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ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
O κατάλογος της έκθεσης «Κύπρος και Ελληνική Μυθολογία» και
το χρονικό τριών εκπαιδευτικών εκθέσεων μαθητικής ζωγραφικής

Α´. Λουκία Λοΐζου-Χατζηγαβριήλ
- Δήμητρα Θεοδότου (Επιμ.), Κύ-
προς και Ελληνική Μυθολογία…
μέσα από τις ζωγραφιές των μα-
θητών του Σχολείου Καλών Τε-
χνών Μαριούπολης (Ουκρανία),
Λευκωσία 2011, σελ. 64.

Από τη μακρινή Μαριούπολη
της Αζοφικής στην Ουκρανία

πέταξε, σαν πουλί αποδημητικό,
ένας φάκελος μεγάλων διαστά-
σεων γεμάτος ζωγραφιές και σχέ-
δια με θέμα την Κύπρο και την
Ελληνική Μυθολογία, τα οποία δη-
μιούργησαν μαθητές του Σχολείου
Καλών Τεχνών Μαριούπολης με
την καθοδήγηση της δασκάλας τέ-
χνης Λουμπώφ Μακάρενκο. Ελ-
ληνόπουλα εντοπίων οικογενειών
στην καταγωγή αλλά και Ουκρα-
νοί, τα παιδιά αυτά, ηλικίας 9-16
ετών, δεν είχαν ποτέ επισκεφθεί
το νησί μας, παρά μόνο το γνώρι-
σαν και ενδιαφέρθηκαν γι’ αυτό

μέσα από βιβλία, περιοδικά, το
διαδίκτυο, από εικόνες, περιγρα-
φές και διαλέξεις που δόθηκαν
από υπαλλήλους του Επίτιμου
Προξενείου της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στη Μαριούπολη, ιδιαί-
τερα της κυρίας Εβελίνας Ρια-
πτσιένκο. Νερομπογιές, παστέλ,
κιμωλίες, χρωματιστά μολύβια και
ζωγραφική πάνω σε ύφασμα πα-



ρουσιάστηκαν σε δύο διαγωνι-
σμούς ζωγραφικής κατά τη διάρ-
κεια εκδηλώσεων αφιερωμένων
στην πεντηκοστή επέτειο της Ανε-
ξαρτησίας της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, που διοργάνωσε το Επί-
τιμο Προξενείο της Κυπριακής
Δημοκρατίας στη Μαριούπολη το
2010. 

Το Ίδρυμα «Αναστάσιος Γ. Λε-
βέντης» ανέλαβε τη μεταφορά
των έργων της μαθητικής ζωγρα-
φικής από τη Μαριούπολη στο
Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο. Η
έκθεση παρουσιάστηκε στο Σπίτι
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
του Μουσείου από τις 9 Μαΐου
έως τις 28 Αυγούστου 2011, δί-
νοντας την ευκαιρία σε πολλούς
επισκέπτες να δουν πώς παρου-
σιάζεται η Κύπρος στα μάτια της
ψυχής μαθητών από την Ουκρα-
νία. 

Ο κατάλογος της έκθεσης «Κύ-
προς και Ελληνική Μυθολογία»
δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2011
με την επιμέλεια της Λουκίας Χα-
τζηγαβριήλ και της Δήμητρας Θε-
οδότου, Εφόρου τότε και Βοηθού
Εφόρου του Λεβέντειου Δημοτι-
κού Μουσείου Λευκωσίας αντί-
στοιχα. Ο κατάλογος, διαστάσεων
28 X 23 εκ., αποτελείται από 64
έγχρωμες σελίδες σε μια ιδιαίτερα

