όπου ερμηνεύεται η 
αντίληψη του χώρου στον Καραγκιόζη. Κι έχουμε την υποχρέωση, 
πιστεύω, να εξηγήσουμε και τον Καραγκιόζη και να γεφυρώσουμε 
αυτή την ανάγκη της τεχνολογίας της σύγχρονης, η οποία δεν ξέρει 
διαφοροποιήσεις. 

Η σύγχρονη τεχνολογία όπως είπε ο συνάδελφος ο Λάμπρου 
βομβαρδίζει με υπερεγώ, με τον ήρωα των κόμικς το παιδί. Η 
σύγχρονη τεχνολογία δεν ξέρει διαφοροποιήσεις, η ζωή μας είναι 
σύνθετη και το παιδί βάλλεται. Και ο χρόνος είναι περιεκτικός και 
δεν μας αφήνει περιθώρια διαφοροποιήσεων. 

Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σ' έναν κόσμο Ανατολής και 
Δύσης, να καλύψουμε το χάσμα από τον Τίμαιο του Πλάτωνα στον 
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Καραγκιόζη και αυτό είναι ένα χρέος της Ελλάδας, γεωγραφικό. 
Και η σύγχρονη τεχνολογία μας δίνει αυτές τις δυνατότητες. 
Ανήκουμε σε ένα κόσμο τεχνολογικά τόσο προηγμένο που ο χρόνος 
φεύγει πάρα πολύ γρήγορα. Πιστεύω ότι η πολυτέλεια του να 
διαφοροποιούμε τη μουσική -οι Μούσες απευθύνονταν σε όλες τις 
αισθήσεις. Συγνώμη, αυτό αισθάνθηκα. 

Σ/ΓΑΑΑΣ: Συγνώμη, ίσως να υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν είχα το 
λόγο εκεί, ακριβώς στο μουσικό γυμνάσιο που ήμουν στα Δολιανά 

• · * 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν απευθυνόταν σε σένα Γιώργο. 

ΣΙΓΑΛΑΣ: Οχι, μια διευκρίνιση θέλω να κάνω. Στο μουσικό 
γυμνάσιο Δολιανών τα παιδιά κουράζονταν πάρα πολύ μα πάρα 
πολύ και έχουν φοβερά αποτελέσματα ως μουσικοί, ως 
επαγγελματίες μουσικοί. Έφευγαν από τις εφτά η ώρα και 
γυρνούσαν στις έξι η ώρα στο σπίτι τους. Το να τους έβαζες και 
δύο ώρες -στο συγκεκριμένο γυμνάσιο μιλάω, δεν μιλάω για ένα 
άλλη γυμνάσιο- αν θα κάναμε ας πούμε δύο ώρες εικαστικά, τα 
έβλεπα ότι κουράζονταν. Κα προσπαθούσα δηλαδή να μην τα 
κουράσω τόσο πολύ. Αυτό ήταν, δεν είπε κανείς ότι δεν χρειάζεται 
η μουσική, αλλοίμονο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώργο, συγνώμη, παρεξήγησες κάτι, δεν αναφερόταν 
σε σένα. Αοιπόν, Μιχάλη να πεις γιατί θέλω κι εγώ να μιλήσω που 
δεν έχω μιλήσει και θέλει κι άλλος κόσμος και πρέπει να γίνει και 
κλείσιμο. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Χθες έθεσα εδώ μερικά ερωτήματα, που, πως, γιατί, 
σε ποιον, με τι μέσα κ.λπ. και με τα ερωτήματα αυτά που έθεσα, 
έθετα παραμέτρους για ένα ανησυχούν εκπαιδευτικό σύστημα, για 
ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο θα ερωτά τον εαυτό του πριν 
το εφαρμόσει προς τα έξω. 
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Θέλω μ' αυτό να πω ότι πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα 
στο μορφωμένο και στο σπουδαγμένο. Ο σπουδαγμένος μπορεί να 
έχει σύνολο γνώσεων, ο μορφωμένος είναι αυτός ο οποίος έχει 
εσωτερικά καλλιεργηθεί. Επειδή τα σχολειά αποτυγχάνουν συνεχώς 
και παράγουν σπουδαγμένους αλλά όχι μορφωμένους, σωστό είναι 
δείκτης της παιδείας μας να είναι η εσωτερική καλλιέργεια και 
αφετηρία είναι οι ανάγκες του παιδιού και όχι ένα δεδομένο 
εκπαιδευτικό σύστημα. Από το παιδί Θα ξεκινήσουμε. Ξαφνικά θα 
μας πουν, τί έκανες για μένα χωρίς εμένα; Τί θα απαντήσουμε; 

Και βέβαια, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, κάποτε οι 
εποχές άλλαζαν ανά δεκαετίες κύριοι συνάδελφοι. Τώρα ανά 
εξάμηνο αλλάζουν τα πάντα. Που να προσαρμοστεί το μικρό 
κεφαλάκι του παιδιού. Τι θα το μάθω τώρα που θα το καταλάβει 
ύστερα. Έτσι είμαι αναγκασμένος να προσφύγω στα ανθρωπιστικά 
γράμματα και να προτείνω σαν σκοπό, σαν μοντέλο -ποιος είμαι 
εγώ που προτείνω θα μου πείτε, εντάξει- επειδή στη σημερινή 
εποχή το μοντέλο είναι Homo lupus ο άνθρωπος-λύκος, προτείνω 
Homo umanus τον εξανθρωπισμένο άνθρωπο δηλαδή, όσο και να 
σας φαίνεται παράξενο. 

'Εχουμε ξεφύγει και δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε στα 
μέτρα τα εσωτερικά και βέβαια, εκεί δείχνουμε μόνο τα 
ανθρωπιστικά, που είναι ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός και η 
συνέχεια στη Ρώμη, στο Βυζάντιο, χωρίς να αποπέμπω καθόλου 
την παγκοσμιότητα και τη συμβολή των άλλων πολιτισμών. 

Σκοπός μου δεν είναι να βγάλω καλλιτέχνες κύριε 
Μπαραδήμα όπως είπατε προηγουμένως, ο καλλιτέχνης δεν 
παράγεται, προκύπτει και παράγει. Άλλο να κάνω αισθητική 
αγωγή και άλλο να βάλω σκοπό να βγάλω καλλιτέχνες. Αλλά και 
με το σκοπό να βγάλω καλλιτέχνες μπορεί να μη βγάλω ποτέ 
καλλιτέχνη ή να βγει από ένα άλλη σχολείο. Ευτυχώς ο πολιτισμός 
και η τέχνη το έχουν αυτό, ανύποπτα, ξαφνικά, αιφνίδια αναφύουν 
τέτοια άτομα. 

Άρα, λοιπόν, πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στις αξίες 
και ένα σκοπό έχω στην τάξη μου όταν κάνω μάθημα, να 
απεγκλωβίσω το εικαστικό δυναμικό του παιδιού, το οποίο είναι 
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συμπιεσμένο/καταπιεσμένο από τους άψυχους δασκάλους 
κακοδιευθετημένο, όπως είπα χθες και ονόμασα όλο τον περίγυρο 
αισχρό χώρο που περιβάλλει το παιδία από μικρής ηλικίας. Σκοπός 
μου λοιπόν είναι η διάσωση της ατομικότητας του παιδιού, αλλά 
και η ικανότητα κύριε Λάμπρου να επιβιώσει. Να επιβιώσει μέσα 
στον κόσμο, θέλει να φάει, είναι ψυχοφυσικό ον. 

Και τέλος, η μόρφωση πιστεύω και η σωστή παιδεία είναι 
εκείνο που σου μένει, αφού ξέχασες αυτό που διδάχτηκες και 
βέβαια, θα συμφωνήσω απόλυτα με τη συνάδελφο που μίλησε 
προηγουμένως για τον Πλάτωνα και τον Καραγκιόζη. Ο Πλάτωνας 
στο Σπήλαιο του παρομοιάζει τα πάντα με ένα άρμα που έχει δυο 
άλογα το θυμοειδές και το επιθυμητό και στην κορυφή του επάνω 
είναι ο νους. Και βέβαια, στο Σπήλαιο του Πλάτωνος έχουμε τον 
Καραγκιόζη ολόκληρο, όπου οι αλήθειες είναι εκεί, το φως είναι 
εκεί και εμείς δεν είμαστε παρά απαυγάσματα αυτών των αξιών. 
Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, θα ήθελα κι εγώ να πω τη γνώμη μου, πριν 
δώσω στους εισηγητές να κάνουν το κλείσιμο, στη Μάχη και στο 
Χρήστο και σ* όποιον άλλο θέλει. 

Εγώ αισθάνομαι -και το αισθάνομαι και σήμερα πιο πολύ- ότι 
κλωθογυρνάμε γύρω από ένα πρόβλημα. Οι σημερινές συνθήκες 
ζωής και -εγώ δεν φοβάμαι να το πω- το σύστημα στο οποίο ζούμε 
είναι σε αντίθεση με το πνεύμα μέσα στο οποίο έχουμε μάθει να 
λειτουργούμε εμείς σαν εικαστικοί καλλιτέχνες. Είναι αντίθετο με 
τα δικά μας τα οράματα, αυτό βγαίνει από την κουβέντα. Όλα 
αυτά ττου εμείς ευαγγελιζόμαστε συνεχώς, όλα τα χρόνια, δεν 
συμπορεύονται με τον προσανατολισμό αυτής της κοινωνίας. Είναι 
πάρα πολύ απλό το πράγμα. Εμείς μιλάμε για γενικά ιδεώδη, 
ανθρωποκεντρικά, για εξανθρωπισμό του ανθρώπου, μιλάμε για 
την προσωπικότητα την πλήρη, είμαστε ενάντια στη διαμόρφωση 
του ειδικευμένου εργάτη με την περιορισμένη δράση και την πολύ 
μικρή νοητική ικανότητα. 

Μα αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει γύρω μας πιστεύω ότι 
είναι αντίθετο με αυτό που τουλάχιστον χρόνια τώρα εμείς 
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διατυμπανίζουμε, αυτή είναι η άποψη μου. Και πιστεύω -και εδώ 
Θα συμφωνήσω με το συνάδελφο το Λάμπρου- ότι πρέπει αν 
Θέλουμε να πατάμε στα πόδια μας, όταν λέμε αυτά τα πολύ ωραία 
-που καλά κάνουμε και τα λέμε γιατί έτσι είναι, γιατί η τέχνη είναι 
απαραίτητη για τη διαμόρφωση του ανθρώπου γενικά και όχι για 
τον καλλιτέχνη. Εμένα ο καλλιτέχνης δεν με ενδιαφέρει, αυτός 
μόλις πάρει λίγα ψήγματα επαφής με την τέχνη Θα γίνει, ό,τι και 
να του κάνουν, να τον στραβώσουν, Θα γίνει, δεν μπορεί να πνιγεί, 
εκείνος όμως που διαστρεβλώνεται είναι το σύνολο του πληθυσμού 
που του διαμορφώνεται μια αναπηρία- πιστεύω, τουλάχιστον για 
μένα προσωπικά είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια καθαρό ότι 
εμάς αυτό το σύστημα δεν μας χωράει και γι' αυτό η πορεία των 
εικαστικών τεχνών είναι φθίνουσα μέσα στο χώρο της κοινωνίας. 

Και γι' αυτό μας ωθούν να αντιλαμβανόμαστε ότι φταίει η 
τεχνολογία, δεν φταίει η τεχνολογία. Η χρήση της τεχνολογίας ναι, 
το πως διαμορφώνεται ναι, αλλά τί η τεχνολογία; Γιατί, εμείς δεν 
χρησιμοποιούμε τεχνολογία, εμείς δεν εκσυγχρονίζουμε τα μέσα 
μας τα τεχνολογικά δηλαδή; 

Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή στην παιδεία, στη μέση παιδεία 
τι άνθρωπο χρειάζεται το σύστημα και τι εμείς θεωρούμε σωστό, 
γιατί εγώ απ' ότι έχω καταλάβει απ' όλους σας δεν συμφωνείτε με 
τον άνθρωπο που χρειάζεται το σύστημα. Είναι πάρα πολύ απλό το 
πράγμα. 

Λοιπόν, εάν είναι έτσι, οφείλουμε -και σ' αυτό συμφωνώ πάλι 
με το Λάμπρου- να δώσουμε, να συνδέσουμε μ' ένα όραμα, μ' ένα 
γενικότερο όραμα τις δικές μας τις προτάσεις. Γιατί πράγματι, ο 
άνεργος πολλαπλών δεξιοτήτων που είναι ο άνθρωπος του 
μέλλοντος, δεν είναι αυτός ο άνθρωπος που εμείς μιλάμε και 
σαφώς θα λάβουμε υπόψη μας αυτή την προοπτική και σαφώς θα 
προσπαθούμε να πείθουμε αυτούς τους ανθρώπους το γιατί δεν 
είναι σωστό το να είναι αυτός ο άνθρωπος ο άνθρωπος του 
μέλλοντος. Αλλά αυτός ο άνθρωπος που εμείς θέλουμε να είναι του 
μέλλοντος κατά τη γνώμη μου έχει να κάνει και με μια άλλη 
κοινωνία που επίσης θέλουμε να είναι του μέλλοντος, είτε το 
έχουμε συνειδητοποιήσει είτε δεν το έχουμε. 
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Από κει και πέρα, να έρθω στα πολύ συγκεκριμένα. Σε σχέση 
με τις εισηγήσεις και σε σχέση και με τις αλλαγές που επίκεινται, 
εδώ στου Κασίδη το κεφάλι γίνονται όλα. Κάθε ένα χρόνο ο 
υπουργός, ο κάθε υπουργός και ου ιδίου κόμματος οι 
εναλλασσόμενοι στην κάθε αναδόμηση βρίσκουν την αχίλλειο 
πτέρνα της παιδείας, στην πλάτη των παιδιών και στην πλάτη όλης 
της κοινωνίας και των παιδιών. 

Νομίζω πως ανεξαρτήτως των κυβερνητικών μέτρων, που Θα 
γίνονται κάθε έξι μήνες άλλα φαντάζομαι -γιατί δεν πιστεύω ότι θα 
ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα μέσα στην πενταετία, θα αλλάξει 
ο υπουργός θα αλλάξουν και τα μέτρα- επειδή όμως ψηφίζονται 
και θα γίνουν κάποια πράγματα, νομίζω ότι εμείς οφείλουμε και να 
προσπαθούμε να πείθουμε για την αναγκαιότητα της εικαστικής 
παιδείας, για τη διαμόρφωση μιας προσωπικότητας έτσι όπως 
εμείς την αντιλαμβανόμαστε και ταυτόχρονα, να συνδέουμε αυτά 
που λέμε με δύο πράγματα και με ένα, δύο, τρία, κουκιά μετρημένα 
που δεν έχουν λυθεί και γι' αυτό αναγκαζόμαστε και τα έχουμε 
αιτήματα. Λέμε είναι αίτημα οι ώρες, είναι αίτημα το να έχει 
εργαστήριο το μάθημα. Μα αφού δεν έχει λυθεί παραμένει αίτημα, 
δεν γίνεται μάθημα τώρα, αν θέλουμε να μιλάμε ελληνικά. Αφού 
δεν έχει λυθεί αυτό παραμένει πρωτεύον αίτημα. 

Όμως έχουμε άλλο πρόβλημα. Εγώ ανησύχησα με αυτά που 
είπε ο Σιγάλας. Θα έχουμε τώρα αυτούς που ψηφίζει το 
νομοσχέδιο, τους παχυλόμισθους των επτακοσίων χιλιάδων το 
μήνα, που θα σας ελέγχουν στη δουλειά σας βάσει αναλυτικού 
προγράμματος. Όσο πιο αναλυτικό είναι αυτό το πρόγραμμα 
αλλοίμονό σας, όσων είσαστε στην εκπαίδευση, από μια άποψη. 

Λοιπόν, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στο πως στεκόμαστε 
απέναντι σε αυτά που ετοιμάζονται τόσο ειδικά. Γιατί και η 
πρωτοβουλία θα καταστρατηγηθεί, και δυσμένειες θα υπάρξουν, 
και πάρα πολλά προβλήματα πια στην καθημερινή ζωή της 
εκπαίδευσης. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Στην καθημερινή ζωή, εκεί 
που μετρούνται όλα. 

Τώρα για να κλείσω, νομίζω ότι πρέπει να δούμε 
οπωσδήποτε μέχρι το Συνέδριο, να ξεκαθαρίσουμε με το θέμα που 
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λέγεται "στάση μας απέναντι στη δομή της εκπαίδευσης σε σχέση 
και με την εξειδίκευση". Μα ποια έννοια το λέω; Εγώ προσωπικά 
πιστεύω στον άνθρωπο σαν ολότητα. Έχω πει και άλλη φορά μια 
φράση που είχε γραφτεί από το Μαρξ, ότι στην κομμουνιστική 
κοινωνία που εγώ προσωπικά οραματίζομαι, δεν θα υπάρχουν 
ζωγράφοι μα άνθρωποι που κοντά στ' άλλα ζωγραφίζουν. Αυτό 
είναι το δικό μου, το προσωπικό μου όραμα για τον άνθρωπο, να 
τα κάνει όλα και να ζωγραφίζει κιόλας. 

Όμως, στη συγκεκριμένη φάση που μιλάμε, αλλά και γενικά, 
είναι γεγονός ότι πάρα πολλές επαγγελματικές κατευθύνσεις 
απαιτούν εικαστική παιδεία για να γίνουν καλά. Και αυτό 
οφείλουμε να το παλέψουμε, για να έχουμε μακροπρόθεσμα οφέλη 
στο σύνολο της εικαστικής παιδείας. Δηλαδή, γιατί η κεραμική 
είναι σε Σχολή του ΟΑΕΔ; Μα η κεραμική είναι τέχνη, υψηλή τέχνη. 
Λέω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, πρέπει να κάτσουμε και να δούμε τα 
επαγγέλματα, με τη λογική του υπουργείου έστω. Μιλάω τώρα σαν 
ένα γεφύρωμα συνάδελφε Λάμπρου με αυτό που είπες, υπάρχει μία 
αντικειμενική κατάσταση. 

Πρέπει εμείς να δούμε, υπάρχουν αυτές οι κατευθύνσεις, 
υπάρχουν αυτές οι προοπτικές, αυτές οι επιστήμες χρειάζονται 
εικαστική παιδεία, τέτοιου είδους σπουδές χρειάζονται για όλα 
αυτά τα πράγματα και σε ποιες βαθμίδες. Αν δεν κάνουμε μια 
τέτοια Χάρτα, πως να το πω, έναν Χάρτη τέτοιο, δεν πρόκειται να 
παλέψουμε. Το πρωί συζητάγαμε με το Σιγάλα -ξέρετε ότι είναι στο 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο- και μου λέει, γιατί στείλατε βρε Εύα ένα 
χαρτί από το Επιμελητήριο και την Ένωση να μειωθούν οι μαθητές 
στα τμήματα, που είναι ευχής έργο βέβαια να έχουμε 
δεκαπενταμελή τμήματα και το μάθημα να γίνει δίωρο, δεν 
καταλαβαίνετε ότι δεν θα τα δεχτούν αυτά; Δεν μπορώ εγώ να 
τους πείσω, λέει, γιατί δεν καταλαβαίνουν την αναγκαιότητα. 

Ο Γιώργος το είπε με την έννοια ότι προσκρούει αυτό σε μια 
κρατούσα λογική και έτσι είναι. Τι χρειάζεται αυτό να φορτώσουμε 
τα παιδιά με δίωρο εργαστηριακό μάθημα. Αυτό είναι το πνεύμα, 
όχι του Γιώργου, του Ινστιτούτου που επεξεργάζεται το αναλυτικό 
πρόγραμμα. Από αυτή την άποψη το λέω. 
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Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι είναι Γολγοθάς που πρέπει να τον 
ανεβούμε. Το να πείσουμε και για τις σημερινές συνθήκες γιατί 
είναι απαραίτητο το μάθημα και για τον άνθρωπο που δεν τους 
ενδιαφέρει ο άνθρωπος -πιστεύω- σαν ολότητα, το σύστημα δεν 
ενδιαφέρεται γι' αυτό, αλλά τουλάχιστον και για τις εξειδικεύσεις. 
Είμαστε υποχρεωμένοι. 

Τώρα, κλείνοντας, παρόλο που θα στεναχωρήσω το Χρήστο 
και τη Βάλια, εγώ προσωπικά διαμόρφωσα μια άποψη και είμαι 
κατά των καλλιτεχνικών λυκείων. Των εικαστικών και των 
καλλιτεχνικών. Είμαι κατά και των προγραμμάτων πιλότων γενικά. 
Παρόλο που έτσι διαμορφώνεται η ζωή, ο Χρήστος ο Λάμπρου χθες 
έδωσε ορισμένα στοιχεία. Τα χιλιάδες σχολειά, τα απομακρυσμένα 
χωριά, με όλες τις συμπτύξεις, οι μονάδες οι εκπαιδευτικές που 
είναι σε όλη την επικράτεια, αυτά με απασχολούν. Εμένα δεν με 
ενδιαφέρει αν στην Παλλήνη θα σπουδάσουν είκοσι πέντε παιδιά 
μουσική, καθόλου, ποσώς δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι 
ταλέντα στα Γρεβενά και στην Ξάνθη θα χάνονται. Και αυτό είναι 
πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. 

Λπ' αυτή την άποψη λοιπόν πιστεύω ότι δεν πρέπει να 
αγωνιστούμε για το εικαστικό γυμνάσιο. Κοιτάξτε, εικαστικά 
γυμνάσια ανθίσανε σε περιοχές του κόσμου με τελείως διαφορετική 
λογική οργάνωσης της ζωής. Που είχανε πυραμίδα στον αθλητισμό, 
πυραμίδα στον πολιτισμό και που τελικά εγώ αμφισβητώ και τα 
θετικά αποτελέσματα αυτών των πραγμάτων. Τα αμφισβητώ. 
Πιστεύω ότι αυτό το επιχείρημα που είχε ο Γιώργος Παπανδρέου, 
ότι δίνουμε τόσα λεφτά για το πρόγραμμα Μελίνα, ορίστε κάνουμε 
πολιτική για τα εικαστικά, θα φτιάξουν τρία εικαστικά γυμνάσια 
στην επικράτεια. 

Σκεφτείτε τώρα το πρόβλημα των γονιών να στέλνουν το 
παιδί σε ηλικία δώδεκα - δεκατριών χρονών από το τάδε μέρος, 
δεν ξέρω που, για να πάει στο εικαστικό γυμνάσιο γιατί το παιδί 
έχει κλίση. Συνδυάστε το με το κόμπλεξ των εκατοντάδων χιλιάδων 
γονιών, το παιδί μου εμένα ζωγραφίζει, έχει καλλιτεχνική φλέβα, 
που είναι η μόδα της εποχής και που εμένα στο Δήμο μου τα 
φέρνουν δια της βίας, τα παιδιά δεν θέλουν να κάνουν ζωγραφική 
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και τα φέρνουν για να μην είναι τα παιδιά χωρίς καλλιτεχνική 
παιδεία. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα, μη νομίσετε, είναι και 
αυτό ένα υπαρκτό πρόβλημα, η νοοτροπία των γονιών, η 
σύγχρονη. 

Λοιπόν, δείτε το όλο μαζί και το χειρότερο είναι, παρόλο που 
εγώ κατανοώ την ανάγκη που επισημάνει η Βάλια και ο Χρήστος 
γιατί την περάσαμε όλοι και την περνάμε και το βλέπουμε. Πως 
βρε παιδί μου αντιπαρερχόμαστε το πρόβλημα της παραπαιδείας 
στη διαδρομή προς ένα ΑΕΙ ενός παιδιού, που όντως έχει κλίση και 
ενδιαφέρεται. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα, που είναι η 
μεθαυριανή μας συζήτηση. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Αλλά δεν 
νομίζω πως πρέπει να δώσουμε την πατερίτσα αυτή, το δεκανίκι, 
γιατί θα κοπούν όλα στα άλλα γυμνάσια. 

Αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα. Λυπάμαι που το λέω, 
προσωπικά δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στο κράτος. Βλέπω ότι 
δίνει πακτωλούς σε ασήμαντα και στερεί τα σχολειά από πάρα 
πολύ βασικά πράγματα, το σύνολο των σχολειών της χώρας. Και 
αυτό με απασχολεί προσωπικά πάρα πολύ. Δηλαδή δεν νομίζω 
πως με το να έχουμε πέντε εικαστικά γυμνάσια στην επικράτεια 
σώθηκε κανείς. 

Μακάρι να μην έχουμε κανένα εικαστικό γυμνάσιο και να 
έχουμε χρήματα, εργαστήρια, ώρες και δασκάλους -γι' αυτό 
πιστεύω ότι πρέπει να το συνδυάσουμε και με αύξηση των 
φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών- ίδρυση και άλλων Σχολών 
Καλών Τεχνών. Χρειάζονται καλλιτέχνες, ναι. Δεν είναι επαρκής ο 
αριθμός, πως θα γίνει. Δεν μιλάμε για τους πέντε σούπερ που θα 
κυριεύσουν τον κόσμο, μιλάμε για τους ανθρώπους που θα 
μετέχουν σε μια διαδικασία γενικότερης αισθητικής παιδείας. 

Εγώ έτσι το βλέπω το πράγμα, αν με ρωτήσετε και νομίζω ότι 
είναι ένα θέμα ανοιχτό, δηλαδή ίσως χρειαστεί ειδικά το 
καλλιτεχνικό λύκειο να έχει μία χωριστή συζήτηση στη διαδικασία 
προς το Συνέδριο, είναι ένα θέμα χωριστό. Ευχαριστώ. 

Λοιπόν, τώρα να έρθει επάνω η Μάχη, να έρθει και η Ζωή, 
όσοι από τους εισηγητές θέλουν θα κάνουν ένα κλείσιμο. Λοιπόν θα 
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δώσω το λόγο στο Χρήστο και στη Βάλια πρώτα που Θέλουν. Θέλει 
κανένας άλλος να μιλήσει; Έλα Μάχη μίλα εσύ, και μετά τα παιδιά. 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ: Με κάλυψε στα πιο πολλά ο Μπάμπης ο 
Δαραδήμος. Δύο κουβέντες Θα πω. Όλο/, και οι γονείς, και τα 
παιδιά, και όλος ο κόσμος, έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν πολύ 
βαθιά ότι ο δημιουργός άνθρωπος είναι εκείνος που χρειάζεται. 
Ότι είναι ο αισθητικά καλλιεργημένος και ο ισόρροπα 
καλλιεργημένος. Όποια χώρα δεν βγάλει στο μέλλον δημιουργούς 
ανθρώπους θα πεθάνει ή θα σέρνεται από την ανεργία στην 
παρανομία. Πάλι θα πεθάνει δηλαδή. Όποια λοιπόν θα ζήσει θα 
έχει μόνο δημιουργούς ανθρώπους. Αυτό νομίζω το έχουν 
φιλοκαταλάβει ή χοντροκαταλάβει όλοι. 

Τώρα, για να υπάρξουν αυτοί οι δημιουργοί οι άνθρωποι, 
χρειάζεται αυτή η ισόρροπη καλλιέργεια. Είπα στο γυμνάσιο, στην 
εισήγηση μου, ότι χρειάζεται η υποδομή αυτής της καλλιτεχνικής 
ενασχόλησης και του φτιαξίματος δημιουργικού ανθρώπου, γιατί 
μόνο έτσι θα μπορέσει πολύ μεγάλο μέρος, όλοι δηλαδή οι Έλληνες 
να πάρουν μια μυρωδιά από αυτό το πράγμα. 

Είμαι αντίθετη στο καλλιτεχνικό σχολείο γιατί είναι η κορυφή 
μιας πυραμίδας χωρίς την πυραμίδα. Δηλαδή είναι ένα μετέωρο 
πράγμα. Και η εμπειρία των άλλων και το ότι θα χρησιμοποιηθεί 
σαν επιχείρημα: και το ότι τώρα επείγονται που έχουν τα λεφτά 
και πρέπει να τα απορροφήσουν σε ορισμένο χρονικό διάστημα, να 
τα κάνουν κάτι. Αυτό θα είναι σανίδα σωτηρίας γι' αυτούς που 
βλέπουν έτσι τα πράγματα. 

Κάτι άλλο τώρα. Αντί γι' αυτό όμως, οι Σχολές Καλών Τεχνών 
-που πρέπει να γίνουν πιο πολλές και περισσότερο εξοπλισμένες-

θα μπορούσαν να έχουν κάποια διέξοδα για τα παιδιά τους, για 
τους φοιτητές, να έρχονται κοντά στη διδακτική διαδικασία, να 
αποκτούν μια διδακτική εμπειρία, να ζεσταίνονται, γιατί δίνουν 
πολλά πράγματα τα παιδιά. Πολλά πράγματα παρότι 
σκοτωνόμαστε και τρώμε όλη μας την ώρα και δεν κάνουμε το 
καλλιτεχνικό μας έργο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δίνει πάρα 
πολλά πράγματα η επαφή με τα παιδιά. 
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Να μπορέσουν λοιπόν και τα παιδιά να έρθουν πιο κοντά και 
έτσι ερχόμαστε και στο τρίτο που είπε και η Νίκη η Ρουμπάνη, τί 
θα γίνει με τα δίωρα και τους διορισμούς; Μα αυτή είναι η 
υποδομή, να γίνει κάτι, γιατί αλλιώς είναι όλα πεταμένα στο 
βρόντο. Αν, λοιπόν, έρθουν και πιο κοντά οι φοιτητές της σχολής, 
γίνουν και περισσότεροι αντί να δίνουν πέντε χρόνια για να μπουν 
και να φεύγουν έξω και να μην θέλουν να δουν τίποτα από 
εκπαίδευση έτσι στο χάλι που είναι. Και οι νέοι άνθρωποι δεν 
βάζουν την πλάτη που βάλαμε εμείς, έχουν άλλα στάνταρτ. 
Λοιπόν, εάν γίνουν λίγο πιο πολλές οι Σχολές, είναι πιο κοντά στη 
επαφή με τα παιδιά και τη διδακτική εμπειρία, και γίνει μια σωστή 
υττοόομ/], σωστές και κάπως ανθρωπινές συνθήκες στα σχολεία, θα 
έρθουν πάρα πολλοί στα σχολεία. 

Και τώρα οι θέσεις θεσπίζονται. Για την τεχνολογία -

πληροφορική εμείς δεν έχουμε στο σχολείο μας, έρχεται τη μία ο 
ένας, την άλλη ο άλλος. Of θέσεις θα θεσπιστούν που να πάρει και 
όταν γίνουμε πολλοί θα τις καλύψουμε. Αυτά. 

ΔΑΒΡΑΔΟΥ: Λοιπόν, εγώ ήρθα εδώ με το Χρήστο για να πούμε 
κάποια οράματα μας. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε οραματιστές -

όπως είπε και ένας άλλος συνάδελφος- για να μπορούμε να 
προχωρήσουμε. Γιατί αν είμαστε μέσα σε αυτή την κοινωνία που 
όλα είναι τα ίδια, και τα ίδια, και τα ίδια, και τα δεχτούμε όλα, 
τότε πως θα είμαστε και καλλιτέχνες. Γιατί ο καλλιτέχνης έχει 
όνειρα. Σίγουρα βέβαια υπάρχουν προτεραιότητες. Σίγουρα θα 
κοιτάξουμε πρώτα τα γυμνάσια, αυτά που υπάρχουν στην 
εκπαίδευση και μετά φυσικά θα δούμε παραπάνω. 

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει αργότερα και 
κάτι παραπάνω για την Ελλάδα. Γιατί να υπάρχει στην Ευρώπη ένα 
εικαστικό γυμνάσιο, ένα εικαστικό λύκειο και να μην υπάρχει στην 
Ελλάδα; Τί είναι η Ελλάδα δηλαδή, τί λιγότερο έχει; 

Βέβαια, τώρα θα μου πείτε είμαι πολύ οραματίστρια. Εντάξει, 
είμαι νέα, έχω όνειρα και θέλω να έχω όνειρα, μέχρι να γεράσω 
θέλω να έχω όνειρα. 
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Σχολές Καλών Τεχνών, όπως είπε η κυρία Μελά, να γίνουν, 
σίγουρα, περισσότερες. Πώς όμως θα γίνουν αν τα παιδιά δεν 
έχουν τη βασική παιδεία, σ' ένα γυμνάσιο που γίνεται μία ώρα 
καλλιτεχνικά. Σε μία ώρα τι θα κάνουν, θα μάθουν γλυπτική, θα 
μάθουν χαρακτική, θα μάθουν ζωγραφική, θα μάθουν σχέδιο, τί θα 
μάθουν, θα μάθουν ιστορία τέχνης. Πάμε στις Σχολές Καλών 
Τεχνών και μαθαίνουμε εκεί ιστορία τέχνης. 

Εγώ προσωπικά μπορώ να πω, που βγήκα από ένα γενικό 
λύκειο -είμαι αρκετά μεγάλη, δεν φαίνομαι αλλά είμαι, είμαι 34 
χρονών- θα ήθελα να πω ότι δεν έμαθα τίποτα μέσα σε αυτό το 
λύκειο, δεν είχε τίποτα να μου δείξει από εικαστικά. Τίποτα. 
Έπρεπε να πάω σε ένα φροντιστήριο, σε μία σχολή κοντά σε ένα 
ζωγράφο ή να ζωγραφίζω από μόνη μου και να δοκιμάσω την τύχη 
μου σε μια Σχολή Καλών Τεχνών γιατί ήθελα να ειδικευτώ. 
Μπορούμε να μη θέλουμε ειδικότητες, αλλά τότε εμείς γιατί 
ειδικευτήκαμε, γιατί πήγαμε σε μια Σχολή Καλών Τεχνών; Γιατί δεν 
γινόμασταν καλλιτέχνες απλοί που ζωγραφίζαμε από μόνοι μας και 
κάναμε κάποιες εκθέσεις επειδή το αγαπούσαμε αυτό που κάναμε, 
γιατί πήγαμε στη Σχολή Καλών Τεχνών; 

Για να πάμε όμως σε κάποιες Σχολές Καλών Τεχνών και να 
μπορούμε αργότερα να ανταγωνιστούμε με άλλους, γιατί όλα τα 
πράγματα αλλάζουν. Μπορεί βέβαια εγώ να είμαι γριά όταν γίνουν 
όλα αυτά τα πράγματα και γίνει ένα εικαστικό λύκειο, αλλά αυτό 
δεν με ενδιαφέρει, δεν το κάνω για μένα, ούτε έχω κάποιο όφελος 
οικονομικό. Απλώς έχω ένα όραμα. Και έχω συζητήσει και με 
ανθρώπους που ζουν στην Ευρώπη και βλέπω ότι υπάρχουν αυτά 
τα πράγματα. Υπάρχουν προγράμματα, υπάρχουν κονδύλια που 
δίνονται για τέτοια γυμνάσια. Γιατί να μην υπάρχει και σ' εμάς; 

'Οσο για το μουσικό γυμνάσιο, θα ήθελα να πω ότι εγώ δεν 
συμφωνώ που δεν υπάρχουν δύο ώρες το μάθημα των 
καλλιτεχνικών. Γι' αυτό και όταν έκανα την εισήγηση μου, είπα ότι 
όταν γίνει ένα εικαστικό γυμνάσιο -ένα όραμα μπορούμε να πούμε, 
γιατί έτσι όπως το είπα εγώ βλέπω ότι δεν πρόκειται να γίνει, το 
αποφασίσατε ήδη ότι δεν πρόκειται να γίνει και δεν θα το 
προχωρήσουμε. Απλώς θα ήθελα να πω ότι εγώ όταν έκανα αυτή 
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την εισήγηση που κάθισα και μόνη μου τη διάβασα, δηλαδή μόνη 
μου κάθισα μελέτησα κάποια πράγματα, κάποια προγράμματα, όχι 
του μουσικού γυμνασίου γιατί για την εικαστική παιδεία δεν ήταν 
του μουσικού γυμνασίου. 

Για το μουσικό γυμνάσιο βασίστηκα πάνω στα μαθήματα της 
γενικής παιδείας γιατί είχα ένα συνάδελφο (συγνώμη που σας 
κουράζω) το Βασίλη τον Παρταλάκη που είναι μουσικός στο 
μουσικό γυμνάσιο που λειτουργεί στη Θέρμη, στη Θεσσαλονίκη και 
μου είπε τόσα πράγματα για τη μουσική και πως λειτουργεί εκεί το 
μουσικό γυμνάσιο και 'γω λέω τι ωραία πράγματα είναι αυτά που 
κάνετε εσείς στη μουσική. Γιατί να μην τα κάνουμε κι εμείς στα 
εικαστικά. Γιατί εδώ να μην προχωρήσουμε κι εμείς; Έτσι το 
σκέφτηκα, δεν σκέφτηκα τίποτε άλλο. 

Ήθελα να πω λοιπόν, ότι σε αυτή την εισήγηση που είχα 
κάνει, είχα βάλει και άλλα μαθήματα, δεν είχα βάλει μόνο να 
υπάρχουν ζωγραφική, δεν έβαλα μόνο ελεύθερο σχέδιο, χαρακτική, 
γλυπτική. Έβαλα και μουσική, και θέατρο, και τόσα όλα 
πράγματα, κεραμική, υφαντική, πολλές άλλες ειδικότητες, 
ψηφιδωτό, αγιογραφία. 

Τώρα, το πως θα γίνει και πόσες ώρες θα είναι τα μαθήματα 
της εικαστικής παιδείας και πόσες τα μαθήματα της γενικής 
παιδείας, αυτό βέβαια δεν είμαι εγώ ειδική για να το πω, θα 
πρέπει εσείς που είστε ειδικοί εδώ και έχετε την πείρα να το 
αποφασίσετε. Εγώ απλώς είμαι οραματίστρια και είπα κάποιες 
ιδέες μου, που τις σκέφτηκα πολύ βέβαια, μελέτησα πολύ, δεν τα 
σκέφτηκα από μόνη μου και τις παρουσιάσαμε μαζί με το Χρήστο. 
Ευχαριστώ πολύ. 

ΒΕΡΤΣΩΝΗ: Να πω κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έλα Αγγελική. 

ΒΕΡΤΣΩΝΗ: Επειδή δούλεψα και δουλέψαμε αρκετά χρόνια στην 
Παλλήνη και το είδαμε από τη γένεση του αυτό το σχολείο και 
είχαμε συζητήσει και παλιότερα και με τη θέση του Επιμελητηρίου, 
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ότι δεν δέχεστε τα εξειδικευμένα σχολεία από τη στιγμή που η 
γενική παιδεία είναι ακάλυπτη. Εγώ πάντα το πήρα αυτό το 
σχολείο ότι γίνεται ένα πείραμα και στα εικαστικά πέτυχε αυτό το 
πείραμα, άσχετα αν κάποιοι δεν το αναγνώρισαν. Ιδίως στην 
ιστορία τέχνης, το έχουμε πει άλλωστε στα σεμινάρια. Και Θα 
μπορούσε αυτό να ήταν σαν πρόταση για να μπει αυτό το μάθημα 
στα γενικά λύκεια. 

Αυτό ήταν το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος είναι και που 
πάντα διαφωνούσαμε με το πρόγραμμα των μουσικών και με την 
καταστρατήγηση τελικά του προγράμματος έτσι όπως έγινε, ότι 
πως είναι δυνατόν σε τόσο μικρή ηλικία που είναι στο γυμνάσιο να 
εξειδικεύονται τα παιδιά στη μουσική, στη ζωγραφική, σε 
οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, ο κάθε κλάδος έχει την τάση να 
εξειδικεύει, ο μαθηματικός βέβαια θα ανακαλύψει το ταλέντο το 
μαθηματικό, το παιδί και θα το στείλει στους διεθνείς 
διαγωνισμούς ή στις μαθηματικές εταιρίες. 

Έτσι, κι εμείς έχουμε αυτή την τάση, αλλά παράδειγμα είναι 
ο μαθητής μας εδώ που πέρασε στη Σχολή και είναι και από τους 
πρώτους στο πιάνο και συνεχίζει και παρόλο ότι είναι είκοσι 
χρονών είναι στη Σχολή Καλών Τεχνών, δεν έχει αποφασίσει ακόμα 
αν θα εξειδικευτεί στη μουσική ή στη ζωγραφική. Πως είναι 
δυνατόν αυτό εμείς να το επιβάλουμε σε δώδεκα χρονών παιδιά. 
Και γι' αυτό είμαστε αντίθετοι σε κάθε είδους εξειδίκευση στο 
γυμνάσιο τουλάχιστον. 

Επομένως, το τοποθετούμε στη γενική εκπαίδευση, την 
εμπειρία του μουσικού γυμνασίου, τη θετική εμπειρία ή των 
διαφόρων σχολείων, την κάνουμε πρόταση για να γίνει ένας χώρος 
για τη γενική παιδεία. Θα θέλαμε δηλαδή να βάζαμε και λίγο 
ιστορία τέχνης, θα ήταν πολύ καλό ας πούμε στο γενικό γυμνάσιο, 
παράλληλα με τα καλλιτεχνικά. 

Και ένα άλλο που θα ήθελα να απαντήσω για τις πολλές 
Σχολές Καλών Τεχνών, υπάρχει μία τάση στην Ευρώπη τέτοια όπου 
δημιουργούνται πολλές Σχολές Καλών τεχνών και γιατί; Γιατί είναι 
όχι γιατί θέλουμε τον άνθρωπο δημιουργό, αλλά θέλουμε να έχουμε 
ανέργους ανώδυνους. Δηλαδή αν κάποιος χαραμίσει τα χρόνια του 
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και πάει και σπουδάσει φυσικός ή μαθηματικός ή πληροφορική ή 
οτιδήποτε άλλο και αύριο είναι άνεργος, θα ζητάει το λόγο από 
την κοινωνία. Αν όμως αυτός πάει και σπουδάσει τέχνες τότε ο 
άνεργος καλλιτέχνης έχει αναλάβει τις ευθύνες του. Οπότε η 
Πολιτεία έτσι νίπτει τας χείρας της. Και γι' αυτό υπάρχει η τάση 
των πολλών καλών τεχνών και γενικά του σπρωξίματος όλων 
αυτών προς τις τέχνες. 

Αυτό εμείς μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και να 
πατήσουμε εκεί, αλλά μην το βλέπετε και τόσο ρομαντικά ότι 
θέλουν το δημιουργικό. Δεν θέλουν το δημιουργικό άνθρωπο που 
θα δουλεύει στα εργοστάσια. Καταπιεσμένο δημιουργό δεν θέλουμε 
και θέλουν να έχουμε. Θέλουμε όμως άνεργο ο οποίος να μην 
μπορεί να απαντήσει, να έχει λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Μιχάλης ο Παπαδάκης που δεν είχε πάρει το λόγο. 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Πιστεύω ότι αυτή η διένεξη οφείλεται σε μία 
αντίληψη που δεν έχει ξεκαθαριστεί και πρέπει να ξεκαθαριστεί. 
Το ζήτημα της εικαστικής παιδείας πρέπει να καταλάβουμε ότι 
φυσιολογικά εντάσσεται στη γενική εκπαίδευση. Πάνω απ' όλα, ο 
άνθρωπος σκέφτεται με νοητικές εικόνες και η ζωγραφική, η 
γλυπτική, η τέχνη γενικά και η μουσική τον βοηθάει ακριβώς στην 
ανάπτυξη αυτής της διαδικασίας. Να προσλαμβάνει τον κόσμο 
μέσα από τα αισθήματα του, να τον μεταμορφώνει σε νοητικές 
εικόνες, να σκέφτεται πάνω σ' αυτό και να αναπτύσσει τις 
επιστήμες. 

Η επιστήμη στηρίζεται σε αυτές τις νοητικές εικόνες που η 
τέχνη βοηθάει να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται. Κατά 
συνέπεια, όταν μιλάμε για μέση εκπαίδευση πρέπει να 
εξασφαλίσουμε πάνω απ' όλα το δικαίωμα όλων των παιδιών στη 
γνώση. Αντί, λοιπόν, να ξεκινάμε απ' αυτή τη μίζερη αντίληψη που 
αποδεχόμαστε ένα καθεστώς ότι δηλαδή τα καλλιτεχνικά είναι δυο 
ώρες τη βδομάδα και εφόσον είναι έτσι τι να κάνουμε σαν 
αντίβαρο, ας φτιάξουμε τα εικαστικά λύκεια, ας φτιάξουμε τα 
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μουσικά λύκεια. Αυτά είναι αντίβαρα σε μια κακή κατάσταση και 
τελικά την δικαιώνουν, προσέξτε το αυτό. 

Η Ευρώπη αυτό κάνει. Ξεκινάει, παίρνει την αντίληψη ότι η 
τέχνη είναι μια ιδιαίτερη λειτουργία που αφορά κάποιους ολίγους 
κι έτσι καλύπτει την έλλειψη της γενικής εκπαίδευσης, 
παρουσιάζοντας αυτά τα ειδικά λύκεια. Αυτό είναι η μεγάλη 
παγίδα σας και γι' αυτό είπα εφιάλτης πριν. 'Οντως είναι εφιάλτης. 

Στη μέση εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίσουμε εδώ ως 
φορέας τέτοιος το δικαίωμα των παιδιών στη γνώση, καθαρά, έτσι 
όπως το λέω. Το δικαίωμα των παιδιών στη γνώση. Τα εικαστικά 
ανοίγουν το δρόμο στη γνώση, αυτό πρέπει να εμπεδώσουμε. Να 
φτιάξουμε τα ειδικά προγράμματα που να εξασφαλίσουν αυτό το 
πλαίσιο και η εξειδίκευση έρχεται μετά πολύ φυσικά μέσα από την 
ανάπτυξη των καλών τεχνών και τα παραπέρα. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Χρήστος ο Αλαβέρας. 

ΑΛΑΒΕΡΑΣ: Καταρχήν, χαίρομαι πάρα πολύ που η εισήγηση μου 
έγινε θέμα τόσο μεγάλης συζήτησης, πράγμα που σημαίνει ότι 
υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σ' αυτό το θέμα. Ακούστηκαν σήμερα 
πάρα πολύ ωραίες ομιλίες πιστεύω. Μια απ' αυτές που μου άρεσε 
πάρα πολύ ήταν της Μάχης Δημοπούλου, η οποία έθεσε πολύ 
σωστά το θέμα της μέσης εκπαίδευσης και τι πρέπει να γίνει για τη 
μέση εκπαίδευση. 

Οι προτάσεις της είναι νομίζω πολύ καίριες και πολύ 
ουσιαστικές και νομίζω ότι είναι και εφικτές. Βέβαια υπάρχουν τα 
γνωστά προβλήματα, εμείς πάντως θέλουμε το καλύτερο για την 
εικαστική εκπαίδευση. Αυτό αφορά όλους τους μαθητές, 
δηλαδή τις εικαστικές γνώσεις που οφείλουν να έχουν όλοι οι 
μαθητές, ανεξαρτήτως με το τι θα ακολουθήσει. 

Υπάρχει και ένα άλλο θέμα όμως. Υπήρξε ένα απόφθεγμα σε 
αυτά που είπε ο κύριος Δαραδήμος, που ήταν πολύ σωστό. Βέβαια, 
δεν ήταν πριν για να ακούσει την εισήγηση μας. Είπε, κανένας δεν 
μίλησε για το πως θα βγάλουμε έναν καλλιτέχνη. Και το είπε πολύ 
ειλικρινά και με καημό. 
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Θα σας πω το χρονικό μου, πως αναπτύχθηκε μέσα μου αυτή 
η σκέφη. Φυσικά, απ' ότι άκουσα, υπάρχουν κι άλλοι που την είχαν 
κάνει αυτή τη σκέφη και την είχαν συζητήσει. Μπάμπη εσύ το είχες 
πει σε μια συνάντηση μας. Οταν ήμουν στη Βέροια το '79 
δάσκαλος, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στη Βέροια, επαρχία -

γιατί αναφέρθηκε κάτι για Γρεβενά και η Βέροια είναι επαρχιακή 
πόλη, είχα ένα τμήμα με λίγα παιδιά που αγαπούσαν πάρα πολύ τη 
ζωγραφική. Αυτά τα παιδιά είχαν εικαστικά και στο σχολειό, τα 
καλλιτεχνικά. Κακώς τα λέμε καλλιτεχνικά, τέλος πάντων, 
καλλιτεχνικά. 

Τα ρωτούσα τα παιδιά: 
- Πώς σας φαίνεται ρε παιδιά εδώ πέρα, δεν σας καλύπτουν 

τα καλλιτεχνικά που κάνετε στο σχολείο, είναι καλός ο δάσκαλος 
σας; Τα παιδιά είπαν ότι δεν είναι ευχαριστημένα. 

- Γιατί, δεν είναι καλός ο δάσκαλος σας; Όχι, ο δάσκαλος 
είναι καταπληκτικός. 

- Μα τί συμβαίνει; 
-Κύριε τα άλλα παιδιά δεν μας αφήνουν να 

παρακολουθήσουμε. 
Γιατί όντως αυτό συμβαίνει στα σχολεία, όλοι το ξέρουμε, 

υπάρχουν παιδιά που δεν τους ενδιαφέρει καθόλου και μερικές 
φορές αισθανόμαστε και τύφεις που τους κάνουμε καλλιτεχνικά. 
Δεν Θέλουν να κάνουν καλλιτεχνικά και δημιουργούν μια 
ατμόσφαιρα που δεν μπορούμε να κάνουμε το μάθημα. Τί θα γίνει 
με τα παιδιά που τους ενδιαφέρει, με τα παιδιά που θέλουν να 
κάνουν το μάθημα; Τί θα γίνει με αυτά τα παιδιά; 

Από κει άρχισα να σκέφτομαι λύσεις για το θέμα. Βέβαια δεν 
μπορώ να προωθήσω καμιά λύση, ειδικά τότε, ακόμα περισσότερο 
απ' ότι τώρα. Και τώρα δεν γίνεται, προσπαθούμε. Αρχισα να 
σκέφτομαι, άρχιζε να γυρίζει λίγο και μια τέτοια ιδέα στο μυαλό 
μου. 

Μετά ήμουν σε φροντιστήριο, δούλευα σε φροντιστήριο. Όλοι 
σας ξέρετε τι γίνεται με τα φροντιστήρια, προσπαθούν οι 
φροντιστές να περάσουν τα παιδιά στη Σχολή. Οι φροντιστές έχουν 
πολύ καλές προθέσεις, εγώ έτσι πιστεύω. Τουλάχιστον στο 
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φροντιστήριο που δούλευα εγώ. Αλλά υπάρχει δέσμευση, να 
περάσουν τα παιδιά στη Σχολή, γιατί άμα δεν περάσουν στη Σχολή 
το φροντιστήριο δεν θα μπορέσει να επιβιώσει. Συνεπώς, η 
εκπαίδευση που δίδεται στα φροντιστήρια είναι μονοδιάστατη, 
είναι η χειρότερη πλευρά της εξειδίκευσης. 

Εκεί πέρα, είχα συζητήσει και με αυτά τα παιδιά αυτό το 
θέμα και όποτε τους ανέφερα αυτή μου την ιδέα ήταν 
κατενθουσιασμένα. Κατά τη διάρκεια δημιουργήθηκε και το 
μουσικό γυμνάσιο και αυτό μας έδωσε ελπίδες ότι κάτι μπορεί να 
γίνει και με τα εικαστικά. 

Αλλά δεν ήταν τίποτε απ' αυτά αυτό που μ' έκανε να πιστεύω 
πιο πολύ σ' αυτή μου την ιδέα. Πιο πολύ απ' όλα μ' έκανε να 
πιστεύω όταν μίλησα με μεγαλύτερους ανθρώπους. Όχι με τα 
παιδιά, με ανθρώπους που έχουν βγει στη ζούγκλα του 
επαγγελματισμού και οι περισσότεροι μ' ακούγανε και μετά από 
λίγο μου λέγανε ένα πολύ σίγουρο πράγμα. Μου λέγανε ότι, "θα 
αντιμετωπίσεις πολλές αντιδράσεις άμα επιμείνεις σε κάτι τέτοιο". 
Ήταν σύμπτωση ότι μου έλεγαν όλοι αυτό το πράγμα; 

Πάντως, αυτό μ' έκανε να πιστεύω ότι μια τέτοια ιδέα έχει να 
δώσει πολλά, γιατί όταν υπάρχουν πολλές αντιδράσεις σημαίνει ότι 
κάτι πάει ν' αλλάξει, κάτι πάει να γίνει καινούργιο. 

Ειπώθηκε πριν από λίγο, τί θα γίνει μ' αυτά τα παιδιά που θα 
βγουν από αυτό το γυμνάσιο; Πολύ σωστή σκέψη, πολύ σωστή 
σκέψη. Αυτό το σκέφτηκα κι εγώ, είναι πολύ σωστή σκέψη. Τί θα 
γίνει όμως μ' αυτά τα παιδιά που δεν θέλουν να γίνουν ζωγράφοι, 
με τα παιδιά που θέλουν να γίνουν κεραμιστές, με τα παιδιά που 
θέλουν να γίνουν συντηρητές, με τα παιδιά που θέλουν να γίνουν 
τεχνολόγοι υλικών. Αυτοί μας ενδιαφέρουν πιο πολύ απ' όλους, 
γιατί μέσα απ' αυτούς θα βγουν οι καλλιτέχνες, αυτοί που 
ξεχωρίζουν. 

Μ' άρεσε πάρα πολύ η ομιλία της Εύας πριν από λίγο, μ' 
άρεσε πάρα πολύ η ροή του λόγου της. Και είπε και κάτι το οποίο 
είναι πάρα πολύ σωστό, είναι πάρα πολύ σωστό, το πιστεύω 
απόλυτα. 'Οτι ο καλλιτέχνης θα βγει, αυτός που είναι καλλιτέχνης, 
αυτός που τ έχει μέσα του, θα βγει. Αυτό το ξέρουμε πολύ καλά. 
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Ξέρουμε όμως και κάτι άλλο. Ξέρουμε τι ζωή είχαν όλοι αυτοί οι 
καλλιτέχνες, οι φυσιογνωμίες, οι οραματιστές. Δεν λέμε 
οραματιστές, όπως μπορεί να είμαστε κι εμείς οραματιστές, αλλά 
αυτοί ήταν κάτι παραπάνω. Δεν ήταν απλοί οραματιστές, ήταν 
ιδιοφυίες που χωρίς να είναι δάσκαλοι έγιναν δάσκαλοι, για όλη 
την ιστορία της τέχνης. Αυτοί δυστυχήσανε, αντιμετωπίσανε την 
αντίδραση όλου του κόσμου. Ξέρουμε τη ζωή του Βαν Γκογκ, 
ξέρουμε τη ζωή του Τουλούζ Αοτρέκ, ξέρουμε σε τι ηλικίες 
πέθαναν, κάτω από τι συνθήκες πέθαναν. 

Όταν θα υπάρξει επιτέλους μια κατάσταση η οποία θα κάνει 
γνωστά τα εικαστικά στον κόσμο, τότε νομίζω ότι κι αυτοί οι 
άνθρωποι θα μπορέσουν να μας δώσουν περισσότερο από το φως 
τους. Αυτό έχω να πω και πάλι ευχαριστώ πολύ το Επιμελητήριο 
και την Ένωση που μου έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσω για κάτι 
που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αοιπόν, Ζωή θα μιλήσεις; 

ΧΑΤΖΗ: Επειδή είδα ότι υπήρξε μια μικροαντιπαραθεση και επειδή 
πρέπει να υπάρχουν οι γνώμες και η ποικιλία των απόψεων είναι 
ότι καλύτερο -μπορούμε να πούμε- μέσα σε ένα χώρο σαν το δικό 
μας και το είχαμε πει και στην αρχή των σεμιναρίων. Κάποια 
στιγμή ένοιωσα ότι η Βάλια στεναχωρήθηκε πολύ επειδή υπήρχαν 
αντίθετες απόψεις. Ήθελα εγώ καταρχήν να ευχαριστήσω που 
έγινε αυτός ο πλούσιος διάλογος και να πω ότι, καταρχήν κι εγώ 
θα ήθελα ένα καλλιτεχνικό λύκειο, ποιος δεν θα το ήθελε. Το θέμα 
όμως δεν είναι τι θέλω εγώ αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να πάω και 
να είμαι ξεκούραστη και να δουλεύω με παιδιά, τα ίδια να 
χαίρονται. Είναι ιδανικές συνθήκες αυτές. 

Όμως, δεν θέλω να επαναλάβω, και ο Μπάμπης το είπε, και 
η Εύα, υπάρχουν δυσκολίες αυτή τη στιγμή να γίνει κάτι τέτοιο. 
Είναι ίσως σκόπιμο να δώσουμε ένα βάρος, όπως είπε και ο 
Μιχάλης, στη γενική παιδεία. Να ρίξουμε το βάρος μας εκεί και 
εφόσον ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, τότε σιγά-σιγά θα 
δημιουργήσουμε και τα λύκεια που μπορεί αυτά μετά να είναι 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 3 - 10 / 9 / 1997 Σελ.: 218 



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

καλύτερα. Εγώ θέλω να το πω επειδή είδα ότι στεναχωρήθηκε και 
η Βάλια και ο Χρήστος, ότι τελικά πρέπει να γίνεται μια 
αντιπαράθεση. 

ΑΑΑΒΕΡΑΣ: Λάθος, νομίζαμε ότι το θέμα έκλεισε. 

ΧΑΤΖΗ: Δεν κλείνουν αυτά τα πράγματα 

ΑΑΑΒΕΡΑΣ: Αυτό σας έλεγα πριν, εδώ κουβεντιάζουμε, δεν κλείνει 
τίποτα. Αυτά είναι ανοιχτά, λέμε γνώμες, αύριο εγώ θα το σκεφτώ, 
εσύ θα το σκεφτείς αλλιώς. 

ΧΑΤΖΗ: Μα έτσι κι αλλιώς το σκεφτόμαστε, καθημερινά αυτό 
σκεφτόμαστε, μέσα στα πόδια μας είναι συνέχεια. Αλλά βλέπουμε 
αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε και προχθές, ότι εδώ είχαμε μια ώρα 
στο λύκειο και πάνε να φύγει και αυτή. Αν εμείς πιάσουμε και 
κάνουμε ένα καλλιτεχνικό γυμνάσιο ή λύκειο τώρα, είναι σαν να 
τους λέμε όπως το πρόγραμμα "Μελίνα", είναι ακριβώς το ίδιο 
πράγμα. Δηλαδή, δεν προσέχουν καθόλου τους δασκάλους και τους 
παιδαγωγούς τι θα διδάξουν στα σχολεία και φτιάχνουν ένα 
προγραμματάκι για εβδομήντα άτομα και το ρίχνουν στο πλάι και 
πάνε και το παρουσιάζουν σαν να είναι το μεγαλύτερο γεγονός. 

Στηρίζονται στις προσωπικότητες, κυρία Μυταρά, τον κύριο 
τάδε που πηγαίνει στις Επιτροπές, το υπουργείο Πολιτισμού που 
έφτιαξε μια ομάδα και έβαλε προσωπικότητες. Τονώνουν το εγώ 
μερικών ανθρώπων που βλέπουν τα πράγματα από καθαρά 
προσωπική σκοπιά. Η κυρία Μυταρά είναι, όπως είπαμε και χθες, 
καθ' όλα προσωπικότητα καλή και την εκτιμούμε, όμως δεν έχει 
την εικόνα που έχει ένα συλλογικό όργανο, η 'Ενωση, το 
Επιμελητήριο. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Μπάμπης που έχει ασχοληθεί 
ή ο ένας, ο άλλος, που βρίσκεται μέσα στα κοινά, δεν διαμορφώνει 
μία άποψη προσωπική, αλλά... 
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ΣΥΝΕΔΡΟΙ: Συγνώμη, γιατί δεν παίρνουν τη γνώμη του συλλογικού 
μας οργάνου και γιατί δεν αντιδρούμε εμείς σ' αυτού του είδους τ/ς 
διαπραγματεύσεις; 

ΧΑΤΖΗ: Αφήστε με να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, αυτό ακριβώς 
ήθελα να πω. Δηλαδή ότι εμάς αυτή τη στιγμή δεν μας δίνουν 
σημασία, μας φτύνουν στην κυριολεξία. Δηλαδή βλέπεις, 
κατεβήκαμε κάτω στους δρόμους σήμερα και ήταν τα ΜΑΤ 
απέναντι, δηλαδή, και στο Επιμελητήριο και στην Ένωση μας έχουν 
κλείσει τις πόρτες, στα συλλογικά. Και ανοίγουν στα ττρόσωττα. 
Τονώνουν τον εγωισμό, ρίχνουν και μερικά φράγκα σε μερικούς με 
τα προγραμματάκια που φτιάχνουνε και πάνε να διαλύσουν το 
κίνημα. Το διαλύσανε, έτσι που πάνε. 

Κασέτα 6α 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: Στη σημερινή συνεδρίαση Θα προεδρεύσει η 
συνάδελφος Ολγα Τσάρα, γλύπτρια, καθηγήτρια στα ΤΕΙ Αθηνών. 
Αοιπόν, κάλεσε τους εισηγητές να έρθουν επάνω, διάβασε τους 
έναν-έναν. 

ΤΣΑΡΑ: Παρακαλούνται οι σημερινοί εισηγητές, ο κύριος 
Χαράλαμπος Πρέσσας, ο κύριος Γεώργιος Καλακαλάς, ο κύριος 
Κώστας Δομπούλας, η κυρία Αουΐζα Κακίση, ο κύριος Μιχάλης 
Οικονομίδης, η κυρία Έλλη Τρίμη και η κυρία Μαρία Φαρμακίδου, 
να έρθουν εδώ. 

Παρακαλώ τους κυρίους συναδέλφους να μπούνε στην 
αίθουσα για να μπορέσουμε ν' αρχίσουμε. Η κυρία Κακίση δεν έχει 
έρθει ακόμα. 

Αγαπητοί συνάδελφοι η διαδικασία θα γίνει και σήμερα όπως 
και τις προηγούμενες ημέρες, με τις εισηγήσεις που θα 
προηγηθούν, μετά θα γίνουν οι ερωτήσεις, θα γίνει το διάλειμμα. 
Μετά θα απαντηθούν οι ερωτήσεις και θα γίνει συζήτηση. Σήμερα 
το θέμα μας αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και ξεκινάμε από 
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τα ΤΕΙ για να πάμε μετά στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες και το 
Πολυτεχνείο. 

Θα ξεκινήσουμε με την εισήγηση για τα Τεχνολογικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Έχει γίνει λάθος στον κατάλογο και στο 
βιβλιαράκι που κρατάτε και έχει γραφτεί Τεχνολογικά 
Επαγγελματικά Ιδρύματα. Το έχουμε διορθώσει σ' ένα χαρτί. Η 
πραγματική σωστή ονομασία είναι Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα. Την εισήγηση Θα κάνει ο συνάδελφος ο Χάρης ο 
Πρέσσας. 

ΠΡΕΣΣΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι γεια σας. Θα ξεκινήσω με μία 
ενημέρωση, όσο πιο σύντομη γίνεται, σχετικά με τα Τεχνολογικά 
Ιδρύματα, Εκπαιδευτικά και όχι Επαγγελματικά, όπως διευκρίνισε 
η συνάδελφος, γι' αυτούς που δεν έχουν μια πλήρη ενημέρωση για 
το χώρο. 

Ονομάζονταν, όπως Θα ξέρετε, KATE, ΚΑΤΕΕ στη συνέχεια, 
ΤΕΙ τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Έχουν μια ιστορία δηλαδή 
είκοσι πέντε περίπου χρόνων, με αποστολή την επάνδρωση της 
αγοράς Θα λέγαμε με ανθρώπους καταρτισμένους στην εφαρμογή 
και πιο συγκεκριμένα για το δικό μας χώρο στην εφαρμογή των 
τεχνών. 

Πήρε αρκετές μορφές η Σχολή η Καλλιτεχνική μέχρι σήμερα. 
Σήμερα έχει πέντε τμήματα αυτόνομα τα οποία είναι το Τμήμα των 
Τεχνολόγων, το οποίο υπήρξε και το πρώτο ιστορικά και το οποίο 
τυχαίνει να είναι και λόγω της φύσης και το πιο μακριά από τα 
υπόλοιπα, πιο μακριά εικαστικά. Των τεχνολόγων που ασχολούνται 
με τις εκτυπώσεις, τεχνολόγων εκτυπώσεων, γραφικών τεχνών. 
Είναι οι γραφίστες, είναι οι συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων 
τέχνης, οι φωτογράφοι, οι διακοσμητές. 

Στην πορεία αυτή τη μακρόχρονη που προσωπικά την 
ακολουθώ τα τελευταία δέκα χρόνια, μπορώ να δηλώσω με 
απόλυτη επίγνωση της δήλωσης και κάθε διάθεση ειλικρίνειας ότι 
είναι ιδρύματα που προσφέρουν έργο. Βγάζουν πραγματικά 
καταρτισμένους ανθρώπους και είναι ένας οργανισμός ο οποίος -

αυτή είναι μια προσωπική άποψη- βρίσκεται πάντα εν τω γενέσθαι, 
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με την έννοια ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός και πάντα 
προσπαθεί για το καλύτερο. 

Πάνω σ' αυτό το πνεύμα της προσπάθειας για το καλύτερο, 
για της αμεσότερης επαφής με το σπουδαστή και πάνω απ' όλα -το 
σημαντικότερο- της αμεσότερης επαφής του πτυχιούχου με την 
πραγματική αγορά εργασίας, πάνω σ' αυτό το πνεύμα είναι και το 
κείμενο που ακολουθεί, με την έννοια ότι οι προτάσεις που θα 
υπάρξουν είναι κάποιες από τις πολλές που στην πορεία αυτών 
των πολλών χρόνων έχουν βγει στην επιφάνεια. Πιστεύοντας ότι 
όταν υλοποιηθούν θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. 

Ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό και φαντάζομαι θα το 
γνωρίζετε, είναι ότι ουσιαστικά τα ΤΕΙ είναι αδιαβάθμιτα. 
γφίστανται, ο κόσμος δίνει εξετάσεις, μπαίνει, σε μια Σχολή που 
συνταγματικά δεν έχει ταυτότητα. 0 όρος Ενιαία Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση πρακτικά δεν αντανακλά τίποτα. Και δεν αντανακλά 
τίποτα γιατί -θα δείτε στη συνέχεια, θα σας πω- στην ουσία δεν 
παρέχει αυτά που πρέπει να παρέχει τυπικά στα παιδιά που 
τολμούν να κάνουν το δεύτερο βήμα και ποιο είναι αυτό. 

Ενιαία Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σημαίνει -πλέον είμαστε 
μέλος της Κοινότητας- ότι όταν θα έχω στην αίθουσα μέλη, μάλλον 
σπουδαστές από κράτη - μέλη της Κοινότητας, αποκλειστικά 100% 
όλοι είναι σπουδαστές Πανεπιστημίων στη χώρα τους, 
Πανεπιστημίων το τονίζω. Με τα προγράμματα που αλλάζουν 
ονόματα, Socrates, Erasmus και ούτως ειπείν, με τα προγράμματα 
αυτά έρχονται στη χώρα μας -με την προϋπόθεση να γνωρίζουν 
αγγλικά- και συγκεκριμένα στις Σχολές μας, επιλέγοντας κάποια 
μαθήματα. Τα μαθήματα που αυτοί θα επιλέξουν και που είναι 
στον κορμό του συστήματος των πιστωτικών μονάδων, θα τα 
περάσουν και θα επιστρέψουν στη χώρα τους έχοντας περάσει δύο 
ή τρία μαθήματα, τα οποία αφαιρούνται στη συνέχεια από την 
υποχρέωση να παρακολουθήσουν δύο αντίστοιχα ή τρία αντίστοιχα 
μαθήματα στη χώρα τους. 

Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, φεύγουν από ένα 
Πανεπιστήμιο, έρχονται σ' εμάς και παίρνουν μαθήματα, αυτά που 
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επιλέγουν. Αυτό σημαίνει ότι ο αντίστοιχος φορέας της χώρας τους 
μας αναγνωρίζει ως ισότιμους. 

Από τη δική μας μεριά τώρα, βγάζοντας κάποιους 
πτυχιούχους, οι οποίοι συνεχίζουν τις σπουδές τους στο 
εξωτερικό, στα κράτη-μέλη της Κοινότητας και πέρα απ' αυτή -

αρκετά Πανεπιστήμια της Αμερικής έχουν δεχθεί σπουδαστές μας-

αλλά η Κοινότητα νομίζω παντελώς, όλα τα μέλη. Θέλοντας να 
συνεχίσουν, λοιπόν, για κάποιο master - μεταπτυχιακό, γίνονται 
δεκτοί συνεχίζουν, παίρνουν το πτυχίο και εδώ είναι το ανεξήγητο, 
για να μην πω το τραγελαφικό. Επιστρέφοντας το master τους δεν 
αναγνωρίζεται από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεων 
των Σπουδών της Αλλοδαπής, το γνωστό ΔΙΚΑΤΣΑ. Δεν 
αναγνωρίζεται διότι τους λείπει ο πρώτος ακαδημαϊκός τίτλος, 
τους λείπει το πτυχίο. 

Γι' αυτό το λόγο τολμάω να πω ότι είμαστε σαν Σχολή 
αδιαβάθμιτη και νομίζω ότι αυτό το πρώτο -θ' ακούσατε για 
κάποια κινητοποίηση που έγινε πριν από δύο χρόνια σχετικά με 
την επιθυμία των ΤΕΙ να "ανωτατοποιηθούν" και για τις 
αντιδράσεις που αυτό έφερε και στην παιδεία αλλά και στην 
αγορά- νομίζω λοιπόν ότι μπαίνει μόνο του ιεραρχικά πρώτο στη 
θέση των προς λύση προβλημάτων. 

Μέσα σ' αυτό το πνεύμα είναι και η δεύτερη επισήμανση 
πάνω σ* αυτή την ταυτότητα ουσιαστικά που πρέπει να 
διαμορφωθεί και να ολοκληρωθεί. Πάνω σ' αυτό το πνεύμα είναι 
και η δεύτερη επισήμανση σχετικά με την επικάλυψη τμημάτων από 
άλλες Σχολές ισότιμες ή το χειρότερο ανώτερες. Δηλαδή 
"ανωτερότερες"', για να παίξουμε λίγο με τις λέξεις, γιατί μάλλον 
λογοπαίγνιο είναι το θέμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Τί σημαίνει αυτό; Ότι καλώς ή κακώς είχε επισημανθεί τότε, 
όταν υπήρξε αυτή η κινητοποίηση για "ανωτατοποίηση", ότι 
υπάρχουν κάποιες διαφορές από τμήμα σε τμήμα και από Σχολή σε 
Σχολή σε ΤΕΙ γιατί κάποιες Σχολές αντιμετωπίζουν το σημαντικό 
πρόβλημα της επικάλυψης από άλλους φορείς εκπαιδευτικούς και 
δη Πανεπιστήμια. Αυτό αυτόματα υποβάθμιζε -όπως οι ίδιοι 
υποστήριζαν- τους δικούς τους πτυχιούχους των ΑΕΙ αν ένας 
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αντίστοιχος των ΤΕΙ έπαιρνε ισόβαθμο πτυχίο (βλέπε ναυπηγούς, 
τεχνολόγους εφαρμογών κ.λπ.). 

Αυτόματα αυτό έφερε στο προσκήνιο το μεγάλο κίνδυνο όχι 
της συρρίκνωσης του προβλήματος αυτού ώστε να μπορέσουμε να 
διαχωριστούν δηλαδή η μελέτη και η έρευνα από την εφαρμογή, 
αλλά της διεύρυνσης του προβλήματος αυτού με τη δημιουργία 
νέων τμημάτων, τα οποία πλέον με τη σειρά τους Θα καλύψουν τα 
μοναδικά στον ελληνικό χώρο υπάρχοντα, Θα επικαλύψουν. 

Και για να έρθουμε στο δικό μας το χώρο που είναι τα ΤΕΙ, 
έχουν ακουστεί κατά καιρούς και τελευταία -εντονότερα τελευταία-

επιθυμίες από τριτοβάθμιους φορείς για δημιουργία Σχολών 
Εφαρμοσμένων Τεχνών. Μάλιστα, το τελευταίο που ακούστηκε ήταν 
τα ανοιχτά πανεπιστήμια οχταετούς, αν δεν κάνω λάθος, φοίτησης, 
με αλληλογραφία. Εικαστική παιδεία με αλληλογραφία. Και το 
θεώρησαν λογικό, ότι μπορεί να γίνει. Θα τελειώνει το έργο την 
επόμενη τετραετία, όταν πλέον θα στέλνουμε με φαξ τα στάδια του 
πίνακα για να τα διορθώσουμε, κάνε την πινελιά έτσι κ.λπ. 

Με αλληλογραφία, λοιπόν, εφαρμοσμένες τέχνες. Η Σύρος 
επίσης θέλει να αποκτήσει ένα τμήμα εφαρμοσμένων τεχνών, είναι 
ΑΕΙ -προσέξτε- όπως επίσης και το πάντα υπαρκτό πρόβλημα στο 
προσκήνιο των ιδιωτικών σχολείων, που πιέζουν, που φέρνουν 
κατεβατά από αναγνωρίσεις ξένων πανεπιστημίων και με τους 
τίτλους αυτούς τους αρκετά στολισμένους θα διεκδικήσουν πιο 
δυναμικά, όσο περνάει ο καιρός, τη θέση τους στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. 

Αυτόματα αυτό εμφανίζει ένα μεγάλο πρόβλημα, αν θα το 
αντιμετωπίσουμε σαν τετελεσμένο, να είμαστε υποδιακοσμητές των 
διακοσμητών, υποσκηνογράφοι -αν αποκτήσουμε κάποιο τέτοιο 
τμήμα- υπογραφίστες, υποφωτογραφοι κ.λπ., κ.λπ., όπως κάποτε 
λέγαμε υπομηχανικοί. Και αυτό το σημείο θέλει ιδιαίτερη προσοχή. 

Θα ήθελα να επισημάνω ότι σε καμία περίπτωση δεν είμαστε 
αντίθετοι για τη διεύρυνση τέτοιων σχολών, για την ύπαρξη και σε 
άλλα μέρη της Ελλάδος, γιατί είναι μόνο στην Αθήνα στην ουσία. 
Αλλά μια διεύρυνση η οποία θα γίνει μέσα στα πλαίσια των ήδη 
υπαρχόντων συσχετισμών. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ξεκινάω, κάνω 
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κάτι καινούργιο για να καταστρέφω το παλιό. Πιθανόν το παλιό να 
έχει να δώσει τεχνογνωσία και πείρα απαραίτητη για τη 
δημιουργία ενός σωστότερου τμήματος, που όμως το ένα 
συμπληρώνει το άλλο. Είναι αρκετά που λείπουν από μια Σχολή 
Εφαρμοσμένων Τεχνών. 

Ένα άλλο θέμα σχετικά με τα ΤΕΙ, με τους αποφοίτους, αλλά 
πάνω απ' όλα με τους εκπαιδευτικούς, είναι το ότι δεν 
εκπροσωπούνται έμμεσα ή άμεσα στα άμεσης σχέσης όργανα. Δεν 
υπάρχει θεσμοθέτηση κάτι τέτοιου δηλαδή. Με μια απλή γλώσσα, 
αν μιλήσουμε για το ΙΤΕ που είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογικών 
Ερευνών και οι διαγωνισμοί για παράδειγμα που γίνονται για τη 
διακόσμηση κτιρίων ή για οποιαδήποτε άλλη 
δραστηριότητα/εφαρμογή, στο χώρο των δικών μας κλάδων δεν 
έχει θεσμοθετηθεί η ύπαρξη σαν μέλος της Επιτροπής ένα μέλος 
του εκπαιδευτικού κορμού των ΤΕΙ μέλος παράλληλα του 
Επιμελητηρίου μας. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το 
κοιτάξουμε στο άμεσο μέλλον και να το ζητήσουμε. 

Σχετικά με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, σε ότι αφορά την 
ανταλλαγή σπουδαστών των υπολοίπων χωρών που είναι στα 
προγράμματα ανταλλαγής, θα ήθελα να πω το εξής: Ότι στη 
Σκανδιναβία που έτυχε να βρεθώ πρόσφατα σε εκπαιδευτικούς 
φορείς ανώτατους, μόνον αυτή τη βαθμίδα συνάντησα και μόνον 
με αυτή τη βαθμίδα της εκπαίδευσης ήρθα σε επαφή για να 
ειδοποιήσω για την άφιξη μου στις χώρες τους και να 
προγραμματίσουν κάποια ξενάγηση εκεί. Οι Σχολές οι οττοίες 
εμπλέκονται άμεσα σ' αυτό το πρόγραμμα της επίσκεψης για τη 
διερεύνηση συνεργασίας στο μέλλον ήταν όλες πανεπιστημιακές 
(Κοπεγχάγη, Όσλο, Στοκχόλμη). Εκεί, λοιπόν, εκείνο που είδα είναι 
το ότι, οι καλές τέχνες, οι εικαστικές εφαρμογές των τεχνών -αν 
μπορώ να το πω έτσι- η εικαστική εκπαίδευση, η καθαρά εικαστική 
εκπαίδευση, οι καλές τέχνες επαναλαμβάνω, ήταν ένα τμήμα 
αυτόνομο το οποίο τις περισσότερες φορές συνυπήρχε, 
συστεγαζόταν μ' ένα αντίστοιχο εφαρμοσμένων τεχνών, μέσα στα 
Πανεπιστήμια. ΛΓ ένα αντίστοιχο εφαρμοσμένων τεχνών. 
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Επισκέφθηκα τις κλασσικές οδούς της δημιουργίας και 
παράλληλα, τις εφαρμογές των τεχνών στα ίδια κτίρια και στους 
ίδιους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Σε κάποια σημεία εκείνο που 
παρατήρησα είναι ότι, δεν υπήρχαν στεγανά μεταξύ του ενός 
χώρου και του άλλου, δηλαδή θα μπορούσε να υπάρχει μία 
συνεχής μετακίνηση σπουδαστών από τον ένα χώρο στον άλλο. 

Εκείνο που θα ήθελα να επισημάνω είναι το ότι, δεν τέθηκε 
θέμα, γιατί το ρώτησα αυτό, κατά πόσο υπάρχει ανώτερη και 
ανώτατη εκπαίδευση εκεί ή κατά πόσο η μια εφαρμογή είναι 
υποδεέστερη της άλλης. Δεν πήρα ποτέ καμία θετική απάντηση, 
ήταν όλα ισοδύναμα. Κι εκείνο που παρατήρησα και πάνω σ' αυτό 
στηρίζω ίσως την εισαγωγή μου ότι γίνεται καλή δουλειά, είναι ότι 
θέλοντας ή μη λειτούργησα και συγκριτικά, βλέποντας τι κάνουμε 
στα ΤΕΙ, τι παρέχουμε στα ΤΕΙ και πως είναι και οι εργαστηριακοί 
μας χώροι στα ΤΕΙ, συγκρινόμενοι με τους δικούς τους. 

Νομίζω ότι είμαστε πολύ καλά συγκριτικά και δεν είναι ούτε 
περιαυτολογία, είναι απόλυτη ειλικρίνεια, ούτε να θέλω να πείσω 
εσάς ή τους εαυτούς μας. Είναι μια σχολή που παράγει και που 
νομίζω ότι έχει βασιστεί σ' ένα σκεπτικό του σεβασμού και της 
αγοράς -στην οποία δίνουμε τους σπουδαστές μας- αλλά και του 
ίδιου του σπουδαστή τα τέσσερα χρόνια. 

Σε ότι αφορά, τώρα, τους εκπαιδευτικούς, όπως θα ξέρετε 
έχουμε ένα μέρος εκπαιδευτικών τακτικούς/μόνιμους και ένα 
μεγάλο μέρος -σε αρκετά τμήματα το μεγαλύτερο- έκτακτους. Το 
θέμα των μονίμων καταρχήν να δούμε. Μόνιμοι ξεκινάνε με κάποια 
ανήκοντας σε κάποια βαθμίδα, εισάγονται στο προσωπικό 
καταλαμβάνοντας θέση κάποιας βαθμίδας. Εμείς έχουμε τρεις 
βαθμίδες, εφαρμογών, επίκουρους και καθηγητές. Με την 
προοπτική -όπως είναι φυσικό- να εξελιχθούν. 

Στην πορεία, αυτό που αντιμετωπίζει ο εικαστικός είναι ένας 
νόμος ο οποίος ισχύει για όλους τους καθηγητές των ΤΕΙ που θα 
ήθελαν να εξελιχθούν. Και όταν λέω για όλους, λέω για το 
ναυπηγό, το γιατρό κ.λπ., των υπολοίπων τμημάτων, το χημικό 
από τα τρόφιμα. Και έρχεται η στιγμή να πρέπει να εξελιχθεί και 
αντιμετωπίζει το γράμμα του νόμου το οποίο λέει κατά γράμμα: 
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"συναφή προς το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης 
επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης 
ερευνητικών έργων, αποόεικνυόμενη από ανάλογα: πρωτότυπες 
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, με σύστημα κριτών, τα 
οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους, επιστημονικές 
μονογραφίες, πρωτότυπες ανακοινώσεις σε πρακτικά Διεθνών 
Συνεδρίων". 

Ένας ζωγράφος θα κάνει πρωτότυπη ανακοίνωση σε 
πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων και θα έχει μονογραφή σε 
επιστημονικό περιοδικό αναγνωρισμένου κύρους. Δεν θα καθίσει 
να σκεφτεί πως θα προχωρήσει τη δουλειά του και την εφαρμογή 
του, και την έκφραση του, αλλά που θα βρει το περιοδικό το 
επιστημονικό για να κάνει την αναφορά. Το καταλαβαίνουμε σε 
κάποιο γιατρό, σε κάποιο χημικό, αλλά για μας είναι νομίζω λόγια 
ακατάληπτα. Αν υπάρχουν ας συνεκτιμηθούν, όχι όμως να 
ζητούνται. Ξέρουμε όλοι ποιος είναι ο σκοπός του εικαστικού, τι 
πρέπει να κάνει και τι θέλει να κάνει, και τι τάχθηκε να κάνει. Αν 
υπάρχουν ας συνεκτιμούνται, όχι όμως να ζητούνται. 

Για το άλλο σκέλος των εκπαιδευτικών μας, υφίσταται κάποιο 
καθεστώς -αποφεύγω μεγαλοσχήμονες κουβέντες, αλλά δεν θα 
μπορέσω- είναι καθεστώς ντροπής. Είναι οι έκτακτοι. Είναι ένα 
καθεστώς το οποίο προσωπικά αδυνατώ να καταλάβω πάνω σε 
ποια λογική στηρίχθηκε και χτίστηκε αυτό το συμβόλαιο το οποίο 
καλείται να υπογράφει ο εργοδότης και ο εργαζόμενος. Μάλιστα 
θέλω να σας πω, επειδή υπήρξα και εγώ εκπαιδευτικός έκτακτος 
πριν γίνω μόνιμος, στο παρελθόν ήταν κάπως καλύτερα. Στο 
απώτερο παρελθόν ήταν όμοια, μετά καλυτέρεψε και τώρα 
χειροτέρεψε. 

Είναι ένα καθεστώς το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ υποχρεώνει 
τους προϊστάμενους ή αυτοί με τη σειρά τους έναν υφιστάμενο 
τους, να μετρήσουν τις ώρες που ενεμφανίσθησαν οι εκπαιδευτικοί 
στο ίδρυμα, ώστε σύμφωνα με αυτές τις ώρες να πληρωθούν. Αφού 
τις μετρήσουμε, στο τέλος κάνουμε τις προσθαφαιρέσεις και 
βγάζουμε την αμοιβή που πρέπει να πάρουμε, μια αμοιβή ελάχιστη 
και συρρικνωμένη. 
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Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι ένα καθεστώς αναπληρωτών, 
καθεστώς που υπάρχει και εφαρμόζεται στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, είναι όνειρο άπιαστο για τους δικούς μας 
εκπαιδευτικούς. Ακόμα και μία τέτοια κίνηση -για να μην πούμε για 
το καθεστώς των Πανεπιστημίων- ακόμα και μία τέτοια κίνηση θα 
έλυνε πολλά προβλήματα εκεί. Είναι πραγματικά μεγάλα τα 
προβλήματα και μάλιστα μεγαλώνουν σε κάθε τμήμα που οι 
έκτακτοι πολλές φορές ξεπερνούν κατά πολύ τους μονίμους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο έκτακτος δεν θα εμφανισθεί στην 
περίοδο των εξετάσεων, ειδικά του Σεπτεμβρίου, γιατί δεν έχει 
ακόμα προσληφθεί και ένα σωρό άλλα προβλήματα που βγαίνουν 
στην πορεία. 

Σχετικά με το πρόγραμμα των κατευθύνσεων, στα τέσσερα 
από τα πέντε τμήματα, η εικαστική παιδεία έχει μια σημαντική 
παρουσία, αλλού μεγαλύτερη και αλλού μικρότερη. Και λέω στα 
τέσσερα από τα πέντε γιατί οι τεχνολόγοι των γραφικών τεχνών 
είναι περισσότερο εξαρτώμενοι άμεσα από τη λειτουργία των 
μηχανημάτων τους. Πρέπει να διεκπεραιώσουν ένα έργο που είναι 
η παραγωγή ενός βιβλίου και ότι άλλο συναφές. 

Στα υπόλοιπα τμήματα η εικαστική δημιουργία και 
διδασκαλία είναι παρούσα, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. 
Εκείνο που θα χρειαζόταν σε ένα ίσως ξανακοίταγμα του 
προγράμματος, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση των κατευθύνσεων 
της ΣΓΤΚΣ (Σχολή Γραφικών Τεχνών Καλλιτεχνικών Σπουδών), να 
έχουμε μία εντονότερη παρουσία από εικαστικούς καλλιτέχνες. 

γπάρχει πάντα μια προσπάθεια καταμερισμού ίσου 
δυναμικού μεταξύ της καθαρά τεχνικής μορφής των 
εκπαιδευομένων από μας και της καθαρά καλλιτεχνικής. Το ένα να 
μπορέσει να συνυπάρξει με το άλλο και το ένα να μπορέσει να 
βοηθήσει το άλλο. Πάντα υπάρχει αυτή -δεν θα το έλεγα 
αντιπαλότητα- αυτή η προσπάθεια ισορρόπησης μεταξύ του ενός 
σκέλους και του άλλου. 

Εδώ θα χρειαστεί μια προσοχή μια και εμείς ανήκουμε σ' 
εκείνο το μέρος των εικαστικών, μια προσοχή για μια ενδυνάμωση 
της παρουσίας των εικαστικών. 
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Σε ότι αφορά τη διάρκεια των σπουδών, πρέπει να σας πω 
ότι είναι και δεν είναι τέσσερα χρόνια. Γιατί είναι και δεν είναι; 
Τύποις, οι σπουδές αναφέρονται ως σπουδές τρεισήμισι ετών, επτά 
εξάμηνα. Υπάρχει ένα όγδοο εξάμηνο που είναι η πρακτική 
εξάσκηση, η οποία πρέπει να γίνει. Αυτόματα γίνεται η διάρκεια 
των σπουδών τετραετής. Η τετραετής διάρκεια ξέρετε τι σημαίνει 
για το ΔΙΚΑΤΣΑ. Σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένο να το εκλάβει ως 
ανώτατο ίδρυμα. Κρατώντας το στα τρεισήμισι χρόνια, αυτό το 
λίγο, του επιτρέπει να το αντιμετωπίσει διαφορετικά, όπως το 
αντιμετωπίζει. 

Τώρα, εδώ τίθεται το πρόβλημα, το ερωτηματικό, τί 
μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό; Βέβαια σε άλλες χώρες, όπως είναι 
η Αγγλία, ξέρετε ότι η διάρκεια είναι τριετής, προηγείται όμως 
κάποια προετοιμασία μέσω του δικού τους CSE. Εμείς πιθανόν να 
μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να την κάνουμε τετραετή τη 
διάρκεια των σπουδών ή ενσωματώνοντας αυτό το όγδοο εξάμηνο 
στο κυρίως σώμα των σπουδών, ή βάζοντας ένα άλλο κρατώντας 
το αυτό ως ένατο πρακτικής. Δεν έχει γίνει ακόμα συζήτηση, δεν 
έχει μελετηθεί, απλά είναι οι πιο γενικές παρατηρήσεις αυτές πάνω 
στις οποίες παρατηρήσεις θα κινηθούμε για να βρούμε πιο είναι 
αυτό το πιο εφικτό ώστε να μπορέσουμε να το προτείνουμε. 

Συν την εισαγωγή πιθανόν ενός προκαταρκτικού εξαμήνου 
που θα μπορούσε να λειτουργήσει και σαν κατατοπιστικό γι' 
αυτούς που θα έρθουν για το τί πρόκειται ν' αντιμετωπίσουν. 
Ώστε πιο πληροφορημένοι πλέον να επιλέξουν αυτό που 
περισσότερο τους πηγαίνει. Περισσότερο τους πηγαίνει: αυτό το 
σχόλιο θα το συναντήσουμε λίγο πιο κάτω που θα συζητήσουμε για 
τον τρόπο εισαγωγής των σπουδαστών. 

Στο θέμα της διεύρυνσης, η Σχολή θα μπορούσε να δεχθεί 
ακόμα κάποια τμήματα τα οποία στο χώρο της εκπαίδευσης της 
εφαρμογής της τέχνης λείπουν. Τα οποία είναι κινηματογράφος 
οπωσδήποτε -δεν υπάρχει Σχολή Κινηματογράφου- τα πολυμέσα -

τα γνωστά multimedia- κεραμική, κόσμημα και σκηνογραφία. Και 
πάνω σ' αυτό θα πρέπει να σχεδιαστεί κάποια ολοκληρωμένη 
πρόταση και να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. 
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Ένα άλλο σημείο, για να καταλήξω μετά με τις εισαγωγικές 
εξετάσεις, είναι η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. 
Πραγματικά αυτό ζητήθηκε για αρκετά χρόνια, έγινε 
πραγματικότητα ένα μεγάλο μέρος από αυτά που ζητούντα, έμεινε 
όμως έξω από αυτή την πραγματικότητα το Τμήμα της 
Διακοσμητικής. Προσέκρουε το Τμήμα της Διακοσμητικής στην 
ύπαρξη της Αρχιτεκτονικής γιατί αρκετά μαθήματα μοιάζουν. 
Υπήρξε αντίδραση δηλαδή από το Πολυτεχνείο. Εκεί θα πρέπει να 
διευθετηθεί και αυτό το θέμα, έχουν μείνει, είναι τέσσερα χρόνια 
σπουδές, τρεισήμισι, όπως θέλετε πέστε τα και ουσιαστικά 
βγαίνουν χωρίς κατοχύρωση. 

Καταλήγουμε με τις εισαγωγικές εξετάσεις. Πρέπει να 
ομολογήσω ότι τα τελευταία χρόνια τα πράγματα είναι καλύτερα. 
Δηλαδή μπαίνοντας για να υποδεχθεί κάποιος τους πρωτοετείς και 
ρωτούσε ποιοι επέλεξαν στη συγκεκριμένη κατεύθυνση σαν πρώτη, 
καμιά φορά συνέβαινε, τουλάχιστον στο δικό μου χώρο, να μη δω 
ούτε ένα χέρι. Κατέληξαν σε αυτό το τμήμα αφού δεν μπόρεσαν να 
μπουν σε αυτό που είχαν βάλει πρώτο και στη συνέχεια δεν μπήκαν 
σε αυτό που είχαν βάλει δεύτερο και μπήκαν στο τρίτο, στο 
τέταρτο κ.ο.κ. 

Παράλληλα, δεν είναι λίγα τα παιδιά έξω που πραγματικά 
επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε αυτούς τους χώρους, με 
ταλέντο, μεράκι και μεγάλη επιθυμία. Και δεν μπορούν να μπουν 
γιατί πρέπει να περάσουν από τη διαδικασία των πανελληνίων 
εξετάσεων. Αυτό θα πρέπει να διορθωθεί και άμεσα. Θα 
μπορούσαμε πιθανόν να βγούμε από τη διαδικασία των 
πανελληνίων και να διαρθρώσουμε ένα σχήμα εξετάσεων με 
εργασία μέσα στο χώρο της Σχολής, με φάκελο πιθανόν, 
συνδυασμό εξετάσεων, φακέλου και εργασία μέσα στο χώρο της 
Σχολής, αλλά τουλάχιστον να μπορεί ο καθένας να επιδιώκει να 
μπει εκεί που πραγματικά επιθυμεί και που μπορεί να αποδώσει. 
Σας ευχαριστώ. 
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ΤΣΑΡΑ: Στη συνέχεια, θα μας μιλήσει ο κύριος Γιώργος Καλακαλάς, 
γλύπτης - αναπληρωτής καθηγητής της Αρχιτεκτονικής, με θέμα: 
"ΑΕΙ - Αρχιτεκτονική". 

ΚΑΑΑΚΑΑΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι γεια σας. Το θέμα μου αυτή τη 
στιγμή είναι ανώτατη εκπαίδευση περισσότερο και όχι για την 
τέχνη στην Αρχιτεκτονική, όπως γράφτηκε στο πρόγραμμα. Αλλά 
θέλω να τονίσω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή στο Πολυτεχνείο και 
ειδικά στην Αρχιτεκτονική υπάρχουν δύο εργαστήρια, ένα 
ζωγραφικής και ένα γλυπτικής, οπότε ομολογουμένως υπάρχει 
τέχνη στην Αρχιτεκτονική. Και νομίζω πως υπάρχει σε ένα μεγάλο 
βαθμό, διότι υπάρχουν τα τέσσερα εξάμηνα που διδάσκονται 
γλυπτική υποχρεωτικά τα παιδιά και επίσης, υπάρχουν τα τέσσερα 
προαιρετικά εξάμηνα (πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδοο). 

Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια, αλλά θα σας μιλήσω 
σφαιρικά για την ανώτατη εκπαίδευση, τα προβλήματα της, τους 
σκοπούς της και πως ιδρύθηκε η ανώτατη εκπαίδευση όταν 
συστάθηκε το ελληνικό κράτος. 

Περισσότερο από τα πολλαπλής φύσεως έργα που αφήνει στο 
πέρασμα της η κάθε γενιά, δείκτης αφευδής του πολιτισμού στην 
πορεία ενός λαού είναι η στάθμη και η πορεία των πνευματικών 
ιδρυμάτων και των πνευματικών και πολιτιστικών του 
δραστηριοτήτων. Διότι ενώ δεν αποκλείεται τα έργα να είναι 
αποτέλεσμα ξένων επιδράσεων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις μικρών 
χωρών όπως είναι η Ελλάδα, καταλυτική είναι η επίδραση των 
πνευματικών-εθνικών ιδρυμάτων στη διαμόρφωση του πνευματικού 
εποικοδομήματος και την καλλιέργεια των γραμμάτων, των 
επιστημών και των τεχνών. 

Μετά την εθνεγερσία του 1821, οι Έλληνες που είχαν 
σπουδάσει στο εξωτερικό ήταν κατ' ανάγκη οι πρώτοι μηχανικοί -

αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους 
στην αναγέννηση του κράτους και της νεοσύστατης κοινωνικής 
συγκρότησης. Τούτο έγινε ιδιαίτερα αισθητό μετά τη 
μεταπολίτευση του 1843, όταν οι πρωτοπόροι αυτοί πνευματικοί 
ηγέτες έδωσαν τα πρώτα φώτα για την ανάπτυξη των τεχνικών και 
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καλλιτεχνικών σπουδών στο πρώτο κύτταρο ανωτάτης 
εκπαίδευσης, δηλαδή στο Πολυτεχνείο μας. 

Από την αφετηριακή του εκκίνηση το Πολυτεχνείο 
παρουσιάζει το καταπληκτικό φαινόμενο της διαρκούς ανάπτυξης 
και ανύψωσης του επιπέδου των σπουδών με την αποφασιστική 
συμβολή των πρωτοπόρων δασκάλων που το στελέχωσαν σταδιακά 
σε όλα τα επίπεδα. 

Το Πολυτεχνείο όπως το γνωρίζουμε σήμερα, δεν ιδρύθηκε 
από την αρχή ως Πανεπιστήμιο όπως ιδρύθηκαν τα νεότερα 
Πανεπιστήμια όλου του κόσμου και μεταγενέστερα στην Ελλάδα. 
Ιδρύθηκε με διάταγμα το 1837 με τη στοιχειώδη μορφή 
εκπαιδευτικού ιδρύματος ως Κυριακάτικον Δημοτικόν Σχολείον 
Τεχνικής Εκπαίδευσης. Ευθύς εξαρχής όμως ο ζήλος των μαθητών 
και των δασκάλων που οι περισσότεροι είχαν εμπειρική γνώση της 
ειδικότητας τους, ενώ ορισμένοι είχαν σπουδάσει στο εξωτερικό, 
ειδικά στη Σχολή των Οικοδόμων και των Μαστόρων, αποτέλεσε 
την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την ποιοτική 
αναβάθμιση των σπουδών. 

Η διοίκηση και η επιστημονική κοινότητα εκφράζοντας και 
την κοινωνική αντίληψη, ζητάει και επιτυγχάνει την επιτάχυνση του 
ρυθμού ανάπτυξης και των σπουδών. Προοδευτικά ήδη από την 
ίδρυση του σημειώνεται μια διαρκής εξελικτική πορεία ανόδου και 
προόδου με ορισμένες περιόδους υφέσεως. Ασχέτως όμως όλων 
αυτών η γενική γραμμή της πορείας του Πολυτεχνείου σημείωσε 
τέτοια πρόοδο, ώστε προτού συμπληρώσει τα εκατό του χρόνια το 
αρχικό Δημοτικόν Σχολείον των Τεχνών έφθασε να δημιουργήσει 
μία Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και ένα Πανεπιστήμιο των 
Τεχνικών Επιστημών. 

Κράτος και Παιδεία: Το κράτος έχει την υποχρέωση να 
παρέχει την ανωτάτη εκπαίδευση σε κάθε έλληνα πολίτη που το 
επιθυμεί μέσα από διαδικασίες που ορίζονται κάθε φορά από το 
νόμο. Η ανωτάτη εκπαίδευση παρέχεται στα ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα που έχουν ως αποστολή να παράγουν και να μεταδίδουν 
τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία και να καλλιεργούν τις 
τέχνες, να συγκλίνουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων ανθρώπων με 
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επιστημονική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συνείδηση και 
να παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια που Θα εξασφαλίζουν την 
άρτια κατάρτιση τους για επιστημονική και επαγγελματική 
σταδιοδρομία. Και να συμβάλουν με γνώση και ήθος στην 
αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών 
αναγκών του τόπου. 

Αυτό είναι γενικότερο αίτημα, αξίωση των καιρών και των 
αναγκών και συνδέεται με τη γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική 
που πρέπει να μένει μακριά από ευκαιριακές ρυθμίσεις. 

Σήμερα, για να αναφέρω ένα παράδειγμα, υπάρχουν κατά 
την άποψη μου σοβαρότατες ενδείξεις επιθυμίας του εκπαιδευτικού 
προσωπικού και των σπουδαστών του Πολυτεχνείου για ιεράρχηση 
σημαντικών στόχων, όπως είναι ο εκσυγχρονισμός και η ανανέωση 
του τμήματος της Αρχιτεκτονικής, ώστε να ανταποκρίνεται στις 
νέες υψηλές απαιτήσεις. 

Πέρα από τα απαραίτητα, οι ποιοτικές αυτές βελτιώσεις, 
νομικά και διοικητικά μέτρα, πρέπει να προέλθουν από την ίδια 
την πανεπιστημιακή κοινότητα, που περιλαμβάνει δασκάλους και 
σπουδαστές, αλλά και τη συναντίληψη κράτους και κοινωνίας. 
Στην αποστολή τους αυτή, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
οφείλουν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της 
ανάγκης για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση 
δασκάλων και διδασκομένων, με επιδίωξη την άνοδο του 
πνευματικού επιπέδου του λαού μας, που αποτελεί πολύτιμο 
κεφάλαιο. 

Όπως είναι γνωστό, η αποστολή αυτή δεν εξαντλείται με τη 
διδασκαλία και την έρευνα, αλλά επεκτείνεται και στην ελεύθερη 
μετάδοση της γνώσης και έξω από το Πανεπιστήμιο, που είναι 
απαραίτητα για την αντιμετώπιση των σημερινών αυξημένων 
αναγκών. Οι διαχρονικοί αγώνες για τη συνεχή βελτίωση της 
εκπαιδευτικής στάθμης, ιδιαίτερα στην τριτοβάθμια μορφή της, 
πρέπει να συμπληρωθούν με το αίτημα γενικής ποιοτικής ανόδου, 
ιδιαίτερα σήμερα που όλα γενικώς αλλάζουν με την πρόοδο και 
ανακάλυψη καινούργιων στοιχείων και μεθόδων στα πλαίσια της 
καλπάζουσας τεχνολογίας. 
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Ο εκσυγχρονισμός πρέπει να καλύψει τα κενά που υπάρχουν 
στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδιαίτερα κατά την πορεία 
ενοποίησης της Ευρώπης. Να είμαστε σε επαγρύπνηση και 
ετοιμότητα προσαρμόζοντας σε όλους τους τομείς της επιστήμης, 
των καλών τεχνών και της καλπάζουσας τεχνολογίας σε σύνδεση 
με την ανάπτυξη ενός νέου ανθρωπισμού. 

Η υψηλή ιστορική πνευματική παράδοση της χώρας μας 
επιτάσσει ώστε τα εκπαιδευτικά της ιδρύματα να είναι έτοιμα να 
ανταποκριθούν στις προκλήσεις των σημερινών εξαιρετικά 
πολύπλοκων καταστάσεων, διότι άσχετοι παράγοντες 
αναλαμβάνουν κατά καιρούς πρωτοβουλίες ατελέσφορης 
προσπάθειας προσαρμογής στις νέες συνθήκες, ενώ αγνοούνται οι 
υπεύθυνες εισηγήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

ΣΤΟ λυκαυγές του καινούργιου αιώνα σε μία περίοδο 
επαναστατικών τεχνολογικών και επιστημονικών κατακτήσεων, της 
εισβολής της πληροφορικής, των επικίνδυνων γενετικών 
παρεμβάσεων, αλλά και της κρίσης θεσμών και αξιών, της μαζικής 
ανεργίας και του λοιμού εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, η 
εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, 
τριτοβάθμια) καλείται να αναλάβει το δικό της κυρίαρχο ρόλο για 
τη διαμόρφωση ενός νέου ανθρωπισμού στην υπηρεσία του 
κοινωνικού συνόλου. 

Στο πλαίσιο αυτών των δεδομένων ο δάσκαλος με την 
ευρύτερη δυνατή έννοια, η πανεπιστημιακή κοινότητα, οι άμεσα 
ενδιαφερόμενοι φορείς, η Πολιτεία και ο ευρύτερος κοινωνικός 
περίγυρος καλούνται να αντισταθούν και να στηρίξουν την 
ενίσχυση και την αναβάθμιση της παιδείας και την ανάδειξη του 
παιδευτικού ρόλου ως αντίβαρου σε φαινόμενα παρακμής. Ο 
εμπλουτισμός γνώσεων προσαρμοσμένων προς τις απαιτήσεις νέων 
ιστορικών αναδιατάξεων, πρέπει να συνοδεύεται από την ενίσχυση 
του πνευματικού και πολιτιστικού εποικοδομήματος, των 
αισθητικών και καλλιτεχνικών αξιών, της διαμόρφωσης ενός 
αγωνιστικού πεδίου διεκδικήσεων για την ανάδειξη της παιδείας 
ως εργαλείου ποιοτικής αναβαθμίσεως για το παρόν και το μέλλον. 
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Κάθε χρόνο στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και δεν 
περιορίζομαι μόνο στην Αρχιτεκτονική, παρουσιάζονται 
πολυάριθμες διπλωματικές εργασίες χιλίων περίπου σπουδαστών 
και μάλιστα εξαμηνιαίας διάρκειας που πολλές είναι τέτοιας 
υφηλής ποιότητας ώστε να δημοσιεύονται σε έγκυρα επιστημονικά 
περιοδικά και να βραβεύονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο. 

Επίσης, έχουμε πάρα πολλές διδακτορικές διατριβές, περί τις 
εφτακόσιες έως οκτακόσιες διατριβές και οι περισσότεροι εξ αυτών 
ασχολούνται με τη διδασκαλία, την ακαδημαϊκή έρευνα και με 
προγράμματα της ΕΟΚ, αλλά δεν υπάρχουν θεσμοποιημένες θέσεις 
για την αντίστοιχη επιστημονική απασχόληση τους. Αυτό είναι 
μέρος των αιτημάτων που σχετίζονται με την επίλυση των 
οικονομικών αλλά και των θεσμικών προβλημάτων τα οποία 
ταυτίζονται με αυτά σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης. 

Όσο άψογη κι αν θεωρείται η κατάσταση στα ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, πρέπει στον οικονομικό ιδιαίτερα τομέα τα 
πανεπιστήμια να αναπτύξουν πρωτοβουλίες άντλησης πόρων και 
εκτός των ανεπαρκών κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού, 
με βάση ολοκληρωμένες προτάσεις και ερευνητικά προγράμματα. 

Με το νόμο 1268/82 έγιναν -όπως είναι γνωστό- στα ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα διάφορες μεταρρυθμίσεις ύστερα από 
μεγάλες προσπάθειες και αγώνες από τα μέλη της 
πανεπιστημιακής κοινότητας και μπορώ να πω με απόλυτη 
πεποίθηση ότι οι ρυθμίσεις αυτές έγιναν προς την κατεύθυνση 
προσδιορισμού και καλύτερης αξιοποίησης του δυναμικού των 
πανεπιστημίων. Επιδιώχθηκε, επίσης, ο εσωτερικός 
εκδημοκρατισμός που είχε σωστά και θετικά αποτελέσματα στα 
πανεπιστήμια και με την ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
αναβαθμίστηκε η εκπαιδευτική διαδικασία σε βάθος. 

Με τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν με το νόμο - πλαίσιο 
υπήρξε θετική βελτίωση στα πανεπιστήμια και από δω και πέρα 
πιστεύω ότι μπορούν να εξασφαλιστούν μεγαλύτερες βελτιώσεις 
που θα ανταποκρίνονται στους στόχους και τις ανάγκες και την 
αξιοποίηση του επιστημονικού εξοπλισμού. Για το σκοπό αυτό, 
πρέπει όλες οι δυνάμεις να δουλέψουν μαζί για ένα σύγχρονο 
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πανεπιστήμιο που θα ανταποκρίνεται στις οικονομικές, κοινωνικές, 
πολιτιστικές ανάγκες του τόπου. Σημαντικό στοιχείο στην 
κατεύθυνση αυτή πρέπει να είναι η αυτοδιοίκηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για να ρυθμίζουν με τα δικά τους 
αξιολογικά κριτήρια τον τρόπο λειτουργίας. 

Η Πολιτεία πρέπει να ενισχύει τις πρωτοβουλίες και την 
αυτονομία, να ελέγχει τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και η 
κοινωνία να κρίνει. Με όραμα, φαντασία, δημιουργικότητα, 
πρωτοβουλία, επιστημονικότητα και σύνδεση του ανθρωπισμού, 
την καλπάζουσα τεχνολογία, τις καλές τέχνες, την πνευματικότητα, 
τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να προχωρήσουν με 
σύντονους ρυθμούς στο παρόν αλλά και για το μέλλον. Ευχαριστώ. 

ΤΣΑΡΑ: Στη συνέχεια θα μιλήσει ο κύριος Κώστας Δομπούλας, 
γλύπτης - επίκουρος καθηγητής γλυπτικής στο τμήμα 
Αρχιτεκτονικής του Μετσόβειου Πολυτεχνείου. Θα μας μιλήσει με 
θέμα: "Καλλιτεχνική παιδεία σε πανεπιστημιακές σχολές". 

ΔΟΜΠΟΥΛΑΣ: Κοιτάξτε, ο τίτλος είναι "Καλλιτεχνικές σπουδές στα 
ανώτατα", αλλά εγώ είμαι γλύπτης και είμαι σε πανεπιστημιακή 
σχολή βέβαια, αλλά κάνω ένα ειδικό μάθημα. Επομένως, αν μπορώ 
να θεωρώ αρμόδιο τον εαυτό μου για να μιλήσει, ίσως με αυτό με 
το οποίο ασχολούμαι. Βέβαια, αντίστοιχα θα μπορούσε κανείς να 
κάνει παραλληλισμούς και για τα άλλα μαθήματα ή αν 
ενδεχομένως υπάρχουν ερωτήσεις, σ' αυτά που ξέρω για τα άλλα 
και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. 

ΤΣΑΡΑ: Ωραία, ας ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Δομπούλα. 

ΔΟΜΠΟΥΛΑΣ: Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, το θέμα που θα 
αναπτύξω αφορά στις καλλιτεχνικές σπουδές στις 
πανεπιστημιακές σχολές και ειδικά στην Αρχιτεκτονική, χώρος στον 
οποίο υπηρετώ είκοσι πέντε χρόνια. 

Βασικά, η παρεχόμενη καλλιτεχνική γνώση έχει τρεις 
στόχους: μετάδοση δεξιοτήτων για επαγγελματική κατάρτιση σε 
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σχέση με την επιστήμη που σπουδάζουν οι φοιτητές της 
αρχιτεκτονικής, αισθητική καλλιέργεια και ώθηση για έκφραση και 
δημιουργία. 

Ενώ στην αρχή πίστευα ότι η γνώση της εικαστικής παιδείας 
παρέχεται με έναν αντικειμενικό τρόπο που τον δέχονται και όσοι 
πραγματικά την έχουν ανάγκη και όσοι επιβάλλεται λόγω των 
σπουδών τους να την αποκτήσουν, αντιλήφθηκα γρήγορα ότι οι 
σπουδαστές ως άτομα με υποκειμενικές απόψεις και διαφορά 
αντίληψης, ή προδιάθεσης, ή ακόμα και κουλτούρας, αντιδρούσαν 
με ξεχωριστό τρόπο ο καθένας, πάντοτε όμως συμμετέχοντας αφού 
έκανα σαφές ότι για να ενδιαφερθούν πρέπει να πειστούν. Και 
αυτό δεν γίνεται μόνο με τη λογική προσπάθεια ανάλυσης και 
επεξήγησης. 

Η καλλιτεχνική παιδεία μπορεί να συστηματοποιηθεί σε ότι 
αφορά την απλή μετάδοση τεχνικών γνώσεων, μπορεί να 
προσεγγιστεί μέσω των εποπτικών μέσων, της εικόνας, της 
ιστορίας και των αξιών του έργου τέχνης, προκειμένου για την 
αισθητική καλλιέργεια, αλλά υπάρχουν κάποιοι αστάθμητοι και 
ασαφείς σχετικοί παράγοντες που προκαλούν μια ρευστότητα στον 
τρόπο μετάδοσης, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η λέξη, της 
έκφρασης και της αληθινής δημιουργίας. 

Ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχουν αλλάξει... 

Κασέτα 6β 

ΔΟΜΠΟΥΛΑΣ: ...οι οποίοι όπως είναι φυσικό διψούν και 
δικαιούνται να μάθουν από τους διδάσκοντες οτιδήποτε νέο 
εμφανίζεται στον τομέα της τέχνης. Προκύπτει επομένως και το 
θέμα της διαρκούς ενημέρωσης του διδάσκοντα, όχι μόνο πάνω 
στα νέα υλικά και στις προχωρημένες τεχνικές, αλλά και στη 
διεθνή έρευνα, σε ότι αφορά τους νέους τρόπους έκφρασης. 

Η γλυπτική της εποχής μας είναι η κατασκευή, η συγκόλληση 
και άλλες συναφείς μέθοδοι, το σκάλισμα και η χύτευση δεν είναι 
πάντα οι κατάλληλοι τρόποι για να εκφραστούν οι νέες 
δημιουργικές ανάγκες, οι οποίες βρίσκουν τώρα μια μεγάλη 
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ποικιλία μέσων για να αποδοθούν. Η ευαισθησία που είναι βασικό 
γνώρισμα του έργου τέχνης εγκλωβίζεται μέσα του με τον 
ευρηματικό και προσωπικό τρόπο που αξιοποιεί ο δημιουργός τις 
νέες τεχνικές και τα υλικά. 

Ειδικά στους νέους αρχιτέκτονες, τους μελλοντικούς 
διαμορφωτές του κτισμένου περιβάλλοντος και της κατά συνέπειας 
εικαστικής αισθητικής εικόνας της πόλης και των κατοίκων της, 
είναι απαραίτητη η καλλιτεχνική προσέγγιση. Όχι για την ανάδειξη 
προσωπικοτήτων μεμονωμένων με εμμονή στην ατομική δημιουργία 
σ' ένα ατελιέ, αλλά για τη διάπλαση καλλιτεχνικού και αισθητικού 
κριτηρίου σ' ότι σχεδιάζουν και κατασκευάζουν με βάση τις έννοιες 
το ωραίο, της αρμονίας, του ρυθμού, της αναλογίας. 

Δηλαδή, σε αυτούς πρέπει να στοχεύει ο διδάσκων, όχι μόνο 
στο κατασκευαστικό μέρος της άσκησης που τους δίδεται, αλλά 
στην αντίληψη του κόσμου των εικαστικών εννοιών, ώστε 
αυτομάτως η κατασκευή τους να συλλαμβάνει και να ικανοποιεί τις 
βασικές αρχές αυτού του κόσμου. 

Η παροχή γνώσεων στην υλικοτεχνική τους κατάρτιση και η 
δεξιοτεχνία είναι δυνατές χάρη στην άσκηση. Στα υπόλοιπα όμως 
υπεισέρχεται η ατομικότητα. Στο κτίσμα που θα σχεδιάσει ο 
μελλοντικός αρχιτέκτονας πρέπει να ενυπάρχει σχεδόν αυτονόητα η 
καλλιτεχνική δημιουργικότητα, αυτή η ενέργεια που προέρχεται 
από το συνδυασμό της άσκησης, του ενθουσιασμού, της εμμονής, 
της ψυχολογικής βίωσης. 

Ο διδάσκων εδώ εγκαταλείπει κάποια στιγμή της γενικεύσεις 
που εμπεριέχουν και τον κίνδυνο της τυποποίησης και 
παρακολουθεί τον κάθε φοιτητή χωριστά, προσπαθώντας να 
προσεγγίσει την προσωπικότητα του ξεχωριστά. Επίσης, παίζουν 
ακόμα ρόλο το περιβάλλον, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα του 
εργαστηρίου, η εμψυχωτική ικανότητα του διδάσκοντος και 
βέβαια, ο επαρκής χρόνος και η αίσθηση ότι βρίσκεται πάντα εκεί 
έτοιμος να καθοδηγήσει, να διορθώσει και να ενθαρρύνει 
αναλόγως. Και αυτή η συμπεριφορά πείθει, πράγμα που είναι 
απαραίτητο για όλους, όπως ανέφερα και πιο πάνω. Και ίσως 
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είναι και ο μόνος κανόνας στη διεργασία του τρίτου στόχου που 
είναι η ώθηση για έκφραση και δημιουργία. 

Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, σε ό,τι αφορά τον τρόπο 
διδασκαλίας μου, σκοπός μου είναι στα μαθήματα της πλαστικής -

ένα από τα καλλιτεχνικά μαθήματα στο τμήμα Αρχιτεκτόνων της 
Πολυτεχνικής Σχολής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης- η επαφή των σπουδαστών με τις τρισδιάστατες 
καλλιτεχνικές μορφές, τα υλικά και τις τεχνικές για την υλοποίηση 
τους και η διερεύνηση των συνθετικών και εκφραστικών 
δυνατοτήτων των γεωμετρικών μορφών, καθώς κάθε κατασκευή 
αρχιτεκτονική -όπως ξέρετε- εγγράφεται ή περικλείεται μέσα σε 
γεωμετρικά σχήματα. 

Επομένως, αναλύονται οι έννοιες του όγκου, του χώρου, 
θετικού και αρνητικού, του περίοπτου, του διαμπερούς και του 
ανάγλυφου, οι σχέσεις κενού και πλήρους, φωτός και σκιάς, καθώς 
και κάθε άλλη έννοια που θα βοηθήσει το σπουδαστή στην επίλυση 
ενός συγκεκριμένου εικαστικού προβλήματος. Μελετούμε, ακόμα, 
τη δομή και την υφή φυσικών μορφών, εφόσον αυτές αποτελούν 
μέρη μιας ολότητας που βασίζεται στη σύνθεση και ανάπτυξη 
γεωμετρικών σχημάτων, που παραπέμπουν στην πολλαπλότητα και 
την αρμονική διάταξη της φύσης. 

Η Αρχιτεκτονική είναι εκτός από επιστήμη και μια τέχνη που 
παραδοσιακά εξελίχθηκε μαζί με την πλαστική στη σύλληψη του 
χώρου και στην αισθητική του ολοκλήρωση. Ο αρχιτέκτονας έχει 
ανάγκη από την εργαστηριακή και δημιουργική προσέγγιση των 
πλαστικών λύσεων που θα προτείνει για τον υπό διαμόρφωση 
χώρο και αυτό αποτελεί μέρος αναπόσπαστο της παιδείας και της 
προσωπικότητας του. 

Πιστεύω ότι η συμβολή του καθηγητή της καλλιτεχνικής του 
παιδείας, πρέπει να έχει περισσότερο εργαστηριακό χαρακτήρα 
και να εμπλουτίζεται από τις γνώσεις του διδάσκοντος, τις 
σχετικές με την πείρα του, τις πληροφορίες του για το τι 
διδάσκεται και τι έρευνες γίνονται σε ανάλογες πανεπιστημιακές 
σχολές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ενώ η ιστορική 
πληροφόρηση από συναδέλφους να είναι παράλληλη και συναφής 
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με όσα πραγματοποιούνται στις ασκήσεις. Και εννοώ τους 
ιστορικούς της τέχνης. 

Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της αυθαιρεσίας και της 
υιοθέτησης ακραίων λύσεων, που ως πειραματισμοί 
δικαιολογούνται εν μέρει. Η τάση όμως που ακολουθεί ο διδάσκων 
δεν θα πρέπει να απομακρύνεται από την ανθρωπιστική έννοια της 
αρχιτεκτονικής, που περιλαμβάνει την ανάγκη επικοινωνίας του 
ανθρώπου με τη φύση και το κτίριο μέσα από ένα λειτουργικά και 
αισθητικά διαμορφωμένο χώρο. 

Πρέπει να βοηθούνται οι φοιτητές να ξεχωρίζουν μέσα στη 
σύγχυση των σημερινών πλαστικών τάσεων και τον καταιγισμό των 
εικαστικών πληροφοριών το σωστό μέτρο για τις δικές τους λύσεις. 

Η Αρχιτεκτονική έχει, επομένως, μια σημαντική ιδιαιτερότητα 
σε σχέση με τις άλλες σχολές. Σκοπός μας εδώ δεν είναι να 
δημιουργήσουμε καλλιτέχνες, γλύπτες ή ζωγράφους. Είναι η 
εφαρμογή των σημαντικών εννοιών της τέχνης και των 
εργαστηριακών τους υλοποιήσεων μέσα σε μια γενικότερη 
επιστημονική κατάρτιση. Στη δική μας περίπτωση, το μάθημα της 
πλαστικής διδάσκεται σε ένα υποχρεωτικό εξάμηνο πέντε ωρών 
την εβδομάδα και σε ένα κατ' επιλογή υποχρεωτικό πέντε επίσης 
ωρών. Οι ασκήσεις που αποτελούν τον εργαστηριακό κορμό του 
μαθήματος, παίρνουν τη μορφή του ανάγλυφου, που είναι η 
σύνθεση, ο πλασμός και χύτευση, του ολόγλυφου, που είναι η 
τεχνική της αφαίρεσης, η σύνθεση, η περίοπτη επιφάνεια, των 
γραφών ή πλεγμάτων που είναι τα κενά και πλήρη η κίνηση, η 
κατασκευή και των πλαστικών εφαρμογών σε σχέση με το χτίσμα 
και το τοπίο. 

Θεματολογικά δεν υπάρχει περιορισμός. Οι μορφές μπορούν 
να είναι ανεικονικές, παραστατικές, αφηρημένες. Τα συνθετικά και 
τεχνικά τους προβλήματα διερευνώνται και επιλύονται σε 
συνεργασία με το διδάσκοντα εφόσον η επιλογή του θέματος και η 
εκφραστική του διαπραγμάτευση καθορίζονται από τον κάθε 
σπουδαστή ατομικά. 

Στο ανάγλυφο δημιουργείται, για παράδειγμα, μια πλαστική 
μορφή που χαρακτηρίζει την αρχιτεκτονική επιφάνεια. Οι 
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σπουδαστές γνωρίζουν τα πλαστικά υλικά που είναι κυρίως ο 
πυλός, η πλαστελίνη και υλικά μακέτας και προσπαθούν να 
συνθέσουν σε επιφάνειες συνήθως είκοσι επί τριάντα εκατοστά 
γεωμετρικά σχήματα ή μορφές παραστατικές και αφηρημένες. 
Διερευνούν τις έννοιες αναλογία, φόρμα, αντιθέσεις, φως-σκιά, 
πρόστυπο, έκτυπο, αρχιτεκτονικό ανάγλυφο, ηρεμία-ένταση, με 
σκοπό την κατανόηση τους. 

Το εκφραστικό αποτέλεσμα και ο τρόπος παραγωγής του 
είναι προσωπική επιλογή. Το ίδιο θέμα, παραδείγματος χάρη 
κύκλοι και κύλινδροι, έχει διαφορετική αντιμετώπιση από τον 
καθένα. Οι μορφές χυτευονται στο γύψο, στο τσιμέντο ή στον 
πολυεστέρα. Συμπληρωματικά, για προσωπική ανάγκη έκφρασης ή 
ευαισθησίας, μπορούν να προσθέσουν χρώμα στο ανάγλυφο, ποτέ 
όμως εις βάρος της πλαστικής ποιότητας. 

Τα ανάγλυφα δημιουργούνται ως πρώτη άσκηση, ανεξάρτητα 
από χώρο και προορισμό ως αυθύπαρκτες κατασκευές, εφόσον ο 
στόχος είναι η διερεύνηση των πλαστικών αξιών και οι τεχνικές 
πλασμού και χύτευσης. Μόνος περιορισμός είναι η δεδομένη 
επιφάνεια πάνω στην οποία πρέπει να παραχθεί η σύνθεση και 
αυτό γίνεται για πρακτικούς στόχους και για πειθαρχία πάνω σε 
μελλοντικές κατασκευαστικές λύσεις. 

ΣΤΟ ολόγλυφο και την παραγωγή περίοπτης μορφής με 
ανεξάρτητη εξέλιξη στο χώρο, διερευνώνται η ανάπτυξη μιας 
μορφής στον τρισδιάστατο χώρο και οι απλές γεωμετρικές της 
εκφάνσεις, το παιχνίδι φωτός-σκιάς πάνω στη συμπαγή μορφή, 
καθώς και η στιλιστική ενότητα, η κατασκευαστική συνέπεια και 
πληρότητα με τον κλασσικό τρόπο της αφαίρεσης της περιττής 
ύλης από ένα γεωμετρικό στερεό. 

Έτσι γίνεται αντιληπτή η έννοια της ενυπάρχουσας ιδέας του 
έργου που πρέπει να απελευθερωθεί μέσα από τη μάζα του 
στερεού. Ο φοιτητής μαθαίνει πρώτα να σχεδιάζει την τελική 
μορφή και ύστερα να βρίσκει την κατασκευαστική λύση, πράγμα 
που προϋποθέτει τη νοητική διεργασία. 

Στις γραφές στο χώρο ή πλέγματα, οι μορφές έχουν 
κατασκευαστικό χαρακτήρα. Διερευνάται η σύνθεση μέσω της 
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χρήσης ποικίλων υλικών που συναρμολογούνται με 
κατασκευαστικό τρόπο, όπως είναι το κάρφωμα, το κόλλημα, το 
δέσιμο, το χτίσιμο κ.λπ. Επιδιώκουμε τη ρυθμική και αναλογική 
ανάπτυξη στοιχείων προερχομένων από επιλογή γεωμετρικών 
σχημάτων, όπως είναι ο κύκλος, το τρίγωνο, το τετράγωνο, το 
πεντάγωνο και άλλα. Οι έννοιες του κενού και του πλήρους 
καθορίζονται με σαφήνεια και τονίζεται ιδιαίτερα η σημασία του 
κενού στην κατασκευή τέτοιων έργων. Έχουν περισσότερο 
γραμμικό χαρακτήρα. 

Ο περιορισμός της άσκησης αφορά στην εύστοχη εργασία των 
υλικών, την ευρηματικότητα, τη δυναμική επέκταση των μορφών 
στο χώρο, αλλά και στη μελέτη των αναλογιών ανάμεσα στο 
γεωμετρικό κόσμο και στα επιμέρους γεωμετρικά στοιχεία, 
υποσύνολα του που δημιουργούμε εμείς. 

Στις πλαστικές εφαρμογές σκοπό έχουμε την εύστοχη χρήση 
της πλαστικής μέσα στην αρχιτεκτονική και στο τοπίο. Τα θέματα 
με συγγενές προς την αρχιτεκτονική ενδιαφέρον είναι ελεύθερα, 
παραδείγματος χάρη διαχωριστικά χώρων, ψευδοροφές, πλαστικές 
διαμορφώσεις στο ύπαιθρο, μνημεία, χρηστικά αντικείμενα με 
πλαστικό ενδιαφέρον, ανάγλυφες επιφάνειες και άλλα. Εδώ 
περιορισμός είναι η επιλογή του χώρου. 

Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι δημιουργοί, επιλέγουν το θέμα 
και προσπαθούν να το αποδώσουν πρωτότυπα, με όσο γίνεται 
καλύτερο εικαστικό αποτέλεσμα σε συνάρτηση με το δεδομένο 
χώρο, με στόχο τη δημιουργία περιβάλλοντος με ποιότητα ζωής. 
Το περιεχόμενο δεν μπορεί να είναι αυστηρά προκαθορισμένο, 
προσπαθούμε να αποφύγουμε την πολύ θεωρία και να δώσουμε 
κάποια μεγαλύτερη βαρύτητα στο ζήτημα της εφαρμογής. 

Η τάση για το ωραίο και την αρμονία που συνεπάγεται εν 
προκειμένω για το σχεδιασμό των κτιρίων ή γενικότερα του χώρου 
βρίσκει εφαρμογή σε οποιαδήποτε εικαστική λύση, από την πιο 
παραδοσιακή ως την πιο μοντέρνα, αλλά είναι σαφώς κάτι που δεν 
διδάσκεται. Αποκτάται με τη συνεχή και επίμονη ενασχόληση των 
αισθήσεων και την αξιοποίηση των ικανοτήτων που ενυπάρχουν σε 
κάθε άτομο. Καλλιεργείται ενεργοποιώντας το μηχανισμό της 
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εκφραστικής ανάγκης του καθενός και είναι ένα βασικό αίσθημα 
ευθύνης. 

Το ερώτημα είναι αν υπάρχει αντίκρυσμα της αισθητικής και 
καλλιτεχνικής παιδείας στον υποκειμενικό, συγκεχυμένο, 
απομυθοποιητικό και ανατρεπτικό μας κόσμο. Είναι δηλαδή αυτή η 
παιδεία αντικειμενική πληροφόρηση για τυποποιημένες 
συμπεριφορές και ποιότητες ή οφείλει να διεισδύει στην ανατροπή 
προκειμένου να συμβάλει στην αλλαγή; 

Ο δάσκαλος αναρωτιέται αν ότι πίστευε χθες θα τον βοηθήσει 
να έχει τη δύναμη να το αρνηθεί σήμερα για να κρατά πάντα τη 
ζωντάνια του νου, τη φρεσκάδα της όρασης και την εκλέπτυνση 
της συγκίνησης. 

Και ακόμα, το σύστημα στη δουλειά και στη μετάδοση της 
γνώσης είναι μεν αναγκαίο, αμβλύνει όμως την ευαισθησία προς 
όφελος της διάρκειας. Άρα, η καλλιτεχνική παιδεία πρέπει να 
δίδεται ως μέσον κατάκτησης πνευματικής χαράς και ως εργαλείο 
ολοκλήρωσης ενός εικαστικού έργου, βοηθώντας το άτομο να κάνει 
περισσότερα απ' όσα του επιτρέπει ο εαυτός του μέσα σ' ένα 
κατεστημένο χώρο όπου τα πάντα μετρώνται με το κέρδος. 

Μπορεί ο μελλοντικός αρχιτέκτων να μη γίνει καλλιτέχνης, 
πράγμα που όπως ξέρουμε δεν είναι απόλυτο, γιατί γνωρίζουμε 
πολλούς αρχιτέκτονες πουν έγιναν καλοί καλλιτέχνες, αλλά η 
αισθητική του και καλλιτεχνική του παιδεία ως ανατρεπτική των 
κατεστημένων δυνάμεων βοηθά στη βαθύτερη κατανόηση της 
επιστήμης του και εξευγενίζει την κλίμακα των αξιών του. 

Οι ασκήσεις τέχνης, που πολύ συχνά παράγονται στα 
εργαστήρια μας με απλά υλικά και σε πολύ περιορισμένο χρόνο, 
αποδεικνύουν ότι οι φοιτητές της Αρχιτεκτονικής έχουν την 
ευαισθησία να δημιουργήσουν έργα με πνευματικότητα και 
ευαισθησία. Φαντάζομαι ότι θα έκαναν πολύ καλύτερα και 
περισσότερα πράγματα αν υπήρχε καλύτερη υποδομή σε χώρους, 
εργαλεία και υλικά και αν ο χρόνος που διέθεταν τα προγράμματα 
σπουδών ήταν μεγαλύτερος. 

Στην πραγματικότητα ο γλύπτης - διδάσκων είναι ελεύθερος 
να διαμορφώσει ανάλογα με την πείρα και τους προσωπικούς 
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προβληματισμούς του, τον τρόπο και το υλικό της διδασκαλίας 
του. Θα βοηθούσε πάντως και η προετοιμασία σε αυτό σε ότι 
αφορά την αισθητική παιδεία των φοιτητών του στην πρωτοβάθμια 
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αυτό είναι ένα θέμα που από 
χρόνια συζητείται και θα αναπτύξουν βέβαια υποθέτω άλλοι 
συνάδελφοι που διδάσκουν τα μαθήματα. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι λίγο καιρό πριν ως 
εκπρόσωπος του Συλλόγου Εικαστικών Καλλιτεχνών Βόρειας 
Ελλάδος, είχα προτείνει στον Οργανισμό Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας "Θεσσαλονίκη '97" τη διοργάνωση ενός 
πανευρωπαϊκού συνεδρίου ή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με στόχο την ανάπτυξη προβληματισμού και έκθεση απόψεων ή 
λύσεων εκ μέρους καθηγητών εικαστικών μαθημάτων από 
ανώτατες σχολές, σχετικά με το τι και πως θα πρέπει να διδάσκουν 
τέτοια μαθήματα ως το καλύτερο εφόδια για τους σπουδαστές. 

Η υλοποίηση ενός τέτοιου διεθνούς συνεδρίου θα ήταν 
νομίζω πολύ σημαντική για εμάς. Είναι κρίμα που η πρόταση δεν 
πέρασε. Εύχομαι κάποιος φορέας -το Επιμελητήριο, το 
Πανεπιστήμιο, οι Σχολές Καλών Τεχνών- να υποστηρίξει κάποτε μια 
τέτοια διοργάνωση. Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο και προχωράμε στο 
παρακάτω θέμα που είναι τα "Παιδαγωγικά Τμήματα". Στο θέμα 
αυτό έχουν δουλέψει τέσσερις συνάδελφοι. Πρώτη είναι η κυρία 
Λουίζα Κακίση, αλλά δεν βλέπω να είναι εδώ. Ελπίζουμε ότι θα 
έλθει στη συνέχεια, μήπως θα έχει προκύψει κανένα πρόβλημα. 
Δεύτερος στη σειρά είναι ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο Οικονομίδης 
που είναι γλύπτης και εκπαιδευτικός. Θα τον παρακαλούσα να 
έρθει. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ: Εδώ είμαι. Μήπως θα μπορούσα να δώσω τη σειρά 
μου στην κυρία Τρίμη; 

ΤΣΑΡΑ: Αν δεν έχει αντίρρηση η κυρία Τρίμη. 
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ΤΡ/ΜΗ: Αγαπητοί φίλοι και φίλες η πρόθεση μου στη σύντομη αυτή 
ανακοίνωση είναι να παρουσιάσω τη δραστηριότητα του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε ό,τι αφορά 
στην αισθητική παιδεία, μέρος της οποίας είναι και η καλλιτεχνική 
εκπαίδευση. Θα σας δώσω ένα γενικό διάγραμμα των μαθημάτων, 
υποχρεωτικών και επιλογής και θα αναφερθώ πιο λεπτομερειακά 
σε εκείνα των εικαστικών, στα εργαστήρια και στις εικαστικές 
εφαρμογές. 

Θα ήθελα τέλος να επισημάνω τα σημεία εκείνα που 
χρειάζονται επιπλέον προβληματισμό και εξέλιξη στο τμήμα 
ειδικά, αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα. 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από την ίδρυση του το 1984-85 έως 
και σήμερα έχει να παρουσιάσει σημαντικό έργο σε ότι αφορά την 
αισθητική παιδεία. Το πρόγραμμα σπουδών προσέφερε εξαρχής 
μαθήματα σ' αυτό το χώρο. Σήμερα αρκετά μαθήματα παραμένουν 
ίδια, άλλα έχουν εμπλουτισθεί ή έχουν διευρυνθεί, κάποια έχουν 
καταργηθεί ενώ έχουν προστεθεί και αρκετά καινούργια έτσι ώστε 
να διδάσκονται τα εξής μαθήματα: 

Στα εικαστικά γενικοί τίτλοι όπως εισαγωγή στη ζωγραφική, 
γνωριμία με τις τεχνικές και την τέχνη, κατασκευές με φυσικά 
υλικά, το χαρτί και το άχρηστο υλικό στην τέχνη και την 
εκπαίδευση, η τέχνη του παιδιού στην προσχολική και σχολική 
ηλικία, παραδοσιακές τέχνες και καλλιτεχνικές εφαρμογές στην 
προσχολική ηλικία, όπως επίσης κατασκευές παιδαγωγικού 
εποπτικού υλικού και εικονογράφηση παιδικού βιβλίου. 

Στα πιο θεωρητικά μαθήματα της τέχνης, έχουμε τη 
μουσειακή εκπαίδευση, αισθητική παιδεία 1 - εκπαιδευτικά 
προγράμματα σε μουσεία και σε ιστορικούς χώρους, αισθητική 
παιδεία 2 - παιδί και τέχνη, σημαντικού σταθμοί στην ιστορία της 
ζωγραφικής, πολιτισμός και κόσμος 1 και 2, αρχαιολογικοί χώροι 
και μνημεία της Θεσσαλονίκης, μουσική 1, 2, 3, 4 και ιστορία της 
μουσικής και ακρόαση, ρυθμική αγωγή, φυσική αγωγή, 
διδασκαλίες, εφαρμογές κινητικών παιχνιδιών, θεατρική τέχνη και 
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αγωγή, κουκλοθέατρο και παιδική λογοτεχνία. Εντός του γενικού 
αυτού πλαισίου της αισθητικής παιδείας γίνονται εργαστηριακές 
έρευνες και διπλωματικές εργασίες. 

Θα ήθελα να σταθώ εδώ στο περιεχόμενο μερικών 
μαθημάτων από τα εικαστικά και συγκεκριμένα, έτσι για να σας 
ενημερώσω και τι περιέχουν αυτά τα μαθήματα, μια και ανέφερα 
τα εικαστικά 2 γνωριμία με τις τεχνικές και την τέχνη, ο σκοπός 
του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτήτριες - φοιτητές 
παραδοσιακά και σύγχρονα υλικά και τεχνικές -και εδώ 
αναφέρονται όλα αυτά τα υλικά- και συγχρόνως, παρουσιάζονται 
έργα τέχνης διάφορων πολιτισμών -παλαιότερων και σύγχρονων-

και γίνεται η παρατήρηση, ανάλυση και κριτική τους. Η 
διαδικασία αυτή λειτουργεί ως αφετηρία για την προσέγγιση και 
την επεξεργασία των υλικών και των τεχνών για προσωπική 
δημιουργία. 

Θα περάσω στα εικαστικά 5. Η τέχνη του παιδιού στην 
προσχολική και σχολική ηλικία, προσεγγίσεις εικαστικής 
εκπαίδευσης, δηλαδή βιωματικές εικαστικές εμπειρίες, 
ευαισθητοποίηση του παιδαγωγού στην καλλιτεχνική δημιουργική 
διαδικασία, γνωριμία με ποικίλα εικαστικά υλικά -κι εδώ 
αναφέρονται όλα αυτά τα υλικά- επιλογή/αξιολόγηση 
υλικών/μέσων. 

Δεύτερον, δημιουργικότητα και εικαστική έκφραση του 
παιδιού (παιχνίδι, φαντασία, δημιουργική σκέψη), απόψεις για την 
ανάπτυξη του παιδικού σχεδίου, εικαστικές παρεμβάσεις και η 
ανάπτυξη του παιδιού, αισθητική καλλιέργεια στο πλαίσιο της 
γενικότερης ανάπτυξης του, εικαστική δημιουργία του παιδιού και 
γνωριμία με τον καλλιτέχνη, το εργαστήρι, την αίθουσα τέχνης, το 
μουσείο. 

Τρίτον, μεθοδολογία εικαστικής εκπαίδευσης - εφαρμογές. Τα 
εικαστικά στο πλαίσιο του προγράμματος εφαρμοσμένης 
παιδαγωγικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, ανάλυση 
εικαστικών προγραμμάτων, ειδική διδακτική εικαστικών, έρευνες, 
εργασίες στις μεθόδους και στα υλικά στα νηπιαγωγεία, παιδικά 
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κέντρα, δημοτικά και ειδικά σχολεία, η αισθητική του 
εκπαιδευτικού χώρου. 

Η δραστηριότητα του τμήματος συμπεριλαμβάνει θεωρητικά 
και εργαστηριακά μαθήματα και προχωρεί εξελικτικά από τα 
γενικά μαθήματα στα ειδικά μαθήματα μεθοδολογίας και 
εκπαιδευτικής πρακτικής, καθώς και σε ερευνητικές εφαρμογές με 
παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. 

Στη διάρκεια των πρακτικών ασκήσεων των 
φοιτητών/φοιτητριών, ιδιαίτερα στο τρίτο και τέταρτο έτος, 
εφαρμόζονται και παρακολουθούνται προγράμματα με 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες εικαστικών, μουσικής, ρυθμικής, 
μουσικοκινητικής, μέσα στο γενικότερο πρόγραμμα της 
εφαρμοσμένης παιδαγωγικής του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Νηπιαγωγών. 

Αυτά τα προγράμματα πραγματοποιούνται στο Παιδαγωγικό 
Κέντρο του Παιδαγωγικού Τμήματος και σε ένα μεγάλο αριθμό 
συνεργαζόμενων νηπιαγωγείων στη Θεσσαλονίκη και στην 
ευρύτερη περιφέρεια της. Τα προγράμματα αυτά δεν είναι 
άκαμπτα, ερευνώνται, εξελίσσονται και αλλάζουν ανάλογα με τα 
δεδομένα και τις ανάγκες που προκύπτουν. 

ΣΤΟ χώρο των εικαστικών, πιστεύουμε ότι σε κάθε ηλικία και 
πολύ περισσότερο στην προσχολική το παιδί πρέπει να προσεγγίσει 
την τέχνη μέσα από την πράξη, έτσι ώστε το πλησίασμα της να 
γίνει οργανικά από μέσα. Γι' αυτό και στο τμήμα μας η εικαστική 
αγωγή των εκπαιδευτικών που θα ασχοληθούν με παιδιά 
προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, επικεντρώνεται σε 
δραστηριότητες που αφορούν στη δημιουργική διαδικασία, στη 
γνωριμία με υλικά και μέσα, στη μορφοποίηση και μεταμόρφωση 
τους, με αποτέλεσμα την κατασκευή οπτικών μορφών. 

Τόσο για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες μελλοντικούς 
νηπιαγωγούς, όσο και για τα παιδιά προσχολικής και 
πρωτοσχολικής ηλικίας στα οποία αυτοί θα διδάξουν, η επαφή και 
η γνωριμία με καλλιτεχνικά δημιουργήματα σε εργαστήρια 
καλλιτεχνών, γκαλερί, μουσεία κ.λπ. πρέπει να γίνεται σε 
συνδυασμό με την πράξη, να οδηγούν σε αυτήν ή να ξεκινούν από 
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αυτήν. Έτσι και στο τμήμα μας, οι βιωματικές εμπειρίες των 
φοιτητών/φοιτητριών με την εικαστική πράξη, με τη δημιουργία 
εικαστικού έργου στα εργαστηριακά μαθήματα και με την 
εφαρμογή στα παιδικά κέντρα και στα νηπιαγωγεία, λειτουργούν 
σε συνδυασμό με τη θεωρητική τους κατάρτιση σε θέματα 
παιδαγωγικά και σε θέματα ιστορίας της τέχνης. 

Τέλος, εδώ και αρκετά χρόνια λειτουργεί στο τμήμα 
πρόγραμμα εξομοίωσης για τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής 
ηλικίας που εξομοιώνουν το πτυχίο τους. Προσφέρονται 
σεμιναριακά μαθήματα με γενικούς τίτλους, όπως αισθητική 
παιδεία, εικαστικά, μουσική ί, 2, καθώς και διπλωματικές 
εργασίες σε θέματα που αφορούν στην εικαστική παιδεία, στη 
μουσειακή εκπαίδευση, στην πολιτιστική κληρονομιά, στα 
εικαστικά και στη μουσική. 

Από τον Οκτώβριο του 1997 θα ξεκινήσει το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα του τμήματος που θα συμπεριλαμβάνει τρεις τομείς: το 
παιδαγωγικό, την ειδική αγωγή και το γλώσσα και πολιτισμός. 

Θα 'πρεπε να σημειωθεί εδώ πως τα μαθήματα που 
προσφέρονται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και οι 
σχετικές δραστηριότητες που τα πλαισιώνουν στοχεύουν να 
εφοδιάσουν τους φοιτητές/φοιτήτριες με τις απαραίτητες γνώσεις, 
στάσεις και πρακτικές που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να 
αναλάβουν αργότερα την εξοικείωση των παιδιών με τις τέχνες και 
να εφαρμόσουν όσο το δυνατόν καλύτερα το πρόγραμμα τους. 

Η κατάρτιση αυτή δεν επαρκεί, αφού πολλά από τα 
μαθήματα είναι επιλεγόμενα, ούτε και έχει σχεδιαστεί για 
εκπαιδευτικούς ειδικότητας. Επιπλέον, οι επιμορφώσεις-

μετεκπαιδεύσεις των ενεργών νηπιαγωγών-εκπαιδευτικών έχει 
επίσης παρόμοιο στόχο το γενικότερο εφοδιασμό και όχι την εις 
βάθος κατάρτιση. Εντούτοις, έχει παρατηρηθεί ότι συχνά 
εκπαιδευτικοί της προσχολικής που παρακολουθούν ή που 
παρακολούθησαν στο παρελθόν σεμιναριακά μαθήματα για 
εξομοίωση πτυχίου ή και για επιμόρφωση, αναλαμβάνουν στη 
συνέχεια να διδάξουν μαθήματα τέχνης όχι μόνο στην 
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πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και σε άλλες βαθμίδες, όπως 
επίσης και στα περιφερειακά κέντρα κατάρτισης. 

Θα ήθελα τώρα να σταθώ σε κάποια σημεία που στο δικό μας 
τμήμα επιδέχονται βελτίωση, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν. 
Από τα οκτώ μαθήματα εικαστικών που προσφέρονται, μόνο το ένα 
είναι υποχρεωτικό. Τα υπόλοιπα μαθήματα είναι επιλεγόμενα, με 
αποτέλεσμα να είναι ανεπαρκής η κατάρτιση στα εικαστικά, 
παρόλη την πληθώρα επιλογών. Η υλικοτεχνική υποδομή, 
ειδικότερα σε ό,τι αφορά στους εργαστηριακούς χώρους, είναι 
ελλιπής. Το τμήμα στεγάζεται σε αίθουσες προκατασκευασμένων 
κτιρίων και ενώ κατά την ίδρυση του υπήρχε αίθουσα αφιερωμένη 
σχεδόν αποκλειστικά στα καλλιτεχνικά εργαστήρια, η γενική 
ανεπάρκεια χώρων έχει αλλάξει την κατάσταση. 

Ελπίζουμε πως η δημιουργία του νέου κτιρίου της 
Παιδαγωγικής Σχολής, που βρίσκεται υπό κατασκευή, θα αλλάξει 
προς το καλύτερο τα πράγματα. 

Παίρνοντας υπόψη μας τη σημερινή πραγματικότητα και τις 
υπάρχουσες κοινωνικές ανάγκες, πρέπει να στραφούμε σε μια 
περισσότερο ολιστική αντιμετώπιση των μαθημάτων και σε 
διακλαδικές συνεργασίες μέσα στο τμήμα. 

Θα ήθελα, τέλος να σημειώσω πως οι υπάρχουσες αρνητικές 
τάσεις, συνθήκες και διαμορφωμένες αντιλήψεις σε σχέση με τη 
γενικότερη χρησιμότητα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στο 
σχολείο, δεν αφήνει ανεπηρέαστους και χώρους όπως αυτόν του 
πανεπιστημίου. Η θεωρία συνεχίζει να θεωρείται ανώτερη της 
πράξης, η επιστήμη ανώτερη από τις τέχνες. Η επιστήμη και η 
τέχνη βρίσκονται σε αντιπαράθεση. Αντιθέτως θα μπορούσαν να 
συνεργάζονται. 

Τα καλλιτεχνικά μαθήματα αποκτούν αξία όταν 
υποστηρίζονται επιστημονικά και τεκμηριώνονται και από 
παιδαγωγικές ψυχολογικές έρευνες. Γι' αυτό κι ένα μεγάλο τμήμα 
της δραστηριότητας μας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 
αφορά στην έρευνα με εφαρμογές σε παιδικά κέντρα και σχολεία. 
Αυτές οι έρευνες, όπως και η διεθνής ερευνητική δραστηριότητα 
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και βιβλιογραφία, αποδεικνύουν τη σημαντικότητα της τέχνης στην 
εκπαίδευση των παιδιών. 

Η γενικότερη αρνητική στάση απέναντι στις τέχνες, που 
αναφέρθηκε παραπάνω, δεν αφορά μόνο τον ελληνικό χώρο. Η 
θέση των καλλιτεχνικών στην υποχρεωτική εκπαίδευση των νέων 
στην Ευρώπη δεν είναι πολύ καλύτερη. Όπως αναφέρει στην 
πρόσφατη ανασκόπηση του ο Κεν Ρόμπινσον, καθηγητής στο 
Πανετπστήμ/ο Warwick της Αγγλίας, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες 
μέσα στις διαδικασίες μεταρρύθμισης της εκπαίδευσης γίνονται 
σοβαρές προσπάθειες για την επανεκτίμηση της θέσης και της 
σημασίας των τεχνών, ενώ παράλληλα σε αρκετές υπάρχει ένας 
συρμός, μία στάση εναντίον των τεχνών και στις εκπαιδευτικές 
αξίες και πρακτικές που αντιπροσωπεύουν. 

Αν και σε όλα τα εθνικά αναλυτικά προγράμματα τονίζεται 
κατά κανόνα η σημαντικότητα της πολιτισμικής διάστασης και η 
προώθηση των καλλιτεχνικών και δημιουργικών ικανοτήτων των 
νέων, στην πράξη το κύρος και οι παροχές για τις τέχνες στην 
εκπαίδευση είναι λιγότερο εμφανή. Σε όλες τις περιπτώσεις και 
ιδιαίτερα σε χώρες του Ευρωπαϊκού νότου, τα μαθήματα τέχνης 
είτε είναι υποχρεωτικά είτε είναι επιλεγόμενα, είναι υποβαθμισμένα 
σε σχέση με τα μαθηματικά και τις επιστήμες. 

Ακόμη, το μοντέλο που επικρατεί είναι αυτό της διανοητικής 
εξέλιξης, το οποίο βασίζεται σε μια υποτιθέμενη αντιπαράθεση 
μεταξύ των τεχνών και των επιστημών. Κοντολογίς, οι τέχνες 
συνήθως δεν αντιμετωπίζονται ως προτεραιότητα στους 
μακροπρόθεσμους αναπτυξιακούς προγραμματισμούς των εθνικών 
εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη. 

Η αλλαγή στη δομή της οικογένειας, η επιρροή των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης και η απώλεια ιδεολογιών, η ανεργία των 
νέων, η τεράστια διαφορετικότητα πολιτισμικών αξιών και 
πρακτικών είναι μια πραγματικότητα στο χώρο της Ευρώττης. Η 
κινητικότητα πληθυσμών, η μετανάστευση και η διαπολιτισμική 
κατανόηση προβληματίζουν και παρουσιάζουν μία πρόκληση στη 
σύγχρονη εκπαίδευση των παιδιών. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο και 
υιοθετώντας την άποψη ότι η περίοδος - κλειδί για την ανάπτυξη 
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των πιστεύω και των στάσεων απέναντι στη ζωή είναι στα πρώτα 
παιδικά χρόνια, το τμήμα στοχεύει στην αισθητική εκπαίδευση του 
παιδιού αυτής της ηλικίας. 

Έτσι και από τον Οκτώβριο Θα αρχίσει και μία συνεργασία με 
το πρόγραμμα "Μελίνα" για την πολιτισμική, διαπολιτισμική και 
πολυπολιτισμική παιδεία στην προσχολική ηλικία. Σ* αυτό το χώρο 
πιστεύουμε ότι η καλλιτεχνική εκπαίδευση έχει να συμβάλει πολλά 
καθώς είναι μέρος του πολιτισμικού γίγνεσθαι και ο ρόλος της 
είναι ιδιαίτερα αποφασιστικός στον παιδαγωγικό κόσμο. 
Ευχαριστώ. 

ΤΣΑΡΑ: Ευχαριστούμε τη συνάδελφο. Τώρα θα μας μιλήσει ο 
συνάδελφος ο Μιχάλης ο Οικονομίδης. 

Ο/ΚΟΝΟΜΙΔΗΣ: Αν αυτά συμβαίνουν στο Παιδαγωγικό Τμήμα των 
Νηπιαγωγών και στα αντίστοιχα Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας, 
όλη η τραγικότητα του φαινομένου συνοψίζεται στον 
πανεπιστημιακό χώρο της Ηπείρου. Άλλωστε υπάρχει σχετική 
διαμαρτυρία στο περιοδικό που εκδόθηκε τώρα, από όλους μας. 
Είναι φοβερά πράγματα. 

Η θέση των εικαστικών ως γνωστικού αντικειμένου στα 
Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι 
τραγική, υποτιμητική και προσβλητική της προσωπικότητας του 
προσχολικού και σχολικού μαθητή, καθώς και του σπουδαστή και 
φοιτητή. Είναι επίσης εκμηδενιστικη των Σχολών μας ΑΣΚΤ, των 
σπουδών μας, των ικανοτήτων μας, της προσφοράς μας, του ρόλου 
του μαθήματος στην καθ' όλα αγωγή και του πολιτισμού μας. 

Ειδικότερα, στην παράδοση της Ηπείρου με την πολυμορφία 
των πολιτισμικών της εκφάνσεων και την προσφορά στις τέχνες και 
στα γράμματα και τις ευεργεσίες της, η συμπεριφορά των 
αναμορφωμένων παιδαγωγικών τμημάτων είναι σκανδαλώδης και 
απαράδεκτη. 

Υπηρετώντας ολόκληρη δεκαετία στη φημισμένη Ζωσιμαία 
Παιδαγωγική Ακαδημία -εγώ αποφοίτησα από άλλη Παιδαγωγική 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 3 - 10 / 9 / 1997 Σελ.: 251 



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ακαδημία, ΔΕΛΑΑΣ λεγόταν- όπου είχαμε όλα τα μαθήματα και 
όλα τα εικαστικά και όλα τα θεατρικά σε πλήρη έκταση. 

Είχα την ευκαιρία στην Παιδαγωγική Ακαδημία να 
διαπιστώσω οργάνωση παλαιών πανεπιστημίων. Η Παιδαγωγική 
Ακαδημία των Ιωαννίνων είναι ένα από τα τρία μεγαλύτερη 
ιδρύματα της χώρας, τότε. Είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω 
οργάνωση παλαιών πανεπιστημίων, να εκτιμήσω προσφορά 
παλαιοτέρων συναδέλφων, όπως και τη σπουδαία θέση του 
μαθήματος, την αναπλαστική του ικανότητα, το ζήλο και την 
απόδοση των σπουδαστών, αλλά και να διοργανώσω μαζί με τους 
συναδέλφους κύριο Καζάκο (έχει πεθάνει, οι γιοι του είναι στην 
Αθήνα), κύριο Βρέλη (συμμαθητής του κυρίου Καλαμαρά, είναι στα 
Γιάννενα), κυρία Μούλου (είναι στην Αθήνα), κύριο Παπασπύρου 
(είναι στην Αθήνα), να αναδιοργανώσω εξοπλισμένο σύγχρονο 
εργαστήριο με αίθουσα προβολών, μία αίθουσα ξεχωριστή, 
αίθουσα χειροτεχνίας ξεχωριστή, αίθουσα ελευθέρου σχεδίου 
ξεχωριστή με καβαλέτα και αίθουσα υλικών ξεχωριστή. Τέσσερις 
αίθουσες σε πλήρη ανάπτυξη. Δεν είχαμε τι να κάνουμε τους 
σπουδαστές. 

Οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία εκτός ωραρίου και εντός 
ωραρίου να δημιουργούν, καθώς και τη δυνατότητα επισκέψεως σε 
μουσεία και εκθέσεις. Αντίθετα, στα πανεπιστημιακής μορφής 
παιδαγωγικά τμήματα το γνωστικό αντικείμενο των εικαστικών και 
της αισθητικής αγωγής εν γένει έχει πλήρως απεμποληθεί. Το 
μάθημα δεν είναι υποβιβασμένο και δευτερεύον, αλλά 
απαγορευμένο και ανύπαρκτο. 

