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Με την υποστήριξη του Δήμου Φλώρινας
και της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

Χορηγός μουσείου

Χορηγός επικοινωνίας

 Με τις πολλές συνάφειες λησμονήσαμε τις μέρες τις επίσημες, πιο σωστά τις καλές μέρες, 
που γιορτάζουμε και τιμούμε κάτι, που ντυνόμαστε τα καλά μας σε ρούχα, ομορφιές και τρόπους και 
απευθύνουμε μόνο ευχές στις συναναστροφές μας. Κυριολεκτικά τις μέρες που σημαίνουν κάτι τις 
αφήσαμε και έγιναν πολλές και λίγες συνάμα.
 Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας και τα μέλη της Στέγης Φιλοτέχνων σήμερα φο-
ράμε τα καλά μας, στολιζόμαστε περηφάνια σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών και ανοίγουμε το σπίτι μας 
να γιορτάσουμε την έκθεση των πρώτων αποφοίτων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
 Στη μικρή μας επαρχιακή πόλη στα μέσα της δεκαετίας του 1970 ελάχιστοι άνθρωποι, οι 
ίδιοι που ανέλαβαν την ευθύνη να αναδείξουν και να καλλιεργήσουν την ιδιαιτερότητα της εικαστικής 
παραγωγής του τόπου, οι ίδιοι στις συναντήσεις τους σε απίθανα κτήρια που ονομάτιζαν μουσεία 
έδιναν έκφραση σε όνειρα χειμωνιάτικα, σε οράματα ίδρυσης και λειτουργίας μίας σχολής Καλών 
Τεχνών.
 Το θράσος αυτών των ανθρώπων της Στέγης ορίζει έκτοτε μια ευθεία πορεία που αντιπά-
λεψε όλα τα μικρά και αυτονόητα του τόπου, τους καιροφυλακτούντες μετρίους και δημιούργησε ένα 
«σήμα» για τη Φλώρινα, την πόλη των ευχών τους.
 Ο κόπος και ο μόχθος τους, το πλεόνασμά τους που με ανιδιοτέλεια προσφέρθηκε στους 
συγκατοίκους τους, έγινε επιχείρημα και προίκα για το νέο Tμήμα. Κάρπισε το όνειρο και έδωσε 
τους πρώτους αποφοίτους επαληθεύοντας τη δύναμη του ουσιαστικού, του αυθεντικού. Είμαστε σε 
θέση να προσφέρουμε στέγη, ποια πιο ταιριαστή λέξη, με όρους που δεν υπάρχουν σχεδόν πουθε-
νά αλλού στην ελληνική περιφέρεια στις ευχές και τη δημιουργία του δυναμικότερου συστατικού της 
πόλης μας. 
 Η Φλώρινα του 2011, η μικρή επαρχιακή πόλη, που αρχίζει μόλις να νιώθει τα απόνερα 
των δραματικών αλλαγών του καιρού μας, έχει την ευθύνη να διαχειριστεί με βαριά συναίσθηση και 
ιστορικότητα ίσως, τη νέα ταυτότητα της με το καθοριστικό πλέον «σήμα», τη λειτουργία του Τμήματος 
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 
 Στην ουσία η μικρή μας πόλη υποχρεούται να διαχειριστεί το πολιτιστικό της απόθεμα, ως 
παρακαταθήκη και δυναμική παραγωγή, με μια αναγκαστική σοβαρότητα που θα ορίσει την ονομα-
σία προέλευσης του σημαντικότερου, ίσως, προϊόντος - πόλου της ελληνικής επαρχίας. 
 Το Τμήμα που τιμούμε μας προσφέρει τον ανθό της παραγωγής του σε αυτήν την έκθεση. 
Προϊόν κόπου και μόχθου μαθητών και δασκάλων με όρους που τους τιμούν. Προσφέρουν στην 
πόλη πρακτικά, πολλές φορές όσα η πόλη και η πολιτεία δεν τους προσφέρει, με όρους ανιδιοτέ-
λειας που μάχεται να διασφαλίσει την επιβίωση. Ευελπιστούμε στην περιοδικότητα αυτής της άνοιξης 
με τρόπους μακράν του περίκλειστου τόπου, με ρίζες βαθιά στη σοβαρότητα της τέχνης του τόπου.
 Ευχαριστούμε από καρδιάς του αποφοίτους για τα χρόνια και τη δημιουργία που προσέ-
φεραν στην πόλη μας, για την επαλήθευση των ευχών μας και ευχόμαστε καλλιτέχνες δόκιμοι να 
επιστρέφουν στην καλλιτεχνική γενέτειρά τους. 

    Για τα μέλη της Στέγης Φιλοτέχνων Φλώρινας
                                                       Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανδρέας Ν. Τσώκας

With the simplicity of our daily lives we forgot about the formal days, or more accurately the good 
days, when we celebrate and honour something, when we put on our best clothes, courtesy and 
good manners, and offer only our wishes to our friends. The days that actually mean something we 
have literally abandoned them  and so eventually became many and few at the same time. 
The Museum of  Contemporary Art of Florina and the members of the Society of the Friends of the 
Arts today are wearing our best clothes, we are dressing ourselves with an almost four-decade old 
pride and opening our house to celebrate the exhibition of the first graduates of the Department of 
Fine and Applied Arts of  the University of Western Macedonia.

In our little provincial town in the mid- 70’s few people, those same people who undertook to give 
prominence to and nurture the uniqueness of the artistic production of the region, those same people 
in their meetings in outrageous buildings they called museums gave expression to winter dreams, to 
visions of establishing and operating a Fine Arts Shchool.

The audacity of those people of the Society has determined since a straight course that has fought 
off all the petty matters and matters of course of the region, the lurking mediocrities, and it created 
a “sign” for Florina, the town of their wishes.

Their labour and toil, their surplus which was selflessly offered to their fellow citizens became 
argument and dowry for the new department. The dream fruited and gave the first graduates, thus 
verifying the power of the substantial, of the authentic. We are in the position to house – what could 
be a more fitting word – the wishes and creation of the most dynamic component of our town on 
conditions almost non-existent anywhere else in the greek provinces.

Florina of 2011, the small provincial town, which is just starting to feel the reverberations of the 
dramatic changes of our times, has the responsibility to handle with great sense of historicity 
perhaps, its new identity with the now definite “sign”, the operation of the Department of Fine and 
Applied Arts of the University of Western Macedonia.

Practically our little town is required to administer its cultural hoard, as heritage and dynamic 
production, with an essential seriousness which will define the trademark of, probably, the most 
important product-pole of the greek provinces. 

The Department we are honouring offers us the cream of its production in this exhibition; a product 
of labour and toil of students and teachers with terms that honour them. They offer in a practical 
way to the town, often more than the town and the state offer them, with terms of selflessness which 
struggles to insure survival. We are optimistic about the recurrence of this spring, in ways escaping 
the enclosed place, with deep roots in the seriousness of the art of the place.

From the bottom of our hearts we thank the graduates for the years and the creation they have 
offered to our city, for the fulfillment of our wishes and we hope that accomplished artists will keep 
coming back to their artistic birthplace. 

  For the members of the Society of the Friends of the Arts of Florina
   The Chairman of the Directing Board

Andreas N. Tsokas



 Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα ως Δημάρχου της πόλης της Φλώρινας, για τους 
συμπολίτες μου, αλλά και για την πανεπιστημιακή κοινότητα η έκθεση των πρώτων αποφοίτων του 
Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 
 Η παρουσία των πρώτων φοιτητών του τμήματος στην πόλη μας και το Πανεπιστήμιο δεν 
πέρασε απαρατήρητη. Οι αγώνες τους ταρακούνησαν θετικά την τοπική κοινωνία.
 Το νεοσύστατο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, αντιμετώπισε σοβαρά λει-
τουργικά προβλήματα με κυρίαρχο αυτό του στεγαστικού. Κι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλή-
ματα. Σίγουρα όμως βρίσκει το δρόμο του με τους αγώνες και τις προσπάθειες των φοιτητών, του 
διδακτικού προσωπικού και των τοπικών φορέων. 
 Σήμερα βλέπουμε με αισιοδοξία το μέλλον του Τμήματος αλλά και συνολικά του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και σ’ αυτό δεν πρόκειται να κάνουμε εκπτώσεις στους δύσκολους 
καιρούς που ζούμε. Γιατί για μας το Πανεπιστήμιο είναι η πηγή ζωής για τον τόπο μας. Το Τμήμα 
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών είναι αυτό που ταιριάζει στους Φλωρινιώτες και με στόχο 
αυτό, πορευόμαστε για τη δημιουργία πανεπιστημιούπολης, που θα δώσει αποτελεσματικές λύσεις 
στα προβλήματα που ταλανίζουν όλους μας.
 Για το Δήμο Φλώρινας το Πανεπιστήμιο είναι προτεραιότητα. Το Τμήμα Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών με τα έργα των φοιτητών είναι ο πραγματικός πλούτος μας. Η υψηλή ποιότη-
τα των παρεχόμενων σπουδών αλλά και των ίδιων των φοιτητών έχει ως αποτέλεσμα την παρουσία 
τους στο πανελλήνιο αλλά και τις διακρίσεις τους στο εξωτερικό.
 Ως Δημοτική Αρχή σταθήκαμε και θα στεκόμαστε πάντα δίπλα στην πανεπιστημιακή κοινό-
τητα, τα τμήματα μας, τους διδάσκοντες και τους φοιτητές, ώστε μέσα από την συνεργασία και τον 
διάλογο να δίνουμε λύσεις  προς όφελος όλων. 
 Η έκθεση των έργων των αποφοίτων έχει τη δική της σημειολογία, για τους δημιουργούς, 
φοιτητές και φοιτήτριες, για το ίδιο το Τμήμα αλλά και για τον τόπο μας. Γι’ αυτό επεξεργαζόμαστε 
την ιδέα-πρόταση να δημιουργήσουμε ένα μόνιμο χώρο έκθεσης έργων σε ένα από τα νεοκλασικά 
κτίρια αρμοδιότητας του Δήμου, για να αναδείξουμε και να προβάλουμε το ρόλο του Τμήματος και 
να δέσουμε το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με την τοπική κοινωνία.
Εύχομαι ολόψυχα κάθε καλό στους απόφοιτους.

Φλώρινα, 29 Νοεμβρίου 2011

Γιάννης Βοσκόπουλος
Δήμαρχος Φλώρινας

It is a special honour and great pleasure for me as Mayor of the city of Florina, for my fellow 
citizens, but also for the academic community to greet the opening of the exhibition of the first 
graduates of the Department of Fine and Applied Arts of the University of West Macedonia.
The presence of the first students of the department in our town and in the university has not escaped 
notice. Their struggles have caused a positive stir in the local community.

The newly established Department of Fine and Applied Arts faced serious functional problems, with 
that of housing being the dominant one. And it still faces problems. Yet, it certainly finds its way 
through the struggles and efforts of the students, the teaching staff and the local authorities.

Today, we gaze upon the future of the department but also of the University of West Macedonia 
on the whole with optimism and on this we are not going to make any compromises in these tough 
times; because for us the university is the source of life for our town. The Department of  Fine and 
Applied Arts is what befits the people of Florina and with this being our aim, we are heading 
towards the creation of a campus, which will give effective solutions to the problems tormenting all 
of us.

For the Municipality of Florina the University is a priority. The Department of Fine and Applied Arts 
with the students’ works is our true wealth. The high quality of the provided studies as well as the 
students themselves results in their presence all over Greece as well as their distinctions abroad.
As a Municipal Authority, we have stood and will always be standing next to the university 
community, our departments, our professors and students, in order to provide solutions through 
cooperation and dialogue, for the benefit of all.

The exhibition of the graduates’ works has its own semiology, for the students who created them, 
for the department itself, but also for our town. This is why we are working on the idea-suggestion, 
to create a permanent venue of art exhibition in one of the neoclassic buildings lying within the 
competence of the Municipality, in order to give prominence to and highlight the role of the 
Department and also to bind the Department of  Fine and Applied Arts  with the local community.
I wholeheartedly wish all the best to the graduates.