ποιοτική εκτύπωση. Το καλαί-
σθητο εξώφυλλό του αποτελείται
από λεπτομέρεια της μαθητικής
δημιουργίας με τίτλο «Η μεγαλο-
πρέπεια της Κύπρου» από τη δω-
δεκάχρονη Διάνα Σολονικίδη.
Τέσσερα πλούσια πληροφοριακά
εισαγωγικά σημειώματα-χαιρετι-
σμοί, που αναπτύσσονται στις δε-
κατρείς πρώτες σελίδες του κα-
ταλόγου, από την Έφορο του
Λεβέντειου Μουσείου Λ. Χατζη-
γαβριήλ, από τον Πρύτανη του
Κρατικού Πανεπιστημίου Μαρι-
ούπολης και Επίτιμο Πρόξενο της
Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μα-
ριούπολη Καθηγητή Κ. Μπαλαμ-
πάνωφ, από τη δασκάλα ζωγρα-
φικής του Σχολείου Καλών
Τεχνών Μαριούπολης Λ. Μακά-
ρενκο και, εκ μέρους του Ιδρύμα-
τος «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»,
από τον Β. Καραγιώργη και τον
Χ. Μπακιρτζή, προτάσσονται του
κυρίως καταλόγου διανθισμένα με
τρεις μαθητικές ζωγραφικές δη-
μιουργίες. Επιπρόσθετη εικονι-
στική υποστήριξη του «εισαγωγι-
κού» μέρους προσδίδουν τέσσερις
φωτογραφίες από τη Μαριούπολη
που αποτυπώνουν το Κρατικό
Πανεπιστήμιο της πόλης, μαθητές
του Σχολείου Καλών Τεχνών να
ζωγραφίζουν, το Σχολείο Καλών
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Τεχνών και την ομάδα των μαθη-
τών-ζωγράφων μαζί με τη δα-
σκάλα τους σε μια αφοπλιστική
πόζα. Η τελευταία φωτογραφία
οριοθετώντας τα δύο μέρη του
καταλόγου σηματοδοτεί το φωτο-
γραφικό λεύκωμα με τα δημιουρ-
γήματα των μαθητών. 

Οι μαθητικές ζωγραφιές δημι-
ουργήθηκαν από μαθητές, από
τους οποίους οι περισσότεροι εί-
ναι στην ηλικία του γυμνασιακού
κύκλου, όπως τον γνωρίζουμε από
το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύ-
πρου. Οι δημιουργίες τους, εκατό
δέκα έξι στο σύνολό τους, που
συναποτελούν με τα εισαγωγικά
σημειώματα τον εκθεσιακό κατά-
λογο, παρουσιάζονται από τις επι-
μελήτριες είτε ανά μία και ολο-
σέλιδες, είτε ομαδικά χωρίς όμως
κατηγοριοποίηση. Σαράντα μία
μαθητικές ζωγραφιές παρουσιά-
ζονται ολοσέλιδες. Οι υπόλοιπες
εβδομήντα πέντε ζωγραφιές φι-
λοξενούνται σε μια περίπτωση
δύο μαζί στην ίδια σελίδα και οι
υπόλοιπες συναρμόζονται σε ομά-
δες των οκτώ ή εννέα, ανάλογα
με τον κατά μήκος ή καθ’ ύψος
άξονά τους αντίστοιχα, σε άλλες
εννέα σελίδες. Η παράταξή τους
χωρίς κριτήρια αφήνει όσους
έχουν το ενδιαφέρον να ξεφυλλί-

σουν τον κατάλογο να δημιουρ-
γήσουν δικούς τους συσχετισμούς
που αφορούν στα χρώματα, στο
περιεχόμενο ή ακόμα στους τίτ-
λους των μαθητικών έργων ή να
αντιπαραβάλουν την εντύπωση
από τη χρήση ποικίλων τεχνικών
και υλικών. 

