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Τα όνειρά μου για το μέλλον!

«Λατρεύω τη γλυπτική, θέλω να γίνω γλύπτης. Είναι όνειρό μου από παλιά. Αυτή τη δουλειά την κρατούσα για πάντα στο
μυαλό μου. Η μαμά είχε βρει ότι υπάρχει σχολή μαρμαροτεχνίας. Φέτος μας το είπε και η δασκάλα! Μου έδωσε και ένα
βιβλίο για τη μαρμαροτεχνία. Ονειρεύομαι να έχω ένα σπίτι στην Τήνο με ένα δικό μου εργαστήριο.

Θα παίρνω μαζί και το γιο μου να μάθει μαρμαροτεχνία, να ξέρει τη δουλειά, πώς να χρησιμοποιεί τα εργαλεία, να έχει
υπομονή για να κάνει λεπτοδουλειά... και άμα κλείσω εγώ τα μάτια μου να μπορεί να φτιάχνει έργα και αυτός από
μάρμαρο.

Τώρα εγώ δεν μπορώ να είμαι μαθητής κάποιου για να μάθω από μικρός όπως έκαναν όσοι πήγαιναν βοηθοί σε
μαστόρους. Αυτό θεωρείται παιδική εργασία και πρέπει να πάω σε σχολή. Πώς να τελειώσω το σχολείο πρώτα; Άμα
παρακολουθούσα μόνο αυτό που μου αρέσει θα ήταν πιο εύκολο. Θα είχα μόνο τα μάτια μου και τα αυτιά μου εκεί και τα
χέρια μου θα δούλευαν με ό,τι θα παρατηρούσα ό,τι θα έκανε ο δάσκαλος. Είναι διαφορετικό από το σχολείο. Δεν θέλω να
διαβάζω πώς να κάνω κάτι, πρέπει να βλέπω και να ακούω κάποιον ενώ το κάνει. Να είμαι κοντά του. Δεν έχει νόημα άμα
το διαβάζεις μόνο. Θέλω να ασχοληθώ με την κουλτούρα της Τήνου, το μάρμαρο, να τα ζήσω όλα από κοντά.

Έχω όνειρο να στολίσω τον κόσμο. Να στολίσω σπίτια με έργα δικά μου που τα έχω φτιάξει με τα χέρια μου, με μάρμαρο.
Μερικά θα είναι από τα χέρια του γιου μου αφού θα κάνω οικογένεια και θα δουλεύουμε μαζί. Μπορεί να είναι κάποια
μπαλκόνια από μάρμαρο. Μπορεί να είναι τζάκια ή αγάλματα σε πλατείες, μπορεί να είναι σε εκκλησίες το τέμπλο ή το
καμπαναριό τους... Ένα από τα πρώτα αγάλματα που θέλω να φτιάξω είναι η Λάικα που ήταν ο πρώτος σκύλος στο
διάστημα και τη θυσίασαν για αυτό το σκοπό - θα είναι ένα όπως έφτιαξαν για το Χάτσικο. Από καιρό λέω ότι θα φτιάξω
ένα άγαλμα για τον Toro Kumon, έναν Ιάπωνα που τον θαυμάζω πολύ επειδή βοήθησε ως πατέρας το γιο του να του
φανούν πιο εύκολα τα μαθηματικά και έφτιαξε μια μέθοδο αυτομάθησης που τελικά ήταν βοηθητική για πολλούς μαθητές
σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα να φτιάξω τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, τη Μπουμπουλίνα, ένα αντίγραφο του σχολείου μου, ένα
μνημείο για το Τσέρνομπιλ, ένα ομοίωμα του Τιτανικού και πολλά άλλα - λέτε να τα καταφέρω; Ο χρόνος θα δείξει... αν θα
μείνουν μόνο όνειρα ή θα γίνουν πραγματικότητα κάποια στιγμή στο μέλλον.

Λατρεύω τη γλυπτική!

Αλέξανδρος

26.5.2020»

Με αφορμή το βίντεο  «ΤΗΝΙΑΚΗ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΑ» 



Εισαγωγικές δραστηριότητες 1
• Γίνομαι ενεργός πολίτης. ACTIONAID. Στην τάξη μελετάμε τη βαλίτσα της ACTIONAID και παίρνουμε ενεργό μέρος στο 

παζάρι του σχολείου για συγκέντρωση των χρημάτων για το παιδάκι που έχουμε υιοθετήσει σαν σχολείο.

• Εθνική Λυρική Σκηνή. 4 ΕΠΟΧΕΣ. Παρακολουθούμε το μουσικό θέατρο 4 Εποχές, βασισμένο στο ομώνυμο έργο του 
Βιβάλντι, στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ. Θέμα του η μόλυνση του περιβάλλοντος από το πλαστικό. Παρατηρούμε το 
εναέριο γλυπτό, το οποίο κινείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα στο εσωτερικό του κτιρίου. 

• Μελέτη δύο μουσειοσκευών της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως. «Ένας αρχαίος ναός» και «Η ζωφόρος 
του Παρθενώνα». Προετοιμασία για την επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης και μέσα από την ιστοσελίδα του 
Μουσείου Ακρόπολης.



Εισαγωγικές δραστηριότητες 2

• Αποκατάσταση της Ιστορικής Γραμμής του σχολείου από βανδαλισμούς που είχε υποστεί. Διαχωρίζουμε τις φυσικές 
φθορές από την ανθρώπινη παρέμβαση και μιλάμε για τους τρόπους αποκατάστασης.