Florina, 29 November 2011

Yannis Voskopoulos
Mayor of Florina

 Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του 
και μέχρι σήμερα, αποτελεί ένα από τα πλέον ζωντανά «κύτταρα» της τοπικής κοινωνίας
Καθηγητές και φοιτητές, στα διάβα αυτών των χρόνων, προσφέρουν πολυεπίπεδο και σημαντικό 
έργο για τη Φλώρινα, την πόλη των καλλιτεχνών.
 Έφτασε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου, όπου οι πρώτοι απόφοιτοι του Tμήματος παρου-
σιάζουν τα έργα τους, τα οποία αποτελούν βαριά «κληρονομιά» και για τους συναδέλφους τους που 
θα ακολουθήσουν τα βήματά τους τα επόμενα χρόνια, αλλά και για όλους εμάς που ζούμε σε αυτή 
την ακριτική γωνιά της χώρας μας.
 Μια κληρονομιά ανεκτίμητη και σπουδαία, που προστίθεται σε έναν μακρύ πολιτιστικό και 
πνευματικό «κατάλογο» που εδώ και πολλές δεκαετίες συμπληρώνεται διαρκώς από τόσο σημαντι-
κούς ανθρώπους της Τέχνης, που αφήνουν εδώ το αποτύπωμά τους.
 Η σπουδαιότητα του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών για την πόλη της 
Φλώρινας, αλλά και για όλη την Περιφερειακή Ενότητα, είναι ορατή πια σε όλους μας. Ένα τμήμα, 
που εκτός από σημαντικούς καλλιτέχνες, προσφέρει στην κοινωνία και σπουδαίους ανθρώπους (όχι 
κόμμα) με καλλιέργεια ψυχής.
 Αυτά τα στοιχεία άλλωστε αποτυπώνονται πλήρως και στα έργα τους. Απόλυτα συμβατά με 
τη Φλώρινα και τους ανθρώπους της.

Δημήτριος Ηλιάδης
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας

The Department of Fine and Applied Arts, ever since its first day of operation until today, is one of 
the most vivid «cells» of the local community.
Teachers and students, in the wake of these years, continue to offer multifaceted and important work 
for Florina, the city of artists.

The time has finally come, where the first graduates show off their work, which are regarded as a 
heavy «legacy» for their colleagues to follow in their footsteps in the years to come, but for all of us 
who live in this secluded corner of our country as well.

It is a priceless and great heritage, coming to add to an already long cultural and spiritual «list» 
that for has been for decades continuously supplemented by such important people in Art that leave 
their mark here.

The importance of the department of Fine and Applied Arts for the city of Florina, but also for all the 
Regional Section, is now apparent for all to see. It is a department that besides major artists, also 
contributes great people to society by culturing the soul.

It is those things that are also fully reflected in their works. Completely compatible with Florina and 
its people.

Dimitrios Eliades
Regional Vice Governor R.U. Florina



 Κάνοντας μια πρώτη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της λειτουργίας του Τμήματος Εικαστι-
κών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μετά την πρώτη πενταετία 
λειτουργίας του, δεν θα περιοριστώ σε μια θετική ακαδημαϊκή αποδοχή των απόηχων των ουδέτε-
ρων κριτών οι οποίοι με κάθε τρόπο αποδίδουν εύσημα σ΄ αυτό. Αντίθετα θα κρίνω την επιτυχία 
ενός σημαντικού επιχείρηματος το οποίο ήταν παρόν στις «λογικές» της αναγκαιότητας ίδρυσης και 
ύπαρξης μιας τέτοιας ακαδημαϊκής μονάδας στις γλυφές των συνόρων της Ελλάδας που ακόμη δεν 
έχει συνέλθει από τις αμφίπλευρες ονειρο-δολοφονίες που προέκυψαν από έναν εμφύλιο. 
 Η ίδρυση λοιπόν και η ακαδημαϊκή δράση αυτού του Τμήματος ήταν στενά συνυφασμένη 
με την εξωστρέφειά του. Και εκεί νομίζω ότι το Τμήμα αυτό διακρίθηκε και απέκτησε την σοβαρότε-
ρη θετική αποτίμηση γιατί: 

• υπήρξε μια ολοφάνερη εισποίηση μεταξύ της καλλιτεχνικής κοινότητας και του λαού του τόπου 
χωρίς πατρωνικές παραχωρήσεις
• δημιουργήθηκε ένα αντιελιτίστικο προφίλ συμπεριφοράς που χορήγησε ένα απαραίτητο για την 
τοπική κοινωνία εισιτήριο εισόδου σε ποιοτικές απολαβές και σε ύψιστες αναβαθμίσεις που μόνον 
σε μεγάλα αστικά κέντρα μπορούν να συναντηθούν
• αυξήθηκε η εκ μέρους της τοπικής κοινωνίας απαίτηση για συνοχή με κέντρο τον πολιτισμένο άν-
θρωπο που αυτόματα σημαίνει  την ανακάλυψη χυμών της ζωής και μια άλλου είδους ευημερία που 
στηρίζεται στον προβληματισμό στη σκέψη και τη κρίση και 
• δόθηκε η δυνατότητα σε μάζες πολιτών να σκύψουν σοβαρά στο σύγχρονο εικαστικό δημιούργη-
μα που εξαιτίας του Tμήματος έγινε κοντινό, προσιτό, απλό, βατό και οικείο, απαλλάσσοντας έτσι 
τον εικαστικό δημιουργό από ενδεχόμενες κριτικές που τον έφεραν μη χρήσιμο και απόμακρο.

Η παρούσα έκθεση έχει αμφίστροφη ιδιότητα:
Πρώτον αποτελεί την ιστορική πρώτη έκθεση των πρώτων αποφοίτων της και δεύτερο αποτυπώνει 
τη ΦΛΩΡΙΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΗΣ.

Πρόεδρος του Τμήματος
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Τάκης Μπέσσας
Καθηγητής

Making an initial assessment of the results of the run so far of the Department of Fine and Applied 
Arts of the University of Western Macedonia, after its first five years of operation, I will not confine 
myself to a positive academic acceptance of the aftermath of those neutral judges who try in any 
way to pay tribute to them. Instead I will judge the success of an important argument which was 
present in the “logic” of the necessity of the establishment and existence of such an academic unit 
in the far off borders of Greece that have not yet recovered from the two-sided dream-murders that 
resulted from a civil war.

The foundation, and the academic activities of this department were closely interwoven with its ex-
troversion. And there I think that this is where the Department has excelled and gained the greatest 
positive assessment because:

• there was an obvious understanding between the artistic community and the people of the sur-
rounding area without patronic concessions
• an anti-elitist profile of conduct was established that provided a necessary for the local community 
entrance ticket to quality gains the and highest upgrades only encountered in large urban centers
• increase of the -by the local community- requirement for consistency with the civilized man as a 
center that automatically means the discovery of the juices of life and a different kind of prosperity 
that is based on reflection, on thinking and critical thought and
• the opportunity was given to masses of citizens to seriously bend in the artistic contemporary  
creation that because the Department became accessible, affordable, simple and familiar, thus 
relieving the artistic creator from any criticism that rendered him useless and distant.

This exhibition has a double property:
First it is the historical first exhibitions of the first graduates, and second it captures FLORINA WITH 
ITS GOOD SIDE.

President of the Department
of Fine and Applied Arts

 

Takis Bessas
Professor

 Χαιρετίζοντας την εξαιρετική πρωτοβουλία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμέ-
νων Τεχνών του Πανεπιστημίου μας θέλω να επισημάν ότι υλοποιεί μέσα σε δύσκολες εσωτερι-
κές και εξωτερικές συνθήκες την κατεύθυνση να αποκτήσουν τα τμήματα σύνοδες δράσεις, παράλ-
ληλες των μαθημάτων τους που θα δείχνουν στο εσωτερικό και το εξωτερικό του Ιδρύματος την βούλη-
ση του να ξεπεράσει τις δυκολίες, να αντιμετωπίσει τους κινδύνους, να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες. 
 Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματος με την ευκαιρία των σπουδών τους με την κα-
θοδήγηση των διδασκόντων τους δημιουργούν Η δημιουργικότητα τους δεν παραμένει στα στενά πλαί-
σια του Ιδρύματος αλλά μεταφέρεται στην κοινωνία που περιβάλλει το Ίδρυμα. Το πανεπιστήμιο δί-
νει ένα δείγμα με τις δικές του δυνάμεις για την βούληση το να ενεργοποιηθεί και να κινητοποιηθεί το τρι-
μερέ σχήμα συνεργασίας Πανεπιστήμιο - Οικονομικοί φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
- Τοπική Κοινωνία ώστε να παραχθεί προστιθέμενη αξία για τον κοινό στόχο που είναι η ευημε-
ρία της περιοχής. Η τοπική κοινωνία χρειάζεται το Πανεπιστήμιο ώστε να ενεργοποιηθούν και να σχε-
διαστούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για την ανάτυξη. Στην αναπτυξιακή πορεία πρέπει να συν-
δράμουν οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.    
 Το νεαρό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αναπτύσσεται με σταθερά βήματα και θέ-
τει τις βάσεις για τη στρατηγική του προοπτική (γεωγραφική, οικονομική και ακαδημαϊκή), τη δι-
εθνή και εθνική ακαδημαϊκή του καταξίωση, υλοποιώντας βήμα - βήμα τους ακαδημαϊκούς, ποι-
οτικούς και αναπτυξιακούς στόχους που έχει θέσει. Ελπίζουμε, αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτρι-
ες, ότι με την καθημερινή σας απασχόληση στο Πανεπιστήμιο δεν θα μετανιώσετε για την επιλο-
γή σας. Ότι για όλους και όλες η δική σας συνειδητή επιλογή θα δικαιωθεί, ότι θα γίνεται η καλύτε-
ροι πρεσβευτές του Πανεπιστημίου σας.

Θεόδωρος Χατζηπαντελής

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Greeting the exceptional initiative of the Department of Fine and Applied Arts of our University I 
would like to point out that, within unfavourable internal and external conditions, it materializes the 
direction by which the departments can acquire accompanying actions, parallel to their courses, 
that will show both to the inside and outside of the Institution its will to overcome the difficulties, to 
confront the dangers, to exploit the opportunities.

The students of the Department create through the opportunity of their studies and the guidance of 
their teachers. Their creativity does not remain restricted within the narrow limits of the Institution but 
is transferred to the society surrounding the Institution. The University with its own powers offers a 
token of the will to activate and mobilize the tripartite cooperation structure University – Financial 
bodies of the public and private sector – Local Community in a way that added value can be 
produced for the common goal which is the prosperity of the area. The local community needs 
the University so that the necessary initiatives for development can be activated and planned. The 
active financial sector in the area must facilitate the developmental course.

The newly established young University of Western Macedonia is developing with steady steps and 
lays the foundations for its strategic prospect (geographical, financial and academic), its international 
and national academic distinction, materializing the academic, quality and developmental goals it 
has set step by step. Dear students, we hope that with your daily employment at the University you 
will not regret your choice; that for all of you your conscious choice will be justified, that you will 
become the best ambassadors of your University.

Theodoros Hadzipantelis

President
of the Administrative Board

University of Western Macedonia  





Οι πρώτοι απόφοιτοι

Η πόλη

«Με την ομίχλη η πόλη γίνεται φυσιολογική» 
Θόδωρος Αγγελόπουλος, Το βλέμμα του Οδυσσέα

 Καθώς το περίγραμμα των πραγμάτων διαγράφεται στην ομίχλη, αυτά αποκτούν ένα άλλο 
βάρος, σαν να αλλάζει η φύση και το όνομά τους, να δημιουργείται ένας άλλος ο κόσμος. Η ομίχλη 
κρύβει τα πράγματα, η πρωινή πάχνη επικάθεται και τα κάνει να μοιάζουν ακινητοποιημένα μέσα 
σε έναν παγωμένο χρόνο, το χιόνι πνίγει τους ήχους και αλλάζει τις μορφές, θάβοντας βαθιά μέσα 
του την ασχήμια. Το φθινόπωρο και ο χειμώνας φαίνεται να είναι η μοίρα αυτού του τόπου, όπου η 
άνοιξη έρχεται πάντα αργά και το καλοκαίρι φεύγει πάντα νωρίς. 