Οι εντυπώσεις των μαθητών
από τον κόσμο της Κύπρου δί-
νονται με ποικίλες τεχνικές σε κα-
θαρά και λαμπερά χρώματα. Τα
έργα τους χωρίζονται σε πέντε
ομάδες: α) Τοπία και σκηνές από
την Κύπρο, β) Η Αφροδίτη, γ) Το
περιστέρι της Κύπρου, δ) Εικόνες
από την ελληνική μυθολογία, και
ε) Αξίες και αφηρημένες έννοιες,
όλα δοσμένα με εικαστικό τρόπο,
όπως τους δίδαξε η δασκάλα
τους. Με αυθορμητισμό, φαντα-
σία, ενθουσιασμό και ελευθερία
που δίνει η παιδική ηλικία στην
εικαστική έκφραση, οι «μικροί ζω-
γράφοι» από τη Μαριούπολη
απέδωσαν τον κόσμο της Κύπρου
με τα μάτια της ψυχής τους ως
έναν κόσμο παραμυθένιο, μυθο-
λογικό αλλά και της καθημερινής
πραγματικότητας. Όπως παρατη-
ρεί η ιστορικός τέχνης Όλγα Σα-
βίτσκαγια «στο παιδί μιλά ο αυ-
θορμητισμός, η παράξενη αυτή
δύναμη που προικίζει τα έργα των
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μικρών καλλιτεχνών». Τα παιδιά
δεν φοβήθηκαν να απεικονίσουν
μια Κύπρο που δεν είδαν. Πλάι
στα μυθολογικά πρόσωπα, στο
σύμβολο της ειρήνης ή της γονι-
μότητας, απεικονίζονται τοπία και
μνημεία του νησιού, αλλά και το
κύριο επίκαιρο πρόβλημα της Κύ-
πρου, η προσφυγιά και ο πόνος
όσων Κυπρίων έχασαν εστίες και
δικούς τους ανθρώπους με την
τουρκική εισβολή. Ως προέκταση
αυτών οι μαθητές τονίζουν στις
ζωγραφιές τους τη συναδέλφωση,
την ελευθερία και ανεξαρτησία ως
βασικά αγαθά της ανθρωπότητας. 

Οι μαθητικές ζωγραφιές του
καταλόγου της έκθεσης «Κύπρος
και Ελληνική Μυθολογία» δίνουν
σε κάθε ενδιαφερόμενο την ευ-
καιρία να ταξιδέψει σε έναν αλ-
λιώτικο «Κόσμο της Κύπρου»
που σφύζει από χρώμα και αι-
σιοδοξία, γιατί είναι ιδωμένος από
παιδιά, των οποίων ο φακός θέα-
σης στρέφεται στον κόσμο με εν-
θουσιώδη, ειλικρινή και αθώα διά-
θεση. Ο κάτοχος ενός εκθεσιακού
καταλόγου φυλάσσει στη βιβλιο-
θήκη του τον μικρόκοσμο της έκ-
θεσης που πέρασε και φυλλομε-
τρώντας τον ανασυντάσσει αυτόν.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση πε-
ριηγείται στον κόσμο της Κύπρου

και της Ελληνικής Μυθολογίας
ξανά και ξανά, μετέχοντας σε μια
αυθεντική εικαστική έκφραση του
μύθου και της πραγματικότητας
του τόπου μας, όπως τον απέδω-
σαν μαθητές ενός μακρινού χωρικά
αλλά εγγύτατου ψυχικά τόπου.

Β´. Κύπρος και Ελληνική Μυθολο -
γία… μέσα από τα μάτια των
παι διών: μια εκπαιδευτική εμπει-
ρία. 