Μειοψηφία αδαών, ανεύθυνων, αναρμόδιων, αυθαιρέτων 
κα ρ εκλοκενταύρων, σωστά παιδαγωγικά ομοιώματα, αφού 
διασφάλισαν τις θέσεις τους με πολιτικούς ασπασμούς και 
κατοχύρωση των διοικητικών τους προσόντων, χωρίς ευρύτητα 
σκέψης, πνεύμα σχολής, αίσθημα ευθύνης έναντι του ελληνόπαιδα 
και σεβασμό της αξίας αισθητικής αγωγής, επιδίδονται ανηλεώς 
στην καταβρόχθιση της ευαισθησίας των ανηλίκων μέσα από την 
καταβρόχθιση της ευαισθησίας των σπουδαστών, σ' ένα 
ιδιαζούσης μορφής χώρο. 
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1990, Παιδαγωγικό Τμήμα Δασκάλων, Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων. Προκήρυξε Θέση όλως περιέργως ΕΕΠ (ειδικού 
εκπαιδευτικού συνεργάτη, κάτι τέτοιο λέγεται). Υποβάλαμε χαρτιά 
και δικαιολογητικά δύο συνάδελφοι και μου ήρθε ένα χαρτί το 
οποίο ήταν απορριπτικό, με διαπιστώσεις τραγικά προσβλητικές 
για τη σχολή και τις σπουδές μας. 01 άνθρωποι αυτοί μου είπαν 
ότι, η Σχολή που έχεις κάνει σε σχέση με τη σχολή που έχει κάνει η 
κυρία, μια άλλη συνάδελφος στη Γερμανία, η Σχολή σας είναι 
υποβαθμισμένη διότι είναι διετής. Τους είπα, θα σας πετάξω από 
το παράθυρο και τους τρεις, διότι έτσι μπήκατε εδώ μέσα. 

Πρόεδρος: κύριος Δαλαλάκης, Πρόεδρος της Νομαρχιακής 
του ΠΑΣΟΚ Ιωαννίνων. Στην Επιτροπή μέσα κύριος Δήμου, 
ετοιμάζεται για πρύτανης και η κυρία Καρπόζιρου. Πλήρως 
αδαείς. Και γράφουν εδώ, ο κύριος Οικονομίδης, αν και διαθέτει 
πολυδιδακτική εμπειρία, οι σπουδές του στη γλυπτική, αυτό 
τελείωσε στη Σχολή Καλών Τεχνών και το Εργαστήρι Βυζαντινής 
Αγιογραφίας, αυτές οι σπουδές δεν έχουν άμεση εφαρμογή και 
συγγένεια προς τη διδασκαλία του σχεδίου στο δημοτικό σχολείο. 
Κρακ και με 'κόψανε. Έπρεπε να έχω πτυχίο ζωγραφικής λέει, 
παρά την εκπαιδευτική εμπειρία και επίσης έπρεπε να έχω ίσως 
και κάποιας σχολής του εξωτερικού. Αυτό μετρούσε, εδώ δε 
μετράει. 

Σας το λέω για να δείτε το τι τραβάμε και πόσο 
δικαιολογημένα είναι αυτά που σας εκθέτω. Βέβαια, εγώ τους 
απάντησα και μάλιστα πολύ έντονα, αλλά η επιστολή μου έφερε το 
γύρο του πανεπιστημίου, ίσως και των υπουργείων, και μπήκε στα 
συρτάρια. 

Οι φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δασκάλων 
Ιωαννίνων απληροφόρητοι, αδαείς και φοβισμένοι, δεν έχουν καμία 
απολύτως γνώση του τι γίνεται, καμία. Αδαείς και φοβισμένοι 
καταφεύγουν πληρώνοντας την αισθητική τους καλλιέργεια σε 
ιδιωτικά εργαστήρια ή στο Εικαστικό Εργαστήρι του Δήμου 
Ιωαννιτών, πληρώνοντας για να μάθουν σχέδιο, ζωγραφική και 
χρώμα. 
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Αυτό βεβαίως πιστοποιείται και από το πρόγραμμα της 
Σχολής, όπου στον Οδηγό Σπουδών 1995-1996 περιέχονται όλα τα 
μαθήματα μέχρι πληροφορική και στατιστική και στο τέλος 
αναφέρει, γενικότερη παιδεία. Στο τέλος του καταλόγου, 
παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, είναι αυτό. Ακούστε τι λέει: "Κάθε 
φοιτητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δασκάλων μπορεί να 
παρακολουθήσει προαιρετικά ορισμένα μαθήματα γενικότερους 
ενδιαφέροντος, είτε αυτά διδάσκονται το πλαίσιο του 
προγράμματος σπουδών άλλων τμημάτων, έξω από μας -γι' αυτό 
κι ερχόμαστε στο τμήμα νηπιαγωγών που ήμαστε τότε- είτε 
προσφέρονται από το τμήμα περιστασιακά. Παραδείγματος χάρη, 
γυμναστική, πρόγραμμα ανταλλαγών, θέατρο, μουσική κ.λπ. 
Τίποτε άλλο. 

Ποιος είναι υπεύθυνος να ελέγξει αυτούς, που έβγαλαν 
σπουδαστές δεκαετίες τώρα με λοβοτομή στον αισθητικό χώρο 
τους εγκεφάλου τους; Ποιος θα ελέγξει αυτούς ττου θα σπουδάσουν 
τους νέους και αναπαράγεται η διελκυστίνδα ως αλυσοπρίονο 
κόβοντας τον εθνικό κορμό των ενδιαφερόντων; 

Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί διετούς φοιτήσεως εξισώνουν τα 
πτυχία τους με τους τετραετούς φοιτήσεως στα παιδαγωγικά 
τμήματα, χωρίς καμία γεύση παιδαγωγικής αισθητικής αγωγής. 
Καμία απολύτως. Είναι σφάλμα για τον υπεύθυνο παιδαγωγό να 
είναι απληροφόρητος, αυταρχικός, ασεβής και αήθης. Ποιος 
θεσμοθέτησε το νόμο και ποιος ελέγχει τις πράξεις των συμβουλίων 
και των πρυτανικών αρχών; Γιατί δεν παρεμβαίνει η ΑΣΚΤ, γιατί 
δεν παρεμβαίνει το Επιμελητήριο μας; Γιατί δεν παρεμβαίνει ο 
Σύλλογος μας; Ποιοί ελέγχουν την πληρότητα των θέσεων στις 
πανεπιστημιακές σχολές; Ή υπό το πρίσμα της ανεξαρτησίας 
μπορούν να σφαγιάζουν και να αυθαιρετούν μπροστά σε 
απληροφόρητους φοιτητές; 

Δικλείδα ασφαλείας ή κάλυψης οι προσπάθειες ακριβώς 
ευθυγραμμισμένες με τις αποσπάσεις άλλων ειδικοτήτων. Κάθε 
χρόνο ζητάνε από τη μέση εκπαίδευση έναν εικαστικό στα 
τμήματα. Ζητάνε ακριβώς όπως ζητάνε για δευτερεύοντα 
μαθήματα που δεν έχουν κυρίαρχο γνωστικό αντικείμενο ή όπως 
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ζητάνε δακτυλογράφους. Ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο. 
Αναλαμβάνουν δευτερεύουσες υπηρεσίες σε γραφεία, βιβλιοθήκες, 
ξεσκονίζουν τα γραφεία των πρυτανικών αρχών, τάχα σε 
ερευνητικά προγράμματα, ενώ το μάθημα μας είναι εντελώς 
συμπληρωματικό ή παραπληρωματικό. 

Η υποβάθμιση των εικαστικών είναι καταφανής αφού 
νομοθετείται να διδάσκεται τυχαρπαστα και ευκαιριακά, χωρίς 
συνέχεια εμπειριών και εμπλουτισμού του εκφραστικού χώρου 
σύμφωνα με τις νέες εξελίξεις. Όπως ξέρετε κύριοι συνάδελφοι, ο 
ένας πρέπει να αφήσει κάτι στον άλλον, φεύγοντας από τη θέση 
του, να έχει ένα ολόκληρο αρχείο. Να έχει ένα ολόκληρο 
εργαστήριο στο οποίο να δουλεύουν πολλοί. Αυτό είναι βασική 
παιδαγωγική αρχή και βάσει αυτού εξελίσσεται και προχωρεί ο 
κόσμος. Η προηγούμενη ιδέα στήριγμα για την καινούργια ιδέα. 
Αναιρώ, υπαναχωρώ, προχωρώ. 

Το παράλογο του ζητήματος είναι η χαρακτηριστική άνεση 
αποσπάσεων συναδέλφων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης σε θέση γραφείων, Διευθύνσεων, Νομαρχιών και 
πολιτικών γραφείων, όπου διεκπεραιώνουν απλώς έγγραφα, θυσία 
στα περιθώρια πολιτικών σχεδιασμών, χωρίς καμία αντίδραση του 
ΚΙΣΔΕκαι της ΟΛΜΕ. 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, αλλά πριν φτάσω εκεί 
πρέπει να σας πω ότι με βάση τη διαμαρτυρία που κάναμε και η 
οποία καταγράφεται εν ολίγοις μέσα στο περιοδικό αυτό, 
αναφέρομαι μέσα σε αυτήν σε κάποιον κύριο καθηγητή που λέγεται 
Γεώργιος Καψάλης, ο οποίος είναι παντογνώστης και πασίγνωστης 
και ο οποίος στο μάθημα, στο γνωστικό αντικείμενο "Θέματα και 
ιστορίες της παιδικής λογοτεχνίας" -αυτό είναι το γνωστικό 
αντικείμενο του- μέσα εκεί, στο διάγραμμα λέει: Αντικείμενο 
παιδικής λογοτεχνίας, παιδί και βιβλίο, γιατί δεν διαβάζουν και 
γιατί πρέπει να διαβάζουν τα παιδιά. Τρίτο, η εικονογράφηση 
παιδικού βιβλίου-αισθητική αγωγή. Με ποιο δικαίωμα; Ποια Καλών 
Τεχνών τελείωσε ο Καψάλης; Κόμικς, παιδική ποίηση κ.λπ. Ο ίδιος 
διδάσκει βεβαίως και άλλα θέματα ιστορίας και λογοτεχνίας. 
Διδάσκει επίσης, προθέσεις, μετοχές, δευτερεύουσες προτάσεις, 
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πλάγιο λόγο, ελληνικά κ.λττ. Παντογνώστες είναι αυτοί; Ποιος τους 
ελέγχει; 

Άλλος, ο κύριος Πλειός. Κοινωνιολόγος λέει, διδάσκει 
κοινωνιολογία. Με γεια του και με χαρά του. Ολα τα μαθήματα θα 
μπουν εκεί μέσα εκτός από τα δικά μας, μα όλα, εντελώς. 
Κομπιουτεράδες σε πρώτο επίπεδο. Τα δικά μας πουθενά. 
Εισαγωγή, ιστορία κοινωνικοί θεσμοί, πολύ καλά κάνει ο κύριος 
Πλειός και τα δίδασκε/ αυτά τα ττράματα. Στη συνέχεια, ο κύριος 
Πλειός, θεωρία εισαγωγής και κοινωνικοποίησης. Καλά κάνει σ' 
αυτό, στάδια κ.λττ. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, ο κύριος 
Πλειός. Πολύ καλά κάνει, ας τα πει κι αυτά. Θεωρίες της 
αισθητικής αγωγής ο κύριος Πλειός, βασικές έννοιες, ιστορική 
αναδρομή, ιστορικά συστήματα αισθητικής αγωγής, δομή και 
λειτουργία και σκοποί της αισθητικής αγωγής, προϋποθέσεις 
αισθητικής αγωγής, μορφές αισθητικής αγωγής, αισθητική αγωγή 
και κοινωνικοποίηση, ανάπτυξη προσωπικότητας, αισθητική 
αγωγή και άλλες μορφές. Αισθητική αγωγή και καλλιτεχνική 
εκπαίδευση, καλλιτεχνική εκπαίδευση στο σχολείο. Για το Θεό! 
Ελέγχει κανένας τίποτε, σε αυτό το κράτος εδώ! Απολύτως τίποτε. 
Αυτονομία, βρήκαν και τα Γιάννενα αποκλεισμένα και εγκλεισμένα 
και χορεύουν πάνω στις πλάτες των ανηλίκων. 

Βέβαια, ο κύριος Καφάλης έλαβε γνώση αυτών και έστειλε 
ένα γράμμα ότι φταίει για όλα αυτά ο κύριος Οικονομίδης ο οποίος 
σας μάζεψε και επειδή απέρριψαν αυτόν έκανε αυτή τη 
διαμαρτυρία. Τα ντοκουμέντα σας τα έχω εδώ για να τα δείτε. 
Όμως ο κύριος Καψάλης έκανε και κάτι πολύ φοβερό και αισχρό. 
Γράφει εδώ μέσα ότι αγαπάει ιδιαίτερα την τέχνη και τους γλύπτες 
-ττου τους είδε στο σεμινάριο γλυπτικής ττου χτυπούσαν εκεί τις 
πέτρες- και με πολλούς απ' αυτούς είναι φίλος και θαυμάζει την 
τέχνη. Θαυμάζει την τέχνη, αλλά άλλο η θεωρία, άλλο η πράξη. 

Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους πήγε στην έκθεση 
ζωγραφικής και ψηφιδωτού της Νένας Ναγρόζογλου (μόλις είχε 
τελειώσει τη Σχολή Καλών Τεχνών) και μπήκε μέσα και άρχισε τις 
φωνές μες τον κόσμο. "Γιατί το κάνατε αυτό, ποιος σας έβαλε, 
γιατί υπέγραψες;", τρομοκρατώντας την κοπέλα. 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 3 - 10 / 9 / 1997 Σελ.: 256 



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Κύριε Καψάλη ο εκμεταλλευόμενος το άρθρο 124 του 
Συντάγματος, άγνοια, απειρία, ή κωφότητα ανθρώπου, 
υποχρεούται σε αποζημίωση. Με ποιο δικαίωμα εσείς κύριε 
Καψάλη -αν είστε εδώ- προβαίνετε σε τέτοιου είδους ενέργειες; Με 
ποιο δικαίωμα εξασκείτε τρομοκρατία; Με ποιο δικαίωμα 
αναγνωρίζετε τους πρωταιτίους της κίνησης. Ζητάτε 
αποκατάσταση, έτσι λέει, ζητώ να με αποκαταστήσουν. Να 
ζητήσετε την αποκατάσταση από τα κολοβωμένα εγκεφαλικά 
τμήματα των ανηλίκων. Να ζητήσετε αποκατάσταση από τους 
γονείς και κηδεμόνες που εμπιστεύονται στις ελπίδες σας τις 
διδαχές των σπουδαστών που βγάζετε. Από το βλοσυρό και 
σκιασμένο πρόσωπο του τμήματος των σπουδαστών σας, που δεν 
θα τολμούν να τραβήξουν μία γραμμή στον πίνακα ή να 
κατασκευάσουν ένα εποπτικό μέσο ή να οδηγήσουν την εικαστική 
παιδική παρόρμηση ή να κάνουν μια θεατρική παράσταση, μια 
εορτή, να οργανώσουν εκθέσεις, να συμμετάσχουν σε 
διαγωνισμούς. 

Ο Ηπειρωτικός χώρος μπορεί να είναι απομονωμένος αλλά 
δεν είναι γκέτο κανενός. Όταν το έθνος συνειδητοποιήσει το 
μέγεθος της καταστροφής που επιφέρατε πρέπει να σας δικάσει 
στην κεντρική πλατεία. 

Κασέτα 7α 

ΟίΚΟΝΟΜ/ΔΗΣ: ... όπως είπε και ο συνάδελφος στο προηγούμενο, 
τον ανθρώπινο ψυχισμό. Αν συμπαθείτε τους δημιουργούς να το 
δείχνετε στην πράξη και όχι στη θεωρία. Αυτά είναι και πολύ 
γρήγορα τα πάθη που τραβάμε εκεί πάνω. 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Ιωαννίνων. Οδεύει τάχιστα 
προς την ίδια κατεύθυνση, αφού λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο. 
Έκατσα τέσσερα χρόνια μαζί με τον κύριο Παπασπύρου, μετά ήρθε 
ο κύριος Αιακοπάνος. Οργανώσαμε το τμήμα άψογα. Βάλαμε μέσα 
σπουδαστές και άλλων τμημάτων, οι οποίοι ζητούσαν να 
ζωγραφίσουν και να σχεδιάσουν. Χαλασμός από το πρωί μέχρι το 
βράδυ. Μέχρι που αρρωστήσαμε από τις αναθυμιάσεις των υλικών, 
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γιατί κάτω από την αίθουσα καλλιτεχνικών ήταν το μαγειρείο. 
Ζεσταινόταν τα υλικά και ανέδιδαν μυρωδιές. 

Ήρθε στιγμή και μου είπαν, τώρα φύγε, τελείωσες εσύ, 
πρέπει να φωνάξουμε άλλον. Πολύ καλά. Αντί αυτού, από τρεις 
που ήμασταν έμεινε ένας, ο κύριος Ζωγάκης. Φεύγει και ο Ζωγάκης 
και ζητάνε μία, είναι η κυρία Πηνελόπη Παπά, που δεν είναι τώρα 
εδώ. Άρχισε να διδάσκει η κοπέλα, της απαγόρευσαν υλικά. Έγινε 
η μεταφορά στις καινούργιες εγκαταστάσεις του τμήματος, 
χωθήκανε οι καθηγητές μέσα στο εργαστήριο και πήραν τα 
τραπέζια με τις φορμάικες, τους πάγκους όπου σχεδίαζαν τα 
παιδιά. Και είπαν στην Πηνελόπη, κάντο θεωρητικά το μάθημα. 
Ήρθε η κοπέλα πανικοβλημένη και με την άλλη περιπέτεια της με 
το ΙΚΥ και μου εξέθεσε το ζήτημα, τι να κάνει. Τίποτα απολύτως, 
δεν ακούει κανένας. 

Πώς να προωθηθεί έρευνα και προγραμματισμός με 
ευκαιριακές συμπληρώσεις και κουκουλώματα του τόσο σπουδαίου 
για το τμήμα γνωστικού αντικειμένου; Γιατί δεν συμβαίνει το ίδιο 
με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα; Γιατί τα άλλα παιδαγωγικά 
τμήματα προχωράνε κάπως διαφορετικά; Ποιος ελέγχει τους 
άρχοντες του τμήματος που αλληλοευλογούν τα γένια τους 
καρφωμένοι στους καθηγητικούς θώκους, με μόνο ενδιαφέρον του 
μαθήματος τους την εξέλιξη τους, την κατάληψη επόμενης 
καθηγητικής βαθμίδας, αδιαφορώντας γι' αυτό που είχαν κάποτε 
ως βασικό στοιχείο οι παλιές Παιδαγωγικές Ακαδημίες. 

Γιατί το γνωστικό αντικείμενο βρίσκεται στις φορές των 
ανέμων, ποια είναι η στάση του υπουργείου, της ΟΛΜΕ και του 
ΚΙΣΔΕ; Αν το γνωστικό αντικείμενο εξακολουθεί παρά τις επίσημες 
αναγγελίες να βρίσκεται στη γενική αδιαφορία, εκτός 
προγράμματος "Μελίνα", οφείλουν να το ανακοινώσουν και όχι να 
καθίστανται σιωπηροί συνένοχοι της βαρβαρότητας και της 
παρακμής των ελληνοπαίδων με την αποκοπή τους από την 
καλλιέργεια, την ευαισθησία και την επαφή τους από την ελληνική 
ή παγκόσμια τέχνη. 

Ποιος φέρει την ευθύνη της υπολειτουργίας; Οι 
φιλοξενούμενοι -έχουμε μια ιδιαιτερότητα στην Ήπειρο-
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φιλοξενούμενοι επιμορφωνόμενοι Έλληνες της διασποράς. Όλα τα 
Βαλκάνια έρχονται εκεί για γλώσσα. Παιδιά που ουδέποτε 
γνώρισαν την Ελλάδα μιλάνε θαυμάσια ελληνικά με βιβλία που 
είχαν οι γιαγιάδες τους και οι παππούδες τους στα σεντούκια. Όχι 
μόνο από την Αλβανία τη γειτονική. Να δείτε τι γίνεται από τη 
Μολδοβλαχία, απ* τη Σερβία, απ' την Ουγγαρία και από τη Ρωσία. 
Χαλασμός. Αυτά έρχονται εκεί με μόνη γνώση το σουρεαλιστικό 
ρεαλισμό στην τέχνη, τίποτε άλλο. Μαθαίνουν γλώσσα και δεν 
βλέπουν ο«3τε μία διαφάνεια τέχνης, απολύτως. Κανένας δεν τα 
οδηγεί. 

Με κάλεσαν μια φορά όταν ήμουν στο Παιδαγωγικό τμήμα 
των Νηπιαγωγών να τα πάρω να τους κάνω μια βόλτα, ένα γύρο 
στην Ελλάδα (Δελφούς, Ολυμπία, Αθήνα κ.λπ.). τους είπα, και τι 
θα φάνε αυτοί. Ακούστε τι κάνανε, θα σας δώσουμε έτοιμα φαγητά 
μέσα σε χαρτόκουτα από το εστιατόριο. Έβαλαν κονσέρβες, πράσα 
και κεφτέδες τηγανιτούς, για να φάμε οχτώ μέρες φέρνοντας γύρα. 
Κι εμείς ψάχναμε να βρούμε κάπου μια βρύση στο δρόμο, γιατί δεν 
μας δεχόταν κανένα εστιατόριο για να φάνε τα παιδιά αυτά και να 
γυρίσουν να πουν τις εντυπώσεις τους στις πατρίδες τους. 

Ίδια κατάσταση επικρατεί στα ΠΕΚ Ιωαννίνων. Η πλειοψηφία 
των επιμορφωμένων δασκάλων το θεωρούν παιδιά, όταν το σφίξεις 
καταλαβαίνουν τι γίνεται. Είχα φτιάξει εργαστήριο. Επειδή οι ώρες 
έπρεπε να καλύπτονται και από άλλα μαθήματα μου είπαν, αυτό 
το μήνα δεν θα διδάξεις, θα διδάξουν άλλοι. Τί κάνανε; Έβγαλαν 
έξω στο διάδρομο όλο το εργαστήριο και έβαλαν μέσα κομπιούτερ. 
Και όταν πήγα εκεί, γιατί δεν μου λέγατε λέω, αυτά τα υλικά ποιος 
θα τα πληρώσει εδώ πέρα; Εμείς λέει και τι σε ενδιαφέρει εσένα 
κ.λπ. Πού θα κάνω μάθημα; Τί μάθημα; Έχεις κάνει ήδη. Μια φορά 
έγινε το μάθημα, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. 

Τα μαθήματα που κάναμε όταν ήμασταν στη Σχολή 
Νηπιαγωγών είναι παράλληλα με αυτά που είπε η συνάδελφος 
κυρία Τρίμη. Σχέδιο εκ μνήμης, ελεύθερο σχέδιο, μνήμης, 
φαντασίας, προτύπων, φυσικού, γεωμετρικό σχέδιο, προοπτική. 
Τεχνικές όλες, ψηφιδωτά, μωσαϊκό, κολάζ κ.λπ. Ανάλυση του έργου 
τέχνης, θεωρία και πράξη του παιδικού ιχνογ ροφήματος. 
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Παρακολούθηση των εφαρμογών στα νηπιαγωγεία, διπλωματικές 
εργασίες, ιστορία τέχνης, ρεύματα-σχολές, στοιχεία θεωρίας τέχνης 
και αισθητικής. Γλυπτική, κούκλα-μάσκα-καραγκιόζης και τα 
υπόλοιπα με πυλό. Πέτρα και σύγχρονα υλικά. Τέλος, συμβουλές 
για την παιδαγωγική και τη διδακτική του μαθήματος. 

Κύριοι συνάδελφοι, τα πάντα ατονούν στο χώρο αυτό, όμως 
δεν είμαι διατεθειμένος καθόλου να ταυτιστώ με αυτού του είδους 
τα υποκείμενα. Από τη θέση μου ως εκπαιδευτικού τέχνης, από τη 
θέση μου ως μέλος του Επιμελητηρίου και ως μέλος του Συλλόγου, 
θα κάνω το παν για να συνεγείρω κάθε τόσο τους ανθρώπους οι 
οποίοι θα βοηθήσουν να λάβουν τα πράγματα μια ανάστροφη 
πορεία. 

Πιστεύω, λοιπόν, ότι πρέπει να είναι μέσα σε όλες τις 
διαδικασίες εκπονήσεως των προγραμμάτων το Επιμελητήριο, ο 
κλάδος μας με το Σύλλογο του, το υπουργείο Πολιτισμού και οι 
ΑΣΚΤ, οι οποίες όλως παραδόξως δεν ελέγχουν τίποτε. Μας 
βγάζουν και μας αφήνουν. Στάλθηκε κι εκεί διαμαρτυρία, τίποτε. 
Αντιθέτως, είχαμε από τη Σχολή Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης 
πλήρη συμπαράσταση. Εδώ οι δικοί μας τίποτε. 

Πρέπει, επίσης, να εκπαιδευόμαστε και να 
μετεκπαιδευόμαστε. Πρέπει, επίσης, να έχουμε μεταπτυχιακές 
σπουδές. Πρέπει, επίσης, να εκπροσωπούμαστε, δεν ξέρω μάλλον 
τώρα συμβαίνει, στο υπουργείο Παιδείας και στο Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο. 

Πρέπει να δημιουργηθεί σε κάθε διαμέρισμα της χώρας μας 
γραφείο εικαστικής αγωγής, όπως και των άλλων κλάδων. Γιατί οι 
άλλοι κλάδοι έχουν; Σε κάθε διαμέρισμα. Άσε τους νομούς, σε κάθε 
διαμέρισμα. Αλλιώς δεν έχουμε σημείο αναφοράς. Είμαστε στην 
Περιφέρεια, δεν είμαστε στο κέντρο. Ευτυχώς τώρα μπορούμε να 
συμπήξουμε κάποιο παράρτημα όπως μας είπαν και πολύ καλά 
έκαναν σε κάθε χώρο που είμαστε κάμποσοι εκπαιδευτικοί για να 
μπορούμε να έχουμε σημείο αναφοράς. 

Στις Σχολές Καλών Τεχνών πρέπει να διδασκόμαστε 
οπωσδήποτε όλα τα πρακτικά μαθήματα. Πρώτο και βασικό, 
πρακτικά μαθήματα. Δεύτερον, την παιδαγωγική, την ψυχολογία, 
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τη διδακτική της τέχνης, την ιστορία τέχνης, αισθητική 
ρυθμολογία, καλλιτεχνική ανατομία, ως Θεωρία και πράξη πριν 
διοριστούμε. Και κατά τη μετεκπαίδευση μας ή τα μεταπτυχιακά 
μαθήματα, τις επιστήμες της τέχνης. Παραδείγματος χάρη, τεχνική 
παιδαγωγική, τεχνική αρχαιολογία, τεχνική τεχνολογία, τέχνη και 
τέχνες, τέχνη και μουσείο, τέχνη και φιλοσοφία, τέχνη και 
μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας. 

Θα μου επιτρέψετε πριν κλείσω να εκφράσω επίσης το 
παράπονο μου για τη στάση του ΙΚΥ ως προς τις υποτροφίες για 
μουσειακή εκπαίδευση. Μας έστειλε ένα χαρτί όπου λέει δικαίωμα 
έχουν όσοι είναι απόφοιτοι παιδαγωγικών τμημάτων δασκάλων-

νηπιαγωγών ή ΦΠΨ. Αυτοί μπορούν να κάνουν σπουδές 
μουσειολογίας. Και μέσα στις εξετάσεις είναι το σχέδιο. Ποιοι 
άλλοι έχουν πρώτη προτεραιότητα και δικαίωμα εκτός από μας 
που σβήνουμε ολόκληρες ώρες, σχεδιάζοντας μες τις Σχολές Καλών 
Τεχνών; Που φάγαμε τα μάτια μας βλέποντας τα μοντέλα και 
τραβάμε γραμμές από παιδική ηλικία. Δεν μπορεί κανένας να 
ανεβεί πάνω στο κεφάλι μας. 

Οι διαμαρτυρίες μας πιάσανε, έπιασαν ακόμα και οι 
διαμαρτυρίες του Συλλόγου μας. Ήταν ανάγκη ν' αρχίσουμε εμείς 
από την Ήπειρο να διαμαρτυρόμαστε γι' αυτά τα πράγματα. Θέλω 
να πω το εξής: Ποιος από εμάς ή από το Σύλλογο μας, ή από τους 
εικαστικούς λαμβάνει μέρος σε αυτού του είδους τις συνεδριάσεις 
του ΙΚΥ; Εχουμε δόντι εκεί, ας μου επιτραπεί η έκφραση, έχουμε 
πάτημα ή είμαστε οι αιώνιοι απόντες δηλαδή; Και ποιοί μας 
καθιστούν αιώνιους απόντες; Συνεδριάζουν για εμάς, πριν από 
εμάς και χωρίς εμάς; Μα πως είναι δυνατόν! 

Ο ίδιος όντας δημιουργός και ιδρυτής ενός λαογραφικού 
μουσείου, σας βεβαιώ ότι αν δεν είχα περάσει στη Σχολή Καλών 
Τεχνών και δεν είχα σπουδάσει αυτά που έχω σπουδάσει, θα ήταν 
πολύ δύσκολο να καταλάβω τι γίνεται. Βέβαια, μουσειολογια 
μπορεί να σπούδασα στο εξωτερικό, στο ανθρωπολογικό μουσείο 
της Γαλλίας, αλλά το πως θα δω ένα αντικείμενο και το όραμα που 
πλάθω βλέποντας ένα σάπιο κουδούνι το χρωστώ στη 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 3 - 10 / 9 / 1997 Σελ.: 261 



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

μεθοδολογία, στους δασκάλους μου και στις προσωπικές μου 
εμπειρίες και προσπάθειες μες στη Σχολή Καλών Τεχνών. 

Χρειάζεται, λοιπόν, συναγερμός μεγάλος, να 
εκπροσωπούμαστε παντού. Αυτή είναι η βάση και να ελέγχουμε τα 
πάντα. Και εφόσον η Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών παραμένει 
παράμερα να την αφυπνίσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΤΣΑΡΑ: Στη συνέχεια θα μιλήσει η συνάδελφος Μαρία Φαρμακίδου, 
χαράκτρια - εκπαιδευτικός στο Παιδαγωγικό Τμήμα του 
Πανεπιστημίου της Πάτρας και θα κλείσουμε τον κύκλο των 
εισηγήσεων για τα παιδαγωγικά τμήματα. 

ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ: Νομίζω ότι σας έχουμε ήδη κουράσει πάρα πολύ με 
τις εισηγήσεις και για την ανώτατη εκπαίδευση και για τα 
παιδαγωγικά. Ήδη οι συνάδελφοι έχουν αναφέρει αρκετά από 
αυτά που έχω γράφει στην εισήγηση μου, γι' αυτό θα τα 
παραλείψω και έτσι θα είναι πάρα πολύ μικρή η δικιά μου 
εισήγηση. 

Εγώ δεν θα αναφερθώ στο πως γίνονται τα καλλιτεχνικά 
μαθήματα στο Παιδαγωγικό Τμήμα των Πατρών, αλλά θα 
αναφερθώ γενικότερα για την κατάσταση και την οργάνωση των 
παιδαγωγικών τμημάτων, βασιζόμενη πάνω στους Οδηγούς 
Σπουδών που πήρα των περισσοτέρων παιδαγωγικών τμημάτων. 
Βέβαια, δεν είχα τον Οδηγό Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Ιωαννίνων κι έτσι δεν ήξερα πως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση 
εκεί. 

Από τα εννιά Παιδαγωγικά Τμήματα, πάντως, που 
λειτουργούν ήδη είχα μπροστά μου τους πέντε από τους Οδηγούς 
Σπουδών κι έτσι κατά κάποιο τρόπο, η στατιστική μου βγήκε πάνω 
σε αυτούς τους πέντε Οδηγούς. 

Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, μαζί με τα 
Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών θεωρήθηκαν ως η μεγάλη 
ποιοτική αναβάθμιση στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας κατά τη δεκαετία του 
'80. Όπως είναι γνωστό, αντικατέστησαν τις Παιδαγωγικές 
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Ακαδημίες διετούς φοιτήσεως και εντάχθηκαν στην πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση, ικανοποιώντας παράλληλα ένα χρόνιο αίτημα του 
ίδιου του επαγγελματικού κλάδου και των εκπροσώπων του. 

Με τη συμπλήρωση της πρώτης δεκαετίας της ύπαρξης και 
της δράσης τους προσπάθησα να επιχειρήσω μια πρώτη 
προσέγγιση της σημερινής κατάστασης, βασιζόμενη στους 
τελευταίους Οδηγούς Σπουδών ορισμένων και όχι όλων των 
Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς επίσης 
και σε αποσπάσματα από έκθεση του ερευνητικού προγράμματος 
μετα-υποχρεωτικής εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν εννέα Παιδαγωγικά 
Τμήματα Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
Π.Δ/τος 320/1983, ο σκοπός των Παιδαγωγικών Τμημάτων είναι, 
δεν χρειάζεται να αναφέρω τους σκοπούς, μπορείτε να τα 
διαβάσετε και μέσα στο πρόγραμμα που είναι γραμμένο για να μην 
σας κουράζω, ποιος είναι ο σκοπός τέλος πάντων των 
παιδαγωγικών τμημάτων, πηγαίνω παρακάτω. 

Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων στα 
πανεπιστημιακά τμήματα, τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης δέχονται υποψηφίους και των τεσσάρων δεσμών. 
Βέβαια αυτό έχει θεωρητική μόνο αξία, αφού με βάση τα τελευταία 
διαθέσιμα στοιχεία του 1995, οι επιτυχόντες προέρχονται κατά τα 
3/4 από την 3η δέσμη και σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι από την 4η. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται κατά βάση για τμήματα 
που υποδέχονται επιτυχόντες που κατά μεγάλη πλειοψηφία στην 
καλύτερη περίπτωση θα προτιμούσαν να έμπαιναν κάπου αλλού 
και στη χειρότερη περίπτωση θεωρούν τον εαυτό τους 
αποτυχημένο, γεγονός που δεν διευκολύνει καθόλου βέβαια το έργο 
του διδακτικού προσωπικού των Παιδαγωγικών Τμημάτων 
Δημοτικής Εκπαίδευσης και βέβαια, δεν προοιωνίζεται θετικά το 
μέλλον του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. 

Κάθε χρόνο αποφοιτούν από τα Παιδαγωγικά Τμήματα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης συνολικά εξακόσιοι περίπου φοιτητές. Η 
φοίτηση στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι 
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τετραετής, όπως και στις περισσότερες Σχολές Ανωτάτης Παιδείας 
βέβαια και χωρίζεται σε οκτώ εξάμηνα. 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών προσφέρονται εξαμηνιαία 
αυτοτελή μαθήματα υποχρεωτικής παρακολούθησης και μαθήματα 
επιλογής. Το μάθημα των καλλιτεχνικών, τώρα, διδάσκεται από 
εικαστικούς καλλιτέχνες οι οποίοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. 
Σε καθηγητές ΔΕΠ, δηλαδή Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό με 
διδακτορικό δίπλωμα και σε ΕΕΠ, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
που έχει διδακτική πείρα με παράλληλη καλλιτεχνική ή συγγραφική 
δράση, αλλά όχι απαραίτητα διδακτορικό δίπλωμα. Για να 
καλυφθούν κάποιες ανάγκες σε διδακτορικό προσωπικό, 
χρησιμοποιούνται και καθηγητές από τη μέση εκπαίδευση με 
απόσπαση στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

Το μάθημα των καλλιτεχνικών διδάσκεται, ανάλογα με το 
Πανεπιστήμιο βέβαια, σε δύο έως τρεις ώρες την εβδομάδα και 
είναι υποχρεωτικό για ένα εξάμηνο μόνο -το τονίζω αυτό- ενώ στα 
άλλα εξάμηνα είναι επιλογής. Μέσα σ' αυτές τις ώρες διδασκαλίας 
περιλαμβάνονται οι πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών, αλλά και 
θεωρητική τους κατάρτιση σε θέματα ιστορίας της τέχνης, 
διδακτικής μεθοδολογίας, αισθητικής κ.λπ. 

Εξαίρεση αποτελεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως 
ανέφερε προηγουμένως και η κυρία Τρίμη, που υποχρεωτικά 
εξαμηνιαία μαθήματα περιλαμβάνεται η ιστορία της τέχνης και η 
μουσειακή εκπαίδευση, μια και στο Πανεπιστήμιο αυτό υπάρχουν 
καθηγητές των ειδικοτήτων αυτών. 

Αναπόσπαστο και ουσιαστικό κομμάτι του προπτυχιακού 
προγράμματος στα περισσότερα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης είναι οι πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών και 
υποψηφίων δασκάλων, που γίνονται μέσα στα δημόσια σχολεία. 
Μέσω αυτών των ασκήσεων ο φοιτητής έχει την ευκαιρία να 
παρακολουθήσει υποδειγματικές διδασκαλίες από υπεύθυνους 
καθηγητές, αλλά και να εφαρμόσει ο ίδιος μετά από προσωπική 
έρευνα μεθόδους διδασκαλίας με μαθητές όλων των τάξεων, 
ερχόμενος με αυτόν τον τρόπο σε άμεση επαφή με το αντικείμενο 
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των σπουδών, αναλαμβάνοντας προοδευτικά το ρόλο του 
δασκάλου. 

Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος, το μάθημα βέβαια των καλλιτεχνικών, παρά την 
ευνοϊκή του αντιμετώπιση σε θεωρητικό πάντοτε επίπεδο από το 
Υπουργείο και τα Επιμέρους Παιδαγωγικά Τμήματα, εξακολουθεί 
να αντιμετωπίζεται ως βοηθητικό μάθημα και οι δάσκαλοι 
εξακολουθούν να δηλώνουν αναρμόδιοι στα θέματα της αισθητικής 
αγωγής. 

Ο κύριος όγκος και το βάρος της διδασκαλίας σε όλα τα 
Παιδαγωγικά Τμήματα στηρίζεται βασικά στα μαθήματα που 
διδάσκονται στις φιλοσοφικές και τις φυσικομαθηματικές σχολές. Η 
παρουσία των καλλιτεχνικών μαθημάτων ή άλλων που θα άνοιγαν 
νέους ορίζοντες στους αποφοίτους των τμημάτων αυτών, είναι από 
μικρή έως ανύπαρκτη. 

Εδώ θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι τα περισσότερα 
τμήματα έχουν υιοθετήσει μια σύγχρονη ορολογία διατηρώντας 
όμως την παραδοσιακή δομή οργάνωσης. Προγράμματα που να 
παρέχουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να διαμορφώσουν ένα 
κατά το δυνατό προσωπικό πρόγραμμα σπουδών με βάση τα 
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τους δεν μπορούν αν εφαρμοστούν προς το 
παρόν. Εντούτοις, από μικρή μερίδα τμημάτων γίνεται μια δειλή 
προσπάθεια δημιουργίας ειδικοτήτων. 

Ποιο είναι τώρα το γενικό πλαίσιο των καλλιτεχνικών 
μαθημάτων στα Παιδαγωγικά Τμήματα. Δεν υπάρχει μια κοινή και 
ενιαία ορολογία ως προς τους τίτλους των διδασκομένων 
μαθημάτων τέχνης στα κατά τόπους Παιδαγωγικά Τμήματα. Ο 
κάθε διδάσκων σχεδιάζει και χαράζει τη διδακτέα ύλη μόνος του. 
Παρόλα αυτά, μια σύντομη μελέτη που έκανα σε όσους οδηγούς 
σπουδών είχα στη διάθεση μου, διαπίστωσα ότι η δομή και η 
οργάνωση των μαθημάτων έχουν κοινούς προσανατολισμούς και 
κατευθύνσεις, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά και μόνο οι τίτλοι 
διαφέρουν. 

Στόχος όλων μας είναι να δώσουμε όσο γίνεται μια κοινή 
βάση στους σπουδαστές, για να κατανοήσουν το νόημα και τη 
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συμβολή της τέχνης στη σύγχρονη κουλτούρα, ώστε να μην γίνουν 
στείροι φορείς τεχνικών γνώσεων μόνο και θεμάτων κλισέ. 

Με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τους οδηγούς 
σπουδών, εμφανίζεται μεγάλη ποικιλία στους τίτλους των 
προσφερομένων για διδασκαλία μαθημάτων στα καλλιτεχνικά. 
Υπάρχουν όμως κάποιες βασικές κατηγορίες μαθημάτων που είναι 
κοινές στα περισσότερα Παιδαγωγικά Τμήματα. Δεν θα τα 
αναφέρω γιατί ήδη η κυρία Τρίμη ανέφερε πάρα πολλά από αυτά 
και δεν χρειάζεται πάλι να αναφερθώ στο ποια μαθήματα κάνουν 
στα περισσότερα Παιδαγωγικά Τμήματα. 

Θα περάσω στα συμπεράσματα, για να μην σας κουράσω 
περισσότερο. Έχοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που 
προαναφέρθηκαν, διαπιστώνουμε ότι στα περιορισμένα χρονικά 
πλαίσια που διατίθενται από τα προγράμματα σπουδών για τα 
καλλιτεχνικά λίγα από αυτά τα μαθήματα ολοκληρώνονται και 
ακόμη λιγότεροι φοιτητές επωφελούνται από αυτά. Αν σε αυτά 
προστεθούν και οι κακές πολλές φορές συνθήκες διδασκαλίας, 
όπως αναφέρθηκε και από τους άλλους συναδέλφους, λόγω 
ελλείψεως κατάλληλων αιθουσών, ειδικών εργαστηρίων και 
εποπτικών μέσων, γίνεται φανερό ότι οι γνώσεις που παρέχονται 
στους φοιτητές είναι ανεπαρκείς. 

Ακόμα, η γενική εικόνα που προκύπτει είναι αυτή της 
μοναχικής και ιδιαίτερης πορείας του κάθε Παιδαγωγικού 
Τμήματος όσον αφορά στη διδασκαλία της τέχνης. Το γεγονός αυτό 
καθεαυτό βέβαια δεν δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα. Μια 
συνεννόηση όμως και συνεργασία όλων των Παιδαγωγικών 
Τμημάτων στον τομέα της διδασκαλίας των καλλιτεχνικών 
μαθημάτων θα ήταν σίγουρα επιθυμητή και χρήσιμη, πολύ 
περισσότερο που διάφορα θέματα και ερωτήματα, όπως 
παραδείγματος χάρη τί είδους δάσκαλο τέχνης θέλουμε και με ποια 
προσόντα, επιζητούν διάλογο. 

Έχω την εντύπωση ότι με τη νοοτροπία του χθες 
προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τον εκπαιδευτικό του αύριο. Έτσι, 
όμως, ο ιδανικός δάσκαλος δεν φαίνεται -στο ορατό τουλάχιστον 
μέλλον- να μπορεί να υπάρξει, γιατί είναι ουτοπικό να πιστεύει 
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κανείς για παράδειγμα ότι ένας και μοναδικός άνθρωπος μπορεί 
να ενδιαφερθεί και να εκπαιδευτεί ικανοποιητικά σε δεκαεννέα 
διαφορετικές διδακτικές, γιατί τόσα είναι περίπου τα μαθήματα 
που διδάσκονται οι δάσκαλοι στα σχολεία. 

Τελειώνοντας αυτή την εισήγηση, θα έλεγα ότι με τη δεκαετή 
πορεία τους τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης θα 
πρέπει να κάνουν ένα πρώτο απολογισμό και μια γόνιμη συζήτηση 
για τη μελλοντική τους πορεία. Ευχαριστώ. 

ΤΙΑΡΑ: Ευχαριστούμε τη συνάδελφο. Τώρα θα μιλήσει ο 
συνάδελφος ο Μπάμπης ο Δαραδήμος με θέμα: "Ο ρόλος και η 
σημασία των εικαστικών στα ΑΕΙ". 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: "Ο ρόλος και η σημασία των εικαστικών τεχνών στα 
ΑΕΙ", πρόκειται για μια μικρή θεώρηση και ένα σχέδιο προσέγγισης 
και όχι μια ανάπτυξη επιχειρηματολογίας και παρουσίαση 
συγκεκριμένων θεμάτων ή περιοχών, παρόλο που θα υπάρξουν και 
πολύ ειδικές αναφορές. Θα ακολουθήσω τον ίδιο τρόπο 
παρουσίασης αυτού του θέματος όπως και προχθές, όπου θα σας 
διαβάζω τις μικρές περικοπές από την περίληψη μου και θα τις 
συμπληρώνω με ορισμένα στοιχεία και σχόλια. Θα είμαι σύντομος. 

Πριν όμως από αυτό, θεωρώ την ανάγκη να θέσω τρία 
στοιχεία, που έχουν ξαναναφερθεί εδώ και που τα θεωρώ βάση 
για την οποιαδήποτε ανάπτυξη πάνω στο θέμα. Το πρώτο: 
πρόκειται για την προσέγγιση πάλι του ίδιου μεγάλου προβλήματος 
του πως δηλαδή θα αναζητηθεί η δυναμική ισορροπία ανάμεσα 
στο ειδικό αντικείμενο και στην ολότητα, και στο γενικό. Δεν 
μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό. 

Το δεύτερο που θέλω να θέσω είναι ότι η αξία χρήσης της 
τέχνης περιλαμβάνει ένα πλούτο μορφών, όπου σε κάθε εποχή 
κάποια από αυτές είναι προεξάρχουσα. Δυστυχώς, όμως, αυτή η 
προεξάρχουσα μορφή τείνει στους θεωρητικούς περισσότερο να 
ακρωτηριάζει όλες τις υπόλοιπες και να θεωρεί ως μοναδικό 
σκοπό της τέχνης αυτήν, τη συγκεκριμένη προεξάρχουσα μορφή. 
Θα μπορούσα εδώ, πολύ αφοριστικά, να σας αναφέρω ότι η τέχνη 
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είναι μόνο έκφραση, η τέχνη είναι αναζήτηση του ωραίου και δεν 
είναι έκφραση (αυτό είναι το νόημα), η τέχνη έχει διδακτικό 
χαρακτήρα (άρα δεν είναι η αναζήτηση του ωραίου και δεν είναι 
έκφραση), η τέχνη εξυπηρετεί τον άνθρωπο για να επικοινωνεί με 
το άγνωστο ή το Θείο -κατά ορισμένες περιόδους- και τίποτα 
περισσότερο. Είναι μία προσέγγιση όπου στην ουσία ρίχνει σκιές, 
σκοτεινιάζει αυτό τον πλούτο των μορφών, της αξίας χρήσης της 
τέχνης και εμποδίζει να δούμε βαθύτερα περιεχόμενα και 
μεγαλύτερες εκτάσεις εφαρμογής αυτών των μορφών. 

Το τρίτο στοιχείο που Θέλω να θέσω, είναι ότι η καλλιτεχνική 
δημιουργία ως έργο-διαδικασία, ως έργο-δρώμενο, ως έργο-

αντικείμενο, έργο τέχνης και ως έργο-επικοινωνία, εμπεριέχει μέσα 
της μία ολική στάση απέναντι στον κόσμο, λειτουργεί 
δυναμοποιητικά για τη μορφοποίηση του ανθρώπου και της 
κοινωνίας, ταυτόχρονα όμως εμπεριέχει και πάρα πολλά από τα 
λεγόμενα άσχετα με την τέχνη γνωστικά αντικείμενα που τα 
περισσότερα από αυτά αποτελούν κλάδους των άλλων 
"επιστημών". 

Αυτή, λοιπόν, η γενική θεώρηση περιλαμβάνει όλο το φάσμα 
των ΑΕΙ, συμπεριλαμβανομένων και των Καλών Τεχνών, της 
Αρχιτεκτονικής, των Παιδαγωγικών Τμημάτων κ.λττ. Και εάν για 
την Αρχιτεκτονική, όπως παρουσιάστηκε και εδώ σήμερα, η σχέση, 
ο ρόλος, η σημασία των εικαστικών τεχνών εμφανίζεται ως κάτι 
αναγκαίο, αν για τα Παιδαγωγικά Τμήματα εμφανίζεται ως 
μερικώς αποδεκτό (Ιωάννινα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη), φανταστείτε 
πόσο ουτοπικό φαντάζει να μιλάει κανείς για τη σχέση των 
εικαστικών τεχνών, το ρόλο και τη σημασία τους, για όλο το 
φάσμα των φυσικών επιστημών και των επιστημών του ανθρώπου. 

Και εάν από το χώρο των επιστημών του ανθρώπου η 
ιστορία, η κοινωνιολογία και η ψυχολογία, σε θεωρητικό επίπεδο -

κύρια μέσω ιστορικών μορφών για τις δύο πρώτες και για την 
ψυχολογία μέσω της σημειολογίας- έχει μια επαφή με το χώρο των 
εικαστικών τεχνών, η αναφορά στα μαθηματικά, στη φυσική, στη 
χημεία, στην πληροφορική (παλιότερα κυβερνητική) κ.λπ., φαίνεται 
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σαν κάτι ακατανόητο και γι' αυτό οποιαδήποτε απόπειρα φαντάζει 
ουτοπική. 

Η γνώμη μου είναι ότι ο τόπος υπάρχει και δεν είναι κανένας 
άλλος από τον τόπο των πραγματικών αναγκών του ανθρώπου, 
της ίδιας της γνώσης και η ανάπτυξη του ανθρώπου μέσω αυτής 
της γνώσης. 

Ποιος θα μπορούσε, λοιπόν, να είναι ο ρόλος και η σημασία 
των εικαστικών τεχνών μ' όλο το φάσμα των επιστημών. Πολύ 
αφοριστικά θα μπορούσα να θέσω ορισμένους στόχους, χωρίς να 
εξαντλούνται κιόλας. Το πρώτο είναι ότι θα υπάρξει μια 
ουσιαστική συμβολή στην ολιστική θεώρηση της γνώσης, όπου οι 
στεγανοποιήσεις πλέον δεν μπορούν να βοηθούν στην ανάπτυξη. 

Το δεύτερο, είναι ότι θα ενισχύσουν την ανάπτυξη των 
λεγόμενων επιμέρους επιστημών. Των ίδιων των μαθηματικών, της 
φυσικής, της χημείας και βάλτε τα όλα κάτω. 

Το τρίτο είναι ότι θα συμβάλει στην ανάπτυξη των νέων 
τεχνολογιών. Η ίδια η καλλιτεχνική δημιουργία -και έχουμε πάρα 
πολλά δείγματα στην εποχή μας- γίνεται απαιτών νέας 
τεχνολογίας. Και δεν εννοώ μόνο στο χώρο των εικαστικών τεχνών, 
αναφέρομαι και στη μουσική, και στο θέατρο, και στον 
κινηματογράφο, και σε άλλες μορφές στις οττο/ες θα αναφερθώ 
αργότερα. 

Το τρίτο είναι ότι θα λειτουργεί όλη αυτή η διαδικασία 
επιστροφικά προς την τέχνη. Θα έχουμε μια ανάπτυξη και 
διεύρυνση του περιεχομένου της ίδιας της τέχνης και των μορφών 
που μπορεί να πάρει. 

Και ένα τέταρτο στοιχείο, θα έχουμε μία διαφορετική 
κοινωνική επανένταξη των τεχνών σε όλες τις εκφάνσεις της 
κοινωνίας μας. Η ολική θεώρηση της γνώσης, όπου η εξειδίκευση 
τροφοδοτείται και τροφοδοτεί, θέτει τη γενετικού χαρακτήρα 
διασύνδεση της φιλοσοφίας, των τεχνών και των επιστημών ως 
αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της γνώσης, την ανάπτυξη των 
ανθρώπων ως ατόμων-προσώπων και κοινωνίας. Αυτή η θεώρηση 
απορρίπτει την ολικότητα ως άθροισμα των επιμέρους, εδράζεται 
στη διαλεκτική σχέση των μερών μεταξύ τους και με το όλον, όπου 
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αλληλεπιδράσεις και αλληλοκαθορισμοί σε ένα διαρκές γίγνεσθαι 
γεννούν νέα μορφώματα μερών και όλου. 

Μια τέτοια θεώρηση, εκτός των πολλών άλλων που θα 
μπορούσαν να αναφερθούν, θα αμβλύνει κυριολεκτικά αντιθέσεις 
εξωγενούς χαρακτήρα -και γι' αυτό πλασματικές- ανάμεσα σε 
επιστήμες, τέχνες και φιλοσοφία, που δεν έχουν να κάνουν -σε 
τελευταία ανάλυση- με τις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου σε 
ατομική και κοινωνική κλίμακα. 

Τέτοιες αντιθέσεις, όπου ειδικές εκφάνσεις τους αποτελούν 
ανταγωνισμοί στον επαγγελματικό χώρο, επαγγελματικά 
δικαιώματα, αρμοδιότητες στεγανοποιημένες στο ποιο ίδρυμα 
διδάσκει τί, εξειδικεύσεις όπου γενικεύουν την ικανότητα της 
εξειδίκευσης για τα πάντα και μια σειρά άλλα τέτοια όπου θα 
μπορούσαν να εμπλακούν και τα φαινόμενα της ανεργίας, της 
καταλληλότητας και μια σειρά άλλων προβλημάτων, για να μη 
φάω πολύ χρόνο αναφερόμενος σε αυτό. 

Αναφορά στο σχετικό πόρισμα του 1ου Συνεδρίου 
Καλλιτεχνικής Παιδείας, σχετικά με το θέμα. Επιτρέψτε μου ένα 
προσχόλιο ή σχόλιο. Δυστυχώς για μια ακόμη φορά στις 
συναντήσεις μας τις χρονιάτικες ή των Συνεδρίων και των 
Συμποσίων, ξεκινάμε πάντα με μια θεώρηση ότι τώρα είναι η αρχή, 
ότι δεν έχει προϋπάρξει τίποτα. Αυτό νομίζω ότι οφείλεται σε δύο 
παράγοντες. Ο ένας παράγων είναι ότι μετά από αυτές τις 
συναντήσεις μας δεν υπάρχει μια συστηματική μελέτη όλων όσων 
κατατέθηκαν εδώ. Επίσης, δεν υπάρχουν ευκαιρίες συναντήσεως 
μας, σε διάφορες μορφές, όπου τα πορίσματα μας ξανά 
κατατίθενται μέσα από δοκιμασίες πρακτικής, έτσι ώστε το 
παρελθόν να αποκτά πραγματική ιστορικότητα στον εγκέφαλο μας, 
στη συνείδηση μας, στην εμπειρία μας. 

Παρόλα αυτά, όμως πρέπει να επισημάνω ότι μέσα από 
αυτές τις διαδικασίες, έστω και μ' αυτό τον τρόπο, συνεχώς 
κατακτούμε κοινούς τόπους, κοινή γλώσσα επικοινωνίας, όπως 
φτάνουμε σε γενικές αποδοχές που πριν από δέκα χρόνια για 
παράδειγμα δεν είχαν την ίδια σημασία μέσα μας, την ίδια ένταση 
μέσα μας. Για παράδειγμα, πριν από δέκα-δεκαπέντε χρόνια η 
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κυρίαρχη αιχμή των ζητημάτων της καλλιτεχνικής παιδείας, 
ιδιαίτερα και στο δημοτικό, ήταν η ελευθερία του παιδιού, 
ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης, η μη παρέμβαση. Η λέξη 
δημιουργικότητα κάπου υπήρχε υπόγεια. 

Σήμερα η λέξη δημιουργικότητα είναι στο πρώτο επίπεδο, 
που είναι μία έννοια πολύ πιο διευρυμένη από την καλλιέργεια 
ευαισθησίας ή καλαισθησίας των παιδιών. Ας είναι. 

Γι' αυτό λοιπόν, εγώ θα διαβάσω εκείνο το συνοπτικό 
πόρισμα σχετικά με τα υπόλοιπα ΑΕΙ, όπως λέει ο τίτλος, του 1ου 
Συνεδρίου Καλλιτεχνικής Παιδείας του 1983. Είναι πολύ μικρό. 

"Πρώτον, επισημαίνεται η ανάγκη καλλιτεχνικής αγωγής σε 
κάθε ανώτατη σχολή με οποιανδήποτε κατεύθυνση τεχνική ή 
θεωρητική, με τον ίδιο τρόπο που υπάρχει το μάθημα της 
σωματικής αγωγής. Είναι η περιοχή εκείνη όπου η καλλιτεχνική 
παιδεία κατατείνει στην ανάδειξη ιδιοτήτων και ικανοτήτων και 
στην καλλιέργεια τους των προσώπων, των ανθρώπων, αυτά που 
λέγαμε χθες και προχθές. 

Δεύτερον, ανάλογα με το περιεχόμενο κάθε σχολής να 
μελετηθεί η ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών υποχρεωτικών ή 
προαιρετικών καλλιτεχνικών μαθημάτων (είδος και έκταση), 
θεωρητικών ή εργαστηριακών ή και τα δυο μαζί. Σχέση, για 
παράδειγμα, τέχνης-οικονομίας, μαθηματικών και τέχνης -το λέω 
πολύ γενικά τώρα. 

Τρίτον, να εμπλουτιστούν οι τομείς των άλλων σχολών με 
αντικείμενα τεχνολογικού περιεχομένου που σχετίζονται με 
καλλιτεχνικούς κλάδους, την παραγωγή και την αξιοποίηση του 
ορυκτού πλούτου. 

Τέταρτον, να ιδρυθούν σε όλες τις σχολές ερευνητικά κέντρα 
που θα συμμετέχουν φοιτητές από διαφορετικές σχολές, 
συμπεριλαμβανομένων βέβαια και των Σχολών Καλών Τεχνών (τότε 
ήταν της Σχολής, δεν είχαμε τη Σχολή Καλών Τεχνών της 
Θεσσαλονίκης). 

Και τέλος, να ιδρυθούν στην ανώτατη βαθμίδα σχολές όλων 
των άλλων τεχνών, μουσικής, κινηματογράφου, θεάτρου, χορού 
(μικρό σχόλιο στο τελευταίο)". 
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Η Σχολή της Θεσσαλονίκης ενώ ξεκίνησε ως Σχολή των 
Εικαστικών Τεχνών, ιδρύθηκε μ* ένα τέτοιο σκεπτικό 
συμπεριλαμβάνοντας μέσα όχι μόνο τις εικαστικές τέχνες και τις 
εφαρμογές των εικαστικών τεχνών, αλλά μουσική, θέατρο και 
κινηματογράφο, ο οποίος όμως τελευταία στιγμή κόπηκε. Δηλαδή 
μία Σχολή όλων των τεχνών με την προοπτική τα τμήματα της να 
αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία για τους φοιτητές. Μια Σχολή 
δηλαδή Καλλιτεχνική. 

Ασφαλώς, δεν είναι εύκολο να πείσε κανείς με γενικούς 
ορισμούς, όχι μόνο τους απ' έξω από δω αλλά και μας τους ίδιους 
για μια τέτοια κατεύθυνση. Όμως, θα μπορούσε κανένας να δει 
ορισμένα μικρά βήματα, εφόσον θεωρηθεί αναγκαίο -και κατά τη 
γνώμη μου είναι. Ένα σχέδιο προς αυτή την κατεύθυνση. Σχέδιο 
ένταξης των εικαστικών τεχνών σε όλα τα ΑΕΙ, σύμφωνα με τη 
σημερινή οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος καταρχήν, 
ένταξη που οδηγεί αναπόφευκτα στην αναθεώρηση της 
φιλοσοφικής του βάσης και του τρόπου οργάνωσης του σε όλες τις 
βαθμίδες, καθώς και τις σχέσεις του με την κοινωνική ζωή. 

Ήδη από τα πορίσματα του 1ου Συνεδρίου Καλλιτεχνικής 
Παιδείας έχουν εμφανιστεί ορισμένοι τρόποι που θα μπορούσε να 
γίνει αυτή η ένταξη, η όσμωση καλύτερα, με τη μορφή των 
μαθημάτων, των επιλογών κ.λπ. Θα ξεκινούσα από το δικό μας το 
χώρο των τεχνών. Δηλαδή σε μικροκλιμακα η πρώτη όσμωση θα 
πρέπει να γίνει μεταξύ των τεχνών. Αρα, κάπως τα Ιδρύματα των 
Καλών Τεχνών θα πρέπει να πάρουν μέσα τους στοιχεία από τις 
άλλες τέχνες. 

Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις υπάρχει ένα τεράστιο 
πρόβλημα. Παρόλο που μέσα στους αιώνες -και λέω αιώνες και όχι 
μόνο στην εποχή μας- υπάρχει υλικό σχετικό (εικαστικές τέχνες και 
μαθηματικά, θα δούμε πάρα πολλές γραφές σαν παράδειγμα) δεν 
υπάρχει ένα συστηματοποιημένο υλικό και οργανωμένο έτσι ώστε 
να ενταχθεί ως τέτοιο στο πρόγραμμα μιας σχολής. 

Τίθεται, λοιπόν, ένα ζήτημα. Τί θα είναι αυτό που θα 
ενταχθεί μέσα στις σχολές και από ποιον θα διδαχθεί. Νομίζω ότι 
σε αυτό το φαινομενικά αδιέξοδο πρόβλημα θα μπορούσαμε να 
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απαντήσουμε: πρώτον, με τις κατευθύνσεις των πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων έρευνας σε τέτοιους τομείς, συστήνοντας πολυκλαδικές 
ομάδες έρευνας με σκοπό τη συγκέντρωση υλικού και την 
παραγωγή υλικού που θα υπηρετούσε μια τέτοια κατεύθυνση. 
Επίσης, στα πλαίσια πάλι της έρευνας, θα μπορούσαμε να δούμε 
την ανάπτυξη τέτοιων ζητημάτων και τη μορφοποίηση τους σαν 
γνωστικό αντικείμενο στα πλαίσια των σχολών, στο πεδίο των 
μεταπτυχιακών σπουδών. 

Εδώ αντιμετωπίζουμε και στο χώρο μας ένα πρόβλημα 
τεράστιο με τα μεταπτυχιακά, όπου κύρια εντοπίζεται στο τι 
περιεχόμενο θα μπορούσε να έχει μια μεταπτυχιακή σπουδή στον 
τομέα της ζωγραφικής, για παράδειγμα. Τί θα είναι αυτό το 
παραπέρα ζωγραφική. Καταλαβαίνετε ότι αυτό διασυνδέεται και 
με όλη την υπόσταση μας ως καθηγητών εκπαίδευση (απαιτήσεις 
διδακτορικών κ.λπ., δεν θα το αναλύσω τώρα αυτό). 

Μια εύκολη προσέγγιση στα μεταπτυχιακά, είναι η σχέση του 
καλλιτεχνικού μέρους με θεωρητικά, ιστορία, παιδαγωγικά, 
αισθητική, φιλοσοφία κ.λπ. Εκεί υπάρχει μια διακριτότητα στο 
αντικείμενο και εύκολα μπορεί και κατά παράδοση στους άλλους 
κλάδους να περάσει. Το δεύτερο είναι η εξειδίκευση. Δηλαδή 
καλλιτέχνης-γλύπτης ο οποίος κάνει μεταπτυχιακά πάνω σε νέες 
τεχνολογίες. 

Τί γίνεται όμως με τη ζωγραφική, τί γίνεται με τη γλυπτική; 
Νομίζω ότι αν πραγματικά υιοθετήσουμε την ολότητα και την 
ενότητα της γνώσης, τη διασύνδεση των γνωστικών αντικειμένων 
μεταξύ τους, θα πρέπει να δούμε και τις παραπάνω λεγόμενες 
σπουδές μέσα απ' αυτές τις διασυνδέσεις. Δεν μπορούμε να 
παραμένουμε συρρικνωμένοι στην παραγωγή μιας ζωγραφικής στο 
τελάρο. Θα πρέπει αυτό να ανοίξει. Και μέσα από αυτό το άνοιγμα 
θα συμπεριλάβει και πρακτική και θεωρία και έρευνα. 

Αυτό θέτει και μία άλλη κατάσταση (το τελευταίο μου 
σημείο). Δημιουργικότητα και συλλογικότητα ως προϋποθέσεις 
νέων μορφωμάτων εξειδίκευσης. Μορφοποιήσεις σε νέα ποιοτική 
βάση όπου το μερικό/ειδικό δεν προκύπτει από αφαιρέσεις 
στεγανοποιητικού χαρακτήρα, κατά πλάτος. Νέες συνθέσεις με 
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ιδιαιτερότητες που αποτελούν μέρος ειδικό, προέρχονται όμως από 
το όλον της γνώσης, όλον που πάντα παραμένει μέρος αφού 
συνέχεια διαφοροποιείται αυξανόμενο. 

Θα δώσω γι' αυτή τη μικρή παράγραφο τρία παραδείγματα. 
Το πρώτο, αφορά στις τέχνες. Στον αιώνα μας και κύρια στις 
τελευταίες δεκαετίες ακούμε τους όρους οπτικοακουστικά, 
πολυμέσα, οπτικές συνθέσεις, πολύτεχνη έκφραση, ολική έκφραση 
(οι δύο τελευταίες δεν είναι πολύ διαφημισμένες), performance, 
happenings κύρια από το δικό μας το χώρο και της μουσικής. Σε 
όλες αυτές τις περιπτώσεις, γίνεται προσπάθεια έκφρασης και 
επικοινωνίας μέσα από όλο το φάσμα των τεχνών. Ανεξάρτητα αν 
η ορολογία είναι πραγματικά προσδιοριστική του αντικειμένου, 
όμως αυτό προσπαθεί να αντιμετωπίσει. Αυτές οι νέες φόρμες 
ανοίγουν και νέους δρόμους προς την κοινωνική λειτουργία της 
τέχνης. Θέτουν νέους όρους. Δεν είναι ένα έκθεμα στον τοίχο, δεν 
είναι ένα έκθεμα σε μια πλατεία, είναι ένα πράγμα που στην 
οριακή του μορφή η κοινωνία, οι ομάδες είναι ενεργούσες στη 
δημιουργία του. 

Το δεύτερο, νέες τεχνολογίες, θα περιοριστώ στους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η γέννηση των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών αποτελεί προϊόν συνεργασίας πολλών ειδικοτήτων. 
Και για να αναφερθώ σε μία εταιρία που μας έδωσε τα Macintosh, 
το επιτελείο που δούλεψε αποτελούνταν από εκπαιδευτικό, από 
γιατρό, από καλλιτέχνη, από ηλεκτρονικό, από μηχανικό που είχαν 
όλοι σε κάποιο βαθμό γνώσεις πληροφορικής. Επίσης, η χρήση των 
υπολογιστών απαιτεί μία τέτοια συνθετότητα, ακόμα και πριν από 
τη χρήση η μορφοποίηση των προγραμμάτων με τα οποία 
λειτουργούν. 

Το τρίτο στοιχείο που θέλω να θέσω, αναφέρεται στα νέα 
μοντέλα βιομηχανικής παραγωγής. 'Οσα λέμε για εξειδίκευση 
φορτισμένα από τα φορτικά μοντέλα παραγωγής, ο εργάτης που 
κάνει έτσι για παράδειγμα "Μοντέρνοι καιροί" του Τσάπλιν, εδώ 
και δεκαπέντε χρόνια αρχίζουν να εγκαταλείπονται ως 
αντιπαραγωγική μέθοδος. Το ίδιο το σύστημα, το συγκεκριμένο -να 
μην το χαρακτηρίσω- που επιζητεί την ισοπέδωση και τη 
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μεγαλύτερη εκμετάλλευση, αναγκάζεται εκ των πραγμάτων και με 
τη δυναμική της αυτοματοποίησης να εκμεταλλευτεί για κείνο τις 
πνευματικές και τις δημιουργικές δυνάμεις των ανθρώπων. 

Τα πρώτα μοντέλα αυτής της παραγωγής σε βιομηχανική 
κλίμακα συγκροτήθηκαν στην Ιαπωνία, όπου ομάδες ανθρώπων 
αναλάμβαναν να ολοκληρώσουν ένα έργο, από το σημείο του 
σχεδιασμού μέχρι την ολοκλήρωση. Αυτό το μοντέλο αρχίζει να 
αναπτύσσεται και στην Αμερική και κάπου λίγο στην Ευρώπη. Είναι 
μια νέα τάση που θέτει αυτή τη διασύνδεση των γνώσεων, την 
ανάγκη του δημιουργικού ανθρώπου στην υπηρεσία μιας 
δημιουργικής παραγωγικότητας ή μιας υπερεκμετάλλευσης. 

Όλα όμως αυτά προϋποθέτουν τη συλλογικότητα και τη 
δημιουργικότητα. Δεν με φοβίζει το γεγονός αυτό. Είναι μια 
αντίφαση του ίδιου του συστήματος και της εποχής. Από τη μια να 
επιδιώκει την ισοπέδωση μέσω της κατανάλωσης και όλων των 
άλλων βομβαρδισμών που αναφέρθηκαν εδώ, και από την άλλη να 
αναγκάζεται να αναπτύξει δημιουργικές σχέσεις, δημιουργικούς 
ανθρώπους. Για το ίδιο του το συμφέρον. Δεν με φοβίζει ξέρετε 
μόνο στο βαθμό που μπορούμε εμείς αυτή την αντίθεση να την 
εκμεταλλευτούμε, να την αξιοποιήσουμε αντιπαραθετικά. Γιατί ο 
κίνδυνος προέρχεται -όπως και σε άλλες περιοχές- από την 
ενσωμάτωση των δικών μας επαναστατικών στόχων (δημιουργικός 
άνθρωπος λέμε) μέσα στη διαδικασία του συστήματος, γιατί αυτό 
πάει να κάνει τώρα. 

Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα τέτοια φαινόμενα ή τέτοιες πραγματικές ανάγκες; 
Νομίζω ότι σε συλλογική βάση θα μπορούσε κανείς να οργανώσει 
τις ομάδες του, να μελετήσει και να οδηγηθεί σε συγκεκριμένες μα 
πολύ συγκεκριμένες προτάσεις κατά "ειδικότητα", κατά περιοχή 
επιστήμης, κατά ΑΕΙ. Ευχαριστώ. 

ΤΣΑΡΑ: Συνάδελφοι, τώρα μπορείτε να καταθέσετε κάποιες 
ερωτήσεις, αν δεν είναι πάρα πολλές αυτές οι ερωτήσεις και 
συμφωνείτε, να απαντηθούν τώρα. Να κάνουμε μετά διάλειμμα και 
στη συνέχεια, να γίνουν οι τοποθετήσεις. Αν δεν μπορείτε τώρα, αν 
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Θέλετε να κάνουμε τις ερωτήσεις μετά. Μετά, λοιπόν. Διάλειμμα 
μισή ώρα. 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: Μετά το διάλειμμα Θα είναι όλοι οι ομιλούντες; 

ΤΣΑΡΑ: Νομίζω ότι Θα είναι όλοι οι ομιλούντες. 
Μια ανακοίνωση ήθελα να σας διαβάσω αν κάποιος πάει 

προς την Άνδρο. Ενδιαφέρει κανέναν; Να το διαβάσω Θα πάει 
κανείς στην Άνδρο; 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Διάβασε το και ως πληροφορία. 

ΤΣΑΡΑ: Ίο Σάββατο το βράδυ στη Χώρα Άνδρου στο ... 

Κασέτα 7β 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Ήθελα να ρωτήσω τους αξιότιμους καθηγητές και 
αγαπητούς συναδέλφους αν έχουν διαπιστώσει κάτι που εγώ με την 
ταπεινή μου εμπειρία και κρίση έχω διαπιστώσει να γίνεται τα 
τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο, ειδικότερα στην 
Αρχιτεκτονική. Δεν θα δώσω εξήγηση, παρότι είναι ηλίου 
φαεινότερο γιατί γίνεται αυτό, απλώς θα επισημάνω αυτό το οποίο 
έχω διαπιστώσει. Ότι υπάρχει μία σταδιακή αντικατάσταση των 
εικαστικών από τους χώρους που παραδοσιακά ήταν έδρες, ήταν 
θέσεις εικαστικών, ειδικότερα στην Αρχιτεκτονική Σχολή, και αυτές 
οι θέσεις καλύπτονται με αρχιτέκτονες οι οποίοι λίγο ζωγραφίζουν, 
πιο πολύ ζωγραφίζουν ή έχουν πάρει ένα πασάλειμμα δύο χρόνων 
σε κάποια σχολή του εξωτερικού. 

Ερωτάω, λοιπόν, έχετε διαπιστώσει κάτι τέτοιο και πως 
μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή πως μπορεί να αντιμετωπιστεί 
αρχιτέκτονες να διδάσκουν ζωγραφική, αρχιτέκτονες να διδάσκουν 
πλαστική, αρχιτέκτονες, αρχιτέκτονες, αρχιτέκτονες... 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Η αλήθεια είναι ότι στο εργαστήριο πλαστικής 
τελευταία έχουν διοριστεί δύο αρχιτέκτονες. Το είχα κάνει γνωστό 
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στο Καλλιτεχνικό Επιμελητήριο, το είχα συζητήσει και με το φίλο 
μου εδώ το Δαραδήμο, αλλά τελικά δεν έγινε τίποτα. Κανονικά 
έπρεπε το Επιμελητήριο να ενδιαφερθεί και το Επιμελητήριο να 
κάνει τις προτάσεις στο Πολυτεχνείο και στο υπουργείο Παιδείας. 
Αλλά δεν έγινε τίποτα. 

Εγώ, πάντως, από τη μεριά τη δική μου ενημέρωσα και το 
Επιμελητήριο και τον κύριο Δαραδήμο. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Άρα μπαίνει το επόμενο ερώτημα, ποια ακριβώς ήταν η 
αντίδραση του Επιμελητηρίου στη γνωστοποίηση του προβλήματος 
αυτού. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Δεν ξέρω τίποτα από κει και πέρα εγώ. Και είναι 
κρίμα, γιατί υπάρχει μία Θέση στην Αρχιτεκτονική Σχολή που 
επανδρώνεται με καλλιτέχνη. Μιλάω για το εργαστήριο πλαστικής 
πάντοτε, για γλύπτες και είμαι ας πούμε ο τελευταίος, που αν Θα 
φύγω εγώ παραμένουν μετά πίσω από μένα οι δύο αρχιτέκτονες 
που δεν πρόκειται ποτέ να μπορέσει να πάει καλλιτέχνης. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Το Επιμελητήριο τί έκανε; Η Σχολή Καλών Τεχνών τί 
έκανε; 

ΤΣΑΡΑ: Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Δεν λέω εσάς, προς Θεού. 

ΔΟΜΠΟΥΑΑΣ: Αν μπορώ να βοηθήσω κι εγώ λίγο. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Να συγκεκριμενοποιηθεί το ερώτημα, για ποιο απ' 
όλα, γιατί έχουν συμβεί διάφορα. 

ΔΟΜΠΟΥΑΑΣ: Στο τμήμα Αρχιτεκτόνων, πριν από είκοσι πέντε 
χρόνια, είχε εκλεγεί ο μακαρίτης ο Νίκος Σαχίνης στη θέση του 
Αεφάκη που ήταν απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών, ο πρώτος 
δάσκαλος από την ίδρυση και σχεδόν τυχαία θα έλεγε κανείς, από 
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ένα κατάλογο έκθεσης μου, την είδε ο Σαχίνης, με κάλεσε. Ήθελε 
να πλαισιώσει την τότε έδρα με βοηθούς. Υπήρχαν γύρω στις 
τέσσερις-πέντε οργανικές θέσεις. Και μου λέει, Κώστα σ' αυτό το 
χώρο πρέπει να φάνε ψωμί οι καλλιτέχνες της Σχολής Καλών 
Τεχνών. Μου εμπιστεύθηκε να του υποδείξω, να ψάξω να βρω 
συναδέλφους. 

Ήρθα στην Αθήνα το '72 -δεν θα ήθελα να τα κατονομάσω, 
νομίζω ότι υπάρχει ένα άτομο εδώ. Ήταν εποχή όπου το να είσαι 
βοηθός ηχούσε ότι θα ήσουν κάπου φύλακας ή κάτι τέτοιο. 

ΜΑΚΡΗΣ: Υπηρέτρια. 

ΔΟΜΠΟΥΛΑΣ: Υπηρέτρια, όπως λέει και ο αγαπητός φίλος Κώστας 
Μακρής. Λοιπόν, δεν δέχθηκε κανένας να έρθει, εγώ έμεινα βέβαια 
από ανάγκη, με αποτέλεσμα επειδή αυτός είχε ανάγκη από 
συνεργάτες να πλαισιώσει και να καλύψει τις θέσεις αυτές των 
βοηθών με αρχιτέκτονες που ήταν φοιτητές στο ίδιο τμήμα. 
Βέβαια, πάντα προκηρύχθηκαν οι θέσεις με ανοιχτές διαδικασίες 
αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον από κανένα άλλο. Έτσι ίσχυε μέχρι 
πέρυσι. Αυτή τη στιγμή είναι μονάχα ο συνάδελφος Γιώργος 
Λαζόνγκας που κάνει ζωγραφική, υπήρχε η κυρία Μανωλιδάκη που 
ήταν από φιλοσοφική σχολή και παλαιά βοηθός του Λεφάκη και ο 
Αποστόλης ο Βέντας. Αυτοί έγιναν τώρα καθηγητές στο τμήμα 
Θεάτρου που άρχισε να πρωτολειτουργεί πριν από δύο χρόνια. 

Βέβαια εγώ έχω απορία, γιατί εκεί αυτοί διδάσκουν 
σκηνογραφία ενώ δεν έχουν πάει σε σχολές και είναι και δική μου 
απορία πως δεν ενδιαφέρθηκαν συνάδελφοι από δω από τη Σχολή 
Καλών Τεχνών που τελειώνουν σκηνογραφία -εγώ θυμάμαι το 
μακαρίτη το Βασιλειάδη χρόνια ολόκληρα. Έγιναν δημοσιεύσεις και 
ανοικτές διαδικασίες. Τώρα δεν έχω ιδέα τί έγινε, αν 
ενδιαφέρθηκαν άλλοι ή τι άλλο έγινε. 

Εν πάσει περιπτώσει, τώρα στο χώρο το δικό μας, έχουν 
ζητηθεί δυο θέσεις για να καλύψουν τις θέσεις των ζωγράφων 
μελλοντικά. Στο βαθμό που εξαρτάται από μένα, γιατί μην ξεχνάτε 
η εκλογή είναι με την ψήφο του κάθε καθηγητή, οι καθηγητές δεν 
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έχουν να δώσουν λόγο σε κανένα, αυτό να το ξέρετε. Καμιά φορά 
λένε ότι εμείς αν θέλουμε, θα το έχετε ακούσει φαντάζομαι, 
μπορούμε να κάνουμε ένα μπακάλη καθηγητή πανεπιστημίου και 
να μην κάνουμε το χειρούργο για παράδειγμα στην Ιατρική. Αυτό 
το διαλαλούν κάθε λίγο και λιγάκι. Επομένως, από τη στιγμή που 
έχει πολύ εξουσία ο καθηγητής ή ο εκλέκτορας κάθε φορά, δουλειά 
του κάθε υποψήφιου είναι να μπορέσει να τους πείσει με το έργο 
του, γιατί καμιά φορά όταν θέλουν να αποκλείσουν κάποιον λένε 
ότι δεν έχει επικοινωνία, διάφορα πράγματα. 

Εν πάσει περιπτώσει, θέλω να πιστεύω ότι μελλοντικά όλα 
αυτά θα ξεκαθαρίζουν. 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: Υπάρχει και το άλλο, ότι θέλουν εκθέσεις, θέλουν 
βιογραφικό. 

ΔΟΜΠΟΥΔΑΣ: Ναι. Κάτι άλλο επίσης πολύ σωστό, για να γίνει 
κανείς δάσκαλος σε πανεπιστημιακή σχολή ο νόμος -θα το ξέρετε 
όλοι- απαιτεί όχι διδακτορικό, όπως υποστηρίζουν μερικοί ότι 
χρειάζεται ο εικαστικός καλλιτέχνης, διότι πουθενά στον κόσμο για 
τα εικαστικά μαθήματα δεν υπάρχει διδακτορικό, υπάρχουν 
μονάχα εκθέσεις και δραστηριότητα. 

Θα ήθελα εδώ, αν μου επιτρέπετε μια παρέμβαση για 
μετεκπαιδευτικά μαθήματα στην τέχνη. Θυμάμαι εγώ πριν από 
δέκα χρόνια πήγα στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών του 
Βερολίνου για μετεκπαίδευση με εκπαιδευτική άδεια και μου 
έδωσαν ένα χαρτί. Τους είπα ότι θέλω να κάνω master. Αυτοί είδαν 
τα χαρτιά μου και μου λένε από τη στιγμή που εσύ έκανες πέντε 
χρόνια σπουδές στη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών για μας αυτό 
είναι ισοδύναμο με master. 

Θυμάμαι δε, αν μου επιτρέπετε, στο Γιέιλ επίσης, μια φορά 
που ήμουν με εκπαιδευτική άδεια στη Νέα Υόρκη και πήγα να δω 
τι γίνεται. Αοιπόν, οι σπουδαστές που τελειώνουν εκεί Σχολές 
Καλών Τεχνών, τα λεγόμενα κολέγια, είναι τρία χρόνια. Εάν κάνεις 
δύο χρόνια ακόμα μετά είναι αυτό εμείς το παίρνουμε μαζί με το 
πτυχίο, είναι η εξειδίκευση πάνω στη δουλειά. Μόνο που υπάρχει 
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μια μικρή διαφοροποίηση εκεί. Για να πάρεις το πτυχίο οπότε 
λέγεται ότι είσαι και μαέστρος κιόλας -τώρα άρχισε κι εδώ νομίζω 
στις Σχολές Καλών Τεχνών- κάνεις μια ποσότητα δουλειάς που να 
χαρακτηρίζει κατά κάποιο τρόπο έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, Θέλετε 
στιλιστικό ή τι άλλο, που να εγγυάται ότι υπάρχει εξέλιξη σε 
ατομικό επίπεδο. Δηλαδή προτείνει δηλαδή κανείς κάτι μέσα στην 
έρευνα που κάνει και στη δημιουργία. 

Απορώ πως το -και νομίζω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει το 
Επιμελητήριο να το διεκδικήσει, πιέζοντας τις Σχολές Καλών 
Τεχνών, ότι καλλιτέχνες που παίρνουν πτυχίο μετά από πέντε 
χρόνια σπουδές αυτοδίκαια έχουν πτυχίο master, με όλα τα 
επακόλουθα και τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό το πράμα. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Συζητήσαμε λίγο με το Γιώργο το Καλακαλά για το 
θέμα που έθεσε η Σόνια και αυτό που ζήτησα να προσδιοριστεί 
ιστορικά ποιο είναι το γεγονός έγινε καθαρό για μένα και μπορώ 
να δώσω πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις. 

Προλέγοντας όμως, θέλω να θέσω ένα θέμα που ανακύπτει 
από το ερώτημα. Ένα ζήτημα που έχει σχέση με το πόσο εμείς 
πρέπει να γνωρίζουμε πριν από τις κρίσεις μας τη νομοθεσία, το 
ακριβές περιεχόμενο κάθε πράξης ή γεγονότος που συντελείται στα 
ΑΕΙ ή ΤΕΙ και τρίτο, τα εκπαιδευτικά συστήματα που εφαρμόζονται 
στο εξωτερικό. 

Και να ξεκινήσω από το τελευταίο, οι ισοτιμίες που δίνονται 
των ελληνικών πανεπιστημίων με πολλά πανεπιστήμια του 
εξωτερικού, είναι ισοτιμίες πτυχίου δικού μας με master δικό τους, 
λόγω του εκπαιδευτικού συστήματος. Γιατί εκεί έχουν τριετείς 
σπουδές και δύο χρόνια εξειδίκευση και αυτό ολοκληρώνει το 
πτυχίο. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς για τα ελληνικά δεδομένα και 
στα πλαίσια της Ελλάδας να λέμε ότι το πτυχίο μας θα πρέπει να 
θεωρείται master, στην Ελλάδα, προσέξτε. 

Υπάρχει, λοιπόν, ένα ζήτημα των εκπαιδευτικών συστημάτων, 
πως οικοδομούνται, τι θεωρείται μεταπτυχιακός τίτλος για να 
μπορέσουμε να μιλάμε με μία βάση και μια πρακτικότητα. 
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Για το άλλο θέμα και το δίδαγμα που προκύπτει. Η 
παρέμβαση εκ μέρους του Επιμελητηρίου έγινε και μάλιστα 
δριμύτατη. Με βάση τις πληροφορίες που είχαμε όχι τόσο από το 
Γιώργο τον Καλακαλά που ήταν σε πρώτη φάση οι πληροφορίες, 
αλλά με βάση που μας έφερε συγκεκριμένος συνάδελφος, 
συναδέλφισσα που ενδιαφερόταν άμεσα για τη συγκεκριμένη θέση. 
Δεν είχαμε άλλα ντοκουμέντα στα χέρια μας. Η παρέμβαση έγινε 
και προς το Πολυτεχνείο και προς το υπουργείο Παιδείας, στη 
Διεύθυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο αρμόδιο τμήμα γι' αυτά 
τα ζητήματα και σπάσαμε τα μούτρα μας γιατί εμφανιστήκαμε 
αδιάβαστοι. Γιατί; Η προκήρυξη αυτής της θέσης δεν αφορούσε 
την κλασσική θέση ζωγραφικής, γλυπτικής ή σχεδίου. Ήταν μια 
νέα θέση η οποία έχει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, 
νεοπροσδιορισμένο μέσα στο Πολυτεχνείο και εκεί έβαζε ως 
προϋποθέσεις και γνώσεις ή πτυχίο αρχιτεκτονικής. 

Δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο της θέσης αυτής, αλλά αυτές 
ήταν ο/ προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καταθέσει 
αίτηση συνάδελφος γλύπτης ή ζωγράφος εάν δεν είχε και τα 
απαραίτητα προσόντα από το χώρο της Αρχιτεκτονικής. Και ο 
συνάδελφος που είχε καταθέσει τότε την υποψηφιότητα του είχε 
και αυτό το προσόν. 

Όταν λέω ότι σπάσαμε τα μούτρα μας στο υπουργείο, ήτανε 
γιατί ήμασταν αδιάβαστοι για το περιεχόμενο και το χαρακτήρα 
της συγκεκριμένης θέσης που είχε συστήσει η ίδια η Σχολή. Που στη 
δικαιοδοσία, μιλάω το τυπικό και το νομικό μέρος, των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, είναι να συστήνουν θέσεις τέτοιες με 
συγκεκριμένο αντικείμενο και με συγκεκριμένα προσόντα. Αυτό 
ήταν το γεγονός ότι δεν μπορούσε αυτή η παρέμβαση να πάρει 
άλλο χαρακτήρα, δεν υπήρχε καμία νομική βάση γι' αυτό. 

ΔΟΜΠΟΥΛΑΣ: Και μια λέξη ακόμα, νομίζω στο νόμο υπάρχει 
δυνατότητα να εκλεγεί καθηγητής για εικαστικά μαθήματα αν έχει 
διακεκριμένο έργο και είναι επώνυμος. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Ναι, αυτό είναι να το πω εγώ, είναι καθαρό. 
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Είπα και στην εισήγηση μου σε κάποιο σημείο ότι πάρα 
πολλά πράγματα εμπλέκονται και στην κατάσταση ή στο πως εμείς 
υπάρχουμε μέσα στο φάσμα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων από την άποψη των τυπικών προσόντων. Για 
παράδειγμα, όταν είναι μία θέση που δεν είναι αυστηρά θέση 
διδασκαλίας σχεδίου, ζωγραφικής κ.λπ., αλλά απαιτεί και άλλα 
προσόντα έξω από αυτά που μπορούμε να διαθέτουμε, δεν 
μπορούμε να τη διεκδικούμε, εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, εάν ο 
άλλος σοο λέει ότι πρέπει να έχεις και γνώσεις παιδαγωγικής, 
ψυχολογίας κ.λπ. σε επίπεδο διδακτορικού, αυτό είναι ένα ζήτημα 
το οποίο ξεπερνάει την τυπική μας ή την κλασσική μας σπουδή στο 
πεδίο το καλλιτεχνικό αυστηρά. Χρειάζονται και επιπλέον 
προσόντα. 

Η διάταξη η νομοθετική που ανέφερε λίγο πριν ο Κώστας ο 
Δομπούλας αφορά σε Προεδρικό Διάταγμα, λίγο παραμορφωμένη 
φωτογραφία είναι το Προεδρικό Διάταγμα η απόφαση που σας είπε 
ο συνάδελφος πριν για τα ΤΕΙ, όπου εκεί το καλλιτεχνικό έργο, η 
δραστηριότητα κ.λπ. υψηλού επιπέδου, μπορεί να αντικαταστήσει 
το διδακτορικό στις περιπτώσεις εκείνες όπου στο συγκεκριμένο 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα απαιτείται ή η θέση προσδιορίζεται 
με τα χαρακτηριστικά της γλυπτικής, της ζωγραφικής ή του 
εικαστικού καλλιτέχνη αυστηρά. Αυτό είναι το νομικό πλαίσιο και 
δεν απαιτείται διδακτορικό με την τυπική έννοια. 

Από αυτό έχει ανακύψει και ένα ζήτημα που σχετίζεται με τις 
εκπαιδευτικές μας άδειες, ζήτημα που από πέρυσι είχε ανακινηθεί 
με το κόψιμο από το υπουργείο, θα σας τα πω για να τελειώνει και 
η πληροφόρηση πάνω σε αυτό, όπου μέσα στον προβληματισμό 
μας το πως θα διατηρηθούν αυτές οι εκπαιδευτικές άδειες για τους 
εικαστ/κούς, έμπαινε ως απαίτηση από εμάς -κατά τη γνώμη μου 
λανθασμένη- ότι η εκπαιδευτική άδεια Θα πρέπει να αναγνωρίζεται 
ως διδακτορικό. Αυτά είναι λίγο παλαβά πράγματα. 

Αοιπόν, άλλο μία συγκεκριμένη διατριβή, όπου οδηγεί σε 
διδακτορικό και άλλο μία εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές 
σπουδές που δεν οδηγούν σε διδακτορικό. Είναι δύο διαφορετικά 
πράγματα. Αυτό θέτει και για μας ένα τεράστιο ζήτημα γύρω από 
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τα μεταπτυχιακά, πως τα εννοούμε σε ποιες περιοχές και με τι 
περιεχόμενο. 

Ήδη θα πρέπει να παίρνουμε υπόψη μας το τι συμβαίνει σε 
όλο τον κόσμο της πανεπιστημιακής κοινότητας γύρω από αυτά τα 
ζητήματα των τίτλων, του περιεχομένου σπουδών κ.λπ. Δεν 
μπορούμε στο όνομα μιας ειδικότητας που διαθέτουμε να 
θεωρούμε ότι αυτό επαρκεί για τα πάντα. Δεν είναι δυνατόν. 
Κάπου, λοιπόν, πρέπει να είμαστε πολύ πιο οργανωμένοι και να 
γνωρίζουμε τα πράγματα λιγάκι σε βάθος για να μπορούμε να 
διεκδικήσουμε το σωστό και το δίκαιο για το χώρο μας. Αυτά τα 
λίγα. 

Και τώρα, για το θέμα των εκπαιδευτικών αδειών, ήδη στο 
ένα προσχέδιο νόμου έχει προβλεφθεί -δεν είναι αυτό που έχει 
κατατεθεί τώρα στη Βουλή, είναι ένα νέο νομοσχέδιο- η 
εκπαιδευτική άδεια ειδικά για τους εικαστικούς καλλιτέχνες, όπου 
δεν οδηγεί σε τίτλο. Αυτό που είχε καταργηθεί δηλαδή. Και 
μάλιστα και με μια μεταβατική διάταξη για τους συναδέλφους που 
είχαν υποβάλει αίτηση και έκλειναν το όριο ηλικίας. Ελπίζουμε να 
το καταθέσει αυτό. Πάντως, το σχέδιο νόμου το καινούργιο 
υπάρχει. Αυτά. 

ΔΟΜΠΟΥΛΑΣ: Πάνω σε αυτό που είπατε αν μπορώ να προσθέσω 
για να διευκολύνω. To /KV κάθε λίγο προκηρύσσει υποτροφίες 
εσωτερικού και εξωτερικού. Θυμάμαι είχα την τύχη κι εγώ και 
πήρα μια τέτοια υποτροφία, όπου η σύμβαση με το /KV έλεγε ότι σε 
άλλους επιστημονικούς χώρους εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, 
αλλιώς δεν παίρνεις τα λεφτά τα επιστρέφεις. Για τους δε 
καλλιτέχνες η πραγματοποίηση ανάλογου καλλιτεχνικού έργου. Το 
ανάλογο καλλιτεχνικό έργο το επικυρώνει ή δίνει την διαβεβαίωση 
ένας καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών που σε παρακολουθεί. 

Έγιναν όλα αυτά σωστά και εγώ έχω ολόκληρη ιστορία εκεί 
με το τμήμα το δικό μου, όπου ούτε επίδομα έπαιρνα, πήρα τα 
λεφτά της υποτροφίας, άρα κατά το /KV πραγμάτωσα έργο 
ανάλογο με διδακτορική διατριβή. Στα επακόλουθα όμως, τα 
οικονομικά ή οποιαδήποτε άλλα, τα πανεπιστήμια τα γράφουν στα 
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παλιά τους τα παπούτσια, διότι εκείνοι λένε ότι, εμείς καθορίζουμε 
τι είναι διδακτορική διατριβή και που τη δίνουμε. 

Ίσως εδώ θα μπορούσε το Επιμελητήριο να τα ξεκαθαρίσει 
αυτά σε σχέση με το ΙΚΥ, δεν ξέρω. Και το ΙΚΥ ενδεχομένως στο 
υπουργείο Παιδείας, γιατί έχω την εντύπωση ότι οι εικαστικοί 
καλλιτέχνες ότι κι αν κάνουν, πάντα τους κρατάνε στην άκρη. 
Βέβαια, το εικαστικό έργο σαν ποιότητα, για μένα είναι πολύ 
παραπάνω από διδακτορικές διατριβές που έχουν καθαρά ένα 
θεωρητικό περιεχόμενο και τις περισσότερες φορές είναι 
κλοπιμαίες απόψεις από δω και από κει, οι οποίες ράβονται και 
συναρμολογούνται και τυπώνεται ένα βιβλίο που δεν ξέρω αν το 
διαβάζουν και αυτοί που είναι οι εκλέκτορες ή οι εισηγητές, ή 
οτιδήποτε άλλο. Στους καλλιτέχνες όλοι αδιαφορούν, ενώ πιστεύω 
απόλυτα ότι πραγματώνουν έργο που είναι όχι άξιο και υπεράξιο 
από διδακτορική διατριβή. 

Αλλά αυτά όλα για να μπορούν να τα υπολογίζουν οι 
διάφοροι φορείς, τα πανεπιστήμια ή το ΙΚΥ ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι 
χώροι, νομίζω ότι πρέπει να τα κυνηγήσει και να τα διεκδικήσει το 
Επιμελητήριο και οι Σχολές Καλών Τεχνών. Αλλιώς φοβάμαι ότι θα 
είμαστε για πολύ καιρό ακόμα έτσι, εκτός αν μας επιβληθούν αυτοί 
οι κανόνες από το εξωτερικό. 

ΤΣΑΡΑ: Ναι, μπορείτε να συνεχίσετε, να ρωτήσετε κάτι άλλο; 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Ναι, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν έχω τίποτα 
προσωπικό ούτε με τον κύριο ..., ούτε με τον κύριο ... Απλώς 
πληροφορώ ότι σε λίγο σε λιγάκι η Αρχιτεκτονική θα είναι από 
πάνω μέχρι κάτω επανδρωμένη με αρχιτέκτονες. Αρα δεν θα 
λείψουν μόνο θέσεις εργασίας δικές μας, θα λείψει το σκεπτικό, θα 
λείψει ο συναισθηματισμός που εμείς προσθέτουμε σε αυτό το 
χώρο. Όμως υπάρχει και άλλος ένας κίνδυνος... 

ΤΣΑΡΑ: Συναδέλφισσα να σου πω κάτι; Δεν είναι ερώτηση. Να 
κλείσουμε τον κύκλο των ερωτήσεων και μπορείς να κάνεις μετά 
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παρέμβαση, τοποθέτηση όπως θα κάνουν και οι άλλοι συνάδελφοι. 
Ερώτηση επί του προκειμένου. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καλακαλά και τους 
άλλους. Αυτοί οι δύο που προσελήφθησαν στο Πολυτεχνείο, στην 
έδρα αυτή, τί θα διδάξουν, ποιο είναι το γνωστικό αντικείμενο; 

ΚΑΛΑΚΑΛΑΣ: Πλαστική. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Δεν καταλαβαίνω, αυτό είναι πέρα για πέρα 
παράνομο. 

(εκτός μικροφώνου) 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Το τμήμα δεν είναι σκέτο πλαστικής, είναι πλαστικής -

επικοινωνίας και έχει και κάτι άλλο. Και ειδικότερα ο ένας έχει 
διδακτορικό πάνω στα κομπιούτερς και εφαρμόζει μια καινούργια 
μέθοδο στην αποτύπωση. Δηλαδή ενώ μέχρι τώρα η αποτύπωση 
γίνονταν μέσα από το σχέδιο και..., αυτός προτείνει μια 
καινούργια... 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Ξέρετε τι κάνουμε όμως τώρα; Με πιθανολογήσεις 
προσπαθούμε να βγάλουμε λαγό. Δεν γίνεται έτσι. Θα έπρεπε να 
έχουμε εδώ την προκήρυξη της θέσης με τον τίτλο της για να 
μπορούμε να μιλάμε σε πραγματική βάση. Δεν μπορούμε 
πιθανολογικά να οικοδομούμε θεωρίες τώρα, γιατί η κριτική δεν 
μπορεί να γίνει επί της ουσίας, θα γίνει πάνω σε ένα επιθυμητό. Το 
θεωρώ λάθος αυτό. 

Όπως και φαίνεται η έλλειψη του Προσυνεδρίου στον τομέα 
των μεταπτυχιακών. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να 
ολοκληρώσουμε μία εισήγηση γύρω από τα ζητήματα των 
μεταπτυχιακών και να κατατεθεί έτσι συγκροτημένα το status των 
μεταπτυχιακών ή πιθανές δυνατότητες αυτού είναι μία έλλειφη. 
Και οδηγούμαστε σε μία συζήτηση χωρίς να προϋπάρχει μία μελέτη 
πάνω στο αντικείμενο και πρέπει να το καλύψουμε για το Συνέδριο. 
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Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τα μεταπτυχιακά και Θα 
παρακαλούσα για ζητήματα του χώρου μας όπου ο κλάδος δεν έχει 
εκφραστεί, δεν έχουμε καμία απόφαση του χώρου μετά από μελέτη, 
από Συνέδριο, από συνέλευση, γύρω από τα μεταπτυχιακά και 
υπάρχουν διισταμένες απόψεις, μέχρι και βγάλσιμο μαχαιριών. Δεν 
μπορεί το Επιμελητήριο αφηρημένα ή ένα Διοικητικό Συμβούλιο να 
δρομολογήσει διεκδικήσεις, πιέσεις και ότι άλλο πράγμα χωρίς να 
έχουμε επεξεργασμένες Θέσεις και συγκεκριμένες αποφάσεις. 

Είναι ένα ανοιχτό ζήτημα τα μεταπτυχιακά, στο ί ο Συνέδριο 
δεν το είχαμε ακουμπήσει σχεδόν καθόλου και τώρα μπαίνει 
επιτακτικά από πάρα πολλές μεριές, το ζήτημα αυτό να εξαντληθεί 
όσο γίνεται μελετητικά προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα άξονα, 
σ' ένα δρόμο για να μορφοποιήσουμε και τα συγκεκριμένα μας 
αιτήματα. Ειδάλλως, θα χανόμαστε με πιθανολογήσεις και με 
επιθυμητά. Το θεωρώ λάθος αοτό σαν διαδικασία, όχι για σήμερα, 
λέω γενικά, σαν νοοτροπία. Είναι λάθος, είναι άκαρπη, πολλές 
φορές γινόμαστε και ρεζίλι. Εγώ το έχω υποστεί αυτό, γιατί 
ξεκινάγαμε ανέτοιμοι με λάθος πληροφορίες να διεκδικήσουμε και 
"τα τρώγαμε" στο τέλος. Και χάνεται και η αξιοπιστία του φορέα 
και μια σειρά άλλα πράγματα. 

ΤΣΑΡΑ: Λοιπόν, είναι κανείς άλλος συνάδελφος που μέσα από αυτά 
που έχουν ειπωθεί προηγουμένως θέλει να κάνει ερώτηση; Όχι . 
Τότε θα ανοίξουμε κατάλογο για συναδέλφους που θέλουν να 
κάνουν τοποθέτηση. Ποιοί συνάδελφοι θέλουν να κάνουν 
τοποθέτηση; Λάμπρου Χρήστος, Λύτινα Μαρία, Έλλη Κομνηνού, η 
κυρία Βασιλάκη, ο Μιχάλης ο Οικονομίδης, ο κύριος Μακρής. 

ΜΑΚΡΗΣ: Θα ήθελα εφ' όλης της ύλης των όσων είπατε. Με τα 
παιδιά και το ψυχολογικό της νεολαίας. 

ΤΣΑΡΑ: Ωραία, να μας την κάνετε στο τέλος την τοποθέτηση σας. 
Άλλος συνάδελφος; Όχι, Ξεκινάμε. Ο κύριος Λάμπρου. 
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ΛΑΜΠΡΟΥ: Μια πρωινή εμπειρία θα καταθέσω εδώ. Πήγα στο 
σχολείο μου το πρωί και συναντήθηκα με' ένα βιβλίο που λέει: 
"Εισηγήσεις σε επιμορφωτικό σεμινάριο για τους σχολικούς 
συμβούλους όλων των βαθμίδων", 26-30 Σεπτεμβρίου 1994. Το 
οργάνωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, εκδόθηκε το 1996 και 
έφτασε στα σχολεία. Πρέπει να έχει αυτή τη μορφή περίπου. Είναι 
ένα βιβλίο πεντακοσίων εξήντα με εξακόσιες σελίδες με όλες τις 
εισηγήσεις των Συμβούλων. Και ψάχνω να βρω για την αισθητική 
αγωγή τι ειπώθηκε, ψάχνω στη δευτεροβάθμια δεν βρίσκω τίποτε, 
κανείς Σύμβουλος, είτε προσκεκλημένος από κει, είτε παρών για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

Πάω στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και βλέπω η αισθητική 
αγωγή στο δημοτικό σχολειό. Για άνοιξε το, λέω, να δω τι γίνεται. 
0 Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δημήτρης Μελάς 
λέει το σκοπό της αισθητικής αγωγής και μας αναφέρει ότι στην 
αισθητική αγωγή καλούνται να υπηρετήσουν από κοινού και οι 
τρεις κλάδοι που συναπαρτίζουν το μάθημα. Ένα, η εικαστική 
αγωγή, δύο η μουσική, τρία η θεατρική αγωγή. 

Από κει και πέρα, αρχίζει και αναφέρεται στη μουσική και 
στη θεατρική αγωγή, γπάρχουν εισηγήσεις για τη μουσική αγωγή 
και για τη θεατρική αγωγή. Η μόνη αναφορά που γίνεται για την 
εικαστική αγωγή κύριοι συνάδελφοι είναι αυτή η λέξη: "πρώτον η 
εικαστική αγωγή", τίποτε άλλο. Σ' ένα βιβλίο Σχολικών Συμβούλων 
από Επιμορφωτικό Σεμινάριο εξακοσίων σελίδων. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Δεν είχαν ανάλογες εικόνες λόγω του εικαστικού για 
να τις βάλουν μέσα, κατάλαβες; Με λόγια δεν γίνεται! 

ΤΣΑΡΑ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο. Η κυρία Αύτινα. 

ΛΥΤ/ΝΑ: Το θέμα του Προσυνεδρίου, "Η ελληνική πραγματικότητα 
και η θέση των εικαστικών τεχνών" με ωθεί αλλά και με 
υποχρεώνει σαν μέλος του Εικαστικού Επιμελητηρίου, σαν 
εικαστικό ζωγράφο και διακοσμήτρια και σαν εκπαιδευτικό, να 
θέσω επί τάπητος ένα αρκετά φλέγον θέμα για το Τμήμα 
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Διακοσμητικής στο ΤΕΙ Αθήνας, όπου διδάσκω επί δεκαεννιά 
χρόνια σαν καθηγήτρια εικαστικών και εφαρμοσμένων μαθημάτων. 

Αοιπόν, το τμήμα αυτό που θα μπορούσε κατά τη γνώμη 
πολλών να είναι σε υψηλότατο επίπεδο, ένα τμήμα-πιλότος θα 
λέγαμε, που έχει στελεχωθεί αρχικά με εκπαιδευτικούς ικανούς που 
είχαν ενσκήψει με σοβαρότητα στο έργο τους για τη βελτίωση των 
συνθηκών των σπουδών, για τη βελτίωση των χώρων εργασίας, για 
τα προγράμματα, για την αναβάθμιση τους. Παρόλα αυτά, το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα δεν είναι εφικτό. 

Διαδίδεται μάλιστα ότι το τμήμα αυτό έχει ιδιομορφίες. Γιατί 
συμβαίνει αυτό θα ρωτούσε κανείς. Αοιπόν, αν υπάρχουν 
ιδιομορφίες αυτές φτιάχτηκαν από τα ίδια τα μέλη του τμήματος, 
είναι τα μέλη που αποφασίζουν -γιατί όπως ξέρετε τα ΤΕΙ είναι 
αυτοδύναμα και οι αποφάσεις παίρνονται από τα όργανα, που 
είναι τα μέλη, οι καθηγητές και οι σπουδαστές. Από τις αποφάσεις 
αυτές που παίρνουν τα μέλη, τα όργανα η πλειοψηφία αποφασίζει 
και η μειοψηφία αποδέχεται. 

Το 1981 είχαν διοριστεί οκτώ εικαστικοί καλλιτέχνες και 
μέχρι σήμερα διορίστηκε ακόμα ένας. Το 1981 διορίστηκαν στην 
αρχή πέντε αρχιτέκτονες και διακοσμητές και μέχρι σήμερα έχουν 
διοριστεί άλλοι δεκαπέντε. Αυτόματα λοιπόν στη λήψη αποφάσεων, 
δηλαδή στο ποιοι θα διδάσκουν το κάθε μάθημα, ποια μαθήματα 
θα διδαχτούν, στα νέα προγράμματα, ποιοι θα διοριστούν, ποιοι 
έκτακτοι θα προσληφθούν, ποια μαθήματα θα μειωθούν κ.λπ., 
αποφασίζονται από την υπάρχουσα πλειοψηφία αρχιτεκτόνων 
(δώδεκα) και έξι διακοσμητών. 

Αποτέλεσμα: τα εικαστικά μαθήματα συρρικνώνονται και 
περικόπτονται συνεχώς. Από εφτά ώρες τα εφαρμοσμένα έγιναν 
πέντε ώρες, από τέσσερις ώρες τα ελεύθερο σχέδιο και χρώμα 
έγιναν τρεις ώρες, από υποχρεωτικό μάθημα οι διακοσμήσεις 
μεγάλων επιφανειών έγινε μάθημα επιλογής. 

Πριν από δέκα χρόνια υπήρχαν δύο κατευθύνσεις, μία 
καλλιτεχνική και εφαρμοσμένων και μία αρχιτεκτονική και 
διακόσμησης, όμως λόγω του ότι οι προτιμήσεις των σπουδαστών 
στην καλλιτεχνική ομάδα ήταν περισσότερες, ψηφίστηκε και 
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καταργήθηκαν οι δύο κατευθύνσεις και τώρα έχουμε μία με 
ειδικότητα εσωτερικό χώρο. 

Όμως τα αρχιτεκτονικά μαθήματα αυξήθηκαν όπως 
αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου έξι εξάμηνα, διαμόρφωση 
παραδοσιακών κτιρίων δύο εξάμηνα, σχεδιαστική μεθοδολογία 
τρία εξάμηνα, δομική τέχνη (δηλαδή οικοδομική) πέντε εξάμηνα, 
εξωτερικοί χώροι ένα εξάμηνο, πλαστική μακέτα κ.λπ. Και η 
αύξηση αυτή είχε σαν αποτέλεσμα την παρεμπόδιση από μέρους 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου στην αναγνώριση των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων των διακοσμητών, το οποίο είναι το μόνο τμήμα στο 
οποίο δεν έχει αναγνωρίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα. 

Λοιπόν, καθημερινά είμαι παρούσα και συμμετέχω ενεργά σε 
μια προσπάθεια να τηρήσω τις αναλογίες ως προς τα 
εναπομείναντα μαθήματα που διδάσκουν οι εικαστικοί καλλιτέχνες. 
Με κάθε μέσο, ακόμα και με παρατυπίες και με αυθαιρεσίες που 
διαβεβαιώνονται από το νομικό σύμβουλο, η πλειοψηφία έχει το 
λόγο και συνεχίζει το έργο της. Τα τεκμηριωμένα παραδείγματα 
και τις περιπτώσεις που θα μπορούσα να καταθέσω είναι πάρα 
πολλές. 

Έχουμε φτάσει σε δικαστήρια, διότι έχει γίνει αίτηση 
ακυρώσεως των αποφάσεων των συμβουλίων να δοθούν μερικά 
μαθήματα σε άλλους καθηγητές ενώ δικαιούνται οι καλλιτέχνες, σε 
αρχιτέκτονες δηλαδή. Θα μπορούσα να καταθέσω εν πολλοίς πάρα 
πολλά του είδους αυτού, δεν είναι της συγκεκριμένης ώρας, μπορεί 
να τα καταθέσω στο Επιμελητήριο σαν καταγγελίες. 

Δείχνουν όλα αυτά το συνεχή εξοβελισμό των καλλιτεχνικών 
στο χώρο της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής μονάδος. Δηλαδή, τη 
μη ανάθεση σε εικαστικούς καθηγητές εικαστικών μαθημάτων, ως 
μη κατάλληλους. Σ' αυτό έχω -επειδή ήμουν και προϊσταμένη 
πέρυσι- τις αποφάσεις των Συμβουλίων από τις οποίες γράφουν οι 
ίδιοι οι εκπαιδευτικοί του Συμβουλίου, αυτοί, κι αυτοί, κι αυτοί οι 
εκπαιδευτικοί δεν είναι κατάλληλοι ως μη έχοντες κατάλληλο 
πτυχίο. Και μιλάμε για εικαστικά μαθήματα. 
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Θα το αποδώσω σε άγνοια; Αλλά η άγνοια δεν δικαιολογείται 
στο δημόσιο χώρο, ότι δηλαδή δεν γνωρίζουν τα πραγματικά τους 
προσόντα. Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος. 

Η είσοδος αρχιτεκτόνων -επίσης άλλο Θέμα το οποίο είναι 
πολύ σημαντικό- με το πρόσχημα ότι το έργο τους μπορεί να κριθεί 
σαν καλλιτεχνικό, επειδή υπάρχει αυτό το παράθυρο για τους 
εικαστικούς και μόνο όπως ξέρετε, να μπορούν να ισοτιμούν το 
καλλιτεχνικό τους έργο με διδακτορικό δίπλωμα, ζητάνε να 
μπαίνουν μέσα στο χώρο αυτό από το παράθυρο όπως λέμε και να 
κρίνονται σαν καλλιτέχνες-αρχιτέκτονες. Αυτή τη στιγμή έχουμε 
παραδείγματα και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε συνεχή διαμάχη 
και ο νομικός σύμβουλος το υποστηρίζει βέβαια και όλοι που 
γνωρίζουν το θέμα, ότι δεν μπορεί ένας αρχιτέκτονας που έχει 
κάνει δομική τέχνη για είκοσι χρόνια να θεωρήσει το έργο του 
καλλιτεχνικό για να μπορέσει να περάσει χωρίς διδακτορικό. 

Έχουμε φτάσει στο σημείο, απόφοιτοι του ΤΕΙ να ζητούν να 
διδάξουν όλα τα μαθήματα ανεξαιρέτως -και το ελεύθερο σχέδιο, 
και το χρώμα, και την πλαστική, και το σκίτσο, και σαν 
διακοσμητές, και ψηφιδωτό- και με τις ευλογίες των μελών του 
Συμβουλίου των αρχιτεκτόνων και ενός γλύπτη δυστυχώς του 
κυρίου Ρόκου, δίνεται η διδασκαλία των εν λόγω μαθημάτων σε 
διακοσμητές αποφοίτους των ΚΑΤΕΕ και της Αρχιτεκτονικής. 
Δηλαδή των εικαστικών μαθημάτων. 

Ευτυχώς που ο νόμος του '96 στο ΤΕΙ ορίζει πια ότι για να 
μπεις καθηγητής και να διδάξεις, πρέπει να έχεις μία ειδικότητα 
και να ζητηθεί αυτή. Επειδή πέρυσι ήμουν προϊσταμένη, ζήτησα οι 
ειδικότητες να είναι απόφοιτοι της ΑΣΚΤ για να διδάξουν χρώμα ή 
γλυπτική κ.ο.κ., και παρόλα αυτά, παρόλο που υπάρχει αυτή η 
νομοθεσία η τελευταία, ακόμη και τώρα ο τελευταίος στη λίστα 
που έχουν δώσει εισήγηση ποιοι είναι στη λίστα πρώτος, δεύτερος, 
ανάλογα με τα προσόντα διορίστηκε, ο τελευταίος ο οποίος ήταν 
απόφοιτος των ΤΕΙ με τρία χρόνια σε μαθήματα αυτά. Δηλαδή 
αυτό δεν γνωρίζω αν μπορεί να το δεχτεί ανθρώπινος νους. 

Ο νόμος του ΤΕΙ ορίζει ότι στο επίπεδο των καθηγητών 
εφαρμογών προηγείται από αυτούς του ΤΕΙ, όμως ξεκαθαρίζει εκεί 
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που δεν υπάρχουν υποψήφιοι πτυχιούχοι αντίστοιχης ειδικότητας 
του ΤΕΙ, δηλαδή να μπει ένας πτυχιούχος ΑΕΙ, αλλά στην 
ειδικότητα αυτή και στη θέση που προκηρύσσεται. Δηλαδή, όταν 
είναι μαθήματα εικαστικά (χρώμα, ελεύθερο κ.λπ.) δεν μπορεί να 
μπαίνει ένας που τελείωσε τη διακοσμητική και έχει μάθει 
αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου. 

Έχουν γραφτεί σελίδες πρακτικών για τις διενέξεις κ.λπ. Με 
λίγα λόγια, μακάρι να μπορούσαμε να τηρήσουμε αυτό το νόμο ο 
οποίος είναι σαφής, που λέει: "... ο διδάσκων να είναι 
επαγγελματίας με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο και να 
έχει τίτλους, ξένη γλώσσα κ.λπ.". Αυτό δεν το τηρούν. Για να 
διδάξει κάποιος μαθήματα εικαστικά όπως όλοι γνωρίζουμε και 
μάλιστα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να έχει μία 
εκτεταμένη και σφαιρική γνώση αισθητικής παιδείας σε θέματα 
τέχνης και πολιτισμού, σε θέματα εφαρμογής και τεχνών, με 
πλούσια εμπειρία καλλιτεχνική. 

Θα τολμούσε ένας πτυχιούχος ΑΣΚΤ να διδάξει αρχιτεκτονικά 
μαθήματα υψηλού επιπέδου σε χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ποτέ; Πώς, λοιπόν, τολμούν οι πάντες να εισχωρούν στους χώρους 
τω εικαστικών μαθημάτων; 

Προτείνω να συσταθεί μια επιτροπή του Επιμελητηρίου η 
οποία να παρακολουθεί από κοντά τις αποφάσεις των οργάνων 
του ΤΕΙ, να τις καταγράφει αν είναι αντικειμενικές και 
αμερόληπτες σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο. Και να καταγγέλλει 
αν χρειαστεί τις παρατυπίες και αυθαιρεσίες σε βάρος των 
καλλιτεχνών και αν χρειαστεί να τα αναφέρει και στον Τύπο. Διότι 
η δημόσια παιδεία ανήκει σε όλους. Δεν φταίνε οι σπουδαστές που 
πραγματικά θέλουν να σπουδάσουν σοβαρά, ούτε οι γονείς που 
εξαντλούνται να πληρώνουν, να έχουν σαν αποτέλεσμα μια μίζερη 
και μέτρια γνώση, από πλευράς ειδικής και καλλιτεχνικής 
παιδείας. 

Να σταματήσει ο ακρωτηριασμός των εικαστικών 
μαθημάτων, σε όλες βέβαια τις βαθμίδες, ούτως ώστε να φτάνουν 
τα παιδιά στα ΤΕΙ με κάποιες γνώσεις. Για όσους ενδιαφέρονται να 
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τοποθετήσουν τους χιλιάδες αρχιτέκτονες που δεν έχουν εργασία, 
ας φτιάξουν σχολές ιδιωτικές και ας τους προσλάβουν. 

Ποιες θα πρέπει να είναι, λοιπόν, οι προσπάθειες από μέρους 
του Εικαστικού Επιμελητηρίου; Αυτό που ζητάει το θέμα του 
Προσυνεδρίου για τη θέση των εικαστικών τεχνών στην 
εκπαίδευση. Στο μοναδικό τριτοβάθμιο ίδρυμα με το συγκεκριμένο 
αντικείμενο, πως θα τολμήσουμε μέσα από τη μάχη που πρέπει να 
δώσουμε να φτιάξουμε ένα τμήμα αντάξιο της ελληνικής 
παράδοσης σε θέματα εφαρμοσμένης τέχνης και της εξέλιξης της, 
με υψηλής στάθμης παρεχόμενη εκπαίδευση στα θέματα της 
εφαρμοσμένης δημιουργίας. 

Ας τολμήσουμε, βοηθώντας όλοι μας, διότι δεν είναι ένα έργο 
ζωγραφικής το οποίο το κρεμάω στο σπίτι μου και κάποια στιγμή 
δεν μου αρέσει και το πετάω στο διπλανό δωμάτιο. Είναι μια 
διακόσμηση, ένα μνημειακό έργο το οποίο είμαστε, στο χώρο αυτό 
διδάσκουμε να δημιουργήσουμε που αυτό κάποιος ικανός πρέπει 
να το δημιουργήσει. Να το βλέπουν όλοι και να το δέχονται για 
πολλά χρόνια. Να μη δημιουργεί μια ρύπανση οπτική, που μας 
βομβαρδίζουν καθημερινά. 

Και επίσης, σαν Σύλλογος της ΑΣΚΤ, θα πρέπει να λάβει 
μέρος σε αυτή την κίνηση, είτε το Επιμελητήριο, είτε οι εικαστικοί 
εκπαιδευτικοί ή οι Σύλλογοι, ούτως ώστε να έχουμε όχι τα άσχημα 
αποτελέσματα που έχουμε μέχρι στιγμής. 

ΤΣΑΡΑ: Στη συνέχεια η συνάδελφος Έλλη Κομνηνού. 

ΚΟΜΝΗΝΟΥ: Θα σας πάω λίγο πίσω, μερικά χρόνια πίσω. Θέλω να 
αναφερθώ σε κάποια γεγονότα με ερέθισμα ό,τι άκουσα από τον 
κύριο Οικονομίδη για τα Γιάννενα. Ανάλογα περιστατικά που έζησα 
στα ΤΕΙ Αθήνας. Δεν είμαι πολύ καλά προετοιμασμένη σήμερα, 
αλλά δεν μπορώ να σιωπήσω και να μην καταθέσω ορισμένα 
πράγματα. Νομίζω ότι βοηθώ και τους συναδέλφους να 
ξεκαθαρίσουν ορισμένα προβλήματα και ανάμεσα μας ακόμα. 

Δεν είναι πάντα δηλαδή το πρόβλημα εάν έχουμε να κάνουμε 
με μη εικαστικούς συναδέλφους, αλλά πολλές φορές υπάρχει 
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πρόβλημα και όταν έχουμε να κάνουμε με εικαστικούς 
συναδέλφους. Φταίνε ίσως οι μηχανισμοί. 

Θα ήθελα να θυμηθώ, λοιπόν, την περίπτωση μου που 
"κονταροχτυπηθηκα" μ' ένα άτομο που δεν ήθελα καθόλου να 
"κονταροχτυπηθώ", γιατί κατά τύχη ανέλαβα να διδάξω στο 
δεύτερο εξάμηνο τους μαθητές που είχε εκείνο το άτομο στο πρώτο 
εξάμηνο. Η κατάσταση ήταν τραγική. Δεν ήξερα πως να ξεκινήσω 
και πως να προχωρήσω κάτι που ήταν ήδη διαστρεβλωμένο. 

Δεν ήμουν μόνη, ήμουν με ένα συνάδελφο καθηγητή 
εφαρμογών τότε. Εγώ ήμουν επίκουρη καθηγήτρια. Δεν είχα 
κανένα πρόβλημα με το συνάδελφο, σχεδόν ότι προσπαθούσε 
εκείνος να περάσει στα παιδιά ή ότι πρέσβευε από άποψη 
εκπαιδευτική, το ίδιο περίπου συνέβαινε και με εμένα. 

Ζητήσαμε από τα παιδιά να φέρουν προηγούμενες εργασίες 
για να κατατοπιστούμε σχετικά με το τί συνέβαινε. Είχα μια 
ελαφρά ιδέα από ένα προηγούμενο εξάμηνο μπαίνοντας κατά τύχη 
στην αίθουσα που αυτό το άτομο δίδασκε. Είδα δηλαδή ότι κάτι 
δεν πήγαινε καλά, σαν να μην ήταν εικαστικός καλλιτέχνης αυτός ο 
άνθρωπος που δίδασκε, ενώ πρέσβευε βέβαια ότι ήταν. 

Για να μη σας κρατάω και πολυλογώ ττάνω στο θέμα, η 
περίπτωση ήταν ενός ανθρώπου που είχε κάνει τριετείς σπουδές σε 
Ανωτάτη Σχολή στο εξωτερικό, κατευθείαν ειδίκευσης. Δεν ήταν 
αυτό που είπε πριν ο συνάδελφος Μπάμπης Δαραδήμος που 
κάνουν τριετή σπουδή και ύστερα κάνουν διετή ειδίκευση. Ήταν 
μία σχολή τριετούς φοιτήσεως κατευθείαν ειδίκευσης. 

Αυτό το άτομο θα μπορούσε να διδάξει βέβαια στα ΤΕΙ 
Αθήνας, αλλά να διδάξει μόνον την ειδίκευση του. Κακώς, λοιπόν, 
το είχαν τοποθετήσει στα πρώτα εξάμηνα να διδάξει υποδομή. Εκεί 
επάνω "κονταροχτυπηθηκα" άγρια θα έλεγα, γιατί ενώ ανέφερα 
στο Συμβούλιο των Καθηγητών κάποια πράγματα χωρίς να θέλω 
να θίξω άτομο -ήταν μια περίπτωση που έπρεπε να σώσω εγώ τα 
παιδιά και να δω τι θα κάνω με τα παιδιά που παρέλαβα και να 
μην επαναληφθεί ένα τέτοιο λάθος, χωρίς να ξέρω ακόμη καλά -

καλά περί τίνος πρόκειται. Σιγά-σιγά έμαθα αυτά που έπρεπε να 
μάθω και ήξερα για ποιο λόγο γινόντουσαν. 
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Καταρχήν, αυτό το άτομο είχε την προστασία του Προέδρου 
του ΤΕΙ Αθήνας και έπρεπε να περάσει, να μονιμοποιηθεί πρώτα 
κ.λπ. Δεν αναφέρω απολύτως τίποτα, με το άτομο δεν είχα ποτέ 
μου τίποτα και ένας λόγος παραπάνω που δεν πρέπει να 
αναφερθεί τίποτα, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ήδη χαθεί από 
τη ζωή. 

Όμως η τραγική κατάσταση ήταν άνευ προηγουμένου που 
είχα βιώσει τότε γιατί από όλες τις μεριές έβλεπα ότι αυτό το 
πράγμα κουκουλώνονταν και έπρεπε να αποσιωπήσω. Δεν 
μπορούσα να αποσιωπήσω, έκανα αναφορά στα διάφορα τμήματα, 
όχι μόνο στο δικό μας, για να μη μου το βάλουν στο συρτάρι και το 
εξαφανίσουν. Έκανα ότι μπορούσα δηλαδή για να αντιδράσω. 

Προς το τέλος του εξαμήνου τα πράγματα ήταν ήδη 
διαμορφωμένα σε σχέση με την ψυχολογία των παιδιών. Τα παιδιά 
δεχτήκανε τη νέα διδασκαλία, την πιο ανοιχτή, με ανοιχτούς 
ορίζοντες βέβαια που μπορεί να δώσει ένας άνθρωπος εικαστικός 
και δεν είχα πρόβλημα ψυχολογικό με τα παιδιά. Εγώ είχα 
πρόβλημα συνειδήσεως όμως, διότι όσο και να εντείναμε την 
κατάσταση για να μάθουν με την καινούργια βάση τα παιδιά 
διάφορα στοιχεία που έπρεπε να μάθουν να περάσουν στο άλλο 
εξάμηνο, δηλαδή στο τρίτο εξάμηνο και τελευταίο νομίζω εκείνη 
την εποχή από άποψη εικαστικής παιδείας, εγώ έκρινα ότι αυτό το 
πράγμα μάλλον δεν θα έπρεπε να γίνει. Γι' αυτό άνοιξα συζήτηση 
στα παιδιά να δούμε πως θα αντιμετωπίσουμε το θέμα και αν 
εκείνα νοιώθουν ώριμα για να προχωρήσουν στο τρίτο εξάμηνο, 
δηλαδή το τελευταίο. 

Μετά από μεγάλη συζήτηση τα παιδιά ήδη είχαν πειστεί και 
μεταξύ τους -αφού κουβεντιάσανε- και με την παρέμβαση τη δική 
μου και του συναδέλφου, ότι τα περισσότερα ήταν ανώριμα για να 
περάσουν στο τρίτο εξάμηνο. Δηλαδή κάναμε μία προσπάθεια στο 
δεύτερο εξάμηνο να τους διδάξουμε το "αλφαβητάριο" θα έλεγα 
που θα έπρεπε ήδη να ξέρουν στο πρώτο εξάμηνο και να 
διδάξουμε και κάτι παραπάνω. Και πετύχαμε να το κάνουμε αυτό, 
αλλά δεν ήταν επαρκής η όλη κατάσταση για να περάσουν σε ένα 
τρίτο εξάμηνο που ήταν το τελευταίο. 
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Λοιπόν, εκεί επάνω πήραμε μια απόφαση όλοι μαζί, ότι ναι, 
θα έπρεπε πολλά παιδιά να μείνουν να κάνουν πάλι το εξάμηνο 
τους. Κάπως τελειώσαμε το εξάμηνο, άφησα ορισμένα παιδιά στο 
ίδιο εξάμηνο, μερικά που ήταν ήδη προχωρημένα και πριν να 
έρθουν στα ΤΕΙ βέβαια δεν μπορούσα να τα αφήσω και τα 
προχώρησα. Αλλά το αποτέλεσμα ξάφνιασε ή θα πω θορύβησε 
αυτούς που ήθελαν να προωθήσουν εκείνο το άτομο για 
μονιμοποίηση γρήγορη και δεν ξέρω τι. Δεν ήθελαν να 
αποκαλυφθεί η αδυναμία ή του ατόμου ή το λάθος τους να βάλουν 
το άτομο εκείνο στα πρώτα εξάμηνα. 

Και δημιουργήθηκε βέβαια μια κατάσταση-κομφούζιο, διότι 
μαζέφανε τα παιδιά αυτά σε μία αίθουσα και τους μιλήσανε. Δεν 
ξέρω τι τους είπανε, πάντως μία μέρα έρχονται δύο παιδιά και μου 
είπανε, ξέρετε όμως εμείς δεν υπογράφαμε. Λέω, παιδιά τί να 
υπογράφετε; Λέει, μας έβαλαν και υπογράφαμε ένα κείμενο. Εγώ 
δεν ρώτησα αν το κείμενο ήταν εναντίον μου ή όχι, αλλά κατάλαβα 
ότι τα παιδιά βιάστηκαν να υπογράφουν κάτι για να ακυρώσουν 
την απόφαση της καθηγήτριας τους, που ήμουν εγώ, να μην 
περάσουν στο επόμενο εξάμηνο. Προφανώς, τα παιδιά, λοιπόν, 
πέρασαν στο επόμενο εξάμηνο. Ακυρώθηκε η απόφαση μου, εκείνη 
την εποχή. 

Κάποτε ήρθαν κάποια παιδιά και μου ζήτησαν να 
παρακολουθούν το μάθημα μου από αυτούς τους μαθητές μου τους 
παλιούς, σαν ακροατές. Τους λέω, παιδιά με συγχωρείτε, αν 
υπογράφατε μην με μπερδέψετε περισσότερο. Βρίσκομαι κάτω από 
στόχαστρα περίεργα, αναλάβετε τις ευθύνες των πράξεων σας και 
αν σας άρεσε η διδασκαλία μου θα έπρεπε να μην υπογράφετε. 
Αφού υπογράφατε να πάτε στα δικά σας εργαστήρια που 
διαλέξατε και να αφήσετε εμένα ήσυχη με τους δικούς μου τους 
μαθητές. Αυτό ήταν μια χαρακτηριστική σκηνή που έχω απλά να 
καταθέσω. 

ΤΣΑΡΑ: Ευχαριστούμε τη συναδέλφισσα. 
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ΚΟΜΝΗΝΟΥ: Θέλω να πω ότι δεν τα έχω με συναδέλφους του ΤΕΙ 
Αθηνών. Θέλω να πω μόνο ότι πολλές αποφάσεις κατάλαβα ότι 
περνούσαν τάκα-τάκα, στα γρήγορα, οι συνάδελφοι ήταν όχι πολύ 
καλά ενημερωμένοι και κάποιοι που ήταν προϊστάμενοι (οι 
προϊστάμενοι ήταν αρχιτέκτονες ή δεν ξέρω τι άλλο) μεθόδευαν και 
προαποφάσιζαν και τους επηρέαζα έτσι ώστε να παρθούν αυτές οι 
αποφάσεις. 

Αυτά τα λέω γιατί πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 
δεκατέσσερα γιατί ειδικά όταν έχουμε αρχιτέκτονες δίπλα μας 
περνάνε τα δικά τους. Και δεν φταίνε στη συγκεκριμένη περίπτωση 
οι αρχιτέκτονες, το ότι ήταν αρχιτέκτονες αυτοί. Κατά τη γνώμη 
μου, οι συνάδελφοι, δεν ξέρω τι να πω, πολλές αποφάσεις ή ας 
πούμε πολλές προωθήσεις ατόμων γίνονται και μετά από πολιτικές 
συναλλαγές ή οτιδήποτε άλλο. Στα ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα δεν ξέρω, στα ΤΕΙ της τότε εποχής (μιλάω τώρα πριν 
από δέκα χρόνια) η κατάσταση ήταν λίγο τραγική. 

Και αυτό που άκουσα από τον κύριο Οικονομίδη, όπως 
έψαχναν να βρουν αίθουσες, αυτά όλα τα ζήσαμε πάρα πολύ 
έντονα τότε. Αίθουσες εξάωρων μαθημάτων, έγραφε ο καθηγητής 
τάδε πρώτο εξάμηνο... 

Κασέτα 8α 

ΚΟΜΝΗΝΟΥ: ... να γράφει Κομνηνού επάνω, πρώτο εξάμηνο, από 
πίσω μου ελάτε γιατί δεν με γνώριζε κανείς, ήταν πρώτο εξάμηνο. 
Δεν με γνώριζε άνθρωπος. Αοιπόν, μπρος μαρς πηγαίνουμε. 
Ευτυχώς είχα τον άνθρωπο δίπλα μου το συνάδελφο, τον καθηγητή 
εφαρμογών, ο οποίος τέλος πάντων έτρεχε με δύο παιδιά να βρει 
από τα ντουλάπια των μονίμων να πάρει κάποια αντικείμενα που 
τα είχαμε φέρει εμείς από το σπίτι μας, για να στήσουμε ένα θέμα 
και να κάνουμε δεν ξέρω τ ι . 

Βρίσκαμε μια αίθουσα, μπαίναμε μέσα. Σε τρία τέταρτα 
ερχόταν ο καθηγητής της άλλης σχολής και μας έλεγε, τι γυρεύετε 
εσείς εδώ, έχουμε μάθημα εμείς. Ρεζιλίκι ήταν. Δεν ήταν τίποτε 
άλλο από μία μείωση μόνο και μόνο επειδή ήταν ο εκπαιδευτικός 
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έκτακτος και εκείνη την εποχή οι έκτακτοι προσήλθαν με 
περισσότερα προσόντα διότι είχε κηρυχθεί πλέον η υπόθεση της 
αναβάθμισης του ΤΕΙ Αθήνας κ.λπ. και ήταν με περισσότερα 
προσόντα από τους μονίμους που ήταν με το δίπλωμα της Σχολής 
Καλών Τεχνών, τότε από τα ΚΑΤΕΕ οι συνάδελφοι οι άλλοι. 

Αοιπόν, έπρεπε να πολεμηθούμε για τα καλά. Από όλες τις 
πλευρές τρώγαμε μπάτσους και νομίζω δεν έμεινε κανείς από την 
τότε φουρνιά εκεί μέσα, ίσως ο Ρόκος έμεινε, δεν ξέρω αν έμεινε 
κανένας άλλος. Αν άντεξε κανένας άλλος. Αοιπόν, αυτά. 

ΤΣΑΡΑ: Ευχαριστούμε τη συναδέλφισσα. Επί του προκειμένου, 
επειδή εγώ και ο συνάδελφος είμαστε εκπαιδευτικοί στα ΤΕΙ, όλα 
αυτά που λέει η Έλλη Κομνηνού είναι αλήθεια. Και είναι 
τραυματικές αλήθειες, που βέβαια ξεκινάνε από το γεγονός ότι η 
Έλλη, όπως είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως, ανήκε σε αυτόν 
τον καταραμένο αν θέλετε κλάδο των εκτάκτων εκπαιδευτικών. 
Όχι ότι δεν γίνονται και στους μόνιμους εκπαιδευτικούς ανάλογα 
πράγματα, αλλά στον κλάδο των εκτάκτων εκπαιδευτικών 
οπωσδήποτε υπάρχουν περισσότερα προβλήματα. 

Αφού τελειώσουμε, λοιπόν, τις υπόλοιπες τοποθετήσεις και 
εγώ και ο συνάδελφος θα θέλαμε να κάνουμε μία παρέμβαση δική 
μας πάνω στο θέμα. 

Στη συνέχεια είναι η συνάδελφος Βασιλάκη. 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ: Δεν θα σας απασχολήσω γιατί είμαστε όλοι 
κουρασμένοι, απλώς τελικά συνοψίζεται το πρόβλημα της 
εκπαίδευσης της καλλιτεχνικής παιδείας σε ένα μπούρδου-

μπούρδου του υπουργείου Παιδείας, το οποίο έχει βάλει τις 
διάφορες ειδικότητες να μάχονται μεταξύ τους. Σηκώνουν πολύ 
νερό και όλες οι αποφάσεις οι οποίες παίρνονται εν απουσία μας. 
Ο συνάδελφος ο Λάμπρου κατήγγειλε ότι ολόκληρο Συνέδριο δεν 
είχε καμιά εισήγηση δικού μας Συμβούλου. Δεν ξέρουμε καθόλου, 
πιθανόν να μην κλήθηκε, διότι υπήρχε κάποιος συνάδελφος τότε 
εκεί, πιθανόν να μην κλήθηκε. 
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Βρίσκω όμως ότι και η υπόθεση των ΠΕΚ που είναι η 
μετεκπαίδευση, έχει πέσει στα χέρια των δασκάλων. Δεν έχω 
τίποτα εναντίον των δασκάλων, είμαι παιδί δασκάλων και ξέρω 
πολύ καλά τη νοοτροπία τους. Δυστυχώς έχουν πιάσει τα πόστα 
και διδάσκουν στα ΠΕΚ μη φανταστείτε, δηλαδή μπορεί να 
διδάσκουν και υγιεινή που είναι θέμα που πρέπει να το διδάξει 
ένας γιατρός. Πάνε στα ΠΕΚ, λοιπόν, ακριβοπληρώνονται. Τώρα 
θα άξιζε μια παρά πολύ ωραία χυδαία έκφραση γι' αυτό αλλά δεν 
τη λέω, σέβομαι τον εαυτό μου, την ανατροφή μου και το 
περιβάλλον μου, τι κάνουν οι δάσκαλοι οι μετεκπαιδευόμενοι. 

Προχθές στην τηλεόραση η κυρία Λούκα Κατσέλη είχε δίπλα 
της ένα επιτελείο με το οποίο θα αλλάξει συλλήβδην όλη την 
εκπαίδευση, έτσι; Και οι δύο ήταν δάσκαλοι, ο Πρόεδρος του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κύριος Έξαρχος, κάπως έτσι λέγεται και 
ο κύριος με τα διάφορα τικ επάνω του που έπρεπε πρώτα να κάνει 
ψυχανάλυση και μετά να ασχολείται με τέτοια θέματα, ο κύριος 
Κασωτάκης. Λοιπόν, όλοι αυτοί είναι δάσκαλοι. 

Μας κυνηγάνε πάρα πολύ, όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε, 
με συγχωρείτε πάρα πολύ αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Οι 
αρχιτέκτονες δεν μας κυνηγάνε οι ταλαίπωροι, απλώς είναι 
άνεργοι. Το μόνο που ευχόμαστε είναι να βομβαρδιστεί κάποια 
στιγμή η Λθήνα, ν' αρχίσουν να ξαναχτίζουν, να μας αφήσουν 
κάπως ήσυχους. Χρειάζονται και κάπως τέτοιες ρηξικέλευθες... 

Τελικά, όμως, τα πράγματα συνοψίζονται ότι πρέπει να 
είμαστε παρόντες σε όλα τα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Και 
δυστυχώς δεν είμαστε παρόντες, όλα γίνονται απουσία μας. 
Δηλαδή τώρα που γίνεται η πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή που είμαστε 
εμείς; Πού είμαστε; Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει ένα συνάδελφο 
και μάλιστα έμαθα ότι ήδη έχει ετοιμαστεί βιβλίο το οποίο θα μας 
σταλεί στα σχολεία από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με το οποίο θα 
εργαζόμαστε. Να είσαστε έτοιμοι συνάδελφοι για το βιβλίο το 
οποίο θα μας έρθει. Δεν ξέρω τι είδους βιβλίο είναι, πάντως δεν 
έχει συμμετάσχει κανένας εικαστικός σε αυτό το βιβλίο. 

Όττως υπάρχουν πάρα πολλοί φιλόλογοι οι οποίοι διδάσκουν 
τέχνη και μάλιστα στα ΠΕΚ, ξέρετε για να μην αναφερόμαστε σε 
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ονόματα. Το ίδιο και με διάφορες πολύ μικρές επιμορφώσεις σε 
λίγο, σε λιγάκι Θα έχουμε από τις καινούργιες Παιδαγωγικές 
Ακαδημίες δασκάλους οι οποίοι θα είναι επιμορφωμένοι στα 
εικαστικά. 

Αοιπόν, εγώ βρίσκω μια λύση σε αυτήν την κατάσταση, 
ενίσχυση του ρόλου του Επιμελητηρίου και πολύ σκληρή δουλειά. 
Συνεχή παρουσία μέσω του τύττου και των διαφόρων οργάνων και 
φορέων διότι δεν μας βλέπω καθόλου καλά. 

Όμως υπάρχει και κάτι άλλο, είμαστε σε μία συνεχή 
μουρμούρα και σε μία συνεχή γκρίνια. Ας μην έχουμε 
ψευδαισθήσεις, ο εικαστικός πάντα ήταν ριγμένος. Μόνο μία 
περίοδος πέρασε που ήταν σε πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση η 
προσφορά του, ήταν την εποχή της αναγέννησης. Μόνο τότε. 
Ακόμα και στους κλασσικούς χρόνους ο καλλιτέχνης ήταν ένας 
χειρώναξ. 

Εκείνο που είναι δηλαδή το κύριο έργο του Επιμελητηρίου σε 
αυτή τη φάση είναι πως θα δείξει αυτή την τρομερή αντίθεση που 
υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Από τη μια μεριά έχει ανάγκη 
τους καλλιτέχνες για να δείξει ότι έχει επίπεδο ζωής, ότι εμείς 
είχαμε και Περικλή, εμείς είχαμε και Φειδία, εμείς είχαμε και 
αυτούς. Αοιπόν, θυμόνται μόνο όταν πρέπει να βγάλει πρόσωπο 
πολιτισμένο και πολιτιστικά ανεβασμένο προς τα έξω και μετά μας 
έχει ριγμένους, ταλαίπωρους, μίζερους και χωρίς καμιά ουσιαστική 
εξουσία για τα ίδια μας τα προβλήματα. 

Αοιπόν, ενίσχυση του Επιμελητηρίου και δεν βλέπω τίποτα 
άλλο εγώ. 

ΤΣΑΡΑ: Ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο Οικονομίδης. 

Ο/ΚΟΝΟΜ/ΔΗΣ: Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος γιατί με κάλυφαν οι 
προηγούμενοι και κυρίως η κυρία Αύτινα. Μια πρόταση θέλω να 
κάνω και μάλιστα πολύ σύντομα. Επειδή με πειράζει προσωπικά 
εμένα και ίσως κι εσάς, δεν με πειράζει εάν προσελήφθην ή όχι σε 
κάποιο τμήμα, αλλά ο τρόπος που με αξιολογούν. Γιατί έχουμε 
βαρβαρότατες εκφράσεις εδώ. 
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Θέλω να προτείνω ότι σε αυτού του είδους τ/ς αξιολογήσεις 
πρέπει να έχουμε πόδι και μάτι και στόμα και εμείς. Δηλαδή σε 
οποιαδήποτε αξιολόγηση οποιουδήποτε τμήματος να υπάρχει 
πρόσωπο της Σχολής Καλών Τεχνών, πρόσωπο του Συλλόγου 
Εκπαιδευτικών Τέχνης, πρόσωπο του Εικαστικού Επιμελητηρίου, 
πρόσωπο των Συμβούλων μας, πρόσωπο του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου και ας είναι και πρόσωπο της Πρυτανείας που Θα 
ορίσει για το τμήμα ότι είναι οικείο και κατάλληλο για την 
επιτροπή αυτή. Αλλιώς δεν βλέπω καμία σωτηρία, Θα βριζόμαστε 
συνεχώς. 

Ένα αυτό, δεύτερο, με πονάει πολύ η λέξη Παιδαγωγικά 
Τμήματα. Χάσαμε κύριοι συνάδελφοι τη λέξη Παιδαγωγική 
Ακαδημία και μεταφέρθηκε αυτή σε Ακαδημία Ποδοσφαίρου, 
Ακαδημία Καράτε, Ακαδημία Μπάσκετ, Ακαδημία Προπονητών, 
Ακαδημία Αυτοκινήτου κ.λπ. 

Είναι φοβερά πράγματα, η ωραιότερη λέξη που έχει γεννήσει 
ποτέ ο κόσμος. Είμαι υπερβολικός. Ακαδημία. Το κάναμε τμήμα, 
σαν να είναι αστυνομικό τμήμα, σαν να είναι τμήμα του 
υποτμήματος κ.λπ. Κηρύττω την αυτονομία του τμήματος, γιατί 
από τότε άρχισαν και χαλάνε και βλέπετε τα Παιδαγωγικά 
Τμήματα να μην έχουν καμία διαφορά από τα ΦΠΨ (Φιλοσοφικής, 
Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας). Αν δεν ήταν οι δάσκαλοι δηλαδή που 
τους παίρνουν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση να κάνουν τα 
πρακτικά μαθήματα, όλοι οι παιδαγωγικοί θα ήταν στον αέρα. 

Αυτό ήθελα να πω και παρακαλώ τελειώνοντας, παρέλειψα 
και είναι μεγάλη μου παράλειψη να μην επαινέσω το ΤΕΙ 
Ιωαννίνων. Εκεί ο κύριος Παπασπύρος συνάδελφος μου και εγώ 
που δουλεύω κάπως έκτακτα εκεί, έχουμε κάνει θαυμάσια δουλειά. 
Το επαινώ με όλη μου την ψυχή και θεωρώ παράλειψη και ζητώ 
συγνώμη. 

ΤΙΑΡΑ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο. Στη συνέχεια θα μιλήσει ο 
συνάδελφος Μακρής και ζήτησε το λόγο η συνάδελφος 
Χατζαντώνη. Κύριε Μακρή σας ακούμε. Επειδή όμως ο χρόνος μας 
συντομεύει και επειδή σε λίγο θα ανακοινωθούν και τα 
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αποτελέσματα των Ολυμπιακών, για όσους είναι υπέρ και για 
όσους είναι κατά φαντάζομαι Θα ενδιαφέρει το Θέμα, εάν είναι 
δυνατόν να συντομεύετε. 

ΜΑΚΡΗΣ: Με ξέρουν, Κωστής Μακρής, φωνάζω πολύ και ξορκίζω 
το κακό. Αγαπητή Βασιλάκη έχω να πω κάτι, απλό, πολύ απλό. 
Μου ζήτησε φιλόλογος, επειδή είμαι καλλιτέχνης, ιερεύς του 
ωραίου, να κάνουμε μαζί ιστορία της τέχνης. Αυτή όμως κάνει 
ιστορία της τέχνης. Αυτό. 

Τώρα, απλώς κάνω μια μικρή καταγγελία, σχετικά με κάτι 
που είπε η Κομνηνού. Ένα πράγμα το οποίο είναι αστειοφανές, 
αλλά είναι πραγματογενές. Διδάσκω και ελεύθερο σχέδιο, το οποίο 
ίσως εγώ μόνο, ελεύθερο από γνώμονες και τέτοια. Διότι όταν το 
κάνανε στο λύκειο το τεχνικό μία ώρα και το δίδασκε σχεδιάστρια 
με γνώμονες και τέτοια. 

Είχα δε πει εγώ πριν από χρόνια, ότι στη 2α λυκείου που 
πάνε στα ΤΕΙ για γραφίστες είναι βασικό το ελεύθερο σχέδιο και 
είχα πει, 2α τάξη δύο χρόνια και στην 3η τρία. Και αυτοί ένα 
χρόνο μάλιστα, το έκαναν ένα χρόνο. Μετά δύο χρόνια. Και τους 
λέω, ξέρετε, όταν δεν βάζετε προεισαγωγικά το ελεύθερο σχέδιο το 
απηλλαγμένο κ.λπ., κ.λπ., είναι σαν να ζητάτε να πηδήξουν ένα 
χάσμα χωρίς... 

Αοιπόν, πέρυσι το κάνανε δίχρονο, δύο ώρες. Αυτό ήταν το 
ένα τρίτο (1/3) πολύ γρήγορα. Πιστεύοντας ότι ο καλλιτέχνης είναι 
ένας ιερέας του ωραίου που διδάσκει τη ζωή απηλλαγμένη από τα 
καζάνια της κόλασης που μας θέλει παπάδες, έχω επίγνωση του τι 
είναι ο καλλιτέχνης. Και αρχίζω με αυτό που έλεγε η Μελίνα, ότι 
μεγαλύτερη επένδυση για βιομηχανία είναι ο πολιτισμός. Έρχομαι 
τώρα σ' έναν πρωθιερέα της μεγίστης χουντάρας, τον Μαστοράκη 
ο οποίος ακούστε τι είπε στο στρίμωγμα αυτών των καναλιών που 
έχουνε πάθει, επάνω στο "Μακεδονία Παλλάς". Οτι η ΕΡΤ είναι 
μόνο για ντοκιμαντέρ και για τα πολιτιστικά. Εγώ το πήρα κι 
έπιασε, ευτυχώς. Αρα είναι για τα εκπορνιστικά. 

Έρχομαι τώρα σε όλο το φάσμα. Πολύ ωραία είναι αυτά που 
λέτε, τα πιστεύω και τους διδάσκω ελληνοσύνη, περασμένη από 
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επετείους και αυτό που η ωραία μας Ντι για τις νάρκες, έκανα και 
στίχους κ.λπ. Ξέρετε όμως, όταν τα παιδιά μπλοκαρισμένα από 
αυτό το ναρκωτικό, γιατί η τηλεόραση είναι ένα ναρκωτικό όπου 
είναι σαν το αρσενικό, οι πέντε σταγόνες είναι συν, ζωή και οι 
παραπάνω είναι πλην. 

Πως, λοιπόν, η τέχνη που είπε ο τέως συμμαθητής μου και, 
και, και, θα εφαρμοστεί στα παιδιά που είναι ντοπαρισμένα από 
την τηλεόραση. Μήπως θα πρέπει να τους βρούμε ιερά ξόρκια, μην 
σας φαίνεται αστείο γιατί κι εγώ είμαι ένας ξορκιστής 
εμπράγματος και επιτελώ έργο. Να φανταστείτε ότι στο σχολειό 
μου όταν στομωνουν και από τα αρχαία τους κι αυτά, έρχονται σε 
μένα. Και δεν το λέω για να πω ποιος είμαι, αυτομουτζώνομαι, 
αυτοσαρκάζομαι, αλλά τι θα πρέπει να κάνουμε, τι θα πρέπει αυτή 
την κοινωνία η οποία βάλλεται από αυτή την τηλεόραση. 

Σημειωτέον, τόλμησα σε ένα κανάλι της Κρήτης να απευθύνω 
προς τους γονείς, εσείς γονείς να μάθετε στα παιδιά σας με 
παραδοσιακά παιχνίδια, όταν είδα ότι τυφλός μουσικός έκανε δύο 
χιλιάδες χαρταετούς τρίχρωμους και απευθύνθηκα, ξέρετε γονείς, 
ότι με τους ράμπους από μελέτη του BBC ανέβηκε κατακόρυφα η 
εγκληματικότητα; Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα μου λένε τέχνη, 
καλησπέρα τέχνη. 

Τί θα πρέπει να κάνουμε; Μήπως θα πρέπει να φαλκιδεύουμε 
τα παιδιά μέσω του θεάτρου, που πιστέψτε με από όποια σχολειά 
πέρασα γίνανε ομάδες και τα παιδιά έφεραν και τα παιδιά τους 
και έγιναν υγιή, δηλαδή το κοινωνικό ανοσοποιητικό τους σύστημα 
και εθνικό ισχυροποιήθηκε και βλέπω εναντίωση. 

ΠΑΡΑ: Κύριε Μακρή, με συγχωρείτε. Επειδή το θέμα μας δεν είναι 
αυτό σήμερα, το θέμα μας αφορούσε τα ΑΕΙ, τα Παιδαγωγικά 
Τμήματα και τα ΤΕΙ. Ίσως αυτό το θέμα στο τέλος του Συνεδρίου, 
όταν θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα και θα κλείσουμε ας 
πούμε, ίσως εκείνη την ώρα θα μπορούσατε να τα πείτε όλα αυτά. 

ΜΑΚΡΗΣ: Μα κοιτάξτε, είπα για όλα αυτά πως θα πραγματωθούν. 
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ΤΣΑΡΑ: Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά επειδή σήμερα οι τοποθετήσεις 
μας και επειδή ο κόσμος έχει έρθει για να ακούσει αυτές τις 
τοποθετήσεις πάνω σε συγκεκριμένα θέματα, ίσως να το αφήσουμε 
για την τελευταία μέρα, να ειπωθούν αυτά. 

ΜΑΚΡΗΣ: Αυτό το παράπονο όμως έχω να πω. Ακουγόταν 
παραπάνω, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, ότι αυτά είναι ζήτημα ώρας. 

ΤΣΑΡΑ: Δεν είναι θέμα ώρας, είναι θέμα θέματος. 

ΜΑΚΡΗΣ: Ναι, εντάξει. Έχω περάσει από τόσους μεγάλους 
δάσκαλους, αν σας πω ότι στο μεγάλο Πρεβελάκη δίνω την καρδιά 
μου γιατί έμαθα μέσω αυτού του Σεβαστιανού του καθολικού και 
του ορθόδοξου ποιοι είναι και διδάσκω. Αγαπητοί μου άνθρωποι 
έχω τη συνείδηση μου ήσυχη γιατί ακούω τον Κοσμά τον Αιτωλό να 
μου λέει έτσι θα έκανα κι εγώ. Και όταν μου είπε κάποιος πολύ 
μεγάλος, θα σας το πω αυτό και θα το λέω και θα φωνάζω, 
"μακάρι αγαπητό μου τέκνο να υπήρχαν και άλλοι πολλοί Έλληνες 
τέτοιοι σαν κι εσένα, γιατί τότε η μοίρα του ωραίου ελληνικού μας 
έθνους θα ήταν πολύ καλύτερη" και χαίρομαι πως ένας 
αγράμματος από τα Ανώγεια έχει βάλει στη θέση του ένα πολύ 
μεγάλο καθηγητή αλλά τέκτονα. 

ΤΣΑΡΑ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΜΑΚΡΗΣ: Με συγχωρείτε, ο κύριος Μακρής φωνάζει όταν τον 
πονάει η ελληνοσύνη η πληγωμένη. 

ΤΣΑΡΑ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μακρή. Στη συνέχεια η 
συνάδελφος η Ελένη Χατζαντώνη θέλει να κάνει μια τοποθέτηση. 
Είναι κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν; Όχι . 

ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗ: Συνεχίζοντας τη βιωματική εμπειρία της Έλλης της 
Κομνηνού, όταν πρωτοπαρουσιάστηκα μαζί με την κυρία Αύτινα να 
ζητήσω δουλειά σαν έκτακτη εκπαιδευτικός στα ΚΑΤΕΕ τότε, 
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παράλληλα με μένα υπήρχε μια συνάδελφος με πτυχίο 
σχεδιάστριας του Δοξιάδη, η οποία παρουσιάστηκε ως μόνιμη 
εκπαιδευτικός. Εγώ ζητούσα δουλειά σαν έκτακτη την ίδια εποχή 
με την κυρία Αύτινα, όταν έντεκα εκπαιδευτικοί εικαστικοί είχαν 
παραιτηθεί σαν ένδειξη διαμαρτυρίας για το πως λειτουργούσαν 
τα πράγματα στο χώρο. 

Λοιπόν, επειδή χθες αναφέρθηκαν πολλές φορές όλες εκείνες 
οι ανάγκες για την ιστορία της τέχνης, πως να κάνεις ιστορία της 
τέχνης αν δεν κάνεις και ιστορία των τελευταίων δεκαεννιά χρόνων 
επαγγελματικής δραστηριότητας στο συγκεκριμένο χώρο. 

Να μην σας κουράζω, η σχεδιάστρια έφυγε με αναρρωτική 
άδεια για τα μάτια της και επέστρεφε με διδακτορικό στην ιστορία 
της τέχνης. Εγώ αποχωρώ από την ιστορία της τέχνης γιατί 
ομολογώ την αδυναμία μου να παρακολουθήσω. Δηλαδή δεν 
μπορώ να αναφερθώ σε ιστορία μινωική όταν δεν μπορώ να 
καταλάβω τί έγινε πριν δεκαεννιά χρόνια. Πώς είναι δυνατόν ένας 
πτυχιούχος ΤΕΙ να μην μπορεί να πάρει ΔΙΚΑΤΣΑ για ένα 
μεταπτυχιακό τίτλο και να μπορεί μια απόφοιτος Δοξιάδη μόνιμη 
εκπαιδευτικός του χώρου. 