«Τα σύνορα τρελαίνουν τους ανθρώπους» 
Θόδωρος Αγγελόπουλος, Το μετέωρο βήμα του πελαργού

 Ζωή στα σύνορα, ζωή στο όριο, στον τόπο που ορίζεται ως αρχή και ως τέλος. Ακροβα-
σία στην κόψη της ιστορίας, που βαραίνει και ορίζει τις ζωές των ανθρώπων. Στα διαλείμματα της 
ιστορίας χτίζονται καινούρια σπίτια, ανοίγουν καινούριοι δρόμοι που οδηγούν σε μαγαζιά, σχολεία, 
σχολές, μουσεία. Τα χρώματα της πόλης αλλάζουν, γίνεται πιο φωτεινή, αποκτά καινούριους ήχους 
και μουσικές, καινούρια πρόσωπα και βήματα, κάνει καινούριες σκέψεις.

Η Σχολή

 Το 2006 έγινε πραγματικότητα ένα ουτοπικό όνειρο για τους κύκλους της τοπικής κοινωνίας 
που είχαν σχέση με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό: ιδρύθηκε Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμέ-
νων Τεχνών στη Φλώρινα και εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Η παράδοση του 
τόπου στις εικαστικές τέχνες, αυτή η εμμονή μιας μικρής επαρχιακής πόλης να παράγει καλλιτέχνες με 
ακαδημαϊκές σπουδές ή «αυτοδίδακτους» και να δημιουργεί θεσμικούς φορείς –μουσείο, πινακοθή-
κη, εκθεσιακούς χώρους πολιτιστικών συλλόγων- που επιμένει να τους συντηρεί παρά τις δυσκολίες, 
ήταν ένα από τα βασικά επιχειρήματα για τη διεκδίκηση αυτού του Τμήματος που προστέθηκε στα 
Παιδαγωγικά Τμήματα και το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών που λειτουργούσαν ήδη στη Φλώρινα. Η 
δημιουργία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών συνέβαλε στην ενδυνάμωση του 
ακαδημαϊκού χώρου που αποτελεί έναν σημαντικό εκπαιδευτικό και πολιτιστικό πυρήνα στη Δυτική 
Μακεδονία, συμβάλλοντας καθοριστικά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής. 
 Καθοριστική για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή ήταν επίσης η  παρουσία των φοιτητών 
και των καθηγητών της «σχολής», όπως συνήθως την αποκαλούμε δίνοντας έμφαση στον εκπαιδευ-
τικό της χαρακτήρα, γιατί με τις συνεχείς τους δράσεις σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς 
συνδέθηκαν με τους κατοίκους και χρωμάτισαν την καθημερινότητα, όπως γίνεται όταν άνθρωποι με 
διαφορετικές καταβολές αρχίζουν να συνυπάρχουν και να ζουν μαζί. 
 Φυσικά υπήρξαν δυσκολίες. Βασικότερες η ανεύρεση κτηρίων κατάλληλων για τη στέγαση 
του Τμήματος και η στελέχωση με μόνιμο προσωπικό. Αν και το πρώτο θέμα έχει ως ένα βαθμό 
λυθεί, το δεύτερο είναι ακόμη ζητούμενο, καθώς εκκρεμεί ο διορισμός πέντε εκλεγμένων επίκουρων 
καθηγητών και η προκήρυξη άλλων θέσεων διδασκόντων. 
 Ωστόσο μέσα από τις δυσκολίες διαμορφώθηκε ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας που οδή-

The first graduates

The town

“With fog the city becomes normal”
Theodoros Aggelopoulos, Ulysses’ Gaze

As the contour of things is outlined in the fog, they acquire a different weight, as if their nature and 
name are changing, another world being created. Fog hides things, the morning mist sits on them 
and makes them look immobilized in frozen time, snow smothers sounds and changes shapes, bury-
ing ugliness deep inside it. Autumn and winter seem to be this place’s fate, where spring always 
comes late and summer always goes early.

 “Boundaries drive people crazy”
Theodoros Aggelopoulos, The Suspended Step of the Stork

Life on the frontier, life on the edge, in the land determined as a beginning and an end. Tightrope 
walking on the verge of history, that oppresses and determines people’s lives. During history’s 
intervals new houses are built, new roads leading to stores, schools, faculties, museums are inaugu-
rated. The city’s colours change, it becomes brighter, acquires new sounds and music, new faces 
and steps, thinks new thoughts.

The School

In 2006 a utopian dream was realized for the circles of the local community associated with edu-
cation and culture: a Department of Fine and Applied Arts was founded in Florina and integrated 
in the University of Western Macedonia. The tradition of the place in visual arts, this obsession of 
a small provincial town to produce artists with academic studies or “self taught” and create institu-
tional bodies – museum, art gallery, exhibition venues of cultural associations – which it persists in 
maintaining despite difficulties, was one of the basic arguments for claiming this department which 
was added to the Departments of Elementary and Nursery Education as well as the Department of 
Balkan Studies already operating in Florina. The establishment of the Department of Fine and Ap-
plied Arts contributed to the strengthening of the academic ground which constitutes a significant 
educational and cultural core in Western Macedonia and played a decisive role in the economic 
and social life of the area.

Vital for the town and the wider area was also the presence of the students and professors of the 
“school” as we usually call it in order to emphasise its educational character, because with their 
continuous actions in collaboration with the local authorities they bonded with the local people 
and added colour to everyday life, as is the case when people of different backgrounds begin to 
coexist and live together.

Of course there have been difficulties; most important were finding suitable buildings for housing 
the Department and staffing it with permanent teaching personel. Even though the former issue has 
been settled, the latter is still into question, as the appointment of five elected assistant professors 
and the proclamation for more positions of teaching staff is in abeyance. 

γησε σε μια αντιστροφή: παράλληλα με τους χώρους του κτηρίου στη Φλώρινα η διασπορά των 
εργαστηρίων στα γύρω χωριά, την Πρώτη και το Μεσονήσι, παρά τα πρακτικά προβλήματα για 
διδάσκοντες και φοιτητές, δημιουργεί ιδιαίτερους όρους ανάπτυξης ενός ακαδημαϊκού χώρου με 
αντικείμενο την καλλιτεχνική εκπαίδευση χωρίς προηγούμενο για τα ελληνικά τουλάχιστον δεδομέ-
να, καθώς σε ένα καθαρά αγροτικό περιβάλλον λειτουργούν εγκαταστάσεις μιας σχολής Καλών 
Τεχνών. Το εικαστικό έργο παράγεται σε έναν τόπο που δίνει ερεθίσματα από τη φύση, από ένα 
μη αστικό περιβάλλον σε μια ευαίσθητη γεωγραφική περιοχή με ιδιαίτερο πολιτισμικό χαρακτήρα, 
δημιουργώντας ένα υπόστρωμα για προβληματισμό που συμπληρώνει την ακαδημαϊκή παιδεία των 
φοιτητών. Οι ιδιαιτερότητες αυτές δημιούργησαν τις ευκαιρίες για εξακτινωμένες δράσεις στη γύρω 
περιοχή, τις Πρέσπες, τη Δροσοπηγή, το Αμύνταιο, το Ξινό Νερό και αλλού, απλώνοντας το χώρο 
της εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας του Τμήματος, και κάνοντας αισθητή τη σύμπλευσή του 
με οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς της περιοχής. 
 Αυτός ο ιδιαίτερος χαρακτήρας δε σημαίνει απομόνωση και εσωστρέφεια,  καθώς η πα-
ρουσία και οι διακρίσεις των φοιτητών σε εκθέσεις και εικαστικές δράσεις στον ελλαδικό και διεθνή 
χώρο είναι συνεχείς και αντιστρόφως ανάλογες με τον περιορισμένο χρόνο ύπαρξης του Τμήματος. 
Το γεγονός αυτό οφείλεται στις συνεχείς προσπάθειες των διδασκόντων που προερχόμενοι από 
διαφορετικά μέρη και συνδυαζόμενοι με τους διδάσκοντες από τη Φλώρινα, έχοντας διαφορετικές 
καταβολές και απόψεις ζυμώθηκαν με το επίσης ετερόκλητο ηλικιακά και κοινωνικά σύνολο των 
φοιτητών που προέρχονται από όλη τη χώρα. Έτσι η ιδιαιτερότητα του χώρου, των συνθηκών λει-
τουργίας και του ανθρώπινου δυναμικού δημιούργησε ένα ξεχωριστό αμάλγαμα, που σχημάτισε μια 
ενεργή ακαδημαϊκή κοινότητα με ενισχυμένη συνοχή ανάμεσα στους διδάσκοντες και τους διδασκό-
μενους.

Οι Απόφοιτοι 

 Η έκθεση των πρώτων 45 αποφοίτων του ακαδημαϊκού έτους 2010/11 στο Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης της  Στέγης Φιλοτέχνων Φλώρινας δίνει την ευκαιρία για τον απολογισμό των 
έξι χρόνων της λειτουργίας του Τμήματος, έναν απολογισμό που «οπτικοποιείται» μέσα από τα έργα 
των αποφοίτων. Μπορεί να δει κανείς πώς μέσα από τη γόνιμη μαθητεία τους οι φοιτητές του Τμή-
ματος συνδύασαν διαφορετικούς τομείς εικαστικής πρακτικής και θεωρητικής γνώσης, εκπονώντας 
διπλωματικές εργασίες, που άπτονται όλων των πεδίων της σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας. Η 
πολυμορφία των εργασιών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη διασταύρωση πεδίων των εικαστικών 
και των εφαρμοσμένων τεχνών στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και στη φοίτησή τους σε 
διαφορετικά εργαστήρια. 
 Οι εργασίες των αποφοίτων δίνουν μια απάντηση στο ερώτημα για τη σκοπιμότητα της 
ύπαρξης μιας σχολής Καλών Τεχνών και μάλιστα σε μια πόλη της περιφέρειας, καθώς μέσα από τα 
έργα είναι ορατή η επεξεργασία στοιχείων από την κοινωνική και ιστορική εμπειρία και η αναδιατύ-
πωσή τους με εικαστικές μορφές. Η αφομοίωση των ερεθισμάτων από το περιβάλλον της μαθητείας 
τους αντικατοπτρίζεται στον τρόπο με τον οποίο οι απόφοιτοι επεξεργάζονται το χώρο. Από την 
πρωτογενή απόδοση του φυσικού χώρου, την εμμονή σε επιμέρους φυσικές μορφές, την απόδοση 
των τοπίων της λιγνιτικής ζώνης μέχρι την κατασκευή και την ανακατασκευή χώρων με την χρήση 
ενός αφαιρετικού ιδιώματος το τελικό αποτέλεσμα φέρει μια ιδιαίτερη φόρτιση. Το ίδιο αίσθημα 
προέκυπτε και από την πρώτη έκθεση των έργων σε χώρους που δημιουργούσαν ένα διάλογο με το 
βασικό τους περιεχόμενο. Οι σταύλοι και ο εγκαταλειμμένος σταθμός στο Μεσονήσι, τα δημοτικά 
σχολεία στην Πρώτη και στο Μεσονήσι που στεγάζουν και τα εργαστήρια, η αυλή του νοσοκομείου 
στη Φλώρινα λειτούργησαν όχι ως σκηνικό αλλά ως φυσική προέκταση των έργων.

However, through difficulties a specific character was formed which led to an inversion: parallel to 
the campus in Florina, the dispersion of the labs in the surrounding villages, Proti and Messonissi, 
despite practical problems for teachers and students, creates special unprecedented for the greek 
reality conditions for the development of an academic ground with artistic education as its object, 
as in a clearly rural environment premises of a Fine Arts school are in operation. The artistic work 
is produced in a land which gives stimuli from nature, from a non-urban environment in a sensitive 
geographical area with a unique cultural character, giving food for thought which complements the 
academic education of the students. These unique characteristics created the opportunities for ex-
panded actions in the surrounding area, Prespes, Drosopigi, Amyntaio, Xino Nero and elsewhere, 
extending the grounds of the educational and researching operation of the Department, and acting 
in accordance with the economic and social bodies of the area, which was made felt.

This unique character does not mean seclusion and insulation, for the presence and distinctions of 
the students in exhibitions and artistic actions in the greek and international scene are continuous 
and in inverse proportion to the limited time of existence of the Department. This is owed to the 
ceaseless efforts of the teaching staff  who, coming from different parts of the country and combined 
with the local members of the staff, having different backgrounds and views merged with the also 
diverse in age and social background body of the students. This way the uniqueness of the place, 
the operation conditions and the human workforce made a special amalgam, which formed an 
active academic community with fortified coherence between teachers and students.

