“Στο εργαστήριο της Ασπασίας!”
     Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015, στo πλαίσιο του μαθήματος των Καλλιτεχνικών είχαμε την ευκαιρία να ξεφύγουμε για λίγο από το περιβάλλον του σχολείου μας και να πάμε μια μικρή εκπαιδευτική επίσκεψη με προορισμό το Καλλιτεχνικό Χωριό στα Τσικαλαριά. Η έκταση αυτού του ‘’χωριού’’ είναι καλυμμένη από πολλά μικρά ιδιωτικά εργαστήρια καλλιτεχνών. Εκεί μας περίμενε με την ποδιά της η κ. Ασπασία Βασιλικάκη, γνωστή κυρίως με το μικρό της όνομα από συναδέλφους και πελάτες, η οποία και μας ξενάγησε στο χώρο της. Από τη στιγμή που μπήκαμε στο εργαστήριο βλέπαμε παντού τα περιποιημένα έργα της φτιαγμένα με αληθινό μεράκι , κάτι που σπανίζει στην εποχή μας. Τα έργα αυτά είχαν το καθένα τη δική τους λάμψη και η κ. Ασπασία πραγματικά αγαπάει και ευχαριστιέται αυτό που κάνει.  
    Κατά την επίσκεψη μας, η κα Ασπασία μας μίλησε για τη δουλειά της και για τη διαδρομή της από την  Επιστήμη των Λογιστικών που έχει σπουδάσει στην Τέχνη της Αγγειοπλαστικής που εξασκεί, καθώς και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην πορεία αυτή. Μας έδειξε τον κόκκινο ή αλλιώς τον κρητικό πηλό, με τον οποίο της αρέσει να δουλεύει περισσότερο. Ο λόγος που δείχνει αδυναμία σ’ αυτό το είδος του πηλού είναι ότι όταν αυτός ψήνεται μπορεί να πάρει πολλές αποχρώσεις του κόκκινου γιατί περιέχει άφθονο σίδηρο. Στη συνέχεια, μας έδειξε πώς προετοιμάζει τον πηλό καθώς και  τα σχέδια με τα οποία θα στολίσει τα δημιουργήματά της. Μας εξήγησε ότι στη δουλειά της χρειάζεται να ανανεώνει συχνά τις γνώσεις της αλλά και να τις συνδυάζει με γνώσεις από αλλά πεδία επιστημών (Ιστορία, Γεωμετρία, Μυθολογία, κλπ.). Μας ανέφερε επίσης, πώς μέσα από τις ανάγκες της δουλειάς της χρειάζεται συνέχεια να ταξιδεύει για να εμπνέεται και να μαθαίνει νέα πράγματα τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της διαρκούς αυτομόρφωσης και προσωπικής καλλιέργειας. 
Μεγάλη εντύπωση μας έκανε το γεγονός ότι για τη δουλειά της η κα Ασπασία χρειάζεται ακόμα και αντικείμενα τα οποία δεν θα μας περνούσαν ποτέ από το μυαλό ότι χρησιμοποιούνται στην Αγγειοπλαστική. Μας εντυπωσίασε, επίσης, η επιμονή της να χρησιμοποιεί φυσικά υλικά.     
Η επίσκεψη μας στο Καλλιτεχνικό Χωριό ήταν μια πολύ καλή εισαγωγή για το μάθημα των Καλλιτεχνικών. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τόσο την κ. Ασπασία Βασιλικάκη που δέχτηκε να την επισκεφτούμε στο εργαστήριό της όσο και την κα Μαρία Μαράκη, Διευθύντρια του σχολείου μας, που οργάνωσε την επίσκεψη αυτή .
                                                                   Η μαθήτρια της Α’ τάξης
                                                               του Γενικού Λυκείου Σούδας
                                                                         Φάμα Φιλιππίνα   
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