Στη συνέχεια, παράλληλα, σε αυτή την αντιπαράθεση 
αρχιτεκτόνων και καλλιτεχνών εικαστικών, η ιστορία της τέχνης 
στο τμήμα διακόσμησης που ήταν έξι εξάμηνα ενώ το φάσμα είναι 
ευρύτερο προφανώς από αυτό που θα είχε κανείς σε ένα τμήμα 
γραφίστικης που είναι πιο συγκεκριμένο το αντικείμενο δουλειάς, 
περιορίστηκε από έξι εξάμηνα στα τρία. Οι υπόλοιπες ώρες έγιναν 
δομική τέχνη. Για δομική είχα την τύχη να έχω τον Μπικιώνη 
πρώτο δάσκαλο. Ήταν πολιτικός μηχανικός και αρχιτέκτονας, είχε 
πάντα τη λαχτάρα της ζωγραφικής και του σχεδίου. Δεν μιλούσε 
για δομική τέχνη. Η δομική τέχνη έγινε, την κάνουν αρχιτέκτονες, 
στη γραφίστικη είναι έξι εξάμηνα, στη διακοσμητική τρία. 

Και επικαλυπτόμεθα και δεν έχουμε επαγγελματικά 
δικαιώματα, γιατί δεν έχουμε ταυτότητα. Συγνώμη. 

ΤΣΑΡΑ: Συνάδελφοι είχα πει ότι θέλω να κάνω κι εγώ μια 
τοποθέτηση, επειδή ειπώθηκαν πάρα πολλά για τα ΤΕΙ. Όχι ότι 
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θέλω αυτή τη στιγμή να υποστηρίξω τα ΤΕΙ, αλλά επειδή ίσως 
μείνει μια κακή εντύπωση μέσα από τις τραυματικές εμπειρίες των 
συναδέλφων που, όπως σας είπα και προηγουμένως, όντως έτσι 
υπήρξαν και υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια γεγονότα και 
καταστάσεις, όχι φαντάζομαι μόνο στα ΤΕΙ, αλλά και στη μέση 
εκπαίδευση και στα ΑΕΙ και παντού υπάρχουν ορισμένες 
καταστάσεις οι οποίες δημιουργούν προβλήματα και στους 
συναδέλφους αλλά και στους χώρους. 

Ήθελα να πω ότι τα ΤΕΙ είναι αυτοδιοικούμενα τμήματα, 
έχουν το νόμο-πλαίσιο των ΤΕΙ, στον οποίο υπάρχουν γενικές 
συνελεύσεις, αποφάσεις των τμημάτων, αποφάσεις των 
συναδέλφων. Δηλαδή όλα βγαίνουν μέσα από συλλογικές 
διαδικασίες. Εάν τον πάρει, δηλαδή, κανείς το νόμο έτσι όπως 
είναι, είναι τέλειος, γιατί υπάρχει μια συμμετοχή όλων, υπάρχουν 
αποφάσεις για όλους. 

Βεβαίως, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις μπαίνει ο 
ανθρώπινος παράγοντας, μπαίνει το ήθος αν θέλετε. Σ' αυτές τις 
περιπτώσεις δεν μπορούμε να παρεμβληθούμε και οπωσδήποτε 
αυτό δεν σημαίνει ότι ο θεσμός είναι λάθος. Πολλές φορές είναι 
λάθος οι άνθρωποι. Αυτό ήθελα να πω για να μπορέσω να κλείσω 
και για να μη μείνει μια κακή εντύπωση ότι τα ΤΕΙ είναι μια 
κατάσταση ανεξέλεγκτη όπου ο καθένας κάνει ότι θέλει και 
υπάρχουν όλα αυτά τα συσσωρευμένα προβλήματα. Ευχαριστώ 
συνάδελφοι. 

Μια ανακοίνωση θέλει να κάνει η συναδέλφισσα η Εύα η 
Μελά και στη συνέχεια οι εισηγητές μπορούν να κλείσουν, αν 
θέλουν να συμπληρώσουν κάτι ή να κλείσουν τη σημερινή 
συζήτηση. Ευχαριστώ. 

ΜΕΛΑ: Η ανακοίνωση που εγώ θέλω να κάνω δεν είναι σχετική με 
το θέμα της ημέρας. Έχει να κάνει με μία πρόσκληση προς όλους 
για μια συνάντηση αύριο το βράδυ γύρω στις 21.30 στην Ένωση 
Πτυχιούχων της Σχολής Καλών Τεχνών Θόλου και Πανός, 19Α στην 
Πλάκα για να βρεθούμε να κουβεντιάσουμε εκτός διαδικασιών, 
δεδομένου ότι κάθε βράδυ φεύγουμε από δω πτώματα από την 
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ολοήμερη διαδικασία και ποτέ δεν έχουμε πάει μια ταβέρνα έτσι 
τσούρμο να βρεθούμε και σαν άνθρωποι. Και υπάρχει αυτή η 
πρόσκληση, ιδιαίτερα για τους συναδέλφους που έχουν έρθει από 
επαρχία που τους βλέπουμε τόσο αραιά και που θα θέλαμε να τους 
συναντήσουμε πιο στενά. 

Η πρόσκληση είναι προς όλους. Θόλου και Πανός 19Α είναι 
τα γραφεία της Ένωσης Πτυχιούχων της Σχολής Καλών Τεχνών 
στην Πλάκα. Εκεί για όσους δεν το ξέρετε λειτουργεί ένας ωραίος 
εκθεσιακός χώρος, μπαράκι, μια υπέροχη αυλή πλακιώτικη και δεν 
ξέρω αν θα μας τιμήσουν ο Χρήστος ο Αάμπρου, ο Καρυστινός, να 
φέρουν και κανένα οργανάκι να υπάρχει και λίγη μουσική, καλά θα 
ήτανε. Όπως και να γίνει πάντως, καλά θα είναι το ότι θα 
βρεθούμε. 

Είναι ακριβώς πίσω από τη Ρωμαϊκή Αγορά στους Αέρηδες. 
Ας υποθέσουμε ότι βγαίνετε από το σταθμό του τρένου, λέω τώρα 
θεωρητικά, κάνετε δεξιά επάνω στο δρόμο που πηγαίνει για το 
μουσείο Κανελλοπούλου, είναι στον ίδιο δρόμο με το μουσείο 
Κανελλοπούλου. 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: Να συμπληρώσω μια στιγμή ότι ήδη εμείς με τους 
συναδέλφους της επαρχίας που είναι βρεθούμε με τους 
συναδέλφους της επαρχίας ισχύει οκτώ η ώρα στο ξενοδοχείο γιατί 
πρέπει να κουβεντιάσουμε κάποια ζητήματα που αφορούν την 
Ένωση. Οκτώ η ώρα λοιπόν, Πατρώου 3, με τους συναδέλφους που 
είναι από την επαρχία. Οπότε μετά θα πάμε εκεί. 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: Συγνώμη, να μην ξεχάσω, να μαζεύουμε τις εισηγήσεις 
των συναδέλφων που γίνονται. 

ΤΣΑΡΑ: Ποιος να τις μαζεύει; 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Τις μαζεύω εγώ. 

ΤΣΑΡΑ: Ωραία, εντάξει. Από τους συναδέλφους εισηγητές ποιος 
θέλει να μιλήσει για να κλείσουμε τη σημερινή συγκέντρωση; 
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ΣΥΝΕΔΡΟΙ: Θα προτιμούσα να μου είχαν γίνει ερωτήσεις και να 
απαντούσα περισσότερο ως προς τα Παιδαγωγικά Τμήματα που 
είπε ο συνάδελφος Οικονομίδης, που είναι Παιδαγωγικές Σχολές 
αλλά Τμήματα Νηπιαγωγών και Δασκάλων και που παλαιότερα 
ήταν Ακαδημίες και Σχολές. Αυτό που βέβαια εγώ επεσήμανα λίγο 
στην εισήγηση μου το ανέφερε και η συνάδελφος Βασιλάκη, ότι 
πράγματι πολλές απόφοιτες των Σχολών αυτών διδάσκουν τα 
πάντα στα ΠΕΚ και στη δημοτική εκπαίδευση, στην πρωτοβάθμια 
και πολλές φορές στις άλλες βαθμίδες και στις ανώτερες βαθμίδες 
της εκπαίδευσης. 

Αυτό βέβαια δεν ξέρω πόσο φταίνε τα άτομα αυτά διότι απ' 
όσο γνωρίζουμε πολλοί απόφοιτοι των Σχολών δεν θέλουν να 
διοριστούν ή δεν θέλουν να συμμετέχουν ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Την αποφεύγουν νομίζω. 

Ίσως φάνηκε περίεργο ότι το Τμήμα Νηπιαγωγών στην 
Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης δεν κατηγορήθηκε για πολλά, αλλά όντως τα 
πράγματα είναι αρκετά θετικά. Πάντοτε υπάρχουν και τα 
αρνητικά, όμως είναι περισσότερα τα θετικά από τα αρνητικά και 
έτσι αυτό που είχα να παρουσιάσω σήμερα αφορούσε αυτό το 
κομμάτι, για να λέμε και τα καλά που υπάρχουν. Διότι πράγματι 
από την έναρξη του τμήματος Νηπιαγωγών -και δεν μπορώ να πω 
τίποτα για το Τμήμα Δασκάλων, γιατί αυτό είναι μια διαφορετική 
περίπτωση αλλά το Τμήμα Νηπιαγωγών έχει μία πολύ σοβαρή 
παρουσία στα θέματα της αισθητικής παιδείας. 

Και ίσως αυτό που θα ενδιαφέρει τους συναδέλφους είναι και 
το μεταπτυχιακό πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει από φέτος και όσοι 
θα ενδιαφερθούν θα μπορούσαν να δουν πως θα κάνουν κάποια 
αίτηση για να πάρουν μέρος και να μην στη συνέχεια έχουν να 
αντιμετωπίσουν και πάλι τους παιδαγωγούς, όπως ειπώθηκε, οι 
οποίοι θα έχουν και μεταπτυχιακά και θα βρίσκονται σε βαθμίδες 
τις οποίες θα διεκδικούν μαζί με τοος εικαστ/κούς και τους άλλους 
καλλιτέχνες. Αυτά. 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 3-10/9/1997 Σελ.: 307 



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά για τους αναρμόδιους 
που διδάσκουν στα Τμήματα τα Πανεπιστημιακά τα εικαστικά, εγώ 
Θα πρότεινα να γίνει μια έρευνα γενικά ποιοι διδάσκουν τι στα 
διάφορα τμήματα. Δηλαδή κάποιος να κάνει μια έρευνα ποια 
πρόσωπα διδάσκουν όλα αυτά τα πράγματα, ούτως ώστε να 
μπορέσουμε να αρθρώσουμε κάποιο λόγο στο υπουργείο Παιδείας. 
Δηλαδή να ξέρουμε, γιατί έτσι είναι φλου η κατάσταση. Να 
υπάρξει κάποια έρευνα ποιοι διδάσκουν. Να πάρουμε τα επί 
μέρους τμήματα, τι γίνεται, ποιοι διδάσκουν. Διδάσκουν 
νηπιαγωγοί τα εικαστικά, διδάσκουν ποιοι τι, στα παιδαγωγικά, 
στα ΠΕΚ. Όλα αυτά που ειπώθηκαν. Να γίνει μια έρευνα πάνω στο 
τι γίνεται στην εικαστική παιδεία σε όλα τα τμήματα. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Μπορεί να φτιαχτεί μια ομάδα. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Όχι μπορεί, θα φτιαχτεί αναγκαστικά, πάμε για 
Συνέδριο. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Έρχεται σαν συμπληρωματική πρόταση αυτή. Μένω 
στο σημείο που ακούστηκε, νομίζω από τη συνάδελφο, για 
ενδυνάμωση του ρόλου του Επιμελητηρίου. Ένα άλλο 
Επιμελητήριο, το Τεχνικό, κατάφερε να σταματήσει 
ανωτατοποίηση, τη δική μας, των ΤΕΙ, απειλώντας ότι θα 
σταματήσει τα έργα τα δημόσια. Εκεί βέβαια έχει να 
διαπραγματευτεί έργα και τα έργα ξέρετε τι είναι, η προέκταση 
τους τι σημαίνει. Εμείς δεν διαπραγματευόμαστε κάτι τέτοιο αλλά 
μπορούμε τουλάχιστον να διασφαλίσουμε την εργασία για τους 
αποφοίτους μας, για τους ανθρώπους που βγάζουμε πτυχιούχους. 

Θα έπρεπε όμως, μένω σε κάποια επισήμανση του Προέδρου, 
του Μπάμπη, ότι κάποια στιγμή τον αφήσαμε ακάλυπτο. Έμεινε 
ακάλυπτος όταν του δώσαμε ελλιπή πληροφόρηση. Θα πρέπει να 
μαζεύουμε σαφή στοιχεία και να ξέρουμε ακριβώς πως 
προκηρύσσεται η θέση, ώστε να ζητήσουμε την παρέμβαση σωστά. 
Δεν έχουμε την πολυτέλεια για άλλο ξεμπρόστιασμα, για έκθεση. 
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Πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι σωστά. Τι ζητάνε και τ ι 
προσφέρεται. 

Για την συνάδελφο την κυρία Κομνηνού, της οποίας η πίκρα 
είναι πέρα για πέρα δικαιολογημένη, θα ήθελα μόνο να σημειώσω 
ότι εγώ είμαι μόνιμος πλέον στα ΤΕΙ. Προηγουμένως είπα ότι 
λειτουργούν καλά και το εννοώ. Εννοούσα το τι παίρνουν τα 
παιδιά μας από κει και νομίζω ότι παίρνουν καλή δουλειά. 
Πληροφορούνται σωστά. 

Τα οργανωτικά τώρα και τα διοικητικά των ΤΕΙ είναι 
προβληματικά, θέλουν βελτίωση. Μόνιμος είμαι και θα ήθελα να 
πω ότι πιθανόν να μην υπάρχει δόλος πίσω από πρόβλημα των 
αιθουσών διότι εγώ αίθουσα δεν έχω ακόμα, είμαι στους 
διαδρόμους και τα τελευταία δύο χρόνια πολύ τυχερός γιατί οι 
συντηρητές μου δάνεισαν μια αίθουσα. Αυτά. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Εγώ θα ήθελα να σταθώ μόνο σε ένα θέμα 
γενικότερου χαρακτήρα. Από πάρα πολλές τοποθετήσεις 
εμφανίζεται ένας ανταγωνισμός προς άλλους κλάδους. Και 
πραγματικά βρισκόμαστε πάρα πολλές φορές στη δύσκολη θέση να 
βγάζουμε με ένα ύφος ανταγωνιστικό πραγματικές αλήθειες και 
δίκαια. Με δεδομένο ότι ίσως ο χώρος ο δικός μας είναι ο 
μοναδικός που δεν αντιμετωπίζει το φάσμα της ανεργίας σε σχέση 
με την εκπαίδευση όχι γενικά -γιατί άνεργος καλλιτέχνης δεν 
νοείται, όπως δεν νοείται και συνταξιούχος καλλιτέχνης με τίποτα, 
όπως δεν νοείται και αργία για τον καλλιτέχνη με τίποτα- έτσι 
πίσω από αυτό το ύφος της ανταγωνιστικότητας κρύβεται μία 
αλήθεια, ένα δίκιο. 

Το πως πραγματικά αυτό το στοιχείο της καλλιτεχνικής 
δημιουργίας μπορεί να τροφοδοτήσει τα πράγματα ουσιαστικά 
μέσα στην παιδεία και όχι απλά δεν θέλω τον αρχιτέκτονα, γιατί 
είναι ακατάλληλος, γιατί μου πήρε τη θέση ή δεν θέλω το δάσκαλο, 
γιατί είναι ακατάλληλος, γιατί μου πήρε τη θέση. 

Αυτό κρύβεται από κάτω και καλά θα είναι και σε ένα 
βαθύτερο επίπεδο που βλέπουμε και τις αιτίες που βγάζουν και 
πραγματικούς ανταγωνισμούς μέσα στη σημερινή κοινωνία. 
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Ανταγωνισμούς τέτοιους όπως για παράδειγμα ανάμεσα στις 
Σχολές Καλών Τεχνών και στα ΤΕΙ, γιατί με τα ΚΑΤΕΒ δεν υπήρχαν, 
όπου κανείς πρέπει να φάξει την ιστορία των γεγονότων. Τί 
πολιτικές αποφάσεις πάρθηκαν γύρω από αυτά τα ζητήματα, με τι 
υποδομή, με τι υπόβαθρο, με τι προσανατολισμούς, όπου μετά ένα 
φάσμα εργαζομένων ή μελλοντικών εργαζομένων βρίσκονται 
εκείνοι να βγάλουν το φίδι από την τρύπα που έχει δημιουργήσει 
κάποιος άλλος, και το φίδι και την τρύπα. 

Όπως και με τα στοιχεία με τους αρχιτέκτονες. Εμφανίζεται 
ένας ανταγωνισμός. Ειπώθηκε εδώ πέρα ότι υπάρχει τρομακτική 
ανεργία. Οι αιτίες δεν είναι ότι φταίνε οι εικαστικοί ή φταίνε οι 
αρχιτέκτονες. Χρειάζεται, λοιπόν, κανείς να βαθαίνει πιο κάτω και 
να βρίσκει τις αιτίες ενός συστήματος που παράγει αυτούς τους 
ανταγωνισμούς και αυτές τις αντιθέσεις, που σε τελευταία ανάλυση 
ξεφεύγουν από την ουσία. Δηλαδή αποπροσανατολίζουν. 

Γιατί κάνω αυτή την παρέμβαση. Όχι για να δικαιώσω το 
χώρο μας, αλλά πολλές φορές όταν βρισκόμαστε -και έχω την 
εμπειρία τέτοιων γεγονότων, όπως και πριν άλλων γεγονότων ενός 
στρεβλού τρόπου διεκδίκησης- βρισκόμαστε σε χώρους -εντάξει 
εδώ είμαστε μόνοι μας, τα λέμε, καταλαβαινόμαστε λίγο ή 
περισσότερο αλλά εδώ μένει το πράγμα- όπου αυτή η αγωνία για 
την ουσία εκφράζεται μ' ένα τρόπο που καταναλώνεται από τους 
άλλους είτε ως η προσωπική μας περίπτωση, άρα αυτός μιλάει 
μόνο για τον εαυτό του, είτε ως μία στενόμυαλη ή εσωστρεφής 
τοποθέτηση υπέρ ενός κλάδου που προσπαθεί να κατοχυρώσει τα 
συντεχνιακά του δικαιώματα. 

Δυστυχώς και ευτυχώς ταυτόχρονα, ως μάθημα προς εμάς, 
θα πρέπει να εφοδιαστούμε με πάρα πολλά πράγματα όπως και με 
"ανοξείδωτη" αντοχή, όπου βρισκόμαστε πραγματικά να 
προβάλουμε τα ουσιαστικά μας επιχειρήματα για τα πράγματα και 
αυτά να φτάνουνε μέχρι και το ύφος μας, μέχρι και τον τρόπο μας. 
Γιατί χάνουμε πολλές φορές την ουσία για τον τύπο και το λέω από 
μία μεγάλη εμπειρία στα κοινά. 

Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ σύνθετα προβλήματα και 
θα είναι η τελευταία φορά που θα το πω ίσως, δεν ξέρω, ίσως και 
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την τελευταία μέρα να το ξαναπώ, όπου θα χρειαστεί αρκετή 
δουλειά μέχρι το Συνέδριο. Δηλαδή, τα ζητήματα που εντοπίζονται 
εδώ, οι επικαλύφεις που δημιουργούνται, τα κενά που έχουμε, 
όπως για παράδειγμα με τα μεταπτυχιακά ή και σε άλλες θέσεις, 
θα πρέπει να δούμε οργανωτικά πως θα τα μεθοδεύσουμε ώστε 
στο συνέδριο να είμαστε όσο γίνεται πιο πλήρεις. Για να μπορούμε 
να έχουμε αποτελέσματα και βάσει διεκδικήσεων πολύ πιο ώριμων, 
πολύ πιο επιχειρηματολογημένων και ουσιαστικών. Ξέρω ότι 
έχουμε το δίκιο, αλλά δεν φτάνει να το έχουμε. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Θα ήθελα να προσθέσω κάτι παρακαλώ, κάτι σε αυτά 
που είπατε. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι όταν μιλάμε και 
για δασκάλους που διδάσκουν μαθήματα ειδικότητας, πολλοί από 
αυτούς είναι καταπληκτικοί. Έχουμε συναντήσει τέτοιους και 
μπορώ να πω είναι και καλύτεροι από τους εικαστικούς. Και έχω 
πολλά παραδείγματα δασκάλων σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή 
που διδάσκουν εικαστικά και κάνουν δουλειά που πραγματικά 
είναι να τη ζηλεύει κανείς. Έχουν τρομερό μεράκι, έχουν ψάξει το 
αντικείμενο πάρα πολύ και η δουλειά τους με αφήνει άφωνη 
πολλές φορές. Λέω μπράβο που κατάφεραν αυτό το επίπεδο 
δουλειάς. Και αυτό πρέπει να λέγεται επίσης. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Εγώ ήθελα να προτείνω το εξής με όσα άκουσα απόψε, 
γιατί άκουσα πάρα πολλά πράγματα. Ήθελα να προτείνω ότι δεν 
πρέπει να χαθούμε μεταξύ μας. μεταξύ μας πρέπει να βλεπόμαστε 
και αν τελειώνει το Συνέδριο. Επίσης, αυτό ήθελα να το προτείνω 
και στις επαρχίες, όσοι συνάδελφοι θα βρεθούν στις επαρχίες. Ή 
όσοι από εμάς ταξιδεύουν πολλές φορές στις επαρχίες, να ψάχνουν 
να βρίσκουν τους συναδέλφους και να συζητάνε τα προβλήματα 
αυτά, διότι είναι καυτά προβλήματα αυτά τα οποία άκουσα απόψε. 
Και θα πρότεινα να συνεχίσει αυτή η συνάντηση, ώστε με τις 
συζητήσεις που θα γίνονται να βρεθούν κάποιες λύσεις και να 
παρθούν αποφάσεις δυναμικές για να μπορέσουμε να 
προχωρήσουμε τον κλάδο εκεί που πρέπει και να τον φτάσουμε 
εκεί που πρέπει. 
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Ευχαριστώ. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Εγώ δυο λέξεις σε ό,τι αφορά το χώρο των εικαστικών 
μαθημάτων που μπαίνουν άλλοι κλάδοι. Απλώς θα ήθελα να πω το 
ράσο δεν κάνει τον παπα (και έχουμε και ένα αιδεσιμότατο εκεί και 
θα μπορούσε να μας διαψεύσει). Επομένως, ένα πτυχίο δεν λέει 
τίποτα, διότι σε αυτή την περίπτωση για παράδειγμα ο 
Χατζηκυριάκος-Γκίκας δεν θα ήταν ττοτέ καθηγητής στο 
Πολυτεχνείο (παράδειγμα αναφέρω). Και ένα δεύτερο είναι η λαϊκή 
σοφία, που λέει ότι η πενία τέχνας κατεργάζεται. Κάποτε οι 
αρχιτέκτονες απαξιούσαν και μόνο να κάνουν το δάσκαλο ή 
οτιδήποτε άλλο. Ζούμε σε μία ανταγωνιστική ανεργία -τα ξέρουμε 
λίγο-πολύ- με αποτέλεσμα ο καθένας ψάχνει και βρίσκει κάθε 
τρόπο για να εισχωρήσει. 

Είναι αλήθεια ότι αυτοί είναι οι πιο άνεργοι, οι αρχιτέκτονες 
διότι είναι και περισσότεροι που πηγαίνουν και είναι νομίζω 
αυτονόητο. Σίγουρα δεν κάνουν τα πιο πολλά εικαστικά από τη 
Σχολή Καλών Τεχνών, αλλά αυτό δεν είναι όμως και απόλυτο, διότι 
αν αναλογιστεί κανένας πόσοι συνάδελφοι τελειώνουν τη Σχολή 
Καλών Τεχνών και δεν έχουν κάνει ούτε μια έκθεση ή εγώ θυμάμαι 
μια φορά ένα καθηγητή που είχαμε στο γυμνάσιο, έγινε και 
καθηγητής στην Ακαδημία. Μετά από τριάντα πέντε χρόνια έκανε 
μια έκθεση και έδειχνε αυτά που έκανε σαν σπουδαστής στη Σχολή 
Καλών Τεχνών. 

Αοιπόν, σε μια τέτοια περίπτωση γιατί να μην πάρουν ένα 
αρχιτέκτονα ή ένα παπά ενδεχομένως που ξέρει και κάνει ωραία 
αγιογραφία ή δεν ξέρω ποιον άλλον. Η πείρα η διδακτική υπάρχει 
σίγουρα και ζητείται από το νόμο, αλλά δεν φτάνει. Πρώτιστα 
είναι το έργο και η δράση. Όλα μαζί συνδυασμένα. 

ΤΣΑΡΑ: Κύριοι συνάδελφοι ευχαριστούμε για τη παρουσία και τη 
συμμετοχή σας. Από τη Δευτέρα πάλι μαζί. Καλό Σαββατοκύριακο. 

Κασέτα 9 α 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι ξεκινάμε σήμερα την ενότητα 
που αναφέρεται στο επίπεδο σπουδών, των δικών μας σπουδών, 
της ανώτατης βαθμίδας για τις σχολές Καλών Τεχνών. Σαν ένδειξη 
σεβασμού και τιμής ας αφιερώσουμε τη σημερινή συζήτηση στον 
αγαπητό συνάδελφο και δάσκαλο που μας αποχαιρέτισε αιφνίδια 
πριν λίγους μήνες. Υπήρξε δάσκαλος στη σχολή Καλών Τεχνών, το 
Δημήτρη Καλαμαρά. 

Πριν δώσω το λόγο στους εισηγητές και επειδή είναι σκόπιμο 
να συνδέουμε το παρελθόν μας με το σήμερα, επιτρέψτε μου να 
σας διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα από τα πορίσματα του 
Ιου Συνεδρίου και την καλλιτεχνική παιδεία του 1983, που 
αναφέρεται ειδικά στη σχολή Καλών Τεχνών. Είναι ένα απόσπασμα 
που περισσότερο αφορά στοχοθετήσεις παρά ανάλυση όλου του 
μοντέλου που υπάρχει μέσα στο πόρισμα. 

"Μια Σχολή Καλών Τεχνών πρέπει να ανταποκριθεί σε ένα 
πολυδιάστατο κοινωνικό ρόλο, να καλύψει συγκεκριμένες 
κοινωνικές ανάγκες ξεκινώντας από την ανάπτυξη της ίδιας της 
τέχνης και του πνεύματος κοινωνικής ένταξης και προσφοράς που 
χρειάζεται να καλλιεργηθεί στους σπουδαστές, μέχρι στους 
ειδικούς τομείς της σχολικής και εξωσχολικής εκπαίδευσης -από τη 
σωστή σχέση τέχνης και οικονομίας μέχρι την πολύπλευρη 
πολιτιστική δραστηριότητα. 

Μια τέτοια σχολή πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα και να 
εξασφαλίζει: 1) μια βασική ενιαία μόρφωση για όλους τους 
σπουδαστές και ταυτόχρονα μια εξειδίκευση, ένα πλαίσιο 
δυνατοτήτων για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του 
σπουδαστή με την ανάπτυξη της ατομικής και συλλογικής 
δημιουργικής έρευνας, τη δυνατότητα για επαγγελματική 
κατάρτιση των σπουδαστών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, 
την παροχή στον σπουδαστή ποικιλίας γνώσεων και ταυτόχρονα, 
τη δυνατότητα συγκέντρωσης της προσοχής του σε αντικείμενο της 
επιλογής του. 

Τη δυνατότητα σπουδής και εξέλιξης σε πολλές κατευθύνσεις, 
τόσο πρακτικού όσο και θεωρητικού περιεχομένου (του σπουδαστή 
εννοείται). Τη δυνατότητα για μεταπτυχιακές σπουδές και 
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διδακτορικό σε αντικείμενο της επιλογής του, τη δυνατότητα για 
έρευνα σε συνεργασία με κλάδους άλλων τεχνών και επιστημών, τη 
σε δημοκρατική βάση οργάνωση σπουδών και λειτουργία γενικά 
της σχολής, κατάλληλο και επαρκές προσωπικό και υλικοτεχνική 
υποδομή για να μπορεί στην πράξη να υλοποιήσει τα προγράμματα 
της. 

Η ανάπτυξη και λειτουργία μιας τέτοιας σχολής είναι φανερό 
ότι δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε στην αυθεντία του δασκάλου σαν 
μοναδικού φορέα γνώσης και μάλιστα στις υποκειμενικές του 
απόφεις, ούτε προϋποθέτει δάσκαλο - βιβλιοθήκη - αποθήκη 
γνώσεων". 

Ακόμα δεν μπορεί να διαχωρίζει αξιοκρατικά τους διάφορους 
τομείς της σε εφαρμοσμένες ή όχι τέχνες. Αυτό είναι το 
καταστάλαγμα της σκέψης μας στο Το Συνέδριο Καλλιτεχνικής 
Παιδείας. 

Θα ακούσουμε από τους εισηγητές μας το τι συμβαίνει 
σήμερα, απόψεις, σκέψεις και θα ακολουθήσει συζήτηση σύμφωνα 
με το πρόγραμμα. 

Στη σειρά, όπως αναφέρεται και στο πρόγραμμα μας, 
ξεκινάμε με το συνάδελφο Γιάννη Βαλαβανίδη από τη Σχολή Καλών 
Τεχνών της Αθήνας. Είναι εκπρόσωπος του Συλλόγου. 

ΒΑΛΑΒΑΝ/ΔΗΣ: Όχι, εκπροσωπώ τη Σχολή, βέβαια οι απόψεις που 
θα αναπτύξω είναι προσωπικές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, είναι αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή 
Καλών Τεχνών και τον ακούμε. 

ΒΑΛΑΒΑΝ/ΔΗΣ: Ακούγομαι κανονικά, για να δούμε πόσο σύμφωνα 
με τους στόχους που έβαλε το πρώτο Συνέδριο είμαστε κοντά ή 
μακριά. Εκ μέρους βέβαια της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών να 
σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, γιατί πιστεύουμε ότι κάθε 
συζήτηση για ζητήματα που μας αφορούν έχει καταρχήν 
εποικοδομητικό χαρακτήρα. 
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Οφείλω βέβαια να διευκρινίσω ότι οι απόψεις που Θα εκθέσω 
πρέπει να θεωρηθούν προσωπικές. 

Ας δούμε πρώτα απ' όλα τη Σχολή Καλών Τεχνών όπως είναι 
σήμερα μέσα στην ελληνική πραγματικότητα. Σύμφωνα, λοιπόν, με 
το νόμο που διέπει τη Σχολή: "Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και 
λειτουργεί με την εποπτεία του κράτους. Σκοπός της Ανωτάτης 
Σχολής Καλών Τεχνών είναι να αναπτύξει τις καλλιτεχνικές 
δεξιότητες των φοιτητών, να τους παρέχει τις αναγκαίες 
θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις γύρω από τις εικαστικές τέχνες 
μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και να συμβάλει στην 
πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου". Αυτά 
λέει ο νόμος. 

Και πρέπει ακόμα να συμπληρώσω ότι, η λειτουργία της 
Σχολής καθορίζεται από το νόμο 1268/1982 "Περί της λειτουργίας 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων", όπως ισχύει σήμερα με 
τις προσθήκες που έγιναν κατά καιρούς μέχρι και την τελευταία 
της προηγούμενης εβδομάδος. 

Ο νόμος αυτός έχει θεσπιστεί καταρχήν και κυρίως για 
επιστημονικά ιδρύματα και όχι για καλλιτεχνικά. Και έτσι η 
εφαρμογή του στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών είναι -όχι 
πάντοτε, αλλά καμιά φορά- προβληματική, τόσο στο διοικητικό 
όσο και στο εκπαιδευτικό του μέρος. Οι δυσκολίες, βέβαια, που 
αντιμετωπίζουμε κάθε φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις 
σημερινές απαιτήσεις οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι η 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών είναι το μοναδικό καλλιτεχνικό 
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα. Η θεσσαλονίκη είναι 
τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Αυτόνομο ανώτατο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι μόνο η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 

Σε όλες όμως τις ευρωπαϊκές χώρες, όπως ξέρουμε, 
υπάρχουν δεκάδες σχολές καλών τεχνών και κάθε μία προβάλλει 
την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της, δίνοντας έμφαση σε ορισμένα 
χαρακτηριστικά της εικαστικής παιδείας. Και έτσι, προσελκύει 
ενδιαφερόμενους. 
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Εμείς εδώ φροντίζουμε υποχρεωτικά, μέσα από αυτή την 
αδυναμία του μοναδικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, να 
συνυπάρχουν όλα τα χαρακτηριστικά της εικαστικής παιδείας σ' 
ένα ίδρυμα, πράγμα που είναι σχεδόν αδύνατο. 

Δυστυχώς, το τμήμα Εικαστικών Τεχνών του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης -λόγω των ιδιαίτερων τοπικών 
προβλημάτων- δεν μπόρεσε να αναπτύξει ένα διαφορετικό μοντέλο 
εκπαιδευτικής λειτουργίας, αλλά μάλλον αντέγραφε το δικό μας. Ε, 
και το δικό μας μοντέλο δεν είναι και πολύ σύγχρονο, μεταξύ μας. 
Βασίζεται στα προσωπικά εργαστήρια των καθηγητών, γύρω από 
τα οποία διαρθρώνεται το πρόγραμμα των εργαστηριακών και 
θεωρητικών μαθημάτων. 

Αυτός βέβαια είναι ένας τρόπος λειτουργίας μιας Σχολής 
Καλών Τεχνών, δεν μπορεί όμως να είναι και ο μοναδικός. Ούτε 
ίσως ο πλέον κατάλληλος για τις σημερινές ανάγκες. Αυτό 
τουλάχιστον βλέπουμε σε πολλές Σχολές Καλών Τεχνών της 
Ευρώπης. 

Η τελευταία αλλαγή του προγράμματος σπουδών στη Σχολή 
Καλών Τεχνών χρονολογείται από το 1987. Με την πάροδο του 
χρόνου έχουν εμφανισθεί αρκετές νέες ή και παλιότερες ανάγκες, 
οι οποίες δεν είναι δυνατόν πια να καλυφθούν. Είναι πολύ 
φανερές. Οι κυριότερες από αυτές -θα μου επιτρέψετε να τις 
απαριθμήσω- είναι οι εξής: 

• Πρώτον και κύριο είναι οι εισαγωγικές εξετάσεις. Ο 
τυποποιημένος πια τρόπος διεξαγωγής των εισαγωγικών 
εξετάσεων, σε συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό των υποψηφίων -αν 
θυμάμαι ήταν χίλιοι πεντακόσιοι (1.500) φέτος για εβδομήντα-

ογδόντα θέσεις- δεν διευκολύνει, όσο κι αν προσπαθούμε, μια 
σωστή και όσο το δυνατόν γίνεται ακριβοδίκαια κρίση. 

Έχουμε λοιπόν προτείνει εδώ και δύο χρόνια στο Υπουργείο 
το εξής διάγραμμα (χονδρικά σας το λέω): να διατηρηθεί σ* ένα 
πρώτο στάδιο η υπάρχουσα εξέταση, που θα οδηγεί σε μια πρώτη 
επιλογή όχι του συνόλου αλλά ενός ικανού αριθμού υποψηφίων, 
διακόσιοι - εκατόν πενήντα - διακόσιοι πενήντα. Και να υπάρχει κι 
ένα δεύτερο στάδιο στο οποίο θα συμμετέχουν μόνο αυτοί οι 
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επιλεγμένοι από το πρώτο στάδιο υποψήφιοι και στη διάρκεια του 
οποίου δεύτερου γύρου οι υποψήφιοι θα δημιουργούν ένα δεύτερο 
φάκελο μέσα στη σχολή, μες στο διαγωνισμό. 

Προτείνουμε, επίσης, να καταργηθεί η ανωνυμία μέσα από 
μία γραπτή ή προφορική εξέταση, για να δούμε και στο διανοητικό 
επίπεδο αλλά και στο εκφραστικό τι δυνατότητες έχουν οι 
υποψήφιοι. 

Η πρόταση έχει κατατεθεί, όπως σας είπα, εδώ και δύο 
χρόνια στο Υπουργείο και ακόμα δεν έχουμε καμία απάντηση. 

• Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα των δύο κύκλων σπουδών, που 
συζητάμε αρκετό καιρό στη Σχολή. Έχουμε διαπιστώσει και μετά 
την κατάργηση του προκαταρκτικού έτους φάνηκε καθαρά η 
ανάγκη για μια εισαγωγική περίοδο στις καλλιτεχνικές σπουδές, 
όχι με τον τυπικό τρόπο που ίσχυε στο παλιό προκαταρκτικό, αλλά 
με ένα σύγχρονο και ευέλικτο σύστημα. Το πρόβλημα αυτό 
παρουσιάζει ακόμα στις συζητήσεις που κάνουμε πολλές 
δυσκολίες στην επίλυση του, γιατί κάθε απόπειρα θέσπισης δύο 
κύκλων σπουδών -ενός εισαγωγικού και ενός κύριου, με ένα 
βασικά πτυχίο, στο τέλος, δηλαδή με ενιαίο πτυχίο είναι ενιαίοι οι 
δύο κύκλοι- χρειάζεται πολύ μελέτη και περίσκεψη. 

• Άλλο θέμα που μας απασχολεί και προσπαθούμε να το 
επιλύσουμε είναι η ανάγκη νέων μαθημάτων. Οι νέες θέσεις 
προσωπικού που μας παραχωρεί το Υπουργείο κάθε χρόνο είναι 
ανεπαρκείς και πολύ μικρότερες από τον αριθμό που ζητάμε. Τα 
κενά, λοιπόν, συμπληρώνονται με πολύ αργό ρυθμό και για 
παράδειγμα σας λέω ότι εδώ και αρκετά χρόνια προσπαθούμε 
γιατί θεωρούμε απαραίτητη την εισαγωγή του μαθήματος της 
διδακτικής της τέχνης. Αυτό πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει αρκετά 
όσους απόφοιτους της σχολής μας θα θέλουν να διδάξουν στη μέση 
εκπαίδευση, όπως εσείς ή οι περισσότεροι από εσάς. Πιστεύουμε 
ότι σύντομα, μέσα στο χρόνο ίσως, θα προκηρυχθεί αυτή η θέση. 

Περιμένουμε επίσης αρκετά σύντομα να καλυφθούν οι θέσεις 
για τα μαθήματα της φωτογραφίας, του video και μερικά άλλα. 
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Σε γενικές, όμως, γραμμές πρέπει να πούμε ότι η έλλειψη 
Θέσεων για διδακτικό και διοικητικό προσωπικό είναι μια μόνιμη 
πηγή δυσλειτουργιών στη Σχολή μας. 

Υπάρχουν βέβαια και άλλα δεύτερα προβλήματα που δεν Θα 
σας τα αναπτύξω, αλλά εκείνο που ήθελα να πω -σε σχέση με τα 
προηγούμενα αλλά και στη συνέχεια- είναι ότι, πρέπει να λάβουμε 
υπόψη μας σχετικά με τη νέα πραγματικότητα των εικαστικών 
τεχνών, είναι ένα πράγμα ότι στην εποχή μας ο χώρος των 
εικαστικών τεχνών παρουσιάζεται πολύ πιο σύνθετος και πολύ πιο 
διευρυμένος απ' ότι ήταν παλιότερα που υπήρχαν μόνο οι 
ζωγράφοι, οι γλύπτες και οι χαράκτες. 

Εκτός από τα νέα υλικά που υπάρχουν και τα νέα μέσα 
έκφρασης, πρέπει να πάρουμε υπόψη μας και την αλληλεπίδραση 
που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων καλλιτεχνικών ειδικοτήτων. 
Όλα αυτά οδηγούν σε καινούργια πεδία καλλιτεχνικής έκφρασης 
και καινούργια πεδία επαγγελματικής απασχόλησης. 

Μια Σχολή Καλών Τεχνών, λοιπόν, οφείλει να ενσωματώνει -

κατά τη γνώμη μου- στο πρόγραμμα της τα νέα δεδομένα σε 
συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα. Ελπίζουμε ότι το Υπουργείο Θα 
κατανοήσει αυτή την ανάγκη, ήδη το έχουμε ενοχλήσει πολλές 
φορές και Θα μας επιτρέψει να επεξεργαστούμε και να 
δημιουργήσουμε ένα τμήμα εφαρμοσμένων τεχνών με βάση τις 
πολλαπλές, σύγχρονες και κοινωνικά αναγκαίες κατευθύνσεις σε 
αυτό τον τομέα. 

Όσο για το τμήμα Θεωρητικών Σπουδών, έχει ιδρυθεί μεν εδώ 
και δυο-τρία χρόνια στα χαρτιά, αλλά οι ελλείψεις της Σχολής σε 
χώρους και σε προσωπικό -διοικητικό και εκπαιδευτικό- δεν 
επιτρέπουν ακόμα τη λειτουργία του. 

Και μια και αναφέραμε αυτό το θέμα του χώρου, όλοι ξέρετε 
και όλοι έχετε ταλαιπωρηθεί -κι εμείς κι εσείς- τα τελευταία είκοσι 
χρόνια σχετικά με το θέμα του χώρου στη Σχολή Καλών Τεχνών. 

Η μεταφορά της Σχολής στις νέες εγκαταστάσεις της οδού 
Πειραιώς έχει λύσει ένα μεγάλο μέρος αυτού του παλιού 
προβλήματος, αλλά πιστεύω ότι η επί εικοσαετία κατάτμηση της 
Σχολής σε πολλούς ακατάλληλους και διασκορπισμένους χώρους 
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είχε δημιουργήσει μια νοοτροπία μικρών ανεξάρτητων 
εργαστηρίων και αυτόνομων, που είναι ακόμα δύσκολο να 
επεξεργαστεί. 

Η συνύπαρξη όλης της Σχολής σ' ένα άνετο, ενιαίο χώρο 
προσφέρει πολύ καλύτερες προοπτικές στο εκπαιδευτικό της έργο. 
Αυτό προσπαθούμε σιγά-σιγά να το αφομοιώσουμε -και οι 
σπουδαστές και οι διδάσκοντες- και να το αξιοποιήσουμε. Καθώς η 
οριστική, όμως διαμόρφωση των κτιρίων της οδού Πειραιώς 
παρουσιάζει αρκετά προβλήματα και είναι μακροχρόνια, αυτό το 
θέμα της αφομοίωσης του συνόλου της Σχολής και των 
καινούργιων εκπαιδευτικών αναγκών και δυνατοτήτων είναι ακόμα 
υπό εξέλιξη. 

Σας θυμίζω ότι την τελευταία χρονιά που μας πέρασε, ο 
αριθμός των σπουδαστών στη Σχολή μας είναι περίπου 
πεντακόσιοι πενήντα, το διδακτικό προσωπικό αριθμούν περίπου 
σαράντα πέντε άτομα και το διοικητικό προσωπικό στο σύνολο του 
-ακόμα και οι φύλακες στους διάφορους σταθμούς- περίπου 
πενήντα. 

Μαζί με τα όσα εκτέθηκαν έως τώρα, υπάρχουν και μερικά 
νέα δεδομένα. Πρώτα-πρώτα είναι οι ανταλλαγές σπουδαστών 
μέσω του προγράμματος "Erasmus". Εδώ και πέντε-έξι χρόνια, 
δεκάδες σπουδαστές μας παραμένουν και σπουδάζουν επί τρεις 
έως εννέα μήνες σε ευρωπαϊκές σχολές Καλών Τεχνών. Παράλληλα, 
δεχόμαστε κι εμείς εδώ ένα αντίστοιχο αριθμό σπουδαστών. Την 
τελευταία χρονιά οι σπουδαστές που πήγαν έξω ήταν περίπου 
σαράντα πέντε και οι σπουδαστές που δεχτήκαμε ήταν περίπου 
εβδομήντα. Παράλληλα, λοιπόν, δεχόμαστε κι εμείς εδώ έναν 
αντίστοιχο αριθμό σπουδαστών από ευρωπαϊκές Σχολές Καλών 
Τεχνών. 

Αυτό προσωπικά το θεωρώ -όπως και το σύνολο του 
διδακτικού προσωπικού- εξαιρετικά πολύτιμο πράγμα, από 
εκπαιδευτική, καλλιτεχνική και ανθρώπινη πλευρά. Δηλαδή τη 
συνεργασία των νέων καλλιτεχνών και τη δυνατότητα επίσκεψης 
μουσείων, εκθέσεων, εργαστηρίων κ.λπ., που τους παρέχεται μέσω 
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του "Erasmus", το οποίο από φέτος αλλάζει και λέγεται 
"Σωκράτης" ή "Socrates" κατά το λατινικό. 

Επιπλέον, η Σχολή Καλών Τεχνών συμμετέχει σε Ευρωπαϊκές 
Ενώσεις Καλλιτεχνικών Σχολών, σε διεθνείς εκθέσεις, σε σαλόνια 
σπουδαστών και σε διεθνείς συναντήσεις όπως είναι η 
"Ζερμινασιόν". Ακόμα, οι ανταλλαγές επισκέψεων καθηγητών 
καλλιτεχνικών σχολών από και προς την Ελλάδα και το εξωτερικό 
προσφέρουν ένα πλούτο γνώσεων και εμπειριών που δύσκολα θα 
επιτυγχάναμε με άλλο τρόπο. 

Στα θετικά στοιχεία της νεότερης πραγματικότητας της 
Σχολής Καλών Τεχνών πρέπει να προσθέσω και τα εξής: την 
καινούργια βιβλιοθήκη της που κατά τη γνώμη μου είναι η 
καλύτερα οργανωμένη βιβλιοθήκη της χώρας, τις τακτικές εκθέσεις 
των αποφοίτων στην Εθνική Πινακοθήκη και των ενδιαμέσων ετών 
στους χώρους της Σχολής, τις πολυήμερες εκδρομές εσωτερικού και 
εξωτερικού, τις εκθέσεις σπουδαστών σε διάφορες ελληνικές πόλεις 
και τέλος, τον εκθεσιακό χώρο της Σχολής όπου παρουσιάζονται 
πολύ ενδιαφέρουσες -κατά τη γνώμη μου- εκθέσεις. 

'Ολα αυτά παίζουν πολύ σοβαρό ρόλο στην καλύτερη 
εκπαίδευση των σπουδαστών και δημιουργούν μια πιο 
ενδιαφέρουσα ατμόσφαιρα στη σχολή μας. 

Για να αποδώσουν όμως αυτές οι νέες θετικές καταστάσεις, 
χρειάζονται και χρήματα. Η επιχορήγηση του Υπουργείου για την 
καθημερινή λειτουργία της Σχολής δεν επαρκεί και σπάνια φτάνει 
στην ώρα. Το ίδιο ισχύει και για την παροχή υλικών και βιβλίων 
που παρέχουμε στους σπουδαστές. Η ανεπάρκεια της 
χρηματοδότησης είναι το μόνιμο πρόβλημα, όχι μόνο της Σχολής 
Καλών Τεχνών, αλλά -απ' όσο ξέρουμε- σε όλα τα ΑΕΙ. Αυτό 
εμποδίζει, πέρα από την καθημερινή λειτουργία που είναι μια 
ανάγκη, κυρίως τους μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς, τις αλλαγές 
και τις αναθεωρήσεις προγραμματικής ή λειτουργικής φύσεως. 

Τα δύο τελευταία χρόνια υπάρχουν τα προβλήματα του 
ΕΠΕΑΕΚ. Είναι αυτό που κοινώς λέμε δεύτερο πακέτο Delors. Είναι 
μια ενδιαφέρουσα λύση για τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα. Δίνει τη 
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δυνατότητα δημιουργίας ερευνητικών και σπουδαστικών 
προγραμμάτων και προσφέρει και νέες θέσεις εργασίας. 

Σ' αυτό τον τομέα, η Σχολή μας δεν ανήκει στα πλέον 
ευνοημένα τμήματα, γιατί υπάγεται -κατά τη γνώμη των αρμοδίων-

στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών, οι οποίες ανθρωπιστικές 
επιστήμες δεν θεωρούνται παραγωγικές, όπως θεωρείται μια Σχολή 
Ναυπηγών, ή Γεωπονίας, ή Χημείας. 

Τώρα, δεν θέλω να σχολιάσουμε αυτή την άποψη, θέλω όμως 
να πούμε ότι παρόλα αυτά έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε 
μια υποδομή στη Σχολή με την Επιτροπή Ερευνών και συμμετέχουμε 
εδώ και αρκετό καιρό σε επιχορηγήσεις για ερευνητικά 
προγράμματα. Από πέρυσι μάλιστα επιχορηγήθηκαν πέντε -κατά τη 
γνώμη μου- μείζονα προγράμματα στη Σχολή μας. Αυτά είναι: ο 
εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη της βιβλιοθήκης, η έρευνα για την 
αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών, δίκτυα τηλεματικής στη 
Σχολή Καλών Τεχνών, γραφείο διασύνδεσης και σταδιοδρομίας και 
μεταπτυχιακές σπουδές. 

Η επιχορήγηση αυτών των προγραμμάτων λήγει στο τέλος 
του 1999, όπως λήγει όλο το πακέτο Delors. Ελπίζουμε ότι μέχρι 
τότε θα έχουν βρεθεί τρόποι να συνεχιστούν και να ενταχθούν 
οργανικά στη λειτουργία της Σχολής αυτά τα προγράμματα και 
τυχόν καινούργια. Και βέβαια τέτοια προγράμματα -θα πρέπει 
επίσης να πούμε- ότι δεν είναι εντελώς αθώα και πολλές φορές 
περιέχουν και κάποιες παγίδες. Αυτό είναι βέβαια εν γνώσει μας 
και στο βαθμό που μπορούμε προσπαθούμε να το χειριστούμε με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Σε σχέση με τις παγίδες και το πονηρό ή όχι των διαφόρων 
προγραμμάτων, θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα η αντίληψη που 
υπάρχει και κυριαρχεί είναι η αντίληψη της ελεύθερης αγοράς, σε 
όλους τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς τομείς. Αυτό λοιπόν 
ισχύει και στο χώρο της τέχνης και της εκπαίδευσης. Ας μη 
γελιόμαστε δηλαδή. 

Το να αγνοούμε ή να παρακάμπτουμε αυτή την 
πραγματικότητα θα ήταν μια ασυγχώρητη αφέλεια ή ένας 
απομονωτισμός. Ένα δημόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα 
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οφείλει τουλάχιστον -έτσι πιστεύω- να βλέπει κατάματα την 
πραγματικότητα και να προσπαθεί να αντλεί οφέλη για τις ανάγκες 
του. Και οι σημερινές μας ανάγκες δεν είναι μονοδιάστατες, αλλά 
έχουν σχέση με μια πολύπλοκη ανταγωνιστικότητα στο πλαίσιο της 
διεθνούς συνύπαρξης. 

Κατά την άποψη μου, οι τοπικές συνθήκες και οι ανάγκες του 
ελληνικού χώρου είναι η βάση της σημερινής πραγματικότητας που 
μας αφορά εδώ, αλλά οι διεθνείς εξελίξεις στις εικαστικές τέχνες 
και στην εκπαίδευση και γενικότερα και ιδιαίτερα των εικαστικών 
τεχνών, πρέπει να λειτουργήσουν ως γνώμονες για την ανάπτυξη 
των καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών μας στόχων. 

Όσο καλύτερα γνωρίζουμε τις διεθνείς τάσεις, τόσο καλύτερα 
μπορούμε να καθορίζουμε τη δική μας πολιτική. Δεν πιστεύω ότι 
υπάρχουν έτοιμες λύσεις, αλλά θεωρώ ότι στα αμέσως επόμενα 
χρόνια θα παιχθεί το εξής παιχνίδι: δηλαδή θα φανεί κατά πόσον 
μπορούμε να προβλέψουμε και να προετοιμαστούμε κυρίως για το 
μέλλον ή στην αντίθετη περίπτωση, θα υποστούμε απλώς τις 
εξελίξεις και θα τρέχουμε πίσω από ένα μέλλον που θα μας το 
έχουν καθορίσει άλλοι. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο Γιάννη Βαλαβανίδη. 
Συνεχίζουμε με την εισήγηση του εκπροσώπου των σπουδαστών 
της Σχολής Καλών Τεχνών, συνάδελφο Σαπουνά Γιώργο. 

ΣΑΠΟΥΝΑΣ: Χαιρετίζω κι εγώ εκ μέρους του ΑΣ του Συλλόγου των 
Φοιτητών το Προσυνέδριο. Εύχομαι βέβαια να αποτελέσει μια καλή 
βάση για ένα επιτυχημένο Συνέδριο την Άνοιξη. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι είναι κυρίαρχη άποψη στη 
σύγχρονη κοινωνία ότι η τέχνη είναι ένα πεδίο εντρύφησης και 
ενασχόλησης που αφορά πολύ λίγους. Μια ρεαλιστική ματιά στην 
πραγματικότητα αυτό το πράγμα δείχνει. Το ζήτημα όμως είναι 
πως οι περισσότεροι άνθρωποι -ακόμα και στον χώρο των τεχνών-

πιστεύουν πως αυτό είναι σωστό και φυσικό. ΛΓ αυτή την αντίληψη 
όμως καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα πως η τέχνη δεν 
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συμπεριλαμβάνεται στα βασικά αγαθά που ο καθένας έχει ανάγκη. 
Μοιάζει η τέχνη να είναι ένα παιχνίδι για λίγους. 

Όμως μια σύντομη ματιά στην ιστορία, δείχνει πως η τέχνη 
όσο δύσκολο κι αν είναι να οριστεί τόσο βέβαιο είναι πως 
συνοδεύει τον άνθρωπο και των αγώνα του για την επιβίωση και 
την πρόοδο από την αρχή της ύπαρξης του. 

Σ' αυτό το χώρο είμαστε και συζητάμε επειδή νοιώθουμε στις 
μέρες μας επιτακτικά την ανάγκη να προστατέψουμε την αξία του 
αντικειμένου της δουλειάς μας. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά να 
προεκτείνουμε τις δυνατότητες μας για τη διάδοση της τέχνης. Το 
να μιλάμε σήμερα για καλλιτεχνική παιδεία δεν αφορά μια 
δευτερεύουσα ανάγκη πολυτελείας. Η καλλιτεχνική παιδεία και 
μάλιστα η πλατιά δυνατότητα του κόσμου να έρθει σε επαφή με 
την τέχνη και να την καταλάβει, είναι βασικότατη προϋπόθεση 
μιας εκπαίδευσης που φιλοδοξεί -αν φιλοδοξεί- να χτίσει 
προσωπικότητες με φαντασία, ευαισθησία και πολύπλευρη 
δημιουργικότητα. 

Αυτά είναι τα ιδανικά που πρέπει να εμπνέουν τους 
καλλιτέχνες δασκάλους και σ' αυτή την κατεύθυνση να βρίσκονται 
οι επιδιώξεις μας. 

Η πραγματικότητα είναι βέβαια πολύ διαφορετική. Το πως τη 
βιώνουμε εμείς οι φοιτητές της Καλών Τεχνών θα προσπαθήσω να 
περιγράψω παρακάτω. Μαζί με τους συναδέλφους μου του ΑΣ του 
Συλλόγου κωδικοποιήσαμε τις παρατηρήσεις μας μοιράζοντας τες 
σε δύο κατηγορίες. Αυτές που αφορούν την Καλών Τεχνών σαν 
σχολειό τέχνης και αυτές που αφορούν τις δυνατότητες 
επαγγελματικής αποκατάστασης. 

Η ΑΣΚΤ δεν εκπληρώνει τα όνειρα και τις προσδοκίες των 
περισσότερων φοιτητών. Αρκεί κανείς να ρωτήσει ένα πρωτοετή 
για το τι ελπίζει και περιμένει αμέσως μετά την επιτυχία του στις 
εισαγωγικές και ένα χρόνο μετά. 

Το πρώτο ζήτημα που προκύπτει σαν γνώση για το φοιτητή 
είναι ότι η ΑΣΚΤ δεν είναι γενικά ένα σχολειό τέχνης όπου 
επικρατεί ο "οργασμός" της καλλιτεχνικής δημιουργίας και 
γνώσης. Στην πραγματικότητα είναι ένα σχολειό όπως όλα τ' άλλα 
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που υπόκειται στην ίδια κυβερνητική πολιτική για την παιδεία. Η 
γενική κατεύθυνση αυτής της πολιτικής, που παραμένει η ίδια τα 
τελευταία χρόνια άσχετα από την αλλαγή των κυβερνήσεων, έχει 
να κάνει με τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά. 'Ολα τα 
σενάρια που έχουν παιχθεί την τελευταία δεκαετία -άσχετα με τη 
διατύπωση τους- εξυπηρετούν ένα βασικό σκοπό, πως θα 
καθορίζει η αγορά με τους άναρχους νόμους της πόσους 
πτυχιούχους έχει ανάγκη, απαλλάσσοντας ταυτόχρονα το κράτος 
από τα έξοδα της δημόσιας και δωρεάν παιδείας. 

Αυτό κανείς μπορεί να το δει σε γενικό επίπεδο και από τις 
οικονομικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ζητήματα 
της παιδείας, που από κοινού συμφωνούν χρόνια τώρα οι ηγέτες 
των χωρών-μελών. Αποκορύφωμα αυτών των προσπαθειών για την 
ιδιωτικοποίηση είναι ο νόμος "Παιδεία 2000". Η πρόσφατη 
έμπνευση που φαντάζομαι όλους μας έχει απασχολήσει, του κυρίου 
Αρσένη. 

Αυτή η φιλοσοφία της σύνδεσης με την αγορά έχει 
δημιουργήσει ήδη εδώ και κάποια χρόνια στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα που στο τέλος της βρίσκεται η πλήρης κατάργηση της 
δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Μια δυναμική που ανακόπτεται 
μόνο από τους αγώνες του φοιτητικού κινήματος και των 
εργαζομένων στον κλάδο. 

Στην ΑΣΚΤ αυτή η δυναμική εμφανίζεται καταρχάς στο 
ζήτημα των εισαγωγικών εξετάσεων. Έχουν γίνει διάφορες 
προσπάθειες αλλαγών στο στυλ των εισαγωγικών, αλλά πάντα εδώ 
και χρόνια αυτό που συνοδεύει αυτές τις εξετάσεις είναι η 
αντίληψη ότι δεν είναι δίκαιες. Ακούγονται πολλά, γίνεται κριτική 
στο ποιος πέρασε και γιατί, κριτική στο πόσο είναι αναγκαίο να 
παρακολουθήσει κανείς -ίσως και για χρόνια- ένα έγκυρο 
φροντιστήριο. 

Υπάρχει ένα βασικό χαρακτηριστικό που όσα χρόνια κι αν 
πέρασαν παραμένει το ίδιο και φωτογραφίζει την καρδιά του 
προβλήματος. Είναι ο αριθμός των εισακτέων. Η Σχολή μας έχει το 
μικρότερο ποσοστό εισακτέων από οποιοδήποτε άλλο ανώτατο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα. Όταν δίνουν εισαγωγικές εξετάσεις χίλιοι 
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πεντακόσιοι και εισάγονται ογδόντα, όλα τα παραπάνω σενάρια 
αποκτούν υπόσταση. 

Ακολουθεί το ζήτημα της διαρκούς μείωσης των παροχών 
προς τους φοιτητές. Στο παρελθόν η Σχολή μοίραζε (μερικά 
παραδείγματα) κάποιο επιπλέον βιβλίο στους φοιτητές. Πριν έξι 
χρόνια θυμάμαι είχε διανείμει τους δύο τόμους του Πωλ Κλε, τώρα 
αυτό έχει πια σταματήσει. Οι τελειόφοιτοι στο παρελθόν είχαν μια 
γενναία οικονομική στήριξη για τις διπλωματικές τους, που ως 
γνωστόν κοστίζουν πάρα πολύ. Αυτό κάθε χρόνο μειώνεται 
δραματικά. Την τελευταία χρονιά έχει επιβληθεί και κάρτα 
πληρωμής για τις φωτοτυπίες στη βιβλιοθήκη. 

Από όλα τα έργα της κατασκευής στην Καλών Τεχνών της 
Πειραιώς, το μόνο που ακόμα βρίσκεται στα χαρτιά είναι το 
εστιατόριο για τους φοιτητές. Δίπλα σ' αυτά παρατηρείται και η 
παρακμή περιφερειακών (εννοώ τα κατ' επιλογήν) εργαστηρίων. 
Μετά τη φωτογραφία που ιδρύθηκε χωρίς ποτέ να λειτουργήσει, 
ακολούθησαν τα επιλογής γλυπτικής και ζωγραφικής που δεν 
λειτουργούν επίσης εδώ και τρία χρόνια. Και δυστυχώς φαίνεται 
ότι έχει πάρει σειρά και το εργαστήρι της αγιογραφίας. 

Υπάρχει μία γενική απροθυμία στην εξάπλωση περιφερειακών 
εργαστηρίων και μέσα από διάφορες γραφειοκρατικές 
κωλυσιεργίες φτάνουμε σήμερα να μη λειτουργούν. Ακόμα και στην 
περίπτωση του νεοϊδρυθέντος εργαστηρίου κομπιούτερ 
multimedia, δεν νομίζουμε ότι έχει γίνει η αναγκαία συζήτηση με 
τους φοιτητές για τη χρησιμότητα και τη λειτουργία αυτού του 
μέσου τέχνης. 

Το παράδειγμα όμως που αποκαλύπτει την παραπάνω 
δυναμική σε εντυπωσιακή αντίθεση με την ελλιπή κάλυψη των 
αναγκών των φοιτητών, είναι ο εκθεσιακός χώρος, ο γνωστός σαν 
"εργοστάσιο". Ο εκθεσιακός χώρος της Σχολής Καλών Τεχνών είναι 
ο πιο μεγάλος και ίσως ο πιο σύγχρονος, πιθανόν σε όλη τη Νότια 
Ευρώπη. Μας λένε ότι είναι το καμάρι της Σχολής μας. 
Κατασκευάστηκε με τη μεγαλύτερη ταχύτητα απ' όλα τα έργα στην 
Πειραιώς και ήδη έχουν γίνει μια σειρά από πρωτοκλασάτες 
εκθέσεις διασήμων συλλεκτών όπως του Δάκη Ιωάννου. 
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Μας λένε πως ο χαρακτήρας του χώρου είναι διδακτικός. 
Αυτό που έχουμε εμείς να πούμε είναι ότι οι φοιτητές δεν έχουν 
κανένα δικαίωμα χρήσης του χώρου, ούτε συμμετοχή στη λήψη των 
αποφάσεων για το ποιος Θα εκθέσει και τι. Ακόμα και οι εκθέσεις 
που έγιναν δεν συνοδεύτηκαν από καμία διαδικασία προσέγγισης 
καλλιτεχνών και παραγόντων (των εκθέσεων εννοώ) με τους 
φοιτητές, για να δικαιολογηθεί έστω ο διδακτικός χαρακτήρας. 

Αντίθετα, με τη δράση του Συλλόγου αποτράπηκε η έκθεση 
στο χώρο των αυτοκινήτων της Alfa Romeo. Παράλληλα, αυτό που 
υπάρχει σαν διαδικασία για την προώθηση των φοιτητών και της 
δουλειάς τους, είναι μια σειρά διαγωνισμών που κάνουν οι ιδιώτες 
- εταιρίες με σκοπό την προβολή τους υπό τις ευλογίες κάποιων 
κυκλωμάτων της Σχολής. Το πιο καλό παράδειγμα, ο ετήσιος 
διαγωνισμός της μπύρας Heineken και το πως προωθούνται έργα 
με συγκεκριμένο στυλ από κριτική επιτροπή καθηγητών της 
Σχολής. 

Σύστημα παιδείας με σκοπό τη μόρφωση στο αντικείμενο και 
όχι τις ανάγκες της αγοράς, θα σήμαινε Σχολή που θα διέθετε όλες 
τις τις δυνατότητες στην κατεύθυνση της προώθησης προς τα έξω 
όλων των νέων καλλιτεχνών. 

Κλείνοντας για την ώρα τα ζητήματα της δυναμικής των 
ιδιωτικοποιήσεων και πως αυτά εκφράζονται μέσα στη Σχολή, 
παραθέτω την τελευταία εξέλιξη σε σχέση με την καθαριότητα και 
τη φύλαξη των χώρων. Αυτές οι δραστηριότητες ανατέθηκαν σε 
ιδιωτικές εταιρίες. Πέρα από το πολιτικό ζήτημα και την αντίλ/]ψ/] 
της αλληλεγγύης, που ο Σύλλογος ούτως ή άλλως εκφράζει 
σταθερά και έμπρακτα όλα τα τελευταία χρόνια στους αγώνες των 
εργαζομένων, πρέπει να υφιστάμεθα και ελέγχους από ένστολους 
φύλακες σ' ένα χώρο που στο κάτω-κάτω της γραφής είναι άσυλο. 

Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα σε σχέση με τη διδακτική 
διαδικασία. Ούτε εκεί τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Τα 
θεωρητικά μαθήματα γίνονται με τρόπο στεγνό και μηχανιστικό, 
ώστε οι φοιτητές βαριούνται να τα παρακολουθήσουν. Προωθείται 
κυριολεκτικά η παπαγαλία και δεν διδάσκεται σφαιρικά η ιστορία 
της τέχνης. Εχουμε πολλά παράπονα από φοιτητές που θα ήθελαν 
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να μαθαίνουν και άλλα πράγματα εκτός από την κλασική πορεία 
της Δυτικοευρωπαϊκής ζωγραφικής. 

Όσο για την τρέχουσα πραγματικότητα στην τέχνη, ε, θα είχε 
ενδιαφέρον να βρεθεί ένας φοιτητής που από τα μαθήματα της 
Σχολής να έχει καταλάβει τι γίνεται σήμερα. Το αποτέλεσμα είναι 
ότι οι φοιτητές δεν βιώνουν την ιστορία της τέχνης, αλλά τη 
μαθαίνουν μ* ένα τρόπο εξωτερικό. 

Η συμμετοχή των φοιτητών στην οργάνωση των θεωρητικών 
μαθημάτων νομίζουμε ότι θα ήταν μια πολλά υποσχόμενη λύση. 

Το ζήτημα της εργαστηριακής δουλειάς έχει ενδιαφέρον 
επίσης. Η αίσθηση ότι απουσιάζουν εντελώς τα κριτήρια από την 
τέχνη έχει δημιουργήσει μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από 
την έλλειψη επικοινωνίας σε επίπεδο καθηγητών με τους φοιτητές 
άλλων εργαστηρίων, χάος στο επίπεδο της αξιολόγησης, 
απομάκρυνση των καθηγητών από τους φοιτητές. Δεν υπάρχει 
αυτό που λέμε ψυχική επαφή ανάμεσα στους διδάσκοντες και τους 
διδασκόμενους, σε γενικές γραμμές. 

Μπορεί μεγάλο μέρος των παραπάνω να οφείλεται στη γενική 
κατάσταση της τέχνης σήμερα, παγκόσμια, η έλλειψη των 
κριτηρίων. Αλλά νομίζουμε ότι χρειάζεται μια θαρραλέα 
αντιμετώπιση από την πλευρά των καθηγητών και συζήτηση με 
τους φοιτητές. Οχι να προωθεί ο καθένας ότι φαίνεται σε αυτόν 
σωστό χωρίς καν να μπορεί να επιχειρηματολογήσει. Μην ξεχνάμε 
ότι οι φοιτητές της Καλών Τεχνών είναι οι νέοι καλλιτέχνες. Ε, αν 
στόμφασαν κάπως λίγο οι παλιοί, μπορούν να βοηθήσουν οι νέοι. 
Στο κάτω-κάτω της γραφής, εάν υπάρχει αυτή η πλήρης 
κατάργηση των κριτηρίων και δεν κάτσουμε να το 
αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα και να δούμε με ποιες 
φιλοσοφίες στηρίζεται αυτή η παγκόσμια κατάσταση σήμερα, τότε 
μην ξεχνάμε ότι όταν απουσιάζει το καλλιτεχνικό κριτήριο, 
παραμένει ένα κριτήριο πάντα, το κριτήριο της αγοράς -ποιος 
ξέρει και πως και ποιος μπορεί να εκθέσει και να πουλήσει. 

Τελικά και σε σχέση με το πτυχίο, νομίζουμε ότι θα ήταν 
καλύτερο να καταργηθεί η βαθμολογία. Είναι τελείως υποκριτική. 
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Στο ζήτημα τώρα της επαγγελματικής αποκατάστασης, 
σίγουρα με τις τελευταίες εξελίξεις -το νόμο του Αρσένη- πιστεύω 
ότι όλοι πάνω-κάτω έχουμε κάποια ενημέρωση, είναι το Θέμα των 
ημερών εξάλλου οι αλλαγές στην παιδεία. 

Η κατάργηση της επετηρίδας, οι αξιολογητές, τα παράθυρα 
για την ιδιωτική παιδεία μας βρίσκουν σαφώς ενάντιους. Η ψήφιση 
του νόμου μέσα στο καλοκαίρι πριν καν ανοίξουν οι σχολές έχει τη 
λογική και την τακτική της. Όμως η μάχη δεν τελειώνει όταν ένας 
νόμος ψηφιστεί. Επιφυλασσόμαστε για το άμεσο μέλλον και 
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι παρόμοια πιστεύουν και οι συνάδελφοι 
εκπαιδευτικοί. Απεργίες και καταλήψεις, μαζικές αντιδράσεις και 
κινητοποιήσεις εργαζομένων και φοιτητών έχουν ακυρώσει 
πολλούς νόμους στο παρελθόν. Κάτι Θα ξέρει για παράδειγμα ο 
κύριος Κοντογιαννόπουλος. 

Υπάρχει και το θέμα του νόμου του Βενιζέλου που πολύ 
πρόσφατα πληροφορηθήκαμε. Η διάλυση του θεσμού των 
διαγωνισμών -όσα προβλήματα κι αν είχαν- και η συγκέντρωση 
όλων των εξουσιών ανάθεσης στον Υπουργό, είναι εξέλιξη εντελώς 
καταστροφική για όσους δεν έχουν πλέον προσβάσεις στο σύστημα. 

Κλείνοντας, θα θέλαμε να βάλουμε μια λογική 
εποικοδομητική. Πιστεύουμε, όπως είπαμε και στην αρχή, ότι η 
τέχνη αφορά κυριολεκτικά την ανθρώπινη ουσία, την έννοια της 
δημιουργίας. Μ' αυτή τη λογική, αφορά όλο τον κόσμο και πρέπει 
ο καθένας να μπορεί να κάνει κτήμα του την τέχνη. 

Η πολιτική που πρέπει να ασκηθεί από τους φορείς της 
καλλιτεχνικής παιδείας αυτό πρέπει να έχει σαν κεντρικό άξονα. 
Αν από τη μια πλευρά μπαίνουν οι επιταγές της αγοράς -και εδώ 
και χρόνια που είναι σε βαθιά κρίση ζητάει όλο και μεγαλύτερες 
θυσίες στο βωμό της, όλο και μεγαλύτερη συρρίκνωση της 
παιδείας και των συμμετεχόντων σ' αυτήν- απ' την άλλη πλευρά 
πρέπει να αντιπαρατάξουμε τις ανάγκες μας. Δεν έχουμε κανένα 
λόγο να συμμεριζόμαστε τα διλήμματα της αγοράς. Τις ανάγκες 
μας σαν καλλιτέχνες πρέπει να προτάξουμε, σαν διδασκόμενοι και 
σαν διδάσκοντες. 
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Διεύρυνση της συμμετοχής στην τέχνη και την καλλιτεχνική 
παιδεία. Όσο πιο πολλούς σπόρους σπέρνεις, τόσο πιο πολλά 
λουλούδια ανθίζουν. Πιο πολλοί καθηγητές, λοιπόν, καλλιτεχνικών 
μαθημάτων σ' όλες τις βαθμίδες. Πιο πολλοί φοιτητές και μαθητές, 
σ' όλες τις βαθμίδες. Και βέβαια όλα αυτά καταλήγουν σ' ένα 
ρεαλιστικό κεντρικό σύνθημα: πιο πολλά λεφτά για την παιδεία 
τώρα. Πρέπει να πλατύνει η δυνατότητα της εκπαίδευσης σ' όλο 
τον κόσμο και πολύ περισσότερο της καλλιτεχνικής παιδείας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο Σαπουνά. Θα συνεχίσουμε 
με το συνάδελφο Βαγγέλη Δημητρέα, ζωγράφο - καθηγητή του 
τμήματος Εικαστικών της Σχολής Θεσσαλονίκης. 

ΔΗΜΗΤΡΕΑΣ: Να ευχαριστήσω καταρχήν του οργανωτές του 
Προσυνεδρίου για την πρόσκληση που μας κάνατε. Αυτή τη στιγμή 
εκπροσωπώ τη Σχολή Καλών Τεχνών, το τμήμα Εικαστικών Τεχνών 
της Θεσσαλονίκης, αλλά αυτά που θα πω εδώ πέρα είναι πιο πολύ 
προσωπικές μου απόψεις. Βέβαια, κάποιες περιγραφές που κάνω 
νομίζω ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Υπάρχουν 
εξάλλου εδώ αρκετοί απόφοιτοι της Σχολής Καλών Τεχνών της 
Θεσσαλονίκης, του Εικαστικού, θα μιλήσει και η εκπρόσωπος των 
φοιτητών. 

Κάνω καταρχήν μια πολύ σύντομη σκιαγράφηση της 
σημερινής κατάστασης της Σχολής. Οι σημερινές συνθήκες που 
καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία της Σχολής πολύ 
συνοπτικά είναι οι εξής: λίγοι και ακατάλληλοι εργαστηριακοί 
χώροι και αίθουσες θεωρητικών μαθημάτων, εκθεσιακοί χώροι 
σχεδόν ανύπαρκτοι. Ελλιπές διδακτικό προσωπικό, αρκεί να πω 
εδώ -ακούγοντας το συνάδελφο Γιάννη Βαλαβανίδη, με 
πεντακόσιους πενήντα σπουδαστές η Σχολή Καλών Τεχνών έχει 
σαράντα πέντε διδακτικό προσωπικό και πενήντα περίπου 
υπαλλήλους διοικητικούς και κλητήρες κ.λπ.- εμείς με 
τετρακόσιους πενήντα σπουδαστές -ίσως και λίγο παραπάνω αυτή 
τη στιγμή, πέρυσι αυξήθηκε ο αριθμός των σπουδαστών- έχουμε 
διδακτικό προσωπικό γύρω στους δεκατέσσερις-δεκαπέντε. 
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Δανειζόμαστε καθηγητές από άλλα πανεπιστημιακά τμήματα, 
παραδείγματος χάριν το τμήμα Αρχιτεκτόνων και έχουμε 
υπαλλήλους πολύ λιγότερους, γύρω στους δέκα-δώδεκα, αν 
θυμάμαι καλά, για να καταλάβετε περίπου τη διαφορά. Ενώ η 
Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας έχει 15% παραπάνω φοιτητές έχει 
τριπλάσια-τετραπλάσια γραμματεία και τριπλάσιο-τετραπλάσιο 
διδακτικό προσωπικό. Και δεν φτάνουν ακόμα. 

Θα σας έλεγα δε χαρακτηριστικά το εξής: ότι τελευταία 
μάθαμε το εξής καταπληκτικό, στη Σχολή Καλών Τεχνών του 
Βελιγραδίου -που είναι πράγματι μια χώρα μάλλον πιο φτωχή από 
τη δική μας και αναφέρομαι και στην κατάσταση που υπήρχε πριν 
από την αλλαγή την καθεστωτική στη Γιουγκοσλαβία ή μάλλον, 
στην πρώην Γιουγκοσλαβία αν θέλετε και στη σημερινή που σ' ένα 
σημείο συνεχίζεται. Είχα την τύχη να πάω τρεις - τέσσερις φορές 
στο Βελιγράδι και να δω τη Σχολή. Οι χώροι είναι πάρα πολύ 
μεγάλοι. 

Κάναμε όμως πέρυσι στη Θεσσαλονίκη μία έκθεση των 
καθηγητών της Σχολής Καλών Τεχνών όλων τα βαθμίδων, του 
διδακτικού προσωπικού, στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο. 
Ήταν τριάντα τρεις οι εκθέτες και όταν ρώτησα μου είπαν ότι 
λείπουν σχεδόν οι μισοί. Δηλαδή το διδακτικό προσωπικό της 
Σχολής Καλών Τεχνών του Βελιγραδίου μ' ένα παρόμοιο αριθμό 
σπουδαστών με αυτό που έχει η Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, 
γύρω στους εξακόσιους, δηλαδή περίπου πενήντα παραπάνω, έχει 
γύρω στους πενήντα πέντε με εξήντα διδακτικό προσωπικό. 

Ας επανέλθω τώρα όμως στα δικά μας. Επίσης η υλικοτεχνική 
υποδομή της Σχολής είναι ελλιπέστατη. Δηλαδή ούτε καβαλέτα 
έχουμε αρκετά, φυσικά δεν έχουμε πάγκους, κάποια εργαλεία 
είχαμε ζητήσει κι ένα σωρό άλλα πολύ χρήσιμα πράγματα, όπως 
ντουλάπες, κάποια εργαλεία κ.λπ. Δεν έχουμε, παίρνουμε κατά 
καιρούς, πάντοτε λιγότερα και όπως ξέρετε μερικά από αυτά τα 
υλικά φθείρονται, είναι στα αναλώσιμα. 

Πρέπει, επίσης, εδώ να πω ότι τα χρήματα που δίνονται για 
την αγορά χρωμάτων για τους φοιτητές για τα υλικά, είναι πολύ 
λίγα. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή αν είναι είκοσι χιλιάδες ή 
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τριάντα. Απ' όσο ξέρω πολύ παλιά στη Σχολή Καλών Τεχνών της 
Αθήνας το ποσό αυτό ήταν πολύ μεγαλύτερο. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Είναι εκατό χιλιάδες ανά σπουδαστή. 

ΔΗΜΗΤΡΕΑΣ: Ναι, σ' εμάς είναι -αν δεν κάνω λάθος- γύρω στις 
τριάντα χιλιάδες - τριάντα πέντε, για να καταλάβετε το χρόνο. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι, για τους διπλωματούχους, αυτούς που κάνουν 
διπλωματική είναι εκατό χιλιάδες ανά σπουδαστή. Των ενδιαμέσων 
ετών παίρνουν υλικά. 

ΔΗΜΗΤΡΕΑΣ: Ναι, για τα υλικά μιλάω εγώ. 
Λοιπόν, φυσικά τεράστιες είναι οι ευθύνες της Πολιτείας για 

τις επιλογές που έκανε και που κάνει. Επίσης, όμως πρέπει να πω 
και οι δικές μας διχογνωμίες, διδακτικού προσωπικού και 
φοιτητών, μερικές φορές δικαιολογημένες μερικές φορές 
αδικαιολόγητες, καθώς και οι ανεπαρκείς και ασυντόνιστες 
προσπάθειες καθυστέρησαν την επίτευξη καλύτερων 
αποτελεσμάτων. 

Αν θέλετε γιατί λέω δικαιολογημένες αντιθέσεις; Γιατί εγώ 
πιστεύω ότι οι αισθητικές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στο 
διδακτικό προσωπικό και που πολλές φορές εγώ θα τολμούσα να 
πω ότι είναι αισθητικο-ιδεολογικές, δεν μπορεί να εξαλειφθούν και 
κακώς το πιστεύουν και πολλοί που βρίσκονται έξω από τις Σχολές 
αυτό. Δηλαδή όλοι το ευχόμαστε, αλλά στην πράξη είναι 
ακατόρθωτο. Αν θέλετε θα έχουμε τη δυνατότητα αργότερα να το 
αναλύσουμε κι ελπίζω κι εσείς με τις δικές σας παρεμβάσεις και 
ερωτήσεις θα δώσετε τη δυνατότητα να το αναπτύξουμε λίγο 
περισσότερο. 

Ας περάσω τώρα στα προβλήματα διδασκαλίας. Ποιοί είναι 
οι διδακτικοί μας στόχοι, τί είδους απόφοιτους προτείνουμε στην 
ελληνική κοινωνία, καθηγητές καλλιτεχνικών μαθημάτων στη μέση 
εκπαίδευση, καλλιτέχνες και αν ναι τί είδους καλλιτέχνες; Νομίζω 
ότι η διδακτική κατεύθυνση της Σχολής είναι ένα περίεργο μείγμα -
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και εδώ συμφωνώ με το συνάδελφο Βαλαβανίδη- που πραγματικά 
τείνει να καλύψει όλες τις ανάγκες, πιθανότατα μ' ένα τρόπο 
αρκετά ανεπαρκή. Ένα περίεργο μείγμα που πρέπει να 
επανεξεταστεί και να αναδιαμορφωθεί. 

Πάντως, νομίζω ότι στις Σχολές Καλών Τεχνών δεν 
διαμορφώνονται οπωσδήποτε καλλιτέχνες. Παρέχονται ή πρέπει να 
παρέχονται μερικά βασικά στοιχεία της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης 
και να δημιουργείται ένα κλίμα καλλιτεχνικό-πνευματικό που 
μπορεί να βοηθήσει -λιγότερο ή περισσότερο- στην ολοκλήρωση 
και στην εκκόλαψη καλλιτεχνών. 

Νομίζω ότι θα πρέπει να αποτολμήσω κι ένα στοιχειώδες 
θεωρητικό πλαίσιο για να πω μετά μερικά πιο συγκεκριμένα 
πράγματα για τη διδασκαλία. Πρώτον, κάτι που θεωρώ ως βασική 
παραδοχή, στη μέση παιδεία τις περισσότερες φορές δεν 
παρέχονται γενικές και ειδικές γνώσεις απαραίτητες στους 
υποψηφίους των Καλών Τεχνών. Νομίζω λοιπόν ότι οι Σχολές 
Καλών Τεχνών πρέπει να προσπαθούν να καλύψουν μεγάλα κενά 
και στις γενικές γνώσεις, παραδείγματος χάριν εκμάθηση μιας 
ξένης γλώσσας -που θεωρώ ότι είναι απαραίτητη με τα σημερινά 
δεδομένα- και στις ειδικές γνώσεις, παραδείγματος χάριν ιστορία 
της τέχνης, αισθητική, κυρίως όμως εξοικείωση με τα έργα τέχνης. 

Διαπιστώνουμε συχνά στις Σχολές Καλών Τεχνών ότι πολλοί 
φοιτητές του πρώτου έτους δεν έχουν δει παραδείγματος χάριν 
αναγεννησιακή τέχνη, ούτε βυζαντινή τέχνη, αλλά και φυσικά δεν 
έχουν δει ούτε σύγχρονη και μοντέρνα τέχνη. 

Σας έλεγα χαρακτηριστικά ότι σε μια συζήτηση που κάναμε 
στη Σχολή Καλών Τεχνών της Θεσσαλονίκης με τους πρωτοετείς και 
δευτεροετείς, ένα σημαντικό ποσοστό δεν ήξερε καλλιτέχνες όπως 
ο Φερνάρ Λεζέ, όπως ο Σαγκάλ, όχι τον Πικάσο φυσικά που είναι 
πιο γνωστός. Υπήρχε ένα ποσοστό φοιτητών στο πρώτο έτος που 
δεν τους ήξερε αυτούς τους καλλιτέχνες καθόλου. 

Ένας δεύτερος βασικός στόχος είναι ο εντοπισμός και η 
μελέτη του ειδικού χαρακτήρα των εικαστικών πλαστικών τεχνών. 
Αν θέλετε χρησιμοποιώ πολύ συχνά το διπλό όρο εικαστικές-

πλαστικές τέχνες διότι υπάρχουν πολλοί ιστορικοί της τέχνης και 
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θεωρητικοί σήμερα που λένε ότι ο όρος εικαστικές τέχνες δεν είναι 
πια σωστός. Επειδή εντωμεταξύ δεν έχουν να μας προτείνουν κάτι 
άλλο, πολλές φορές έχουμε ρωτήσει, ούτε ο όρος πλαστικές τέχνες 
φαίνεται ν' ανταποκρίνεται, ίσως μια προσωρινή λύση μέχρι 
αρμοδιότεροι να βρουν μια ορολογία πιο κατάλληλη είναι αυτή που 
έχει προταθεί από μερικούς. Τελευταία έγινε και μια συζήτηση στη 
Θεσσαλονίκη με τους ιστορικούς της τέχνης. Ισχυρίζονται ότι ο 
όρος εικαστικές τέχνες είναι πια λαθεμένος. 

Εν πάσει περιπτώσει, μεταξύ μας μπορούμε να 
συνεννοηθούμε χρησιμοποιώντας αυτό τον όρο. Οι εικαστικές, 
λοιπόν, πλαστικές τέχνες δεν μεταφράζουν άλλους λόγους ή άλλα 
πεδία όπως το φιλοσοφικό, το επιστημονικό, παρά το γεγονός ότι 
επηρεάζονται με ποικίλους τρόπους. 

Κασέτα 9β 

ΔΗΜΗΤΡΕΑΣ: Δηλαδή ισχυρίζονται ότι δεν έχουμε απλώς μια ειδική 
γλώσσα η οποία παίρνει κοινά νοήματα με κάποια άλλα και τα 
μορφοποιεί μέσα απ' αυτή τη γλώσσα, αλλά έχει και μια 
ιδιαιτερότητα ως σκέψη ειδική. 

Επιτρέψτε μου μια πολύ συνοπτική διατύπωση -που έκανα 
και στη συνάντηση στο "Σπίτι της Κύπρου" την άνοιξη του '94- με 
τρόπο έτσι, αρκετά συνοπτικό να αναφερθώ σε μερικά που θεωρώ 
βασικά για τη λειτουργία της όρασης και πάνω στα οποία νομίζω 
ότι μπορεί κανείς να στηρίξει κάπως τη διδασκαλία στο χώρο των 
εικαστικών - πλαστικών τεχνών. 

Πρώτον, η λειτουργία της όρασης είναι επιλεκτική και δεν 
καταγράφει παθητικά. 

Δεύτερον, έχουμε σύνδεση και καθορισμό της όρασης από τη 
μνήμη και ειδικά από την οπτική μνήμη. 

Τρίτον, η όραση συναντάται με την πολυ-αισθητηριακή 
λειτουργία και καθορίζεται απ' αυτήν. Τι εννοώ με αυτό, ο Σεζάν 
παραδείγματος χάριν έλεγε ότι "όταν ζωγραφίζω ένα τοπίο μυρίζω 
κιόλας, έχω την αίσθηση της αφής, δεν λειτουργώ μόνο με την 
όραση μου, λειτουργώ και με τη βοήθεια των άλλων αισθήσεων 
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δίπλα". Αυτό εννοώ πολύ απλά με αυτό. Βεβαίως, υπάρχουν και 
Θεωρητικές διατυπώσεις πάνω σ' αυτό και είναι αυτός ο όρος που 
σας λέω -πολυ-αισθητηριακή λειτουργία, να μην πω το 
βαρύγδουπο γαλλικό όρο. 

Τέταρτον, η όραση συνδέεται και με τις πολιτιστικές 
συμβάσεις, αισθητικές μήτρες, αισθητικά πρότυπα που παρέχονται 
μέσα από το εμπόριο της τέχνης, από τους κυρίαρχους 
πολιτιστικούς μηχανισμούς. 

Τέλος, η όραση συνδέεται κυρίως έμμεσα με την κοινωνική 
πολυπλοκότητα και μπορεί να επηρεαστεί - επηρεάζεται από τις 
κοινωνικές διαφορές και τις αντιθέσεις. 

Ακόμα, η όραση συνδέεται και καθορίζεται από τη συνολική 
προσωπικότητα του καλλιτέχνη, η όραση μας λειτουργεί μέσα στο 
γενικότερο καθοριστικό πλαίσιο αίσθησης 
κοσμοθεωρίας/κοσμοθεώρησης. 

Τέλος, η όραση συνδέεται συνειδητά ή ασυνείδητα και με τις 
αισθητικές - ιδεολογικές επιλογές, είτε αυτές είναι συστηματικές, 
είτε σκόρπιες, είτε ακόμα και αντιφατικές. 

Έτσι, νομίζω ότι η καλλιτεχνική εικόνα, το έργο τέχνης, 
χαρακτηρίζεται από μια εξαιρετική πυκνότητα και από ένα άφατο 
-ως ένα μεγάλο βαθμό- πλούτο. Από κει προκύπτει και ο κίνδυνος 
της λεγόμενης παραφιλολογίας, ο όρος που νομίζω έχει καθιερωθεί 
μεταξύ καλλιτεχνών να χρησιμοποιείται. 

Σχηματοποιώντας κατ' ανάγκη, θα έλεγα ότι ο κυριότερος 
διδακτικός στόχος πρέπει να είναι η προσεκτική, επίμονη και κατά 
το δυνατόν συστηματική αναζήτηση και μελέτη των ειδικών 
χαρακτηριστικών των εικαστικών - πλαστικών τεχνών μέσα στο 
κοινωνικό, ιστορικό και πολιτιστικό τους πλαίσιο. 

Τώρα, για να πάμε σε ένα επίπεδο λίγο πιο πρακτικό, πως θα 
το έβλεπα μέσα σε μια Σχολή Καλών Τεχνών αυτό. Νομίζω 
καταρχήν πρέπει να γίνεται προσπάθεια κι εδώ συναντώνται 
κάπου αυτά που θα πω -τουλάχιστον σ' ένα βαθμό- μ' αυτά που 
είπε ο συνάδελφος Βαλαβανίδης. Πρέπει καταρχήν, νομίζω, να 
υπάρχει ένα ευρύ διδακτικό φάσμα. Αυτό πώς μπορεί να το 
επιτύχει κανείς; Καταρχήν και με τον αριθμό των εργαστηρίων, 
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έχει σημασία σε μια σχολή αν είναι δύο τα εργαστήρια ζωγραφικής 
και ένα γλυπτικής κι αν είναι οχτώ -παραδείγματος χάριν- τα 
εργαστήρια ζωγραφικής και τρία-τέσσερα εργαστήρια γλυπτικής. 

Αυτό βέβαια δεν φτάνει. Νομίζω ότι αν είναι δύο ή οχτώ 
παίζει κάποιο ρόλο, αλλά εκείνο που είναι βασικό για να το πούμε 
πρακτικά- όταν λέμε διεύρυνση της διδασκαλίας και να μην 
ακούγεται μόνο η άποφη του καθηγητή. Αυτό που πάρα πολλοί 
από μας το λένε πριν γίνουν καθηγητές και σημασία έχει πως το 
εφαρμόζουν μετά όταν γίνουν καθηγητές, είναι να καλέσουμε 
παραδείγματος χάριν άλλους καλλιτέχνες να πουν τη γνώμη του. 

Βεβαίως, εκεί πρέπει να σας πω με κάθε ειλικρίνεια ότι, δεν 
μπορούμε να καλέσουμε οποιονδήποτε. Πρώτα-πρώτα δεν μας 
παίρνει ο χρόνος για να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή αν καλούσαμε 
παραδείγματος χάριν δεκαπέντε σπάει εντελώς η διδακτική άποψη 
για την οποία έχει την ευθύνη κάποιος, αυτός που διδάσκει. Έχει 
όμως τα περιθώρια αν θέλει, κατά τη δική μου άποψη, να καλέσει -

και θέλω να λέω συγκεκριμένα νούμερα εδώ πέρα- να καλέσεις 
τρεις καλλιτέχνες πολύ γνωστούς από το εξωτερικό, είτε 
καθηγητές, είτε μη καθηγητές και τρεις - τέσσερις Έλληνες 
καλλιτέχνες, είτε από την Αθήνα, είτε από την Πάτρα, είτε απ' 
οπουδήποτε. 

Φυσικά και θεωρητικούς. Αυτό μπορεί να γίνεται και στα 
μαθήματα των θεωρητικών, αλλά θεωρητικούς μπορεί να καλέσει -

κατά τη γνώμη μου- και ο καλλιτέχνης που έχει την ευθύνη ενός 
εργαστηρίου. 

Αν με ρωτήσετε αργότερα, μπορεί να σας πω ότι κάποια 
τέτοια προσπάθεια έχουμε κάνει στο τμήμα εικαστικών τεχνών της 
Θεσσαλονίκης, χωρίς να μας δώσουν χρήματα πολλές φορές. Δεν 
ξέρω αν μακρηγορώ να πω τώρα ορισμένες λεπτομέρειες, 
ευχαρίστως θα τις πω μετά. 

Πολύ γρήγορα μόνο να σας πω το εξής, ότι όταν εγώ ζήτησα 
να έρθει στη Σχολή Καλών Τεχνών της Θεσσαλονίκης να πει την 
άποψη του ο Αλέκος Φασιανός, αλλά και από την άλλη μεριά και ο 
Γιάννης Κουνέλης, γιατί ξέρετε πολλοί θα μας κατηγορούσαν ότι 
"α , καλείτε ζωγράφους σαν το Φασιανό γιατί ζωγραφίζει στο 
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τελάρο, αλλά δεν καλείτε έναν άλλο ζωγράφο διαφορετικό". 
Φυσικά, μέσα σ' ένα χρόνο δεν μπορούμε να καλέσουμε τόσους 
πολλούς καλλιτέχνες που να καλύπτουν ένα τεράστιο φάσμα. Εγώ 
είχα ανακοινώσει και ενδεικτικά σας λέω κάλεσα έναν άνθρωπο 
από το άλλο άκρο του φάσματος, το Γιάννη τον Κουνέλη και από 
την άλλη μεριά έναν άλλο σαν το Φασιανό. 

Δεν μου έδωσαν τα χρήματα, δεν μας έδωσαν μάλλον, γιατί 
εγώ το πρότεινα στη Γενική Συνέλευση της Σχολής, το δέχτηκε 
αυτή, έκανα χαρτί προς τη Γραμματεία, η Γραμματεία το έστειλε 
στην Πρυτανεία. Πρέπει να σας πω εδώ ότι εμείς έχουμε 
περισσότερη γραφειοκρατική διαδικασία απ' ό,τι έχει η Σχολή της 
Αθήνας, σε βαθμό που να σκεφτόμαστε αν πρέπει να ζητήσουμε 
την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια μας από το 
Πανεπιστήμιο. 

Και πρέπει να σας πω υπάρχει γραπτή απάντηση, όπου δεν 
ζητούσαμε -προσέξτε- αμοιβή για τους καλλιτέχνες αυτούς, γιατί 
να φέρεις ένα καλλιτέχνη από την Ευρώπη σαν το Γιάννη τον 
Κουνέλη ή σαν το Βελίτσκοβιτς ή σαν Σεζάρ ή σαν κάποιον απ' 
αυτούς, αν μιλάμε για αμοιβή μπορεί να σας ζητήσει οχτακόσιες 
χιλιάδες - ένα εκατομμύριο - ενάμισι εκατομμύριο. Υπάρχουν 
πολλοί απ' αυτούς που λένε "δεν θέλω αμοιβή, θέλω αποζημίωση". 
Δηλαδή το αεροπλάνο, όσο ξάνει, το ξενοδοχείο και το εστιατόριο. 
Δηλαδή μιλάμε για χρήματα διακόσιες χιλιάδες δραχμές ας πούμε, 
ή διακόσιες είκοσι. 

Έκανα αίτηση γραπτή και πήρα απάντηση την οποία έχω 
κρατήσει, όπου για το Γιάννη τον Κουνέλη μου δίνουν πενήντα 
πέντε χιλιάδες και για τον άλλο Έλληνα, που ήταν τότε να έρθει ο 
χαράκτης Δημήτρης Παπαγεωργίου από τη Σχολή Καλών Τεχνών 
της Μαδρίτης, δεν μου έδωσαν καμία απάντηση. Ήρθε μετά ο 
Παπαγεωργίου με χρήματα που του έδωσαν οι Ισπανοί, η Σχολή 
Καλών Τεχνών της Μαδρίτης. Ήρθε και έκανε ομιλίες. 

Επίσης, πρέπει να σας πω ένα άλλο παράδειγμα, ότι κάλεσα 
τη γραμματέα του Μπόις εγώ στη Θεσσαλονίκη πριν από εννιά 
χρόνια, η οποία τυχαίνει να είναι κι Ελληνίδα -συνεργάτης και 
γραμματέας του Μπόις, η Ρέα Στριγκάρη, η οποία ήρθε πώς 
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νομίζετε; Επειδή δεν μας δίναν τα χρήματα να τη φέρουμε από τη 
Γερμανία, ήρθε το Πάσχα στην Αθήνα, επειδή Πάσχα -όπως ξέρετε-

κάνουν συνήθως οι καθολικοί μια εβδομάδα πριν από εμάς- είχε 
έρθει για διακοπές στην Αθήνα. Η δική μας σχολή ήταν ανοιχτή, το 
κανονίσαμε έτσι ώστε ήρθε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, έκανε 
δύο μαθήματα-δυο διαλέξεις κι έτσι, της πληρώσαμε μόνο το 
εισιτήριο Αθήνα - Θεσσαλονίκη και το ξενοδοχείο. Γιατί δεν μας 
δίναν χρήματα για να τη φέρουμε από τη Γερμανία. 

Μπορώ να σας πω κι άλλα, αλλά να μη μακρηγορώ σ* αυτό. 
Αρα, μιλάμε γι' αυτό που θα λέγαμε διεύρυνση της 

διδασκαλίας. Να υπάρχει ένα διδακτικό φάσμα και με πολλούς 
καθηγητές-καλλιτέχνες που διδάσκουν και με προσκεκλημένους, 
είτε καθηγητές, είτε μη καθηγητές. 

Το άλλο σκέλος θα ήταν αυτό που θα μπορούσα να ονομάσω 
εγώ εμβάθυνση της διδασκαλίας, διδακτικό βάθος αν θέλετε. Εδώ 
θα αποτολμήσω μερικά πιο συγκεκριμένα πράγματα. Νομίζω ότι 
πρέπει να δίδονται οι βασικές γνώσεις αναφορικού-αναλογικού 
σχεδίου, σύνθεσης, χρώματος -στα δύο πρώτα έτη τουλάχιστον θα 
έλεγα εγώ. Έτσι μιλούσαμε κι εμείς για την ίδρυση ενός 
προκαταρκτικού πάλι, όχι όπως υπήρχε το παλιό προκαταρκτικό, 
αλλά με ένα νεότερο σαν ένα βασικό κορμό μαθημάτων. Πρέπει να 
σας πω ότι, στις συζητήσεις που κάναμε δεν πήραμε απόφαση 
αλλά υπήρχε μια πλειοψηφία που το δεχόταν αυτό μες τη δική μας 
Σχολή. Δεν προχωρήσαμε όμως, δεν έχουμε πάρει οριστική 
απόφαση. 

Το δεύτερο είναι μια διευρυμένη σχεδιαστική αντίληψη, 
δηλαδή πως ξεκινώντας από το μοντέλο μπορείς να κάνεις 
πράγματα που να αυτονομούνται σιγά-σιγά, να απομακρύνονται 
από το μοντέλο. Να παρεμβαίνει εν τω μεταξύ μια θεωρητική 
βοήθεια με τα μαθήματα της ιστορίας της τέχνης που δεν πρέπει 
να γίνεται μόνο ιστορία της δυτικής τέχνης. 

Πρέπει να σας πω χαρακτηριστικά ότι και στη δική μας Σχολή 
είχαμε δύο ιστορικούς της τέχνης, που για μικρή σχολή που είχε 
εφτά-οχτώ καθηγητές, ήταν πολλοί δύο ιστορικοί. Και οι δύο όμως 
συνάδελφοι -και δεν το λέω εδώ για να τους κατηγορήσω, γιατί 
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τους κάναμε πρόταση και το άλλαξαν μετά- ξεκινούσαν το μάθημα 
της ιστορίας της τέχνης από την Αναγέννηση και έφταναν ως τις 
μέρες μας. Κανείς όμως δεν δίδασκε παραδείγματος χάριν 
εισαγωγή στη βυζαντινή τέχνη, ή στην αιγυπτιακή, ή στην αρχαία 
ελληνική. 

Όταν το είπαμε στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να πω εδώ με 
κάθε ειλικρίνεια ότι συμφώνησαν και οι δύο ιστορικοί της τέχνης 
και είπαν "απλώς δεν είμαστε πολύ ειδικοί, φωνάξτε ένα 
βυζαντινολόγο". Πράγματι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει 
πολλούς βυζαντινολόγους, φωνάξαμε κάποιον και έκανε ένα είδος 
εισαγωγής στη βυζαντινή τέχνη, με προβολές κ.λπ. 

Και προσπαθούμε να προκηρύξουμε θέσεις ώστε να έχουμε 
ένα δικό μας καθηγητή ειδικό για τη βυζαντινή τέχνη και κάποιον 
άλλο ειδικό για την αρχαία ελληνική τέχνη κ.λπ. 

Θα μπορούσε να προχωρήσει αυτό μετά με κυρίως 
υφοτεχνικές ασκήσεις, που εδώ πια διαφοροποιείται η διδακτική 
άποψη ανάλογα με τον καλλιτέχνη/καθηγητή που έχει την ευθύνη 
του εργαστηρίου. Κι εκεί μπαίνει πάλι το προηγούμενο ζήτημα που 
έλεγα, πόσο μπορεί να καλέσει και θέλει να καλέσει κι άλλους 
ανθρώπους, να ακουστούν κι άλλα πράγματα μέσα στο 
εργαστήριο, από έναν άνθρωπο -παραδείγματος χάριν- που κάνει 
μια ζωγραφική του τελάρου και διδάσκει με ένα Α τρόπο. 

Βέβαια, είναι γνωστό όλοι λένε ότι "εγώ κάνω αυτή τη 
ζωγραφική, αλλά διδάσκω μ' ένα τρόπο πολύ ευρύτερο". Εγώ θα 
έλεγα με κάθε ειλικρίνεια ότι όλοι το ευχόμαστε αυτό, στην πράξη 
όμως δεν γίνεται 100%. Δηλαδή όσο και να πει ένας ζωγράφος 
που κάνει επί δεκαετίες ζωγραφική τελάρου ότι "ξέρετε, εγώ κάνω 
αυτή τη ζωγραφική αλλά διδάσκω οτιδήποτε" αυτό στην πράξη -

κατά τη δική μου άποψη- μπορεί να ενθαρρύνει αλλά όχι να 
διδάξει μ' ένα τρόπο ουσιαστικό και αποτελεσματικό. Βεβαίως 
είναι θετικό εάν θέλει, ενθαρρύνει κι έχει το θάρρος να φωνάζει κι 
άλλους και προσπαθεί ουσιαστικά να διευρύνει τη δική του 
διδακτική άποψη. Αν θέλει μπορεί να το κάνει ως ένα βαθμό. 

Εξάλλου, γι' αυτό έχει νόημα να υπάρχουν και άλλοι 
καλλιτέχνες στη Σχολή, διαφορετικοί. Αν ήταν αλήθεια ότι ο 
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καθένας από μας κάνει μια Α ζωγραφική και διδάσκει οτιδήποτε 
έξω από τη ζωγραφική του με κάποιο τρόπο αποτελεσματικό, δεν 
Θα ήταν και τότε πολύ μεγάλη ανάγκη να καλούμε από το 
εξωτερικό, να φέρνουμε μεγάλους καλλιτέχνες, να καλούμε 
διαφορετικούς Θεωρητικούς κ.λπ. 

Επίσης, Θα προσέθετα εδώ ότι η συστηματική προσπάθεια 
διεύρυνσης και εμβάθυνσης της διδασκαλίας πρέπει να γίνεται και 
με εκπαιδευτικές εκδρομές που είναι ουσιαστικά εκπαιδευτικές, 
εσωτερικού κι εξωτερικού. Η Σχολή μας έκανε -πρέπει να πω εδώ-

μια σημαντική προσπάθεια. Κάθε χρόνο σχεδόν οργανώνουμε 
εκδρομές στο εξωτερικό, κάναμε και στο εσωτερικό. Μερικές απ' 
αυτές έγιναν στην Αθήνα και μερικές έγιναν στην επαρχία για να 
γνωρίσουν τα παιδιά λίγο την βυζαντινή, μεταβυζαντινή και τη 
λαϊκή τέχνη. 

Τελευταία δε, προσπαθούμε εδώ κι ένα χρόνο, ενάμισι 
περίπου, να κάνουμε και καλλιτεχνικά περίπτερα όπως έχει η 
Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Έχουμε ήδη μια επαφή με το 
Δήμο Σιάτιστας και μία άλλη με την Κοινότητα Μακρινίτσας. Και 
έχουμε και κάποιες άλλες επαφές, αλλά με αυτές τις δύο πόλεις 
που ανέφερα έχουν προχωρήσει οι σχέσεις μας. Υπάρχουν ήδη τα 
κτίρια, ελπίζουμε από τώρα και σε μερικούς μήνες θα μπορούν να 
πηγαίνουν οι φοιτητές εκεί. 

Δεν ξέρω αν παρέλειφα κάτι, προσπαθώντας να είμαι 
βραχυλογικός δεν κατάφερα να απαλλαγώ από τη σχηματικότητα 
και από την ελλειπτικότητα. Επιφυλάσσομαι πάντως να δώσω τις 
απαραίτητες συμπληρωματικές εξηγήσεις στις προφορικές σας 
ερωτήσεις που ελπίζω ότι θα γίνουν. Ελπίζω ακόμα ότι θα 
εκφραστούν από άλλους συναδέλφους διαφορετικές απόφεις και 
προτάσεις πάνω σ' αυτό το θέμα, έτσι ώστε ν' αρχίσει ένας 
πραγματικός διάλογος που να βοηθήσει στη βελτίωση της Σχολής 
μας, αλλά θα έλεγα και στη δημιουργία των νέων Σχολών Καλών 
Τεχνών που πρέπει οπωσδήποτε να ιδρυθούν στη χώρα μας και 
που -απ' όσο ξέρω- γίνονται μεγάλες προσπάθειες να γίνει νέα 
Σχολή Καλών Τεχνών ή αν θέλετε, τμήμα ίσως εικαστικών τεχνών, 
γιατί μπορεί να μπει μέσα στο Πολυτεχνείο στα Χανιά της Κρήτης. 
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Και μία άλλη στη Σύρο. Ήδη εδώ είναι περίπου πέντε χρόνια που 
το προσπαθούν. 

Το Θεωρώ αυτό βασικό γιατί -έτσι όπως αναφέρθηκε και από 
τον εκπρόσωπο των φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών της 
Αθήνας, αλλά και όπως είπε ο συνάδελφος Γιάννης Βαλαβανίδης-

μην ξεχνάμε ότι στην Ευρώπη, στους τρεις υποψήφιους ο ένας 
μπαίνει στις πιο πολλές σχολές, σπανίως ο ένας στους τέσσερις σε 
μερικές σχολές και σε μερικές επαρχιακές σχολές της Ιταλίας ή της 
Γαλλίας ο ένας στους δύο μπαίνει. Δηλαδή η μεγάλη σφαγή σε μας 
αρχίζει και θα γίνει δυστυχώς μέσα στο δεκαήμερο που θα 
ακολουθήσει, είναι η εξής, αφού στην Ευρώπη -σε μια έρευνα που 
είχε γίνει από συναδέλφους της Καλών Τεχνών όταν πήγαμε στην 
Ευρώπη- σε κάθε ένα εκατομμύριο αντιστοιχεί Σχολή Καλών 
Τεχνών. 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: Και στην Ολλανδία είναι κάθε εξακόσιες χιλιάδες. 

ΔΗΜΗΤΡΕΑΣ: Αυτό γιατί το λέω, πρέπει να το συνειδητοποιήσουν 
και οι γονείς, και οι υποψήφιοι, και οι φοιτητές, και όλοι μας. 
Δηλαδή πρέπει όλοι να βοηθήσουμε αυτή τη στιγμή να γίνει κι άλλη 
Σχολή Καλών Τεχνών. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι διεκδικεί και η 
Αάρισα, εγώ ξέρω επειδή μου τηλεφωνούν, μου λένε να πάω σε 
συγκεντρώσεις. Στην Κρήτη έχουν προχωρήσει πολύ. Μάλιστα, μου 
έλεγαν συνάδελφοι που δουλεύουν στην Κρήτη ότι έχουν βρει 
κτίρια για να πούνε στο κράτος ότι "κύριοι δεν θέλουμε ένα 
δισεκατομμύριο για να το ξεκινήσουμε, δώστε μας το 40%, έχουμε 
βρει κτίρια εμείς, έχουμε βρει μερικά τραπέζια, έχουμε βρει μερικά 
πράγματα-υλικοτεχνική υποδομή". 

Γιατί πραγματικά όταν δίνουν, αυτές τις ημέρες δήλωσαν 
χίλιοι σ' εμάς για εβδομήντα πέντε θέσεις και στην Αθήνα χίλιοι 
πεντακόσιοι για ογδόντα θέσεις, καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει 
σφαγή, διότι κατά τη δική μου άποψη στους χίλιους που έχουν 
δηλώσει διακόσιοι και κάτι παραπάνω αν θα πάνε στην Ευρώπη θα 
τους πάρουν. Έτσι όπως είναι οι εξετάσεις. Αν θέλετε πρέπει να 
αλλάξουν ο/ εξετάσεις. 
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Ας μη μακρηγορήσω, Θα το ξαναπιάσουμε αυτό το Θέμα. 
Αλλά έτσι όπως είναι, εμείς παίρνουμε εβδομήντα πέντε άτομα και 
τους άλλους ξέροντας ότι ξέρουν κάποια πράγματα τους κόβουμε 
και προσπαθούμε να δούμε ποιος μεταξύ ίδιων είναι λίγο 
παρακάτω. 

Θα προσέθετα -και τελειώνω με αυτό- για να υπάρχει και 
κάποια διαφάνεια για τις εξετάσεις, γι' αυτό το περίφημο θέμα 
που έθιξε και ο φοιτητής της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, 
εμείς προτείνουμε κάθε δυνατό μέτρο. Επειδή και στη Θεσσαλονίκη 
έγιναν πάρα πολλές φασαρίες, εγώ φέτος που είμαι και Πρόεδρος 
της Επιτροπής των εισιτηρίων εξετάσεων πρότεινα να εκτεθούν 
όλα τα έργα των επιτυχόντων και να εκτεθούν και τα έργα των 
πρώτων αποτυχόντων για να γίνει σύγκριση και όχι ένα μέρος των 
έργων των επιτυχόντων. Βεβαίως, αυτό δεν αρκεί νομίζω, αλλά το 
ζητάνε πάρα πολλοί γονείς και πάρα πολλοί υποψήφιοι και νομίζω 
ότι πρέπει να γίνει κι αυτό. Και εν τω μεταξύ, θα μελετήσουμε πως 
μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο των εισιτηρίων εξετάσεων. 
Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε μετά, ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε το Βαγγέλη το Δημητρέα. Συνεχίζουμε με 
τη Σχολή της Θεσσαλονίκης, τη σπουδάστρια Τιτίκα Κουφοβασίλη. 

ΚΟΥΦΟΒΑΣ/ΔΗ: Αγαπητοί σύνεδροι εκ μέρους του Διοικητικού 
Συμβουλίου των φοιτητών του Συλλόγου του Εικαστικού Τμήματος 
της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, θα ήθελα πριν απ' όλα να μεταφέρω τις ευχαριστίες 
μας για την πρόσκληση μας στις εργασίες του Προσυνεδρίου, 
καθώς επίσης και τις ευχές για την επιτυχία των εργασιών του. 

Όπως θα ακούσατε και στο χαιρετισμό, ανέφερα Εικαστικό 
Τμήμα κι αυτό γιατί η Σχολή Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης δεν έχει 
την ίδια δομή με αυτή της Αθήνας, τη γνωστή σε όλους μας ΑΣΚΤ. 
Η Σχολή αυτή συναποτελείται από τρία τμήματα, το Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών, το Μουσικών Σπουδών και το Θεατρικών 
Σπουδών. Ωστόσο, στην εισήγηση που ακολουθεί κάθε φορά που 
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θα αναφέρομαι στη Σχολή Καλών Τεχνών θα μιλώ και θα εννοώ 
μόνο το Εικαστικό Τμήμα. 

Θα ήθελα να ξεκινήσω, λοιπόν, με την εξής παρατήρηση, 
ποια είναι η βασική συνεισφορά της Σχολής Καλών Τεχνών της 
Θεσσαλονίκης; Η συνεισφορά αυτή καθορίζεται και συνίσταται 
πάνω απ' όλα στο ότι εγκαινίασε και πραγμάτωσε με την ίδια τη 
δημιουργία και την ύπαρξη της την αποκέντρωση της εκπαίδευσης 
καλλιτεχνών στην Ελλάδα σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης. Η 
ίδρυση της σημείωσε την αποσυμφόρηση των σπουδών από τη μία 
και μοναδική Σχολή Καλών Τεχνών που μέχρι πρότινος υπήρχε στη 
χώρα μας, την ΑΣΚΤ και δημιούργησε ένα δεύτερο σημαντικό 
κέντρο σπουδών τέχνης στην Ελλάδα. 

Ήδη μέσα στο μικρό σχετικά χρόνο ύπαρξης της, είναι μόλις 
δεκατριών ετών, διαμόρφωσε, καλλιέργησε και εξόπλισε ένα 
αξιόλογο αριθμό νέων καλλιτεχνών, στηριζόμενοι σε αξιόλογους 
δασκάλους που μπορούν και που πρέπει να τους παρασχεθεί όλη η 
απαραίτητη βοήθεια, πρωτίστως από την Πολιτεία, ασφαλώς όμως 
και από εμάς τους σπουδαστές, για να αξιοποιηθούν σε όφελος 
των σπουδών τέχνης οι αναμφισβήτητες δυνατότητες τους. 

Αν όμως είναι πολύ σημαντικό γεγονός η ίδια η δημιουργία 
και από αρκετών ετών λειτουργία της Σχολής Καλών Τεχνών της 
Θεσσαλονίκης, δεν πρέπει καθόλου να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι 
αρκετό και εξασφαλίζει την προοπτική και το μέλλον της. 
Αντίθετα, είναι απαραίτητο να σημειωθούν και να υπογραμμισθούν 
πολλές και ουσιαστικές ανεπάρκειες και ακόμα ορισμένες 
ιδιαιτέρως βαριές ελλείψεις που υπάρχουν, οι οποίες αν δεν 
καλυφθούν θα απειλήσουν -αν δεν το κάνουν ήδη- την ανάπτυξη 
της Σχολής και θα σταθούν σίγουρο εμπόδιο στην ανύψωση του 
κύρους της. 

Ποια είναι, λοιπόν, η κατάσταση της Σχολής Καλών Τεχνών 
Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή που μιλάμε; Τα εργαστήρια της 
Σχολής στεγάζονται κατά βάση σε δύο σημεία της πόλης. Στα 
προκάτ μέσα στην Πανεπιστημιούπολη και σε ένα πρώην 
καπνομάγαζο, την "Καπναποθήκη Λάτση" στη Σταυρούπολη. 
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Το εργαστήριο φωτογραφίας και η βιβλιοθήκη στεγάζονται 
στο κέντρο της πόλης κοντά στην εκκλησία Αγίας Σοφίας στην οδό 
Παύλου Μελά, ενώ η γραμματεία της εκεί που βρίσκεται η 
Πρυτανεία και κάποιες άλλες γραμματείες άλλων σχολών. 

Όσον αφορά στα προκάτ, πρόκειται για προκατασκευασμένες 
παράγκες που προορίζονταν για αποθήκες του νοσοκομειακού 
ιδρύματος ΑΧΕΠΑ, το οποίο και μας τροφοδοτεί με ρεύμα και είναι 
συνολικής έκτασης τρεισήμισι χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. 
Είναι κατασκευασμένα από αμίαντο, υλικό απαγορευμένο που 
θεωρείται επικίνδυνο για την υγεία μας - καρκινογόνο και 
θεωρούνται ληγμένα προ επταετίας, ακατάλληλα δηλαδή χρήσης. 

Η κατάσταση που επικρατεί εκεί είναι από τραγική έως 
αστεία. Αν αγνοήσουμε το τρισάθλιο εξωτερικό παρουσιαστικό των 
κτιρίων και αν τολμήσουμε να περάσουμε μέσα σε αυτά, αυτό που 
θα αντικρίσουμε θα είναι καμιά ογδοντανταριά φοιτητές -τα τρία 
πρώτα έτη σπουδών κυρίως- στοιβαγμένοι ο ένας κυριολεκτικά 
επάνω στον άλλον να προσπαθούν ανάμεσα από κάποια χαραμάδα 
μεταξύ καβαλέτων, πάνω από το κεφάλι ή κάτω από τα πόδια 
κάποιου συμφοιτητή τους να διακρίνουν το μοντέλο ή τη σύνθεση, 
να προσπαθούν να δουλέψουν. 

Εδώ στα προκάτ στεγάζεται και η αίθουσα θεωρητικών 
μαθημάτων της οποίας ο χώρος στέγασης είναι τόσο 
αντιλειτουργικός που θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε 
χειρότερη κι από μία κοινή αίθουσα διδασκαλίας. Καθώς και το 
εργαστήριο χαρακτικής -ένα όλο κι όλο- που κι αυτό με τη σειρά 
του έχει πολλές ελλείψεις, σε υλικά κυρίως αλλά και σε τεχνική 
υποδομή, που περιορίζουν και συρρικνώνουν τη διδασκαλία της. 

Στην "Καπναποθήκη Αάτση" τώρα, στη Σταυρούπολη, όπου 
κυρίως δουλεύουν τα μεγαλύτερα έτη, οι χώροι τουλάχιστον είναι 
κάπως πιο ευρύχωροι. Ωστόσο κι εκεί υπάρχουν κάποιες ελλείψεις 
που ακόμα δεν έχουν καλυφθεί (έξοδοι κινδύνου, εξαερισμός, 
πυρασφάλεια κ.λπ.) σε μέρη ή σε όλο το κτίριο, κυρίως όμως στα 
υπόγεια, γεγονός που τα καθιστά ακατάλληλα για εργασία. 

Όσον αφορά στη βιβλιοθήκη και το εργαστήρι φωτογραφίας 
στο κέντρο της πόλης, στην Παύλου Μελά, η μεν πρώτη εξαιτίας 
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της Θέσης της στο χάρτη είναι δυσκολοπρόσβατη. Αν δηλαδή 
κάποιος καθηγητής θελήσει κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του 
να χρησιμοποιήσει κάτι από τη βιβλιοθήκη -ένα βιβλίο, κάποιο 
παράδειγμα καλλιτέχνη ή το video κ.λπ.- δεν μπορεί εξαιτίας των 
αποστάσεων. 

Το δε εργαστήριο φωτογραφίας βρίσκεται στο υπόγειο του 
κτιρίου όπου στεγάζεται η βιβλιοθήκη και έχει κι αυτό πολλές 
ελλείψεις σε μηχανήματα, υγρά και γενικά υλικά που καθιστούν 
δυσκολότερη τη διεκπεραίωση των εργασιών από τους φοιτητές, 
αλλά και της παράδοσης των μαθημάτων από τους καθηγητές. 

Αμέσως γίνεται αντιληπτό ότι η διάσπαση της Σχολής σε δύο, 
αν όχι σε τρία μέρη μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης είναι ένα 
βήμα προς την υποβάθμιση των σπουδών μας, αφού πέρα του ότι 
δεν έχουμε εύκολη πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στη βιβλιοθήκη, 
μας είναι και δύσκολο να προσλαμβάνουμε - ανταλλάσσουμε 
εικόνες και παραστάσεις άμεσα τα μικρότερα από και με τα 
μεγαλύτερα έτη, πράγμα απαραίτητο για τη διδασκαλία της 
τέχνης. 

Εμείς οι φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών της Θεσσαλονίκης 
καθημερινά αντιμετωπίζουμε την ηθελημένη αδιαφορία της 
Πολιτείας, που συνεχώς μειώνει τα κονδύλια σε σημείο τέτοιο που 
να μην καλύπτονται ούτε οι βασικές λειτουργικές ανάγκες της 
Σχολής. Πέραν τούτου, πολλοί από εμάς, απογοητευμένοι πια από 
την προαναφερθείσα κατάσταση, αναγκάζονται να παρατήσουν τις 
σπουδές τους στα μισά, άλλοι μεταγράφονται στη Σχολή των 
Αθηνών, ενώ άλλοι πάλι αναγκάζονται να νοικιάσουν χώρους-

εργαστήρια και να εκμισθώσουν εκείνοι μοντέλα, κάνοντας τη 
δουλειά που κάτω από άλλες συνθήκες θα έκαναν στη Σχολή. 

Μια άλλη βασική έλλειψη, εξάλλου, μέσα σ' ένα τέτοιο 
πλαίσιο λειτουργίας είναι η έλλειψη ενός μόνιμου εκθεσιακού 
χώρου. Δεν λέω, μπορεί να καλύπτονται ευκαιριακά κάποιες από 
τις ανάγκες μας, από την προσφορά ας πούμε κάποιων 
καλοθελητών, όμως είναι εύλογο να ζητάμε μια μόνιμη 
αποκατάσταση σε αυτόν τον τομέα, ένα χώρο δικό μας. 
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Πιστεύουμε λοιπόν, πως αν όλη η Σχολή Καλών Τεχνών 
μεταφερθεί σε ένα σημείο της πόλης, μαζί τα μικρά με τα μεγάλα 
έτη, τη βιβλιοθήκη και τα εργαστήρια εφαρμοσμένων τεχνών και 
αν τα κονδύλια αυξηθούν αισθητά, τότε μόνο θα μπορούμε να 
μιλάμε για μια Σχολή με μία στοιχειώδη αυτάρκεια. 

Για την άμεση επίλυση, δηλαδή, των στοιχειωδών 
λειτουργιών της Σχολής, είναι από κάθε άποψη φανερό ότι 
χρειάζεται μια μεγάλη κτιριακή εγκατάσταση. Έτσι, έπειτα από 
γενικές συνελεύσεις, καταλήξαμε στο ότι ένα κτίριο το οποίο θα 
μπορούσε να λύσει άμεσα και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το 
στεγαστικό πρόβλημα της Σχολής είναι ένα ακόμα κτίριο που 
βρίσκεται στη Σταυρούπολη, το Κόκκινο κτίριο ή αλλιώς "Κόκκινη 
Καπναποθήκη", το οποίο ανήκει στον Οργανισμό Καπνού, υπάγεται 
στο υπουργείο Γεωργίας και είναι συνολικής έκτασης δεκαεξίμισι 
χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων αντί οχτώ χιλιάδων τετραγωνικών 
μέτρων που ήδη έχουμε. 

Η Πολιτεία όφειλε ήδη να μας το έχει εξασφαλίσει. Είναι στο 
δικό της ρόλο και στην δική της αποκλειστική ευθύνη η ρύθμιση 
αυτού του προβλήματος. Πώς μπορούν να ισχυρίζονται ότι δεν 
υπάρχουν πόροι όταν γίνεται χορός δισεκατομμυρίων και έχουμε -

όπως όλοι γνωρίζουμε- σκανδαλώδεις σπατάλες και διασπάθιση 
κυριολεκτικά του δημοσίου χρήματος για την υπόθεση "Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα"; Και χώροι και πόροι υπάρχουν, το ζήτημα είναι να 
διατεθούν. 

Στην Πολιτεία ρίχνουμε την ευθύνη για την παρατεινόμενη 
απαράδεκτη κατάσταση που περιορίζει τον ορίζοντα της Σχολής 
και αποδυναμώνει προκαταβολικά κάθε σοβαρή προοπτική και 
προσπάθεια ουσιαστικής ανύψωσης του περιεχομένου σπουδών. Σε 
αυτή ρίχνουμε την ευθύνη και στις κυβερνήσεις που εναλλάσσονται 
κάνοντας βαρύγδουπες διακηρύξεις για τον πολιτισμό, καθώς και 
στους υπουργούς της που υλοποιούν την πολιτική τους. 

Και αν εν πάσει περιπτώσει, η λύση την οποία εμείς 
προτείνουμε και η οποία θα είχε σίγουρα άμεσα οφέλη υποθέσουμε 
ότι δεν είναι η καταλληλότερη ας υλοποιήσουν όποια θεωρούν 
εκείνοι καταλληλότερη, όχι όμως τον επόμενο αιώνα! 
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Συνεχίζοντας αυτή την εισήγηση, Θα ήθελα να τονίσω ως αν 
και το στεγαστικό είναι το μείζον πρόβλημα της Σχολής Καλών 
Τεχνών της Θεσσαλονίκης, ωστόσο υπάρχουν και πολλά ακόμα 
προβλήματα που σχετίζονται με τα ελάχιστα κονδύλια που διαθέτει 
το κράτος για μας. 

Ένα απ' αυτά είναι η ανεπαρκής διάθεση υλικών για τις 
ανάγκες των σπουδών μας. Εδώ αναφέρομαι στη χορήγηση 
χρωμάτων και υλικών για τη Σχολή. Οι κρατικές επιχορηγήσεις 
είναι τόσο μικρές ώστε τα εργαστήρια ζωγραφικής προμηθεύουν 
μόνο στρατσόχαρτο και λάδια, ενώ της γλυπτικής μόνο πυλό. Το 
κονδύλι που αντιστοιχεί για χρώματα - υλικά στον καθένα από μας 
-κι εδώ θα διορθώσω τον κύριο Δημητρέα- είναι της τάξης των 
δεκατρισίμισι χιλιάδων (13.500) δραχμών, αντί τριάντα χιλιάδων 
που ζητάμε, που διεκδικούμε. 

Όσον αφορά δε στα εργαστήρια φωτογραφίας και 
χαρακτικής, το μεγαλύτερο μέρος των υλικών στην πρώτη 
περίπτωση και όλο στη δεύτερη το πληρώνουμε από την τσέπη. 
Φυσικά, αυτά δεν είναι τα μόνα που πληρώνει το πορτοφόλι μας. Η 
ελάχιστη τιμή επιβάρυνσης στις τσέπες μας είναι είκοσι με τριάντα 
χιλιάδες δραχμές το μήνα, αφού δεν μας παρέχονται ούτε 
κάρβουνα, ούτε ελαφριές ύλες, ούτε πινέλα, τελάρα, μελάνια 
χαρακτικής, ξύλα και τσίγκοι για τη χαρακτική ή χαρτιά 
φωτογραφίας. 

Πέραν, όμως, από την περιορισμένη παροχή υλικών, εξίσου ή 
και περισσότερο ανεπαρκής είναι η παροχή βιβλίων και 
συγγραμμάτων που αφορούν τα θεωρητικά μαθήματα που 
διδασκόμαστε. Με κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις, είτε δεν υπάρχουν 
καθόλου συγγράμματα σχετικά με τα διδασκόμενα μαθήματα, είτε 
υποκαθιστώνται από συνοπτικές σημειώσεις που διανέμονται σε 
φωτοτυπημένα φυλλάδια μερικών σελίδων. 

Το πρόβλημα αυτό απορρέει φυσικά από την ασήμαντη 
χρηματοδότηση της Σχολής από το κράτος. Και αν ωστόσο οι 
καθηγητές μας υποχρεώνονται να λειτουργήσουν στο πλαίσιο αυτό 
διδασκαλίας, εμείς ούτε μπορούμε ούτε επιτρέπεται να το 
αποδεχτούμε. Γι' αυτό ζητάμε αύξηση των βιβλίων ώστε να 
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μπορούν να παρέχονται βιβλία και συγγράμματα δωρεάν σε όλα τα 
έτη σπουδών. 

Εξάλλου, η ανάγκη μας για πληρέστερη Θεωρητική 
κατάρτιση, πέρα από τα συγγράμματα και τα βιβλία των 
Θεωρητικών της τέχνης, γίνεται ακόμα πιο επιτακτική στο να 
αποκτήσουμε Θεωρητικά βιβλία που Θα περιέχουν τις σκέψεις και 
τη διδασκαλία των ίδιων των μεγάλων καλλιτεχνών. Στον τομέα 
αυτό, όχι μόνο δεν γίνεται παροχή τέτοιων βιβλίων, αλλά ούτε καν 
η έκδοση τους. 

Οι εκδόσεις αυτές έχουν πολύ μεγάλη σημασία, όπως όλοι 
γνωρίζετε. Και αν τέλος πάντων, ένας Σύλλογος όπως η Ένωση 
Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων Μέσης Εκπαίδευσης έχει 
κάνει τόσες και τόσο πολύτιμες για κάθε ένα από μας εκδόσεις 
βιβλίων με κείμενα δασκάλων της τέχνης, δεν μπορεί και δεν 
οφείλει να κάνει τέτοιες εκδόσεις η Πολιτεία, που στο κάτω-κάτω 
της γραφής διαθέτει ασύγκριτα μεγαλύτερες δυνατότητες, 
μηχανισμούς, μέσα κ.λπ.; 

Ασφαλώς και οφείλει, ασφαλώς και μπορεί. Γι' αυτό ακριβώς 
προωθούμε την προώθηση λύσης ενός τέτοιου ζητήματος. 

Ένα άλλο ζήτημα που είναι εξίσου σημαντικό, είναι ο ρόλος 
που διαδραματίζει στις σπουδές της τέχνης, η επαφή του φοιτητή 
με τα διεθνή μουσεία και τις πινακοθήκες που εμπεριέχουν έργα 
μεγάλων δασκάλων της παγκόσμιας τέχνης, καθώς επίσης και η 
διατήρηση μιας επαφής με τις σύγχρονες σημαντικές διεθνείς 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Από αυτή την άποψη, αποκτά 
ιδιαίτερη σημασία το ζήτημα των εκπαιδευτικών εκδρομών, στα 
κυριότερα τουλάχιστον ευρωπαϊκά κ.λπ. μουσεία. 

Δεν πρόκειται εδώ -και το τονίζω- για μια δραστηριότητα 
που θα μπορούσε να λείπει ή κάτι το προαιρετικό, ούτε για κάτι 
που μπορεί να αφεθεί στην προσωπική κάλυψη του καθενός από 
μας. οι εκπαιδευτικές εκδρομές αυτού του χαρακτήρα πρέπει να 
αποτελούν αναπόσπαστο συστατικό μέρος του συνόλου των 
σπουδών και οφείλουν να αντιμετωπίζονται όχι σαν εξωδιδακτικές 
εργασίες, αλλά σαν ένα απαραίτητο κομμάτι του ετήσιου 
προγράμματος σπουδών. 
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'Έτσι, έχουμε σαν αίτημα -εκτός των άλλων- την πλήρη 
χρηματοδότηση αυτών των εκπαιδευτικών εκδρομών μας από το 
κράτος και την Πολιτεία. 

Αυτά ήταν και είναι τα βασικά προβλήματα και οι λύσεις που 
εμείς οι φοιτητές προτείνουμε-ζητάμε και αυτά είναι τα 
προβλήματα που ο κάθε πρωτοετής φοιτητής καλείται να 
αντιμετωπίσει με την εγγραφή του στη Σχολή. Δεν αφορούν όμως 
αυτά μόνο τους σπουδαστές της Σχολής, αλλά και εκείνους που θα 
ήθελαν να σπουδάσουν, τους υποψηφίους. 

Ξέρουμε όλοι και έχει προβληθεί και από τον Τόπο το 
λεγόμενο ζήτημα των επιτυχόντων μη εισακτέων. Άτομα που 
κρίνονται ως μη εισακτέοι και κρατούνται έξω από τη Σχολή με το 
επιχείρημα ότι δεν υπάρχει χώρος ώστε να απορροφηθούν από τη 
Σχολή. Η αντιμετώπιση και αυτού του προβλήματος θα έρθει με την 
προώθηση των λύσεων-προτάσεων που προαναφέρθηκαν. 

Μήπως όμως αν πραγματικά λυθούν τα υλικοτεχνικής και 
οικονομικής βάσης προβλήματα, αυτό σημαίνει ότι θα λυθούν και 
όλα τα σημαντικά προβλήματα που συνδέονται με τη σπουδή της 
τέχνης; Ούτε κι εμείς το πιστεύουμε κάτι τέτοιο. Σίγουρα όμως θα 
λυθούν πολλά. 

Εκείνο που δεν μπορεί και δεν πρόκειται να λύσει 
οποιοδήποτε οικονομικοτεχνικό έργο εαυτού του χαρακτήρα, είναι 
η εξασφάλιση ενός πραγματικού κύρους της Σχολής Καλών Τεχνών 
στη δημόσια ζωή της πόλης και όλης της χώρας. Από την άποψη 
αυτή, ζητάμε και θέλουμε μια σχολή που θα παίζει σημαντικό ρόλο 
και θα έχει πραγματική παρουσία στα γενικότερα μορφωτικά ή 
πολιτιστικά δρώμενα που αφορούν όλη την κοινωνία. Δεν θέλουμε 
μια Σχολή που θα φυτοζωεί στο περιθώριο, μα μια που θα 
παρεμβαίνει και θα φέρνει τα ζητήματα της τέχνης στο επίκεντρο 
της κοινωνικής ζωής. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την Τιτίκα Κουφοβασίλη. Θα συνεχίσουμε 
με το συνάδελφο το Νίκο το Στέφο με θέμα: "Ανώτατη Εικαστική 
Παιδεία - Εισαγωγικές Εξετάσεις". 0 συνάδελφος ο Νίκος είναι 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 3 - 10 / 9 / 1997 Σελ.: 348 



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

γλύπτης και έχει και ένα εργαστήρι για εισαγωγή νέων 
συναδέλφων στη Σχολή Καλών Τεχνών. 

ΣΤΕΦΟΣ: Γεια σας. Αν και δεν βρέθηκα με τους άλλους 
συναδέλφους, έτσι να συνεννοηθούμε περισσότερο, σημείωσα 
μερικά πράγματα, λίγα γενικά και αυτονόητα. Ελπίζω να εκφράζω 
και τη σκέψη τους και επειδή θέλω να σιγουρευτούμε ότι μιλάμε 
για τα ίδια πράγματα. 

Αοιπόν, εφόσον ξεκινάμε από την παραδοχή -στα λόγια 
τουλάχιστον- ότι τα σχολεία, η εκπαίδευση γενικά (στοιχειώδης, 
μέση και ανώτατη) αποστολή έχουν τον εξοπλισμό των νέων για να 
μπουν στην κοινωνία με την κρυφή ελπίδα -και ίσως είναι η μόνη 
ελπίδα προόδου- να την καλυτερεύσουν, αποφεύγοντας λάθη των 
προηγούμενων και κυρίως τα θλιβερότερα, δηλαδή τους πολέμους. 

Γίνεται τότε φανερό ότι η κλίμακα της εκπαίδευσης υπάρχει 
αποκλειστικά για τους νέους. Δεν είναι αυτοσκοπός, σχολείο για τα 
σχολεία. Είναι η λεγόμενη παιδεία, μια ωραία έννοια πολύ πιο 
περιεκτική γιατί προϋποθέτει και ηθική θεμελίωση από την 
καλλιέργεια, δηλαδή την κουλτούρα. 

Τώρα, στην κλίμακα αυτή τι θέση έχουν οι τέχνες ο καθένας 
το κατανοεί και πάλι στα λόγια όλοι το παραδέχονται. Αυτή η 
σκέψη έκανε φαίνεται τους ανθρώπους των προγραμμάτων 
παιδείας του νεοσύστατου νεοελληνικού κράτους ώστε μία από τις 
πρώτες σχολές που ίδρυσαν να είναι και η Σχολή Καλών Τεχνών 
γιατί πίστευαν και επένδυαν σε αξίες που πολιτισμού κ.λπ. 

Με τα σημερινά δεδομένα όμως φαίνονται στερημένοι 
διορατικής ικανότητας, κοινά μη ρεαλιστές, μια και προτεραιότητα 
δίνουν στη διαφήμιση. Το διαλαλεί το υπουργείο Πολιτισμού με τον 
τρόπο του και κραυγαλέα. 

Να πω και κάτι για τον υπουργό που τον θεωρώ ότι δίνει την 
απάντηση πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση, με πόση ευκολία μιλάει 
θέλω να πω. 

Εν πάσει περιπτώσει, όλοι έχουμε εμπειρίες από τα 
συμβαίνοντα στα σχολεία και κυρίως για το χρόνο που δίνεται για 
τον πολιτισμό. Το τελευταίο παλιά το είχε στα χέρια του ο λαός, 
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λέω για τον πολιτισμό. Και κατά πόσο μπορεί να προετοιμαστεί 
από το σχολείο ο νέος που αγαπάει την τέχνη. Εδώ χωράει ένας 
υπαινιγμός, ότι μάθημα πολιτισμού είναι όλα τα ίχνη πολιτισμού 
από τη βεβαιωμένη παρουσία του ανθρώπου πάνω στη γη και όχι 
ο αφηρημένος εξπρεσιονισμός μόνο. 

Πάντως, από τη μέση εκπαίδευση μέχρι την ανώτατη υπήρξε 
ένα κενό για την προετοιμασία των νέων στα εικαστικά. Έτσι 
εμφανίστηκαν τα φροντιστήρια, προδήλως γιατί υπήρξε ζήτηση. 
Και στη φιλοτιμία των συναδέλφων εμπιστεύεται ο νέος λογικά το 
ξεκίνημα του. 

Και αν όεχτούμε ότι για τις καλές τέχνες τα πάντα 
θεμελιώνονται στο σχέδιο, γίνεται φανερό ότι μπορούμε να μιλάμε 
για καλό ή κακό ξεκίνημα, όσο βέβαια και για καλό ή κακό 
προχώρημα. 

Πάντως, υπάρχουν ττολΛοί περιορισμοί εξ αντικειμένου, οι 
περισσότεροι από τις εξετάσεις των ανωτάτων σχολών καλών 
τεχνών. Χωρίς να θεωρηθεί εύκολη υπόθεση, υπάρχουν θέματα που 
επιδέχονται συζήτηση και αναπροσαρμογή. Παραδείγματος χάριν, 
από την εμμονή στην προτομή μέχρι το χρόνο, την εποχή, ακόμα 
και τη συνεργασία των δύο σχολών. Και επειδή πολλοί υποψήφιοι 
συναντούν -απ' ότι έχει παρατηρηθεί- κακή υποδοχή στη 
Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω για ποιους λόγους και ενώ παίρνουν πάνω 
από τη βάση, όπως ανέφερε και η φοιτήτρια της Καλών Τεχνών, 
θεωρούνται επιτυχόντες, διεκδικούν τη θέση αυτή μέσω 
δικαστηρίων χωρίς να το καταφέρνουν. Καθώς και για πολλά άλλα 
πράγματα που ακούγονται. Παρουσιάζεται μία εικόνα ημι-διάλυσης 
και αυτό έχει αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη των παιδιών. 

Τώρα, για να αποφύγουμε τον κίνδυνο των εύκολων 
προτάσεων, για κάτι που πρέπει να είναι αποτέλεσμα σοβαρών 
συνεργασιών, καλό είναι να περιοριστούμε στα παραπάνω γενικά. 
Εγώ τουλάχιστον δεν έχω πολλά πράγματα άλλα να πω και νομίζω 
ότι έτσι λίγα, δεν ήξερα και ακριβώς δεν έχω ξανατύχει. Από τις 
άλλες εισηγήσεις άλλωστε θα μπορέσετε να σχηματίσετε μια γνώμη 
και καθαρότερη εικόνα. Αυτά είχα να πω. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο. Συνάδελφοι, θα κάνουμε 
το διάλειμμα μας. Καθυστερήσαμε σαράντα λεπτά για να 
ξεκινήσουμε. Έχουμε φάει μόνο τα δεκαπέντε για το διάλειμμα και 
αυτό οφείλεται στους εισηγητές μας όπου μείνανε μέσα στο χρόνο 
τους και λιγότερο από το δεκαπεντάλεπτο σχεδόν που είχαμε 
ορίσει. 

Στη συνέχεια, ας κρατήσουμε αυστηρά το μισάωρο διάλειμμα 
που έχει προγραμματιστεί, που σημαίνει στο συνολικό χρόνο θα 
χάσουμε μόνο ένα τέταρτο, να μπούμε μέσα - μη φάμε τέσσερα 
τέταρτα συνολικά. Θα υποβληθούν ερωτήσεις, στο σημείο αυτό 
παρακαλώ να είναι αυστηρά διευκρινιστικές ερωτήσεις και όχι να 
λέμε τις απόψεις μας. Υπάρχει ο χρόνος να αναπτύξουμε διάλογο 
μετά. Και όταν κλείσει ο κύκλος των τοποθετήσεων, θα κάνουμε τις 
ερωτήσεις -μια σειρά, θα σηκώνετε το χέρι, θα σας γράφουμε κ.λπ. 

Λοιπόν, η συναδέλφισσα Άννα Μοσχονά έχει σηκωθεί, κάτι 
θέλει. Έλα. 

ΜΟΣΧΟΝΑ: Ήθελα μόνο δυο λόγια να πω. Πρώτα απ' όλα να 
ευχαριστήσω το Προεδρείο που αφιέρωσε τις εργασίες της 
σημερινής ημέρας στη μνήμη του άντρα μου, του δασκάλου, του 
Δημήτρη Καλαμαρά. Να ενημερώσω ότι ο Δημήτρης κι εγώ στη 
συνδιοργάνωση Ένωσης και Επιμελητηρίου θα ήμασταν φέτος 
ομιλητές. Να πω ότι όπως πάντα ετοιμαζόταν μήνες πριν για κάτι 
που το θεωρούσε επικοινωνία μεταξύ συναδέλφων, για τους 
νεότερους ήταν ένας άνθρωπος που ενεργούσε με την καρδιά. Και 
να σας βεβαιώσω για δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι τη σκέψη 
του δεν άφηνε ττοτέ να την ταράξει η ταχύτητα του καιρού κι ότι 
τα μάτια του που έκλεισαν μπορούσαν να διακρίνουν την ομορφιά 
ακόμη και στη σημερινή εποχή που η πρακτικότητα τείνει να την 
καλύψει. Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελεύθεροι για μισή ώρα. 

(διάλειμμα) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σηκώστε το χέρι σας, παρακαλώ να έρχεστε εδώ για να 
γράφονται στα πρακτικά και οι ερωτήσεις. Λοιπόν η Εύα η Μελά, 
Μάχη Δημοπούλου, έλα εν τω μεταξύ Εύα να μην χάνουμε χρόνο. 
Οποιος άλλος συνάδελφος θέλει να ρωτήσει κάτι πολύ 
συγκεκριμένα οποιονδήποτε από τους εισηγητές, τώρα. Ελα Εύα. 

ΜΕΛΑ: Έχω μια ερώτηση για το Νίκο το Στέφο που επικέντρωσε 
κάπως το θέμα των εισαγωγικών. Εάν έχει σχηματίσει -γιατί στην 
εισήγηση άκουσα διαπιστώσεις που προκύπτουν από μια εμπειρία 
προφανώς- εάν έχει σχηματίσει μία άποψη πιο συγκεκριμένη μέσα 
στα χρόνια αυτά της εμπειρίας του για το σύστημα των 
εισαγωγικών εξετάσεων συγκεκριμένα, δηλαδή ποια σημεία του 
συστήματος ενδεχομένως θα έπρεπε να αλλάζανε και ποια όχι, 
γιατί γίνεται αρκετή συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. 

Αυτό λοιπόν είναι μια ερώτηση για το Νίκο το Στέφο. Μία 
δεύτερη ερώτηση, διευκρινιστική για να μην έχω παρεξηγήσει το 
Γιάννη το Βαλαβανίδη. Κάπου μίλησες για την κυρίαρχη αντίληψη 
της αγοράς. 

ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ: Δεν είπα τη λέξη κυρίαρχη. 

ΛίΕΑΑ: Όχι, αυτό ήθελα να μου διευκρινίσεις. Δεν κατάλαβα από 
την εισήγηση σου με δική μου ευθύνη δηλαδή, δεν συνέλαβα, τι 
εννοούσες και που ενώνεται η κατάσταση της αγοράς με τη Σχολή 
Καλών Τεχνών ως πρόθεση, όχι ως αποτέλεσμα. Δηλαδή πως το 
αντιλαμβάνεστε εσείς, τη σχέση της Σχολής Καλών Τεχνών με την 
αγορά σαν διδάσκοντες. 

Και μία τρίτη ερώτηση, πάλι ενημερωτική - διευκρινιστική, 
κύρια προς τη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, γιατί ο Βαγγέλης 
μίλησε/αναφέρθηκε πάνω σ' αυτό. Στο πρόγραμμα σπουδών 
συνάδελφε Βαλαβανίδη το σχέδιο τι βαρύτητα έχει μέσα στα χρόνια 
τα εκπαιδευτικά -το ελεύθερο σχέδιο. 

ΒΑΛΑΒΑΝ/ΔΗΣ: Τί εννοείς συγκεκριμένα; 
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ΜΕΛΑ: Το σχέδιο από τη φύση. 

ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ: Άρα, λοιπόν, εννοείς την παρατήρηση. 

ΜΕΛΑ: Την παρατήρηση ακριβώς, τη διαδικασία της παρατήρησης. 
Τί βάρος έχει, αν έχει, αν Θεωρείτε σαν Σχολή ότι αυτό είναι κάτι 
που έχει τελειώσει ήδη με τις εισαγωγικές από τα φροντιστήρια. 

Και μία καθαρά πάλι διευκρινιστική ερώτηση, έχουμε ακούσει 
ότι έχουν γίνει δύο, ίσως και τρεις προκηρύξεις για την αγιογραφία 
φέτος, για την πλήρωση της έδρας του διδάσκοντος στο τμήμα της 
νωπογραφίας. Υπάρχει μία πρόθεση στο Σχολή να λειτουργήσει 
αυτό. Τη θέση της Σχολής για τη λειτουργία του συγκεκριμένου 
εργαστηρίου θα ήθελα, γιατί απ' ό,τι ξέρω είναι ακέφαλο αυτή τη 
στιγμή. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μπορούσαν οι ερωτήσεις να απαντηθούν αμέσως 
τώρα επειδή είναι και πολλές και μετά θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, με 
τη σειρά που τέθηκαν οι ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά στο Νίκο το 
Στέφο, αν θέλει να πάρει το λόγο να πει δυο πράγματα. 

ΣΤΕΦΟΣ: Ένα χτυπητό παράδειγμα είναι αυτό που ανέφερα και 
πριν, την εμμονή για την προτομή. Η ψυχολογία των υποψηφίων 
όπως τους ξέρετε, αν ήταν τρόπος να τους έλεγε κανένας ποιο 
κεφάλι θα βάζανε να καθόντουσαν από τον Οκτώβρη μέχρι τον 
άλλο Σεπτέμβρη να το μάθουν απ' έξω να αντιμετωπίσουν τη μάχη 
των εξετάσεων. Δηλαδή ελάχιστοι έχουν περιθώρια να σκεφτούν 
ότι αυτό που κάνουν έχει σχέση με αυτό που αγαπάνε, να 
πιστέψουν στο σχέδιο ότι θα έχει μια συνέχεια κάποτε αυτό. 

Έτσι, λοιπόν, να πω βραχυκυκλώνουν, με το ζόρι τους 
κρατάω μέχρι το Πάσχα. Λέμε τώρα θα δουλέψουμε κάποιες 
συνθέσεις, το μοντέλο κ.λπ., που μετά το Πάσχα θέλουν το χρώμα 
και κυρίως τα κεφάλια. Κουτουλάνε δηλαδή από τον Απόλλωνα 
μέχρι τον Ερμή και βέβαια από του Απόλλωνα τα χείλια μέχρι τη 
μύτη, εκεί είναι η περιοχή τους. Δηλαδή ένας αγώνας απίστευτος. 
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Πιστεύω, Θα μπορούσαν να απαλλαγούν απ' αυτό και να 
δουλεύουν διαφορετικά. Ότι και να πει κανείς δεν μπορεί να τους 
πείσει δηλαδή, εκεί τριγυρίζουνε, αποφεύγοντας αυτό που έχει 
παγίδες και που στην ουσία πιστεύω ότι σχέδιο δεν μαθαίνουνε. 
Δηλαδή ούτε χώρο μπορούν να δούνε. Που λέμε τα ίδια, όλη την 
ημέρα πρέπει κάποιος να λέει τα ίδια συνέχεια, φύγε από κει και 
κοίταξε κι εκείνο. 

Νομίζω είναι ένα δείγμα αρκετό που θα μπορούσε κι αυτό να 
είναι υπολογίσιμο, δηλαδή να τους δίνεται η ευκαιρία πλατύτερα 
να το αντιμετωπίσουν, έτσι που να δίνουν και αυτοί όσο μπορούν 
καλύτερη εικόνα για τις επιλογές που θα γίνουν. Νομίζω ότι σε 
αυτή την απάντηση μπορώ να σταματήσω. 

ΜΕΛΑ: Προτείνεις φάκελο για να καταλάβω. 

ΣΤΕΦΟΣ: Και πάλι, θα 'πρεπε να υπάρχει η ανάγκη να επιλεγούν οι 
πιο δουλεμένοι, μια και είναι περιορισμένος ο αριθμός. Παρόλο 
που είναι συγκινητική η δίφα αυτής της εποχής των παιδιών που 
Θέλουν για την τέχνη, Θα 'πρεπε να υπάρχει περισσότερη προσοχή 
δηλαδή. Όσοι έχουν δουλέψει χρόνια μπορούν σ' ένα φάκελο να 
δίνουν καλύτερη εικόνα της αναζήτησης, της πορείας κι έτσι, να 
βοηθάνε περισσότερο γι' αυτό που συζητάμε. Να μην υπάρχουν 
απογοητεύσεις, να μην υπάρχουν και υποψίες γιατί κυκλοφορούν 
πολλά. Οι απέξω λένε πολλά εν πάσει περιπτώσει. Κοντολογίς, 
διαδίδεται ότι για να μπει κανείς στη Σχολή Καλών Τεχνών πρέπει 
να έχει μέσον. Υπερασπιζόμουν το αντίθετο για καιρό, αλλά γύρω 
κυκλοφορεί αυτό μόνιμα. Ανεύθυνα. Γιατί όλη αυτή η ιστορία, δεν 
έχει αντίκτυπο και στον ίδιο που πάει, με μειωμένη την πίστη. 

Όλα αυτά τα πράγματα θα 'πρεπε δηλαδή να οργανωθούν με 
τέτοιο τρόπο τουλάχιστον να κερδίζεται ο υποψήφιος και να 
γίνονται οι επιλογές και σωστά. Και θα βοηθούσε βεβαίως ένας 
φάκελος που θα τον εξοπλίσει κανένας από την αρχή, από το πως 
ξεκίνησε, να έδινε την εικόνα όσο μπορούσε καλύτερη. 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 3-10/9/1997 Σελ.: 354 



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε Νίκο. Οι επόμενες ερωτήσεις αφορούν 
στην εισήγηση του Γιάννη του Βαλαβανίδη, παρόλο που 
ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλες απαντήσεις συμπληρωματικές 
από την πλευρά του Βαγγέλη, έτσι; Γιάννη τις Θυμάσαι τις 
ερωτήσεις; 

ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ: Ναι, πως. Να ξεκινήσω ανάποδα, για την 
αγιογραφία κυρία Μελά. Ο καθηγητής που δίδασκε 
συνταξιοδοτήθηκε πριν από δύο χρόνια. Πέρυσι το εργαστήριο του 
λειτούργησε με το συνεργάτη του τον κύριο Γιαννούδη. 
Προκηρύχθηκε η θέση στη θέση του επίκουρου καθηγητή. Έγιναν 
μεγάλες συζητήσεις και στη Γενική Συνέλευση του τομέα 
Ζωγραφικής και στη Γενική Συνέλευση του τμήματος για την 
κατεύθυνση αυτού του εργαστηρίου και το τι παρέχει. 

Κανένας δεν πρότεινε την κατάργηση των εργαστηρίων. 
Άποψη όμως αρκετών ή των περισσοτέρων και στον τομέα κυρίως 
της Ζωγραφικής, αλλά και στη Γενική Συνέλευση του τμήματος, στο 
τμήμα της Ζωγραφικής και στον τομέα ήταν ότι αυτό το 
εργαστήριο θα πρέπει σε κάποιο βαθμό να αναβαθμιστεί, με την 
έννοια ότι η βυζαντινή τέχνη δεν είναι μια τεχνική μόνο η οποία 
διδάσκεται με κάποιους τεχνικούς και τυπικούς τρόπους όμοια για 
όλους, αλλά είναι ένα πολύ ευρύ φάσμα τέχνης μέσα στους αιώνες. 
Και θα πρέπει οι σπουδαστές σε αυτό το χρονικό διάστημα του 
ενός ή των δύο ετών που διαλέγουν το εργαστήριο αυτό σαν κατ' 
επιλογήν υποχρεωτικό, να διδάσκονται και με την έννοια του 
φρέσκου και με τη φορητή εικόνα, αλλά όχι μόνο. Και άλλες 
τεχνικές όπως είναι η εγκαυστική κ.λπ., κ.λπ. να δέχονται κάποια 
στοιχεία και ιστορίας και τεχνικής, αλλά και αισθητικής επάνω στη 
βυζαντινή τέχνη. 

Λοιπόν, με αυτή την κατεύθυνση, η οποία δεν υιοθετήθηκε 
βέβαια από όλους, μερικοί όπως κι εγώ, προτείναμε το διαχωρισμό 
του εργαστηρίου του φρέσκου από της φορητής εικόνας. Το φρέσκο 
να διδάσκεται σαν φρέσκο πέρα από μία συγκεκριμένη εποχή, τη 
βυζαντινή. 
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Λοιπόν, όταν έγινε η προκήρυξη παρουσιάστηκαν τέσσερις 
υποψήφιοι από τους οποίους κανένας δεν κατάφερε -θα σας πω 
και τα ονόματα αν θέλετε, δεν έχω πρόβλημα, ήταν ο κύριος 
Καρούζος, ο κύριος Νικολακόπουλος, ο κύριος Σάμιος και ο κύριος 
Γιαννούδης- κανένας δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τον 
απαιτούμενο αριθμό ψήφων για να εγκριθεί. Στη δεύτερη 
ψηφοφορία μάλιστα, συγκεκριμένα ήταν έντεκα οι ψήφοι και ένας 
υποψήφιος πήρε δέκα. 

