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1
ο  

Εργαστήριο                                                                                                                     

Ζωγραφικής  

Υπεύθυνος: Γιάννης Ζιώγας, Ζωγράφος, Επίκουρος Καθηγητής 

   

10η βδομάδα/ 2014 

H ευθύνη του καλλιτέχνη 

Μπόρχες και Βιντελα  

 

Μπόρχες και Βιντελα  

 



Χατζηδάκης και Μακαρέζος 

 

 

 

Μπιθικώτσης και Παπαδόπουλος 

 

 

http://www.paratiritis.net/2013/11/9242/ 

Γράμμα του Μίκη Θεοδωράκη στον Μπιθικώτση (16 Νοεμβρίου 1967) 

«Γρηγόρη. Διάβασα με κατάπληξη ότι πρόκειται να τραγουδήσεις στα "Δειλινά" τον "Υμνο της 

Επαναστάσεως". Νομίζω ότι είσαι αρκετά μεγάλος για να καταλαβαίνεις τι πρόκειται να κάνεις. 

Πόσες ευθύνες επωμίζεσαι και σε τι σοβαρούς κινδύνους μπαίνεις. 

Κάθισε σπίτι σου με αξιοπρέπεια. Μην γκρεμίζεις με μια κλωτσιά αυτό που χτίσαμε μαζί τόσα 

χρόνια. Μην ακούς τους κερδοσκόπους και τους προσκυνημένους. Μη ρίχνεις στον βούρκο το 

όνομά σου και το όνομα των παιδιών σου, που σε λίγο θα ντρέπονται για σένα. 

Κάνε τον άρρωστο. Φύγε για το εξωτερικό. Εκεί μπορείς ν' αρχίσεις μια καινούργια καριέρα. Η 

Μελίνα σε περιμένει. Γιατί αν εσύ ο Μπιθικώτσης, το πρωτοπαλίκαρο του Θεοδωράκη, γίνεις 

επίσημος τραγουδιστής της Δικτατορίας τραγουδώντας αυτό το άθλιο κατασκεύασμα, θα πρέπει 

να ξέρεις ότι θα γίνεις ο πιο αχάριστος και τιποτένιος προδότης που γέννησε ο Λαός μας. 

Στο όνομα της φιλίας μας και για χάρη της γυναίκας σου, των παιδιών σου και όλων των 

αμέτρητων φίλων μας, σε ικετεύω να μ' ακούσεις για τελευταία φορά. Μετά την Πέμπτη θα 

είναι αργά. Πάρα πολύ αργά» 

 

 



 



Τα διαδικαστικά 

 

 

Τετάρτη  21 Μαΐου  2014 

13:30 

Ομιλία του Uros Todorovich στην Αίθουσα Μεγαλέξαντρος 

 

Πέμπτη 22 Μαΐου  2014  

 

9:30-11:30 

Συζήτηση για την έννοια του ερείπιου και τους συμβολισμούς και προεκτάσεις του. 

Σχηματισμός της σύνθεσης. Παρουσίαση των εργασιών για το ερείπιο (ενδελεχής σπουδή) 

 

11:30-12:00 

Αναγνώριση διαφανειών 

 

12:00-13:30 

Ολοκλήρωση της συζήτησης για την ευθύνη του καλλιτέχνη, ολοκλήρωση της συζήτησης 

(επισυνάπτω και ένα κείμενο για το Μπόρχες). 

 

15:00 με 22:00 

Ατομικές συναντήσεις (επισυνάπτω το καινούργιο πρόγραμμα) 

 

Παρασκευή  23 Μαΐου  2014  

15:00 με 22:00 

Ατομικές συναντήσεις (επισυνάπτω το καινούργιο πρόγραμμα) 

 

Συναντήσεις με φοιτητές, όσοι/ες δεν μπορούν να μου το κοινοποιήσουν σήμερα. 

Παρακαλώ καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην αναβληθεί η συνάντηση 

 

Τα διαδικαστικά…… 

Ευχαριστούμε όλους όσους/ες εργάστηκαν στις ομάδες καθαρισμού. Κάθε βδομάδα η ομάδα 

καθαρισμού θα αδειάζει τους κάδους, θα βάζει καινούργιες σακούλες και θα ολοκληρώνει 

μια εργασία.  

Την ομάδα καθαριότητας αυτής της βδομάδας αποτελούν οι: Άννα Πιάτου, Μαρία 

Δουλιανάκη, Ορέστης Δημόπουλος, Κατερίνα Γιαννίτση 

(παρακαλώ να μου αναφέρουν με mail όταν ολοκληρώσουν την διαδικασία). 

 

 

Από τις μέχρι τώρα συναντήσεις διαπιστώνω τα εξής: 



 

1. Αρκετοί από τους μέχρι τώρα εξεταζόμενους δεν έχουν φέρει κείμενο και δεν έχουν 

ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εργασίες! Ως προς τις εργασίες περιμένω μέχρι την 

Τετάρτη 21/5 από τους παρακάτω Ζήση Μπλιάτκα, Ευγένιο Χασιώτη, Χρήστο 

Κυριτόπουλο, Αλέξανδρο Τσαντίδη τις εργασίες αλλιώς χάνουν την εξεταστική του 

Ιουνίου. 