• Γράμμα στον Δήμαρχο Αθηναίων. Μετά από μια «ιδεοκαταιγίδα» στον πίνακα της τάξης τα παιδιά γράφουν ένα 
γράμμα στον Δήμαρχο Αθηναίων σχετικά με τα προβλήματα της γειτονιάς τους και τις προτάσεις τους για τα υπαίθρια 
γλυπτά της Αθήνας.



Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε…



Επισκέψεις σε μουσεία
• Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Προγράμματος ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισμός 

«Το Χαμόγελο του Κούρου». Μετά την επίσκεψη στις αίθουσες των Γεωμετρικών και Αρχαϊκών Χρόνων, παρατηρούμε 
στο αίθριο του μουσείου τις φθορές των γλυπτών από φυσικές αιτίες, όπως σε αυτά από το ναυάγιο των 
Αντικυθήρων. 

• Μουσείο Ακρόπολης. Επισκεφθήκαμε τις αίθουσες μόνιμων συλλογών και την περιοδική έκθεση «Σμίλη και Μνήμη» 
της ΥΣΜΑ σχετικά με τις εργασίες συντήρησης στα μνημεία της Ακρόπολης.



Στο άγαλμα της γειτονιάς και στο κέντρο της πόλης

• Λόγω των ειδικών συνθηκών «υιοθετούμε» το κεφάλι, έργο του γλύπτη Μέμου Μακρή, στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο. Ήταν ένα γλυπτό στη γειτονιά μας που είχαμε προλάβει να επισκεφθούμε. Με αφορμή το γλυπτό 
αυτό τα παιδιά γράφουν για τους σύγχρονους ήρωες!

• Στον δρόμο μας για το Μουσείο της Ακρόπολης τα παιδιά προσέχουν την προτομή της Μελίνας Μερκούρη, έργο του 
γλύπτη Αναστάσιου Κρατίδη, στην αρχή της Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Λέμε την ιστορία της και τα παιδιά το 
πλησιάζουν παρατηρώντας σημάδια βανδαλισμού. Λίγο πιο πέρα το άγαλμα του Μακρυγιάννη. Συζητήσεις, 
ιστορίες, συγκρίσεις των δύο γλυπτών, η ταμπέλα του προγράμματος αποκατάστασης των γλυπτών. Αργότερα τα 
παιδιά πραγματοποιούν διαδικτυακά έρευνα για τη ζωή και το έργο της Μελίνας. «Μιλάμε» για τα Γλυπτά του 
Παρθενώνα, το «αρχαιολογικό πάρκο» της Αθήνας, την ιστορία του σχολείου μας σε σχέση με το πρόγραμμα 
«ΜΕΛΙΝΑ- Εκπαίδευση και Πολιτισμός».



Επεξεργασία εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος και ΥΠ.ΠΟ.Α.
• Δανειστική Βιβλιοθήκη. Τα παιδιά δανείζονται και μελετούν βιβλία σχετικά 
• με τη γλυπτική, δωρεά του Προγράμματος στο σχολείο.

• Σε συνθήκες καραντίνας! Με το κλείσιμο των σχολείων λόγω της πανδημίας του COVID-19 το πρόγραμμα με το 
ψηφιακό υλικό του στάθηκε ο καλύτερος σύμμαχος στην εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της Τέχνης και του 
Πολιτισμού. Η πρώτη λοιπόν αποστολή που είχαν τα παιδιά ήταν να μελετήσουν το βιβλίο «Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΑΘΗΝΑ» 

• «ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ» Τα παιδιά επιλέγουν ένα από αυτά και γράφουν ένα χαϊκού ή ένα ποίημα
γι’ αυτό, μία συνέντευξη ή έναν διάλογο μεταξύ τους. Και τότε ξεπηδούν μέσα από τα γραπτά των παιδιών ο Περικλής 
και η Μελίνα, ο Δρομέας και ο Κολοκοτρώνης, η Μάνα, ο Οδυσσέας Ελύτης...

• «ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ»! Ο περίφημος γλύπτης Πραξιτέλης Τζανουλίνος μας μιλάει διαδικτυακά για τους 
βανδαλισμούς και το πρόγραμμα αποκατάστασης των γλυπτών. Τα παιδιά εκφράζουν γραπτώς τη γνώμη τους.

• «ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»! Τα παιδιά μελετούν το υλικό και φτιάχνουν τις δικές του δημιουργίες της... Arte Povera! 

• «ΤΗΝΙΑΚΗ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΑ» Μετά τη διαδικτυακή επίσκεψη στον Πύργο της Τήνου τα παιδιά γράφουν για τα 
όνειρά τους για το μέλλον!

• Κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τα παιδιά παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων , και δύο video του 
ΥΠ.ΠΟ.Α με τίτλο «Συζητώντας με την Ιστορία». «5 + 4 θησαυροί του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου» και «Tο ιερό 
του Ασκληπιού- Εννέα αριστουργήματα από το Μουσείο Ακρόπολης, αφιερώματα στο ιερό του Ασκληπιού». Και στις 
δύο περιπτώσεις τα παιδιά τα επεξεργάστηκαν με τη μέθοδο της δημιουργικής γραφής.



Ψηφιακή Έκθεση… Arte Povera!









Γώργος Καπτάνογλου









ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
όλους τους ανθρώπους του Προγράμματος

για την πολύτιμη προσφορά και βοήθειά τους.
Μα πιο πολύ όλα τα παιδιά και τους γονείς, 

που αγκάλιασαν με ζέστη το πρόγραμμα
"Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία" 

δύο χρόνια τώρα και δούλεψαν γι' αυτό 
συμβάλλοντας στην υλοποίηση και ολοκλήρωσή του,
ακόμα και εξ αποστάσεως στην εποχή του COVID-19
και τις πρωτόγνωρες συνθήκες που αυτός επέβαλε.

Σας αγαπώ όλους...