Η έκθεση μαθητικών ζωγρα-
φιών παρουσιάστηκε για πρώτη
φορά στην Κύπρο στο Σπίτι των
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
του Λεβέντειου Δημοτικού Μου-
σείου. Το τέλος της έκθεσης στη
Λευκωσία συνέπεσε με την αρχή
της σχολικής χρονιάς 2011-2012
και έγινε η πρόταση να μεταφερ-
θεί η έκθεση και σε άλλες πόλεις
του νησιού ώστε να την επισκε-
φθούν μαθητές και από άλλες
επαρχίες. Έτσι ξεκίνησε ένα τα-
ξίδι που πρόσφερε ποικίλες εμ-
πειρίες και δεξιότητες σε μαθητές
σχολείων της Κύπρου χάρις στην
Πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων
Αμμοχώστου κυρία Κλαίρη Αγγε-
λίδου, πρώην Γυμνασιάρχη και
πρώην Υπουργό Παιδείας και Πο-
λιτισμού, που αγκάλιασε την πρω-
τοβουλία. 
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Το φθινόπωρο του 2011 ομάδα
μαθητών του Γυμνασίου Φανερω-
μένης Λάρνακας ανέλαβε με εν-
θουσιασμό και μεράκι να στήσει
την έκθεση παιδικής ζωγραφικής
στο Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώ-
στου (Παράρτημα Λάρνακας).
΄Ετσι, τρία ανόμοια φαινομενικά
ιδρύματα, ένα Σχολείο στην Ου-
κρανία, ένα Σωματείο Γυναικών
στην Κύπρο και ένα Γυμνάσιο στη
Λάρνακα, συνεργάστηκαν σε ένα
κοινό εγχείρημα. 

Η αγάπη με την οποία οι μα-
θητές αγκάλιασαν το εγχείρημα
αποτυπώθηκε στην έκθεση μαθη-

τικής ζωγραφικής που πραγματο-
ποιήθηκε στο Λύκειο Ελληνίδων
Αμμοχώστου (Παράρτημα Λάρ-
νακας) από τις 18 Οκτωβρίου έως
τις 30 Νοεμβρίου 2011. Οι μαθη-
τές του Γυμνασίου Φανερωμένης
Λάρνακας, δέκα πέντε έφηβοι της
Γ΄ τάξης Γυμνασίου, προβληματί-
στηκαν και έλυσαν αυτενεργών-
τας προβλήματα κατά το σχεδια-
σμό της έκθεσης, σχεδίασαν την
παρουσίαση των έργων, τα ανάρ-
τησαν σε ταμπλώ, ετοίμασαν χάρ-
τινα περιδεσίματα για τους κα-
ταλόγους της έκθεσης, προετοί-
μασαν και παρουσίασαν μουσικό
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πρόγραμμα τη βραδιά των εγκαι-
νίων, ήταν παρόντες στα εγκαίνια
καλοντυμένοι, χαρούμενοι και
συμμετέχοντας σέρβιραν τους έκ-
πληκτους επισκέπτες κεραστικά
που ετοίμασαν οι κυρίες του Λυ-
κείου Ελληνίδων ή προσέφεραν
ευγενώς ανώνυμοι χορηγοί. Αρ-
γότερα, με τον ερχομό του χει-
μώνα, κατέβασαν την έκθεση από
τα ταμπλώ, τακτοποιώντας τα
σχέδια σε ντοσιέ, για την επόμενη
παρουσίασή τους στο Παραλίμνι.
Όλες οι δραστηριότητες συμμετο-
χής των μαθητών πραγματοποι-
ήθηκαν στον ελεύθερο χρόνο τους,
απογεύματα καθημερινών ημερών
μετά το Σχολείο και πρωινά Σαβ-
βάτου, γεγονός αξιέπαινο και δι-
δακτικό. 

Η έκθεση μεταφέρθηκε στο
Παραλίμνι και φιλοξενήθηκε στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρ-
χείου Παραλιμνίου από τις 13 Φε-
βρουαρίου έως τις 3 Μαρτίου
2012. Οι έφηβοι μαθητές του Γυ-
μνασίου Φανερωμένης σχεδίασαν
για δεύτερη φορά την παρουσίαση
των μαθητικών ζωγραφιών και
αντιμετώπισαν νέες προκλήσεις
σε διαφορετικό χώρο. Αξιοποιών-
τας τις εμπειρίες που αποκόμισαν
από την πρώτη έκθεση στη Λάρ-
νακα, εργάστηκαν δίπλα σε μα-