2. Εξαιρετικά μικρός αριθμός έργων σχεδόν από όλους. Το εξάμηνο έχει ήδη ξεκινήσει 

από 26 Φεβρουαρίου αν είναι να έρχεστε με δέκα ακουαρελίτσες, ή μια (1!!!!!!!) 

μελέτη της σύνθεσης, μην κάνετε τον κόπο να έρθετε στις προγραμματισμένες 

συναντήσεις, κοροϊδευόμαστε, χάνω την ώρα μου. 

3. Ήδη έχω στο αρχείο μου τις εργασίες για το ευτελές. Αν δεν έχω και από τους 

υπόλοιπους αυτές τις συνθέσεις μέχρι την Πέμπτη αυτής της βδομάδας χάνετε την 

εξεταστική του Ιουνίου 

 

Ως προς τις εκθέσεις: η έκθεση Ρεαλισμός διεξήχθη με ενδιαφέροντα τρόπο. Οργανωτικά 

πήρε άριστα. Στο καθαρά καλλιτεχνικό μέρος: 

 

1. Θα έπρεπε να είχαν εργαστεί περισσότερο ορισμένες από τις συμμετέχουσες και να 

μην υπήρχε μια αμηχανία ως προς τον αριθμό έργων 

2. Ήταν θετικό ότι υπήρξε στις περισσότερες από τις συμμετέχουσες μια υπέρβαση των 

πεδίων που μέχρι τώρα αναζητούν 

3. Ικανοποιητική διερεύνηση για τον αριθμό των έργων της ενότητας 

 

Ως προς την επόμενη έκθεση θα δοθεί αναβολή. Ωστόσο πραγματικά δεν μπορώ να 

καταλάβω αυτό το εκβιαστικό αίτημα όταν: 

 

1. Ήσασταν ενήμεροι/ες για την έκθεση από τις 25 Φεβρουαρίου  και τις 7 Μαρτίου 

οριστικά. 

2. Οι φοιτήτριες της προηγούμενης ομάδας (Ρεαλισμός) ολοκλήρωσαν άψογα την 

προσπάθειά τους σε πρωθύστερο χρόνο 

3. Πολλές από τις συμμετέχουσες που διαμαρτυρόταν για την έλλειψη χρόνου είχαν 

αφιερώσει άφθονο χρόνο σε εκθέσεις και είχαν αναπτύξει πλούσια εκθεσιακή 

δραστηριότητα. Δεν αξίζει άραγε στο 1
ο
 Εργαστήριο και στον Υπεύθυνό του μια 

προτεραιότητα ακόμη και έναντι εξωθεσμικών εκθέσεων; Ειδικά για όσους/ες 

συμμετείχαν σε εκθέσεις και επικαλέστηκαν έλλειψη χρόνου για την έκθεση του 

Εργαστηρίου ΤΟΥΣ λυπάμαι πολύ, πάρα πολύ. Επιφυλάσσομαι για το πώς θα 

αξιολογήσω ακαδημαϊκά τη ν συμπεριφορά τους 

Κρίμα…. 

 

  Τέλος το 1
ο
 εργαστήριο δεν είναι ένας κλειστός χώρος. Ωστόσο είναι και ένας εκπαιδευτικός 

χώρος όπου κάποιος είναι ο εκπαιδευτικά υπεύθυνος. Οι καλοί τρόποι επιβάλουν τουλάχιστον 

να ενημερώνομαι όταν καλείτε τον οιοδήποτε συνάδελφο ή καλλιτέχνη για να συμβάλει στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Ευχαριστώ τον κ. Λιούκρα που με ενημέρωσε και θεωρώ ότι η 

συμβολή του θα είναι θετική, το ηθικό όμως θα ήταν να με ενημερώσουν όσοι τον 

προσκάλεσαν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 



 

(τα παρακάτω αποτελούν εφαρμογές αποφάσεων του Προέδρου του Τμήματος, αποφάσεων των 

Προσωρινών  Γενικών Συνελεύσεων μέχρι τον Οκτώβριο 2013 και των νόμων του ελληνικού 

κράτους: 

 

Α. Ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να συμπληρώσει σ’ αυτά αριθμό παρουσιών που να αντιστοιχεί στα 4/5 

τουλάχιστο του συνολικού αριθμού των ωρών διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε αντίθετη 

περίπτωση επαναλαμβάνει το εξάμηνο όποτε αυτό προσφέρεται, ΟΣ  ΤΕΕΤ 2013-14 

Β, Ο βαθμός του  κάθε μαθήματος καθορίζεται από τον διδάσκοντα (N. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.» 