The graduates

The exhibition of the first 45 graduates of the academic year 2010/2011 in the Museum of Con-
temporary Art of the Society of the Friends of Art of Florina offers the opportunity for the review of the 
six years of operation of the Department, a review which becomes “visualized” through the works 
of the graduates. One can see how, through their fruitful schooling, the students of the Department 
combined different fields of artistic practical and theoretical knowledge, preparing theses pertain-
ing to every field of modern artistic creation. The multiformity of the theses is based to a large extent 
on the cross of  fields from both Fine and Applied Arts in the curriculum of the Department and in 
their training in Various Workshops.

The graduates’ projects give an answer to the question about the expediency of the existence of 
a school of Fine Arts and what’s more in a town of the periphery, as through the works we can 
see the processing of elements from the social and historical experience and their reformulation in 
artistic forms. The assimilation of the stimuli from the environment of their apprenticeship is reflected 
to the way in which the graduates process space. From the primary rendering of the natural setting, 
the adherence to specific natural forms, the depiction of the landscapes of the lignitic zone to the 
construction and reconstruction of spaces with the use of a subtractive idiom, the final result carries 
a special load. The same feeling also arose from the first artwork exhibition in places that generated 
a dialogue with their basic content. The stables and the abandoned railway station in Mesonissi, 
the primary schools in Proti and Mesonissi which also house the labs, the hospital yard in Florina 
functioned not as a setting but as a natural extension of the works.

A great part of the projects deals with the human condition: the exploration of human nature and 
frame of mind, the comment on the social integration of the individual, do not cease to be the spear-



 Ένα μεγάλο μέρος των εργασιών πραγματεύονται την ανθρώπινη κατάσταση: η διερεύνη-
ση της ανθρώπινης φύσης και ψυχοσύνθεσης, το σχόλιο για την κοινωνική ένταξη του ατόμου δεν 
παύει να είναι το σημείο αιχμής για τους καλλιτέχνες οι οποίοι παρουσιάζοντας το ατομικό τους 
όραμα για τον κόσμο, υπονοούν τη σύγκλιση της ανθρώπινης εμπειρίας. Τα αγαπημένα πρόσωπα, 
οι συμφοιτητές, όντα της φαντασίας και των φαντασιώσεων, τέρατα και καρικατούρες μιλούν για 
το φως και το σκοτάδι της ύπαρξης. Το νήμα της μνήμης δένει τα ατομικά βιώματα με τη συλλογική 
εμπειρία σε έργα που απλώνονται στο χώρο, διαγράφοντας τις περιπλανήσεις από μια χωρική με-
τακίνηση ή από τις οικογενειακές αφηγήσεις για τις ιστορικές περιπέτειες σε ένα κοντινό ή μακρινό 
παρελθόν ή ακόμα από την επώδυνη περιπέτεια της ενηλικίωσης. Η βίωση της ταυτότητας του φύλου 
παρουσιάζεται σε έργα που συζητούν τη βιολογική και την κοινωνική πλευρά του θέματος.
 Οι γλωσσικοί και οι εικαστικοί κώδικες επικοινωνίας, η λειτουργία της γλώσσας και  η 
διαμόρφωση μιας εικαστικής έκφρασης που δίνει και άλλες εκδοχές ανάγνωσης της πραγματικότητας 
είναι επίσης ένα άλλος τομέας της έρευνας στις εργασίες των αποφοίτων. Σε άλλες περιπτώσεις η 
σύλληψη της πραγματικότητας παρουσιάζεται διαμεσολαβημένη από αφηγήσεις που έχουν τις ρίζες 
τους στην αρχαία ή τη βιβλική μυθολογία, που όμως μεταλλάσσονται σε μια προσωπική μυθολο-
γία.
 Η μελέτη της φόρμας και η εμβάθυνση στην τεχνική της κατασκευής των έργων είναι το 
κύριο ζητούμενο στις εργασίες των αποφοίτων. Σε πολλές από αυτές η προσπάθεια για δόμηση και 
αποδόμηση των μορφών θέτει παράλληλα προβλήματα σχετικά με αναδιατύπωση εννοιών και τη 
μετάλλαξη των φυσικών μορφών, διαρκή πρόκληση για το δημιουργό στην αναδιαπραγμάτευση των 
στοιχείων του πραγματικού.
 Αυτή η σύντομη αναφορά είναι δύσκολο να συνοψίσει τις αναζητήσεις των πρώτων απο-
φοίτων του Τμήματος, που παρουσιάζουν μια εξαιρετική πολυμορφία ως προς τη χρήση των μέσων 
και των εικαστικών διατυπώσεων. Αυτό όμως που μπορεί να διαπιστωθεί είναι ότι ανεξάρτητα από το 
μέσο με το οποίο εκφράζονται -ζωγραφική, γλυπτική, κατασκευές, εγκαταστάσεις, χαρακτική, βίντεο- 
κοινός τόπος για όλους είναι η εξαντλητική επεξεργασία της εικαστικής γλώσσας. Έτσι μορφοποιείται 
το περιεχόμενο των εμπειριών τους και μεταδίδεται στο θεατή ως μία πράξη επικοινωνίας. 

                                                                                          
Φλώρινα, Δεκέμβριος 2011

Ζωή Γοδόση
Επίκουρη Kαθηγήτρια

Ιστορίας της Τέχνης 

head for the artists who, by presenting their personal vision for the world, imply the convergence 
of human experience. The loved ones, the fellow students, figments of fantasy and imagination, 
monsters and caricatures speak about the light and darkness of existence. The string of memory 
binds the personal with the collective experience in works of art which extend in space, depicting 
the wanderings manifest in a spatial movement or in family narrations about historical adventures in 
a recent or distant past or even in the painful adventure of growing up. The experience of gender 
identity is presented in works discussing its biological and social aspect.

The linguistic and artistic codes of communication, the function of the language and the formation of 
an artistic expression which provides more reading versions of reality is another field of research in 
the graduates’ projects. In other instances the conception of reality is presented mediated in narra-
tions originating in the ancient or biblical mythology, yet transforming into a personal mythology.

The study of form and the probing in the technique of construction is the principal request in the 
graduates’ projects. In a lot of them the attempt for construction and deconstruction of forms sets 
parallel problems regarding the reformulation of concepts and the transmutation of natural forms, a 
constant challenge for the creator in the renegotiation of the elements of the real.

This short reference is difficult to sum up the pursuits of the first graduates of the Department, which 
show an exceptional multiformity as regards the use of means and artistic formulations. What can 
be realized, though, is that regardless of the medium through which they express themselves – paint-
ing, sculpture, construction, installation, printmaking, video – common ground for everyone is the 
exhaustive processing of the artistic language, which is particularly important as the content of their 
experiences is shaped in this way and is conveyed to the spectator as an act of communication.

Florina, December 2011

Zoe Godosi
Assistant Professor

History of Art
 



ΕΡΓΑ
WORKS



Bελβές Αναστάσιος

Έλλειψη

διάρκεια 1.37 λεπτά, video still,  2011 

(Εργαστήριο Πολυμέσων -1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής)



Ανυφαντής Νικόλας

Εσωστρέφεια

62 x 150 εκ., ακρυλικό σε μουσαμά, 2011 

(1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής)



Αδάμος Βασίλειος

55 x 75 x 15 εκ., μέταλλο, 2011 

(Εργαστήριο Γλυπτικής)

Αθανασίου Λουκία

130x200 εκ., λάδι σε μουσαμά, 2011

(2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής).



Αργυροπούλου Σοφία

βιντεοεγκατάσταση, 2011

(Εργαστήριο Πολυμέσων- 2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής).



Γκιλάκη Αθανασία

Tank

70 x 180 x 80 εκ., μικτή τεxνική, 2011

(Εργαστήριο Γλυπτικής)



Γρηγοριάδου Ειρήνη

Οι νύμφες

μεταβλητές διαστάσεις, μικτή τεxνική, 2011

(1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής).



Δαναντζή Κωνσταντίνα

Εγκατάσταση in situ, PVC, σxέδιο σε διαφάνεια, μεταβλητές διαστάσεις, 2011

(Εργαστήριο Τρισδιάστατων Εφαρμογών - 2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής).



Δελής Παναγιώτης

100 x140 εκ., μικτή τεxνική, 2011

(2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής)



Καλφάκη Ελένη

85 x 35 εκ., γύψος, 2011

(Εργαστήριο Γλυπτικής)



Δινοπούλου Ελένη

56x76 εκ., ακουαρέλα σε xαρτί, 2011

(2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής).



Μια σωματοκεντρική εκπαιδευτική προσέγγιση

 Η βασική διδακτική προσέγγιση στο 1ο Εργαστήριο εδράζεται στην άποψη ότι η Τέχνη 
λειτουργεί σε μια διαρκή διαδραστική σχέση του καλλιτέχνη/στοχαστή με την κοινωνία αλλά και με 
τον κόσμο των εικόνων και την ιστορία τους.  Με αυτή την προσέγγιση η παρουσία του Τμήματος (και 
του 1ου Εργαστηρίου) στη Φλώρινα δημιουργεί μια ιδιαίτερη δυναμική και μπορεί να εισάγει στην 
Ελληνική τέχνη, αλλά και στην ευρύτερη, νέες παραμέτρους. Η Φλώρινα έχει ορισμένα χαρακτηρι-
στικά που την καθιστούν μοναδική: βρίσκεται μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον ιδιαίτερης ομορφιάς, 
τοποθετείται στα σύνορα, γειτνιάζει με περιοχές ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος (Πρέσπες, 
Νυμφαίο, Πτολεμαίδα), έχει έντονες τις πληγές και τα ίχνη από την πρόσφατη ιστορία  (εμφύλιος, 
περίοδος ψυχρού πολέμου, κάθε είδους μετανάστευση). Στη Φλώρινα υπάρχουν πολλά ερείπια της 
σύγχρονης ιστορίας (εμφύλιος, μεταπολεμική μετανάστευση) περισσότερα ίσως από οπουδήποτε αλ-
λού. Αυτή η σχέση με τη φύση και η παρουσία του Τμήματος σε μια τόσο ταραγμένη για την Ελλάδα 
περιοχή καθιστά την Φλώρινα μοναδική περίπτωση στον ελλαδικό χώρο. 
 Η τέχνη στην Ελλάδα είναι μια τέχνη του άστεως. Η Φλώρινα βρίσκεται μέσα στο φυσικό 
περιβάλλον. Ποτέ πριν στην Ελλάδα δεν έχει πραγματοποιηθεί (και θα συνεχίσει να πραγματοποι-
είται) μια συστηματική μελέτη της Φ(φ)ύσης από μια μεγάλη ομάδα φοιτητών/τριων αλλά και των 
διδασκόντων, ποτέ πριν δεν έγινε προσπάθεια σε τέτοια κλίμακα να γίνει κατανοητή η σχέση της 
Τέχνης με την πρόσφατη Ιστορία. Το 1ο Εργαστήριο του ΤΕΕΤ, συμμέτοχος σε αυτή την προσπάθεια, 
εξελίσσεται σε ένα χώρο όπου διερευνάται η Φύση ως πραγματικότητα αλλά και η Ιστορία ως μια 
ζώσα παρουσία (πολλές φορές τραυματική) και όχι ως ένα απόμακρο ιδεολόγημα. 
 Επιδιώκουμε  στο 1ο Εργαστήριο μέσα από τη μελέτη αυτής της ιδιαιτερότητας να διδά-
ξουμε στους φοιτητές/τριες τεχνικές, θεωρητικά εργαλεία, εννοιολογικές προσεγγίσεις που θα τους 
επιτρέπουν να επεξεργάζονται τα ατομικά τους αιτήματα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που θα μελετά 
την τοπική ιδιαιτερότητα ενταγμένη στο σύγχρονο προβληματισμό. Ελπίζουμε ότι το εγχείρημά μας 
θα ζωογονήσει την τέχνη του τόπου μας με μια καινούργια διάσταση. Κυρίως όμως επιδιώκουμε να 
καταστεί η έρευνά μας ένα εργαλείο κατανόησης αλλά και ίασης.  
 Τόσο η μελέτη της φύσης όσο και η μελέτη της μορφής εδράζονται σε μια σωματοκεντρική 
διαδικασία. Σωματοκεντρική ορίζουμε την προσέγγιση εκείνη όπου το σώμα κινείται στο χώρο δημι-
ουργώντας και απορροφώντας εμπειρίες. Το σώμα σχηματίζει διαδρομές, εικαστικά αποτυπώματα, 
προσεγγίσεις που σχηματίζουν την στοχαστική εκείνη διαδικασία που θα αναδείξει τις εικόνες του. 
Η πεζοπορία ως μέσο κατανόησης του περιβάλλοντος χώρου αλλά και διαδικασίες όπως η εργασία 
με τα υλικά της φύσης  δημιουργούν μια περιρρέουσα ατμόσφαιρας δημιουργικών κινήτρων
 Αν και στο 1ο Εργαστήρι δεν υπήρξε κάποια κεντρική παρότρυνση, οι νέοι καλλιτέχνες ερ-
γάστηκαν εντατικά στην διερεύνηση της μορφής. Της μορφής ως ανθρώπινης ύπαρξης που ζει σε ένα 
σήμερα που σπαράσσεται από τις αβεβαιότητες της εποχής. Φαίνεται ότι στους καιρούς που ζούμε 
ο στοχασμός ως προς το τι είναι και τι αντιπροσωπεύει η ανθρώπινη παρουσία καθίσταται ολοένα 
και πιο σημαντική, και πάντως σημαντική για όσους εργάστηκαν στο 1ο Εργαστήριο. Στα έργα που 
παρουσιάζονται ο/η κάθε καλλιτέχνης πραγματεύεται  έννοιες όπως η ελευθερία, η ανάμνηση, η 
αλήθεια, το τι υπάρχει κάτω από το φαίνεσθαι, τη σημασία του μύθου, της αφήγησης, τη γραφή. 
Έννοιες που αποκτούν ολοένα και πιο πρωταρχική σημασία και θα τους (μας) συνοδεύουν και στο 
μελλοντικό τους έργο. Ίσως χρειαζόμαστε ένα καινούργιο Ουμανισμό, έναν Ουμανισμό πέρα και 
πάνω από τις επιφάσεις που μας οδήγησαν στα τωρινά αδιέξοδα. Και ίσως τα έργα αυτά των νέων 
καλλιτεχνών να αποτελούν τις ελπίδες (μικρές έστω) που θα μας οδηγήσουν σε ένα δημιουργικό 
παραπέρα. 