Και θα ξαναπροκηρυχθεί η θέση με αυτές τις προδιαγραφές, 
διδασκαλία της τέχνης του φρέσκου και των φορητών εικόνων. Δεν 
έχουμε καμία πρόθεση να καταργήσουμε το εργαστήριο, έχουμε 
όμως πρόθεση να το ξαναδούμε σαν λειτουργία, να μην είναι μόνο 
μία επίπλαστη επαγγελματική και τυπική διαδικασία γι' αυτά τα 
παιδιά, να είναι ουσιαστική στο βαθμό που γίνεται. Και με αυτή 
την έννοια, πολλοί ψήφισαν ή δεν ψήφισαν κάποιους από τους 
υποψήφιους. 

Όσον αφορά στο πρόγραμμα σπουδών, το σχέδιο με την 
έννοια της παρατήρησης. Όλα τα εργαστήρια, και τα πιο 
σκληροπυρηνικά όσον αφορά κατασκευές, αν θέλεις, ή ξέρω 'γω 
αφηρημένη τέχνη, ή εννοιολογικά, τα οποία μπαίνουν μέσα στη 
σπουδή... 

Κασέτα 8β 

ΒΑΛΑΒΑΝ/ΔΗΣ: ...σημαίνει υπερέκφραση, χιλιάδες πράγματα. VTTO 

την έννοια αυτή, δεν υπάρχει μία έννοια στου σχεδίου. Το 
αναλογικό σχέδιο κατά τη γνώμη είναι θα έλεγα έως πλαστό 
πράγμα. Τι σημαίνει αναλογικό σχέδιο, ποιος μπορεί να το ορίσει 
τί σημαίνει αναλογικό σχέδιο; Κανένας νομίζω. 

Με την έννοια αυτή, λοιπόν, παροτρύνονται οι σπουδαστές 
να παρατηρούν , κυρίως τα πρώτα έτη -αν κάποιος θέλει να 
συνεχίσει και για τα πέντε έτη να παρατηρεί τοπίο, φύση, μοντέλο, 
αντικείμενα, οτιδήποτε δεν του το απαγορεύει κανένας, ίσα-ίσα 
που υπάρχουν εργαστήρια τα οποία πιθανόν και το ενθαρρύνουν-

αλλά ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και σπουδαστές που από το 
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πρώτο, το δεύτερο, κάποιοι, από το τρίτο αρκετοί, από το τέταρτο 
αρκετοί αρέσκονται ή πηγαίνουν και σε άλλου είδους σπουδές που 
δεν έχει την έννοια μόνο της παρατήρησης. Έχει την έννοια της 
οργάνωσης, της σύνθεσης, της αναδόμησης, της λειτουργίας 
υλικών, της έννοιας κ.λπ., κ.λπ., που υπάρχουν όλα μέσα στη 
σύγχρονη τέχνη. 

Λοιπόν, με την έννοια αυτή τη σχέδιο που λες υπάρχει αλλά 
κατά περίπτωση διδάσκεται ανάλογα με την αντίληφη των 
διδασκόντων του εργαστηρίου. 

Τώρα, όσον αφορά στην αγορά, δεν είπα ούτε συν ούτε πλην. 
Η προσωπική μου εκδοχή για την αγορά την έχω και τη 
συμμερίζομαι ας πούμε, αλλά όταν λειτουργεί σαν εκπρόσωπος ή 
σαν ένα τμήμα, μέσα σε ένα τμήμα ανώτατο δημόσιο, γεγονότα και 
καταστάσεις σήμερα δεν μπορείς να τα παραγνωρίσεις. 

Με την έννοια αυτή λέω ότι, η αγορά αυτή τη στιγμή -καλώς 
ή κακώς, Θέλουμε ή δεν θέλουμε- είναι μια πραγματικότητα, δεν 
μπορούμε να την αγνοήσουμε. Άρα πρέπει να την λάβουμε υπόψη 
μας. Από κει και πέρα, πόσο θα δεχθούμε να υποταχθούμε ή πόσο 
θα το συζητήσουμε ή πόσο θα συμβιβαστούμε, ή πόσο θα τη 
χρησιμοποιήσουμε -αν γίνεται να τη χρησιμοποιήσουμε, που δεν 
πιστεύω- αυτό είναι μια άλλη ιστορία που είναι θέμα πράξεων. 

Αλλά, απ' ότι ξέρουμε και απ' ότι έχουμε δει, σε πολλές 
Σχολές Καλών Τεχνών της Ευρώπης, υπάρχει το μάθημα του 
manager, τοος μαθαίνουν δημόσιες σχέσεις, πως να 
συμπεριφέρονται οι καλλιτέχνες, οι υποψήφιοι καλλιτέχνες, στους 
τεχνοκριτικούς, στους συλλέκτες, στους αγοραστές, στους 
γκαλερίστες, στους δημοσιογράφους. Δηλαδή, υπάρχει ένα θέμα 
γνώσης πια του επαγγελματικού χώρου και αυτό το χώρο δεν 
μπορείς να τον αγνοήσεις. Δεν μπορείς να του πεις ψέματα του 
παιδιού, ότι δεν υπάρχει αυτή η πραγματικότητα, δεν μπορείς να 
του πεις ψέματα. Αν εσύ το υποστηρίζεις ή όχι είναι μια άλλη 
ιστορία, αλλά η Σχολή δεν μπορεί να πει ψέματα στη διδασκαλία 
της. 

Άρα, λοιπόν, η αγορά είναι μια πραγματικότητα σκληρή, 
αβυσσαλέα,. Δυναμική, μας εξουθενώνει όλους και τους 
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σπουδαστές σαν υποψήφιους καλλιτέχνες και εμάς σαν δρώντες, 
αλλά δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Με την έννοια αυτή και 
σαν διδασκαλία αλλά και σαν λειτουργία η Σχολή δεν μπορεί να 
αγνοήσει καταστάσεις, δεν μπορεί να πει "με συγχωρείτε, εγώ πάω 
στην κορυφή του βουνού και λέω το τραγουδάκι μου". Σαν 
καλλιτέχνης μπορώ να το πω εγώ, αλλά σαν Σχολή δεν μπορώ να 
το πω, δεν μου επιτρέπεται, δεν μπορώ να λέω ψέματα. 

Λοιπόν, μ' αυτή την έννοια είπα ότι είναι μια πραγματικότητα 
κι αν δεν Θέλουμε να μας ορίζουν άλλοι τι γίνεται, Θα πρέπει να 
προσπαθήσουμε να δούμε κι εμείς πως μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Αυτό είπα. 

ΔΗΜΗΤΡΕΑΣ: Θα ήθελα να πω κάτι. 

ΒΑΛΑΒΑΝ/ΔΗΣ: Ήθελα να πω κάτι για τις εισαγωγικές, αν μου 
δώσετε το λόγο μετά. 

ΔΗΜΗΤΡΕΑΣ: Ναι, ας ξεκινήσω από αυτό που είναι το πιο καυτό, 
πως συνδέεται η διδασκαλία στη Σχολή Καλών Τεχνών με την 
αγορά αν θέλετε. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια βιαστική επιπόλαια 
αντίληψη που κυριαρχεί, κυρίως στους φορείς, στις γκαλερί και σε 
μερικούς δημοσιογράφους -ας μου επιτραπεί να πω μέσους 
δημοσιογράφους και δήθεν ειδικούς (Θα πρέπει να πω βεβαίως ότι 
υπάρχουν και ειδικοί με πολύ σοβαρές σπουδές και μερικοί από 
αυτούς κάνουν και τεχνοκριτική και προπαντός ιστορικοί της 
τέχνης)- όμως και διεθνώς νομίζω παρατηρείται το εξής, πολύ 
γρήγορα -είναι μια σύντομη κι επικίνδυνη θεωρητική παρατήρηση 
αλλά δυστυχώς πρέπει να το πούμε, γιατί αν δεν τα λέμε είναι σαν 
να κρύβουμε αυτά που πιστεύουμε- είναι πάρα πολλοί που λένε ότι 
αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχει γίνει η τέχνη έχει τελειώσει αυτό. 
Δεν έχεις να παρατηρήσεις, έχουν εξαντληθεί αυτά, τα πιο πολλά 
ρεύματα έχουν γίνει, η παρατήρηση κι αυτά πολύ λίγα πράγματα 
έχουν να σου δώσουν και μπαίνει το κέντρο βάρους σε μια 
ευρηματική στάση που πρέπει να έχει ο καλλιτέχνης. 
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Ας μου επιτραπεί να αναφέρω μια μεγάλη ειδική για το 
εμπόριο της τέχνης, η πιο ειδική στον κόσμο, η Ραιμόντ Μολένα, σε 
ένα από τα πρόσφατα βιβλία της λέει, αυτή τη στιγμή υπάρχει 
αυτό που Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε αισθητική ανομία. 
Χρησιμοποιεί μάλιστα και την ελληνική λέξη, anomie aesthetic". 
Πράγματι, αυτό είναι αλήθεια, εκεί παρατηρείται ότι και στο 
Παρίσι παραδείγματος χάριν ένας μέσος γκαλερίστας λέει ότι ο 
τάδε καλλιτέχνης στην Κολτιβοζάρ, συγκεκριμένα ο Βελίσκοβιτς, 
δεν διδάσκει καλά γιατί δεν τα βάζει τα παιδιά στην μοντέρνα 
τέχνη από το πρώτο έτος. 

0 Βελίσκοβιτς λέει ότι, "εγώ θέλω πρώτα να τους μάθω να 
παρατηρούν μερικά πράγματα. Ενδεχομένως να τους καθυστερώ 
κατά τους κριτές αυτούς και τους εμπόρους, αλλά τους δίνω μια 
βάση". 

Λοιπόν, αυτή η μάχη είναι διεθνής κατά τη γνώμη μας. Ακόμα 
και ένας συλλέκτης αρχίζει από ένα σημείο και πέρα να λέει "τί 
κάνουν, γιατί δεν τα βάζουν τα παιδιά στην αβάν-γκαρντ 
γρήγορα;". 

Τώρα, αν νομίζουν κάποιοι ότι καθυστερεί ένα παιδί το να 
του πεις στα δύο-τρία πρώτα χρόνια της Σχολής θα μάθε κάποιο 
αναλογικό - αναφορικό σχέδιο -νομίζω ότι είναι ο καλύτερος όρος 
αυτός- και αυτό δε σημαίνει αντιγραφή απ' τη φύση. Δεν έχουμε το 
χρόνο νομίζω για να το αναλύσουμε πολύ, αλλά θα έλεγα έτσι 
πολύ σχηματικά ότι αναφορικό - αναλογικό σχέδιο δεν σημαίνει 
αντιγραφή από τη φύση. Είναι παρόλα αυτά, ένα σχέδιο 
σχολιασμένο και επεξεργασμένο. Είναι όμως ένα σχέδιο που 
απαιτεί παρατήρηση. 

Λοιπόν, αυτό το πράγμα, το να κάτσει κανείς δύο χρόνια -

δυόμισι, να το μάθει, αφού έχει ήδη μία βάση από τα φροντιστήρια 
-πρέπει να το πούμε- αρκετά καλή στην Ελλάδα που δεν την έχει σε 
άλλες χώρες, κατά τη γνώμη μου μπορεί μέσα σε δύο - τρία χρόνια 
να έχει μια γερή βάση. Από κει και πέρα, είναι ελεύθερος να κάνει 
πάρα πολλά πράγματα και πρέπει η Σχολή και να μην τον 
εμποδίζει και να τον ενθαρρύνει σ' αυτό και θεωρητικά και 
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πρακτικά και με την υλικοτεχνική υποδομή που πρέπει να του 
παρέχει και που δυστυχώς δεν την έχουμε. 

Η επέμβαση των έξω παραγόντων είναι εκεί, ότι σχολιάζουν, 
επεμβαίνουν, προωθούν και έχοντας τα κλειδιά της αγοράς στα 
χέρια τους πολλές φορές πιέζουν. Ξέρουμε περιπτώσεις που 
αγόρασαν από ένα τριτοετή φοιτητή ένα έργο, ένας συλλέκτης, και 
το παιδί αυτό την άλλη μέρα δεν ήθελε να ακούσει για τους 
καθηγητές και για τους συναδέλφους που είναι στα φροντιστήρια. 
Σου λέει, εγώ τώρα έγινα μεγάλος καλλιτέχνης, μου πήραν κιόλας 
ένα έργο, δεν θα ξαναπατήσω στη Σχολή και τι θα μου πει ο 
Μόραλης, και τι θα μου πει ο Απάρτης, τώρα ποιοι είναι αυτοί! 

Βέβαια, μετά άμα λίγο ταξιδέψει, βγει έξω και δει και 
περάσουν δέκα χρόνια αλλάζει γνώμη, αρχίζει και το βλέπει 
διαφορετικά. Αλλά εν τω μεταξύ, μπορεί να μπει σε αυτό το δρόμο. 

Υπάρχει, κατά τη γνώμη μου λοιπόν, μια σύγκρουση ανάμεσα 
στα κριτήρια που προτείνουν πάρα πολλοί από το εμπορικό 
μεσολαβητικό κύκλωμα και σ' αυτό που προτείνουν κάποιοι 
καλλιτέχνες, πολλοί κατά τη γνώμη μου. Θα έλεγα δε 
χαρακτηριστικά το εξής, ότι στη Σχολή Καλών Τεχνών της 
Ολλανδίας μας έδωσαν κάτι χαρτιά -γιατί εγώ προσπαθώ να 
συγκεντρώνω Σχολές της Ευρώπης όπως πάνε παιδιά με το 
Erasmus ή αλλιώς, να μου φέρνουν προγράμματα και συγκεκριμένα 
στοιχεία πως διδάσκουν εκεί- λοιπόν η Σχολή Καλών Τεχνών της 
Ολλανδίας είχε καταργήσει το σχέδιο από το μοντέλο στα δύο 
τελευταία χρόνια. Εδώ και πέντε - έξι χρόνια τους ξανακάνουν 
μοντέλο, υποχρεωτικά 30% οι σπουδές των τεταρτοετών και των 
πεμπτοετών γίνονται από το μοντέλο. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, 
αυτό δεν σημαίνει αντιγραφή του μοντέλου, σημαίνει όμως μία 
σχέση με το αναλογικό - αναφορικό σχέδιο. Φοβάμαι ότι 
μακρηγορώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η συνάδελφος Δημοπούλου έχει ερώτηση. 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ: Πάνω σ' αυτό το ίδιο θέμα, δηλαδή θα ζητούσα 
λίγο περισσότερες λεπτομέρειες από τους δύο καθηγητές των 
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Σχολών Καλών Τεχνών και από τους όύο φοιτητές. Σε ποιο Θέμα: τί 
συζητιέται στους Συλλόγους Καθηγητών της μίας και της άλλης 
Σχολής για το πως θα διαμορφωθούν, για το πως θα έπρεπε, τι 
προτάσεις έχουν για τις εισαγωγικές και τι συζητιέται στους 
φοιτητικούς συλλόγους. Η μία. Η άλλη είναι, τι συζητιέται για το 
θέμα της διδακτικής της τέχνης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια στιγμή, μια στιγμή συνάδελφοι, μην απαντήσετε. 
Ελα κι εσύ Πέτρο να μαζέψουμε τρεις-τέσσερις για να κερδίσουμε 

χρόνο. 

ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ;: Αν κατάλαβα καλά προβλήθηκε η άποψη ότι θα 
πρέπει η Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας ας πούμε να εισαγάγει 
διακόσιους - διακόσιους πενήντα... 

Τότε δεν κατάλαβα καλά. Δηλαδή στο σχέδιο που έχει 
προταθεί στο υπουργείο, εγώ αυτό αντιλήφθηκα και ίσως δεν το 
άκουσα καλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι . Με βάση τους αριθμούς των υποψηφίων θα 
υπήρχε η δυνατότητα... 

ΚΑΡΥΣΤ/ΝΟΣ: Με συγχωρείτε, να διατυπώσω το ερώτημα μου 
πρώτα. Εγώ κατάλαβα ότι ζητείται από το υπουργείο η 
επανεγκαθίδρυση ενός προκαταρκτικού -θα το χαρακτήριζα εγώ-

έτους που θα περιείχε βεβαίως μεγαλύτερο, πιο διευρυμένο αριθμό 
σπουδαστών στην τάξη, αλλά εξ αυτού πάλι θα επελέγησαν αυτοί 
που θα συνέχιζαν κ.λπ. Εάν αυτό είναι εσφαλμένη εικόνα που έχω, 
τότε η παρεξήγηση ελύθη και ουδέν πρόβλημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση υπάρχει συνάδελφοι; Η συνάδελφος 
Κουτήφαρη. 

ΚΟΥΤΗΦΑΡΗ: Ναι, εγώ ήθελα να θέσω το ερώτημα, βέβαια δεν 
ήμουν από την αρχή εδώ και δεν ξέρω αν έχει τεθεί ήδη, εάν τώρα 
με την προοπτική της κατάργησης των εξετάσεων στα ανώτατα 
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ιδρύματα Θα συμβεί το ίσιο στη Σχολή Καλών Τεχνών και εάν 
βέβαια μελετάται αυτό. Και δεύτερον, εάν γίνουν αλλαγές στην 
εισαγωγή στη Σχολή με φάκελο εργασίας αντί για το όπως είπατε 
σχέδιο κ.λπ., τις εξετάσεις με τον κλασσικό τρόπο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η συνάδελφος Ροδοπούλου. 

ΡΟΔΟΠΟΥΑΟΥ: Θα ήθελα να ρωτήσω τους δασκάλους, ας μου 
απαντήσει ένας, και κάποια από τα παιδιά, εάν η συμμετοχή των 
σπουδαστών στα μαθήματα, η παρακολούθηση των μαθημάτων, 
γίνεται με τέτοια ένταση όπως την ξέραμε εμείς παλιά. Δηλαδή 
τότε γινόταν ένας σκοτωμός στο ποιος θα είναι μέσα στα 
εργαστήρια, να εξασφαλίσεις θέση. Υπάρχει ακόμα τέτοιου είδους 
έφεση, υπάρχει συμμετοχή, υπάρχουν εργαστήρια τα οποία έχουν 
λιγότερους ή περισσότερους σπουδαστές. 

Και μια δεύτερη ερώτηση, είπατε ότι προγραμματίζετε 
κάποια τμήματα τα οποία ουδέποτε λειτούργησαν. Θα ήθελα να 
μου πείτε την άποψη σας, μόνο για υλικοτεχνική υποδομή δεν 
λειτούργησαν ή υπήρξε και απροθυμία από τους σπουδαστές; Οι 
σπουδαστές έχουν κάτι το οποίο θέλουν να κάνουν και αν θέλουν 
να το κάνουν και δεν μπορούν, τι έχουν κάνει γι' αυτό; Είναι και 
για τους δύο οι ερωτήσεις, ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για όλους είναι. Λοιπόν, Μιχάλη, γιατί κλείνουν και οι 
ερωτήσεις. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Ούτε μισό λεπτό. Θέλω να σας ρωτήσω εάν οι Σχολές 
Καλών Τεχνών έχουν πρόσβαση στα εικαστικά προγράμματα των 
άλλων σχολών, παραδείγματος χάριν ΤΕΙ και παιδαγωγικών 
τμημάτων και εάν κατά την ανάληψη καθηκόντων ή προκήρυξη 
θέσεων των τμημάτων αυτών, λαμβάνετε μέρος κι έχετε λόγο έπ' 
αυτών, γιατί υπάρχουν τμήματα τα οποία έχουν απορρίψει τελείως 
το εικαστικό πεδίο και φαντάζουν ανεξέλεγκτα και παντελώς 
αποξενωμένα από τις Σχολές Καλών Τεχνών οι οποίες όφειλαν να 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 3-10/9/1997 Σελ.: 362 



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

έχουν έπ' αυτού πρόσβαση όπως και στο Ίδρυμα Κρατικών 
Υποτροφιών. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Καταρχάς, λείπω πολλά χρόνια από τα δρώμενα στο 
Εικαστικό Επιμελητήριο, γι' αυτό έχω μια ευθύνη προσωπική. Ο 
καθένας μπορεί βέβαια να μου δώσει μια δικαιολογία. Εκείνο που 
ήθελα να ρωτήσω, στην ουσία αυτά που ακούω μέχρι στιγμής που 
έχω βρεθεί σήμερα, τα λίγα πράγματα, θα ήθελα να ξέρω -γιατί 
βλέπω μερικά αντιφατικά πράγματα- πρώτον εάν εμείς έχουμε 
στόχο να δώσουμε ένα κοινωνικό έργο και αν έχουμε στόχο να 
δώσουμε κοινωνικό έργο, πως ταυτίζεται αυτό να συνδεθεί με το 
ότι εμείς πρέπει να βγάλουμε management για να βγούμε ας πούμε 
στη λειτουργία της αγοράς. Γιατί αυτά τα δύο πράγματα σαν 
λογική ας πούμε, στον προβληματισμό παράγουν άλλο έργο. 

Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα είναι, εμείς έχουμε σαν στόχο και 
σκοπό να παράγουμε κοινωνικό έργο; Τί βάσεις πρέπει να βάλουμε 
για να αναπτύξουμε, γιατί είναι ταυτισμένα μετά για το ζήτημα της 
αγωγής σπουδαστών, πόσο και αν είναι ελεύθερη η συμμετοχή. Και 
το δεύτερο πάλι είναι το σκέλος αυτό, θέλω απάντηση για να μην 
τη δώσω εγώ ο ίδιος. Δύο μέρη, πως ταυτίζεται ο κοινωνικός 
χαρακτήρας που έχουμε υποχρέωση σαν άνθρωποι να δώσουμε 
καινούργια οράματα, καινούργια στοιχεία, με το ζήτημα της 
εμπορευματοποίησης την οποία ακούω τελικά ότι πρέπει να 
είμαστε ενήμεροι και να τη λαβαίνουμε υπόψη. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Πώς τον ορίζετε τον κοινωνικό χαρακτήρα της τέχνης; 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Ότι λαβαίνω υπόψη ότι οι αλληλέγγυες σχέσεις και η 
προσφορά μου σε μια κοινωνία έχουν άμεση και πρώτη 
προτεραιότητα την προσφορά μου χωρίς αμοιβή. Όταν λοιπόν μπω 
στη λογική της αμοιβής και με τη λογική του management τότε 
διαχωρίζεται αυτό το πράγμα και μπαίνουμε σε άλλες λογικές. 
Λοιπόν, είμαι μια εποχή που έχει διαβρώσει πιστεύω τη συνείδηση 
τοϋ ανθρώπου και την έχει μετατρέψει σε αξία χρηματική και έχουν 
χαθεί οι ανθρώπινες σχέσεις, γι' αυτό βάζω και το ερώτημα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι ήταν σαφές το ερώτημα. Επειδή οι 
ερωτήσεις όπως έχουν διατυπωθεί, κάπως ομαδοποιούνται, ας 
ξεκινήσουμε από το κομμάτι της διδακτικής της τέχνης, πως 
βρίσκεται μέσα στον προβληματισμό των φοιτητών και των 
Συλλόγων των καθηγητών, δεν είναι ακριβής ο όρος αυτός, αλλά 
εν πάσει περιπτώσει τα όργανα των σχολών, μέσα στη διαδικασία 
του διαλογισμού και της ανάπτυξης του προβληματισμού. Ας 
απαντήσουμε σε αυτό πρώτα και μετά να δούμε τα κομμάτια με τις 
εισαγωγικές εξετάσεις και παρακολούθηση/ενδιαφέρον των 
σπουδαστών. Μετά είναι το ζήτημα των νέων τμημάτων της ΑΣΚΤ, 
εκλέκτορες σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα όπου υπάρχουν 
εικαστικές τέχνες και τελευταία του Τάκη. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε 
από τη διδακτική, έλα Γιάννη. 

ΒΑΛΑΒΑΝ/ΔΗΣ: Ναι, η διδακτική της τέχνης είναι μία επιστήμη που 
διδάσκει την τέχνη στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση και σε άλλα ιδρύματα, όχι πανεπιστημιακά, αλλά και 
πανεπιστημιακά. Θα διδαχθεί από έναν επιστήμονα, ο οποίος 
μπορεί να είναι και εικαστικός αλλά που να έχει σπουδάσει την 
πρακτική τέχνης, η οποία δεν διδάσκεται στα ελληνικά 
πανεπιστήμια κατά βάση, ή μπορεί να είναι και θεωρητικός. 

Λοιπόν, έχουμε πιστέψει εμείς στη Σχολή ότι αυτό το μάθημα 
χρειάζεται για εκείνους τους καλλιτέχνες που θα πάνε να διδάξουν 
στην εκπαίδευση -μέση ή πρωτοβάθμια- και οι οποίοι πρέπει να 
έχουν και τα κατάλληλα αντίστοιχα εφόδια, δηλαδή να έχουν 
διδακτορικό γύρω από αυτή την ιστορία. 'Οχι μόνο βασικό 
δίπλωμα ή master αλλά να έχουν και διδακτορικό, είτε το έχουν 
αποκτήσει στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. 

Θα προκηρυχθεί και όποιος ή όποια είναι καταλληλότεροι 
κατά τη γνώμη των εκλεκτόρων θα εκλεγεί για να διδάσκει αυτό το 
μάθημα, το οποίο διδάσκεται στο τέταρτο έτος αν δεν κάνω λάθος, 
το έχουν προγραμματίσει για ένα εξάμηνο ή δύο εξάμηνα, δεν 
θυμάμαι ακριβώς, μπορεί να σας γελάσω. Αυτή είναι η διδακτική 
της τέχνης. 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 3-10/9/1997 Σελ.: 364 



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βαγγέλη έχεις κάτι για το συγκεκριμένο; 

ΔΗΜΗΤΡΕΑΣ: Με δυο λόγια, θα έλεγα ότι κι εμείς Θέλουμε να 
προκηρύξουμε, νομίζω έχουμε προκηρύξει μια τέτοια Θέση, αν 
Θυμάμαι καλά, Θέση επίκουρου καθηγητή ή λέκτορα για κάποιον ή 
κάποια -όποιος Θα είναι ικανός να πάρει αυτή τη Θέση- για να 
διδάξει αυτό το μάθημα, ειδική διδακτική της τέχνης. 

Πρέπει να σας πω ότι μέχρι παλιότερα δεν υπήρχαν και 
πολλοί υποψήφιοι στον ελληνικό χώρο, υπήρχαν ένα-δυο ονόματα. 
Το ένα ήδη από αυτά τα πρόσωπα δεν υπάρχει πια. Θα 
προκηρυχθεί. Δηλαδή συμφωνούμε κι εμείς, εδώ και οχτώ χρόνια 
περίπου συζητούσαμε για αυτό το Θέμα και το ζητήσαμε. 

Κάνω όμως τη βασική παρένθεση, να έχετε υπόψη σας όταν 
ζητάμε θέσεις από το Δημόσιο, δεν σημαίνει ότι μας τις δίνει την 
άλλη μέρα. Πρέπει να σας πω χαρακτηριστικά ότι, όταν ήταν 
υπουργός Παιδείας ο Σουφλιάς -και δεν μιλάω τώρα κομματικά, θα 
μπορούσε να είναι και κάποιος άλλος- είχαμε τότε προγραμματίσει 
δώδεκα - δεκατέσσερις θέσεις (δεν θυμάμαι), μας είπε θα σας 
δώσουμε τρεις - τέσσερις στην αρχή, πέστε μας ποιες είναι οι 
βασικότερες και μας έδωσαν μία μετά από ένα διάστημα, μετά από 
τρεις μήνες. Και μετά ζητούσαμε μετά από τέσσερις μήνες, εν τω 
μεταξύ άλλαξε η κυβέρνηση και μας είπαν διαφορετικά πράγματα. 

Το λέω αυτό γιατί μερικοί δεν ξέρουν αυτή τη διαδικασία, 
νομίζουν ότι άμα ζητήσουμε μια θέση την άλλη μέρα μας τη 
δίνουν. Είναι λάθος αυτό, έτσι; 

ΚΟΥΦΟΒΑΣΙΑΗ: Εγώ θέλω απλά να πω ότι γενικά υπάρχει ένα 
ρεύμα στο χώρο, εμείς το διδαχτήκαμε αυτό στη Σχολή Καλών 
Τεχνών από τους θεωρητικούς της τέχνης, μάλλον έγιναν νύξεις, 
δεν το διδαχτήκαμε, ότι τελικά αν η τέχνη διδάσκεται; Η θέση που 
κρατάει ο Σύλλογος είναι ότι διδάσκεται, γιατί λέμε ότι αν δεν 
διδάσκεται τελικά, δηλαδή αν είναι ζήτημα ταλέντου ή κοινωνικών 
συνθηκών, ή αν είναι εκμάθηση μιας τεχνικής απλώς και όχι 
ανάπτυξη του αισθητηρίου κριτηρίου, τότε να το κλείσουμε το 
μαγαζί, να κλείσουμε τη Σχολή Καλών Τεχνών, δεν χρειάζονται 
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σχολές, δεν χρειάζονται σχολεία, να φύγουν και οι καθηγητές από 
τη μέση εκπαίδευση -τί να τους κάνουμε;- και να μην υπάρχει αυτό 
το μάθημα στη Σχολή. 

Εμείς πάντως σαν φοιτητές δηλώνω ότι θέλουμε ν' ανοίξει 
μια τέτοια θέση στη Σχολή, όπως και άπειρες άλλες. 

ΣΑ ΠΟΥΝ ΑΣ: Κοιτάξτε, πολλά από τα ερωτήματα, αν όχι όλα, που 
τέθηκαν, μπορούν να αντιμετωπιστούν από δύο σκοπιές. Η μία 
σκοπιά είναι να μιλάμε αφηρημένα για το ρόλο της κουλτούρας, 
για το πως διδάσκεται ή δεν διδάσκεται, για το τι είναι και τι δεν 
είναι. Στην πραγματικότητα στην εποχή μας, αυτό που είναι γενικά 
αποδεκτό και το διδασκόμαστε και στην ιστορία της τέχνης εν 
πάσει περιπτώσει, είναι ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν 
υπάρχουν κριτήρια στην τέχνη. Είναι πάρα πολύ βασικό. Το είπαμε 
και πριν με πολύ σύντομο τρόπο στην εισήγηση. Δεν διεκδικώ να 
το αναλύσω αυτό, νομίζω ότι υπάρχουν πιο ειδικοί άνθρωποι που 
γνωρίζουν το αντικείμενο. Το σίγουρο είναι όμως ότι ζούμε σε μια 
εποχή που η τέχνη εδώ και καιρό παρουσιάζεται χωρίς από πίσω 
να υπάρχει ένας κώδικας κριτηρίων. Δεν μπορεί να κριθεί τι είναι 
και τι δεν είναι και αν είναι καλό και αν δεν είναι. 

Κατά την άποψη μου, αυτό συνδέεται με μια γενικότερη αν 
θέλετε μουδιασμένη κατάσταση στο χώρο της διανόησης, των 
κοσμοθεωριών, το που πάει ο κόσμος -να το πω μ' αυτόν τον 
τρόπο. 

Και βέβαια, λύσεις υπάρχουν στο πως μπορούν να εισαχθούν 
οι φοιτητές σ' αυτή τη λογική. Αρκεί να συνοδεύεται η 
οφθαλμοφανής πραγματικότητα που πιέζει τους φοιτητές να 
κάνουν πράγματα που πουλιούνται -και αυτό δεν πρέπει να το 
ξεχνάμε- να συνοδεύεται με όλα αυτά τα φιλοσοφικά και 
θεωρητικά που υπάρχουν από πίσω και δικαιολογούν αυτές τις 
ώρες. 

Ένα μικρό παράδειγμα, το γιατί ο Μπόις έκανε τέτοια 
πράγματα, κάποιος πρέπει να εξηγήσει ότι ο άνθρωπος πίστευε 
στη μοίρα και στα μαγικά αντικείμενα. Εάν κανείς δεν συνδέει τη 
φιλοσοφία με το έργο το οποίο σήμερα παρουσιάζεται σαν κλίμα 
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θα έλεγα και όχι σαν ρεύμα -γιατί το ρεύμα έχει κριτήρια, εδώ 
μιλάμε για ένα πράγμα χαοτικό και άρα σαν κλίμα- τι υπάρχει από 
πίσω και τι το στηρίζει, τότε είναι πολύ λογικό να δημιουργείται 
αυτό το χάος και στο επίπεδο της διδασκαλίας και στο επίπεδο του 
τι καταλαβαίνουν οι φοιτητές. Νομίζω ότι αυτό πιάνει και το 
ζήτημα της διδακτικής της τέχνης, να μην το πιάσουμε αφηρημένα, 
να βάλουμε κριτήρια και ο καθένας να βάλει αυτά που νομίζει. 
Αλλά πάντως, με θάρρος να βγει και να αντιμετωπίσει αυτή την 
κατάσταση, λέγοντας -και εννοώ γι' αυτούς που διδάσκουν βέβαια, 
έτσι; Και νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση είναι που πρέπει να 
σκεφτούμε όλοι μας το πως διδάσκεται η τέχνη- να 
πληροφορήσουμε τον κόσμο, εάν γνωρίζουμε, το τι ακριβώς είναι 
αυτό το οποίο έχει οδηγήσει στο να παράγεται μια τέτοια τέχνη τις 
τελευταίες δεκαετίες. 

Από την άλλη πλευρά, όμως υπάρχει και μία άλλη 
πραγματικότητα, που και αυτή να την αγνοήσεις και μείνεις μόνο 
σε αυτό το κομμάτι που είπα μόλις, πάλι δεν θα βγει συμπέρασμα. 
Που είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ούτως ή άλλως ο 
κόσμος. Είτε έχουμε μια γενική θεωρία πλατιά να το ερμηνεύσουμε 
αν πηγαίνει κάπου όλος μαζί είτε όχι. Και αυτός ο τρόπος είναι ο 
τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα πάντα στη ζωή μας. Είναι 
αυτό που λέμε αγορά. Να το αποκωδικοποιήσουμε λίγο; Τα πάντα 
λειτουργούν με το κέρδος. 

Είναι αυτό που εννοούσα πριν ότι, αν δεν υπάρχουν 
καλλιτεχνικά κριτήρια, παραμένει ένα κύριο κριτήριο δυνατό. Κι 
εγώ μπορεί να βάλω το παπούτσι μου επάνω στο τραπέζι και να 
πω ότι είναι ένα έργο τέχνης και κάποιος άλλος. Αυτός που θα το 
εκθέσει όμως ή θα φανεί προς τα έξω είναι αυτός που ξέρει τον 
γκαλερίστα, για να το πω έτσι με πολύ συνοπτικό τρόπο. Η ιστορία 
της αγοράς παραμένει. 

Αρα, αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να συνδυαστούν μαζί, να 
προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα. Παράδειγμα, 
εάν το εργαστήριο της αγιογραφίας, ή οποιοδήποτε άλλο 
εργαστήριο είναι σκόπιμο από την πλευρά της ανακάλυψης πιο 
καλών τρόπων να διδαχθεί η τέχνη και να γίνει πιο σύγχρονη και 
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όλα αυτά. Μπορεί να μας χρειάζονται τρία - τέσσερα - πέντε 
χρόνια αυτό το πράγμα για να βρούμε τον καταλληλότερο τρόπο 
με τον οποίο Θα διδαχτεί. Τρία - τέσσερα - πέντε χρόνια φοιτητές, 
όμως, που Θα τελειώνουν τη Σχολή, Θα χάνουν τη δυνατότητα -μία 
ακόμη μικρή δυνατότητα- επαγγελματικής αποκατάστασης 
κάνοντας αγιογραφία. 

Η εμπειρία μου και η άποψη μου είναι ότι πολλά πράγματα οι 
φοιτητές τα κάνουν γιατί... όπως σε οποιοδήποτε επιτήδευμα, σε 
οποιαδήποτε δουλειά αν κανείς δεν τρώει δεν μπορεί να την κάνει, 
έτσι; Και νομίζω ότι αυτά οι περισσότεροι τα ξέρουμε, αυτοί που 
εν πάσει περιπτώσει το έχουν λύσει ενδεχόμενα δεν είναι σε αυτήν 
εδώ τη συγκέντρωση. 

Έτσι, λοιπόν, νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να τα ξεκόψει 
αυτά τα δύο πράγματα και η θαρραλέα αντιμετώπιση είναι στο 
επίπεδο της διδασκαλίας να τα βάζει και τα δύο και να κάνει τους 
φοιτητές, να τους βοηθάει να αντιμετωπίσουν και τις δύο όψεις. 
Ότι από τη μία πλευρά υπάρχει αυτό και είναι ο τρόπος που 
λειτουργούν τα πράγματα. Αν είναι εφικτό, αν δεν είναι, ναι έχει 
να κάνει με τις ιδεολογίες και με την τοποθέτηση του καθένα. Αυτό 
δεν είναι δική μου δουλειά, εγώ έχω τις δικές μου απόψεις, όπως 
και άλλοι φοιτητές έχουν τις δικές τους. Αλλά νομίζω ότι ο τρόπος 
είναι αυτός, να πούμε την αλήθεια. 

Και σε τελική ανάλυση, η κατεύθυνση παραμένει αυτή την 
οποία ανέφερα και στην εισήγηση προηγούμενα. Όσο πιο πολύ 
συμμετέχουν στη διαδικασία, τόσο πιο πολλά πράγματα μπορούν 
να παραχθούν. Όσο πιο πολλοί δάσκαλοι, όσο πιο πολλοί μαθητές, 
όσο πιο πολλοί καλλιτέχνες ενεργοί, τόσο μπορούμε να έχουμε ένα 
αποτέλεσμα. 

Δεν μπορεί να συζητάμε για εισαγωγικές εξετάσεις και 
διαφορετικά στυλ εισαγωγής, εάν δεν λάβουμε υπόψη μας ότι 
πρέπει να ανεβάσουμε τον αριθμό των υποψηφίων. Δεν μπορούμε 
να συζητάμε για τα προπαρασκευαστικά που κάνουν τα 
φροντιστήρια για τους δύο κύκλους σπουδών, εάν το φίλτρο 
παραμένει πάντα τόσο σκληρό, πάντα περνάνε ελάχιστοι. Δεν είναι 
ζήτημα αξιοκρατίας, αυτό είναι ένα τέχνασμα, είναι και παρόμοιο 
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και με το τέχνασμα του νόμου του Αρσένη ας πούμε, ότι εντάξει, 
δεν είναι ανάγκη να διορίζονται όλοι με τη σειρά. Θα διορίζονται 
οι άξιοι. Το ξέρουμε αυτό. 

Οπότε νομίζω ότι τελικά το ερώτημα αυτό, για να το κλείσω, 
έχει δύο πλευρές και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Η μία 
πλευρά είναι κοσμοθεωρητική, είναι πολιτική, είναι πως θα 
αντιμετωπίσουμε την αγορά. Και αυτό δεν το λύνει η τέχνη, να 
είμαστε σίγουροι. Αυτό θέλει συνεκτική θεωρία για τον κόσμο. Και 
η άλλη πλευρά είναι το τι συμβαίνει σήμερα και να λέμε από πίσω 
ποιες φιλοσοφίες εξηγούν αυτά που σήμερα γίνονται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αοιπόν, ας πιάσουμε το ζήτημα των εισαγωγικών 
εξετάσεων, πως υπάρχουν, τι σκέψεις υπάρχουν, ίσως και 
αναλυτικότερα. Επίσης, συναφές ερώτημα είναι, με τα νέα μέτρα τι 
θα γίνει, θα καταργηθούν ή όχι οι εξετάσεις στη Σχολή Καλών 
Τεχνών. Ας πιάσουμε αυτά τα δύο πράγματα καταρχήν και μετά 
βλέπουμε τα άλλα τρία που είναι πιο ειδικά. Τώρα, αν κάποιος 
μέσα στη ρύμη του λόγου του θέλει να απαντήσει και σε κάποιο 
από τα τρία από τους εισηγητές ας το κάνει. Δεν είμαστε τόσο 
δεσμευτικοί, αλλά κάπως για να έχουμε επικεντρωμένο το μυαλό 
μας. Ποιος θέλει να ξεκινήσει; Έλα Βαγγέλη. 

ΔΗΜΗΤΡΕΑΣ: Θα ήθελα να πω για τις εισιτήριες εξετάσεις και 
ειδικά για το θέμα που αναφέρθηκε, τους επιτυχόντες αλλά μη 
εισακτέους. Πρέπει να σας πω από τα δεκατρία χρόνια που είμαι 
στη Θεσσαλονίκη και τρεισήμισι χρόνια που ήμουν στη Σχολή 
Καλών Τεχνών της Αθήνας. Στην Αθήνα δεν ήμουν στην Επιτροπή 
που έκρινε και βαθμολογούσε και δεν έχω μια άμεση εμπειρία. 

Στη Θεσσαλονίκη -για να το πω εντελώς πρακτικά-

ακολουθούμε την εξής εμπειρία -που νομίζει ισχύει και σε πολλές 
άλλες σχολές- εκτίθενται τα έργα των υποψηφίων σε μια μεγάλη 
αίθουσα, όσο πιο μεγάλη τόσο πιο πολλά είναι τα έργα των 
υποψηφίων που μπορούμε να δούμε, τόσο πιο πολλοί και μπορούμε 
να συγκρίνουμε. Εμείς, επειδή δεν είχαμε δική μας αίθουσα, 
αναφέρω χαρακτηριστικά ότι χρησιμοποιούσαμε τη φοιτητική 
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λέσχη, το φοιτητικό εστιατόριο και μας πίεζαν να τελειώσουμε 
γρήγορα τις εξετάσεις γιατί έπρεπε εκεί να λειτουργήσει ως 
φοιτητικό εστιατόριο αργότερα. Αυτή τη στιγμή μας το έχουν πάρει 
κι αυτό και κάνουμε στη Σταυρούπολη αυτή τη δουλειά. 

Λοιπόν, τ' απλώνουμε γύρω και αρχίζουμε να αφαιρούμε από 
τα πιο αδύνατα, οι κριτές που συνήθως είμαστε ή πέντε ή έξι. 
Μπορεί να είναι και περισσότεροι, ο νόμος νομίζω ορίζει να μην 
είναι κάτω από πέντε μέλη. Η κλίμακα που βαθμολογούσαμε ήταν 
από το ένα μέχρι το δέκα ή αν θέλετε από το μηδέν, αλλά το μηδέν 
δεν είναι βαθμός, έτσι δεν είναι; 

Αρχικά εθεωρείτο ότι όποιος πάρει είκοσι πέντε -πέντε επί 
πέντε- και μάλιστα υπήρχε μια ταλάντευση αν πρέπει να πάρει το 
πέντε που είναι η βάση από όλους ή μπορεί να πάρει από έναν 
τέσσερα και από ένα έξι, αρκεί να βγάλει μέσο όρο είκοσι πέντε. 

Το Πανεπιστήμιο πριν αρχίσουν οι μεγάλες φασαρίες έλεγε 
ότι, προσέξτε αυτό δεν είναι βάση, είναι βάση που εγώ μπορώ να 
την κινήσω όπως θέλω. Αυτό γιατί; Εμείς οι καθηγητές είχαμε 
λοιπόν να κρίνουμε αυτό και μπαίναμε στο εξής δίλημμα που έχει 
να κάνει και με ένα γενικότερο σκεπτικό, όπως ανέφερε και ο 
φοιτητής από τη Σχολή Καλών Τεχνών. 

Και μεταξύ μας διαφωνούσαμε σε κάποια πράγματα, 
καλοπροαίρετα θα έλεγα. Δηλαδή λέγανε κάποιοι, αφαιρούσαμε 
τους πολύ αδύνατους, μετρούσαμε κάθε φορά πόσοι είναι στην 
αίθουσα, τόσοι, Όταν φτάναμε την τρίτη-τέταρτη μέρα στους 
διακόσιους περίπου από τους οχτακόσιους, βλέπαμε ότι αυτοί 
έχουν κάνει καλό σχέδιο. Εγώ μάλιστα έλεγα χαρακτηριστικά και 
υπήρχαν κάποιοι που διαφωνούσαν στην αρχή, τώρα δεν νομίζω 
να διαφωνούνε, ότι όλοι αυτοί αν τους πας στην Ευρώπη 
μπαίνουνε. Δηλαδή το σχέδιο που ζητάνε σε όλες της Σχολές στην 
Ευρώπη και να μην πω και στην Αμερική, και στην Ιταλία με το 
μισό από αυτό το σχέδιο. 

Μας έρχονται, να σας πω χαρακτηριστικά, άτομα που έχουν 
τελειώσει δύο έτη στην Ιταλία, φέτος ήρθαν στην Αθήνα -και στην 
Αμερική- και δίνουν όπως ξέρετε εξετάσεις, κάνουν ένα σχέδιο, 
φέρνουν τους βαθμούς από κει για να γραφτούν στο τρίτο έτος. 
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Σας βεβαιώνω ότι το σχέδιο που κάνανε -έτσι όπως το κρίνουμε 
εμείς βέβαια, δε σημαίνει ότι είναι οπωσδήποτε ο καλύτερος 
τρόπος- ήτανε λίγο χειρότερο από τους καλούς πρωτοετείς που 
είχαμε εμείς. Λίγο χειρότερο από τους πρωτοετείς, δηλαδή 
κανονικά δεν Θα μπορούσαν να μπουν ούτε στο πρώτο έτος, αν 
παίρναμε αυτό και μόνο ως κριτήριο. Βέβαια κάνουν και ιστορία 
της τέχνης και παίρνουν και από κει και άλλο βαθμό. 

Εμείς τι κάναμε, λοιπόν, οι καθηγητές, λέγαμε ότι για να 
διαμαρτυρηθούμε απέναντι στο κράτος που μας λέει βάλτε 
εβδομήντα πέντε, θα βάλουμε τη βάση σε περισσότερους από 
είκοσι πέντε, αφού πιστεύουμε πραγματικά ότι αυτοί που ξέρουν 
σχέδιο είναι παραπάνω, δεν είναι εβδομήντα πέντε. 
Παραδείγματος χάριν, όταν βάζαμε σε ενενήντα μας λέγανε εντάξει 
δεν υπάρχει πρόβλημα, αντί για εβδομήντα πέντε μπαίνουν 
ενενήντα. Όταν όμως βάλαμε εκατόν είκοσι πέντε, μας λένε, α 
πολλούς βάλατε, παίρνουμε τη βάση και την πάμε στο είκοσι επτά, 
στο είκοσι οχτώ. Αφαιρούνται οι άλλοι, λοιπόν, αυτοί που είχαν 
είκοσι πέντε και είκοσι έξι και μπαίνουν λιγότεροι. 

Από κει αρχίζει μια ιστορία που δεν ξέρουν πολλοί, που τα 
παιδιά μετά παίρνουν τη νομική οδό, καταφεύγουν στο Συμβούλιο 
Επικρατείας, βάζουν δικηγόρους κ.λπ. Αυτό δεν μας αφορά, πρέπει 
να πω. Μας ενδιαφέρει αλλά άμεσα εμείς οι καθηγητές δεν 
μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Από κει και πέρα είναι θέμα τι θα 
πει η δικαιοσύνη. 

Υπάρχει βέβαια ένα δύσκολο παιχνίδι εκεί, ανάμεσα σ' εμάς 
τους καθηγητές που κρίνουμε, στη διεύθυνση του Πανεπιστημίου -

που στην Αθήνα είναι αλλιώς η σχέση αυτή- και στο υπουργείο. 
Δηλαδή το υπουργείο, πρέπει να σας πω χαρακτηριστικά, ότι έλεγε 
τότε στους γονείς: "Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, ό,τι πουν οι 
καθηγητές. Αν θέλουν να σας πάρουν να μας το πουν να σας 
πάρουν". Εμάς όμως άφηναν να εννοηθεί ότι "προσέξτε, μην τους 
πάρετε, γιατί όταν θα τους πάρετε θα θέλετε αίθουσες, θα θέλετε 
καθηγητές εμείς δεν έχουμε λοιπόν λεφτά να σας δώσουμε", 
τουλάχιστον η προηγούμενη κυβέρνηση. Και ο πρύτανης έλεγε 
στους γονείς όταν πήγαιναν σε αυτόν "εγώ δεν ξέρω τίποτα παιδιά 
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μου, ότι πουν οι καθηγητές, αυτοί κρίνουν, όσο και να σας 
φαίνεται περίεργο, ας είμαι πρύτανης". Εμάς, βέβαια, μας έλεγε 
"προσέξτε πόσους θα πάρετε, μην έρθετε μετά και μου πείτε δώστε 
είκοσι εκατομμύρια, δεν έχω να σας δώσω". 

Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα και θα πρέπει να το 
ξέρετε. Εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο. Θα με ρωτούσε κάποιος: εσείς 
κύριοι δεν έχετε καμία ευθύνη; Εγώ θα έλεγα ότι έχουμε ευθύνη και 
εγώ προσωπικά είμαι πρόθυμος να την πω εδώ πέρα. Νομίζω ότι 
εκεί έχουμε δύο λογικές οι καθηγητές. Κάποιοι που λένε, ρε παιδί 
μου τόσοι μπορεί να ζήσουν στο ελληνικό κράτος, τόσοι χωράνε, οι 
άλλοι ας αλλάξουν επάγγελμα. Στο κάτω-κάτω μπορεί να 
απορροφηθούνε. 

Εγώ πάντοτε υποστήριζα το αντίθετο, λέγοντας ότι αν ξέρουν 
σχέδιο και θέλουν να μπούνε, ας μπούνε και ας βρούνε μπροστά 
τους τις οικονομικές δυσκολίες που μπορεί να έχουν και που τις 
έχουν και σε πολλές χώρες. Και θα μπούνε μέσα στην 
πραγματικότητα, ποιοι μπορούν να γίνουν καλλιτέχνες, ποιοι 
πρέπει να αλλάξουν επάγγελμα, να βρούνε μια μέση λύση. 

Μου είπαν σε κάποια στιγμή, ότι αυτή είναι λαϊκίστικη στάση 
και εγώ απάντησα ότι η δική τους στάση είναι απολογητική, είναι 
διαχειριστική και απολογητική. Δηλαδή τους λέω αν μας πει το 
κράτος αύριο ότι, κύριοι εγώ μπορεί να συντηρήσω μόνο τριάντα, 
θα βάλουμε τριάντα; Οι υποψήφιοι είναι χίλιοι πεντακόσιοι και 
είναι τριακόσιοι - τετρακόσιοι οι καλοί. Με αυτή τη λογική θα 
βάλουμε τριάντα; 

Εγώ όχι. Θα βάλω τη βάση εφόσον μου λένε να βαθμολογήσω. 
Θα βάλω τη βάση σε όσους νομίζω ότι είναι καλοί. Ίσως με μια 
αυστηρότητα για να μη μεγαλώσω το κενό, αλλά δεν θα βάλω σε 
τριάντα πέντε τη βάση. Από κει και πέρα, μετατοπίζεται το 
πρόβλημα, πάει στο κράτος. Εγώ νομίζω ότι έχω το καθήκον να το 
κάνω. Και έτσι, κατά κάποιο τρόπο, κάποιοι από εμάς, ενεργούν 
με αυτή τη λογική. 

Οποιος νομίζει βέβαια ότι δεν χωράνε, τόσοι θα βολευτούνε, 
τόσοι βολεύονται στην αγορά, ας βάλουμε τριάντα. Εγώ δεν το 
πιστεύω αυτό και δεν το πίστευα ποτέ και δεν το έκανα ποτέ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιάννη, για το θέμα της κατάργησης; 

ΒΑΛΑ ΒΑΝΙΔΗΣ: Για το θέμα της κατάργησης και σε συνέχεια των 
εισαγωγικών, όταν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι άνθρωποι για 
κάποιες θέσεις, αυτό σημαίνει ότι ή τους βάζεις όλους ή κάνεις και 
την αξιολόγηση. Για να τους βάλεις όλους όσους ενδιαφέρονται 
πρέπει να δημιουργήσεις και άλλες Σχολές Καλών Τεχνών στην 
Ελλάδα. Αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο είναι παγιωμένο πια εδώ 
και αρκετά χρόνια. 

Δύο Σχολές και μάλιστα η Θεσσαλονίκη έτσι όπως είναι, που 
τα τέσσερα πέμπτα (4/5) των πρωτοετών ζητάνε να έρθουν στην 
Αθήνα με μεταγραφή, δεν υπάρχει πρόβλημα να καταργηθούν οι 
εξετάσεις, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Θα πρέπει να 
δημιουργηθούν και άλλες Σχολές Καλών Τεχνών. Ήδη το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου με τη συνεργασία κάποιων καθηγητών της 
Σχολής μας έχει δημιουργήσει τον κανονισμό για μια Σχολή Καλών 
Τεχνών, Εφαρμοσμένων Τεχνών, οπτικοακουστικών μάλιστα. Στη 
Σύρο ο Δήμος έχει ενδιαφερθεί πάρα πολύ και έχει βρει τους 
χώρους. Και κάθε φορά που το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πηγαίνει την 
πρόταση στο υπουργείο, ενώ εγκρίνει άλλα τμήματα, αυτό το 
τμήμα το κόβει. 

Αοιπόν, χρειαζόμαστε καινούργιες Σχολές Καλών Τεχνών, 
τουλάχιστον άλλες δύο με τρεις. Αρα, λοιπόν, όταν έχεις 
υποψήφιους και έχεις κάποιους χώρους, δεν ξέρω αν είναι 
εβδομήντα ή ογδόντα, ή ενενήντα, Θα βάλεις κάποια αξιολόγηση. 
Και βέβαια, εδώ θα διαφωνήσω και επί της ουσίας και στο 
σύστημα αυτό με τον αγαπητό Σαπουνά, που μου λέει ότι δεν 
υπάρχουν κριτήρια πλέον στην τέχνη σήμερα. Οχι, νομίζω ότι είναι 
αφελές ή κουτοπόνηρο να λέγεται αυτό το πράγμα. 

Υπάρχουν και σκληρά κριτήρια, μόνο που δεν υπάρχει ένα 
κριτήριο για τα πάντα. Παλιότερα, πιθανόν να υπήρχε μία τέχνη ή 
μερικές εκδοχές. Σήμερα υπάρχουν πολλές εκφραστικές εκδοχές και 
σαν τέτοιες ζητάνε και την δική του αξιολόγηση. Και νομίζω θα 
ήταν λάθος να υποστηρίζουμε ότι δεν υπάρχει κριτήριο. 
Υποβαθμίζει και τη δουλειά μας, τη δουλειά μας σαν καλλιτέχνες 
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και σαν δάσκαλους, αλλά και την παρουσία μας την κοινωνική. 
Υπάρχουν κριτήρια και υπάρχουν και καλά κριτήρια, αν θέλετε. 
Δεν είναι σε πρώτη βαθμίδα πιθανόν μερικές φορές, σε πρώτη 
ζήτηση. 

Λοιπόν, με την έννοια αυτή δεν υπάρχει έννοια κατάργησης 
εισαγωγικών εάν δεν δημιουργηθούν και άλλες Σχολές Καλών 
Τεχνών. Τι ζητάμε εμείς και σε σχέση με αυτά που είπε και ο 
συνάδελφος ο Στέφος, ότι κάποια στιγμή έχουμε δει ότι αυτό το 
πράγμα -το οποίο το γνωρίζετε όλοι και έχουμε περάσει όλοι από 
αυτή την αγωνία των εισαγωγικών, οι πάντες εδώ μέσα, έτσι; ας 
μη γελιόμαστε- είναι ότι λειτουργούμε λίγο γραμμικά, λίγο σε 
κάποια κουτάκια. Ζητάμε να εξευμενίσουμε τους κριτές μας. 
Λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει παραγίνει. 

Ζητάμε αυτό που γίνεται στην Ευρώπη, στις περισσότερες, αν 
όχι σε όλες τις Σχολές Καλών Τεχνών, το φάκελο. Όχι σαν μόνο 
κριτήριο, αλλά σαν και ένα κριτήριο. Να κάνουμε μια πρώτη 
χοντρή επιλογή -απαντάω και στο συνάδελφο που ρώτησε αν θα 
βάζουμε διακόσιους ή τριακόσιους. Δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά 
δεν είναι θέμα μόνο χώρων, είναι θέμα διδακτικού προσωπικού, 
είναι θέμα υλικών, είναι θέμα διδακτικής. Δεν μπορεί μια Σχολή 
Καλών Τεχνών να έχει χίλιους πεντακόσιους σπουδαστές. Δεν 
γίνεται, γίνεται εργοστάσιο πια, γίνεται παραγωγή. Δεν συζητάς με 
τα παιδιά τότε πια εκεί. Και η συζήτηση με τον κάθε ένα 
σπουδαστή απ' ό,τι ξέρετε είναι ουσιαστική. 

Λοιπόν, ζητάμε να έχουμε μια πρώτη χοντρή επιλογή με το 
ήδη υπάρχον σύστημα, είτε είναι προτομή, είτε είναι μοντέλο, είτε 
είναι αντικείμενα κ.λπ., να δούμε κάποιοι αν καταλαβαίνουν 
χοντρά τα πράγματα. Λυτοί, απ' ότι βλέπουμε και από τις 
εισαγωγικές είναι γύρω στους εκατόν πενήντα με τριακόσιους κάθε 
χρονιά' και αυτοί να πηγαίνουν σε μια δεύτερη εξέταση, μ' έναν 
φάκελο που δεν θα γίνεται απ' έξω όμως από τη Σχολή, αλλά θα 
γίνεται μέσα στη Σχολή, με θέματα πολύ πιο ελεύθερα και πολύ πιο 
προσωπικά. 

Θα τους δίνουμε μια λίστα θεμάτων για σύνθεση, για 
παρατήρηση, για ελεύθερα, για αφηρημένα, για ότι θέλετε, για 
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κατασκευές, για γλυπτική, για οτιδήποτε και αυτός ο φάκελος, 
μαζί με τον πρώτο φάκελο των πραγμάτων που θα κάνουν 
παρατήρηση και μαζί και με μία προφορική ή γραπτή εξέταση για 
να δούμε πόσο μπορούν να αρθρώνουν πέντε φράσεις με μία 
λογική έννοια. Γιατί αυτό το πράγμα το αντιμετωπίζουμε πάρα 
πολύ στη Σχολή και κυρίως οι θεωρητικοί κάνουν μεγάλα 
παράπονα για κάποιους σπουδαστές. 

Και δεν μιλάω για θέματα ανορθογραφίας, μιλάω για θέματα 
έκφρασης, στοιχειωδών πραγμάτων. Δεν ζητάμε κρίσεις ή 
ανάπτυξη θεμάτων γύρω από τη ιστορία της τέχνης, αλλά αν του 
πεις, τί σου έκανε εντύπωση σε ένα μουσείο ή τι σου δίνει αυτή η 
εικόνα από ένα καλλιτεχνικό έργο, ή μια άλλη πολύ απλή 
ερώτηση, θα μπορούσες να διαπιστώσεις αν αυτό το παιδί έχει μια 
σκέψη ή δεν έχει. Και όλοι αυτοί, οι τρεις βαθμοί θα κάνουν την 
αξιολόγηση. 

Η αξιολόγηση πάντα γίνεται σε σχέση με τις θέσεις. Αν 
υπάρχουν υποψήφιοι για τις θέσεις που υπάρχουν, περνάνε όλοι, 
αν δεν υπάρχουν πρέπει να γίνεται αξιολόγηση. Λοιπόν, η σκέψη 
μας είναι κάπως αυτή. Το υπουργείο, επειδή ακριβώς όλοι οι 
διαγωνισμοί στο ελληνικό κράτος είναι ανώνυμοι, σχετικά με το 
τελευταίο θέμα της σύνταξης ενός κειμένου ή προφορικής ή 
γραπτής, είναι πάρα πολύ διστακτικό, γιατί θα καταργηθεί η 
ανωνυμία. 

Τώρα, για όσα λέγονται, ναι λέγονται πάρα πολλά. Όταν 
όμως όπως στη δική μας τη Σχολή, γιατί ξέρετε όλοι έχουμε 
δώδεκα με δεκατέσσερις κριτές, πόσους μπορεί κάποιος που θέλει 
να περάσει κάποιον και που ξέρει ποιο είναι το έργο του -αν το 
ξέρει- ή τα έργα του, θα μπορεί να πείσει. Να πείσει δύο - τρεις, 
μα είναι δεκατέσσερις. 

Η αλήθεια είναι ότι προς το τέλος, τελειώνοντας οι αριθμοί 
και τα ονόματα, κάποια έργα κάποιοι φάκελοι έργων που περνάνε 
σε σχέση με κάποιους που δεν περνάνε, οι διαφορές τους είναι 
πολύ μικρές. Ο ένας είναι καλύτερος στη σύνθεση, ο άλλος είναι 
στο χρώμα, ο άλλος είναι στο σχέδιο. Κάπου εκεί πολλές φορές οι 
προσωπικές εκτιμήσεις και αξιολογήσεις των κριτών παίζουν ένα 
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κάποιο ρόλο. Αλλά αυτά δεν μπορεί στους ογδόντα-ογδόντα πέντε 
που πήραμε πέρυσι να είναι πάνω από τρεις-τέσσερις, δεν είναι το 
σύνολο. 

Αρα, λοιπόν, αυτά που ακούγονται είναι ατεκμηρίωτα και 
είναι πράγματα τα οποία δεν τα καταλαβαίνουν, γιατί ζωγραφική 
κρίνουμε δεν κρίνουμε μαθηματικά, δύο και δύο κάνουν τέσσερα. 
Κάποια στιγμή υπάρχουν και οι προσωπικές εκτιμήσεις. Δεν μπορεί 
να γίνει διαφορετικά. Να περάσουν έναν που είναι καλύτερος στο 
χρώμα και να μην περάσουν έναν άλλο που είναι λίγο καλύτερος 
στο σχέδιο. Αλλά αυτά είναι σε πολύ μικρό αριθμό και αυτό το λέω 
μέσα από μια πείρα. 

Όσον αφορά στις εισαγωγικές, αυτά έχω χονδρικά να πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιάννη, θέλεις να απαντήσεις και στο θέμα για τα νέα 
τμήματα; 

ΒΑΑΑΒΑΝ/ΔΗΣ: Ναι, για τα νέα τμήματα, υπάρχει το θέμα των 
θεωρητικών σπουδών, όπου θα βγάζει ιστορικούς τέχνης, 
μουσειολόγους και ειδικούς στην παρουσίαση των εικαστικών 
τεχνών για πνευματικά ιδρύματα, για μουσεία και όλα αυτά τα 
πράγματα. Είναι ένα αίτημα που νομίζω ότι υπάρχει. Δεν ξέρω εγώ 
προσωπικά πόσο η Σχολή Καλών Τεχνών ήταν η καταλληλότερη ή 
μάλλον μια θεωρητική σχολή όπως η Φιλοσοφική, η Ιστορία, η 
Αρχαιολογία είναι το καταλληλότερο τμήμα, αλλά απ' αυτούς δεν 
μπορεί να περιμένουμε τίποτε. 

Αρα, λοιπόν, πήραμε την απόφαση να το κάνουμε αυτό το 
τμήμα. Από κει και πέρα, το τμήμα αυτό έχει ιδρυθεί, αλλά για 
λόγους που είναι αυτοί που είπα και στην αρχή, και την εισήγηση 
μου- δηλαδή όταν ιδρυθεί αυτό το τμήμα θα πρέπει να μας πάρει 
τους μισούς χώρους, να μας πάρει τους μισούς διοικητικούς 
υπαλλήλους, να μας πάρει σχεδόν όλες τις καινούργιες διδακτικές 
θέσεις, αν όχι όλες τις περισσότερες, για να μπορεί να καλύψει τις 
ανάγκες του. Εδώ δεν φτάνουν για το ήδη υπάρχον εικαστικό 
τμήμα, τί θα γίνει; Γι' αυτό ακριβώς το έχουμε αναβάλει προς το 
παρόν. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος, το έχουμε αναβάλει. 
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Και το δεύτερο είναι ένα τμήμα εφαρμοσμένων τεχνών σε 
ανώτατο επίπεδο. Υπάρχουν βέβαια τμήματα φωτογραφίας, 
συντήρησης κ.λπ. και άλλων πραγμάτων στα ΤΕΙ, αλλά αυτά δεν 
είναι σε ανώτατο επίπεδο. Εμείς ζητάμε σε ανώτατο επίπεδο. Αυτό 
όμως επειδή προβλέπει πολλά εργαστήρια, γραφικές τέχνες, 
σκηνογραφία και όλα αυτά τα πράγματα, ενώ το Θεωρητικό τμήμα 
αν καλύψουμε τις άλλες ανάγκες μας σε υποδομή δεν έχει μεγάλες 
απαιτήσεις, το τμήμα των εφαρμοσμένων τεχνών σε εργαλεία, σε 
εργαστήρια και σε ανθρώπους ειδικούς έχει πάρα πολύ μεγάλες 
ανάγκες. Αυτό ούτε καν το συζητάει το υπουργείο. 

Αοιπόν, είναι αυτά τα δύο τμήματα από τα οποία το ένα είναι 
υπό λειτουργία κάποτε και το άλλο είναι υπό συζήτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ Γιάννη. Θέλετε να συμπληρώσετε από τους 
άλλους εισηγητές κάτι μέχρι εδώ, γι' αυτά τα δύο θέματα; 

ΔΗΜΗΤΡΕΑΣ: Ναι, κάτι θα 'θελα να συμπληρώσω που ξέχασα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έλα. 

ΔΗΜΗΤΡΕΑΣ: Έγιναν δύο ερωτήσεις, μία που έκανε η Μάχη και δεν 
απάντησα για την παρακολούθηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, η Ροδοπούλου την έκανε. 

ΒΑΑΑΒΑΝ/ΔΗΣ: Η Ροδοπούλου την έκανε και θα την απαντήσω 
μετά. 

ΔΗΜΗΤΡΕΑΣ: Ναι, εγώ θα 'θελα να πω για την παρακολούθηση ότι 
νομίζω ότι η παρακολούθηση δεν είναι χειρότερη από παλιά, ίσως 
μάλιστα να είναι και καλύτερη. Εγώ πρέπει να σας πω ότι τις πιο 
πολλές φορές που πηγαίνω στο εργαστήριο, κυρίως στην αρχή της 
χρονιάς μέχρι το Μάιο, γιατί μετά αρχίζουν και τα θεωρητικά, οι 
φοιτητές που έρχονται εκεί είναι πάρα πολλοί. Το πρόβλημα είναι 
ότι μερικές φορές δεν χωράνε. Δηλαδή υπάρχουν μέσα σαράντα 
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καβαλέτα και οι εγγεγραμμένοι φοιτητές που Θα έπρεπε να 
δουλέψουν εκεί είναι εξήντα πέντε ας πούμε. Αλλά γεμίζει ο χώρος. 

Μάλιστα, πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, δημοσιεύθηκε και 
μια μελέτη παλιότερα, μπορεί και να την είδατε στο "Βήμα" και 
έχουν δημοσιευθεί και αντίστοιχες στην Ευρώπη, που οι Σχολές 
Καλών Τεχνών έχουν τη μεγαλύτερη παρακολούθηση απ' όλες τις 
Πανεπιστημιακές Σχολές και είναι λογικό όπως καταλαβαίνετε. 
Μετά νομίζω έρχεται η Φιλοσοφική, μετά η Θεολογική, δεν ξέρω, 
κάποιες άλλες. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΣΕΤΑΣ (10") 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: ....να καλύπτεται και μετά όταν βγουν τα 
αποτελέσματα και για τους επιτυχόντες και για τους αποτυχόντες, 
να μπορεί να δει και ο επιτυχών και ο αποτυχών το βαθμό που 
έβαλε ο κάθε καθηγητής του χωριστά. Αυτό ήταν όπως ξέρετε 
μέχρι τώρα ανήκουστο και νομίζω ότι δεν γίνεται Σχολή Καλών 
Τεχνών της Αθήνας και μας είχαν πει πολλοί μην το κάνετε δεν 
χρειάζεται μόνοι μας ζητήσαμε εδώ και δυο χρόνια σε μας όταν 
τίθενται τα έργα μπορεί να πάει κάποιος να δει και α δει ο τάδε 
καθηγητής έβαλε τον τάδε βαθμό, ο τάδε έβαλε τον τάδε και δίπλα 
το όνομα του και η υπογραφή του. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να 
κάνουμε τίποτα περισσότερο από αυτό γιατί θα μεγαλώσουμε τη 
διαφάνεια ώστε να μπορέσει να βλέπει ο καθένας τι γίνεται. 

ΑΚΡΟΑΤΗΣ: Μια ερώτηση προς τον κύριο καθηγητή εκπρόσωπο 
των Καλών Τεχνών των Αθηνών. Βασικά, είπατε ότι θα γίνει 
φάμπρικα η Σχολή των Αθηνών, αν ανοίξει τις πόρτες της σε 
περισσότερους υποψηφίου. Εγώ πιστεύω ότι έχει τις δυνατότητες 
και ότι αν ανοίξει τις πόρτες της και ανεβάσει λίγο τον αριθμό από 
75 άτομα που βάζει τώρα σε 100 και 120 δεν θα πέσει τόσο πολύ 
το επίπεδο σπουδών που θα κάνουν αυτοί. Να είναι σχετικός ο 
αριθμός. Νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη των καιρών μας. 

Δηλαδή συζητάμε εδώ πέρα ότι πρέπει να φτιαχτεί και άλλη 
σχολή Καλών Τεχνών και δεύτερη και Τρίτη και τέταρτη και πέμπτη 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 3-10/9/1997 Σελ.: 378 



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

και η ίδια η υπάρχουσα Σχολή Καλών Τεχνών των Αθηνών που έχει 
τέτοιες δυνατότητες δεν ανοίγει τις πόρτες της. Δηλαδή γιατί; 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Θα μου επιτρέψεις παρ' όλο που δεν το συνηθίζω 
εκφράσεις όπως επιτακτική ανάγκη των καιρών τις θεωρώ ξύλινη 
γλώσσα, και να μην είναι τίποτα το ουσιαστικό. Αλλά όσο αφορά 
το άνοιγμα, πέρυσι πήραμε 85 ενώ έπρεπε να πάρουμε 70. Τώρα 
έχουμε μεταγραφές, Κύπριους, Τήνιους, ανίατες αρρώστιες, 
δεύτερο πτυχίο, πολύτεκνους, εσωτερικού, σχολές Καλών τεχνών 
που είναι η Θεσσαλονίκη, και σχολές καλών τεχνών εξωτερικού. 

Αυτές όλες συνολικά, ο αριθμός πάει γύρω στους 30 με 40. 
Δηλαδή αυτό το 120 που είναι ένα σχετικό νούμερο, πάλι τον 
καλύπτουμε. Αρα δηλαδή, δεν παίρνουμε 70 ή 80 ή 85 αλλά 
παίρνουμε 100, 120 και 130 πολλές φορές και ξέρετε τις ανάγκες 
της Θεσσαλονίκης και τις πιέσεις. Τι πιέσεις έχουμε από γνωστούς, 
φίλους, συναδέλφους, συγγενείς, υπουργούς, γραμματείς, 
φαρισαίους κλπ., κλπ. Ετσι; 

Αοιπόν το θέμα δεν είναι, μια σχολή καλών τεχνών δεν μπορεί 
να έχει πολλούς, πάνω από 500-600, γίνεται μαζικό πράγμα και η 
Τέχνη δεν είναι μαζικό, είναι προσωπικό πράγμα, είναι ατομικό 
πράγμα. Θα πρέπει να δημιουργηθούν και άλλες σχολές Καλών 
Τεχνών και να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τους. Λλλο μοντέλο 
εκπαιδευτικό η μια άλλο η άλλη. Αλλο να τονίσει η μια άλλο να 
τονίσει η άλλη, έτσι ώστε το παιδί να μπορεί να διαλέξει τι του 
πάει και τι δεν του πάει. 

Δεν είναι πρόβλημα, να ανοίξουμε κι άλλο, πόσο, 150; 
Ορθιους να τους βάλουμε δεν χωράνε, δεν φτάνουν οι δάσκαλοι, 
δεν φτάνουν τα υλικά, δεν φτάνουν οι Διοικητικοί υπάλληλοι. 
Εχουμε χώρους σε σχέση με παλιά που είμαστε και μεις χειρότερα 
από σας, αλλά αυτοί οι χώροι είναι για τους υπάρχοντες, δεν είναι 
για παραπάνω, δεν είναι ελιτιστικό αυτό που σας λέω, είναι η 
ουσιαστική πραγματικότητα. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Αοιπόν, ένα πολύ σύντομο σχόλιο σε κάτι που 
ειπώθηκε πριν σε σχέση με τα τμήματα. Η Σχολή Καλών Τεχνών 
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σήμερα πρακτικά λειτουργεί ως μονοτμηματική. Λειτουργεί το 
εικαστικό τμήμα. Πράγματι έχουν ιδρυθεί στα χαρτιά το τμήμα 
Θεωρητικών σπουδών και σχεδιάζεται το τμήμα Design. Θέλω να 
πληροφορήσω το ακροατήριο ότι επί δέκα συναπτά χρόνια 
υπάρχουν σαράντα τόσες αποφάσεις του Συλλόγου των φοιτητών, 
ενάντια στην ίδρυση αυτών των τμημάτων και η γενική φιλοσοφία 
είναι ότι θέλουμε να παραμείνει η σχολή εικαστική. 

Αφ' ενός, δεν νομίζουμε ότι το ανέβασμα του πρεστίζ του 
ιδρύματος θα ωφελήσει στον τρόπο με τον οποίο γίνονται 
καλύτεροι οι εικαστικοί καλλιτέχνες, θα δούμε ότι μπάζει η 
υπάρχουσα κατάσταση από πολλές πλευρές και να κοιτάξουμε εκεί 
να ρίξουμε το βάρος και όχι να ιδρύσουμε άλλα τμήματα. Αυτή 
είναι η μια πλευρά. 

Η άλλη πλευρά είναι η πλευρά του ότι δεν αποδεχόμαστε 
αλληλέγγυοι με άλλους νεολαίους που ψάχνουν για δουλειά την 
επικάλυψη τμημάτων ήδη υπαρχόντων και ανθρώπων που έχουν 
πάρει πτυχία από άλλα τμήματα. Εάν δημιουργηθούν τμήματα 
Design στην Καλών Τεχνών και τμήματα θεωρητικών σπουδών 
πενταετούς φοίτησης, θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία από 
αποφοίτους που έχουν παρακολουθήσει το ίδιο αντικείμενο σε 
άλλες σχολές που ήδη υπάρχουν. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Υπάρχει η τελευταία ερώτηση για να απαντηθεί και 
επειδή ο χρόνος των απαντήσεων επειδή ήταν και πολλές οι 
ερωτήσεις αυτές ήταν αρκετά μεγάλος, θα παρακαλούσα να 
συντομευθεί, είναι δυο οι ερωτήσεις που δεν έχουν απαντηθεί, η 
μια είναι του Μιχάλη του Οικονομίδη σε σχέση με την σύνθεση των 
εκλεκτορικών σωμάτων για θέσεις στα ΑΕΙ, στα παιδαγωγικά 
τμήματα για παράδειγμα, στην Αρχιτεκτονική κλπ., κατά πόσο 
παρεμβαίνει ή μετέχει η Σχολή Καλών Τεχνών, οι σχολές καλών 
τεχνών σε αυτές τις εκλογές των καθηγητών. 

Αυτό που γνωρίζουμε όλοι είναι ότι δεν μετέχει, το κάθε 
ίδρυμα είναι ξεχωριστό. Εάν υπάρχει κάποιος άλλος ττου είναι 
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ΣΥΝΕΔΡΟΙ: Μια πληροφορία, μια τελευταία Επιτροπή σχετικά με 
τα ΤΕΙ ήταν από το τμήμα Αρχιτεκτόνων με τον Παναγιώτη τον 
Κατσουλή τον διευθυντή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Οπότε απαντήστε εσείς σας παρακαλώ σε αυτό και 
στην τελευταία ερώτηση να τελειώνουμε 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Συνεργασία των Σχολών Καλών Τεχνών με άλλα 
Τμήματα που έχουν Εικαστικά είτε παιδαγωγικά, είτε αρχιτεκτονική 
κλπ., δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχει το εξής. Όταν υπάρχει μια εκλογή 
ενός μέλους ΔΕΠ, λέκτορα επίκουρου ή καθηγητή, και το 
Εκλεκτορικό Σώμα δεν είναι αριθμητικά τόσο όσο απαιτεί ο νόμος 
τουλάχιστον 11, ζητάνε από άλλους εκλέκτορες των Σχολών Καλών 
Τεχνών ή από άλλα τμήματα που είναι οι αντίστοιχοι ειδικοί από το 
πλησιέστερο γνωστικά αντικείμενο ζητάνε να συμπληρώσουν τον 
κατάλογο των εκλεκτόρων. Παραδείγματος χάριν εγώ, πήγα 
πέρυσι στο τμήμα καλών τεχνών της Θεσσαλονίκης και συμμετείχα 
σε ένα Εκλεκτορικό Σώμα για την εκλογή δυο καθηγητών της 
χαρακτικής, δυο επίκουρων. Αλλά συνεργασία δεν υπάρχει. Μια 
και έχω το μικρόφωνο να απαντήσω στην κυρία Ροδοπούλου; 

Σχετικά με την συμμετοχή. Η συμμετοχή βέβαια, ο αριθμός 
των σπουδαστών απ' ότι άκουσες είναι πενταπλάσιος σε σχέση με 
τότε που ήμασταν εμείς ή και εσείς. Υπάρχει μια διαφορετική 
σχέση. Υπάρχουν σπουδαστές που δεν τους ξέρουμε βέβαια. 
Νομίζω ότι παρ' όλο που τα μαθήματα είναι εργαστηριακά και η 
παρακολούθηση είναι υποχρεωτική, δεν ζητάμε από κανένα να 
χτυπάει κάρτα, ή δεν κρατάμε ωράριο. Αλλά η συμμετοχή τους απ' 
ότι ξέρω εγώ τουλάχιστον έχω διδάξει σε ένα εργαστήριο 
ζωγραφικής, έχω ένα κατ' επιλογήν μάθημα είναι υψηλή σε ένα 
ποσοστό περίπου 50-60%. 

Οι υπόλοιποι, Υπάρχει μια βαθμιαία πτώση από καθόλου έως 
πολύ ελάχιστα και υπάρχουν ακόμα τα φαινόμενα επειδή παλιά δεν 
είχαμε χώρους, τα φαινόμενα να νοικιάζουνε ή να έχουν δικούς 
τους προσωπικούς χώρους και να δουλεύουν εκεί, κυρίως στα 
μεγάλα έτη. Αλλά η συμμετοχή νομίζω, η σχεδόν κανονική, από 
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πολύ καλή έως κανονική είναι περίπου γύρω στο 60%. Μετά 
αρχίζει μια διαβάθμιση που ένα 5-10% πιθανόν να είναι και 
άγνωστο στους καθηγητές που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να 
παρακολουθήσουν το εργαστήριο τους. Περίπου η συμμετοχή είναι 
αυτή.Και μένει το ερώτημα του κυρίου ... 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: από τον Γιωτάκη τον Δημήτρη, το θυμόσαστε το 
ερώτημα; Ωραία, τοποθετηθείτε και σε αυτό, επειδή όμως το 
ερώτημα αυτό ήδη με έμμεσο τρόπο έχει πιαστεί και από τις 
εισηγήσεις και από άλλες απαντήσεις θα ήθελα να είστε σύντομος. 
Όχι να μην το απαντήσετε, για να μπούμε στη διαδικασία των 
τοποθετήσεων. 

ΔΗΜΗΤΡΕΑΣ: Ναι για το Γιωτάκη, την κοινωνική λειτουργία της 
τέχνης, πως να πούμε την κοινωνική λειτουργία της τέχνης και τι 
σχέση παίρνει νομίζω η σχολή καλών τεχνών σε αυτό. Θα έλεγα ότι 
εδώ το διδακτικό προσωπικό διαφέρουν μεταξύ τους οι δάσκαλοι 
και είναι λογικό, δηλαδή είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί αν 
υπάρξει αισθητικοϊδεολογική ταύτιση ανάμεσα στους δασκάλους 
των καλών τεχνών να πιστεύουν το ίδιο πράγμα. 

Εγώ συμφωνώ, ας μου επιτραπεί να πω, θυμάμαι κάποιον 
μεγάλο θεωρητικό που λέει ότι στις κοινωνίες που ζούμε, όταν 
ένας καλλιτέχνης τείνει να κάνει μια τέχνη κριτική, με κάποια 
στοιχεία κριτικής στάσης απέναντι στην κατεστημένη αισθητική και 
στην κοινωνία, κανονικά η κοινωνία έχει την τάση να τον 
τιμωρήσει. Επομένως εδώ κιόλα διαφωνώ και στη σχέση που 
συνδέουν μερικοί την εμπορική επιτυχία ενός καλλιτέχνη με το 
κανονικό του έργο και το ενδιαφέρον που έχει στο έργο του. Να 
είναι λογικό, όταν ένας καλλιτέχνης έχει μια τέτοια στάση η 
κοινωνία να τον βλέπει δύσπιστα. 

Δηλαδή, έχει εκφραστεί πάρα πολλές φορές, μπορώ να πω το 
παράδειγμα του Στράους, μπορώ να πω και το παράδειγμα του 
Κούβελα εδώ στην Ελλάδα, που έχουν εκφραστεί πολύ καθαρά. 
Δηλαδή, έχω παρατηρήσει και κάτι άλλο, θα το ξέρετε και σεις, 
εγώ βλέπω τα τελευταία χρόνια οι απόφεις των καλών τεχνών που 
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κινδυνεύουν πιο πολύ οικονομικά δεν είναι οι πιο αδύνατοι ως 
φοιτητές, παίρνουν το πτυχίο τους. Δεν έχω δει, με συγχωρείτε, 
έχω πολλούς μαθητές και από μέσα και απ' έξω και από αλλού, 
βλέπω διορίζονται αργά ή γρήγορα, μερικοί έχουν και μια δεύτερη 
δουλειά. Αυτοί που κινδυνεύουν πιο πολύ είναι αυτοί που λένε «δεν 
Θα πάω να δουλέψω σε ένα σχολείο, Θα προσπαθήσω να πάω έξω 
να κάνω μοντέρνα ζωγραφική, μα Θα δουλεύω σε ένα εστιατόριο» 
και αρχίζουν οι γονείς του να που λένε «μα που πας παιδί μου, 
κινδυνεύεις». 

Δηλαδή, όποιος πάει να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του με 
ένα τρόπο κριτικό απέναντι στο υπάρχον κοινωνικό σώμα είναι 
απολύτως φυσικό να μην έχει εμπορική επιτυχία και να 
διακινδυνεύει. Αυτό πρέπει να το έχει υπ' όψιν του και είναι ένα 
πραγματικό στοιχείο. Αυτό κατά την γνώμη μου δεν είναι λόγος να 
λέμε εμείς στους νέους σαν δάσκαλοι, ησυχάστε, προσέξτε δεν Θα 
φάτε ψωμί κλπ. Όχι εγώ είμαι ότι όποιος Θέλει να μπορεί να 
συγκρουστεί, και το Θεωρώ και φυσικό Θα έλεγα, ελπίζω να μην 
είναι δημαγωγικό αυτό που λέω, αλλά αλίμονο μας αν πούμε, αυτή 
είναι η πραγματικότητα, δεν έχουμε παρά να προσαρμοστούμε. 
Όχι όποιος αντέχει να συγκρουστεί. Αλλος λιγότερο, άλλος 
περισσότερο αυτή είναι η πραγματικότητα. 

Αλλά δεν είναι αλήθεια ότι αν τελοσπάντων συντεχνιακά άμα 
βοηθηθούμε θα το λύσουμε το πρόβλημα. Όχι, είναι φυσικό. 
Όποιος τείνει να αρθρώσει ένα κριτικό λόγο μέσα από την τέχνη 
του θα έχει και τις απαραίτητες συνέπειες. Αυτό να το ξέρει, και 
να μην έχουμε την αυταπάτη ότι εγώ θα τα βολέψω, θα είμαι και 
καλός νοικοκύρης, θα κάνω και λίγη κριτική, θα οικονομάω και 
από κει. Αυτό δεν υπάρχει, δεν ξέρω κανέναν. Αν μου πει κάποιος, 
κάποιο σοβαρό θεωρητικό στην Ευρώπη που να το λέει αυτό, εγώ 
δεν ξέρω κανέναν, απολύτως κανέναν να το ισχυρίζεται. Δεν ξέρω 
αν παρέλειψα κάτι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Όχι εντάξει είμαστε. Θέλετε να προσθέσετε κάτι; 
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ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Να συμφωνήσω απόλυτα με αυτά που είπε ο κύριος 
Δημητρέας, αλλά να προσθέσω ότι και ο κύριος Γιωτάκης συνέδεσε 
τον κοινωνικό ρόλο της τέχνης και του καλλιτέχνη με την χωρίς 
αμοιβή λειτουργία του. Προσωπικά πιστεύω, είναι μια θέση, τη 
σέβομαι, είναι πολύ ουσιαστική, πολύ σεμνή αλλά προσωπικά 
πιστεύω ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να αμείβεται για την δουλειά του 
και πρέπει να αμείβεται και καλά. Αποφή μου και αυτή, επίσης. 

Βέβαια αυτά που είπε ο Δημητρέας είναι σωστά. Κάνεις 
επιλογές στη ζωή σου και στη τέχνη σου και στη δουλειά σου και 
γιαυτές τις επιλογές πληρώνεις πολλές φορές, δεν πληρώνεται. 
Εντάξει, είναι ζήτημα του καθενός. Το θέμα είναι αν όμως 
λειτουργείς σε μια σχολή Καλών τεχνών, όταν διδάσκεις νέα 
παιδιά, όταν πονηρεύεις νέα παιδιά για το τι πραγματικότητα 
υπάρχει έξω, πρέπει να τους πεις τη δική σου γνώμη, και να την 
πεις ξεκάθαρα, αλλά δεν μπορείς να τους κρύψεις την 
πραγματικότητα. Η πραγματικότητα πολλές φορές δεν είναι έτσι 
όπως την θέλουμε, δεν είναι ιδανική. Δεν είναι έτσι όλως την 
θέλαμε, τι να κάνουμε. Αυτό έχει υποχρέωση να το πεις και από κει 
και πέρα ο κάθε σπουδαστής έχει υποχρέωση να πάρει τα ρίσκα 
του, να αναλάβει τις υποχρεώσεις του και τα δικά του προβλήματα 
να τα αντιμετωπίσει. Είναι και αυτός υπεύθυνο άτομο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ας μπούμε στην διαδικασία των τοποθετήσεων, 
ποιος θέλει να τοποθετηθεί επί όλων των εισηγήσεων την άποψη 
του, δεν θα είναι απεριόριστος ο χρόνος των τοποθετήσεων για να 
νικήσουν όσο γίνεται περισσότεροι, προσπαθήστε να είστε πυκνοί 
για να μπορέσουμε να είμαστε πιο παραγωγικοί. Ο συνάδελφος 
Γιωτάκης έχει ζητήσει το λόγο. Ας ξεκινήσουμε με τον Δημήτρη, εν 
τω μεταξύ όποιος άλλος μπορεί να μου κάνει νόημα, εγώ βλέπω 
όσο μπορώ, και δεν το δω με την πρώτη φορά που κοιτάω από κει 
θα ξαναγυρίσω το βλέμμα μου. 

ΓΙΩΤΑΚΗΣ: Η άποψη η δική μου σχετικά με τη συζήτηση που έχει 
γίνει και αυτή που μπόρεσα να παρακολουθήσω από τη στιγμή που 
ήρθα, πραγματικά βρισκόμαστε πιστεύω σε ένα αδιέξοδο, στην 
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ερώτηση που έκανα δεν πήρα απάντηση, αλλού στράφηκε η 
συζήτηση και εάν απαντήθηκε τουλάχιστον απαντήθηκε στο πρώτο 
σκέλος από τον συνάδελφο τον καθηγητή των Καλών Τεχνών τον 
κύριο .. 

Το σκεπτικό τελικά που βγαίνει από την συνάντηση αυτή, θα 
αναφέρω μάλλον μια πρόταση που είχαν κάνει το '81 πάλι, ήταν ο 
συνάδελφος και φίλος ο Δαραδήμος στο προσυνέδριο που έγινε στο 
Πολεμικό Μουσείο. Το σκεπτικό μου θα στηριχθεί κυρίως δηλαδή, 
βλέπω εγώ τον κοινωνικό χαρακτήρα, τον οποίο έχουμε σαν 
υποχρέωση ας πούμε, σαν άτομα, διότι στο κάτω-κάτω μας 
συμφέρει η αλληλέγγυα σχέση, ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια 
γεννιέται από τις αμοιβαίες αλληλέγγυες σχέσεις. 

Είχα προτείνει τότε, γιατί πολλοί συνάδελφοι είχαν την άποφη 
του ελεύθερου επαγγέλματος, ήταν συνδεδεμένο εν μέρει και με 
αυτό που λέω, την εμπορευματοποίηση της τέχνης ή της επιστήμης 
ή της προσφοράς του ανθρώπου, είχα προτείνει τότε, να γίνου οι 
διορισμοί από το Δημοτικό, και μπορούμε να προτείνουμε, σε αυτό 
είχα και έχουμε αν μου δοθεί η δυνατότητα από μελέτες που έχω, 
να τις καταθέσουμε ότι μπορούμε εμείς να αποδείξουμε ότι είμαστε 
βάση σε κάθε επιστημονικό προβληματισμό όχι μονάχα στις θετικές 
επιστήμες αλλά και στις θεωρητικές. Δηλαδή, έχουμε βάσεις και 
μπορούμε να απαντήσουμε στην εποχή μας. 

Είχα λοιπόν προτείνει τότε, για να μπορέσουμε να καλύψουμε 
την οικονομική ανάγκη που είναι ένα μέρος όπως λέμε ανάγκης 
που πρέπει να το λάβουμε υπ' όφιν μας αλλά μιας άμεσης ας 
πούμε συντήρησης για να σταθούμε στα πόδια μας, είχα ζητήσει 
τον διορισμό συναδέλφων από το Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο, έτσι 
μας έδινε την δυνατότητα να αναπτύξουμε, να βελτιώσουμε την 
γνώση σαν βάση αυτής της επιστήμης, γιατί θεωρώ ότι είναι 
επιστήμη και θα το αποδείξουμε. 

Δεν είναι γενικά θεωρήματα, όπως αναφέρθηκε από 
συναδέλφους, αλλά το αισθητικό κριτήριο δουλεύει πάντα με τις 
αισθήσεις τοις δικές μας και πάντα υπάρχει το λογικό 
συμπέρασμα, δεν υπάρχει δηλαδή κλάσμα χωρίς αιτιολογία ή χαρά 
χωρίς πάλι αιτιολογία. Υπάρχει αιτιολογία που μπορεί πράγματι να 
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κριθεί. Τώρα, η βαθμολογία της κρίσης στο καλό ή κακό, εκεί πάλι 
ταυτίζεται με το ζήτημα της κοινωνικής προσφοράς. 

Μπορεί ένας ξέρω γω να αξιολογεί όπως είπε και ο 
συνάδελφος ένα έργο, και να λέει «εγώ θέλω 10 εκατομμύρια ή 50 
εκατομμύρια» και ο άλλος να λέει, «εμένα είναι μεγάλη μου χαρά 
να το χαρίσω σε αυτή τη φτωχογειτονιά ή να το προσφέρω σε ένα 
Δήμο ή σε μια κοινότητα». Υπάρχουν λογικές που εκεί ο καθένας 
να δίνει ένα στόχο την προοπτική μιας κοινωνίας. Στο ζήτημα 
λοιπόν να καλύψουμε μερικές βασικές ανάγκες από συναδέλφους 
που ξέρω ότι βρίσκονται σε πολύ άθλια οικονομική κατάσταση 
πιστεύω ότι: 

Πρώτον, έπρεπε να διεκδικήσει το Επιμελητήριο τον διορισμό 
των συναδέλφων από το Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο μέχρι και το 
Πανεπιστήμιο. Πιστεύω ότι είμαστε μια τέχνη που μέσα στο 
προχώρημα της ζωής θα αποδειχτεί δηλαδή ότι είμαστε βάση σε 
κάθε επιστημονικό προβληματισμό. Πιστεύω αν στο συνέδριο μου 
δοθεί η δυνατότητα να αναπτύξω αυτές τις έρευνες που έχω κάνει, 
αυτό όχι ότι είμαι τίποτε. Να μην παρεξηγηθώ, δεν είμαι τίποτε, 
δεν έχω διαφορά από κανένα συνάδελφο. Θα αποδείξω τις 
δυνατότητες που έχουμε, τις αστείρευτες πηγές δημιουργίας που 
έχουμε και σαν τέτοιοι πρέπει πραγματικά να έχουμε σεβασμό στην 
προσωπικότητα μας και αποφασιστικότητα να υλοποιήσουμε αυτές 
τις δυνατότητες. Το ένα είναι αυτό. 

Το δεύτερο, οι εισαγωγικές εξετάσει που έβαλε και η φίλη μας 
και συνάδελφος εδώ, και από ότι άκουσα και άλλος συνάδελφος. 
Το ζήτημα της αγωγής των παιδιών, δεν καθορίζεται με το πόσα 
άτομα θα μας επιτρέψει ένα υπουργείο ή πόσες δυνατότητες. 
Πιστεύω εγώ, ότι ένας άνθρωπος που έχει εμπιστοσύνη πλέον στα 
πτυχία που έχει ανακαλύψει μέσα από την προσπάθεια του, 
πιστεύω μέσα από το παιχνίδι, στο δρόμο μέσα μπορούσαμε να 
κάνουμε μαθήματα. Δηλαδή μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από την 
μπάλα παίζοντας, από τις πέτρες τις γειτονιάς, από οπουδήποτε 
και να αναπτύξουμε ας πούμε το θέμα μας και να ταξιδέψουμε τον 
νέο στο διάστημα. 
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Έχουμε τις δυνατότατες λοιπόν. Θέλω να πω δηλαδή με αυτό, 
όχι να σταματήσουμε να διεκδικούμε χώρους ή υλικά ή πράγματα. 
Ότι πρέπει να πάρουμε τις ευθύνες, δηλαδή είναι τα παιδιά μας 
πίσω μας, είναι τα εγγόνια μας, είναι ο νέος κόσμος και δεν πρέπει 
να μείνει. Γιατί άμα κατατρωγόμαστε να περιμένουμε κάθε 
Υπουργείο, την κάθε Κυβέρνηση αν θα δώσει, γιατί είναι γνωστό 
ότι πάντα δικαιολογούνται να κάνουν εξοπλισμούς. Δεν είναι 
δυνατόν να δώσουν για να φτιάξουν ένα κοινωνικό έργο, 
ανθρώπινου χαρακτήρα που είναι η γνώση. 

Και είναι γνωστό ότι όλες οι χώρες και κυρίως αυτές που η 
λογική τους κυριαρχεί με το εμπόριο που είναι έκφραση της 
προστασίας με τα όπλα τους, φυσικό είναι να μην σου επιτρέπουν 
αν αναπτύξεις τον δικό σου προβληματισμό και αν παράγεις 
αγαθά. Έτσι δεν είναι; Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αναπτύξουμε 
εργαστήρια Ερευνάς σε κάθε γειτονιά, συμμετέχοντας από την 
πλευρά τη δική μας με τις δικές μας γνώσεις, αυτό θα δώσει 
πολύτιμα αγαθά και για μας σε αυτό τον τόπο, αν θέλουμε να λέμε 
για την πατρίδα αυτή και από κει και περά στον κόσμο που θα 
φτιάξουν οι άνθρωποι. 

Δεν ξέρω, περισσότερα δεν θα μπορούσα να πω. Να 
καθίσουμε να αναλύσουμε εξειδικευμένα αριθμούς ή ποσοστά. Όσο 
για τα παιδιά που θα βγαίναν νομίζω, εκεί θα μπορούσε να 
υπήρχε, όταν υπάρχει αυτή η λογική του κοινωνικού κριτηρίου, τι 
θα φτιάξουμε, τι θα προσφέρει αυτή η έρευνα που κάναμε. Αν ένα 
παιδί έχει κάνει μια έρευνα, μπορούσε να την προσφέρει με την 
λεγόμενη πτυχιακή, και εκεί μέσα από μια πλατιά συνέλευση 
συμμετοχής, των συμμετεχόντων στη σχολή αυτή καθηγητών, 
φοιτητών και όλα αυτά, μπορούσαν πιστεύω να δουν ποια είναι η 
σημαντικότερη έρευνα και να μπορεί αν προσφερθεί μέσα στην 
παραγωγή και την απολαβή αυτής της κοινωνίας. 

Δεν πρέπει αν μας φοβίζει, γιατί εκεί χτυπάμε την λογική που 
ο άλλος παίρνει το πτυχίο και λέει «εγώ πρέπει να γίνω καθηγητής, 
να διοριστώ ή να κάνω. Και αυτό το γίνεται. Από κει και πέρα με 
την ίδια πάλι λογική φτάνει στο άλλο «εγώ θέλω να είμαι 
ελεύθερος επαγγελματίας». Δηλαδή ο άλλος αρχίζει και 
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απομονώνεται και παίρνει μια διάσπαση της σχέσης μας, δεν 
ενωνόμαστε. 

Ο πλούτος, για να κλείσω και δεν ξέρω αν μπορώ να βοηθήσω 
με την σύντομη αυτή που κάνω στην αναφορά αυτή, περισσότερος 
πλούτος από τις ανθρώπινες σχέσεις δεν υπάρχει. Όλα τα άλλα 
προβλήματα λύνονται. Πιστεύω το συνέδριο αυτό θα πρέπει να 
σταθεί κυρίως στο πως θα μπορούμε να βρούμε λύση και πιστεύω 
ότι υπάρχουν λύσεις και να μην αρχίσει ο καθένας να δικαιολογεί 
κατεστημένες καταστάσεις. Τίποτα άλλο, συγγνώμη που τρώω και 
το χρόνο δηλαδή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος Μαρκαντωνάκης. 

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ: Χαιρετίζω ένα αθηναϊκό προσυνέδριο με 
πολλούς επαρχιώτες συναδέλφους. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος 
γιατί έρχομαι από θάνατο και από γέννηση. Γεννήθηκε πρόσφατα 
το παιδί μου το πρώτο και πέθανε του πατέρα μου ο αδελφός χθες, 
όλη την ταλαιπωρία την έχω εισπράξει γιαυτό θα μου επιτρέψετε 
να αναφερθώ σε μερικές σημειώσεις που έχω κρατήσει. 

Κατ'αρχήν όλοι έχουμε ένα μαχαίρι στη μέση μας αλλά το 
παίζουμε και κανείς δεν το αγγίζει μέχρι το κόκαλο, δηλαδή στην 
αλήθεια. Αυτό που ακούγεται και μας πονάει χρόνια. Αυτό που 
άκουγα από την εποχή που ήταν μπροστάρης ο Κουφοβασίλης και 
η Χατζή και οι άλλοι, πριν 25 χρόνια. Από τότε λέγαμε ότι πρέπει 
αν αλλάξουν τα κριτήρια στη Σχολή Καλών Τεχνών. Και τώρα 
μιλάμε για το ίδιο σχέδιο. Μόλις στις τελευταίες του επικεντρώσεις 
ο καθηγητής ο Γιάννης ο Βαλαβανίδης το έβαλε το θέμα,. Δηλαδή 
θα μπορούσε να ξεκινήσει κανείς από κει. 

Εγώ όμως επειδή έχω επίγνωση ότι είναι και ο Στέφος ο 
οποίος έχει διαμορφώσει καταστάσεις, έχω περάσει και εγώ από 
αυτό το λούκι, θα σας πω μόνο δυο κουβέντες για το ιστορικό μου 
για να καταλάβετε με ποιον έχετε να κάνετε απέναντι σας που 
είναι ελαφρώς ταραγμένος. 

Καθηγητής διορίστηκα το 1995 από την Κρήτη που ήταν 
γεμάτη κενές θέσεις και με έστειλαν στην Βέροια, αυτό βέβαια μου 
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βγήκε σε καλό, παραιτήθηκα, δούλεψα σε Δημοτικό σχολείο, 
δούλεψα σε μια σχολή Νηπιαγωγών, είδα και άλλες πτυχές, 
επικοινώνησα με όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, δούλεψα για 
την παραπαιδεία και τώρα είμαι διευθυντής στο καινούργιο δίκτυο 
που θα αναφερθούμε αύριο του Υπουργείου Πολιτισμού. 

Για τα κριτήρια. Υπάρχουν κατά τη γνώμη μου ελαστικά 
κριτήρια και πολυσήμαντη κώδικες. Δεν υπάρχει ένα κριτήριο 
ασφαλώς αναφερθήκανε όλοι. Από τη στιγμή λοιπόν που το 
διαπιστώνουμε αυτό, δεν έχουμε παρά αυτό που θα έλεγε ο Briton 
πλαστικό ένστικτο να προσπαθήσουμε να το αναδείξουμε φυσικά 
μέσα από μια αναφορά σε ένα Προσυνέδριο αλλά μετά να το δούμε 
στην πράξη. 

Αυτό το χαρούπι το βρήκα στο δρόμο καθώς ερχόμουνα. Είναι 
ένα συρρικνωμένο, το έχει φάει το καυσαέριο της Αθήνας. Εάν θα 
έφερνα ένα χαρούπι από τη Κρήτη θα ήταν ένα παχουλό, μεγάλο, 
μεγάλο χαρούπι. Μεγάλωσα με τα χαρούπια, με τα ζώα, σκάλιζα 
πέτρες, δεν ήξερα ούτε ποιος είναι ο Φειδίας ούτε ο Roden. 
Έπρεπε να περάσουν τριάντα χρόνια ζωής, καθημερινής 
κατάθεσης για να μάθω ποιος είναι ο γερμανικός εξπρεσιονισμός, 
ποια είναι η Μπίνα Πάους, ποιο είναι το Μούτο, ποιο είναι το 
θέατρο, δεν αναφέρομαι σε εικαστικά, έχει σημασία, προσέξτε το. 

Επικεντρώνομαι, αναμφισβήτητα όλοι εικαστικοί είμαστε εδώ. 
Αλλά τι γίνεται μέσα από τη συγκριτική διαδικασία. Έκανε το 
εγχείρημα το μεγάλο ο Κλαι, ο kadiski και η παρέα του στο 
Bauhaus, μετά έκλεισε αυτή η υπόθεση; Δηλαδή η τέχνη σήμερα, 
εγώ πιο πολλά πράγματα πήρα από το μινιμαλλισμό, από το Philip 
Klas, απ* ό,τι πήρα μελετώντας τους εικαστικούς καλλιτέχνες. Αυτά 
αν τα συζητήσουμε παρεϊστικα μπορεί να πει ο καθένας ότι 
θεωρούνται αυτονόητα. 

Είναι όμως πράγματα που πρέπει να αναφερθούν. Για ποιο 
σχέδιο μιλάμε; Για την μελέτη των προτομών, Ο Κλαι λέει ότι το 
σχέδιο είναι ποσότητες μέσα στο χώρο. Αλλά υπάρχουν και οι 
ποιότητες. Αυτές που αναφέρουμε όλοι. Εδώ είναι ένας γλύπτης 
τυφλός, ο Πέτρος ο Ρουκουτάκης, αυτός μπορεί να παρατηρήσει 
τις προτομές; Και όμως διδάσκει πλαστική, διδάσκει σχέδιο σε 
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παιδιά. Ας μην περιχαρακώνουμε τα πράγματα. Θα μπορούσα να 
σας μιλάω με τις ώρες, αν χρειαστεί στο συνέδριο Θα έχω και μια 
συγκεκριμένη κατάθεση. 

Έχω ένα παράπονο βέβαια, και το παραδέχομαι ότι τα 
πράγματα είναι αθηνοκεντρικά. Τα Χανιά έχουν κάνει πρόταση για 
Καλών Τεχνών. Έχουν το Πολυτεχνείο, όπου έχουμε επενδύσει 
δισεκατομμύρια από τις καλύτερες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. 
Έχουμε χώρους στην παλιά πόλη που τους διαθέτουμε, κάναμε 
φάκελο, μπορούν να πάρουν ένα χαρακτήρα όχι ανταγωνιστικό 
όπως ειπώθηκε, δηλαδή όχι εργαστήρια σαν της Αθήνας αλλά στο 
σχεδιασμό με τα media και της άλλες τεχνοκρατικές εξελίξεις να 
δέσει αυτό το πράγμα. 

Είναι μια όμορφη πόλη και όμως οι ίδιοι οι καθηγητές της 
σχολής της Αθήνας τη σαμποτάρουν, την πέταξαν στα συρτάρια. 
Και συζητάνε τώρα για τη Σύρο, όση ξέουν μπορούν να κάνουν τις 
συγκρίσεις τους τι σημαίνει Χανιά και τι σημαίνει Σύρος. Βέβαια να 
ενισχυθεί και η Σύρος, να ενισχυθούν και τα Γιάννενα αν χρειαστεί 
και δεν ξέρω τι. Αλλά έχουμε συγκεκριμένη πρόταση η οποία 
πετάχτηκε στα συρτάρια. 

Το διδακτικό βάθος είναι απέραντο όπως είπες αγαπητέ 
Βαγγέλη και εύχομαι να μιλήσουν και άλλοι γιαυτό. Εγώ απλώς θα 
ξαναθυμίσω ότι είμαστε όλοι εδώ επειδή πονάμε και αγαπάμε αυτή 
την υπόθεση και ας βρίσκονται αφορμές να βρισκόμαστε 
τακτικότερα. Αλλά σε ένα πλαίσιο επικοινωνίας και ουσιαστικής 
αδελφοσύνης και όχι να νιώθουμε ότι και μεις που είμαστε στην 
επαρχία δεν έχουμε φωνή και λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η κυρία Παχάκη. 

ΠΑΧΑΚΗ: επειδή δεν προέρχομαι από τον καλλ/τεχν/κό χώρο 
πρέπει να συστηθώ. Είναι οικονομολόγος και εργάζομαι στο 
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών και είμαι 
υπεύθυνη της ομάδος εργασίας που εδώ και δυο χρόνια εργάζεται 
στην μελέτη με θέμα οικονομία και Πολιτισμός, ο τίτλος που τις 
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έχουμε δώσει είναι «Ο Πολιτισμός σαν κλάδος Οικονομικής 
δραστηριότητας». 

Το πρώτο σχέδιο έχει ήδη κυκλοφορήσει, έχουμε ήδη στείλει 
στο Εικαστικό Επιμελητήριο δυο αντίτυπα και νομίζω ότι εξ αιτίας 
αυτής της μελέτης και της ενασχόλησης μας μπορούμε να πούμε 
δυο πράγματα σχετικά με αυτό το θέμα που επανέρχεται πολλές 
φορές στις συζητήσεις μας της σημερινής ημέρας, τη σχέση δηλαδή 
της τέχνης με την αγορά ή με άλλες πηγές υττοστήρ/ξής της. 

Η τοποθέτηση λοιπόν η οποία βγήκε από τη μελέτη τη δική 
μας, η θέση την οποίαν ας πούμε εμείς έχουμε υποστηρίξει και 
προβάλουμε, είναι ότι με κριτήρια της οικονομικής επιστήμης 
δείχνουμε ότι η Τέχνη έχει κομμάτια της τα οποία δεν μπορούν να 
υποστηριχτούν από την αγορά, δηλαδή δεν μπορούν να ζήσουν 
προσαρμοζόμενα μόνο στις απαιτήσεις της αγοράς. 

Υπάρχει η τέχνη η οποία είναι κοινωνικά χρήσιμη, απαιτητή 
κατά γενική κοινωνική ομολογία, η οποία δεν μπορεί να στηρίζεται 
στην αγορά μόνο και έχει ανάγκη από άλλες πηγές υποστήριξης. 
Τέτοιες πηγές είναι είτε η συλλογική, ας το πούμε υποστηρίξει, 
μέσω των όλων των συλλογικών φορέων με επικεφαλής το κράτος 
που λειτουργεί για λογαριασμό ας πούμε του κοινωνικού συνόλου ή 
μπορεί να είναι συμπληρωματικά και ιδιωτική υποστήριξη όπως 
εκφράζεται στους θεσμούς πατρωνίας, χορηγίας, της υποστήριξης 
από φιλότεχνους κλπ. 

Όλες αυτές οι αγορές ας το πούμε, οι πηγές στις οποίες 
μπορεί να στηριχθεί χρημοτοοικονομικά το πολιτιστικό έργο, 
υποστηρίζουμε ότι είναι τρόποι διασύνδεσης τους συμπληρωματική 
με την κοινωνία και με τις ανάγκες της, και η αγορά εκφράζει 
κάποιες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Όταν οι άνθρωποι 
αγοράζουν έναν πίνακα για να βάλουν στο σπίτι τους έστω σαν 
διακοσμητικό αντικείμενο, αυτό είναι μια κοινωνική ανάγκη. 

Όταν αγοράζει κάποιος, υποστηρίζει κάποιος φιλότεχνος την 
ίδρυση ενός Μουσείου ανταποκρίνεται σε κάποιες ανάγκες δικές 
του και ενός συνόλου. Όταν το Κράτος υποστηρίζει τη δημιουργία 
άλλων πραγμάτων είναι ένας τρόπος ανταπόκρισης και επομένως 
εναπόκειται στους καλλιτέχνες, στους δημιουργούς να 
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ανταποκριθούν με τον τρόπο που αυτοί Θα επιλέξουν βάζοντας και 
την προσωπική τους άποψη, τα διαφορετικά αυτά τμήματα 
έκφρασης των κοινωνικών αναγκών με ένα τρόπο που να 
ικανοποιεί και τη δική τους προσωπική ανάγκη, προσωπικής 
έκφρασης και την αίσθηση που έχουν για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. 

Ταυτόχρονα όμως, βέβαια αυτά τα πράγματα τα διατυπώνω 
εδώ έτσι, αλλά εμπεριέχονται ας πούμε μέσα στην προσέγγιση του 
βιβλίου, ταυτόχρονα όλοι αυτοί οι χώροι που υποστηρίζουν την 
δημιουργία, όχι μόνο την καλλιτεχνική και όλη την δημιουργία την 
οικονομική γενικότερα, ο καθένας δίνει την ελευθερία, αλλά 
περιέχει και τις δεσμεύσεις του. Η αγορά, δίνει ελευθερία στους 
καλλιτέχνες, ας το πούμε έτσι, της οικονομικής ανεξαρτησίας, της 
ανταπόκρισης στην ανάγκη βιοπορισμού τους, αλλά έχει και αυτή 
τους νόμους της και επιβάλει του περιορισμούς της. Αλλά και οι 
άλλες πηγές ας πούμε επιβάλλουν τους περιορισμούς. 

Η κρατική ενίσχυση, η κρατική επιχορήγηση, δεν συνδέεται και 
αυτή με κάποια, ας το πούμε έτσι δεσμά, έστω και μόνο αρνητικά; 
Γιατί και το κράτος επιχορηγεί αυτές τις εκδηλώσεις τις οποίες 
εγκρίνει, δεν επιχορηγεί αυτές τις οποίες θεωρεί ας πούμε 
κοινωνικά ανεπιθύμητες, ανατρεπτικές, βλαπτικές, δεν ξέρω και 
γω τι. Το ίδιο συμβαίνει ας πούμε και με την ιδιωτική χορηγία. 

Επομένως, η τοποθέτηση η δική μας εξετάζοντας τα πράγματα 
από τη σκοπιά της οικονομικής επιστήμης, βλέπει και 
υποστηρίζουμε την άποψη ότι κάθε ένας από αυτούς τους τρόπους 
δίνει ελευθερία στους καλλιτέχνες και επιβάλει και περιορισμούς, 
και να πω και επιπλέον στην σκέψη του κάθε καλλιτέχνη αλλά και 
στην οργανωμένη σκέψη των κοινωνικών φορέων των καλλιτεχνών 
και των άλλων κοινωνικών φορέων να επεξεργαστούμε τρόπους με 
του οποίου μπορούμε επωφελώς να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους 
δρόμους. Επωφελώς, δηλαδή προς όφελος κατ'αρχήν της 
πολιτιστικής δημιουργίας για το κοινωνικό σύνολο, αλλά προς 
όφελος και των προσωπικών αναγκών, όχι μόνο οικονομικών αλλά 
και έκφρασης των καλλιτεχνών. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο συνάδελφος Ζερβός. 

ΖΕΡΒΟΣ: Ο Γιάννης ο Μαρκαντωνάκης ξεκίνησε κάτι να πει, αλλά 
είχε πολλά στο μυαλό του να εκφράσει και κάπου μπερδεύτηκε. 
Εγώ θα κρατήσω το πρώτο κομμάτι που αναφερόταν στις αλλαγές 
οι οποίες δεν φαίνονται να έχουν έρθει. Ίσως να είναι και 
παραπλάνηση μου αυτή από τη τοποθέτηση του κυρίου Στέφου, 
μάλλον φάνηκε μια τάση να μετατοπιστεί η ευθύνη στα παιδιά, για 
το γεγονός ότι δεν παρέχεται μια ευρύτητα σκέψης πάνω στο 
ελεύθερο σχέδιο και τη διδασκαλία του. 

Φαίνεται ότι δεν υπάρχει μια σαφής σχέση ανάμεσα στους 
ανθρώπους που προετοιμάζουν τα παιδιά για την Καλών Τεχνών 
και τις ίδιες τις Καλών Τεχνών. Δεν ξέρω αν η Καλών Τεχνών της 
Θεσσαλονίκης και της Αθήνας έχουν διαφορετικές απόψεις για το τι 
περιμένουν από έναν υποψήφιο να πραγματώσει στα ελεύθερα του 
σχέδια. Μήπως είναι τα ίδια πρότυπα που είχαμε και εμείς πριν 
από 20 χρόνια; Τι έχει αλλάξει στο μεσοδιάστημα; Νομίζω ότι θα 
'πρεπε να έχει αλλάξει κάτι. 

Από κάποια σχέδια που έτυχε να δω από κάποιους 
υποψήφιους οι νόρμες είναι σχεδόν ίδιες. Και αν η ευθύνη είναι 
ξεχωριστή, δηλαδή, ένας προγυμναστής αναλαμβάνει την ευθύνη ο 
ίδιος να προγυμνάσει έναν υποψήφιο, αγνοώντας το τι θέλει η 
σχολή ή και η σχολή, ενώ υπάρχουν οι προγυμναστές οι οποίοι 
παράγουν ένα έργο δεν συμφωνεί, άραγε υπάρχει κάποια 
επικοινωνία μεταξύ τους που να υπάρχει αυτός ο συντονισμός 
ώστε αν μην χάνουμε και χρόνο; 

Γιατί είναι γνωστό ότι ένα παιδί όπου είναι υποψήφιο στην 
Καλών Τεχνών, το πιο συνηθισμένο είναι ότι στο Γυμνάσιο θα είχε 
μια ελλιπή επαφή με το ελεύθερο σχέδιο και θα ξεκινήσει το πολύ 
δευτέρα ή Τρίτη Αυκείου, ακόμα και μετά το Αύκειο ίσως να 
αποφασίσει να γίνει υποψήφιος της σχολής. Δηλαδή σε ένα πολύ 
σύντομο διάστημα με πολύ μικρή Προπαίδεια, πρέπει να μπει σε 
ένα κλίμα αρκετά υψηλού επιπέδου, κάτι που είχαμε υποστεί όλοι 
όσοι είμαστε σε αυτήν την αίθουσα. Και δεν βλέπω να έχει αλλάξει 
το σύστημα αυτό. Ούτε η Σχολή Καλών Τεχνών βλέπω να πιέζει την 
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πολιτεία ώστε η καλλιτεχνική παιδεία να είναι απαραίτητη και 
αναγκαία στο Λύκειο ώστε να υπάρχει μια συνέχεια και η 
προγύμναση να είναι πιο πλήρης. Νομίζω η ευθύνη των 
προγυμναστών, φροντιστηρίων δηλαδή είναι νομίζω τεράστια. 

Εγώ δεν υπέστην καμία, ελάχιστα ψήγματα διδασκαλίας 
πάνω στο ελεύθερο σχέδιο υπέστην μέσα στην Καλών Τεχνών. Ότι 
έχω αποκτήσει το έχω αποκτήσει πριν την Καλών Τεχνών. Και 
νομίζω όλοι μας εκεί βάλαμε τη βάση του ελεύθερου σχεδίου, και 
ορισμένους από μας κατατρέχει ακόμα αυτού του είδους το 
ελεύθερο σχέδιο, το οποίο μερικοί από μας δεν καταφέραμε 
καθόλου να αποβάλλουμε ό,τι και να πέρασε από πάνω μας στη 
σχολή. Ή το πολύ - πολύ να ήταν ένα άχρηστο εργαλείο για τις 
μετέπειτα έρευνες μας, να μην ήταν τελικά και τόσο χρήσιμο. 

Αυτά τα ερωτήματα τα οποία δεν είδα να απαντώνται και 
ελπίζω στο συνέδριο να απαντηθούν πιο συγκεκριμένα γιατί είναι 
πολύ κρίσιμα. Αυτά που περιμένουν οι σχολές να έχουν κάποια 
συνέχεια με αυτό που γίνεται πριν. Και δεν μου φάνηκε ότι υπάρχει 
κάποια συνεννόηση. Αυτά 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστώ συνάδελφε. Ο συνάδελφος Κουβασίλης. 

ΚΟΥΒΑΣΙΛΗΣ: Η αναφορά μας στις λειτουργίες των σχολών των 
Καλών Τεχνών, γίνεται φυσικά σε σχέση με την θεώρηση των 
ευρύτερων προβλημάτων της καλλιτεχνικής παιδείας. Εξάλλου μια 
τέτοια θεώρηση από ένα τέτοιο στόχο και από μια τέτοια φιλία 
ξεκινάει και προχωράει το Συνέδριο. Αυτό είναι το πρόβλημα του. 

Ασφαλώς. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι πάρα πολλά θετικά, 
σημαντικά, αδιαμφισβήτητα, ουσιαστικά πράγματα γίνονται στις 
σχολές Καλών Τεχνών, είτε η διδασκαλία αυτή εμπεριέχει 
κατευθύνσεις της Α κατεύθυνσης ή της ακραίας αντίθετης της ή 
δεν ξέρω ποιας. Η σχολή Καλών Τεχνών θεμελιώνει αναμφισβήτητα 
τον εικαστικό λόγο. Το ζήτημα είναι ότι όλοι μας θα επιθυμούσαμε, 
όλοι θα θέλαμε και όλοι μας ίσως φανταζόμαστε ή επινοούμε 
διάφορες ενδεχόμενες προτάσεις με τις οποίες σκοπό έχουμε ένα 
συμβάλλουμε στην άνθηση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, πρώτα-
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πρώτα στο ίδιο το κέντρο της εκπαίδευσης, τα κέντρα της 
εκπαίδευσης των καλλιτεχνών και ευρύτερα εν πάσει περιπτώσει 
στην κοινωνία. 

Σε αυτό το τελευταίο ζήτημα Θα ήθελα ιδιαίτερα αν σταθώ. 
Όποιο περιεχόμενο και αν αποκατασταθεί μέσα στην λειτουργία 
των σχολών, όποια άνθηση και αν γίνει του επιστημονικού 
διαλόγου μέσα στις ίδιες τις σχολές, του καλλιτεχνικού διαλόγου 
δηλαδή, όποιες τομές και αν γίνουν για να απορριφθεί ο 
κατακερματισμός της γνώσης και ο επιμερισμός της ευθύνης στο 
ένα ας πούμε δάσκαλου αυτού ή του άλλου ή του παράλλου 
εργαστηρίου. 

Το πραγματικό, το ουσιαστικό πρόβλημα σύνδεσης του 
κέντρου παραγωγής των καλλιτεχνών, είναι αν τα ίδια τα 
εκπαιδευτικά αυτά ιδρύματα, αν οι ίδιες αυτές οι ανώτατες σχολές 
θα μπορέσουν να μεταφέρουν αυτόν τον εικαστικό λόγο στο 
επίκεντρο της κοινωνικής ζωής. Και σ' αυτό ασφαλώς υπάρχουν 
ευθύνες. Ασφαλέστατα υπάρχουν ελλείφεις, Παραλήψεις, απουσίες, 
συνειδητές επιλογές, διαφορετικές θα έλεγα. Δεν μπορούμε να 
θεωρήσουμε ότι η υποχρέωση των καθηγητών των καλών τεχνών 
συνίσταται μονάχα στο να πουν αυτά ή τα άλλα πράγματα στους 
σττοϋόαστές τους. 

Έχουν υποχρέωση την άποψη τους να την εκφράσουν δημόσια. 
Εάν δεν υπάρξουν συγκρούσεις, αντιπαραθέσει, τολμηρές 
πρωτοβουλίες έξω από τα ιδρύματα, πέρα από τα ιδρύματα, στην 
κοινωνία, απευθύνσεις δημόσιες για την πρόκληση ενδιαφέροντος, 
για την πρόκληση συγκίνησης σε ένα κοινό που δεν είναι ξύλινη 
γλώσσα, συνάδελφε Βαλαβανίδη. Είναι επιτακτική ανάγκη των 
καιρών, είναι ίσως μια έκφραση τυποποιημένη ασφαλώς, αλλά 
είναι, δηλαδή στην πλειοψηφία του κόσμου, πράγματι 
εκδηλώνονται με μεγαλύτερη ένταση, σε μεγαλύτερη από πριν 
έκταση, ενδιαφέρον για την τέχνη. 

Θέλει ο κόσμος, και έχει υποχρέωση κάθε σχολή Καλών Τεχνών 
και ο κάθε ξεχωριστός λειτουργός της και ο κάθε ξεχωριστός 
δάσκαλος να φέρει τα προβλήματα στο δημόσιο όιάλονο. Να μην 
φοβόμαστε τις αντιπαραθέσεις. Αν υπήρξε ανάπτυξη των τεχνών 
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στο παρελθόν, αν υπήρξαν κινήματα, αν υπήρξαν εκδηλώσεις 
ρευμάτων τέτοιων, αλλιώτικων παρααλλιώτικών, αν όλα αυτά μαζί 
διατύπωσαν, διαμόρφωσαν το λεξιλόγιο, τη γραμματική, τι 
συντακτικό της τέχνης, αν όλα αυτά έφτιαξαν το πρόπλασμα, τη 
βάση, τον πυρήνα πάνω στον οποίο εμείς πατάμε, είναι γιατί 
βγήκαν στην πιάτσα, βγήκαν έξω από τα γκέτο των καλών τεχνών. 

Αυτά τα ιδρύματα είναι απαραίτητα, χρήσιμα, αδιαμφισβήτητα 
όλα αυτά τα οποία είπαμε άλλα έξω, πέρα από τις σχολές καλών 
τεχνών εκεί και με τις πρωτοβουλίες των δασκάλων τους θα 
κριθούν τα πράγματα. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό από τη 
διδασκαλία μέσα στις σχολές Καλών Τεχνών. Δεν αμφιβάλλω ότι 
ασφαλώς και μέσα στις σχολές Καλών τεχνών υπάρχου όλες οι 
ανεπάρκειες που αναφέρθηκαν, φοβερές και τρομερές, αυτό είναι 
σίγουρο, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά ξέρουμε, εγώ θα πάω 
στην αντίθετη πλευρά, ότι και σε ένα χαμόσπιτο, και σε ένα κελί να 
γινόταν η διδασκαλία είχε πάντα περιθώρια -δεν προτείνω βέβαια 
να γίνεται έτσι- να συγκροτηθεί ο εικαστικός λόγος. 

Δεν εξαρτάται πρωτίστως, καθοριστικά από κει. Να 
εισαγάγουμε οι δάσκαλοι της τέχνης, να εισαγάγουν στα παιδιά, 
στους υποψήφιους, τους νέους το πνεύμα του διαλόγου, της 
σύγκρουσης και της αντιπαράθεσης των ιδεών και να το φέρουν οι 
ίδιοι στην κοινωνία πρώτα-πρώτα βγαίνοντας στα ραδιόφωνα, στις 
τηλεοράσεις, όχι όταν τους καλούν αλλά με πρόθεση, με επιδίωξη. 
Θα μου πείτε τώρα αυτός είναι ο ρόλος τους. Ε, εγώ έτσι θέλω να 
είναι ο ρόλος τους και αυτό ζητώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε τον συνάδελφο. Η συναδέλφισα Μελά. 

ΜΕΛΑ: Νομίζω συνάδελφοι ότι μια από τις μεγάλες δυσκολίες των 
συζητήσεων που κάνουμε είναι ότι εμείς μιλάμε για ζητήματα 
φυχής, όπως είναι η τέχνη και η ζωή γύρω μας μιλάει με 
οικονομικούς όρους για ζητήματα κέρδους. Και αυτό είναι μια 
αντίφαση που σημαδεύει και τη σημερινή συζήτηση, σημαδεύει και 
τις αντιφάσεις που μέσα στις εισηγήσεις περιγράφονται εκ των 
πραγμάτων, σημαδεύει τα πάντα και οδηγούμαστε στην 
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διαπίστωση που νομίζω το ξαναείπα την ημέρα που συζητάγαμε 
για τη μέση εκπαίδευση. Εμείς Θέλουμε κάτι που μέσα στις 
σημερινές δομές, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, οφείλουμε 
τουλάχιστον να το ξέρουμε αυτό, δεν χωράει. Αυτό που θέλουμε 
είναι πού μεγάλο. 

Τώρα να 'ρθουμε στη Σχολή, την ανώτατη εικαστική παιδεία 
και τις εισηγήσεις έτσι όπως ακούστηκαν. Εγώ πιστεύω ότι οι 
προθέσεις μπορεί να είναι πάντα οι καλύτερες. Το θέμα είναι ότι 
μια σχολή Καλών Τεχνών σε οποιαδήποτε χώρα, αντανακλά μια 
κυρίαρχη ιδεολογία εκ των πραγμάτων. Είναι ένας μηχανισμός, 
είναι ένα ίδρυμα το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει όσο και αν 
εμείς θα το θέλαμε έξω από ορισμένες νόρμες. Θα πω ένα 
παράδειγμα, 

Όταν η Ελλάδα ήτα εξαρτημένη από του Βαυαρούς και 
γενικότερα στα πρώτα χρόνια του Ελληνικού κράτους, η Σχολή 
δεχόταν τις επιρροές της από τη Γερμανία κατά κύριο λόγο. Μετά 
το κέντρο μετατοπίστηκε. Όταν σπούδαζε η δικιά μου η φουρνιά, η 
σχολή ήταν το κέντρο της ιδεολογίας, δηλαδή που ήταν κυρίαρχη, 
ήταν η Κεντρική Ευρώπη, η Γαλλία, αυτό που ήταν το βασικό που 
κυκλοφορούσε, που συζητάγαμε, που διδασκόμασταν. Σήμερα το 
οικονομικό μοντέλο είναι υπερεθνικό, υπάρχει άξονας Βερολίνο-

Τόκυο-Νέα Υόρκη και πάει λέγοντας, οπότε μιλάμε για μια τέχνη 
τελικά που ανεξαρτήτως των καλών προθέσεων διδασκόντων και 
διδασκομένων, εκ των πραγμάτων υφίσταται τις συνέπειες αυτού 
του άξονα. 

Δεν σημαίνει βέβαια, και δεν είμαι αυτή που θα πω τα 
πράγματα είναι έτσι άρα δεν γίνεται τίποτα. Δεν είμαι εγώ αυτή 
που θα το πω αυτό. Λέω όμως ότι θα πρέπει να ξέρουμε ότι το 
ιδεώδες ίδρυμα δεν ζει σε αυτές τις συνθήκες, δεν μπορεί να ζήσει. 
Τώρα, επειδή μιλάμε για πράγματα απτά, θα προσπαθήσω να 
μιλήσω για πολύ πεζά και πολύ ταπεινά πράγματα γιατί αυτά 
μπορούμε να παλέψουμε, σε αυτά μπορούμε να δημιουργήσουμε 
ένα συγκοινωνούν δοχείο όλος ο εικαστικός κόσμος και 
τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, για ορισμένα να κατέβουμε και στο 
δρόμο αν χρειαστεί. Ή μάλλον πριν να πω γιαυτά. 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 3 - 10 / 9 / 1997 Σελ.: 397 



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Στη σχολή έχω ορισμένα ερωτήματα, όταν βλέπω τις εκθέσεις 
των τελειοφοίτων. Τι παράγει αυτή η σχολή. Παράγει καλλιτέχνες 
βεβαίως, με ευρηματικότητα, με οράματα, με ζωντάνια, με 
φαντασία ικανούς ως επί το πλείστον, τουλάχιστον τα τελευταία 
χρόνια και σε διάσταση με αυτό που ξέραμε παλιότερα που 
βγαίναμε από τη σχολή και κοιμόμασταν όρθιοι σε σχέση με την 
διακίνηση του έργου μας για πάρα πολλά χρόνια, ικανούς να 
ζήσουν και να προσαρμοστούν σε αυτές τις συνθήκες που 
υπάρχουν. 

Παρ' όλα αυτά βλέπουμε, ότι αν έχω εγώ προσωπικά κάτι να 
στιγματίσω είναι ότι κυριαρχεί ιδεολογικά η ευρεσιτεχνία. Και ένας 
μιμητισμός. Δηλαδή, αν θέλω να επικεντρώσω αυτό που βλέπω ως 
συνέπεια της ανώτατης εικαστικής παιδείας είναι ένας μιμητισμός, 
όχι το Design είναι σπουδαία τέχνη, όχι design, μιμητισμός είναι 
άλλο πράγμα. Με καθυστέρηση φάσης, αναμάσηση πραγμάτων που 
έχουν βγει δημιουργικά μέσα από άλλες συνθήκες και σε άλλες 
χώρες μέσα από άλλη ζωντάνια. Εδώ έρχεται ο απόηχος και 
προσωπικά εκτιμώ ότι φαίνεται να κυριαρχεί μια τάση 
ευρεσιτεχνίας, μάλλον επίδειξης ερευσιτεχνίας και όχι μια τάση 
κατάθεσης ψυχής που θα ήταν το ζητούμενο.Of άλλοι είναι πάρα 
πολλοί. Οι μισοί είναι μέσα στη σχολή Καλών Τεχνών, οι άλλοι 
μισοί είναι απ' έξω, ίσως και περισσότεροι, στην κοινωνία. 

Τώρα αν θέλετε το ζητούμενο που θα μπορούσαμε να 
συζητήσουμε θα ήταν τι χρειάζεται να παράγει για την 
συγκεκριμένη κοινωνία μια σχολή Καλών Τεχνών. 0 Τάκης ο 
Γιωτάκης, πριν, έκανε μια ομιλία που σε πολλούς φάνηκε 
ρομαντική, ουτοπιστική. Εγώ νομίζω ότι αυτά που λέει είναι τόσο 
ουσιαστικά που δεν χωράνε. Είναι πολύ ουσιαστικό το να μιλάμε 
για μια τέχνη που δεν είναι εξαρτημένη από την 
εμπορευματοποίηση. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να την κάνει, και 
αν μπορεί να γίνει και τι γίνεται με το υποκείμενο ττου λέγετε 
καλλιτέχνης που επιβιώνει μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Το 
αφήνουμε αυτό δίπλα. 

Παρ* όλα αυτά πιστεύω ότι για το συνέδριο πρέπει να 
απαντήσουμε σε μια αντίφαση που εντοπίστηκε και χθες, 
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εντοπίστηκε και την ημέρα που συζητάγαμε για το Λύκειο. Ποιες 
από τις εικαστικές σπουδές πρέπει να είναι στο ανώτατο επίπεδο 
στη σχολή Καλών Τεχνών, ποιες πρέπει να είναι στο ανώτατο 
επίπεδο όπως είναι αλλά στα ΤΕΙ που είναι παρεμφερείς. Δηλαδή 
ποιος είπε ότι η συντήρηση ανήκει σε μια σχολή design; Είναι 
λάθος αυτό που συζητάμε, θέλει μια ολόκληρη κουβέντα αλλά 
πρέπει να είναι σαφές. Έχει νόημα να βγάλεις συντήρηση το ΙΕΚ, 
συντήρηση το ΤΕΙ, συντήρηση και η Κάλων Τεχνών; Τι θα κάνουν 
αυτοί των τριών ταχυτήτων συντηρητές, και τι είναι αυτή η 
διαφορά; Αυτά, νομίζω ότι προς το Συνέδριο πρέπει να μπει αυτό 
το ερώτημα και σ' αυτό να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με το 
θάρρος να διεκδικήσουμε να κλείσουν τμήματα και να ανοίξουν 
άλλα. Να το ανοίξουμε σαν θέμα. 

Το δεύτερο, πιστεύω ότι η σημερινή κοινωνία με τα σημερινά 
της προβλήματα, με την εμπορευματοποίηση, με την διακοσμητική 
αντίληψη για την τέχνη που έχει. Παρ'όλα αυτά έχει ορισμένες 
ανάγκες και χρειάζεται τον εικαστικό καλλιτέχνη για την 
εκπαίδευση, όπως θα συμφωνήσω που όλοι ομολογούμε ότι θέλομε 
παραπάνω σχολές, παραπάνω αποφοίτους, παραπάνω δασκάλους, 
όμως και για άλλα πράγματα. Θα πω ένα παράδειγμα. Εξοπλίζουν 
σήμερα οι σχολές καλών τεχνών ένα απόφοιτο να μπορεί να 
ανταποκριθεί στην ζήτηση που έχουν ορισμένοι τομείς των 
εικαστικών τεχνών; Είναι σε θέση ένας άνθρωπος που τελειώνει τη 
σχολή να κάνει έναν ανδριάντα; Είναι ένα ερώτημα, ένα ανδριάντα 
πόσο έχει εξοπλιστεί τεχνικά με τις γνώσεις, δεν μιλάμε με την 
ψυχή εκείνη που πιθανόν να το έχει πάρει 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ) 

ΜΕΛΑ: Μπορεί αν είναι από καλό μέχρι αίσχος πράγμα, αυτό είναι 
συζητήσιμο. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (ΕΚΤΟΣ Μ/ΚΡΟΦΩΝΟΥ) 
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ΜΕΛΑ: Πώς μπορεί λοιπόν να το κάνει; Πόσο μπορεί να κάνει 
γραφικές τέχνες, πόσο μπορεί δηλαδή να λειτουργήσει σε 
πράγματα που η ίδια η κοινωνία έχει δρομολογήσει ότι τα απαιτεί, 
και αυτή τη στιγμή καλύπτονται; Και καλύπτονται και από 
ερασιτέχνες και από αποφοίτους Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών 
κλπ. 

Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτό είναι ένα διαφορετικό 
κριτήριο σε σχέση με την επικοινωνία ΑΣΚΤ κοινωνία σε σχέση με 
το αγορά και ΑΣΚΤ, είναι δυο διαφορετικής φύσης πράγματα και 
αυτό ήθελα να επισημάνω. Τώρα για να γίνω πολύ πρακτική, 
νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαριστούν ορισμένα θέματα που 
αφορούν τις σχολές Καλών Τεχνών, την κοινωνία και τους 
αποφοίτους. Θα πω ένα παράδειγμα. 

Η Σχολή Καλών Τεχνών, η όποια, νομίζω ότι πρέπει να 
προστατέψει την έννοια του πτυχίου του αποφοίτου, κάτι που 
τουλάχιστον τα δυο τελευταία χρόνια συνάδελφοι, βλέπουμε ότι 
βάλλεται. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο φορέας που θα προστατέψει 
τον πτυχιούχο στο θέμα της ανάθεσης των καλλιτεχνικών 
μαθημάτων στα Λύκεια. Λέω πολύ χειροπιαστά αλλά που 
χρειάζεται ο κόσμος να πάρει όχι θέση με ένα γράμμα, πρέπει να 
πάρει σαφώς να αγωνιστεί μαζί μας για αυτά. Το θέμα των 
εκπαιδευτικών αδειών, αλλά της ανάθεσης το λέω γιατί το θεωρώ 
πολύ πιο σοβαρό. 

Τώρα σε αυτά εγώ θα ήθελα να δημιουργηθεί ένα μέτωπο. 
Δηλαδή πιστεύω ότι οι φοιτητές, καθηγητές και απόφοιτη γενικώς 
και καλλιτέχνες γενικώς, πρέπει να έχουν ένα μέτωπο και να 
υπερασπιστούν τον ρόλο του καλλιτέχνη ο οποίος με την ευρεία 
έννοια πάντα διδάσκει και εδώ θα έρθω σε ένα άλλο σημείο που αν 
κατάλαβα καλά τον Γιάννη τον Βαλαβανίδη, πρέπει να διαφωνώ. 
Αλλά αν κατάλαβα καλά Γιάννη, γιατί μπορεί να μην έχω 
καταλάβει. Πιστεύω ότι αυτός που μπορεί να διδάξει καλύτερα 
θεωρία της τέχνης είναι αυτός που είναι ο ίδιος καλλιτέχνης, κατά 
τη γνώμη μου. Πρέπει να έχει περάσει από καλλιτεχνικές εικαστικές 
σπουδές βασικά ο ίδιος. 
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ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ) 

ΜΕΛΑ: Δεν μιλάω για την έδρα που πάτε να κάνετε. Μιλάω για μια 
συζήτηση που γινόταν χρόνια και που δεν ξέρω σε ποιο σημείο έχει 
φτάσει, κατά πόσο η σχολή θα βγάζει καλλιτέχνες και άλλους που 
Θα προσανατολίζονται για να διδάσκουν Τέχνη. Για μένα 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ) 

ΜΕΛΑ: Δεν το είπες αυτό. Παλιότερα είχε συζητηθεί και 
παρεξήγησα την τοποθέτηση σου. Πριν πάς στη Σχολή είχε 
συζητηθεί. Όχι πριν 5-6, το θυμόμαστε. Λοιπόν εγώ εκείνο που 
θέλω να επισημάνω, χαίρομαι να ακούω ότι έχει κατοχυρωθεί η 
άποψη ότι τέχνη διδάσκει αυτός που είναι απλά πτυχιούχος της 
Σχολής. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ) 

ΜΕΛΑ: Ωραία, χαίρομαι που το ακούω γιατί το θεωρώ πολύ 
σημαντικό. Χαίρομαι που το ακούω. Για να τελειώνουμε νομίζω ότι 
πρέπει και η σχολή Καλών Τεχνών και εμείς και η Ενωση και οι 
φοιτητές να αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά την σκέψη, και ίσως 
αυτό που είχε ξεκινήσει και η Ένωση καθηγητών, την νομική 
προσφυγή για το ότι οι φοιτητές των καλλιτεχνικών σπουδών, οι 
υποψήφιοι μάλλον εξετάζονται σε τομέα που δεν έχουν ποτέ στη 
ζωή τους διδαχθεί. Δηλαδή, αυτό είναι ένα θέμα που και οι σχολές 
Καλών Τεχνών και εμείς πρέπει να το δούμε. Σχετίζεται με την 
παιδεία στη Μέση εκπαίδευση, που οι σχολές πρέπει κατά την 
γνώμη μου καλών τεχνών μαζί μας να παρέμβουμε στο Υπουργείο 
γιατί έχουμε μια διαρκή συρρίκνωση, έναν διαρκή εξοστρακισμό 
των αποφοίτων της σχολής από την εκπαιδευτική διαδικασία, 
όπως έχουμε δει τελευταία με τις άδειες και με το θέμα των 
Αρχιτεκτόνων και των άλλων και νομίζω ότι και το θέμα των 
υποψηφίων και των εισαγωγικών που συζητάμε μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με αυτό το πνεύμα. 
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Τέλος, θέλω να δηλώσω μια διαφωνία για κάτι που 
ακούστηκε, πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που ζωγραφίζει μπορεί να 
μην μπορεί να μιλάει, μπορεί να μην μπορεί και να γράφει. Γιατί 
είναι άλλο πράγμα βλέπω και αισθάνομαι και πράττω και είναι 
άλλο πράγμα που μπορώ να τον εκφράσω με τον λόγο, είναι κάτι 
διαφορετικό, έχουμε δει πολλές φορές στην ζωή μας παιδιά που 
ζωγραφίζουν καταπληκτικά που ακριβώς ζωγραφίζουν 
καταπληκτικά γιατί έχουν αναπτύξει αυτή τους την ικανότητα 
επειδή στερούνται των ικανοτήτων να εκφράζονται διαφορετικά. 

Ξέρουμε ότι υπήρχε ο Νικολάου για παράδειγμα, οι παλιοί θα 
τον θυμόσαστε, που είναι καταπληκτικός ζωγράφος που λένε ότι 
δεν μίλαγε σαν δάσκαλος, και όμως ήταν και απλός δάσκαλος. 
Θέλω να πω δεν μίλαγε, κυριολεκτικά με την έννοια, δεν ήταν 
λαλίστατος να το πω έτσι. Από αυτή την άποφη... 

ΠΡΟΕΥΔΡΕΥΩΝ: Σας παρακαλώ συνάδελφοι μην ,,, 

ΜΕΛΑ: Λεώνη μου, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι 
ένα παιδί που πιθανόν να του ζητούσαν στις εισαγωγικές στη 
Σχολή μια συνέντευξη ή μια έκθεση ιδεών ή γνώση της ιστορίας της 
τέχνης, κατά τη γνώμη μου, δεν θα εξασφάλιζαν αυτές οι 
εξετάσεις. Το λέω γιατί ακούστηκε σαν σκέψη, ότι δεν θα ήταν 
καλό. Δηλαδή πολλά παιδιά έχουν μια ικανότητα να γίνουν πολύ 
σπουδαίοι δημιουργοί χωρίς να είναι σε θέση να έχουν αυτές τις 
εκφραστικές δυνατότητες. Και αυτό νομίζω εμείς, επειδή το 
ξέρουμε από μέσα πρέπει να το σεβαστούμε. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΥΔΡΕΥΩΝ: Η συνάδελφος Κουτήφαρη. Είναι εδώ; Εγώ δεν είχα 
γράφει άλλους ομιλητές, είχα γράφει τον εαυτό μου σε αυτή τη 
σειρά, τώρα βλέπω άλλα δυο χέρια, επιτρέφτε μου να πω δυο 
πράγματα. Μετά θα σας γράφω, γιατί θα τα χάσω τώρα. 
Προετοιμάστηκα να μιλήσω γιατί δεν υπήρχε άλλος. Δεν θα 
τοποθετηθώ σε πολλά πράγματα, παρόλο που θα ήθελα γιατί είναι 
τεράστιο το ζήτημα και πολύ ενδιαφέρον και πολύ καυτό. Θα 
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επικεντρωθώ μόνο σε τρία-τέσσερα που τα θεωρώ κάπως σημεία 
κλειδιά και να προσθέσω τρία πράγματα στο διάλογο. 

Το πρώτο που νομίζω ότι επηρεάζει και τους τρόπους των 
εξετάσεων και το περιεχόμενο σπουδών, αλλά και το αποτέλεσμα 
του περιεχομένου σπουδών, αναφέρομαι σε περιεχόμενο, 
αναφέρομαι στο πως οικοδομείτε ένα πρόγραμμα, έχει να κάνει με 
το σε πιο επίπεδο βρίσκονται τα παιδιά που πηγαίνουν στη σχολή. 
Είμαστε η μοναδική σχολή που τα παιδιά δεν έχουν καμία 
προπαιδεία μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα. Και όταν 
αναφέρομαι σε καμία προπαιδεία, δεν αναφέρομαι μόνο στο 
σχέδιο. 

Ένας σπουδαστής στη σχολή δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο 
που αυτό λίγο πολύ λέμε καλλιτεχνικό έργο, έκφραση. Έχει να 
αντιμετωπίσει και θεωρητικά μαθήματα, έχει να αντιμετωπίσει και 
μια σειρά άλλα πράγματα. Κατά συνέπεια ο δικός μας υποψήφιος 
σπουδαστής φεύγει από το Λύκειο με μια μηδενική σχεδόν για τα 
σημερινά δεδομένα αντίληψη του αντικειμένου, το αντικείμενο που 
πάει να παρακολουθήσει, εκτός από ένα μεράκι, μια αίσθηση ή 
κάποιες παροτρύνσεις δασκάλων προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν 
εννοώ καθηγητών της σχολής εννοώ δασκάλων από το σχολείο. Και 
τίποτα περισσότερο. 

Το πόσο αυτή η έναρξη, αυτή η αφετηρία υποβαθμίζει το 
καταπληκτικότερο πρόγραμμα σπουδών θα σας το δείξω με ένα 
πολύ μικρό παράδειγμα από τα δικά μου τα χρόνια, με δυο λόγια. 
Θυμάμαι στα μαθήματα του Μυλωνά Αρχιτεκτονική και 
Ρυθμολογία, ίσως από το σύνολο των σπουδαστών εκείνη την 
εποχή να ήμουνα ο ένας ή ο ένας ανάμεσα στους πέντε που είχαμε 
κάνει το σχέδιο της προοπτικής και όλο το κομμάτι αυτό της 
Προοπτικής. Και μάλιστα γιατί; Ο,τι μας έκανε ο Μυλωνάς τα είχα 
κάνει εγώ στο Λύκειο. Ήμουνα από τους τυχερούς. Είχα ένα 
δάσκαλο πάρα πολύ καλό, έσπαγε το πρόγραμμα του Υπουργείου 
και μας έκανε πέντε πραγματάκια παραπέρα. 

Αλλά το επίπεδο της Σχολής Καλών τεχνών σε αυτόν τον τομέα 
ξεκίναγε από το επίπεδο της πρώτης Λυκείου. Αυτό ήταν το 
περιεχόμενο του Μυλωνά. Δεν μιλάμε λοιπόν για επίπεδο σπουδών 
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στο συγκεκριμένο αντικείμενο ψηλό. Είναι πολύ φυσικό λοιπόν από 
κει και πέρα να συμπαρασύρει, ανεξάρτητα από προθέσεις τώρα 
αυτών που έφτιαχναν το πρόγραμμα. Αντικειμενικά. Να 
συμπαρασύρει και ένα άλλο πρόγραμμα, άλλες περιοχές του 
προγράμματος. Να κάνεις πλαστική μακέτα για το χώρο για 
παράδειγμα, λέω ένα. Να σκεφτείς δηλαδή και πέντε πράγματα 
που θα εφαρμόσεις μέσω της Προοπτικής του σχεδίου των 
κατόψεων και οτιδήποτε άλλο. 

Πώς θα παρακολουθήσει το παιδί ιστορία της τέχνης όταν δεν 
έχει μυρίσει τίποτα από αυτό το πράγμα. Θα υπάρξει μια 
συσσώρευση, είναι φυσικό. Πώς θα παρακολουθήσει ψυχολογία ή 
παιδαγωγική ή οτιδήποτε άλλο όταν δεν έχει μορφώσει κάποια 
πράγματα γύρω απ' αυτά μέσα από τις διαδικασίες του Λυγκείου. 
Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία, το πως βλέπουμε τις προηγούμενες 
βαθμίδες, και δεν τις βλέπω με την στενή αντίληψη κατεύθυνσης 
προς τα ΑΕΙ όπως είναι το μοντέλο τώρα ή πάει να διαλυθεί και 
να ξανασχηματιστεί με τον ίδιο τρόπο στην ουσία, αλλά με την 
αναγκαιότητα ότι το παιδί πρέπει να έχει κάποιο επίπεδο σε αυτό 
το πράγμα. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι αρχίζουν τα φροντιστήρια, και δεν το 
λέω από την κοινωνική οικονομική πλευρά, το λέω από την άποψη 
του πως αυτή η συνθήκη επηρεάζει το περιεχόμενο των εξετάσεων 
και το πως αυτό μπορεί να έχει σχέσεις πάνω στη διαδικασία της 
μάθησης του σχεδίου, ο σκοπός να μπω. Αυτό ζητιέται αυτό κάνω, 
είναι μια τελείως παλαβή κατάσταση, εμφανίζεται σαν να γίνεται 
τυχαία και να υπάρχει μια τυποποίηση από τα δικά μου τα χρόνια, 
γιατί αυτό ζητάει η σχολή, αυτό κάνω. Όπου γίνεται νοοτροπία και 
ιδεολογία για το παιδί. 

Εκεί δεν μιλάμε ούτε για καλλιέργεια, δεν μιλάμε για τίποτα, 
μιλάμε να μάθω αυτό γατί αυτό απαιτείται. Η πλάκα είναι ότι 
κανένας από τους φροντιστές δεν λέει κάντε αυτό, ούτε από τη 
σχολή λένε αυτό τον τύπο σχεδίου περνάμε εμείς, στην πράξη όμως 
διαμορφώνεται μια αντίληψη σχεδίου που αυτή είναι απαραίτητη. 
Αέω αντίληψη σχεδίου δεν λέω σχέδιο, αντίληψη σχεδίου που αυτή 
απαιτείται για τη σχολή. 
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Ένα ζήτημα, που αν δεν το δούμε στην ευρύτητα του, δεν 
πρόκειται να το ξεπεράσουμε, θα αναπαράγετε ο ίδιος κύκλος, και 
θα αναθεματίζει ο ένας τον άλλον ή ξέρω γω εκεί πέρα. Αυτό 
ενδεχομένως θα μπορούσε να αρχίσει να βρίσκει μια λύση, πέρα 
από το προηγούμενο που έθεσα με την αλλαγή των εξετάσεων. 
Δηλαδή στο βαθμό που η σχολή Καλών Τεχνών δεν απαιτεί ένα 
σχέδιο από ένα άγαλμα, άρα και στο φροντιστήριο θα γίνεται και 
ένα άγαλμα, άρα τυποποιείται και ο τύττος του σχεδίου για να 
περάσει, αυτό ίσως να αρχίσει να ανοίγει, όχι να λύσει το 
πρόβλημα, αλλά να αναλογεί και να βάζει άλλες παραμέτρους 
μέσα στην όλη διαδικασία. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να θέσω. 

Το δεύτερο, υπάρχει μεγάλη πίεση και βάση με τα στατιστικά 
δεδομένα εγώ θα σταθώ για ύπαρξη μεγαλύτερου αριθμού 
καλλιτεχνών ανά εκατοντάδες χιλιάδες πληθυσμού. Δεν θα πάω 
άλλο, αλλά ειπώθηκε από τις εισηγήσεις αυτό. Εάν σκεφτούμε ότι ο 
αριθμός των ανθρώπων που θα έχουν μια εικαστική παιδεία, 
εννοώ συστηματική σε επίπεδο ΑΕΙ, δεν εξαντλείται στις 
ειδικότητες του ζωγράφου, του γλύπτη του χαράκτη, άντε και 
κάποιων μικρών εφαρμογών, αλλά είναι πολυδιάστατη, γιατί δεν 
είναι μόνο το αυτό καθαυτό το λεγόμενο καλλιτεχνικό έργο και 
μόνο. 

Να πιάσει κεραμική, να πιάσει βιτρό, να πιάσει υφαντική, να 
πιάσει όλη την περιοχή του design, όλα αυτά απαιτούν σε κάποιο 
βαθμό και με κάποιο τρόπο εικαστική παιδεία. Δεν μπορείς να 
ανταποκριθείς σε αυτό, εκτός εάν μαϊμουδίζεις τα πάντα και 
γίνεις μια τυποποιημένη υπόθεση. Ο αριθμός που απαιτείται για 
μια κοινωνία είναι πολύ μεγαλύτερος, και δεν ανέφερα καθόλου 
ούτε για εικονογραφήσεις βιβλίων. Αμα κάνετε έτσι, ένα 
καλλιτέχνης εικαστικός κρύβεται από πίσω ή θα έπρεπε να 
κρύβεται. Ο αριθμό λοιπόν είναι πολύ μεγαλύτερος. 

Νομίζω ότι πέρα από τα ασφυκτικά όρια που έχει κάθε σχολή 
για λόγους χώρου κλπ., το να μιλάμε για ένα μοντέλο σχολής όπου 
θα συσσωρεύει εκατοντάδες ή χιλιάδες μαθητών, μια είναι ή δυο 
είναι λάθος από μια άποφη παιδαγωγική, από άποψη 
παιδαγωγικής δεοντολογίας. Και θέλω να το προσδιορίσω έτσι 
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παρ' όλο που ο Γιάννης το έβαλε το ζήτημα αυτό. Και δεν Θα σας 
το αναπτύξω περισσότερο, Θα σας παραπέμψω στο νόμο για την 
Δημοτική εκπαίδευση ή για τη μέση εκπαίδευση όπου υπάρχει 
ρήτρα, η κάθε σχολική μονάδα να μην ξεπερνάει τους 350 
μαθητές, με τη δικιά της οργάνωση, με τους δικούς της δασκάλους, 
ανεξάρτητα αν συγκατοικούν κάποια σχολεία, πολλές σχολικές 
μονάδες. Γιατί; γιατί υπάρχει μια οικείωση με τα πράγματα. 

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, επειδή δουλεύω σε ένα σχολείο 
με 900 μαθητές, με κάποια οργάνωση, το πρόβλημα είναι 
εντονότατο. Και ας έχουμε και υποδομές και ας έχουμε και χιλιάδες 
πράγματα. Γιατί; Γιατί δεν προλαβαίνεις να δεις τους συναδέλφους 
σου, δεν προλαβαίνεις να αναπτύξεις ένα διάλογο, δεν 
προλαβαίνεις να θυμάσαι τα παιδιά. Δεν γίνεται, θέλει λοιπόν αυτό 
να αναπτυχθεί. Συν όλα τα άλλα, να παρθεί υπ' όψιν αυτός ο 
γιγαντισμός πραγματικά επηρεάζει το περιεχόμενο των πραγμάτων 
σε μια μαζική κατεύθυνση και μια ισοπέδωση στο τέλος ας πούμε. 

Πρέπει λοιπόν να αναζητηθούν άλλα μοντέλα για να καλυφθεί 
αυτή η ανάγκη του μεγάλου αριθμού, και ένα από αυτά 
διατυπώθηκε, πολλές σχολές Καλών Τεχνών. Στο πρώτο Συνέδριο 
ας πούμε, πέρα του να γίνει η Σχολή Καλών Τεχνών της 
Θεσσαλονίκης γιατί τότε δεν είχε γίνει, και πέρα του να γίνουν και 
άλλες σχολές Καλών Τεχνών, είχαμε βάλει την εξής πρόταση. Σε 
κάθε πανεπιστημιακή μονάδα, με έναν ορισμένο τρόπο, δεν θα σας 
τον αναλύσω τώρα, να υπάρχουν τμήματα εικαστικών τεχνών και 
άλλων τεχνών. Έτσι πραγματικά να απλωθεί το όλο ζήτημα. Αυτό 
είναι το δεύτερο. 