θήτριες και καθηγήτριες του Γυ-
μνασίου Παραλιμνίου και συν ερ -
γάστηκαν με κυρίες του Λυκείου
Ελληνίδων Αμμοχώστου (παράρ-
τημα Ελεύθερης Αμμοχώστου),
για να αναρτηθούν τα έργα των
παιδιών της Μαριούπολης στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρ-
χείου. Η έκθεση πλαισιώθηκε με
ψηλού επιπέδου μαθητική καλλι-
τεχνική εκδήλωση που ετοίμασε
το Γυμνάσιο Παραλιμνίου για τα
εγκαίνιά της, με απαγγελίες στην
ελληνική και ουκρανική γλώσσα,
χορευτικά, τραγούδια και οπτι-
κοακουστικό αφιέρωμα στη Μα-
ριούπολη και τα ρουμέικα, την ελ-
ληνική διάλεκτο των Ελλήνων της
Αζοφικής. 

Μετά ταξίδεψε στη Λεμεσό και
πάλι κάτω από τις φτερούγες του
Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου.
Φιλοξενήθηκε στο Ίδρυμα Πάνου
Σολωμονίδη από τις 26 Μαΐου
έως τις 2 Ιουνίου 2012. Οι μαθη-
τές του Γυμνασίου Φανερωμένης
μοιράστηκαν προβληματισμούς
και συνεργάστηκαν με συνομή-
λικά τους παιδιά και την καθηγή-
τριά τους από το Λανίτειο Γυ-
μνάσιο Λεμεσού για να οργανωθεί
η παρουσίαση των παιδικών έρ-
γων σε έναν τρίτο, διαφορετικό
και πάλι χώρο, που προσέδωσε
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στο όλο εγχείρημα μια φρέσκα
πνοή και νέες εμπειρίες για κα-
τάκτηση. Η παρουσία των κυριών
από την Ομοσπονδία Λυκείου Ελ-
ληνίδων Αμμοχώστου ήταν ιδιαί-
τερα υποστηρικτική. Το βράδυ
των εγκαινίων, το ψηλό επίπεδο
της μαθητικής εκδήλωσης που
προετοίμασε το Λανίτειο Γυμνά-
σιο, με μουσική, ποιητική και χο-
ρευτική έκφραση του πολιτισμού
της Κύπρου, συνόδευε την εικα-
στική έκφραση των παιδιών από
τη Μαριούπολη. 

Η τέχνη είναι το απαραίτητο
μέσο για το βύθισμα του ατόμου
στο σύνολο. Αντανακλά την ά-
πειρη ικανότητά του για συνένω-
ση, την ικανότητά του να συμμε-
ρίζεται εμπειρίες και ιδέες. 

Έρνστ Φίσερ, φιλόσοφος

Σύμφωνα με τους στόχους των
νέων αναλυτικών προγραμμάτων
στην Εκπαίδευση της Κύπρου το
σχολείο μετατρέπεται σε ανοικτό
προς την ευρύτερη κοινωνία ί -
δρυμα, δίνεται έμφαση στη δια-
πολιτισμική εκπαίδευση που επι-
τυγχάνεται με την ενίσχυση της
σχέσης του μαθητή με τις παρα-
δόσεις του τόπου του και το σε-
βασμό προς τον πολιτισμό των

άλλων και τίθεται ως πρώτιστος
σκοπός διδασκαλίας η δημιουρ-
γικότητα και ανάπτυξη της κριτι-
κής σκέψης. 

Δραστηριότητες, όπως η έκθεση
παιδικής ζωγραφικής «Κύπρος
και Ελληνική Μυθολογία», δίνουν
την ευκαιρία στους μαθητές με
βιωματικό τρόπο να πετύχουν
τους προαναφερθέντες εκπαιδευ-
τικούς στόχους. Συν τοις άλλοις
«αν δεν υπήρχε η τέχνη», σύμ-
φωνα με την υψίφωνο Τζέσυ Νόρ-
μαν, «ο κόσμος μας πολύ σύντομα
θα έχανε τη ψυχή του, δηλαδή το
ενδιαφέρον του».