Γιάννης Ζιώγας
Επίκουρος Καθηγητής

Υπέυθυνος 1ου Εργαστηρίου Ζωγραφικής

A body-centric educational approach

The teaching approach of the 1st Workshop is based on the idea that Art operates in a constant 
interaction of the artist/thinker with society as well as the world of images and their history. Using 
this approach, the presence of the Department of Fine and Applied Arts (TEET) in Florina creates a 
special dynamic and can introduce new parameters in Greek art as well as art in broader context. 
Florina has a number characteristics that is establishing it as a unique  environment: it exists in a 
natural environment of exceptional beauty, positioned at the borders, adjacent to areas of particular 
ecological interest (Prespes, Nympeon, Ptolemaida), has pronounced wounds and traces of the 
recent history (Civil war, Cold War period, all sorts of migration). Florina also bears the ruins of 
modern history possibly more than any other place in Greece. This relation with nature and the 
presence of the Department in such a turbulent region of Greece makes Florina a unique case in 
Greek grounds.

Art in Greece is an urban art. Florina is located within the natural environment. Never before in 
Greece has there been (and will continue to be) a systematic study of N(n)ature by a large group 
of students as well as teachers, never before has the understanding of the relation between Art with 
the recent history been attempted on such a scale. The  1st Workshop of TEET as participant in 
this effort, is situated in a space where nature is being researched as a reality together with History 
which is treated as a living (often traumatic) presence and not as a distant ideology.

In the 1st Workshop we strive  to educate students through the study of this unique quality on 
techniques, theoretical tools and conceptual approaches. The above will allow the students to 
develop their individual claims in a broader framework that will study the local specificity integrated 
into the debate of the contemporary. We hope that our project will enliven the art of our country 
with a new level; but mostly we wish to make our research into a tool of understanding as well as 
healing.
 
The study of nature as well as the study of shape are both based on a body-centric process. We 
define body-centric as the approach through which the body creates and absorbs experience by 
moving in a set space. The body forms trails, art prints, approaches that form the stochastic process 
that will highlight its images. There are various methods that are used: trekking, as a means of 
understanding the environment, as well as procedures such as working with the materials provided 
by nature create a prevailing atmosphere of creative drives.

While there wasn’t some form of central encouragement in the 1st Workshop the young artists 
have worked intensively in the research of shape; shape as a human being living today torn by 
the uncertainties of the age. It seems that in the time we live, contemplating on what is and what 
the human presence represents is becoming increasingly important, excessively important for those 
who worked on the first workshop. In the artwork presented every artist deals with concepts such 
as freedom, memory, truth, what lies beyond what one can see, the importance of myth, narrative 
writing; concepts that are becoming more crucial and will come to accompany them (us) even in 
future work. Perhaps we need a new Humanism, a Humanism above and beyond the appearances 
that led us to the impasses of today. And perhaps these works of the new artists represent the hopes 
(albeit small) that will lead to a further creative horizon.

Yannis Ziogas
Assistant Professor

Coordinator of the 1st Painting Workshop

 Είναι  ιδιαίτερη η στιγμή της έκθεσης των διπλωματικών εργασιών των πρώτων απόφοιτων 
του Tμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας. Απο-
τελεί το τέλος μιας κοινής προσπάθειας μαζί με τους πρώτους φοιτητές, για να δημιουργηθεί το Tμή-
μα. Πορεία  με πολλές δυσκολίες, ορατές και αόρατες,  εξωγενείς και ενδογενείς , με προβλήματα 
ταυτότητας και σχεδιασμού από την αρχή. Το εικαστικό υλικό των πρώτων αποφοίτων της σχολής 
αποτελεί  την αντανάκλαση  της συλλογικής διδακτικής προσπάθειας στη διάρκεια των πέντε πρώτων 
χρόνων και διαμορφώθηκε   από τον τρόπο αλλά και τον τόπο της σπουδής . 
 Η ενίσχυση της  πολυσυλλεκτικότητας της γνωστικής εμπειρίας στη διάρκεια της  σπου-
δής  έφερε θετικά αποτελέσματα και αναδεικνύονται μέσα από  τις δουλειές των αποφοίτων με 
τους οποίους είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ  σε περισσότερο από ένα, γνωστικά αντικείμενα.   
Ο τόπος  εντάχθηκε  στην εκπαιδευτική διαδικασία, στις δράσεις  αλλά και στη καθημερινότητα , 
πλούσιος σε μορφές και περιεχόμενο, με ποικίλες κοινωνικές , ιστορικές, αρχιτεκτονικές και οικο-
λογικές αναγνώσεις  που  εμπλέκουν  την ταυτότητα  και  τα σύνορα.  Στη πορεία σύμμαχος υπήρξε 
και η τεχνολογία, μέσω της ανατροπής της απόστασης από τα μεγάλα αστικά κέντρα,  τη διασύνδεση 
με  ψηφιακές κοινότητες γνώσης, που υποκατέστησαν την έλλειψη  υποδομών πληροφόρησης και 
εξασφάλισαν, εν μέρει, την ενημέρωση με τη σύγχρονη εικαστική σκέψη και δράση.  Η διεύρυνση 
των εικαστικών πρακτικών με τη χρήση των νέων μέσων, δημιούργησε νέους τρόπους έκφρασης και 
νέες γέφυρες επικοινωνίας με το “παγκόσμιο χωριό”.
 Η επικοινωνία διευρύνθηκε στη διάρκεια αυτών των πέντε χρόνων μέσα  από την εξερεύ-
νηση του νέου  και ανοίκειου και της διασύνδεσης, πέρα από τα κατεστημένες  νοοτροπίες και όρια, 
μέσα από την αλληλεγγύη  που αναπτύχθηκε απέναντι στις δυσκολίες  της πρωτογενούς κατάστασης 
σε όλα τα επίπεδα: εκπαιδευτικό, στεγαστικό,  μεταφορικό, διατροφικό, ψυχαγωγικό, ψυχολογικό 
κ.α., καταστάσεων , που στην ουσιαστική τους διάσταση  αποτελούν αναπόσπαστα μέλη του σώμα-
τος των σύγχρονων εικαστικών πρακτικών. Βλέποντας τα ελπιδοφόρα αποτελέσματα, εύχομαι και  
στη συνέχεια να δικαιώνετε με τον καλύτερο τρόπο τις προσπάθειες σας .

Βασίλειος Μπούζας  
Διδάσκων ΠΔ 407

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Πολυμέσων

The moment of the exhibition of the thesis of the first graduates of the Department of Fine and Ap-
plied Arts of the University of Western Macedonia is rather special. It is the end of a joint effort 
with the first students to create the department. A course with many difficulties, visible and invisible, 
exogenous and endogenous, with identity problems and designing from scratch. The visual material 
of the first graduates of the department is a reflection of the collective teaching efforts during those 
first five years and was shaped by both the way as well as the place of study. 

Strengthening the multicollectivity of the cognitive experience during the study brought positive re-
sults that are highlighted through the work of the students with whom I had the opportunity to work 
with in more than one, subjects. The place was included in the educational process, in actions 
but also in everyday life, rich in form and content, with diverse social, historical, architectural and 
environmental readings that involve the identity and the boundaries. In that course technology was 
an ally, through the overthrowing of distance from major urban centers, interconnection with digital 
communities of knowledge, that substituted for the lack of information infrastructures and secured, 
in part, the updates with the modern artistic thought and action. Enlargement of visual practices 
through the use of new media has created new ways of expression and new bridges with the 
“global village”. 

Communication was broadened during these five years, through the exploration of the new and 
unfamiliar and networking beyond the incumbent attitudes and boundaries, through the solidarity 
which developed against the primary difficulties of the situation at all levels: educational, housing, 
transportation, food, recreational, psychological, etc., states that in their effective extent are integral 
parts of the body of contemporary artistic practice. Seeing the promising results, I hope that you 
keep justifying your efforts in the best of ways. 

Basileios Bouzas 
Adjunct Professor

Coordinator of the Multimedia Workshop



Καραμαύρου Ιουλίτα

78x70 εκ., στυλό bic σε ύφασμα, 2011

(1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής)

Ζυγούρη Xριστίνα

Πάρτε τους το κεφάλι

120x168 εκ., λάδι σε μουσαμά, 2011

(1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής)



Ταμουτσέλης Παντελής

Βιομηxανικό τοπίο

160x100 εκ.,  λάδι σε μουσαμά, 2011  

(2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής)



Καρατζή Ιωάννα

Αδιέξοδο

110x140x60 εκ.,  ξύλο,  2011 

(Εργαστήριο Γλυπτικής)

Νόττα Αναστασία

Σκέψεις

34x35 εκ., σίδερο, 2011

(Εργαστήριο Γλυπτικής)



Κασελάς Ηλίας

70x100 εκ., μελάνι σε xαρτί, 2011

(2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής)

Κορμπάκης Γιώργος

70x100εκ., μικτή τεxνική σε xαρτί, 2011  

(2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής).