Το τρίτο, για το κοινωνικό ρόλο, την κοινωνική διάσταση των 
σχολών κλπ, ειπώθηκαν αρκετά πράγματα. Με τις σχέσεις με την 
αγορά, και εδώ ειπώθηκαν πολλά πράγματα, εγώ θα παραμείνω 
μόνο σε ένα, όπου λίγο υπαινιχτικά ή με κάποιο τρόπο θίχτηκε με 
παράδειγμα τους ανδριάντες. Καλούς ή κακούς δεν με απασχολεί 
γιατί και μια μοντέρνα φόρμα άμα είναι να γίνει δέκα μέτρα επάνω 
δεν έχουμε τα τεχνικά εφόδια να την στηρίξουμε, έτσι για να 
μιλάμε στα ίσια. 
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Τι πάει να πει επαγγελματικός χώρος για μας βγάζοντας μια 
σχολή; Και από όσο με ξέρετε καταλαβαίνετε, δεν μιλάω 
επαγγελματίστικα, μιλάω επί της ουσίας. Έβγαλα τέσσερα χρόνια 
τη σχολή Καλών Τεχνών, έκανα μόνο ένα υλικό πηλό, άντε αν 
ήθελα να πάω και στο χυτήριο, στο εργαστήριο για να μάθω τη 
χύτευση. Καλά να έχω περισσότερα υλικά, έλα όμως που ούτε μια 
φορά δεν μπήκε σαν άσκηση. Τι σημαίνει ένα βάθρο και ένα 
γλυπτό επάνω, για να μην πω προτομή και παρεξηγηθώ, σε μια 
πλατεία. Να μπω στη συλλογιστική δηλαδή ότι αυτό το έργο κάπου 
θα πάει. Έτσι είναι, το έφτιαξε το εργαστήριο και του λέω πάρτε 
το όπου θέλετε; 

Δεν μπήκαμε ποτέ σε μια διαδικασία να σκεφτούμε μια 
πλαστική μακέτα, με κάποια διαμόρφωση μέσα, με ένα έργο. Αυτά 
δεν είναι ζήτημα καλλιτεχνικής παιδείας μόνο. Είναι απαιτήσεις 
του επαγγελματικού χώρου. Ένας ζωγράφος ας πούμε, δεν 
αντιμετώπισε ττοτέ του τι σημαίνει μια μεγάλη επιφάνεια, έστω και 
σαν προβληματική, έστω και σε επίπεδο σχεδιασμού. Αυτά είναι 
απαιτήσεις, θα μπορούσα να αναφέρω πάρα πολλές τέτοιες, για 
τις οποίες δεν έχεις εφοδιαστεί που επηρεάζουν την πραγμάτωση 
σου αλλά και το να ύπαρξης. Αυτά νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν 
μέσα στο περιεχόμενο σπουδών με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αν 
θέλουμε να λέμε ότι ο καλλιτέχνης ναι έχει κατακτήσει τα 
αισθητικά, τα καλλιτεχνικά αλλά αυτά έχουν μέσα και το πρακτικό 
μέρος. Δεν είναι μόνο τεχνική. Είναι άλλο να κάνεις ένα γλυπτό ένα 
μέτρο που θα μπει μέσα στη βιβλιοθήκη και άλλο να κάνεις 8 
μέτρα στην κορυφή του βουνού και άλλο 8 μέτρα σε μια πλατεία 
που έχει πολυκατοικίες γύρω-γύρω. Έχουμε τέτοια δείγματα. Είναι 
ενδεικτικά τα ζητήματα αυτά. 

Επίσης ένας πλούτος εφαρμογών των περιοχών, όπως είπα 
κεραμική και διάφορα άλλα πράγματα, δίνει διεξόδους όχι με τη 
στενή έννοια οικονομικές απλά, γιατί το κεραμικό για παράδειγμα 
μπορεί να διοχετευθεί πολύ πιο εύκολα από μια γλυπτική, έχω 
μεγάλη εμπειρία τουλάχιστον σε αυτό. Ή το να κάνεις αφίσα ή 
έντυπο είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει από το να πουλήσεις μια 
μεγάλη ζωγραφιά, δεν το παίρνω από αυτήν την άποψη. Είναι 
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τομείς που χρειάζονται την εικαστική ματιά, αν Θέλουμε να μιλάμε 
για ποιότητα ζωής σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο σε κάποιες 
αίθουσες που Θα κρεμάμε τα έργα μας για να πάει να ευχαριστηθεί 
ο κόσμος κάποια στιγμή. 

Δεν λέω καινούργια πράγματα, υπάρχουν από το πρώτο 
συνέδριο όλα αυτά, νομίζω ότι επηρεάζουν προς κατευθύνσεις και 
κοινωνονικοποιήσεις με έναν άμεσο τρόπο, όχι μόνο ιδεολογικά 
αλλά και άμεσα πρακτικό του ίδιου του καλλιτέχνη. Το ζήτημα της 
αγοράς, και τελειώνω εδώ πέρα, δεν μπαίνει θεωρητικά. Ασφαλώς 
ο κάθε καλλιτέχνης για να ζήσει, κάτι πρέπει να πουλήσει, κάτι 
πρέπει να δώσει είτε ως παροχή εργασίας είτε ως αντικείμενο 
έργο. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τι συνείδηση 
διαμορφώνεται στους νέους ανθρώπους σε σχέση με αυτή τη 
λειτουργία της αγοράς, που σε τελευταία ανάλυση στρέφεται 
ενάντια στην ίδια τη διατήρηση της δημιουργικότητας στο έργο 
τέχνης. 

Πώς αντιμετωπίζονται δηλαδή διάφορες μορφές τυποποίησης 
στο όνομα της πώλησης για παράδειγμα. Από κει νομίζω ότι 
πρέπει κανείς να ξεκινήσει. Γιατί όταν αυτή η συνείδηση αρχίζει 
και υποτάσσεται σε αυτή τη λογική, στην ουσία καταλύονται οι 
δημιουργικές δυνάμεις, γιατί ο στόχος δεν είναι πώς θα εκφράσω, 
πώς θα αντιπαρατεθώ, πώς θα είναι, είναι πώς θα πουλήσω. Και 
αυτό πρέπει να εισπράξει όρους για να γίνει. Αίγο ή περισσότερο, 
δεν είναι ούτε καν θέμα ποιότητας ο καλός, ο κακός ή άσχημος. 
Είναι κάποια ζητήματος που νομίζω ότι επηρεάζουν. 

Και το τελευταίο, να τα πω και γω νομίζω ότι η σχολή Καλών 
Τεχνών σε καίρια ζητήματα που αφορούν βασικά αρμοδιότητες των 
συλλογικών φορέων θα πρέπει να δείξει το πρόσωπο της, όχι για 
να υπερασπιστεί το πτυχίο με τη στενή έννοια, αλλά να 
υπερασπιστεί την ανάγκη λειτουργίας εικαστικού καλλιτέχνη σε 
συγκεκριμένους τομείς της παραγωγής, της δραστηριότητας, της 
κοινωνικής ζωής όπου αυτός ο άνθρωπος είναι εφοδιασμένος για 
να παίξει αυτό το ρόλο και όχι ένας άλλος που είναι εφοδιασμένος 
για άλλα πράγματα. Με αυτή την έννοια μπαίνει το ζήτημα, δεν 
μπαίνει για το πτυχίο τυπικά και τυπικίστικα. 
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Ευχαριστώ, αυτά ήθελα να πω, δυο χεράκια είδα, να 
προχωρήσουμε. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: ΤΙ ώρα θα τελειώσουμε; 

ΠΡΟΕΥΔΡΕΥΩΝ: Επτά είναι το πρόγραμμα 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Να πω εγώ την απορία μου τώρα, μισό λεπτό. Η 
απορία μου είναι όσον αφορά αυτό που είπε ο κύριος Βαλαβανίδης 
ότι η μεν σχολή έχει πάρει μια γενική απόφαση να κάνει κάποια 
θεωρητική σπουδή στο χώρο της θεωρίας της Τέχνης και της 
ιστορίας της τέχνης και ότι έχει πάρει την απόφαση να κάνει 
διδακτική της τέχνης με τη δυνατότητα του να διδάξει ένας 
θεωρητικός. Τη διδακτική της Τέχνης και μάλιστα το επαναλάβατε 
ότι μπορεί και ένας θεωρητικός, όταν τον ρώτησε η Εύα Μελά. 
Αυτό είναι μια απορία. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Είπα για τη θέση. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Ναι για τη θέση. Να διδάξει ένας θεωρητικός. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Είτε είναι εικαστικός καλλιτέχνης, είτε είναι 

θεωρητικός, εκείνος που έχει στο γνωστικό αντικείμενο 
διδακτορικό δίπλωμα. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Σύμφωνοι, αλλά μπορεί αν είναι θεωρητικός. Ένας 
εικαστικός μπορεί να έχει ένα διδακτορικό θεωρητικό. Ένας 
θεωρητικός δεν μπορεί να έχει μια παιδεία εικαστική. Επομένως 
δεν έχει τη δυνατότητα, κατά τη γνώμη μου, να διδάξει ένα 
εικαστικό αντικείμενο. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι ένα θέμα ερμηνείας του νόμου. Αλλά εμείς 
αυτή τη στιγμή δεν ξεχωρίζουμε, μπορεί να έρθει κάποιος 
θεωρητικός όπου να έχει πάνω στο γνωστικό αντικείμενο 
διδακτικής τέχνης διδακτορικό, γύρω από τη θεωρία, ένας 
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θεωρητικός της τέχνης να έχει ένα δίπλωνα που να έχει και ένας 
εικαστικός που να έχει ένα διδακτορικό επάνω στη θεωρία. Τώρα 
το ποιον θα επιλέξουμε εμείς είναι μια άλλη ιστορία που είναι θέμα 
ερμηνείας του νόμου. 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: Σίγουρα το θέμα είναι τι προϋποθέσεις θέτει η σχολή 
προκειμένου να μπει κανείς σαν υποψήφιος σε μια τέτοια θέση. 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: αντικείμενο, αυτό ορίζει ο νόμος. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ:Το να μην είναι εικαστικός, σε μια εικαστική σχολή, 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Μπορεί να συνυπολογιστεί και το άλλο προσόν. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Εάν τώρα εμείς συνυπολογίσουμε σαν καλύτερο το 
εικαστικό δίπλωμα αυτό είναι μια ιστορία του εκλεκτορικού 
σώματος. Αλλά ο νόμος, γιαυτό είπα και στην αρχή της εισήγησης 
μου, ότι νόμος 1268/82 που είναι για επιστημονικά ιδρύματα, 
πολλές φορές, όχι πάντοτε αλλά μερικές φορές μας στενεύει λίγο 
τις προκηρύξεις, όπως ήταν το παράδειγμα της φωτογραφίας. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι ο νόμος, συγγνώμη που σας διακόπτω, 
νομίζω ότι ο νόμος λέει ότι πρέπει τουλάχιστον μια τριετή θητεία 
στα εικαστικά πρέπει να υπάρχει για τον διδάσκοντα. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Είναι κάποιες προϋποθέσεις λοιπόν που θα ορίσει ο 
νόμος. 

ΠΡΟΕΥΔΡΕΥΩΝ: Ας μη πιθανολογούμε για το τι λέει ο νόμος, το 
καλύτερο πράγμα είναι να διαβάσουμε το νόμο. Μην 
πιθανολογούμε με αυτά. Μια στιγμή επειδή τέθηκε ζήτημα ώρας, 
σας παρακαλώ. Έχει ζητήσει το λόγο ο συνάδελφος Οικονομίδης, ο 
συνάδελφος Κυριάκου, η συνάδελφος Αργυράκη. Όχι άλλοι, φτάνει 
τώρα γιατί έχουμε περάσει το χρόνο. 
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ΑΡΓΥΡΑΚΗ: Εγώ απλώς να πω, ότι δεν μπορείς να αποκτήσεις 
διδακτορικό από κανένα ίδρυμα τοϋ εξωτερικού αν δεν έχεις κάνει 
τρία χρόνια εργαστήρια, επομένως είναι λυμένο αυτό. Και από 
φιλοσοφική σχολή να πας, πρέπει να μπεις τρία χρόνια σε 
εργαστήρια για να 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: Αυτό είναι Θέμα νόμου. 

ΠΡΟΕΥΔΡΕΥΩΝ: Ο συνάδελφος Οικονομίδης. Λίγο σύντομες οι 
τοποθετήσεις 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ: Όχι κυρία συνάδελφος, μπορείς κάλλιστα να 
τελειώσεις ένα παιδαγωγικό τμήμα νηπιαγωγών ή δασκάλων να 
πάς έξω να κάνει διδακτική της τέχνης και να 'ρθεις μέσα και να 
πάρεις τη Θέση. Σα το λέω αμέσως αυτό το πράγμα. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Αυτά που λύνονται με ανάλυση του νόμου ας μη τα 
λύνουμε με πιθανολογήσεις. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ: Εδώ δεν πρόκειται μόνο εμείς να διαβάσουμε και 
να αναλύσουμε τον νόμο. Ήρθαμε εδώ να πούμε τις θέσεις μας, 
αλλιώς δεν έχουμε λόγο ύπαρξης. 

ΠΡΟΕΥΔΡΕΥΩΝ: Πέστε τη θέση σας, αλλά μην ο ένας λέει έτσι, λέει 
έτσι. Σε αυτό αναφέρομαι. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ: Καθένας μιλάει εκ των εμπειριών του, και εκ του 
περισσού της καρδίας του. Φρονώ επί του προκειμένου ότι και 
παιδαγωγικώς, έχω 26 χρόνια σε όλες τις βαθμίδες, είναι τεράστιο 
σφάλμα να αναλάβει οποιοσδήποτε \θεωρητικός με ένα 
οποιοδήποτε διδακτορικό έστω επί του θέματος της διδακτική της 
τέχνης εάν πρώτα, όπως λένε οι μεγάλοι διδακτικοί κανόνες δεν 
είναι κάτοχος της ύλης που θα διδάξει. Ο μόνος κάτοχος της ύλης 
που θα διδάξει και γνώσεις που του χρειάζονται μόνο οι 
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μεθοδολογία και θα τη μάθει είναι ο απόφοιτος Ανωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών, κατά τη γνώμη μου, κανένας άλλος δεν μπορεί. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ.Ό οποίος θα έχει κάνει και διδακτορικό. 

Ο/ΚΟΝΟΜ/ΔΗΣ: Ναι, βέβαια. Αμα το θέτετε έτσι δεν υπάρχει 
πρόβλημα. Ένα άλλο θέμα για να είμαι πάρα πολύ σύντομος, το 
οποίο δεν εθίγει εδώ, είναι η Τέχνη και η θεραπεία. 

ΠΡΟΕΥΔΡΕΥΩΝ: Είναι αύριο. Θέμα του Προσυνεδρίου. 

Ο/ΚΟΝΟΜ/ΔΗΣ: Το παίρνω. Ναι το παίρνω. Ως προς το τελευταίο 
θέμα που έθεσε ο κύριος Γιωτάκης μια εκπληκτική άποψη για τον 
κοινωνικό χαρακτήρα και για τα κριτήρια που τόσο έχει ταλανίσει 
το παγκόσμιο στερέωμα των αισθητικών αλλά και των καλλιτεχνών 
γενικώς. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της Τέχνης, ποιος θα είναι 
κοινωνικός χαρακτήρας της τέχνης δηλαδή; Ένα αυτό. 

Δεύτερον, μήπως στους άλλους χαρακτήρες που πρέπει να έχει 
η τέχνη ενυπάρχει από γεννησιμιού του και ο κοινωνικός 
χαρακτήρας, και απλώς δεν είναι εύκολο να διαχωριστούν αυτά; 
επειδή αν διαχωρίσετε τα πράγματα στην τέχνη πέφτει σε ένα 
διανοητισμό πολύ διαφορετικό από ότι πρέπει και διασπάς την 
ενότητα του καλλιτέχνη; Υπάρχει η τέχνη και οι τέχνες, και 
υπάρχουν και οι καλλιτέχνες. Οι σχολές Καλών Τεχνών και η 
κοινωνία θα έχουν αποτύχει εάν δεν ενισχύουν την αμφιβολία στον 
καλλιτέχνη να πάει στην παραπέρα μορφή, να κοιταχτεί σε άλλα 
πράγματα. Αν δεν καλλιεργήσουν το αίσθημα της ιδιαιτερότητας 
του ενός από του άλλου, αν δεν επιδιώξουν την καινούργια εκδοχή 
και πολύ καλά κάνουν οι σχολές αν το επιδιώκουν αυτό, εάν δεν 
επαινούν την προσπάθεια και αν δεν εμπεδώσουν τη λεγόμενη 
παγκοσμιότητα. 

Αυτούς τους αθώους και πανέμορφους σχεδιασμούς και τους 
μετεωρισμούς για τον κοινωνικό χαρακτήρα της τέχνης δυστυχώς 
στο ιστορικό γίγνεσθαι παραλάβανε στα χέρια τους δικτάτορες, με 
πολλά χρώματα, με αποτέλεσμα να έχουμε καταπιέσεις λαών και 
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καταπιέσεις καλλιτεχνών. Ζώντας στον Ηπειρωτικό χώρο, έχω 
τραγικά αποτιμημένες στη συνείδηση μου τις μορφές των 
συναδέλφων γλυπτών ή παντοειδούς φύσεως καλλιτεχνών της 
γειτονικής χώρας της Αλβανίας, στους οποίους ήταν απαγορευμένο 
οποιοδήποτε άλλο είδος τέχνης εκτός από ένα και μόνο. Τραγικά 
σφάλματα. 

Εκτός αυτό έχουμε φυλακίσεις σε αυτό το σημείο, έχουμε 
μαστιγώματα και έχουμε θανάτους και εξορίες και ο νόμος ήταν 
ίΟΟ χρόνια και άνω, αν λέω ψέματα, μάρτυρας μου εδώ είναι ο 
συνάδελφος και οι συνάδελφοι που είναι από τη Βόρεια Ήπειρο, 
που άλλα φτιάχνανε στο σπίτι τους μέσα και άλλα έξω προκειμένου 
να 'ρθει η επιτροπή και να τους πει αν είναι κακό ή όχι. 

Η τέχνη είναι απρόοπτη, αναπάντεχη, ανυπάκουη, 
απρογραμμάτιστη, καταλυτική και κριτική, πορεύεται και θα 
πορεύεται σε πρίσμα αντίλογου και διάλογο εκείνων που 
προτείνουν μοντέλα και συγκεκριμένους όρους μέσα στους οποίους 
πρέπει να κινηθεί. 
Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΥΔΡΕΥΩΝ: Ο συνάδελφος Κυριακού. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Πάρα πολύ σύντομα συνάδελφοι, να ξεκινήσω από τα 
παιδιά μας, τα δυο, τους εκπροσώπους, πόσο θα ήθελα και οι 
υπόλοιποι να σας μοιάζανε λίγο. 0 κύριος Δημητρέας άφησε μέσα 
από μερικές λέξεις να διαφανεί το πόσο δημοκρατικός και πόσο 
διαλλακτικός είναι γιαυτό και τον αγαπούν οι μαθητές του, τώρα 
το διαπιστώνω και θα ήθελα να αρπαχτώ από τις λέξεις αυτές για 
να πω ότι στη συνέχεια μάλλον πήγε η Εύα η Μελά, είπε κάτι πολύ 
σημαντικό. Πιστεύω ότι δεν είναι η θεωρία, είναι η πράξη είναι όλη 
η ουσία αυτού του Προσυνεδρίου. 

Κοινή γραμμή. Πρέπει να έχουμε κοινή γραμμή όλοι οι φορείς, 
όλοι οι εκπαιδευτικοί μέσης εκπαίδευσης, σχολές Καλών Τεχνών, 
φοιτητές, οποιοσδήποτε αναδεικνύεται στο χώρο της εκπαίδευσης 
ή της τέχνης. Είναι το μόνο που μπορεί να μας δέσει και να μας 
στηρίξει. Δυο προτάσεις θα κάνω γιατί είμαστε πιο πολύ άνθρωποι 
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της πράξης παρά της Θεωρίας, αν και η Θεωρία είναι πολύ 
σημαντική. Αυτό το συνέδριο να γίνεται ανά διετία και όχι κάθε 15 
χρόνια περίπου, είναι πού σημαντικό και να συμμετέχουν όλοι οι 
φορείς που είπε η Εύα η Μελά. 

Και δεύτερον Θα πρότεινα, βέβαια είναι πολύ δύσκολο να γίνει 
αλλά Θα λύσει πολλά προβλήματα, για να έχουμε μια ραχοκοκαλιά 
όλοι μαζί, κάπου ένα σκελετό. Να υπάρχει ένα συμβούλιο 
Πανελλήνιο παιδείας, εικαστικής παιδείας στο οποίο να 
συμμετέχουν όλοι οι φορείς και εκπρόσωποι από τη μέση 
εκπαίδευση από την επαρχία και από την Ήπειρο, και από την 
Κρήτη όλοι οι εκπρόσωποι και στο οποίο Θα συζητάμε, Θα 
συμμετέχουμε όλοι, Θα ψηφίζουμε και Θα έχουμε μια κοινή γραμμή 
για να περάσουμε αυτά που πραγματικά αφορούν την τέχνη μας. 

ΠΡΟΕΥΔΡΕΥΩΝ: Ο συνάδελφος Σεβαστάκης. 

ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ: Γεια σας. Μετά από δυο χρόνια που έλειπα στη Σάμο 
επέστρεφα στην ΑΘήνα. Ένας λόγος που κάθομαι εδώ είναι, 
προσπαθώ να αναγνωρίσω ποιος είμαι. Αυτό το λέω για τους 
νέους συνάδελφους τους οποίους Θα ήθελα να τους ακούσω στο να 
λένε σε τι ελπίζουν. Ποια είναι η ελπίδα τους, σε τι υπολογίζουν. 
Θεωρώ τη διδακτική σε πλήρη αντιστράτευση με την ίδια 
διαδικασία παραγωγής έργου τέχνης. Προσπάθησα εδώ να 
ανιχνεύσω, να καταλάβω ποια ερωτήματα τέθηκαν, κρυμμένα, 
υπαινιχτικά ή όχι, για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε μια 
σύνθεση κάπως. 

Αυτό που νιώθω, και θα μιλήσω βιωματικά όσο μπορώ, είναι 
ότι έχω την αίσθηση που στο βαθμό που οι μεγάλες ανθρωπολογίες 
όπως είναι η θρησκεία, η πολιτική είναι σε κρίση, είμαστε και μεις 
σε κρίση. Δηλαδή η κυριαρχία της οικονομικής θεωρίας που δεν 
είναι φιλελευθερισμός, οφείλεται στο ότι οι μεγάλες ανθρωπολογίες 
έχουν τελειώσει. Τα μεγάλα σχήματα έχουν τελειώσει. Δεν 
υπάρχουν για μας, η ερημιά μας αν θέλετε και η μοναχικότητα μας 
είναι ακόμα πιο οριακή, δεν έχουμε κάπου να ακουμπήσουμε. 
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Ένας καλλιτέχνης πού οφείλει να ακουμπάει και πώς οφείλει 
να κοινωνικοποιείται. Οφείλει να κοινωνικοποιείται μέσα από το 
έργο τέχνης. Αυτό είναι η απόφαση του. Το λέω αυτό γιατί βγαίνει 
ένα κλίμα γενικά, το θυμάμαι και όταν ήμουν συνδικαλιστής καλών 
τεχνών, είχαμε διαρκώς ένα αίτημα προς τα έξω, καβαλέτα, 
αίθουσες, δεν έχουμε προσωπικό, μια μιζέρια ανακυκλούμενη 
διαρκώς. Αποσιώπηση παντελής ή μερική της προσωπικής 
ευθύνης, η οποία έχει να κάνει, η οποία πιστεύω ότι είναι συμβατή 
με έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να διδάσκει, θέλει και λίγο 
ζωγραφικούλα, θέλει και κείνο, θέλει και κείνο, θέλει.... 

Επαληθεύεται δηλαδή ο Τσαρούχης, αυτό που είχε πει στη 
δεκαετία του '50, ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε μεγάλη τέχνη γιατί 
δεν έχουμε ήρωες. Θα ήθελα να ακούσω επίσης από τους 
εκπροσώπους των σχολών Καλών Τεχνών, τους γνωρίζω και δεν 
θα έπρεπε να είναι αυτοί, δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα μας πουν 
για την Καλών Τεχνών, δεν είναι αυτοί οι απολογητές, το λέω 
ειδικά για το φίλο το Γιάννη το Βαλαβανίδη. 

Αυτό που θυμάμαι ότι όταν μπήκα εγώ στη σχολή το '83, 
έφευγε η παλιά φρουρά, Μόραλης, Νικολάου, Σαυροειδής. Δηλαδή 
έφευγε η γενιά η προσανατολισμένη στη Γαλλία και στο ότι 
ζωγραφική, σχέδιο ή γλυπτική εν πάσει περιπτώσει είναι σχέσεις 
πλαστικές, δηλαδή σε μια περίοδο της σχολής όπου η αναζήτηση, 
κοιτώντας φυσικά προς την Γαλλία και κάποια μερίδα φοιτητών 
κοιτούσε και προς Τσαρούχη, Κόντογλου, Βυζάντιο, υπήρχαν και 
αυτοί, αλλάζει η Καλών Τεχνών, είναι αυτή ιστορία γύρω στα 10 
χρόνια και. Το λέω γιατί οι διάδοχοι έφυγαν και αυτοί. Πρώτα απ' 
όλα αναφέρομαι στον Κεσανλή. 

Αυτοί που οδήγησαν τα πράγματα. Στην επίσκεψη μου πέρυσι 
στην Καλών Τεχνών από περιέργεια να δω τις διπλωματικές, είδα 
ότι η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, έχει γίνει Ανωτάτη Σχολή 
διακοσμητικών τεχνών. 0 θρίαμβος του αιφνιδιασμού, ο θρίαμβος 
του στιγμιαίου, ο θρίαμβος της επικαιρότητας, του 
ευφιολογήματος, ο θρίαμβος της μίξης των υλών στο όνομα της 
πρωτοτυπίας. Αυτό μεταφράζεται στο ότι σήμερα η λύσσα των 
ανθρώπων για διαφορά έχει οδηγήσει σε μια έσχατη ατομικότητα η 
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οποία είναι η κατάργηση της ατομικότητας. Είναι η 
ομογενοποίηση. 

Και σκέφτομαι κάτι άλλο, αν στο στοίχημα του με το χρόνο, 
γιατί σκέφτομαι το εξής, ο άνθρωπος μπορεί να τα κερδίσει όλα. Η 
τεχνική, εν πάσει περιπτώσει, η τεχνική θα το λύσει, ένα δεν θα 
λύσει, τη σχέση του με το χρόνο. Ο χρόνος χρονίζει που λέει και ο 
Χάιδεγκερ. Εμείς σαν σώμα ψευδές και σαν άτομα αύριο στις 
τρύπες μας εκεί που είμαστε χωμένοι ο καθένας, ποια σχέση με το 
χρόνο έχουμε. Αυτό που μπορώ να καταθέσω, και δεν είναι 
δογματικό φαντάζομαι, έχω περάσει και από αυτό το στάδιο, είναι 
ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα διαλέξουν να κατοικήσουν στην 
επικαιρότητα είναι χαμένοι από χέρι. 

Θέτω το ερώτημα το οποίο θα απαντήσουμε εν ζωή, ίσως 
κάποιοι πιο ευμβρυθείς και πιο ώριμοι από μένα ίσως το έχουν 
διαισθανθεί. Ποιος θα κερδίσει τελικά τη μάχη με το χρόνο; Ο 
Τάκης ή ο Καλαμαράς; Ποιος κέρδισε τη μάχη με το χρόνο; Αυτός ο 
οποίος εκβίασε το να είναι σύγχρονος, το να είναι δυτικός ή αυτός 
που πήγε πίσω; Αυτός που πήγε γρήγορα, ή το κλίμα της σχολής 
μετά το '82-'83 όπου άρχισαν να μας λένε, πρόσεξε την κορνίζα 
σου. Η έγνοια μας να είναι για το προς τα έξω, πως θα τοος 
αιφνιδιάσουμε, πως θα τους κατακτήσουμε. Βέβαια, ήταν όλη η 
κίνηση της κοινωνίας τέτοια. 

Αλλά δυστυχώς η Καλών Τεχνών υπέκυψε αμαχητί στο 
λαϊκισμό, στην κολακεία, στην εύκολη κολακεία και επιτέλους 
βγήκαμε από την ευθύνη της σύγκρουσης. Μόνο καλά λόγια, 
χτυπήματα στην πλάτη και μετά κατακεφαλα η πραγματικότητα 
όπου βγαίνεις από την Καλών Τεχνών και μιλάω για τους πιο 
ανυποψίαστους οι οποίοι βγήκαν χωρίς παιδεία. Κάνανε εκειδά 
λίγο φροντιστήριο στου Τζιούρη ή στου Στέφου και αυτό ήτανε. Το 
μετά. 

Η Σάμος έχει το καλό ότι, όπως φαντάζομαι κάθε επαρχία, δεν 
υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα, δεν υπάρχουν αυτές οι αγωνίες. 
Αυτές οι αγωνίες είναι μιας Αθήνας του Κολωνακίου. Εκεί είναι το 
κοινό το φαντασιακό ή δεν ξέρω ποιο. Αυτό σου δίνει ένα ωραίο 
άλλοθι. Τι κάνουμε μαθές, αράζω δεν κάνω τίποτα, παραιτείσαι ή 
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αν κάνεις κάτι οφείλεις να είσαι ειλικρινής και έτοιμος, χωρίς να 
χρειάζεται να ανοίγεις το Art in America για να σου δώσει 
μονιμοποίηση, να σε μονιμοποιήσει. Και επειδή στην Ελλάδα έχουμε 
αυτό τον καρκίνο και αυτό το καρούμπαλο τοο κρατισμού Θέλουμε 
σ' όλα μια νομιμοποίηση κρατικίστικη. Γιατί; 

Γιατί δεν έχουμε ιδιωτική κουλτούρα, γιατί η ιδιωτική παιδεία 
είναι ιδιωτική αλητεία. Γιατί μας δίνει φρικτούς μισθούς και δίνει 
δίκιο στην πλέμπα, γιατί ένα παιδί 13 χρονών είναι πλέμπα και 
είναι εχθρός μας. Τι φιλοδοξούμε εδώ, να συγκροτήσουμε κάποια 
σωματικότητα, κάποιο σώμα; Ο συνδικαλισμός πάντα βοηθούσε 
τους συνδικαλιστές τους ίδιους. Έχουμε πλείστα παραδείγματα, 
και γω συνδικαλιστής ήμουνα αλλά εν τη αφέλεια μου και δεν το 
εξαργύρωσα, ούτε ήθελα, ούτε σκόπευα, γιαυτό είμαι και 
καθηγητής στη Σάμο και εκτός επίσημης ιστορίας, όχι επώνυμος. 

Κλείνω, θάλεγα ότι η Ευρώπη προχωρούσε μέσα από τις 
αρνήσεις της, δηλαδή όταν βαρέθηκε την κλάψα του ρομαντισμού 
η Δύση, επινόησε το ρεαλισμό. Είτε ήταν Φλομπέρ, ή Μπαλζακ είτε 
ήταν Μυλέ ή δεν ξέρω τι. Όταν βαρέθηκαν το μπαρόκ οι 
πολεοδόμοι, στην Ευρώπη, εμείς δεν το είχαμε εδώ, είχαμε 
νεοκλασικά σπιτάκια, όταν το βαρέθηκαν είπαν: αχ να πιστέψουμε 
στην καθαρότητα, στην αφαίρεση. Εμείς τι έχουμε να αρνηθούμε; 

Εγώ πιστεύω ότι αφέθηκε κάπως εδώ έτσι λάθρα ακούστηκε, 
ότι σωτηρία μόνο υπάρχει όταν επιστρέψουμε σε μια πρωτογενή 
όραση, δηλαδή, επιτρέψουμε πάλι στους εαυτούς μας να γίνουμε 
τυφλοί. Να βγούμε έξω από τις αναφορές μας και έξω από τις 
πληροφορίες μας. Γιατί η διάχυση της αισθητικής έχει οδηγήσει στη 
μεγάλη τύφλωση που λέγεται λήθη ή αλλιώς λέγεται ασήμαντα ή 
μέτρια έργα. 

Και στο κάτω-κάτω της γραφής η ζωγραφική σήμερα είναι μια 
υπόθεση σαν την ποίηση, αφορά 300 ανθρώπους. Και με λύπη μου 
το λέω αυτό, γιατί θα πρέπει να είναι το αντίστροφο, με μια τόσο 
δυνατή για πρώτη φορά στην ιστορία της, θα 'λεγα, θεσμικά 
Καλών Τεχνών. Με κτίρια, με υλικά, εμείς δεν είχαμε να τα 
ονειρευτούμε αυτά όταν τελειώσαμε, κάτω στην Πατησίων. Θα 
αλλάξει η Σχολή προσανατολισμό; Προς τα πού; Θα περιμένουμε 
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έξω να αλλάξει κάτι για να αλλάξουν εδώ τα πράγματα; Τίθενται 
τέτοια ερωτήματα; 

Εγώ πιστεύω ότι για κάθε νέο άνθρωπο τα ερωτήματα είναι 
από την αρχή και τίθενται, τι είναι σχέδιο, τι είναι χρώμα, τι είναι 
όλη, τι είναι όγκος. Η υπαγωγή αυτών των αιώνιων ερωτημάτων 
στην φρικτή εξελικτικοτητα οδηγεί στην κατάργηση των πλαστικών 
τεχνών και αυτό έχει γίνει. Η μοντερνικότητά μας δηλαδή, η 
μεταμοντερνικότητά μας είναι μια βλαχιά και μισή, είμαστε 
επαρχιώτες. 

Στείλανε το Τάκη στη Bienale και δεν στείλανε το Καλαμαρά 
και δεν το λέω γιατί είναι η κυρία Μοσχονά, αλλά γιατί ήταν 
αποκάλυψη. Και τον ανακάλυψα ευτυχώς τον Καλαμαρά τώρα στη 
πινακοθήκη και ήταν ο ποιο σημαντικός, δεν ξέρω σαν δάσκαλος τι 
ήταν ή σαν άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος εν πάσει 
περιπτώσει ήταν αφοσιωμένος, μας λείπουν αυτοί οι άνθρωποι οι 
αφοσιωμένοι, ήταν ο πιο αφανής. Γιατί να είναι ο συσχετισμός 
έτσι; 

Ούτως ή άλλως χαμένοι είμαστε, πάντα θα υπάρχει ένας 
Φούρας που θα νικάει, αλλά τουλάχιστον να ζούμε αξιοπρεπώς και 
αυτό το οποίο μας αναλογεί, άλλοι λένε αγορά, εγώ θα το έλεγα 
ένα μερίδιο στην κουλτούρα και στην ανθρωπολογία μας, που 
πρέπει να έχουμε. Τουλάχιστον να έχει μια δύναμη, ένα 
περιεχόμενο και μια, το οποίο δεν ξέρω, δεν έχω απάντηση γιαυτό. 
Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΥΔΡΕΥΩΝ: Σύντομες τοποθετήσεις εκ μέρους των εισηγητών 
και κλείνουμε. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Μου επιτρέπετε να διαμαρτυρηθώ για κάτι; Ο κύριος 
συνάδελφος είπε ότι κάθε τι που γίνεται στην Αθήνα και που είναι 
εσφαλμένο το χαρακτήρισε βλαχιά και επαρχιωτισμό. Αυτά 
γίνονται στο χώρο των Αθηνών όπου δεν είναι οι επαρχιώτες, οι 
επαρχιώτες είναι κάπου αλλού. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να 
χρησιμοποιήσει κάποιον άλλο όρο. 
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ΠΡΟΕΥΔΡΕΥΩΝ: Σας παρακαλώ συνάδελφοι, είμαστε κουρασμένοι 
τώρα, μικρές τοποθετήσεις Θα κάνουν οι εισηγητές τώρα, όπου 
νομίζουν ότι κάτι πρέπει να ξεκαθαρίσει και θα κλείσουμε για 
σήμερα. 

ΒΑΛΑΒΑΝ/ΔΗΣ: Ο δημόσιος διάλογος πάντοτε αφήνει ευχάριστα, 
νομίζω, εποικοδομητικά ζητήματα αν τα σκεφτεί κανένας λίγο πιο 
βαθιά γιαυτό και είμαστε εδώ. Πολλές από τις παρατηρήσεις θα 
μεταφερθούν όσο μπορούμε καλύτερα προκειμένου να 
διαμορφώσουμε και με/ς μια αντίληφη που την επεξεργαζόμαστε. 
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αποδεχτούμε ότι δεν 
υπάρχουν κριτήρια, ότι είμαστε σε αδιέξοδο, ή ότι τα πάντα είναι 
μια πλέμπα, ότι κολυμπάμε σε.... 

Και βέβαια ξέρω, και ξέρω από την πλάτη μου ότι όταν βγεις 
έξω, υπάρχουν πολλοί κάλπικοι άνθρωποι στο χώρο μας, πολλές 
κάλπικες καταστάσεις, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που το 'πάμε και 
πριν, ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του και το ρίσκο του, και 
δεν χρειάζεται να περιαυτολογούμε. Εκείνο όμως που θα πρέπει να 
πούμε επίσης είναι ότι συνταγματικά η αυτοδύναμη διδασκαλία 
είναι κατοχυρωμένη στην Ανώτατη εκπαίδευση, και όταν αυτό είναι 
μια τάση δεν μπορούμε να γυρίσουμε σε καταστάσεις 
προγραμματικές ή και δογματικές που να είναι έτοιμες πάνω σε 
μια λογική. 

Οι λογικές υπάρχουν και είναι πολλές. Καθένας επιλέγει τη 
δική του, και οι σπουδαστές είναι και αυτοί ώριμοι να επιλέξουν 
εκείνους τους δασκάλους που τους πηγαίνουν. 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: Συνάδελφε Βαλαβανίδη.... 

ΠΡΟΕΥΔΡΕΥΩΝ: Οχι, έτσι, όχι έτσι. Τι θα γίνει και γω θέλω να του 
πω, ξέρεις πόσα; γιαυτό μην το κάνουμε έτσι τώρα. 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: Να πάρει μια θέση, είναι καίρια η ερώτηση. Είπατε και 
γω προσωπικά το δέχτηκα αυτό, ότι δεν μπορούμε να λέμε σε ένα 
παιδί στη Σχολή Καλών τεχνών παρά μόνο την αλήθεια. Τότε πως 
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Θα δεχόμαστε, επειδή ο συνάδελφος ο Ζερβός έφυγε και εγώ στη 
διάθεση μου να πω πολλά δεν ολοκλήρωσα. Πώς ανεχόμεθα 
λοιπόν, αυτό το σύστημα το προ της σχολής που είναι και το πιο 
καίριο και πρέπει να το επικεντρώσουμε, δεν θέλω να πω, επειδή 
υπηρέτησα και εγώ σε αυτό το χώρο ότι λέμε ψέματα στα παιδιά, 
αλλά να λέμε τη μισή αλήθεια. Δηλαδή, να ανεχόμαστε αυτή την 
υποκρισία. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Ποια υποκρισία, ποιο προσχολικό θέμα, ποιο είναι 
αυτό; 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Εν κατακλείδι, το φροντιστήριο. Αν προέχει να 
πάρουμε ένα συμπέρασμα εδώ σαν Σώμα πρέπει.... 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Να τους πούμε να κλείσουν τα φροντιστήρια; Να 
πάρουμε αποφάσεις να κλείσουν τα φροντιστήρια; 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Όχι αλλά έφτασε, ο κόμπος στο χτένι, και πρέπει τα 
πράγματα επιτέλους να μην διαιωνίζονται. Εγώ αυτό θέλω να πω. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Αοιπόν, ή θα πρέπει να κλείσουμε τα φροντιστήρια ή 
θα πρέπει να ανοίξουμε τη σχολή για όλους τους υποψήφιους. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Πολύ καλή ιδέα. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Καμία αντίρρηση. Ή θα πρέπει να κάνουμε άλλες τρεις 
σχολές να ησυχάσουμε. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Η λύση έχει κατατεθεί ήδη. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Μην έχουμε αγωνίες πάνω σε κατατεθειμένες 
προτάσεις στην ουσία 

ΑΔΔΑΓΗ ΚΑΣΕΤΑΣ (ίί
Η
) 
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ΣΥΝΕΔΡΟΣ: ...πολύ αλλά χωρίς να λέμε ψέματα, γιαυτό πιστεύω 
και ορισμένες εκφράσεις, επιτακτική ανάγκη των καιρών, δεν 
υπάρχουν κριτήρια, αδιέξοδο, μιμητισμός κλπ, ισοπεδώνουν τα 
πράγματα και ενώ έχουν μια σωστή διάθεση και πρόθεση κάπου 
λένε φέματα. 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ...Είναι πολλά τα σχόλια που θα μπορούσε να κάνει 
κανείς, αλλά δυστυχώς δεν προφταίνουμε, έχουμε ήδη κουραστεί 
πρέπει να πω, εγώ έχω συγκρατήσει ένα σημείο που θεωρώ 
βασικό, κάτι που είπε ο συνάδελφος Κουφοβασίλης, ήθελα να 
απαντήσω. Νομίζω ότι κάπως ξεχνάμε, αγαπητέ Κουφοβασίλη, ότι 
η μέρα έχει 24 ώρες και θα μου επιτρέψεις να το κάνω έτσι λίγο 
πιο αναλυτικό αυτό για να δει κανείς τι μπορεί να κάνει και τι δεν 
μπορεί να κάνει. Δεν είναι κατ' ανάγκην απολογητικό αυτό που θα 
πω, αλλά νομίζω κάνει μια πιο πραγματική προσέγγιση. 

Εμείς με βάση το νόμο, πρέπει να διδάσκουμε 5-7 ώρες την 
εβδομάδα οι Σχολές των Καλών Τεχνών. Πιστέψετε με, είμαι 13 
χρόνια στη σχολή Καλών τεχνών της Θεσσαλονίκης και είχα κάνει 
και τρία χρόνια στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη δεν θυμάμαι να 
δούλεψα ποτέ κάτω από 10 ώρες την εβδομάδα, από την άλλη 
μεριά, εδώ μέσα υπάρχουν και απόφοιτοι της Σχολή Καλών Τεχνών 
και άνθρωποι που έχουν φροντιστήρια στη Θεσσαλονίκη, που δεν 
ήταν μαθητές μου αλλά που έχουν τελειώσει κλπ. 

Στην πόλη μέσα, προσέξτε, έχουμε κάποιες υποχρεώσεις και 
μας καλούν να βοηθήσουμε, διότι αν δεν το κάνουμε είναι κάτι σαν 
αυτό που είπατε εσείς. Παραδείγματος χάριν, αν δεν πάμε ποτέ 
στο δήμο Θεσσαλονίκης σε καμία Επιτροπή, θα μας πούνε τι είστε 
εσείς εδώ πέρα, είστε καθηγητές; Δεν βοηθάτε, αν δεν σας βάλουμε 
και βάλουμε έναν ζωγράφο από συνοικία θα μας κατηγορήσουν 
άλλοι. Είστε καθηγητές, λοιπόν ελάτε σε μια Επιτροπή, αυτό μας το 
λένε συχνά, έτσι; Γιατί σας το λέω, δεν θα πάμε ποτέ στο ΙΚΥ, στο 
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών; Ήδη εδώ άλλοι συνάδελφοι το 
ανέφεραν. Δεν έχουμε γραφειοκρατικές υποχρεώσεις μέσα στο 
Πανεπιστήμιο, δηλαδή δεν πρέπει να πάμε στις Γενικές 
συνελεύσεις; 
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Ακόμα και οι φοιτητές που απεχθάνονται, οι πιο πολλοί έτσι 
λένε και νομίζω είναι αλήθεια, συνελεύσεις και όλα αυτά τα 
γραφειοκρατικά, ιδιαίτερα οι φοιτητές των Καλών τεχνών, παρ' 
όλα αυτά όταν πάμε μας το προσάπτουν αυτό, μας κατηγορούν, 
λένε γιατί δεν πάτε, έχετε και εδώ υποχρεώσεις. 

Οι συνελεύσεις γίνονται μπορώ να σας πω κανονικά, δυο 
φορές το μήνα, μερικές φορές όμως μπορεί να γίνουν και τρεις, 
όπως φυσικά μπορεί να γίνουν και μια φορά το μήνα. Μερικές από 
αυτές θέλουν και μια προετοιμασία. Δηλαδή, όταν μπαίνουμε σε 
ένα εκλεκτορικό Σώμα, ιδιαίτερα όταν είναι να κρίνουμε ένα 
θεωρητικό, έχουμε να διαβάσουμε και κείμενα, τα οποία πολλές 
φορές είναι 5.000 σελίδες. Θα μου πείτε τα διαβάζετε όλα; 
Κάνουμε μια φιλότιμη προσπάθεια, συνονοούμαστε, υπάρχουν και 
άλλοι συνάδελφοι εδώ Πανεπιστημιακοί. Γιατί το λέω, φοβάμαι ότι 
δεν υπάρχει η πραγματική εικόνα του ποιες είναι οι υποχρεώσεις 
μας για να δείτε μετά παραδείγματος χάριν τη Θεσσαλονίκη. Εμένα 
μου ζητάει ο Δήμος Θεσσαλονίκης να συνεργαστώ και νομίζω ότι 
το έχω κάνει. 

Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω είμαι και σύμβουλος στο 
Βαθοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, που είναι το μεγαλύτερο στη 
Βόρεια Ελλάδα, ίσως από τα μεγαλύτερα στον ελληνικό χώρο επί 
δυο χρόνια. Χωρίς αμοιβή. Εκεί πέρα, κάθε 15 μέρος πρέπει να 
πηγαίνω. Και πρέπει να πηγαίνω όχι μόνο στα εγκαίνια των 
εκθέσεων, όταν γίνεται η ανάρτηση, να έρχομαι σε επαφή με τον 
καλλιτέχνη που θα εκθέσει ή με τους συγγενείς όταν πρόκειται για 
πεθαμένο καλλιτέχνη, παράδειγμα ο πλοίαρχος ο Αουκόπουλος, 

Ταυτόχρονα στη Σταυρούπολη που έχουμε παράρτημα ο 
δήμαρχος μου λέει: "α, είστε εδώ, έχετε παράρτημα της σχολής, 
δεν ερχόσαστε να μας βοηθήσετε λίγο στα εικαστικά;" Πάλι το ίδιο. 
Μη νομίζετε δηλαδή ότι έχουμε χρόνο διότι αν νομίσετε και τον 
υπόλοιπο χρόνο πρέπει να τον αφιερώνω εκεί, μην ξεχνάτε πια τι 
θα κάνουμε, δεν είμαστε καλλιτέχνες; Δεν πρέπει να 
ζωγραφίζουμε; Δεν πρέπει να διαβάσουμε ένα βιβλίο; Δηλαδή, δεν 
υπάρχει πουθενά αυτό που θα λέγαμε μια ερευνητική στάση, δεν 
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πρέπει να διαβάσουμε τίποτε, δεν πρέπει να ταξιδέφουμε. Διότι 
και αυτό μας το ζητάνε οι φοιτητές και έχουν δίκιο να το ζητάνε. 

Ένα σωρό εκθέσεις που έχουν γίνει προς τα έξω, να σας πω 
χαρακτηριστικά ότι οι φοιτητές των εργαστηρίων μια φορά κάνανε 
έκθεση στο σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης. Κάποιοι 
ενθουσιάστηκαν, μέσα σε δυο μέρες κάποιοι από αυτούς, μπορεί 
να είναι εδώ αυτή τη στιγμή, δεν τους θυμάμαι καλά, πέρασαν 
φυσικά στο σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης, μέσα σε δυο 
μέρες πέρασαν 20.000 άνθρωποι, 30.000 άνθρωποι. Φυσικά, 
πρέπει να προσέξουμε μην πέσουμε σε μια δημαγωγική προσέγγιση 
της τέχνης γιατί αυτό δεν το λύνει το πρόβλημα, εξαρτάται ποιο 
πάει, τι βλέπει, πως τα βλέπει, αν υπάρχουν άλλοι βοηθητικοί 
τρόποι να βοηθήσει το κοινό να τα προσεγγίσετε τα έργα, αυτό 
απαιτεί μια τεράστια δουλειά. 

Δεν λέω με αυτό ότι εν πρέπει εμείς να δίνουμε μια μάχη σε 
αυτό το επίπεδο, όπως θα συμπλήρωνα ακόμα, και οι φοιτητές, 
δεν ξέρω αν έχετε συνειδητοποιήσει, αν μετρήσετε τις ώρες που 
τους δίνουμε εμείς στο πρόγραμμα θα δείτε ότι απαιτούμε πέντε 
ώρες την ημέρα να κάνουν σχέδιο στο εργαστήριο, τους βάζουμε 
και το απόγευμα κάποιος εργαστηριακές δουλειές, έχουν το 
απόγευμα κάθε μέρα περίπου δυο ώρες θεωρητικά και τους 
δίνουμε και λίγη δουλειά στο σπίτι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό στην 
πράξη; 9 ώρες την ημέρα δουλειά τουλάχιστον, για ένα κανονικό 
φοιτητή χωρίς να υπολογίσουμε ότι πρέπει να διαβάσει και έναν 
ποιητή ή να διαβάσει και λίγο την εφημερίδα του. Άμα τα βάλετε 
και αυτά ο κανονικός φοιτητής φθάνει περίπου στις 10 ώρες την 
ημέρα και άλλες τόσες φτάνουμε εμείς. 

Πολλές φορές να μην λέμε "α, τι κάνει αυτός", ελάτε να δείτε 
ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες, να δείτε ποιο είναι το 
ωράριο, να δείτε ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας και να δείτε και 
από την άλλη πλευρά αν πρέπει και να ζωγραφίζουμε., θα πρέπει 
να διαβάσουμε και κανένα βιβλίο. Θα πρέπει να βλέπουμε και 
ζωγραφική, γιατί αλλιώς θα είμαστε πρόσωπα που θα κάνουμε 
διάφορα λαϊκίστικα πράγματα, αλλά δεν θα έχουν και ποιότητα 
κατά τη δική μου αντίληψη. 
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Δεν Θυμάμαι τώρα σε τι άλλο Θα μπορούσα. Ναι, ίσως ένα 
πολύ σύντομο σχόλιο σε αυτό που έκανε ο φίλος ο Δημήτρης 
Σεβαστάσης. Σε πολλά πράγματα από αυτά που είπε συμφωνώ, δεν 
συμφωνώ βέβαια σε ένα Θέμα που νομίζω το έθιξε και ο Γιάννης. 
Δεν Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κανένα κριτήριο ή έχουν ισοπεδωθεί 
όλα, ότι οι σχολές Καλών Τεχνών πάνε πολύ άσχημα. Εάν Θα δείτε 
σε παγκόσμια κλίμακα, νομίζω ότι οι σχολές Καλώ Τεχνών οι δυο 
που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι από τις καλές σχολές Καλών 
Τεχνών του κόσμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε 
εδώ, να ικανοποιηθούμε με αυτά που έχουμε κάνει. 

Έχουμε σήμερα μέτρο σύγκρισης, πάνε έξω και φοιτητές της 
σχολής, και απόφοιτοι της σχολής. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι 
στα θεωρητικά μαθήματα κατά τη γνώμη μου υστερούσαν οι 
σχολές πιο πολύ και αυτό γιατί με τον ανταγωνισμό που υπήρχε 
αυτό το λεγόμενο παραδοσιακό σχέδιο το μάθαιναν ικανοποιητικά, 
καλύτερα από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ίσως από τις 
τέσσερις-πέντε στον κόσμο που ζητάνε αυτό το σχέδιο σε ένα 
επίπεδο σχετικά υψηλό. Αυτό μας το αναγνωρίζουν πάρα πολλοί 
στην Ευρώπη καθηγητές, σε χώρες που υπάρχει παράδοση, όπως 
στην Ολλανδία, στην Ισπανία και στη Γαλλία. Δεν λέω στην Ιταλία 
γιατί μπορώ να σας πω παραδείγματα που αν πάει ένα πρωτοετής 
δικός μας κάνει καλύτερο σχέδιο από τους τριτοετείς με την 
παραδοσιακή έννοια που δίνουμε στο σχέδιο και δεν προφταίνουμε 
φυσικά να το αναλύσουμε πολύ αυτό. 

Νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε υπ' όψιν μας πολλές 
παρατηρήσεις συναδέλφων που έγιναν εδώ πέρα και δυστυχώς δεν 
προφτάσαμε να τα αναλύσουμε όλα. Κάτι άλλο πολύ γρήγορα, στο 
φόβο που είχε ένας συνάδελφος εδώ για τη λογοκρισία και την 
καταπίεση από το κράτος και τους κρατικούς φορείς και 
αναφέρθηκε πολύ σωστά στην Αλβανία, συμφωνώ απολύτως μόνο 
που νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι λογοκρισία και 
καταπίεση μπορεί να ασκηθεί και με άλλο τρόπο ίσως πιο 
αποτελεσματικά όπως πολύ σωστά έχει πει ο Ζαν Κλαιρ και ένα 
σωρό άλλοι σημαντικοί θεωρητικοί. 
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Δηλαδή μπορεί να ασκήσει λογοκρισία πιο αποτελεσματικά 
επιβάλλοντας πράγματα, αποκλείοντας ανθρώπους από την 
αγορά, περνώντας κάποιες ιδέες, με ένα τρόπο πολύ πιο 
λεπτεπίλεπτο και πολύ πιο αποτελεσματικό. Η λογοκρισία και η 
καταπίεση δεν βρίσκεται κυρίως στο ένα στρατόπεδο, βρίσκεται 
παντού. Αυτό πολύ σχηματικά, οφείλω να ομολογήσω ότι έχω 
κουραστεί και δεν ξέρω αν παρέλειψα κάτι. 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ναι ένα σύντομο για το ζήτημα των κριτηρίων που 
άναψε ένα μέρος της συζήτησης, η αλήθεια είναι πως του αξίζει 
μια ξεχωριστή συζήτηση. Από τη δικιά μου την πλευρά 
αναφέρθηκα στην έλλειψη κριτηρίων στην τέχνη. Ότι υπάρχουν 
κάποια κριτήρια μέσα στα ιδρύματα είναι αναμφισβήτητο. Ότι 
έχουν διαλυθεί τα κριτήρια στην τέχνη επίσης είναι δοσμένο 
τουλάχιστον από πολλές θεωρητικές πλευρές και ίσως μια 
συζήτηση άλλη βέβαια, προς διευκρίνιση αυτό. 

Σε σχέση με τη συζήτηση που έγινε σήμερα, νομίζω ότι όταν 
μιλάμε για την καλλιτεχνική παιδεία, προφανώς μιλάμε για τον 
καλλιτέχνη δάσκαλο. Ο καλλιτέχνης δάσκαλος συγκεντρώνει πολλές 
ιδιότητες. Είναι κατ'αρχάς καλλιτέχνης, προσπαθεί να λύσει 
ζητήματα τέχνης, είναι βέβαια εκ δευτέρου και δάσκαλος και 
πρέπει να ξέρει να τα διδάξει αυτά τα πράγματα. Και το τρίτο 
βέβαια σε σχέση με την πραγματικότητα είναι ότι ως δάσκαλος 
είναι και εργαζόμενος μισθωτός. Αυτά τα τρία στοιχεία μαζί είναι 
που δείχνουν την έκταση του προβλήματος και ανοίξανε όλα τα 
θέματα που πιάστηκαν και γιαυτό και η κουβέντα πήγε προς όλες 
τις κατευθύνσεις, στα κριτήρια της τέχνης και στα εργασιακά 
δικαιώματα και στη διδακτική της τέχνης. 

Εγώ νομίζω όμως ότι θα πρέπει να προσέξουμε το εξής. Είναι 
απαραίτητες οι υλικές προϋποθέσεις που επιτρέπουν σε κάποιον 
να είναι και δάσκαλος και καλλιτέχνης. Χωρίς τις υλικές 
προϋποθέσεις, χωρίς κάποιος να μην μπορεί να ζει από τη δουλειά 
του δεν μπορεί να είναι ούτε δάσκαλος, ούτε καλλιτέχνης. Το 
κρατώ αυτό σαν έμφαση γιατί θέλω να βάλω δυο εμφάσεις από τη 
δική μου την πλευρά. Με αυτή την έννοια, όπως βάλαμε και στην 
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εισήγηση, νομίζω ότι η κατεύθυνση, σαν κατεύθυνση πολιτικής, 
γιατί από κει και πέρα ο καθένας θα εκφράσει τις δικές του ιδέες 
και τις δικές του μεταρρυθμιστικές λογικές σαν κατεύθυνση νομίζω 
ότι η λέξη κλειδί είναι η λέξη συλογικότητα. 

Και η τέχνη, όπως κάθε τι άλλο δημιουργείται μέσα από 
συνθήκες συλλογικότητας. Δεν υπάρχει ατομική παρθενογένεση 
ούτε τίποτα, άσχετα με το ποιος είναι ο τρόπος που παράγεται, αν 
το κάνει ένας ή αν το κάνουν πολλοί. Η συλλογικότητα λοιπόν και 
η κατεύθυνση προς την συλογικότητα είναι αυτή που δίνει το 
δρόμο και δίνει τις απαντήσεις. Αυτό σήμαινε το πολλοί δάσκαλοι, 
αυτό σήμαινε το πολλοί μαθητές, αν θέλετε πολλοί που μπορούν να 
κρίνουν την τέχνη την κάνουν καλύτερη. Πολλοί που κάνουν τέχνη 
κάνουν περισσότερη. 

Στο τέλος-τέλος της γραφής νομίζω ότι καθένας έχει δικαίωμα 
και υποχρέωση στην ανθρώπινη υπόσταση του να γυρέψει τα 
δημιουργικά του πεδία - όλοι οι άνθρωποι έχουν δημιουργικά 
πεδία, εγώ προσωπικά νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να 
κάνουν τέχνη αν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις - και έτσι 
να παλέψει ενάντια στην αλλοτρίωση την οποία υφίσταται με τον 
τρόπο με τον οποίο πρέπει σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία να 
επιβιώνει. 

Θα απαντήσω δυο στοιχεία από την τοποθέτηση του 
συνάδελφου από τη Σάμο. Είπε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, 
από τη δική μου την πλευρά δεν είμαι τόσο απαισιόδοξος. Τι 
αρνούμαστε και σε τι ελπίζουμε. Αρνούμαστε, ελπίζω ότι θα 
γίνουμε ότι θα γίνουμε πολλοί που θα αρνηθούμε για να γίνω πιο 
ακριβής την ειδωλολατρεία και προς την τέχνη. Και σε τι 
ελπίζουμε, προφανώς ελπίζουμε να κάνουμε την τέχνη του αύριο 
και να αλλάξουμε τον κόσμο ολόκληρο. Τίποτα λιγότερο. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα, απλά ήθελα να πω 
στον κύριο Δημητρέα σε αυτά που απάντησε στον πατέρα μου 
σχετικά με την εισήγηση του ότι σε τελική ανάλυση είναι μέρος του 
καθηγητικού σας έργου, του διδακτικού σας έργου, να κάνετε 
συγκρούσεις σε δημόσιο βίο. Δεν είναι θέμα του πόση ώρα θα 
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καταναλώσετε στη ζωή σας μέσα, την κάθε ημέρα σας, έχει 24 
ώρες η ημέρα και είναι 7 ώρες ύπνος και 7 ώρες δουλειά και 7 
ώρες δεν ξέρω τι. 

Είναι θέμα ότι αν εγώ δεν ακούσω ότι αυτό το γλυπτό του 
Αριστοτέλη που έχει στηθεί στην πλατεία Αριστοτέλους είναι τόσο 
κακό και τόσο άσχημο, και αν δεν το μάθω εγώ και άλλοι τόσοι 
μέσα στην πόλη που ζούνε από σας, τότε γιατί πράγμα συζητάμε; 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: (ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ) 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Το ζήτημα αυτό δεν 
είναι προσωπικό. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Οχι, να μην παρεξηγηθώ, θέλω να πω ότι ο κάθε 
καθηγητής οφείλει να έχει άποφη στα πράγματα που γίνονται στην 
πόλη που ζει. Δεν λέω ότι ο κύριος Δημητρέας δεν έχει, είναι από 
τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει περισσότερο από τον καθένα 
μας στη σχολή και τον καθένα σε όλες τις σχολές τελοσπάντων σε 
συνδικαλιστικό επίπεδο. Απλά να μην αποφεύγουμε κάποια κριτική 
που μας γίνεται διακριτικά. 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αν μου επιτρέπετε μια φράση. Νομίζω ότι δεν το 
αποφεύγουμε αυτό που λέτε, ίσως μερικές φορές φροντίζουμε να 
μην λασπολογούμε γιατί οι συγκρούσεις αυτές όταν καταλήγουν σ' 
ένα επίπεδο λασπολογίας και προσωπικών επιθέσεων τότε είναι 
που φοβάμαι ότι δε φέρνουν κανένα αποτέλεσμα. Εγώ προσωπικά 
αυτό το αποφύγω, είναι αλήθεια, όσο μπορώ βέβαια γιατί δεν 
μπορώ να παριστάνω ούτε τον τέλειο, ούτε τον άγιο. 

Αλλά από την άλλη μεριά, να σας δώσω το παράδειγμα για το 
άγαλμα αυτό ειδικά που λέτε, είχε γίνει μια συζήτηση στη 
Θεσσαλονίκη, όχι γιαυτό, για όλα, και είχαν μετρηθεί πρέπει να 
σας πω όχι από μένα από κάμποσους καλλιτέχνες ότι ήταν 85, 
έγινε μια πρόταση να ξηλωθούν 30-40 κανείς δεν αναλάμβανε την 
ευθύνη, γίνανε πολλές συναντήσεις, πρέπει να σας πω, δεν θέλω 
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αλλά με φέρατε σε δύσκολη Θέση, ήμουνα από αυτούς που πήγαν 
και στις τρεις συγκεντρώσεις και έχασα 45 ώρες. 

Τελικά ο Δήμος, εμείς πήραμε Θέση πάνω σε αυτό. Ο δήμος 
όμως λέει ότι με συγχωρείτε εγώ δεν μπορώ έναν καλλιτέχνη που 
τον πλήρωσαν οι άλλοι, τον έχει βάλει ο σύλλογος 
Ελληνοαμερικανών, δεν μπορούμε να τον πετάξουμε εμείς στον 
δρόμο, μπαίνουν άλλες συμβάσεις στη μέση. 

Εγώ εκεί δεν το κλείνω το στόμα μου. Λέω κύριοι, πρέπει να 
επωμιστούμε και να βγούμε δημόσια να πάρουμε πολιτικές, 
κοινωνικές ευθύνες, να το καταγγείλουμε. Κάπου εκεί σταματάει,. 
Και πρέπει να σου πω και γω τώρα, αν μου επιτρέπεις ότι και σεις 
οι φοιτητές το σταματάτε. Δηλαδή, κάπου εσείς στο όνομα ότι 
έχετε πληγωθεί από την πολιτική, αυτή τη στιγμή πολλές φορές 
αποφεύγετε τέτοια πράγματα. Ας πούμε λέτε, ε, καλά δηλαδή 
ζητάτε κάπου πράγματα που σας διευκολύνουν και έχετε δίκιο. 
Αυτά που λέγαμε για την υποδομή κλπ. Μόλις συνδεθεί με 
κοινωνικά, ιδεολογικά προβλήματα αμέσως έχετε τόσο πολύ 
πληγωθεί, όχι όλοι βέβαια, αλλά ένα πολύ μεγάλο μέρος όπου 
τραβιέστε στην άκρη. 

Παράδειγμα με το κτιριακό. Αγωνιζόμαστε, βρήκαμε αίθουσες 
και σας έλεγε ο Δήμαρχος, όχι σε σας προσωπικά, πάμε μέσα να το 
καταλάβουμε. Και είδα πρώτη φορά φοιτητές να λένε, που βεβαίως 
αν ήμουν φοιτητής θα είχα μπει 300 φορές μέσα όχι μια, λένε μα 
ξέρω εγώ ποιος θα πάει, ας πάει ο άλλος.... 

ΠΡΟΕΥΔΡΕΥΩΝ: Έχουμε άλλον ένα εισηγητή για να κλείσει, έλα 
Νίκο. Για να κλείσει τη βραδιά έλεγα. 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: Είμαστε Έλληνες, είχαμε το Ρίτσο ο όποιος έλεγε «ούτε 
εγώ θα 'μαι πάνω από σένα, ούτε συ πάνω από μένα. Όλοι πάνω 
από το εαυτό μας». Η ώρα, η ώρα και πατούμε πεπονόφλουδα, 
μπορούμε να βγάλουμε αυτό το αγκάθι του Έλληνα, μήπως 
χρειάζεται αυτού του ωραίου Ιταλού, καθαρά χέρια και γω χάρηκα 
περνώντας από τη σχολή Καλών Τεχνών, που λέγαμε καλών τεχνών 
κάποτε, κοροϊδεύανε. 
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ΠΡΟΕΥΔΡΕΥΩΝ: Τώρα αποφάσισες να κλείσεις εσύ τον Νίκο. Έλα 
Νίκο. 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πιστεύω ότι αυτοί που πραγματικά ενδιαφέρονται για 
τη δική μας την υπόθεση, δηλαδή τις καλές τέχνες είτε βρίσκονται 
σε αυτή την αίθουσα, είτε είναι στο Επιμελητήριο, ή σε παρόμοιες 
συγκεντρώσεις. Άλλοι δεν νοιάζονται καθόλου, δηλαδή από την 
πολιτεία, να είστε βέβαιοι. Έχω πάρα πολλά να πω, είπα ελάχιστα 
για να μην σας κουράσω και επειδή δεν πολυπιστεύω ότι βγαίνει 
αποτέλεσμα έτσι από κουβεντούλες έτσι όπως μπορεί αν γίνουν. 
Δεν έχουμε δυνατότητες να ψαχτούμε. Πιστεύω ότι και έννοια του 
σχεδίου και τα όνειρα είναι πολύ βαθύτερα πράγματα για να 
γίνουν στο πόδι έτσι. 

Ένας συνάδελφος εκεί κάτι πέταξε, υπαινίχθηκε ότι τα 
φροντιστήρια και ανέφερε και το όνομα μου. Σε μένα δεν ήρθαν 
επειδή είδαν την δουλειά μου και θέλησαν να γίνουν καλλιτέχνες, 
ήρθαν για να μπουν στη σχολή Καλών Τεχνών, να δουλέψουν ένα 
κεφάλι, επειδή προφανώς κάπως έτσι είναι η ιστορία. Και δεν τους 
είπα να πω στους γονείς τους ότι εκεί θα πάτε, θα σέβεστε το 
χώρο, έχω πολλά παράπονα και έχω και 20 χρόνια να κάνω 
διακοπές. Είναι χονδροειδώς άδικο αυτό που είπε όχι μόνο για 
μένα αλλά και για τα άλλα τα φροντιστήρια. 

Στην αρχή ξεκινάμε για να ζήσουμε βέβαια, με κάθε δικαίωμα 
που έχουμε, πήραμε ένα πτυχίο και σε κανέναν δεν θα ζητήσουμε 
την άδεια μέσα από τη δουλειά μας για να ζήσουμε. Στην πορεία 
μπορεί να δινόμαστε και να νοιαζόμαστε για αυτή την υπόθεση 
που λέγεται ξεκίνημα των νέων ή καλές τέχνες ή οτιδήποτε. Παρ' 
όλα αυτά πιστεύω ότι άλλου είδους συζητήσεις, ή με μικρότερα 
σχήματα ή με περισσότερο χρόνο Θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε 
να είναι και ουσιαστικά γιατί αυτά θα μείνουν πολλά στα χαρτιά 
και κουραστικό και για τους άλλους ττοο ακούνε και δεν μιλάνε. 
Αυτό με στεναχωρεί, κανονικά όλοι θα έπρεπε να έχουν λόγο. 
Ευχαριστώ πολύ 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστώ Νίκο. Καλό σας βράδυ και καλή 
αντάμωση αύριο. 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΣΕΤΑΣ (12") 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Την Ελένη Πολυχρονάτου, την Ευτυχία 
Ροδοπουλου, την Καλλιόπη Κουτήφαρη, οι οποίο θα αναφέρουν 
στις εξής εισηγήσεις. 
Εικαστικά εργαστήρια στην Τοπική αυτοδιοίκηση 
Δίκτυα εικαστικών εργαστηρίων Υπουργείου Πολιτισμού στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
Θεσμικό καθεστώς εικαστικών εργαστηρίων Τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 
Το λόγο έχει η Ευτυχία Ροδοπουλου. 

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ: Εγινε μια μικροαλλαγή στο πρόγραμμα γιατί το 
αντικείμενο μας ήταν το ίδιο και αποφασίσαμε να κάνουμε μια από 
κοινού εισήγηση την οποία θα σας παρουσιάσουμε, και επειδή τα 
εργαστήρια τέχνης των Δήμων ίσως σας είναι άγνωστα στους 
περισσότερους θα σας παρουσιάσουμε και μια δουλειά από το 
εργαστήριο τέχνης της Αγίας Παρασκευής ασχολίαστη. Έτσι για να 
πάρετε ένα δείγμα της δουλειάς μας. 

Εγώ είμαι υπεύθυνη του εργαστηρίου τέχνης της Αγίας 
Παρασκευής του τομέα των ενήλικων, η υπεύθυνη του τομέα του 
παιδικού είναι η κυρία Δάφνη Γιανναντωνάκη. Ο κύριος Κοτόκος 
επίσης δουλεύει στο εργαστήριο της Αγίας Παρασκευής, είναι 
γλύπτης και οι υπόλοιποι θα σας παρουσιαστούν οι ίδιοι. 

Η πολιτισμική ανομοιογένεια των πόλεων απομονώνει το 
άτομο από κοινούς χώρους επικοινωνίας και ειδικά από 
δραστηριότητες που έχουν σχέση με τις τέχνες. Η ιδιωτική 
πρωτοβουλία απευθύνεται στους λίγους με κριτήριο το κέρδος. 
Κάθε είδους πολιτιστική κίνηση στηριγμένη στις πλάτες ελάχιστων 
φωτισμένων πολιτών παραμένει στο περιθώριο. Οι Δήμοι συνήθως 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 3 - 10 / 9 / 1997 Σελ.: 430 



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

εξαντλούν τα κεφάλαια τους επιχορηγώντας εκδηλώσεις βιτρίνας 
αμφιβόλου καλλιτεχνικού περιεχομένου. Σίγουρα όμως θα ξέρετε 
ότι υπάρχουν και Δήμοι οι οποίοι επιδοτούν κάποιες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις με πολύ υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικό περιεχόμενο. 
Αυτοί είναι συνήθως οι Δήμοι οι οποίοι έχουν Συμβούλους 
καλλιτέχνες και παίρνουν υπ' όψιν την γνώμη τους. 

Τα τελευταία 20 χρόνια στον κύκλο των εικαστικών 
αναπτύχθηκε ένας έντονος προβληματισμός ως προς τη διδακτική 
της τέχνης με αφετηρία τα καλλιτεχνικά στη Μέση εκπαίδευση. Τα 
αποτελέσματα έγιναν ορατά σε πολλά δημόσια σχολεία, και 
ιδιωτικά, τα οποία εξελίχθηκαν σε κυψέλες εικαστικής δημιουργίας 
και παραγωγής πολιτισμού. Η συμμετοχή των μαθητών αλλά και 
του κοινού ήταν εντυπωσιακή. 0 κόσμος έκπληκτος ανακάλυψε ότι 
μπορεί ο καθένας να γίνει δημιουργός ή μέτοχος του πολιτιστικού 
αγαθού, Η ανάγκη της αυτοέκφρασης οδήγησε στη δημιουργία των 
πρώτων δημοτικών εργαστηρίων τέχνης. 

Ενα-δυο στην αρχή βασίστηκαν στον πατριωτισμό κυρίως των 
καλλιτεχνών που τα δημιούργησαν αλλά και τη στήριξη κάποιων 
φωτισμένων Δημάρχων. Η παροχή υψηλού επιπέδου αισθητικής 
αγωγής τους έδωσε γρήγορα το στίγμα άτυπων εικαστικών 
σχολών. Οι σπουδαστές γοητεύτηκαν από την ιδέα της προσέγγισης 
τους στα εικαστικά και άρχισαν να πληθαίνουν εκρηκτικά καθώς 
έμπαιναν στον κόσμο της χαράς της δημιουργίας και της 
αισθητικής απόλαυσης. 

Η λειτουργία των εικαστικών εργαστηρίων τέχνης είναι 
σημαντικότατη Δημοτική παροχή αφού καλείται να καλύψει το 
έλλειμμα της εικαστικής παιδείας στη προσχολική, στη σχολική 
ηλικία, την απουσία μαθημάτων καλλιτεχνικών στις δέσμες, την 
έλλειψη δημόσιων σχολών ελευθέρων σπουδών, και τη βελτίωση 
του αισθητικού κριτηρίου των πολιτών. 

Εικαστική παιδεία είναι βέβαια έργο του Υπουργείου Παιδείας 
γιατί αφορά το σύνολο του ελληνικού λαού. Γιαυτό και η δημόσια 
εκπαίδευση είναι κατά τη γνώμη μου ο πρώτος και βασικός στόχος 
που πρέπει να κατακτηθεί. Τα δημοτικά εργαστήρια, ωστόσο, 
έχοντας εξειδικευμένο αντικείμενο διαθέτουν τον απαραίτητο 
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χρόνο και την κατάλληλη υποδομή και έχουν την δυνατότητα να 
παρέχουν πιο διευρυμένη γνώση σε ένα αξιόλογο ποσοστό ατόμων 
με καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα. 

Οι Δήμοι τώρα, στην αρχή διατυμπάνισαν την δραστηριότητα 
των εργαστηρίων, χωρίς να μπορούν όμως να εξασφαλίσουν ούτε 
καν την βοήθεια του Δημοτικού μηχανισμού. Ξέρετε πως 
δουλεύουν οι δημοτικοί μηχανισμοί. Η δημοτική οικονομική 
στενότητα και τα πενιχρά κονδύλια, απετέλεσαν φραγμό στην 
ανάπτυξη τους και περιόρισαν αναγκαστικά τον αριθμό των 
σπουδαστών. Οι μισθοί των δασκάλων εξευτελιστικοί, η 
υλικοτεχνική υποδομή υποτυπώδης. 0 παραγοντισμός έπαιξε και 
αυτός τον ρόλο του. Of αντίξοες συνθήκες οδήγησαν στο κλείσιμο 
κάποιων εργαστηρίων, όσα άνθισαν στηρίχθηκαν στην κατάθεση 
ψυχής των δασκάλων τους και το όραμα κάποιον δημοτικών 
αρχών. 

Το δίκτυο των εικαστικών εργαστηρίων θεσμοί και 
προβλήματα. Στη σημείο αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού 
δημιούργησε το δίκτυο εικαστικών εργαστηρίων. Ο θεσμός 
καθιερώθηκε με σκοπό την ανάπτυξη της περιφέρειας στον τομέα 
της καλλιέργειας των εικαστικών τεχνών, θεσπίζοντας την 
επιχορήγηση του ποσού των 10 εκατομμυρίων το χρόνο 
ανεξάρτητα αν τα εργαστήρια ήταν ήδη υπό ίδρυση ή είχαν 
αναπτυχθεί. Εδώ μιλάμε για εργαστήρια τα οποία παρέλαβαν που 
είχαν ήδη 200 έως 500 μαθητές και άλλα εργαστήρια τα οποία 
εκείνη τη στιγμή ιδρύονταν. 

Αντίστοιχη υποχρέωση οικονομική ανέλαβαν και οι Δήμοι με το 
ίδιο ποσόν. Εξαίρεση απετέλεσε το εργαστήριο της Καλαμάτας το 
οποίο είχε ήδη σύμβαση με πολλαπλάσιο ποσό στο δίκτυο πόλεων. 
Η δημιουργία των εικαστικών εργαστηρίων είναι σίγουρα ένα 
θετικό βήμα από πλευράς Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί επέτρεψε 
την ίδρυση αρκετών νέων εργαστηρίων και βοήθησε στον 
εξοπλισμό των υπαρχόντων. Η κυριότερη όμως συμβολή του ήταν 
ότι άνοιξε το δρόμο μιας συζήτησης για την εικαστική παιδεία σε 
επίπεδο δημοσιών και δημοτικών φορέων. Κατάλαβαν πλέον οι 
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Δήμοι και το Δημόσιο ότι για να στήσουν μια υψηλού επιπέδου 
εικαστική αγωγή πρέπει να διαθέσουν κάποια κονδύλια. 

Η επιχορήγηση λοιπόν, στην πορεία για την υπογραφή των 
προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δήμων και Υπουργείου 
Πολιτισμού, άρχισαν να αναφύονται κάποια προβλήματα. Αντίθετα 
με την προγραμματική σύμβαση που ρητά αναφέρει ότι η επιλογή 
των διευθυντών είναι αρμοδιότητα των Δήμων και με τη σύμφωνη 
γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και παραβλέποντας την ιστορία 
και τις ιδιαιτερότητες του κάθε εργαστηρίου, το Υπουργείο 
επεδίωξε να παρέμβει στην επιλογή κάποιων διευθυντών. 

Σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση ο διευθυντής έχει 
την πλήρη αρμοδιότητα και ευθύνη του εργαστηρίου. Είναι ο 
μοναδικός εισηγητής προσλήψεων και απολύσεων των δασκάλων 
και του προσωπικού χωρίς να υποχρεούται σε τεκμηρίωση. 
Καταρτίζει το πρόγραμμα δράσης τόσο στον εκπαιδευτικό τομέα 
όσο και στον τομέα των εκδηλώσεων. Προΐσταται, εποπτεύει, 
ελέγχει, ασκεί δηλαδή διοίκηση σε όλα τα επίπεδα χωρίς να 
υποχρεούται να διδάξει. Κάνει δημόσιες σχέσεις και έρχεται κατ' 
αποκλειστικότητα σε επαφή με τις δημοτικές αρχές και το 
Υπουργείο Πολιτισμού. Παράλληλα αν θελήσει να ασκήσει επαρκώς 
τα καθήκοντα του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Υπουργείου 
Πολιτισμού, η απασχόληση του είναι τόσο σοβαρή και χρονοβόρα 
ώστε να δικαιολογεί έναν υψηλό μισθό σε ετήσια βάση. 

Με τις ρυθμίσεις αυτές το πορτραίτο του διευθυντή 
διαγράφεται σαν ένας καταξιωμένος εικαστικός ή θεωρητικός ο 
οποίος θα θέλει και θα μπορεί να αφιερωθεί στο έργο του 
εργαστηρίου η δε αντίφαση είναι ότι ενώ αυτός θα βρίσκεται έξω 
από την εκπαιδευτική διαδικασία, θα μπορεί ωστόσο να καθορίζει 
και την πορεία του εργαστηρίου και τις τύχες των συναδέλφων 
του. Ο μισθός του θα αναλώνει το 50% περίπου της επιχορήγησης. 

Το νέο καθεστώς προκάλεσε αναστάτωση στα εν λειτουργία 
εργαστήρια. Οι εργαζόμενοι συνειδητοποίησαν ότι ένα πρόσωπο 
έξω από τους κόλπους και τον προβληματισμό τους θα ερχόταν να 
κρίνει το έργο και τις τύχες τους προσθέτοντας ευθύνες στις ήδη 
υπάρχουσες. Επιπλέον τίποτα δεν Θα μπορούσε να διασφαλίσει την 
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ανανέωση των συμβάσεων τους πλην της καλής τους σχέσης με τον 
Διευθυντή. Στην πράξη αποδείχθηκε ότι κάποιοι από τους 
διευθυντές δεν μπόρεσαν να ασκήσουν με επάρκεια τα καθήκοντα 
τους. 

Το Υπουργείο σκοπεύει να συστήσει επιτροπή αξιολόγησης του 
έργου των εργαστηρίων του δικτύου. Σε συνάντηση που κλήθηκαν 
οι διευθυντές διατυπώθηκαν πολλές ενστάσεις για τα άτομα που 
πρέπει να την απαρτίζουν. Τελική απάντηση δεν δόθηκε. Η 
επιχορήγηση άρχισε να καταβάλλεται με μεγάλες καθυστερήσεις, 
να φανταστείτε ότι την πρώτη δόση της επιχορήγησης της φετινής 
χρονιάς δεν την έχουμε πάρει ακόμα. Τα εργαστήρια έχοντας 
επενδύσει σε αυτήν ανησυχούν γιατί δεν μπορούν να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Οι Δήμοι αναγκάζονται να 
συμβάλλουν με πολλαπλάσια ποσά από τον φτωχό προϋπολογισμό 
τους. 

Οι οργανισμοί που ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας, τα 
Μουσεία το ΤΑΠΑ και άλλοι οργανισμοί και θα έπρεπε να 
συνεργαστούν εφοδιάζοντας τα εργαστήρια με εποπτικό υλικό δεν 
έχουν ανταποκριθεί ακόμα. Εδώ θα έπρεπε να αναφέρουμε τη 
συμβολή της Εθνικής Πινακοθήκης, η οποία έστειλε σε όλα τα 
εργαστήρια του δικτύου ένα πλούσιο υλικό. Δεν πραγματοποιήθηκε 
καμία ομαδική έκθεση με τη συμμετοχή του συνόλου των 
εργαστηρίων ακόμα. Μια συνάντηση παιδαγωγικού περιεχομένου 
που έγινε αφορούσε μόνο τον παιδικό τομέα. 

Δεν διαφαίνεται καμιά προοπτική ένταξης σε πρόγραμμα της 
ΕΟΚ, των εργαστηρίων που πληρούν τις προϋποθέσεις. Ο τύπος 
αγνόησε συστηματικά την δραστηριότητα των εργαστηρίων, οι 
χορηγοί είναι αρνητικοί, οι δάσκαλοι εξακολουθούν ως επί το 
πλείστον να εργάζονται με αντίξοες συνθήκες, οι μισθοί είναι 
εξευτελιστικοί, και πληρώνονται με μεγάλες καθυστερήσεις, οι 
αργίες, οι ασθένειες, οι συνεδριάσεις, οι επισκέψεις σε Μουσεία, το 
έντυπο υλικό κλπ, θεωρούνται χρόνος εκτός ωραρίου και δεν 
αμείβονται πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Πρέπει να σας πω ότι στο 
δικό μας εργαστήριο, κάποια από αυτά τα πράγματα μετά από 
αγώνες αμείβονται. 
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Ασφάλιση δεν παρέχεται πουθενά. Το επιμελητήριο δεν μετέχει 
επίσημα σε κανένα από τα αποφασιστικά όργανα του δικτύου, ούτε 
καν ενημερώνεται. Ο μοναδικός υπεύθυνος του δικτύου εικαστικών 
ορίζεται ένα πρόσωπο που επιλέγεται από τον Υπουργό ή τον 
Υφυπουργό Πολιτισμού. Τέλος με τους ισχύοντες νόμους η 
επιχορήγηση των Πολιτιστικών επιχειρήσεων στις οποίες ανήκουν 
τα εργαστήρια είναι απαγορευμένη για τους Δήμους. Προϋπόθεση 
για την βιωσιμότητα τους είναι η ανταποδοτικότητα. Η 
φορολόγηση τους είναι ίδια με τη φορολόγηση των ιδιωτικών 
κερδοσκοπικών επιχειρήσεων. 

Με τέτοιους όρους οι πολιτιστικές επιχειρήσεις είναι 
καταδικασμένες στη μιζέρια και τον αφανισμό. Ποτέ κανένας 
πολιτιστικός οργανισμός δεν υπήρξε ανταποδοτικός. Οι εικαστικοί 
δάσκαλοι με το όραμα μιας ανθρώπινης μελλοντικής κοινωνίας 
υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στο όνειρο του κάθε πολίτη. 
Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Συνεχίζει ο κύριος Τάκης Κοτοκος στο ίδιο θέμα. 

KOTO ΚΟΣ: Συνάδελφοι γεια σας, θα συνεχίσω με το ίδιο θέμα της 
Εφης της Ροδοπούλου, αρχίζοντας με μια ρήση την οποία πιστεύω 
ακράδαντα, ότι η εικαστική έκφραση και η εικαστική δημιουργία 
έχει το κλειδί, αλλά η πόρτα δεν ανοίγει σε αυτήν. Δηλαδή μπορεί 
να έχουμε τον τρόπο να μεταδώσουμε πολλά πράγματα αλλά 
είμαστε πολύ απ' έξω από αυτό που πραγματικά θα πρέπει να 
ήμασταν και να δίνουμε σε κάθε κοινωνικό στρώμα μέσα στο οποίο 
ανήκουμε. 

Θα σας παρουσιάσω πρώτα απ' όλα το υλικό από το οποίο 
απαρτίζεται το Δημοτικό εργαστήριο της τέχνης και το κλίμα μέσα 
στο οποίο πραγματοποιήθηκε αυτή η προσπάθεια. 

Οι σπουδαστές μας πρώτα απ' όλα είναι άνθρωποι διαφόρων 
ηλικιών, προθέσεων και ικανοτήτων. Το μεγαλύτερο μέρος 
αποτελείται από παιδιά σχολικής ηλικίας από 7-Ί6 ετών, 
μικρότερα είναι παιδιά μικρότερης ηλικίας, προσχολικής ηλικίας 
και μαθητές από το Λύκειο. Φοιτούν επίσης πολλοί σπουδαστές ή 
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από άλλες σχολές φοιτητές. Στο τομέα των ενηλίκων το μεγαλύτερο 
μέρος απαρτίζεται από εργαζομένους, λιγότεροι είναι αυτοί που 
είναι συνταξιούχοι και άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Τη μεγάλη συμμετοχή στην έκφραση διεκδικούν κύρια οι 
γυναίκες με πολύ μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής. Οι σπουδαστές 
μας δεν έχουν προηγούμενη εικαστική παιδεία κατά βάση, λες και 
αυτή απουσιάζει από όλες τις άλλες βαθμίδες από την εκπαίδευση 
εκτός από κάποιες εξαιρέσεις. Δεν έχουν χρόνο, αυτοί που 
έρχονται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα, είτε διότι δουλεύουν, 
είτε διότι έχουν ασχολίες οικογένεια και άλλες υποχρεώσεις και 
τέλος παρακολουθούν τα μαθήματα με την κοινωνική ή με άλλη 
οικογενειακή ανέχεια. Να ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο για μια  και 
σήμερα στην Ελλάδα, στην Αθήνα που ζούμε  νοικοκυρά να φύγει 
από το σπίτι της και να παρακολουθήσει αυτά τα μαθήματα. 

Μιας λοιπόν και η σπατάλη χρόνου για προσωπικούς λόγους 
έκφρασης θεωρείται ως πολυτέλεια ή καλύτερα σαν μια αμαρτία η 
οποία επιτρέπεται, πολλές φορές αυτές οι οικογενειακές ή 
κοινωνικές συνθήκες έχουν σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν να 
παρακολουθήσουν όλο τον κύκλο από τα μαθήματα αυτά. Έχω 
παραδείγματα από ανθρώπους οι οποίοι μου λένε ότι δεν πρέπει 
να παίρνω τηλέφωνο στο σπίτι τους, από παιδιά στην ηλικία μου ή 
και πιο μικρούς, να μην παίρνω τηλέφωνο στο σπίτι γιατί δεν 
θέλουν να ξέρουν οι γονείς τους ότι συμμετέχουν σε αυτά τα 
εργαστήρια. Ή από γυναίκες οι οποίες μου λένε «9 η ώρα πρέπει 
να φύγω γιατί ο άντρας μου ζητάει να είμαι σπίτι». 

Οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι κόντρα στον ψυχικό ευνουχισμό 
και τη μυθοποίηση του τίποτα, ο οποίος είναι και ο νόμος του 
σήμερα, οι άνθρωποι αυτοί έρχονται και με το δικό τους τρόπο 
καταθέτουν, με την δική τους ψυχή αυτά τα οποία βλέπετε και σε 
σλάιτς αλλά και αυτά που ξέρουμε και εμείς από κοντά από τη 
δουλειά τους. 

Από τη μεριά τώρα των δασκάλων. Υπάρχουν δάσκαλοι οι 
οποίοι έρχονται με κέφι και προσωπικό ενδιαφέρον να αναπτύξουν 
ένα πρόγραμμα με πολλαπλούς στόχους, ένα πρόγραμμα το οποίο 
ετοιμάζεται χρόνο με το χρόνο και με την βοήθεια της εμπειρία 
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πάνω στο ίδιο το θέμα. Υπάρχουν επίσης δάσκαλοι οι οποίοι 
συμμετέχουν αλλά δεν μπορούν να ξεπεράσουν την πολυμορφία 
των δυσκολιών και παρουσιάζουν ένα ευχάριστο μάθημα και η 
ώρα τι ωραία που περνάει. Οι περισσότεροι από τους δάσκαλος 
δεν είμαστε προετοιμασμένοι κατάλληλα για αυτού του τύπου τη 
διδασκαλία και μιας και το εγχείρημα είναι δύσκολο, δεδομένου ότι 
η προηγούμενη εμπειρία είναι αποσπασματική, απαιτεί συνεχές 
ψάξιμο, εγρήγορση και νέες πρακτικές λύσεις. 

Από αυτούς που ετοιμάζουν εκπαιδευτικά προγράμματα 
όπως συμβαίνει στο δικό μας εργαστήριο, αυτά τα νέα 
προγράμματα μπαίνουν στην αρχή του κάθε έτους, 
παρουσιάζονται στην ομάδα των δασκάλων έτσι που όλοι μαζί σαν 
μια κοινή ομάδα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην επόμενη 
χρονιά. Είναι πολύ σημαντική αυτή η έννοια της ομάδας. Δεν 
νομίζω για να μπορεί να δουλέψει ένα εργαστήριο αυτού του 
τόπου αν η ομαδικότητα από κοινή προσπάθεια και από κοινή 
θέση και άποψη των δασκάλων ότι θα μπορούσαν να κάνουν ένα 
βήμα. Πιστεύω μόνο σε μια ομαδική καθαρά δουλειά από τους 
δασκάλους και βέβαια από τους μαθητές. Αυτά τα πράγματα θα τα 
θίξω παρακάτω. 

Αυτά λοιπόν τα δικά μας προγράμματα έχουν στόχο την 
ενημέρωση και την επαφή του κοινού με την τέχνη, καθώς και τη 
δημιουργία μορφών καλλιτεχνικών μέσα από το σχέδιο και τη 
ζωγραφική, τη γλυπτική, τη χαρακτική, την αγιογραφία κλπ. Τα 
εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα περιλαμβάνουν: εικαστικό 
παιδαγωγικό παιχνίδι, καλλιέργεια του αισθητικού κριτηρίου, τη 
δημιουργική απασχόληση, την τεκμηρίωση στη γνώση γύρω από 
την τέχνη και τη μελέτη της φύσης. 

Για το σκοπό αυτό και πέρα από τα μαθήματα τα οποία 
κάνουμε, τα οποία είναι από τέσσερις ώρες για μια φορά την 
εβδομάδα, γίνονται ακόμα προβολές διαφανειών, παρουσίαση 
βιβλίων, επισκέψεις σε μουσεία και χώρους τέχνης, εκπαιδευτικές 
εκδρομές, εκδηλώσεις σε ανοικτούς χώρους και ομαδικές εργασίες. 
Αυτά δεν επιχορηγούνται από κανέναν. 
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Για τα παιδιά του Λυκείου επίσης υπάρχει και ένα τμήμα το 
οποίο αναφέρεται στην πρώτη δέσμη και σε εκείνους οι οποίοι 
Θέλουν να πάνε στη σχολή Καλών τεχνών και υπάρχουν ειδικά 
τμήματα προετοιμασίας γιαυτήν την δουλειά. Επιχειρούμε να 
έχουμε όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος έτσι που όλος ο κόσμος 
της περιοχής μας να μπορεί να συμμετείχε και να μπαίνει σε αυτή 
τη διαδικασία, μιας και τα ιδιωτικά φροντιστήρια σε αυτή τη 
δουλειά είναι πανάκριβα και πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να πάει 
ένας άνθρωπος να τα παρακολουθήσει. 

Με άλλα λόγια επιχειρείται η ανάγνωση ενός έργου τέχνης 
τόσο στο επίπεδο της μορφής όσο και στο περιεχόμενο. Η 
διαφορετικότητα των στόχων και του επιπέδου των σπουδαστών 
δημιουργεί αρκετά προβλήματα τα οποία προβάλουν προγράμματα 
διαφορετικών ταχυτήτων και μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Αυτές 
όμως οι πολύμορφες εκφραστικές δυνατότητες ευνοούν την ένταξη 
ατόμων με δυσκολίες στο να μαθαίνουν. Στους στόχους των 
εργαστηρίων είναι η από κοινού ανάπτυξη προβληματισμού 
σπουδαστών και δασκάλων πάνω στις σύγχρονες αντιλήψεις τις 
τέχνης, καθώς και η ενσωμάτωση της καλλιτεχνικής εμπειρίας στον 
άμεσο κοινωνικό χώρο. 

Οπως φαίνεται το σημαντικότερο πρέπει να είναι το 
δικαίωμα της συμμετοχής και η διάνοιξη εσωτερικών δρόμων, 
δρόμων που όλοι οδηγούν στο ρήμα "αισθάνομαι" και στα 
παράγωγα του. Ανάγκη είναι να υπάρχει αυτό το κοινό όραμα και 
πάνω σε αυτό καλούμαστε εμείς οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουμε 
γνωρίζοντας πάνω απ' όλα ότι η συμμετοχή μας είναι προσφορά. 
Για να υλοποιηθούν αυτά σε επίπεδο Δήμου είχαμε την βοήθεια 
κάποιων λίγων ανθρώπων, ελάχιστων, και σε αυτό φέρουν πάρα 
πολύ μεγάλη ευθύνη οι εικαστικοί οι οποίοι δεν συμμετέχουν κατά 
βάση σε δημοτικές ή άλλες κοινωνικές ομάδες. Είχαμε από πάρα 
πολύ λίγους ανθρώπους την βοήθεια, και κύρια βοηθηθήκαμε από 
ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν στα εργαστήρια αυτά και είναι 
οι μαθητές μας. 

Εκείνο το οττοίο πιστεύω είναι λάθος, και κλείνω την 
ενημέρωση για να κάνω κάποια σχόλια μετά είναι το ότι 
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πιστεύουμε ότι η εικαστική εκπαίδευση και η εικαστική παιδεία Θα 
βρούμε, μάλλον ένα φιλικό πρόσωπο γύρω από αυτό. Πιστεύω ότι 
ουδέποτε η τέχνη υπήρξε φιλική σε σχέση με το ττερ/βάλλον της, η 
τέχνη ήταν πάντοτε ανανεωτική, δημιουργούσε ρήγματα κοινωνικά, 
δημιουργούσε ρήξεις πάνω στην πραγματικότητα, πάντοτε λοιπόν 
είναι εχθρική ως προς κάθε σύστημα στο οποίο ανήκει. 

Δηλαδή μπορεί να ανήκουν σε κάποια συστήματα, μπορεί να 
μπορούμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε, αλλά ποτέ δεν πιστεύω 
εγώ προσωπικά Θα βρούμε φιλικά περιβάλλοντα μέσα στα οποία 
θα εξελιχθούμε άνετα και ωραία. Γιαυτό χρειάζεται μια 
επαγρύπνηση, χρειάζεται μια συνεχόμενη δουλειά πάνω στο Θέμα 
αυτό και να μην χάνουμε το κουράγιο μας. 

Θα κάνω τώρα μερικά σχόλια σε σχέση με τις προηγούμενες 
αναφορές, δεν θέλω να σας κουράσω. Θα ήθελα να κάνω μια 
επισήμανση σε σχέση με τις βοήθειες τις οποίες καλούσαμε και 
ζητήσαμε και εμείς για να έχουμε. Πρώτα απ* όλα η μια βοήθεια 
είναι από το Δήμο, μέσα στον οποίο ανήκουμε και στον οποίο 
αναφερόμαστε ουσιαστικά. Ο Δήμος τι είναι; Είναι κάποια 
Δημοτικά Συμβούλια τα οποία αποτελούνται από ανθρώπους 
άσχετους των ασχέτων με το δικό μας αντικείμενο, δεν 
καταλαβαίνουν δηλαδή τίποτα για τα πράγματα τα οποία μιλάμε 
και μέσα σε αυτούς υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που 
μαζί με αυτούς προσπαθούμε λίγο-λίγο και μέσα από πιέσεις και 
διεκδικήσεις να κατοχυρώσουμε όλη αυτή τη δουλειά που κάνουμε 
πιστεύοντας ότι οι μόνοι που μπορούν να μας σταθούν πραγματικά 
είναι οι μαθητές μας. 

Δηλαδή αν έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών στην όλη 
ιστορία πραγματικά μπορούμε να διεκδικήσουμε και να ζητήσουμε. 
Να ζητήσουμε τ ι ; Αυτό που πραγματικά η κοινωνία πρέπει να 
προσφέρει άμεσα στον κάθε πολίτη της. Δηλαδή, ο άνθρωπος 
δουλεύει, τρέχει από δω και από κει, οι οικογένειες το ένα, το 
άλλο, η κοινωνία υποχρεούται να του διασφαλίσει κάποια 
κατάσταση εργαστηριακή που να μπορεί να πηγαίνει για να 
καταθέτει ή να πειραματίζεται ή να κάνει ό,τι θέλει. Είναι 
κοινωνικό δικαίωμα, δεν είναι δηλαδή κάτι που ζητάμε εμείς για 
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να το έχουμε από το πουθενά. Αυτό είναι δικαίωμα που πρέπει να 
το έχουμε, απλώς για να το έχουμε πραγματικά θα χρειαστούμε την 
βοήθεια πολλών ανθρώπων γιαυτό. 

Από το Δήμο λοιπόν, υπάρχει μια συγκατάβαση, και όσο τα 
πράγματα πάνε καλά και υπάρχει μια δημοσιότητα και τα ωραία 
χαμόγελα ας πούμε των γυρω-γύρω από το όλο θέμα, όλα πάνε 
καλά, δεν μας διασφαλίζει όμως τίποτα αυτή η όλη κατάσταση, 
γιατί στηρίζεται σε πάρα πολύ λίγους ανθρώπους και μόνο 
ουσιαστικά στους μαθητές. 

Ο ρόλος του Υπουργείου που θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ 
θετικός και θα μπορούσε να βοηθήσει πραγματικά αν ήθελε να 
κάνει μια βοήθεια, ο ρόλος του Υπουργείου μέχρι σήμερα είναι 
ανύπαρκτος. Μην κοροϊδευόμαστε με την έννοια ότι έγινε κάτι. 
Αυτό που έγινε πραγματικά είναι ότι άνοιξε ένα διάλογο μέσα σε 
Δημοτικό πλαίσιο μόνο και μόνο βέβαια για να διασφαλίζει 
καλύτερα το Υπουργείο τη δική του θέση και το δικό του καμάκι ως 
προς τις δουλειές αυτές. Το Υπουργείο ξεκάθαρα και ωμά, αυτή 
είναι η δική μου θέση, προσπαθεί να προωθήσει δικούς του 
ανθρώπους σε όλες αυτές τις θέσεις, να πετάξει απ' έξω όλους 
τους υπόλοιπους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλέψει μέχρι εκεί 
και να εφαρμόσει δικό του εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο 
ουδέποτε έχει εξαγγείλει και κανείς δεν ξέρει γιαυτό τίποτα. 

Αυτή είναι η βοήθεια από το Υπουργείο και για να σας πω 
ακόμα κάτι πιο απλό. Δεν μας βοήθησε το Υπουργείο για πολύ 
απλούστερα πράγματα, όπως να μας βγάλει μια άδεια να 
βγαίνουμε στο ΤΑΠΑ να παίρνουμε τα καλούπια μας στην μισή τιμή 
όπως την παίρνουν οι υπάλληλοι που δουλεύουν στο ΤΑΠΑ. Ούτε 
και αυτό, ένα τηλέφωνο δεν θα μπορούσε να γίνει; Δεν υπάρχει 
διάθεση. Υπάρχει διάθεση όταν οι όροι είναι αυτοί που θέλει το 
Υπουργείο. 

Η δική μου η άποψη δεν είναι ότι, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό 
του να κάνει, εκείνο που ξέρω είναι ότι ουδέποτε έχει ενημερώσει 
κανέναν από μας γιαυτά τα πράγματα, τουλάχιστον ανθρώπους 
όπως εγώ οι οποίοι δουλεύουν έξη και εφτά χρόνια στο Δήμο. Αυτή 
η μη ενημέρωση και αυτή η όλη κατάσταση που τα ονόματα 
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κινούνται ποιος Θα γίνει διευθυντής ή ποιος θα γίνει το ένα ή το 
άλλο, εμένα δεν μου δίνει καμία εγγύηση, καμία φερεγγυότητα 
γιαυτό που πραγματικά θέλει να κάνει το Υπουργείο. Εκεί που 
εξάντλησε πραγματικά του Υπουργείο τη δική του δυναμική και 
προσπάθεια ήταν για τη θέση του διευθυντή, και στη θέση αυτή 
πραγματικά το Υπουργείο έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει, γίνανε 
μάχες στα εργαστήρια μέσα από τους ίδιους τους ανθρώπους οι 
οποίοι δουλεύουν εκεί, και το ένα και το άλλο. Αυτή είναι η μόνη 
βοήθεια η οποία είδαμε μέχρι τώρα από το Υπουργείο. 

Με λίγα λόγια, εγώ πιστεύω ότι τα εργαστήρια αυτά άμεσα 
πρέπει να τα αναλάβουν και να τα χειρίζονται άνθρωποι οι οποίοι 
πραγματικά ενδιαφέρονται, έχουν δικαίωμα και έχουν και 
συμμετοχή στην όλη ιστορία αυτή. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από 
ομάδες καθηγητών που σαν ομάδα θα βγάζουν ένα πρόγραμμα το 
οποίο θα πηγαίνουν στο Δήμο και θα ζητάνε να το υλοποιήσουν, 
από ομάδες μαθητών οι οποίοι πραγματικά θα δουλεύουν και θα 
δραστηριοποιούνται πάνω σε διάφορα θέματα. 

Γιατί ένας μαθητής που σπουδάζει εικαστικά δεν νομίζω ποτέ 
ότι η πρόθεση μας είναι να τον μάθουμε να κάνει καλή ζωγραφική. 
Ενας άνθρωπος ο οποίος σπουδάζει εικαστικά εκείνο το οποίο 
πρέπει να μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι να είναι ένας 
άνθρωπος κοινωνικός, ένας άνθρωπος ο οποίος να μεταφέρει αυτό 
το μήνυμα σε ένα ολόκληρο κοινωνικό χώρο. Ειδάλλως δεν κάνουμε 
τίποτα. 

Και επίσης ένα άλλο θέμα είναι οι πολιτιστικές δημοτικές 
επιχειρήσεις που εγώ πιστεύω ότι αυτός ο θεσμός επειδή είναι 
αρκετά πιο ευέλικτος από κάθε κρατικό σχήμα και αναφέρεται σε 
ένα αρκετά μεγάλο αριθμό κόσμου σε δημοτικό επίπεδο πιστεύω 
ότι και αυτός ο θεσμός μπορεί να μας βοηθήσει. Δηλαδή όταν έχει 
1500 μαθητές, ο δήμος θα είναι δύσκολο να σου πει σε σταματάω 
ή εγώ βγάζω αυτά τα πράγματα από τη μέση. Εκείνο το οποίο 
ουσιαστικά πιστεύω για τη διδασκαλία είναι ότι το κύριο και το 
σημαντικό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε να 
διανοίξουμε δρόμους εσωτερικά σε κάθε άνθρωπο ο οποίος 
έρχεται σε μας. 
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Δεν πιστεύω ότι η καλή εικόνα μέσα από μια έκθεση 
εργαστηριακή αποτελεί και τη βάση την οποία πρέπει για να 
κινούμαστε και οι υπόλοιποι. Αυτό το λέω σε σχέση με τα 
αποτελέσματα, δηλαδή όταν πηγαίνουμε στην έκθεση ενός 
εργαστηρίου αυτού του τύπου, λέμε τι να δούμε τώρα, να δούμε 
ωραία τέχνη, να δούμε τον Ρέμπραντ, τον ένα τον άλλο. Μακάρι να 
υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, εκείνο όμως το οποίο πρέπει να 
μας απασχολεί περισσότερο είναι να δούμε αν πραγματικά αυτοί οι 
άνθρωποι συμμετέχουν, μπαίνουν σε διαδικασίες, δημιουργούν το 
δικό τους δρόμο και το δικό τους μονοπάτι μέσα στο οποίο 
ακολουθούν την δική τους πορεία και όχι πιστεύω ένα καλό 
αποτέλεσμα που πολλές φορές αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να είναι 
και θέμα μεθόδευση. Δηλαδή αν θέλω να παρουσιάσω εγώ ωραία 
δουλειά στο τέλος της χρονιάς μου είναι πάρα πού εύκολο να το 
κάνω. Εκείνο το οποίο πρέπει να μας απασχολεί είναι περισσότερο 
πώς θα μπορέσουμε να χειριστούμε όλη αυτή την ανάγκη των 
ανθρώπων. 

Ενα άλλο θέμα σο οποίο θα θίξω, δεν πιστεύω να σας 
κούρασα κιόλας, είναι το ότι στη σημερινή εποχή και μεις σαν 
εικαστικοί έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία να συμμετέχουμε 
ενεργά σε αυτό το όλο σχήμα, το όλο παιχνίδι που λέγεται 
πολιτιστική ταυτότητα. Βρισκόμαστε σε μια ιστορική στιγμή για τη 
χώρα μας, σε μια ιστορική στιγμή που τα πάντα κινούνται μεταξύ 
Ελλάδας, Ευρώπης, κόσμου και μεις καλούμαστε σαν εικαστικοί να 
βρούμε εκείνο το σημείο ισορροπίας μέσα στο οποίο και μεις και 
όλος ο υπόλοιπος κόσμος θα κινηθούμε όμορφα και ωραία. Αυτό 
είναι κάτι που συμβαίνει στη δική μας εποχή και η δική μας η γενιά 
εκπαιδευτικών, αυτοί που ασχολούμαστε με την εκπαίδευση τώρα, 
δηλαδή πιστεύω ότι έχουμε επωμιστεί αυτό το πάρα πολύ δύσκολο 
έργο το οποίο θέλει πάρα πού μεγάλη δουλειά. 

Γενικά θα ήθελα να κλείσω για να μην σας κουράσω με το ότι 
πιστεύω ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα 
άνθρωπος και μετά καλλιτέχνης, όπως το είπε και ο Ροντεν 
δηλαδή. Αυτό. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Και συμπληρώνει πάνω στο ίδιο Θέμα η κυρία 
Καλλιόπη Κουτήφαρη, γλύπτρια Εκπαιδευτικός. 

ΚΟΥΤΗΦΑΡΗ: Κατ' αρχήν Θέλω να σας ευχαριστήσω που 
παρευρίσκεστε εδώ, εγώ έχω συνεργαστεί με την ομάδα των δυο, 
και ακριβώς Θα σας μιλήσω πάνω στα εικαστικά εργαστήρια των 
Δήμων με κάποιες προτάσεις για βελτιώσεις, ό,τι μπορεί να γίνει 
και είναι δυνατόν. 

Η αναγκαιότητα των εικαστικών εργαστηρίων και της 
εικαστικής Παιδείας. Τα εικαστικά εργαστήρια στους Δήμους 
ανεπτύχθησαν από την έλλειψη εικαστικής παιδείας στα σχολεία 
και από την ανάγκη ευαισθητοποιημένων ατόμων με καλλιτεχνικά 
ενδιαφέροντα να βρουν τρόπο πραγματοποίησης αυτών των 
ενδιαφερόντων τους. Ήδη από πολλά χρόνια έγιναν προσπάθειες 
από κάποιους Δήμους για την υλοποίηση εικαστικών 
δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα εγώ από το '76, όταν ήμουν στο 
Δήμο Ζωγράφου με την συμπαράσταση του Δημάρχου τότε 
Δημητρίου Μπέη, είχα κάνει εικαστικά πρόγραμμα και 
παρεμβάσεις στα Δημοτικά σχολεία με το εικαστικό παιχνίδι. 

Σήμερα σε πολλούς Δήμους λειτουργούν εικαστικά 
εργαστήρια αμιγώς δημοτικά και τελευταία τα εργαστήρια που 
είναι οργανωμένα με συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού στα 
πλαίσια των εικαστικών εργαστηρίων του δικτύου πόλεων. Τα 
εικαστικά εργαστήρια του δικτύου πόλεων λειτουργούν βάσει 
Θεσμικού πλαισίου του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα καθαρώς 
δημοτικά έχουν διαφορετικούς κανονισμούς και τρόπο λειτουργίας 
σύμφωνα με τις αποφάσεις του κάθε Δήμου. Όλα τα εργαστήρια 
πάντως έχουν τις ίδιες ανάγκες σε υλικοτεχνικό και ανθρώπινο 
δυναμικό. 

Τα εικαστικά εργαστήρια του όικτύου πόλεων, έχουν πολλές 
περιπτώσεις βελτιώσεων και πάνω σε αυτό το θέμα θα προτείνω 
βέβαια κάποιες βελτιώσεις και με τη συνεργασία των συναδέλφων. 
Τα εργαστήρια του δικτύου πόλεων λειτουργούν όπως ξέρουμε 
σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το 
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οποίο σε γενικές γραμμές είναι πολύ καλό, αλλά δεν παύει να έχει 
ελλείψεις και περιθώρια βελτίωσης. 

Ακόμη σε πολλούς Δήμους δεν έχουν γίνει οι αυτόνομοι 
πολιτιστικοί οργανισμοί, ούτε βέβαια και ο εσωτερικός κανονισμός. 
Η οικονομική στήριξη των εργαστηρίων γίνεται από το Υπουργείο 
Πολιτισμού με 10 εκατομμύρια, άλλα τόσα υποχρεούται και ο 
Δήμος να προσθέσει, δεν είναι όμως αρκετά γιατί τα εργαστήρια 
θέλουν πολύ περισσότερα χρήματα για να έχουν βιωσιμότητα και 
να μπορούν να παρέχουν τις ανάλογες εκπαιδευτικές διεργασίες. 

Είναι δυνατόν όμως, να εξευρεθούν πόροι από άλλες πηγές, 
όπως από την ΕΟΚ, το Υπουργείο Παιδείας, από χορηγίες, 
πολιτιστικό τέλος, δωρεές, ίσως θα μπορούσαν να γίνουν και 
εκθετήρια από τους ίδιους τους μαθητές, όπου θα μπορούσαν να 
πουλούν τα έργα τους για να δίνουν ένα 30% προς το Δήμο, τα 
εργαστήρια αυτά δηλαδή. Πρέπει όμως να γίνει και τροπολογία για 
να απαλλαγούν οι δημοτικές πολιτιστικές επιχειρήσεις από το 
βαρύ φόρο που τους επιβάλλεται σαν να είναι επιχειρήσεις 
κανονικές. Επίσης από την απαγόρευση επιχορηγήσεων από τους 
ίδιους τους Δήμους. 

Τα εικαστικά εργαστήρια των Δήμων για να αποκτήσουν 
μεγαλύτερο κύρος πρέπει να έχουν κάποια διαβάθμιση ώστε να 
υπάρξει δυνατότητα και τίτλου σττουόών με την ένταξη τους στο 
Υπουργείο Παιδείας. Οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι σύμφωνα 
και με μια μελέτη που μας έκανε και ο νομικός σύμβουλος ο κύριος 
Σεραφιανός, οι εξής: 
1.Η ίδρυση του δημοσίου ΙΕΚ, όπως είναι τα ΙΕΚ, σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου 2009/92, όπως επίσης 
ισχύει και σήμερα χρειάζεται και μια απόφαση του Υπουργού 
Παιδεία και Οικονομικών. Τα ΙΕΚ όμως δεν εντάσσονται σε 
συγκεκριμένη εκπαιδευτική βαθμίδα, απλώς μπορεί να μας 
δώσουν ένα τίτλο με κάποια ισχύ. 

2. Η ίδρυση ΚΕΚ, συμφώνα με τις προϋποθέσεις υπ. Αριθμ. 115372 
της 11/94, τα ΚΕΚ όμως δεν εντάσσονται σε συγκεκριμένη 
εκπαιδευτική βαθμίδα. 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 3 - 10 / 9 / 1997 Σελ.: 444 



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

3. Με νομοθετική τροποποίηση να αναγνωριστούν τα εικαστικά 
εργαστήρια ως ειδικά προγράμματα καλλιτεχνικής παιδείας τα 
οποία να εποπτεύονται από τους Δήμους. 

4. Να υπογράφουν συμβάσεις των Δήμων με Πανεπιστήμια του 
εξωτερικού ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να συνεχίσουν τις 
σπουδές και εκεί όταν ενδιαφέρονται. 

Ήδη ο νομικός σύμβουλος του ΕΕΤΕ, όπως είπαμε ο κύριος 
Σεραφιανός, μας έχει δώσει και το πλαίσιο νόμου σύμφωνα με το 
οποίο μπορεί να κινηθούμε για το σκοπό αυτό. Για να ενισχυθούν 
τα εργαστήρια, είναι ανάγκη να συνεργαστούμε με το Υπουργείο 
Πολιτισμού και το Υπουργείο Παιδείας ώστε να παρέχουν δωρεάν 
βιβλία, εκμαγεία, διαφάνειες κλπ. Επίσης με χορήγηση κασέτας 
δωρεάν εισόδου στα Μουσεία κλπ, να μπορούν οι σπουδαστές να 
επισκέπτονται όλους αυτούς τους χώρους χωρίς πρόσθετη δαπάνη. 

Το διδακτικό προσωπικό, το οποίο απαρτίζεται από καθηγητές 
καλλιτεχνικών μαθημάτων οι οποίοι είναι πτυχιούχοι στα δίκτυα 
πόλεων, αλλά στα αμιγώς δημοτικά μπορεί να είναι και μη 
πτυχιούχοι. Οι συμβάσεις είναι για ορισμένο χρόνο και ωρομίσθιες 
ή με κανονική πρόσληψη στα δημοτικά εργαστήρια, ενώ αντιθέτως 
στα δίκτυα πόλεων συμβάσεις είναι όπως ορίζει το Υπουργείο 
Πολιτισμού και γίνονται με ωρομίσθια αμοιβή. 

Τώρα το Υπουργείο Πολιτισμού κανονικά με το πλαίσιο νόμου 
που έχει εκδώσει, πρέπει μαζί με το Δήμο να προτείνεται διδακτικό 
προσωπικό το οποίο θα είναι κατά κάποιο τρόπο κατόπιν 
διαγωνισμού, δηλαδή θα δίνονται φάκελοι εργασίας και θα γίνει 
μια επιλογή. Αλλά κανονικά δεν γίνεται έτσι. Συνήθως ο διευθυντής 
είναι αυτός που επιλέγει τους καθηγητές που θα διδάξουν τα 
καλλιτεχνικά μαθήματα. 

0 διευθυντής λοιπόν, ενώ πρέπει κατά προτίμηση να είναι 
δημότης και να ορίζεται με υπόδειξη του Δήμου και τη σύμφωνη 
γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού, στην πραγματικότητα δεν 
γίνεται αυτό. Ο μεν διευθυντής υποδεικνύεται και προτείνεται από 
το Υπουργείο Πολιτισμού, δίχως να λάβει υπ' όψιν δηλαδή το 
Υπουργείο την άποψη του Δήμου και οι καθηγητές προτείνονται 
όπως είπαμε από τον διευθυντή κατά δική του επιλογή. 
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Οι συμβάσεις των καθηγητών, που είναι ωρομίσθιοι, δεν έχουν 
ασφάλιση και δεν συνυπολογίζονται τα έτη εργασίας σε περίπτωση 
κανονικού διορισμού στο δημόσιο. 'Οπως καταλαβαίνετε είναι πολύ 
ελαττωματικές αυτές οι συμβάσεις. Προτείνουμε λοιπόν να υπάρξει 
ασφαλιστική κάλυψη των ωρομισθίων καθηγητών, υπολογισμός 
ετών εργασίας στα συντάξιμα έτη, προσαύξηση λόγω 
προϋπηρεσίας, πριμ εργασίας εκτός ωραρίου, να 
προσλαμβάνονται με σύμβαση έργου και όχι να αμείβονται ως 
προς το σύνολο του έργου τους του διδακτικού. 

Οι συμβάσεις να αρχίζουν από την προετοιμασία, δηλαδή από 
το Σεπτέμβριο, των εργαστηρίων και να λήγουν με το τέλος της 
ετήσιας έκθεσης, δηλαδή τον Ιούνιο. Να διαμορφωθεί ο κατώτερος 
μισθός σε 4000 ανά 45 λεπτά εκπαιδευτικής ώρας και να 
προσαυξάνεται ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας. Είναι ανάγκη να 
υπάρξει προστασία των καθηγητών από τις αυθαιρεσίες και τις 
απολύσεις. 

Προτείνουμε οι απολύσεις να γίνονται εγγράφως, να είναι 
αιτιολογημένες, να ενημερώνονται τα ενδιαφερόμενα μέλη, επίσης 
το Υπουργείο Πολιτισμού, ο δήμος και το καλλιτεχνικό 
Επιμελητήριο ως επαγγελματικός φορέας των καλλιτεχνών. Ο 
απολυθείς να έχει το δικαίωμα ένστασης, επίσης και να προσφύγει 
στη δικαιοσύνη. Ο διευθυντής υποχρεούται να έχει τη γενική 
εποπτεία των εργαστηρίων και η παρουσία του να είναι ανελλιπής 
ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαστηρίων. Επίσης αν 
εργάζεται ως καθηγητής να έχει ένα τετράωρο εβδομαδιαίως άνευ 
άλλης αμοιβής ή να εργάζεται ως καθηγητής με ένα επίδομα 
διευθυντού. 

Δε συμφωνούμε με τον τρόπο που διορίζονται οι διευθυντές, 
διότι όπως είπαν και οι συνάδελφοι γίνονται κατόπιν επιλογής του 
Υπουργείου Πολιτισμού χωρίς να λαμβάνονται υπ' όψιν στο θέμα 
αυτό ούτε η θέση των Δήμων, αλλά ούτε και το ίδιο το πλαίσιο 
νόμου το οποίο λέει σαφώς ότι οι διευθυντές πρέπει να είναι 
δημότες κατά προτίμηση εφ' όσον έχουν βέβαια τα απαραίτητα 
προσόντα. 
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Τα εργαστήρια και η υποδομή των εργαστηρίων βασίζεται 
στην οικονομική παροχή. Επειδή παρατηρείται μεγάλη έλλειψη 
υλικοτεχνική και εξαιτίας αυτού γίνεται χάσιμο χρόνου και στη 
λειτουργία τους, προτείνουμε να προκαταβάλλεται από το 
προηγούμενο έτος ή να παρακρατείται κατά κάποιον τρόπο ένα 
ποσόν 3 εκατομμυρίων τουλάχιστον για τις πρώτες ανάγκες των 
υλικών, μέχρις ότου δηλαδή καταναλωθούν τα χρήματα του 
Υπουργείου τα οποία πολλές φορές καθυστερούν πάρα πολύ. 
Υπάρχουν περιπτώσεις που οι μαθητές δεν είχαν ούτε χαρτιά, ούτε 
χρώματα και ανάλογα άλλα υλικά για να δουλέφουν.Τα 
προβλήματα των εργαστηρίων γενικώς να εξετάζονται από κοινού 
με τον διευθυντή και τους καθηγητές του Δήμου και του 
Υπουργείου Πολιτισμού και το καλλιτεχνικό Επιμελητήριο. 

Η διδασκαλία και οι μαθητές. Είναι η γνώση κοινό αγαθό; 
Εχουν όλοι δικαίωμα να μαθαίνουν; Τότε πρέπει όλες οι ηλικίες να 

έχουν δικαίωμα στη δια βίου εκπαίδευση, με την προϋπόθεση ότι 
υπάρχει βέβαια χώρος και ώρες διδακτικές. Διαφορετικά να 
προτιμώνται οι νεώτερης ηλικίας και με κάποια επιλογή. Η 
διάρκεια των ετών διδασκαλίας προτείνεται να είναι τρία έτη και 
οι μαθητές κατά εργαστήριο έως 20 άτομα για να υπάρχει άνεση 
κατά κάποιο τρόπο διδασκαλίας. 

Τα διδασκόμενα μαθήματα στα εργαστήρια είναι ζωγραφική, 
γλυπτική, ελεύθερο και έντεχνο σχέδιο, κεραμική, χαρακτική, 
κατασκευές, ιστορία τέχνης κλπ, ό,τι θέλει κανείς μπορεί να 
προσθέσει. Για να λειτουργήσει ένα τμήμα πρέπει να υπάρξουν 
τουλάχιστον 8 άτομα το λιγότερο. Οι εγγραφές των μαθητών και τα 
δίδακτρα γίνονται στους Δήμους ή τα εργαστήρια και το διδακτικό 
έτος αρχίζει τον Οκτώβριο και λήγει τον Ιούνιο με τη λειτουργία 
της Εκθεσης. Τα μαθήματα είναι δυο φορές την εβδομάδα και 
ανάλογα σε διάφορα εργαστήρια από 2-4 ώρες των 45 λεπτών, 
ανάλογα δηλαδή με τις ανάγκες τους. Εκτός από το μάθημα της 
ειδικότητος στο κάθε εργαστήριο, πρέπει να γίνονται επίσης και 
ιστορία τέχνης, προβολές με σχετικά θέματα, επισκέψεις σε 
Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και ανταλλαγές με διάφορα 
εργαστήρια, άλλα εικαστικά. 
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Οι σκοποί της εικαστικής παιδείας είναι η γνώση με την 
ενεργοποίηση ατόμων με καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα και 
ικανότητες για καλλιτεχνική και αισθητική ανάπτυξη τόσο των 
ίδιων όσο και του Πολιτιστικού επιπέδου του τοπικού δυναμικού με 
την ενεργό παρέμβαση τους στα δρώμενα της πόλης που αφορούν 
τον πολιτισμό και το περιβάλλον μας. Επίσης μέσα από τα 
εργαστήρια αυτά, μπορεί να προετοιμάζονται οι νέοι για ανώτερες 
σχολές και επαγγελματική αποκατάσταση. 

Ευχής έργον θα είναι αν διευρυνθούν τα εικαστικά εργαστήρια 
σε περισσότερους Δήμους ώστε να πολιτιστικά αγαθά να 
ευαισθητοποιήσουν περισσότερα άτομα στα θέματα τέχνης και 
αισθητικής γιατί μόνο έτσι θα γίνει εφικτό να αλλάξει η υλιστική 
νοοτροπία και η υπέρμετρη δράση του καταναλωτισμού που έχει 
σαν αποτέλεσμα την καταστροφική επίδραση παντού γύρω μας. 
Βλέπουμε πόσο ο άνθρωπος σήμερα με τη μηχανική και υλιστική 
του τάση έχει καταστρέφει το περιβάλλον και διαρκώς βέβαια 
βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο τέτοιο καταστροφικό. 

Είναι ακόμη καιρός να επαναπροσδιορίσουμε τις ιδεαλιστικές 
και πνευματικές αξίες της ζωής μας για να έχουμε ένα καλύτερο 
μέλλον για τα παιδιά μας. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Και το θέμα εικαστικά εργαστήρια στην τοπική 
Αυτοδιοίκηση ολοκληρώνεται με την εισήγηση της Ελένης 
Πολυχρονάτου, ζωγράφος-εκπαιδευτικός της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΤΟΥ: Οι συνάδελφοι, καλυφανε όλο το φάσμα για την 
εκπαίδευση στη Τοπική αυτοδιοίκηση και τα προβλήματα και τη 
θετικότητα που υπάρχει αφού μπορούν τόσοι άνθρωποι από όλες 
τις ηλικίες και από όλα τα στρώματα να βρεθούν με χαμηλά 
δίδακτρα σε αυτό το χώρο και να δημιουργηθούνε και να 
αναπτυχθούν. 

Εγώ το μόνο που θέλω να τονίσω είναι ότι οτιδήποτε καλύτερο 
έρχεται, τόσο το καλύτερο, αυτό που πρέπει οπωσδήποτε όμως να 
αλλάξει είναι οι σχέσεις εργασίας. Ήμουνα για 6 ολόκληρα χρόνια 
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στο εικαστικό εργαστήρι του Δήμου Κορυδαλλού, μαζί μου ήταν η 
Τασία Λαμπροπούλου 11 χρόνια στο παιδικό τμήμα, μια 
συνάδελφος η Ειρήνη Χατζημανώλη στο Άλιμο για 12 χρόνια, ποτέ 
σχεδόν δεν υπογράφαμε μια σύμβαση εργασίας. Είμαστε, κανείς 
δεν ξέρει πως είμαστε εκεί πέρα. 

Λοιπόν, από δω και πέρα πιστεύω ότι είναι αναγκαιότητα 
όποιος συνάδελφος εργάζεται στην τοπική αυτοδιοίκηση να 
αναγνωρίζεται το εκπαιδευτικό του έργο, να αμείβεται με το 
μίνιμουμ, όχι με το μίνιμουμ, να αμείβεται, όπως αμείβονται οι 
εκπαιδευτικοί, να υπάρχουν οπωσδήποτε η ασφάλεια, τα ένσημα, 
τα επιδόματα η αναγνώριση προϋπηρεσίας με όποια φόρμουλα 
καλύτερη φτιάξει το Επιμελητήριο μαζί με το νομικό σας σύμβουλο 
και σταλθεί πιθανόν μέσα από το Υπουργείο μετά στους Δήμους 
και να το έχουν σαν βάση συνεργασίας με μας τους εικαστικούς 
καλλιτέχνες. 

Είμαστε εκτεθειμένοι χρονικά στην εκάστοτε καλή διάθεση των 
ανθρώπων ή στην κακή. Μέχρι πρότινος ήμουνα σε συνεργασία με 
έναν εξαιρετικό άνθρωπο ήταν όλα δια λόγου, όλα πήγαιναν καλά. 
Κατά τη γνώμη μου αν ήταν ένας άλλος που δεν ήταν στο επίπεδο 
αυτού του ανθρώπου υπεύθυνος αλλάζει τα δεδομένα, κάνει όπως 
νομίζει, σαν εργοδότης δίνει την κατεύθυνση. Αυτό τουλάχιστον 
στο θέμα της εργασιακής σχέσης δεν πρέπει να το επιτρέπουμε. 
Εγώ γιαυτό το λόγο, παραιτήθηκα από το εργαστήριο του 
Κορυδαλλού, το εικαστικό, με τέτοιες συνθήκες εργασίας νομίζω 
ότι θα τους έδινα το δικαίωμα, όχι θα τους έδινα το δικαίωμα, 
τους το έδωσα, αλλά δεν ήθελα να τους δώσω άλλο, ένα δικαίωμα 
να φέρονται έτσι όπως δεν θα έπρεπε να φέρονται εργασιακά σε 
μας. 

Αυτό ήθελα μόνο να τονίσω, την εργασιακή σχέση που πρέπει 
από δω και πέρα να αλλάξει. 
Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Η κυρία Ροδοπούλου κάτι θέλει να συμπληρώσει. 
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ΡΟΔΟΠΟΥΑΟΥ: Θα ήθελα να πω ότι ο προβληματισμός που 
αναφέρθηκε ως προς το δίκτυο, αφορά τα λίγα εργαστήρια τα 
οποία ήταν εν λειτουργία. Υπάρχουν μια σειρά εργαστηρίων τα 
οποία είναι νεοϊδρυθέντα, ιδρύθηκαν από το δίκτυο και βλέπω και 
κάποιους εκπροσώπους τους εδώ, διευθυντές και οι οποίοι νομίζω 
θα μπορούσαν να πουν τον δικό ους προβληματισμό στη συζήτηση. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Στη συζήτηση, υπάρχει χρόνος. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Οχι θέλω σαν ένσταση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ωραία, ελάτε εδώ να γραφτεί κιόλας 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Θέλω να πω κάτι. Δεν θεωρώ σωστό, επειδή είναι 
πολλοί οι διευθυντές εδώ και επειδή αυτό είναι το θέμα της 
συζήτησης, να μετατρέψουμε τη συζήτηση σε μια αντιπαλότητα 
μεταξύ.... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Να ολοκληρώσουμε το θέμα και μετά να έχουμε 
τις ερωτήσεις για τη συζήτηση και τις τοποθετήσεις. 

Κέντρα Ελευθέρων σπουδών το επόμενο θέμα μας Μαριάννα 
Στεφάνου, ζωγράφος-εκπαιδευτικός αυτών των κέντρων. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Εγώ σας περνάω κατ ευθείαν στην ιδιωτική 
εκπαίδευση, όπου είναι επαγγελματική, όποιος πηγαίνει πληρώνει 
και τα ποσά είναι μεγάλα. Τα ελεύθερα εργαστήρια αφορούν ένα 
μεγάλο τομέα, ένας από αυτούς τους τομείς είναι τα εφηρμοσμενα 
εικαστικά. Τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, ο τομέας που 
συμπληρώνει το κενό της δημόσιας εκπαίδευσης σε εξειδικευμένα 
αντικείμενα ή σε αντικείμενα που υπάρχουν μεν, αλλά που η 
εισαγωγή 
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....του δημοσίου τα καθιστά ευέλικτα σχήματα με δυνατότητες 
αναπροσαρμογής των προγραμμάτων τους σύμφωνα με τις 
ανάγκες των σπουδαστών. 

Η έλλειψη ελέγχου όμως, έχει την αρνητική της πλευρά. Είναι 
ιδιωτικές επιχειρήσεις και ο οικονομικός παράγοντας είναι δυνατόν 
πολλές φορές να επηρεάσει τις αποφάσεις για ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα όπως υπήρχε και σύγχρονος εξοπλισμός, εργασιακός 
χώρος με σωστή αναλογία μαθητών καθώς και βαθύτερη μελέτη 
των αντικειμένων της εκπαίδευσης. 

Οι τίτλοι σπουδών που δίδονται είναι μια βεβαίωση η οποία 
δεν είναι ισότιμη με οποιονδήποτε άλλο τίτλο αναγνωρισμένης 
σχολικής μονάδας οποιασδήποτε βαθμίδας της εκπαίδευσης. Η 
διάρκεια των προγραμμάτων συνήθως είναι τριετής. Η κάθε σχολή 
λειτουργεί βάσει ενός εταιρικού κανονισμού, ο οποίος εμπεριέχει 
τη λειτουργία, τους βαθμούς, τις προαγωγικές εξετάσεις, 
απουσίες. Δεκτοί σε αυτά τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών 
γίνονται απόφοιτοι Λυκείου ή άλλων ισότιμων σχολείων. Με 
εξαίρεση κάποιες άλλες σχολές, που ζητούν φάκελο ή που έχουν 
εργαστήρια προκαταρτικών εξετάσεων, οι περισσότερες απλώς 
εγγράφουν τους μαθητές. 

Τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών δεν δίνουν απαλλαγή 
από το στρατό. Τα προγράμματα των εργαστηρίων που 
εντάσσονται στον εικαστικό δώρο, περιλαμβάνουν επαγγέλματα 
που άπτονται των εικαστικών εφαρμογών. Παραδείγματος χάριν, 
γραφίστες, διαφημιστές, εικονογράφους, φωτογράφους, κόμικς, 
κομιστές, σκιτσογράφους, ανιμέιτορς. Παρά ταύτα, έχουν 
δημιουργηθεί και τμήματα ζωγραφικής και γλυπτικής σε κάποια 
από αυτά. Τα περισσότερα προγράμματα προσφέρουν πακέτο 
μαθημάτων που βοηθούν τον σπουδαστή να έχει μια πλήρη εικόνα 
για το τι ακριβώς δίνει ο χώρος παραγωγής. 

Το βάθος της γνώσης όμως αυτών των αντικειμένων είναι 
μικρό. Τούτο οφείλεται στο μικρό χρόνο εκπαίδευσης, τετράωρο 
επί πενθημέρου βάσεως. Επιπλέον η μικρή εικαστική προετοιμασία 
και η έλλειψη επιλογής των υποψηφίων μαθητών, φάκελος, 
εξετάσεις, τους κάνει ανέτοιμους να αναλάβουν σε όλο το επίπεδο 
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τη γνώση που τους παρέχεται. Δηλαδή οτιδήποτε και να θελήσει να 
τους δώσει κανείς από την ώρα που έρχεται λευκός, οι 
περισσότεροι μαθητές έρχονται λευκοί, ελάχιστοι από αυτούς, με 
εξαίρεση δηλαδή, ένα παιδί στα 30 μπορεί να έχει περάσει από 
κάποιους καθηγητές οι οποίοι έχουν εργαστήρια στα σχολεία τους. 
Οσοι είσαστε στη δημόσια εκπαίδευση, έχω μαθητές που ξέρω τους 
καθηγητές, είναι ένας στους 30 ένας στους 50. Ελάχιστα παιδιά 
έχουν εικαστική παιδεία από αυτά που έρχονται για εικαστικά 
αντικείμενα, που σημαίνει ότι είναι αδύνατον να τους βάλεις σε μια 
τροχιά με έτοιμα μαθήματα τα οποία θέλουν μια προετοιμασία, 
δηλαδή ένα φροντιστήριο. 

Εξαίρεση αποτελούν μαθητές πολύ ταλαντούχοι ή 
προετοιμασμένοι από φροντιστήρια για ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, δηλαδή τα παιδιά που δίνουν στην Καλών Τεχνών και 
αποτυγχάνουν, αυτοί είναι οι καλύτεροι μαθητές μας, έρχονται 
προετοιμασμένοι στο σχέδιο και αυτόματα παίρνουν όλη την 
επαγγελματική γνώση που μπορούμε να τους δώσουμε. Είναι 
γρήγορη η γνώση που δίνεται σε πολλές από αυτές τις σχολές είναι 
πολύ καλά τεκμηριωμένη, δηλαδή ετοιμάζουν επαγγελματίες. 

Αυτό βέβαια έχει και μερικά προβλήματα. Υπάρχουν πάρα-

παρά πολλές σχολές με το ίδιο αντικείμενο. Τα βασικά μαθήματα 
στα προγράμματα αυτά θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερο βάθος, 
έτσι ώστε ο σπουδαστής να μπορεί να ανταποκριθεί και να 
αποδώσει υψηλότερο αποτέλεσμα. Στο βασικό μάθημα του 
ελευθέρου σχεδίου, το οποίο υπάρχει σε όλα τα προγράμματα εάν 
συμπτύξει κανείς τις ώρες δεν ξεπερνούν το δίμηνο το χρόνο. 

Αντιλαμβάνεστε αυτόματα τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει. Αυτό 
που γενικά βοηθάει είναι η σύμπραξη των υπολοίπων μαθημάτων, 
τα οποία κυρίως σε αυτές τις σχολές έχουν έναν εικαστικό 
χαρακτήρα. Δηλαδή, αν απομονώσει κανείς το σχέδιο, το ελεύθερο 
σχέδιο, το χρώμα που γίνεται, οι περισσότερες σχολές δεν 
ξεπερνάνε την σύνθεση ή δεν έχουν μέσα μοντέλο παρά μόνο μια ή 
δυο φορές, με σπάνιες εξαιρέσεις. Υπάρχουν σχολές που βάζουν 
κάποια μαθήματα, αλλά να τα συμπτύξεις ωριαία δεν καλύπτουν 
ούτε καν το χρόνο του διμήνου σε ένα φροντιστήριο. 
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Τώρα τα υπόλοιπα μαθήματα αν είναι εικαστικά και δεν είναι 
τόσο πολύ εφηρμοσμένα ή αρχιτεκτονικά μαθήματα, όπως είναι 
στους γραφίστες, βοηθάνε πάρα πολύ το ένα μάθημα να γίνουν 
άλλα έξι μαθήματα, τα οποία είναι εικαστικά, οπότε όλα μαζί 
κάνουν εικαστικό αποτέλεσμα, δηλαδή έχουν έναν καλό 
επαγγελματία βοηθώντας πάντα ένα πολύ καλό ταλέντο, σαφώς. 
Αυτό που γενικά βοηθάει είναι η σύμπραξη των υπολοίπων 
μαθημάτων, εάν όμως αυτά έχουν περισσότερο εφηρμοσμένο 
χαρακτήρα, η εικαστική ικανότητα των παιδιών δεν ξεπερνάει τα 
όρια ενός μετρίου σχεδίου που σημαίνει και έναν μέτριο 
επαγγελματία, γιατί εδώ μιλάμε για επαγγελματίες πια. Αυτά τα 
παιδιά πληρώνουν ένα σεβαστότατο ποσόν και μετά πρέπει να 
βγουν έξω για να βρουν εργασία. 

Πρόγραμμα με ανάπτυξη πλήρους γνώσεως, δηλαδή 
σχέδιο,χρώμα, υλικά, δηλαδή μοντέλο αντικείμενο, άγαλμα, λάδι, 
δηλαδή πλήρη γκάμα υλικών θα απαιτούσε πολύ περισσότερο 
χρόνο μαθημάτων, οπότε θα βοηθούσε πάρα πολύ μια 
προετοιμασία ή μια επιλογή μαθητών πριν το πρώτο έτος ή 
ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο. Το σημείο που κυρίως 
πάσχουν οι μαθητές είναι το σχέδιο, σε όλες αυτές τις σχολές. 

Σεμιναριακά προγράμματα πριν την εγγραφή των μαθητών για 
να γνωρίσουν πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν 
όηλαόή στο αποτέλεσμα, προτάσεις, να γνωρίσουν πραγματικά τον 
επαγγελματικό χώρο στον οποίο θέλουν να εργαστούν, έτσι ώστε 
να έχουν μια σωστή επιλογή. 

Δηλαδή πηγαίνουν τα παιδιά στις σχολές, δεν κάνουν καν μια 
έρευνα αγοράς να δουν τι προσφέρει η αγορά στα μαθήματα τους, 
πάνε εν λευκώ και γράφονται σε μια σχολή, λένε, θα γίνω 
γραφίστας. Τι είναι ο γραφίστας; Τι είναι ο σκιτσογράφος; Τι είναι 
ο κομίστας; Δεν έχουν ιδέα, δεν έχουν καμία καλλιέργεια αφ' ενός 
και από την άλλη δεν ξέουν τι θα κάνουν μετά αυτό που κάνουνε. 
Δηλαδή, θα 'πρεπε οι σχολές να έχουν μια ενημέρωση, ένα 
σεμινάριο το οποίο να κρατάει 3-4 μέρες, να τους δίνει μια πλήρη 
εικόνα της σχολής, πώς είναι, πώς λειτουργεί, τ; προσφέρει, και αν 
μπορούν να αντεπεξέλθουν αυτά τα παιδιά. 
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Στα πακέτα επιπλέον των μαθημάτων θα έπρεπε να υπάρχει 
σύγχρονη εφαρμογή σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και η 
πρακτική σε χώρους εργασίας. Τα προβλήματα να γίνονται μικρά 
πακέτα με διαφορετικά ή συμπληρωματικά αντικείμενα μετά το 
πέρας της εκπαίδευσης, δεν βοηθά τους σπουδαστές ούτε 
εκπαιδευτικά ούτε οικονομικά. Πάρα πολλές σχολές κάνουν ένα 
κύκλο μαθημάτων με κλασικό τρόπο αντιμετώπισης, γραφίστες και 
μετά σου λένε έχουμε ένα πειραματικό τομέα που είναι τα 
κομπιούτερ. 

Οχι, τα κομπιούτερ σήμερα είναι συνδεδεμένα με όλα τα 
επαγγέλματα, μα με όλα τα επαγγέλματα, αλλά κοστίζει πάρα 
πολύ σε ιδιωτικές σχολές. Γιαυτό τους υποχρεώνουν κατά κάποιον 
τρόπο, γιατί όταν αυτά πάνε και δούνε περίπου πώς δουλεύουν 
έξω, βλέπουν αυτόματα πως χρειάζεται να μπουν μέσα στα 
σύγχρονα μέσα. Τα σύγχρονα μέσα λοιπόν αναγκάζονται μετά 
αφού έχουν πληρώσει ένα ολόκληρο πακέτο μαθημάτων τριών 
ετών, να πάνε σε άλλες σχολές ή την ίδια τους τη σχολή να πάρουν 
επιπλέον μαθήματα πάνω στην σύγχρονη Τεχνολογία. 

Αυτά είναι τα ευαίσθητα σημεία των πακέτων μαθημάτων που 
δίνουν, δηλαδή ότι δεν είναι πάντα εξοπλισμένα, ότι είναι εν μέρει 
εξοπλισμένα ή ότι είναι τόσο λίγα τα υλικά που έχουν να δώσουν, 
δηλαδή ένα κομπιούτερ και να είναι πέντε επάνω, ένα πρόγραμμα 
δηλαδή στην ουσία να μην μπορεί να το δουλέψει ένα παιδί. Το 
πρόγραμμα με αυτά τα μικρά πακέτα συνήθως δεν βοηθάει τους 
σπουδαστές ούτε εκπαιδευτικά, ούτε οικονομικά. Αυτό σημαίνει ότι 
χρειάζονται σύγχρονα εργαστήρια επανδρωμένα με ηλεκτρονικά 
μέσα για τις εφαρμογές των εργασιών καθώς και κάθε θεωρητική 
υποστήριξη, πληροφοριακό υλικό που κυκλοφορεί σε σχέση με τα 
προγράμματα. 

Η ιδιωτική εκπαίδευση πρέπει να εκσυγχρονιστεί να 
ανανεώσει, να επιδράσει σωστά στις ειδικότητες σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της εποχής και να μην ετοιμάζει εκατοντάδες νέους 
επαγγελματίες τους οποίους είναι αδύνατον να απορροφήσει η 
αγορά εργασίας. Αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα. Εκατοντάδες 
παιδιά βγαίνουν από αυτά τα εργαστήρια σπουδών με το ίδιο 
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αντικείμενο και δεν απορροφώνται, σπάνια δηλαδή μπορείς να 
πεις ότι ένα μικρό ποσοστό μπορεί να απορροφηθεί, και αυτό το 
ποσοστό θα είναι οι καλύτεροι. Αυτά είχα να σας πω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Θα ακολουθήσει η συζήτηση. Ομιλητές, 
ερωτήσεις. 
Ερωτήσεις. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις. Ο κύριος 
Μαυρικάκης. 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Κουτήφαρη, κάτι 
ελέχθη, δεν ξέρω αν το κατάλαβα καλά, σχετικά με τους χρόνους 
των σττουόών τρία χρόνια; 

ΚΟΥΤΗΦΑΡΗ: Μάλιστα. 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Μπορεί να αναπτυχθεί περισσότερο αυτό το θέμα 
των χρόνων σπουδών; Δηλαδή μπαίνει το πρόβλημα, ένα παιδί που 
έρχεται σε ένα εικαστικό εργαστήρι από την πρώτη δημοτικού ας 
πούμε, για να μην πούμε πιο νωρίς, πόσο μπορεί να μείνει σε ένα 
εργαστήρι, δεδομένου ότι σε ένα εικαστικό εργαστήρι 
προχωρώντας τα χρόνια μπορεί να τύχει να αλλάξει δασκάλους και 
αν ένας μοναδικός δάσκαλος είχε ένα συνεχές πρόγραμμα έχει 
καλώς. Αλλά κάθε δάσκαλος μπορεί να έχει ένα διαφορετικό 
πρόγραμμα. 

Επειτα υπάρχει το πρόβλημα ότι ένας μαθητής μπορεί να 
'ρθει, ενώ έχει αρχίσει ένα παιδί να έρχεται από την πρώτη τάξη, 
αν το χωρίζαμε σε τάξεις, μπορεί κάποια στιγμή να εμφανιστεί ένα 
παιδί στη Τρίτη τάξη. Πώς αυτοί οι κύκλοι σπουδών πρέπει να 
είναι ώστε να παρουσιάζουν και μια αυτονομία. Δηλαδή ένας που 
μπαίνει σε μια τάξη μετά να μπορεί να παρακολουθήσει και το 
πρώτο πόσο ένα παιδί μπορεί να μείνει σε ένα εικαστικό 
εργαστήρι, από τη στιγμή που μπαίνουν άλλοι σε άλλες χρονιές, 
υπάρχει αυτός ο ετεροχρονισμός. 
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ΚΟΥΤΗΦΑΡΗ: Θα σας απαντήσω σε αυτό το Θέμα. Κατ αρχήν 
υπάρχουν δυο κύκλοι ας πούμε σπουδών, είναι των ανηλίκων και 
των ενηλίκων. Για τα παιδιά από ηλικία 6 ετών μέχρι 15 υπάρχει 
ένα κύκλος τον οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν τρία έτη κατ' 
ουσίαν, αλλά αν Θέλουν και ένα τέταρτο όσοι έχουν εξαιρετικό 
ταλέντο και επίδοση. Το ίδιο συμβαίνει τώρα και με τους ενήλικες. 
Τρία έτη είναι κανονικά και ένα τέταρτο ίσως στην περίπτωση που 
υπάρχει χώρος, γιατί έχουμε και καινούργιους μαθητές και 
δυστυχώς δεν υπάρχει ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός ο ανάλογος 
ώστε να μπορούμε να αναπτύξουμε και άλλα εργαστήρια. Εδώ 
είναι κάπως ο περιορισμός, βέβαια το να μάθει κανείς αυτό είναι 
απεριόριστο, αλλά δεν μπορούμε να το προσφέρουμε συνέχεια στα 
ίδια άτομα για να έρθουν και καινούργια. 

ΜΑΥΡ/ΚΑΚΗΣ: Δηλαδή αν έχουμε τρία χρόνια, 3 και 3 έξι. Αν έρθει 
ένα παιδί έξι χρονών, δώδεκα χρονών πρέπει να σταματήσει. Αλλά 
12 χρονών θα μπορούσε να ορίσει κάτι άλλο. 

ΚΟΥΤΗΦΑΡΗ: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι, μπορεί να 
παρακολουθήσει έναν άλλο τομέα. Αν κάνει γλυπτική να πάει στην 
κεραμική, στη ζωγραφική, δεν θα πει ότι οπωσδήποτε, εννοούμε το 
κάθε ειδικό μάθημα, ότι διαρκεί τόσο, γιατί είπαμε υπάρχουν και 
κάποιοι περιορισμοί που δυστυχώς δεν μπορούμε να τους 
υπερβούμε, κάπου πρέπει να υπάρχει ένα όριο για να έρχονται και 
καινούργιοι μαθητές. 

ΜΑΥΡ/ΚΑΚΗΣ:Δεν μπορώ να πω ότι καλύφθηκα. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι αυτό το ζήτημα διαφέρει 
ανάλογα με το κάθε εργαστήριο. Στο δικό μας εργαστήριο για 
παράδειγμα, τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν μέχρι τα 16 
τους χρόνια, οπωσδήποτε. Από κει και πέρα μπορούν να 
εγγραφούν στων ενηλίκων για τρία χρόνια τουλάχιστον σε κάθε 
εργαστήριο, μετά μπορούν να μεταπηδήσουν στο άλλο εργαστήριο. 
Επίσης δίνουν την δυνατότητα σε αυτούς οι οποίοι έχουν ειδικά 
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ταλέντα, έχουν καλή δουλειά, δείχνουν μια έφεση, να δώσουν ένα 
φάκελο και να παραμείνουν ακόμα περισσότερο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ο κύριος Μαρκαντωνάκης. 

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ: Δεν Θα έρθω, Θα έρθω μετά στην τοποθέτηση. 
Υπάρχει προεδρείο; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Υπάρχει. Αυτή ήταν η ερώτηση σας; 

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ: Τα υπόλοιπα στην τοποθέτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Η κυρία Χουλάκη. Κάποιος άλλος να κάνει 
ερώτηση; 
0 κύριος Καρυστινός. 

ΚΑΡΥΣΓ/ΝΟΣ: Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Κουτηφάρη, είπε 
προηγουμένως ότι μάλλον ποιο είναι το περιεχόμενο διδασκαλίας, 
γενικά βέβαια, πολύ γενικά, στις ηλικίες 6-15. Είπατε οι ηλικίες 
είναι 6-15 ετών. Κυρίως από τα 6 μέχρι τα 12 τους χρόνια τι 
διδάσκετε; 

ΚΟΥΤΗΦΑΡΗ: Στο παιδικό τμήμα, εκτός από το μάθημα που θα 
κάνουν τα παιδιά, το εικαστικό παιχνίδι, πηλό κλπ, γενικά 
μπορούμε να κάνουμε επισκέψεις σε Μουσεία, σε εικαστικά 
εργαστήρια, επίσης κάποια μαθήματα ιστορίας τέχνης να 
μαθαίνουν τις τάσεις της τέχνης γενικά και νομίζω αυτά είναι 
γιαυτή την ηλικία τα οποία είναι ενδεδειγμένα. 

ΚΑΡΥΣΓ/ΝΟΣ: Πάνω στο σχέδιο δηλαδή δεν υπάρχει; 

ΚΟΥΤΗΦΑΡΗ: Στο σχέδιο ίσως στις μεγαλύτερες ηλικίες υπάρχει 
κάποια διαφοροποίηση και αυτό εξαρτάται και από το εργαστήριο, 
όπως είπαμε των Δήμων, τι πρόγραμμα αναπτύσσει το κάθε 
εργαστήριο. 
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ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Υπάρχει διαφορά από εργαστήριο σε εργαστήριο; 
Υπάρχει διαφορά, αν Θέλει η Δάφνη η Λιαναντωνάκη που είναι στο 
παιδικό εργαστήριο του Δήμου Αγίας Παρασκευής μπορεί να 
αναπτύξει το πρόγραμμα το οποίο αναπτύσσει στο εργαστήριο το 
δικό της; Είναι ερώτηση. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Για να γίνει διευκρίνιση. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Εντός Θέματος είναι η ερώτηση. 

ΜΑΡΚΑΝΩΝΑΚΗΣ: Υπάρχουν ενστάσεις. Γιαυτό είπα Προεδρείο 
υπάρχει. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Δηλαδή τι θέλετε να πείτε, εξηγήστε για να 
καταλάβουμε. 

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ: Υπάρχει ένσταση από την πρώτη φάση των 
ενεργειών η οποία παρακάμφθηκε. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Είπαμε να προηγηθούν οι ερωτήσεις. Δεν μπορείτε να 
περιμένετε; Δεν είχαμε προβλέφει τις ενστάσεις 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Δεν θα φιλολογήσω. Δεν σας καλέσαμε, δεν σας 
δώσαμε το λόγο; Σας τον δώσαμε το λόγο. 

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ: Για ερώτηση 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ας μην μπλοκάρουμε έτσι την διαδικασία, δεν 
υπάρχει λόγος. 

Α/ΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ: Να απαντήσω εγώ στην ερώτηση όσο πιο 
σύντομα μπορώ; Εγώ μπορώ να πω μόνο για το εργαστήρι της 
Αγίας Παρασκευής, όπως καταλαβαίνετε, γιατί κάθε εργαστήριο 
έχει τη φυσιογνωμία του . 
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Πρώτα απ' όλα Θέλω να πω για την ιστορία ότι έχουμε πολύ-πολύ, 
έχουμε το εργαστήριο της Χαλκίδας, το οποίο είναι και το πρώτο 
απ' όλα τα εικαστικά εργαστήρια που υπήρχε σε επίπεδο πόλης ή 
δήμων αν Θέλετε, έχει λειτουργήσει σαν πιλότος και όποιος 
γνωρίζει λιγάκι τη δουλειά που έχει κάνει η κυρία Μυταρά, που 
πιστεύω ότι οι περισσότεροι έχουμε κάποια εικόνα του τι έχει κάνει 
η κυρία Μυταρά εκεί μέσα, πιστεύω ότι εν μέρει αυτό απαντάει 
γιατί αλλιώς Θα πρέπει να πλατειάσω πολύ. 

Εν συντομία, τα παιδιά μπαίνουν στην Αγία Παρασκευή από 5 
ετών και ξεκινάνε με δημιουργική και παιγνιώδη ας πούμε 
ενασχόληση, παιγνιώδη όχι με υποτιμητικό, κάΘε άλλο, με 
παιχνιδιάρικη διάθεση, να ασχολούνται με μια μεγάλη γκάμα 
υλικών και τεχνικών ζωγραφικής, κατασκευών, γλυπτικής, 
τυπώματα, συγχρόνως πάνε βόλτες σε Μουσεία και βλέπουν, 
αποκτούν δηλαδή παραστάσεις και ερεθίζονται, τα πάμε σε 
θεατρικές παραστάσεις κλπ., κλπ. Δηλαδή προσπαθούμε να 
δώσουμε στα παιδιά να κάνουν μια βουτιά μέσα στον κόσμο της 
τέχνης, ακριβώς με όσο πιο πολύ παιχνιδιάρικη πειραματική 
διάθεση είναι δυνατόν να γίνει μέσα στο δίωρο μάθημα που έχουμε 
την βδομάδα. 

Από 7 χρονών και πάνω, από δευτέρα δημοτικού ξεκινάει μια 
πιο συστηματική διδασκαλία που πάλι στόχο έχει να διατηρήσουν 
τα παιδιά αυτή την καταπληκτική δημιουργικότητα που ξέρουμε 
ότι σχεδόν όλα έχουν όταν είναι 4 και 5 και που συνήθως την 
χάνουν στην πορεία. Ο βασικός στόχος ο δικός μας στο παιδικό 
εργαστήρι είναι να διατηρήσουν αυτή τη ζωντάνια, αυτή την 
επαφή με το μαγικό, αυτή την επαφή με τα αισθήματα τους, με το 
σώμα τους. 

Όλο μας το πρόγραμμα που βέβαια είναι ζωγραφική, 
χαρακτική, γλυπτική, κατασκευές με πολλές τεχνικές όχι με στόχο 
να μαθευτούν σαν τέτοιες. Μη φανταστείτε ελαιογραφία, πηλός το 
ένα το άλλο, ο στόχος είναι να συνεχίσουν να μπορούν να ζουν την 
τέχνη και όσο πιο πολλά πράγματα μαθαίνουν σαν εμπειρίες τόσο 
πιο εύκολο γίνεται γιαυτά αν διατηρήσουν τη ζωντάνια τους και τη 
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δυνατότητα τους να προσλαμβάνουν την τέχνη και να παράγουν. 
Αυτός είναι ο κεντρικός στόχος. Απάντησα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ο κύριος Μαρκαντωνάκης. 

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ: Εγώ δεν Θα κοιτάξω το Προεδρείο, ούτε τους 
συναδέλφους που μιλήσανε παρ' όλο που τους σέβομαι και το 
ξέρουν πάρα πολύ καλά. Θα κοιτάξω όλους εσάς που είσαστε κάτω 
και αν ήταν δυνατόν να σας κοιτάξω στα μάτια. Δεν έκανα 300 
μίλια εδώ πέρα για να είμαι διακοσμητικό στοιχείο, όταν λοιπόν 
πρωτύτερα καλέστηκα από το προεδρείο για μια διευκρίνιση, έγινε 
μια παρέμβαση που εμένα με έθιξε. Είναι φίλοι, έχουμε ζήσει μαζί, 
σπουδάσαμε μαζί, υπάρχει αλληλοεκτίμηση αλλά επιτέλους και η 
επαρχία έχει φωνή. Αυτά που είπε τώρα η αγαπητή Δάφνη θα 
μπορούσε να τα πει η κυρία Χουλάκη που είναι στο Ρέθυμνο, και 
ασχολείται με παιδιά. 