(ΦΕΚ Α' 195/06-09-2011 άρθρο 33, παραγρ. 8)  

 

1. Έχει παρατηρηθεί το εξής φαινόμενο:  

Κάποιος/α φοιτητής/τρια έχει κάποιο αίτημα. Αντί να μου το στείλει γραπτώς με 

«πιάνει» σε κάποιο διάδρομο και φαντασιώνεται ότι έχω απαντήσει θετικά ακόμη και 

στο πιο παράλογο αίτημά του. Πρόσφατα κάποιος/α θέλοντας να μου εξηγήσει γιατί δεν 

θα είναι στον καθαρισμό του Ιουνίου μου έγραψε: 

 

«….και φεύγοντας σας είπα πως δεν θα είμαι στον καθαρισμό και εσείς κουνήσατε το 

κεφάλι»!!!!! επειδή κούνησα το κεφάλι στις 12 το βράδυ, κυριολεκτικά, εξαίρεσα κάποιον 

από μια διαδικασία του Εργαστηρίου. ΕΛΕΟΣ. 

 

ΚΑΝΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΊΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ 

ΓΡΑΠΤΩΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΡΑΠΤΗ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.  

 

ΤΟ ΚΟΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΙ-ΠΟ-ΤΑ. 

 

2. Σας το έχω ήδη ανακοινώσει αλλά θα το επαναλαμβάνω κάθε βδομάδα. Το εξάμηνο 

τελειώνει με τις εξετάσεις 20 Ιουνίου Παρασκευή. 

     Ρυθμίστε τις υποχρεώσεις σας έτσι ώστε 20 και 21 Ιουνίου να είστε στον γενικό 

καθαρισμό  (και στις 22 

     Κυριακή αν χρειαστεί).  Αρχίζουμε στις 3 το μεσημέρι και όσο πάρει. Όταν λέμε 

     τρεις εννοούμε τρεις.  

     Όποιος/α δεν παρευρεθεί επαναλαμβάνει εξάμηνο. 

     Δεν εξαιρούνται οι επί πτυχίω 

     Στον προηγούμενο καθαρισμό ΔΥΣΤΥΧΩΣ συμμετείχαν μόνο οι παρακάτω: 

 

3. Οιοδήποτε αίτημά σας ή ότι άλλο είναι έγκυρο μόνο αν έχει αποσταλεί γραπτώς στην  

firstpaintingworkshop@uowm.gr. 

mailto:firstpaintingworkshop@uowm.gr


 

4. Πρέπει να αναφέρω ότι μου είναι εξαιρετικά δύσκολο σωματικά και  εξοντωτικό να 

μετακινούμαι από σπίτι σε σπίτι της Φλώρινας μέσα στο κρύο 7 το πρωί η 10 το βράδυ 

(οι μόνες διαθέσιμες ώρες που έχω) μετά από 14ωρο εργασίας  για να βλέπω δουλειές. 

Παρακαλώ όσους/ες μου το ζητούν να έχουν εξαντλήσει οιαδήποτε δυνατότητα 

μεταφοράς της δουλειάς τους στο Μεσονήσι.  

Μου έχει προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση όταν με καλούν κάποιοι να πάω στα 

εργαστήριά τους για να διαπιστώσω ότι έχουν να μου δείξουν έργα που άνετα θα 

μπορούσαν να φέρουν στο Μεσονήσι.  

 

Μετά από αυτή την εμπειρία δεν βλέπω κανένα έργο εκτός Μεσονησίου.  

ΚΑΝΕΝΑ. 

 

5. Θα υπογράφετε στο παρουσιολόγιο δύο φορές: μία μέχρι τις 9:30 και την επόμενη στις 1 

το μεσημέρι, κάθε Πέμπτη πρωί. Έχετε παρουσία μόνο αν υπάρχουν και οι δυο 

υπογραφές.  Για να θεωρηθείτε παρόντες/ουσες χρειάζεστε 11 παρουσίες από τις 13 

εβδομάδες του εξαμήνου. T 

 

6. Αν για κάποιους λόγους αδυνατείτε να βρίσκεστε για τις 11 παρουσίες στο Μεσονήσι την 

Πέμπτη πρωί μπορείτε να αναπληρώσετε έως 4 απουσίες με την παρουσία σας στα 

Κεντρικά την Παρασκευή πρωί ή με τη συμμετοχή σας στους Ψαράδες αν υπάρξει 

κάθοδος. 

ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΑΥΤΟ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

 

5. Τα κείμενα που μου στέλνετε να είναι σε μορφή word 1997-2003 και να έχουν το όνομα και 

την ημερομηνία αποστολής στο αρχείο με λατινικούς χαρακτήρες: πχ Ziogas 12.4.14 

 

      Από αυτό το εξάμηνο τα παραπάνω  θα τηρηθούν ΑΥΣΤΗΡΑ.  

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 1
ο
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑ 

ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ:  

firstpaintingworkshop@uowm.gr



 