Μιxαηλίδης Γκίβι

H σύνθεση της αποσύνθεσης (φαινότυπος πειράματος kappa alpha),  

μικτή τεχνική, 2011

(Εργαστήριο Γλυπτικής)



Μανικάτης Ιωάννης

εγκατάσταση, 2011

(Εργαστήριο Γλυπτικής)



Κιτσούλης Γιώργος

140x170 εκ., λάδι σε μουσαμά,  2011

(2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής)

Κηπουρός Δήμος

120x100εκ., λάδι σε μουσαμά, 2011

(2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής)



Κούμερ Xαϊκε

εγκατάσταση, μικτή τεxνική, xειροποίητη τσόxα, 

μαλί, φλούδα σιμύδας, 2011

(1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής)



Η τέχνη ως θύλακας αντίστασης

 Η πιο σημαντική και κρίσιμη στιγμή για μια νεοσύστατη σχολή είναι όταν δίνει τα πρώτα 
πτυχία της και παρουσιάζει  το ιδιαίτερο στίγμα της. Οι πρώτοι απόφοιτοι είχαν αφενός την ατυχία 
να προχωρούν μόνοι, σχεδόν σε συνθήκες κενού, εφόσον δεν προηγούνταν κάποιοι,  ώστε να 
ακολουθήσουν το παράδειγμά τους, και αφετέρου είχαν την τύχη να είναι αυτοί  που θα διανοίξουν 
το δρόμο προς μια άγνωστη και πρωτόγνωρη περιοχή.
 Ως  υπεύθυνος του Β΄ Εργαστηρίου Ζωγραφικής αλλά και ως ζωγράφος αισθάνομαι βα-
ριά την ευθύνη να κατευθύνω τους φοιτητές. Θα πρέπει να  τονίσω όμως ότι πίσω από τις πτυχιακές 
εργασίες των φοιτητών δεν βρίσκονται μόνο οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων αλλά το σύνολο των 
διδασκόντων στο τμήμα, που κάτω από δύσκολες συνθήκες πολλές φορές ο καθένας τους έχει συμ-
βάλει με τον τρόπο του και την ιδιαιτερότητά του. 
 Η ζωγραφική στις διάφορες εκφάνσεις της  αποτελεί  βασική κατεύθυνση στο εργαστήριο, 
μια και θεωρώ ότι κανείς δεν μπορεί επί της ουσίας να καλύπτει εκπαιδευτικά τις ιδιαιτερότητες από 
όλο το φάσμα των εικαστικών τεχνών. Με το παραπάνω σκεπτικό και με την λογική ότι υπάρχει 
ακόμη διδακτικό αντικείμενο, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές αρχές της ζωγραφικής, στην πο-
λύπλευρη διερεύνηση των υλικών, έτσι ώστε οι σπουδαστές να κατακτήσουν τις τεχνικές δεξιότητες 
και τον απαιτούμενο αισθητικό προβληματισμό, ώστε να διευρύνουν τον ορίζοντα των μορφοπλα-
στικών δυνατοτήτων τους. Μια διδασκαλία-ζωγραφική, αποκομμένη από το αντικείμενό της χάνει 
όχι μόνο την αυτονομία της αλλά και την ίδια την κριτική της δύναμη και καθίσταται χειραγωγήσιμη. 
Αντιμετωπίζω την εκπαιδευτική διδασκαλία ως μια κατ’ αναλογία διδασκαλία, δηλαδή προσπαθώ να 
διδάσκω κάτι το οποίο ο φοιτητής καλείται να  μεταπλάσει αργότερα σε κάτι διαφορετικό σύμφωνα 
με τα δικά του δεδομένα.
 Η ένταξη και η μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής  στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία  ενθαρρύνεται  από το εργαστήριο. Σε εποχές έκπτωσης του φυσικού, υπέρμετρης λατρείας 
της τεχνολογίας, άκριτης υιοθέτησης ενός γενικευμένου  ανώδυνου και άχρωμου ύφους η ενασχό-
ληση με το πρωτογενές, το φυσικό ίσως μπορούσε να επαναπροσδιορίσει, να επανασυνδέσει την 
χαμένη σχέση ανθρώπου-φύσης και να δώσει καινούριες προοπτικές. 
 Μέσα από παρουσιάσεις, κριτικές αναγνώσεις καλλιτεχνικών έργων και με  μια διάθεση 
ιστορικότητας  επιχειρήσαμε να αντικρύσουμε το παρόν . Η τέχνη μόνο σε  γόνιμο διάλογο με το 
παρελθόν της μπορεί να εκφράζει το παρόν και να οραματίζεται το μέλλον της.
Αυτό  που συζητούσαμε με τα παιδιά στο εργαστήριο  ήταν όχι τόσο το τι θα κάνουν, αλλά κατά 
πόσον θα μπορούσαν να αποφύγουν τις εύκολες λύσεις, τους πρόσκαιρους εντυπωσιασμούς, τις επί-
πλαστες ωραιοποιήσεις. Πώς να διαφυλάξουν την προσωπική τους αλήθεια, κρατώντας ταυτόχρονα  
μια κριτική ματιά σε ότι μας περιβάλλει, ειδικά στις μέρες μας που οι τέχνες ωθούνται στο περιθώριο 
και αρκούνται σε ένα δευτερεύοντα συνοδευτικό ρόλο στη ζωή μας. 
 Σε μια εποχή που η πρόσκαιρη αποδοχή  και το κυνήγι της καριέρας έχουν αντικαταστήσει 
τον ουσιαστικό καλλιτεχνικό λόγο και παραμένουν πολλές φορές μοναδική επιδίωξη, η τέχνη και 
κατ’ επέκταση η διδασκαλία αναλαμβάνουν τον ρόλο της διάσωσης από μια διαρκώς αυξανόμενη 
εκπραγμάτιση της τέχνης αλλά και της ίδιας της ζωής. Ιδιαίτερα σήμερα που όλα μεταφράζονται σε 
μετρήσιμα  και υπολογίσιμα μεγέθη,  η τέχνη, η διδασκαλία της τέχνης οφείλει να διαφυλάττει αυτό 
που διαρκώς της αφαιρούν, αυτό που οικειοποιούνται άκριτα χωρίς να τους ανήκει. Μόνο  έτσι 
μπορεί να εκφράσει δημιουργικά το παρόν της, αλλά να διασφαλίζει και το μέλλον της.
 Η τέχνη ως μορφή της πραγματικότητας, μιας πραγματικότητας που υποτίθεται ότι αποδέ-
χεται τα πάντα μέσα από μια επιδερμική, ανώδυνη και αβαθή πολλές φορές πολυπολιτισμικότητα, 
οφείλει να είναι ιδιαίτερα υποψιασμένη και κριτική ως προς τις προθέσεις αποδοχής της.
 Κάτω από συνθήκες ακραίου εθελοντισμού, αλλά με πολύ θέληση,  σε ένα χωριό, την 

Art as a source of resistance

The most important and critical moment for a newly established school is when it gives out its first 
degrees and presents its personal (special) mark. The first graduates were both unfortunate enough 
to go alone, almost in a state of a void, since they weren’t preceded by others to follow their ex-
ample, and also had the good fortune to be the ones to pave the path towards an unknown and 
unfamiliar area.

As the overseeing instructor of the 2 nd Workshop of Painting and as an artist I feel like having the 
great responsibility to direct students. I must stress however, that behind the theses of the students are 
not only the managers of the workshops but all of the teachers in the department, that under difficult 
circumstances each of them has contributed many times in their own way and specificity.

Painting on its various aspects is a key direction in the workshop, since I believe nobody can really 
cover the educational features of the full range of visual arts. With that in mind and with the logic 
that there is still a teaching subject, a particular emphasis on the fundamentals of painting is given, 
as well as in the multifaceted investigation of the material so that students can conquer the techni-
cal skills and aesthetic considerations required in order to broaden the horizon of shape building 
potential. A teaching-painting, detached from its subject not only loses its autonomy and its own 
power of critique and becomes able to be manipulated. I face the educational teaching as a pro 
rata doctrine, trying to teach something that the student is later required to recreate into something 
different in accordance with their own given facts.

The integration and study of the natural environment of the surrounding area in the educational 
process is encouraged by the workshop. In times of natural ‘deduction’, excessive worship of tech-
nology, uncritical adoption of a generalized painless and colorless style, dealing with the ‘primary’, 
‘natural’ might be able to redefine, to reunite the lost relationship between man and nature and 
provide new perspectives.

Through presentations, critical reading of artistic works and in a mood of historicity we tried to face 
the present. Art only in fertile dialogue with the past may reflect the present and envision its future.
What we discussed with the students in the workshop was less about what to do, and more whether 
they could avoid easy solutions, transitory gimmicks, artificial beautifying. How to safeguard their 
personal truth, while keeping a critical eye at all that surrounds us, especially nowadays where the 
arts are pushed to the sidelines and settle for a merely secondary accompanying role in our lives.

At a time when the temporary admission and the hunting of a career have replaced the essential 
artistic discourse and often remain as an artist’s lone pursuit, art, and thus the teaching of it assume 
the role of preventing a growing reification of art and of life itself. Especially now that everything 
is translated into quantifiable and measurable terms, art, the teaching of art must preserve what 
is always removed from it, that which people assume is theirs without owning it. Only then can it 
express its present creatively, as well as secure its future.

Art as a form of reality, a reality that is supposed to accept everything through a superficial, pain-
less and often shallow multiculturalism, should be highly suspicious and critical of the intentions of 
its acceptance.

Πρώτη Φλώρινας, και στο παλιό Δημοτικό Σχολείο του χωριού, όπου στεγάζεται το Β΄ εργαστή-
ριο,  οι πρώτοι απόφοιτοι αποπειράθηκαν  να αρθρώσουν τον πρώτο καλλιτεχνικό τους λόγο. Τα 
αποτελέσματα πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα και ενθαρρυντικά μια και ο κάθε φοιτητής κινήθηκε σε 
προσωπικούς δρόμους  και έθεσε τις βάσεις της μελλοντικής του δουλειάς. Τους εύχομαι καλή συνέ-
χεια και να κρατήσουν την φρεσκάδα της ματιάς τους. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο  ουσιαστικός 
καλλιτεχνικός λόγος πάντα θα προσκρούει  στην αλλοτριωμένη πραγματικότητα  και ότι ο καλλιτεχνι-
κός δρόμος είναι μακρύς και  δύσβατος αλλά μέσα από αυτόν χτίζει κανείς την προσωπικότητά του 
και την σχέση του με την κοινωνία. Αν έχουν απομείνει κάποια ψήγματα ελευθερίας και αναζητούμε  
ακόμη το αληθινό περιεχόμενο των πραγμάτων τότε σίγουρα ο χώρος της τέχνης μπορεί να είναι το 
τελευταίο καταφύγιο αλλά και  φωτεινό παράδειγμα.

Γιάννης Καστρίτσης  
Διδάσκων ΠΔ 407

Υπεύθυνος 2ου ΄Εργαστηρίου Ζωγραφικής

Under conditions of extreme voluntarism, but with great will, in a village, Proti of Florina, and the 
old primary school of the village, which houses the 2nd Workshop, the first graduates attempted 
to articulate their first artistic discourse. I believe that the results are particularly encouraging, since 
each student moved into their own private, separate paths and laid the foundations for their future 
work. I wish them good continuity and to keep the freshness of their artistic view. They should know 
that essential art will always be in conflict with the alienated reality and that the artistic road is long 
and hard, but through it one can build their personality and their relationship with society. If there 
are some leftover bits of freedom and we are still looking for the true essence of things, then surely 
the field of art may be both the last resort but also a shining example.

Yiannis  Kastritsis, 
Adjunct  Professor

Coordinator of the 2nd Workshop on Painting



Λεόνογλου Τάσος

Αναλώσιμο

100x50x120εκ., μικτά υλικά, 

πλέξιγκλάς,μέταλο, ξυλo, 2011

(Εργαστήριο Γλυπτικής)



Λεπτοκαρόπουλος Τάσος

119 x 79 x 100 εκ., μικτή τεχνική, 2011 

(1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής)



Λιάνος Xρήστος

100 x 120 εκ., ακρυλικό, 2011

(2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής)



Λιάπη Φρόσω

Φιλαργυρία

110x180 εκ., λάδι και στόκος σε ξύλο, 2011 

(1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής).