Από την Αγία Παρασκευή μίλησαν δυο, στην σημερινή ομιλία 
ήταν δυο ίδιοι ομιλητές. Η δεοντολογία λοιπόν λέει ότι θα έπρεπε 
να δώσουμε τη δυνατότητα να ακουστούν και κάποιοι άλλοι, δεν 
μιλάω επί της ουσίας, ξέρω την εμπειρία, ξέρεις αν σε εκτιμώ και 
αν υπάρχει, σέβομαι την εμπειρία σου. Αλλά επιτέλους να 
κρατηθούν και μερικά πράγματα. Χθες είπα ότι το Συνέδριο είναι 
αθηνοκεντρικό και νομίζατε ότι το είπα έτσι για πλάκα. Σήμερα 
επιβεβαιώνομαι ακόμα περισσότερο, και είναι κρίμα γιατί οι 
περισσότεροι έχουμε καταβολές από την επαρχία. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Επί της ουσίας της ένστασης να ακούσουμε 

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ: Εντάξει, αυτά μπορούμε τα υπόλοιπα να τα 
πούμε στους διαδρόμους, για τα παράπονα που έχουμε οι 
επαρχιώτες. Επί της ουσίας στην ένσταση. Και στους διαδρόμους 
έχουμε να πούμε. 

Είμαι καλλιτεχνικός διευθυντής στο Δήμο Χανιών στο δίκτυο 
που έκανε το Υπουργείο Πολιτισμού σε ένα από τα 13 που όπως 
ειπώθηκε είναι 10 τα νέα και είναι και τρία παλαιότερα, μέσα σε 
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αυτά και η Αγία Παρασκευή. Η αλήθεια όπως διατυπώθηκε και 
από τους τρεις ομιλητές έχει το ένα σκέλος της, γιατί βέβαια η 
πρόθεση τους ήταν να πουν πράγματα που έχουν φτάσει στα αυτιά 
τους και που ενδεχομένως αν δεν υπήρχε αντίλογος απέναντι σας 
τεκμηριωμένος, θα φεύγατε με την ιδέα ότι το Υπουργείο 
Πολιτισμού... 

Και έχω μια ιστορία που ττολλοί την ξέρουν, πως ξεκίνησα στα 
Χανιά, είχα 7 χρόνια ένα ιδιωτικό σχολείο με 200 μαθητές, με 
παιδιά του Δημοτικού, με εργασίες, δραστηριότητες και άλλα 
πράγματα, πριν φτάσω στο σημείο να υπηρετήσω αυτό το θεσμό, 
που έκρινα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός. Για να κλείσω ένα 
οργανωμένο χώρο που μου άφηνε πάνω από Ί εκατομμύριο το 
μήνα και να γίνω υπάλληλος με 250.000 δραχμές. Αλλά η αλήθεια 
όμως είναι ότι δεν με επέβαλε το Υπουργείο Πολιτισμού αλλά έγινε 
διαγωνισμός σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, δεν χρειάζεται να σας 
πω ποιο άλλοι ήταν. 

Το ίδιο ήταν και στην Αμφισσα, επέβαλλε η τοπική κοινωνία 
τον Αριδά, το ίδιο έγινε απ' ότι ξέρω, όχι στην Αμφισσα είναι ο 
Ξηλογιάννης, ο Αριδάς είναι την Κυπαρισσία. Θα μπορούσα έτσι 
απλώς για να τεκμηριώσω, γιατί ενδεχομένως ξέρουμε ότι το 
Υπουργείο μπορεί να ήθελε ένα-δυο συναδέλφους να τους επιβάλει 
σε συνεργασία πάντα με τους Δήμους, και μπορεί να το έκανε. 
Αλλά εάν ακούγεται αυτό σαν μια ολική ταυτότητα, ισοπεδώνεται 
κάτι που ενδεχομένως αξίζει να στηριχθεί. 

Αυτό το μπουμπούκι μαράθηκε στα χέρια μου, είναι ένα γεράνι 
που έχει ένα άνθος. Από κάτω κοιτάξτε πόσα μικρά-μικρά 
μπουμπουκάκια έχει, σε λίγο δεν θα έχει καμία αξία, πάνω στο 
φυτό όμως, είχε ζωή, τόκοφα, το κατέστρεφα. Ετσι και με/ς λοιπόν 
αυτό το δίκτυο που είναι ένα σημαντικό δίκτυο στην περιφέρεια, τα 
αναφέρατε τα εργαστήρια, δεν τα αναφέρατε. Αναφέρατε, 
ιδιαίτερα η συνάδελφος Ευτυχία σκιαγράφησε πάρα πολύ και τα 
αρνητικά και τα θετικά, και με κάλυφε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, 
αλλά είναι κρίμα όμως να σχηματίζεται η ιδέα ότι το Υπουργείο 
Πολιτισμού πάει να επιβάλει από πάνω τα πάντα. 
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Δεν Θέλω να επεκταθώ σε παιδαγωγικά προγράμματα που έχω 
την τύχη ας πούμε να καταρτίζω και σε άλλες τέτοιες 
δραστηριότητες, ούτε να μιλήσω για την ιδιαιτερότητα μιας 
επαρχιακής πόλης που είναι εντελώς διαφορετική απ' ό,τι η Αγία 
Παρασκευή που .έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό έργο ή ακόμα το 
Αιγάλεω ή η Χαλκίδα με εργαστήρια που είναι ήδη καταξιωμένα 
πανελλαδικά στο χώρο. 

Αυτό όμως που Θα ήθελα, και ας φανεί ότι είμαι εκτός 
Θέματος, ας φανεί ακόμα ότι έχω πρόβλημα, είναι σε αυτά τα 
Συνέδρια που καλούμεΘα και εμείς από την επαρχία, γιατί εγώ στο 
κάτω-κάτω δεν είμαι καθηγητής για να πω ότι ήρθα για να 
δικαιολογήσω κάποιες ώρες, προς Θεού δεν είναι αιχμή αυτό, αλλά 
μια πρακτική η οποία συμβαίνει. Εγώ αν ήθελα ερχόμουνα, αν δεν 
ήθελα δεν ερχόμουνα. 

Ήρθα από την Κρήτη, γιατί το είπα και χθες σας νιώθω όλους 
ισότιμους, νιώθω ότι όλοι έχουμε ένα κοινό έργο να προάγουμε, 
που είναι η καλλιτεχνική παιδεία όπως ορίζεται και στο 
Προσυνέδριο, είναι πολύ διαφορετικό αυτό από την εικαστική 
παιδεία, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αφού λοιπόν, όλοι 
είμαστε ταγμένοι να υπηρετήσουμε κάτι από όλα τα πλάτη του 
Ελλαδικού χώρου και μακάρι να υπήρχαν δυνατότητες να έρθουν 
από το εξωτερικό, καλό είναι να νιώθουμε ισότιμοι σε αυτή την 
αίθουσα. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Και εγώ ήθελα να πω κάτι, κοιτώντας τον κύριο 
Μαρκαντωνάκη στα μάτια όμως και όχι τον κόσμο μόνο, αν και 
είμαστε ανύπαρκτοι ως προεδρείο, ότι δεν υπάρχει καμιά πρόθεση 
εδώ πέρα. Μπορεί να είμαστε ερασιτέχνες σαν συνδικαλιστές, αυτό 
το ομολογούμε, εντάξει δεν έχουμε την εμπειρία ή όποια εμπειρία 
έχουμε. Πάντως μέσα από αυτήν την εμπειρία που έχουμε, που έχω 
εγώ τουλάχιστον ξέρω ότι εκείνο που μπορεί να προηγηθεί σε μια 
τέτοια συγκέντρωση, όπως θέλετε πείτε την είναι κάποιο 
προσωπικό θέμα, όχι μια ένσταση. Γιαυτό πήρα το λόγο τώρα, για 
το προσωπικό. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση, για όνομα του Θεού. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Η κυρία Βασιλάκη. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ.-Εδώ έχουν έρθει άτομα, καθηγητές μέσης εκπαίδευσης 
και δεν ξέρω αν είναι αιχμή ή όχι, δεν με ενδιαφέρει καν. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Είπαμε είναι κοτρόνα, δεν είναι αιχμή. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Εμείς κατεβήκαμε, από του διαόλου τη μάνα, δεν το 
χρησιμοποιούμε όμως σαν μέσο προσωπικής προβολής στο έδρανο, 
ούτε θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Θέλουμε να ακούσουμε 
συζητήσεις και πράγματα τα οποία ορίζουν κάτι στο χώρο. Άμα 
τώρα χρησιμοποιεί ο καθένας το έδρανο για προσωπική προβολή 
είτε για λόγους τοπικούς είτε για οτιδήποτε άλλο δεν θα 
καταλήξουμε πουθενά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Είναι κατανοητό και μπορούμε να το 
σταματήσουμε εδώ το θέμα. Η Κυρία Βασιλάκη 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ: Εγώ δεν θα ήθελα να πω τίποτα περισσότερο από το 
να επαληθευθεί και να διορθωθεί κάτι που ειπώθηκε εδώ. Η 
συνάδελφος που μίλησε για την Χαλκίδα είναι πολύ νέα, και δεν θα 
ξέρει ότι το πρώτο εργαστήρι που δημιουργήθηκε σε επίπεδο 
Δήμου και λειτούργησε το '81-'82, όμως σε επίπεδο ΕΠΑΣΚΤ, 
δηλαδή ήρθε μια ειδοποίηση από το Δήμο Αθήνας, τότε που εγώ 
ήμουνα μεταξύ άλλων εκλεκτών συναδέλφων στο Προεδρείο, και 
ζητούσε ο Δήμος της Αθήνας συνεργασία. Συνεργασία 
πολυεπίπεδη. Τότε κάποιοι συνάδελφοι, στήσανε το εργαστήρι στο 
Δήμο Αθήνας στο περιφερειακό Πνευματικό κέντρο στο Γουδί. Αυτή 
ήταν η πρώτη επίσημη συνεργασία που είχε γίνει σε επίπεδο Δήμου 
Αθήνας. 

Αυτό να το ξέρετε, όχι για κανένα άλλο λόγο, επειδή είχα 
φάει εγώ ένα χρόνο από τη ζωή μου χωρίς να πάρω ούτε μια 
δραχμή δουλεύοντας κάθε Σάββατο 8 ώρες την ημέρα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Η κυρία Μελά. 
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ΜΕΛΑ: Αν και εδώ το κυρία, μεταξύ συναδέλφων. Εγώ δεν Θα 
πάρω το λόγο επί του προσωπικού αν και είπε ο Μαρκαντωνάκης 
ο Γιάννης κάτι, Θα το αφήσω να το πάρει το ποτάμι γιατί έχουμε 
πιο σοβαρά πράγματα να σταθούμε. Θα μιλήσω για την τοπική 
αυτοδιοίκηση όπως την είδαμε από πλευράς Διοικητικού 
Συμβουλίου επιμελητηρίου, τα χρόνια που είμαι στη διοίκηση, 
όπως δηλαδή έφτασε σε μας μια εμπειρία, Θα συμφωνήσω σε πάρα 
πολλά πράγματα με τους εισηγητές, αλλά Θέλω να σας ενημερώσω 
και για μερικά πράγματα που έχουν γίνει. 

Πρώτα απ' όλα πριν μιλήσουμε για τα δίκτυα του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Θα πρέπει να πούμε ότι από τη μεταπολίτευση 
λειτουργούν πολλά εργαστήρια στους Δήμους, πάρα πολλά, έχουν 
φτάσει να είναι πάνω από 80 με βάση τα στοιχεία μας και αυτά τα 
εργαστήρια γίνανε κυριολεκτικά κάτω από άθλιες συνθήκες 
στηριγμένα πάνω στη δουλειά των συναδέλφων, οι οποίοι, αυτό 
πρέπει να το ξέρουμε, λειτουργούν με την ίδια σύμβαση που 
λειτουργεί ένας εργολάβος ή μια καθαρίστρια. 

Είναι σύμβαση έργου, το είπε και η Ελένη η Πολυχρονάτου, και 
αυτό που συμβαίνει και το έχουμε δει κατ'επανάληψη και από 
Δήμους καθ' όλα τα άλλα αξιοπρεπέστατους, όπως παραδείγματος 
χάριν ο Δήμος της Αθήνας, είναι με την αλλαγή της Δημοτικής 
αρχής όχι κομματική αλλαγή και προσωπική αλλαγή, να πετιούνται 
στο δρόμο 9 εικαστικοί καλλιτέχνες στο Δήμο Αθήνας, με 9 και 10 
χρόνια προϋπηρεσίας απλώς γιατί ο Δήμαρχος έχει άλλους 
γνωστούς, χωρίς κανένα άλλο επιχείρημα. 

Όπως είδαμε και αποφάσεις δικαστηρίου που ανακοινώθηκαν 
από τον Πρόεδρο ως πιθανό αποτέλεσμα της δίκης στην 
παρέμβαση τη νομική του Επιμελητηρίου, δυο μήνες μετά που 
βγήκε η απόφαση κατά του Δήμου, να είναι άλλη από αυτή που 
είπε εκείνη την ώρα το δικαστήριο. Έχουν γίνει και αυτά. 

Εγώ θα σταθώ στο εξής. Αυτές οι συμβάσεις που υπογράφουν 
οι εικαστικοί καλλιτέχνες στους Δήμους είναι συμβάσεις 
τριτοκοσμικού τύπου. Και νομίζω, αν πρέπει να βγει κάτι από δω 
είναι ότι πρέπει με κάθε τρόπο να υπάρξει μια πανστρατιά ώστε το 
Υπουργείο Εσωτερικών που εποπτεύει την Τοπική αυτοδιοίκηση να 
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φτιάξει αφού συνεργαστεί με το Επιμελητήριο, ένα Θεσμικό πλαίσιο 
για την απασχόληση των εργαζομένων σε αυτήν. 

Εγώ δούλεψα μόνο 13 χρόνια ανασφάλιστη και ξεκρέμαστη 
στους Δήμους, αλλά οφείλω να σας πω ότι ακόμα και όταν 
υπογράφουμε συμβάσεις το 90% αφορούν άλλο έργο από αυτό που 
παρέχουμε. Δηλαδή στα δελτία παροχής υπηρεσιών που κόβουμε 
ως εργολάβοι γράφουμε κατασκευή σκηνικών, ανάρτηση 
κουρτινών, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Δεν αναφέρεται πουθενά, δεν 
αποδεικνύεται, δηλαδή βγαίνει το Υπουργείο το 1992 και φέτος, 
και πήρατε ίσως γράμμα από το Επιμελητήριο πολλοί συνάδελφοι 
που είσαστε στους Δήμους, και λέει ότι όσοι έχουν τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια, για παράδειγμα, συνεχή απασχόληση στη Τοπική 
Αυτοδιοίκηση με συμβάσεις δικαιούνται να γίνουν αορίστου 
χρόνου. Αυτό είναι ένα σκαλοπάτι για την μονιμοποίηση, όταν γίνει 
κάποιος αορίστου χρόνου. 

Εμάς στο 90% δεν μπορεί να μας καλύψει γιατί δεν έχουμε 
συμβάσεις, ούτε καν αυτό, και όταν τις έχουμε, έχουν την τρίμηνη 
διακοπή. Ιούνιος-Οκτώβρης. Απλήρωτη διακοπή. Αυτή τη στιγμή, 
ένα ζήτημα που έχει μπει και Θα το κινήσουμε και δικαστικά για 
φέτος, είναι τώρα που ξαναδίνει το Υπουργείο αυτή τη 
δυνατότητα, να προσπαθήσουμε οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται 
τουλάχιστον να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, εκεί που η ίδια η πράξη τους έχει καταξιώσει. 

Θα πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Από τη δεκαετία του '70, ο 
πολιτισμός Θέλει χρήματα και το ξέρουμε όλοι, η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση είναι μονίμως σε μια διάσταση με το κράτος για τα 
οικονομικά, και αυτό το ξέρουμε όλοι. Υπάρχουν δυο πολιτικές στο 
χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον πολιτισμό. Η 
φοροεισπρακτική από τον κόσμο, δηλαδή να πληρώσει ο κόσμος 
δίδακτρα, άρα να του παρέχουμε κάποια στοιχειώδη γνώση, ή εάν 
είναι είτε φθηνά, είτε χωρίς εισφορές, να μην υπάρχει τίποτα. Να 
κουβαλάμε εμείς τα αγάλματα σε σακούλες του σούπερμαρκετ με 
τις συγκοινωνίες από το ένα Πνευματικό Κέντρο στο άλλο, για να 
τα αφήσουμε για να κάνουνε κάποιο σχέδιο όσοι ενδιαφέρονται. 
Αυτό όσο αφορά το οικονομικό καθεστώς. 
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Εμείς ζητήσαμε από τους Δήμους και με το σημερινό 
καθεστώς, να εμπλακεί το επιμελητήριο τουλάχιστον στην 
διαδικασία της απόλυσης, δηλαδή αν δεν συντρέχουν λόγοι 
απόλυσης δημοσίου υπαλλήλου και υπάρχουν καταγεγραμμένοι 
θεσμικά οι λόγοι βάσει των οττοίων ένας δημόσιος υπάλληλος 
μπορεί να απολυθεί, τότε να μην μπορεί η Τοπική αυτοδιοίκηση 
μόνο και μόνο γιατί έχει κάποιον γνωστό άλλο ο Δήμαρχος και 
ψηφοθηρικά θέλει να κάνει μια μετακίνηση απλώς εργαζομένων, 
να διώξει ένα συνάδελφο. 

Συνεχίζουμε για τα δίκτυα. Νομίζω ότι βλέποντας το δίκτυο 
των εικαστικών εργαστηρίων του Υπουργείο Πολιτισμού, πρέπει να 
προσπαθήσουμε να απεμπλέξουμε το θέμα δίκτυα εικαστικών 
εργαστηρίων από την προσωπική μας θέση μέσα σε αυτά. Είναι 
δύσκολο αυτό που λέω, αλλά είναι αναγκαίο. Η προσωπική μου 
άποψη είναι ότι τα δίκτυα όπως κάθε πρόγραμμα πιλότος που 
είναι η μοντέρνα λέξη έρχεται σαν κεραυνός εν αιθρία να μας πει 
ότι κάτι κάνει το κράτος και καλά κάνει και το κάνει. Όμως 
οφείλω να σας πω ότι αυτοί οι 13 Δήμοι είναι μια μειοψηφία μέσα 
στους 80, στους 90 Δήμους της χώρας που έχουν πολιτιστική 
δουλειά, αλλά ξέρετε τι συμβαίνει; Δεν υπάρχουν χρήματα να την 
προβάλλουν, και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τη ζούμε από 
πολύ κοντά εμείς οι συνάδελφοι. 

Πόσοι από σας γνωρίζετε τι έχει κάνει ο Δήμος Νίκαιας; Ο 
Δήμος Κορυδαλλού, πριν μπει στο όίκτυο, ο Δήμος Βύρωνα, ο 
Δήμος Καισαριανής, και πάρα πολλοί άλλοι Δήμοι; Θέλω λοιπόν να 
πω, ότι πολλές φορές εξαντλείται μια μεγαλόπνοη πολιτική σε μια 
επιλεκτική χρηματοδότηση λίγων Δήμων, βεβαίως θα μου πείτε 
από το ολότελα καλή και η Παναγιώταινα, αλλά δεν φτάνει. 
Επομένως εγώ όταν στέκομαι στο δίκτυο, αφενός το βρίσκω πολύ 
μικρό για την επικράτεια, ένα το κρατούμενο. 

Το δεύτερο, θα σταθώ στην προγραμματική σύμβαση των 
δικτύων. Και σας ξαναλέω ξεχάστε ποιοι δουλεύουμε μέσα το 
δίκτυο και ποιοι δεν δουλεύουμε. Όσοι δουλεύουμε, σωστά 
δουλεύουμε, σωστά έχουμε μπει, διότι είναι ένας χώρος εργασίας 
και οφείλουμε να μπούμε. Όμως, η πρόταση του Επιμελητηρίου 
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προς το Υπουργείο ήταν για τον διευθυντή να γίνεται οπωσδήποτε 
προκήρυξη. Για τα Χανιά δεν ήξερα ότι είχε γίνει προκήρυξη 
ανάμεσα σε όλους τους καλλιτέχνες που ζούσαν στα Χανιά. 

Όμως ξέρω ότι για πολλούς Δήμους δεν έχουν γίνει 
προκηρύξεις, όπως και ξέρω ότι σε ορισμένους Δήμους, υπήρχε 
προϋπηρεσία καλλιτεχνών ίΟχρονη και 12χρονη και 14χρονη και 
έρχεται το δίκτυο και διορίζει διευθυντή εκτός των καλλιτεχνών 
που έχουν στήσει στα πόδια τους αυτά τα εργαστήρια. Δεν ξέρω 
ποιος από μας θα ήταν ευτυχής, αν είχε δουλέψει με αυτή την 
υποτυπώδη αμοιβή σε αυτές τις σκυλίσιες συνθήκες και να

 (
ρθει 

ξαφνικά ένας εκ των άνω διευθυντής συνάδελφος, καλός, 
αγαπητός, δεν έχει σημασία, όπου όμως ουσιαστικά από μια 
πλεονεκτική θέση θα έρθει κομίζοντας γλαύκας εις Αθήνας. Δηλαδή 
τι θα γίνει, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν στήσει κάτι στα πόδια 
του και το έχουν περπατήσει τι γίνεται, δεν τους λαμβάνουμε υπ' 
όψιν; Ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. 

Εκεί ήταν η αντίρρηση του Επιμελητηρίου όχι όσον αφορά τα 
πρόσωπα, που σας λέω για τους συναδέλφους προσωπικά δεν 
υπάρχει κανέναν ζήτημα, αλλά όσον αφορά τη διαδικασία. Είχαμε 
προτείνει στο Υπουργείο για τον διευθυντή να παίζει ρόλο η 
εισήγηση των καλλιτεχνών που εργάζονται εκεί, πρωταρχικό ρόλο, 
το ποιοι δουλεύουν εκεί, να υπάρχει, ει δυνατόν, η εντοπιότητα, 
παίζει ένα ρόλο αυτό να είναι μέσα στη ζωή της πόλης, και όπως 
σας είπα να γίνει προκήρυξη. 

Τώρα για να τελειώνω και να μην σας κουράζω, θέλω να 
τελειώσω λέγοντας ότι ειδικά για τα δίκτυα, αυτή τη στιγμή 
προκηρύσσουν τα Γιάννενα, θέση καλλιτεχνικού διευθυντή. Είναι η 
πρώτη φορά που φτάνει στο Επιμελητήριο προκήρυξη για τέτοια 
θέση. Εμείς αν αυτό περάσει στο θεσμό των δικτύων, θα είμαστε 
ευτυχείς. Βεβαίως, θα υπάρχει ένα δεύτερο ερώτημα. Ποιος θα 
κάνει την επιλογή, μόνο του το Υπουργείο; Τι ρόλο θα έχουν οι 
συλλογικοί φορείς σε αυτή την επιλογή; 

Αυτά είναι ζητήματα που τα συζητάμε με το Υπουργείο, θα 
πρέπει να πω ότι μέχρι στιγμής, το Υπουργείο δεν έχει καλέσει το 
Επιμελητήριο σε δυο συσκέψεις που έχει κάνει για τα δίκτυα, δυο 
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νομίζω ότι είναι, δεν Θυμάμαι καλά, παρ' όλο που έχουμε 
καταθέσει τις θέσεις και υπάρχει και ένα ανοικτό κεφάλαιο. Είχα 
ακούσει από κάποια συζήτηση, ότι υπάρχει πρόθεση για τα δίκτυα 
να δημιουργηθεί ο θεσμός των επιμορφωτών, των προσκαλεσμένων 
καθηγητών επιμορφωτών. Δηλαδή, κάποιοι καθηγητές που έχουν 
κάποια εκπαιδευτική δραστηριότητα τάδε, να καλούνται να 
παρουσιάσουν τη δουλειά σε κάποια από τις 13 πόλεις του 
δικτύου, 15 πόσες είναι. 

Πιστεύω ότι αυτό θέλει πολλή προσοχή, βεβαίως και είναι 
θετικό το να γίνει, αλλά από μια υπερχρήση και διαφήμιση, όχι 
διαφήμιση, από μια κεκτημένη ταχύτητα μιλάμε πάντα για την 
Χαλκίδα και την Καλαμάτα, ενώ οι καλλιτέχνες που έχουν 
προσφέρει σημαντικό εκπαιδευτικό έργο και στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και γενικότερα είναι πολύ ευρύτερο κομμάτι. 

Πιστεύω ότι οι προσκαλεσμένοι επιμορφωτές θα πρέπει να 
είναι από το σύνολο του καλλιτεχνικού κόσμου βάσει 
προκηρύξεων. Δεν πρέπει με τίποτα να περιοριστούν σε ένα δυο 
δοκιμασμένα εργαστήρια οι επιλογές, γιατί ξαναλέω δοκιμασμένα 
εργαστήρια δεν είναι μόνο αυτά, είναι και πολλά άλλα. Απλώς 
μερικά άλλα δεν έχουν τα χρήματα να προβάλλουν την δουλειά 
τους. 

Τώρα μια τελευταία κουβέντα για τα Κέντρα Ελευθέρων 
Σπουδών. Αυτό που μας είπε η Μαριάννα η Στεφάνου, αποδεικνύει 
την έλλειψη από πλευράς πολιτείας σε αυτό που λέγαμε χθες, στο 
να παράγει ττολλούς καλλιτέχνες, και κυρίως εξειδικευμένους. 
Πάντως χθες το επισημάναμε, δηλαδή επισημάνθηκε πάρα πολύ το 
ότι τελικά οι κοινωνικές ανάγκες και οι επαγγελματικές ανάγκες 
στη χρήση του εικαστικού έργου είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές 
που παράγουν σήμερα οι δυο σχολές Καλών Τεχνών. 

Και βεβαίως οφείλω να πω ότι τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών 
με αυτό τον ανεξέλεγκτο τρόπο που επαφίεται στου ιδιοκτήτη την 
καλή διάθεση να έχει ή να μην έχει καλό προσωπικό, να έχει ή να 
μην έχει ένα καλό πρόγραμμα κατάρτισης, τελικά θα βγάλουν στο 
χώρο εικονογράφους χωρίς εικαστική παιδεία, που θα γεμίσουν 
την αγορά με εικόνες που θα τις πουλάνε πιο φθηνά από ένα 
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ζωγράφο που κάνει εικονογράφηση. Άρα Θα είναι πιο πρόσφορο 
αυτό μέσα στην αγορά της εργασίας. 

Θα βγάλουν γραφίστες που Θα ξέρουν να χειρίζονται το 
κομπιούτερ, αλλά δεν Θα ξέρουν να σχεδιάσουν ένα πόδι 
ενδεχόμενα. Θα βγάλουν κομιστές, αυτός είναι νέος όρος, σήμερα 
τον έμαθα, αυτούς που κάνουν κόμικς υποθέτω, οι οποίοι δεν θα 
έχουν γνώσεις στα εικαστικά και ξέρουμε ποια είναι η διαφορά 
ενός που κάνει κόμικς έχοντας μια εικαστική Παιδεία και μια 
κουλτούρα και ενός που απλώς, επειδή δεν μπήκε πουθενά, άντε 
του είπε ο μπαμπάς του πήγαινε σε μια σχολή να μην είσαι και συ 
άεργος τελείως. 

Βεβαίως όλους αυτούς θα τους κρίνει ο σκληρός ανταγωνισμός 
στον επαγγελματικό χώρο, αλλά νομίζω ότι επιβεβαιώνεται αυτό 
που είπαμε χθες το να ξαναδούμε τα επαγγέλματα που σχετίζονται 
με τα εικαστικά και τη διαστρωμάτωση σε μέση, ανώτερη, 
ανώτατη εκπαίδευση, ΤΕΙ, ΑΕΙ κλπ, ώστε κάποτε να μπορέσουμε να 
έχουμε ένα αρθρωμένο λόγο και να πούμε δεν δεχόμαστε κάποιες 
ειδικότητες να προκύπτουν από κάποιες σχολές ή υποχρεούνται να 
προκύπτουν από κάποιες σχολές αυτές οι ειδικότητες και όχι 
κάποιες άλλες. Αυτό όμως είναι ένα θέμα που νομίζω από το 
συνέδριο θα βγει μετά από πάρα πολύ ακόμα συζήτηση. 
Ευχαριστώ. 

Μια παρατήρηση, είπε προηγουμένως ο Γιάννης ο 
Μαρκαντωνάκης για την επαρχία κάτι. Θεωρώ ότι είναι άδικο να 
φύγει κάνεις με την εντύπωση ότι είχε κάποιος λιγότερες 
πιθανότητες από κάποιον άλλο να είναι εισηγητής σε αυτό το 
Προσυνέδριο. Θα σας θυμίσω ότι από την εφημερίδα του 
Επιμελητηρίου κλήθηκαν όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου όπου και 
αν ζούνε να δηλώσουν αν θέλουν να είναι εισηγητές. Τίποτε άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Παρακαλώ η κυρία Χουλάκη. 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ναι. Η κύρια Στεφάνου 
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ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Θέλω να πω για τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, αυτά 
υπάρχουν και προφανώς θα υπάρχουν. Τώρα ούτε μπορεί να 
ελεγχθούν τα προγράμματα, δεν μίλησα έτσι, δεν είπα πάρα 
πολλά, δεν ήθελαν να σας κουράσω. Τα προγράμματα δεν μπορούν 
να ελεγχθούν, αφορά τον κάθε ένα που στήνει μια σχολή, και ως 
προς το καινούργιο επάγγελμα που λέει κομιστές, ίσως αυτά τα 
πολύ καινούργια έχουν πολύ καλύτερα προγράμματα από αυτά 
που συνήθως βγαίνουν στην αγορά. 

Οι μπαμπάδες πάντως δεν τα στέλνουν σε αυτά τα 
επαγγέλματα μυρίζει καλλιτεχνικό, οι γονείς το απεχθάνονται, δεν 
θέλουν, μυρίζει και πενία πίσω από αυτά, αλλά γενικώς τα 
προγράμματα υπάρχουν και πολύ καλά προγράμματα σε σχολές, 
εξαιρετικά καλά. Ένα κενό της σχολής Καλών Τεχνών που μας 
ορίζει και μας μια κατεύθυνση μόνο στη διδασκαλία, θα 
μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα, εμείς, οι καλλιτέχνες. 

ΧΟΥΑΑΚΗ: Είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι βρέθηκαν 
αντιπρόσωποι και ακούστηκαν απόψεις από διαφορετικούς 
ανθρώπους που δουλεύουν σε εργαστήρια Δήμων. Αυτό πιστεύω 
ότι θα βοηθήσει και τους υπόλοιπους που είναι εκτός χώρου, να 
κατανοήσουν ότι κάθε ένα από αυτά τα εργαστήρια είναι και μια 
διαφορετική περίπτωση και δεν μπορούν να μπουν σε νόρμες. 

Θα ήθελα να αποκαλύψω μια άλλη μορφή της επαρχίας και να 
σας πω ότι για μένα προσωπικά που βρέθηκα να δουλεύω στο 
εργαστήρι του Ρεθύμνου ήταν μια καταξίωση, γιατί μετά από δυο 
χρόνια προσπάθειας και χάσιμο ενέργειας από τη δουλειά μου και 
από τη ζωή μου, θα έλεγα, μιλώντας με ανθρώπους άσχετους, στο 
Δήμο του Ηρακλείου, αφού είχε παρθεί η απόφαση, και από το 
Δημοτικό Συμβούλιο και από την Νομαρχιακή Επιτροπή να γίνει 
κάποιο Δημοτικό εργαστήρι, ξαφνικά άλλαξε ο Δήμος και κλείστηκε 
αυτή η απόφαση μέσα σε ένα συρτάρι. Καταλαβαίνετε την 
απογοήτευση μου. 

Εκείνη ακριβώς την εποχή εμφανίστηκε το δίκτυο και μου 
δόθηκε η ευκαιρία να δουλέψω στο Ρέθυμνο πια μέσα σε ένα πάρα 
πολύ ευνοϊκό κλίμα δουλειάς, όπου για πρώτη φορά παρ' όλο που 
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ήδη είχα 10 χρόνια προϋπηρεσία στο χώρο της εικαστικής αγωγής, 
για πρώτη φορά μπορούσα να εφαρμόσω κάποιες πρωτοποριακές 
ιδέες. Γιατί όλο αυτό το καιρό ήμουνα σε επαφή με όλα όσα 
γίνονται στο χώρο αυτό και στο εξωτερικό και πραγματικά δεν 
είχα την δυνατότητα να κάνω κάποια πράγματα που νόμιζα ότι Θα 
βοηθούσαν τα παιδιά να 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΣΕΤΑΣ (13
Η
) 

ΧΟΥΛΑΚΗ: ....που πιθανόν να μην τους δινόταν αν δεν είχαν το 
ερέθισμα από το Υπουργείο και κατά το ήμισυ οικονομική 
επιβάρυνση. Δεν θέλω να πω με αυτό ότι όλα όσα συμβαίνουν 
μέσα στο δίκτυο εικαστικών εργαστηρίων είναι αισιόδοξα. Οι 
αρνητικές πλευρές ήδη ακούστηκαν. Το πως όμως θα 
αντιμετωπιστεί αυτό το δίκτυο και το πως θα δοθούν κάποιες 
λύσεις που να ευνοούν ταυτόχρονα όλα τα εργαστήρια αυτό είναι 
ένα θέμα που νομίζω ότι χωράει αρκετή συζήτηση. 

Νομίζω ότι είναι και θέμα των Δήμων, κάποιων Δήμων οι 
οποίοι ήδη ξεκίνησαν και πιθανών να έκαναν πολύ ενδιαφέρουσα 
δουλειά στο παρελθόν να ζητήσουν από τη μεριά τους να 
ενταχθούν σε αυτό το δίκτυο αν όντως είναι προς το συμφέρον 
τους, εάν όντως τους λύσει κάποια οικονομικά προβλήματα. 

'Οσο για τους εργαζόμενους ττου δούλεψαν χωρίς να ακουστεί 
ποτέ το όνομα τους ή χωρίς σύμβαση, νομίζω ότι είναι και θέμα 
προσωπικής διεκδίκησης το να μπαίνεις σε ένα εργασιακό χώρο 
και να δέχεσαι να μην έχεις υπογράφει ποτέ μια σύμβαση με τον 
εργοδότη σου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ευχαριστούμε. 0 κύριος Βελιτσάκης. 

ΒΕΛΙΤΣΑΚΗΣ: Γεια σας συνάδελφοι, θέλω να κάνω μερικές 
επισημάνσεις γύρω από το θέμα των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών. 
Η συνάδελφος μας το παρουσίασε πάρα πολύ καλά, αυτή είναι η 
εικόνα τους, μπορώ να μιλήσω και πιο δυνατά. Απλώς θέλω να 
σας θυμίσω ότι πριν 14 χρόνια όταν έγινε το πρώτο Συνέδριο 
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εικαστικής παιδείας μας είχε απασχολήσει αυτό το θέμα και είχαμε 
καταλήξει σε κάποια πορίσματα. 

Θα σας θυμίσω μερικά και θα σας πω τώρα και τι υπάρχει 
σήμερα. Το σημαντικότερο είναι ότι ζητούσαμε μιας και παρέχεται 
η εκπαίδευση μέσα σε αυτά τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών δεν 
είναι δυνατόν να μην υπάρχει το Υπουργείο Παιδείας μέσα σε 
αυτά, όπως υπάρχει στην ιδιωτική εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια 
και στην δευτεροβάθμια. Εκεί ξέρει και τα προγράμματα και τους 
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν και τα προσόντα τους, όλα. 

Η πρόοδος που έχει γίνει από το '83 μέχρι σήμερα είναι η 
εξής. Ότι τότε δεν υπήρχε κανένας στο Υπουργείο Παιδείας για να 
σου πει για τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, σήμερα υπάρχει, πήγα 
και τον βρήκα. Του λέω: «Μπορείτε να μου πείτε πόσα Κέντρα 
Ελευθέρων Σπουδών υπάρχουν;» Μου λέει: «Δεν μπορώ να σου πω 
τίποτα γιατί δεν υπάρχει τίποτα». "Το Υπουργείο Παιδείας δεν 
ξέρει τίποτα" "Και που θα πάω;" "Στο Υπουργείο Εμπορίου;" Λέω 
«είστε σίγουρος μήπως έχω κάνει λάθος, μήπως δεν ξέρετε καλά 
τα πράγματα;», «Όχι» μου λέει, «εγώ είμαι αυτός που θα σου πω 
τις πληροφορίες αλλά αυτές είναι οι πληροφορίες, πρέπει να πας 
στο Υπουργείο Εμπορίου». 
Στο Υπουργείο Εμπορίου τώρα τι λένε τα στοιχεία τους; «Πόσα 
Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών υπάρχουν;» «Είναι δύσκολο να το 
πούμε» «Γιατί είναι δύσκολο;» «Διότι δεν υπάρχει μια καταγραφή, 
ένα, δυο, τρία, έρχεται ο επιχειρηματίας που θέλει να ανοίξει ένα 
Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών», μπορεί κάποιοι από δω να 
φτιάξουμε ένα, αν θέλετε, πηγαίνουμε στο Υπουργείο Εμπορίου 
λέμε «Χαίρετε, θέλουμε να ανοίξουμε ένα Κέντρο Ελευθέρων 
Σπουδών, η διεύθυνση του είναι εκεί και τα δίδακτρα είναι τόσα". 
Αυτό τους απασχολεί. Διότι πρέπει χρόνο με το χρόνο τα Κέντρα 
Ελευθέρων Σπουδών να αυξάνουν τα δίδακτρα τους όσο λέει το 
Υπουργείο Παιδείας, γιατί αλλοιώνει τον πληθωρισμό, που πρέπει 
να βρίσκεται όπως θα ξέρετε. 

Επομένως έχουμε να κάνουμε με παροχή εκπαίδευσης όπου 
απουσιάζει το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εμπορίου 
ενδιαφέρεται μόνο για την τιμή. Γιατί θα μπορούσε το Υπουργείο 
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Εμπορίου να έχει τμήμα εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό για να 
ασχολείται ειδικά με τα Κέντρα Ελευθέρων σπουδών, δεν το κάνει. 
Ο αριθμός των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, το '83 ήταν πάρα 
πολύ μικρός. Ειδικά για την ειδικότητα τη δικιά μας ήταν ακόμα 
πιο μικρός. Σήμερα υπάρχουν τουλάχιστον 100. 

Το πιο σημαντικό που θέλω όλοι να το σκεφτούμε και να το 
συζητήσουμε είτε εδώ, είτε στο συνέδριο όταν θα κάνουμε, είναι 
ότι αυτά μεταλλάσσονται. Δηλαδή δεν θα λέγονται σε λίγο Κέντρα 
Ελευθέρων Σπουδών, θα λέγονται Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, και αυτό 
το έχουν φτάσει στο παρά πέντε. Δηλαδή είναι έτοιμα να γίνουν. 
Θα σας πω ακριβώς πώς. 

Έχουν συμβάσεις με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, 
παρακολουθείς εδώ τα δυο πρώτα χρόνια, σου δίνουν δηλαδή ένα 
προδίπλωμα ή τη δυνατότητα να φύγεις μετά να πας στο 
εξωτερικό και να τελειώσεις και να είσαι με το πτυχίο σου. 
Ορισμένα άλλα ή να τα κάνεις και εξ ολοκλήρου εδώ. Το ΔΙΚΑΤΣΑ 
δεν αναγνωρίζει, επιμένει να μην τα αναγνωρίζει τα διπλώματα. 
Υπάρχει μια απόφαση της ΕΟΚ όμως που λέει ότι πρέπει να τα 
αναγνωρίσει, υπάρχει και απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας 
που λέει ότι τα διπλώματα πρέπει να αναγνωριστούν. Η τελική 
απόφαση θα παρθεί στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, 
δηλαδή το θέμα έχει φτάσει πλέον όπως καταλαβαίνετε στο τέλος 
του. 

Σε λίγο θα υπάρχουν Ελευθέρα Πανεπιστήμια και ίσως 
αλλαχτεί και το Σύνταγμα γιατί όλα κολλάνε σε ένα άρθρο του 
Συντάγματος που λέει ότι η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται από 
το Κράτος και να μην υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια στην 
τριτοβάθμια δηλαδή. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΒΕΔ/ΤΣΑΚΗΣ: Ναι, σωστά. Εδώ όμως συνάδελφοι αξίζει να δούμε 
κάτι, δεν μπαίνουν όλα τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια αυτά στο ίδιο 
τσουβάλι, αν θέλουμε να λέμε την αλήθεια. Υπάρχουν 
επιχειρηματίες που είναι πραγματικά έξυπνοι και κάνουν καλή 
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δουλειά. Ο εξοπλισμός τους και ο τρόπος που διδάσκονται τα 
μαθήματα είναι πάρα πολύ καλός και αξιόλογος. Το ζήτημα είναι 
κατά πόσον μπορεί ή μπορούν οι ρυθμίσεις που ισχύουν μέχρι 
τώρα να μας βρίσκουν ικανοποιημένους ως κλάδο, κατά πόσον 
συμφωνούμε ή διαφωνούμε με αυτό που πρόκειται σε λίγο να γίνει, 
το αν δηλαδή δεν θα υπάρχει μόνο η Καλών Τεχνών της Αθήνας και 
της Θεσσαλονίκης, αλλά θα υπάρχουν και άλλα 120 Ιδιωτικά 
Πανεπιστήμια που η πρόβλεψη μου είναι, ότι αυτή τη στιγμή είναι 
20 που υπάρχει και το εμπόδιο, όταν δεν θα υπάρχει το εμπόδιο 
θα είναι πολύ περισσότερα. Σίγουρα τότε θα υπάρχει και το 
πρόβλημα της ανεργίας πολύ περισσότερο απ' ό,τι υπάρχει 
σήμερα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ο κύριος Μαρκαντωνάκης, θέλει να μιλήσει; Όχι. 
Η κυρία Βασιλάκη 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΣΥΝΕΡΔΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Εύα, δεν μπορείς να την επαναλάβεις και να 
απαντήσεις 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ: Μια και είναι η πρόταση του Επιμελητηρίου εδώ και το 
Προεδρείο που έχει ασχοληθεί με τη δουλειά στους Δήμους, 
υποβάλλω μια ερώτηση. Έχω ήδη τσιγκλιστεί με αυτό το θέμα, 
δηλαδή πήγα στην Ξάνθη και βρήκα συναδέλφους 45 τον αριθμό, 
όλοι ερασιτέχνες οι οποίοι έχουν κάνει και ένα σύλλογο και ο 
καθένας, μερικοί από αυτούς είναι μέλη του Επιμελητηρίου και 
χρησιμοποιούν την εισδοχή τους στο Επιμελητήριο για να 
αποκτήσουν υποτίθεται τα τυπικά προσόντα να διδάξουν στο 
Δήμο. Και όχι μόνο στο Δήμο, να αποκτήσουν φροντιστήρια, να 
αποκτήσουν μαθητές και δεν ξέρω από που παίρνουν την άδεια 
αυτοί εξασκήσεως του επαγγέλματος. Αν δίνουν απόδειξη και τι 
γράφει αυτή η απόδειξη. 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 3 - 10 / 9 / 1997 Σελ.: 474 



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, μέσα στους Δήμους υπάρχουν 
εργαστήρια επανδρωμένα με ανθρώπους που δεν είναι πτυχιούχοι 
και θέλω να τοποθετηθούμε πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί δεν ζούμε 
την εποχή του '50, που οι άνθρωποι είχαν δυσκολίες να 
σπουδάσουν, εδώ έχουμε χιλιάδες άνεργους πτυχιούχους. 

ΜΕΛΑ: Υπάρχουν δυο περιπτώσεις, μάλλον τρεις. Υπήρχαν Δήμοι 
στο παρελθόν που δεν δίδασκαν εικαστικοί καλλιτέχνες, δεν λέω 
μέλη ή μη μέλη του Επιμελητηρίου, λέω δεν δίδασκαν εικαστικοί 
καλλιτέχνες. Ιδιαίτερα το θέμα αυτό είχε οργιάσει τον καιρό που 
ήταν σε ακμή οι Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης, οι 
ΝΕΛΕ οι περίφημες, όπου στις ΝΕΛΕ, θυμόσαστε και τη γνωστή 
διαφήμιση, «γίνε μόνος σου επιμορφωτής, ο καθένας μπορεί να 
γίνει επιμορφωτής», πήγαινες δήλωνες και γινόσουν επιμορφωτής. 
Με 500 την ώρα τότε. Αυτό ήταν η αρχική φάση που κατ' αναλογία 
πάρα πολλοί Δήμοι είχαν προσλάβει ανθρώπους που δεν ήταν 
καλλ/τεχνες και κάνανε το μάθημα των εικαστικών. 

Η δεύτερη περίπτωση είναι το δίκτυο. Το δίκτυο από τη 
σύμβαση που έχει κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού, απαιτεί να είναι 
πτυχιούχοι οι καλλιτέχνες που διδάσκουν, Όμως υπάρχει και μια 
άλλη περίπτωση, σε πολλούς Δήμους έχουν δουλέψει μέλη του 
Επιμελητηρίου ή πτυχιούχοι, σε αυτά τα εργαστήρια, δεν είναι 
πολλοί αλλά υπάρχουν και ορισμένοι έχουν κάνει πάρα πολύ καλή 
δουλειά. Λοιπόν το Επιμελητήριο επισήμως, το Διοικητικό 
Συμβούλιο βεβαίως, όχι το Επιμελητήριο σύσσωμο, όχι η Γενική 
συνέλευση, έχει στείλει σε όλους τους Δήμους τη θέση ότι αυτός 
που διδάσκει στα εικαστικά εργαστήρια με δεδομένη και τη φύση 
των εικαστικών εργαστηρίων, που δεν έχουν το ίδιο πλαίσιο και 
την ίδια δομή που έχει ένα σχολείο, δεν παρέχουν ίδιας φύσης 
παιδεία, να είναι μέλος του Επιμελητηρίου τουλάχιστον. 

Αυτό ήταν η θέση μας ακριβώς γιατί σε πάρα πολλούς Δήμους 
ιδιαίτερα μακριά από την Αττική δεν υπάρχουν πτυχιούχοι 
καλλιτέχνες που αν ζούνε, υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι 
είχαν τα προσόντα και έχουν γραφτεί στο Επιμελητήριο και 
υπάρχει ένα κατά τεκμήριο αποδεικτικό στοιχείο ότι είναι 
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εικαστικοί καλλιτέχνες. Από αυτή την άποφη Θεωρήσαμε ότι δεν 
μπορούμε να βγάλουμε ένα φιρμάνι και να εμποδίσουμε μια τέτοια 
κατηγορία συναδέλφων να δουλέψει στους Δήμους. Αάβετε υπ' 
όψιν σας ότι μιλάμε για 52 νομούς σε όλη την επικράτεια, άρα για 
πόσους Δήμους μιλάμε και για πόσες κοινότητες κλπ. Δηλαδή αυτά 
τα εργαστήρια υπάρχουν σε πολύ μεγάλη έκταση, πολύ μεγαλύτερη 
από αυτή που καλύπτουμε εμείς, όχι εμείς, οι πτυχιούχοι. 

Το δεύτερο είναι για το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Επιμελητηρίου τα μέλη του Επιμελητηρίου είναι ισότιμα. Από αυτή 
την άποφη, δεν Θεωρήσαμε σωστό σε αυτό το επίπεδο να βάλουμε 
μια διάκριση ανάμεσα στον πτυχιούχο και στο μη πτυχιούχο. Παρ' 
όλα αυτά πιστεύω ότι αν γινόντουσαν προκηρύξεις, έπρεπε να 
γίνεται οπουδήποτε υπάρχει μια Θέση δουλειάς, Θα ήταν στη 
δυνατότητα και των συναδέλφων και της Δημοτικής Αρχής να 
αντιπαραβάλλει τα προσόντα. Να πω ένα πολύ από παράδειγμα; 
Εγώ μπορεί να έχω πτυχίο, αλλά ο Αποστόλης ο Πούστας που δεν 
έχει πτυχίο και ήταν μαθητής της Κατράκη και ζει στο Μεσολόγγι 
είναι δέκα σκάλες καλύτερος χαράκτης από μένα. Αυτό είναι μια 
πραγματικότητα και είναι και πολύ καλός δάσκαλος. 

Σε αυτό Θα μπορούσε αν υπήρχε προκήρυξη και δεν 
τσιμπάγανε την Εύα την Μελά έτσι ή τον Αποστόλη έτσι, να 
υπήρχανε κάποια κριτήρια πάνω στα οποία να υπήρχε ένας 
προβληματισμός για τη διδασκαλία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για 
τη Θέση του διευθυντή, Σόνια, σε σένα απαντάω, για τη θέση του 
διευθυντή στα δίκτυα, το Επιμελητήριο είχε προτείνει να είναι 
οπωσδήποτε πτυχιούχος, ειδικά για τη θέση του διευθυντή, όπως 
είχαμε προτείνει να ισχύει η προϋπηρεσία η εκπαιδευτική. 
Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Κύρια Εγνατίου. 

ΕΓΑΝΤΙΟΥ: Συνάδελφοι στη μέση εκπαίδευση, επανειλημμένως έχω 
δει δομικούς, δομικών έργων που είναι κάποιες σχολές εργοδηγών 
να κάνουν ελεύθερο σχέδιο, καλλιτεχνικά μαθήματα τα κάνουν όλες 
οι ειδικότητες. Οι διευθυντές των σχολείων, εγώ είδα πάρα πολύ 
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καλά, συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Βλέπω ότι το 
μάθημα το δικό μας το κάνει κάποιος δομικός. Έκανα ένσταση τότε 
σαν σύμβουλος και μου είπαν ότι μα είναι τώρα δυνατόν 
άνθρωπος που διδάσκει χρόνια στη Κρήτη, αφού καταργήθηκαν 
αυτές οι σχολές να μην κάνει το ελεύθερο σχέδιο και το χρώμα και 
να φέρουμε κάποιον από την Αθήνα; 

Δηλαδή, μέσα στο Κράτος, στο Υπουργείο Παιδείας. Και εδώ 
υπάρχει συνάδελφος που ξέρεις πολύ καλά ότι και σχεδιαστές, 
απλοί σχεδιαστές, σχολές εργοδηγών, μας είχαν πάρει το ελεύθερο 
σχέδιο και δεν επέτρεπαν σε μας να κάνουμε το ελεύθερο σχέδιο 
γιατί ήταν διορισμένοι πριν από μας, εγώ έχω περίπου 23 χρόνια 
και το έβλεπα αυτό συνέχεια και το βλέπω, και τώρα γίνεται αυτό. 
Θέλετε να σας πω ότι έχουμε 650 ώρες κενά καλλιτεχνικών 
μαθημάτων Αιτωλοακαρνανία κλπ. 

Ξέρετε ποιοι κάνουν το μάθημα μας; Ανθρωποι που έχουν 
τελειώσει εργοδηγών και ήταν το μάθημα που ποτέ δεν το ήθελαν 
στη μέση εκπαίδευση, δηλαδή όταν ήταν μαθητές, ομολογούν οι 
ίδιοι ότι όχι δεν είχαν κάποια τάση καλλιτεχνική για αυτό το 
μάθημα, μα δεν το ήθελαν καθόλου. Καταλάβατε. Αυτοί έχουν 
πρόγραμμα που έχει υπογραφεί από τον Υπουργό Παιδείας και 
είναι Κρητικά τα σχολειά μας. Από κει και πέρα ακούω αυτό για το 
Δήμο και λέω, στο Δήμο μακάρι, έτσι όπως τα λέτε πρέπει να 
γίνουν. Θα πρέπει να έχουμε υπ' όψη μας ότι αυτή τη στιγμή που 
μιλάμε δεν διορίζονται καθηγητές Καλών Τεχνών. Εχουμε 650 ώρες 
κενών σε κάποιο νομό και τα μαθήματα τα δικά μας τα κάνουν 
άσχετοι. Καλύτερα αρχαιολόγος παρά δομικός, πώς να σας το πω. 
Μην ακούμε δομικός και νομίζουμε ότι είναι κάτι κοντά σε μας. 
Όχι τόσο μακριά είναι. Για την ενημέρωση έτσι αυτή. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Η κυρία Αιαναντωνάκη. 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

Α/ΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ: Εγώ ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, πάνω σε όλη την 
κουβέντα, και στον τρόπο που γίνανε οι εισηγήσεις από τους 
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φίλους, από την Εφη και τον Τάκη που δουλεύουμε μαζί, Θεωρώ ότι 
είναι κρίμα που για το ζήτημα του δικτύου του περίφημου, δεν 
μπορέσαμε να έχουμε εδώ κάποιον ή κάποια εισήγηση 
τελοσττάντων που να παρουσιάζει συνολικά με αντικειμενικό 
τρόπο, να κάνει μια παρουσίαση σε όλους τους συναδέλφους που 
μπορεί να μην έχουν ακούσει τίποτα γιαυτό το δίκτυο. Εντάξει 
εμείς το έχουμε ακούσει ο καθένας από την πλευρά του, αλλά έχει 
γίνει κάποια δουλειά, αν έχω καταλάβει εγώ καλά και δυστυχώς 
κανείς από μας εδώ δεν μπόρεσε και δεν μπορεί βέβαια έτσι, να 
δώσει μια συνολική εικόνα το τι έχει γίνει τη Κοζάνη, στην 
Άμφισσα, στην Αγία Παρασκευή, στο Αιγάλεω, δεν ξέρω τώρα 
ποιοι είναι αυτοί οι 13 Δήμοι. 

Είναι κρίμα και πιστεύω ότι βαρύνει λίγο εδώ την οργάνωση 
της συζήτησης, αυτή την εικόνα δεν την έχουμε και δεν μπορούμε 
να την έχουμε. Κανείς από δω πέρα δεν μπορεί να την δώσει, ίσως 
το πιο αρμόδιο να ήταν κάποιος μέσα από το Υπουργείο 
Πολιτισμού. Έλα όμως που εδώ πέρα απ' ό,τι καταλαβαίνω, από 
ό,τι είπε εδώ η Εύα, το Υπουργείο Πολιτισμού, αυτοί που 
ασχολούνται με το δίκτυο έχουν κάποια προβλήματα με το 
Επιμελητήριο ή αντιστρόφως εν πάσει περιπτώσει. 

Εγώ κατάλαβα ότι αφού το Υπουργείο και η επιτροπή που 
ασχολείται, οι Σύμβουλοι που ασχολούνται με το δίκτυο δεν έχουν 
καλέσει το Επιμελητήριο, πάει να πει ότι το επιμελητήριο και το 
Υπουργείο δεν έχουν βρει κάποια οδό επικοινωνίας επί του 
προβλήματος, επί του ζητήματος δίκτυα. Ή κάνω λάθος; 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ: Δεν είναι θέμα παραγόντων για μένα, είναι 
θέμα ποιος θα ήταν αρμόδιος και θα ήταν πολύ ευτυχές για μένα 
και πιστεύω περισσότερο γιαυτούς που δεν έχουν αυτή τη στιγμή 
καμία άλλη εικόνα για το δίκτυο παρά αυτή που δίνεται εδώ μέσα 
και πιστεύω ότι η εικόνα που μπορεί να δοθεί εδώ μέσα για το 
δίκτυο είναι τουλάχιστον ατελής. Με πολύ μεγάλη έμφαση στη 
γκρίνια κατά τη γνώμη μου. 
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ΣΥΝΕΔΡΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

Ά/ΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ: Ναι, διότι εμείς ξέρουμε, εμείς οι τρεις 
έχουμε μια πολύ σαφή εικόνα για το τι γίνεται στην Αγία 
Παρασκευή αλλά δεν έχουμε καμία εικόνα για το τι γίνεται τη 
Κοζάνη. Γιαυτό. Αυτά ήθελα να πω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ελάτε εδώ. 

ΑΕΤΣΙΟΥ: Λέτσιου Μαρία ονομάζομαι και εργάζομαι τα τελευταία 
πέντε χρόνια στο Δήμο Βέροιας. Θέλω να ρωτήσω ποιες είναι οι 
προϋποθέσεις για το δίκτυο εικαστικών εργαστηρίων, για να μπει 
κάποιος Δήμος στο δίκτυο εικαστικών εργαστηρίων, και δεύτερον 
αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στους Δήμους αυτούς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Κάποιος συνάδελφος για ερώτηση; Οι εισηγητές 
τώρα μπορούν να τοποθετηθούν και να απαντήσουν και στην 
τελευταία ερώτηση. Ελάτε. 

ΓΕΡΑΝΟΥ: Εγώ συνάδελφοι είμαι από τον Πειραιά Γερανού Βιολέτα 
λέγομαι. Βάσει των συζητήσεων που έγιναν εδώ σχετικά με τους 
Δήμους, έχω να καταθέσω μια δικιά μου εμπειρία. Η εμπειρία μου 
είναι ότι πράγματι το Υπουργείο Πολιτισμού και το κάθε 
Υπουργείο, αν θέλετε, και το Υπουργείο Εσωτερικών κλπ., είναι 
αντιμέτωποι πάντοτε με τους Δήμους. Αυτό είναι γεγονός. Και έτσι 
λοιπόν ο κάθε Δήμαρχος, αν έχει τα κότσια πολεμάει για κάποια 
πράγματα που θέλει να υλοποιήσει. 

Στο Δήμο Πειραιά έχουμε δημιουργήσει μια πολιτιστική 
επιχείρηση που λέγετε ΔΕΠΑΠ δηλαδή Δημοτική Επιχείρηση 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πειραιά, μέσα στο καταστατικό αυτής της 
Επιχείρησης έχει όλο το φάσμα του πολιτισμού, από μουσική, 
θέατρο, εικαστικές τέχνες κλπ. Ομως όλα αυτά δεν μπορούν αν 
γίνουν με μιας. Στην αρχή έγινε το Πρότυπο Μουσικό Κέντρο, που 
είναι ένα Κέντρο το οποίο τότε ήταν ο Υπουργός ο κύριος 
Μικρούτσικος και έτυχε να είναι και Πρόεδρος της καλλιτεχνικής 
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επιτροπής αυτής της επιχείρησης και στήθηκε στα πόδια της. 
Έχουμε λοιπόν προχωρήσει μόνο στο τμήμα το μουσικό. Από κει 
μπορείς να βγεις μεγάλος καλλιτέχνης και να πάρεις δίπλωμα που 
να είναι ισάξιο των Ευρωπαϊκών. 

Ομως δεν έχουμε προχωρήσει σε κανένα άλλο τμήμα του 
πολιτισμού. Μέσα σε αυτήν την υστερία των υπόλοιπων κλάδων, ο 
Δήμος προσπαθεί να μπει και στα εικαστικά, χωρίς όμως να 
μπορέσει να στήσει πράγματι σχολή εικαστικών τεχνών ή όπως 
είναι το Πρότυπο Μουσικό Κέντρο. Γιαυτό λοιπόν θα σας πω μια 
προσωπική μου εμπειρία πάνω σε αυτό το θέμα. Υπήρχε ένας 
αντιδήμαρχος πολιτισμού ο οποίος πράγματι είχε ένα πολύ ανοικτό 
μυαλό και ο οποίος ήταν και εισηγητής αυτής της επιχείρησης. 

Μια μέρα έρχεται στο γραφείο του κάποια αναφορά ενός 
υπαλλήλου ο οποίος δεν εκτελούσε τα καθήκοντα του και η 
διευθύντρια του τμήματος του είχε κάνει αναφορά. 'Οταν αυτός 
παρουσιάστηκε στον Αντιδήμαρχο είπε: «Κύριε Αντιδήμαρχε, εγώ 
είμαι ζωγράφος και όταν λοιπόν με στριμώχνουν να κάνω γραφική 
υπηρεσία ή με στέλνουν σαν κλητήρα από δω και από κει φυσικά 
αντιδρώ και δεν κάνω τίποτα», έτσι σταράτα. Οπότε επειδή 
τυχαίνει να είμαι Δημοτική Σύμβουλος από πολλά χρόνια, 
διαμερισματική όμως σύμβουλος έτυχε να είμαι εκεί μπροστά και 
να ακούσω αυτό. 

Τότε αδράχνω την ευκαιρία, επειδή και ο Αντιδήμαρχος ήταν 
ευρείας αντιλήψεως, λέω να μια ευκαιρία αυτός ο άνθρωπος να 
ανοίξει εικαστικά εργαστήρια σε όλα τα διαμερίσματα. Και αυτό 
έγινε. Έτσι λοιπόν λειτουργούν στον Πειραιά τώρα, σε κάθε 
δημοτικό διαμέρισμα από δυο γκρουπ εικαστικών μαθημάτων. 
Όμως πρέπει να πω αυτό που είπαν όλοι οι συνάδελφοι, ότι δεν 
είναι ολοκληρωμένα αυτά τα εργαστήρια, δηλαδή αυτός ο 
καθηγητής τον οποίο είδα και εδώ ένα πρωινό που είχα έρθει, 
προσπαθεί με τα μέσα που διαθέτει και του παρέχουμε και εμείς 
στο Δήμο να κάνει αυτή τη δουλειά. 

Αυτό λοιπόν δεν είναι κατηγορήσιμο, αυτό πρέπει να το 
χαιρόμαστε γιατί όταν είπαμε, προηγούμενοι συνάδελφοι άλλων 
ημερών ότι έπρεπε να ανοιχτεί ο καλλιτέχνης και μάλιστα ο 
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εικαστικός καλλιτέχνης σε όλη την κοινωνία, δηλαδή τι Θα βγούμε 
στους δρόμους να ζωγραφίσουμε και να καλέσουμε τον κόσμο να 
ζωγραφίσει; Να λοιπόν μια ευκαιρία. Οι Δήμοι είναι ένα πολύ ευρύ 
πεδίο για να κάνουμε αυτή την προσπάθεια και αυτή τη δουλειά. 

Και ένα άλλο. Όταν λέμε ότι οι καλλιτέχνες αυτοί που μπορούν 
να διδάξουν στα εργαστήρια των Δήμων, εγώ θα έλεγα αντί να 
υπογράφουν συμβάσεις, να προσπαθήσει το Επιμελητήριο και ο 
φορέας μας να προσλαμβάνονται σαν δημοτικοί υπάλληλοι, 
δημοτικοί υπάλληλοι να προσλαμβάνονται. Δεν ξέρω αν αυτό είναι 
εφικτό και αν αυτό σκοντάφτει κάπου αλλού νομικά και δεν ξέρω. 
Προκειμένου να έχουν αυτό το τρίμηνο, τετράμηνο και ο καθένας 
θα τους διώξει, αυτό λοιπόν είναι ο δημοτικός υπάλληλος, δεν 
μπορεί να τον διώξει κανείς, θα είναι προσλαμβανόμενος γιαυτό 
ακριβώς το αντικείμενο, όχι για αποχέτευση ή για ξέρω γω κλπ., 
μόνο αυτό από το Υπουργείο να απαιτήσει το εικαστικό 
επιμελητήριο να προσλαμβάνονται στους Δήμους και οι εικαστικοί 
υπάλληλοι 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Οι εισηγητές αν θέλουν να τοποθετηθούν. 

ΕΙΣΗΓΗΤΡ/Α: Επειδή ακούστηκαν διάφορα πράγματα ως προς τις 
εισηγήσεις, μας καταλογίστηκε από αφέλεια έως κακή πρόθεση και 
προσωπική προβολή, πρέπει να πω κάποια πραγματάκια για να 
βάλω τα πράγματα στη θέση τους. 

Όταν μιλάμε μεταξύ Αθήνας και επαρχίας. Κατ' αρχήν 
διευκρινίζω και διευκρίνισα και στο τέλος των ομιλιών όλων ότι η 
πληροφόρηση μας ήταν από τα υπάρχοντα εργαστήρια και δεν 
αφορούσε τα νεοϊδρυθέντα. Ένα το κρατούμενο, και το ξαναλέω 
για να το καταλάβουν και οι συνάδελφοι. 

Δεύτερον, μιλάμε για Αθήνα και επαρχία. Κατ αρχήν έχουμε 
μια πληροφόρηση και από επαρχία που και εκεί υπάρχουν ανάλογα 
και ίσως σοβαρότερα προβλήματα από ότι τα δικά μας, Οχι από το 
σύνολο, από μια επαρχία. 

Τρίτον, προσπαθούσαμε με την δική μας εισήγηση, 
προσπαθήσαμε να ανοίξουμε ένα διάλογο, ελπίζοντας στην 
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συμβολή όλων των συναδέλφων εφ' όσον κλήθηκαν, δεν έδωσαν 
όμως ανταπόκριση, ούτε ήρθαν στην ομάδα εργασίας και εδώ που 
ήρθαν δεν μας είπαν κάποια πράγματα διαφωτιστικά για τον 
τρόπο με τον οποίο εργάζονται τα θετικά και τα αρνητικά των 
τοποθετήσεων τους, λίγα πράγματα ακούσαμε. 

Μετά, ανάμεσα στην επαρχία και στην Αθήνα ξέρετε δεν 
υπάρχει μεγάλη διαφορά. Όταν ανέφερα στην αρχή της εισήγησης 
μου είδατε ότι είχα ένα μεγάλο κομμάτι για την στείρα 
αντιμετώπιση από την άποψη των Δήμων. Αναφερόμουνα ακριβώς 
για την Αγία Παρασκευή, έτσι ακριβώς λειτουργούσε για πάρα 
πολλά χρόνια, πριν αρχίσουν να μπαίνουν εικαστικοί καλλιτέχνες 
και να βουλιάζουν, όχι μόνο εικαστικοί, κάνω λάθος, καλλιτέχνες 
μέσα στο Πνευματικό Κέντρο και να μπολιάζουν με τη δική τους 
άποψη την εμπειρία του Δήμου και τη δραστηριότητα του Δήμου. 

Όσον αφορά το τι ειπώθηκε, βεβαίως ο καθένας καταθέτει 
την προσωπική του εμπειρία, βεβαίως είπαμε ότι αφορά κάποια 
εργαστήρια, και τίποτα περισσότερο. Οσο αφορά αυτά που είπε η 
Εύα η Μελά, για τα προ δικτύου εργαστήρια μίλησα και τόνισα ότι 
είχαν κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, όπως αναφέρθηκα και 
στη Μέση εκπαίδευση πόσο έχει βοηθήσει και τον κλάδο, εγώ 
προσωπικά αυτά τα οποία πήρα ήταν από αυτές τις συναντήσεις 
των εκπαιδευτικών που έγιναν κάθε χρόνο. Κακά τα ψέματα, 
κανένας μας βγαίνοντας από τη Σχολή Καλών Τεχνών δεν μπορεί 
να διδάξει απ' ευθείας, είναι πολύ λίγα τα άτομα που μπορούν να 
διδάξουν ξέρετε. Όπως και από κανένα Πανεπιστήμιο. 

Γιατί η διδακτική και ειδικά η διδακτική της Τέχνης δεν 
προϋποθέτει μονάχα το βάθος των γνώσεων και το πλάτος των 
γνώσεων. Προϋποθέτει πρώτα απ όλα αγάπη, αγάπη στον 
άνθρωπο, βασική, πρώτη προϋπόθεση. Δεύτερον πρέπει να είσαι 
και ηθοποιός, πρέπει να έχεις την διάθεση να παίξεις, έχει πάρα 
πολλά, πείθεις τον κόσμο, δεν είναι απλό πράγμα. Γιαυτό και εγώ 
θέλω να αναφερθώ σε κάτι που ειπώθηκε για τους μη πτυχιούχους, 
ότι εμείς στην Αγία Παρασκευή έχουμε μια συνάδελφο η οποία, τη 
λέω συνάδελφο, είναι νηπιαγωγός, δεν είναι πτυχιούχος Καλών 
Τεχνών, αλλά κάνει μια καταπληκτική δουλειά, όπως και κάποιες 
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δασκάλες στο Μέτσοβο κάνουν μια πάρα πολύ ωραία δουλειά, 
σεβαστή. Δεν ξέρω γιατί Θα πρέπει να αποκλειστούν αυτοί οι 
άνθρωποι, ίσως πρέπει να περιοριστούν κάπου αλλά όχι να 
αποκλειστούν. 

Οσον αφορά τώρα, σε αυτά που αναφέρθηκε η Εύα, στις 
δυσκολίες. Πραγματικά με τέτοιες δυσκολίες ξεκινήσαμε και μεις, 
έχουμε ξεκινήσει το παιδικό είναι γύρω στα 11-12 χρόνια, εμείς 
είμαστε 7-8 χρόνια που λειτουργούμε, με τέτοιες δυσκολίες. 
Κουβαλώντας στο χέρι και στον ώμο τα αντικείμενα και 
πραγματικά έχουμε αυτή τη στιγμή δασκάλους οι οποίοι δουλεύουν 
και έχουν μια πάρα πολύ καλή δουλειά και έχουν αναπτύξει τις 
ώρες τους και θα μπορούσαν να καλυφθούν οικονομικά από μας 
και αναγκάζονται να διοριστούν στο Δημόσιο παίρνοντας κάποιου 
άλλου τη θέση για να έχουν απλώς μια ασφάλιση. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΕΙΣΗΓΗΤΡ/Α: Ε, αυτό λέω, βεβαίως. Αυτό που λέω, κοιτάξτε να 
δείτε η γκρίνια είναι δημιουργική, δεν είπαμε ότι δεν είναι τίποτα 
καλό. Είπαμε ότι έχει ανοίξει μια συζήτηση, είπαμε ότι αυτά τα 
καινούργια εργαστήρια τα οποία άνοιξαν στις επαρχίες ήταν 
πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη συμβολή, δεν καλύπτει βεβαίως 
το πρόβλημα, αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη συμβολή ωστόσο, 
υπάρχουν περιθώρια στα οποία μπορούμε να παρέμβουμε και να 
τα διορθώσουμε. 

Η κυρία Χουλάκη, αναφέρθηκε στην προσωπική διεκδίκηση 
της σύμβασης εργασίας. Εδώ υπάρχουν διάφορες απόψεις, εγώ θα 
σας πω τη δική μου. Η άποφη η οποία λέγεται από τη μια πλευρά 
είναι ότι ο κάθε ένας θα πρέπει να διεκδικεί το μισθό του και τους 
όρους εργασίας του, ο κάθε δάσκαλος. Εδώ έχουμε με αυτόν το 
τρόπο δημιουργούνται δάσκαλοι δυο ταχυτήτων. Οι ικανοί, οι 
λιγότερο ικανοί, και οι ανίκανοι. Δεν το βλέπω τόσο εφαρμόσιμο 
αυτό, δηλαδή βλέπω ένα τρόπο διαχωρισμού και προστριβής του 
ενός με τον άλλο. 
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Δηλαδή βεβαίως, τον καλό τον καθηγητή Θα του δώσεις λίγο 
περισσότερα τμήματα, Θα του αναπτύξεις τα τμήματα του έτσι 
ώστε η εργασία του να βοηθήσει το εργαστήριο. Αυτό δεν νομίζω 
ότι ο καθένας πρέπει να διεκδικεί το μισθό του. Πρέπει να υπάρχει 
μια ενιαία αμοιβή σε όλο το διδακτικό προσωπικό, 
συμπεριλαμβανόμενων και των θεωρητικών, οι οποίοι αμείβονται 
πολλαπλάσια από μας βεβαίως και έχουν ειδικά μισθολόγια. 

Επίσης όταν κάποιος καλλιτέχνης πηγαίνει από τον ένα Δήμο 
στον άλλο, προσλαμβάνεται σαν πρωτοδιόριστος. Επίσης υπάρχουν 
Δήμοι οι οποίοι έχουν πάρει εδώ και 5-7 χρόνια με 2-3 χιλιάδες 
κάποιους καθηγητές και τους έχουν ακόμα με 2-3 χιλιάδες. Νομίζω 
ότι θα έπρεπε να γίνει ένα γενικό μέτρο, κάποια γενική πρόβλεψη 
για όλους τους Δήμους, δεν ξέρω ποιον φορέα αφορά, αλλά νομίζω 
ότι είναι δίκαιο. 

Για τις προϋποθέσεις ένταξης στο δίκτυο ρώτησε κάποιος. 
Όταν έγινε η ανακοίνωση για το δίκτυο, έλεγε ότι αφορά τα 
εργαστήρια της περιφέρειας και μόνο, είναι για την ανάπτυξη της 
περιφέρειας. Τώρα αν εντάχθηκαν και ένα δυο εργαστήρια της 
Αθήνας, αυτό οφείλεται στο ότι ήδη είχαν αναπτύξει μια 
δραστηριότητα και προσπάθησαν να βοηθήσουν την 
δραστηριότητα αυτή και κατά τη γνώμη μου καλώς έγινε. Και 
πίεσαν οι Δήμαρχοι, ναι. Τώρα δεν ξέρω, δεν έχω την δυνατότητα 
να σου απαντήσω εάν υπήρξαν και άλλες προϋποθέσεις, αλλά 
πιστεύω ότι στα σημεία της περιφέρειας που είχαν την 
περισσότερη ανάγκη έγινε αυτό, πιστεύω, δεν είμαι σίγουρη 
γιαυτό. 

Όσο για το να γίνουν δημοτικοί υπάλληλοι οι εργαζόμενοι στα 
εργαστήρια, η άποψη μου είναι όχι. Κανένα καλλιτέχνη δεν θα 
ενδιέφερε να γίνει δημοτικός υπάλληλος. Και η όλη κατάσταση, 
δηλαδή αν στηριχτείς στο δημοσιοϋπαλληλίκι ζήτω που καήκαμε. 
Ευχαριστώ. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Να κάνουμε θέλω κάποιες επισημάνσεις στην όλη 
κουβέντα. Πρώτα απ' όλα μου έκανε εντύπωση ότι μεταξύ 
συναδέλφων δεν ακούστηκε τίποτα από ερωτήσεις για διάφορα 
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εκπαιδευτικά προγράμματα. Δηλαδή έχουμε λύσει όλοι μας, σε όλη 
την Ελλάδα με όλα τα Θέματα όλα εκείνα τα προβλήματα που 
έχουμε από θέμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων; Δεν νομίζω αυτό 
το πράγμα. Δεν ακούστηκε τίποτα πάντως. Εμείς κάναμε κάποιες 
προτάσεις, γιατί προτάσεις κάναμε. Μαζευτήκαμε από 2-3 
εργαστήρια, γιατί έτσι κληθήκαμε να κάνουμε, βγάλαμε γενικά 
μερικά πράγματα. Δεν ακούσαμε τίποτα πάνω σε αυτά, κάποιες 
προτάσεις. 

Επίσης ακουστήκανε κάποιες ερωτήσεις ότι διάφοροι Δήμοι 
δουλεύουν με μη εικαστικούς και το ένα και το άλλο. Γιατί στους 
Δήμους αυτούς, όττου δεν δουλεύουν αυτά τα πράγματα δεν 
συμμετέχουμε εμείς για να αλλάξουμε αυτές τις αποφάσεις; Γιατί 
περιμένουμε δηλαδή ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ή ο εκάστοτε 
δημοτικός φορέας είναι έτοιμος για να αναλάβει αυτές τις 
δουλειές; Δεν συμμετέχουμε συνάδελφοι, γιαυτό γίνονται αυτά τα 
πράγματα που γίνονται. 

Επίσης ένα άλλο για να κλείσω, οπωσδήποτε δεν συμφωνώ 
στην μονιμότητα του υπάλληλου αυτού, δηλαδή ένας υπάλληλος 
του Δήμου ο οποίος κάνει εικαστικά θεωρώ ότι είναι αστείο 
τουλάχιστον να μπορεί αν κάνει την ίδια διαδικασία μέσα από 
καθαρά δημοσιοϋπαλληλικές διαδικασίες. Τι λέτε τώρα. 

Και κάτι άλλο που ήθελα για να κλείσω, ότι στο δικό μας 
Δήμο της Αγίας Παρασκευής, χωρίς να έχουμε μεγάλη εμπειρία σε 
όλα αυτά τα πράγματα έχουμε επιχειρήσει και μέσα από παρουσίες 
και δικές μας άλλα και ανθρώπων που υπάρχουν στο χώρο μέσα 
και τους οποίους έχουμε δραστηριοποιήσει, έχουμε κατορθώσει να 
κάνουμε αυτό που έχουμε κάνει. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει 
από όλους τους Δήμους, δεν είμαστε προνομιούχος Δήμος. Και 
έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανομοιογένεια σε υλικό, σε κόσμο και το 
ένα και το άλλο. Ένα νεόπλουτο προάστιο είμαστε. 

Επίσης όταν λέμε Υπουργείο και εννοούμε Υπουργείο, 
οπωσδήποτε δεν εννοούμε το σύνολο αυτού του πράγματος, 
πιστεύουμε στην πρόθεση του, πιστεύουμε ότι σκέφτεται καλά για 
μας, αυτό που λέμε τουλάχιστον για Υπουργείο που λέμε στις δικές 
μας δουλειές είναι αυτές οι υπηρεσίες οι οποίες τώρα χειρίζονται 
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αυτά τα Θέματα. Στις υπηρεσίες αυτές εγώ δεν έχω καμία 
εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Και μεις ευχαριστούμε. Να συντομεύουμε λιγάκι. 
Ένα διάλειμμα. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Η κυρία Κουτήφαρη. 

ΚΟΥΤΗΦΑΡΗ: Θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Μαρκαντωνάκη ο 
οποίος είπε ότι στην περίπτωση του έγινε διαγωνισμός. Χαίρομαι 
που το ακούω αυτό και θα χαρώ βέβαια να ακούσω και στις άλλες 
περιπτώσεις γίνονται διαγωνισμοί για την πρόσληψη διευθυντών. 
Εμείς δεν έχουμε καμία πρόθεση να εμποδίσουμε το έργο του 
Υπουργείου Πολιτισμού, αντιθέτως προσπαθούμε να 
δημιουργήσουμε συνεργασίες με το Υπουργείο Πολιτισμού ώστε να 
βελτιωθούν όλα αυτά τα εικαστικά εργαστήρια. 

Όσον αφορά τώρα τους πτυχιούχους και τους μη πτυχιούχους 
υπάρχει πάντως κάποιο πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι οι 
άνθρωποι που κάνουν 5 και 6 και 7 χρόνια σπουδών πολλές φορές 
παραγκωνίζονται από τους μη πτυχιούχους γιατί έχουν κάποιες 
γνωριμίες και έτσι πάνε σε θέσεις που ίσως έπρεπε να είναι οι 
πτυχιούχοι. Βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις καλλιτεχνών οι οποίοι 
πραγματικά είναι εξαίρετοι αλλά η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον 
κανόνα όπως γνωρίζουμε. 

Όσον αφορά τώρα τις προσλήψεις και τον τρόπο σύμβασης 
που γίνεται για τους καθηγητές στα εργαστήρια αυτά, εγώ θα 
έλεγα ότι καλό θα είναι αυτό να αφήνεται στη δική τους επιλογή, 
διότι υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που εργάζονται κάπου αλλού 
και έχουν ασφάλιση από εκεί, οπότε δεν τους ενδιαφέρουν τα 
θέματα ασφάλισης, συνταξιοδότησης κλπ. Γιαυτό ίσως κάποιοι 
άλλοι οι οποίοι δεν τα έχουν αυτά θέλουν να γίνουν και δημόσιοι 
υπάλληλοι και να έχουν όλα τα ωφελήματα που προκύπτουν από 
κει, με τη διαφορά όμως ότι σαν Δημόσιος υπάλληλος κάποιος 
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καλλιτέχνης ασφυκτιά αν τον βάλουν να δουλεύει σε πράγματα 
εκτός της εργασίας του. Γ/αυτό στην προκειμένη περίπτωση Θα 
έπρεπε να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, δηλαδή να ασχολείται με 
καλλιτεχνικά Θέματα και μόνο και όχι να τον βάλουν να κάνει 
γραφικές εργασίες κλπ. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

Ε/ΣΗΓΗΤΡ/Α: Εγώ νομίζω για τα ελεύθερα εργαστήρια, ο 
συνάδελφος που τοποθετήθηκε πριν, γεννιόνται κάποια 
ερωτήματα. Νομίζω πως το συνέδριο πλέον πρέπει να το ψάξουμε 
πολύ καλά και να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί εδώ 
μιλάμε για ιδιωτικές επιχειρήσεις που άλλες λειτουργούν 
εξαιρετικά καλά και άλλες πάρα πολύ κακά. Και δημιουργούνται 
και διάφοροι επαγγελματίες, χθες αναφέρθηκε η Εύα ή δεν θυμάμαι 
εδώ οι συνάδελφοι οι υπόλοιποι, γραφίστας από τα ΤΕΙ ή 
συντηρητής από τα ΤΕΙ ή συντηρητής από τα ΙΕΚ, συντηρητής από 
τα ελεύθερα εργαστήρια. Αυτά είναι ερωτήματα πια που δεν ξέρω 
πως θα μπορούσαν να γίνουν πλέον προτάσεις ώστε να μπορούν 
να ελέγχουν. Μια καλή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας θα 
ήταν θεμιτή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Η Εύα η Μελά μια ανακοίνωση 

ΜΕΑΑ: Μιας και το θέμα αυτό έκλεισε και πριν το διάλειμμα, θέλω 
να σας πω δυο λόγια για τις εκπαιδευτικές άδειες, άσχετες από το 
θέμα που συζητάμε. Μάλλον πριν σας πω για τις εκπαιδευτικές 
άδειες θα σας πω να θυμηθείτε μερικές ημερομηνίες. 

Το ένα είναι ότι στις 20 του Οκτώβρη το Επιμελητήριο θα 
τιμήσει στην αίθουσα Τρίτση στο Δήμο της Αθήνας τον 
τεχνοκριτικό που πέθανε φέτος τον Νίκο τον Αλεξίου. Στην αίθουσα 
Τρίτση. 

Το δεύτερο είναι ότι οργανώνουμε μια εκδρομή 31 Οκτώβρη, 
1

η και 2
η Νοέμβρη από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη με στόχο την 

επίσκεψη στους θησαυρούς του Αγίου Ορους. Είναι Παρασκευή, 
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Σάββατο, Κυριακή. 31 Οκτωβρίου, 1
η Νοεμβρίου και 2

η Νοεμβρίου, 
Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Θα το μάθετε και από την 
εφημερίδα, αλλά επειδή είμαστε τώρα κάποιοι μαζεμένοι σας το 
λέω και τώρα. 

Πάμε στις άδειες. Έχετε διαβάσει κατ* επανάληψη στις 
εφημερίδες που έχουμε δημοσιεύσει τον γολγοθά που από πέρυσι 
εδώ με την Ένωση έχει υπάρξει στο Υπουργείο Παιδείας, 
προκειμένου να τους πείσουμε για το θέμα των εκπαιδευτικών 
αδειών. Σήμερα το πρωί είναι τα τελευταία νέα από το Υπουργείο 
Παιδείας. Η ρύθμιση όπως τη ζητήσαμε έχει περάσει, την έχω 
μπροστά μου σε ένα σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί στο τέλος 
Σεπτέμβρη στη Βουλή για ψήφιση, θέλετε να σας την διαβάσω; 

Η ρύθμιση κατά τη γνώμη μου θέλει μια συμπλήρωση, όχι ότι 
έτσι είναι λάθος, σωστή είναι, αλλά ενδεχομένως ένας 
γραφειοκράτης στενοκέφαλος να την παρεξηγήσει και ήδη σήμερα 
συζήτησα με ένα νομικό σύμβουλο του Αρσένη και αύριο θα δούμε 
και τον Θεοδωράτο, ή μεθαύριο τον νομικό σύμβουλο που έφτιαξε 
το κείμενο, ώστε να συμπληρώσουμε δυο λέξεις, θα σας πω ποιες, 
και να είμαστε απολύτως κατοχυρωμένοι. Η πρόταση νόμου λέει το 
εξής, και όπως σας είπαμε την είχαμε καταθέσει, δηλαδή την 
είχαμε επεξεργαστεί στην επιτροπή παιδείας και την είχαμε 
καταθέσει. 

«Κατ' εξαίρεσιν στους καλλιτέχνες πτυχιούχους της ανωτάτης 
σχολής Καλών τεχνών χορηγούνται εκπαιδευτικές άδειες για 
εκπόνηση καλλιτεχνικού έργου, αισθητική έρευνατεχνολογίες με 
την επίβλεψη επιτροπής καθηγητών της ΑΣΚΤ. Ειδικότερα για τη 
μέση εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικές άδειες χορηγούνται με σειρά 
αρχαιότητος των καθηγητών στην εκπαίδευση. 

2.Για τις εκπαιδευτικές άδειες που χορηγούνται το '97, στους 
καλλιτέχνες εκπαιδευτικούς, δικαίωμα έχουν και οι καλλιτέχνες που 
είχαν υποβάλλει αιτήσεις το έτος '96 κατά το οποίο ήταν στο όριο 
ηλικίας που όριζε ο νόμος. 

3. Οι καλλιτέχνες. Καθηγητές στους οποίους είχε χορηγηθεί 
εκπαιδευτική αδεία και δεν ανανεώθηκε μετά το δεύτερο έτος 
καλλιτεχνικού έργου έχουν την δυνατότητα ανανέωσης της 
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εκπαιδευτικής τους άδειας για ένα ακόμα έτος με σκοπό την 
ολοκλήρωση του έργου τους και κατόπιν σχετικής εγκρίσεως της 
επιβλέπουσας επιτροπής της ΑΣΚΤ.» 

Το διευκρινίσαμε στο Υττουρνείο, ΑΣΚΤ εννοεί και τις δυο. Και 
εγώ το έκανα παρατήρηση αυτό, εννοεί την τριτοβάθμια. Δεν 
λέγεται αλλά εδώ πέρα μου το ξεκαθάρισα ότι ΑΣΚΤ εννοούν όχι τη 
μια τη Σχολή Καλών Τεχνών, δεν μπορεί αν ισχύσει για τη μια, 
εννοούν Ανωτάτου επιπέδου εικαστικές σπουδές, όπως και του 
εξωτερικού. Με το ΔΙΚΑΤΣΑ θα συμπεριληφθεί εκ των πραγμάτων. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Όχι ΑΣΚΤ λέγονται και οι δυο για το Υπουργείο. Οι 
Επιτροπές θεωρούνται και των δυο, και οι δυο μέχρι στιγμής και 
βάσει του νόμου, σας δίνω την διευκρίνηση, δεν ξέρω αν είναι 
κατανοητό, το έβαλα και εγώ αυτό το ζήτημα. Το έβαλα σήμερα, 
αυτή την παρατήρηση που έκανε ο Μιχάλης και μου απαντήσανε 
ότι όταν λένε ΑΣΚΤ εννοούν και τις δυο σχολές, απλώς δεν το 
κατονομάζουν. Εν πάσει περιπτώσει και γω ζήτησα να 
διευκρινιστεί αυτό με σαφήνεια. 

Η προσθήκη που εγώ ζήτησα σήμερα να μπει, αν και το 
κατ'εξαίρεση λέει πολλά, κατ' εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας 
εννοείται, έτσι; Είναι στη φράση «χορηγούνται εκπαιδευτικές 
άδειες για εκπόνηση καλλιτεχνικού έργου» να προστεθεί η φράση 
«χωρίς απαραίτητα να καταλήγουν σε τίτλο μεταπτυχιακών 
σπουδών». Αυτή είναι η θέση μας. Χωρίς απαραίτητα. Γιατί αυτή 
τη στιγμή χάσατε τις άδειες γιατί η ΑΣΚΤ δεν δίνει τίτλο στην 
εκπόνηση έργου. Πολύ καλά, γιαυτό. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μιλάμε για αλλαγή νόμου. Ο νόμος αν αλλάξει όπως 
θέλουμε θα δώσει τη δυνατότητα να πάρει κάποιος εκπαιδευτική 
άδεια για να πάρει ένα τίτλο σπουδών ή για να κάνει εκπόνηση 
καλλιτεχνικού έργου με επίβλεψη των σχολών Καλών Τεχνών χωρίς 
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απαραίτητα να πάρει τίτλο. Έχουμε πάρει υποτροφίες χωρίς να 
πάρουμε τίτλο. Δεν δίνει η Σχολή Καλών Τεχνών στην εκπόνηση 
καλλιτεχνικού έργου τίτλο σπουδών. Είναι σαφές το έχουμε 
συζητήσει. Για τίτλο μιλάμε γιατί ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας 
αναφέρει ρητώς, ότι εκπαιδευτική άδεια σε δημοσίου υπαλλήλους 
δίνεται εφ' όσον καταλήγουν σε τίτλο σπουδών. Αυτό δεν ήταν και 
η διένεξη; 
... Ή όπως δίνει το IKE, αυτό είχαμε συζητήσει όλοι μαζί, δεν 
νομίζω ότι είμαστε εκτός της γραμμής. Και αυτό παλεύαμε. Λοιπόν 
αυτή την διευκρίνηση αν και ο νομικός σύμβουλος επέμενε ότι έτσι 
όπως το έχουν διατυπώσει είμαστε καλυμμένοι, εγώ νομίζω «κάλιο 
γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε», να τη βάλουμε και μέσα 
αφού συζητούνε ότι το δέχονται και να τελειώνει αυτό το θέμα 
ελπίζω τέλη Σεπτέμβρη. 

Για όσους ξέρετε το ΚΙΣΔΕ, πήγα και στο ΚΙΣΔΕ σήμερα αλλά 
δεν με δέχτηκαν, είχαν συνεδρίαση, απαντάει ο Κατσαρός ότι σε 
καμιά 20αριά μέρες Θα απαντήσουν στις αιτήσεις που έχουν γίνει 
για φέτος, που προφανώς περιμένουν την ψήφιση ή όχι του 
συγκεκριμένου νόμου. Πάντως το Θετικό για μας είναι ότι έχει 
περάσει και ότι προβλέπεται τέλη Σεπτέμβρη να μπει σε ψήφιση 
στη Βουλή. Βέβαια ένα ερώτημα που μπαίνει είναι ότι πρέπει να 
διαβάσουμε συνολικά το νόμο γιατί μπορεί να είναι ολέθριος για 
την παιδεία και μεις να χαιρόμαστε για ένα εδάφιο τόσο δα, όταν 
όλο το άλλο είναι για κλάματα, αλλά εν πάσει περιπτώσει Θα το 
διαβάσουμε και Θα έχετε νεώτερα. 

ΣΥΝ£ΔΡΟΣ: Ίο όριο ηλικίας ποιο είναι; 

Ε/ΣΗΓΗΤΡ/Α: Επίσης να πω, όριο ηλικίας ήταν το 49°, ήτανε. Όσο/ 
χάσανε πέρυσι, υπήρχαν τέσσερις συνάδελφοι που χάσανε, είχανε 
υποβάλλει, ήταν 49 χρονών και που αν ισχύσει φέτος είναι 50, δεν 
τους πιάνει ο νόμος. Με βάση το μεταβατικό που βάζει Θα 
μπορέσουνε να βάλουν τώρα. Όπως περιπτώσεις, νομίζω ο 
Δημήτρης ο Ζερβός, δεν ξέρω αν είναι εδώ, περιπτώσεις σαν του 
Δημήτρη, δηλαδή που είχε κάνει τα δυο χρόνια και δεν του 
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ανανέωσαν το τρόπο, με βάση την μεταβατική διάταξη Θα 
μπορέσει. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

\ 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Σχολή μπορεί να δημιουργήσει πολλά Λεώνη, και 
ήδη έχει δημιουργήσει πάρα πολλά, εκείνο που ελπίζω είναι, εμείς 
έχουμε βρει τη σχολή, την Πρυτανεία θέλω να πω. Τους έχουμε 
βρει και έχουμε εκμαιεύσει την προφορική υπόσχεση ότι δεν θα 
αντιδράσουν αρνητικά από δω και πέρα, ό,τι κάνανε, κάνανε. 

Το άλλο όμως που θέλω να σας πω, είναι ότι με παρότρυνση 
της Ηρώς της Μπρισκόλα, πήγα σήμερα και είδα για το θέμα των 
αδειών ένα σύμβουλο του Αρσένη, που δεν τον είχαμε δει. Έναν 
από αυτούς που ήταν εκτός της λίστας που είχαμε δει. Και πήρα 
και πληροφορίες από αυτόν γιαυτά που σας λέω, αλλά μου είπε 
και κάτι για το οποίο θέλω να σας ενημερώσω. Δεν ξέρω πόσο 
έγκυρο είναι, μου το είττε προφορικά. Μου είπε ότι το Υπουργείο 
Παιδείας, με τη Σχολή Καλών Τεχνών, έχει έρθει σε συμφωνία για 
να διοργανώνει εξάμηνο σεμινάριο μετεκπαίδευσης των 
πτυχιούχων της ΑΣΚΤ στη διδακτική, διότι θεωρεί το Υπουργείο 
Παιδείας, ότι το έργο το εκπαιδευτικό που παρέχουν οι πτυχιούχοι 
της σχολής είναι εξαιρετικά χαμηλό. 

Αυτό ήταν η φράση του. Εγώ τον ρώτησα αν έχει ιδία 
αντίληψη και από που προκύπτει αυτή η εκτίμηση και είπε, «Έτσι 
λέμε όλοι εδώ». Στη συνέχεια κάνοντας μια συζήτηση που του 
θύμισα ότι δεν μας δώσανε λεφτά για το Συνέδριο, δεν μας δώσανε 
λεφτά για το Προσυνέδριο, του θύμισα ότι η Ένωση κάνει τα 
σεμινάρια τόσα χρόνια αυτοχρηματοδοτούμενα στην ουσία και ότι 
την επιμόρφωση την κάνουμε μόνοι και εν πάσει περιπτώσει ποιοι 
είστε εσείς που κρίνετε και με τι κριτήρια, με την κουβέντα 
προέκυψε ότι έχει αντλήσει πληροφορίες από το περίφημο κείμενο 
για την εικαστική παιδεία που ήταν στο πόρισμα της επιτροπής 
του Υπουργείου Πολιτισμού για την πολιτική στα εικαστικά που 
σας έχουμε πληροφορήσει μέσω της εφημερίδας του 
Επιμελητηρίου. Μάλιστα μου είπε ότι αυτό που λέει, το λέει 
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λαμβάνοντας υπ' όψιν τις απόψεις της Επιτροπής του Υπουργείου 
Πολιτισμού που μετέχουν και κάποιοι από τη Σχολή Καλών Τεχνών 
στην επιτροπή. 

Αυτό σας το λέω ενημερωτικά, δεν ξέρω τι πρόβλεψη Θα είναι, 
απλά προσωπικά ενοχλήθηκα από την άποψη ότι το εκπαιδευτικό 
έργο των πτυχιούχων είναι χαμηλό και το εκτιμούν αυτό έτσι 
γενικώς στο Υπουργείο, όντας τόσο πολύ απ' έξω από όλη τη 
δουλειά. Αυτή είναι η ενημέρωση, τουλάχιστον για τις 
εκπαιδευτικές άδειες θέλω να πιστεύω ότι από φέτος θα λυθεί το 
θέμα. 

Να κάνουμε ένα διάλειμμα; Μια ερώτηση. 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Το προηγούμενα χρόνια, γιατί πέρυσι δεν δόθηκαν. 
Συνήθως δεν υπήρχε ορισμένος αριθμός, έδιναν οι συνάδελφοι, 
έπαιρναν την έγκριση από κάποιους καθηγητές της σχολής για την 
επίβλεψη του έργου τους και συνήθως μέχρι στιγμής δεν είχαμε 
κρούσματα απόρριψης από το Υπουργείο νομίζω, έτσι δεν είναι; 
Αλλά πέρυσι, οι αιτήσεις ήταν 80 και ένα από τα επιχειρήματα της 
σχολής που αντέδρασε ήταν ότι: τι Θα γίνει, εμείς χωρίς λεφτά, 
χωρίς ειδική πληρωμή θα επιβλέπουμε τόσες εργασίες; Αυτό μας το 
είπαν. 

Επειδή είναι δυνατόν να υπάρχει ένα όριο το οποίο να μην έχει 
οριστεί, κι εμείς και το Επιμελητήριο και η Ένωση συμφωνήσαμε να 
προτείνουμε την αρχαιότητα στην εκπαίδευση σαν όρο. Δηλαδή, αν 
πούνε ότι θα δώσουν 40, να μην παίρνει ένας που έχει κάνει τρία 
χρόνια στην εκπαίδευση ενώ ένας άλλος που είναι 10 κάποια 
στιγμή να φτάνει στο όριο και να τη χάνει. Για να αποφύγουμε και 
τη γονυκλισία και το παρακάλιο των συναδέλφων προς το 
Υπουργείο. Να υπάρχει ένα κριτήριο κάπως έξω από τα 
προσωπικά. 

Εάν δεν βρει καθηγητές, δεν παίρνει άδεια, είναι σαφές αυτό, 
αλλά θέλω να ελπίζω ότι με τόσους διδάσκοντες στην Αθήνα και 
τόσους στη Θεσσαλονίκη θα βρει, πως δεν θα βρει. 
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ΣΥΝΕΔΡΟΙ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ο Θύμιος, σωστά επισημαίνει και λέει ότι αφού η 
Σχολή δεν δίνει τίτλο σπουδών, όσοι πάρουν εκπαιδευτική άδεια 
και κάνουν ντοκτορά για παράδειγμα σε θεωρητικά, που δίνει και 
η σχολή, δίνει και το Πανεπιστήμιο έχει καλώς, θα πάρουν και ένα 
επίδομα που προκύπτει από αυτό. Με τους άλλους τι γίνεται; 

Εμείς χωρίς αυτό που σου λέω, Θύμιο, να το έχουμε και 
παγιώσει και αγωνιστεί ιδιαίτερα γιαυτό, είχαμε κάνει την σκέψη 
να ζητήσουμε, οι εκπαιδευτικές άδειες και οι υποτροφίες όταν δεν 
υπάρχει τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών κατοχυρωμένος για μια 
ειδικότητα να είναι λόγος να παίρνει ο άλλος το επίδομα. Να είναι 
ισοδύναμα. Το είχαμε προτείνει, διότι είχαμε το φαινόμενο 
συνάδελφων που είχαν κάνει και μια και δυο φορές από το ΙΚΥ 
έχουν περάσει από διαγωνισμό για κάποιο αντικείμενο και αυτό 
δεν φαίνεται πουθενά. Θυμάμαι εγώ στα ΙΕΚ πληρωνόμουνα πολύ 
κατώτερα από ανθρώπους που είχαν ένα απλό Master. 

Παρ' όλα αυτά, επειδή υπεράνω όλων ο Υπουργός εάν 
πέρναγε σε Υπουργική απόφαση με θέληση της σχολής καλών 
τεχνών αυτό, το ισοδύναμο λέω, όχι το ισότιμο, το ισότιμο δεν 
γίνεται εκ των πραγμάτων, αλλά το ισοδύναμο, θα μπορούσε να 
γίνει. Αλλά σε αυτό βρίσκουμε αντιδράσεις και από τη Σχολή 
Καλών Τεχνών. Παρ' όλα αυτά ο Μαρκάτος, κάποιος το ανέφερε 
εδώ προχθές, έκανε μια δήλωση ότι οι πτυχιούχοι του 
Πολυτεχνείου, τελοσπάντων, πενταετούς φοίτησης γενικώς, θα 
έπρεπε να θεωρείται ότι έχουν ενσωματωμένο το master, μέσα στη 
σπουδή τους, γιατί η Ανώτατη εκπαίδευση είναι τετραετής, δεν 
είναι πενταετής. 

Νομίζω πως με την εμπειρία που βγήκε από δω, θα 
μαζέψουμε αυτές τις πληροφορίες, θα τα δούμε και με νομικό 
σύμβουλο, θα τα δούμε και δουλεύοντας και το θέμα 
μεταπτυχιακά, ας μη το ανοίξουμε τώρα Μαρία, το θέμα 
μεταπτυχιακά δεν το πιάσαμε καθόλου άμα ξέρετε γιατί έκαιγε, δεν 
μπορούσαμε να το πλησιάσουμε. Με όλα αυτά τα πράγματα που 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 3-10/9/1997 Σελ.: 493 



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

έχουμε καταγράφει ΤΕΙ, ιστορίες, με τους νόμους των ΤΕΙ που μας 
έχετε φέρει και όλα αυτά. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ακριβώς επειδή υπάρχουν όλα αυτά, νομίζω ότι είναι 
ένα θέμα ειδικής συγκέντρωσης των πραγμάτων και συστηματικής 
και από κοινού διεκδίκησης. Και με τη Σχολή Καλών Τεχνών Λεώνη, 
ο Θεός να βάλει το χέρι του, δεν ξέρω πως θα τους πείσουμε, αλλά 
και με τη σχολή καλών τεχνών. Αν αυτοί βάλουν βέτο από τη 
σχολή, είναι το επιχείρημα του Υπουργείου μονίμως, δηλαδή θα 
σας μεταφέρω κάτι που η ζωή ήταν μάρτυρας προσωπικά. Στο 
ΚΥΣΔΕ μας λέγανε, δεν σας δίνουμε άδειες, δεν μας αφήνει η σχολή 
Καλών Τεχνών. Βέβαια ο Παπαδάκης το αρνήθηκε αυτό, αλλά 
ακριβώς αυτό λέω ότι τελικά η Σχολή έχει βάλει το χεράκι της 
χοντρά. Και μεις πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Σχετικά με τ/ς υποτροφίες ήθελα κάτι να πω, γιατί είχα 
μια εμπειρία όπου μου στερησανε υποτροφία εσωτερικού από τα 
αγγλικά, με ένα τρόπο εντελώς απατεωνίστικο, δεν ξέρω αν ισχύει 
ακόμα, αν έχει αλλάξει το καθεστώς. Μου στείλανε ένα 
συγχαρητήριο ότι πέρασα κλπ και ξαφνικά δέχομαι από πίσω με τα 
αγγλικά που είχαν την ίδια δύναμη με τα του σχεδίου, χωρίς να 
δικαιολογούν γιατί υπάρχουν τα αγγλικά κλπ. Το πρόσωπο το 
οποίο υπήρχε πίσω από αυτή την ιστορία ήταν, δεν ξέρω αν 
υπάρχει τώρα στη Σχολή, ήταν κάποιος φαλακρός, χωρίς μαλλιά. 
Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα του. Ανακάλυψα ότι αυτό το 
πρόσωπο ήταν πίσω από αυτή την ιστορία με τα αγγλικά. Εν 
τοιαύτη περιπτώσει δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο καθεστώς που 
νομίζω 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ: Αέγονται cole de manter και μετά College και μετά από 
τα τέσσερα χρόνια στο College πηγαίνουν στη δευτεροβάθμια 
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εκπαίδευση που τα παιδιά πηγαίνουν στο Lese κ.ο.κ. Υπάρχει πάρα 
πολύ μεγάλη ποικιλία ανάμεσα στη Γαλλία και διαφοροποίηση 
ανάμεσα στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ισπανία. 

Επιλέγω την Γερμανία για να την αναλύσουμε περισσότερο, 
όπως επαναλαμβάνω ότι δεν έχω κάποια ιδιαίτερη αγάπη αλλά 
υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο πρέπει να το μελετήσουμε, το οποίο 
μάλλον να μας βοηθήσει πάρα πολύ, αφού είμαστε σε μια περίοδο 
πολύ μεγάλων αλλαγών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Στη 
Γερμανία υπάρχει μια τελείως άλλη εικόνα. Θα ασχοληθώ σήμερα 
με τη Γερμανική πρόταση αφ* ενός γιατί την έχω ζήσει από κοντά, 
δούλεψα με τις οδηγίες και τους νόμους αυτής της πρότασης και 
αφ' ετέρου η περίπτωση Γερμανίας αξίζει περισσότερο να 
μελετηθεί. 

Συνάδελφοι το τέλος του 20ου αιώνα, βρίσκει τη Γερμανία 
στην πρωτοπορία. Πρωτοποριακές εκθέσεις, θεσμοί όπως τα 
ντοκουμέντα στο Κασελ δεν είναι τυχαία συμβάντα. Είναι 
αποτέλεσμα μιας εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής 50 
χρόνων, ίσως και περισσότερο. Η Γερμανία που μέχρι τον 10ο 
αιώνα δεν είχε να επιδείξει μεγάλους ζωγράφους, που είναι 
σχετικά ένας καινούργιος λαός, εμφανίστηκε στην Ευρώπη όταν οι 
Έλληνες είχαν ήδη μεγαλουργήσει με την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τις 
Μυκήνες, την Κλασική Αθήνα, την ελληνιστική τέχνη, το Βυζάντιο, 
δηλαδή εμφανίζονται γύρω στον 6° αιώνα σαν λαός, έχει σημασία 
να συνειδητοποιούμε πάντα το υπόβαθρο το μυθολογικό, ιστορικό 
και ψυχολογικό που έχει ένας λαός και ποιες είναι οι επιδιώξεις 
του και ποιες είναι οι επιδόσεις του. 

Οι Γερμανοί λοιπόν στα εικαστικά συνεχώς έπονται, έπονται 
μέχρι τον 15° αιώνα. Ακόμα και ο ρομαντισμός εκδηλώθηκε πρώτα 
στη Γαλλία και μετά στην Γερμανία. Αναφέρω τον ρομαντισμό γιατί 
ο ρομαντισμός τους πάει πιο πολύ και είχαν κάποιους πάρα πολύ 
σημαντικούς ρομαντικούς ζωγράφους. Τον 20ο αιώνα έχουν μια 
αλλαγή του τοπίου, από την αρχή του αιώνα τα επαναστατικά 
πρωτοποριακά κινήματα όπως το κίνημα του Γαλάζιου Καβαλάρη, 
στο Μόναχο, η γέφυρα Druege στη Βρέσδη, συναγωνίζονται όλες 
τις αντικλαστικές τάσεις της Ευρώπης, συναγωνίζονται τον 
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κυβισμό του Παρισιού και το φουτουρισμό της Ρώμης, αργότερα 
στη Βαρυμάρη το ByHouse και αργότερα στο μεταπολεμικό 
ρημαγμένο Βερολίνο, υπάρχει το κίνημα De Vilder, Οι άγριοι, μια 
παρέα νέων εξπρεσιονιστών θα πάρουν στα χέρια τους την 
πρωτοπορία. 

Όμως αυτό το γεγονός που Θα σταθεροποιήσει την Γερμανία 
στην πρωτοποριακή θέση, είναι τα ντοκουμέντα που γίνονται κάθε 
πέντε χρόνια στο Κάσελ, φέτος είναι τα δέκατα ντοκουμέντα, τα 
πρώτα έγιναν το 1947. Όλη αυτή η εκτόξευση στα όψη δεν είναι 
ένα τυχαίο γεγονός. Η άποψη μου είναι ότι το φαινόμενο αυτό δεν 
οφείλεται μόνο στην οικονομική ευρωστία, ούτε βέβαια πως είναι 
μια χώρα στην καρδιά των ευρωπαϊκών εξελίξεων, το φαινόμενο 
είναι σύνθετο. Και ένας από τους παράγοντες είναι το 
εκπαιδευτικό σύστημα της μεταπολεμικής Γερμανίας. Ένα πλούσιο 
σύστημα σε είδη σχολείων. 

Αναλυτικά, το σχολείο υποχρεωτικής εκπαίδευσης αρχίζει από 
τα 6 και συνήθως διαρκεί 12 χρόνια ανάλογα το κρατίδιο, γιατί 
έχουμε 16 κρατίδια στη Γερμανία. Έχουμε πολλά κρατίδια, πολλά 
διαφορετικά προγράμματα, διαφορετικά Υπουργεία. Η 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση διαρκεί 4 χρόνια και είναι ίδια για όλα 
τα παιδιά. Έχουμε λοιπόν το Crunshule, που έχει περίπου 23-27 
ώρες. 

Ήθελα να σας πω ότι το δικό μας πρόγραμμα το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που υπάρχει στην αμέσως επομένη βαθμίδα, δηλαδή 
στο γυμνάσιο, είναι το πιο φορτωμένο σχεδόν όλης της Ευρώπης. 
Έχει περίπου 30-32 ώρες, ενώ το Γαλλικό έχει 26, ενώ το 
Γερμανικό έχει μέχρι 28 ώρες, το ελληνικό πρόγραμμα της 
εκπαίδευσης, του γυμνάσιου δηλαδή, μέχρι την 9η τάξη είναι πιο 
φορτωμένο πρόγραμμα. Κάθε ώρα διαρκεί 45 λεπτά, το σχολικό 
έτος αρχίζει και τελειώνει διαφορετική ημερομηνία, έχουν δηλαδή 
κυλιόμενες διακοπές τα σχολεία στα διάφορα κρατίδια για πολλούς 
και διάφορους λόγους. 

Ο πιο σοβαρός λόγος που επισημαίνεται αυτή η 
διαφοροποίηση στην έναρξη και στη λήξη του σχολικού έτους είναι 
για να μην υπάρχει συνωστισμός και μποτιλιάρισμα στις autobank, 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 3-10/9/1997 Σελ.: 496 



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

δεν μπορεί δηλαδή 80 εκατομμύρια Γερμανοί να βγαίνουν 
κατευθείαν στις διακοπές. Έτσι το κρατίδιο της Εσσης αρχίζει 15 
Ιουλίου, της Βαυαρίας 27 Ιουλίου και αντίστοιχα αρχίζουν λίγο 
αργότερα ή λίγο νωρίτερα το σχολικό έτος. Όλα δηλαδή έχουν 
προβλεφθεί με πάρα πολύ σοβαρότητα για να μην υπάρχει 
μποτιλιάρισμα και να γίνεται η ζωή τους πιο εύκολη. 

Έχουν 5 μέρες την εβδομάδα διδασκαλία και πάντα πρωί. 
Αυτό πρέπει να το επισημάνουμε ότι μόνο δυο χρόνια αμέσως μετά 
την βομβαρδισμένη Γερμανία είχανε πρωί απόγευμα σχολείο. Από 
το '48 και μετά, από το '50 και μετά, όλα τα σχολεία, όλη η 
εκπαίδευση είναι πρωινά. Σε υπέροχα κτίρια με πολλές βοηθητικές 
εγκαταστάσεις. Παραδείγματος χάριν κάθε σχολείο έχει ειδική 
αίθουσα τέχνης που έχει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε μέσα. Κάθε 
καλλιτέχνης, κάθε συνάδελφος που δουλεύει εικαστικά έχει στη 
διάθεση του πρέσα π.χ., για τυπώσει τα λινόλεουμ, έχει μέσα 
φούρνο για να ψήσει τα κεραμικά, έχει πράγματα που η σχολή 
Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης δεν τα παρέχει στους σπουδαστές 
τ /

]ζ · ""-Χ- είπαμε. 
Κάθε σχολικός χρόνος φροντίζουν να μην έχει λιγότερο από 

188 σχολικές ημέρες. Έχουν διακοπές κάθε έξη εβδομάδες, τα 
έχουν καταφέρει έτσι, κάθε έξι εβδομάδες να έχουν 4 -5 μέρες 
διακοπές που βγαίνει σχεδόν μια βδομάδα. Δηλαδή έχουν ένα 
πρώτο κλείσιμο γύρω στα τέλη Οκτωβρίου που λέγονται οι 
περίφημες διακοπές της πατάτας. Οι περίφημες διακοπές της 
πατάτας υπάρχει σαν θεσμός σε όλα τα Κεντροευρωπαϊκά κράτη 
και συνέβη την εποχή που ανάμεσα στους δυο πολέμους όλα τα 
κράτη της Κεντρικής Ευρώπης είχαν χάσει πάρα πολύ πληθυσμό σε 
εκείνους τους τρομερούς πολέμους των χαρακωμάτων τον 1° και 2° 
Παγκόσμιο πόλεμο. 

Υπήρχε έλλειψη από ανδρικό πληθυσμό και γιαυτό λίγο πριν 
κατακλυστεί ή Ευρώπη, η Κεντρική Ευρώπη από τα χιόνια, δηλαδή 
τέλη Σεπτεμβρίου αρχές Οκτωβρίου, μέχρι τέλος πάντων την πρώτη 
βδομάδα του Οκτωβρίου που αρχίζουν να πέφτουν τα πρώτα 
χιόνια, έπρεπε να έχουν μαζέψει τις πατάτες. Κλείνανε λοιπόν τα 
σχολεία και όλοι, μικροί μεγάλοι, μαζεύανε τις πατάτες. Έτσι οι 
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πρώτες διακοπές για όλα τα σχολεία της Γερμανίας αλλού λέγονται 
της πατάτας, αλλού της μπύρας, πάντως είναι μια πρόφαση για 
κάποιες ολιγοήμερες διακοπές. 

Μετά είναι των Χριστουγέννων, μετά είναι το φάσιον, δηλαδή 
μετά άλλη μια βδομάδα που πέφτουν άλλοτε μέσα στις απόκριες 
και άλλοτε είναι καθαρά διακοπές για να πάνε μιά βδομάδα στα 
χιόνια και να δουλέψουν και τα κέντρα τα χιονοδρομικά, μετά 
είναι του Πάσχα, μετά δεν έχουν 8 βδομάδες διακοπές όπως έχουμε 
εμείς ένα απέραντο καλοκαίρι, αλλά έχουν δυο βδομάδες διακοπές 
το finksfarian δηλαδή οι διακοπές οι οποίες συμπίπτουν με τις 
διακοπές του Άγιου Πνεύματος. Υπάρχουν διάφορες διευκολύνσεις 
σε ανθρώπινο επίπεδο. 

Ερχόμαστε τώρα στην αξιολόγηση. Η αξιολόγηση έχει 6 
βαθμούς από το 1 που είναι το Ζεαγκουτ και π.χ. το 6 είναι ο 
χειρότερος βαθμός, το 4 είναι επαρκής βαθμολογία και το 5 είναι 
ελλιπής. Το 6 ας πούμε είναι απορριπτική βαθμολογία. 

Η κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αμέσως μετά Word 
Grunshulle που είναι μέχρι όπως σας είπα, μέχρι τα 10 τους 
περίπου, είναι η κατώτατη δευτεροβάθμια υποχρεωτική 
εκπαίδευση. Το σχολείο που δέχεται τους περισσότερους μαθητές 
και το πιο λαϊκό, το πιο μαζικό σχολείο είναι το Houseshulle που 
έχει μαθητές από την 5

η μέχρι την 9
η τάξη. Σε αυτό τον τύττο, 

υπάρχουν ανάλογα το κρατίδιο, γιατί υπάρχει περίπτωση κάποιος 
συνάδελφος από σας να βρεθεί σε ένα διαφορετικό κρατίδιο και να 
παραξενευτεί. 

Υπάρχουν αντίστοιχα της Houseshulle, το Realshulle, το 
Mitleshulle, το Regelshulle, Shekundarshulle και ένα το Berukshulle 
που πηγαίνει προς την επαγγελματική σχολή. Δηλαδή για την ίδια 
ηλικία, την κρίσιμη ηλικία από τα 10 μέχρι τα 15 που είναι η 
προεφηβία και η εφηβεία τα παιδιά έχουν πολλές δυνατότητες να 
επιλέξουν διαφορετικά σχολεία. Αμέσως μετά το πιο 
αναβαθμισμένο σχολείο είναι το Cezanshulle το οποίο είναι ένας 
τύπος πολυκλαδικού, και βέβαια το τελευταίο, το ανώτερο σχολείο 
απ' όλα τα άλλα είναι το Cimnazum. 
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Οταν λένε οι Γερμανοί Cimnazum είναι το πιο σοβαρό σχολείο 
στη Γερμανία, φιλοξενεί το 25-30% του μαθητικού πληθυσμού, 
είναι ένα σχολείο εντατικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 
φιλοξενεί παιδιά από την 5

η έως την 13
η τάξη που μετά οδηγεί στο 

Πανεπιστήμιο αφού περάσουν κάποιες περίφημες εξετάσεις που 
λέγονται Abitour. Είναι αντίστοιχο με το Bacalorea που υπάρχει στη 
Γαλλία και με αυτό το Εθνικό απολυτήριο το οποίο όλο φτιάχνουμε 
και όλο χαλάμε και όλο συζητάμε ότι θα γίνει και στην Ελλάδα. 

Περίπου το 25%, 25,9% του πληθυσμού των μαθητών 
εκπαιδεύονται σε ανώτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο. Μετά από το 
1990 που ενώθηκαν η Ανατολική και Δυτική Γερμανία, το ποσοστό 
που παρακολουθούν Cezumshulle δηλαδή το πολυκλαδικό σχολείο, 
αυξήθηκε σημαντικά και έπεσε ο αριθμός που φοιτούν στη 
Houseshulle. Υπάρχουν δηλαδή διαφοροποιήσεις που γίνονται και 
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες γίνονται μετά από 
τρομερές και εξονυχιστικές συζητήσεις κάθε 1 έως 15 χρόνια. 

Δηλαδή δεν υπάρχει το φαινόμενο που υπάρχει στην Ελλάδα, ο 
κάθε Υπουργός Παιδείας να θέλει να συνδυάσει το όνομα του και 
να αφήσει στα εκπαιδευτικά πράγματα το όνομα του με κάτι 
πυροτεχνήματα και αλλαγές που έχουν γίνει στο γραφείο του με 
άλλους δυο-τρεις έμπιστους συμβούλους του. Γεγονός είναι πως σε 
όλες βαθμίδες υπάρχει το μάθημα της τέχνης που λέγεται 
Γερμανικά Κουστερντσιουμ. Υπάρχει είτε σαν υποχρεωτικό μάθημα 
και σας παρουσιάζω εδώ πέρα, το θέτω στη διάθεση του 
Επιμελητηρίου, είναι το πρόγραμμα το εκπαιδευτικό του 1987 στο 
κρατίδιο της Βαυαρίας, που εδώ φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει το 
μάθημα 2 ώρες εβδομαδιαίως, αυτό είναι παρά πολύ σημαντικό, 
και σας λέω αμέσως σε ποσοστό ωρών, 28 διδακτικές ώρες, το 
μάθημα των καλλιτεχνικών ήταν 2ωρο. 

Το μάθημα γίνεται σε ειδικές αίθουσες που έχουν όλες τις 
δυνατότητες, νερό, ντουλάπια, πάγκους, πρέσες για τη χαρακτική 
κλπ. Το μάθημα είναι δυο συνεχόμενες ώρες, αυτό έχει πάρα πολύ 
μεγάλη σημασία. Θυμάμαι ότι πρώτα γινόταν το πρόγραμμα με τα 
καλλιτεχνικά και μετακινούντο όλα τα άλλα μαθήματα, δηλαδή 
αυτό το δίωρο ήταν συνεχόμενο και ήταν πολύ παραγωγικό. 
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Επίσης υπήρχε ένα 3ωρο το οποίο ήταν εν μέρει δικό μας. Δηλαδή 
ήταν το Vercen, αυτό που λέμε τεχνολογία. Αυτό το μάθημα της 
τεχνολογία που υπάρχει σήμερα στα σχολεία και που διδάσκουν εκ 
των ενόντων οι Αρχιτέκτονες έχει ένα περιεχόμενο αρκετά δικό 
μας. Δηλαδή στη Βαυαρία το μάθημα το κάνουμε εμείς μέσα από 
ένα ή δυο σεμινάρια το οποία περνάμε. 

Μετά από κάθε μεταρρύθμιση εκπαιδευτική, μετά από κάθε 
αλλαγή στο πρόγραμμα, υπάρχουν ειδικά σεμινάρια τα οποία 
προετοιμάζουν τους συναδέλφους για τις καινούργιες αλλαγές. 
Πως θα διδαχτεί αυτό, πως θα διδαχτεί το άλλο. Δηλαδή τίποτα 
δεν μένει στην τύχη. Υπάρχει λοιπόν ένα αναλυτικό πρόγραμμα με 
μεγάλη ποικιλία, μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Το μάθημα υπάρχει και 
σαν μάθημα υποχρεωτικής επιλογής. Δηλαδή όταν τελειώνεις την 
9

η τάξη που είναι η 3
η Γυμνασίου αντίστοιχα σε μας, πρέπει να 

δώσεις κάποιες εξετάσεις που λέγονται Kvaile. Σε αυτές τις 
εξετάσεις πρέπει να επιλέξεις υποχρεωτικά 4 μαθήματα. Αν 
επιλέξεις καλλιτεχνικά, θα δώσεις εξετάσεις στα καλλιτεχνικά. 

Έχω εδώ μερικά θέματα των εξετάσεων. Αυτά τα έχω και τα 
θέτω στη διάθεση του Επιμελητηρίου. Εδώ τι βλέπουμε, βλέπουμε 
σκιτσάκια, φωτογραφίες σαν αυτά που μας έδειχνε ο Μυλωνάς για 
την ρυθμολογία. Δηλαδή, τι γράφει; Ίο πρώτο γράφει Romaic, το 
άλλο γράφει Gothic μετά Renesans, Rococo, Baroque, 20ος αιώνας. 
Δηλαδή τα παιδιά τελειώνοντας την 9

η τάξη ξέρουν στοιχειωδώς 
ποιο είναι η Ρομάνικη τέχνη και ξέρουν να σχεδιάζουν και ξέρουν 
να ξεχωρίζουν ότι αυτός ο ρυθμός είναι γοτθικός, αυτός είναι 
ρομανικός αυτός είναι ο κλασικισμός, αυτός είναι το μπαρόκ. 

Επίσης εδώ έχω τα θέματα γιαυτές τις εξετάσεις, δηλαδή ποιο 
είναι το επίπεδο των γνώσεων που απαιτούνται από ένα παιδί που 
τελειώνει την Huseshule που δεν είναι το gymnasium το 
καταπληκτικό σχολείο, είναι ένα μέσο σχολείο, το πιο λαϊκό 
σχολειό. Και λέει παραδείγματος χάριν, τα παιδιά πρέπει να 
ξέρουν όταν εξεταστούν να κάνουν περιλήψεις για τις εκθέσεις που 
έχουν δει. Τότε είχε γίνει έκθεση των εξπρεσιονιστών, των 
σουρεαλιστών, των κυβιστών, να πούνε ποιοι είναι οι κυβιστές, 
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ποιοι είναι οι σπουδαιότεροι κυβιστές, να περιγράφουν τις 
εντυπώσεις τους από μια έκθεση. 

Στα παιδιά παρέχονται πάρα πολλά υλικά, χαρτιά, πηλός, 
χρώματα. Υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα με μεγάλη ποικιλία όπως 
είπαμε και όταν δίνουν εξετάσεις, εξετάζονται σε αυτό το 
αναλυτικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει π.χ. σχέδιο εκ 
του φυσικού, στοιχεία ιστορίας της τέχνης, στοιχεία της ιστορίας 
της αρχιτεκτονικής. Σας παρουσιάζω αυτό για οποίον ήθελε να το 
χρησιμοποιήσει, να βγάλει φωτογραφίες, χρώμα σύνθεση, τοπίο, 
νεκρές φύσεις κλπ. Γενικά αυτό το μάθημα έχει μια πολύ 
αξιοπρεπή θέση μέσα στο σχολικό πρόγραμμα. 

Εκτός από τις ώρες που παρέχονται μέσα στο σχολείο, μέσα 
στο σχολικό πρόγραμμα, υπάρχουν ακόμα δυο στοιχεία που 
παρέχουν ουσιαστική βοήθεια στο μάθημα και γενικότερα στην 
αισθητική αγωγή που προσφέρονται στους νέους. 

Α. Ένα πολύ καλά οργανωμένο πρόγραμμα επισκέψεων σε 
Μουσεία, μνημεία, μοναστήρια, πύργους, αξιοθέατα. Είναι οι 
περίφημοι Vanderung, είναι οι περίφημοι περίπατοι, έτσι λέγονται 
στην Γερμανία. Εδώ έχω να σας παρουσιάσω αυτά τα μικρά 
φυλλάδια τα οποία είναι προγράμματα των σιδηροδρομικών 
εταιρειών της Γερμανίας οι οποίοι την περίοδο των διακοπών που 
σας είπα ότι είναι σπαστές και πολλές μέσα στην διάρκεια του 
χρόνου, έχουν κάνει ειδικά προγράμματα που διευκολύνουν γκρουπ 
από μαθητές που συνοδεύονται από καθηγητές ή από τους γονείς 
τους ή από άλλους εκπαιδευτικούς ανιματέρ να επισκεφθούν όλους 
αυτούς τους χώρους. Δηλαδή σε αυτό που λένε... 

Να βρείτε τέτοιο; Αν πείσουμε τους Ελληνικούς σιδηροδρόμους 
να κάνουν κάτι αντίστοιχο.. 

Οι περίπατοι που στην Ελλάδα γίνονται δια βοής και γίνονται 
αποδεκτοί από τους συναδέλφους την μέρα που έχουν το εξάωρο 
τους, στη Βαυαρία έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην 
εκπαιδευτική διδασκαλία. Η καλή οργάνωση των περιπάτων 
λοιπόν, που δεν γίνονται και δεν αποφασίζονται δια βοής, όπως 
στα σχολεία τα δικά μας και που πάνε στη διπλανή αλάνα, μόνο 
και μόνο για να χάσουνε το μάθημα. Η επιστημονική και καλά 
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μελετημένη δουλειά του ΜΒΖ που είναι διαφορετική για κάθε 
Μουσείο. Λοιπόν, το πρώτο είναι οι καλά οργανωμένοι περίπατοι. 

Από την αρχή του σχολικού χρόνου οργανώνονται και 
δηλώνονται οι περίπατοι. Δηλώνονται στο κεντρικό γραφείο και 
παίρνεις έγκριση για το πρόγραμμα των επισκέψεων από την 
κυβέρνηση. Έχουν ένα ουσιαστικό παιδαγωγικό περιεχόμενο. Τα 
παιδιά συνοδεύονται, ξεναγούνται, περπατάνε, πρέπει να 
περπατήσουν κάποια χιλιόμετρα. Τα μικρά μέχρι 5 χιλιόμετρα τα 
μεγαλύτερα μέχρι 10 χιλιόμετρα. 

Εξερευνούν την πολιτιστική τους παράδοση καθώς κάθε 
μεγάλο πολιτιστικό γεγονός ή περιοδική έκθεση όπως π.χ. την 
έκθεση του κυβισμού με τον Μπρακ, την γκαλερί Hipobank διότι 
εκεί οι διάφορες bank έχουν κάνει και για λόγους δικούς τους και 
πολιτιστικές αίθουσες, γκαλερί, και μια από τις πιο διάσημες είναι 
η γκαλερί της Hypobank ή γκαλερί της BMW που φιλόξενου πάρα 
πολύ μεγάλες εκθέσεις. Η έκθεση των σουρεαλιστών με τον 
Μαγκρίτ, η έκθεση των χρυσών στηθών κ.ο.κ. 

Τα παιδιά λοιπόν πρέπει να καταγράφουν τις εντυπώσεις τους 
ή να είναι σε θέση κατά την περίοδο των εξετάσεων να ξέρουν το 
περιεχόμενο, τι περιέχουν τα διάφορα Μουσεία, οι διάφορες 
κρατικές συλλογές. Δηλαδή ένα θέμα στις εξετάσεις είναι να 
περιγράφουν που βρίσκονται οι ιμπρεσιονιστές, όταν βρεθεί 
κάποιος στο Μόναχο, που θα συναντήσει ιμπρεσιονιστές. Πέστε σε 
ένα παιδί να σας περιγράφει το περιεχόμενο της ελληνικής 
πινακοθήκης ή να σας περιγράφει ποιες συλλογές υπάρχουν στο 
αρχαιολογικό μουσείο. Τα παιδιά της 9

ης τάξης από μακριά 
μπορούν να ξεχωρίσουν τους ρυθμούς, να πουν αυτός είναι 
ιωνικός, αυτός είναι γοτθικός, αυτός είναι ρομάνικος, αυτός είναι 
ιωνικός ρυθμός ή δεν ξέρω τι άλλο. Δηλαδή αποκτούν ουσιαστικές 
γνώσεις. 

Β. Το δεύτερο σκέλος που βοηθάει την αισθητική αγωγή που 
πρέπει να το τονίσουμε και αυτό, είναι ένα πολύ καλά οργανωμένο 
ινστιτούτο το ΜΡΖ. Το ΜΡΖ είναι αυτό, δηλαδή ινστιτούτο για τα 
Μουσεία της Γερμανίας. Εδώ σας έχω τρία φυλλάδια, το ένα είναι 
ένα σχέδιο που βλέπετε από ένα Αιγυπτιακό Μουσείο, μια 
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προετοιμασία για το παιδί, όταν Θα μπει τι Θα δει και είναι 
διαφορετική προετοιμασία για κάθε παιδί. Άλλο φυλλάδιο Θα έχει 
το παιδί του Grunshulle, του δημοτικού, άλλο Θα έχει το παιδί της 
9

ης τάξης του γυμνασίου του Houseshull και άλλο το παιδί του 
γυμνασίου που είναι σε άλλου επιπέδου σχολείο. Ένα άλλο 
πρόγραμμα Μάρτιος-Ιούλιος του 1986 για την Realshulle, άλλο 
πρόγραμμα, άλλη προετοιμασία. 

Για το ΜΡΖ σας είχα εδώ παλιότερα παρουσιάσει πολλά 
πράγματα, γενικά η εμπειρία μου στη Γερμανία τροφοδοτεί επί μια 
πενταετία συνεχή ομιλίες και φαίνεται έχω Θέματα και για τα 
επόμενα άλλα πέντε χρόνια. Ένα πολύ καλά οργανωμένο 
ινστιτούτο που είναι ΜΡΖ οργανώνει, ξεναγεί, ζωντανεύει με 
φανταστικές γιορτές και εκδηλώσεις τον άψυχο χώρο των 
Μουσείων που βέβαια είναι πάρα πολλά. Μόνο στη Βαυαρία είναι 
600 μουσεία. Για την δράση του ΜΡΖ ίσως Θα πρέπει να ασχοληθεί 
περισσότερο το Επιμελητήριο και ίσως να κάνει μια πρόταση στο 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, να δημιουργηθεί ένα ειδικό Ινστιτούτο για 
τα Μουσεία. 

Δηλαδή πολλές φορές σταματάμε σε μια γκρίνια αλλά πρέπει 
να την ξεπερνάμε και να προσχωρούμε σε θέσεις, δεν θα κάνουμε 
μόνο μια στείρα κριτική, θα κάνουμε προτάσεις. Η καλή οργάνωση 
των περιπάτων, η επιστημονική και καλά μελετημένη δουλειά του 
ΜΡΖ, που είναι διαφορετική σε κάθε μουσείο και για κάθε βαθμίδα 
εκπαίδευσης, χέρι-χέρι με δυο ώρες καλλιτεχνικά στο σχολείο, 
έφεραν τα αποτελέσματα που ανάφερα στη Γερμανία, έφεραν την 
Γερμανία στην κορυφή της παγκόσμιας πρωτοπορίας. 

Η μελέτη λοιπόν των προγραμμάτων, οι συγκρίσεις με τα άλλα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, οι βαθιές τομές στα αναλυτικά 
προγράμματα, και στους τρόπους διδασκαλίας θα φέρουν τον 
εκσυγχρονισμό και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, θα δώσουν στην 
Ελλάδα αυτό που δικαιούται, μια αισθητική αγωγή αντάξια της 
τεράστιας πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Η τέχνη είναι στο DNA 
μας και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Βασιλάκη. 
Συνεχίζουμε με την κυρία Δήμητρα Κουμαντάκη στο θέμα 
Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ: Το θέμα είναι τα επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά 
προγράμματα. Πρέπει τώρα να σας πω ότι εγώ δεν έχω καμία 
εμπειρία πρακτική πάνω στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, έκανα μια 
έρευνα για να δω τι ακριβώς συμβαίνει επειδή εδώ και μερικά 
χρόνια ακούω αυτή τη μαγική λέξη επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά 
προγράμματα και το μόνο που μου έμενε από αυτή τη λέξη ήταν το 
χρήμα το οποίο διακινείται και βέβαια αυτό το πράγμα μου ερέθιζε 
πολύ την φαντασία μου. Έτσι λοιπόν ασχολήθηκα με το θέμα για 
να σας ενημερώσω και σας. Βέβαια, πολλοί από σας ίσως να 
ξέρετε πολλά περισσότερα από αυτά που έχω βρει εγώ, αλλά εν 
πάσει περιπτώσει ό,τι έχω βρει θα σας το καταθέσω. 

Τα ευρωπαϊκά αυτά προγράμματα έχουν σκοπό να 
βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των ευρωπαϊκών κρατών, να 
αναπτύξουν και να διευρύνουν ορίζοντες συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών σε όλους τους τομείς: πολιτισμού, οικονομίας, 
εκπαίδευσης, επιστήμης, περιβάλλοντος κλπ. Ο απώτερος στόχος 
είναι το όνειρο της ενωμένης Ευρώπη. Τώρα αυτή η ενότητα είναι 
ένα ζήτημα πολύπλευρο και δύσκολο και κυρίως όταν χάνεται ο 
στόχος. 

Θέλω με αυτό να πω ότι σε πολύ μεγάλο μέρος αυτός ο 
στόχος έχει διαφοροποιηθεί στην ουσία του, μπορεί προφορικά να 
λέμε ενότητα και ενωμένη Ευρώπη αλλά στην ουσία δεν είναι αυτός 
ο στόχος. Στην ουσία διαπιστώνω ότι περισσότερο είναι το ατομικό 
κέρδος, στις περισσότερες περιπτώσεις. Το ατομικό όμως κέρδος 
δεν φέρνει αυτή την αλλαγή, πιστεύω ότι το συνολικό κέρδος θα 
την φέρει. Αυτό το συνολικό κέρδος θα έχει να κάνει με την 
ποιοτική αναβάθμιση του συνόλου. 

Το ζήτημα δεν είναι να πάρουμε κι εμείς. Το όλο ζήτημα είναι 
να μπούμε και μεις στο παιχνίδι, να είμαστε παίχτες αυτού του 
παιχνιδιού που θα φέρει το καινούργιο στοιχείο στον κόσμο. Με 
βάση αυτό το στόχο να ενεργήσουμε για τα προγράμματα, για τις 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 3-10/9/1997 Σελ.: 504 

ί 



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

συνεργασίες και τη διακίνηση των χρημάτων. Έτσι μόνο μπορώ να 
δω το αποτέλεσμα και να λειτουργήσω. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν, με αυτούς τους σκοπούς 
εκπονεί προγράμματα σε διάφορους τομείς για τα κράτη-μέλη. 
Αυτά τα προγράμματα έχουν δυο κατευθύνσεις. Η μια φορά την 
εθνική δράση, δηλαδή τη δραστηριοποίηση του κάθε Υπουργείου 
για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των τομέων που το αφορούν. 
Κάθε Υπουργείο δηλαδή, τις διάφορες υπηρεσίες, τους φορείς, τις 
εταιρείες, όλα αυτά που υπάγονται σε αυτό και επομένως αυτό 
κατά κάποιο τρόπο έχει όλη την ευθύνη. 

Η άλλη κατεύθυνση είναι διακρατική, δηλαδή συνεργασίες με 
δυο, τρία ή και περισσότερα κράτη-μέλη. Τα προγράμματα αυτά 
είναι συνήθως πενταετή, και έχουν δυνατότητα ανανέωσης. Η 
προκήρυξη κάθε προγράμματος γίνεται από την Ευρωπαϊκή βάση 
δεδομένων, λέγετε Κόρντις και δημοσιοποιείται από συγκεκριμένες 
πηγές όπως η Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων, κρατικοί 
φορείς και υπηρεσίες που συνδέονται με αυτήν την ευρωπαϊκή 
βάση δεδομένων. Κάθε υπουργείο διαθέτει την ανάλογη υπηρεσία, 
υπάρχει μια υπηρεσία δηλαδή που λέγεται Ευρωπαϊκά 
προγράμματα σε κάθε Υπουργείο, η οποία δίνει πληροφορίες για 
τα προγράμματα που αφορούν βέβαια μόνο το δικό της τομέα. 

Ομως ποιος μπορεί να γίνει φορέας προγράμματος; Σε αυτή 
την περίπτωση η ευρωπαϊκή επιτροπή σε κάθε πρόγραμμα που 
έχει, είναι ένα γενικό πλαίσιο δηλαδή το πρόγραμμα αυτό, είναι 
κάτι που μπορεί να χωρέσει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές 
δράσεις, θέτει τα κριτήρια λοιπόν πάνω σε αυτό το πλαίσιο βάσει 
των οποίων μπορεί να γίνει κάποιος φορέας. Βάσει αυτού του 
πλαισίου διάφοροι οργανισμοί, δημόσιες υπηρεσίες, εταιρείες 
μπορούν να αναλαμβάνουν προγράμματα. Τώρα, ακόμα και 
κάποιος ιδιώτης, εάν θέλει να κάνει κάποιο πρόγραμμα θα πρέπει 
να αναζητήσει κάποιο φορέα για να το περάσει. 

Τα προγράμματα που άπτονται του ενδιαφέροντος μας θα σας 
τα αναφέρω σύντομα και περιληπτικά, έχω εδώ κάποια πακέτα 
που μπόρεσα να πάρω για όποιον μπορεί να ενδιαφέρεται 
περισσότερο. Αυτά χωρίζονται σε δυο κατηγορίες. Αυτά που 
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αφορούν την εθνική δράση και ουσιαστικά υπάγονται στο 2° 
κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Αυτό είναι μια μαγική φράση, έχω 
διαπιστώσει και διαπιστώνω συνεχώς ότι είναι σαν μια πολύ 
μεγάλη θάλασσα, που μέσα μπορεί να χωρέσει πάρα πολλά. 

Το γπουργείο Παιδείας, ειδικότερα το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
ανέλαβε 10 προγράμματα, όπως μας είπε ο κύριος Σιγάλας τις 
προάλλες, και κάνει κάθε φορά ανάλογες προκηρύξεις για να 
στελεχώσει αυτά τα προγράμματα. Εδώ κάνω μια παρένθεση για 
όσους συναδέλφους δεν ήταν, μας είπε ότι μέχρι τις 15 
Σεπτεμβρίου υπάρχει προκήρυξη την οποία την έχω και μαζί μου, 
όποιος μπορεί και θέλει να συμπληρώσει αίτηση για να στελεχωθεί 
το πρόγραμμα σύνταξης βιβλίων. Επίσης αναφέρθηκε ότι μπορεί 
και ατομικά κάποιος να υποβάλει μια πρόταση, ένα πρόγραμμα 
στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και από κει και πέρα αν εγκριθεί θα 
πρέπει με τη σειρά του να στελεχωθεί για να υλοποιηθεί. 

Συνεχίζω τώρα για άλλο πρόγραμμα, μέσα στο 2° πλαίσιο 
κοινωνικής στήριξης υπάγονται και τα κέντρα επαγγελματικής 
κατάρτισης. Δεν θα αναφερθώ πολύ σε αυτά, έχει γίνει πολύ 
μεγάλος σάλος για αυτά τα κέντρα, αυτά λειτουργούν κυρίως, 
δηλαδή το σκεπτικό είναι ότι γίνονται κάποια προγράμματα, και 
αυτά τα προγράμματα, κάποιος ιδιώτης ή κάποια εταιρεία μπορεί 
να κάνει ένα πρόγραμμα και αυτά τα αναλαμβάνει κάποιος 
φορέας, Δήμος, Κοινότητα, υπηρεσίες, οργανισμοί και αυτή η 
διάρκεια του προγράμματος μπορεί να είναι περίπου τρεις μήνες 
ίσως να είναι και παραπάνω, να πάρει κάποια παράταση. 

Μετά έχουμε τα προγράμματα κινητικότητας της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την ευθύνη έχει το ίδρυμα νεότητας 
και αφορά την κινητικότητα εκπαιδευτικών, μαθητών, 
πολυεταιρικές σχολικές συμπράξεις, συνολικά αυτό το πρόγραμμα 
έχει έξι δράσεις. Ξεκινάει από ατομική δράση και κατόπιν πηγαίνει 
σε επόμενες δράσεις που είναι ομαδικές και σχολικές και 
διακρατικές. Μπορεί δηλαδή εκτός από τη εθνική δράση που έχει 
να πάει και στο εξωτερικό, να πάει δηλαδή σε κράτη-μέλη πάντα. 

Επίσης προγράμματα κινητικότητας γίνονται και από το 
Υπουργείο Νέας Γενιάς. Έχουμε και το πρόγραμμα "Μελίνα" στο 
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οποίο δεν Θα αναφερθώ καθόλου, γιατί έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ 
και από την κυρία Μυταρά η οποία μας μίλησε σε αυτό το 
προσυνέδριο, αλλά και παλιότερα, και πάμε στα προγράμματα της 
διακρατικής συνεργασίας. Εκτός από τα προγράμματα της 
κινητικότητας που είπαμε ως διακρατική συνεργασία είναι το 
πρόγραμμα "Σωκράτης". Αυτό είναι ένα πακέτο προγραμμάτων για 
την δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Περιέχει το 
πρόγραμμα "Comenius" που αφορά την δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, κρίμα που έχει φύγει η κυρία Ανούση και θα μπορούσε 
να μας πει την προσωπική της εμπειρία γιατί έχει πάρει μέρος. 

Αυτό το πρόγραμμα "Comenius" έχει 6 συνολικά δράσεις. 
Αναφέρω έτσι επιγραμματικά τους τίτλους αυτών των δράσεων, 
συμπράξεις σχολικών ιδρυμάτων, ευρωπαϊκά σχέδια, εκπαίδευση 
παιδιών των διακινούμενων εργαζομένων, των προσώπων που 
ασκούν πλανόδια επαγγέλματα, των ταξιδιωτών και των 
τσιγγάνων. Διαπολιτισμική εκπαίδευση, συνεχής κατάρτιση 
εκπαιδευτικού προσωπικού. Εδώ έχει σε αυτό δυο δράσεις. 

Μετά έχει την τριτοβάθμια εκπαίδευση που είναι το 
πρόγραμμα "Erasmus" με Π δράσεις. Το περιεχόμενο, ο στόχος 
μάλλον είναι η κινητικότητα σπουδαστών, διδακτικού προσωπικού, 
μετακλήσεις διδακτικού προσωπικού μικρής διάρκειας, υποτροφίες 
"Erasmus", εντατικά προγράμματα, προγράμματα σπουδών, 
προγράμματα σπουδών προχωρημένου επιπέδου δηλαδή master. 

Υπάρχει και το πρόγραμμα "Temous" 2 σε αυτό το πακέτο 
"Σωκράτης" που αφορά την αντιμετώπιση ζητημάτων που έχουν 
σχέση με την ανάπτυξη και την επανεξέταση προγραμμάτων 
σπουδών., κυρίως αφορά προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας για την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση των 
χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Σε αυτό το πακέτο 
"Σωκράτης" έχει και άλλα πολλά προγράμματα που έρχονται σε 
συνάφεια με αυτά αλλά επέλεξα να πω γιαυτά, γιατί πιστεύω ότι 
αυτά αφορούν περισσότερο και το δικό μας τομέα. 

Τώρα υπάρχει άλλο ένα πρόγραμμα εκτός από αυτά τα 
εκπαιδευτικά που είναι το "Καλειδοσκόπιο 2000" και είναι ένα 
πρόγραμμα και με εθνική και με διακρατική δράση και έχει 
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συνάφεια και με το "Σωκράτης" και με ένα άλλο πρόγραμμα που 
θα σας πω παρακάτω, το "Ραφαήλ". Οι στόχοι αυτού του 
προγράμματος είναι η ενθάρρυνση για πολιτιστική και 
καλλιτεχνική δημιουργία στην Ευρώπη, υποστήριξη πολιτιστικών 
προγραμμάτων με καινοτόμο χαρακτήρα. Προώθηση πολιτισμικών 
ανταλλαγών και υπεύθυνη γιαυτό το πρόγραμμα είναι η ίδια η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια πληροφορίες πιστεύω ότι παίρνουμε 
και από το Επιμελητήριο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και από 
το Υπουργείο Πολιτισμού. 

Μετά είναι το πρόγραμμα "Ραφαήλ", το οποίο είναι ένα 
πρόγραμμα που άνοιξε πρόσφατα. Αφορά την πολιτιστική 
κληρονομιά και τη συνεργασία σε θέματα διατήρησης της 
κληρονομιάς, βελτίωση στη πρόσβαση στη κληρονομιά και 
βελτίωση της παροχής πληροφοριών για τον τομέα αυτό σε όλους 
τους πολίτες συμβάλλοντας έτσι στην επιβεβαίωση μιας 
Ευρωπαϊκής ιθαγένειας, που στηρίζεται στην καλύτερη γνώση της 
κληρονομιάς. Έχει περισσότερες αναφορές στη συντήρηση. 
Υπεύθυνο για αυτό το πρόγραμμα είναι το Υπουργείο Πολιτισμού. 
Πρέπει βέβαια να θίξω εδώ το θέμα ότι έχει ανοιχτεί κατά κάποιο 
τρόπο μια πόρτα όσον αφορά την πολιτισμική ταυτότητα και 
πιθανόν θα ανοιχτούνε και άλλα προγράμματα που αφορούν τον 
πολιτισμό. 

Τώρα, έχω κλείσει με τα προγράμματα, αυτό που κατάλαβα 
είναι ότι όλα αυτά τα προγράμματα έχουν... 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΣΕΤΑΣ (14
Η
) 

ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ: ....αξίζει το κόπο να προσπαθήσουμε και να 
πετύχουμε. Αυτό που πρέπει να μας παρακινήσει για να 
ενεργήσουμε είναι η οικοδόμηση μιας νέας κατάστασης στο χώρο 
της δουλειάς μας της κοινωνίας μας, των σχέσεων μεταξύ μας. 
Χρειαζόμαστε την εμπειρία και αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός 
παράγοντας για να κάνουμε οποιαδήποτε προσπάθεια. Οι 
ευκαιρίες μας δίνονται. 
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Δεν ασχολήθηκα με τα ποσά τα οποία διατίθενται, δεν μπαίνω 
σε αυτή τη διαδικασία γιατί σίγουρα αποπροσανατολίζομαι, 
αλλάζει το κίνητρο μου. Βάζω σαν πρώτο στόχο αυτό που με 
ενδιαφέρει. Τα χρήματα μέσα από όλα αυτά τα πακέτα σίγουρα θα 
βρεθούν. Ο ρυθμός της ζωής, ο αλλαγές που γίνονται από τη μια 
στιγμή στην άλλη πρέπει να μας σπρώξουν σε δραστηριοποίηση. 
Εμείς είμαστε που θα δώσουμε τις ιδέες μας για να υλοποιηθούν 
αυτοί οι στόχοι. Πρέπει να μπορούμε να ενημερωνόμαστε και να 
εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες. 

Γιαυτό θα ήθελα να κάνω μια πρόταση στο Επιμελητήριο ώστε 
να δημιουργήσει μια υπηρεσία ώστε αφ' ενός μεν να ενημερώνεται 
για τα προγράμματα που μας αφορούν, αφ' ετέρου να προτείνει 
προγράμματα, να γίνεται φορέας και ακόμα να δημοσιεύονται 
αυτά σε κάποιο έντυπο ή στην εφημερίδα μας, ώστε να 
ενημερωνόμαστε και να συμμετέχουμε. Αυτά ήθελα να πω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ποιοι θέλουν να κάνουν ερωτήσεις προς τους 
εισηγητές; Η κυρία Κουμαντάκη μια ερώτηση θέλει να κάνει. 

ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ: Ήθελα να ρωτήσω την συνάδελφο Ιόνια αν αυτά 
τα προγράμματα που μας ανέλυσε πριν για τις περιηγήσεις τα 
πολιτιστικά κλπ, ανήκουν μέσα στις σχολικές διδακτικές ώρες του 
προγράμματος του σχολικού δηλαδή. 

ΒΑΣΙΑΑΚΗ: Ίσως ήταν λάθος, ίσως παράληψη μου, στη Γερμανία 
και στην Ελλάδα ισχύουν περίπου ίδια ορολογία, περίπατοι. Έτσι 
τα παιδιά κάθε μήνα πρέπει να κάνουν ένα περίπατο. Έτσι δεν 
είναι και στην Ελλάδα; Την εποχή που η Αθήνα είχε την δυνατότητα 
να κάνει, να φύγεις ας πούμε από το Μαράσλειο να κάνεις μέχρι το 
Αυκαβηττό ένα περίπατο. Ή να φύγεις από τους Αμπελοκήπους και 
να πας μέχρι τα Τουρκοβούνια ένα περίπατο. Αυτή τη στιγμή δεν 
υπάρχει καμία δυνατότητα να πας περίπατο. Πας στην διπλανή 
αλάνα, ή την κοπανάνε τα παιδιά στις διάφορες καφετέριες και 
γελοιοποιείται και το εκπαιδευτικό σύστημα και ο εκπαιδευτικός 
που τα συνοδεύει και όλο γενικώς.. 
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Εγώ αρνούμαι εδώ και πάρα πολύ καιρό να λάβω μέρος στους 
περιπάτους, δηλώνοντας ότι ή Θα έχουν ένα πολιτιστικό 
περιεχόμενο ή δεν πηγαίνω για πολλοστή φορά. Εγώ εργάζομαι 
στο 1° Γυμνάσιο της Κηφισιάς το οποίο είναι επί της Λεβίδου, 
πιθανό πάρα πολλοί συνάδελφοι να έχουν έρθει στα ΠΕΚ 
Ανατολικής Αττικής γιατί εκεί στεγάζονται και θα ξέρουν το χώρο. 
Τα παιδιά πάνε εδώ και 8 χρόνια που είμαι εγώ σταθερά και 
μόνιμα τον ίδιο περίπατο. Πηγαίνουν δηλαδή μέχρι την κορυφή του 
Κοκκιναρά, όπου οι καθηγητές κάθονται εκεί στο Bell Elen σε όλα 
αυτά, πίνουν τα καφεδάκια τους και τα παιδιά χαζογυρνάνε γύρω-

γύρω. 
Η πρόταση η δική μου είναι, και απευθύνομαι προς το 

Επιμελητήριο, να κάνει, δεν μας δίνουν ώρες. Παρ' ότι στην αρχή 
έκανα και την μπηχτή μου, δεν είναι δυνατόν να γίνει Ευρωπαϊκή 
Ενοποίηση με τόσο διαφορετικά προγράμματα. Όταν στη Γαλλία 
δεν διδάσκεται το μάθημα των θρησκευτικών καθόλου και στην 
Ελλάδα δυο ώρες μέχρι να τελειώσουμε το Αύκειο, πώς είναι 
δυνατόν τόσο ανόμοια πράγματα να συνταιριαστούν, αν δεν γίνουν 
βαθιές τομές; Όταν το εκπαιδευτικό Γαλλικό σύστημα έχει 26 ώρες 
και το ελληνικό 32, και τα δικά μας τα παιδιά είναι κλαταρισμένα 
κυριολεκτικά, διότι όσο περνάνε τα χρόνια κολλάμε διάφορα 
μαθήματα, π.χ. Πολιτική Αγωγή, είναι πάρα πολύ σημαντικό, 
μπράβο Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος. 

Τα παιδιά είναι πιο πολιτικοποιημένα από την εποχή που 
πήγαινα εγώ στο σχολείο; Δεν νομίζω. Όλα τα μαθήματα τα οποία 
μπαίνουν συνεχώς, όπως π.χ. η Αγωγή Καταναλωτού τώρα που 
μπήκε, ένα καινούργιο μάθημα, Αγωγή Καταναλωτού, και ένα 
σωρό άλλα πράγματα τα οποία μπαίνουν συνέχεια, στριμώχνονται, 
παίρνουν τις δικές μας ώρες και μετά τα εγκαταλείπουν. 

Οικοκυρικά, είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο μάθημα, κύριε 
Μακρή, το οποίο, δυστυχώς, είναι άποψη μου, το κάνανε και αυτό 
θεωρητικό. Δηλαδή πάσχουμε από μια θεωρητικούρα στο έπακρο, 
που είναι λάθος. Βεβαίως οι περίπατοι είναι μέσα στο σχολικό 
πρόγραμμα, μόνο που είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένοι. 
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Και η πρόταση μου είναι να κάνει μία πρόταση το 
Επιμελητήριο στο Υπουργείο Παιδείας, να συστήσει οι περίπατοι να 
έχουν πολιτιστικό περιεχόμενο. Τα παιδιά της Κηφισίας δεν έχουν 
πάει ούτε μια φορά στο αρχα/ολον'κό Μουσείο. Μπορείτε να το 
φανταστείτε, δεν έχουν ανέβει ποτέ στον Παρθενώνα, δεν έχουν 
πάει ποτέ στο Εθνολογικό Μουσείο, δεν έχουν πάει ποτέ στο 
Μουσείο Μπενάκη, εκτός αν τα πάρω εγώ με δική μου θέληση, να 
τα πάω στην Πινακοθήκη, να τα πάω, μόνο την τάξη μου, αλλά 
όλο το σχολείο να πάει μια πολιτιστική εκδρομή, δεν πάει. 
Αντίθετα δίνουν σημασία στο ΣΕΠ που το κάνουν με άσχημο τρόπο. 

Είπανε πάρα πολλοί συνάδελφοι εδώ ότι εγώ αρνούμαι να 
κάνω ΣΕΠ, κάποιοι το είπανε, έχουν δίκιο, όμως μέσα από το ΣΕΠ 
μπορεί να κάνουμε δικά μας μαθήματα. Να δείξουμε στα παιδιά 
τον κόσμο της Τέχνης που τον αγνοούν. Ναι οι περίπατοι είναι 
μέσα στο σχολικό πρόγραμμα και είναι ένας κάθε μήνα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Άλλη ερώτηση; Ο κύριος Λάμπρου. 

ΛΑΜΠΡΟΥ: Νομικά είναι καλυμμένο, τουλάχιστον στα Δημοτικά 
σχολεία, η περίπατοι αυτοί να έχουν διττό χαρακτήρα, ψυχαγωγικό 
και πολιτιστικό ταυτόχρονα. Το αναφέρει ο νόμος στην οργάνωση 
των σχολείων στο Δημοτικό, και στο Νηπιαγωγείο δεν ξέρω αν 
προβλέπεται. 

Υπάρχει και ο πολιτισμός στο ποδόσφαιρο, η αλάνα θα 
προσφέρει ποδόσφαιρο. Γίνονται κάποιες επισκέψεις όμως 
συνήθως κατά τάξεις με το δάσκαλο υπεύθυνο, όπου κάνουν 
κάποια επίσκεψη σε κάποιο Μουσείο, γίνεται κάποια ενημέρωση, 
ελλιπής ή μη δεν το κρίνω, και καταλήγουν μετά για να 
συμπληρώσουν την ώρα γιατί η ώρα είναι και κλεισμένο ραντεβού 
λες και πας στον οδοντίατρο. Σε δέχεται το Μουσείο 10.30 με 
11.30 ή τρία τέταρτα, και αν έχεις τέσσερα τμήματα άντε 
κουμαντάρισε τα. Εκεί είναι το πρόβλημα. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Και στην Αθήνα για να μην είμαστε και πολύ 
γκρινιάρηδες, και στην Αθηνά έχουμε πάρα πολλά Μουσεία, μόνο 
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που δεν τα ξέρουμε. Υπάρχει μια πρόταση που δυστυχώς δεν την 
ολοκληρώσαμε, να βγει ένας κατάλογος με επισκέψεις σε Μουσεία 
και τις ώρες λειτουργίας τους, από την Ένωση. Υπάρχουν αρκετά 
Μουσεία στην Αθήνα, απλώς δεν τα ξέρουμε. Υπάρχει ένα μεγάλο 
βιβλίο του Υπουργείου Πολιτισμού, από κει και πέρα είναι και λίγο 
ακριβοότσικο, δεν μπορεί να το πάρει κάποιος συνάδελφος. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Να επιβάλουνε οι διευθυντές. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Η κυρία Χατζή. 

