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Η πλήρης ανοχή είναι αρετή. Η 
ισότιμη όμως αποδοχή των πάντων 

δεν είναι παρά υπεκφυγή και 
υποκρισία.  



Ο δάσκαλος διδάσκει μέθοδο και 
τεχνική, αλλά παράλληλα και ήθος 

και άποψη.  



Ο δάσκαλος που επιχειρεί να 
συμβάλει στην καλλιέργεια ενός 

επίδοξου δημιουργού της τέχνης - ή 
ενός ταπεινότερου απλού εραστή 
της - δεν έχει άλλο όπλο από την 

κρίση του.  

Μια κρίση σίγουρα όχι αλάνθαστη, 
ούτε βεβαίως απόλυτη, αλλά πάντως 

αναγκαία και μάλιστα τόσο πιο χρήσιμη 
όσο πιο θαρραλέα. 



Η καλλιτεχνική διδασκαλία συνοψίζεται στην 
έκφραση από τη μεριά τού δασκάλου συγκριτικών 
θετικών και αρνητικών απόψεων για έργα βάσει 
των οποίων διαμόρφωσε τα κριτήρια και τη 
διδακτική του θέση και σε έκφραση θετικών και 
αρνητικών επισημάνσεων για τα έργα τού μαθητή 
με βάση τις δικές του απόψεις και πάντα σε σχέση 
με τις διαφαινόμενες δυνατότητες τού μαθητικού 
έργου.  



Οι αιτιολογήσεις συνήθως 
καθησυχάζουν, συχνά εξαπατούν 
και πάντοτε αποκαλύπτουν ένα 

μέρος μόνον της αλήθειας δίνοντας 
όμως την ψευδαίσθηση ότι το 

μέρος είναι και το όλον.  



Ο δάσκαλος σίγουρα δεν γνωρίζει 
τα πάντα, ούτε κατέχει την απόλυτη 

αλήθεια. Πρέπει όμως να έχει το 
θάρρος να καταθέτει όσα γνωρίζει 
και την ειλικρίνεια να ομολογεί τη 

δική του αλήθεια.  
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«Θέμα» 

• Μια φωτογραφία κάτι απεικονίζει. 

• Τι απεικονίζει μια φωτογραφία δεν έχει και 
τόσο μεγάλη σημασία. Η ουσία βρίσκεται 
περισσότερο στον τρόπο που θα διαλέξει ο 
φωτογράφος να μας παρουσιάσει το θέμα 
του και κυρίως στον τρόπο που θα βρει στο 
να μας μεταδώσει τη συγκίνηση που ένοιωσε 
όταν επέλεξε να τραβήξει τη φωτογραφία. 



«Φόρμα» 

• Φόρμα ονομάζουμε τον τρόπο που θα 
διαλέξει ο φωτογράφος να μας παρουσιάσει 
το έργο του. Κάθε τεχνοτροπία και κάθε 
τεχνική , αποτελούν φόρμα. 

• Το αριστούργημα έρχεται όταν «φόρμα» και 
«περιεχόμενο» ισορροπήσουν. Όταν κανένα 
από τα δυο δεν λειτουργεί εις βάρος του 
άλλου. 
 



«Περιεχόμενο» 

• Είναι η συγκίνηση που μεταδίδει η εικόνα. 

• Είναι αυτό που κάνει τον θεατή να ριγεί. 

• Είναι αυτό που θα κάνει τον θεατή να 
ανατρέξει στις δικές του φωτογραφίες.  

• Που θα τον κάνει να νοιώσει «οικεία» με την 
εικόνα.  

• Να νοιώσει πως συμμετέχει κοιτάζοντας την. 