Σμυρνιός Αντώνης

Ο αλέκτωρ

100x160 εκ., μικτή τεxνική, 2011

(1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής)

Μπουρδάμη Στέλλα

Χίμαιρα

110 x 50 x 38 εκ., μικτή τεxνική, 2011 

(Εργαστήριο Γλυπτικής)



Μικαγελιάν Λιάνα

Ιστορίες

124x100 εκ., xαρακτικό σε λινόλεουμ, 2011

(2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής)



Φουκαράς Αντώνης

Τοπίο

130x100εκ., λάδι σε μουσαμά, 2011

(2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής)

Καραπαναγιωτίδης Γιάννης

120x180 εκ., λάδι σε μουσαμά, 2010

(2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής)



Ντεγίδης Φιλιππος

Προσωπεία

60x60 εκ. το καθένα, λάδι σε μουσαμά, 

2011

(1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής)



 Νιώθω ιδιαίτερη περηφάνια και συγκίνηση, που, αφού επί τρία χρόνια, δίδαξα τους δέκαπέντε 
νέους γλύπτες –απόφοιτους σήμερα- του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας, που επέλεξαν να ακολουθήσουν ως κατεύθυνση τη Γλυπτική, είμαι κοντά τους 
και στη δημόσια παρουσίασή τους στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας, ως αυτοδύναμοι πλέον 
καλλιτέχνες στο χώρο της σύγχρονης ελληνικής γλυπτικής. 
 ΄Εχοντας ζήσει και μοιραστεί πολύ δημιουργικές στιγμές με τους νέους αυτούς αλλά και με τους 
συμφοιτητές τους όλων των εργαστηρίων του Τμήματος και, μάλιστα, σε μια περίοδο που και εγώ ήμουν 
«νέος» στο εκπαιδευτικό μου έργο, με χαροποιεί το γεγονός ότι τους συνοδεύω σε αυτήν την καίρια στιγ-
μή που αναλαμβάνουν «δράση». Σημαδιακή, οπωσδήποτε, χρονιά, αφού μάλιστα είναι και μεταξύ των 
πρώτων πτυχιούχων του συγκεκριμένου Τμήματος. 
 Υπάρχουν ιδιαίτερα δημιουργικές στιγμές στην πορεία του καθενός ξεχωριστά και η όσμωση 
που συντελείται μερικές -σπάνιες αλήθεια- στιγμές είναι μοναδική σε εμβέλεια και σε έρμα. Και αυτό γιατί 
δεν δίδαξα απλά αυτά τα παιδιά, αλλά διδάχτηκα και εγώ σημαντικά από αυτά. Η επικοινωνία μαζί τους 
ήταν πολύτιμη και για τις δύο πλευρές. Ακόμη και ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη προσωπικότητα του 
φοιτητή, τις ευαισθησίες του, την κλίση του προς τον ένα ή τον άλλον τρόπο έκφρασης, εκείνο που πάντοτε 
υπερτερούσε ήταν το κοινό πάθος για τη γλυπτική και το πλήρες δόσιμο σε αυτό που κάναμε. 
 Και, καθώς η επικοινωνία ήταν σφαιρική και όχι απλά διμερής, η δημιουργική συνεύρεση ανά-
μεσα στον διδάσκοντα και στους διδασκόμενους ήταν ιδιαίτερα γόνιμη. 
Ο καθένας από τους δεκαπέντε, μέσα από τη δουλειά του και τον τρόπο έκφρασής του, είχε πάντοτε κάτι 
να «σημάνει» και όχι απλά να διατυπώσει ή να εκφράσει. 
Πέρα απ΄ αυτό όμως η αγωνία μου, την οποία φροντίζω πάντοτε να μεταδίδω στους φοιτητές, είναι να 
έχουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους ανοιχτά, να ερευνούν και να αναζητούν, χωρίς να εφησυχάζουν. 
Τους συμβουλεύω να αξιοποιούν όσα αντλούν από τις αίθουσες διδασκαλίας και από τα εργαστήρια, αλλά 
και να μελετούν εντατικά και μόνοι τους, ώστε να απεξαρτηθούν από προκαταλήψεις και να διευρύνουν 
τους ορίζοντές τους. Με δυο λόγια τους προτρέπω να επιδιώκουν πάντοτε να διαμορφώνουν έναν δικό 
τους κώδικα επικοινωνίας με τους αποδέκτες των έργων τους, γιατί η γλώσσα της τέχνης είναι προπαντός 
επικοινωνιακή. Οπωσδήποτε να παρατηρούν και να εμβαθύνουν στις αναγκαιότητες της εποχής μας, να 
δημιουργούν διαλόγους με το παρελθόν και με την τρέχουσα πραγματικότητα και κυρίως να οικοδομήσουν 
αξίες και ήθος, αποκτώντας ευρύτερη πνευματική καλλιέργεια, γιατί, μόνον μέσα από αυτό το πλαίσιο θα 
διαμορφώσουν νέες εικαστικές προτάσεις. 
Έτσι προσπάθησα και με τους δεκαπέντε νέους συναδέλφους: Προσπάθησα πάντοτε να τους ενθαρρύνω 
ανάλογα με την προσωπικότητά τους και την κλίση τους και αυτοί με τη σειρά τους μου προσέφεραν πολ-
λές απρόσμενες ενθαρρύνσεις αλλά και συγκινήσεις στην κοινή μας πορεία και στις κοινές μας επιδιώξεις, 
έτσι λοιπόν, η συλλογική μας προσπάθεια αποτελεί μια διαχρονική εμπειρία για όλους. 
 Δουλεύοντας με υλικά από τη Φύση, δοκιμάζοντας ολοένα καινούργιες λύσεις και προτάσεις, 
προσεγγίζοντας πολύπλευρα, σφαιρικά και πάντοτε με νόημα το εκάστοτε ερέθισμά τους, οι νέοι αυτοί 
γλύπτες προσπάθησαν και κατόρθωσαν να δημιουργήσουν έργο με αποκλειστικό γνώμονα την προσωπι-
κότητά τους και την αγάπη τους για την τέχνη τους. 
Και το κυριότερο: κώφευσαν ηθελημένα στις σειρήνες των διαφόρων συρμών της άκαιρης και αποδε-
δειγμένα ισοπεδωτικής για τον καλλιτέχνη παγκοσμιοποίησης, δίνοντας έτσι το στίγμα μιας αυθύπαρκτης 
γνήσιας δημιουργίας. 
Απόλυτα ενημερωμένα στο σύγχρονο κλίμα της δημιουργικής και όχι επιδερμικής τέχνης, τα έργα και των 
δεκαπέντε γλυπτών, αποτελούν ένα θησαύρισμα γόνιμης προσπάθειας, γνήσιας έμπνευσης, άρτιας τεχνι-
κής και, κυρίως, ενός αυθεντικού πάθους για τη δύσκολη Τέχνη την οποία επέλεξαν να υπηρετήσουν. 

Έκτορας Παπαδάκης, 
Επίκουρος Καθηγητής

Υπέυθυνος Εργαστηρίου Γλυπτικής 

I feel particularly proud and moved, after having taught the fifteen new sculptors – graduates today – of the 
department of Plastic and Applied Arts of the university of Western Macedonia (Florina) for three years, who 
chose to take up Sculpture as a subject area, I stand beside them at their public presentation in the Museum 
of Contemporary Art of Florina, now being self-reliant  artists in the field of modern greek Sculpture.

Having experienced and shared very creative moments with these young people as well as with their fellow 
students from every workshop of the department and, particularly, in a period when I was also “young” in 
my teaching work, I am delighted with the fact that I am accompanying them in this crucial moment when 
they are taking “action”; a significant year, undoubtedly, as they are also among the first graduates of this 
department.

There are particularly creative moments in every one’s individual course and the osmosis which takes place 
at some – rare in fact – moments is unique in range and gravity. And this is because I have not only taught 
these students but I have also been significantly taught by them. The communication with them was valuable 
for both sides. Regardless even of the specific personality of the student, his/her sensitivities, his/her inclina-
tion towards one or another form of expression, what have always prevailed was the common passion for 
Sculpture and the full commitment to what we were doing.

In addition, as communication was spherical and not merely bilateral, the creative coexistence of the teacher 
and those being taught was particularly fertile.
Each one of the fifteen, through their work and mode of expression, had always had something to “signify” 
and not merely to formulate or express.
Apart from that, however, my anxiety, which I always make sure to impart to the students, is to keep their eyes 
and ears open, to research and pursue, without relaxing in their vigilance. I advise them to exploit everything 
they derive from the teaching rooms and laboratories, and also to study intensively on their own, in order 
to disengage themselves from prejudices and broaden their horizons. In one word I urge them always to 
attempt to form a communication code of their own with the recipients of their works, because the language 
of art is principally communicative. They should by all means observe and probe deep into the necessities 
of our era, to create dialogues with the past and the current reality and mainly to build values and morals, 
acquiring a broader intellectual refinement, as, only through this scope will they be able to form new artistic 
propositions.

In this manner I tried with all fifteen new colleagues: I have always tried to encourage them according to their 
personality and their inclination and they have also offered me many unexpected encouragements as well 
as thrills in our common course and our common aspirations, therefore, our joint effort constitutes a timeless 
experience for everyone.

Working with materials from Nature, trying out continuously new solutions and suggestions, approaching 
each stimulus multilaterally, spherically and always meaningfully, these young sculptors ried and managed to 
create artwork on the mere basis of their personality and their love for their Art.
And above all: they deliberately turned a deaf ear to the sirens of the various trends of the untimely and 
destructive for the artist globalization, thus signifying a self-existent genuine creation.

Being fully in touch with the contemporary climate of the creative and not the superficial art, the works of all 
fifteen sculptors, constitute a treasury of fruitful effort, genuine inspiration, perfect technique, and, above all, 
of an authentic passion for the difficult Art they have chosen to serve.  

Ector Papadakis
Assistant Professor, 

Coordinator
of the Sculpture Workshop

...σε πείσμα των δυσκολιών και των καιρών

 Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη μέρα που συγκεντρωθήκαμε όλοι, φοιτητές και διδά-
σκοντες, αμήχανοι και ανήσυχοι σε ένα πρόχειρο κτίριο που μας παραχωρήθηκε για να στεγάσει 
το καινούριο μας Τμήμα, την πρώτη μέρα λειτουργίας, την πρώτη μέρα μαθημάτων. Για όλους μας 
ήταν μια νέα κατάσταση, τόσο αβέβαιη όσο οτιδήποτε νέο προκύπτει στη ζωή μας, εμπεριέχοντας 
ταυτόχρονα τον ενθουσιασμό του καινούριου, όνειρα και υψηλά ιδανικά για ένα σύγχρονο μοντέλο 
εκπαίδευσης της τέχνης, σ’ έναν ιδιαίτερης ομορφιάς αλλά και βαρειάς ιστορίας τόπο, ένα «πείρα-
μα» μακριά από τα «κέντρα». Χαιρόμουν, πραγματικά, σκεπτόμενη ότι ίσως επιτέλους «ωριμάσαμε» 
ως λαός και αποφασίσαμε να κάνουμε πράξη αυτήν την περιβόητη ιδέα της αποκέντρωσης ώστε 
να αξιοποιήσουμε ανάλογα την «περιφέρεια», όπως αποκαλείται όλη η ελληνική επικράτεια εκτός 
Αθηνών.
 Ταυτόχρονα, αισθανόμουν τυχερή που είχα τη δυνατότητα να στηρίξω αυτή την προσπά-
θεια. Αισθανόμουν, επίσης, ότι ήταν μεγάλη τιμή για εμένα να συμβάλλω με κάποιο τρόπο στη 
διαμόρφωση νέων καλλιτεχνών, να μοιραστώ μαζί τους τις γνώσεις μου και την εμπειρία μου και 
εκείνοι να μοιραστούν μαζί μου τις ανησυχίες τους, τα όνειρά τους και τις προσδοκίες τους.
 Τα πέντε χρόνια που πέρασαν ήταν για όλους μας πολύ δύσκολα αλλά με εξαιρετικό 
ενδιαφέρον. Εξάλλου, τουλάχιστον για τους καλλιτέχνες, οι δυσκολίες συνήθως έχουν ενδιαφέρον. 
Όλοι, φοιτητές και διδάσκοντες, δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα 
που σήμερα οι φιλότεχνοι απολαμβάνουν. Κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών, κάτω από αντίξοες 
συνθήκες όπως η έλειψη κτιρίων, βιβλιοθήκης, εγκαταστάσεων, βασικών εργαλείων της δουλειάς 
μας, διδασκόντων κλπ, όλοι όσοι στηρίζαμε το Τμήμα προσπαθήσαμε να παραβλέψουμε τις ελλεί-
ψεις και να κάνουμε, πραγματικά με μεγάλες θυσίες, ότι καλύτερο μπορούσαμε, σε πείσμα των 
δυσκολιών και των καιρών.
 Σιγά σιγά, εξοπλιστήκαμε επαρκώς, αποκτήσαμε περισσότερους χώρους, έστω και αν 
διασκορπιστήκαμε στην ευρύτερη περιοχή με άλλες αντιξοότητες και δυσκολίες, αλλά δεν παραπο-
νεθήκαμε. Ότι ευκαιρία μας δόθηκε, την αρπάξαμε αμέσως χωρίς να είμαστε ιδιαίτερα επιλεκτικοί, 
προκειμένου όλοι (φοιτητές και διδάσκοντες) να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να χάσουμε πολύτιμο 
χρόνο. 
 Σε όλη αυτή την πορεία, παρακολουθούσα είτε από μακριά, είτε από κοντά τους πρώτους 
φοιτητές μας με τους οποίους αναπόφευκτα δεθήκαμε ιδιαίτερα αφού μαζί «κτίσαμε» αυτό που 
έχουμε σήμερα. Τους έβλεπα να μεγαλώνουν, να ωριμάζουν, να εξελίσσονται, να παλεύουν, να 
δημιουργούν. Η αλήθεια είναι, ότι ωρίμασαν σχετικά γρήγορα μέσα από τις δυσκολίες που ίσως 
να τους βοήθησαν να γίνουν πιο δυνατοί και πιο ευέλικτοι και τελικά κατάφεραν να εξελιχθούν σε 
νέους αξιόλογους καλλιτέχνες έτοιμους να αντιμετωπίσουν το δύσκολο αλλά προκλητικό κόσμο της 
Τέχνης.
 Ελπίζω και εύχομαι να συνεχίσουν «δυνατά» όπως ξεκίνησαν και να μην πάψουν ποτέ 
να αγωνίζονται για όλα εκείνα που πρεσβεύουν, ωστε να αντέξουν στις δυσκολίες των καιρών, να 
συνεχίσουν να είναι δημιουργικοί, να συνεχίσουν να είναι καλλιτέχνες.