ΧΑΤΖΗ: Εγώ απλώς ήθελα να πω ότι σε σχέση με τους περιπάτους 
αυτούς που είπες. Όποτε είχα προσπαθήσει να κάνω περίπατο με 
παιδιά, στην αρχή που είχα ασχοληθεί με τα Μουσεία και την 
εκπαίδευση σε χώρους για πολιτισμό που είπαμε, το αντίθετο έχω 
καταφέρει. Δηλαδή τα παιδιά επειδή είναι πάρα πολύ στριμωγμένα 
στο σχολείο με την όλη, αυτή την ώρα του περιπάτου θέλουν να 
την χαρούνε, να παίξουν, να διασκεδάσουν, οττότε αν τους πούμε 
εμείς ότι πάμε να τους δείξουμε κάποιο μουσείο σίγουρα θα 
μισήσουν και το Μουσείο. Όσες φορές είχα επιχειρήσει να το κάνω 
με όλο το σχολείο, το αντίθετο αποτέλεσμα είχα. 

Τα πήγαινα στον Παρθενώνα για παράδειγμα και κοιτάζανε 
τις τουρίστριες, και λογικό είναι. Βεβαίως τα προγράμματα όποτε 
τα κάνω με μαθητές, γιατί κάνω πολύ συχνά εκπαιδευτικά 
προγράμματα, γίνεται στην τάξη πολλή προετοιμασία και πηγαίνω 
με λίγα-λίγα παιδιά για να γίνει σωστή δουλειά. Τώρα από κει και 
πέρα να θέλουμε να τα συνδυάζουμε δεν ξέρω, πάντως νομίζω ότι 
πρέπει να δίνουμε και στα παιδιά την ευκαιρία να παίζουν λίγο και 
να χαίρονται. Δεν είναι αρνητικό να πάνε σε ένα χώρο και να τα 
αφήσουμε να παίξουνε και να χαρούνε. Μην μισήσουν και τον 
πολιτισμό αν τους τον φοράμε. 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ: Έχει σημασία πώς το σερβίρουμε αυτό το πράγμα. 
Πρώτον, όταν πάει όλο το σχολείο στη Πινακοθήκη είναι επόμενο 
ότι θα φύγουν και οι πόρτες και τα παράθυρα. Αυτοί οι περίπατοι 
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πηγαίνει ο κάθε υπεύθυνος καθηγητής με ένα συνοδό, και έχει γίνει 
ανάλογη προετοιμασία, δηλαδή θα πάμε στο Αιγυπτιακό Μουσείο, 
θα δούμε εκείνο, θα έχει γραφτεί ένα άρθρο, κρατάνε κάποια 
φυλλάδια που τα συμπληρώνουν, κρατάει όχι τέσσερις ώρες, 
κρατάει 45 λεπτά έως μια ώρα και από κει και πέρα βεβαίως πάνε 
και παίζουν. Υπάρχει χρόνος. 

Αλλά όταν βρίσκομαι, και λυπάμαι γιαυτό το πράγμα, στη 
δυσάρεστη θέση να δω τον συνάδελφο ττου έχει το 7ωρο να 
προτείνει περίπατο για να χάσει το 7ωρο, εγώ αηδιάζω, έχω 
δηλώσει ότι δεν πάω περίπατο γιατί έχω πρόβλημα με τα πόδια 
μου και δεν μπορώ. Διότι ντρέπομαι και να συνοδεύω παιδιά 
ελληνάκια στο δρόμο να σας πω την αλήθεια και αρνούμαι να 
κάνω τον χωροφύλακα. 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: Πάλι θα το ξαναπώ αυτό, ας πούμε ότι ξεκινάμε να 
πάμε ένα ολόκληρο σχολείο εκδρομή όπως τη λες, προϋποθέτει 
πολύ οργάνωση για να γίνει αυτό. Θα πρέπει να οργανώσουμε με 
όλους τους καθηγητές μαζί να μιλήσουμε π.χ. για την Ακρόπολη, 
να πάμε εκεί να ακούσουν τα παιδιά, και μετά να... 

Αυτό όμως από όλο το σύλλογο των καθηγητών είναι 
αδύνατον να γίνει. 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ: Όταν πάμε βεβαίως 12 τμήματα, θα βρεθεί και ο 
Φυσικός και ο Μαθηματικός και ο γυμναστής ο οποίος, να πούμε 
την λαϊκή έκφραση, δεν θα γουστάρει και θα κλωτσάει με κάθε 
τρόπο και θα είναι ο χειρότερος μαθητής από όλους αυτούς, καμιά 
φορά. Όμως όταν γίνουν εξατομικευμένα προγράμματα, γίνεται 
αυτό το πράγμα. Εγώ δεν βρίσκω άλλη λύση από την εκμετάλλευση 
των περιπάτων για αισθητική αγωγή. Γιατί πιστεύω ότι η 
αισθητική αγωγή δεν δίνεται μόνο κατά την ώρα του μαθήματος 
των καλλιτεχνικών, υπάρχουν τα ελληνάκια, οι Αθηναίοι δεν 
ξέρουν την Αθηνά. Έχει καταπληκτικά μνημεία η Αθήνα, και δεν τα 
ξέρουν. 

Ειδικότερα η Γερμανία δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην 
πατριδογνωσία, δηλαδή κάθε εκπαιδευτικός που πάει εκεί τον 
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υποχρεώνουν και μαθαίνει πιθαμή προς πιθαμή ότι σε αυτό το 
σημείο θα δείτε το τείχος το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο. Η Αθηνά 
έχει εκπληκτικά πράγματα να δει κανένας και δεν τα ξέρουμε. 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: ΕΚΤΟΣ Μ/ΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Όχι μόνο τα γερμανάκια, και τα γαλλάκια το ίδιο είναι. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: ΕΚΤΟΣ Μ/ΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΒΑΣ/ΛΑΚΗ: Εγώ ειλικρινά ζήλεψα όταν είδα παιδιά από ένα 
Γαλλικό σχολείο στην Καισαριανή να σχεδιάζουν καθισμένα πολύ 
ωραία, να σχεδιάζουν, διότι κατά τη διάρκεια κάνουν πολύ 
ωραίους όχι μόνο περιπάτους, έχουν πάνω στα βουνά και στα 
λαγκάδια διάφορα καταφύγια που πάνε ομαδικά, μπορεί να 
κάνουν ένα ολόκληρο μήνα μακριά από τα σπίτι τους, βεβαίως με 
συνοδούς και όλα αυτά τα πράγματα και μελετάνε την φύση και 
εξερευνούν, και ανακαλύπτουν και βέβαια αυτό το πράγμα 
συνεχίζεται και στο εξωτερικό. Δηλαδή παίρνει κάποιος καθηγητής 
τα παιδιά, ολόκληρη την τάξη και έρχεται στην Αθηνά, το 
βλέπουμε εδώ. 

Έρχονται και κάνουν δουλειά. Αν σας πω ότι από μακριά 
καταλαβαίνουν ότι αυτός είναι ο Δωρικός ρυθμός, αυτός είναι 
ιωνικός και τα δικά μας θα λένε τι είναι τώρα; Όταν εγώ στο 
πολυκλαδικό πέρυσι που έκανα ιστορία της Τέχνης στη Δευτέρα 
Αυκείου προσπάθησα να κάνω μια προβολή, έκανα μια όλο το 
χρόνο, διότι στο επόμενο ραντεβού το υπόγειο είχε πλημμυρίσει με 
πετρέλαιο. Την παρεπόμενη φορά, είχε γίνει κατάληψη, τα είχανε 
σπάσει όλα και είχανε μαζευτεί όλα τα εργαλεία. Την παρεπόμενη, 
την ώρα που είχα εγώ κλείσει να πάμε στο Μουσείο της Ακρόπολης 
είχαν να πάνε στο Κάλαμο εκδρομή τα παιδιά. Με αποτέλεσμα τα 
παιδιά να μην πηγαίνουν στα Μουσεία, να μην βλέπουν την 
συνέχεια της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και αυτό πραγματικά 
είναι άδικο για την υπόσταση μας. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ερώτηση θέλετε να κάνετε; Τοποθέτηση 

ΒΑΣίΑΑΚΗ: Πάντως καλό θα ήταν να ξεκαθαριστεί εδώ πέρα, αν 
συμφωνεί και το Επιμελητήριο, όχι βέβαια υπό μορφή 
δημοψηφίσματος, αλλά να γίνει μια παραίνεση αυτοί οι περίπατοι 
να έχουν ένα πολιτιστικό χαρακτήρα. Αφού δεν μας δίνουν ώρες 
από τα θρησκευτικά, αφού δεν μας δίνουν ώρες από τη Φυσική, τη 
Χημεία, τα Μαθηματικά, τα Αρχαία ελληνικά, ας μας δώσουν 
τουλάχιστον τους περιπάτους. Πώς θα γίνει δηλαδή; 

ΜΠΟΛ/ΑΡΑΚΗ: Όταν πρωτοδιορίστικα πριν δυο χρόνια στην 
Πάτρα είχε έρθει από το Υπουργείο μια εγκύκλιος ότι έπρεπε λέει 
όλα τα σχολεία να πάνε σε ένα μνημείο της περιοχής. Το δικό μας 
σχολείο αποφάσισε να πάει στο Κεφαλόκαστρο της Πάτρας. Η μόνη 
υποχρέωση των μαθητών ήταν να ζωγραφίσουν ή να γράφουν κάτι 
γι* αυτό που βλέπανε. Είχαν έρθει όλα τα παιδιά, πολύ συνεπή ως 
προς την υποχρέωση τους, με τις ζωγραφιές τους ή με κάτι που 
θέλανε να γράφουν τέλος πάντων, είχαν όλα ένα έργο να μας 
παρουσιάσουν μετά, περάσανε καταπληκτικά και διασκέδασαν και 
παρουσιάσανε και έργο. 

Αποτέλεσμα, την επόμενη φορά που πήγαμε εκδρομή, τον 
περίπατο τον συνηθισμένο είχα πάρει και γω μαζί μου ένα 
τετραδιάκι με κάτι μαρκαδόρους, με βλέπανε να ζωγραφίζω, 
εντάξει. Την επόμενη φορά φέρανε όλοι μαζί τους στην εκδρομή τις 
ζωγραφιές τους, αν όχι όλοι τα μισά παιδιά οπωσδήποτε. Μάλιστα 
ζητάγανε την άδεια της γυμνασιάρχισσας τότε, να φέρουν τις 
ζωγραφιές τους γιατί λέει, επιτρέπεται να φέρουμε να κάνουμε 
ζωγραφική, να βλέπουμε και να ζωγραφίζουμε; Αυτό ήταν κάτι 
που με συγκίνησε. 

Κάτι άλλο τώρα που είχε γίνει, είχε έρθει πάλι από το 
Υπουργείο εγκύκλιος στο σχολείο μας ότι θα μπορούσαμε να 
επισκεφθούμε κάποια μνημεία σε επίπεδο ημερήσιας εκδρομής ή 
οτιδήποτε. Εγώ αμέσως τους πρότεινα να τους φέρω να τους 
ξεναγήσω και στο Δαφνί που θα μπορούσαμε για Βυζαντινά, δεν 
θυμάμαι ακριβώς τι ήταν το θέμα. Δεν ήθελε κανένας συνάδελφος, 
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δεν μπορούσε φυσικά να έρθει όλο το σχολείο. Πώς θα 
λειτουργούσε όλο το σχολείο με έναν καθηγητή συνοδό; Δεν ήθελε 
κανένας συνάδελφος να κάνει αυτή την εκδρομή, δεν ήθελε 
κανένας να τα συνοδεύσει. Τα παιδιά ήταν πρόθυμα και να 
ακούσουν και να δεχτούν πράγματα. Αλλά είναι θέμα και 
συνεργασίας μέσα στους συλλόγους μας. Και οργάνωσης 
πιθανότατα. Η πρώτη επίσκεψη η οποία επιβαλλόταν από το 
Υπουργείο έγινε δεκτή. Η δεύτερη η οποία ήταν προαιρετική δεν 
είχε αποδοχή από τους συναδέλφους. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ο κύριος Γρηγοριάδης 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Να συνεχίσουμε τις τοποθετήσεις κύριε Μακρή, 
μας έχει ζητηθεί ο λόγος από τον κύριο Γρηγοριάδη. Προηγείται ο 
κύριος Γρηγοριάδης όμως. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ) ....εδώ και χρόνια αλλά 
υπάρχουν πολλοί .... στη εκπαίδευση ότι να γίνεται ελεύθερο ειδικό 
σχέδιο στις ειδικότητες και μου είπανε αυτά τα κάνουν οι 
προηγμένες χώρες. Απορώ πότε θα μπορέσω αυτές τις 
παρατηρήσεις, το τι πρέπει να προσέξει το Επιμελητήριο και μεις 
σαν σύλλογος. Αλλά κάτι είχα σχετικώς πάνω από αυτό, σχετικώς 
με κάτι που είπε η Βασιλάκη. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Να προηγηθεί ο κύριος Γρηγοριάδης που έχει 
ζητήσει το λόγο και μετά σε σας ο λόγος. Ο κύριος Γρηγοριάδης 
είναι γλύπτης, ο οποίος εργάζεται.... 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Κοιτάχτε, με αυτό τον τρόπο χάνουμε χρόνο, ας 
κρατήσουμε τη διαδικασία για να συντομεύσουμε, γιατί είμαστε 
κουρασμένοι. Είναι γλύπτης ο οποίος εργάζεται στην Εθνική 
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Πινακοθήκη στο τμήμα συντήρησης έργων τέχνης και θα μας 
μιλήσει για τα προγράμματα της Πινακοθήκης. 

ΓΡΗΓΟΡ/ΑΔΗΣ: Κυρίες, κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι θα ήταν 
παράληφη εκ μέρους της Πινακοθήκης, που είναι ένας φορέας της 
τέχνης, αν δεν έδινε το παρόν σε αυτό το προσυνέδριο. 
Οπωσδήποτε όμως έχουμε την υπόσχεση ότι στο επόμενο θα έχει 
μια συμμετοχή με ολοκληρωμένες προτάσεις, στα πλαίσια των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που οργανώνει με πολύ ενδιαφέρον, 
καθότι ο Πρόεδρος του εκλεκτικού συνεδρίου της Ελλάδας, κύριος 
Απόστολος Μπάτσος και η διευθύντρια κυρία Μαρίνα Ααμπράκη-

Πλάκα, παρέχουν κάθε δυνατότητα και στην διεύθυνση 
συντήρησης, σε όποια πρωτοβουλία με αντικείμενο την 
καλλιτεχνική συντήρηση και αποκατάσταση. 

Αίγα λόγια θέλω να πω για το ιστορικό πλαίσιο. Η Εθνική 
Πινακοθήκη της Ελλάδας, ιδρύθηκε το 1900 με πρώτο πυρήνα 
συλλογών τους πίνακες που είχαν συγκεντρωθεί για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σήμερα περιλαμβάνει έργα νεοελληνικής 
τέχνης από τον 18° αιώνα έως και τις πιο πρόσφατες δημιουργίες. 
Στην κατοφή της έχει επίσης αξιόλογη συλλογή, δυτικοευρωπαϊκή 
ζωγραφική, γλυπτά και χαρακτικά Ελλήνων και ξένων 
καλλιτεχνών, όπως επίσης μερικές μικρογραφίες και έπιπλα. 

Στεγάζεται στο κτίριο που αποπερατώθηκε το 1976 και 
ξέρετε εκεί που βρίσκεται να μην πω την οδό. Εκτός της 
παρουσίασης των μονίμων εκθεμάτων της, η Πινακοθήκη 
οργανώνει περιοδικές εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις εικαστικών 
και συναφούς καλλιτεχνικού περιεχομένου. Το 1990 βάσει του 
νόμου 1079/80 περί οργανισμού της Εθνική Πινακοθήκης και 
Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου δημιουργείται η διεύθυνση, εγώ 
μέχρι τώρα έλεγα Σούτσου, λέγεται Σούτζου.... 

Δημιουργείται η διεύθυνση της καλλιτεχνικής συντήρησης και 
αποκατάστασης των έργων τέχνης με αντικείμενο την προληπτική 
και την παθητική διάσωση αλλά παράλληλα και την ανάπτυξη 
νέων μεθόδων συντήρησης των έργων τέχνης. Τα εργαστήρια της 
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διεύθυνσης καλλιτεχνικής συντήρησης και αποκατάστασης των 
έργων τέχνης της Εθνικής Πινακοθήκης και το Μουσείο Αλεξάνδρου 
Σούτζου, χωρίζονται στα εξής τμήματα: 

Τμήμα συντήρησης ζωγραφικών έργων τέχνης επάνω σε 
ύφασμα και ξύλο. Τμήμα συντήρησης των έργων τέχνης πάνω σε 
ελαφρά ύλη, σε χαρτί, σχέδια, χαρακτικά, υδατογραφίες κλπ. 
Τμήμα συντήρησης των έργων γλυπτικής του 19

ου και 20ου αιώνα 
που δημιουργήθηκε τώρα πρόσφατα και ακόμα οργανώνεται με 
την ευθύνη τη δική μου. 

Συνεργάζεται επίσης σε ερευνητικά προγράμματα, έχει 
συνεργασία με το ΤΕΙ, με το τμήμα συντήρησης έργων τέχνης και 
με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνάς. Η εκπαιδευτική 
δραστηριότητα, και αυτό είναι το σημαντικότερο, τουλάχιστον 
αυτό που θα ενδιέφερε αυτό το συνέδριο, όσον αφορά τον 
εκπαιδευτικό τομέα, στα εργαστήρια της διεύθυνσης της 
καλλιτεχνικής συντήρησης και αποκατάστασης των έργων Τέχνης, 
της ΕΠΜΑΣ, δηλαδή της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Αλεξάνδρου 
Σούτζου, γίνονται δεκτά κάθε εξάμηνο ένα με δυο άτομα σε κάθε 
τμήμα, μετά από εξεταστική διαδικασία, Windows, πρακτική 
εξάσκηση ή για πτυχιακή εργασία. 

Επιπλέον, γίνονται μαθήματα ειδικότητας στους φοιτητές και 
τα μαθήματα αυτά αφορούν στην ειδίκευση, στη συντήρηση 
ζωγραφικών έργων, τέχνης καβαλέτου, στη συντήρηση έργων 
τέχνης σε χαρτί, στη συντήρηση των γλυπτών, στην επιστημονική 
φωτογράφηση και μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης τους οι 
φοιτητές βαθμολογούνται και παραδίνουν πτυχιακή εργασία. 

Επιπλέον, η διεύθυνση καλλιτεχνικής συντήρησης και 
αποκατάστασης έργων τέχνης, είναι ο κύριος Μιχάλης 
Δουλγερίδης, παρέχει τεχνογνωσία σε ιδρύματα και φορείς εκτός 
πινακοθήκης και του Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου και για τη 
διάσωση και συντήρηση των έργων τέχνης που αυτοί διαθέτουν. 
Πληροφορώ εσάς, ίσως που δεν θα γνωρίζετε για την πλούσια 
καλλιτεχνική βιβλιοθήκη ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας που 
έχει στη διάθεση της και μπορεί και έχει την δυνατότητα ο κάθε 
καλλιτέχνης να επισκεφθεί. 
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Επίσης υπάρχει μια υπηρεσία που πιθανότητα δεν γνωρίζετε 
οι περισσότεροι. Αυτή η υπηρεσία καταγράφει και αρχειοθετεί 
κάθε έντυπο δραστηριότητας όλων των καλλιτεχνών που το 
επιθυμούν και μέσα σε αυτό το αρχείο παραμένει για πάντα η 
καλλιτεχνική του δραστηριότητα. Οποιαδήποτε στιγμή και όταν 
σας δοθεί η ευκαιρία μπορείτε να περάσετε από κει να δώσετε τα 
στοιχεία σας στα έντυπα, τις φωτοτυπίες από δικές σας 
δραστηριότητες και να καταγραφούν σε αυτό το αρχείο που είναι 
παρά πολύ σημαντικό. 

Και μια πρόταση ακόμα και τελειώνω. Μου δίνεται η 
ευκαιρία, μήπως πρέπει να βγάλω τα γυαλιά μου; Μου δίνεται μια 
ευκαιρία σε σας εδώ τους εκπαιδευτικούς να σας πω ότι είναι 
παρά πολύ χρήσιμο για τα παιδιά οι επισκέψεις στο Μουσείο, στην 
Πινακοθήκη. Υπάρχει δυνατότητα να δουν πράγματα που 
πιθανότατα να μην τα δουν σε άλλα Μουσεία. Εκεί επί τόπου στα 
διάφορα τμήματα των εργαστηρίων της συντήρησης, θα δουν 
πράγματα που θα τους ωφελήσουν. Τα παιδιά δεν γνωρίζουν 
πολλά για τη συντήρηση και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ 
σημαντικό να έχουν κάποιες γενικές αρχές συντήρησης. Να ξέρουν 
το έργο πώς πρέπει να το μεταχειριστούν, πως πρέπει να το 
φυλάξουν, πώς πρέπει να μην το τραυματίσουν. Πώς μπορούν λίγο 
να βελτιώσουν... 

Τελικά λίγα πράγματα για να έχουν την αίσθηση της 
συντήρησης στο καλλιτεχνικό έργο. Πιστεύω να συμφωνείτε μαζί 
μου. Δεν έχω τίποτε άλλο σας ευχαριστώ που με ακούσατε. 

ΜΑΚΡΗΣ: Δεν μεταχειριζόμαστε τα έργα, συμπεριφερόμαστε, 
πρέπει να είμαστε τρυφεροί. 

ΓΡΗΓΟΡ/ΑΔΗΣ: Εχετε δίκιο. 

ΜΑΚΡΗΣ: Δεν μεταχειριζόμαστε τα έργα, συμπεριφερόμαστε. 
Κάνουμε δέηση να μας δώσει το πνεύμα του, πρέπει να είμαστε 
τρυφεροί, είναι το σώμα 
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ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Το διορθώνω λοιπόν και αφήνω εσάς να δώσετε το 
χαρακτηρισμό. 

ΜΑΚΡΗΣ: Συγνώμη για την παρένθεση, αλλά διαβάζω αυτά τα 
γράμματα που πρέπει να διαβάζω και όταν αυτά τα γράμματα 
είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ευχαριστούμε κύριε Μακρή. Κάποια άλλη 
τοποθέτηση; Ο κύριος Καρυστινός. 

ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ: Άκουσα με πολύ προσοχή όλα αυτά που έλεγε 
προηγουμένως η Ιόνια η Βασιλάκη γενικά για το εκπαιδευτικό 
σύστημα στη Γερμανία. Βέβαια λίγο - πολύ είναι γνωστά. Όχι με 
τόση λεπτομέρεια σε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά φοβάμαι... 

Εντάξει ήταν μια συνοπτική, δεν τα ξέρω εγώ. Νομίζω όμως 
ότι πολλές φορές προσέχοντας, και δεν αναφέρομαι στη Ιόνια μην 
γίνει και άλλη παρεξήγηση, το δέντρο χάνουμε το δάσος. Δηλαδή, 
τι θέλω να πω με αυτό; Λέμε ότι τα παιδιά όταν πηγαίνουν βόλτα 
με τους καθηγητές τους, όττως είπε χαρακτηριστικά η Ζωή ανέφερε 
μια περίπτωση, βλέπουν τις τουρίστριες. Βέβαια στην προκειμένη 
περίπτωση, έριξε πάρα πολύ τον εαυτό της και τη συγκεκριμένη 
εκδρομή που είχε γίνει. Γιατί εγώ έχω δει αυτή την εκδρομή που 
καταγράφτηκε από βίντεο στη τηλεόραση και ήταν ακριβώς το 
αντίθετο. Στάθηκε σε μια λεπτομέρεια που δεν έχει καμία σχέση με 
την ουσία της εκπαιδευτικής εκδρομής. 

Κατάλαβα πολύ καλά, μεμονωμένα μπορεί να συμβαίνουν και 
αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω όμως, ότι το πρόβλημα που 
στεκόμαστε εδώ πέρα, δεν βρίσκεται στο να πάει τσούρμο το 
σχολείο. Δεν βρίσκεται στη μόνιμη αντιπαράθεση που έχουμε με 
τους καθηγητές των άλλων ειδικοτήτων, με τους φυσικούς, τους 
μαθηματικούς κλπ. Και αυτοί λένε τα ίδια πράγματα για μας. Το 
πρόβλημα βρίσκεται στο ότι η ελληνική παιδεία, η μέση ελληνική 
παιδεία πάσχει γενικά. Αυτό το ξέουμε. Και πάσχει γιατί πάσχει 
όλη η ελληνική πραγματικότητα. Είναι ένα πρόβλημα ενός 
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γενικότερου σχεδιασμού αυτής της πραγματικότητας και των 
προτεραιοτήτων που βάζει αυτή η ίδια η κοινωνία. 

Όταν δεν ενδιαφέρεται για την κουλτούρα είναι φυσικό να 
συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή Θα 
λύσουμε με ένα πρακτικό τρόπο πώς Θα γίνουν καλύτερα αυτές οι 
εκδρομές. Άλλωστε αυτό γενικά ψάχνει το συνέδριο εδώ πέρα. 
Βέβαια ύστερα από όλα αυτά, δεν αμφιβάλω καθόλου ότι οι 
Γερμανοί είναι ένας πειθαρχημένος λαός γι' αυτό συμβαίνουν και 
όλα αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά Θα διατυπώσω μια 
ρητορική ερώτηση, που δεν περιμένω να απαντηθεί. Γιατί ύστερα 
από όλα αυτά τα πράγματα υπάρχει τόσο μεγάλη εγκληματικότητα 
σε όλη την Ευρώπη; Δεν θέλω να απαντηθεί όμως δεν είναι, απλά 
με προβληματίζει. 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ: Δεν θα απαντήσω για την εγκληματικότητα, θα 
απαντήσω σε κάτι άλλο. Πρώτον, οι περίπατοι, όπως τους 
προτείνει το γερμανικό σύστημα, δεν είναι τσούρμο όλο το σχολείο. 
Είδαμε όμως επί των ημερών μας να γίνονται κάτι 
προγραμματισμένες επισκέψεις στα πλαίσια του ΣΕΠ. Δηλαδή 
βλέπουμε την γραμματέα του σχολείου να κλείνει ραντεβού να 
πηγαίνουν τα παιδιά στη ΦΑΓΕ. Να πηγαίνουν στην LOREAL, δεν 
ξέρω πού αλλού, στα πλαίσια του ΣΕΠ. Γιατί εκεί είναι 
νομοθετημένες οι επισκέψεις και δια ροπάλου και βρίσκουν και τα 
χρήματα και όλα αυτά τα πράγματα, και δεν γίνεται κάτι 
αντίστοιχο στο τομέα το δικό μας. Δηλαδή νομίζω ότι δεν έχουμε 
επιμείνει αρκετά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Είναι ερώτηση της κυρίας Βασιλάκη η οποία θα 
απαντηθεί από κάτω. Ο κύριος Δαραδήμος. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Όντως, όπως το έβαλε ο Πέτρος είναι το ζήτημα. 
Υπάρχει γενικότερο πρόβλημα στην εκπαίδευση, δεν θα το 
αναλύσω τώρα, το έχουμε πει και με πάρα πολλούς τρόπους, όμως 
στα πλαίσια της συζήτησης θα πρέπει να πούμε, παρ' όλο που δεν 
έχει κατατεθεί εδώ με συγκεκριμένη εισήγηση, αυτή η περιοχή 
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δραστηριοτήτων που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 8 χρόνια σε 
σχέση με μια μουσειακή εκπαίδευση είναι πάρα πολλά 
προγράμματα πειραματικά δεν κρίνω την ποιότητα, το λέω σαν μια 
τάση που δημιουργείται για προσπάθειες και στην Εθνική 
Πινακοθήκη, που έχει κάνει αρκετά πράγματα προς αυτή την 
κατεύθυνση, το άλλο το Μουσείο στην Πλάκα με τη γραφή που 
πηγαίνουν τα παιδιά, δουλεύουν. Δεν απετέλεσε θέμα του 
Προσυνεδρίου το κομμάτι αυτό των Μουσείων γιατί το αφήσαμε 
για άλλη φορά γιαυτό και δεν έχουμε και μια σειρά ντοκουμέντων. 

Πάντως πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση 
προς αυτή την κατεύθυνση, έναν τέτοιο άξονα, ένας από τους 
άξονες που έχει αυτό το χαρακτήρα βρίσκεται και στο πρόγραμμα 
"Μελίνα", όπως ακούσαμε ξανά και από την Χαρίκλεια τη Μυταρά. 
Θέλω να πω ότι αρχίζει να διαμορφώνεται σιγά-σιγά, με διάφορους 
τρόπους και με τις αντιθέσεις της και με τις αδυναμίες μια 
αντίληψη που εκφράζεται μέσα από τους χώρους των μουσείων, 
αλλά στην ουσία αυτή η αντίληψη, περιλαμβάνει μέσα της κάτι 
γενικό και το γενικό αυτό είναι η διαδικασία της μάθησης να 
πάσχει, να είναι "ταξοκεντρική", αίθουσα του κέντρου, όπως 
θέλετε πέστε το. Με την έννοια δηλαδή ότι όλη η διαδικασία της 
μάθησης του παιδιού δεν μπορεί να αρχίζει και να τελειώνει μέσα 
στα τέσσερα ντουβάρια της τάξης. 

Αυτό έχει προκύψει σαν ανάγκη σε διεθνές επίπεδο και στην 
Ελλάδα από χρόνια γίνονται προσπάθειες, αλλού πάνε να το πουν 
περιβαλλοντολογική εκπαίδευση, προσπαθούμε να δώσουμε και 
ένα όνομα σε όλη αυτή την ιστορία. Το ψαχνό είναι ένα. Το πως η 
διαδικασία της μάθησης θα πάψει να λειτουργεί με έναν εγκέφαλο 
που αποστηθίζει και για να γίνει αυτό πρέπει να βγει έξω από το 
κλουβί, γιατί μέσα στο κλουβί, μόνο αυτά βλέπεις. 

Άντε αν βάλεις και ωραία σλάιτς και εικόνες πάλι μέσα στο 
κλουβί θα είναι. Υπάρχει ανάγκη της βιωματικής σχέσης με τη 
μάθηση και αυτό εκδηλώνεται με πάρα πολλούς τρόπους. Είτε με 
μορφές εργαστηρίων, είτε με επισκέψεις σε Μουσεία και εργασία 
μαζί, είτε στους χώρους των εργοστασίων που έλεγες για τη ΦΑΓΕ. 
Αυτό δεν είναι καινούργιο. Εγώ όταν ήμουν στο Δημοτικό, και 
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κουβαλάω 50 χρόνια πίσω μου για να έχετε την ψαλίδα τη χρονική, 
μας πηγαίνανε στη ΒΙΤΑΜ, τότε την ΕΛΑΙΣ, για να δούμε πως 
γίνεται η παραγωγή του βουτύρου. Δεν είναι καινούργιες ιδέες 
αυτές, απλώς ξαναπροσγιωνόμαστε στις πραγματικές ανάγκες. 

Όπως Θυμάμαι στο Δημοτικό σχολείο, ο δάσκαλος μας έβαζε 
εκεί στην αυλή χωρίζαμε την αυλή και σκάβαμε, και φυτεύαμε και 
το στάρι, και τώρα Θεωρείται καταπληκτική πρωτοπορία αν μέσα 
σε μια τάξη βάλουμε ένα γυάλινο δοχείο με ένα μπαμπακάκι για να 
δούμε πως φυτρώνει η φακή. Βάζω ένα ζήτημα γενικότερης 
σημασίας όπου αρχίζει να προσανατολίζεται η διαδικασία της 
μάθησης και κατ' επέκταση η διαδικασία της διδασκαλίας μας 
μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης, όπου τείνει να σπάσει τα όρια της 
τάξης, να σπάσει τα όρια του σχολείου για να επανασυνδεθεί ο 
νέος άνθρωπος με πραγματικές καταστάσεις της ζωής, βιώματα 
ιστορικού ή σύγχρονου περιεχομένου. 

Μέσα σε αυτή την διαδικασία πως υπάρχουμε εμείς, πώς 
μπαίνουμε δηλαδή σε αυτή τη γενικότερη διαδικασία; Μπαίνουμε 
μόνο βάζοντας τα παιδιά να ζωγραφίσουν κάποια αντικείμενα. Δεν 
το αποκλείω, αλλά λέω εκεί εξαντλείται. Εξαντλείται με το να πάμε 
τα παιδιά, με οποιεσδήποτε συνθήκες να πάνε στο Μουσείο να 
τους πούμε και πέντε πράγματα και να ζωγραφίσουν ή πρέπει να 
το δούμε λίγο-πολύ πιο πολύπλευρα και να αξιοποιήσουμε πάρα 
πολλές δημιουργικές πλευρές τις δικιάς μας της δουλειάς, έτσι 
ώστε αυτό πραγματικά να απευθύνεται στον βιωματικό χώρο των 
παιδιών και έτσι να κατακτήσουμε μια άλλη θέση μέσα στη 
συνείδηση των συναδέλφων στους χώρους που δουλεύουμε; 

Δεν λέω ότι αυτά λύνονται με μαγικά ραβδιά και ξέρετε ότι 
είμαι πολύ προσγειωμένος άνθρωπος. Όμως έχοντας μια 
γενικότερη θεώρηση του προβλήματος και της τάσης που υπάρχει 
ως ανάγκη νομίζω ότι και με/ς μπορούμε να βρούμε και να 
ανακαλύπτουμε και να δημιουργούμε νέους τρόπους συνεισφοράς 
και, γιατί όχι, και πάρα πέρα ανοίγματος τέτοιων διαδικασιών. 
Αυτό και τελειώνω. 

Επιβάλλεται όχι μόνο μια άλλη ιδεολογία, νοοτροπία και 
φιλοσοφία και κάποιοι υλικοί όροι, θα τους έλεγα, επιτρέψετε μου 
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τον όρο υλικούς όρους. Μέσα εκεί είναι και τα ζητήματα της 
οργάνωσης, και εδώ διατυπώθηκαν αρκετά πράγματα. Προφανώς 
δεν μπορείς να πας σε ένα Μουσείο με 50 παιδιά, με 40 με 30 
παιδιά. Δηλαδή είναι αστείο αυτό το πράγμα. Δεν έχει 
περιεχόμενο, απλώς είναι μια περατζάδα, το πολυ-πολυ. Υπάρχει 
και αυτό. Τίποτα άλλο. 

Μπαίνει ένα ζήτημα λοιπόν, το πώς το Μουσείο, η Ακρόπολη 
ή ο ναός της γειτονιάς μου που τυχαίνει να είναι παλιός, όχι της 
δικιάς μου, της παραπέρα γειτονιάς, έχει μια αξία για τη γνώση, 
πώς θα πάει η ομάδα εκεί, θα το δει, θα το προσεγγίσει, θα το 
ξαναδεί, θα ξαναπεράσει από τη γειτονία του, έχει και τέτοιες 
πλευρές όλη η ιστορία. Για να μπορέσει να ανοίξει αυτό το ζήτημα, 
μικρές ομάδες, προετοιμασίες που γίνονται κλπ. Αυτοί είναι όροι 
που ενώ προκύπτουν σαν όροι συγκεκριμένων προγραμμάτων, 
επίσκεψη στο Μουσείο, στην ουσία χτυπάνε σε γενικότερους όρους 
συνθηκών εκπαίδευσης. 

Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι εγώ για το Χ πρόγραμμα που 
θα πάω στο Μουσείο θέλω ΊΟμελείς ομάδες για να κάνω σωστή 
δουλειά κι οι τάξεις μέσα να έχουν 30 παιδιά, δεν γίνεται. Κάπου 
λοιπόν μπαίνει και το αίτημα της μείωσης του αριθμού των 
παιδιών μέσα στις τάξεις. Σε ορισμένο πεδίο, δηλαδή αυτά τα 
ζητήματα βλέπετε ότι αλληλοεμπλέκονται, δεν είναι μόνο το ειδικό 
το δικό μας, η απαίτηση μας, αυτό αμέσως χτυπάει σε κάτι 
γενικότερο και είναι καλό να το σκεφτόμαστε έτσι και να ψάχνουμε 
ποιο είναι αυτό το γενικότερο μέσα από το οποίο μπαίνουμε και 
μεις και μπορούμε να ενισχύσουμε, γιατί έτσι βρίσκουμε και 
σύμμαχους την όλη προσπάθεια γιατί ακουμπάμε και το πρόβλημα 
του αλλουνού. Δεν είμαστε τα ξένα στοιχεία που βρίσκονται και 
καλημερίζονται Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ο κύριος Οικονομίδης έχει το λόγο. Είναι πρώτη η 
κυρία 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: Με πρόλαβε ο κύριος Δαραδήμος ο συνάδελφος, 
ήθελα να πω κάτι το οποίο είναι πολύ γνωστό και σημαντικό. Τα 
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προγράμματα και ο τρόπος με τον οποίο διδάσκονται τα παιδιά 
στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια ή στην τριτοβάθμια νομίζω 
ότι αυτά σχεδιάζονται πολλά χρόνια πιο μπροστά και τους 
τρόπους με τους οποίους θα πάνε τα παιδιά στα Μουσεία. Και όλες 
αυτές οι κινήσεις τους νομίζω ότι σχεδιάζονται και δίδονται από 
ένα παιδαγωγικό σύστημα και τουλάχιστον εγώ από το '75 που 
ήμουν στη Γαλλία στην Art & Co μας δίνανε ερωτήματα, πώς 
νομίζετε ότι μπορεί να πάει κάποιος σε Μουσείο για να 
επικοινωνήσει και να δει τα έργα; Ποιους τρόπους, νέες μεθόδους 
Μουσείων θα πρέπει να υπάρχουν, πώς πρέπει να σχεδιαστούν 
κλπ; 

Δηλαδή από το '75, και θυμάμαι πολύ καλά, πηγαίνανε τα 
παιδάκια των 5 -6 χρονών γκρουπ, γκρουπ με τους δασκάλους 
κλπ., στα Μουσεία και καταγράφανε και σχεδιάζανε. Νομίζω ότι 
δεν είναι, μετά από τόσα χρόνια, 5 χρόνια, να συζητάμε, μου έκανε 
εντύπωση. Αυτά θα έπρεπε να είχαν λυθεί και τουλάχιστον στα 
ιδιωτικά σχολείο όπως βλέπω, αυτά γίνονται. Δεν ξέρω γιατί στο 
δημόσιο δεν υπάρχει σύστημα που να δίνουν αναγκαστικά κάποιες 
μεθόδους να πηγαίνουν τα παιδιά να παρακολουθούν, να 
σχεδιάζουν. Αυτοί είναι ψυχολόγοι, παιδαγωγοί που τα σχεδιάζουν 
και δίνουν μια γραμμή, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε τώρα να τα λέμε. 

Θα έπρεπε να λέγονται κάθε τρεις μήνες σε συναντήσεις που 
θα γινόταν από όλους τους φορείς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας 
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο Επιμελητήριο, θα 'πρεπε να 
υπάρχει ένα χώρος που να υπάρχουν Τράπεζες θεμάτων να το 
πούμε, Τράπεζα αναφορών και προτάσεων που κατά την γνώμη 
μου δεν υπάρχει στο Επιμελητήριο. Δηλαδή να πηγαίνει ο καθένας 
που έχει μια νέα πρόταση για αυτά που έχουν γίνει ήδη στο 
εξωτερικό αλλά πολύ πιο νέα από δω και πέρα και τα τοποθετεί 
και να πει "έχω μια πρόταση", να τη δέχεται το Επιμελητήριο και 
να γίνονται συζητήσεις πάνω σε αυτό. 

Αυτά το οποία ακούστηκαν τώρα, τουλάχιστον εγώ τα έχω 
χιλιοακούσει, δεν ξέρω αν είναι για όλους πολύ γνωστά, δηλαδή 
και πρέπει να είχαν κλείσει αυτά τα θέματα πριν από 20 χρόνια. 
Είναι θέμα σχεδιασμού που γίνεται από τα παιδαγωγικά 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 3 - 10 / 9 / 1997 Σελ.: 525 



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

συστήματα, δεν ξέρω ποια υπάρχουν, υπάρχουν μέσα παιδαγωγοί, 
ψυχολόγοι, το παιδί περνάει από το Δημοτικό και βλέπει ορισμένα 
πράγματα. Αλλιώς τα βλέπει το παιδί στο Δημοτικό, αλλιώς στο 
Γυμνάσιο, αλλιώς στη τριτοβάθμια εκπαίδευση στην οποία είμαστε 
υποχρεωμένοι, εγώ τουλάχιστον που διδάσκω και τα πάμε και τους 
ξεναγούμε σε άλλο επίπεδο. Δεν ξέρω αλλά είχα την εντύπωση ότι 
αυτά είχαν λυθεί, τα θέματα πώς θα πρέπει τα παιδιά του 
Δημοτικού και του Γυμνασίου να επικοινωνούν με τα έργα τέχνης. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ο κύριος Οικονομίδης. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Ποσά χρόνια μιλάμε να ανοίξει ο φάκελος της Κύπρου 
Μαρία; Και άλλα τόσα να τα λέμε είναι μερικά πράγματα που δεν 
λύνονται τόσο εύκολα στην Ελλάδα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ: Δεν θα μακρηγορήσω γιατί φαίνεται ότι μονοπωλώ 
πολύ το μικρόφωνο αν και έρχομαι από επαρχία. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Μας το λες κάθε βράδυ αυτό. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ: Μου το' παν χθες 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Εγώ μετά θα σου τραγουδήσω "Γιάννη μου το μαντίλι 
σου". 

Ο/ΚΟΝΟΜΙΔΗΣ: Μην ακουμπάτε τέτοια τραγούδια. Σχετικά με το 
Μουσείο και με την Μουσειακή εκπαίδευση. Είχα την τύχη να 
βρίσκομαι στο γαλλικό χώρο, να σπουδάσω μουσικολογία στο 
ανθρωπολογικό Μουσείο Μιζεντελον των Παρισίων, και συγκριτική 
τεχνολογία όπως γράφω στο βιογραφικό μου, και είχα την τύχη 
επίσης να παρακολουθώ διακριτικά όλα τα σύνολα των παιδιών 
που ερχόταν να επισκεφθούν το Μουσείο αυτό. Είναι άλλο πράγμα 
εντελώς όπως το περιγράψατε. 

Κατ' αρχάς παράδειγμα για την αίθουσα προϊστορίας, των 
προϊστορικών, προετοιμαζόταν πολύ πριν η αίθουσα να δεχτεί τα 
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παιδιά υπήρχαν ειδικοί δάσκαλοι που θα τα φέρουν, ειδικοί 
δάσκαλοι που θα μιλήσουν, ειδική αίθουσα όπου θα ακολουθούσαν 
οι προβολές, αλλά και ειδικό εργαστήριο για τη χειροτεχνική τους 
απασχόληση. Παράδειγμα για να μάθουν την χάραξη μιας 
προϊστορικής κεφαλής, ενός προϊστορικού Βίσονα πάνω σε κόκαλο 
παρ' όλο που έκανα και γω στα τμήματα των νηπιαγωγών και με 
χλεύαζαν όλοι οι καθηγητές, τι να κάνω. 

Έπαιρναν κοκάλα απ' έξω με κομμάτια με πυριτόλιθο και 
αφού είχαν μπροστά τους τις εικόνες από τα προϊστορικά 
χαράγματα των σπηλαίων διάλεγαν όποια ήθελαν, και χάραζαν 
επάνω για την εμπειρία του ξυσίματος. Παιδάκια 5 και 6 ετών 
κάνανε αυτή τη δουλειά. Δεν φαινόταν στην αρχή τίποτε και μετά 
βάζαν λίγη κεραμιδόσκονη επάνω και ξαφνικά έμπαινε μέσα στο 
χάραγμα εκείνο και έβγαινε το σχέδιο. 

Δεν ξέρω από πού ερχόμουνα και πού πήγαινα όταν έβλεπα 
αυτά τα πράγματα το ίδιο ήταν στο Ζερντε ντε πλαντ όπου είναι 
όλα τα φυτά και όπου είναι ο δοκιμαστικοί σωλήνες με όλα αυτά. 
Αλλά και το μετρό των Παρισίων είναι γεμάτο από τέτοια 
πράγματα. Πειραματική, χημείας, πατάς το κουμπί, παρουσιάζεται 
εκείνο το φαινόμενο το άλλο, έργα τέχνης τταντού και όπως είπα 
προηγουμένως στην αρχή-αρχή υπάρχουν οι έμψυχοι δάσκαλοι και 
οι άψυχοι δάσκαλοι. 0 άψυχος δάσκαλος είναι όλα τα αντικείμενα 
που είναι γύρω μου και έμψυχοι δάσκαλοι είμαστε εμείς. 

Οταν όμως μπαίνουμε σε ένα Μουσείο τέχνης, ένα μουσείο 
οποιοδήποτε, και έχω την τύχη να είμαι ο δημιουργός του 
λαογραφικού Μουσείου πάνω στο Ζαγόρι, το ελαφοτόπιο Ζαγορίου, 
το οποίο εγκαταλείφθηκε πλήρως, τελικά τα πράγματα είναι λίγο 
διαφορετικά. Το Μουσειακό αντικείμενο όποιο αντικείμενο και να 
'ναι, παράδειγμα ένα ξυλόγλυπτο ή ένα κουδούνι από ένα πρόβατο 
ή ένα ένδυμα, δεν γεννήθηκε για να γίνει μουσειακό αντικείμενο. 
Κατήντησε μέσα στη γυάλινη προθήκη παρακαλώ. 

Σκοπός μας είναι όμως να διαπιστώσουμε το εξής: ήταν, 
διασώθηκε και είναι, το διασώζω και το διατηρώ για να είναι, 
αλλά πρέπει να βγάλω την άλλη του διάσταση τοο είναι και 
επομένως προβλέπεται μια διάχυση του αντικειμένου και επομένως 
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υποτίθεται ότι θα γίνει μέσω της παιδείας. Η παιδεία με ένα 
συγκεκριμένο αντικείμενο, το οποίο είναι τρισδιάστατο στα χέρια 
μου, μιλάω για το αντικείμενο το τρισδιάστατο, γιατί παράδοση, 
δεν σημαίνει μόνο ότι μου παρέδωσαν κύριοι συνάδελφοι, σημαίνει 
τι θα παραδώσω. Το παρέδωσα, το διατηρώ, τι θα δώσω 
παραπέρα. 

Τα ξεκαθαρίζουν, μη φοβάστε, τα ξεκαθαρίζουν αιώνες 
όμορφα και όμορφα, αυτά όλα τα πράγματα. Δεν μπορώ βεβαίως 
να φορέσω τσολιάδικα ρούχα, μπορώ να έχω άλλα ρούχα, αλλά η 
διαγωγή μου και η συμπεριφορά μου να έρχεται από κάπου αλλού 
με βάση βέβαια την κληρονομικότητα μου, το 
φυσικοκοινωνικοπολιτιστικό και οικονομικό περιβάλλον και την 
πολιτιστική μου κληρονομιά. Ασφαλώς τα γερμανάκια διδάσκονται 
τόσα πράγματα και ασφαλώς διερωτάται ο συνάδελφος για το τι 
είναι εγκληματικότητα. Υπάρχει πιο ρομαντικός λαός στη μουσική 
από τους Γερμανούς; Και όμως έφεραν ένα πολιτικό σύστημα στο 
χώρο που το φοβήθηκε ο κόσμος. Σήμερα τα παιδάκια του 
γυμνασίου φοράνε μπότες Βέρμαχτ. Ποιος επέτρεφε την εισαγωγή 
τους, ποιος δεν ξέρω. Θα σας κάνω μια απλή ερώτηση κύριοι 
συνάδελφοι... 

...Τι είναι αυτά που φοράς; Βλάχος είσαι; Έχει μαρμάγκα μέσα 
και θα σε φάει. Δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση του πράγματος 
αυτού και δυστυχώς 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ: Δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση γιατί δυστυχώς δεν 
έχουμε μια αισθητική αγωγή αντάξια της κληρονομιάς μας. Αυτό 
που είπα δεν είναι τυχαίο, Δηλαδή, αυτό είναι το πιο σημαντικό. 

Ο/ΚΟΝΟΜ/ΔΗΣ: Δεν είπα εγώ το αντίθετο. Συμφωνώ. 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ: Δεν την ξέρουμε. Δεν ξέρουμε ότι αυτός εδώ ο λαός ο 
ελληνικός είναι μοναδικός. Δηλαδή δεν έχει το δεύτερο του αυτός ο 
λαός. Όλοι οι υπόλοιποι λαοί π.χ. οι Αιγύπτιοι έχουν μια 
καταπληκτική ακμή και σε κάποια στιγμή, δεν έχουν τίποτε άλλο. 
Εμείς σας ανέφερα. Έτσι στα γρήγορα πέντε κορυφές. Πέντε 
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κορυφές, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, το Βυζάντιο, την ελληνιστική 
εποχή. 

Ο/ΚΟΝΟΜΙΔΗΣ.Όι λαοί όμως αυτοί έκαναν κάτι άλλο. Μαζεύτηκαν 
και είπαν. Με τι Θα παιδαγωγήσουμε τα παιδιά μας; Με τα 
ανθρωπιστικά γράμματα. Ποια είναι; Οπωσδήποτε ο Ελληνικός 
πολιτισμός. Ο μόνος πολιτισμός με τη μόνη γλώσσα, δεν ήμουν 
δογματικός ποτέ και λέω η μόνη γλώσσα για να πω πρέπει να ξέρω 
όλες τις άλλες. Για ποιο λόγο; Είναι η μόνη γλώσσα που γέννησε τη 
Φιλοσοφία, τη Διαλεκτική και την Αισθητική της τέχνης. Καμία 
άλλη γλώσσα δεν έκανε Φιλοσοφία. Δείξτε μου μια γλώσσα από τις 
απ' αρχές. Καμία. Μόνο αυτή γέννησε τον πολιτισμό. 

Επίσης όταν μπαίνουμε σε ένα μουσείο, έχουμε ένα πρόβλημα 
μεγάλο το οποίο οφείλουμε να αναγνωρίσουμε. Είναι το πρόβλημα 
του χρόνου, του χρόνου του ατομικού μας, του χρόνου του 
αντικειμένου και του χρόνου ο οποίος ρέει. Έτσι λοιπόν ένα αρχαίο 
θέατρο, όταν το παρακολουθώ, αυτοτοποθετούμαι, μες στο κοίλο 
του ως παλαιός, ως νυν και ως ερχόμενος. Τα παιδιά στο σχολείο 
όταν μπουν θα παίξουν, θα τρέξουν, άστα ελευθέρα. Θα 'ρθει η 
στιγμή όμως που θα συγκεντρωθούν σε ένα κοίλο θεάτρου για να 
ακούσουν δυο λόγια παραπάνω. Θα δουν ότι στην πέτρα αυτή που 
υπάρχει υπάρχουν μερικά χαράγματα ορισμένων χορηγών ή 
ορισμένων ηθοποιών. Και μόνο να ακουμπήσουν την πέτρα πάνω 
τους είναι πολύ. 

Με παραξένεψε κάποτε όταν σε μια εκκλησία είπαν στα 
παιδιά βάλετε την παλάμη σας πάνω στον άγιο, για να πάρουν την 
πληροφορία. Δίπλα ήταν ένα τμήμα της ιστορίας της αρχαιολογίας 
και μίλαγε ο καθηγητής χωρίς να τολμήσει κανένα παιδί να 
ακουμπήσει τα χέρια επάνω. Μα το βάζετε; Ασφαλώς το βάζω. Μα 
είναι η πληροφορία, ο Αγιος δεν είναι μόνο οπτικό αντικείμενο, 
είναι και αφή, είναι τρισδιάστατο αντικείμενο. Και επιτέλους καμία 
αίσθηση δεν είναι μονοσημαντική. Είναι όλες που είναι σημαντικές, 
η μια συνεργάζεται με την άλλη. 

Σχετικά με αυτό που είπα προηγουμένως γιατί τόση 
εγκληματικότητα, είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Και είπαμε όχι 
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μόνο για το ρομαντικό κίνημα που γεννήθηκε στις χώρες αυτές, και 
συνήντησα ανθρώπους, οι οποίοι ήταν άκρως ρομαντικοί στη 
μουσική αλλά άκρως επιθετικοί στην καθημερινή τους ζωή. 
Λοιπόν, άρα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα ανάμεσα στις 
σπουδές.... 

Όχι δεν λέω για σας. Εν αμφιβάλω η ευαισθησία. Πού και 
πώς είναι η ευαισθησία αυτή και πώς τρέφεται. Από την άλλη 
πλευρά, όπως είπα, για την διαμόρφωση ενός χαρακτήρα είναι 
πάρα πολλοί παράγοντες, τρομακτικά πολλοί παράγοντες τους 
οποίους ανέφερα πολύ σύντομα. Η αποδέσμευση όμως των 
αρμόζει σε μας. Ο έλεγχος των ... και ο έλεγχος του θυμικού 
αρμόζει σε αυτούς που ασχολούνται με τα γράμματα και τις 
μαθηματικές σχέσεις. Τόσο έγραφες, τόσο κάνει. 

Εμείς αφήνουμε ένα χαρτί άσπρο κα το παιδί ονειρεύεται 
επάνω φτιάχνοντας ό,τι θέλει. Και όταν βάζουμε ένα στίγμα, είναι 
στίγμα του χώρου, χωροχρονικό στίγμα. Δεν το καταλαβαίνετε 
τώρα, και πολλοί από μας νομίζουν ότι το να παίζει με τα 
χρώματα, και οι συνάδελφοι, ότι είναι πράγμα παιδαριώδες. Όχι. 
Και το παραμικρό παιχνίδι κύριοι συνάδελφοι, εγκλείει συνειρμό. 

Αυτό που φαίνεται έτσι αβίαστο, αυτό που φαίνεται 
παιδαριώδες και πειραγμένο, έχει συνειρμό μέσα του. Εκεί 
βασίζεται όλη η διδασκαλία των καλλιτεχνικών μαθημάτων. Δεν 
είναι μουσική να παίξουμε ένα κομμάτι, αλλά μια νότα μικρή, θα 
'θελα να το πω στη συνάδελφο από την Κύπρο, η αφή το χέρι που 
παίζει και το αυτί που το λαμβάνει είναι μουσική το ίδιο. 

Επίσης οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τρία ρητά τα οποία θα σας τα 
αναφέρω σχετικά με την ανάπτυξη του ανθρώπου, την παιδεία του 
και τη γενικότερη ανέλκυση του στο πολιτικοκοινωνικό φιλοσοφικό 
χώρο. Είχαν ένα ρητό που λέγανε, «φύσιν πονηράν μεταβαλείν ου 
ράδιον». Δεν είναι εύκολο να πάρεις μια φύση η οποία είναι 
πονηρά, όχι με την έννοια την κακή αλλά έχει πάρει την κλίση της 
και να την μεταφέρεις να την πας αλλού. Επιτέλους πρέπει να 
διαλέξει κανένας το δικό του χώρο και το δικό του δρόμο. Είναι 
πολύ σωστό αυτό. 
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Από την άλλη πλευρά είχαν ένα άλλο ρητό. «Φύσεως 
αποστήναι πονηρόν». Δεν πάει να πει δηλαδή ότι επειδή αυτό το 
παιδάκι, αυτή η φύση που είναι απέναντι, αυτό το θαυμάσιο 
κεφαλάκι με τις πρόκες τα μαλλιά, που το δέχομαι θαυμάσια, και 
το αγωνιώδες βλέμμα είναι απέναντι μου και δεν μπορώ να το 
μεταβάλω, κακώς λέω την έννοια μεταβάλλω, δεν κάνει για δω 
αλλά κάνει για κει, αλλά επειδή δεν μπορώ να το επηρεάσω εγώ, 
δεν πρέπει να φύγω, θα το επηρεάσει κάποιος άλλος δάσκαλος. 
Γιατί δεν είναι μοναχά αν κάνει το παιδί μαθητής για μένα, 
διερωτήθηκα ποτέ αν κάνω εγώ για δάσκαλος για το συγκεκριμένο 
παιδί; 

Και το σφάλμα το σχολικό, είναι το περίφημο σχολικό σφάλμα, 
το σχολικό λάθος, δεν εγκλείεται μόνο στο περιβάλλον του 
μαθητού, εγκλείεται και στο περιβάλλον του καθηγητού. Δεύτερον 
λοιπόν είναι το «φύσεως αποστήναι πονηρόν». Είναι λάθος να 
φύγω από μια φύση, να το οδηγήσω σε μια άλλη φύση, σε ένα άλλο 
δάσκαλο από όπου θα πάρει περισσότερα πράγματα. Δεν είναι 
πάρα πολλοί οι μαθητές που λένε από αυτούς τους δασκάλους δεν 
πήρα τίποτε πήρα όμως από κείνον. Εκεί του έτυχε η γόνιμη στιγμή 
και το πήρε. Εκεί συναντήθηκε το ένα με το άλλο σημείο, εκεί οι 
δυο οι πόλοι αν θέλετε άνθισαν ή πέταξαν τον σπινθήρα της 
δημιουργίας. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριε συνάδελφε, πάρα πολύ καλά κάνετε 
και το είπατε. 

ΟΙΚΟΝΟΜ/ΔΗΣ: Εκτός από το «φύσιν πονηράν μεταβαλλειν ου 
ράδιον», εκτός από «φύσεως αποστήναι πονηρόν» υπάρχει και ένα 
άλλο που λέει «ουκ εκ παντός ξύλου γίνεται Ερμής». Ξύλο θα 
εννοηθεί με την βαθιά έννοια της ύλης η αρχαία ελληνική έννοια 
του ξύλου, κύριοι συνάδελφοι, είναι ύλη και ανέφεραν το τάδε 
υλικό, το τάδε πράγμα ήταν κατασκευασμένο εξ ύλης και το 
πήραμε εμείς και έγινε ξύλο. Πάει να πει με αυτό δηλαδή ότι εάν 
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πάρω ένα μαθητή και εκ των προτέρων πάνω στο κεφαλάκι του 
εστιάσω την επιθυμία τη δική μου να γίνει κάτι δεν πάει να πεί ότι 
θα μου ανταποκριθεί.. 

Επομένως μέσα σε αυτά τα συμφραζόμενα που είπα εκεί μέσα 
εγκλείεται ένα νόημα παιδείας με πρώτο το σύστημα της 
ελευθερίας και το σύστημα της Δημοκρατίας και της αξιοκρατίας 
βέβαια. Θέλω να σας πω επίσης για τα παιδιά της Γερμανίας και 
για την Ευρώπη που είπαμε, ένας εργολάβος για να αποχωματίσει 
το θέατρο Δωδώνης ζήτησε 12 εκατομμύρια. Η Ηπειρωτική 
Αμφικτιονία στην οποία έχω την τιμή να συμμετέχω, έκανε 
πρόταση στο Υπουργείο Πολιτισμού να μας φέρουν παιδιά απ' έξω 
και με την επίβλεψη ειδικών μελετητών να το κάνουν. Μας 
στοίχισαν 1,5 εκατομμύριο, ήταν παιδιά εκπληκτικά, θαυμάσια 
παιδιά αλλά όταν τους ρώτησα για το κοίλο του θεάτρου και αυτά 
δεν είχαν ιδέα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Κύριε Οικονομίδη η ώρα είναι περασμένη 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ: Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είχατε την 
ευκαιρία να με ακούσετε και πιστεύω βασικά ότι αφετηρία είναι 
πάντα οι ανάγκες του παιδιού και όχι ένα συγκεκριμένο 
εκπαιδευτικό σύστημα που όταν εκπονείται είναι και 
καταδικασμένο από τη φύση του σε λίγο να αναθεωρηθεί. 
Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Και μεις ευχαριστούμε. Και θα ήθελα να 
ευχαριστήσω εκ μέρους όλων μας ελάτε. Τις εκθέτουμε γιαυτό 
κάνουμε τα σεμινάρια και τα προσυνέδρια. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Τις εκθέτουμε και εκτιθέμεθα κιόλας. Αυτό είναι μια 
άλλη υπόθεση. Αγαπητή Δήμητρα, είπες ότι το "Ραφαήλ" 
απευθύνεται και σε καλλιτέχνες, δηλαδή και σε συναδέλφους σαν 
και μας και μπορούμε να συσπειρωθούμε και να κάνουμε 
προτάσεις. Θέλω μια διευκρίνηση, δηλαδή επειδή με ενδιαφέρει 
άμεσα αυτό το πράγμα. Και ενδεχομένως και άλλους, για την 
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πολιτιστική κληρονομιά, η πρόταση αυτή, μήπως έχεις 
πληροφορίες για τον μηχανισμό, δηλαδή Θα καταθέσουμε αυτό το 
πράγμα, που και αν υπάρχει μια Επιτροπή, και αν έχεις 
πληροφορίες ποια είναι που θα αξιολογήσει την πρόταση μας. 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: Για το πρόγραμμα αυτό ξέρω ότι είναι υπεύθυνο το 
Υπουργείο Πολιτισμού δεν ξέρω ποια είναι η κριτική Επιτροπή, έχω 
όμως αν θέλεις να φωτοτυπήσεις όλο το πρόγραμμα αυτό που 
δημοσιεύεται που λέει σε ποιους τομείς μπορεί κάποιος να 
δραστηριοποιηθεί, τι αφορά ο κάθε τομέας. Δηλαδή είναι πιο 
αναλυτικό. Έχει κεφάλαια και από κει και πέρα μπορείς να 
επιλέξεις τι είναι αυτό που μπορείς να κάνεις. Πηγαίνεις στο 
Υπουργείο Πολιτισμού και ζητάς το ανάλογο έντυπο που 
συνοδεύεται από μια αίτησ/] και από κει και πέρα συμπληρώνεις 
αυτό το έντυπο και παρουσιάζεται κατά κάποιο τρόπο μόνο του 
αυτό το πρόγραμμα. Είναι κάπως ανέντιμο, δηλαδή είναι περίπου 
έτοιμο το Project αυτό. Αρκεί να έχεις ξεκαθαρισμένο μέσα σου τι 
είναι αυτό που κάνεις. Το βρίσκεις μέσα σε αυτό το αναλυτικό 
πρόγραμμα σαν κεφάλαιο, πηγαίνεις και... Θέλει λίγο τρέξιμο. Έτσι 
λειτουργούν όμως όλα τα συστήματα απ' ό,τι έχω καταλάβει. 

Είπα είναι το Υπουργείο Πολιτισμού. Παίρνεις το έντυπο και 
μετά είτε πηγαίνεις στο Δήμο, τον ανάλογο Δήμο, αν είναι κάποιο, 
είτε βρίσκεις κάποιον άλλο φορέα. Χρειάζεται φορέας, το είπαμε 
από την αρχή αυτό. Ανεξάρτητα. 

Και σου δίνει και το πόσο θα σε καλύψει. Πάντως έτσι 
παίρνεις τις πληροφορίες, δηλαδή παίρνεις αυτό το έντυπο και 
μετά συνεννοείσαι με κάποιο φορέα, είτε είναι Δήμος, είτε είναι 
οργανισμός, είτε είναι κάτι τέτοιο που μπορεί να το αναλάβει. 
Παίρνει την πληροφορία σε πόσο ποσοστό χρηματοδοτεί και όλα 
αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Κλείνοντας την αποψινή βραδιά θα ήθελα να 
ευχαριστήσω εκ μέρους όλων μας τους εισηγητές που δέχτηκαν να 
καταθέσουν την εμπειρία τους και να μας πληροφορήσουν γι' 
αυτήν, επίσης να τους ευχαριστήσω ιδιαιτέρως που διέθεσαν το 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 3 - 10 / 9 / 1997 Σελ.: 533 



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

χρόνο τους σε μια εποχή που ο χρόνος μετριέται με το χρήμα. Καλή 
σας νύχτα 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ...έχει ασχοληθεί με το Θέμα η τέχνη, ξεπερνά όλους 
τους φυσικούς φραγμούς και είναι μια γλώσσα που όλοι μπορούμε 
να μιλήσουμε. Θα ακολουθήσει συζήτηση, διάλειμμα και θα 
συνεχίσουμε με τις εισηγήσεις της Αλκμήνης Νικολαϊδου, ζωγράφος 
- εκπαιδευτικός "Το σχολικό βιβλίο ως φορέας αισθητικής 
αγωγής", μαζί με το Σπύρο Παπασπύρου, ο οποίος είναι ζωγράφος 
- εκπαιδευτικός και τέλος, η Πάνη Σταθοπούλου, γλύπτρια -

εκπαιδευτικός, θα μας μιλήσει για "Το βιβλίο - βοήθημα και ως 
εποπτικό μέσο". 

Να αρχίσουμε με το Φαέθων Γλυπάρη με θέμα "Τέχνη και 
άτομα με ειδικές ανάγκες". 

ΓΔΥΠΑΡΗΣ: Πρέπει να πω ότι στην αρχή μου είχε γίνει πρόταση και 
για το νηπιαγωγείο που τελικά δεν το βρήκα στο πρόγραμμα και 
πιστεύω τουλάχιστον στο Συνέδριο να το καλύψουμε αυτό το κενό, 
εγώ δέχομαι να το καλύψω, γιατί είναι κρίμα. Ξεκινάμε από το 
δημοτικό, ενώ πραγματικά η εικαστική αγωγή αρχίζει από το 
νηπιαγωγείο. 

Τώρα σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα έχω ασχοληθεί με 
παιδιά με ειδικές ανάγκες ή και ειδικά προτερήματα από πάρα 
πολλά χρόνια, γύρω στο '83 τουλάχιστον, νοητικής καθυστέρησης 
και γενικά ένα τυπικό ειδικό σχολείο. Έχω πάει στα κωφά της 
Αργυρούπολης και σε τμήματα του Πέτρου του Ρουκουτάκη και έχω 
παρακολουθήσει προβληματιζόμενος και μερικές φορές φέρνοντας 
κάποια καινούργια πράγματα σε αυτό το χώρο, που δυστυχώς έχει 
έλλειψη από την ειδικότητα μας. 

Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω γρήγορα το κείμενο για να 
τελειώσω γρήγορα γιατί έχουμε φάει πολύ χρόνο και είναι κρίμα 
γιατί είχα αρκετά slides αλλά δεν μπορώ να κάνω επιλογή. Αν και 
γύρω στα εβδομήντα, ήταν πολύ περιορισμένα για να δείχνω λίγο 
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απ' όλα. Αλλά τελικά, δεν Θα δείξω τίποτε γιατί Θα φάει πολύτιμο 
χρόνο. 

Πριν αρκετά χρόνια όταν αποφάσισα να γνωρίσω το χώρο 
της ειδικής αγωγής και ιδιαίτερα τις δραστηριότητες του 
εικαστικού τομέα, διαπίστωσα με έκπληξη την ανυπαρξία 
αναλυτικού προγράμματος σε όλους τους τομείς και την 
προσπάθεια των εκπαιδευτικών να αυτοσχεδιάσουν με την όποια 
πληροφόρηση διέθεταν χωρίς κάποιες γραπτές οδηγίες. 

Από την άλλη πλευρά, η ανομοιογένεια των προβλημάτων 
των μαθητών στα συνηθισμένα τυπικά δημόσια σχολεία τυπικής 
αγωγής, με έκανε να συνειδητοποιήσω από την αρχή τις δυσκολίες 
του χώρου. 

Έκπληξη και συγκίνηση μου προκάλεσε το γεγονός ότι τα 
παιδιά αυτά ήταν απομονωμένα συχνά από τα παιδιά των άλλων 
σχολείων είτε με κάγκελα (όπως στο Παγκράτι), είτε με ένα αόρατο 
τοίχο προκατάληψης που διαφαίνονταν καθαρά στα μάτια άλλων 
παιδιών σαν να έπασχαν από μεταδοτική ασθένεια. 

Με τον καιρό διαπίστωσα ότι το πρώτο βήμα για επαφή και 
συνεργασία, ιδιαίτερα με αυτούς τους μαθητές ήταν η κατάκτηση 
της εμπιστοσύνης τους και η συναισθηματική επαφή. Η 
συνειδητοποίηση της μειονεξίας και η συμπεριφορά του κοινωνικού 
περίγυρου λειτουργούν στο κάθε παιδί σαν κλουβί απομόνωσης 
από τους γύρω του, μερικές φορές και από τους λίγους 
συμμαθητές του. 

Οι συναισθηματικές ταλαντεύσεις εκφράζονται συχνά μέσα 
από το σχέδιο και τη ζωγραφική. Αυτά τα μέσα οδηγούν τον 
έμπειρο ψυχολόγο ή παιδαγωγό να διαβεί τις κλειστές πόρτες της 
παιδικής ψυχής, αφού ο λόγος είναι συχνά ανύπαρκτος ή ατελής. 

Ο παράλληλος σχολιασμός από το παιδί του έργου του, 
μπορεί να συμπληρώσει κάποια εικόνα της συναισθηματικής 
κατάστασης εκείνης της στιγμής. Τα παιδιά θα εκφράσουν την 
κριτική τους για τον άμεσο ή ευρύτερο κοινωνικό τους περίγυρο, 
τη συναισθηματική απουσία των γονιών, την έλλειψη που 
αισθάνονται για επικοινωνία, αλλά και τις επιθυμίες τους, τα 
όνειρα τους για τη ζωή. 
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Δυστυχώς, όχι σπάνια, φυχολόγοι και παιδαγωγοί 
περιορίζουν τη χρησιμότητα του παιδικού σχεδίου στο διαγνωστικό 
επίπεδο και δεν προτρέπουν τους εκπαιδευτικούς να 
χρησιμοποιούν πολλές εικαστικές δραστηριότητες, όπως είναι η 
ζωγραφική με πινέλο, το τύπωμα, το κολάζ, η πλαστική, η 
υφαντική κ,ά. Επιμένουν δηλαδή στο σχέδιο σαν διαγνωστικό μέσο. 

Στόχοι των εικαστικών δραστηριοτήτων. Οι στόχοι των 
εικαστικών δραστηριοτήτων, όπως περιγράφονται στο νέο 
αναλυτικό πρόγραμμα αισθητικής αγωγής, πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης του 1990, όχι μόνο ισχύουν για τα παιδιά με ειδικές 
ανάγκες, αλλά ενισχύονται και από το γεγονός ότι είναι οι κύριες 
δραστηριότητες που οδηγούν σε μελλοντική επαγγελματική 
αποκατάσταση. 

Η ανάγκη των παιδιών αυτών για έκφραση του 
ταλαιπωρημένου ψυχικού τους κόσμου είναι τεράστια και τόσο 
απαραίτητη όσο σχεδόν τους είναι και η αναπνοή. Οι εικαστικές 
δραστηριότητες ενισχύουν την παρατηρητικότητα, που τους είναι 
τόσο απαραίτητη για τη γνώση, καλλιεργούν δεξιότητες χρήσιμες 
για την επαγγελματική τους κατοχύρωση, τις αντιληπτικές 
ικανότητες, τη φαντασία. 

Ηρεμούν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, τους προκαλούν 
ευφορία και συναισθηματική ισορροπία. Τα κρατούν για πολύ ώρα 
προσηλωμένα σε συγκεκριμένη δραστηριότητα, χωρίς διάσπαση 
της προσοχής τους και αυτό είχε κάνει έκπληξη τότε στους 
δασκάλους του ειδικού σχολείου που πήγαινα γιατί δεν μπορούσαν 
να τα κρατήσουν ούτε λεπτό σε μια δραστηριότητα, ενώ με τα 
εικαστικά έβλεπες περνούσε μισή ώρα και ασχολούνταν με τα ίδια 
θέματα, φυσικά αλλάζοντας αντικείμενο και υλικό πολλές φορές. 
Είναι προσηλωμένα σε συγκεκριμένη δραστηριότητα, γιατί πρώτον 
τους δίνεται η δυνατότητα να εκφραστούν, δεύτερον τους προκαλεί 
το ενδιαφέρον και τρίτον, είναι μέσα στα πλαίσια των 
δυνατοτήτων τους. 

Δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να συνεργαστούν και να 
αποδέχονται τους συμμαθητές και το έργο τους. Τους κάνουν 
δημιουργικούς προσφέροντας τους ταυτόχρονα την εκτίμηση του 
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άμεσου και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος και παράλληλα, 
την αυτοεκτίμηση που τους βγάζει από την κοινωνική απομόνωση. 

Παρόλη την ευεργετική επίδραση που έχουν οι εικαστικές 
δραστηριότητες στη διαμόρφωση και εξέλιξη της προσωπικότητας 
των παιδιών, συνήθως αποτελούν στα περισσότερα σχολεία την 
αξιοποίηση του κενού χρόνου, χωρίς μεθοδολογία και κατάλληλα 
υλικά. 

Οι δεξιότητες που μπορούν να αναπτυχθούν και όσα άλλα 
αναφέρθηκαν, μπορούν να αξιοποιήσουν τις σωματικές και 
πνευματικές δυνατότητες των ατόμων με ειδικά προβλήματα. Είναι 
όμως ανάγκη οι εικαστικές δραστηριότητες να γίνονται με βάση 
πρόγραμμα και μεθοδολογία, που θα ποικίλει από κατηγορία σε 
κατηγορία. Και βέβαια, με εξατομικευμένη διδασκαλία. Ευτυχώς τα 
τμήματα είναι ολιγομελή. 

Ερευνώ από πολλά χρόνια τη δυνατότητα δημιουργίας 
προγραμμάτων κατά κατηγορίες. Τα αποτελέσματα είναι πολύ 
ενθαρρυντικά, γιατί και οι στόχοι πετυχαίνονται και υπάρχει πολύς 
ενθουσιασμός και ενδιαφέρον από την πλευρά των παιδιών και 
των δασκάλων. Ενθαρρυντικό, επίσης, μπορεί να θεωρηθεί και το 
γεγονός ότι οι σπουδαστές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δασκάλων 
της Αθήνας, χωρίς μεγάλη εμπειρία, αλλά με σαφείς οδηγίες, 
εργάστηκαν θαυμάσια σε τάξεις ειδικών σχολείων (Μαρασλείου 
Διδασκαλείου, των Κωφών - Βαρυκόων Αργυρούπολης). 

Αποδεικνύεται στην πράξη με τον καιρό ότι είναι δυνατή η 
εφαρμογή του προγράμματος που εκπονείται από οποιοδήποτε 
δάσκαλο. Κατά τη διαδικασία των εικαστικών δραστηριοτήτων 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή και στο 
τέλος να αναμένονται ανάλογα έργα, αν και πρέπει να καταθέσω 
την πολύ συχνή έκπληξη μου από τα απρόσμενα αξιόλογα έργα, 
ακόμη και από παιδιά με μεγάλη νοητική καθυστέρηση. 

Εικαστικά και γραφή. Η συντονισμένη κινητικότητα και η 
χωροθέτηση που απαιτούν οι εικαστικές δραστηριότητες, όπως το 
σχέδιο, η ζωγραφική, το κολάζ, η πλαστική κ.ά., βελτιώνουν στο 
παιδί την αντίληψη του χώρου γενικά αλλά και ειδικά στη γραφή, 
όπου έχουμε επιπλέον το στοιχείο της αναγνώρισης και 
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αναπαραγωγής αφηρημένων σχημάτων - συμβόλων, όπως είναι τα 
γράμματα του αλφαβήτου. Είναι αδιανόητο και όμως συμβαίνει 
συχνότατα ακόμα και στα κανονικά παιδιά η παράκαμψη των 
δραστηριοτήτων της εικαστικής αγωγής και άμεση -συχνότατα 
χωρίς αποτέλεσμα- επιβολή της εκμάθησης, ανάγνωσης και 
γραφής. 

Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι μιλάνε με παιδιά με διανοητική 
καθυστέρηση, προβαθμίδα. Ξεκινάνε, τους βάζουν να γράφουν από 
τις πρώτες ημέρες, ενώ δεν έχουν μάθει να κάνουν ένα λουλουδάκι. 
Είναι αστείο. Πώς θα αναπαραγάγει κάτι που για μας ας πούμε 
φανταστείτε να μας βάλουν να κάνουμε κινέζικα από τη βρεφική 
παιδική ηλικία. Κάτι που γι' αυτά είναι αδιανόητο, τα γράμματα, 
το λάμδα, το ταυ. Φανταστείτε ότι είστε μικρό παιδί και σας 
βάζουν να τα αναπαραγάγετε. Δεν καταλαβαίνετε γιατί να μην 
είναι λίγο έτσι ή λίγο αλλιώς, είναι αδιανόητο. Ενώ δεν έχουν μάθει 
ακόμα να φτιάχνουν ένα απλό λουλουδάκι, τους βάζουν να 
προσπαθούν να μιμηθούν τη λέξη λουλούδι. Αν κανείς σκεφτεί από 
την πλευρά των παιδιών λίγο, σαν δάσκαλος θα αρχίσει να 
αναθεωρεί πάρα πολλά πράγματα. 

Ξεκινάμε λοιπόν από τα εικαστικά, μαθαίνει το παιδί να 
χρησιμοποιεί το χέρι, να συντονίζει ο εγκέφαλος το χέρι στην 
αναπαραγωγή συγκεκριμένων σχημάτων και από κει και πέρα, 
μπορεί να περάσει και στα αφηρημένα σχήματα όπως είναι αυτά 
τα γράμματα. Δηλαδή πιέζονται τα παιδιά να αναγνωρίζουν και να 
μιμούνται γράμματα σχεδιάζοντας, χωρίς ακόμα να έχουν 
αναπτύξει την παρατηρητικότητα στη διαφοροποίηση των απλών 
γεωμετρικών σχημάτων και στη σύνθεση τους για την παράσταση 
ενός αντικειμένου (λουλουδιού, σπιτιού κ.λπ.) και δεν έχουν 
παράλληλα εξασκήσει τη λεπτή μυοκινητικότητα των δακτύλων με 
πλαστελίνη, κολάζ, ζωγραφική κ.ά. 

Αυτό συμβαίνει και στο νηπιαγωγείο και μάλιστα γνωστή 
καθηγήτρια συνάδελφο την είδα να προσπαθεί να μάθει στο παιδί 
της τρεισήμισι ετών γράμματα, πριν ακόμα το παιδί κάνει τον 
άνθρωπο πατάτα για παράδειγμα, ή τον ήλιο που ξέρετε. 
Φανταστείτε πόσο τραυματικό πρέπει να είναι για τα παιδιά. Γι' 
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αυτό υπάρχουν και παιδιά που όταν πάνε 1η δημοτικού δεν θέλουν 
ν' αγγίξουν το μολύβι πολλές φορές. Του λένε ζωγράφισε και δεν 
θέλει να το πιάσει καν γιατί είναι γι' αυτό ταλαιπωρία. Γιατί 
ξεκίνησε η διαδικασία μέσα από την αντιγραφή γραφής, δεν το 
άφησαν ττοτε να ζωγραφίσει, αλλά προσπάθησαν να του μάθουν 
γράμματα από πολύ μικρή ηλικία. Φανταστείτε λοιπόν πόσο μεγάλο 
πρόβλημα μπορεί να είναι για ένα παιδί στην ειδική αγωγή. 

Μεθοδολογία των εικαστικών δραστηριοτήτων. Εξετάζοντας 
τις εικαστικές δραστηριότητες από μεθοδολογική άποψη, πρέπει να 
αποφεύγονται έτοιμες λύσεις, όπως φωτοτυπίες για γέμισμα, 
τυποποιημένες χειροτεχνικές κατασκευές κ.ά., γιατί ως εύκολες 
λύσεις ικανοποιούν προσωρινά τους μαθητές, στερώντας τους 
όμως τη δυνατότητα της ενεργοποίησης όλης τους της 
προσωπικότητας και της δημιουργικής τους φαντασίας. Υπάρχει 
πάντα ένας τρόπος να πετύχουμε ένα στόχο αποφεύγοντας 
αντιπαιδαγωγικούς τρόπους. 

Βασική αρχή και στις εικαστικές δραστηριότητες είναι ν' 
αρχίζουμε από τις απλούστερες και να συνεχίζουμε με τις πιο 
σύνθετες αποφεύγοντας μόνο τα υλικά που θα μπορούσαν να είναι 
επικίνδυνα για τα συγκεκριμένα παιδιά με τα συγκεκριμένα 
προβλήματα. Υπερκινητικό παιδί, δηλαδή, με ψαλίδι είναι 
επικίνδυνο. 

Πέρα από τις αναγκαίες τεχνικές οδηγίες, ο δάσκαλος πρέπει 
να βοηθά μόνο όταν είναι απαραίτητο. Ο υπερπροστατευτισμός 
γονέων και δασκάλων -όταν υπάρχει- επιδεινώνει τα προβλήματα 
κάθε παιδιού και του στερεί τη δυνατότητα βελτίωσης των 
δυνατοτήτων του. Πολλές φορές σε ειδικό σχολείο βλέπω το 
δάσκαλο να κόβει του παιδιού το σχήμα, το περίγραμμα, ενώ το 
παιδί θα μπορούσε μόνο του για να εξασκεί τα χέρια του. Δηλαδή 
αυτός ο υπερπροστατευτισμός αφήνει τα παιδιά πίσω. 

Εικαστικές δραστηριότητες και μάθηση. Είναι απαραίτητο να 
ειπωθεί ότι ο εκπαιδευτικός είναι δυνατόν να προσφέρει ευχάριστα 
τη γνώση στους μαθητές και να τους προκαλεί το ενδιαφέρον μέσα 
από εικαστικούς τρόπους. Με υλικό (κομμάτια πλαστελίνης ή 
πηλού) μπορούν να γίνουν αναφορές σε μαθητικές έννοιες. 
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Χωροθέτηση και αντίστοιχη ορολογία, μεγέθη, σύνολα, πρόσθεση, 
αφαίρεση, μορφοποίηση των αριθμών με "μακαρόνια" από το 
υλικό κ.λπ. 

Με αφορμή κολάζ μαθητών από φλούδες δέντρων, φύλλα, 
βότσαλα και άλλα μπορούν να συζητηθούν θέματα από τη μελέτη 
του περιβάλλοντος και να κληθούν οι μαθητές να διατυπώσουν 
γνώμες και κρίσεις για τα υλικά της φύσης γύρω τους, για τις 
εποχές του χρόνου κ.ά. 

Σε αναλογία, το θεατρικό παιχνίδι και η δραματοποίηση, 
πέρα από την αυτόνομη λειτουργία τους στο εκπαιδευτικό 
σύστημα, μπορούν να γίνουν αφορμή, μέσα ή παραστατικός 
τρόπος εμπέδωσης γνωστικών αντικειμένων. Το έκανα πάρα 
πολλές φορές και συνέδεσα και τα εικαστικά και βγήκε πάρα πολύ 
ωραία. 

Τα εικαστικά παρ' όλες τις σημαντικές υπηρεσίες που έχουν 
τη δυνατότητα να προσφέρουν για την ολοκλήρωση της 
προσωπικότητας, τη βοήθεια που προσφέρουν στα άλλα μαθήματα 
αλλά και τη μελλοντική επαγγελματική κατοχύρωση των παιδιών, 
δεν αντιμετωπίζονται με την ανάλογη σοβαρότητα από τους 
ανενημέρωτους -χωρίς δική τους ευθύνη- εκπαιδευτικούς της 
ειδικής αγωγής. 

Παιδαγωγικά μοντέλα και παιδιά με ειδικές ανάγκες. 
Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί μια καθαρή 
παιδαγωγική άποψη στον τομέα της ειδικής αγωγής που θα 
χρησίμευε σαν πυξίδα στους αβοήθητους εκπαιδευτικούς μας. Παρ' 
όλο που υπάρχει από πολλές πλευρές αυξημένο ενδιαφέρον για τον 
τομέα αυτό, οι όποιες προσπάθειες ξεκίνησαν στο παρελθόν για 
δημιουργία προγραμμάτων και κοινής αποδοχής αποσταγμένης 
πολιτικής στην ειδική αγωγή, δεν τελεσφόρησαν με εξαίρεση 
μερικά Συνέδρια που προσπάθησαν να φωτίσουν ορισμένες 
πλευρές των προβλημάτων, βοηθώντας τη ζύμωση των ιδεών στο 
χώρο των ειδικών και των εκπαιδευτικών. 

Μερικές από τις κυριαρχούσες πλέον ιδέες που έχουν 
εφαρμοστεί είναι ο απεγκλωβισμός των παιδιών από τα ειδικά 
σχολεία -όπου είναι δυνατόν- η λειτουργία ειδικών ή παράλληλων 
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τάξεων στα κοινά σχολεία. Φυσικά, υπάρχει μια μεγάλη μερίδα 
παιδιών που έχει ανάγκη ειδικής εκπαιδευτικής μέριμνας σε 
περισσότερο προστατευμένο περιβάλλον. 

Σε όποιο χώρο όμως και αν βρίσκεται το παιδί με πρόβλημα 
κινητικό, νοητικής υστέρησης, ακοής ή όρασης, γίνεται συχνά Θύμα 
εσφαλμένων παιδαγωγικών στόχων και μεθοδολογίας, που 
οφείλονται στο γεγονός ότι οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι ειδικής 
αγωγής έχουν αρχίσει το εκπαιδευτικό τους έργο σε κανονικό 
σχολείο και από συνήθεια χρησιμοποιούν τους ίόίους στόχους και 
συχνά την ίδια μεθοδολογία και στην ανυπαρξία βέβαια ειδικών 
προγραμμάτων και μεθοδολογίας, τόσο στα γνωστικά αντικείμενα 
όσο και στις δραστηριότητες ειδικής αγωγής. Συνεχώς δηλαδή 
προσπαθεί να γίνεται προσαρμογή του κανονικού αναλυτικού 
προγράμματος για όλα τα παιδιά και στα ειδικά. 

Και μάλιστα -κάπου εδώ είναι και ο Πέτρος- είδα εκεί στο 
σχολείο το βιβλίο των μαθηματικών της Ίης ας πούμε δημοτικού το 
έχουν αναπαραγάγει ανάγλυφα, ενώ σχετικά με τις παραστάσεις 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα των παιδιών 
αναγνώρισης των σχημάτων. Και δεν γίνεται, είναι απλή αντιγραφή 
και μεγέθυνση ανάγλυφη του βιβλίου των μαθηματικών της 1ης. 

Δηλαδή χρειάζεται πολλοί από εμάς να βοηθήσουμε την 
κατάσταση και ένας - δύο δεν φτάνουν. Όταν συνειδητοποιηθεί η 
ανάγκη των σημερινών παιδιών και αυριανών ενήλικων να 
επιβιώσουν χωρίς την προστασία απέναντι σε μια σκληρή 
κοινωνική πραγματικότητα, τότε θα υπάρξει ενεργοποίηση του 
υπάρχοντος επιστημονικού δυναμικού, θα δημιουργηθούν 
εκπαιδευτικά προγράμματα κ.ά. 

Παράλληλα, βέβαια, θα πρέπει να γίνουν σεμινάρια 
επιμόρφωσης για όλους τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και σε 
ένα μελλοντικό προοδευτικό πρόγραμμα οι εικαστικές αλλά και 
άλλες δραστηριότητες της αισθητικής αγωγής, θα πρέπει να έχουν 
σημαντική θέση μέσα στην εκπαίδευση όλων των κατηγοριών 
παιδιών με ειδικές ανάγκες. 

Μειονέκτημα ίσον πλεονέκτημα. Φαίνεται αρχικά παράλογο 
και όμως είναι σχεδόν κανόνας το μειονέκτημα της κώφωσης να 
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γίνεται πλεονέκτημα στα κωφά άτομα. Η μερική ή παντελής 
έλλειψη ακουστικών ερεθισμάτων ενισχύει στα βαρήκοα και 
ιδιαίτερα στα κωφά άτομα την όραση και κατ' επέκταση την 
παρατηρητικότητα. Έτσι έχουμε το φαινόμενο της υπεροχής των 
κωφών παιδιών έναντι των άλλων στον τομέα της οπτικής μνήμης 
και αντίληψης, ακόμη και όταν το εκπαιδευτικό τοος πρόγραμμα 
είναι φτωχό σε εικαστικές δραστηριότητες. 

Εδώ ομολογώ την έκπληξη μου όταν ασχολήθηκα με κωφά 
παιδιά. Ταλέντο εφτά ετών παιδί που ζωγράφιζε σαν δεκαπέντε. 
Μιλάμε για φοβερά πράγματα γιατί έχουν καταπληκτικά καθαρές 
παραστάσεις και μπορούν να τις αποτυπώσουν στο χαρτί. 

Όταν όμως από ενδιαφέρον των γονέων ή του εκπαιδευτικού 
δοθεί προσοχή στον τομέα των εικαστικών δραστηριοτήτων, τότε 
έχουμε περιπτώσεις εξαιρετικά προνομιούχων ατόμων με 
εικαστικές επιδόσεις που θα μπορούσαν να συγκριθούν μόνο με την 
οπτική πείρα ατόμων μεγαλύτερων κατά μία δεκαετία. 

Είναι ευνόητο ότι πρέπει τα κωφά παιδιά -εφόσον το 
επιθυμούν- να προσανατολίζονται επαγγελματικά σε τομείς που θα 
ήταν χρήσιμες οι εξαιρετικές οπτικές ικανότητες που διαθέτουν. 
Δεν μπορεί, βέβαια, κανείς να ισχυριστεί ότι το σύνολο των 
παιδιών αυτών πρέπει να εξειδικευτεί στις οπτικές τέχνες, όπως η 
ζωγραφική, γλυπτική, διακόσμηση, συντήρηση έργων τέχνης, 
φωτογραφία κ.λπ., μέσα από εικαστικά προγράμματα. Όμως 
πρέπει να θεωρείται απαράδεκτο να στερούνται στη βασική τους 
εκπαίδευση τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τις εικαστικές τέχνες 
και να καλλιεργήσουν την εξαιρετική οπτική αντίληψη που 
διαθέτουν, το δώρο με το οποίο τα αποζημίωσε η φύση στερώντας 
τους την ακοή. 

Σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα έπρεπε τα κωφά 
παιδιά να προτιμώνται στα καλλιτεχνικά λύκεια για να έχουν τη 
δυνατότητα να αποκτήσουν περισσότερα εφόδια για μια ευρύτερη 
επαγγελματική εξέλιξη. 

Στα τυφλά άτομα, όπως είναι φυσικό, εξελιγμένες ιδιαίτερα 
αισθήσεις είναι η ακοή και η αφή. Μαθήματα που θα καλλιεργούν 
τις αισθήσεις αυτές και πρέπει να γίνονται συστηματικά από τη 
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βασική εκπαίδευση, είναι η μουσική και από τα εικαστικά η 
πλαστική με πλαστελίνη πηλό και άλλα. 

Σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Θα πρέπει να 
υπάρχει σε κάθε σχολείο τυφλών οργανωμένο εργαστήρι πλαστικής 
και κεραμικής, εξοπλισμένο με τροχούς και φούρνο για το ψήσιμο 
των κεραμικών. 

Πέρα από τα εικαστικά, είναι σαφές ότι είναι απαραίτητο ένα 
μουσικό εργαστήρι φωνής και οργάνων. Οι τυφλοί μαθητές θα 
πρέπει να προτιμώνται στα μουσικά γυμνάσια και λύκεια. 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί η προκατάληψη πολλών 
ανθρώπων έναντι των ατόμων με ειδικές ανάγκες, που αποτρέπει 
τη φυσική τους ένταξη στην αγορά εργασίας. Η απομόνωση όλων 
αυτών των ανθρώπων πρέπει να σταματήσει κάποτε, τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και οι διάφοροι κοινωνικοί φορείς πρέπει να 
προβάλουν τις δυνατότητες των ατόμων αυτών, όπως κάνουν για 
όλους τους άλλους. Έτσι αν σε πολλά θέματα αντιμετωπιστούν σαν 
προνομιούχα άτομα θα πάψει να υπάρχει η περιθωριοποίηση τους 
που φτάνει μέχρι τον οίκτο. 

Οι εικαστικές δραστηριότητες στο σχολείο και σε ανοικτά 
εργαστήρια, υλικά και μεθοδολογία. Βασική αρχή όταν 
εργαζόμαστε με παιδιά αλλά και με ενήλικα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, είναι να μην αποκλείουμε κανένα υλικό και καμιά τεχνική 
που βρίσκεται μέσα στις δυνατότητες τους. Όλοι όταν μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν ένα υλικό δίνουν κάποια στοιχειώδη μορφή. Ό,τι 
κι αν κάνουν αισθάνονται ικανοποίηση αν έχουν και την αποδοχή 
του περιβάλλοντος τους. Αυτό που έφτιαξαν γνωρίζουν ότι είναι 
δική τους δημιουργία και αισθάνονται περηφάνια. 

Οι διορθωτικές παρεμβολές πρέπει να αποφεύγονται αφού 
στην τέχνη δεν υπάρχουν σταθεροί κανόνες. Τα καταπληκτικά 
εικαστικά έργα του ανοικτού εργαστηρίου της Γερμανίας -που 
είχαν δείξει στο ΓΚΑΙΤΕ πριν από χρόνια- από άτομα με νοητική 
στέρηση και ψυχικά προβλήματα, αλλά και η καθημερινή πρακτική 
στα ειδικά σχολεία, όταν η διδακτική μεθοδολογία που 
ακολουθείται είναι σωστή, μας πείθουν για τις κρυμμένες σε κάθε 
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άτομο δυνατότητες. Έργα καταπληκτικά που Θα μπορούσαν να 
μπουν σε μουσεία. 

Πρέπει να αποφεύγονται μόνο υλικά και εργαλεία που μπορεί 
να είναι κατά περίπτωση επικίνδυνα. 

Πρέπει συχνά να δημιουργούνται μικρές ομάδες εργασίας για 
την εκτέλεση κοινού έργου. Κατά τη διάρκεια της εργασίας 
αναπτύσσεται η συνεργατικότητα και τα παιδιά συνθέτουν τις 
δυνατότητες και τις ικανότητες τους στη δημιουργία του έργου. 
Στην περίπτωση τυφλών παιδιών έχουμε αρκετές διαφοροποιήσεις 
από τα άλλα παιδιά. Ο εκπαιδευτικός στην αρχή των 
δραστηριοτήτων καθοδηγεί -καλά αυτά ο Πέτρος σας τα έχει πει, 
τα έχετε δει, να τα αποφύγουμε. 

Είναι ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών -δασκάλων, 
νηπιαγωγών- στη χρήση των υλικών και στη διδακτική 
μεθοδολογία του μαθήματος. Για άτομα εφηβικής και μεγαλύτερης 
ηλικίας με διάφορα εφηβικά προβλήματα, υπάρχουν ευτυχώς 
εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης στη ραπτική, υφαντική, 
κορνιζοποιεία, κηπουρική, ταπητουργία, ξυλουργική, κέντημα, 
καλαθοπλεκτική, βιβλιοδεσία, κηροπλαστική κ.ά., όπου τα 
εικαστικά θα έπρεπε να έχουν βαρύνουσα θέση. Αλλά, δυστυχώς, 
αυτό ελάχιστους εκπαιδευτικούς έχει προβληματίσει και είναι 
ανύπαρκτο το πρόγραμμα το ανάλογο. 

Μόνο εμπεριστατωμένη σύνταξη εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και επαγγελματικού προσανατολισμού μετά από 
έρευνα και πειραματισμό, θα μπορούσε να προωθήσει την 
κατάσταση αυτοσχεδιασμού που υπάρχει στην εκπαίδευση. 

Μετά τη δημιουργία σύγχρονων προγραμμάτων, την 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε αυτά, είναι απαραίτητο να 
προπαγανδιστεί η απορρόφηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε 
χώρους εργασίας με αυξημένα κίνητρα για τους επαγγελματίες. Η 
επαγγελματική αποκατάσταση έχει μεγάλη σημασία για τα άτομα 
αυτά, γιατί τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα προς το 
ζην και να γίνουν παραγωγικά και χρήσιμα στο κοινωνικό σύνολο, 
αποκτούν αυτοπεποίθηση θεωρώντας τον εαυτό τους ισότιμο μέλος 
της κοινωνίας, βελτιώνεται η συμπεριφορά των άλλων απέναντι 
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τους και αποκτούν κοινωνικές επαφές στα πλαίσια της 
μετακίνησης και του χώρου εργασίας. 

Τεχνολογία, υπολογιστές, τέχνη και ειδική αγωγή. Η 
σύγχρονη τεχνολογία δίνει σε όλα ανεξαιρέτως τα άτομα τη 
δυνατότητα να επικοινωνήσουν με ποικίλους τρόπους, να 
αποκτήσουν γνώσεις ή να δημιουργήσουν εικαστικό έργο με πολύ 
λίγες κινήσεις. Η ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας μπορεί να 
μειώσει σημαντικά τις ελλείψεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες και 
την απόσταση σε κάποιους τομείς που τους χωρίζουν από τους 
υπόλοιπους ανθρώπους. Ειδικά σε τομείς που τα άτομα αυτά 
πλεονεκτούν, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μπορούν να πετύχουν 
σημαντικές προόδους. 

Η ευρεία χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει κάνει δυνατή 
την αξιοποίηση των καλλιτεχνικών δυνατοτήτων για 
ερασιτεχνικούς ή και επαγγελματικούς λόγους. Το ποντίκι του 
υπολογιστή επιτρέπει με ελαχιστοποιημένη κίνηση, που μπορεί να 
γίνει με οποιοδήποτε μέλος του σώματος, τη δημιουργία 
καλλιτεχνικού έργου υψηλών απαιτήσεων. Ετσι, ένα ακόμη οχυρό 
των κανονικών ατόμων έχει γκρεμιστεί. 

Οι συνεχώς διευρυνόμενες δυνατότητες και χρήσεις των 
υπολογιστών και η ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης εμπειρίας 
έχουν ανοίξει για όλους ευρείς ορίζοντες. Απαραίτητη κρίνεται πια 
η εκμάθηση κατάλληλα επιλεγμένων προγραμμάτων από τους 
εκπαιδευτικούς πρώτα και από τα παιδιά σε δεύτερη φάση, για να 
σπάσει ένα ακόμα φράγμα ελλείψεων και αδυναμιών. 

Τα Πανεπιστήμια με το εκπαιδευτικό ερευνητικό τους 
δυναμικό θα μπορούσαν να στραφούν προς αυτή την κατεύθυνση 
με συντονισμένες μεταξύ τους ενέργειες και ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας. 

Χρήση του ελεύθερου χρόνου. Η δημιουργική και ευχάριστη 
χρήση του ελεύθερου χρόνου από τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
οποιασδήποτε ηλικίας και ιδιαίτερα των νέων, είναι ένα θέμα που 
πρέπει να απασχολεί Πολιτεία και φορείς. Σε επίπεδο Δήμων, είναι 
ανάγκη να δημιουργηθούν ανοικτά εργαστήρια τέχνης για όλους 
τους νέους με προσπάθεια να συγκεντρωθούν με τη βοήθεια 
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ειδικής επιτροπής και οι νέοι με ειδικά προβλήματα -όπως 
ακούσαμε χθες- σε ένα δημιουργικό πρόγραμμα με ευρύτερο στόχο 
την ένταξη τους στην κοινωνία. 

Εκεί, με τη διακριτική βοήθεια κοινωνικού λειτουργού -

ψυχολόγου - εκπαιδευτικού εικαστικού και την παράλληλη 
συμμετοχή ανθρώπων της τέχνης και του πνεύματος, θα 
δημιουργηθεί για τη νεολαία ένας πολιτιστικός πυρήνας νέων, 
ασπίδα κατά της λαίλαπας των ναρκωτικών επίσης. Είναι γνωστό 
ότι τα εξαρτημένα από τα ναρκωτικά άτομα είναι σε συνθήκες 
απομόνωσης συχνά πιο δραματικές από τις περιπτώσεις που 
εξετάζονται εδώ. Και αυτά είναι άτομα ειδικών αναγκών. 

Τέχνη και άνθρωπος. Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί 
μια άλλη διάσταση της τέχνης, από τη δημιουργική. Η τέχνη είναι 
πανανθρώπινη γλώσσα που ενώνει λαούς και ανθρώπους, 
καταργεί σύνορα και φυλετικές διακρίσεις, φέρνει τον ένα 
άνθρωπο κοντά στον άλλο. Να μη συνεχίσω, κάπου υπάρχει στο 
κείμενο. Και τελειώνω. 

Προτάσεις. Είναι απαραίτητο πανεπιστημιακοί και άλλοι να 
θεωρήσουν τον τομέα της ειδικής αγωγής άμεσης προτεραιότητας 
και να προωθήσουν την έρευνα και εφαρμογή προγραμμάτων σε 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 
Δημιουργία διαπανεπιστημιακού φορέα ειδικής αγωγής για τη 
συμμετοχή των μαχόμενων στην ειδική εκπαίδευση εκπαιδευτικών, 
θα βοηθούσε το συντονισμό των ενεργειών. 

Παράλληλα, η Πολιτεία πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και να 
επιδείξει θερμό έμπρακτο ενδιαφέρον σε αυτό τον τομέα και 
ιδιαίτερα στα θέματα που αφορούν στα εικαστικά, ώστε με ειδικά 
προγράμματα, ενημερωμένους εκπαιδευτικούς, επαρκή μέσα και 
υλικά να επέλθει επιτέλους κάποια σοβαρή βελτίωση προς όφελος 
όχι μόνο των ατόμων με ειδικές ανάγκες, αλλά και του κοινωνικού 
συνόλου. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Γρυπάρη και 
συνεχίζουμε με την κυρία Κουσίδου Ελένη στο θέμα "Η ευεργετική 
ιδιότητα της τέχνης στον άνθρωπο και ο θεραπευτικός της ρόλος". 
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ΚΟΥΣΐΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ και ιδιαίτερα Θέλω να ευχαριστήσω 
την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου και τα μέλη του ΑΣ του 
Καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου γιατί συμπεριέλαβαν μια εργασία, Θα 
την έλεγα μία εργασία - πακέτο, η οποία Θα βοηθήσει όλους εμάς 
μαζί πολύ περισσότερο, πολύ καλύτερα για την κατανόηση αυτών 
των δύο δύσκολων τομέων, που είναι το ένα αυτό στο οποίο 
αναφέρθηκε ο κύριος Φαέθων και το άλλο η θεραπεία μέσω της 
τέχνης. Γι* αυτό και οι συνεργάτες εδώ θα μιλήσουν μετά σε σχέση 
με το καθαρά συγκεκριμένο αντικείμενο. 

Στην εισήγηση που έχει δημοσιευθεί είναι περισσότερο οι 
σκέψεις μου γύρω από αυτό το θέμα. Αυτό που θα πω τώρα είναι 
καθαρά πάνω σε απλά πράγματα που τα πιστεύω και είναι το 
ερέθισμα που θα ήθελα όλοι γι' αυτό να ερωτηθούμε. 

Θεραπεία μέσω της τέχνης - art therapy. Ο σκοπός. Σκοπός 
της τέχνης είναι να προσφέρει ερεθίσματα και παραστάσεις, όπου 
η σκέψη, το συναίσθημα, η μνήμη, η φαντασία και η κρίση να 
κάνουν υγιείς τους ανθρώπους που να είναι ικανοί να αγαπήσουν 
και να εργαστούν. Στη μεθοδολογία, αν για όλους τους ανθρώπους 
η τέχνη είναι πηγή ζωής από τη βρεφική τους ηλικία, ο ίδιος ο 
άνθρωπος έχει υποχρέωση να δει τα μέσα εκείνα με τα οποία η 
μεθοδολογία της τέχνης να εξερευνά το αισθητηριακό του κόσμο. 

Συγχρόνως, έχει υποχρέωση να προσαρμόσει τις μορφές της 
τέχνης με εξειδικευμένη μεθοδολογία εκεί όπου εμφανίζονται 
αφηρημένες έννοιες στην επικοινωνία και να στηρίζει το άτομο με 
το θεραπευτικό ρόλο της τέχνης που η προσέγγιση της θα βοηθά 
στην ψυχική και σωματική του αναπηρία. 

Ιστορική αναδρομή. Για την ίδια την τέχνη ο ιστορικός της 
χρόνος είναι τόσος όσο ο άνθρωπος και οι μορφές αναπαράστασης 
που αντανακλούν στον καθρέπτη του χρόνου. Η αρχική ρίζα 
βρίσκεται στο αποτύπωμα που αφήνει η ψυχή πάνω στο πρότυπο 
δραστηριότητας του σώματος, όπου και επικοινωνεί συμμετρικά με 
την ελκτική δύναμη που διαθέτει το αρχέγονο της σχέσης. Στο 
ιστορικό νόημα της τέχνης το συμπέρασμα είναι η τέχνη και μόνο 
για τον ίδιο τον άνθρωπο. 
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Παρούσα κατάσταση. Όσο για το παρελθόν, άλλο τόσο και 
στο σήμερα δεν έχει να απαντήσει η Ελλάδα γι' αυτό. Όταν για 
παράδειγμα μετά από τριάντα πέντε χρόνια λειτουργίας επίσημου 
φορέα της ψυχικής υγείας, προτείνεται η ανάγκη πρόσληψης ενός 
καλλιτέχνη, που δυστυχώς όμως κι εδώ με αδιευκρίνιστα κριτήρια 
στην εξειδίκευση του για τον τομέα της ψυχικής υγείας. 

Προβλήματα. Αλλά η μέχρι τώρα ψευδο-ψυχολογήσεις 
απομάκρυναν τη διδασκαλία της τέχνης από τον αληθινό της 
σκοπό και προκάλεσαν ζημιά στους χώρους της ψυχικής υγείας, 
γπάρχουν όμως ελάχιστες πρωτοβουλίες καλλιτεχνών από 
διάφορες ειδικότητες που πλησίασαν τους χώρους όπου η τέχνη 
θεραπευτικά προσέφερε τις υπηρεσίες της. 

Προοπτικές. Όταν η προσέγγιση της τέχνης γίνεται 
διδασκαλία των συναισθημάτων, τότε μόνο βοηθιέται ο άνθρωπος 
να γίνει πιο ανθρώπινος, είτε στο κανονικό του περιβάλλον, είτε 
στο θεραπευτικό πλαίσιο. Με αυτή την αξία ανοίγεται και η 
προοπτική να ενταχθεί η τέχνη θεσμικά μέσα στην ελληνική 
κοινωνία στους εκπαιδευτικούς και θεραπευτικούς χώρους. 

Συμπεράσματα. Το συμπέρασμα της δουλειά μας στη 
σημερινή παρουσία είναι πρόταση να εντάξουν οι καλλιτέχνες και 
τη θεραπευτική αξία της τέχνης τους στις ανάγκες του ελληνικού 
λαού. Τί πρέπει να γίνει; Θα φανώ μίζερη αν αρχίσω από τα 
σχολεία. Και τί εννοώ. Από τη Σχολή Καλών Τεχνών να υπάρχει το 
κίνητρο στους σπουδαστές να μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές 
τους σε εξειδικευμένα πανεπιστημιακά προγράμματα πτυχιακού 
επιπέδου και τις ανάγκες της ειδικότητας θερσπευτού μέσω της 
τέχνης. 

Όπως επίσης να προσαρμόσει και η Σχολή Καλών Τεχνών 
ειδικότητα όπου να δέχεται αποφοίτους ιατρικών σχολών, 
ιδιαίτερα της Ψυχιατρικής, για εξειδίκευση στην τέχνη με πτυχίο 
που θα καλύπτει την ειδικότητα του θεραπευτού μέσω της τέχνης. 

Δεν είναι πολλά, αν θέλουμε ας ανακαλύψουμε όμως τη 
γοητεία τους από τη μιμική τέχνη, όπου αλλού έχουν γίνει πολλά 
περισσότερα για να εντάξουμε και στις δικές μας ανάγκες την 
τέχνη στην υπηρεσία της ψυχικής υγείας. Γιατί ειλικρινά η Ελλάδα 
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το φως της τέχνης έδωσε και τυφλούς τους Έλληνες από τέχνη 
άφησε. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Κουσίδου και συνεχίζουμε με 
την κυρία Νιζέττα Αναγνωστοπούλου, ψυχολόγο. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτή τη στιγμή Θα δείτε ένα βίντεο από τη 
δουλειά της εικαστικής θεραπείας, της Θεραπευτικής προσέγγισης 
της τέχνης. Εγώ δεν τα βλέπω τόσο μελανά τα χρώματα όσο η 
κυρία Κουσίδου, αλλά αισθάνομαι ευγνωμοσύνη ότι πήρε αυτή την 
πρωτοβουλία να καλέσει την εικαστική Θεραπεία στο δικό σας 
Προσυνέδριο. Επίσης, να σας πω ότι το Κέντρο Τέχνης και 
Ψυχοθεραπείας το οποίο εκπροσωπώ ξεκινά από τη Δευτέρα ένα 
επιδοτούμενο πρόγραμμα από το υπουργείο Παιδείας. Είναι από τα 
γνωστά προγράμματα κινητικότητας για εικαστικούς δασκάλους 
τους οποίους λίγο θα ευαισθητοποιήσει στις αρχές της εικαστικής 
θεραπείας. 

Τώρα θα παρακολουθήσουμε ένα μικρό βίντεο όχι με 
ασθενείς, αλλά με εκπαιδευόμενους του Κέντρου Τέχνης και 
Ψυχοθεραπείας, για να δείτε λίγο τη δυναμική και τη διαδικασία 
και που δίνει η εικαστική θεραπεία την έμφαση και μετά να μπω 
και ν' αναπτύξω το κυρίως θέμα, πον είναι η ιστορική της 
αναδρομή και το πως "παντρεύεται" το θεραπευτικό μέρος με το 
εικαστικό μέρος και πως η θεραπεία και η τέχνη μπορούν να 
γίνουν "ζευγάρι". 

Διακοπή 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: ... να υπηρετήσει με το δικό της τρόπο το 
δικαίωμα όλων να απολαμβάνουν την καλλιτεχνική και πολιτισμική 
ζωή της Κοινότητας. Έτσι διατυπώθηκε στην Παγκόσμια 
Προκήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι το απολαμβάνουν αυτό το 
δικαίωμα, έχουν στη ζωή τους ευκαιρίες να γνωρίσουν την τέχνη 
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όχι μόνο σαν θεατές αλλά και σαν δημιουργοί. Και μπορούν να 
επιλέξουν πώς και πόσο θα αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες. 

Τί συμβαίνει όμως με αυτούς που δεν βρέθηκαν ποτέ 
μπροστά στη δυνατότητα επιλογής; Άνθρωποι, παιδιά, νέοι ή 
ενήλικες με μορφή σώματος και ικανότητες διαφορετικές από των 
πολλών που αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους διαφορετικά και 
δεν σκέπτονται ούτε εκφράζονται με τον τρόπο που κάνουν οι 
πολλοί, πώς να ξέρουν αν είναι προικισμένοι για να προχωρήσουν 
καλλιτεχνικά, όταν δεν έχουν καν ξεκινήσει; Πώς να ξεκινήσουν 
όταν όλα τα συστήματα θεωρούν ότι μόνο μέσω της 
παραγωγικότητας του μπορεί ένα άτομο να ενταχθεί στην 
κοινωνία, όταν όλες οι προσπάθειες γίνονται για να αυξηθεί αυτή 
η παραγωγικότητα του και θεωρείται πολυτέλεια περιττή και 
βεβαίως μη παραγωγική η δημιουργικότητα τους και τα αδιανόητα 
ταλέντα τους; 

Το ενδιαφέρον της "V.S. ΕΛΛΑΣ" δεν περιορίζεται στους 
ανθρώπους που έχουν κάποιο ξεχωριστό ταλέντο, γιατί πιστεύουμε 
ότι η τέχνη δεν είναι μόνο για τους εκλεκτούς της. Το δρόμο αξίζει 
να τον πάρουν όλοι. Η πορεία, η καλλιτεχνική διαδικασία που 
ακολουθείται είναι εξίσου σημαντική με το αποτέλεσμα. Κέρδος θα 
υπάρχει πάντα. 

Για τον άνθρωπο με περιορισμένες δυνατότητες ή 
διαφορετικές δυνατότητες, σημασία έχει να του δώσουν την 
ευκαιρία και τα μέσα να εκφράσει αυτό που θέλει με το δικό του 
ιδιαίτερο ρυθμό, τους δικούς του κώδικες. Να του παρέχουν τον 
κατάλληλο εξοπλισμό, στον κατάλληλο χώρο, με αξιοπρέπεια και 
πίστη ότι του αξίζει. Να μην του επιβάλουν κάποια καθιερωμένα 
κριτήρια αισθητικής, αλλά να τον αφήσουν να επικοινωνήσει και 
να εκφραστεί με το δικό του μοναδικό τρόπο. 

Και θα είναι πραγματικά τυχερός ο καλλιτέχνης - δάσκαλος 
που θα βρεθεί κοντά του, ικανός να πάρει το μήνυμα του, να 
ανακαλύψει και να εκτιμήσει την αξία του, να την προβάλει και να 
την προσφέρει πίσω εμπλουτισμένη με τη δική του τέχνη και 
ευαισθησία. 
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Η Ελληνική Εταιρία Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων Ατόμων με 
Ειδικές Ανάγκες βλέπει στον με ειδικές ανάγκες άνθρωπο, που έχει 
μεν διαφορές, αλλά πολύ περισσότερες με όλους τους άλλους 
ανθρώπους, έναν άνθρωπο που έχει το δικαίωμα να εκπαιδευτεί, 
να εκφραστεί και να επικοινωνήσει με τους γύρω του, και να 
καταξιωθεί. 

Η Οργάνωση θεωρώντας την τέχνη σαν ένα εξαιρετικό μέσο 
εκπαίδευσης, έκφρασης και επικοινωνίας, προωθεί με τον ίδιο 
ζήλο το δημιουργικό χρόνο των πολλών κα\ τα ξεχωριστά ταλέντα 
των ολίγων και φροντίζει να περάσει το μήνυμα ότι η τέχνη και η 
αναπηρία αξίζει να συμπορεύονται. 

Η "V.S. ΕΑΑΑΣ" είναι οργάνωση μη κερδοσκοπική, σκέλος 
διεθνούς οργάνωσης και ένας από TOUC στόχους της είναι να 
ασχοληθεί με όλες τις τέχνες, όλες τις μορφές αναπηρίας, όλες τις 
ηλικίες, σε όλα τα επίπεδα εξέλιξης. Απευθύνεται στο ευρύ κοινό, 
απευθύνεται στους καλλιτέχνες. 

Πρώτη δουλειά την Οργάνωσης ήταν να γνωρίσει από κοντά 
τα καλλιτεχνικά προγράμματα που ήδη είχαν κάποια σχολεία και 
ιδρύματα (θεατρικές παραστάσεις, χορευτικές ομάδες, εργαστήρια 
ζωγραφικής - πηλού κ.λπ.) και να τις παρουσιάσει στο ευρύ κοινό. 
Αυτό έγινε μέσα από το καλλιτεχνικό πανηγύρι που 
πραγματοποιήθηκε, το "νήμα της Αριάδνης", στο Πάρκο 
Ελευθερίας το 1989. 

Μετά το πανηγύρι ακολούθησαν και άλλη σημαντικά 
προγράμματα. Παραστάσεις με συμμετοχή Ελλήνων και ξένων 
καλλιτεχνών με ειδικές ανάγκες, συμμετοχή σε φεστιβάλ, 
συναντήσεις, εκθέσεις και εργαστήρια στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, εκπαιδευτικά προγράμματα για καλλιτέχνες, ηθοποιούς 
ή μουσικούς ώστε να μπορέσουν να εργαστούν στο χώρο των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Βασικό όμως κορμό της δουλειάς μας αποτέλεσαν εξαρχής τα 
καλλιτεχνικά εργαστήρια που έγιναν σαν θεσμός και λειτουργούν 
από το 1990. Αυτό σημαίνει ότι με δική μας ευθύνη λειτουργούν 
μέσα σε σχολεία ή ιδρύματα καλλιτεχνικά εργαστήρια (θέατρο, 
μουσική, χορός ή ζωγραφική) με συγκεκριμένες ομάδες παιδιών ή 
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νέων. Υπεύθυνοι των εργαστηρίων μας είναι πάντα επαγγελματίες 
καλλιτέχνες. 

Η V.S.A. πιστεύει ότι οι καλλιτέχνες είναι άνθρωποι με 
λιγότερες προκαθορισμένες ιδέες και αντιλήψεις για τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες. Είναι ευαίσθητοι, προβληματισμένοι, τολμηροί, 
προκλητικοί, απαιτητικοί. Αλλιώτικοι από αυτούς που είχαν μέχρι 
τότε στο περιβάλλον τους τα παιδιά και οι νέοι με ειδικές ανάγκες. 
Διαπιστώσαμε ότι δεν έχει τόση σημασία αν είχαν προηγούμενη 
εμπειρία με άτομα με ειδικές ανάγκες, όσο αν επιθυμούσαν 
πραγματικά αυτό το χώρο εργασίας και αν ήταν σωστοί 
επαγγελματίες. Η τέχνη τους και η ευαισθησία τους ήταν ικανές να 
γεφυρώσουν τις διαφορές, να βοηθήσουν στην επικοινωνία και στη 
δημιουργικότητα της ομάδας. 

Κάθε καλλιτεχνικό εργαστήρι σε ειδικό σχολείο, ίδρυμα ή 
άλλο σχετικό φορέα έχει τετραπλό στόχο. Ο πρώτος και βασικός 
στόχος αφορά τα ίδια τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ο δεύτερος 
αφορά τους δασκάλους και άλλους ειδικούς, ο τρίτος αφορά τη 
διεύθυνση του σχολείου του ιδρύματος, ο τελευταίος αφορά τους 
γονείς και το στενό τους περιβάλλον. 

Παράλληλα με τα εργαστήρια αυτά, κάναμε και άλλο ένα 
βήμα δημιουργώντας σταθερές ομάδες από επιλεγμένα μέλη με 
στόχο να δουλέψουν σε πιο προχωρημένο επίπεδο. Δημιουργήσαμε 
ομάδες βασισμένες στα κοινά καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα των 
μελών τους και όχι πια στα κοινά χαρακτηριστικά της αναπηρίας, 
όπως αναγκαστικά συνέβαινε μέσα στα σχολεία. Όχι πλέον μέσα 
στο χώρο του σχολείου και όχι μέσα στο χρόνο του σχολικού 
προγράμματος, αλλά στον ελεύθερο χρόνο του κάθε μέλους. 

Ξεκινήσαμε, λοιπόν, με τη δημιουργία μιας μουσικοθεατρικής 
ομάδας. Η ομάδα δούλεψε στην αρχή πειραματικά, συνεργάστηκε 
με την αγγλική ομάδα "Heart and Soul" και συνέχισε μετά σε 
μόνιμη βάση ετοιμάζοντας παραστάσεις. Ήδη ανέβασε σε θεατρική 
διασκευή δύο γνωστό έργα, το "Ονειρο καλοκαιρινής νύκτας" και 
την "Πεντάμορφη και το Τέρας". Η μουσική των έργων είναι 
πρωτότυπη και ζωντανή και τα μέλη ερμηνεύουν διαφορετικούς 
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ρόλους περνώντας με άνεση από το θέατρο στη μουσική και μετά 
στο χορό. Παραστάσεις έχουν γίνει στην Αθήνα και στην Κρήτη. 

Η επόμενη ομάδα που ξεκίνησε με επιλεγμένα μέλη ήταν η 
ομάδα εικαστικών, η οποία αποτελείται από έξι έως οκτώ νέους. 
Στο πρώτο διάστημα ανέλαβε την υποχρέωση να ετοιμάσει τα 
σκηνικά και τα θεατρικά αντικείμενα για τ/ς θεατρικές 
παραστάσεις. Μετά λειτούργησε με πιο ελεύθερο δικό της 
πρόγραμμα. Μια χαρακτηριστική δουλειά είναι αυτή που έδειξα το 
πρωί, "Ο μάγος και η κουκουβάγια", που είναι μια ιστορία που 
φτιάχτηκε συλλογικά με την εικαστική ομάδα και παρουσιάζεται σε 
διαφάνειες και ήχο. 

Συνήθως η ομάδα δουλεύει μέσα στο εργαστήριο, αλλά 
πραγματοποίησε και κάποια εξωτερικά προγράμματα, ένα 
παράδειγμα ήταν ο ανοικτό εργαστήριο ζωγραφικής μέσα στα 
πλαίσια ημερίδας που οργάνωσε η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. 

Μια άλλη ομάδα που λειτουργεί, έχει σαν θέμα το βίντεο. 
Μέλη της είναι νέοι άνθρωποι με πολλά ενδιαφέροντα και 
ικανότητες, κυρίως κωφοί και νέοι με κινητικές αναπηρίες. Στον 
ενάμισι χρόνο που λειτουργεί η ομάδα, τα μέλη παρακολούθησαν 
μια σύντομη σειρά εισαγωγικών μαθημάτων για τη διαδικασία της 
παραγωγής ταινιών βίντεο, ενώ συγχρόνως έκαναν τα πρώτα τους 
βήματα στο τράβηγμα, στο μοντάζ μικρών ταινιών. 

Ένα νέο πρόγραμμα της "V.S. Ελλάς" είναι το πρόγραμμα 
"Αριάδνη". Το πρόγραμμα "Αριάδνη" είναι μια σταδιακή και 
μόνιμη παρέμβαση σε δεντρόφυτη περιοχή της Αθήνας, σε μια 
πλατεία, με γλυπτά και άλλα καλλιτεχνικά στοιχεία και στη 
συνέχεια την παρουσίαση καλλιτεχνικών δρώμενων στον ίδιο χώρο. 

Στόχοι του προγράμματος είναι να εμπλουτίσει ένα κομμάτι 
της πόλης των Αθηνών και να προωθηθούν και να προβληθούν 
καλλιτεχνικές δυνατότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Να 
αντιστραφούν οι γνωστοί κώδικες. Οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες 
θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα προσφέρουν, ενώ αποδέκτες της 
προσφοράς είναι όλοι οι κάτοικοι της πόλης. 

Ο χώρος της μόνιμης αυτής εικαστικής παρέμβασης, που 
εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του *ήμου Αθηναίων, είναι η 
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πλατεία στο λόφο του Φιλοπάππου, απέναντι από το Θέατρο της 
Δώρας Στράτου. 

Και τελευταίο ένα νέο πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει. 
Ξεκινήσαμε μια καταγραφή απ' όλη την Ελλάδα, των ανθρώπων με 
ειδικές ανάγκες που ζωγραφίζουν, κάνουν γλυπτική ή άλλες 
καλλιτεχνικές κατασκευές. Στόχος μας είναι μια έκθεση που 
εγκρίθηκε και θα παρουσιαστεί στο Πνευματικό Κέντρο "Μελίνα 
Μερκούρη" στη Θησείο. Θα θέλαμε η έκθεση να δώσει το ερέθισμα 
να δημιουργηθούν περισσότερα και καλύτερα εικαστικά 
εργαστήρια για άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Ερωτήσεις τώρα προς τις 
εισηγήτριες. Πέτρος Καρυστινός, το όνομα σας, κάποιος άλλος. 
Ξεκινάμε με τον κύριο Καρυστινό και στη συνέχεια αν κάποιος 
άλλος θέλει να κάνει ερώτηση. 

ΚΑΡΥΣΤ/ΝΟΣ: Καταρχάς ευχαριστώ όλους τους εισηγητές για τις 
πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις που ακούσαμε τώρα το απόγευμα. 
Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Αναγνωστοπούλου, ξεχωρίσατε την 
τέχνη από την ψυχοθεραπεία, στο τέλος με αυτά που 
επιγραμματικά αναφέρατε, τις ρήσεις κάποιων θεωρητικών. 
Ωστόσο, θα ήθελα να ρωτήσω, πότε ολοκληρώνεται το ζωγραφικό 
έργο της ομάδας εικαστικής θεραπείας; Στο τέλος του χρόνου της 
συνεδρίας, όταν θεωρήσετε εσείς ότι το έργο τελείωσε ή όταν το 
αποφασίσει αυτό από κοινού η ομάδα; 

Και τελευταίο: Πώς αξιολογείται, εικαστικά ή ψυχαναλυτικά ή 
και τα δύο, το έργο της ομάδας εικαστικής θεραπείας; 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καταρχήν ρωτάτε πότε τελειώνει η 
θεραπεία; 

ΚΑΡΥΣΤ/ΝΟΣ: Όχι, όχι, το έργο σε κάθε συνεδρία. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το έργο συνήθως τελειώνει, έχουμε ένα 
χρόνο που είναι για το εμπειρικό στάδιο θα λέγαμε και μετά είναι 
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το μοίρασμα, μιλάμε πάνω σε αυτά που φτιάχνουμε. Λοιπόν, 
έχουμε μία κάποια ώρα που ζωγραφίζουν οι άνθρωποι ή που 
φτιάχνουν, που κατασκευάζουν. Γιατί αυτό που είδατε είναι μία 
μορφή απ' όλες τις μορφές εικαστικής θεραπείας. Θα μπορούσαμε 
να δούμε βίντεο με παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

ΚΑΡΥΣΤ/ΝΟΣ: Θέλω να πω, ολοκληρώνεται σε μια συνεδρία αυτό, 
σε δύο, σε τρεις, σε πέντε, πότε; 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, το έργο ολοκληρώνεται κάθε φορά. 
Εκτός εάν έχουμε περιπτώσεις που ένα παιδί για παράδειγμα 
μπορεί να βρίσκεται σε ένα πρόγραμμα, να είναι σε ένα ειδικό 
σχολειό και παίρνουμε τώρα βέβαια τα σχολεία του εξωτερικού, 
γιατί δεν ξέρω κανένα ειδικό σχολειό να έχει πρόγραμμα 
εικαστικής θεραπείας ενταγμένο μέσα στα προγράμματα του. 
Λοιπόν, εκεί ένα παιδί παρακολουθεί τις τάξε/ς του. Ας πάρουμε το 
"Στουπάθειο", το αντίστοιχο εγγ?έζικο "Στουπάθειο". 
Παρακολουθεί τις τάξεις του τις ειδικές από το πρωί, 
παρακολουθεί τα προγράμματα που είναι νια φυσιοθεραπεία ή ό,τι 
άλλο χρειάζεται στα παιδιά και έχει και κάποιο εργαστήριο 
εικαστικής θεραπείας. 

Εκεί γίνεται συνήθως ατομική δουλειά και ο θεραπευτής 
βλέπει το παιδί για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται το παιδί και 
του ζητείται κιόλας η συνεργασία με τους δασκάλους του. Δηλαδή 
οι δάσκαλοι παραπέμπουν το παιδί στη θεραπεία. Λένε στον 
εικαστικό θεραπευτή, κοίταξε έχουμε αυτέ -ο παιδί και νομίζουμε 
ότι δουλεύοντας μαζί σου θα βοηθούνταν. 

Κι έτσι, το αναλαμβάνει για μία περίοδο, μία χρονική 
περίοδο. Μπορεί να είναι κάποιοι μήνες, μπορεί να είναι και 
κάποια χρόνια. Εξαρτάται από τη σοβαρότητα του περιστατικού, 
γιατί έχουμε και πολύπλοκα προβλήματα, πολλές φορές και 
οικογενειακής φύσης. 

Τώρα, με άτομα ενήλικα που έρχονται για να μάθουν τον 
εαυτό τους θα λέγαμε, εκεί βαστάει όσο θα είναι η σύμβαση τους. 
Δηλαδή κάθε φορά μπορεί να φτιάξεις κάτι, αλλά το ζητούμενο δεν 
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είναι αυτό που φτιάχνεις. Είναι αυτό που φτιάχνεις σε σχέση με τον 
εαυτό σου, πως το συνδέεις και τελικά το ζητούμενο είναι ο εαυτός 
σου. 

ΚΑΡΥΣΤ/ΝΟΣ: Ναι, αλλά πώς αξιολογείται αυτό, από τον ίδιο, από 
σας, με συζήτηση που γίνεται, πώς βγαίνουν κάποια 
συμπεράσματα; 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αμοιβαία γίνεται. Γίνεται και από τον ίδιο, 
λέει ότι ήρθα να επιλύσω αυτό το πρόβλημα και τώρα το επέλυσα 
και μου φτάνει, μπορεί να πει δεν μου φτάνει και Θέλω να μάθω 
περισσότερα για τον εαυτό μου, μπορεί να του πει η ομάδα 
νομίζεις ότι έμαθες αλλά δεν έχεις μάθει τίποτα γιατί κολλάς με 
την τάδε ας πούμε σ' αυτό το θέμα. Γίνεται μία συμφωνία 
αμοιβαίας συνεργασίας ας πούμε. 

ΚΑΡΥΣΤ/ΝΟΣ: Χωρίς να θέλω να μονοπωλήσω το χρόνο, κάτι άλλο. 
Με αφορμή αυτά που είπατε είχα σκεφτεί προηγουμένως, όταν 
συνεργάζεται αυτή η ομάδα, επειδή ο ένας παρεμβαίνει στη 
δουλειά του άλλου, δηλαδή προσθέτει στοιχεία... 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση που 
σας έδειξα της ομαδικής ζωγραφικής. Εκεί έχουμε τη συναλλαγή, 
δηλαδή αντί να έχουμε τους ανθρώπους να κάθονται σε ένα κύκλο 
και να μιλάνε και να παρεμβαίνει ο ένας στον άλλον, αυτή τη 
στιγμή κάνετε ορισμένες παρεμβάσεις σ' αυτό το λόγο που έχω 
εγώ. Μπορεί να λέγαμε για τα οικογενειακά μας και να κάναμε 
παρεμβάσεις. Εκεί γίνεται εικαστικά η παρέμβαση. 

ΚΑΡΥΣΤ/ΝΟΣ: Ναι, μόνο που δεν είναι τόσο προσωπικά τα δικά 
μας νομίζω εδώ πέρα. Εκεί αυτό είναι μια κατάθεση ψυχής. 
Δηλαδή κάτι που φτιάχνει ο ένας μπορεί ο άλλος να το χαλάσει 
από πάνω. Δηλαδή, τι συμβαίνει, αυτό με ενδιαφέρει; 
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Βεβαίως, αλλά ο λόγος μας δεν 
συνειδητοποιούμε πόσο συχνά χαλάμε το λόγο του άλλου. Μας 
κάνει εντύπωση κι εκεί γίνεται και η μεγάλη συζήτηση στις ομάδες, 
όταν κάποιος πάει και μουτζουρώνει το έργο του άλλου. Μα, 
αναιρούμε τους ανθρώπους καθημερινά, σε κάθε βήμα! Με τα 
λόγια μας πολλές φορές, δεν χρειάζεται να τους σβήσουμε το έργο. 

ΚΑΡΥΣΤ/ΝΟΣ: Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι το ίδιο. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, θεωρώ ότι είναι μια δραματικότερη 
μορφή του τι συμβαίνει στη ζωή μας. Γιατί ό,τι συμβαίνει σε μία 
μικρή ομάδα συμβαίνει σε ένα κοινωνικό σύνολο. 

ΚΑΡΥΣΤ/ΝΟΣ: Ευχαριστώ. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Παχάκη. 

ΠΑΧΑΚΗ: Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Ντεπιάν να μας δώσει 
κάποιες διευκρινίσεις για το χρηματοδοτικό σχήμα της εταιρίας 
της. Δηλαδή αυτή η πολύ πλούσια δράση την οποία μας 
παρουσιάσατε πώς χρηματοδοτείται, έχετε κάποια μόνιμα 
επιχορήγηση από το κράτος ή κάποιους φορείς, εκτός από τα 
συγκεκριμένα προγράμματα με τα οττοία συνεργάζεστε και 
ασφαλώς θα έχετε από κει κάποια χρηματοδότηση. Έχετε 
συνδρομές από τα μέλη σας, έχετε δίδακτρα ας το πούμε, τα οποία 
καταβάλλουν οι γονείς των παιδιών; 

ΝΤΕΠΙΑΝ: Λοιπόν, θα σας πω όσα ξέρω εγώ σαν εικαστικός και 
καλλιτέχνης που δουλεύω στον Οργανισμό. Αν δεν σας καλύψω θα 
μπορεί να συνεχίσει η κυρία Ασλανίδου που είναι στο κοινό. Σας 
είπα ότι είναι μία μη κερδοσκοπική αστική εταιρία. Τα άτομα που 
έρχονται στα εργαστήρια δεν πληρώνουν τίποτα. Και όπως είπα το 
πρωί, η χρηματοδότηση είναι είτε από ευρωπαϊκά προγράμματα, 
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είτε από εξορμήσεις που κάνει ο Οργανισμός, που οργανώνει ώστε 
να μπορέσει... 

Κασέτα ί5β 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Αναγνωστοπούλου αν 
μπορεί να μας πει λίγο περισσότερα πράγματα για το περιεχόμενο 
του σεμιναρίου που Θα γίνει τώρα. Δηλαδή πώς είναι δομημένο. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Νομίζω ότι δεν είναι ο χώρος να μιλήσουμε 
γι' αυτό εδώ, γιατί ήδη είσαστε είκοσι άνθρωποι που θα λάβετε 
μέρος, εδώ είναι ευρύτερο κοινό. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Είναι πολλοί ττου ενδιαφέρονται, βέβαια εγώ στην 
εφημερίδα το είδα και δήλωσα, αλλά και εγώ ήθελα να ξέρω τι 
περίπου. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το πρόγραμμα Θα το λάβετε τη Δευτέρα που 
θα είσαστε στο σεμινάριο. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Είναι έκπληξη δηλαδή. 
Η κυρία Κουσίδου αν μπορούσε να μας πει κάτι περισσότερο 

για δικές της εμπειρίες, πως έχει δουλέψει και ένα ερώτημα για την 
κυρία Ντεπιάν. Αυτό το πρόγραμμα "Αριάδνη" είναι μόνο για τα 
παιδιά με ειδικές ανάγκες ή είναι και για άλλους φορείς, για 
σχολεία και τέτοια πράγματα; 

ΚΟΥΣΙΔΟΥ: Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τί εννοείτε. Γιατί νομίζω μέσα 
στο ρόλο μου και σε ό,τι σας είπα και ό,τι έγραφα δεν είναι ο 
ρόλος του επαγγελματία θεραπευτού, του εικαστικού θεραπευτού, 
με την ειδικότητα αυτή που βέβαια ελπίζουμε το ελληνικό κράτος 
να τη θεσπίσει μέσα στην εκπαίδευση και ας πούμε στους 
υπόλοιπους χώρους ψυχικής υγείας. Η δική μου δουλειά με τα 
παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι εδώ και είκοσι χρόνια σ' ένα ειδικό 
σχολείο, αλλά όχι και μόνο. Και σε πολύ διαφορετικές και 
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ευρύτερες άλλες κοινωνικές ανάγκες ομάδων ανθρώπων, ενηλίκων, 
εφήβων και μικρής ηλικίας παιδιών. 

Η δουλειά που κάνω, αν πείτε μόνο για τον καθημερινό χώρο 
που είναι το σχολείο μου και είναι το κομμάτι καθαρά της 
κεραμικής τέχνης, προσπαθώ να βγάλω αυτό που λέμε -δεν ξέρω 
αν θα με καταλάβετε λίγο- βιωματική τέχνη. Αυτό, τίποτα άλλο. 
Λειτουργώ με την έννοια της βιωματικής τέχνης. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Μπορώ να ρωτήσω κι εγώ κάτι σχετικό με αυτό; 
Ήθελα να διευκρινίσω όταν λέτε βιωματική τέχνη, είναι αυτό που 
λέμε και εμείς οι εικαστικοί θεραπευτές έτι ξεκινάμε από κει που 
βρίσκεται το άτομο απέναντι μας και δεν παρεμβαίνουμε στο 
ξεκίνημα; Αυτό εννοείτε βιωματική τέχνη; 

ΚΟΥΣΙΔΟΥ: Όχι, εννοώ βιωματική τέχνη με την έννοια της ενότητας 
που έχει να ακολουθήσει το πρόγραμμα διδασκαλίας μέσα στο 
χώρο της αίθουσας. Δηλαδή αν είναι να κάνω ένα φρούτο θα το 
ζωγραφίσω, θα το φάω, θα το κόψω, θα νο φτιάξω και στο τέλος 
το αποτέλεσμα θα είναι ας πούμε και ένα κομμάτι που θα δείξει 
πως το εννοώ ζωγραφικά. Αυτό θα είναι με το χρώμα ή με τον 
πηλό. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Το θέμα τους το δίνετε εσείς; 

ΚΟΥΣΙΔΟΥ: Εξαρτάται. Τα παιδιά έχουν δικές τους ιδέες 
περισσότερο και μη νομίζετε τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν κι 
αυτά πιο πολλές. Εξαρτάται, εξαρτάται. Δεν έβαλα το χέρι στο 
ευαγγέλιο και να πω ότι σήμερα πιάνω δουλειά και ξέρω τι θα 
κάνω. 

ΝΤΕΠΙΑΝ: Λοιπόν, για το πρόγραμμα "Αριάδνη" τα εικαστικά 
στοιχεία για τη μόνιμη παρέμβαση προς το παρόν θα 
δημιουργηθούν από άτομα με ειδικές ανάγκες. Συγκεκριμένα θα 
ετοιμαστεί ένα γλυπτό του κυρίου Ροκουτάκη, το οποίο θα μπει 
μόνιμα στη θέση αυτή και θα δημιουργηθούν μία σειρά από 
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εργαστήρια σε ιδρύματα και μετά στο τέλος μία ή δύο εβδομάδες 
ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να δουλέψουμε επιλεγμένα άτομα για 
να φτιάξουμε κάποια γλυπτά από ξύλο. Και μετά, όταν ανοίξει 
αυτός ο χώρος και πλέον τελειώσει η πρώτη μας δουλειά, θα 
γίνουν μια σειρά από δρώμενα και θεατρικές παραστάσεις επάνω 
στο χώρο, ώστε να γίνει πιο γνωστό το έργο αυτό. 

Όταν σχεδίαζα την ιδέα να κάνουμε τα ξύλινα γλυπτά, ήθελα 
οπωσδήποτε να υπάρχει κάποια σύνδεση και με τη γειτονιά και με 
την κοινωνία, δηλαδή να βρούμε ένα τρόπο είτε με παράλληλα 
εργαστήρια ή να έρθουν να βοηθήσουν σε κάποια κομμάτια των 
εργαστηρίων τα άτομα της περιοχής και παράλληλα, θα ήθελα 
ιδανικά να φτιαχτούν εφήμερα αντικείμενα που να έχουν την ίδια 
προσέγγιση δουλειάς που έχουμε με άτομα με ειδικές ανάγκες, που 
να στηθούν για όσο κρατήσουν. Δηλαδή μπορεί να μην είναι 
δυόμισι μέτρα ψηλά ξύλινα αντικείμενα, θα μπορούσαν να ήταν πιο 
μικρά αντικείμενα που έχουν φτιαχτεί από παιδιά και δεν θα 
έχουμε πια τις απαιτήσεις να μπορεί αυτό το πράγμα να κρατήσει 
ένα χρόνο. Μπορεί να κρατήσει μια εβδομάδα και μετά να τα 
πάρουμε. 

Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση; Ο κύριος Ροκουτάκης. 

ΡΟΚΟΥΤΑ Κ ΗΣ: Ήθελα να ξέρω για ποια άτομα με ειδικές ανάγκες 
μιλάτε για θεραπεία τέχνης; 

ΝΤΕΠΙΑΝ: Δεν έχει κανένα περιορισμό η εικαστική θεραπεία. Και 
σχεδόν το λέω με περηφάνια, μια και την εκπροσωπώ σε σχέση με 
άλλες θεραπείες που μπορεί να έχουμε κάποιους περιορισμούς. Ας 
πούμε, δεν θα δουλεύαμε με φυχοπαθητικά άτομα θέατρο. Δεν 
έχουμε κανένα περιορισμό όμως με τα εικαστικά. Τα εικαστικά 
μπορούμε να τα δουλέψουμε από προσχολική ηλικία, με 
φυσιολογικά παιδιά, με παιδιά με νοητική στέρηση, με παιδιά με 
ψυχώσεις, με παιδιά με προβλήματα εξελικτικά ή προβλήματα 
οργανικής φύσεως (τυφλότητα, κωφότητα, σπαστικότητα κ.λπ.), με 
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ενήλικες κάθε κατηγορίας (νευρώσεις, ψυχώσεις), με γέρους στα 
ΚΑΠΗ. 

Έχω δει δουλειά που γίνεται στον Καναδά με πολύ 
ηλικιωμένα άτομα και ήταν τρομερή η διαφορά να βλέπεις ένα 
άτομο το οποίο φθίνει και ετοιμάζεται να πεθάνει και όλοι τον 
αφήνουμε να πεθάνει, να τον βλέπεις να ζωντανεύει μέσα από τη 
ζωγραφική του. 

Δεν έχει κανένα περιορισμό θα έλεγα η ενασχόληση με την 
τέχνη, ούτε από άποψη ηλικίας, ούτε από άποψη προβλήματος 
υγείας. 

ΡΟΚΟΥΤΑΚΗΣ: Ναι, ήθελα να πω για παράδειγμα ένας τυφλός δεν 
θεραπεύεται με τέτοιο τρόπο. 

ΝΤΕΠΙΑΝ: Ένας τυφλός δεν χρειάζεται να θεραπευτεί, ένα άτομο 
όμως το οποίο δεν μπορεί να συμφιλιωθεί με αυτό που έχει και 
αυτό που είναι, αυτό χρειάζεται να το αντιμετωπίσει. 

ΡΟΚΟΥΤΑΚΗΣ: Σωστά, σωστά. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλη ερώτηση; Το όνομα σας; 

ΚΟΡΑΣ: Γιώργος Κόρας. Δεν νομίζετε ότι όλοι οι καλλιτέχνες 
ωφελούνται από αυτή τη θεραπεία; Οταν δουλεύει ένας 
καλλιτέχνης αυτομάτως έχει κάποια θεραπεία επάνω του, φεύγουν 
από το υποσυνείδητο του πολλές φορές τα απωθημένα και αυτό 
του δίνει μια κάποια ανακούφιση. Αν δεν μιλήσουμε για τους 
καλλιτέχνες αυτούς οι οποίοι προβληματίζονται, απλούστατα 
βλέπουν και η θέα περνάει από το χέρι τους και καταλήγει στο 
canvas. Αν μιλήσουμε γι' αυτούς οι οποίοι δημιουργούνε όχι μονάχα 
με τα χέρια τους, αλλά και με το μυαλό και με την ψυχή και πολύ 
περισσότερο με το ασυνείδητο. 

Για τη δική μου τη δουλειά, εγώ προσωπικά πολλές φορές 
προσπαθώ να μην ξέρω τι κάνω, να αντλήσω από το υποσυνείδητο 
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ορισμένες πιέσεις που έχω και να βγουν έξω και μετά όταν τις 
κάνω καταλαβαίνω γιατί τις έκανα και ποιος ήταν ο λόγος. 

Κάποτε είπα σ' ένα Συνέδριο ότι όταν ο καλλιτέχνης 
αποφασίζει να γίνει καλλιτέχνης, αυτό σημαίνει εκείνη τη στιγμή 
ότι έχει φυχικές τρικυμίες μέσα του. Δεν είναι "normal' ας πούμε. 
Δεν νομίζετε ότι αυτό έχει κάποια βάση μέσα του; 

ΝΤΕΠ/ΑΝ: Αναφέρεστε στο ότι η κοινωνία το δέχεται κιόλας, ο 
καλλιτέχνης είναι "κανάλι". Δηλαδή είναι αυτός που είναι πιο 
ευαίσθητος στο τι συμβαίνει γύρω του, στο τι συμβαίνει μέσα του 
και δεν χρειάζεται να το ονοματίσει, οι κριτικοί τέχνης 
ονοματίζουν. Δεν χρειάζεται να 'ρθει ένας καλλιτέχνης για να 
καταλάβει τι ζωγραφίζει. Όμως ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 
καλλιτέχνης και δεν μπορεί να ζωγραφίσει αυτός μπορεί να 
βοηθηθεί. Ή ένας άνθρωπος που ζωγραφίζει τόσο πολύ όπως ο 
Βαν Γκονγκ ή ο Μουνχ που καταλήγει στο ψυχιατρείο. Αυτός 
μπορεί να βοηθηθεί από την εικαστική θεραπεία. Ένας καλλιτέχνης 
ο οποίος ζωγραφίζει δεν έχει κανένα λόγο να κάνει τη θεραπεία. 

ΚΟΡΑΣ: Η θεραπεία είναι το έργο του, αυτό θέλω να πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Οικονομίδης, ερώτηση ή τοποθέτηση; 

ΟΙΚΟΝΟΜ/ΔΗΣ: Ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση. 

ΟΙΚΟΝΟΜ/ΔΗΣ: Με κάλυφε στα περισσότερα μέρη ο συνάδελφος 
που μίλησε. Θέλω να προσθέσω στην περίπτωση αυτή είναι ο 
καλλιτέχνης ο οποίος είναι υπερευαίσθητος ή η κοινωνία είναι πιο 
αναίσθητη; Ένα. 

Δεύτερον, απ' ό,τι είπατε, υπάρχει ο θεραπευτής, ο 
εκφραζόμενος, το πρόγραμμα και το ίδρυμα. Υπάρχει περίπτωση 
να σας έχουν δώσει ένα πρόγραμμα ή να έχετε εκπονήσει ένα 
πρόγραμμα για μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων, το οποίο στην 
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πράξη να διαπιστώνετε ότι είναι εντελώς αντίθετο και 
ανεφάρμοστο στη συγκεκριμένη ομάδα που επέλεξαν άλλοι να 
θεραπεύσετε; 

Τρίτο ερώτημα, αν έπεσε στην αντίληψη σας δάσκαλος ο 
οποίος έφερε κάποιο υποκείμενο (ας το πούμε έτσι) για θεραπεία, 
ένα παιδί, να διαγνώσετε ότι το παιδί είναι καλά και ο δάσκαλος 
δεν είναι καλά; 

Τέταρτον, αν συνέπεσε ο θεραπευτής ο ίδιος να κάνει 
αυτοθεραπεία στον εαυτό του ερήμην όλων των άλλων αφού 
διέγνωσε κάποιες προσωπικές στιγμές όπου θα μπορούσε να 
αυτοβοηθηθεί. 

Και τέλος, πως συνδέεται αυτό που λένε έξω, ιδιοφυία και 
παράνοια, για το οποίο θαυμάσια έχουν μιλήσει Αομπρόζο 1887 
και Σιμόν 1876 κ.λπ; Ευχαριστώ πολύ. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Οικονομίδη. 
Καταρχήν μας θέσατε πολλά ηθικά διλήμματα που ένας που 
ασχολείται με τη θεραπευτική έρχεται συνέχεια αντιμέτωπος και 
που χρειάζεται να έρχεται. Δεν είναι μόνο ο δάσκαλος, είναι και ο 
γονιός που πάει το παιδί του σε θεραπεία γιατί δεν θέλει αυτός να 
αλλάξει τίποτα. Και είναι και σύζυγοι που βγάζουν ο ένας τον άλλο 
τρελό γιατί δεν θα θελαν αυτοί να αλλάξουν τη ζωή τους ας πούμε. 
Και αυτά είναι καθημερινά. 

Πράγματι, η κοινωνία δεν είναι ευαίσθητη και όχι ότι ο 
καλλιτέχνης είναι υπερευαίσθητος. Αυτό που εννοούσα πριν είναι 
ότι ο καλλιτέχνης με τη δυνατότητα που έχει γίνεται για όλους τους 
μη καλλιτέχνες ένα "κανάλι" έκφρασης και δικών τους 
καταστάσεων που δεν μπορούν να τις εκφράσουν. Πράγματι ο 
Αομπρόζο ήταν αυτός που μίλησε πρώτος για την παράνοια, την 
τρέλα σε σχέση με τη δημιουργικότητα και έβαλε μια σφραγίδα εκεί 
και μέχρι σήμερα λέμε ότι όποιος είναι καλλιτέχνης είναι και 
τρελός και κάτι τέτοιες επιρροές ακόμα μας κυνηγάνε. 

Ευτυχώς που η ψυχολογία έχει προχωρήσει αρκετά και 
δίνοντας ένας παραδείγματος χάρη, ψυχολογικό τεστ "ΡΟΣΑ" για 
όσους ξέρουν απ' αυτά, διαφοροποιείς τον ψυχωτικό από τον 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 3-10/9/1997 Σελ.: 563 



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

καλλιτέχνη, έστω κι αν ο καλλιτέχνης αυτός ζωγραφίζει σαν 
ψυχωτικός. Ο άνθρωπος που μπορεί και ζωγραφίζει και ξέρει τι 
κάνει, διαφοροποιείται σαφώς από έναν ψυχωτικό. 

Δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχουμε καλλιτέχνες μέσα στους 
ψυχωτικούς και επειδή δεν ήθελα να σας απασχολήσω πολύ ώρα 
δεν σας ανέφερα όλη την ιστορική εξέλιξη και τις ρίζες της 
εικαστικής θεραπείας. Οι ρίζες της εικαστικής θεραπείας ξεκινάνε 
στα χέρια των ψυχιάτρων με τα έργα των ψυχασθενών τους και 
έχουμε ακόμα τώρα στη Γενεύη τη μόνιμη έκθεση με έργα των 
ψυχασθενών. Με πάρα πολύ αξιοπρόσεκτα έργα ανθρώπων που 
είχαν όντως ταλέντο, αλλά που από πάρα πολύ μικρή ηλικία ήταν 
κλεισμένοι σε ιδρύματα και είχαν τη στάμπα ασφαλώς αυτών των 
ιδρυμάτων. Ποτέ δεν πέρασαν εικαστική παιδεία και ζωγραφίζουν 
επομένως όπως θα ζωγράφιζε ένα μικρό παιδί. 

Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά γι' αυτά τα θέματα. 
Δηλαδή έχουμε όντως άτομα με ιδιαιτερότητα που είναι 
καλλιτέχνες και έχουμε καλλιτέχνες που έχουν μια ιδιαιτερότητα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει κάποιος να τοποθετηθεί; Ερώτηση. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: Παπαδοπούλου λέγομαι. Εάν ας πούμε κάποιος 
εικαστικός ενδιαφέρεται για ένα τέτοιο επάγγελμα, εγώ ας πούμε 
μικρή ήθελα να γίνω ψυχίατρος και έδωσα Ιατρική αλλά πέρασα 
Οδοντιατρική και στη συνέχεια πήγα στην Καλών Τεχνών. Έχω 
διαβάσει πολύ, με ενδιαφέρει κ.λπ. Και έχω την όρεξη εγώ παρότι 
είμαι μεγάλη να το σπουδάσω αυτό. Είπατε ότι δεν υπάρχει εδώ 
στην Ελλάδα; 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είπαμε ότι δεν υπάρχει σε επίσημο φορέα. Σε 
ιδιωτικό φορέα υπάρχει. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: Μάλιστα, που μπορεί κάποιος να απευθυνθεί για 
να μάθει περισσότερα; 
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το Κέντρο Τέχνης και Ψυχοθεραπείας που 
εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή, που κάνει και το πρόγραμμα αυτό 
από τη Δευτέρα, από το '89 ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με 
την ειδικότητα αυτή. Αυτή τη στιγμή συνεργάζεται και με τα 
Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής, με όλα τα Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής, όπου 
οι μαθητές του Κέντρου Τέχνης και Ψυχοθεραπείας κάνουν την 
πρακτική τους στα Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής, ή σε ειδικά σχολειά, ή 
σε ψυχιατρεία. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω ακούσει σκόρπια πράγματα, αλλά τώρα 
επειδή σας βρήκα. Ναι, είχα έρθει σε επαφή κάποτε με έναν 
ψυχίατρο που χρησιμοποιούσε τέτοιες μεθόδους και μου είχε πει να 
πάω κ.λπ. Εντάξει, αλλά θα ήθελα να μάθω. Μπορώ δηλαδή να 
πάρω κάποια στοιχεία από εσάς, κάποιο έντυπο; 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, μετά στο τέλος όταν τελειώσει αυτό το 
ττάνελ μπορώ να σας δώσω στοιχεία. 

Επίσης, για το κοινό θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πια 
ελληνικά ορισμένα βιβλία. Το τελευταίο που κυκλοφόρησε τώρα 
είναι "Θεραπεύοντας παιδιά μέσα από την τέχνη". Δεν είναι 
γραμμένο από Έλληνες γιατί δεν έχουμε πολλούς εικαστικούς 
θεραπευτές. Είναι μεταφράσεις και επιμέλειες που κάνει το Κέντρο 
Τέχνης και Ψυχοθεραπείας με τα Ελληνικά Γράμματα. Είναι, 
επίσης, η "Θεραπεία μέσω τέχνης" και υπάρχει και άλλο ένα τρίτο 
που είναι συνδυασμός των εικαστικών και του θεάτρου και τώρα 
ετοιμάζεται το τέταρτο της σειράς. 

Αλλά αυτό το τελευταίο, "Θεραπεύοντας παιδιά μέσα από την 
τέχνη", για όσους ακόμα και στα σχολεία να δουλεύουν είναι πάρα 
πολύ χρήσιμο, γιατί ακριβώς εστιάζει σε όλο το φάσμα των 
εικαστικών. Δηλαδή δεν είναι μονάχα στη θεραπεία. Και η μη 
παρεμβατική μορφή της τέχνης είναι θεραπευτική και οι δάσκαλοι 
μπορούν να επωφεληθούν πάρα πολύ από αυτό το βιβλίο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Νικολαϊδη θέλει να κάνει ερώτηση; Οχι. Η 
κυρία Σταθοπούλου; Ποιος; Το όνομα σας. 
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ΠΑΥΛΙΔΟΥ: Παυλίδου Μαριάννα. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, 
αλλά δεν ξέρω κατά πόσο η πρόταση αυτού του βιβλίου που 
κάνατε τώρα καλύπτομαι ή δεν είναι στα πλαίσια της συνάντησης 
εδώ να απαντήσετε. Επειδή με το θέμα της θεραπείας της τέχνης 
τίθεται η δυνατότητα διαβάσματος μέσα από την εικαστική 
γλώσσα, δηλαδή χρώμα, φόρμα, μορφές μέσα στο χώρο όλα αυτά, 
γίνεται μία ψυχολογική διάγνωση. Αυτό δεν το έχω καταλάβει 
ακόμα. 