Συγκεκριμένα, οι μαθητές που
συμμετείχαν στο στήσιμο των
τριών εκθέσεων χάρηκαν αφ’ ενός
τα έργα που δημιούργησαν συνο-
μήλικά τους παιδιά άλλης μακρι-
νής χώρας, προβληματίστηκαν για
το τί σημαίνει μια έκθεση και τον
τρόπο παρουσίασής της, και συ-
νεργαζόμενοι με τοπικούς φορείς
έκαναν ένα βήμα έξω από την
τάξη προς την κοινωνία, συμμε-
τέχοντας στην έκθεση και διορ-
γανώνοντας εκδηλώσεις στα εγ-
καίνια. Με αυτό τον τρόπο
εξέφρασαν και ανέπτυξαν τη δη-
μιουργικότητά τους, απέκτησαν
χρήσιμες εμπειρίες και ένιωσαν
ισότιμα μέλη της κοινωνίας με
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γνώμη βαρύνουσα και σεβαστή. 
Επίσης, οι μαθητές που επι-

σκέφθηκαν την έκθεση «Κύπρος
και Ελληνική Μυθολογία» από-
λαυσαν τα έργα των συνομήλικών
τους μαθητών από την Ουκρανία,
συζήτησαν τους εικαστικούς τρό-
πους έκφρασης και προβληματί-
στηκαν για τις τεχνικές που χρη-
σιμοποίησαν οι «μικροί ζωγρά-
φοι», έμαθαν για την ύπαρξη ενός
τμήματος του Ελληνισμού στο μα-
κρινό Βορρά μέσα από τις εικόνες
του και αντιλήφθηκαν ότι συνο-
μήλικά τους παιδιά ενδιαφέρον-
ται, σκέφτονται και φαντάζονται

την Κύπρο, προβληματίστηκαν
στο θέμα της μετανάστευσης και
της προσφυγιάς, ανέπτυξαν την
αισθητική τους καθώς και τρό-
πους επίσκεψης σε καλλιτεχνικές
εκθέσεις.

«Αυτή η ωραιότατη έκθεση ζω-
γραφικής και η διοργάνωσή της,
στην οποία συμμετείχαμε, μας
άφησε με πολλά θετικά συναισθή-
ματα. Μάθαμε πολλά πράγματα
τα οποία δεν γνωρίζαμε. Το πώς
οργανώνεται μια έκθεση ζωγρα-
φικής, και γενικά για την τέχνη.
Είδαμε εντυπωσιακά έργα που
είχαν θέμα την Κύπρο και την ελ-
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ληνική μυθολογία ζωγραφισμένα
από παιδιά διαφορετικών ηλικιών,
παιδιά με καλλιτεχνική προδιά-
θεση, που εκφράζεται μέσω των
έργων τους. Γνωρίσαμε ενδιαφέ-
ροντα πρόσωπα, με τα οποία αν-
ταλλάξαμε γνώμες για να κατα-
λήξουμε σε ένα αποτελεσματικό
τρόπο παρουσίασης των έργων τέ-
χνης. Ήταν πολύ ευχάριστη και
εκπαιδευτική εμπειρία η οποία
δεν θα ξεχαστεί. Χαιρόμαστε που
είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε

μέρος στη διαδικασία της έκθε-
σης», έγραψαν στην περιοδική έκ-
δοση του σχολείου η Χριστιάνα
Ντιουλγκέροβα και η Νικόλ Λου-
κά, μαθήτριες του τμήματος Γ1
(2011-2012) του Γυμνασίου Φα-
νερωμένης Λάρνακας. Χαίρομαι
κι εγώ που είχα την ευκαιρία να
συμμετάσχω σ’ αυτή τη δραστη-
ριότητα και ευχαριστώ όσους με
βοήθησαν σ’ αυτό το εκπαιδευ-
τικό ταξίδι. 
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