Φωτεινή Καριωτάκη
Διδάσκων ΠΔ 407

Συντονίστρια του Εργαστηρίου Τρισδιάστατων Εφαρμογών – Αντικείμενο και Χώρος    

…in spite of the difficult times

I will never forget the first day that we all gathered, students and teachers, embarrassed and 
alarmed at a rough building that was granted to accommodate our new Department, on the first 
day of its operation, the first day of held classes. It was a new situation for all of us, as uncertain as 
anything new that arises in our lives, containing at the same time the enthusiasm for the new, dreams 
and high ideals for a contemporary model of art education, in a place of incredible beauty and 
long history, an ‘experiment’ away from the ‘centers’. I was really glad, thinking that maybe finally 
we had “matured” as a nation and decided to make the famous idea of   decentralization come true 
in the ‘outer region’, as the whole Greek territory away from Athens is called.

At the same time, I felt lucky that I was enabled to support this effort. I also felt that it was a great 
honor for me to be able to contribute, in some way, to the development of new artists, to share my 
knowledge and experience with them as well as for them to share their concerns, their dreams and 
aspirations with me.

The passed five years were very difficult for all of us but also held great interest. After all, for the art-
ists at least, the difficulties are usually interesting. Everyone, students and teaching stuff worked very 
hard to achieve the result that the art lovers enjoy today. During the first years and under adverse 
conditions such as the lack of buildings, library facilities, basic tools for our work, teaching stuff, 
etc., all those of us who supported the Department tried to overlook those shortcomings and do with 
really great sacrifices the best we could, in spite of the difficult times.

By the time, we acquired adequate equipment, gained more space, albeit scattered throughout the 
region with adversities and difficulties of another kind but we never complained. Whatever chance 
we were given we grabbed immediately without being very selective, so all of us (students and 
teaching stuff) could do our work without wasting precious time.

Throughout this course, I kept watching either from afar or closely our first students with whom we 
inevitably bonded as we ‘built’ together what we have today. I watched them grow, mature, de-
velop, strive, create. The truth is that they matured relatively quickly through the difficulties that might 
have helped them become stronger and more flexible and eventually managed to develop into 
young remarkable artists ready to cope with the difficult but challenging World of Art.

I hope and wish they continue ‘powerfully’ as they started and never stop fighting for what they 
believe, in order to withstand the difficulties of the times and continue being creative, continue be-
ing artists.

Fotini Kariotaki
Adjunct  Professor

Coordinator of the Workshop of Three Dimensional Applications - Object and Space



Κυρμακίδου Εύη

ο Αιθίοπας

170x120 εκ., λάδι σε μουσαμά, 2011

(2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής)

Καλογερίδου Ελπίδα

ακρυλικό σε μουσαμά, 60x80 εκ., 2011

(2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής)



Παραπούρα Βασιλική

100 x 65 εκ., μικτή τεxνική, 2010 

(Εργαστήριο Γλυπτικής)

Παπαδάκης Xρήστος

70x100 εκ., μικτή τεxνική σε xαρτί, 2011

(2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής)



Σαρακενίδου Νίκη

Το πεδίο του αναγνώστη

150 x 250 εκ., μαρκαδόροι σε xαρτί, 2011

(Εργαστήριο Πολυμέσων - 1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής)



Σαρητσόγλου Δόμνα

Καρτέλα αγνοουμένων

ανάγλυφο γύψος, 2011

(Εργαστήριο Γλυπτικής)



Σάτκα Ελένη

Ορφέας και Ευριδίκη

40x80 εκ., λάδι σε μουσαμά, 2011

(1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής)



Γκολόη Άννα

Κοντά-μακριά

52x35x16 εκ., πλέξι γκλάς, μεγενθυτικοί φακοί,φωτογραφία, 2011 

(Εργαστήριο Γλυπτικής)

Τσιρνάρη Έλενα

 Έργο με ίσα modules

88x62x75 εκ., λαμαρίνα, 2011

(Eργαστήριο Τρισδιάστατων Εφαρμογών-Εργαστήριο Γλυπτικής)



Xατζησμάλης Νίκος

70x 100 εκ., μικτή τεxνική σε xαρτί, 2011

(2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής)



Παυλίδου Μέλανι

εγκατάσταση, διαστάσεις μεταβλητές, μικτή τεχνική, 2011 

(Εργαστήριο Γλυπτικής)



Φλωροκάπη Xαϊδω

80 x 130 εκ., κλωστή, βελούδο, 2011

(2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής)





Διδάσκοντες του Τ.Ε.Ε.Τ. κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2006/2007 έως 2011/2012

Αβραμίδης Δημοσθένης, Εκκλησιαστικές Τέχνες
Αθανασοπούλου Ελένη, Τέχνη και Τεχνολογία
Ανδρέου Ανδρέας, Ιστορία της Τέχνης, Διδακτική της Ιστορίας της Τέχνης
Αυγητίδου Αγγελική, Θεωρίες και Εφαρμογές των Εικαστικών Τεχνών
Βαλαβανίδου Αναστασία, Καλλιτεχνική Γεωμετρία, Δημοσιοποίηση του έργου Τέχνης
Βαμβακίδου Ιφιγένεια, Σημειωτική, Πολιτισμικές Σπουδές
Βασίλη Βασίλης, Γλυπτική
Βάσσος Δημήτριος, Εκκλησιαστικές Τέχνες
Βοσκοπούλου Χρυσούλα, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 
Γακούδη Ανδρονίκη, Αγγλικά
Γεωργιάδου Παρθένα, Χαρακτική
Γκέκα Παναγιώτα, Ζωγραφική, Χαρακτική
Γκότση Γλαύκη, Ιστορία της Τέχνης
Γλύκα Μαρία, Χαρακτική 
Γοδόση Ζωή, Ιστορία της Τέχνης
Δούλη Αφροδίτη, Αγγλικά
ΖάγγοςΧρήστος, Κοινωνιολογία της Τέχνης
Ζέλκα Αργυρή, Μακέτα
Ζιώγας Ιωάννης, Ζωγραφική, Κινηματογράφος
Ζυρπιάδης Θεόδωρος, Χαρακτική
Θεοδοσιάδου Σοφία, Ιστορία του κινηματογράφου
Καγιαδάκη Μαρία, Ιστορία της Τέχνης
Καλαμάρας Φίλιππος, Εικαστικές Ψηφιακές Εφαρμογές
Καλεράντε Ευαγγελία, Κοινωνιολογία της Τέχνης
Καναράκης Ιωάννης, Αισθητική
Κανελλιάδου Βασιλική, Διδακτική των Εικαστικών
Καραγιάννη Αλεξάνδρα, Ιστορία της Τέχνης
Καρανικόλα Φωτεινή, Αγγλικά
Καριωτάκη Φωτεινή, Τρισδιάστατες Εφαρμογές 
Κασβίκης Κώστας, Διδακτική της Ιστορίας της Τέχνης
Κασσίδου Στυλιανή, Προγράμματα Πολιτισμού στην Εκπαίδευση
Καστρίτσης Ιωάννης, Ζωγραφική
Κατσιλάκης Άρης, Γλυπτική
Κηπουροπούλου Ευμορφία, Παιδαγωγικά
Κοκκίδου Μαρία, Παιδαγωγικά
Κοντοσφύρης Χαρίλαος, Ζωγραφική
Κυριακοπούλου Ολυμπία, Κόσμημα
Κυριακού Σοφία, Ζωγραφική
Κωνσταντινίδου Θάλεια, Μελέτη του Πολιτισμού στην Κοινωνική Ψυχολογία
Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος, Δημιουργική Γραφή

Λιούκρας Σωτήριος, Ελεύθερο Σχέδιο, Χρωματολογία
Λούστα Ταρσή, Μουσικολογία
Μαυρογένη Σταυρούλα, Ζητήματα Βαλκανικών Τεχνών
Μαυρομιχάλη Αικατερίνη, Μουσειολογία
Μουμτζίδου Φανή, Ιστορία της Τέχνης
Μπαλάκας Αντώνιος, Ζωγραφική
Μπερεδήμας Παναγιώτης, Εικονογράφηση
Μπέσσας Δημήτριος, Παιδαγωγικά, Χρωματολογία
Μπίτου Ιωάννα, Εικαστικές Ψηφιακές Εφαρμογές 
Μπόλης Ιωάννης, Ιστορία της Τέχνης
Μπούζας Βασίλειος, Ψηφιακές Τέχνες
Μπούσιος Θωμάς, Γραμμικό Σχέδιο
Ντουννεμπίρ Ίνγκο, Φωτογραφία
Ξανθόπουλος Κωνσταντίνος, Ελεύθερο Σχέδιο
Παπαγεωργίου Έφη, Τέχνες του βιβλίου
Παπαγεωργίου Νικόλαος, Ιστορία της Τέχνης
Παπαδάκης Έκτωρας, Γλυπτική
Πολυμέρης Εμμανουήλ, Ζωγραφική 
Πρωτοψάλτου Αναστάσιος, Σκηνογραφία
Ρίζος Γεώργιος, Ηλεκτρονικές Εικαστικές Εφαρμογές 
Ρόμπου Μαργαρίτα, Ψηφιδωτό
Σαγιάννος Ανδρόνικος, Κόσμημα, Τυποποίηση Προϊόντων Βιομηχανικής Παραγωγής
Σουέρεφ Κωνσταντίνος, Ιστορία της Τέχνης
Σιατερλή Δήμητρα, Χαρακτική
Σουλιώτη Μάγδα, Τέχνες του βιβλίου
Σουλιώτης Δημήτριος, Δημιουργική Γραφή, Τέχνες του βιβλίου
Σούρβαλης Δημήτριος, Καλλιτεχνική Ανατομία
Σταυριανός Γιώργος, Φιλοσοφία-Αισθητική
Συλαίου Στυλιανή, Διαχείριση Πολιτισμού
Τσιόδουλος Στέφανος, Ελεύθερο Σχέδιο, Λαϊκή Τέχνη -Λαογραφία
Τσουλφίδου Άννα, Κερί
Τσώτσος Χρήστος, Γλυπτική
Φώτα Όλγα, Ιστορία της Τέχνης, Τεχνολογία Υλικών
Χατζής Γεώργιος, Τυποποίηση Προϊόντων Βιομηχανικής Παραγωγής, Εκκλησιαστική 
Ζωγραφική
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