Δηλαδή, υπάρχει ένα σχολείο το οττοίο λέει ότι όταν κάποιος 
κάνει το συγκεκριμένο σχήμα σημαίνει ότι έχει τις συγκεκριμένες 
ψυχικές προδιαθέσεις; Και αν είχατε έτσι να θυμόσαστε κάτι από 
την εμπειρία σας, αν μπορούσατε να μας δώσετε ένα ειδικό 
παράδειγμα που σας έχει κάνει εντύπωση. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η εικαστική θεραπεία είναι κάθετη ως προς 
αυτό το θέμα, είναι αντίθετη. Δεν "φυχολογίζουμε" με τις εικόνες. 
Οι εικόνες, από μόνη σας σαν καλλιτέχνης ξέρετε ότι έχουν τη δική 
τους διάσταση, την αισθητική διάσταση και αυτό προσπαθούμε. Γι' 
αυτό και χρειαζόμαστε εικαστικούς θεραπευτές και όχι ψυχιάτρους 
και ψυχολόγους μόνο. Γιατί χρειάζεται να είναι άνθρωποι που είναι 
ευαισθητοποιημένοι και στο χρώμα, και στην ένταση, και στη 
μορφή, και σε όλες τις διαστάσεις της αισθητικής της εικόνας, που 
δεν θα παίρνουν και θα λένε αυτό σημαίνει αυτό κι εκείνο σημαίνει 
τ* άλλο. 

Όπως λέει και μία εικαστική θεραπεύτρια Αμερικανίδα η 
οποία είναι καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο της Αμερικής, εάν 
κάποιος κλινικός (γιατί μιλάμε πια για κλινική δουλειά) δεν μπορεί 
να διαγνώσει τον άνθρωπο με τα μέσα που διαθέτει, τότε ούτε με 
τη ζωγραφιά του θα μπορέσει να τον διαγνώσει σωστά. 

Αοιπόν, είναι λάθος αυτό που κάνουμε και έχουν βγει 
δυστυχώς βιβλία πάνω στη διαγνωστική του παιδικού σχεδίου 
κ.λπ. Η ψυχολογία από χρόνια έχει χρησιμοποιήσει τη ζωγραφική, 
τα εικαστικά και έχουμε πολλά ψυχολογικά τεστ. Όπως, ζωγράφισε 
μου την οικογένεια σου να κάνει κάτι, όπως το περίφημο τεστ του 
δέντρου, όπως το να ζωγραφίσει τον εαυτό τοο. Βλέπουμε λοιπόν 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 3 - 10 / 9 / 1997 Σελ.: 566 



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ορισμένα πράγματα, ορισμένα στοιχεία, όμως δεν κάνουμε 
διάγνωση του τύπου, ζωγραφίζει κόκκινο και μαύρο, είναι 
μανιοκαταθλιπτικός, ζωγραφίζει έτσι είναι σχιζοφρενής. Αυτές 
είναι περασμένων δεκαετιών αντιλήψεις. 

Τώρα τείνουν μέσα από την έρευνα και γίνεται πολύ έρευνα 
στο εξωτερικό με ομάδες φυσιολογικών παιδιών, με ομάδες 
σχιζοφρενών παιδιών, με ομάδες διαφορετικές, να βγάλουν κάποια 
συμπεράσματα αν όντως ισχύει ότι αν ζωγραφίζεις έτσι σημαίνει 
αυτό. Και δεν το έχουν βρει ακόμα αυτό το πράγμα. 

ΠΑΥΛΙΔΟΥ: Αρα σημαίνει ότι μία εικόνα που παράγει κάποιος είναι 
απλώς σαν ερέθισμα για συζήτηση. Και από εκεί εκδηλώνεται το 
πρόβλημα. Κάπως έτσι. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ακριβώς. Και μάλιστα ένας θεραπευτής 
ευαισθητοποιείται, αντίθετα με το δάσκαλο που πρέπει να έχει ένα 
αποτέλεσμα. Του λένε ότι χρειάζεται να μάθεις το παιδί να 
ζωγραφίζει κάπως και να βγάλει ένα αποτέλεσμα και αυτό θα το 
εκθέσουμε. Ένας θεραπευτής δεν του χρειάζεται να έχει ένα ωραίο 
αποτέλεσμα, δεν θα εκθέσει πουθενά. Αφήνει το παιδί ή το άτομο 
όσο πιο ευαίσθητος είναι να τα συνδέσει αυτός, να κάνει αυτός τη 
σύνδεση με το αντικείμενο του. Αν είναι ωραίο το αντικείμενο θα 
καμαρώνει βέβαια και το παιδί. 

Αλλά λέμε εμείς στη δική μου τη γλώσσα ότι ο τρόπος που 
βλέπει ένας θεραπευτής το έργο του θεραπευόμενού του πρέπει να 
είναι ο ίδιος τρόπος που βλέπει η μάνα το παιδί της, δηλαδή 
γεμάτη ματιά. 

ΠΑΥΛ/ΔΟΥ: Μάλιστα, μήπως έχετε να μας δώσετε κανένα 
παράδειγμα; Δηλαδή εγώ θα ενδιαφερόμουν να ακούσω έτσι μια 
κάποια εμπειρία προσωπική που είχατε, κάτι πολύ ειδικό, 
συγκεκριμένο που σας έκανε εντύπωση. Δηλαδή κάτι απτό. 
Παραδείγματος χάρη, ένα παράδειγμα νεύρωσης ή ξέρω 'γω κάτι 
προσωπικό σαν εμπειρία που είχατε. 
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ξέρω αν είναι ο κατάλληλος χώρος να 
συζητήσουμε εδώ περιπτώσεις. 

ΠΑΥΛΐΔΟΥ: Εντάξει, το ρώτησα κιόλας. Απλώς, έτσι, σαν 
παράδειγμα, αν μπορούσατε κάτι να μας δίνατε. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Να δώσω εγώ ένα παράδειγμα; 

ΠΑΥΛΪΔΟΥ: Και δεν δίνετε. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Λίγο ευτράπελο. Πόσο δηλαδή αν απομονώσει κανείς 
κάτι μπορεί να βγάλει πολύ λανθασμένα συμπεράσματα και η 
απόδειξη ότι είναι ένα κομματάκι από το παζλ για την ολοκλήρωση 
της προσωπικότητας του άλλου το σχέδιο, η ζωγραφική και όλα 
αυτά. 

Σπουδάστρια μου από πανεπιστήμιο και μάλλον κόρη 
κάποιου γνωστού εισαγγελέα μου είχε πει ότι όταν ήταν σ' ένα 
ιδιωτικό νηπιαγωγείο την ημέρα των γενεθλίων της που 
συνηθίζουν να φτιάχνουν ένα τραπέζι με την τούρτα του παιδιού, 
αυτή διάλεξε σαν χρώμα για να ακουμπήσουν την τούρτα το 
μαύρο. Γίνεται χαμός, παίρνουν τηλέφωνο στο σπίτι, πλακώνει ο 
εισαγγελέας, η μητέρα, φωνάζουν την ψυχολόγο του σχολείου κ.λπ. 
Το παιδάκι χαμένο, είχε ταραχτεί όλο το σχολείο. Το βάζουν κάτω, 
"γιατί παιδάκι μου έβαλες το μαύρο χρώμα"; "Γιατί όλα τα άλλα 
τα είχαν διαλέξει οι υπόλοιποι". 

ΠΑΥΛΪΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Οικονομίδης. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ: Ένα παράλληλο παράδειγμα είχα στο Τμήμα 
Νηπιαγωγών και στην παιδαγωγική Ακαδημία που δίδασκα. Μετά 
από βιβλία που διαβάσαμε είχαμε πει στα παιδιά, γιατί διδάσκαμε 
παιδικό ιχνογράφημα, ότι συνεκτιμάται η εικαστική έκφραση με τα 
συμφραζόμενα τα υπόλοιπα. 
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Λοιπόν, είχαμε την περίπτωση ενός παιδιού το οποίο 
σχεδίασε τον πατέρα του μ' ένα μαχαίρι και με μουστάκια μεγάλα 
και την οικογένεια κανονικά όλη, στο τεστ της οικογένειας που 
αναφέρατε. Άρχισε, λοιπόν, μεγάλη συζήτηση και από τους 
καθηγητές τους υπόλοιπους τι είναι αυτό ώσπου τελικά κάποια 
σπουδάστρια αναγιγνώσκει το κείμενο και βλέπει ότι ο πατέρας 
του παιδιού ήταν χασάπης, ήταν το επάγγελμα του. 

Είναι η άλλη περίπτωση πάλι που το παιδί έφτιαξε ένα μήλο 
και στο δεξί μέρος έβαλε ένα μαύρο χρώμα. Μπλε το μήλο, με ένα 
μαύρο χρώμα. Και όταν τον ρώτησαν "γιατί παιδί μου είναι το 
μαύρο εκεί πέρα; Γιατί όταν δάγκωσα το μήλο εκεί πέρα ήταν 
πικρό". 

Σε άλλη περίπτωση παιδί που έφτιαξε τέτοιο πορτοκάλι είχε 
πόνο στο δεξί μέρος του πλευρού του. Και υπάρχει μια ολόκληρη 
έρευνα, μαζί με τον κύριο Παπασπύρου την είχαμε κάνει στην 
Παιδαγωγική Ακαδημία των Ιωαννίνων γύρω από τα θέματα αυτά. 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: Πριν προχωρήσουμε να πω κι εγώ δυο θετικά πια; 
Παιδί που ο πατέρας του είχε πνιγεί στη θάλασσα έφτιαχνε 
συνεχώς τη θάλασσα μαύρη. Ο δάσκαλος δεν το ήξερε και κάποια 
στιγμή δεν ξέρω πως το κουβέντιασε με τη μητέρα και έμαθε ότι ο 
πατέρας είχε πνιγεί. Και άλλο, παιδί χωρισμένων γονέων, μου το 
είχε πει σπουδαστής μου πάλι, όταν τους έβαλε να φτιάξουν το 
σπίτι τους, έφτιαξε δύο σπίτια με δύο διαφορετικούς και λέει εδώ 
είναι το σπίτι της μαμάς και εκεί είναι το σπίτι του μπαμπά, πάμε 
και πίνουμε καφέ. 

ΟΙΚΟΝΟΜ/ΔΗΣ: Ομόλογα επίσης είναι το τεστ του ήλιου, το τεστ 
του ανθρώπου, το τεστ του σπιτιού, το τεστ του δέντρου (όπως 
αναφέρατε) και το τεστ της προοπτικής, η περιστροφική προβολή 
και αυτά όλα, που πάρα πολύ καλά αναφέρονται στις 
βιβλιογραφίες στις ελληνικές αλλά και στις ξένες. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, υπάρχουν πολλά ακόμα. Υπάρχει και το 
ζωγράφισε την οικογένεια σου να κάνει κάτι κ.λπ. Όμως μιλάμε 
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τώρα για τεστ τα οποία χρησιμοποιεί κυρίως η ψυχολογία. Και μ' 
όλα αυτά τα παραδείγματα αυτό που Θέλουμε να τονίσουμε είναι 
ότι, δεν βγάζεις συμπεράσματα με ένα μόνο στοιχείο. Ποτέ δεν 
βγάζεις. Ακόμα και στην ψυχολογία όταν κάνουμε τεστ, δεν 
δίνουμε ποτέ ένα τεστ για να βγάλουμε συμπέρασμα. Δίνουμε τη 
λεγόμενη "μπαταρία", δηλαδή πολλά τεστ και πολλές συναντήσεις 
πριν να βγει ένα ολόκληρο προφίλ. Και πάλι υπάρχουν 
ερωτηματικά πολλές φορές. 

Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχουμε δυνατότητα να δούμε 
ότι κάποιος μπορεί να βαδίζει σε ψύχωση, αν είσαι εξειδικευμένος 
Θεραπευτής. Και υπάρχει ένα περίφημο άρθρο σε ένα ξένο 
περιοδικό που λέει πως Θα μπορούσε αν υπήρχε εικαστική 
Θεραπεία να απέφευγε ο Μουνχ να πήγαινε στο ψυχιατρείο. 
Θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν αφορισμοί γι' αυτά τα πράγματα. 
Δεν μπορούμε να πούμε, ζωγράφισε αυτό και σημαίνει αυτό, γιατί 
μπορεί να είναι το πιο απλό και προφανές σαν τον μπαμπά-

χασάπη με το μαχαίρι και να είναι κάτι τόσο ττολύ ασυνείδητο ώστε 
να το ζωγραφίζει και να είναι ακόμα σωματική εμπειρία. Δηλαδή 
να μην έχει φτάσει να ούτε καν στο ασυνείδητο. Να είναι πολύ πιο 
προσυνειδητό, να είναι στο σώμα και να το ζωγραφίζει. 

Και έχουμε ανθρώπους και έχουμε ολόκληρη σχολή πια στην 
Ψυχιατρική, στον καρκίνο, που χρησιμοποιεί τη ζωγραφική σαν 
μέσο Θεραπείας. Και ένας πολύ γνωστός χειρουργός καρκινολόγος 
ο Αεσάνζ στην Αμερική, παράτησε τα χειρουργεία του καρκίνου και 
κάνει ομάδες και βάζει τους ανθρώπους να ζωγραφίζουν. 

Θα μου πείτε τι γίνεται από κει και πέρα και ξέρω 
ανθρώπους που αυτοθεράπευσαν τον καρκίνο τους 
ζωγραφίζοντας. Δεν σημαίνει όμως ότι ο καθένας καρκινοπαθής 
που ζωγραφίζει θα θεραπευτεί. Πάλι δεν μπορούμε να πούμε 
γενικότητες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να συντομεύσουμε λιγάκι γιατί έχουμε ξεπεράσει το 
χρόνο. Η κυρία Σταθοπούλου. 
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ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, ήθελα κι εγώ να συμπληρώσω για τη δύναμη 
της θεραπείας μέσω της τέχνης. Κάποια στιγμή, γύρω στο '50 ίσως 
που προσπάθησα, συνειδητοποίησαν ότι τέτοια ήταν η δύναμη της 
τέχ

νη(
ϊ
 που προσπάθησαν να αντικαταστήσουν τα φάρμακα τα 

αντικαταθλιπτικά και γενικώς τη χρήση φαρμάκων στις 
περιπτώσεις ψυχιατρικών ασθενών. 

Εγώ έχω προσωπική εμπειρία από το Saint Anne το 
ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Παρίσι, όπου είχαν κάνει δύο ομάδες, 
μία για ζωγραφική και μία για πηλό. Και πραγματικά στα άτομα 
τους μείωναν τη φαρμακευτική αγωγή σιγά-σιγά γιατί ήταν βέβαια 
πειραματικά (τώρα δεν ξέρω σε ποιο στάδιο βρίσκεται ή έρευνα). 
Προσπαθούσαν να μειώνουν τα φάρμακα και μέσα από την 
καλλιτεχνική δραστηριότητα να βοηθήσουν σε μια θεραπεία του 
ασθενή. Και φυσικά το ντελίριο που μπορούσες να δεις μέσα στα 
εργαστήρια πιστεύω πιο έντονα στον πηλό και επίσης και στα 
χρώματα, ήταν φοβερό. Ήταν μία καθαρά επικοινωνία μεταξύ του 
ασθενούς... 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πιστεύω ότι αν συνέφερε τις φαρμακευτικές 
θα ήταν τα εργαστήρια τέχνης σ' όλα τα ψυχιατρεία. 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ελπίζω σιγά-σιγά να γίνει και αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε καμιά άλλη ερώτηση; 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Είπατε πριν ότι με ένα στοιχείο μονάχα δεν μπορούμε 
να κρίνουμε, δεν είναι αρκετό για να κρίνετε τον άρρωστο. 
Συνήθως όταν μιλάμε ή όταν ζωγραφίζουμε, χρησιμοποιούμε τη 
φόρμα και το περιεχόμενο, το τί λέμε και το πώς το λέμε. Κάθε 
καλλιτέχνης δημιουργεί τρόπον τινά τη δική του προσωπική 
γλώσσα. Είναι άλλοι που θέλουνε όμορφες soft surfaces σαν τον 
Αρπ ας πούμε και είναι κι άλλοι οι οποίοι θέλουν πολύ angular ας 
πούμε, πολύ δραματικές φόρμες και τα χρώματα τους είναι πολύ 
δραματικά. 
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Με άλλα λόγια, μόνο με τη φόρμα δεν μπορείτε να 
καταλάβετε τα προβλήματα ενός ανθρώπου και να πείτε ότι αυτός 
έχει τρικυμία μέσα του ας πούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μην επαναλαμβάνουμε ερωτήσεις που έχουν 
απαντηθεί. Έχει απαντηθεί η ερώτηση που κάνατε. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Αν μπορείτε να μου την πείτε πάλι γιατί δεν την 
κατάλαβα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από την κυρία Αναγνωστοπούλου. Να συντομεύσουμε 
λιγάκι αν έχετε την καλοσύνη. Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα έλεγα ότι με ένα στοιχείο, ακριβώς αυτό 
που είπατε κι εσείς πριν, με ένα στοιχείο δεν μπορούμε, δεν είναι 
αρκετό. Μπορεί να βλέπουμε κάποιες ενδείξεις και να λέμε, αλλά 
δεν είναι αρκετό για να βγάλουμε γενικά συμπεράσματα. Και στο 
κάτω-κάτω μιλήσαμε για θεραπευτική προσέγγιση. Τη θεραπεία 
δεν την ενδιαφέρει τόσο πολύ η διάγνωση. Ασφαλώς την 
ενδιαφέρει για τη στάση που θα κρατήσει κάποιος θεραπευτής, αν 
ήταν για κάποιο φάρμακο που θα έδινε, θα τον ενδιέφερε ακόμα 
περισσότερο. Αλλά μας ενδιαφέρουν άλλες διαστάσεις περισσότερο 
από το αυτός είναι αυτό. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Ο λόγος για τον οποίο ρωτάω είναι προσωπικός. Σε 
όλη μου τη ζωή έκανα αυτές τις φόρμες, θυελλώδεις ας πούμε και 
αναρωτιέμαι γιατί τις έχω. Πολλοί πελάτες μου λένε, γιατί δεν 
κάνεις πιο ήρεμες και μαλακές φόρμες. Δεν μπορώ, αυτές έρχονται 
από το υποσυνείδητο. Έχω προβλήματα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Οικονομίδη σύντομα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ: Αησμόνησα εντελώς να κάνω μια ερώτηση. Εάν 
στα μέσα που χρησιμοποιείτε στη θεραπευτική σας αγωγή, 
χρησιμοποιείτε και τη χρωματοΘεραπεία με τη μορφή χρωματικών 
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ακτινοβολιών ορισμένου μήκους κύματος, που είναι μια θεραπεία 
απ' ότι έχω υπόψη μου, δεν ξέρω αν είναι μοντέρνα αλλά πολύ 
αποτελεσματική. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οχι, η εικαστική θεραπεία δεν χρησιμοποιεί 
μ' αυτόν τον τρόπο τη χρωματοθεραπεία όπως τη λέτε, όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Εύα η Μελά θέλει μια ανακοίνωση να κάνει για τις 
εκπαιδευτικές άδειες. 

ΜΕΛΑ: Διάλειμμα θα κάνουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα κάνουμε μετά από σένα, να είσαι σύντομη. 

ΜΕΛΑ: Πολλοί συνάδελφοι παραπονέθηκαν ότι δεν άκουσαν χθες 
τις ανακοινώσεις για τις εκπαιδευτικές άδειες. Οπότε είμαι 
αναγκασμένη να επαναλάβω ότι, από μια χθεσινή επίσκεψη στο 
υπουργείο υπάρχει σ' ένα σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί μάλλον -

λέω μάλλον γιατί αυτά μας είπαν, δεν έχουμε εμείς την ευθύνη για 
την κατάθεση του- τέλος Σεπτεμβρίου, θα υπάρξει ρύθμιση την 
οποία τη διαβάσαμε στο σχέδιο νόμου για κατ' εξαίρεση χορήγηση 
εκπαιδευτικής άδειας στους εικαστικούς καλλιτέχνες για εκπόνηση 
καλλιτεχνικού έργου, με επίβλεψη επιτροπής της Σχολής Καλών 
Τεχνών. Οτι οι άδειες θα δίνονται κατά σειρά αρχαιότητας στην 
εκπαίδευση. Αυτό το ζητήσαμε κι εμείς να μπει για να 
αποφεύγονται επιλογές άλλου τύπου και τέλος, υπάρχει μέσα στη 
νομική ρύθμιση ότι θα δοθούν φέτος άδειες σ' αυτούς (εφόσον 
βεβαίως έχουν υποβάλει αίτηση) που πέρυσι ήταν στο ανώτατο 
όριο ηλικίας και τις έχασαν λόγω της κατάστασης που 
δημιουργήθηκε στο υπουργείο. Συν αυτοί που πέρυσι δεν πήραν 
ανανέωση της άδειας για το τρίτο έτος, θα δικαιούνται να την 
πάρουν φέτος. 

Αυτό όσον αφορά στις εκπαιδευτικές άδειες. Βεβαίως, σας 
ξαναλέω ότι, δεν είμαστε εμείς η Κυβέρνηση, συνεπώς όλα αυτά 
είναι μέχρι την τελευταία στιγμή υπό αίρεση. Δηλαδή τα είδαμε 
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μέσα στο νομοσχέδιο, έχει δικαίωμα ο υπουργός μέχρι την 
τελευταία στιγμή στη Βουλή να τα βάλει ή να τα αφήσει. 

Λοιπόν, άλλες δύο ανακοινώσεις Θα ήθελα, πολύ σύντομα. Το 
πρώτο είναι ότι χθες σας ανακοίνωσα μια εκδρομή για τους 
θησαυρούς του Αγίου Όρους στη Θεσσαλονίκη, τον Οκτώβρη. 
Υπάρχει μια αλλαγή στην ημερομηνία. Η εκδρομή θα γίνει 17-18 
και 19 Οκτωβρίου, όχι τέλος Οκτωβρίου. Και αυτό γιατί στις 17 
του Οκτώβρη εγκαινιάζεται στη Θεσσαλονίκη η έκθεση σύγχρονης 
γλυπτικής που διοργανώνει το Επιμελητήριο στα πλαίσια της 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. 

Μία ενημέρωση, ότι επειδή το υπουργείο, η Πολιτιστική 
μάλλον, δεν έχει δώσει τα χρήματα που έχει υποσχεθεί για την 
έκθεση αυτή και για το Διαβαλκανικό Συμπόσιο που έγινε ήδη τον 
Ιούλιο (θα το είχατε διαβάσει ίσως στην εφημερίδα του 
Επιμελητηρίου) με καλλιτέχνες από τα Βαλκάνια, δεν έχει πάρει 
δραχμή το Επιμελητήριο. Είμαστε σε πλήρες χρέος γι' αυτές τις 
εκδηλώσεις. Και σήμερα το βράδυ μάλλον θα δούμε τον υπουργό 
Πολιτισμού γι' αυτό το θέμα και για το σύνολο των θεμάτων των 
καλλιτεχνών, όπως το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό, όπως η 
επιχορήγηση του Επιμελητηρίου. Στο σύνολο, όλα τα προβλήματα. 

Ελπίζω να μας δεχτεί. Εμείς πήγαμε το πρωί στο υπουργείο 
και με κάποια πίεση εξασφαλίσαμε να μας δεχτεί απόψε το βράδυ 
όταν τελειώσει το Σεμινάριο. Μιλάω για τη Διοίκηση του 
Επιμελητηρίου. 

Τέλος, να σας πω ότι στις 20 τοϋ Οκτώβρη στο Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Αθήνας θα κάνουμε μια εκδήλωση στη μνήμη του 
τεχνοκριτικού που πέθανε φέτος, του Νίκου του Αλεξίου. Και να 
σας πω επίσης ότι όσοι από σας κάνουν κεραμική, μπορούν αν 
θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή σε μία συνάντηση που θα γίνει 24-

25 και 26 Οκτώβρη στη Μυτιλήνη, στη Μανταμάδο, με Έλληνες και 
Τούρκους κεραμιστές (πέντε άτομα από κάθε πλευρά), 
προκειμένου να διοργανωθεί ένας μήνας κεραμικής ανάμεσα στους 
κεραμιστές των δύο χωρών, που θα γίνει τον επόμενο Ιούλιο στη 
Μανταμάδο της Μυτιλήνης που έχει και μεγάλη παράδοση, όπως 
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ξέρετε το νησί στη λαϊκή κεραμική. Όσοι ενδιαφέρονται από εσάς, 
δεν έχουν παρά να το δηλώσουν. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Ζωή η Χατζή μια ανακοίνωση. 

ΧΑΤΖΗ: Με λύπη μου Θα ήθελα να σας πω ότι μόλις τώρα στα 
σεμινάρια αυτές τις ημέρες, πληροφορηθήκαμε ότι πέθανε μία 
συνάδελφος, η Καίτη Μαντωνανάκη-Καραμόγλη στις 15 Ιουνίου. 
Αρκετοί από τους νεώτερους δεν τη γνωρίζατε. Δίδαξε στις 
Παιδαγωγικές Ακαδημίες, στο Αρσάκειο Αθηνών. Είχε διατελέσει 
ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού για την Εκπαίδευση στην Τέχνη 
στην Ελλάδα και μαζί με την Ενωση και με τη Σχολή Καλών Τεχνών 
το '87 (δεν θυμάμαι ακριβώς ημερομηνία) είχαμε οργανώσει στην 
Πάντειο που είχαν έρθει από το εξωτερικό και μιλήσαμε για την 
εκπαίδευση στην τέχνη. 

Επιφυλασσόμαστε σαν Ενωση να έχουμε ένα αφιέρωμα στη 
μνήμη της Καίτης της Καραμόγλη στο περιοδικό "Εικαστική 
Παιδεία". 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να συντομεύσουμε λίγο το διάλειμμα, πώς είναι οι 
αντοχές σας; Να κάνουμε ένα τέταρτο; Ένα τέταρτο. 

Διάλειμμα 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Σταθοπούλου παρακαλώ. 

Διακοπή 

Ν/ΚΟΑΑ/ΔΟΥ: ...για να έχετε μια πληρέστερη και πιο παραστατική 
εικόνα των όσων θα αναφέρω στην ομιλία μου. Εδώ είναι ένα 
βυζαντινό χειρόγραφο του 6ου αιώνα. Παριστάνει τον κατακλυσμό. 
Εδώ έχουμε τη γέννηση, πάλι από τον 6ο αιώνα. Και εδώ διάφορες 
παραστάσεις. Η μία δείχνει τις πληγές του Φαραώ, η άλλη τον 
προφήτη Ησαία κ.λπ., κ.λπ. και είναι του 9ου αιώνα. 
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Παρακολουθούμε δηλαδή πως εικονογραφούσαν τα χειρόγραφα 
τους οι βυζαντινοί. 

Εδώ έχουμε ένα βυζαντινό επίσης χειρόγραφο που παριστάνει 
τη σταύρωση και κάτω υπάρχει μία εικονομαχική σκηνή. 
Χρονολογείται τον 9ο αιώνα. Εδώ έχουμε ένα επίτιτλο από το 
ευαγγέλιο Κατά Μάρκον, 11ος αιώνας. Εδώ έχουμε μια ολοσέλιδη 
εικόνα που παριστάνει τον Ευαγγελιστή Μάρκο. Εδώ έχουμε 
επίσης, μια ολοσέλιδη εικόνα που παριστάνει τον αυτοκράτορα 
Μιχαήλ τον 6ο και είναι του 11ου αιώνα. Εδώ είναι η κοίμηση του 
Μεγάλου Βασιλείου, επίσης από τον 11ο αιώνα. 

Τα χειρόγραφα αυτά έγιναν τον 14ο αιώνα. Εδώ έχουμε ένα 
επίτιτλο και πρωτόγραμμα που παριστάνει το Α. Χειρόγραφο από 
τον 16ο αιώνα. Πρωτογράμματα από το 17ο αιώνα. 

Μ' αυτά τελειώσαμε τα βυζαντινά χειρόγραφα και περνάμε 
τώρα σε μια εικονογράφηση βιβλίου του 13ου αιώνα. Το κείμενο 
είναι γραμμένο στη γαλλική και είναι τύπωμα από ξυλογραφία. 
Δηλαδή κείμενο και σχέδιο είναι χαραγμένα σε ξύλο. Είναι η εποχή 
που γίνονται οι πρώτες προσπάθειες για τυπογραφία. 

Εδώ έχουμε αυτή την ωραιότατη εικόνα, παριστάνει τη 
Μαργαρίτα της Αορένης μπροστά στην Παναγία, κάτω το κείμενο 
και είναι από ένα βιβλίο του 15ου αιώνα που θεωρείται από τους 
βιβλιόφιλους ο χρυσός αιώνα του βιβλίου. 

Ε6ώ παριστάνει τη γέννηση, βλέπουμε μια πλουσιότατη 
διακόσμηση. Ίδια αντίληψη κι εδώ όπως κι εδώ. 

Μ' αυτά τελειώσαμε τα βυζαντινά και τα ευρωπαϊκά βιβλία. 
Και περνάμε τώρα σε ένα αναγνωσματάριο του 1914, είναι το 
δεύτερο μέρος και βλέπουμε πως θα γινόταν τότε η 
εικονογράφηση. Πόσο δηλαδή ήταν περιορισμένη η εικόνα μέσα 
στο βιβλίο. Το ίδιο και εδώ, όπως βλέπετε. Έχει δηλαδή η εικόνα 
απλά πληροφοριακό ρόλο. Κι εδώ το ίδιο πνεύμα. 

Και περνάμε εδώ τώρα σ' ένα βιβλίο του 1920 που έγινε υπό 
την επίβλεψη του Δελμούζου, του Παύλου Νιρβάνα, του Ανδρεάδη 
και του Παπαντωνίου, που υπήρξαν οι μεγάλοι μεταρρυθμιστές 
στην εκπαίδευση. Σελίδα από το ίδιο βιβλίο. Βλέπουμε ότι αρχίζει 
να κυριαρχεί η εικόνα στο βιβλίο. Ποιος το εικονογράφησε αυτό, 
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δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία, παρόλο που έψαξα να 
το βρω. Πήγα στη Μπενάκειο Βιβλιοθήκη, κινήθηκα σε πολλές 
βιβλιοθήκες, αλλά δυστυχώς το υλικό ήταν πάρα πολύ 
περιορισμένο. Δεν ξέρω εάν συμφωνεί ο κύριος Παπασπύρου. Α, 
του Μαλέα, ωραία. Λοιπόν, είναι εικόνες από το Μαλέα. 
Ευχαριστώ για την πληροφόρηση. 

Εδώ είναι ένα αλφαβητάριο του 1932. Η εικονογράφηση έγινε 
από το γνωστό ζωγράφο και σκηνογράφο Μάριο Αγγελόπουλο. 
Υπάρχει λίγο χρώμα σε αυτή την εικόνα, δυστυχώς το φωτοτυπικό 
μηχάνημα μόνο ασπρόμαυρα αντίτυπα έβγαζε, πάντως βλέπουμε 
τη διάθεση να διακοσμηθεί η σελίδα. Επίσης, από το ίδιο βιβλίο 
του Μάριου Αγγελόπουλου. 

Και δυστυχώς μετά, παρεμβάλλεται ένα μεγάλο κενό στην 
εποχή, δηλαδή Α' πολέμου και μετά τον πόλεμο, και αναγκάζομαι 
να σας δείξω αλφαβητάρι του 1949 που ως γνωστόν 
εικονογραφήθηκε από τον Κώστα Γραμματόπουλο. Εδώ έχουμε το 
εξώφυλλο. Το βιβλίο αυτό είχε πάρει το Ιο βραβείο το 1953 σε ένα 
διεθνή διαγωνισμό που έγινε στο Βέλγιο και συμμετείχαν όλα τα 
Ευρωπαϊκά κράτη, η Σοβιετική Ένωση, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες 
Πολιτείες. Και το βιβλίο αυτό κρίθηκε το καλύτερο, τόσο για τη 
ζωγραφική ποιότητα των εικόνων, όσο και για τον παιδαγωγικό 
χαρακτήρα. 

Εδώ υπάρχει και το χιουμοριστικό στοιχείο, ο τελευταίος είναι 
ο χοντρούλης. Βλέπουμε η εικόνα ν' απλώνεται, να κυριαρχεί στο 
βιβλίο και ν' αρχίζει από τη μία σελίδα και να συνεχίζει στην 
επόμενη. 

Εδώ είναι μια οικογενειακή σκηνή από ένα μικροαστικό 
περιβάλλον, όπως ήταν το συνηθισμένο ελληνικό σπίτι πριν από 
τον πόλεμο και μετά τον πόλεμο. Το αγρόκτημα. 

Εδώ έχουμε σκηνές που προκαλούν το επιφώνημα α! και ι! κι 
έτσι μαθαίνει το παιδί τα πρώτα γράμματα του αλφαβήτου. 

Και περνάμε τώρα στο αλφαβητάριο του 1980 που 
εικονογραφήθηκε από τη Μενδρινού και το Ζαμπέλη. Με 
συγχωρείτε, λάθος τοποθετήθηκε. Αυτό είναι από το βιβλίο του 
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Γραμματόπουλου. Επίσης από το προηγούμενο αλφαβητάριο η 
εικόνα που εικονογράφησε η Μενδρινου... 

Κασέτα /6α 

Ν/ΚΟΛΑ/ΔΟΥ: ...κι εδώ έχουμε το αλφαβητάριο που 
εικονογραφήθηκε από την Ελένη Μωραΐτη. Όπως βλέπουμε, 
κυρίαρχο ρόλο παίζει η εικόνα. Από το ίδιο βιβλίο της Μωραΐτη. 
Πάντοτε κυρίαρχο ρόλο παίζει η εικόνα και το κείμενο έρχεται σε 
δεύτερη μοίρα. Όπως και αυτή η εικόνα. 

Μ' αυτά, λοιπόν, τα slides τελειώνω και θα περάσω τώρα στο 
κείμενο. Το να αναπτύξει και να περιορίσει κανείς το αισθητικό 
γίγνεσθαι σ' ένα ειδικό χώρο όπως το βιβλίο, οπωσδήποτε 
αποτελεί εγχείρημα δύσκολο, γιατί συνεπάγεται ειδικές γνώσεις 
καθώς και πείρα στο είδος αυτό. Αυτή όμως ακριβώς η δυσκολία 
αποτελεί και την ευχάριστη πρόκληση να διοχετεύσεις και να 
συγκεκριμενοποιήσεις το απροσδιόριστο πολλές φορές στοιχείο της 
αισθητικής στο περιορισμένο από πλευράς διαστάσεων αντικείμενο 
του βιβλίου. 

Και αυτό το δικαίωμα το έδωσα στον εαυτό μου γιατί για 
τέσσερα χρόνια υπηρέτησα την τέχνη του βιβλίου στον Οργανισμό 
Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. 

Το βιβλίο, ένα μέσο που σε φέρνει σε επικοινωνία με τη 
γνώση και την ανθρώπινη σκέψη, αλλά και παράλληλα, που 
διεγείρει το συναισθηματικό μας κόσμο και τη φαντασία μας, 
δημιουργώντας φυχικά βιώματα και εικόνες, ήταν στη 
μυστικοπαθή εποχή του Μεσαίωνα η μόνη πηγή πνευματικής 
ψυχαγωγίας, γι' αυτό είχε αγαπηθεί και τόσο πολύ. Μέσα στις 
σελίδες του ο ιερέας του Μεσαίωνα έβρισκε ό,τι ο αυστηρός 
μοναστικός του βίος του στερούσε. Μέσα κει το σκοτάδι γινόταν 
φως και πνευματική δημιουργία. Γι' αυτό με τόση αγάπη έφτιαξαν 
τα χειρόγραφα βιβλία τους που πολλά απ' αυτά αποτελούν 
αληθινά έργα τέχνης. 

Η ιστορία του βιβλίου μας πληροφορεί ότι συστηματικά η 
διακόσμηση και η εικονογράφηση εμφανίζονται στον 6ο μ.Χ. 
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αιώνα, όταν σαν υλικό χρησιμοποιούσαν την περγαμηνή. Οι εικόνες 
που κοσμούσαν το βιβλίο ήταν θρησκευτικού περιεχομένου και το 
κείμενο ήταν γραμμένο συνήθως με αργυρά γράμματα. 

Αργότερα το δύσχρηστο υλικό της περγαμηνής 
αντικαθίσταται με το εύχρηστο υλικό του χαρτιού που οι Αραβες 
μας έφεραν από την Κίνα. Όμως η χρήση του χαρτιού γενικεύεται 
κυρίως στο 12ο αιώνα, τότε ττου κείμενα και εικόνες χαράσσονταν 
σε πλάκες ξύλου και έχουμε τα πρώτα έντυπα βιβλία στην Ευρώπη 
δια της ξυλογραφίας. 

Το 16ο αιώνα όμως η ξυλογραφία παραμερίζεται στην 
εικονογράφηση από τη χαλκογραφία, στην οποία διέπρεψαν 
μεγάλοι ζωγράφοι, όπως ο Ντίρερ, Χόλμπαϊν, Ρούμπενς, Χόγκαρθ, 
Ρέμπραντ και πολλοί άλλοι, για να αντικατασταθεί και αυτή τη 19ο 
αιώνα από τη λιθογραφία η οποία μέχρι πρότινος ήταν το μόνο 
τεχνολογικό μέσο εκτύπωσης χρωματικών εικόνων στα βιβλία. 

Το πρώτο έντυπο με κινητικούς χαρακτήρες που αποτελεί την 
επαναστατική εφεύρεση του Γουτεμβέργιου, εμφανίζεται το 7 455 
και έχει σαν θέμα την Αγία Γραφή. Τα πρώτα τυπωμένα βιβλία 
είχαν μεγάλο μέγεθος λόγω του μεγέθους των χαρακτήρων, αλλά 
από το τέλος του 15ου αιώνα το σχήμα μικραίνει, γίνεται εύχρηστο 
και με την ευκολία παραγωγής του το βιβλίο παύει να είναι αγαθό 
μόνο στις τάξεις των ιερέων και των αρχόντων και γίνεται προσιτό 
σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. 

Το γεγονός αυτό συμβάλλει στη διάδοση της μόρφωσης και 
φυσικά αποτελεί βασικό παράγοντα για τη δημιουργία της μεγάλης 
πνευματικής εποχής που ονομάζεται Αναγέννηση. 

Γνωρίζουμε ότι η οικουμενική γλώσσα της εικόνας διευρύνει 
τη σκέψη γιατί δε λειτουργεί με τους περιοριστικούς κανόνες του 
γλωσσικού κώδικα. Τα μορφοπλαστικά της στοιχεία έρχονται να 
συμπληρώσουν και να επαυξήσουν την εντύπωση και τη σκέψη που 
δημιουργεί το κείμενο. Γιατί δια μέσου της εικόνας η αφηρημένη 
σκέψη καθίσταται σαφής και συγκεκριμένη με τη συμβολή της 
οπτικής αίσθησης, εφαρμόζοντας έτσι τη μεγάλη φιλοσοφική αρχή 
"ουδέν εν ω μη πρότερον εν η αισθήσει". 
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Για τη σημαντικότητα της οπτικής αίσθησης μας λέει και ο 
Τζων Λοκ, ότι αποτελεί το πρώτο σημείο για το ξεκίνημα σε κάθε 
έννοια. Και στο "δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση" γράφει: "Αν 
δεν έχουμε τις δικές μας εντυπώσεις εκείνου που πέρασε, αν δεν 
είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια, αγνοούμε τόσα όσα και 
πρωτύτερα, έστω κι αν μας θεωρούν τους πιο καλούς σοφούς". 

Ως εδώ όμως θίξαμε μόνο το μαθησιακό χαρακτήρα της 
εικόνας του βιβλίου. Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος παράγοντας 
εξίσου σοβαρός και ωφελιμιστικός για την πνευματική ανάπτυξη 
του μαθητή και αυτός είναι ο αισθητικός. Φυσικά όταν μιλούμε για 
την αισθητική επιρροή του σχολικού βιβλίου στο μαθητή, δεν 
περιοριζόμαστε απλά στην εικονογράφηση, αλλά γενικά στην όλη 
εμφάνιση του βιβλίου. Αυτή που μετατρέπει το βιβλίο οπτικά από 
αντικείμενο σε έργο τέχνης. 

Βλέποντας, λοιπόν, το βιβλίο με αισθητική κριτική ματιά 
έχουμε μπροστά μας την ίδια σχηματική επιφάνεια ενός 
ζωγραφικού πίνακα. Δηλαδή το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο 
σχήμα. Εδώ όμως η εικαστική μορφή συνυπάρχει και συνλειτουργεί 
και με το χώρο που καταλαμβάνει το κείμενο. Σχέση που 
υπαγόρευε κατά το Μεσαίωνα τον τύττο του χειρογράφου, εάν θα 
ήταν αριστοκρατικό ή λαϊκό. Δηλαδή εάν θα είχε ολοσέλιδη εικόνα 
ή τα σχέδια θα περιορίζονταν στα περιθώρια. Γεγονός που 
υπαγορεύονταν από τη θέση των πελατών και όχι από την 
εθνικότητα του καλλιτέχνη ή από τη διαφορετική παράδοση των 
εργαστηρίων, των ονομαζόμενων "scriptoria". 

Έχοντας, επομένως, τους ίδιους συσχετισμούς επιφάνειας και 
εικαστικής μορφής, μοιραία ακολουθούμε τον ίδιο αισθητικό 
προβληματισμό όπως στον εικαστικό πίνακα. Μόνο που εδώ 
έχουμε προκαθορισμένα τα δομικά στοιχεία της σύνθεσης που είναι 
το κείμενο, το περιθώριο, η εικόνα και το κόσμημα, από τα οποία 
εξαρτάται η εικαστική μορφή του βιβλίου. 

'Ομως, το νεωτεριστικό πνεύμα της εποχής μας που συχνά 
πήγε κόντρα σε θεσμούς και συμβάσεις, προσπαθώντας να δώσει 
μια άλλη αντίληψη και αίσθηση της ζωής, μπαίνει και στο χώρο 
της τέχνης ανατρέποντας μακροχρόνιες και παραδοσιακές 
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αντιλήψεις και καταργώντας ακόμη και τους γνωστούς κανόνες 
στην τέχνη του βιβλίου. Η εικόνα μεγαλώνει, απλώνεται και 
καλύπτει τα περιθώρια αρχίζοντας πολλές φορές από το ένα φύλλο 
και συνεχίζοντας στο απέναντι. Και στο παιδικό βιβλίο παίζει τον 
κυρίαρχο ρόλο, η οπτική αίσθηση παιδαγωγικά γίνεται επιτέλους 
σεβαστή και λογοτέχνες και παιδαγωγοί αντιλαμβάνονται το 
μέγεθος της πνευματικής της συμβολής. 

Συμβαδίζοντας, λοιπόν, και η ειδική μονοτροπία με αυτό το 
πνεύμα, κάνω την εξής πρόταση: όλα τα σχολικά βιβλία άσχετα με 
το περιεχόμενο τους να διακοσμούνται με έγχρωμες εικόνες 
μουσειακών έργων. Οι εικόνες αυτές θα αποτελούν ένα πνευματικό 
διάλειμμα στη μελέτη του μαθητή. Αλήθεια, πόσο ταιριάζουν στους 
έφηβους οι μορφές ενός Μποτιτσέλι, ενός Βατό και ενός 
οργισμένου Μωϋσή του Μιχαήλ Αγγέλου. Μέσα στο δυσδιάστατο 
της εικόνας η ένταση του καλλιτεχνικού έργου δίνει την 
ψευδαίσθηση του πραγματικού, συναρπάζει το βλέμμα και όσο το 
ατενίζεις τόσο ενδυναμώνεται η γοητεία του. Τα μορφοπλαστικά 
του στοιχεία, άλλοτε επίπεδα και άλλοτε με όγκο δια της υποβολής 
της σκιάς και τη συνοδεία του χρώματος ενεργοποιούν την οπτική 
αντίληψη του θεατή, θέτουν σε λειτουργία το συναισθηματικό του 
κόσμο και απ' αυτό το πάντρεμα αίσθησης και συναισθήματος 
δημιουργείται η πνευματική προσέγγιση θεατή και έργου τέχνης. 

Έτσι, η θέαση έργων τέχνης ακόμη και σε απλές εικόνες 
βιβλίου μετουσιώνεται σε δέκτη πνευματικών μηνυμάτων, 
πνευματικής ανάτασης και αισθητικής καλλιέργειας. Επομένως, 
καταλήγουμε να πούμε ότι η αισθητική όψη του σχολικού βιβλίου, 
στοιχείο τόσο εύγλωττο στη σιωπή του, αποβλέπει ν' αναπτύξει 
στο μαθητή το λεγόμενο ενδόηχο αυτή την εσωτερική φωνή που 
καμία σχέση δεν έχει με το διανοητικό βερμπαλισμό και να 
αποτελέσει κάποια στιγμή αυτός ο ψυχικός πλούτος πηγή 
πνευματικής δημιουργίας, αλλά προπαντός εκδήλωση μιας 
ευαίσθητης ανθρώπινης διάθεσης που τόσο την έχει ανάγκη η 
ανθρώπινη ζωή. 

Τη γονιμοποιό δύναμη της γνώσης αποτελεί η ψυχή, αυτό 
πρέπει να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί. Ο ρόλος της εκπαίδευσης 
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θα πρέπει να είναι μαζί με τη σκέψη να εμπλουτίζει και την ψυχή 
του παιδιού. Μόνο έτσι θα δημιουργήσει άτομα με πνευματική 
ποιότητα. Αλλοίμονο εάν εξακολουθήσει να χωρίζει τη σκέψη από 
το συναίσθημα και αν συνεχίζει να κατακερματίζει τη γνώση εν 
ονόματι της εξειδίκευσης που υπαγορεύει η θετικιστική και 
υλιστική νοοτροπία της εποχής μας. 

Αρχίζοντας αυτό το σύστημα από την εφηβεία, την 
καθοριστική ηλικία για την εξέλιξη του ανθρώπου, τότε το 
συλλογικό πνεύμα που είναι ο συνδετικός ιστός της κοινωνίας μας 
κινδυνεύει να καταρρεύσει. Η συνοχή και η ενότητα, ενδεικτικά 
στοιχεία μιας οργανωμένης και πολιτισμένης κοινωνίας θα 
εκλείψουν. Επομένως, πολυμέρεια στη γνώση, αισθητική μόρφωση 
και ουμανιστικό πνεύμα πρέπει να χαρακτηρίζουν την εκπαίδευση 
των παιδιών μας. 

Μέσα, όμως, στην προσπάθεια να βελτιώσουμε αισθητικά το 
βιβλίο αποτελεί επιτακτική ανάγκη να προτείνουμε ν' αλλάξει και 
το καθεστώς της ανάθεσης στην εικονογράφηση. Άρθρο 30, 
παράγραφος 5 του Νόμου 1304/1982 που καθορίζει ότι: "η 
εικονογράφηση των διδακτικών βιβλίων της γενικής εκπαίδευσης 
μπορεί να ανατίθεται απευθείας και χωρίς διαγωνισμό σε ιδιώτες 
καλλιτέχνες, ζωγράφους ή φωτογράφους προτεινόμενους από το 
ΚΕΜΕ. 

Πρέπει να καταργηθεί και να τηρηθούν οι εξής δύο όροι: 
Πρώτον, η ανάθεση να γίνεται κατόπιν διαγωνισμού δηλαδή με 
καθαρά αντικειμενικά κριτήρια και δεύτερον, η Επιτροπή να 
αποτελείται από ζωγράφους και μόνο. Δηλαδή γνώστες του 
αντικειμένου της εικονογράφησης και φυσικά άτομα καταξιωμένα 
για την καλλιεργημένη αισθητική τους αντίληψη πάνω στις 
εικαστικές τέχνες. 

Μόνο έτσι αξιοκρατικά θα αντιμετωπιστεί αυτός ο τόσο 
σημαντικός και ευαίσθητος τομέας της εκπαίδευσης και θα 
καταστήσουμε το σχολικό βιβλίο εκτός από φορέα της γνώσης και 
οπτικά ελκυστικό ανάγνωσμα στα παιδιά μας. Επομένως, και 
φορέα αισθητικής αγωγής. Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κι εμείς και συνεχίζουμε στο ίδιο θέμα με 
τον κύριο Παπασπύρου. 

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ: Μιλώντας για τις ... ο Αντρέ Μαλρό είχε προβλέψει 
τη σύγχυση που θα επέφεραν στην έννοια της καλλιτεχνικής 
δημιουργίας οι σύγχρονες τυπογραφικοί μέθοδοι. Ένα κελτικό 
νόμισμα που η φωτογραφική μεγέθυνση θα του έδινε άλλη 
διάσταση και η φωτομηχανική ανατύπωση θα το διέδιδε σε όλο τον 
κόσμο, θα αποκτούσε για το μοντέρνο πνεύμα την ίδια σημασία 
που είχε στα μάτια του κλασσικού η μετώπη του Παρθενώνα. 

Αλλά ο Μαλρό δεν είχε φανταστεί ότι οι μέθοδοι αυτές στενά 
συνυφασμένες με τις μεθόδους της διαφήμισης, θα ευνοούσαν τη 
λαθραία εισβολή στο χώρο της τέχνης φαινομένων άλλης φύσης. 
Γιατί η φωτογραφία όπως τη χρησιμοποιούν τα καλλιτεχνικά 
περιοδικά δεν παίζει απλώς το ρόλο που έπαιξαν άλλοτε οι 
γκραβούρες των πραματευτάδων, ούτε είναι απλώς ένα όργανο 
που διαδίδει και επιβάλλει σχεδόν στιγμιαία και σε κλίμακα 
παγκόσμια τα ρεύματα και τις μόδες της μοντερνικότητας. 

Οι σύγχρονες τεχνικές της τυπογραφίας (φωτοστοιχειοθεσία) 
εφαρμόζονται πλέον και στην Ελλάδα, αλλά ο εκσυγχρονισμός 
αυτός αφορά μόνο στις μηχανές που εισάγονται. Οχι όμως και 
στην αισθητική της ελληνικής τυπογραφίας που εξακολουθεί να 
είναι εκείνη του περασμένου αιώνα. 

Όταν αναφερόμαστε στην τυπογραφία, δύο θεωρούνται 
βασικοί παράγοντες που την ανέβασα αισθητικά: η σχεδίαση των 
χαρακτήρων και οι κανόνες με τους οποίους στοιχειοθετούνται τα 
κείμενα και συνυπάρχουν με τις εικόνες. Η τέχνη της τυπογραφίας 
και το βιβλίο έχουν πλέον καταχωρηθεί στο χώρο του design. 

Βασικά στοιχεία για την ποιοτική και αισθητική αρτιότητα 
ενός σχολικού βιβλίου (η ποιοτική δεν αφορά την ύλη, την εικόνα 
δηλαδή και όχι το περιεχόμενο) αποτελεί κυρίως το σχήμα του, η 
εκτύπωση -τόσο του κειμένου, όσο και του εικονογραφικού υλικού-

η βιβλιοδεσία του και η ποιότητα του χαρτιού. Κατά δεύτερο λόγο 
έρχεται η επίλογή της συγκεκριμένης γραμματοσειράς και η 
σελιδοποίηση-κασέ του βιβλίου. 
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Πρωταρχικά θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός των 
σχολικών εγχειριδίων πρώτον ως προς την ηλικία του αναγνώστη, 
πράγμα που θα αφορά κυρίως στο σχήμα του. Έτσι έχουμε ηλικίες 
από την 1η του δημοτικού σχολείου, μια και στην προσχολική 
ηλικία δεν μιλάμε ακριβώς για έντυπο βιβλίο λόγω της μη 
δυνατότητας εκ μέρους των νηπίων στη γραφή και ανάγνωση, ως 
και την 3η λυκείου. Δηλαδή ηλικίες από τα έξι περίπου χρόνια 
μέχρι και την ενηλικίωση περίπου του μαθητή της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Δηλαδή, περίπου τα δεκαοκτώ του χρόνια. 

Με τα δεδομένα που προαναφέραμε δεν μπορεί να υπάρχει 
ομοιομορφία και κατά τη γνώμη μας δεν πρέπει να υπάρχει, ούτε 
ως προς το σχήμα-μέγεθος, ούτε ως προς την εκτύπωση 
(γραμματοσειρές, εικονογράφηση, σχήματα κ.λπ.), ούτε ως προς 
τη βιβλιοδεσία. 

Θα πρέπει, λοιπόν, πρωταρχικά να δούμε το σχήμα του 
βιβλίου. Το σχήμα του βιβλίου και κατ' επέκταση το μέγεθος του 
καθορίζεται από το σχήμα και τις διαστάσεις του χαρτιού όταν 
ακόμα είναι αδίπλωτο. Ένα φύλλο χαρτί διπλωμένο στα οκτώ δίνει 
ένα δεκαεξασέλιδο. Αυτό ονομάζεται τυπογραφικό. Ένα χαρτί 
μπορεί να μη διπλωθεί καθόλου και να χρησιμοποιηθεί σαν ένα 
μεμονωμένο φύλλο, όταν πρόκειται για εκτύπωση χαρτιών ή 
μεγάλων λευκωμάτων. Στην περίπτωση αυτή λέγεται in piano. 
Όταν διπλωθεί στα δύο λέγεται in foglio και μας δίνει τέσσερις 
σελίδες. Αυτό γίνεται για σπάνιες καλλιτεχνικές εκδόσεις με 
ολοσέλιδες γκραβούρες ή αρχαιολογικά συγγράμματα με 
αναπαραστάσεις και αποτυπώσεις. 

Το χαρτί διπλωμένο στα τέσσερα (in quarto) μας δίνει οκτώ 
σελίδες. Το χαρτί επίσης μπορεί να διπλωθεί εκτός από τα οκτώ 
που αναφέραμε πιο πάνω και στα δεκαέξι, οπότε μας δίνει τριάντα 
δύο σελίδες, για βιβλία τσέπης ή λεξικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
τέλος, που θέλουμε σχήματα πιο τετράγωνα, μπορούμε να το 
διπλώσουμε στα έξι, οπότε μας δίνει δώδεκα σελίδες. 

Οι παραπάνω πληροφορίες, λοιπόν, μας αναγκάζουν από τη 
μια και μας καθοδηγούν από την άλλη στην τελική απόφαση μας 
για το σχήμα του βιβλίου. Πέραν όμως όλων αυτών θα πρέπει να 
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λάβουμε υπόψη μας και συγκεκριμένα για το σχολικό βιβλίο και 
άλλους παράγοντες όπως: την ηλικία στην οποία απευθύνεται το 
βιβλίο (πρώτα χρόνια στο σχολείο, μεγαλύτερες τάξεις του 
δημοτικού, του γυμνασίου και στο λύκειο), την ύλη που θα 
περιλάβει ένα βιβλίο και κατ' επέκταση το πόσο πάχος θα 
αποκτήσει (αν αυτό μπορεί να τυπωθεί σε δύο ή περισσότερους 
τόμους, αν το πάχος είναι μεγάλο), αλλά και το βάρος και τη 
δυνατότητα επιλογής βάρους χαρτιού που έχουμε. 

Όσον αφορά στο βάρος του βιβλίου, πήρα ένα σοβαρό 
πρόβλημα το οποίο δεν αντιμετωπίζεται από το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο ούτε από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. 
Θα σας διαβάσω από μια εφημερίδα το μήνα Αύγουστο ένα άρθρο 
που κυκλοφόρησε με τίτλο "όχι στην ασήκωτη τσάντα". "Τα 
σχολεία αρχίζουν σε λίγες ημέρες και μαζί τους και το δράμα των 
μαθητών, οι οποίοι αναγκάζονται να μεταβληθούν σε αρσιβαρίστες 
για να σηκώσουν καθημερινά τη βαριά σχολική τσάντα τους. 

Σε βοήθεια των μαθητών έρχεται το Γαλλικό Υπουργείο 
Παιδείας, το οποίο ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς κάνει 
έκκληση στους Διευθυντές σχολείων να λάβουν μέτρα για να 
μειωθεί το βάρος της ασήκωτης τσάντας, που είναι αναγκασμένοι 
να κουβαλούν οι μαθητές, ιδίως του δημοτικού σχολείου. 

Ο υπουργός Παιδείας συνιστά στους Διευθυντές των σχολείων 
να προμηθευτούν ντουλάπια και να επιτρέπουν στους μαθητές να 
μοιράζονται τα βιβλία στην τάξη και να χρησιμοποιούν τετράδια 
μικρού μεγέθους. 

Κάθε χρόνο οι γιατροί καταγγέλλουν την τεράστια σχολικά 
τσάντα ως εθνικό πρόβλημα υγείας. (Αυτό για τη Γαλλία, αλλά 
ισχύει και για την Ελλάδα). Υπενθυμίζουμε ότι πολλοί μαθητές και 
κυρίως του δημοτικού σχολείου υποφέρουν από πόνους στην πλάτη 
και επισημαίνουμε ότι υπάρχει κίνδυνος βλάβης της σπονδυλικής 
στήλης. Συνιστούν στους μαθητές να μην μεταφέρουν τσάντα της 
οποίας το βάρος να είναι μεγαλύτερο από το 10% του βάρους 
τους. Συνήθως η τσάντα των μαθητών του δημοτικού ζυγίζει 
τέσσερα με έξι κιλά και του γυμνασίου δέκα κιλά". 
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Στο πόσο αισθητικά και λειτουργικά άρτιο είναι το 
συγκεκριμένο σχήμα. Δεν είναι όλα τα σχήματα κατάλληλα για όλες 
τις ηλικίες. Σε συνδυασμό με τα παραπάνω και στην εξεύρεση 
τελική λύσης που έχει τη λιγότερη απώλεια χαρτιού κατά το 
ξάκρισμα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρός λόγος, ιδιαίτερα για τον 
Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, γιατί το κόστος του 
χαρτιού -και γενικότερα το κόστος των βιβλίων- είναι τεράστιο, 
είναι δυσβάσταχτο. 

Οι γραμματοσειρές. Η φόρμα του γράμματος όπως 
διαμορφώθηκε με το πέρασμα των αιώνων εντάσσεται σε τρεις 
μεγάλες κατηγορίες: το χειρόγραφο γράμμα, το τυπογραφικό και 
της γραφομηχανής. Σε αυτές προστέθηκε πρόσφατα και μια 
τέταρτη, του κομπιούτερ, του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο κάθε 
αναγνώστης μπορεί να παίρνει το μήνυμα από οποιαδήποτε 
κατηγορία γράμματος, αλλά όμως εξαρτώνται από τη βούληση του 
να διαβάσει το περιεχόμενο του μηνύματος. Ένα κείμενο 
δυσανάγνωστο που δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον, εγκαταλείπεται. 

Τα πειράματα απέδειξαν ότι ο αναγνώστης συλλαμβάνει 
ενότητες από γράμματα αυτόματα σαν να τα φωτογραφίζει. 
Συγκρίνει τα σχήματα με αυτά που έχει ήδη αφομοιώσει και 
επικοινωνεί. Η πιο μικρή παραμόρφωση ενός γράμματος μπορεί να 
καταστρέφει την καθαρότητα του μηνύματος. Η τυπογραφία είναι 
υποσυνείδητα συνδεδεμένη με το βιβλίο και το έντυπο γενικά, που 
είναι οι κυριότεροι φορείς γνώσεως. 

Οι εκτός συντελεστές της αναγνωσιμότητας είναι: οι 
διαστάσεις των στοιχείων (όλοι οι ερευνητές συμφωνούν με τη 
σχέση που υπάρχει μεταξύ της ηλικίας του αναγνώστη και του 
μεγέθους του τυπογραφικού στοιχείου), το σχέδιο των γραμμάτων 
(κεφαλαία - πεζά). Ένα κείμενο μπορεί να είναι στοιχειοθετημένο 
με πεζά όρθια, κεφαλαία όρθια, πεζά πλάγια, κεφαλαία πλάγια. Οι 
στατιστικές δείχνουν ότι ένα κείμενο με πεζά στοιχεία είναι πιο 
ευανάγνωστο από το ίδιο με κεφαλαία. Ένα κείμενο 
στοιχειοθετημένο με πλάγια στοιχεία είναι λιγότερο αναγνώσιμο 
από το ίδιο στοιχειοθετημένο με όρθια. 
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Επομένως είναι αυτονόητο ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται 
όρθια πεζά για το κυρίως κείμενο, πλάγια για μερικές ειδικές 
φράσεις (τεχνικούς όρους κ.λπ.), κεφαλαία πλάγια για υπότιτλους 
με δευτερεύουσα σημασία. 

Το σχέδιο των τυπογραφικών χαρακτήρων. Οι στατιστικές δεν 
έδειξαν διαφορές μεταξύ ισοπαχούς και ανισοπαχούς γραφής. 
Δηλαδή η ταχύτητα της ανάγνωσης ενός κειμένου δεν επηρεάζεται 
από τα ισοπαχή ή τα ανισοπαχή στοιχεία. 

Το διάστημα μεταξύ των λέξεων. Στην καλή ανάγνωση δεν 
συντελούν μόνο οι αποστάσεις μεταξύ των γραμμάτων, αλλά και οι 
αποστάσεις μεταξύ των λέξεων. Σε ένα κείμενο με συνεχόμενες 
λέξεις χωρίς κενά η ανάγνωση είναι δύσκολη ή σχεδόν αδύνατη. Το 
διάστημα μεταξύ των λέξεων θεωρητικά πρέπει να είναι όσο το 
σώμα ενός γράμματος με τα οποία γίνεται η στοιχειοθεσία. Πολλές 
φορές όμως η ανάγκη του τυπογράφου και πρόσφατα οι οδηγίες 
που παίρνει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής της φωτοστοιχειοθεσίας 
για την τετραγώνιση του κειμένου άλλοτε στο τέλος της λέξης και 
άλλοτε κόβοντας τις μας δίνουν ένα κείμενο με διαστήματα τελείως 
ακανόνιστα και αντιαισθητικά. Περισσότερο ευανάγνωστο πάντως 
είναι ένα κείμενο με διαστήματα μεγαλύτερα από τα κανονικά 
παρά ένα κείμενο με μικρότερα. 

Η ευθυγράμμιση των στίχων. Οι έρευνες απέδειξαν ότι ένα 
κείμενο που έχει περασιά αριστερά και δεν κόβονται οι λέξεις 
δεξιά, διαβάζεται καλύτερα από αναγνώστες που μόλις αρχίζουν 
να διαβάζουν και από ηλικιωμένους, παρά το κείμενο του οποίου 
οι λέξεις κόβονται στο τέλος του στοίχου. 

Το μήκος των στίχων. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι το 
μήκος του στίχου. Είναι προτιμότερο να αποφεύγονται οι πολύ 
μικροί στίχοι που αναγκάζουν το μάτι να πηγαινοέρχεται συχνά 
από το τέλος του προηγούμενου στην αρχή του επόμενου στίχου. 
Αν αντίθετα το κείμενο έχει πολύ μεγάλους στίχους τότε το μάτι 
φτάνοντας στο τέλος προσπαθεί να βρει την αρχή του επομένου 
και μπορεί εύκολα να κάνει λάθος είτε επιστρέφοντας στον ίδιο 
στίχο, είτε πηγαίνοντας στον αμέσως επόμενο. Αυτό φυσικά 
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εξαρτάται και από τι διάστιχο, καθώς και από το μέγεθος των 
στοιχείων. 

Οι αποστάσεις μεταξύ των στίχων - διάστιχα. Οι αποστάσεις 
μεταξύ των στίχων είναι συνάρτηση του οφθαλμού των στοιχείων 
και του μήκους των στίχων. Ένα κείμενο σφιχτό, χωρίς διάστιχο 
ελαττώνει την ταχύτητα της ανάγνωσης μόνο κατά 5%, το ίδιο και 
όπως όταν οι στίχοι είναι πολύ μικροί ή πολύ μεγάλοι. 

Το χρώμα των στοιχείων και του χαρτιού. Από τους 
σημαντικότερους παράγοντες αναγνωσιμότητας είναι το χρώμα 
των στοιχείων και του χαρτιού. Όσο πιο άσπρο το χαρτί και πιο 
μαύρα τα στοιχεία, τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα. Μαύρα 
εδώ εννοούμε σκούρα, όχι το χρώμα. Η πλειοψηφία των 
αναγνωστών προτιμά το ματ χαρτί για τα κείμενα. Το πολύ 
γυαλιστερό χαρτί σε κάποια θέση αντανακλά στα μάτια μας την 
εστία του φωτός και γίνεται ενοχλητικό. 

Η διαφάνεια του χαρτιού, τέλος, πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν μικρότερη γιατί παρεμποδίζει την ανάγνωση, ειδικότερα 
όταν στην πίσω όψη έχει τυπωθεί η εικόνα με πολλά μαύρα. 

Υπάρχουν πολλά σχολικά βιβλία στα οποία δεν τηρούνται 
αυτοί οι κανόνες. Και αυτό όχι γιατί κάποιος δεν ασχολήθηκε 
ιδιαίτερα, αλλά γιατί αφέθηκε σε ένα τυπογράφο, σε ένα 
φωτοστοιχειοθέτη, ο οποίος επιλέγει τη συγκεκριμένη 
γραμματοσειρά που τον βολεύει αυτόν (αυτή είναι ελεύθερη εκείνη 
την περίοδο) χωρίς να λαμβάνει υπόψη του σχεδόν ποτέ σε ποια 
ηλικία απευθύνεται αυτό το βιβλίο. Και έτσι, έχουμε βιβλία, θα σας 
δώσω μερικά παραδείγματα. 

Υπάρχει ένας πίνακας που συνέταξαν Αμερικάνοι ερευνητές 
και λέει ότι, ένα παιδάκι έξι ετών μπορεί να διαβάσει άνετα χωρίς 
να κουράζεται γράμματα που είναι γραμμένα με δεκατέσσερις έως 
δεκαοκτώ στιγμές, περίπου δηλαδή τρία χιλιοστά. Όχι μικρότερα. 
Ανεβαίνοντας οι ηλικίες μικραίνουν τα χιλιοστά σε 2,3, σε 2 και 
ένας ενήλικας μπορεί και 1,7, 1,3, αν δεν έχει πρεσβυωπία που 
έχω εγώ βέβαια. 

Για το λύκειο υπάρχει ένα βιβλίο, "Η μουσική στον αιώνα 
μας". Ένα όμορφο βιβλίο όσον αφορά στο εξώφυλλο και τη 
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σελιδοποίηση του, το οποίο έχει όμως μέσα πάρα πολλά τέτοιους 
είδους λάθη, όσον αφορά στην επιλογή των γραμματοσειρών. 

Επιμένουμε συνήθως να θεωρούμε ένα ωραίο βιβλίο επειδή 
έχει πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο, είναι πολύ καλά τυπωμένα 
ενδεχομένως οι φωτογραφίες και τα σχέδια και τα σχήματα που 
υπάρχουν μέσα, χωρίς να μείνουμε σ' αυτή τη λεπτομέρεια. Κι ένα 
παιδί καλύτερα να το διαβάσει αυτό το βιβλίο και δεν διαβάζει 
μόνο αυτό, να διαβάσει κι άλλα βιβλία. 

Έτσι, στη σελίδα 64 αυτού του βιβλίου το οποίο είναι εκατόν 
ογδόντα σελίδες περίπου και είναι ένας τόμος (ακολουθεί και 
δεύτερος τόμος) για ένα μονόωρο μάθημα, που γίνεται όταν 
γίνεται στο λύκειο, στη σελίδα 64 υπάρχει μια παραπομπή η οποία 
είναι είκοσι έξι αράδες, είκοσι έξι γραμμές (πάνω από τη μισή 
σελίδα του βιβλίου) με στοιχεία μόλις που υπερβαίνουν το ένα 
χιλιοστό, για να ερμηνεύσει έναν όρο. Εξυπακούεται ότι κανείς δεν 
κάθεται να το διαβάσει. Αν καθίσω και σας διαβάσω αυτή την 
ερμηνεία της λέξης του όρου αυτού στη μουσική, θα κουραστείτε οι 
ίδιοι να με ακούτε, πόσο μάλλον να το διαβάσει ένα παιδάκι 
δεκαπέντε χρονών. 

Στο ίδιο βιβλίο αυτό υπάρχει στη σελίδα 151 ενώ επιμένει 
τόσο πολύ να ερμηνεύσει με είκοσι έξι αράδες ένα μουσικό όρο, 
λέει για τη μοντέρνα μουσική, τη μουσική που ακούν τα παιδιά. 
Είναι ωραιότατο το βιβλίο κατά τ' άλλα. Δεν θα ασχοληθούμε με 
αυτόν τον αντιαισθητικό βαρβαρισμό που προτείνουμε απλώς να 
καταργηθεί, τουλάχιστον σαν επίσημος μουσικός όρος. Καλά θα 
ήταν να καταργηθεί και εντελώς δηλαδή. Αλλά αν μη τι άλλο να 
καταργηθεί σαν επίσημος μουσικός όρος. Η μουσική που ακούν τα 
παιδιά. 

Οσον αφορά πάντως στην αστική λαϊκή (χυδαία) γλώσσα 
μας, διευκρινίζουμε ότι χρησιμοποιείται συνήθως με δύο τελείως 
διαφορετικές σημασίες. Η μία είναι αυστηρά συνώνυμη με σ.μ. (δεν 
το ερμηνεύει αυτό, προφανώς εννοεί σύγχρονη μουσική), καμιά 
φορά και με π.μ. (προφανώς πρωτοποριακή μουσική). Απευθύνεται 
σε παιδιά δεκαπέντε χρονών. Ή παραδοσιακή μουσική, δεν ξέρω, 
ή παρωχημένη μουσική. Δεν ξέρω τι μπορεί να 'ναι. Η άλλη 
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αναφέρεται στην αστική λαϊκή ελαφρά μουσική και χαρακτηρίζει 
συνήθως ελαφρά μουσική της τελευταίας μόδας εισαγόμενη από το 
εξωτερικό ή ντόπια κατ' απομίμηση της τελευταίας αυτής. 

Οι γραφικές τέχνες και η χαρακτική. Με τη χαρακτική 
εννοούμε τις διαδικασίες, τεχνικές και μεθόδους με τις οποίες ένα 
έργο μεταφέρεται από τον καλλιτέχνη χαράκτη πάνω σε μια πλάκα 
ξύλου, χαλκού, πέτρας ή άλλου υλικού και από εκεί τυπώνεται 
συνήθως σε χαρτί. 

Με τον όρο γραφικές τέχνες, εννοούμε πάλι τις διαδικασίες 
τεχνικές και μεθόδους που έχουν ως στόχο τους τη λεγόμενη οπτική 
επικοινωνία των ανθρώπων. Στις γραφικές τέχνες 
συμπεριλαμβάνονται η τυπογραφία, η εικονογράφηση, η εκτύπωση, 
συσκευασία, η διαφήμιση κ.λπ. 

Μέθοδοι αναπαραγωγής. Στοιχειοθεσία στο χέρι. Στις μέρες 
μας η βασική μέθοδος για να στοιχειοθετηθεί ένα κείμενο είναι η 
φωτοσύνθεση. Φωτοσύνθεση, λανθασμένη κατά λέξη μετάφραση 
του όρου photo composition (αν το λέω σωστά), η οποία είναι πια 
δόκιμη, ενώ ο όρος χρησιμοποιούνταν στην ελληνική γλώσσα ήδη 
για τη χημική επίδραση του ηλιακού φωτός στη χλωροφύλλη των 
φυτών. 

Η μέθοδος όμως που ξεκίνησε από το Γουτεμβέργιο και 
παρέμεινε η ίδια για τέσσερις αιώνες είναι η στοιχειοθεσία με τη 
χρησιμοποίηση ξεχωριστών μεταλλικών στοιχείων στο χέρι. Η 
μέθοδος εκτύπωσης είναι η αναγλυφοτυπία, που ονομάζεται έτσι 
γιατί η εκτυπωτική επιφάνεια βρίσκεται φηλότερα από την 
υπόλοιπη επιφάνεια της φόρμας ή πλάκας σήμερα. Η 
στοιχειοθετική αυτή μέθοδος χρησιμοποιείται μόνο για μικρές 
εργασίες, προσκλητήρια και τέτοιου είδους, δεν χρησιμοποιείται 
για βιβλία. 

Μηχανική αναπαραγωγή. Πολλές προσπάθειες για την 
αντικατάσταση της στοιχειοθεσίας στο χέρι με μηχανική 
αναπαραγωγή έγιναν πριν και μετά το 1880. Από το 1886 μέχρι το 
1900 σημειώνεται μία σημαντική εξέλιξη στην τεχνολογία. Ενώ 
ένας ειδικευμένος στοιχειοθέτης μπορεί σε μια ώρα να 
στοιχειοθετήσει γύρω στους 2.000 χαρακτήρες, η λινοτυπική 
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φτάνει στους 6,000 χαρακτήρες. Επιπλέον, είναι δυνατόν να 
επαναχρησιμοποιηθούν οι ράβδοι στοιχείων μετά το λιώσιμο τους 
στο ειδικό τμήμα της μηχανής που εξυπηρετεί αυτό. 

Από το Τ 893 μέχρι το 1968 που άρχισαν να φθίνουν, 
πουλήθηκαν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες λινοτυπικές μηχανές, 
αριθμός που δείχνει την αξία αυτών των μηχανών και την αντοχή 
τους στο χρόνο. Εξυπακούεται ότι μέχρι το 1964, μέχρι και σήμερα 
μπορεί να λειτουργούσε και λειτουργούσε μηχανή η οποία είχε 
αρχίσει να λειτουργεί το 1893. 

Ακόμη και σήμερα πολλά τυπογραφία στην πατρίδα μας 
χρησιμοποιούν τέτοιου τύπου μηχανές για τη στοιχειοθεσία των 
εργασιών που αναλαμβάνουν. Η λινοτυπία σήμερα έχει πληγεί και 
στην Ελλάδα από τη φωτοστοιχειοθεσία. Τα μικρά τυπογραφία και 
μόνο από τα μεγάλα το τυπογραφείο της "Εστίας", εξακολουθούν 
να έχουν λινοτυπικές μηχανές σε πείσμα των καιρών και αυτό 
μέχρι το Μάρτιο του 7 997. Δεν άντεξε και η "Εστία", όπου μετά 
από εκατόν τρία χρόνια αναγκάστηκε να εκσυγχρονιστεί. Άλλαξε 
και το σχήμα της. 

Στις μέρες μας λειτουργούν εκατόν πέντε λινοτυπίες σε 
διάφορες πόλεις. 

Μηχανές φωτοαναπαραγωγής. Τα πρώτα πειράματα έγιναν 
στα μέσα του 1930, αλλά μόνο γύρω στο 1950 αρχίζουν οι μηχανές 
αυτού του τύπου να εμφανίζονται με αξιώσεις στην αγορά και να 
κατακτούν. Από το 1960 και ύστερα η εξέλιξη τους ακολουθεί ένα 
παράλληλο δρόμο και είναι στενά δεμένη με αυτή της λιθογραφίας. 

Η ρεπογραφία. Η νεότερη τεχνική αναπαραγωγής 
αντιγράφων απευθείας από το πρωτότυπο φωτογραφικά με 
στατικό ηλεκτρισμό (φωτοστάτη) εμφανίστηκε γύρω στα 1960 στην 
Ευρώπη και στην Αμερική. Το 1948 είχε ήδη παρουσιαστεί σε 
επίδειξη ξηρογραφική φωτοτυπική μηχανή σχεδιασμένη το 1938 
από τον Αμερικανό Τσέντερ Κάουσον (1906-1968). Το 1960 
εμφανίζεται η ξηρή αντιγραφή, η ξηρογραφία, παράλληλα με την 
εμφάνιση των ακτινών λέιζερ. 

Η συνηθέστερη μέθοδος της ρεπογραφίας της οποίας το 
όνομα προέρχεται από το πρώτο συνθετικό της λέξης reproduction 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 3 - 10 / 9 / 1997 Σελ.: 591 



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

(αναπαραγωγή) είναι η φωτοαντιγραφή, που κακώς στα ελληνικά 
λέγεται φωτοτυπία και συγχέεται με την ομώνυμη παλιότερη 
τεχνική των γραφικών τεχνών, αφού δεν τυπώνεται το αντίγραφο 
απλώς φωτογραφίζεται. 

Η μέθοδος της φωτοαντιγραφής χρησιμοποιείται πια πάρα 
πολύ και εξελίσσεται ραγδαία με την ηλεκτρονική τεχνολογία. 
Αρχικά οι μηχανές της φωτοαντιγραφής λειτουργούσαν με υγρά και 
έβγαιναν σε φωτοαντίγραφα σε φωτοευαίσθητο χαρτί. Από το 1960 
και μετά τη θέση των υγρών πήρε ο ξηρός γραφίτης. Τα τελευταία 
χρόνια εκτός από τα ασπρόμαυρα φωτοαντίγραφα η τεχνολογία 
της ρεπογραφίας προχώρησε και σε έγχρωμα, όπου τα χρώματα 
μπαίνουν με ακτίνες λέιζερ. Στην Ευρώπη και στην Αμερική τα 
φωτοαντίγραφα είναι σε καθημερινή χρήση. Σήμερα συνεχώς 
κυκλοφορούν νέα μοντέλα μηχανών ξηρογραφικών αντιγράφων, το 
ένα τελειότερο από το άλλο. 

Στην Ελλάδα η μέθοόος της φωτοαντιγραφής ήρθε πριν από 
δύο έως τρεις περίπου δεκαετίες. Πρώτα χρησιμοποιήθηκε η 
τεχνολογία των φωτοαντιγράφων και αργότερα των ξηρών, με 
τελευταία τη χρήση και των εγχρώμων. Στις μέρες μας είναι 
ευρύτατη η χρήση αυτών των φωτοαντιγραφικών μηχανών σε 
σημείο που δημιουργεί και οικολογικό πρόβλημα γιατί ξέρετε για 
ένα πάκο χαρτί φωτοτυπίας χρειάζεται να κοπεί τουλάχιστον ένα 
με ενάμισι δέντρο. 

Τα χρησιμοποιούμε συνέχεια και ειδικότερα τα 
φωτοαντίγραφα σε φωτοευαίσθητο χαρτί δεν έχουν και διάρκεια 
στο χρόνο. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κρατήσουμε ένα αρχείο με 
φαξ λόγου χάρη. Σε δυο-τρία χρόνια δεν θα διαβάζεται. Και η 
φωτοτυπία σε είκοσι με είκοσι πέντε χρόνια δεν είναι αναγνώσιμο 
πια το κείμενο. Σε εκατόν με εκατόν πενήντα χρόνια μάλλον δεν θα 
είναι αναγνώσιμα ούτε τα βιβλία που έχουν τυπωθεί με 
φωτοστοιχειοθεσία. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται ένα 
πρόβλημα όχι τώρα, αλλά μελλοντικό. Εγώ προσωπικά έχω χάσει 
κάποια στοιχεία που τα κράτησα με φωτοαντίγραφο δέκα-

δεκαπέντε χρόνια σε φωτοευαίσθητο χαρτί. Δεν διαβάζονται πια. 
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Και τελειώνουμε με την επιτραπέζια έκδοση DTP. Εντελώς 
πρόσφατη τεχνική των γραφικών τεχνών που στηρίζεται στην 
πληροφορική. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται από το 1984 και 
το όνομα του το οφείλει στον Αμερικανό Πωλ Μπράιντερ, Πρόεδρο 
της Alius Corporation. 

Η επιτραπέζια έκδοση έγινε εφικτή μέσα από δυο 
ανακαλύψεις ηλεκτρονικές της τεχνολογίας, τον εκτυπωτή λέιζερ 
με τη γλώσσα περιγραφής της σελίδας post script και το 
πρόγραμμα σελιδοποίησης page maker, που δημιούργησε η Altus 
Corporation, και με το οποίο μπορούσαν να αναπαραχθούν τα 
έντυπα στον υπολογιστή και κατόπιν να εκτυπωθούν σε εκτυπωτή 
λέιζερ. 

Με την τεχνική αυτή οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
διαμορφώνουν και υλοποιούν έντυπα κάθε λογής. Πλήθος και 
ποικιλία γραμματοσειρών, πολλαπλοί συνδυασμοί κειμένων και 
εικόνων, γραφικά, διάφορα χρώματα και φόντα χαρακτηρίζουν το 
νέο σύστημα. 

Η επιτραπέζια έκδοση στην Ελλάδα. Η επιτραπέζια έκδοση 
έχει βρει αμέριστη αποδοχή στην Αμερική και στην Αμερική λόγω 
των ανεξάντλητων δυνατοτήτων και της απρόβλεπτης εξέλιξης 
της. Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν εξακόσιες πέντε επιχειρήσεις 
επιτραπέζιας έκδοσης σε διάφορες πόλεις. 

Η Εταιρία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων κυκλοφόρησε 
το 7 995 ένα κατάλογο γραμματοσειρών σχεδιασμένων από τον 
Τάκη Κατσουλίδη σε γλώσσα υπολογιστών post script type 1 για 
Mackintosh ή προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές με 
παράθυρα (windows) στις γραμματοσειρές CFS, CFS Bondoni, CFS 
Dido, CFS Artemisia. Τα CFS Bondoni πρωτοχρησιμοποιήθηκαν το 
1992 στη στοιχειοθέτηση των κειμένων και των στίχων του 
λευκώματος Money, με ξυλογραφίες του Τάκη Κατσουλίδη, κείμενα 
τοϋ Νίκου Γρηγοράκη και στίχους του Νικήτα Νυφάκη. 

Έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί στις μέρες μας οι ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές χρησιμοποιούν οικογένειες γραμμάτων οι οποίες έχουν 
σχεδιαστεί είτε στην Αμερική είτε στην Ευρώπη. Και τα τελευταία 
βέβαια που κοίταξαν είναι τα ελληνικά στοιχεία. Σιγά-σιγά θα 
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αλωθούν, αν μείνουν έτσι και δεν γίνονται διάφορες τέτοιες 
κινήσεις όπως του Τάκη Κατσουλίδη και άλλων, θα αλωθούν τα 
ελληνικά γράμματα από το λατινικό αλφάβητο. 

Βιβλιοδεσία. Παρόλο που σε πολλά βιβλιοδετεία ο εξοπλισμός 
είναι ελλιπής, στα πιο σύγχρονα ο αυτοματισμός στις μεγάλες και 
πολύπλοκες στην όφη μηχανές είναι το βασικό στοιχείο. Όλες οι 
δουλειές σχεδόν με την εκτύπωση απαιτούν μια παραπέρα 
επεξεργασία πριν φτάσουν στην αγορά και στον καταναλωτή. Η 
εργασία αυτή συνίσταται στο εξής: το κόψιμο, το δίπλωμα, το 
δέσιμο και η συσκευασία. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ασφαλίσουμε τα βιβλία. 
Είναι το ράψιμο, το κόλλημα και συγκεκριμένα στη δική μας 
περίπτωση, στα σχολικά εγχειρίδια, η μόνη πια μέθοδος που 
χρησιμοποιείται είναι η θερμοκόλληση. 

Τα νεοελληνικά αλφαβητάρια. Το αλφαβητάριο είναι το 
πρώτο βιβλίο για τη διδασκαλία της ανάγνωσης στα παιδιά. Είναι 
το πρώτο βασικό βοήθημα για τη μόρφωση, την αισθητική 
καλλιέργεια τη διαμόρφωση της πνευματικής τους 
προσωπικότητας. Με το βιβλίο αυτό διδάσκεται ο μαθητής τα 
πρώτα του γράμματα, δηλαδή τα ψηφία του αλφαβήτου, τους 
συνδυασμούς αυτών, τη στοιχειώδη ανάγνωση και αντίληψη του 
γραπτού λόγου. 

Για να μη σας κουράζω περισσότερο και επειδή έχω υπερβεί 
το χρόνο που έπρεπε να χρησιμοποιήσω και επειδή αναφέρθηκε 
και η προηγούμενη ομιλήτρια για την αισθητική των 
αλφαβηταρίων, εγώ θα σας πω έξω από όλα αυτά που 
αναφέρθηκαν για τα σχολικά εγχειρίδια και κάποια άλλα στοιχεία 
που υπάρχουν για κάποιου άλλου είδους αλφαβητάρια και κάποιου 
άλλου είδους βιβλία. Εκτός δηλαδή από τα αναγνωστικά και βιβλία 
για διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. 

Υπάρχουν αλφαβητάρια τα οποία εκδόθηκαν από τον 
Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, πρώην Οργανισμό 
Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων και απευθύνονται σε αναλφάβητους 
στρατιώτες, σε ενήλικες, στην τουρκική γλώσσα για τη 
μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Και ανάμεσα σε αυτά 
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υπάρχει και ένα αλφαβητάρι που εκδόθηκε το 1925 με λατινικό 
κείμενο, με λατινικά γράμματα, το ABCDar, έτσι τιτλοφορείται. 
Όποιος σήμερα επισκεφθεί το εθνικό ιστορικό μουσείο των 
Σκοπίων θα ξαφνιαστεί αν δει αυτό το αλφαβητάριο σε πρώτη 
θέση. 

Είναι το πρώτο αλφαβητάριο που κυκλοφόρησε με την 
ελληνική έγκριση παρακαλώ, στη σλαβομακεδονική γλώσσα. 
Κυκλοφόρησε για δυο περίπου χρόνια στην περιοχή της 
Μακεδονίας. Βρήκε αντιδράσεις από ντόπιους και το πείραμα αυτό 
οδηγήθηκε σε αποτυχία γιατί στο Αμύνταιο συγκεκριμένα το 1926 
την 1η Φεβρουαρίου κάποια πατριωτική διαδήλωση στο Σόρβιτς, 
στο σημερινό Αμύνταιο, ξυλοκόπησαν άγρια τους δασκάλους που 
δίδασκαν αυτό το αλφαβητάριο και τα πήραν και τα έκαψαν. 

Σήμερα τουλάχιστον απ' ό,τι ξέρω εγώ σώζονται δύο από 
αυτά τα αλφαβητάρια, που ήταν -επαναλαμβάνω- με την έγκριση 
του υπουργείου Εθνικής Παιδείας. Ένα βρίσκεται στα Σκόπια στο 
εθνικό ιστορικό μουσείο και ένα στη Βιβλιοθήκη της Βουλής των 
Ελλήνων. 

Υπάρχουν και τα αλφαβητάρια για τους αναλφάβητους 
στρατιώτες. Εδώ χρησιμοποιήθηκαν αλφαβητάρια -είναι η πρώτη 
προσπάθεια που έγινε από κάποιον στρατιωτικό Γρηγοριάδη- που 
κυκλοφορούσαν για το δημοτικό σχολείο αλλάζοντας τους όρους. 
Δηλαδή, παράδειγμα, εκεί που έλεγε για το τότπ, λέει εδώ όπλα. 
"Όπλα, πολλά όπλα. Ελάτε. Να ένα όπλο Μάνο. Να άλλο ένα 
πάνω. Πέτα ένα όπλο και μένα". 

Η προσπάθεια ήταν πάρα πολύ καλή και σοβαρή, η οποία 
δεν βρήκε συνέχεια. Σήμερα δεν κυκλοφορούν τέτοιου είδους 
αλφαβητάρια για αναλφάβητους ή για στρατιώτες αναλφάβητους, 
ή για ενήλικες αναλφάβητους κ.λπ. 

Τα βασικά αρνητικά στοιχεία που έχουν τα βιβλία -για να 
τελειώνω και να μην σας παιδεύω άλλο είναι: πρώτον, η καλή 
επιλογή γραμματοσειράς (η φωτοσύνθεση και οι ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές δεν έδιναν μέχρι πρόσφατα περισσότερες 
δυνατότητες). Γράφει χαρακτηριστικά ο Ηλίας 
Παπαδημητρακόπουλος το άρθρο "Το διπλό χτύπημα, ήτοι ήπιος 
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και μελαγχολικός λίβελος για τον αφανισμό της τυπογραφίας εν 
Ελλάδι και πως η επιβολή της φωτοστοιχειοθεσίας συνεπήγετο ή 
προϋπέθετε και την επιβολήν του μονοτονικού και τούνπαλιν". 

Τα εκδοτικά μαγκαζίνα προχώρησαν στο μονοτονικό με 
τυπογραφικούς χαρακτήρες και τόνους σχεδιασμένους από κάποιον 
άγνωστο τεχνοκράτη εκτός Ελλάδας. Μαζί με τους τυπογράφους 
και τα τυπογραφικά στοιχεία χάσαμε και τις οικογένειες των 
ελληνικών τυπογραφικών χαρακτήρων, τις περίφημες ελληνικές 
γραμματοσειρές που ήδη από το 1965 είχαν αρχίσει να σχεδιάζουν 
ξένοι χαράκτες. Στο ότιμα δεν όκνησαν να λάβουν μέρος ακόμη και 
ο Ντίρερ, ακόμη και ο Λεονάρντο Λ/τα Βίντσι. 

Σήμερα όταν ο κάθε Έλληνας αποκτά τον προσωπικό του 
υπολογιστή και εκτυπωτή, η σχεδίαση των τυπογραφικών 
χαρακτήρων έχει αφεθεί στα χέρια ή τα νύχια του τελευταίου 
υπαλληλίσκου της κάθε εθνικής. Και όλως αναισχύντως 
εβδομαδιαία εφημερίς της κατηγορίας των σοβαρών κυκλοφορεί με 
λατινικό s αντί του τελικού σίγμα (ς). Δεν υπάρχει λόγος να 
αναφερθεί, οι περισσότερες έτσι κυκλοφορούν. Τα ΝΕΑ, το ΒΗΜΑ, 
δεν θυμάμαι. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Εν πάσει περιπτώσει, η τεχνολογία προχώρησε τόσο 
πολύ, ώστε σχεδιάζονται γραμματοσειρές από Έλληνες (με 
συγχωρείς που διακόπτω) και μπορεί κανείς να διορθώσει και τα 
σίγμα και να τα κάνει ό,τι θέλει τώρα πια. 

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ: Ανέφερα τον Τάκη Κατσουλίδη πριν, αν και δεν 
είναι ο μόνος βέβαια. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, μιλάω στην ελεύθερη αγορά υπάρχουν 
προγράμματα. 

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ: Ένα δεύτερο είναι η κακή σελιδοποίηση, ένα τρίτο 
το κακόγουστο εξώφυλλο. Υπάρχουν πάρα πολλά εξώφυλλα τα 
οποία στα σχολικά εγχειρίδια θα το έχετε δει που είναι πραγματικά 
άσχημα. Δεν προσελκύουν ούτε ενήλικα, όχι ένα παιδάκι του 
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δημοτικού σχολείου ή του γυμνασίου. Και η κακή βιβλιοδεσία. Το 
βασικό ελάττωμα όμως σχεδόν των εντύπων που τυπώνονται με 
την επίβλεψη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Οργανισμού 
Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. 

Σήμερα μια από τις περισσότερο διαδεδομένες μορφές 
πρόχειρης βιβλιοδεσίας είναι αυτή με τους πλαστικούς ή 
μεταλλικούς δακτυλίους. Αυτό είναι και μια πρόταση, θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί για τα σχολικά εγχειρίδια. Είναι αρκετά στερεοί, 
πρακτικοί γιατί έχουν τη δυνατότητα της αλλαγής των φύλλων σε 
περίπτωση ανανέωσης μέρους του κειμένου και βέβαια, η 
προέλευση τους είναι κατευθείαν από τα αρχαιοελληνικά δίπτυχα ή 
πολύπτυχα. 

Αλλη μορφή, επίσης, πρόχειρης βιβλιοδεσίας αλλά δίπτυχης 
είναι η κολλητή. Αυτή χρησιμοποιείται στα σχολικά εγχειρίδια. Οι 
Εγγλέζοι την ονομάζουν perfect binding. Πιστεύω κατ' ευφημισμό 
γιατί κάθε άλλο παρά τέλεια είναι. Δεν έχετε παρά να θυμηθείτε τα 
σχολικά βιβλία που έχουν κομμένη τη ράχη στα τυπογραφικά και 
είναι κολλημένα με κόλλα χωρίς καμία άλλη σύνθεση, τελικά βιβλία 
μιας χρήσης. Ευχαριστώ πολύ. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο. Έχουμε άλλη μια 
εισήγηση. Κρατήσου για τη συζήτηση. Επί της διαδικασίας θα σου 
πω εγώ για να σου δώσω το λόγο. Αέγε. 

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: Τα τυπογραφικά στοιχεία τα ελληνικά τα σχεδίαζαν 
συνήθως ξένοι από καταβολής της τυπογραφίας. Αυτή ήταν η 
παρατήρηση. 

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ: Καμία αντίρρηση. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Θέλω να πω ότι Έλληνες σπάνια, μια σειρά υπάρχει 
του Κεφαλληνού. 

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ: Οχι, υπάρχουν και τυπογράφοι στη Βενετία, οι 
Γλυκήδες λόγου χάρη σχεδίαζαν οι ίδιοι τα στοιχεία τους. Δεν είναι 
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μόνο ο Ντιντό, ο οποίος εξάλλου σε τελευταία ανάλυση ήταν 
Ελληνιστής. Εγώ απλώς εντοπίζω και έναν κίνδυνο ότι ενδεχομένως 
μπορεί το ελληνικό αλφάβητο να αλωθεί σιγά-σιγά από το λατινικό 
αλφάβητο με αυτή τη μέθοδο. Όταν δηλαδή το τελικό σίγμα (ς) 
γίνεται s λατινικό, θα γίνει σιγά-σιγά και το πι ρ λατινικό και γιατί 
όχι και τα άλλα γράμματα. Αυτό λέω. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Για να μην έχουμε τόσο μεγάλους φόβους να 
θυμίσουμε ότι υπήρχαν και αρχαιοελληνικές γραμματοσειρές σ' 
όλες τις μορφές και βυζαντινές γραμματοσειρές, είτε με μονά 
στοιχεία είτε στο αντιμόνιο, στο μέταλλο δηλαδή, στη λινοτυπία. 

Η συναδέλφισσα Πάνη Σταθοπούλου, "Το βιβλίο βοήθημα και 
ως εποπτικό μέσο". 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ήρθε η ώρα του βιβλίου, του σχολικού βιβλίου. Η 
μέρα σήμερα ήταν κατάλληλη ίσως για μένα αρκετά, γιατί οι 
πρωινές εισηγήσεις και οι μεσημβρινές ήταν εισηγήσεις με πλούσιο 
υλικό από εικόνες διαφορετικής καλλιτεχνικής δραστηριότητας και 
από όλους του τομείς, μιλώντας για άτομα με ειδικές ανάγκες. Και 
θέλω να αναφερθώ στην κυρία Ντεπιάν, στην κυρία Κουσίδου και 
στην κυρία Αναγνωστοπούλου που... 

Κασέτα Ϊ6β 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: ... είναι απαραίτητα και σε εμάς και κάναμε 
πολλές ανάλογες νύξεις και προηγουμένως στους λεγόμενους 
υγιείς, εν δυνάμει με ειδικές ανάγκες, όπως έχει πει και κάποιος 
άλλος. 

Αοιπόν, αυτά για τη σημερινή ημέρα γιατί θα έχω κοινές 
αντιλήψεις με αυτούς και ήταν μία καλή σύμπτωση. 

Τώρα, ήθελα να αναφερθώ λίγο στον τίτλο καλλιτεχνικά που 
χρησιμοποιούμε στο σχολείο ή καλλιτεχνικής παιδείας που 
χρησιμοποιούμε για το Συνέδριο. Και έχω ένα πρόβλημα που το 
βασίζω και στην προηγούμενη μου τοποθέτηση. Ότι είναι μία 
έννοια που ή πρέπει να την πραγματώσουμε στον ευρύ χώρο της 
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καλλιτεχνικής δραστηριότητας ή πρέπει να αλλάξουμε τον τίτλο. 
Δηλαδή δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε στο σχολείο, το έχουμε 
ξανασυζητήσει βέβαια και αυτό αλλά εγώ Θα το ξανααναφέρω 
γιατί το χρησιμοποιούμε και για το Συνέδριο, δεν Θα ήμουν υπέρ 
της γνώμης να το αλλάξουμε, μάλλον είμαι υπέρ της γνώμης να 
πραγματώσουμε την έννοια, δηλαδή να δραστηριοποιηθούμε γύρω 
απ' αυτό τον τομέα της πολύπλευρης καλλιτεχνικής 
δραστηριότητας. 

Δεν πιστεύω ότι είναι για εμάς δύσκολο γιατί σαν καλλιτέχνες 
έχουμε ευαισθησίες. Μπορεί να μην έχουμε ειδικές γνώσεις 
μουσικής, ή θεάτρου, ή χορού, αλλά έχουμε ευαισθησίες για το 
πώς φτιάχνεις τέχνη, πώς δημιουργείς τέχνη, πώς εκφράζεσαι μέσα 
από την τέχνη και πολλοί από εμάς έχουμε ανακατευτεί και σε 
άλλους τομείς και πολλοί από εμάς επίσης, έχουμε και γνώσεις σε 
άλλους τομείς, δηλαδή από θέατρο, από χορό ή από μουσική. 

Τώρα, είχα μα κάνω και κάποια σχόλια για το Συνέδριο. Εγώ 
είπα να τα προτείνω στην Οργανωτική Επιτροπή, εκτός από τον 
τίτλο. Δεν ξέρω αν τώρα μας παίρνει ο χρόνος να τα θίξουμε. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Αυτά μετά, κάνε μας την εισήγηση σου και όλα τα 
υπόλοιπα γενικά σχόλια που αφορούν περιεχόμενο συζήτησης 
γίνονται μετά. Ολοκλήρωσε την εισήγηση σου. 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΑΟΥ: Ωραία. Επιτέλους, για μένα δηλαδή που είμαι απ' 
αυτούς που λέγανε ότι πρέπει να γίνει ένα βιβλίο για το σχολείο, 
θα περιορίσω κάπως την ομιλία στο σχολικό βιβλίο και στο δικό 
μας ειδικότερα, των καλλιτεχνικών μαθημάτων. 

Εγώ ήμουν από αυτούς που έλεγα ότι πρέπει να γίνει ένα 
βιβλίο και έχω έντονες ακόμη τις μνήμες από τις πολλές 
συζητήσεις και διαφωνίες και διαπληκτισμούς και φόβους και 
επιφυλάξεις και όλα αυτά. Και ήμουν από αυτούς που το έλεγαν 
γιατί πιστεύω ότι δεν είναι αν θα φτιάξουμε βιβλίο ή όχι, αλλά τι 
είδους βιβλίο θα είναι αυτό και αν θα είναι ένα βιβλίο που θα μας 
βοηθήσει ως βοήθημα και ως εποπτικό μέσο ή αν θα είναι ένα 
βιβλίο που θα μας περιορίσει και θα μας φυλακίσει. Αοιπόν, είναι 
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Θέμα τι βιβλίο έχουμε να προτείνουμε για να μας εξυπηρετήσει και 
όχι για να μας ισοπεδώσει. 

Εδώ έχω να πω κάποιους στόχους, πάντα υπάρχει ας πούμε 
μια κατάθεση αρχών και στόχων για μια πράξη που γίνεται. Ένα 
βιβλίο δηλαδή πιστεύω ότι στοχεύει στη χάραξη εφόσον γίνεται 
από το κράτος μιας πολιτιστικής πολιτικής, στη διαμόρφωση 
πολιτιστικής ταυτότητας, στην αναβίωση και συνέχισης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης, στοχεύει στη διαπαιδαγώγηση 
σε θέματα φυλετικών διακρίσεων και όχι μόνο φυλών αλλά και 
φύλων, δηλαδή άντρες γυναίκες και άλλες ας πούμε φυλές. Και σε 
θέματα οικολογικά, σε θέματα ηθικής, σε θέματα καλλιτεχνικά, 
ιστορικά, κοινωνικά, διαπολιτισμικά, διεπιστημονικά και γενικώς, 
μέσα από μία πολυαγωγιμότητα. 

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν μιλήσει στην παιδεία 
μέσα για το ρόλο της πολυαγωγιμότητας. Δηλαδή υπάρχει μουσική 
αγωγή, θεατρική αγωγή, εικαστική αγωγή, αισθητική αγωγή, αλλά 
υπάρχει και η πολυαγωγιμότητα. Δηλαδή μπορούμε κάνοντας ένα 
μάθημα να χρησιμοποιήσουμε από αυτά τα πεδία πολλά χρήσιμα 
πράματα. 

Επίσης, στοχεύει στην αναβάθμιση του ρόλου της τέχνης και 
του καλλιτέχνη, ήδη από τα μικρά σχολικά χρόνια για τα παιδιά, 
για τους μαθητές, γιατί μετά θα είναι πολύ αργά. Όταν είναι 
δηλαδή ήδη πολίτες στην παραγωγή, στην κοινωνική ζωή, θα είναι 
πολύ αργά να τους μιλάμε για τέχνη και για τη δράση του 
καλλιτέχνη και το ρόλο της τέχνης, εάν δεν το έχουν νοιώσει από 
μικροί. Αυτό πρέπει να γίνει δηλαδή ήδη στο σχολείο. 

Στοχεύει στην καλλιέργεια διαφόρων αισθητικών κριτηρίων, 
αυτό εντάξει είναι πολύ δύσκολο να το καθορίσουμε. Και ανάγκη 
για έκφραση, δημιουργία, ελεύθερη επικοινωνία, απελευθέρωση 
κ.λπ., κ.λπ. Αυτά έτσι ως μερικοί από τους στόχους. 

Από κει ξεκινάω για να πω ότι τελικώς είμαστε κάπως έτοιμοι 
να φτιάξουμε ένα βιβλίο, το οποίο -όπως είπαμε- θα αφήνει 
ελεύθερο πεδίο στο δάσκαλο και στον καθηγητή για παιδαγωγικά 
ανοίγματα, για εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, για ψαξίματα 
διαφόρων ειδών, ανάλογα με τις συνθήκες τις εκάστοτε του 
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δασκάλου, της τάξης, του σχολείου κ.λπ. Αυτά τα γνωστά που 
έχουμε συζητήσει κι άλλες φορές ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε 
ένα πλάνο για όλη την Ελλάδα, ή για όλα τα σχολεία, ή για όλες τις 
ηλικίες. Πρέπει να εξειδικεύουμε κάθε φορά. 

ΓΓ αυτό το βιβλίο και αυτό το είδος του βιβλίου που εγώ 
φαντάζομαι, Θα ήθελα να συνεισφέρουν και ο λόγος και η εικόνα, 
και η κίνηση, και ο ήχος, πράγματα από τα οποία έπονται και η 
ποίηση, και η λογοτεχνία, τα εικαστικά, το θέατρο, η μουσική, ο 
χορός και ένα τεράστιο φάσμα καλλιτεχνικής έκφρασης. 

Όλα αυτά είναι έτοιμα να μας βοηθήσουν να ολοκληρώσουμε 
το έργο μας στα σχολειά πολύπλευρα και ολόπλευρα, 
αλληλοσυμπληρώνοντας τα μεν τα δε. 

Λέω ότι είμαστε περίπου έτοιμοι γιατί θα ξεκινήσουμε από 
κάπου, θα φτιάξουμε κάποιο βιβλίο και κάποια στιγμή θα 
χρειαστεί να το αναθεωρήσουμε, να το ανανεώσουμε, ίσως ν' 
αλλάξουμε πορείες, ν' αλλάξουμε στόχους, αλλά σίγουρα έχουμε 
ήδη πολλά πράγματα για να ξεκινήσουμε. Κι εδώ αναφέρω -γιατί 
σίγουρα αυτό το είδα στο βιβλίο, δεν το έχω φανταστεί μόνη μου, 
έχω δει, έχω διαβάσει, έχω ζήσει κάποια πράγματα, οπότε πρέπει 
να τα αναφέρω σε αυτή την περίπτωση- είναι τα σύγχρονα 
μουσικοκινητικά συστήματα, Ορφ, Νταλκρόουζ, αυτοί έχουνε 
δουλέψει πολύ σε αυτό το πνεύμα το παιδαγωγικό. 

Υπάρχει η βιωματική διδασκαλία, υπάρχει το θεατρικό 
παιχνίδι, υπάρχουν σύγχρονες παιδαγωγικές ομάδες, υπάρχει το 
Art Therapy, Psychology and Psycho-test, σύγχρονη βιβλιογραφία, 
σύγχρονες έρευνες. Υπάρχουν κάποιες σχολές και στην Ελλάδα, 
όπως η Anima η οποία εκπαιδεύει, μετεκπαιδεύει ίσως μπορούμε 
να πούμε εκπαιδευτικούς σε θέματα που αντλεί από την τέχνη για 
οποιοδήποτε μάθημα. 

Όλα αυτά βρίσκονται ακόμα πολύ μακριά από την εφαρμογή 
τους μέσα στη δημόσια ελληνική εκπαίδευση. Και θα ήθελα να 
έρθει η ώρα που θα μειώσουμε αυτές τις αποστάσεις εμάς από εκεί 
για να καταλήξουμε σε αυτό τον τύπο του βιβλίου. 

Εδώ θα κάνω μία γρήγορη ανάλυση της ιδέας του μοντέλου, 
που υποστηρίζω εγώ ότι δεν πρόκειται να δεσμεύσει το όάσκαλο, 
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ίσα-ίσα θα τον βοηθήσει και θα τον απελευθερώσει. Να μιλήσω για 
πόσα βιβλία νομίζω ότι πρέπει να γίνουν. Δηλαδή δεν έχω 
ασχοληθεί με το νηπιαγωγείο. Είναι για τις τρεις τάξεις του 
δημοτικού, την 1η δημοτικού, τις τρεις τις τελευταίες, το γυμνάσιο 
και το λύκειο. 

Θα τα χωρίσω στα βιβλία του καθηγητή και στα βιβλία του 
μαθητή, τα οποία βλέπω ότι καλό είναι να είναι διαφορετικά. Για 
τον καθηγητή θα έλεγα ότι χρειάζεται απαραίτητα ένα βιβλίο 
απλής μορφής χωρίς εικόνες, δηλαδή ένα χαμηλού κόστους βιβλίο, 
με κάποιους σκελετούς και κάποιες προτάσεις για μαθήματα. 

Αλλά εκείνο που βλέπω βασικότερο που πρέπει να γίνει σε 
αυτά τα βιβλιαράκια, είναι η ανάλυση από παιδαγωγική άποψη και 
από άποψη ψυχολογίας, τι πρέπει να διδάξουμε, τι μπορούμε να 
διδάξουμε στα παιδιά κάθε ηλικίας. Δηλαδή να ξέρουμε στην 1η 
δημοτικού τι περίπου, διότι φυσικά τα παιδάκια της 1ης δημοτικού 
στο τάδε σχολείο με τα παιδάκια της 1ης δημοτικού θα έχουν 
διαφορές. Αλλά πάνω-κάτω η ψυχολογία και η εξελικτική 
ψυχολογία, και όλες οι σύγχρονες επιστήμες ξέρουμε που μπορούμε 
να κινηθούμε. 

Οπότε, είναι πολύ απλά πράγματα που θα πρέπει να ξέρουμε 
μέχρι που μας παίρνει να δουλέψουμε στην 1η δημοτικού, στη 2α 
δημοτικού, στην 3η δημοτικού, 4η, 5η και 6η. Πολύ απλά 
βιβλιαράκια. Μπορούμε να κάνουμε ένα παράδειγμα άμα θα 
έχουμε κάποιο χρόνο στο τέλος, να δείτε τη μορφή. 

Στα βιβλία του γυμνασίου που τρία μπορούν να συντμηθούν, 
να γίνουν ένα για τις τρεις τάξεις του γυμνασίου και ένα για τις 
τρεις τάξεις του λυκείου. Μπορούμε να αναφερθούμε πάλι στο τι 
σημαίνει αυτή η ηλικία, η εφηβική πλέον ηλικία και μεταεφηβική 
που είναι στο λύκειο. 

Φυσικά, όπως είπαμε αυτά θα πρέπει να αναθεωρηθούν 
κάποια στιγμή γιατί τα παιδιά διαφορετικά μεγάλωναν πριν από 
είκοσι χρόνια, διαφορετικά μεγαλώνουν τώρα και όλα αυτά τα 
γνωστά. Πάντως εμείς σήμερα όταν μπαίνουμε στην τάξη θα 
πρέπει να ξέρουμε κάποια όρια. 
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Αυτά θα έβλεπα για τον καθηγητή. Δηλαδή απλά φυλλάδια -

βιβλία με οδηγίες, με κατευθυντήριες γραμμές, με προτάσεις, με 
πολλές πολλές προτάσεις και από όλα τα πεδία της καλλιτεχνικής 
δράσης, όπως είπα. Το εποπτικό μέσο που μπορεί να 
χρησιμοποιήσει η καθηγητής είναι τόσο και βιβλία άλλα, καλής 
ποιότητας, τα οποία είτε από τη βιβλιοθήκη του σχολείου ττου 
μπορούμε σιγά-σιγά να τις οργανώσουμε. Παλιά είχαμε και το 
επίδομα βέβαια για τα βιβλία, αλλά δεν ξέρω, καλό θα ήτανε να 
είχαμε πάλι κάτι ανάλογο, αλλά έστω με κάποιο τρόπο να βρούμε 
καλά βιβλία συν τα slides και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Αλλά δεν 
νομίζω ότι είναι απαραίτητο αυτό να έρθει από το υπουργείο. 

Για τους μαθητές θα έβλεπα πάλι σε δύο κατηγορίες τα 
βιβλία. Δηλαδή για το δημοτικό, για τις έξι τάξεις του δημοτικού 
με διαφορές από τάξη σε τάξη, προτείνω να είναι τετράδια 
εργασίας, να μην είναι ένα βιβλίο και αυτό χαμηλού κόστους και 
όχι υψηλού κόστους. Εντάξει, στα βιβλία των καθηγητών δεν 
υπάρχει πρόβλημα, αλλά και για τα τετράδια εργασίας των 
μαθητών να είναι ένα τετράδιο χαμηλού κόστους. Ανάλογα τις 
τάξεις, δηλαδή από την ίη μέχρι την 6η μπορούν να υπάρχουν 
κάποια πλαίσια, κάποια σχήματα, κάποιες φόρμες, τα οποία 
μπορεί να μας εμπνεύσουν για το μάθημα ή κάποιες μικρές 
φωτογραφίες. 

Πάλι πολύ λίγα ενδεικτικά πράγματα, γιατί πιστεύω ότι στο 
δημοτικό ακόμα και προς τις τελευταίες τάξεις -βέβαια με μια 
φθίνουσα γραμμή- το παιδί έχει ανάγκη πολύ από κίνηση. Δηλαδή 
εργαστήρια καθιστικά, να τα βάλουμε να δουλεύουν ζωγραφική ή 
οτιδήποτε άλλο, επειδή κάθονται και πολλές ώρες, ούτως ή άλλως, 
κατά τη γνώμη μου δεν νομίζω ότι θα τα βοηθούσε τόσο πολύ έστω 
και στα όρια της εικαστικής παιδείας. 

Δηλαδή εγώ θα έβλεπα να έχει τη δυνατότητα να κινείται το 
παιδί, να ψάξει χρώματα, σχήματα, τη σύνθεση ή οτιδήποτε άλλο 
έχουμε να διδάξουμε στο δημοτικό μέσα από κίνηση, σε συνδυασμό 
με τη μουσική, πιθανά σε συνεργασία με το Μουσικό και όλα αυτά 
και λίγες ασκήσεις ας πούμε καθιστικές. 
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Και λέμε με μια φθίνουσα πορεία μέχρι την 5η, 6η, όπου Θα 
καθίσει και Θα φτιάξει κάτι στατικό, ένα ζωγραφικό πίνακα, ή ένα 
γλυπτό, ή μία κατασκευή. Αυτό δεν μας βγάζει και από την 
υποχρέωση να φτιάξουμε και ένα εργαστήριο, πράγμα που το 
βλέπω απαραίτητο για αργότερα, γιατί Θα έχουμε την ελευθερία 
της κίνησης με τα παιδιά. Οπότε με απλές λύσεις μπορούμε να 
έχουμε ένα υποτυπώδες εργαστήριο να μπορέσουν να εκφραστούν 
τα παιδιά, μιας και Θα υπάρχουν η μουσική, η κίνηση κ.λπ. 

Επιπλέον, σε αυτά τα τετράδια η λογική είναι ότι Θα τα 
κρατήσουν σαν φάκελο, Θα έχουν να Θυμούνται. Κάποια βέβαια, 
μπορεί να κρατήσει ο δάσκαλος για το αρχείο αλλά είναι βασικό να 
φύγουν από το δημοτικό και να κρατήσουν τις ζωγραφιές. Ακόμα 
σήμερα και στο σχολείο που είμαι εγώ μου φέρνουν τα παιδιά από 
το δημοτικό ή από το νηπιαγωγείο και έχουμε τη δυνατότητα και 
για αναφορές και για έρευνες και για συγκρίσεις. Δηλαδή ένα υλικό 
που καλό είναι να μη χαθεί και για το παιδί και για όλους. Κι έτσι, 
με αυτό τον τρόπο μπορεί να το κρατήσει. 

Ήθελα να συμπληρώσω ότι είναι μεγάλου μεγέθους αυτά τα 
τετράδια για να έχουν μία άνεση. Δηλαδή γύρω στα είκοσι -

τριάντα μπορεί να είναι στις πρώτες τάξεις και τριάντα πέντε -

πενήντα στις τελευταίες τάξεις. Εγώ θα ήθελα να έχει μεγάλο χώρο 
το παιδί μπροστά να δουλεύει, όταν δεν κάνει κάτι άλλο. 

Στο γυμνάσιο και στο λύκειο προτείνω να γίνουν δύο βιβλία, 
καλά βιβλία, υψηλού κόστους εδώ πέρα. Έξω στη Γαλλία ξέρω ότι 
τα βιβλία τα πληρώνουν και τα επιστρέφουν στο σχολείο. Μπορεί 
να γίνει κάτι ανάλογο, να τα πληρώνουν στην αρχή και όποιο παιδί 
θέλει να το κρατήσει να το κρατάει, όποιο παιδί θέλει να το 
επιστρέφει, να το επιστρέφει και να παίρνει τα χρήματα. 

Αλλά πιστεύω ότι οπωσδήποτε πρέπει να έχουν υψηλή 
ποιότητα, γιατί είναι ηλικίες που αρχίζουν και βλέπουν, και 
αφομοιώνουν, και μελετάνε σιγά-σιγά και αν δεν έχουν καλή 
φωτογραφία και καλή ποιότητα, καλά χρώματα, μουσεία δεν 
έχουμε έτσι κι αλλιώς πολλά, τουλάχιστον για τη ζωγραφική, γιατί 
έχουμε τα αρχαία. Αλλά και πάλι δεν έχουμε και μεγάλη 
κινητικότητα των παιδιών από τη μία μεριά της Ελλάδας στην 
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άλλη. Πιστεύω ότι ένα πολύ καλό βιβλίο θα τα βοηθήσει να 
αφομοιώσουν τα πράγματα γύρω από την τέχνη. 

Και επίσης, θέλω να θυμίσω ότι σε αυτά τα δύο βιβλία, ένα 
για το γυμνάσιο και ένα για το λύκειο, θα υπάρχουν και 
παραδείγματα και από άλλες τέχνες οπωσδήποτε. Δηλαδή θα 
έχουμε εισβάλει ας πούμε στο χώρο του κινηματογράφου και του 
θεάτρου και του χορού, και της μουσικής κ.λπ., κ.λττ. Επίσης από 
τη φύση και από άλλα μαθήματα πιθανά κάποια πράγματα για να 
υπηρετήσουμε και την ιδέα της διεπιστημονικότητας. Και φυσικά 
από την ιστορία και τον πολιτισμό διαφορετικών λαών, από όλη τη 
γη και όχι μόνο όπως πρόσφατα βρίσκαμε στα δικά μας τα βιβλία 
μεγάλη έλλειψη για την Αφρική, για την Ασία, δηλαδή Κίνα ή 
Ιαπωνία, ή νέγρικη τέχνη, έτσι μαθαίναμε πολύ συγκεκριμένα 
πράγματα Δεν λέω ότι γίνεται μόνο στην Ελλάδα αυτό αλλά τέλος 
πάντων, πρέπει να έχουμε μια πλήρη εικόνα. 

Αοιπόν, αυτά είναι τα βιβλία, θα έχει ένα βιβλίο για το 
γυμνάσιο, ένα βιβλίο για το λύκειο και χωριστά θα δουλεύουν σε 
χαρτιά τα παιδιά τις εργασίες τους. Λλλο το βιβλίο, άλλο το μπλοκ. 

Να ολοκληρώσω ότι ένα βιβλίο καλλιτεχνικών θα πρέπει 
πάντα να είναι εμπλουτισμένο με παραδείγματα από όλους τους 
τομείς της τέχνης, το είπαμε αυτό. Δεν ζωγραφίζουμε μόνο τον 
κύκλο άμα θέλουμε να διδάξουμε κάτι για τον κύκλο αλλά τον 
χορεύουμε, τον θεατροποιούμε, τον κατασκευάζουμε, τον τρώμε, 
που λέει και η βιωματική διδασκαλία και διάφορα άλλα. 

Η ανάγκη για επικοινωνία, έκφραση και δημιουργία δεν είναι 
μόνο αναφαίρετο δικαίωμα των καλλιτεχνών, αλλά και ένας στόχος 
προς κατάκτηση όλων των εκπαιδευτικών. Αυτά. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Ευχαριστούμε. Ερωτήσεις αν υπάρχουν στους τρεις 
εισηγητές. Υπάρχουν ερωτήσεις; Δεν βλέπω. Υπάρχουν κάποιες 
τοποθετήσεις για το θέμα; Αοιπόν, δύο. Η Αλκμήνη πρώτα. Μικρές 
παιδιά γιατί έχει περάσει η ώρα. Και τα δυο μαζί θα πάνε τώρα, 
πακέτο. Αοιπόν, όσο μπορούμε πιο σύντομα και περιεκτικά για να 
σας απασχολήσω εγώ μετά. 
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Ν/ΚΟΛΑ/ΔΟΥ: Σε αντίθεση με το πλούσιο όραμα της συναδέλφου 
για ένα βιβλίο - βοήθημα του εικαστικού εκπαιδευτικού ποικίλης 
ύλης που θα κάνει αναφορά στο θεατρικό παιχνίδι, δηλαδή στη 
δραματική τέχνη, στο χορό, στη μουσική κ.λπ. Νομίζω ότι αυτό 
πρακτικά είναι ανεφάρμοστο και ο λόγος είναι ότι ένας εικαστικός 
εκπαιδευτικός συμβαίνει πολλές φορές να έχει μόνο το εικαστικό 
ταλέντο και να μη συνοδεύεται αυτό από άλλα ταλέντα. 

Τώρα, εάν θέλει κάποιος να πλουτίσει το μάθημα του με 
θεατρικό παιχνίδι κ.λπ., να κάνει αναφορές δηλαδή και στους 
άλλους τομείς της τέχνης, αυτό εναπόκειται στη δική του διάθεση, 
στις ικανότητες που διαθέτει και τις γνώσεις που έχει. Αυτό θα 
ήθελα να πω και ότι πρακτικά θεωρώ αδύνατο το βιβλίο αυτό να 
είναι τόσο διασπασμένο ας πούμε, από πλευράς τέχνης, σε όλους 
αυτούς τοος τομείς που μας ανέφερε η συνάδελφος. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Ευχαριστώ Αλκμήνη, ο Μιχάλης Οικονομίδης. 

Ο/ΚΟΝΟΜ/ΔΗΣ: Φρονώ ότι ένα βιβλίο είναι ένας όγκος 
σημειολογικά που αποτελείται από επίπεδα, όπως είναι οι σελίδες, 
τα οποία περιστρέφονται γύρω από έναν άξονα και τα οποία ή στη 
μία ή στην άλλη σελίδα έχουν γνώσεις και έννοιες αναγνώσιμες. 
Και από την ανάγνωση μπορούμε να μεταβούμε και από κει στη 
συγγραφή βεβαίως ενός άλλου βιβλίου γιατί τα βιβλία 
αλληλοαναιρούνται. 

Από την άλλη πλευρά σχετικά με την τσάντα τη σχολική, που 
είπε ο κύριος Παπασπύρου, βρήκαν το κόλπο οι έμποροι και αντί 
να ελαφρύνουν τον όγκο του βιβλίου, έφτιαξαν ελαφρότερες 
τσάντες, οι οποίες επιτρέπουν στις γωνίες των βιβλίων να κόβουν 
τις πλάτες των παιδιών καλύτερα απ' ό,τι αν ήταν η τσάντα από 
δέρμα σκληρό. Να είναι "και Παξός και Ξερός". 

Δεύτερον, είπατε κυρία Νικολαϊδου ότι τα βιβλία πρέπει να 
γίνονται από ζωγράφους, έτσι δεν είναι; Η γνώμη μου είναι 
διαφορετική. Και εδώ δείξατε και φτάσατε ως ένα σημείο, αλλά δεν 
φτάσατε από το '80 και πέρα, να δείτε πως είναι το βιβλίο της 1ης 
τάξης που είναι δύο τεύχη φτιαγμένα από ζωγράφους, όπου 
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επικρατεί πλήρης σύγχυση. Σχέδια επί σχεδίων επηρεασμένα από 
τη μοντέρνα τέχνη και από τις καινούργιες Θεωρίες και από την 
επιθυμία της αλλαγής που ήταν τότε. 

Φρονώ ότι αυτός που Θα εικονογραφήσει ένα βιβλίο, και 
μάλιστα παιδικό βιβλίο, δεν μπορεί να είναι παρά και παιδαγωγός. 
Γιατί άλλο ζωγραφίζω, άλλο ζωγραφίζω ένα βιβλίο για παιδιά. Και 
ούτε μπορώ να μεταφέρω τη μελαγχολία και τα ψυχολογικά μου 
στοιχεία που πολύ καλά Θα τα έφερνα στους πίνακες μου, να τα 
μεταφέρω ως κλίμα σε ένα παιδικό βιβλίο, πολλές φορές μάλιστα 
ερήμην του αναγνώσματος. 

Θέλω να πω με αυτό δηλαδή ότι έχουμε στα χέρια μας τώρα 
βιβλία τα οποία είναι για πέταμα κυριολεκτικά από την άποψη της 
προσαρμογής τους στην παιδική ψυχολογία κάποιας ηλικίας. Είναι 
όμως Θαυμάσια ως έργα τέχνης. Εδώ υπάρχει μία μεγάλη αντίφαση 
και διαφορά. 

ΝΙΚΟΛΑ/ΔΟΥ: Να συμπληρώσω κάτι; Πώς λειτουργεί ας πούμε η 
εικονογράφηση; Όταν εικονογραφεί κάποιος βιβλίο συνεργάζεται 
με τον παιδαγωγό; 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Δεν διαφωνείτε Αλκμήνη, δεν διαφωνείτε νομίζω με 
το Μιχάλη. 

Ο/ΚΟΝΟΜ/ΔΗΣ: Ο παιδαγωγός πολλές φορές στέκεται περιδεής 
και φοβισμένος μπροστά σε αυτόν που αναλαμβάνει το κείμενο να 
το κάνει εικόνα και δεν μπορεί εύκολα να τον ελέγξει, πρέπει να 
έχει ειδικές γνώσεις γΓ αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό Θα σας 
παρακαλούσα σε αυτό το σημείο επειδή γνωρίζω την ποιότητα των 
βιβλίων του δημοτικού σχολείου που είναι για πέταμα στην 
κυριολεξία, σαν έργα τέχνης όμως είναι Θαυμάσια. Πρέπει 
οπωσδήποτε να παρενέβη ο χώρος μας και ο χώρος των ειδικών 
του Ινστιτούτου κ.λπ., για να είναι τα βιβλία έτσι καμωμένα. 

Και εν περιπτώσει, το βιβλίο Θα πρέπει να ξεκινά από την 
παραδοχή του εκ μέρους των παιδιών, διότι το παιδί Θα είναι 
εκείνο το οποίο Θα πρωτοκρίνει το βιβλίο. Αυτό που θα το 
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πρωτοκρίνει το βιβλίο είναι το παιδί και μάλιστα, μας το δείχνουν 
τα σχέδια του τι θα ήθελε και τι θα Θέλει. Κοιτάξτε τα σχέδια του 
Γραμματόπουλου πόσο γλαφυρά ήταν, κοιτάξτε το κομφούζιο που 
επικρατεί κατόπιν. Υπάρχει μια μεγάλη διάκριση σε αυτό. 

Επίσης, το βιβλίο ανάλογα με την ηλικία πιστεύω δεν πρέπει 
να το καταδυναστεύει η εικόνα. Κάποτε διψούσαμε για 
εικονογραφημένα βιβλία, τώρα τα έχουμε τόσο πολύ που μας 
δεσμεύουν τη φαντασία εντελώς. Κίνδυνος λοιπόν διόγκωσης του 
ενός ή του άλλου. Κάπου πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Γιατί 
μετά λέμε εικονογράφησε παιδί μου κάτι από το βιβλίο και το παιδί 
ζωγραφίζει ακριβώς εκείνα που είναι στο βιβλίο ή σχετικά με το 
βιβλίο. Δεν ξεφεύγει από το κείμενο για να πλάσει δικό του κόσμο. 
Ευχαριστώ. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Ευχαριστώ Μιχάλη. Η Εύα η Μελά. 

ΔΗΜΟΠΟΥΑΟΥ: Λοιπόν, ένα βιβλίο μικρό ίσον ελαφρύ... 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Δεν της έδωσα το λόγο, τον πήρε μόνη της, 
πρωτοτυπεί στο τέλος. 

ΔΗΜΟΠΟΥΑΟΥ: Επειδή είμαστε κουρασμένοι όλοι και βιαζόμαστε. 
Λοιπόν, ένα βιβλίο μικρό ίσον ελαφρύ και εύχρηστο θα 

περιόριζε πολύ και πολλές φορές θα ήταν και καταναγκαστικό, δεν 
θα μπορούσε να τα περιλάβει όλα, για εκείνο των κριτών που λέμε 
αν φερθεί άκομψα και άτεγκτα. Ένα βιβλίο που να τα έχει όλα θα 
ήταν τεράστιος τόμος και βαρύς θα ήταν και ένα συνονθύλευμα 
που θα μπερδευόσουν και δεν θα ήξερες τι να διαλέξεις. 

Εγώ κάνω την πρόταση που έκανα στην εισήγηση μου όταν 
έλεγα για το γυμνάσιο. Η πρόταση μου είναι τα λεφτά που θα 
δοθούν για τα βιβλία να δοθούν σε βιβλία με εκδόσεις τέχνης που 
πρέπει να πλουτίσουν όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες με 
προτεραιότητα χρήσης από τον εικαστικό καθηγητή και επίσης, να 
γίνει από τους συναδέλφους που πραγματικά έχουν κάνει κάποια 
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δουλειά και Θέλουν τέλος πάντων, μία ραχοκοκαλιά και μία σειρά, 
και μία πορεία. 

Τι μπορεί να διδάξει κανείς σαν κύκλο στην 1η, 2α, 3η, 4η, 
5η, 6η δημοτικού, 1η, 2α 3η γυμνασίου, 1η λυκείου. Και να βγούνε 
αυτά και από το Σύλλογο σαν τετράδια που είναι μια πλήρη σειρά 
για το δημοτικό, για το γυμνάσιο για το λύκειο, έτσι, ώστε αυτό το 
υλικό να υπάρχει σε όλα τα σχολεία που και Θα εμπλουτίζεται και 
ζωντανό Θα είναι και δεν Θα δεσμεύει κανέναν, γιατί ο καθένας 
μας έχει την ιδιαιτερότητα του, άλλος καταφέρνει περισσότερα σε 
αυτό τον τομέα, άλλος σ' εκείνο, άλλος σ' εκείνο. 

Να υπάρχει μια πλήρης σειρά για να μπορεί να έχει όλα τα 
στοιχεία που χρειάζεται το παιδί, αλλά να προσαρμόζεται και στον 
ίδιο ώστε να το κάνει με μεράκι, με κέφι και με απόδοση. Αυτά. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Έλα Εύα. 

ΜΕΑΑ: Δεν μπορώ να μιλήσω για το θέμα του βιβλίου -

βοηθήματος γιατί εσείς είσαστε πιο ειδικοί, αν και μέσα μου έχω 
πάντα μια αγωνία κατά πόσο ένα βιβλίο σε ένα τομέα σαν τον δικό 
μας μπορεί να παίξει ρόλο απαγορευτικό σε συνεργασία με τους 
συμβούλους και τους ελεγκτές που θεσπίζονται σήμερα στο 
υπουργείο πάνω στο ίδιο το εκπαιδευτικό σας έργο. 

Λοιπόν, αυτό είναι ένα ερώτημα. Νομίζω πως πάνω απ' όλα 
πρέπει να περιφρουρηθεί το εκπαιδευτικό έργο και η ελευθερία του 
δασκάλου. Από κει και πέρα, το αν η φόρμουλα που προτείνει η 
Μάχη ή η Πάνη είναι ενδεδειγμένες, αυτό είναι ένα θέμα που εγώ 
δεν μπορώ να έχω άποψη. 

Εκεί που θέλω να τοποθετηθώ είναι στο βιβλίο ως φορέα 
αισθητικής αγωγής. Εγώ πιστεύω ότι με την ελάχιστη πείρα που 
έχω στην εικονογράφηση των παιδικών βιβλίων, θα σας μεταφέρω 
απλώς μία πρακτική εμπειρία από το Δήμο Καλλιθέας. Πριν από 
αρκετά χρόνια που δούλευα στο Δήμο Καλλιθέας στο Πνευματικό 
Κέντρο, είχα γύρω στους χίλιους μαθητές σε διάφορα τμήματα 
χωρισμένους μέσα στη βδομάδα. 
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Λοιπόν, είχα αναλάβει να κάνω μια εικονογράφηση ενός 
βιβλίου και είχα φοβερό τρακ, την αγωνία που λέει ο Μιχάλης ο 
Οικονομίδης, δηλαδή, μην πάθουν τα παιδιά κατάθλιψη επειδή 
εμένα η ζωγραφική μου έχει το βάρος της ψυχής μου εν πάσει 
περιπτώσει. 

Κατέβασα από τη βιβλιοθήκη του Δήμου και από το σπίτι μου 
δεκάδες βιβλία τέχνης και παιδικά βιβλία και περάσαμε τρεις 
εβδομάδες συζητώντας με τα παιδιά πάνω στην εικονογράφηση 
παιδικού βιβλίου. Δηλαδή τα έβαζα να μου μιλάνε για τις εικόνες 
που βλέπανε, επώνυμων και ανώνυμων εικονογράφων από τον 
ελληνικό και από το διεθνή χώρο, και στο τέλος κάναμε εκλογές 
και βγάλαμε το βιβλίο που κατά τη γνώμη των παιδιών είχε την 
καλύτερη εικονογράφηση και που θα θέλανε να το έχουν κάνει τα 
ίδια και να το έχουν αυτά. 

Ξέρετε τι διάλεξαν τα παιδιά; Δεν διαλέξανε ζωγραφική που 
μιμείται την παιδική. Συγκεκριμένα μου είπανε ορισμένα παιδάκια 
της 2ας δημοτικού με ένα πολύ χαριτωμένο τρόπο, "ρε κυρία, αυτό 
θα μπορούσα να το έχω κάνει κι εγώ, αυτό θα βλέπω;". Δηλώσανε 
ότι αναζητούσανε κάτι άλλο. Και ψηφίσανε την εικονογράφηση του 
Μπιλίμπιν. Δεν ξέρω αν τον ξέρετε τον Μπιλίμπιν. Ο Μπιλίμπιν 
ήταν Ρώσος ζωγράφος της εποχής της Αρτ Νουβό, που είχε κάνει 
ένα καταπληκτικό έργο πάνω στο παιδικό βιβλίο. Τα βιβλία του 
έχουν εκδοθεί πριν από είκοσι χρόνια στην Ελλάδα και δυστυχώς 
έχουν εξαντληθεί. Από τις εκδόσεις "Σύγχρονη Εποχή" νομίζω ότι 
είχανε εκδοθεί και είχε τύχει να έχω όλη τη σειρά. 

Λοιπόν, η ζωγραφική του ήτανε με γκρίζα χρώματα ή μάλλον 
με τόνους του γκρίζου ή τόνους από γεώδη χρώματα ή γκρίζα, 
αλλά είχανε πάρα πολύ σαφές μεγαλίστικο σχέδιο. Λέω μεγαλίστικο 
με την έννοια, ήταν μία ζωγραφική με σύνθεση, με σαφήνεια και 
καθόλου παιδική. Δηλαδή δεν θύμιζε ένα παιδικό βιβλίο. 

Λοιπόν, για μένα αυτό έγινε ένα δίδαγμα όταν αντιμετωπίζω 
ένα παιδί να μην θεωρώ ότι αυτό το παιδί θέλει να δει κάποιον 
που το μιμείται, γιατί ο ενήλικας όταν μιμείται ένα παιδί, στην 
καλύτερη περίπτωση θα φανεί αστείος. Δεν μπορεί να μιμηθεί ένα 
παιδί. 
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Λοιπόν, πιστεύω ότι πάνω απ' όλα πρέπει να κάνει καλή 
ζωγραφική και πιστή στο κείμενο. Δηλαδή να σεβαστεί πάνω απ' 
όλα αυτό που είναι ο ρόλος του σαν εικονογράφος, δηλαδή να 
αποδώσει το κείμενο. Αυτός είναι ο ρόλος ενός εικονογράφου. Δεν 
είναι ούτε τη ζωγραφική του να επιδείξει, ούτε να βαυκαλίσει ένα 
παιδί, ούτε να κολακέψει κανένα. Είναι να δώσει την ψυχή ενός 
κειμένου. Εάν σ' αυτό μπορέσει να αρνηθεί την ψυχή του και να 
διεισδύσει μέσα στο κείμενο, νομίζω ότι το αποτέλεσμα Θα είναι 
καλό. 

Τώρα, σε σχέση με τις προτάσεις που έγιναν, ο Οργανισμός 
Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων ένα από τα προβλήματα που έχει 
είναι οι μειοδοτικοί διαγωνισμοί. Έχουμε δει στο δρόμο δουλειές 
αξιολογότατες συναδέλφων, αξιολογότατες δουλειές, να εκδίδονται 
σε χαρτί για πέταμα. Με εκτυπωτική δουλειά για πέταμα, με 
βιβλιοδεσία για πέταμα. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει αντίληψη ότι 
αυτό ττου παράγεται είναι φορέας αισθητικής αγωγής. Δεν υπάρχει 
αυτή η αντίληψη. 

Λοιπόν, εγώ προτείνω και πιστεύω και συμφωνώ με της 
κυρίας Νικολαϊδου την πρόταση για την κατάργηση του νόμου που 
εξαιρεί το σχολικό βιβλίο από το διαγωνισμό,. Πιστεύω ότι ο 
διαγωνισμός ο καλλιτεχνικός -προσωπικά πιστεύω πάρα πολύ στο 
διαγωνισμό γιατί δίνει το δικαίωμα της άμιλλας σε εμάς τους 
ίδιους πάνω σε ένα αντικείμενο, το οποίο είναι πάρα πολύ 
σημαντικό -λοιπόν, παράλληλα με αυτό, πιστεύω ότι πρέπει να 
πασκίσουμε να εξαιρεθούν των υποχρεώσεων της μειοδότησης τα 
σχολικά βιβλία. Που και αυτό έχει θεσμικά κατοχυρωθεί και όταν 
πας να τυπώσεις κάτι για το δημόσιο θα διαλέξεις τη φθηνότερη 
λύση. Και αν ο άλλος δεν ξέρει κιόλας πως στο Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο και στον Οργανισμό όλος ο τομέας των βιβλίων δεν 
ξέρω πως υπάρχει η διαχείριση, δηλαδή δεν είναι και εξαιρετικά 
διαφανής. Λίγοι συνάδελφοι είχαν την χαρά και την τύχη να έχουν 
σχέση με τον Οργανισμό. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που 
πρέπει και εμείς να το παλέψουμε. Ευχαριστώ. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Η Ζωή η Χατζή. 
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ΧΑΤΖΗ: Εγώ θα ήθελα να θυμίσω λιγάκι την άποφη που είχε 
διαμορφωθεί εδώ και που κατά κάποιο τρόπο υπήρχαν δυο 
αντιπαρατιθέμενες απόφεις, σε σχέση με το βιβλίο - βοήθημα για 
το μαθητή. Γιατί απ' ό,τι διαφαίνεται τώρα υπάρχουν μεγάλοι 
κίνδυνοι. Πρώτα απ' όλα να βάλουμε το πλαίσιο αυτό που είπε και 
η Εύα, το ότι αυτή τη στιγμή μπαίνουμε επιθεωρητές στα σχολεία 
και σίγουρα θα θέλουν να υπάρχει απόλυτος έλεγχος του τι 
κάνουμε μες στην τάξη. Δεν είναι ο σύμβουλος που θα έρθει να 
συμβουλέψει τους συναδέλφους ή θα ακούσουμε μια γνώμη. 

Από την άλλη μεριά ακούμε ότι από τη Σχολή Καλών Τεχνών 
θέλουν να κάνουν αμέσως μετά τη Σχολή κάτι για να μας 
επιμορφώσουν γιατί είμαστε αμόρφωτοι όπως ακούσαμε προχθές. 

Τρίτον, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, είναι γεγονός πια και το 
ξέρουμε όλοι, ότι 15 Σεπτεμβρίου πρέπει συνάδελφοι από εμάς να 
πάμε να δηλώσουμε ότι θέλουμε να συμμετάσχουμε σε διαμόρφωση 
αναλυτικών προγραμμάτων και να δούμε τι θα γίνει με τα βιβλία. 

Λοιπόν, θέλω να εκφράσω όλους μου τους φόβους, παρότι 
αυτή τη στιγμή απ' ό,τι διαβλέπω αρχίζει να γίνεται γεγονός ότι θα 
πάνε συνάδελφοι και δεν μπορούμε να πούμε μην πάτε. Άλλωστε 
μας έταξε εδώ πέρα κι ο Σιγάλας ότι θα πληρωθούμε. Υπάρχει 
δηλαδή πληρωμή εκεί κι έτσι κι αλλιώς θα γίνει αυτό το πράγμα. 

Να πω λίγο ότι όταν η Ένωση ξεκίνησε και έβγαλε τα 
περιοδικά στόχος της ήταν κυρίως αυτός, δηλαδή να βοηθηθούν οι 
συνάδελφοι αλλά ελεύθερα μέσα από το να παίρνουν πράγματα 
από το Σύλλογο και να τα δίνουν χωρίς να είναι δεσμευμένοι. 
Όττως επίσης και όταν εκδόθηκε το βιβλίο της Μοσχονά, τότε είχε 
τύχει και ήμουν αποσπασμένη για ένα διάστημα στο Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο και είχα ζητήσει τότε να γίνει διαγωνισμός και είχε 
γίνει. Και με βάση αυτό το διαγωνισμό είχε βγει αυτό το βιβλίο -

βοήθημα για τον καθηγητή, το οποίο βιβλίο - βοήθημα για τον 
καθηγητή αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει και ίσως το πρώτο που θα 
έπρεπε να κάνουμε είναι να το εττανεκόώσουμε, να το έχουν οι 
συνάδελφοι που δεν το έχουν στα χέρια τους, όπως και τα slides. 
Άρα ίσως μια πρώτη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει αυτή η 
ομάδα θα ήταν να βάλουν μπροστά να ξαναδοθεί αυτό το βιβλίο. 
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Και από κει και πέρα, επειδή όπως είπαμε είναι γεγονός ότι 
Θα γίνουν αυτές οι Επιτροπές και δεν μπορούμε τώρα πια να τις 
κάνουμε πίσω απ' ότι φαίνεται, τουλάχιστον η προσωπική μου 
γνώμη Θα ήτανε ξεκινώντας, αν είναι να βγούνε βιβλία -

βοηθήματα για τον καθηγητή, πολλά από τα οποία να μην είναι 
δεσμευτικά. Το πρώτο είναι αυτό και το δεύτερο είναι, αν είναι να 
βγούνε για τους μαθητές να ρίξουμε πολύ εικόνα ιστορίας τέχνης, 
δηλαδή τέχνη, ούτως ώστε να μπορούμε να συνδυάζουμε με τους 
μαθητές, να συζητάμε και να δουλεύουμε το εργαστήρι μας. 

Γιατί αν αρχίσουμε και δίνουμε συνταγές ή βλέπουν τα παιδιά 
μέσα πως γίνεται το ένα, πως γίνεται το άλλο, θ' αρχίσουν ν' 
αντιγράφουν και θα πέσουμε σε αυτό το επικίνδυνο στοιχείο, όχι 
μόνο τα παιδιά να προσπαθούν ν' αντιγράψουν αλλά και τον 
κίνδυνο να έρθει κάποιος επιθεωρητής και να πει, γιατί δεν έκανες 
το πρόγραμμα που έχει μέσα το βιβλίο. Οπως ήταν παλιά εκείνο 
του Ζάχου το βιβλίο. Δηλαδή ίσως θα πρέπει να προσέξουμε να μη 
δέσουμε τα χέρια μας μόνοι μας. 

Αυτά θα ήθελα να πω, αν και είμαι λίγο απαισιόδοξη. 
Ευχαριστώ. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Ευχαριστώ Ζωή. Η Ρένα η Καραλέκα. 

ΚΑΡΑΑΕΚΑ: Θέλω να επισημάνω ένα νομικό πρόβλημα όσον αφορά 
στην ανάθεση για εικονογράφηση παιδικού βιβλίου. Εμείς που 
δουλεύουμε στα σχολεία όεν έχουμε το δικαίωμα να πάρουμε 
δουλειά από το Δημόσιο και νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο 
πρόβλημα, το οποίο πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο να 
διευθετήσουμε. Υπάρχει εμπόδιο σε αυτό. Μπορούν μόνο... 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει τέτοιο εμπόδιο. 

ΚΑΡΑΑΕΚΑ: Ναι, υπάρχει, πάντα υπήρχε. Στο παρελθόν δεν σας 
εμπόδισε, αλλά εγώ επειδή έτυχε και να συνεργάζομαι με τα 
σχολικά βιβλία και να συνεργαστώ και μία διετία μέσα στον ΟΕΔΒ, 
ξέρω πάρα πολύ καλά ότι υπήρχε τεράστιο νομικό πρόβλημα. Και 
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κάποια στιγμή που χρειάστηκε να ανασκευάσω εικόνες μιας 
εικονογράφησης δεν με πληρώνανε. Μου είπαν λοιπόν ότι υπάρχει 
νόμος ο οποίος απαγορεύει σ' ένα δημόσιο υπάλληλο, επειδή είχα 
διοριστεί εν τω μεταξύ. Όταν συνεργαζόμουνα σαν ελεύθερη 
επαγγελματίας δεν υπήρχε πρόβλημα. Μόλις διορίστηκα σε σχολείο 
μου είπαν ότι απαγορεύεται να πληρώνομαι από δύο κατευθύνσεις 
Δημοσίου. Υπάρχει απαγορευτικό. 

(ταυτόχρονοι διάλογοι) 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Παιδιά, είναι ένα αντικείμενο για διερεύνηση. 
Είσαστε σίγουροι ότι δεν απαγορεύεται; 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Απόλυτα. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Μα κάτσε να εξηγήσουμε ποια είναι η διαφορά. Δεν 
είναι ότι είμαστε σίγουροι ή δεν είμαστε σίγουροι. 

ΚΑΡΑΛΕΚΑ: Εγώ προσέκρουσα στο νομικό σύμβουλο του 
υπουργείου. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Τελείωσες Ρένα; 

ΚΑΡΑΑΕΚΑ: Ναι, ναι. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Ευχαριστώ. Θέλεις να απαντήσεις στο τελευταίο; 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Ναι, στο τελευταίο και στο προηγούμενο που είπε η 
κυρία Χατζή. Όσον αφορά σε αυτό, για να πάει κανείς στον 
Οργανισμό Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων και να κάνει μια 
εικονογράφηση ή μια σελιδοποίηση, η οποιαδήποτε γραφίστικη 
εργασία, απλά εκείνο που χρειάζεται ανεξάρτητα αν είναι 
δημόσιος υπάλληλος, είναι καθηγητής στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, είναι δεν ξέρω 'γω τι, χρειάζεται να έχει ένα δελτίο 
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παροχής υπηρεσιών για να μπορέσει (αυτό σας το λέω υπεύθυνα 
και μπορώ να σας φέρω και το νόμο). 

Έπρεπε να πάτε στην Εφορία που ανήκετε, που κάνετε τη 
φορολογική σας δήλωση, να αγοράσετε ένα μπλοκ, ένα βιβλίο... 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Υπάρχουν αυτά. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι σίγουρο, δεν έχω αυτή τη στιγμή το νόμο. 

ΚΑΡΑΑΕΚΑ: ...Αρνήθηκαν να με πληρώσουν λέγοντας ότι ο νόμος 
απαγορεύει σε δημόσιο υπάλληλο να πληρώνεται και από δεύτερο 
δημόσιο φορέα. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Ο νόμος απαγορεύει στο δημόσιο υπάλληλο να κατέχει 
δύο δημόσιες θέσεις. Εσείς δεν είσαστε δημόσιος υπάλληλος στη 
δεύτερη περίπτωση. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Παιδιά υπάρχει μία διχογνωμία. Μακάρι να είχαμε 
το νόμο. Εγώ ξέρετε ότι είμαι σκληρός σε αυτά, γιατί δεν μου 
αρέσει να κάνουμε υποθέσεις και να σκοτωνόμαστε όταν δεν 
έχουμε το νόμο μπροστά μας. Θα τον πάρουμε, θα δούμε κι από κει 
και πέρα, θα δούμε τι θα γίνει, γιατί θα καταναλωθούμε τώρα με 
υποθέσεις. Έτσι; 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Εδώ δεν υπάρχει υπόθεση. Υπάρχει ο νόμος 61Τ του 
'70, δεν θυμάμαι πότε είναι, ο οποίος δίνει το δικαίωμα στο 
δημόσιο υπάλληλο να ζητήσει άσκηση έργου έπ' αμοιβή, άδεια 
άσκησης έργου έπ' αμοιβή. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Και κόβει δελτίο παροχής υπηρεσιών, αυτό είναι. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Είναι άλλο αυτό Χρήστο. Αυτό είναι μια γενική 
διάταξη που μπήκε στο νόμο για να χτυπηθούν τα φροντιστήρια 
και δεν έχει σχέση ακριβώς με αυτό που έβαλε λίγο πριν η Ρένα. 
Είναι γνωστή η διάταξη. 
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ΣΥΝΕΔΡΟΙ: Με αυτό τον τρόπο βγαίνουνε δελτία παροχής 
υπηρεσιών. 

ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ: Ναι, αλλά μιλάμε για να πληρωθείς από την ίδια 
πηγή που είναι το Δημόσιο, έχει μία άλλη ιδιαιτερότητα. Αυτό είναι 
γενικότερο ζήτημα. Καταγράφεται για να το διερευνήσουμε. 

Εγώ θα ήθελα επειδή δεν είναι άλλος ομιλητής να πω δυο 
πράγματα, έτσι σχηματοποιημένα. Δεν τελειώσαμε, να πω κι εγώ 
τη γνώμη μου, μου απαγορεύετε; Λοιπόν, καταρχήν να 
σχηματοποιήσω και μερικά την κουβέντα. Μιλάμε για τρία βιβλία 
αυτή τη στιγμή, τριών κατηγοριών. Είναι το ελεύθερο βιβλίο και η 
εικονογράφηση του που απευθύνεται σε παιδιά κυρίως, από το 
ελεύθερο εμπόριο. Μιλάμε για το διδακτικό βιβλίο, το οποίο 
χρησιμοποιείται στα σχολειά. Και μιλάμε και για κάποιο βιβλίο που 
θα υπηρετήσει εμάς. 

Προσωπικά, επειδή μιλάμε πάντα για παιδιά, και στις τρεις 
κατηγορίες, νομίζω ότι ένας συνεπής εικονογράφος ή εκδότης -να 
ξεκινήσω από την κεφαλή της όλης ιστορίας- θα έπρεπε να 
απαντάει και να παίρνει υπόψη του τις πραγματικές ανάγκες του 
παιδιού σε κάθε ηλικία από τις φυσιολογικές του ανάγκες μέχρι και 
τις πνευματικές. 

Για παράδειγμα, δεν μπορώ να κάνω ένα βιβλίο 
ατμοσφαιρικό τελείως σε μια ηλικία που το παιδί τείνει να 
σχηματοποιήσει τον κόσμο. Να αισθανθεί και να σχηματοποιήσει 
τον κόσμο ως σχήμα. Αυτό λειτουργεί ανάστροφα στην όλη του 
διαδικασία. Μην το πάρετε σαν δόγμα, αυτό είναι ένα πολύ μικρό 
παράδειγμα για το πως θα 'πρεπε να σκεφτεί κανένας σε αυτές τις 
περιπτώσεις. 

Υπάρχει, λοιπόν, ένα ζήτημα δεοντολογίας απέναντι σε όλη 
αυτή τη διαδικασία σε σχέση με τις παιδικές ηλικίες και όπως 
βλέπετε περιορίζομαι στην οπτική διαδικασία και δεν μιλάω για 
περιεχόμενα, ιδεολογίες, τι αξίες περνάνε από τα βιβλία μέσα 
κ.λπ., έτσι; 

Δεν θα μιλήσω για το βιβλίο του γενικού εμπορίου παρόλο 
που νομίζω ότι οι εικονογραφήσεις των τελευταίων είκοσι ετών 
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γύρω από το παιδικό βιβλίο έχουν επηρεάσει και την αντίληψη του 
διδακτικού βιβλίου, σε μία περίοδο όπου αυτή την αντίληψη Θα 
μπορούσα να την χαρακτηρίσω ως παιδισμό. Δηλαδή, οι μεγάλοι 
προσπαθούν να ζωγραφίσουν σαν τα παιδιά για να έχουν 
καλύτερη επικοινωνία μαζί τους. Αυτό εμφανίστηκε στο ελεύθερο 
εμπόριο και κάπου έτεινε να εισαχθεί και στο διδακτικό βιβλίο, 
ανεξάρτητα από το περιεχόμενο του βιβλίου, ανεξάρτητα από 
ηλικίες. Εννοώ κυριότερα στο δημοτικό, το τελευταίο βάλτε του 
έτσι ένα μείον. 

Για το διδακτικό βιβλίο. Εκεί υπάρχει η ανάγκη να 
εξυπηρετηθούν συγκεκριμένες ανάγκες του παιδιού από τη μεριά 
ψυχοδιανοητικά και σωματικά, βάλτε το σωματικό σε σχέση με την 
οπτική του λειτουργία τουλάχιστον και ταυτόχρονα, το γνωστικό 
περιεχόμενο που πάει να διδαχτεί. Εκεί δεν μπορούμε να μιλάμε 
ούτε για κυριαρχία της εικόνας γενικά, ούτε για κυριαρχία του 
κειμένου γενικά. Μιλάμε για μία όσο γίνεται καλύτερη 
συλλειτουργία των δύο πραγμάτων. Γιατί; Για να μπορέσει το 
βιβλίο πραγματικά να λειτουργήσει εποικοδομητικά στη διαδικασία 
της γνώσης του παιδιού, με ό,τι άλλο αυτό συνεπάγεται. 

Αυτά προϋποθέτουν κάποιες ιδιότητες εκ μέρους των 
ανθρώπων που ασχολούνται με το βιβλίο, τόσο των καλλιτεχνών 
όσο και αυτών που γράφουν τα βιβλία. Διότι έχει παρατηρηθεί, 
παράδειγμα, σε ορισμένα βιβλία τοο σχολειού να υπάρχει μία 
συσσώρευση περιεχομένου και δεν λέω λέξεων μόνο, συσσώρευση 
περιεχομένου όπου ο καλλιτέχνης πια εκεί αδυνατεί να 
λειτουργήσει. Το έχει γευτεί η Ρένα η Καραλεκα σε ορισμένες 
περιπτώσεις. 

Εκεί πια ας πούμε και η οπτική λειτουργία είναι ένα 
βυσσινάκι. Το παιδί δεν μπορεί να λειτουργήσει σε μία σελίδα με 
δέκα μηνύματα μέσα παρατεταγμένα σε σειρές. Είναι αδύνατον. 
Εγώ το ανοίγω και μπερδεύομαι. 

Λοιπόν, υπάρχουν τέτοια πράγματα που θα έπρεπε κάπως να 
αντιμετωπιστούν με μία συλλειτουργία ανθρώπων που ασχολούνται 
με το παιδικό βιβλίο κι εμείς έχουμε τη δικιά μας ευθύνη. 
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Για εμάς, έχω φοβερές επιφυλάξεις αν χρειαζόμαστε ή όχι 
βιβλίο συνάδελφοι, Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε προσδιορίσει 
τις πραγματικές μας ανάγκες ποιες είναι. Και γι' αυτό ίσως και οι 
προτάσεις που βγαίνουν έχουν μία διάχυση. Δεν βλέπω δηλαδή 
ποιο είναι αυτό που πραγματικά θα καλύψει ένα βιβλίο για μας 
πρώτα απ' όλα και για τα παιδιά κατά δεύτερο, γιατί εκεί 
διχάζεται το πράγμα, όπως και στ' άλλα τα βιβλία. Ποιες ανάγκες 
θα καλύψει; Θέλουμε εποπτικό υλικό; Μη μου πείτε ότι θα το 
καλύψουμε μέσα από ένα βιβλίο. Είναι αδύνατον αυτό το πράγμα 
και το ξέρετε. Καλύτερα να ζητήσω δέκα χιλιάδες slides και να 
διαλέγω ένα την ημέρα -μη νομίζετε ότι θα τα βάλουμε όλα μια 
μέρα- παρά να 'χω ένα βιβλίο που όπως και να 'χει αποκλείεται να 
μου καλύψει τις ανάγκες μου κάθε φορά. 

Δηλαδή, δεν μπορούμε να ζητάμε από ένα βιβλίο να καλύψει 
τα πάντα, δεν γίνεται. Πρέπει, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε τι 
ακριβώς πάμε να καλύψουμε ως πραγματικές ανάγκες δικές μας. 
Θέλουμε γενικούς άξονες διαρθρωμένους κατά ηλικίες για να 
έχουμε ένα μπούσουλα στη διαδικασία της δουλειάς, να δούμε 
ποιοί είναι αυτοί οι άξονες. Θα είναι άξονες ή θα είναι δέσμευση, 
γιατί ο φόβος υπάρχει. Αυτό το διπολικό που εμφανίζεται συνεχώς 
σε όλες τις συζητήσεις, επαναλαμβάνεται συνεχώς. Τί θα καλύψει 
αυτό το πράγμα; 

Είναι ένα ζήτημα λοιπόν, που νομίζω ότι πριν αναζητήσουμε 
το εργαλείο... 

ΤΕΛΟΣ 
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